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 نم ازدعو تمضلاي نال ام اذا هلصت .نل نارينلا
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 :نارهط عيراوص

 نم يآب شرحتن ملو :ناريا لئاقت مل ةمضاع
 لسيرف ملو :جيلخلا ىف ةنصرفلا سرامت ينلا اهعطق

 2 !قارعلا ةهبج ىلا اهدنج
 ًايموق آفقوم تذختا اهنا اهششذ لك ةمصاع ٠

 بعشو ضرا ىلع يناريالا ناودعنلا نم ًاعاجش
 تاديدهتلل حضرت ملو رطخلا ترعشتساو قارعلا
 اهنا رارمتساب تتلعاو .اهردصم نم ةبرقم ىلع يهو
 : .لاتقلا اهيلع ضرف ام اذا لئاقتس

 ١ فقوللابو ؛ةملكلاب ةلتاقملاو .ةملاسللا تيوكلا
 - مودلا ناودعلل ضرعتت يهو - سكعت يئدبملا
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 نطسلف ...هطابترا قارعلا كف اذا الا نارهطي اهطابترا لفت نل بيبأ لت
 د روي بمحو 7 نجح سدو و 22 عججدم

 ليئارما لع احداف اينما رطخ قارعلا راصتنا يف ىرا تفك 1 7 :نوراش لبرا ٠
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 ...انئادحب ةيوق ةلص ىلع ةيناريالا ةيقارعلا برحلا .ينويهص يجيئارتسا

 زار وه اذ مينق قيدصو قارعلا وه ا ميا واع يب نبد برح يبق
 >0 يوما يس حج ري عسا يمس جس 0 ع سو 0 0 عا

 َََى يناريالا قيباطتلا ىلع خالكلا حينما

 ًافولأم ارما جيلخلا برح ٍْق ينويهصلا

 ىلا ةحاح ةمث دعت ملو .ًافولام ًاعقاوو ١

 هتبيعون ىلع ديكأاتلل قئاثو وا تادننسم
 ةبعللا تافصاوم لك ىدنرا دقو .هتيرارمتساو
 فلاحتلا ىلا الوصو ؤطاوتلا نم ًاءدب ةنروطاريمالا
 ديعتسي ينيمخلا ماظنلاو .هعم كاكفنا ال يذلا

 تاز فصو ىذلا ىهاشنهاشلا ماظنلا ةيرحت كلذب

 ذاب ينويهصلا نايكلاو ناريا نيب ةقالعلا موي
 اهنا نم عنمي مل كلذ نكل .يعرش ريغ ٌبح نع ةرابع
 هاجت ةلدابتم ةيهارك اهتذحش .ةتباث ةقالع تناك

 لوقي امك :«ةشامك لخاد مهب انكسما نيذلا» برعلا

 ةظحل نارهط ف ينويهصلا ريفسلا .يناربول يروي
 لوح بيبا لت ِق عجارملا زربا دحاو هاشلا طوقس

 اهل يتلا تاقالعلا هذه ةيادب ذنمو ةيناربالا تافلملا

 بكر .شروق ذنم مدقلا يف ةبراض ةيخيرات روذج
 تاموقم لكب اهونحشو .ةينيمخلا ةجوملا ةنياهصلا
 حنست مل يتلا ةيبهذلا ةصرفلا اهيف اوأرو .ءادعلا
 مهيلا درو .ةيبرعلا ةوقلا ميطحتل هاشلا عم مهل
 ةعفارك مهلسوتو .ةقفللا هذه ينيمخلا ماظنلا
 لخاد دادتمالاو ددمتلا نم هنكمت ةيجيتارتسا

 كانه نا ًاتباث تابو ...يبرعلا يويحلا قمعلا
 قطنم نامكحت ةينويهصلا تادايقلا لخاد نيتسردم
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 1 ةيوط جا 9ع ان 2 افيو فديت تاق 8 هذا نت و نوي وي ان 2 ا

 ةقالغعلاب لوقت ىلوالا :ينيمخ عم فلاحتلا

 عالطضالل | دهيم ماظنلا اذه ماد ام .ةحونتفملا

 قارعلا راصتنا سجاه : نوراش

 1 دما < 0

 ىلا وعدت ةيناتلاو .برعلا دض ةرذقلا تايلمعلاب
 ردح ىف ىقبد لكش ىف معدلا ةنزودو ةننقملا ةقالعلا

 يذلا رمالا .ةعونمملا ةميدزهلاو ع ونمملا راصتسالا

 مدلا طخ يف .سرفلاو برعلا نيب ةرزجملا دما ليطي

 .مهنيب ليوطلا
 ماع نارهط يف مكحلا ىلا ينيمخ لوصو ذنمو

 نواعتلاب ةلئاقلا ةسردملاب ةنياهصلا لمع : 4
 مه نيذلا» برعلل ءاذيا رثكالا اهنال ,حوتفملا
 نا» وه ليلدلاو ..نوديحولاو نويقيقحلا ءادعالا
 : بدنأ لن عم تاقالع مسقن ةيمالبسا ةديدع الود

 ةكلاحلا تاعاسلا ىف انل حدق هاشلا نوك نع الضف

 يعولا نم اهراثآ لوزت ال نا بجي تادعاسم
 ...٠ يدوهنلا

 دا قه يذلا يناربول ىيرول مداغلا اذه
 نوكي دق ةيناريالا  ةينودهصلا تاقالعلل نيرظنملا
 ماعلا عاقبالا ةدراطمل ماعلا راطالا درايتعا انعشسو يف

 :لوالا :نييوتسم ىلع بيبا لتو نارهط نيب لصولل
 ,يناريا  يكريما يناثلاو ,رشابم يناريا  ينويهص
 ارود ةدحتملا تايالولا ف ينويهصلا يبوللا بعل
 يف روقصلا ينث هلالخ نم فدهتساو .هيف ًايطيروت
 ءاقياو :ناربال يدصتلا نع ةيكربمالا ةرادالا

 يميلقالا نمالا ديدهتل اهماظن حاما ةفوشكم ةحابسلا

 رود بعلو .يبرعلا جيلخلا هايم يف ينودلا نمالاو
 رخآلا حانجلا يف .رخا يطرش رود ةاراوم يف يطرشلا
 ادبنو .مهل ًاقح ةنياهصلا هربتعي .يبرعلا نطولل
 ثيح ؛رشابملا يناريالا - ينويهصلا لصاوتلاب
 ىوس تسل نتاينقتلاو تاريخلاو حالسلا روسح

 .ةيلومش رثكا يجيتارتسا عورشم يف ةظحل
 ىلغ نهارت ةيتويهصلا 4 «ةيتامغاربلا» نا عقاولاو

 ةنحاطلا برحلا يف يضملل ةقيمعلا ةيسرافلا ةعزنلا

 عياتلا ةيئاريالا تاساردلا زكرم ناكو .برعلا دض
 ةيرود تافلمو اصوصن ردصا دق بيبأ لت ةعماجل
 .ينيمخ ءاهدقوي يتلا ةحبذملا ةيعرش» نع عفادت
 (1987/11/74) فيراعم يف نوراش لييرا لوقو
 يف تيقتلا نا دعب ,15/7 /ويام /رايا يف» :هتيفرح ام
 ريزوو ءرغرينياو رابساك .عافدلا ريزو ةدحتملا تايالولا
 تدوز ليئاريسا نا تنلعا غيه ردنسكلا :ةيجراخلا

 .ةيكريمالا ةرادالا ةفرعمب حالسلا نم تايمكب ناريا
 3 قارعلا  ناريا برح يف ةيساسسا لماوع ةمثو
 نأ قرا تنك 51- ةنمو .ةرشاتمم ,ىدوقلا' انففام
 لداعتلا ةخصتت يحن وآ قلوبا رايهناو قارعلا رابكتقا
 هدعاق ليوط تقولو .ةسوملم ةروصب فعضت ال ينلا

 ًادج حداف ينما رطخ ىلع يوطتي ؛ةيقارعلا ةردقلا
 لمعلا م .ساقم الاه اودا رطخلا كفو - لتكمل
 رئاس اماو .ةسكاعملا ةجيتنلا نم انب ضبرتي يذلا
 عدلشللا برتح ةريسم لالخو ةيوناث ىهف تارايتعالا
 كلمي هنا .ةلهذم ريداقمب قارعلا شدجح َةَوَق تمظاعت

 نم نامكارتت ةربخو ةيرجت بستكي وهو .ةقرف 4 ٠ نآلا

 ...« ةقطنملا ف سفانم نود

 40 رهلل ءارحلا نكدو نأ ودا هاه كطادتت»

 لك ىلع روثعلا لواخحي ينويهصلا ريزولا
 -4 .بيبا لتو نارهط نيب ةقالعلل تاغوسملاو تارردملا

 6 _ ١9 41/ لوالا نيرشت <35 5597 ددعلا  ةيبرعلا ةعيلطلا



 ةلود وهف قارعلا هلكشي يذلا ديدهتلاب اهلزتخيو مه
 سامت دوجو مدع نم مغرلا ىلعو .,ةديحولا ةهجاوملا
 :ةندهلا ةيقافتا ىلع عقوت مل يتلا .رشابم يقارغج

 امك :ندرالاو نانبلو ةيروسو رصم هتلعف امل افالخ
 قلطا ناريا ةهحاوم ىف نحاطلا يقارعلا عافدلا نأ

 تاينقتلاب سرمت يذلا يناديملا شيجلا كلذ
 نم دب ال ناريا ىلع راصتنالا دعبو .ةدقعملا ةيئاتقلا
 .ينوبدهصلا - يبرعلا عارصلا قف هتيلاعف رامتنسا

 رمالا ؛ةليوطلا برحلا أدبم ىلع موقت ةيلاعفلا هذه
 تبردت يتلا ةينويهصلا ايراتيركسعلا كبري يذلا
 امم رثكا ىلتق تدصحو .ةقعاصلا برحلا ىلع
 .بتحعفون

 ىحنم نع اريبعت رثكالا هلعل ء.رخاآ صن ةمتو

 هعضو مق ماظنل دودحماللا يتويهصلا معدلا

 تاساردلل «هيفاي» زكرم سيئر ٍبئان ءرفلا فسوي
 روبشنم يف ردصو .بيبا لت ةعماج يف ةيجيتارتسالا
 / سرام / راذا ١” يف ةيريعلا ةعماجلا نع ضاخ
 ب رحلا انيلع حرطت» :هنم تافطتقم لوقتو ؛يضاملا

 نيم :اكتايحن. ةيوق ةلض هل اعاربش ةيتاريالا  ةيقارغلا

 قيدص نيبو :قارعلا وهو .ليئارسا هلودل عيدق ودع
 ةهيجلا لش ىلا تدا برحلا هذهو .ناريا وقو ؛ميدق

 ةيداعم ةلود نيب عارص يهو . ليشارنسال ةيداعملا ةيسرعلا

 يفو .انهاجت دو ترهظا هيبرع ريغ ةلودو ايفل ان

 .قارعللاءادعلا نكتو .ناريا عم فطاغتت ءليئارسا

 ,قارهط.لآ .عالسلا قاتحس لالخ نم مالا انهجزتو
 تاينقتلا :برحلا نمز يف حالمسلا نم مسا وه امو
 ديوزتل ٠ معدلا !ةيهرق رسمك نا بحيؤ .تامولعملاو

 انو اسالكس نا اهوا ,مسحلا ىلع ةردقلاب ناريا
 نم دادغبي اهتلكش ةيناديم اقرفقو ٠ 7-2-5 ًايقارع

 دض ةيليقتسم برح يف ةرطخ فورظ زيفحت امهنأش
 «... ليثارسا

 بيبا لت نيب ةقالعلل ةنياهصلا نيرظنملا ةيبلاغ
 هلكشت ىذلا فوخلا نم .ًاذا .نوقلطني نارهطو
 ةوعدلا انه نم .مهنايك لبقتسم ىلع ةيقارعلا ةوقلا
 ةييصعلا قوف خفنلاو .ةقرحملاةيذغت ىلا ةحلملا
 نودرملا ٌلِعلو .ءافطنالا ىلا" تلام املك ةينيمخلا
 دودرملاو ىزاوتب «”مكالا» اذهل يجيتارتسالا

 ةيروطاريمالا مايق نال .هرواجتيو يداصتقالا
 ليحتسم اذهو .موقت نا اهل ضيق اذا  ةيناريالا
 قرشلا يف ينويهصلا لبقتسملا مدخت - يقارغ
 مكحيس ةدحاولا ةيبرعلا ةلتكلا مادق نكل .طسوالا
 بجيو . قعاضلاو ءيطبلا توملاب لبقتسملا اذه ىلع

 قاقحتسالا اذه ليجأت ينويهصلا روظنملا يف

 عم ىصقالا نواعتلاب الا ًانكمم جرخم الو .هليطعتو
 ...برعلا ءادعا

 طخلا لغ بددأ لن حلاصم

 يدتري بيبا لتو نارهط نيب نخاسلا ديلجلا اذه
 ةداقلا ناك اذاو .ىرخا ةيفلاحت تافصاوم ًاضندا
 ئؤدجتلا ىلغ ءانثتسا نود. :نوعمجُي ةضياهبصلا
 عفر يذلا يبالملا ماظن عم .مثالا ةقالغ» نم ىريصملا

 جور يتلا بيذاكالا قايس يف .سدقلا ردرحت راعش

 يف زجاح ماظنلا اذه نا اضنا نوري مهناف ءاهل
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 ريزو ريشيو .ةيتايفوسلا تيزلا ةعقب ةهجاوم
 دق يناريالا ماظنلا نا ىلا نيبار قاحسا عافدلا

 لكش يف نكلو .ةيتايفوسلا روهظلا ءاطتما لواحي
 نيذلا مه تايفوسلا نا حصالا اميف .يكيتكت

 لكش يف :ةيناريالا روهظلا ءاطتما نع نوثحبي
 رددتت د اهميس يتامعلا بتئانلا يصودو .يجمتارتسا

 نا بجي ناريال ينويهصلا معدلا نال .رذحلاب .انه
 -ويجلا سوقلا ةيمها رابتعالا نم طقسُي
 ىدحا نارهطو .تايفوسلل داضملا ىحجيتارتسا

 بيبا لت رعشت برحلا لعتشت ام ردقبو .هعالضا
 نوكمهني تايفوسلاو نويكريمالاف .ةيقرشلا ةحارلاب
 يطايتحالاو . تاقارتخالاو حلاصملاو نوفنلا ةبعل يف
 .صلقتب يبرغلا يركسعلاو يداصتقالاو يسفنلا

 لعتشملا رابغلا ةلاها يرجت ةينيطسلفلا ةيضقلاو

 ةينويهصلا عباصالا ماما ةحاسلا غرفتو .اهيلع
 ,ةلتحملا ةيبرعلا يضارالا يف اهاوه ىلع فرصتت يكل
 ةيبرعلا ةيضقلا ةيفصت لجا نم تافلاحت بيكرتو
 .ةعيرذلا  برحلاو ,راتسلا  برحلا اهنا .ىلوالا

 يحي مل نيبار قاخسا :يكؤيهضلا غاقدلا زيزوو
 برحلا رمتست ام ردقي» هنا نطنشاو يف هبطخ ىدحا
 ةيرح نيرالا .بيستكي ,لاعتشالا لق ةيناردآلا - ةيقارعلا

 اهتم ربك ليت ارب حم ةيلللم ةراوسك لجأ نم لمع
 يف ديحولا لمالاو .تاهجاوملا ةياهن دنع هل رفوتي دق
 بذج ةردابم يف لثمتي ليئارساو رصم نيب مالسلا ميعدت
 راضيو .ةقطنملا قف عاضوألا لدبتت نا لبق هيلا ندرآلا
 لود مص لالخ نم مالسلا لسلسم قيمعت ىلا كلذ دغب

 ..«هيلا ةديدج
 ةعافدنتا نم نيبار سجوت هتاذ راظالا ىفو

 برحلا ةياهن عم تقاوتت ةقطنملا يف ةيتايفوس
 ىلا ينمض لكش يف حملاو .ةيئاربالا  ةيقارعلا
 ,ليئارسا» ققحت ىتح لاتقلا ف رارمتسالا ةرورض
 ذنم تبآأ د يهو .ةقطنملا يف ةيجيتارتسالا اهفادها لك

 برحلا هذه الولو مدلا طئاخح لالغتسا ىلع
 دض اهتنصرقب تماق امل .قارعلا ىلع ةضورفملا
 يف ةيملسلا ضارغالل يقارعلا يوونلا لعافملا
 يف نانبل تزغ املو 1498١. / وينوي / ناريزح
 فصق ىلع تأرجت املو ,. ١11487 / وينوي / ناريزح

 ماع سئوت يف ةنيطسلفلا ريرحتلا ةمظنم بتاكم
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 توملا ةصقر يف رخآ فده ىلا ةراشالا نم دب الو

 ِق ًاءوتن رثكالا هلعلو .,ةيناربالا  ةينويهصلا

 - يكريما عورشم عطاقت ىلع عقيو .ترحلا
 ردابت يكل رعذلل ىصقالا عفدلاب يضقيو .ينويهص
 يرقف دومع نود يا ؛:ةيرقف ال» ةيجيلخ لود
 دنومول» يف نايلوج دولك اهفصي امك .يعافد
 نم ءيش ةمثو . ةيكريمالا ةدجنلا بلط ىلا ؛كيتاموليد
 ةدكريفالا ليطاسالا دشح لالخ نم نآلا ثدحي كلد

 .ةقطنملا ف ةيركسعلا دعاوقلا نم رانز نع ةثحابلا

 ىلا ينوبهصلا روظنفملا يف يدؤت برحلا ةلاطاو

 .يجيتارتسا  وكيسبلا ديعصلا ىلع ةمهم جئاتن
 لودلا ضعب عفد امجح تغلي فوخلا تايمكو

 امدف ٠ ءودهلاةرادا نطنشاو نم بلطلا ىلا ةيحيلخلا

 برحلا نم ةيناثلا ةفضلا ربع اولطا تايفوسلا
 ةيرظن طخ يف .ةيطفنلا ةقطنملا دييحت ىلا ةوعدلل

 فيثز تفليو .عوضوملا لوح فينجيرب دينول
 نيب ةيدقاعتلا عاضوالا هذه نا ىلا «شراه» ىف فيش
 ىلع دعاست ةددحم ةيجيلخ مضاوعو نطنشاو
 رمالا وهو .ةشهلا ةيكريمالا تاناهرلا نم فيفختلا
 ةيوستلا وحن ةتيطيلا ةيندرالا ةريسملا ززعي ىذلا
 ةيقادصم ةئا ىئيطسلفلا فتعلا .دقفدو .ةيملسلا
 ضفريو .يسايسلا  فارغجلا ديعصلا ىلع ةيناديم
 اننال., ناريا عم ةهجاوملا يف يكريما لخدت يا فيش
 ,ليئارسا ةطخ عم ضقانتب اذهو .كلذ نع ىنغ يف
 فرطلا سيلو يبرعلا فرطلا فازنتساب ةيضاقلا
 يذلا يرئادلا رادجلا لكشن نارهط عمو .يناريالا
 ىلع لعجيو ةيكريمالا حلاصملا نمويو طفنلا يمحي

 .اليحتسم ًاناهر يتايفوس قارتخحا

 نطنشا و ةعافدنا نم دحد نوبيملا يدوللا
 دحاو زيخ ىف ةينودهصلا تاميوقتلا اذا بصت

 تاريدغت ثادحال اهفيظوتو ةيناريالا ةقرحملا دفر
 ىلا برعلا عفدو طشوالا قرتشلا ىوتسم ىلع
 يف نا :هنوضوخي ىذلا عارضلا اباضق يق مالستسالا

 ةينيمخلا ةيلياقلا نا ريطخلاو .نانبل ف وا نيطسلف
 ليجعتلا يف .اهرودب .تمهسا برعلا ىلع ناودعلل
 ىووتسم ىلا يرظن راطا نم . تاروصتلا هذه لقنب

 فتكي مل ينويهصلا نايكلا نكل .ينايلمعو يناديم
 بذج لواح لب :ةيناريالا توملا ةشرو رامثتساب
 اهجئاتن رييجت لواحو .اهيلا ةيكريما تارامثتسا
 رودلاو .يساسالا هعورشم ةناخ يف بصت يكل

 نارهطل يدجلا ديدهتلا ديرت ال بيبا لت :جيلخلا يف ةيكريمالا تاعطقلا
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 نكل .كلذ ىلع دهاش تبغ - ناربا ف ينويهضلا

 ىلا بلقنا ام ناعرس ينويهصلا  يكريمالا قباطتلا
 ارارق ةيكربمألا ةرادالا تذختا امدنعو . براضتن

 العا عفرو يبرعلا :جيلخلا يلا اهجراوب لاسراب
 رارقلا لع تتوصو ةيتيوكلا طفنلا تالقان قوف
 هذه نم اهحاعرنا نع بيبا لت تربع .7
 يئويهصلا يبوللا تكرحو .ةيكريمالا ةيكولسلا
 فوخلا ىلع زفاحلاو .تادادعتسالا هذه يف ريثاتلل
 ةيناودعلا عدر ىلا نطنشاو لصوت ةيناكما يف لثمت
 اهدعا ىتلا لمعلا ةطخو .اهديردت وا ةيناريالا

 رذحلا ىلع تزكرو :نورموش ناد ناكرألا سيئر
 .جدلخلا برح ُْق ةندقهلا تالامثحا تظحل ظوحتلاو

 وحن يبرعلا لقثلا فاطعنا نم هعبتتست دقامو
 خلو .. ينويهصلا لالتحالا عم يساسالا عارصلا

 دندخحت ىلا ىعس ينويهصلا يبوللا نا ايفاح دعب

 اهطبرو :جيلخلا يف ةيكريمالا تاوقلا دجاوت ةدم
 تانناكما صجحدلقت ىلع نشارو .ةرددحم هةمانزؤرب

 رارق ليطعتل ادكوكم كرحتو .نييناريالا عم مادصلا
 ..كاببا, ىف تايعجرم نا ىتح .5948 نمألا سلجم
 .ةنكربمالا 4 ةننونهصلا تامظشنهملل لارتخا وهو

 نل تاهجاوم يف يكريمالا طروتلا» ىلع ًانلع تضرتعا
 حرتقتو .«مانتيف حابشا غءايحا ىوس اهتجيتن نوكت
 نال «ةيئاربا مانتيف» ىلا لوحتي دق امم باحسنالا
 .«يجيتارتسالا نواعتلا قاقتا دونيو قياطني» كلذ

 - يكريما مادص .يا نا تابعجرملا هده لقت ملو

 اوكلس نيذلا ةنياهصلل اجعزم اسوباك لكشي يناريا

 تاودا نم همزلب امب هدمو يناربدالا ممجحآاتلا طخ

 |انأ وحبا" نيلبانزت ىاكلتا“ - 7

 هس رهظلا 1 ماا نارهظ نسدار

 دارا يذلا يكربمال ا سشرلا نا ِق كش الو .توملا

 يف بودن نم هتفلخامو . ١ تيغ  ناريا: ةروبص حسم

 ساسا ىلع فرصتي ةيكريمالا  ةيبرعلا تاقالعلا
 تنقأو هياتم تايصجتب ينعم ريع هنا

 تارابتعا مقي ملو . ,مزحلا ةنزود» وحن ًاجيردت
 نا ددرتو .ةلتحم لا سدقلا ىلا هنيجراخ ريزو ةلوجل
 يف :ةلبقملا ةرتفلا يف ءىمانتي نال حشرم .مزجلا اذه
 وحن نارهط حنجت ام ردقب :همجح ف امك ؛هتيعون
 ..ةيجيتارتساو ةيطفن تالزانت اهل مدقتو .وكسوم
 نم جورخلا لواحت نطنشاو نا ينعي اذهو

 ةجمريم ءاوتحا ةطخ ىلا ىدملا ةريصقلا تاكدتكتلا

 ناب ايفاك دعب ملف .ةيناربالا حومجلا تارانخل

 ةلفاق ريعد ةرم لك يف ترصتنا اهناب نطنشاو يعدن

 نيقلعملا دحا لوقب امك :مالسب زمره قيضم تالقان

 هلوقد امي انملس اذاو .ةيلودلا اسنرف ةعاذا يف

 نم وهو .مخاز ماس :نيرحمبلا يف يكريمالا ريقسلا

 دكآتن ,يكريمالا مزحلا ةيقوتوم 0 ينانبل لصا
 وحن فاطعنالا ددص ٍِق ةبكربمالا ةرادالا .نا نم

 يذلا يناريالا  ينودهصلا رسجلا يف رثؤي دق فقوم

 ةمالسلا حمالم حمسترت ةظحل .ايئاقلت عدصتي

 راصتنا ةياهنلا يف وه يذلا السلا اذه ...ىلوالا

 .اعم بيبا لتو نارهطل ةميزهو ,يقارع

 ليحتسملا ىنوييبصلا نلطملا

 دنعو برحلا ىلع تاناهرلا نم فطعنملا اذه دنع
 يىدياحلا قفالا ُْق مممدةرما .ةضقاندملا تاناهرلا برح

 فقو نطنشاو ةلواحم اهلوا .ةيناديم عئاقو ةلمج
 طخ يف ةندهلا رارق نارهط غيلبتو ةهجاوملا داقيا
 ةيلمع رمالا ىضتقا نإو :548 مقر ةيلودلا ةلضوبلا
 نيب عارصلا ءوض يف ءادج ةديعب دعت مل :ةيرصيق
 ةءابعلا تحت نيدسشتملا نيفرطتملاو «نيينتامغاربلا»

 نا لوقي ىذلا يكربمالا رادتلا نأ ودييو .ةينيمحلا

 ىو دلا رارقلا .ةدبطت لوح نارسا عم تاضواففملا

 ضرالا ىلع عدر ةلاحب نرتقت مل اذا تقولل ةعيضم
 بيسك ددص يقف رايتلا اذه :ةيناريالا هايملا يفو
 كبنعج لم نهاري هلعلو .نييش زفات قب. ةكرفملا
 ىلع درك ؛,ةيعون تابرضب مايقلل يناريالا فرطنلا
 فوس ةينوبهصلا دوهجلا نا ْق كش الو .هتاشرحن

 ءاسرا لجا نم يكريمالا عفدلا ةلقرع يف رمتست
 ناك اذا الا فقوتت نلو .برحلا يف ةليوطلا ةئدهلا
 ةلمعلاب وا ةيعصلا ةلمعلاب هاضاقتت نمث ةمث
 :نمتلا اذه وه ام نكل ةيجيتارتسالا

 ينويدهصلا ريبخلا هعضو يذلا ريرقتلا ىلا لوعن

 ةعماج يف ثحاب وهو ؛ماراب ايزناما .جيلخلا برح ف
 يذلا .ينويهصلا ءارزولا سلجم ىلا هعفرو .افيح
 ريزولا هلمحي نا لبق .عامجالاب هنومضم ولع قفاو
 و ءاجو ...نطنشاو ىلا زنيرا يشوم يدوكيللا
 فقو ىلع اوققاوي نا نكمي ال نييليئارسالا نا٠ ريرقتلا
 برحلا ءاهنا ىلع .ايلاتو . دا دغبو نارهط نيب رانلا قالطا
 ىقارعلا فقوملا يف ةقيمع تالدبت لوصح لاح يف الا
 تاهت عل ليئارسا ىلع ءادتعا مذغ نع نالعالا اهنم
 ربع يىملس لح ديباتبو( 8 ذشم كلذ دادغب

 مدعو نيينيطسلفلاو ندرالاو ليئارسا نيب تاضوافم
 بيردتلا تاميخم قالغاو ريرحتلا ةمظنم دييأت
 ثيح نم ىرصملا فقوملا عم فطاغتلاو اهرضانعل
 ىرخالا تاعازئلا لخل ليبسك ةيسامولبدلا ىلا نوكرلا
 زوم مووت ف ةمكنا هارلي طتقيد ....«ةفطخلا 9
 ليكشت يف طارخنالا مدعب هيقارعلا ةدايقلا نم دهعت»
 عم برحلا يهتنت نيح ليئارسا دض ةيقرش ةهيج
 .::ٌناريا

 ةينويهلصلا بلاطملا هذه نا ٍٍق كس الو

 ىلع .تباث يقارعلا نيقيلاو .ةيقارع تاليحتسم

 عانقلا اهادترا يتلا ةديدعلا لاكشالا نم مغرلا

 ناودعلا نا ىلع دكؤي وهو .يناربالا - ينودهصلا

 لك لمحتيو .ةرتفلا هذه لك رمتسيل ناك ام يناردالا

 ,ينويهصلا قايرتلا» الول مئازهلا نم ردقلا اذه
 ىلع ءاضقلاو ةيبرعلا ةطيرخلا كيكفتل هلسوت يذلا
 - ينودهصلا قئاوتلا نكل .ةيراضحلا اهتاعلظت

 دومصلاب ملطترا ًامكو ًاعون رمتسملا ىناربيالا

 نقورطصم ةياحضاو .ليشفلا دصح كلذل .يقارعلا

 ا ينئاقولا عافدلا نال ٠ مهتاباسح ةعمجحارم ىلا

 ناودعلا رمتسن ام ردقب .اعونو اًمك .اضضنا ىمانتب

 نارهظو ببيا لت تكيرا ةيسساسالا ةلداعملا هذهو

 يعولا يف نآلا ىتح تلثمت ,ةدعاقلا» نال ,اعم
 لضفا برعلا ىلع ناودعلا ةلاظا نا يف ينويهضصلا
 يقارعلا حيمصتلا نكل .مهب مئازهلا لازنال ةقيرط

  يناريالا فلاحتلا بلق قعاصصلا عافدلا ىلع

 كلذل .ىزام ىلا ةوق ةقرو نم هلوحو .ينويهصلا
 اهنكل نارسال اهمعد فقول ًاطورش بيبا لد تعضو

 ال :اصع ريسكم اويسبل برعلاف . ةضوفرملا طورشلا

 ًادوقو اوسيل مهنا امك .نويهص ينبل الو سراف ينيل
 بخصلا لسوتت .ةيروظاربما سجاوه ةيذغتل
 ..ةليئتسم فادها ىلا لوصولل يومدلا

 حانصلا رددم
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 او ااا

 ناعلا ىلا هودلا عرخيو ضرلا ثجت امئاف ناك -
 ا اوس وامس حامجس وواجب جا 7 م ع و 1 ع

 ةيشاربألا بنود : 1 [ ينانإ 1 فله
 ىروسلا زازفتس رفتسألاو 5

 0 ورسوم نت # 20 ند سو هم ا يف ت00 سس“ و سا د همس

 فرتلل رضا انوش هنظفي ةديرغلا ةعطاقملا طوقس نأب برعلل يحوي قشمد ماظن

 جما وو ا ع 555

 يداصتقالا لوعفملا لصي مل نآلا ىتح
 ىلا برغلا ىلع ددجتملا حاتفنالا هكر ا لل 4

 ,ةيروس يف ةقناخلا ةيشيعملا ةمزالا ةحاس

 ىلا رمالا لصو ذا .مويب دعب اموب امقافت دادرن ينلا

 ىلاو .قاوسالا نم زيخلاك ةيويح ةدامل رركتم نادقف
 ةيويحلا داوملا مها راعسا ىف ةقحالتم تادابز
 :ىرخالا

 ىف ةتاملاب ١ ةبسنب ةدايز اهتباصا :تاقورحملاف
 عم ةديدج تادايز اهلاطت نا عقوتيو) فيصلا زع
 .(ءاتسلا موجه

 يضاملا (ريمتبس) لولدا يف هراعسا تعفر :محللاو
 لالخ نم عافترألا ةنسن حضؤوتنو .. .ةيميسر هروصي
 ملسملا منغلا محل نم دحاولا وليكلا نا ةفرعم
 عفترا دق حوحلل ةماعلا ةكرشلا لدق نم نيباصصقلل

 عم اذه ,ةربل ١١6 ىلا ةدروس ةربل 8١ نم درعس

 ةثراكب ددهت ةقئاخ فالعا ةمزا كانه نا ملعلا
 ةلودلا هترفو امف .ةيناودحلا ةورثلا لاجم ىف ةريطخ
 رزواجتي مل /١9/1 ماعل ةدر ونسمو ةبلحم فالعا نم

 !دالبلا ةجاح نم ةئاملاب ١5 ةمسن

 ةلودلا فرتعتو .ةردان ةدام حيضا :ركسلاو

 ةثاملاب ٠١ نم رثكا ماعلا اذه جتنت مل اهنا ةحارص

 بايبسأ اما .ةداملا دذه نم ةنروس تاجابتحا نف

 الف ؛يبرغلا حاتفنالاب» هذه ةمزالا .ةلاح رثأت خدع

 ؛دوعت لب هتغلي يذلا ةدحلا ىدم ىلا طقف دوعت

 دودرم ىلع يروسلا ناهرلا ىلا .كلذل ةفاضا

 دمحملا ضرقلا غلبم ىلع رصتقب ال .يبرغلا حاتفنالا

 ةرايز باقعا يف ةيبرغلا ايناملا هنع تجرفا يذلا
 الو .قشمدل زرتلاو نوئرف يكريمالا يسائرلا ثوعبملا
 قوسلا اهمدقت يتلاةيئاذغلا تادعاسملا ضعب ىلع

 ديسلا عم راوحلا عضوم تناكو ةكرتشملا ةيبوروالا

 ةمصاقعلل ةريخالا هترايز لالخ نوسيش دولك

 اهتاقالعل اسنرف فانئتسا ىلع ىتح الو ...ةيروسلا
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 !هل نئازخلا جتفلاادب

 ليج ندع ةدمجم طقا#وآ دعب ةيروس عم ةيلاملا
 علبت ةقحتسم .نويد ةيدات نع يروسلا بناجلا

 وه امم ءرثكأو كلذ لكف ...يسنرف كنرف نويلم
 نم ليلقلا الا دسي ال .ةرشابم برغلا نم لمؤم
 امبرو ...ةمزأتملا ةيروسلا عاضوالل ةحلملا ةجاحلا
 يتلا ةيليفطلا بويجلا ةهارش عابشال يفكي ال
 هيلع تعجش نا دعب 2« حاتفنالا» اذه دصرتت

 راه دزاو عورشملا ريغ ءارثالا ةرياسسم فانئئتسالإ

 !ةنيمسلا تالومعلاو تارسمسلاو تاقفصلا

 يسايسلا دودرملا ىلع وه يقيقحلا ناهرلا نإ
 تامهم يف يروسلا ماظفلا فيظوت ردنجح يذلا
 دلوتي امو :يميلقالاو يبرعلا نيديعصلا ىلع ىريك
 ةنيعم ةيبرع عاضوا ىلع يبرغ ريقات نم كلذ نع
 ديدج نم ةيطفنلا تادعاسملا باوبا حتف داجتاب
 . عاطقنالا نم ةبيرق ةحجرد ىلا تحش نا دعب

 تمت دق ةبكريمالا حاتقنالا ةردايم نا تفاللاو

 .«ناع ذالا» عياطب تمستاو !«قوف نم» ةرملا هذه

 هتمزا يف طبختي دسأ ظفاح ماظن برغلا كرت نا دعبف
 ةيضق ىتح لهاجتو ,نيماع نم رثكال ةقئاخلا
 ىلا ةمزألا لوصو راظتناب .اهنع تمصو .؛نئاهرلا»
 ماظنلا درجتي ثدحي اهبيلإ تلصو ىنلا ةجردلا

 ةردانملا تاج ,ةمواسملا ىلع ةردق يا نم يروسلا

 .,قحاللا ضيوعتلا» ساسا ىلع موقي ًاقافتا ققحتل
 ...ريبك امهنيب قرافلاو ..قيسملا عفدلا سيلو»
 ريفوت ساسآ ىلع موقت يضاملا تاقافتا تناك امنيبف

 .ةنيعم تامهم يدؤي يك يروسلا ماظنلل معدلا

 ةصرفلا ءاطعا ساسأ ىلع ديدحلا قافنالا موقي

 مدقت ةنيعم تامهمب مايقلا لجا نم يروسلا ماظنلل
 !اهزاجنا دعد اهنامثا هل

 دودرملا تلعج يتلا يه ةديدجلا ةغيصلا هذه
 «حاتفنالا» ةلحرمل رشابملا يلاملاو يداصتقالا

 ةيسايسلا ءاضوضلا مجح نم ريثكب لقا ةديدجلا
 ةلحرملا هذهب تطاحا يتلا ةيسامولبدلاو ةيمالعالاو

 دامت ةقطنلاا ي
 00 ا ناد ا ل

 ةينروسلا ةمضاعلل اهب ماق يتلا تارامّزلا ةلمحيو

 لودلا ليق نم نيثوعبملاو نيلو وسملا نم ديدعلا
 !ةيشضعملا ريغ ىتحو ...ةيدعملا ةدبدرغلا

 نودلا:طفضلا

 ديدش يروسلا ماظنلا لعجي عقاولا اذه
 ةفيض هدلوت نا نكمي ام رامتتسا ىلع صرحلا

 رازتبال هيدي نيب قاروا نم ةديدجلا تاقالعلا
 ءاحبألا وه قاروالا كلت لواو .يبرعلا عض وللا

 ةعطاقملا طوقس ناي ةيبرعلا لودلا نم نيينعملا لكل
 «رضخا اءوضر ىروسلا ماظنلا يطعي ةيبرفلا

 وا ةلزعلا ناردح لك ددهب لكشب ةقطنملا ف فرصتلل

 قفوو ...هيلع ةضورفم تناك ىتلا ةيبرعلا ةعطاقملا

 نم رثكا يف أرقن انرص .هنمض امبرو .ءاحيالا اذه
 نا يروسلا ماظنلاب ةلص تاذ ةيبرع ةفيحص

 نم امهتم ناك يذلا ليمجلا نيما ينانبللا سيئرلا
 هففوم نومعدي نيذلا مه نييكريمالا نأب قشفد لبق
 يف هودعاسيل نينكريمالا طسوتي :حبضا دق .اهنم
 تاب يذلا وه ريخالا نأ يأ ...دسأ ظفاح ءاضرتسا
 ..لوالا سيلو نطتشاو ةقادص عضوم

 روطتي نا نكمي رركتملا حرطلا اذه لثف نإ
 جيلخلا يف اميس ال نيرخا برع نيلوؤسم هاجتاب
 نا نويروسلا نولوؤسملا كردي ذا .ةريزجلاو
 نم ريتكلا حتف ىلا العف يدؤي كانه هب ةعانق عوبش

 !ةقلغملا بودجلاو نئازخلا
 هدودرمب يمأب نا نكمد ال كولبسلا اذه لثم نكل

 بطاخي يروس يسايس كولس هبحاصي مل ام لمؤملا
 ىلع كلذب يحوي وا ,ةوق عقوم نم يبرعلا عضولا
 يروسلا حاظنلا صرح رسفد ام تاذلاب اذهو !لقالا

 ضفر ةدارال جم خسضرت له ةيبرعلا ةمقلا“ ؟ةنمحهلا
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 نا نكمي ال فقاوم ذاختا ىلع ةريخالا ةرتفلا يف
 .هلك يبرعلا:عضولا رارفتسا دمعتي الا فصون

 يبرعلا بضغلا فقومل رشابملا يدحتلا نمف
 طوقسو .ةمركملا ةكم ثداوح باقعا يف ماعلا
 كلذ .تيوكلا لحاس ىلع ةيناريالا خيراوصلا
 قوراف هتيجراخ ريز و فقوم هنع ردع يذلا يدحتلا
 تروطت .ةيبرعلا ةعماجلا تاعامتجا يف عرشلا
 نم طورشلا ىلع رارصالا ىلا زازفتسالا ىف ةغلابملا
 ةدلاطملاو نامع ىف ةيئانثتسالا ةمقلا روضح لحا

 ىلع ةقفاوملا لجا نم ةيلامو ةيسايس تاعفدب
 .روضحلا

 فادشا قيقحت يف يروسلا ماظنلا حاجن لعلو

 ىلا هب ءاقترالا ىلع هارغا يذلا وه اذه ةيكيتكت
 هل ققحت نا دعبف .ًازازفتسا رثكأو ىلعا ةلحرم
 نم الدبو .ديري امك نامع ةمق لامعا لودجي بعللا
 هاجتاب يمسرلا يبرعلا عضولا ةريسم نم برنقب نا
 قدنختلا عقوم نع .ايلكش ولو .دعتبيو «قافولا»
 فو قارعلا دض هبرخ يف يناربالا بئاجلا عم
 ةيبرعلا نادلبلا ىلع ةدعاصتملا هتاءادتعا
 يروسلا ماظنلا اندجو كلذ نم الدب ...ىرخالا
 ...هزازفتسا يف لاغيالا ىلع ًاصيرح

 نع ريغي هلك ملاعلا هيف ناك يذلا تقولا يفق
 اهتدكنرا ينلا ةعشنبلا ةميرجتل راكتتسإلاو.ةملإلا
 «ةرثأملا» دهاشم تناكو .دادغب لافطا دضض ناربا
 ,ءادهشلا طالب, ةسردم يف هللا تابآل ةيخوراصلا
 .ايندلا هذه يف ةنيدم لك يف نويزفلتلا ةزهجا ردصتت
 يروسلا ماظنلا سيئر ناك تاذلاب تقولا اذه يف
 ,قسمد يف ناريا ءارز و سيئر بئان لابقتسا دمعتي
 ىلالملا ماظنو هماظن نيب مئاقلا فلاحتلا ىلع ًاددشم
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 وه نامع ةمق يف ةكراشملا لوبق نا ىلع ادكؤمو ةلتقلا
 اتوص نوكيس هرايتعاب فلاحتلا اذه حلاصل فقوم

 اهنع عفادي و اهرظن ةهجو حرطي ةمقلا كلت يقف ناريال
 عورشم يا دض عامجألا قرخ هوتيف» ب كسمتيو
 اررض اهل بيسي نا نكمي رارق

 رابتخا ناك لب ...دحلا اذه دنع رمالا فقوتي ملو
 .قشمدل هسفن ناريا ءارزو سيئر ةرايز تيقون
 تاءادتعالا ف ديدحلا ديعصتلا دعب درشايم

 ىلع خيراوصلا تامجهو تيوكلا ىلع ةيناريالا
 ...ةيميلقالا اههادمو اهتناوم يف تالقانلاو رخاوبلا
 ماظنلا نم ةهجوم ةحضاو ةلاسر رايتخالا اذه فو
 ةيبرعلا لودللو .لكك نامع ةمقل يروسلا
 ىلا زازتبالاب لوصولا اهنا .صاخ لكشب ةيجيلخلا
 ىلا ةيناربالا ةيناودعلا لصت امدنعف ...ىصقالا هادم
 اذه ىلا :يروسلا» زازفتسالا لصيو ىدملا اذه
 ةيؤر فلاحتلا اذه ىدل نا كلذ ىنعي ...دحلا
 اشه ًاعضو هرابتعاب يبرعلا عضولل ةصاخ
 نم ديزملا ميدقتو ناعذالا ىوس هماما سيل الذاختم
 يناريالا هفيلحلو ًالوا يروسلا ماظنلل تالزانتلا
 فلاحتلا باحصا نمض نا دعب اميسال .ايناث
 ةبامحو أجلم لكشت ال ةدحتملا تابالولا نا روكذملا
 لب ...ةلاسسرلا هذه اهبلا ةهجوملا ةينعملا تاهجلل
 ةدحتملا تايالولا تناك امير .ًامامت سكعلا ىلع
 يروسلا د يناريالا دصعصتلا اذه مدختسن اهسفن

 تالزانتلا نم ديزملا ضرف لجا نم اهتاذ ةقيرطلاب
 .ةينعملا ةيبرعلا ةمظنالاو عاضوالا ىلع

 دجت نأو دب ال عقاولا اذهل ةقيقد دءارق ةبا نإ
 نكمي ال ءيسادس ويج عبرم» ماما هجول اهجو اهسفن
 طاقنلا نيب هعالضصا طبرت عيرم وهو ...هلهاجت

 ةيلاتلا

 . يكرقالا جيلستلاو «تيغ- نارحفا» 1
 نيب هقالعلاب لاقتنالاو .نارما ماكحل ىدو ديلا

 ةلواطلا تحت نم .,ةحبضفلا. هزهل ةثالثلا فارطالا
 .اهقوف ام ىلا

 ,عوضوملا اذه ىلع تالعافت نم أرط ام لك مغرف
 ُْق (ادمع اهرصح ىرح وا) تالعافتلا كلن تدقب

 ثدح .ةيكربمالا ةرادالل :ةيلخادلا ةمزالا» دودح

 يهو) ةرادالا كلت تابصخش ضعي تسم

 سمت نا نود (ةينساسا ريغ ةيزيفنن تايصخش
 الو ناردا ىف الو اكريما يف ال هسفن ةحيضفلا عوضوم

 | .ينويهصلا نايكلا يف
 حالسلا قفدت نوكي الا ايلاح نمضي يذلا نمو

 سفئب و ىتش قرطب ارمتسم ناريا ىلع يكريمألا
 ناك امدنع .ةحيضفلا لبق ًامئاق ناك ىذلا رادقملا
 لودلا ىلع رودي زنلوش جروج ةيجراخلا ريزو
 ىلع رظح ضرفب اهعانقإ ,ًالواحم, ةفيلحلا ةيبرغلا
 !؟ناردا ىلا ةحلسالا نحش

 اكريما ىلع يناريالا طفنلا قفدت ةحيضف نآب ًاملع
 ارخؤم اهنع فشك امك- برحلا بصع وه طفنلاو-

 يه عقاولا ديعص ىلع رومالا نا ىلا حوضوب ريشت
 مالغإلا ديعضا ىلغ ىنقام ريغ

 فشكتي يتلا ةينويهصلا  ةيناربالا ةقالعلا ١

 «تيغ  ناريا» ةحيضف نم قبسا اهنا رخآ دعب ًاموي
 دراوتتو ةرمتسمو ةقيثو تاقالع يهو ...ىقباو
 يا بيست نا نود ةدعاصتم ةروصب اهلبصافت

 رودلا نع ثيدحلا دعبف ...اهيفرطل جرح
 رود وهو ةيكريمالا ةقفصلا ٍِق سايسألا يدويهتجلا

 دعيو-؛لمعلا.و ؛دوكيللا» اتموكح هتسرام
 ةيناردالا >3 ةينونيهصلا تاقفصلا رما حاضتفا

 برحلا نم ىلوالا مايالا ىلا دوعت يتلاو ةقباسلا
 نارا /اشالف» ةقفص رود ءاج .ةيقارعلا  ةيناريالا
 ةجاح يا نودو ةينلع ةروصب يرجت ينلا
 وه اهنم دوصقملا نأكو ...ةيراوملا وا ليلصتلل
 فلحلا دوحو نع ةفوشكمو ةئلمع ةروصي نالعالا

 .اهيلعو ةقظنملا ٍِق عقاو رماك ينوبهصلا  يناريالا

 ةقالعلا هذه نع ماتلا ؛ىروسلا» ىضرلا - *
 ىدل جرح يا لوصح مدعو :ةينويهصلا  ةيناريالا
 نيبو مهنيب ةلءاسم يا الو اههاجت قشمد ماكح

 اهعفري يذلا ةيمالعالا تاراعشلا عم حيرص

 ًامامت سكعلا ىلع لب .يروسلاو يناريالا ناماظنلا

 ام رادقمب نيفرطلا نيب فلاحتلا ىرع قيثوت متي
 !بيبأ لتو نارهط نبي ةقالعلا داعبا هيف فشكتت

 برحلل ينويهسحلا - ىكربسمأالا مادخحتسالا د

 اهلك ةيبرعلا ةمالا ىلع طغاضك ةيقارعلا  ةيناريالا
 عارصلا يف اهتوق قارواو اهققوم ديدبت لجا نم
 يكربمالا مادحتسالا مث .ينويبهصلا 5 يبرعلا

 روطت ةلحرم يف اميس ال .ةيناريالا ةقرولل صاخلا
 زازتبا لجا نم ؛يبرعلا جيلخلا لود دض اهتمساودع

 ناكمالاب نكي مل فقاومو تالزانت لودلا كلت

 «تاذلاب ةرتفلا دذه يف امسس ال .عيرملا اذه نا

 فقاوملاو ةيناريالا ةيناودعلا دعاصت ةرتف
 تقولا يف و .يروسلا ماظنلا لبق نم ةيزازفتسالا
 .يملاع ديعص ىلع ىربك تاضياقم هيف يرجت يذلا

 اهتمرب ةقطنملا ىلع قابطالل هسفن دعب عيرملا اذه نإ

 ناك يقيقح يباهرا فلح رواحمل اهعاضخا لالخ نم
 ,نلعلا ىلا هجارخا نآلا يرجيو ضرالا تحت ًامئاق
 ماظنلاو نارهط يف يرصنعلا ماظنلا نيب طبري وهو
 .نيطسلف يف ينويهصلا نايكلاو ةيروس ف يفئاطلا
 ةهةدتحتملا تانالولا ةادا لكشي يىدذلا فلحلا هنإ

 اهعاضخاو اهضيورتو اهاوقو ةقطنملا لود باهرال
 .قباسلا يف اهل اليثم فرعت مل ةنميه طورشل

 ةمقلا رمتؤم ىلع حورطم مهادلا رطخلا اذه

 نم ربكا حاحلإب اميرو .نامع يف مداقلا يبرعلا
 هلامعا لودح ىف ةدراولا ىرخالا تاعوضوملا

 .لدغملا
 ةمالا ةدارال بدجتسي أ ...رمتؤملا حضرد لهف

 يبرع فقوم سيسأت يف و ؛ةنميهلا ضفر يف ةيبرعلا
 قارعلا ريهامج هنع ربعت يذلا دومصلا هتاون ى وق

 ؟ةلاسيلاو دوفمصلا تابأ نوكت ام عوراب نيطسلفو

 ردد ناندع
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 الا هيلا رظنلا نكمي ال يذلاو :برحلا نم تاونس
 .ةينرعلا ةيمسرلا ةناكتسالا ىلع يوفع لعف درك

 ةلواحمكو .يفيسيرلا ؤطاوتلاو ريبصقفتلا ىلعو

 ميمرشو 5 عاطتسملا ردق  للحلا حالصال ةنريهامج

 اهسكعب يتلا يبرعلا عقاولل ةهوشملا ةروصلا

 لاوط دحوم فقوم ذاختا نع ّرِجعلا رارمتسا
 /  .ةقباسلا برحلا تاونس

 .ريهامجلا كرحتت للخلا دجوي امثيحف اذهلو
 دوجو ىلع نارصتقُي ال اهكرحتو اهرود نا مغرو
 نمو ةّدح رثكا اهنيح زربي هنا الا للخلا تالاح
 نم دب ال .كلذ عمو .ةيخيرانلا ةرورضلا عقوم
 تسيلو .عيطتسي نل رمتؤملا ناب افلس فارتعالا
 نورخآلا عطتسي مل ام ضرف نم هنكمت ةطلس هيدل
 - هسفن ىلع ىلآ هنكل .كلذ ركني مل هسقن وهو .هضرف
 ةحبحصلا ةطقنلا نم أدس نا .كرحتب نا لاق امك

 هاجتاب اهثبعي .اهكرحي .ريهامجلا نم .ةنكمملاو
 ةطغاضو ةماه ةطقنك لماشو ماع يبرع فقوم

 هتزيم .برحلا فقو وهو نلعملا هفده قيقحت هاجناب
 للخلا هجو ىف تحت نم كّرحت هنا كلذ يف ةيساسالا
 .قوف ...يرشتسملا

 لاوطو ,رمتؤملا تاعامتجا تذخءا دقلف :لعفلابو
 اذه راطا ىف رودت ءاسمو ًاحايص ةثالثلا همايا
 تصتخا ناحل ثالث رمتؤملا نع تقئيناف .ىعسملا
 .برحلا را هتسا ىلع ةيترتملا راثآلا ديدحتو ثحبب
 رودو .برحلا فاقيال يبعشلا لمعلا ةيجيتارتساو
 .برحلا فاقيا دوهج زيزعت يف مالعالا

 ناجلل ةيلاتتم تاعامتجا ةعبرا رادم ىلعو
 اهتعفرو اهريراقت تّرقا بعشتمو ليوط شاقنو
 نانبلا اهتوض يف غيض ةماع ةسلج يف رمتؤملل
 رارمتسا رطاخم ىلا ريشأتلا ىلع زكر دقو .يماتخلا
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 فيكو .اهفادها يه امو .ءنم ةيلوؤسمو .برحلا
 ريدجلاو ؛كلذل ةليسو يأو .اهل دح عضو نكمي
 ةيلو ؤسملاو ةيذجلا نم ىوتسم نا هابتنالا تفلب
 ةمث ناكو ؛هناحل لامعاو رمتؤملا تاسلج ةفاك زّدم
 ىلع مهصرح هسكع نيكراشملا نيب ماجسنالا نم ردق
 .مهعامتجا نم ةيلمع جئاتن ىلا لوصؤلا

 كادالقلاو ... قلاصلا

 حابص هتاسلج لوا دقع دق يبعشلا رمتؤملا ناكو

 ةقادصلا ةعاق يف ريوتكا / لوا نيرشت ٠١ تيسلا

 ديسلا نادوسلا ءارزرو سيئر ةهحتتفاو :موظرخلاب
 هترج ام ىلع اهتيادب يف زكر ةملكب يدهملا قداصلا
 لك نمف .كلذل» :لاق مث .رئاسحو تاليو نم برحلا

 ناكم ال ةيناسنالاو ةيموقلاو ةيمالتسالا تاقلطنملا
 لبق سمالا اهفاقبا ىلع لمعلا وه دحاو فقومل الا
 ؟فيدك نكلو :لءاستو ..ءدغلا لبق موبلاو :مويلا

 اهرسبآ :ًالئاق كلذل لئاسو ثالث يدهملا دّدح مث
 ءاهنا اهظسواو ؛ةرصاحملاو ةتيعنلاب برحلا ءاهنا

 هنا ىآرو .برحلاب ءاهنا اهدشاو .ةهجاوملاب برحلا
 نا يضتنقن يشو .رسيألا ةليسولاب برحلا ءاهنا نكمد

 ىلودلاو ىبرعلا عامجالا هبشي ام وا :غامجا موقب
 لكب طغضلاو برحلا ءاهنا ةرورض ىلع يمالسالاو

 لحلل ءىدايم ىيدهملا ددحو .كلذ داجتاب لئاسولا

 :طسسوتملاو :ريصقلا ىدملا ىلع هرظن ف موقت

 سلجم رارق دونب لكشت اهعومجمب يهو .ديعبلاو
 .هنا نيرمتؤملا دابتنا تفل يذلا نكل .51/ مقر نمآلا

 دنب عضو دق .لخحلا تايولوال هبيترن ضرعم يفو
 لدايتو هتيقارمو اروف راخلا قالطا فقو بوجو»
 راوق ف درو امك لوا دنبك ال ثلاث دنبك ,ىرسالا
 !ةدلودلا ةمظنملا

 بزحل ةيرطقلا ةدابقلا ريس ناما رثدم نيدلا ندب
 ةظقذلا لع نادوسلا ىف ىكارتشالا ىبرعلا ثعبلا
 نيرفتؤملا داما كلذ دعب اهاقلا ىتلا هتملك ىف اهسفن
 تابولؤا ىلع رشايم ريغ ادر ضعبلا هربتعا افم
 برج, نأ قدرح كانش لشتا لاق نيح يدهملا قداصلا

 لبق اهيف يدتعملا نم يف و اهبابسا يف ثحب خيراتلا يف
 ةهج ةيا ثحبت نا نكمملا نم فدكو ؛يهتمن نا
 تقولا ىف ىل ودلا ىنوناقلا ثحدلا اذه لتم ىف ةدياحم

 عفادملاو .سوؤرلا ىلع ليانقلا هيف طقاستت يذلا
 ؟؛فناذقلا لدانتت

 ةيمسرلا ةملكلا ىدهملا ةملك تناك .لاح يا ىلع

 رسكعت نكت ملو .هضرا ىلع رمتؤملا ماقُي يذلا .دلبلل
 هبق نيكراشملا داجتا الو . عيطلاب رمتؤملا رظن ةهجو

 لوقلا نكميق رمتؤملا ىف ةكراشملا ديعص ىلع اما
 ةفاك نم ةوعدملا تادصخشلاو تامظنملا ةفاك نا

 ادبيلو ةيروبس ادع ام ترضح دق ةيبرعلا راطقالا
 ةديؤملا ةينادوسلا ؛ةيروثلا ناجللا» ناب املع
 ىتلا ةئنادوسلا تاميظنتلا نبد نم تناك ايبدلل

 تامّزلتسم نيمأت ىلع فارشالا ةنجل اهنم تلكشت

 ىبنلا زيكرت لداقملا ىف نيرمتؤملا هايتنا تفل امك

 ىلع ةينادوسلا بازحالا ةقاك تنواعت دقو !رمتؤملا|
 لدهست يف .ةتوافتم سسنبو .اهتاهاحتا فالتخا
 ايراتركسلا . تالقنتلا .ةماقالا نيمات) رمتؤملا لامعا
 كف رشم در نصح تطغاو ( حلا تاررقملا ةعابط

 نعبد .نادوبسلا ىف ةديدحلا ةيطارقميدلا ةلاحلل

 .يريمن مكح ىلع ويام ةضافتنا
 رمتؤللا سيتر ثّدحت ىدهملا قداصلا ةملك دعب

 | ىلا ايمشتم بشهذلا راوبش نمحرلا دبع ريسشملا

 ارطخ لكشت تحبصا دق ةيناريالا  ةيقارعلا برحلا
 :وجولاو يبرعلا يموقلا نمالا ىلع ايفيقح
 فصلا يف اراسكنا اثتما هيف دهيتت تقو ىف .ىمالسالا
 تعفد ةجرد ىلا ءادعالا حرفا ىذلا رمالا .يبرغلا
 دق برحلا هذه رارمتسا نأن فارتعالا ىلا «ليتارسا»
 لع تئأدف .هقيقحت ىلع ىوقت نكت مل ام اهل ققح
 حالسلاو داتعلاب اهتيذعت

 قسنم / ىسيع وبا قوراف ديسلا ثدحت مث
 ىف ةبقعلا حبصا يناريالا .تنعتلا نا الّئاق رمتؤملا
 ةعامجلا ناو .ةالسلا لالخاو برحلا فاقيا قيبرط

 بلاظطم ىلا دنتسن تنعتلا اذه نا ىرت ةيلهالا
 ىلا اعدو ةيلودلا فارعالاو قيتاوملا لك عم قانتن

 ددقتت تاكنان طغبشبت دحاو يمالسسا يدرع فق وم

 فقو وهو .لؤالا دننلا نم اءدب ه9/ رارقلا دوند

 ىتلا ىه اهدحو ناربا نأ ًافيضم .ًاروف رانلا قالطا

 رارمتسا نع مجنيس اًمع ةلماكلا ةيلوؤسملا لمحتت
 لك ضفرب .نم نبب ىواسن نا نكمي الو .لاثقلا

 ريخالا نمالا سلخم رارق اهيف امب ةيملسلا تاردابملا

 لطاسلاو نيد قحلاف .اهب بحرو اروق اهلبق نمو
 الئاق هنملك ةياهن يف نيرمتؤملا بطاخو ...نيب

 عقد برحلا رارمتسا ىلع يئاربالا رارصالا نا“

 نوكيل ليئارساو برعلا نيب يخيراتلا عارصلا
 حالسلا ذخا نا دعب :ةيناثلا ةجردلا نم اعارص
 هجو يف عزشبل اكريماو برغلا نم ىرتشُيو عمجي
 انضعب سما نا كلذ نم برغالا لب .:قارعلا

 اهليطاسأو اهمالعاو ةدحتملا تايالولاب ريجتسي

 ينو .ةيناريالا تاديدهتلا ماما سقنلا نع عافدلل

 ايل
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 ترشبتسا يتلا ناريا تلقتنا رخآلا بناجلا
 قمع ىلا هاشلا :نايفط دض اهتروثب ًاريخ انبوعش
 ردكالا ناطيشلا نم حالسلا ذخآتل ٌىدم عسوأ

 !:«لشارساو

 يرخأ كدلك

 نيتسلجلا يف ثيدحلا ىلع بقاعت كلذ دعب
 ددع رمتؤملل لوالا ةوبلا ىف اندقع نبتللا نيتماعلا

 :ثالثلا ناجللا لامعا يف كلذ لصاوتو :نيملكتملا نم

 يدامح نودعس روتكدلا نيثدحتملا لئثاوا نم ناكو
 نيذلا نيرمتؤملا ايح يذلا يقارعلا دفولا سيئر
 نورواجتيو ةييرعلا ةمآلا ريضض نع نوربعي
 لواحت يتلا ةيتاذلاو ةيميلقالا تاداهتجالا قطنم
 نمالل ةخسارلا سسالاو ةيموقلا تباوثلا مده
 :لاقو يبرعلا بعشلا ليقتسمو رضاخحو ىموقلا

 لينلا لواحت يتلا برحلاب نوّينعم انلكو برع انلك»
 ةيرح اهبلسو اهيضارا ةمالسو ةيبرعلا ةمالا نم
 نا عيطتسي نل رمتوملا نا ىلا راسشآو .«اهتارايتخا

 ىندالا دحلاب ولو نورمتؤملا قفتي مل اذا ائيش ققحي
 يذلا فرطلا :برحلاب ظيحت يتلا قئاقحلا لوح
 اذاملو ءاهرارمتسا ىلع نصي يذلا فرطلاو .اهأدب
 .ناودعلا ىلع ناريا ّرصت امنيب اهفاقياب قارعلا لبقي
 فالتخا نال كلذ :اقح هدحو قارعلا فدهتست لهو

 ّدحب لثمي ةلئسالا هذه ىلع ةباجالا يف برعلا ضعب
 ىلع يناريالا ماظنلل ةعجشملا لماوعلا دحا هقاذ

 ,فالخلا اذه لغتست نارهظ نال .هناودع ةلصاوم
 اهعم ةيبرعلا ةمظنالا ضعب فلاحت لغتستو
 ال نا ساسا ىلع اهناودع رارمتسال عئارذو ججحك
 لخد دق ناودعلا نا عم .قارعلا عم الا اهل فالخ
 ةيبرع راطقال دادتمالاب رذني ذّحاو نماثلا هماع
 ماظنلا نا ىلا نيرمتؤملا هايتنا تفلو .ىرخا

 ةبالو أديمب ناميالا ىلع هتديقع ىف موقي ينارنالا

 مامالا تاطلس هبجومب ينيمخ سرامي يذلا هيقفلا
 ةهجو نمو هتوض يف  عقمتيو (ةيويندلاو ةسشيدلا)
 ةياصولاو ضرالا يملسم ىلع ةيالولاب  هرظن
 .هلاتق حصيو رفاك وهف هتيالوب نمؤي ال نمو :مهيلع
 روتسدلا يف ةسركمو ةحضاو ءىدابملا هذهو

 .ينيمح ماظن ةسرامم يفو يناريألا

 رثدم نيدلا ردب ديسلا ىقلا ةيئاسملا ةسلجلا يفو
 نادوسلا يف ثعبلا بزحل ةيرطقلا ةدايقلا رس نيما
 نادوس ضرا ىلع روضحلاب اهتيادب يف بحر ةملك
 نادوسلا ريهامجل يموقلا فقوملاب ركذو :ةضافتنالا
 امن ًادهشتسم .لوالا اهماع ذنم برحلا ةيضق نم
 دض نحن» :اهموي يدنهلا فيرشلا ديهشلا هلاق
 يا ىلع ءادتعالا دصو .ءاج ردصم يا نم ناودعلا

 وا قارعلا وا نيطسلق يف .تناك امنيا ةيبرع ضرا
 يتلا برحلا هذه يف انناو :دلي يا وا نادوسلا

 ربكا ةرواجم ةلود نم ناودعل قارعلا اهيف ضرعتي
 لسلست يف ًاداتعو ةدع هنم رثكاو اناكس هنم
 :نولتاقم قارعلا عم اذه يف نحن .ملاعلا ف حيلستلا
 .«نيدياحم وا ءاطسو انسلو .نولوتقمو نولتاق

 ةيبعش ةيجيتارتسا ةرولب ةيفيكل هتيؤر لوحو
 نحت» :رثدم نيدلا ردب ديسلا لاق برحلا فقول
 نا ديرن انك اذا :برحلا فاقيا اهفده ةيلها ةعامج
 انفده دّدحن نا يغيني ةيجيتارتسا ةرولب ىلا لصن
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 ريغ ءين ثحبلا نم انل ىقبتي نل ٍذئدنع ؛حوضوب
 اهفاقبال يعادلاو برحلا فاقياب لباقلا نم دّدحن نا
 نمو .اهعالدنال لوالا عوبسالا ذنم مالسلل يعادلاو
 عمتجملا تاءادن لك ضفري لظ يذلا تنعتملا وه
 ؟يل ودلا

 لاؤيس انماما ىدفس لاؤسلا اذه ىلع انيحا اذا

 ؟برحلا هد فقوتس يذلا راطالا وه ام :رخا

 تايصخشو .ةيميلقاو ةيلود ةريثك تاسسؤم
 اذه يف ىعست تلظ اهتناكم اهلو اهنزو اهل لودو
 ,لتاقيو ًادماص قارعلا لظو تاوئس عبس دّدصلا
 قارعلاو 554 رارقلا ىلا ينودلا عمتجملا لصو اريخاو
 يف يلودلا عمتجملا لاس امل دمصن مل ول ةنال .دماض

 .ىل ودلا نوناقلا يف الو لدعلا

 اهلعف لعفت ةلعتشم برحلا هذه ىقبت له ؛نآلاو
 ديعصتلا يف اهلعف لعفتو .نيدلبلا تاقاط ريمدت يف
 برح ىلا ةيميلقا برح نم لقتنت يكل برحلل ريطخلا
 ؟اهأدب نم يف ثحين نحنو ةيلود

 أدب نم يف ثحبن نا انيلع نا نآلا لوقي نم نا
 بحسنت نا لبقو :لاتقلا فقوي نا لبق برحلا
 نا لبقو .اهب فرتعملا ةيلودلا دودحلا نم شويجلا
 نا برحلا هذهل ديري وهف ,ىرسالا لدابت متي
 .«لوطت

 اضيإ وشاح للاب يوتكلا لذبل
 هجول ضرعتي يذلا يبرعلا دلبلا .نانبل ةملك

 0 ا د .

 هدم
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 راعشتسا ىلع ردقالاو .اهسفن ةمجهلا نم رخآ
 دبع روتكدلا اهاقلا ءايموب هشيعب وهو رطخلا
 برحل نانبل رطق ةدايق رس نيما يعفارلا ديجملا
 الهتسم .ينانبللا يباينلا سلجملا وضعو ثعبلا
 عشبأ هتحاس قوق تسكعنا يذلا نابل نع ثيدحلا
 ةرمدملا جئاتنلا ماما فقيب حبصاف رماتلا روص
 فقاوملا يف هنع ريعتو هينعت ام لكب ةيناريالا ةلاحلل

 .ةيسرامملاو

 يذلا ةيناريالا ةيقارعلا برحلا نع هثيدح يفو
 روتكدلا راشا «نرقلا اذه ف برحح لوطا» اهامسا
 زاقطتم نيرشابملا اهيفرط مكحي هنا ىلا يعفارلا
 «م لماعتلا ىف يباجيا قطنم :ًادج ناضراعتم
 رخآ قطنمو :يقارعلا فقوملا وهو مالسلا تاردامم
 لوليا نم عيارلا يف ايركسع اهأدبو برحلل دهم

 ضفريو اهب نارمتسالا ىلع رضي لاز امو
 فقوملا وهو مالسلا تارداسم لكل ةباجتسالا
 لسلسم يعقارلا روتكدلا ضرعتساو .يناريالا
 بلخلا راطقا تلاط يتلا ةيناربالا تاءادتعالا
 بيرختلا ثادحا يف خراصلا اهلكش ناكو .يبرعلا
 رع خيراوصلا قالطاو ةمركملا ةكمب بغشلاو
 ىداربالا ع ورشملا نا ىلا دايتنالا تقلو تيوكلا
 رهاظلا يف اهماقا تاقالعلا نم ةكبش ىلع نهار
 فقوملل هقارتخا رارمتسا اهلالخ نم ًالواحم ىفخملاو
 اتقالع ىوتسم نم هسفن تقولا يف ًاديفتسم يبرعلا
 ذوقن نم هكلتمت ام لكب ةينويهصلا ةكرحلا عم

 هيبصع
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 هذه هتاسرامم ءوص ُِق يناريالا عورشملا نا :لاقو

 ع وورشملل افيدر لكشي متددشم عورشم اننمأ دض

 فرط نم برحلا رارمتسا رارق ناف اذهلو .ينويهصلا
 ماظنلا ةحلصم هدنع تعطاقت رارق وه ناريا

 يىدذلا رمالا .ينويهصلا نابكلا ةحلصم عم يناربالا

 لتو نارهط نيب يحيلستلا نواعنلا تادلمع هتفشك

 .ةلتخملا نيطسلف ىلا نييناربالا دوهبلا ةقفضو بيبا

 نم يننا :يعفارلا روتكدلا لاق هتملك ةياهن فو
 ثالثلا تاءاللا تّرقا يتلا موطرخلا يفو ,ربنملا اذه
 رمتؤملا اذه ىف اثالث تاءال قلطا ١971 ماع ةيمسرلا
 :يبرعلا يفقشلا

 ةيبترم يق نارساو قارعلا نيدلبلا عضول ال -

 ٌرصضنؤو ماليسلا بلطي و هيلع ىدتعم لؤالاف :ةدحاو

 .هناودع ىلع ّرصيو دتعم يبوعش يناثلاو . .هيلع

 ,ه/ نمالا سلجم رارق ىلع فافتلالل ال

 ,ىقيقحلا هفدهو داوتحم نم هغارفاو هتنزحتو

 يف ناريا دئناسي يبرع فقوم ياب لوبقلل ال -
 معن معنو ...ةيبرعلا ةمالاو قارعلا ىلع اهناودع
 ناودعلا هجو يف قارعلا معدل

 ىدادحلا لسلاو...لهإلا

 يتلا ةثالثلا ريراقتلا ءوض يفو .كلذ دعب
 نايبلا غيص رمتؤملا نع ةقثينملا ناحللا اهتعضو

 يف نيكراشملا نا ىلا هتيادب يف راشا يذلا يماتخلا
 ناو .برحلا فاقيإب نوينعم يبعشلا رمتؤملا

 . ةيبرعلا ةمالا نأ نم ليثلا ىلا 5 د 0
 قارغللا كالقما: ءادعالا نقيا ا دعب ةمماحا خ اهتوق

 وه ةيناربالا - ةيفاعلا برحلا 0
 نا انيلع .قارعلا قح نمو 00 نيتتو كاخا رصخ

 0 0 ىلا ةوقو ل

 يللا سلجملا يضع 0 نع 3

 هاجت ًابيخم يبرعلا , د :

 ١ نا نكفملا نم ناكو .قارعلا ادض ! 2 0 ودع
 ١ ناين حيجصتل ةطغاض ةوق يبرعلا بن ثلا نوك
 : 000 الو حجل ةمظناب

 - 13الى نوقمأب دعنا - 13

 نسانسالا ةيبضقلا ,..برحلا قاقنا :رمثؤللا نِمرُْخآ ٍتئاَح

 ددهي تاعمتجم ىلا مهئامتنا نع ربعي مهكرحت
 نا نع ًالضف .اهنابك ةدحوو اهنما برحلا رارمتسا
 لوبق نم مغرلاب برحلا رارمتسا ىلع ناريا رارصا
 ددهي حبصا ه9/ مقر نمالا سلجم رارق قارعلا
 نع برعلا فرصيو قيقش يبرع رطق ةدايسو ضرا
 نم اقالطناو .ينويهصلا ودعلا عم يزكرملا مهعارص

 هعافد ىف قارعلا بعش عم هنماضت رمتؤملا دكا كلذ
 كلذ ينعي نا نود ةتدايستو هضرا نع عورشملا

 راطحا نأ ىلع نورمتؤملا ىق قفتاو . ناريال ءادعلا

 دقع طارفنا ىلا ىل والا ةجردلاب دوعت برحلا رارمتسا

 ةيبرعلا تاموكحلا ةدارا لكأتو :يبرعلا نماضتلا

 ءامتنالا دّدهت تافالخو تاعازن ىلا اهفارصنا ةحيتن

 ج ورخلا نا كلذ ءوض يف اوآتراو :ميمصلا يف يبرعلا

 ةيبرعلا لودلا لمحتب الا ىتأتي ال نهارلا قزأملا نم
 يفوقلا نمالا ىلا رظنت ناو ةيموقلا اهنايلوؤسم
 نورمتؤملا بلاطو .ةدحاو ةيضق هرايتعاب يبرعلا

 ةيبرعلا ريشامجلا لقعي ةناهتسالا نم اورّدحو
 نم برهتلل ةيهاولا راذعالا سامتلا يف رارمتسالاو

 .ةيموقلا تايلوؤسملا
 ناريا يماتخلا نايبلا بلاط .رخا ديعص ىلع

 فقو رارقل ةياجتسالاو عرشلاو لقعلا ميكحتب
 نع عانتمالا ىلا ملاعلا لود اعدو ,اروف لانقلا

 يف رمتؤملا رّرقو ؛اهبرح ةلصاوم ىلع ناريا عيجشت
  ةيناريالا برحلا فقو ناجل نيوكت ةياهنلا
 تايصوت ذيفنت لجا نم يبرع دلب لك يف ةيقارعلا
 .ةيبرع ةلود لك فورظل ًاقفو هناجل

 لمعلا نم جايا ةثالث ةليصح هذه تناك

 تمصلا راتس ّقشل ةَّداج ةلواحم ىف لصاوتملا

 حانجلا ىلع يرجي امب ةيمسرلا هالبماللاو يبرعلا
 يبرعلا نطولل يقرشلا

 وح داس قفاوتلا نم ّدح يا :لاؤسلا ىقبيو
 ؟هةناجحل لامعا لخادو هدف ءارآلا تنيابت لهو ,رمتؤملا

 اما ؛أدبملا ىلع عامجا كانه ناك ماعلا فقوملا يف

 ف مظعملا عم ضعبلا نيابت دقل .معنف ليصافتلا يف
 ياو .ادين ةطقن ةيا نمو .فدهلا قدقحت لئاسو

 ةغيص ىلا لوصولا نكمي فيكو ,ىدجا لئاسولا
 اذه نكلو  عمجتلا اذه داقعهنا نم ضرغلا ققحت

 فقولا ةرورض ةيضرا راطا نع جرخي مل نيابنلا
 ةيضرا ىلعو .اهرارمتسا هناداو برحلل يروفلا

 ةيبرعلا ةمالا لع هّرِجتس امو اهرطاخم كاردا

 يموقلا فقؤملا ةدضرا ىلعو .يمالسأإلا ملاعلاو
 قارعلا عم مزحلاو يعولا لكي فوقولا ضرفي يذلا
 .قيقشلا

 ديدحت ف اقباسن .ادب امك :نيابتلا ناك اذه نم
 ضاهتتسال اريثأت رثكالاو ىدجالا ةلدسولا

 .ةيبرعلا ريهامجلا
 رمتؤم ىلع قلعن نا أطخلا نم نوكي دق :كلذ عمو

 دودحو نكمملا دودج نم ربكا لاما موطرخلا

 بناجلا ةيؤر مدع ًاضيا أطخلا نم هنكل ...هتقاط
 دارا يذلا يوفعلا كرحتلا اذه يف ريبكلا يباجيالا

 ْف ,قاعملاو ؛ميلسلا ةيبرعلا ةمالا فقوم سكعي نا
 . !فقوم يا ىلع اهماكح عمجي مل ىذلا تقولا
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 ...فلأب مهخوراص ىلع درلا انرودقمب نا فرعي ملاعلاو نوفرعت متنا :لوقي نيسح مادص سيئرلا
 ةيفارعلا ةيعفاملا ىمرم ىلع ةعفاولا ةيناريالا ناملا نم ةفيثك وزن ةلاحو

 راثلاب يلاطتو يوتا دض رهاظتت دادقم رعهامج

 ٠1 لوألا تيرشت 715-- ؟© ددغلا  ةيبرغلا ةعيلظلا

 نسح دمحم حساح  دادغب

 نا انرودقمب نا نوفرعي مهو نوفرعت متنا»
 ملاعلاو فلالا لداعي امب مهخوراص ردقب درن
 ....كلذ فرعب اضنا

 نيسح مادص سيئرلا نع ردصي قيلعت لوا اذه ناك
 حوراص قالطاب ةعورملا ةيناريالا ةميرجلا لوح
 اهتيحض حارو ةيئادتبالا ءادهشلا ظالب ةسردم ىلغ
 ةسداسلا نيب مهرامعا حوارتن لفط يتئام يلاوح

 بضغلا نم ةجوم نع ترفساو ةنس رشع ىنثاو
 يقارعلا بعشلا ءانبا ةفاك ىدل رأثلاب ةبلاطملاو
 فلتخم اهتناداو ةميرجلا هذه تركنتسا اميف

 .ًايبعشو ًايمسر ةيملاعلا طاسوالا
 يلاوح رورم مغر نآلا دحل قارعلا درم خل اذامل اما

 امك اذهف ؛.ريرقتلا اذه ةباتك تقو ىتح» عوبسا
 عضخي ؛ةيبرعلا ةعيلطلا» نم قباسلا ددعلا يف انلق
 ام نمض قلطنتو ةيقارعلا ةدادقلا اهبآترت تاباسحل

 انفادها مدخي يذلا هاجتالاب فرصتلا» نم قلطنت
 سيئرلا لوقي امك ,رخآ راطا ياب سيلو ةيماسلا
 نورباص نحش» ًالئاق فاضا يذلا نيسح مادض

 سانلا ًامئاد نكل :نوعقوتي امم رثكا ريص انيدلو
 مهناق ًايضغ نورجفتي امدنع لاع ريص مهيدل نيذلا

 مهلعجيس يذلا نمثلا مجح ًاضيا نوفرعي

 نإ قكةمع اهتقو يف يقارعلا 7 ةوق نا كشلل لاحم

 .ناريال 0

 ةقطخم 0 ةسرغ ةيساموليسد رداصم نع ا

 تداس دق ىوصق رعذ ةلاح نا :يبرغلا جيلخلا
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 هن وج قى دحأ قى ىفارعلا طيطختلا نيؤو 1
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 ١ ىلع ريخالا يناريالا خوراصلا طوقس بقع ناريا 0 7

 ١" راثلاب قارعلا رارقو ةدشادتبالا ءادهشلا طالب ةسردم

 ' ماظنلا سيئر نا رداصملا هذه تلاقو ...ماقتنالاو

 7 نيسح ريم هئارزو سيئرو يثنماخ يلع يناريالا
 | يتاريالا ىروشلا سلجم سيئرو يوسوم
 امك ىرخا نكامأ ىلا مهلزانم اوكرت دق يناجنسفار

 ينيدمخ ميقي ثيح مق يف ةهباشم ةلاح تداس

 فدل لالخ تظحول هنا رداصملا هذه تركذو

 ةفيثك حوزن ةكرح ةيناريالا ةميرجلا تبقعا يتلا
 ىمرم َّق ةعقاولا ةيناريآلا ندملا نم نيبتاربالل

 ةبعاذا تاطحم ةدع تدلخأو ةيقارعلا ةيعفدملا

 ..اهيفظوم نم ديدحلا ككسلل ةعبات ىرخاو

 راثا نا .يقارعلا درلا بقرتي هلك ملاعلاو ىقبب

 ال قارعلا لافطا دض ةيناريالا ةميرجلا تاساكعناو

 نيلتاقملا ةصاخو نيدقارعلا رعاشم ىلع ىغطت تلا

 ةروفحم ةميرحلا هذه ىقبت يكلو .لاتقلا تاهبج يف

 ةلعفلا ةعاشب ديسجتلو نييقارعلا ةركاذ يف
 ناكرا سوفت ُْق تلصأت ينلا ةميرجلاو ةيناربالا

 ديلختل يراكذت بصن دييشت ررقت ينيمخلا ماظنلا
 ىف بصنلا ماقيسو ءادهشلا طالب ةسردم ءادهش

 نونانغلا يعدو خحوراصلا هيف طقس يذلا ناكملا

 لكشي بصنلا اذه ميماصت عضول نؤيقارعلا

 يتلا ةلوفطلا دلخيو ةعقاولا هذه تالالد دسحي

 بصنلا ولع سشقنتسو يدبيمح مالخد اهلاثتغا

 طبحت نيسح مادص سيدئرلا طخب ةملك يراكذتلا

 قالا م 3 0 1

 ا طالب ةسردم ءادهش دلخت يتلا دئاصقلا زربا اهب

 ١ ص 0 00 درعلا ةعب مويلا وهو.:ماغ لك نم :ربوتكا» لوالا نيرشت/ 0 0
 طنطختلا نِيزو حضوا اميسح نادعتلا رفوامك ع 0006 2 د يقارعلا لفطلل موي .خ وراصلا هيف طقس يذلا

 تابمؤلعم جرف ديحجم لاماس روتكذلا يقارعلا 6
 مهعيز وتو ناكسلل ىلكلا مجحلا نع ةلماك ةيساسا 1 ا 0

 طاشملا نَعو ىرقلاو ندلطاو تاعاطقلا فلتحم' نيد "1 دع ترفع ةسا ام [ذ اذه وقنا كا
 ىلعو الامجا ناكسلل ينهملا بيترتلاو يداصتفالا |. نم ةتماقلا ي 1 نا كسلا ماعلا ٠

 ” تابوتسمو 15 والا دعب + قلعتت ةلئاعلا 7 وهسم 0 3 0 0 اكس 0 1 0 دا :
 يرفعلاو يعونلا نيكرتلاو تايفولاو ا يتنا تاعاس ينام

 ةيديدلعتلا ول يفاقتلا قىوتسملا 3 ةفانفا' 1 ْ
 : .ةنملعلا ةداهشلاو: 0 ل ةماساب لبق قو 2

 هذه نأ يفارشلا كلا رجزو فانقاو 1 '

 ماقرالا و اةئافحلا نططخملاو و ةروشلاو نزلا ةدابق 00 ْ :ودجلا ىصق 2 أ | ىصقأ ٠ )ل
 تانسايسلا مسر نيف مهنكمتا ىبلا ةقدق ةقيقدلاو ةلماشلا ا ىلا فاما هن هجراخو را ا >اد نيدق

 .ةمدلس ةيعقاو سنسا ىلع ةيومنتلا ططخلاو 3 0000 3 0 ١ دلو 0 2 ٌْ
 ةرازو نأ ةددلظلا انين ةركذ رييوبحلا نمو 0

 تاهيخلا عض قمستتلاو نؤاعتلاب ةيقارعلا ذطيطختلا 4 35
 ةيلمعلا خذه ديفنتو طيطخت تعاطتسا ةصتخملا 1 م

 , ستعتو :ةهدلاو ةيلومشلا ىهتنمبو 2 هم 11[
 ةمق برحلا نهرو ق ترح ىلا هده دادعتلا ةئلمع 1

 يذلا دادعتلا تابلمع ةفاكن ةنراقم لومنشلاو ةقدلا ا
 نهم ىدذلا 1 ماع قم اءاذتنا قارعلا اهذهنشا |[ 1

 يندملا مكحلا ةرتف يف قارعلا يف ىرج ماع ادعت لوا |
 ١3/1 رس َّق دادعت رخآ ىتحو ةيثادد تيدلاشاتت و 1

 .اقيقدو الماش رخآلا وه ناك يذلا 1

 ٠ 8 15007 لوالا نيرفت 517-12 ددعلا ا ةيبرعلا ةعينلطلا 1 ا - لل نلالال نوما عطف - 1



 لامعا لودح لوح تالخلا ينعي ادام
 ب مرق عقلا

 :لامعالا لودح ىلع
 ناربا نم دحوت فقوم لاحت

 ..يودلا رمثؤملا ثحبو
 رصف عم ةيمسرلا ناقالعلا ةروهب حارتقاو

 ةيدرعلا ةعماجلا ىلا اهتدوع نود

 ١5 لوالا نيرشت 5-53+* ددعلا _ةيبرغلا ةغيلطلا- 1م١9

 ماو و
 0 ابرعلا 0

 را ل ا
 ا 0 ١ 2

 ماي هايد ةيرعملا

 جيلخلا يف ةيبرحلا تايلمعلا دعاصت عم
 تاوطخ عراستت .اهقاطن عاستاو

 ىلاوتتو .ةيلودلاو ةيبرعلا ةيسامولبيدلا | أ
 فده ريغلو .هاجتا نم رثكا ىف تالاصتالاو تاءاقللا

 .ةيموقلاو ةينطولا ةحلصملاو ةيؤرلا ةيواز بسحب
 ةمق دقعل ىبرعلا كرحتلا وديبد راظالا اذه يف

 فقوم ءايحال ةداج ةلواحم ةباثمب نامع يف ةيبرع
 نمالا ددهت يتلا رطاخملا ةهجاومل لعافو دحوم يبرع

 بيهل هعفدي كرحتلا اذه ناك اذاو .يبرعلا يموقلا
 ىلع رثؤي نا نكمي هحاجن ناف :جيلخلا يف كراهعملا

 ةهحاوم ةبولوا نا ينعي ٠ .ةييرغلا اناضقلا لمحم

 روليب نا نكمد ةلحرملا هذه ٍِق ينارنالا ن ناودعلا

 ةيضقلا لمشيل هلاجم عستي ًايبرع ًاقافتا
 تاقالعلاو ةينانبللا ةلضعملاو .ةينيطسلفلا
 .ةيبرغلا  ةبيرعلا

 ةيبرعلا ةمقلا بارع نيبسح كلملا نا حضاولاو
 نم لامعا لودج ىلع زيكرتلاب حرطلا اذه ىنبت دق
 ينارنالا ناودعلاو جيلخلا برح يه ةدحاو ةطقن

 هيلع قفتت ىذلا حرطلا اذه نا الا .تيوكلا ىلع
 فدهي يروس ضفرب مدطصي ةيبرعلا لودلا ةيبلاغ
 باسح ىلع ةصاخ ةيرطق حلاصم قيقحت ىلا
 .يموقلا حلاصلا

 يروسلا ضفرلا قطنم نا نوبقارملا ىريو
 اداضقلا جاردا ىلع رارصالاو ةمقلا لامعا لودحل

 ىلع زيكرتلا ةركف عم ضراعتي ال ىرخالا ةيبرعلا
 يروسلا ماظنلا نا ضارتفاب كلذو .جيلخلا برح

 اياضقلا لمحم ةشقانم يف داجو يقيقح لكشب ٍبغري
 نع ىلحتلاو ةيبرعلا ةدارالا مارتحاو .ةيبرعلا

 .ةيرطقلا عفانملا لدابتو ةمواسملا بولسسا
 لماعتلا نا الا ازجتب ال لك ةيبرعلا ااضقلاف

 ةلصتم تايولوالل املس ةرورضلاب ضرفي اهعم
 ءايحال يعسلا ىلع ساسالاب دمتعت .تاجردلا

 يموقلا نمالا تاديدهت ةهجاوم يف ةيبرعلا ةدارالا
 زيفنت ىلع ةيبرعلا ةمقلا قافتا نا ىنعمب .يبرعلا
 .جيلخلا برح فقول 554 مقر نمالا سلجم رارق
 عطق وا ةيلودلا ةدارالل ناعذالا نبن ناردا ريدختو

 ةدئقافتا نيفنتو .اهعم ةيسامولبيدلا تاقالعلا
 الخدم لثمي قافتالا اذه ,كرتشملا يبرعلا عافدلا
 ةلحرملا هذه يف بولطملا ىندالا دحلا قيقحتل ًامئالم
 اياضق ثحبي نا نكمي .دحوم يبرع فقوم ثعبل
 .ةدبرعلا ةمقلا لخاد ىرخا

 يبرغ بادغ
 رمتؤملا ةيمست لوح فالخلا رّمعي .لاح ةبا ىلع

 ةلحرم يف ةيبرعلا ةدارالا داقتفا َنَع هلامعا لودحو

 رطخلل يبرعلا يموقلا نمالا اهيفق ضرعتي هجرح
 اهيف برعلا ودبيو .ليثم هل قيسب مل وحن ىلع
 مث نمو :ةيلودلا ةحاسلا تاريغتم مهف نع نيزجاع
 نيب براقتب رشبي يرجي ام. نا مغر .اهيف ريثاخلا
 عارصلا تايلا نم لبقتسملا يف ريغي دق .نيقالمعلا

 .ةقطنملا ىف هتاساكعناو يلودلا
 يرجت ةيلودلا ةقفصلا هذه نا نزحملا نم لعلو

 دوهيلا ةقروف . اهيف العاف ارود بعلت بيبا لت امنيب

 انيسسحت كانه نا امك :دددح نم تحرط تايفوسلا

 هنع ربع بيبا لتو وكسوم نيب تاقالعلا يف اظوحلم
 دفولا ةمهم ديدمتب ريخالا يتايفوسلا رارقلا
 جروج ثحب كلذك .ةلتحملا نيطسلف يف ينايفوسلا
 ةنياهصلا نيلوؤسملا عم ةقطنملل هترايز يف زدلوش
 تناك امك  متهي مل امنيب .تايفوسلا دوهيلا ةلاسم
 فقوملا ثحبب  ةيبرغلا فارطالا ضعب لمآت
 نيب هلوح فالخلاو .يىلودلا رمتؤملا نم ؛يليئارسألا»

 ثاعءاللاو ةدوعلا كرايم ىتسح

 هه ل1 1م نحاول ا كا لنا



 نوؤش يف لخدتلا مدع ىوعدب كلذو .زيريبو ريماش
 .ةيلخادلا «ليتارسا»

 بئانلا ةرايزو زتلوش ةرايز نا لوقلا نكميو
 ةقطنملا ىلا ةيتايفوسلا ةيجراخلا ريزول لوالا
 ةضقانتم ةيبرع فقاوم ىلع فرعتلل ةلواحم نالثمت
 يف هحلاصل فرط لك اهلغتسي دق ةقطنملا اياضق نم
 يتلا :ةزدان درافيشو زتلوش نيب ةرظتنملا تاثحابملا

 خيراوصلا ةلازا قافتا عيقوت ىلع رصتقت نل
 لب ؛ةيكيتكتلا خيراوصلاو ىدملا ةطسوتم ةيوونلا
 جيلخلا برح يف ديعصتلا ةرورضلاب لمشتس
 .اهتافلحو يركسعلا ةدحتملا تايالولا دوجوو

 .ةيبونجلا يتايفوسلا داحتالا دودح نم برغلاب

 اذفص نع ثحدش ةيروس
 يف مكحتلا وا ريثأتلا نع نورجاع نذا برعلا

 ءايحا ناف يلاتلابو ؛اهناروطتو ةقطنملا ثادحا

 امبرو .ةيرورضو ةلجاع ةمهم ةيبرعلا ةدارالا
 اذه ىلع ةحجان ةوطخ ةيبرعلا ةمقلا نوكت

 جئاتنلا يف طارالا يغبني ال هنا ريغ قيرطلا
 دنتست تاحيجرت ةمق ؛ةمقلا هذه لثم ىلع ةيترثملا

 ةيناكما ف ككشت ةقياس تاربحو تامولعم ىفللا

 بتري ال اهدقع يف حاجنلا نا ىرتو .ةمقلا داقعنا
 ف لعاف يبرع فقوم ذاختا يف ًاحاجن ةرورضلاب
 ماظنلا ناو اميس ذل ؛يناربالا ناودعلا ةهجحاوم

 ليطعت ىلا ةمقلا يف هتكراشم لاح اجلي دق يروسلا
 مازتلالا لثم ناريا هاجت مساح رارق يا ذاختا
 .كرتشملا يبرعلا عافدلا تايقافتاب

 حنم ىلع مواسي دق يروسلا ماظنلا نا عقاولاو
 ةيمسرلا ةيبرعلا تاقالعلا عطقب رارق ىلع هتقفاوم
 ةمق تاررقمل ديدمت ىلع لوصحلا لباقم يف .ناريا عم
 :دومصلاو معدلا لاوما نأشب ١91/7 ماع دادغب
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 رمتؤملا يف ينبرعلا بناجلا ليثمتب رارق ريرمتل كلذكو
 اذه ثحب دقو . دحوم دفود .دداقعنا ةلاح ْق .ىل ودلا

 ةرهاقلل ةفطاخلا هترايز ىف نيسح كلملا عوضوملا

 فورعم وه امك ةرهاقلاف ,كرايم سيئرلا هئاقلو

 رمتؤملا دقع لحا نم كرحتلا يف امهم ارود بعلت

 عم ةركفلا نيسح كلملا ثحب دقف اذه نمو .ىل ودلا

 ةيرصملا تاكرحتلا عم اهضراعت مغر كرابم سيئرلا
 .رمتؤملا يف يبرعلا ليثمتلا نأشب ةقباسلا ةيندرالا

 ديسالا ظفاح نم ةلاسر حلست دق ةعلطم ةيسامولببد

 .رصم ربع ينويدهصلا نايكلاب لاضتالا اهيف حرنقا
 رمتؤملا يف كرتشم يبرع دفو يف رصم ةكراشمب بحرو
 .يىل وذلا

 رارق رادصتسال قشمد يعس نا نوبقارملا ىريو
 ةكراشم ةرورضو يلودلا رمتؤملا ناشي نامع ةمق يف
 ىلع لوصحلا ىلا فدهي .دحوم دفو يف ةيروس
 ةفاضالاب .ىل ودلا رمتؤملا ِق كارتشالل ةييرع ةبعرش

 لمآأي يتلا تاضوافملا ةلواط ىلا دعقم نامض ىلا

 بحرت مل ةرهاقلا نكل .اهحاجن يف يروسلا ماظنلا
 اهتدوع نآشب حضاو رارق ذاختا تطرتشاو ةركفلاب

 ةيفلل رعم ةدوغ

 . ةمقلا ىلع ديكآأتلاب حرطيس عوضوملا اذه
 برحف .اهلامعا لودج ناك ايا ةمداقلا ةيبرعلا

 دنعو .اهعوضومو ةمقلا بسس تناك جيلحلا

 ىلا راظنالا علطتت يناريالا ديدهتلا نع ثيدحلا
 ماعلا ثادحا تدكا دقو .اهرودو رصم تايناكما

 يدوعسلاو يجيلخلا حامتهالا ىدم يضاملا

 امك تيوكلا نا ىنح .ةرهاقلا عم تاقالعلا نيسحتب

0080 

 تنبأ لت دل ةرفاقلا طيسوت :دسأ ظفاح

 ةداعاب رارق ذاختا ثحبدت .رداصملا ضعب تراشا
 اماع ًاضاجتا ةمث نكل .ةرهاقلا عم ةيمسرلا اهتاقالع
 .ةوطخلا هذه ذاختا ضراعي جيلخلا لود نيب

 .ةيبرعلا ةمقلا يف عوضوملا ثحب لباقملا يف حرتقيو
 يوق معد ردصم لثمي داجنالا اذه نا ودبيو

 ذاختا ةركف حرطل كرتشم يبرغم - يندرا م ارتقال

 ةلود لكل حمسي ةيبرعلا ةمقلا مساب يعامج رارق
 اذا رصم عم ةيمسرلا اهتاقالع ةداعا ةدرفنم ةيبرع
 نل ةرهاقلا عم تاقالعلا عيبطت نا يا :كلذ ىف تبغر

 رارقب اموعدم ناك نإو ةيعامج ةوطخ حبصي
 ثيح نم دادغب ةمق تاررقم ضقافي ال يعامج
 يف ظفحيو .اهن ومضم لوح فتلي امناو ءلكشلا

 دذه ْف ةرهاقلا نا ذأ .ىمسرلا اهرهظم هسفن تقولا

 نلو ةيبرعلا لودلا ةعماج ىلا دوعت نل ةلاحلا
 .ةيبرعلا ةمقلا رمتؤم يف كراشت

 تقفاو دق ةرهاقلا نا :ةييرعلا ةعيلطلا»١ تملعو
 ترح نا دعب ةصضاخ .حارتقالا اذه ىلع ددرت دعب

 ربع كرايم سيئرلاو نسحلا كلملا نيب تالاصنتا
 راز يذلا يلاليفلا فيطللا دبع برغملا ةيجراخ ريزو
 درهاقلا

 ضايرلاو ةرهاقلا نيب تالاصتالا تلصاوت كلذك

 ةهج نم .حارتقالا اذه معدل يبظ وباو تيوكلاو
 ايفتاه كرابم سيئرلا ىلا تافرع رساي ثدحت ىرخا
 دنفت تامولعم تددرتو . ةرهاقلا راطم ىف ةفقوت ءانثا

 ةمظنم بتاكم حتف ةداعاب تافرع دعو كرابم نا
 ١9 يف ةرهاقلا تافرع روزب امك .ةرهاقلا يف ريرحتلا

 وزغلا نع ةودن روضحل مداقلا يناثلا نيرشت
 ةيرصملا ةنحللا نم ةوعدب نيطسلفل ينويهصلا

 يف ةعلطم رداصم تغفشكو .يويسا ورفآلا نماضتلل
 ثحب ةيبرعلا ةمقلا ىلع حرطيس تافرع نا ةرهاقلا

 نا ىلا ًادانتسا ةييرعلا ةعماجلا ىلا رصم ةدوع
 ديفيد بماك عم لماعتتو عيبطتلا تفقوا دق ةرهاقلا

 .نمزلا اهرواجت ةلاحو ثارتك
 مل تامولعلا دذه ةحص نع رظنلا ضغبو

 ةيرصملا تاقالغلاب تطاحا يتلا مويفلا عشقنت
 ةمظنملا بلاطت ةرهاقلا لازت امف .,ةينيطسلفلا
 ليشمتلا نم اهفقوم نا امك ؛؟47 رارقم فارتعالاب

 نا دعب ةصاخ ؛دعب حضني مل رمتؤملا يف ينيطسففلا
 دفو راطا ىف ةيندطسلف ةكراشم ىلا لبق نم تملا
 ١ يشدرا

 نامع يف ةييرعلا ةمقلا عامتجا ناف لاوحالا لك يف

 ماما قيرطلا حتفي دق ناريا نم دحوم فقوم ذاختاو
 تاقالعلا نمو يل ودلا رمتؤملا نم لئامم فقوم ذاختا

 ىلع ةثالثلا تاعوضوملا حرط نكل .ةيبرعلا ةيرصملا
 فعضرد ةقفصلا هيشد اف فو .طيارتم لكشب ةمقلا
 ةدبرعلا فارطالاف .حاخنلا تالامتحا نم ًاريثك
 ءافلا نع نالعالا نود نم رصم ةدوع ةضفارلا

 نا :ذادؤم ًايقطنم اظفحت حرطتس ديفيد بماك
 عم ةدمسرلا تاقالعلا ةذاعا ىف ةلود لك قحب رارقالا

 .ةيبرعلا ةعماجلا ىلا ًايمسر اهتدوع مدع مغر رصم
 ةلود ريغل حمسيو .يلود رمتؤمل يعسلاو ضقانني
 ىلعو .ينؤيهصلا نايكلا عم درفنملا قافتالاب ةيبرع
 برخ ىلع يلودلا رمتؤملا يف ثحبلا رصتقي دق اذه
 معدلاو ةينانبللا ةلكشملاو يل ودلا رمتؤملاو جيلخلا

 .ةيروسل يلاملا
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 :ةيوسنلا ةلجع مدقتت مل اذا ةقطنملا روزي نل هنأب لاق هنا مم

 يكربمالا ةيجراخلا ريزول ةلئحملا ضرالا ةعطاقم
 ريرتتلا بانل ييبلهناي عطا اورو ذيع

 يغانسما يق رجشسيك يرذتق طرخنا نإ اذانه | |

 قرشلا ف ؛ةيوست» نع ثحبلل ,ةيكوكملا, | لاف
 نبوتكا) نيرشت برح باقعا يف طسموالا .!

 نع باغ نا يكريما ةيجراخ ريزول قبسي مل 7 ١,
 ىلاحلا ةيجراخلا ريزو اهباغ ىتلا ةدملا ةقطنملا

 يتلا ةريخألا هترايزي موقد نا لبق زملوش جروج
 امك .رصمو ةيدوعسلاو ينويهصلا نايكلا تلمش
 .ندمل ُِق نتاتبدح كلما عص ءاقلد تهننا

 يتلا ١1982 (ويام) رابا يق هل ةرايز رخآ ذنمف
 نيدفو نيب تاثداحم ةفيصل لصوتلا ىف اهلالخ لشق

 سيئر ناك .كرتسشم ينيطسلف - يندراو «يليئارسا
 ىلا دوعب نل هنا ىلع رصي ةيكربمالا ةيسامؤوليدلا
 نمضت تايطعم هيدل رفوتت مل ام طسوالا قرشلا
 ىلا «مالبسلا» ةلجع عقد يف حاجنلا نم اندعم ادح

 ضفر نا فقوملا اذهب هكسمت يف غلب دقو مامالا
 نوعمش ينويهصلا ةيجراخلا ريزو نم ةحلم ةوغد
 يف ةلوج مايقلل يضاملا [ليربا) ناستبمم يف زيزيب
 ساسا ىلع ةيوستلا ىعاسم كرخت نا نكمي ةقطنملا
 رمتؤملل ةنيعم ةغيص نم ينلعلا زيريب فقوم
 .ىل ؤذلا

 فقي نا .فقوملا اذه ءوَض ف ,يعيبطلا نم ناكو
 زردلوس تلعح ينلا عفاودلا ماما مامنه اد نويقارللا

 نع اوثحبي ناو .ًاريخا ةقطنملا ةراسيز ررقي
 ,لامآلا»و ةرايزلا هزهب هتعنقا ىتلا :تايطعملا»
 .اهيلع اهقلعي ينلا

 تادطعملا هذه نع ثحبلل هرورض كانه نكد هلو

 ةحضاو كانه فقاوللاف .«ىليئارسالا» بناجلا يف
 نلعب لازي ام ريماش قحسا نا اهمهاو .ةحيرصو

 رمتؤم دقعل ةيوقلا هتضراعم ددرت الو سبل نود
 نع فقوت هسفن زيريي نوعمش نا ةجرد ىلا ءيود
 امدنع انطخم ناك هنا نلعاو هاجتالا اذه قف طغضلا

 ةروخع طرقي ديديتلا جرد ىلإ ًاابانم ةققوم يف بهذ
 .هديدح تاياحتنال ةوغدلاو «فئاتئالاب

 اكن نال ميزت  ةيبرعلا ةعيلطلا . 1 ؟ © ةدنملا

 زتلوش لاما نا ىلع دنكاتلل فاك هدحو اذهو

 بناجلا ىلع فقاوملا يف تارييغت ىلع ةقلعم تناك
 ُْق اهنع ثحدلا نكمي تارييغت يهو ...ينرعلا

 .ةيلاتلا رئاودلا
 يبرعلا عضولا يف يدرتلا نم ديزملا وصح - ١

 هترايز نيبو 151/65 ماع زتلوش ةرايز نيب ام يمسرلا
 ديزملاب ةمظنالا نم ديزملا ساسحإ اميس ال .ةريخالا
 راعسا روهدت باقعا يف ةلويسلا ةمزا طغض نم
  ةيناريالا برحلا طغض نم ديزم لابو ظفنلا
 لودل اهتاديدهنب ناربا تلقتنا نا دعب ةققارعلا

 ةدع تاريغتم ىلع نهاري ناك :زدلوش

 ديعصلا ىلا يظفللا ديعصلا نم يبرعلا جيلخلا
 فلاحتلا ةقالع تلقتنا نا دعيو .يلمعلا

 لت ماكحو نارهط ماكح نيب يقيقحلا يجيتارتسالا

 .نلعلا ىلا بيبأ
 اقحالملا هتثدحا دق نوكت نا نكميد ام - ؟

 ةمظنكل ةرمتسملا :ةيسايسلاو ةيداملا ةيوفضتلا
 ةمظنملا فقاوم ىف قاعضا نم ةينيطسلفلا ريرحتلا
 اهلوح ةينيطسلفلا ريهامجلا فافتلا يفو اهسقن
 زم ةيلاضنلا اهتاردق فعضا نوكي دق يذلا رمالا
 ةيناث ةهج نم ةيليثمتلا اهتفص فعضاو ةهج
 بد اميف ةروانملا شماه اهماما قاض نا دعي ةصاخ
 ةحلاصملا دعب تاذلابو .ةفلتخملا ةيبرعلا ةمظنالا
 لالخ ًاديعب ًاطوسش تعطق يتلا ةيندرالا  ةيروسلا
 وه اهيف كرتشم مساق مها ناكو نييضاملا نيتنسلا
 و مدقت يا نا ىلع مهافتلاو ةمظنملا ةدامق ةعطاقم

 وأ ةدايقلا كلت عاضخا بلطتب ةيوستلا يعاسم

 .اهليدبت
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 يف يلاهالل يمويلا فقوملا ديعص ىلع لصح
 ديرشت نم ةمظنلاا باضا ام ةجيتن .ةزغو ةيبرغلا
 ةزكرملا ؛ةيليئارسالا٠  ةيكريمالا دوهجلا ةجيتنو
 ثادخأل ةريثك ىرخا دوهج عم يقتلت يتلاو

 ٍلاتلابو ةيفاقثو ةيعامتجاو ةيداصتقا تارييغت
 زا نكمي لكشب .ةلتحم لا ضرالا عاضؤا يف ةيسايس
 تحت «هدميدو ةمظنملا تحت نم طاسبلا بحسي

 ركارمب ةطبترم ةيلحم وا ةبلحم ىرخا ىوق

 !!ًالثم قشمد وا نامع يف ىرخا ةيجراخ
 .ةقطنملا ىلا زتلويش تدش ىتلا تايطحملا هذه

 رايتعا ةداعا هنا نطنشاو دقتعت ام عم ةنرتقم
 ف ةلصاحلا تاروطتلا دعب اهتسايسل ةيقادصمو
 ثادحا ةيناكماب هلامأ طخم تناك يتلا يه :جيلخلا

 ةيناكما تاذلايو ةيوستلا يعاسم ديعص ىلع مدقت

 ةهج نم رثكا عم يلوا ولو  مهافت ىلا لوصولا
 رمتؤم دقع ىلع ةينيطسلفو ةيبرعو ,ةيليئارسا»
 راطاك ٠ ليلق عسوم يميلقا رمتؤم وا خوسمم ىلود

 ةياعرب ةرشابم ,ةيليئارسا٠  ةيبرع تاضوافمل
 فارطالا روضحو ةنكريمالا ةدحتملا تايالولا

 زطنشاو» ةفدحص تناك دقو !!دوهشك ىرخالا

 خيراتب تلاق امدنع كلذل اهتراشا يف ةحضاو ؛تسوب
 ةقطنملا ىلا هعم لمح زتلوش» نا 6

 لوح زكرتت يتلا ةيكريمالا تاخحرتقملا ضعب
 ةكراشمو ةيتاذ ةيلالقتسا نامضل ,ةتقؤم تاءارجا»
 .«:ةزغ عاطقو ةيبرغلا ةفضلا ةرادا يف ةيندرا

 عم يقتلت يتلا ةيكريمالا تابيترتلا هذه لثم
 داسمتي يذلا يتاذلا مكحلل .ديفيد بماك» عورشم
 اهيلا وعدي يتلا ةيلاردفنوكلا عمو .ريماش هب
 نا ددرتي يتلا «ةكرتشملا ةرادالا»و :ناغير عورشم

 ْف اهل جيورتلا نولوتي ,يندرالا رايخلا» باحصا
 ةلمتحم وددت تايدترتلا هذه لثم ...ةلتحملا ضرالا
 ةلوجب بطاخم يسيئر فرط نم رثكا ىدل لوبقلا
 ةدحتملا تايالولا ىدل لكشت يهو ...ةريخالا زتلوش
 ىعسلا يف ًاماه ًاكرتشم ًاعطاقت فارطالا رثكاو
 ريرحتلا ةمظنم تحت نم طاسبلا بحسل
 .لاكشالا نم لكش يآب اهداعيتسا
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 تايطعملل هتءارق يف زتلوش ىح نم ناكو
 ةيناكماب لءافتي نا ؛اهنم ةيمسرلا اميس ال .ةيبرعلا
 ةرادالل ةريخذ لكشي ام ءيش قيقحتو هترايز حاجن

 امك :اهتدم ةياهن نم برتقن يهو ةيلاحلا ةيكريمألا
 دعب هجوتم وهو زتلوش دي يف ةيوق ةقرو لكشب
 تاثداحملا لامكتسال وكسوم ىلا ةرشايم ةلوجلا

 ةمقو ةيبوروالا جيراوصلا نأشب قافتالا لوح
 اياضقلاو مداقلا رهشلا يف ةبقترملا نيقالمعلا

 ف رجفتملا عضولا عبطلاب اهنمدقم يف و ةيميلقالا
 .طسوالا قرشلا ةقطنم

 :ترخيت هتاحومطو هذه زتلوش مالحا لك نا ريغ
 ةسكنلاب نوكت ام هيشا ةقطنملل هترداغم لعج امم
 بيسلاو .اهلك ةيكريمالا ةسايسللو ًايصخش هل
 فقوم لا وه ةجيتنلا دذه ثادحا ف دببحولا

 ةوقب ضفتنملا ننطسلف بعش تبثا دقف ١ . ينينطسلفلا

 فور'ذلا لك نم مغرلاب هنا لتحملا نطولا ءاجرا يف
 يتلا ةقيقحلا لازب ام :ةنكرملا يعاسملاو طوغضلاو

 ام عم لماعت يا يف اهب بعللا وا اهز واجن نكمي ال
 ام دشأي رصب بعشلا اذه ناو .ةقطنملا ةمزا ىمسي

 يف ةيئرملا تافالخلا تناك امهمو  رارصالا نوكد

 ةمظنم نا يه ةيمهالا ةغلاب ةلأسم ىلع  هفوفص
 .هل يعرششلا لثمملا اهدحو ةينيطسلفلا ردرختلا

 لازت ام ةريثك ةيبرعو ةيلود افارطا نا ودبيو
 هذهل يقيقحلا لولدملا كاردا نع ةزجاع نآلا ىتح
 ةدؤر نع زجعت ذا .ةمظنملاو بعشلا نيب ةقالعلا

 يف .بعشلا كلذل ةيسايس ةدائق نم رثكا ةريخالا
 بعش ىدل رمالا نآأدب (َفَنَعغ ...تالاحلا نسحا

 يه ةمظنملاف ...ريثكب كلذ نم دعبا نيطسلف

 نوكت نا لبق ينطو ءامدناو ةيوه نيينيطسلقلل
 .ةيركسع وا ةيساسس ةدادق

 افقوم اهسفن تسكع يتلا يه ةقالعلا هذه
 ندلومس ةرابز نم ةلتحملا ضرالا لخاد ايعامجا

 رعشب ىمظعلا ةلودلا ةيجراخ ريزو تلعج

 ىلع نيرداق اوناك هوفيضم او وه الف ...ةبيحلاب
 نم :؛ةلماشلا ةينيطسلفلا ةعطاقملا كلت لثم عقوت
 اهنم فرطتملا ةلتحملا ضرالا ف تايصخشلا لبق
 تناكو ...زتلوش ءاقل اهلك تضفر يتلا ...لدتعملاو
 زتلوش لياقن فيك :ماه لولدم تاذ ةدحاو ةملك اهل
 !؟نطنشاو ىف ةمظنملا بيتكم اكريما تقلغا نا دعب

 لكشب ةغطاقملل اراعش ببسلا اذه رايتخا نإ
 بعش لدق نم ةيمهالا ةغلاب ةلاسر هتاذ دحب
 نييكريما نم يعاسملاب نيينعملا لكل .هلك نيطسلف

 يا ف نكمي ال :لوقت ةلاسر ...برعو :نييلينارسا»و
 يعرش لثممك ةمظنملا نع يىلحتلا فورظلا نم فرظ
 نطسلل يعبشل هيحوو

 يتاأت اهنا .ةلاسرلا هذه ةيمها فعاضتتو

 ةيشع هءارو نمو رتلوش هجو يف ةيودم ةخرصك
 نم اهب طيحي امو ةيئانتتسالا ةيبرعلا ةمقلا
 زتلوش ةلوج عيطتست نا اهبلص يف ناك تاقحتسم

 ةيضوافت ةغيصب جورخلل اهماما قيرطلا ديهمت
 ىكريسمالا كرحتلا تايلطتم عم ىقتلت نا نكمد

 !.يلابشاريسالا» فقوملاو

 ناندع

 - [ خو مكب: ننابرنإت فنان 19

 نانبلا يف فرامل روذلا بنس
 الأ ق اة, يبلنيتلا "ياهلا سمئر : قانا

 ةريخالا تاعاسلا يف لد ةريخالا مايالا يف ناك

 نم ٠ ٍِق يضاملا ءاثالثلا حوي) هتقيسس يتلا

 :نيتيسيئر نيتطحم نيب فقي (يراجلا رهشلا
 لدجآت رطاخم نم هلمحي ام لكب ىركسع راجفنا

 ةيعرشلا زئاكر يمينحا لاححودال باختنالا ةسلج

 بيبكرت وأ .بذاجتلاو عارصلا ةطيرخ ةيئانبللا

 ةيرظنلا ىلا ةيلك ةروصب دننست ةيسايس ةيوست

 ينيسحلا نيسح ةريخالا يل هينسحف

 الزج ةيئاذبل يدم يودو يبرع تل
 ف ا ا 0س ا سس وو نوب را

 ريمأ راظنم

2 

 هد ا ل 0 7 نع جو رت مد داب 1 و 17 ا وو رب دس و

 دعب كَ نهارلا ةعقاون ينانبللا عضولا و ةلئاقلا ٠
 ةريبكلا مئازهلا لظ يف تاعارصلا نم ًاديزم لمحتي

 .ةيركسعلاو ةيسايسلا ىوقلا مظعمب تقحل ينلا

 ةرخالا تاغاسلا
 ينيسحلا نيسح ناك نيتطحملا نيتاه نيبو

 ىلا ىعسي يباينلا سلجملا ةسائرل ديحولا حشرملا
 تاحيرصتي يلدي أدب امدنع :قزآملا ف لوخدلا مدع

 ىلاو .يموكحلا عيضولا كيرحت ناكما ىلا ريشت
 .ةعطاقملا ةساسس نم يسايسسلاو يصخشلا هررضت

 سيئر لابتغا ىدل فورعملا هفقوم نع الضق
 عم ةرشابم قفتا ذإ ,يمارك ديشر قباسلا ةموكحلا
 «يمالسالا ءاقللا»و ليمجلا نيما ةيروهمجلا سيئر
 ,ةموكحلا ةسائري صحلا ميلس روتكدلا فيلكت ىلع
 دبع يروسلا سيئرلا بئان بضغ راثا يذلا رمالا
 كلت .«يمالسالا ءاقللا» ىلعو هيلع مادخ حيلحلا

 ىف اهزاربا ىلع ينيسحلا صرح يتلا فقاوملا
 نيدو هنيب راوحلا روسح تحتف .ةريخالا تاعاسلا

 دقعو .ةيقرشلا ةقطنملا يف ةلعافلا ةيسايسلا ىوقلا
 ةنراوملا باونلا» ةلتك نيب يئانثتسالا عامتجالا
 عجعج ريمس ,ةينانبللا تاوقلا» دئاقو «نيلقتسملا
 فيزوج ريزولاو ينودارقب ميرك يماحملا هبئانو
 ىلع قافتالا متو ؛ليمجلا سيئرلا الثمم مشاهلا
 ىلع لمعلا طرعش ينيسحلا عم راوحلا ةلصاوم

 ,ةينانبللا تاوقلا» تناكو .ةديدج ةموكح ليكشت

 ةداعا دض ةفينع ةيسايسو ةيمالعا ةلمح تداق دق

 يهنت ةموكح ليكشت ىلا ةيعاد ينيسحلا باختنا
 سلجملاو ةيروهمجلا ءاسؤر نيب ةعطاقملاو ةعبطقلا
 سيئر باختنا ةكرعم تربتعاو .ةموكحلاو يباينلا
 نيبو ةهج نم ةيروس نيب ةكرعم يباينلا سلجملا
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 ىوقلا نا ريغ .ةيناث ةهج نم «ةينانبللا تاوقلا»
 دعب .نيفرطلا نيب ةكرعملا مجل يف تحجن ةطيسولا
 ةداعا نيدو اهننب ةريدك ةفاسم ةيروس تعضو نا

 تاوقلا» نا ينعي ال كلذو ءينيسحلا باختنا
 ةيسايسلاو ةيمالعالا اهتكرعم لصاوت نل «ةينانبللا
 كلف يف نورودي مهربتعت نم دض يا ينيسحلا دض
 .يروسلا ماظنلا

 هنيب ؛اهيلا يروسلا ماظنلا اجل يتلا ةفاسملا اما
 يتلا ةديدجلا ةلداعملا نم ءزج يهف .ينيسحلا نيبو
 ,يروسلا  يكريمالا راوحلا قفا يف رولبتت تأدب
 يانا اددجم رهظا يباينلا سلجملا سيئر باختناف
 ةروص ريرقت يف درفني نا هناكماب سيل .يميلقا فرط
 - يكريمألا راوحلا نا ارس سيلو .هليقتسمو نانيل
 ىدل ةدحتملا تابالولا بودنم لالخ نم يروسلا

 بعلي آدب .ررتلوو نونرف لارنحلا ةدحتملا مالا

 نأ ودبي و .ينانبللا عارضلا ةطيرخ يف ًايسيئر ارود

 ةسائرلا تاياختنا ءارحا لدق : ايدج ىعست نطنشاو

 , نانبل يف ةديدج ةلداعم مسر ىلا ةدحتملا تايالولا يف

 ىف ةيروهمجلا ةسائر تاباختنا دعوم نا ةصاخ

  .ةدحتملا تائالولا ف هسفن دعوملا فداصي .نانبل
 ًاسوردم الخدت .يكريمالا لخدتلا نوكي اذكهو

 ماع يفف .لبقملا ماعلا ىف ةددحم قادهال .ًادوصقمو
 ةياوبلا نم نانبل ىلا ةدحتملا تايالولا تلخد

 هنال هيلع ةيروس ضرتعت ال ام وهو .ةيروسلا
 باختنا نايا 197 ماع .ىرخآب وا ةروصب رركي

 .ةيروهمجلل اسيئر سيكرس سايلا

 مذا لا مالا

 تابطعم ىلا ريشي نانبل ف يكريمالا لخدتلا

 - ةيكريمالا تالاصتالا نا ىلع ادلعف دكؤيو :ةديدج

 ةيكريمالا ةييقحلا ف ىروسلا باوجلا ...لي
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 تالاصتالا هذهو .ةديدح ةلحرم تلخد ؛:ةدروسلا

 ةحشرم .نيينانبللا نييسامولبدلا ضعب عقوتي امك
 ودبي ام ىلع تررق نطنشاوف ,لبقملا ماعلا يف روطتلل
 ةيسايسلا تانزاوتلا ةروص ىلع يقبت نا
 ف ةيروسلا تاوقلاف .نانبل يف ةنهارلا ةيركسعلاو
 .رمحا يكريما طخ ةيبرغلا تورييو عاقيلاو لامشلا
 نم يدودحلا طيرشلا يف ةينويهصلا تاوقلاو

 كل .رخآ رمحا يكريمأ طخ يتانبللا بوثحلا

 ةيقرشلا ةقطنملا يف ةيركسعلاو ةسسايسلا ىوقلا

 .نانبل يف يكريمالا لخدتلا ذخآي نلو .فوشلا فو
 ١9/17 ماع ىف هذختا دق ناك يذلا يركسعلا لكشلا

 ضرعبي .ةلحرملا هذه ف نطنشاو يفتكتس ذإ

 يرجي .ةيروسلا ةباوبلا ربع يكريمالا لخدتلا نا
 نانبل نا املع .عارصلا ةطيرخ يف ةيرذج تارينغت
 نا املعو .اهتمرب ةقطنملا يف رودي امم يساسا ءزج

 اهنا يا. ١1 ةلحرمب ةهيبش ةلحرمب رمن ةقطنملا

 حبصي الثل ًاعيرتس ًايبرع انماضت يعدتستو ةقيقد

 .البحتسم كلذ دعب ىبرعلا لمعلا

 ةدك رهالا ةطاسولا

 مهعورشمب نوعفدي نييكريمألا نا نآلا حضاولاو
 ريغو رشابم لخدنت نانبل يفف .تايوتسملا عيمج ىلع
 رعذلاو فوخلل ةراثا يبرعلا جيلخلا يفو .رشايف

 امم رثكا نطنشاو رثرثت .يلودلا رمتؤملا ديعص ىلعو
 لخاد نورودي :نانبل يف عارصلا ءاقرفو .لعفت
 تاراعشلا اهنف طقاستت .رزحعلا نم تاماود
 .ةيركسعلاو ةييسايسلا

 تبرسن يتلا تامولعملا :لاجملا اذه ْق 00

 ىلا ايدج ىعست نطنشاو نا نع :توريب يق ؛

 .يروسلاو ينانبللا نيسيئرلا نيب راوحلا فانتتسا

 يذلا ليمجلا سيئرلا نا اهسقن تامولعملا ديفتو
 يف زتلوش جروج يكريمالا ةيجراخلا ريزوي عمتجا
 طسوالا قرشلا نوؤشل هدعاسم روضحي كرويوين
 ضرع .زرتلوو نونرف لارنجلاو يفروم دراشتير
 سسدئرلا نيبو هندد راوحلا فانئئتتسا ناكمال

 ففخي نا هنأش نم راوخلا كلذ نا اريتعم .ىروسلا
 عم زتلوش عامتجا ءانثا فو .نانبل ىلع طغضلا
 روضحن عرشلا قوزراف يروبسلا :ةيجراخلا رجزو
 ةبعر عرشلا زتلوش عليا ,انضيا كووبويد يف قروم
 .يروسلا  ىنانبللا راوحلا فانكتتساب نطنشاو

 :نوتلغيا ميلو ةيروس يف يكريمالا ريفسلا ىلوتيو
 روسخلا ةماقا .يلدك نوج نانبل ف يكريمألا ريقسلاو
 دكؤت نيح يف .يروسلاو ينانبللا نيسيئرلا نيب
 رشدل قشمد ىلا ةأجف لصيب دق .يفروم نا تامولعملا
 .يروسلا  ينانبللا راوحلا قوف ةيكريمالا ةلظملا
 باقعا ىف ,توريب يف اهليكشت متي دق يتلا ةموكحلاو

 نارود ىدم ىلا ءىموكتس .ةيقترملا ندرالا ةمق

 اذه ىف .ةيندرالا ةمصاعلا بعلتو .راوحلا تالجع

 ةحلاصم يرجت نا يف لمآت ذا .ًامدقتم ًارود ؛لاجملا
 ندرالا دحؤ دقو .ضصحلاو ليفحلا نيسيئرلا نيد

 نم لك ىلا ةوعدلا هحو امدنع ,ةكلانضمللا اجرخم

 ىلاو .,ةيبرعلا ةمقلا روضحل ليمجلا سيئرلا
 نا دقتعملا نمو :ةيجراخلل ارييزو هففصي صخلا
 .ندرالا ف صحلاو ليمحلا نيب حتتس ىتلا ةحلاصملا

 - ةيبرع ةحلاصم يه يا .يبرعلا اهقمع دجتس
 تالداعملا ىف و :توريب ىف اهجئاتن رهظتس .ةيبرع

 ف 1 .ةنهارلا ةيبرعلا

 يكرشالا لظنملا

 نوينانبللا هجاوي تاروطقلا هذه لظ يفو
 اهراثا تكرت ةيعامتحاو ةيداصتقا تاقاقحتسا
 ْف داحلا ةينانبللا ةريللا عجارت ىلع ةيبلسلا
 ه٠ لا رعبس سمال ىذلا يكريمالا رالودلا ةهحاوم

 ةدع ةيلودو ةيميلقا ىوق نا دقتعملا نمو .ةريل
 حاظنلا ناو ,ينانبللا ذاصتقأالا برض ْق ةطروتم

 قشمد تدجو نا دعيف .اهنم دحاو وه يروسلا
 تاحل ايسابسو ايركسع عضولا مسح ىف ةيوعص

 عاطتسا اذاو .ايداصتقا ةسمسح ءةلواحم ىلا

 يلاملاو يداصتقالا فطعنملا زايتجا نويناثبللا
 ةردايملا اوديعتست نا حهناكماب ناف .داحلا

 ريمدت نوكي نا يعيبطلا نم كلذلو .ةيسايسلا
 ةيسايسلا ىنُيلا ريمدت ىلا لخدملا ةينانبللا ةريدلا

 ؟ةريذلا عجارت رمتسي لهف .ةينطولاو ةيركسعلاو
 جايرلا نأال حورطملا لاؤسلا ىلغ ةياجألا بعض

 ماعلا ةهجاومو :ةيلعافيو ةوقب نانبل ىلع بهت
 نوكتس .ةيروهمجلا سيئر باختنا ماع يا لبقملا
 ...اهيف نانبل نم يتلا تاهجاوملا عيمج نم رطخا
 مادختسا .نادبل يف يرجيس ام مهفل يرورضلا نمو
 يف هروطتو يروسلا رودلا ةيؤؤرل يكريما راظنم
 .ةلدقملا ةلحرملا
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 ىلع اليلد ضعبلا هاري سنوت يف يروتسدلا بزحلل اريدم يورقلا نيرعذ

 طبضو نمألا ظفح يف مزحلا موهفم نأ ودبي
 ديدجلا لوالا يسنوتلا ريزولا ىدل ةحاسلا
 عم ًامامت قباطتي ال ىلع نب نيدباعلا نيز

 بزحلا تادايق يف مىيدقلا سرحلا ضعب ىؤر

 نيز نا كلذك ودييو .سنوت يف مكاحلا يروتسدلا
 ندم ٠ ؛لارنجلا ةزي» نع هيلخت مغرو يلع نب نيدباعلا

 ام .ًايندم ًاَيَر اهنع الدب يدتريل نمزلا نم لماك دقع

 دئاقلا ةيجهنفمي هلمع بولسا يف ظفتحي لاز

 ريغ نم ةكرعم ىف لوخدلا لبقي ال يذلا يركسعلا

 هسفنب راتخي نا نود نم وا .هلاجرب ةقيقد ةفرعم
 مهيلا دهعيس نيذلا كئلوا لقالا ىلع .هيدعاسم
 .هقرف يف القثو ةيمها رثكالا تادحولا ىلع فارشالاب

 - ًاليضفتو ةلمح  مالكلا اذه ىنعم مسحمد

 ارخؤم يورقغلا دماح ديسلا نييعت دنع فوقولاب

 دعب يا ما//1 / ١٠7 موب يروتسدلا بزحلل اريدم

 يلع ني.بوجحم هفلس نييعت نم طقف نيعوبسا
 فرظ يف برحلا ةرادا ٍْق ثلاثلا ريسغتلا وه اذهو

 سيئر :ةييقروي سيئرلا ناكو . !اموي نيرشع
 يف فيرعلا كلملا دبع ديسلا لبق نم َنيَع دق .بزحلا

 ريزولا رفص ديشر نم حارتقاب يضاملا لوليا
 يلع نب بوجحم هلدبتسا ام ناعرس مث ؛كاذنا لوالا

 نيدباعلا نيز اعد موي ةيبزحلا ايشيليملا لوؤسم
 نكلو .رفص نم الدب ىلوالا ةرازولا يلوتل يلع نب
 ذنم فورحلا ىلع طاقنلا عضو دددحلا لوالا ردزولا
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 رتلا ف كينشاو : را نار 1 إب

 روتكدلل هناكم ًاكرات يلع نب بوجحم بهذف ةيادبلا
 برحلا رددم ريتعب وحنلا اذهبو .يورقلا دماح

 ًاعم نمالاو ةيظارقميدلا :يلع نب نيدباعلا َنيَر |

 نيز أدب نيذلا نيدعاسملا ةمئاق يف لجر لوا ديدجلا
 .ةمداقلا ةلحرملا ةسدنهل مهرايتخاب نيدياعلا

 نم ديدجلا برحلا ريدم يورقلا دماح .ديسلا
 نيدس لبق اهيف دلو ينلا :ةيلحاسلا» ةسوس ةنيدم
 ةيبزحو ايلع ةيرادا تايلوؤسم ىلوت دقو .ًاماع
 يف ةضايرلاو بايشلا ةبيقح ملستي نا لبق ةديدع
 ةيزكرملا ةنجللاب وضع وهو .نيماع ذنم ةموكحلا
 ةيوضعل ىقترا ثيح يروتسدلا يكارتشالا بزحلل
 رمتؤم ليق (يسايسلا بتكملا) هيف يسايسلا ناويدلا
 اريدم ًارخؤم هنييعت لخدا دقو .ريخالا 85 ناريزح
 .نييروتسدلا فوفص يف اظوحلم احايترا بزحلل
 ةديدعف .ةسنانسملا ةضراعملا طاسوا ىدل ىتحو

 «برحلا راد ثيح ةيصقلا نم ةييرقلا رداصملا يه

 لادنعاو ةهازن» نم لجرلا نع فرع ام دكؤت ينلا
 هتعمس كلذكو .ةفلتخملا ريغلا ءارا ىلع حاتفنإو

 لتكلا نم يال ءالولا نع ديعب راوحو لمع لجرك
 نع الضف .ةطلسلا يف ةعراصتملا ىوقلا زكارمو
 يفو :ةدياجحم رومر عم ةريثك تاقادصبد هظافتحا

 اهتاز رداصملا فيضتو . «ةيمسرلا ةضراعملا طاسوا

 ةسسؤم ةرادا مّلستل يورقلا دماح ءيجم نا
 يلا لثم نآشلا ةريطخو ةدقعمو ةمخض

 دوجو ىلع ًاليلد كش الب ربتعي» مكاحلا يروتسدلا
 تداس يتلا «رتوتلا ةلاح فيفختو جارفنالل ةين
 نا ئقب .ةريخالا ةنوآلا يف دالبلا يف ةيسايسلا ةايحلا
 نيب ةنراقملل هجو يا دوجو مدع وه كلذ لك يف ددكالا

 ناجل دئاق يلع نب بوجحم هفلسو ديدجلا ريدملا
 يف ةعلطم ةيناث رداصم لوقتو .ةيبزحلا ةظقيلا

 سيئرلل ردع يلع نب نيدباعلا نِيز نا جاطرق رصق
 نم رثكا يلع نب بوجحم بولسأب همريت نع ةبيقروب
 ةظقدلا ناجل تاسرامم نم اصوصخو .ةرم

 ةزهجالا لمع طيحم يف اهلخدتو ةددعتملا اهتازواجتو
 لوالا ريزولاو .ةيلخادلا ةرازو لاجر لمعو ةينمألا
 نا لئاقلا يأرلا باحصا نم نيدياعلا نيز ديدحلا

 نع ةلوؤسم يذيفنتلا اهزاهجيو اهدحو ةلودلا
 .ةلادعلل نيبولطملا ةدراطمو .دالبلا ف نمالا ظفح

 انثكمي ال هنالو .كلذ يف بزحلا ايشيليمل لخد الو
 ةلحرملا هذه يف ديحولا رشؤملا اذه ىلع راصتقالا

 نيب ابولطم ناك املط يقيقح لصف ةيادبي لوقلل
 روصت نإف ؛مكاحلا بزحلا طاشنو ةلودلا لمع
 لقالا ىلع لاجملا اذه يف ربتعي ديدجلا لوالا ريزولا
 ىلا ةريثك روما نم ءزج ةداعال ةيباجيا ةيادب
 .هباصن

 ماعلا نيمالا وهو نيدباعلا نِيز نا يف كش الو
 ةحازا ةوطخ ىلع مدقي مل يروتسدلا بزحلل
 موقي نا ريغ نم ةرادالا نم ؛ديتعلا» يلع نب بوجحم
 ىوقلا نيزاومل قيقد نكلو عيرس مييقتب كلذ لبق
 وه هلقتل كلذكو .ةلحرملا تابطعمو بزحلا لخاد

 الو .ًايروتسد سيئرلا ةفيلخ راص نا دعب تاذلاب
 نيز روصت مدخي يذلا لوالا ىطعغملا نا كلذك كش

 نييروتسدلا ةجاح وه ًايبزح يلع نب نيدباعلا
 ةكرعملا اهتراثا يتلا ةليلبلا ةحفص يطل ةحلملا
 هاجتالا» تامكاحمو ينيدلا رابتلا عم ةريخالا

 يفو ام تارتف يف تلاط يتلا ةلبلبلا كلت .,يمالسالا
 دعي اهتاذ ةيبزحلا دعاوقلا فوفص ةنيعم قطانم

 ؟11تةقملا لوقلا يرق الام فلا ك ةئئرفللا ةعيلطلا

. 
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 نوّيفلسلا اهققح يتلا ةديدغلا تاقارتخالا حاضتفا
 .ةرادالاو بزحلا لخاد

 يأب يلختلا ةريخالا ةكرعملا ةحفص يط ينعي الو

 .«داجتالا» ةقحالم ةطخ نع لاوحالا نم لاح
 يف نمالا ةزهجا تلصوت دقو .ةرمتسم تالاقتع الاف
 ةدلخادلا ريز و فارشإ تحتو ةيضاملا ةليلقلا مايالا
 يبدابق نم ةسمخ ىلع ضمدقلا ىلا نيدياعلا نيز

 يلعغ» مهنمض نمو ٠ .ايبايغ نمكاحملا هاختالا

 .ايمدظنتو ًايسايس رابتلا ةداق نم وهو «ضيرعلا
 موكحملا «يدلبلا لضاف,و .مادعالاب موكحمو
 مزع سكعي امم .ةايحلا ىدم ةقاشلا لاغشالاب
 . ايالخلا ثاتثتحا ةلصاوم ىلع نيدداعلا ندر ةموكح

 دعب ةريخالا هذه رارمتسا عم ةصاخ .ةيفلسلا
 ةدملا يفف .مكحلل ةضهانملا اهلامعاب ةمكاحملا

 ةيبزح ةبعش قرحب ؛نويفلسلا» اق ةريخالا
 .ةمصاعلا يبرغ لامش ةيريط ةنيدم يف ةيروتسد
 دجاسم ةمئا دحا ىلع ءادتعالاب «:نولوهجم» ماق امك
 وهو .ةعمجلا ةالص رثا ةقراحلا لئاوسلاب ةمصاعلا

 يأرلا راكنتسا راثا امم ءايند ةيبزح ةيلوؤسم ىلوتي
 .ناسنالا قوقح ةطيارو ماعلا

 مل .ناسنالا قوقح نع عافدلل ةيسنوتلا ةطبارلا
 هتثنهتل لوالا ريزولا ةلياقم يف اريثك رخأتت

 اهسيئر قيرط نع  هغالباو ةديدجلا هنيلوؤسمب
 دهشت نآب اهيدمت  يلرمزلا نيدلا دعس روتكدلا
 قييضتلا عفرو جارفنالا ءاوجا ةدوع ابيرق دالبلا
 ةفاحصلا نغو .ةدسايسلا ةضراعملا طاسسوا نع

 .مهريغو نيباقنلا نم نيلقتعملاو ,ةلقتسملا
 دعو لوالا ريزولا نا رداصملا ضعب لوقتو

 ةرتف ددحي ديدج نوناق رودص برقي ةطيارلا

 ايلطم كلذ ناكو ءلوقعم تقوب يظفحتلا فاقبالا

 .ةليوط ةدم ذنم ةضراعملاو ةظيارلا بلاظم نم ًاحلم
 رذدحلا مزالت تلاز ام اهنإف ةضراعملا بازخااما

 حلاصتلا نم ةديدج ةلحرم يف لمالا عم متكتلاو

 .ددشتلاو ةقياضملاو طغضلا نع ًاددغب شياعتلاو

 اهنكمي ال ةيطارقميد ةيا نا ىلع اهلك عمجتو
 ربتعا نيح.يفو .دالبلا ف يوق نما ريغب رارمتسالا
 ُِق دنحولا سايقملا» ن ١ يسنوتلا , يع ويلا بزحلا

 هذه لمع نوكيس ةديدجلا ةموكحلل همييقت
 عم يظاعتلا يف اهيولساو ةمداقلا اهتارارقو ةموكحلا
 نيبطارقميدلا ةكرح تمدقا .«دالبلا عاضوا
 دقع ىلع يريتسملا دمحا ديبسلا ةماعزب نيدكارتشالا

 مييقتل لوالا نيرشت ١5 موي ينطولا اهسلجم
 ىلع نيدياعلا نيز ءاوللا ءيجم ءوض ىلع فقوملا

 .ةحاسلا تابطعم ىقايو ةموكحلا سأآر

 نم ةداع ةخسار نوكتاال يلخادلا جارفنالا حمالم
 نمو .جراخلا ُْق دالبلا طيبحم لميشي جارفتا نود

 ديدج ماع لصنق نييعت رابتعا اننكمي بناجلا اذه
 لوالا ريزولا ةين ىلع لوا ارشؤم سليارط يف
 نع ستل ةقيدقلا عودغلا عقد يف هتموكحو يشوتلا
 امم اهراوج نع كلذك امير لب .طقف دالبلا لخاد

 مهفواخم باهذب ًاددجم نولمأي ةسناوتلا لعجي
 .ةليوط نوكت نا نونمتي ةدم

 فيرشلا ناورم
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 بولجلا نارها عماطبو ءايبوتلا ةوقحلا,راخ اركشتنبا نا دعب
 و د

 نادوسلا ىف ةهألاو ىداضتالا
 دف اس هيفا ىلأ يأاوش
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 ضاق هوايرقلا

 سيئر ينغريملا دمحا ديسلا ةدوع نيم ىلا
 يدهملا قداصلا ديسلاو ةلودلا سأر سلجم

 ةمث :جراخلا يف امهتالوج نم ءارز ولا سيئر /
 يف مكاحلا فالتثئالا يبزح نيب ينمض قافتا
 امهنيب ام عضو ىلعو يلحرملا نماضتلا ىلع نادوسلا
 ةحرد دنع ةيسايس تاعارصو تافالتخا نم

 ةعانق ةمئو ,راحفنالاو مقافتلل ا[فقم و ,:ديمجتلا»

 حتف ةرورضلاب ينعي فالتئالل ليدبلا ناب ةكرتشم
 بازحالا ةهبحو ةنمالسالا ةهبحلا ماما تارغثلا

 زكارمو ةطلسلا ىلا جولولل صاخ هجوب ةيبونجلا
 ناكم نم نيبزحلل ام ضعب عازتناو رارقلا عنص
 غيصلا فلتخم يف ةيفئاطلاو ةيسايسلا ةرادصلا
 ماع نادوسلا لالقتسا ذنم ةيطارقميدلا براجتلاو

 , ١١5

 ةياهن يف ةيختنملا ةيفالتنالا ةموكحلا تناكو

 تاقافخالا نم ةلسلسل تضرعت دق ١ ربك ناسف

 تاقلطنملاو ةيركفلا عيانملا ْق ماجسنالا ديعص ىلع

 ذوقنلا ىلع ةمدتحملا تاسفانملا ببسب .ةيسايسلا
 رييست ىلع ًابلس كلذ سكعنا دقو .بصانملاو

 ق يذيفنتلا اهئادا ىوتسمو حمكحلا ةفد ةموكحلا

 يف نزاوتلا قلخو .ةثوروملا تالكشملا ةهباجم
 طوقس ناك مث نمو .ةيجراخلا نادوسلا تاسايس
 ةغيص نمو تارم ثالث اهليكشت ةداعاو ةموكحلا
 ال ةرتف لالخ و .نييزحلا نيب ةقدضلا فالتنالا

 !بسحف فصنلاو ماعلا زواجتت ,

 روهدنلا نها وش

 تانايبلاو تانالعالاو قيثاوملا ةرثك ىلعو
 نع تردص ينلا ةيباختنالاو ةيسايسلا دوعولاو
 نماضتلا راطا ىف وا ء.ددح ىلع لك .فالتنالا يبزح

 ىلع فقوملا دهاوش مزجت .امهنيب يموكحلاو يبزحلا

 نطاوش هيا رع سينمل فال تاراس نا مفرا تافالخلا ديدجتو نمافتلا ىلع قافتا

 ْق يندتلا ذك 0 تقام ةتيداصضتقالا ةمزالاف

 عافتراو ةيرورضلا تامدخلاو يموقلا جاتنالا

 :جراخلا ىلا دقنلا ببرهت تاحومو ءراعفسألا

 ةميق تلصو ىتح 2 /علتسبتبا بهنلا ٍتاوويسو

 :يكريمالا رالودلا ةمدق عي ىلا ينادوبسلا ةينجلا

 ددنن ةيبعبشلاو ةينالطلا تارهاظنلا تمع ىتحو

 ىشحافلا ءالغلاو ةيرتهملا ةيداصتقالا عاضوالاب

 .يىل ودلا دقنلا قودنص عم ةموكحلا قاقتإنو

 اعرذ قاض امدنع ينادوسلا بعشلا ةداع ىلعو

 ةيرجتلا نابا نيريبكلا نييزحلا ناد فالتتالا لسفب

 موطرخلا عراوش يف فتهي جرخ ةيناثلا ةيطارقميدلا
 .دوبع ميهارتا قيرفلا  ؛دوبع اي كمايا ليلح ايد
 ىلع مون تان ةينادوسلا ةمصافلا .تظقيتساو

 ان دتاع ...دناع, لوقت ناردحلا ىلع تبتك تاراعش

 الو يىربمن ىآ ...ةسمخ الو جاع وداعو «”يريمن

 !ةلودلا

 ىلا ةدوعلاب ةعانق بعشلا ىدذدل نا اذه ينعي هي

 وه امناو ...يروتاتكيدلا يركسعلا خكحلا ماظن

 لشفو عاضوالا روهدت ءازا قدحلاو ظيغلا نم نول

 ةمدقمك .دح دنع اهفقو درحم ّق يالتنالا خكحلا

 !حالصالل

 رامث افقلت نا دعب .نييديلقتلا نييزحلا نا ندإ

 ةنحاض ىوؤقلا اهترحفو اهنزه يتلاةروثلا ةرسجش

 داع نابسنت نم سداعسلا حابص ريدغتلا يف ةحلصملا

 اداعا .نادوسلا يف مكحلا ددس ىلا الضو و . ١ ةرمعد

 ارركو :ثيدحلا نادونملا حيرات ف ةيبلسلا امهتريس

 لوح نمزلل اقايتسا يىضاملا ءاططخلا دردج نم

 تفشكو . نوفدلا عقاوم ىلع ءالبتسالاو بسساكملا

 قيضوتلا ةلاحتسا نع ةسساسسلا تاسرامملا

 ةيركفلا امهعبانمو نيبرحلا ءىدابم نيب ماجسنالاو
 !ةيموقلاو ةينطولا مهتاءامتناو ةيحورلاو
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 مدقن «يداحتا» ةريرح وبا ةراجتلا ريزو
 نوفنلل «ةمالا» لالغتسا ىلع اجاجتحا هتلاقتسا

 ءارتلاو

 تاباحتنا ْق رسوزرتلاب تاماهتالا نييزحلا لدايت

 ةريزجلا عورشم ةرئادو (50) مقر ةرئادلا
 ..لقفانملاو

 يداهلا ديهشلا مامالا نبا نيدلا رون ماهتا
 ةراجتلاب نيزرابلا ةمالا بزح تادابق دحاو يدهملا

 هدنرح داهنأ هلئاقب . ؛مويناروبلا» ماح ّق ةمرحملا

 ءايشقاب ازران انداحتا اريزو ةمألا برحل ةيلاوم

 نؤودلم فصن ليداقم ةيحراخ تاهكل ةلؤدلا راريسا

 ةدساسالا تافالخلا هحإأ

 برحلا ةبعورشم اغا الئاخ فقي ةمالا بزح
 ديسلا دمحا روتكدلا هلثمم رابثتخا ىف ىداحتالا

 دمحم ةلاقتساب الخ يذلا بزحلا دعقم يف دمح
 .ةلودلا سأر سلجم يف نيساي هللا دبع نيسحلا
 ينغريم حلاصل ةيسيسأتلا ةيعمجلا ف توصيو
 .ينطولا عمجتلا باطقا دحا يونلا

 نمالا زاهج ةيعبت ىلع رصي يدهملا قداصلا
 ديسو ؛ءارزولا سلجمل :ةماعلا تارداخملا» ديدحلا

 ىلع رصي ؛يداحتا» ةيلخادلا ريزو نيسحلا دمحا
 ةيلالقتسا هحنمو .ةيلخادلا ةرازول زاهجلا ةيعبت
 ةطلسلا نم لخدت نود لمعلاب ًاضيوفتو
 ..ةيذيفنتلا

 رهظ ءارو نمو .يسايسلا هلقثب يقلي ةمالا بزح
 يف .ناريا :فقوف معدل :يداحتألا» ةيجراكلا ىبوو
 يدهملا قداصلا ماهتا دح ىلاو ...قارعلا دض اهبرح
 ينلا نارسال هترابز دنع هنأ تانا ءارو دالصلاب

 يداحتالا بزحلاو ....ضومغلاو كوكشلا اهتفنتكا

 ةسائر ىلا دتمي يذلا طخلا لاوط ىلع قارعلا ديؤي

 يف بزحلا اذهل يدنهلا نيسح فيرشلا موحرملا
 .تانيعبسلا

 قيرط يف ليقارعلا فلتخم غضي ةمالا برحو
 اهراطا لخاد ةينادوسلا ةيرصملا تاقالعلا عضو
 ةيقافتا ءاغفلاب بلاطيو .يجيتارتسالاو يلزالا
 ريتاوق دادس راطا يف .نيدلبلا نيب كرتشملا عاقدلا

 تاماهتا دح ىلع ايبيلل يسايسلا باسحلا

 ىلع نوفلتخي يتلا رصم باسح ىلعو .نييداحتالا
 ليبق ذنم ,اهعم فلاحتلا نوذيحيو .اهنم هفقوم
 . تانيسمخلا يق ليشلا يداو يتلود لالقتسا

 تلغش يتلا تافالتخالا هجوا ضعب تناك كلت

 ةموكحلا دهح محظعم تذكحاو نمزلا ةحاسم

 لحو تايدحتلا ةهيباجم نع اهتفرصو .ةيفالتثالا
 كانه دعي مل ىتح ...ةمقافتملاو ةثوروملا تالكشملا
 اهيحانجي ةموكحلا ةلدعش روهدت فقول لبسي

 ,ءىراوطلا ةلاح نالعا ىلا عءوجللا ى وس .يبزحلا

 نع ثحبلاو سافئالا طاقتلال ةلواحم يف .ةذجف
 فالتئالا ةمزال حجرخم

 لالخ تنلعا ءىراوطلا ةلاح نا رّمالاو ىهدالاو
 .جراخلا يف ءارزولا سيئر يدهملا قداصلا ةبيغ
 ىلا داع .اهندح يف اهيلع هتقفاوم نلعا هنا مغرو

 ضعبو ةيمالسالا ةهبجلا نا فشتكيل نادوسلا
 ةيبعشلا تارهاظتلا ترجف ةيبونجلا بازحالا
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 رطخلا ليدبلا فويل قياسا

 اهناب جيورتلا دح ىلا .رارقلا اذه ىلع ًاضارتعا
 ىلا يدهملا قداصلاب يدؤي دق ثيدخ يسايس لخدم

 ةرتف دعب رداب مث نمو .ةيندملا ةيروتاتكيدلا ضرف

 بزحلا ىلع اهنالعا ةعبت ءاقلاو اهيجش ىلا

 نامثع دمحم ديسلا نم ناك امف .هدحو ىداحتالا

 عاصلا در نا الا يداحتالا بزحلا يعار ينغريملا
 نم هيزح باحسنا نلعاو يدهملا قداصلل نيعاص
 ةموكح ليكشتو .ةموكحلا لحي بلطو فالتنالا

 ةجوم يدهملا قداصلا بكر ٍذئدنعو .ةليدب ةيموق
 .اهتاعد نم حيصاو ةيموقلا ةموكحلا

 ءودهلا حاير ةيسايسلا طاسوالا تداس زئدنع
 فلتخم نيب اهدشا ىلع تارواشملا تادبو .يبسنلا
 .ةيموقلا ةموكحلل ةحرتقملا ةغبصلا لوح بازحالا

 ةحدتشملا ةرفذلا

 ةيدج يف كيكشتلا ىلا ترداب ةيمالسالا ةهبجلا
 ةموكحلا ةغيص لوح يداحتالاو ةمالا يبزح ةعانق

 لاصتالل ترح ةقباس تالواحم نا تلاقو .ةنموقلا

 هذهل نابزحلا ركنت ام ناعرس نكلو .اهلوح اهعم
 ةديدجلا تارواشملا ةيشالعي تبلاطو .تالاصتالا

 ءاهيف ةكراشملل ةتنعتم اطورش تعضوو .اهلوح

 ةيموقو .اهنع يعويشلا بزحلا داعبتساب اهتددح
 ناملربلاو ةدايسلا يتطلسل ةيبسسائرلا بصانملا

 .ةلودلا سآر بصنم ديحوتو .داعلا بئانلاو

 .ةيمالسالا ةعيرشلا نيناوقي كسمتلا نالعاو
 نيناوق ءاغلا ىلع ترصصا ةيبونجلا بارحألا

 ةيمالسالا نيناوقلا نم اهريغو ةيمالسالا ةعيرشلا
 لدكشتل ةوعدلا فداص دقو ,؛ةليدبلا وا ةلدعملا

 دق ناك يملاعلا سئانكلا سلجم نا ةيموقلا ةموكحلا
 ةهبج يف ةيبونجلا بازحالا مظعم ديحوت يف حجن
 ابابا سيدا ُِق اراوح بازحالا كلت ترحاو .ةدحوم

 دوقت يتلا ةيبعشلا ةهبجلا ميعز غنراغ نوج عم

 ةضفاتتملا ملانعلا عاجسفا :ىتغريملا نسعاأ

 نم ديزم ىلا اهعفد يذلا رمالا .بونجلا ِق درمتلا

 .ةيموقلا ةموكحلا يف ةكراشملا اهلوبق يف ددشتلا

 ةثالث ىلا ًاسقم يبونجلا ميلقالا ىلع ءاقبالاب تبلاطف

 يف اهكارشاو :بونجلا سلجم لحو ةيرادا ميلاقا
 ثحبب ةينعملا ةيميلقالاو ةيزكرملا تاعامتجالا
 فقوو .ةيفاقثلاو ةيعامتجالاو ةيرادالا اياضقلا
 ..ءىراوطلا ةلاح ءاغلاو ةيبونجلا لئابقلا حيلست

 يداحتالاو ةمالا يبزح ةدايق تكردا لاح يا ىلع

 دق امهنا ةيموقلا ةموكحلا لوح تارواشملا ةياهن يف
 يتلا ةيمالسالا ةهبجلا ران ...نيران نيب احبضا
 ةكراشملاب ةنسابسلا اهتيقا درصم ةداعتسا ىلا ىعست

 يتلا مهتلا ىلع راتسلا لادساو ةيموقلا ةموكحلا يف
 ضرفو .يريمن عم اهفلاحت ءارج نم اهب تقحل
 ةيسايسلا عقاوملا نم ديزم بسكل ةتنعتملا طورشلا
 تحيصا يتلا ةسونجلا بتازحالا راثو .. .ةيتعشلاو

 يتلا تارانضتنإلاو ةنفالجكألا ةيوكجلا لضفووبع ل

 يف درمتلا تاوقل ايركسعو ايبعشو ايسايس تققحت

 ًاقوبو عنراغ نوحل ازايحناو اليم رثكا ,بونجلا

 ...ةبلاطمو هتاراعشو هتالوقمل

 يداحتالاو ةمالا يتدايق راعشتسا ناك انه نمو

 .يسايسلا امهذوفنو امهحلاصم ىلع لئاملا رطخلل
 اتداع كلذل .ةيموقلا ةموكحلا ةيواه ىلا رارجتالاب
 ديعص ىلع عدصلا بآر ىلا ةثلاثلا ةرمللو ,ديدج نم
 حلاصملا نيف ماجسنالا قيفلتو ,دعاوقلاو تةدايقلا

 نم عوجرلاو فيوستلاو تايوستلاو ءىدابملاو
 .نادوسلا مكح يف ةيفالتئالا ةغيصلا ىلا ديدج

 تينم يذلا لشفلا دوقد له : ارئاح لاؤسلا ىقبي

 براجت ربع نيسزحلا نيب فالتئالا غيص هب
 هذه حاجنلا ىلا نادوسلا يف ثالثلا ةيطارقميدلا
 ؟فيكو ؟ةرملا

 ةباجالا اهتايط يف لمحت ةمداقلا عيباسالا لعل
 !افلس ةفورعملا

 51 -19417/ لوألا نيرشت 77 5” ددعلا ب ةييرعلا ةعيلطلا



 ؟ةين تالاللا ةرود عاتتنا ةليل ءابرهكلا عطق نم
 نمالا ةزهكجأ اهتنش يذلا ةعساولا تالاقنعالاو ةفثكملا تاقدقحتلا مهر

 ْ ضينالا رخبلا ةرود حاتتفا تقفار يذلا ةحيضفلا ءاوتحا لما ىلع ةيروسلا

 ' فلتخم يف دلاوتتو لعافتت لازت ام ةحيضفلا كلت ناف .ةيقذاللا يف طسوتملا
 :هتفلقل نكمي ال يذلا عونلا نم اهرابتعاب .ةيروس ءاجرا

 لعج لجا. نم ليثم اهل قبيسي مل ةيئاع دو ةيذماو ةينف تادادغتسا .دعبف
 ىلع هسفن ماظنلا اهبف ضرعي ريظنلا ةعطقنم ةبساشنم ةرودلا حاتتفا

 ماظنلا سيئر ءىجوف .اهيغري يتلا ةروصلاب ملاعلا ىلعو ريهامجلا
 ةعاسلا مامت يف ةيروس ءاحنا غيمج يف ءابرهكلا .عاطقنان هي نوطيخملاو
 لبق يا...(14/17 لوليأ )١١ مويلا كلذ رهظ دعب نم قئاقد ةرشعو ةعبارلا
 ةيركسعلاو ةيندملا ةننفلا ةزهجالا لك تزحعو .نيتعاسب حاتتفالا دعوم

 ةداعا نم نوينفلا نكمت'ئأل دعمو ...رمالا كاردتسا نع ماظنلا اهرخنس يتلا
 .ةيطابتحا :تادلوم ليغشت قيرط نع اهدحو ةيقذاللا ةنيدم ىلا رايثلا

 ثدحلا ةيطغت نع ةيئاغ ىرخالا ةيروسلا ندملا لك تانويزفلت تيقبو
 ينق رريم ميدقتل ةحاحب ةلودلا نا وه :ةحيضفلا ىف رخآلا بئاجلا

 .هتيطغت نكمت ال يذلا ثدحلا اذه نع نينطاوملل
 اقيرح ناب ءاعدالا وه ليبسلا اذه ىف ةزهجالا ةيرقبع هنع تقتفت ام رخآ

 لقتلا ةيريدمل ةعباتلا هامح ليوحت ةطحم يف ,ةدشلا ةلوحم» يف لصح دق
 ..ءابرهكلا ةرازروب قمسنتلاو

 .. يدؤي نا نكمي أل عونلا اذه نم ًاقيزح نا كردت اهسفن ةزهجالا نكلو
 ليفارب يف تاراجفنا لوصحب: فارتعالل رطضتف .تلصح يتلا جئاتنلل

 'تالوحم ةتالث ريمدتو لاعتشا يلاتلابو ةفاك ةطحملا ءاحنا يف ةيمرملا تيزلا
 اهقيدانصي ماع نم رثكا ذنم ةطخملا يف ةدوجوم تناك ةيروس ةعاتص .ةثددح

 95/1١17//81(. ٠ «تعبلا» ةفيحص) :ةيبشخحلا

 نود لصحي نا نكمي ال تيقوتلا اذهبو مخحلا اذهب ًاثدح نا حضاولا نم
 ماظنلا سيئر حجني الا تدارا .اهسفن ةلودلا نإ ةبوق تاهج كانه نوكت نا
 . .كلذ 34 تحجن دقو ...ةيسافملا نم ةيسادسلاو ةيمالعالا ةدافتسالا يف

 !ةحيضف 0 21

 برح ءاهنال ةيلودلا يعاسملا فلتخم نمو رارقلا نم يباجيالا قارعلا

 جيجاأتو برحلا رارمتسا ىلا ىعست يتلا ةيشاريبالا ةغوارملا دنعو .جيلخلا

 عم برعلا ءارفسلا عمتجا مث 0 جسلخلا يف رارقتسالا ريمدتل اهناربد

 يف تاعامتجالا عئاتت تعاجو .اهسفن رظفلا ةهجو حرشل سلكملا سيئر
 ةروصب تاءاقللا رارمتسا ةرورض ىلع قفتاو .ةيباجنا غرويسارتس ةنيدم

 094 رارفلا ديفنتل نوكرحتي ةيماسسلا :ارظعا .ق © ”« 64ه عرب مي 7 1 /
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 يف يضاملا عوبسالا لالخ اوطشن .اكيجلب يف ةيعابسلا ةنجللا لود ءارفس
 ةيبرعلا لودلا ءاضعا كرحت ,ةحضاو ةروصب لمكي .عساو يسامولبد كرحت
 لودلا ءارقس لباق دقو .اهداعباو جيلخلا برح حرش هاجتا ىف :عنفنسملا

 ريزو :لسكورب يف ةيبرعلا ةعماجلا بتكم ريدم مهقفاري .عبسلا ةينرعلا
 مهل اوحرشو :باوتلاو خويشلا يسلجم سيئرو يكيجلبلا ةيجراخلا
 ه9/ يل ودلا نفالا سلجم رارق ذدفنت ىلا يعسلا ةرورضو ةريخالا تاروطتلا
 رارقلا ذيفنتل ةلاعف تاءارجا ناختا ةرورضب نيبلاطم .ناريا هلبقت مل يذلا
 ف رارقتسالاو نمالاو مالسلا ةعاشال يقيقحلا لخدملا هنيربتعمو يلودلا

 ْش ,ييرعلا جيلخلا
 ةفيدم يف انور وا سلكخم رقم وحن ءارفسلا كرحت هسفن هاحتاإلا قو

 سلجملل دعاسملا ماعلا نيمالا عم تاعامتجا ةلسلس اودق>و :٠ رويسارتس

 نع نبلثمم روضحب طسوالا قرشلاب ةصاخلا ةيجراخلا ن ١٠ لا ةنجل عمو

 لوطم شاقن ىرجو .ةيجراخلا نوؤشلا ةنجل يف ةكراشم ل '' حالا عيمج
 .نييلودلاو نييبرعلا ملسلاو رارقتسالا ىلع اهجتئاتنو جيلخلا برخب طاحا
 فقوم دنع نيفقوتم 597 رارقلا ذيفنت ةرورض ىلع برعلا ءارفسلا ددشو

 001 كفا لوألا نيرش 5-11

 .ةدرود

 غروبمسكول ةيجراخ ريزو عم ًاعامتجا : .اهسسفن لودلا ءارفس دقع مك

 وي رعبلا ركنلا ةهجول ًامهفت ىدبا يذلا

 قوسلا ضوفم عم لوطم ًاعامتجا مهسفنا ءارقسلا دقع لسكورب يفو

 ىرجو :نوسيش دولك قماسلا اسنرف ةيجزاخ ريزو ةكرتشملا ةيبوروالا
 نوؤشلا يف لوادتلا ىرح امم رثكا .ةييسايسلا رظنفلا ثتاهحو لدابت

 لودلا غارفس رظن ةهجو عم ايواجتم افقوم نوسيش ىدباو .ةيداصتقالا
 ةيعمجلا ءاضعا عم رخآ .عامتجا نوسيش عم عامتجالا التو .عبسلا
 .هبسفت ناطالا يف يبوروالا  ينرعلا نواعتلل ةيناملربلا

 ةيبوروالا ةحاسلا ىلع مهكرحت برعلا ءارفسلا لصاوبد نا ررقملا نمو
 رهشلا ف ,يبوروألا ناملربلا يف وسلا ةنجللا سيئر عم عامتجالا متيسو
 .لبقملا

 لمعلا ةلصاومل ةيسوروالا لودلا ٌثنَح ,يبرعلا :كرحخلا اذه فدهتسيو

 ةينعملا ةلودلا اهرابتعاب ناربا ىلع تاءارحا ضرفو 554 رارقلا ديفنت ىلع :

 ,يضاقلا ينودلار رخل رواجت فدهب لكافتو رونا لاوتأل يفو جيلحلا برحب

 .ترحلا ءاهناب



 ديع ءاهنا لع للطت ةديدج ةنركا
 ب 2 ثلا سيرسكت انماو .:تالايودلا
 ْ .ًايعامتجاو أب ًايداصتقا ناكبل رايهناو
 0 نايل معحاعلا ا

00222 ١ 
 ا حلا ,ةيردلا .نارسا» ةرشم .تقشك

 ل ' ءقلح يدماجم» ةبمظشم اهردصتا ْ

 ْ ءاضحسلا 9 ةضراخ 1 ةسيئاوسمالا

 1 0 ع تاق .ةينا ءارقالا 1
 . بارضا 0 3 تيعس س ةيناريالا

 3 2 3 5 ,ةبعصلا: 0 0

 1 ناصتقالا ن ضيوقت ةيلمع. ماما اريخا د0 . ارهاح ريثعي , يذلا ١ عاطقلا اذهل اير 00

 ل نمز قيوستو هدو ينانبللا 0

 . كلذل قاما معدل ع هج |

 معدلا ةروض ل

 ىلا لا فوفو .: 0 ةيمالسالا فشق ْ
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 ىدحا يف ميقن وروم نإ هركذ ريدحلا ٠
 0 دك ناسك م 2 لود 2

 | يذلا سلجملا نا ةضراعملا ةيناربالا ا ب ..قلخ يدهاجم. ةمظنملابن داقا
 ” ق نمالا لع فارشالل يتيمخت

 1  يضاملا عوبسالا لالخ دققع دق ..ناردا 0
 .شيج اهزفني يثلا ةيركسعلا تابلمعلا | ١ ٠١ صو ' :ةهجاوم ةيشنك ف ثحبلل ًاكراط اعامتجا | متسع

 ,ينطولا شيجلا مساب قطان نلعا دقو | ١ .ناريا لخاد يتاريالا ينطولا ريرحتلا 0 0٠020
 : تابلمعلا ةلصاوم ررق شيحلا ند : 0 ش

 'طاقسا .نيح ىلا .اهديعصتو ةيركسعلا ا
 1 .:يروتاتكيدلا يناردالا مافحلا 0

 1| ”تائلمعلا نا هسفن نآلا يف ظحالبو . أ

 01 فحصلا يف اهتناكم لتحت تأدب يناريالا 21 0 , 0 0 | | :ريرحتلا .شيج .اهذقني يتلا ةيركسعلا م | ار
 ١ اهناو .:ةبنحراخلا مالعالا ةزهجاو 00

 .قلقي ينانسو ئركسع لماع ىلإ تلوحت. ل
 0 -.نارهطقو ةمكاحلا ”تاطظلسلا . 1 0

 اييؤرإلا ناندكت
 نا ةيينوروأ ردامعم دعيتست ل

 ١ روهش ةلبقملا ةثالثلا روهشلا ن وحتا 1 سلا نأ
 ١ ةتسلا روهشلا ّق دعاضت يذلا باه هرالا 0 1 3  دض برحلا ةكرعم تحبر ابوروا نا ىلا. ا 00 | .اظراقتعا و ردلسصملا تلو ناثبل يف 050 | ةزجتحملا ةيبرغلا نئاهرلا نع .جارفآلا . ظ

 1 نع ناريا ع 75 سمت ل 0 ١

 | ةفوركا فاو و ناس هذه لثم ام جاهتما 0 5
 00 يتلا نوبو ندنلو سيراب ىلا اهايا ا 32- 0 رداصملا تياشاو يورو عم مدسهت 1 ع 0 ل

 تفقوا نأ دعب . .نامبلا ِق نيز 5 كني | قف
 . .لهف .اهيضارا ىلع تاريجفتلا ةيلمع | 20

 ١ ؛ةيبوروألا تاتيكتلا قدصت.

 ( | هني لاقلا
 0 ةكاحلا ماظنلا ىدل ةيقيرفألاو ةيب ع 0 0

 0 رادصلا زق اس نع وفعلا ندع - ١ دج عضو د 3 0 13 دين 2 يهصلاو ق |

 عجارت ىلإ ةريشم

 تاهجلا تربتعاو . مادعالاب م
 ال مكحلا ذيفنت

 عاضوالا عيبطتل ةلوذدملا دوهجلا مدخت |

 ١ 2 تالا برحلا .لخاد 100 : اا

 | مكحلا راصنا نيب ليتفلا لاعشا هنأش . 007 املا نع ندع
 ىلع ىلوتسا يذلا حانجلاو قباسلا | 202020200 ©0275 5

 ىلع تربك تافوختلا مذدهو .ةطلسلا | 1 00 0 ا

 ٠ يتلا ةينادبملا تادادعتسالا ءوض | ”بسنوت يف ج ار ئ
 0 للا لا سدح رسل ١ ف ىوقلا ركارم ضعم عم قاقتالاب رثيقلا | ظ | رضانعلا 0 1

 ثمتتو .اهسفن سنوت |
 ..ةددعتم ةيمالعا ءاوضا ةريخالا ٠. 0 كونب ةقيرط. راع ةدلام تاسسؤم مامقب 1

 يفو :مكاحلا يكارتش

 نم يلامشلا رطنشلا قف دسماحم رصان .

 ةرتفلا يف اهيلع ٍتطلس دقو .نمدلا |

 ةييبونح تاحاتم

 تاحافملا نب نولوؤسملا كذلوا طيرمو

 ' تاوق يف ةكراسشملا اهتادحو بكس

 5 .اظا
 مرجم ئطاونملا

 بوقعي مد نم ءيرب عيمجلا
 مد يف غولولا نع هدحو دسآ ظفاح ةدلوؤسم ىلا ريشب عيمجلاو

 .بوقعي
 ىلا البس دسأ ظفقاح كرتب ملو هاياضقو يبرعلا نطولا اذه انه بوقعيو

 ةروثلا ىلع ةسرشلا برحلا يف هرود لعلو . اهكلسو الا اهليطعت ىلاو هنغط

 هبواعتو :ينودهصلا نابكلا ةحلصم ىلا .ءلدح نود .دوقت .ةيندطسلفلا

 نم هيلع يوطني امو .قارعلا ىلع هناودع يف ينيمخ ماظن عم حوتفملا
 ةيلو ؤسم ىلع نيدهاش ريخ امهلعل .ةينويهصلاو ناريا نيب فوشكم قلح
 .مارجإ و ؤطاوت لك نع قشمد ماظن

 لهو ؟ةيلوؤسملا اوددحي ناو .كلذ عيمجلا فرعي نا يفكي له .نكلو
 ؟ةيلوؤنسملا هذه نم ىجنم يف مهضعي

 انل نوكيسف .قارعلا نم ًاريسش نارا تلتحا اذإ :لوقي دسأ ظفاح ناك

 تلتحا نيحو . ةميرع ضرا ىلع ءادتعا ريشلا اذه لالتحا نال رخآ فقوم

 .هراعش لذب وافلا نم اءزج

 ينإف :جيلخلا راظطقا نم رطق يا ىلع ناريا تدتعا اذا :لوقب ناكو
 نارهط دض رطقلا اذه بناج ىلا لتاقتل يتاوق لسراس

 نا لبق .تيوكلا ضرا اوفصقو .ًاداسف ةمركملا ةكم ف نويناربالا ثاعو
 اهكلمت ةئيفس نم رثكا !وبرضو .اهتالقان ضعب ىلع يكربمالا ملعلا عفرت
 ناك لب .دوهغ نم معز امل ركنت دسأ ظفاح نكلو .ةيجيلخلا راطقالا ضعب
 روريو ؛معرام سكع نلعيو :ينيمخلا ماظن باطقا لبقتسي ثداح لك رثإ
 ءاضعاو ي وسوم مؤل نم رثا قشمد بارت يف لازي امو . خيراتلاو قئاقحلا
 .روطسلا هذه ةيانك نم نيمود لبق ةيروس ضرا اوحرب نيذلا ؛ددفو

 ,يونعملاو ىداملا نوعلاب هماظن دسأ ظفاح نونبدب نم ضعب دما دقل

 ,ةيبرعلا اياضقلا ءادع ىف هكيرش وه ودع دض .هدومض معد ةجحب
 مهضعب ؤطاوتو مهفعض وه لغتساو .نهو هباصا املك هودمأو
 ,ةلبوط تاونس .ذدنم هزازتيال دهعضحاف

 ًافلس بلاطيو ٠ اهسفن زازتنالا قيرط كلست «نامع ةمق ةيشع :مودلاو

 ينلا ةدنيطسلفلا ةيضقلا نع عافدلاو دومصلا ةححن ةيلاملا تانوعملاب

 ؟نيلعاف ضعبلا كئلوا ىرت امف :اهدأول قيظي ام لكب ىعسي
 ذختت ,ةميرجلا يف ةحيرص ةكراشم .دسأ ظفاح زازتبال عوضخ يا نإ

 زاحني نا لوؤسم لك رذحيلف .رّدّسلا لك تفشكنا دقل .اروز فوخلا بوت
 .لامب مهدوزي وا .نيمرجملا بناجىلا

 كنب
 م

 يناولح دحام

 . بؤنجلا ٍق ةطنئارملا ةيلوذلا .ءىراوطلا
 : ' . ١9/8 داع ذنم

 | يكربمالا سيرئتوكلا نأ هركذ ريدحلا

 0 ةيلاملا ةفهابسملا فقو رارق ىلع قفاو:

 ا .ءىراوطلا تاوق ةنراوم

 نييناننللا نيلوؤسملا رضعب فوحتب

 .يدانبللا بودحلا ٍق تاجافم ثودح نم

 ىلع لودلا ضع مادقا نيبو ةعقوتملا

 6-0 6 - 1440 لوالا نيرشن 7521099 ردعلا - ةيبرعلا ةعيلطلا
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 ارس نطنشاو ضوافب يئادطادط ناك ةدكربمالا ةيرضلا ةظحل
 ل ل ا تلا ديا منا يلا

 0 كك مج يجوم#

 ديو 01 3 دو دو ان دوو همم دونك دهبز 7
 0 1 ان ا و و

 و سما ا و ودبس وسس» ااوسسا وسور وممسوصا لووجججب ودوصوو#لل

 يناريألا : يكريمالا مادصلا
 ؟ هيب + رقي هيطخ يأ + م ..ةقصما دشن

 هو يددم وراس جنم بوبس يذم وجاب صحو وبا 4 همس ربتجسد جا قوابو جرو وردد <

 !طقف .ايروكلوف هارب يناثلاو طقفاريذحت هاري لولا :نارهط ىلع يكرم درلا يف نبا.
 0و ود جم لقاودف لا يرسل يسع ىف معقل شب

 نارهط لخاد اطويخ تماقا نطسفاو

 !اهتحت راوحلاوةلواطلا قوف ةيقللا برحلا دمتعت يهو اهعطق اهتحلصم نم سبل
 ا ا ا ل وي وج هايل أ دال و درب وج داو وبتالزلا> 717 ا اا دوج يبا دودو جسد نإ ب و + ل ل ور اواوبتا كت 1

 نيام ا وف يو

 - يكريمالا باطقتسالا ةيكوكم ىلع لدا سنل

 ةكرحلا ىوس طسوالا قرشلا يف يتايفوسلا
 اهتمسر يتلا ةيزاوتملا ةيسامولبدلا

 ,يكريمالا ةيجراخلا ريزو ةلوج يضاملا عوبسالا
 بئانلا ةلوج عم اهعطاقتو اهنمازت يف زتلوش جروج
 يلوي .يتايفوسلا ةيجراخلا ريزول لوالا
 يلون نطنشاو ناب ىحوا نم ةمثو .فوستنروف
 رمالا ؛اهيف رانلاو ديلجلا روب لكب .ةيولوا ةقطنملا
 ال يه اميف .ةيجراخلا ريزو روضح ىعدتسا يذلا
 مل امم .وكسومل طاقنلا ليجستل ةحاس ىدعتت
 لدب :ةيجراخلا ريزو ٍبئان روضح ىوس عدتسي
 هلظ دحا دهاشي مل ىذلا هتاذ ةزدان درافدش ريزولا

 يف لصو هنا نم مغرلا ىلع ,ةقطنملا يف نآلا ىتح
 .نيتنجرالا ىلا ةريخالا ةرتفلا

 ةطبترم يتايفونسلا مامتهالا ةيعون نوكق ال دقو
 يه ام ردقب .رارقلا ةلآ لخاد صاخشالا عقومب
 قيرفلا نم لعجت ةددحم ةيسايس ةبيكرتل ساكعنا
 يف يزاقوق وهو .ةيجراخلا ريزو عم لمعي يذلا
 بعلي .طسوالا قرشلا تاقلم يف سرمتمو .هتيبلاغ
 غ وصب يذلا ةزدان درافيش ماما ديلجلا ةحساك رود

 ةددعتم حجارقنا ةسايس .فوشتايروع عم
 .تاهاجنالا

 ةدقعلا يه تسيل يصخشلا ليثمتلا ةيضق نكل
 وا وكسومل يسايسلا طغضلا مجح وه ام ردقب
 ىلع ةدوصرملا ةنهارلا ةظحللا يف نطنشاول
 ةنصرقلا تازواجتل «ةنئزودملا» ةيكريمالا تابرضلا
 .ةيناردالا
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 ف ىحوا زتلوش جروج ريزولا نا ًاتفال ناكو
 يكربمالا فصقلا ناب اهراز يتلا ةقطنملا مصاوع

 ةيجيتارتسال ةمجرت يتاريالا طفنلا فيصرل

 ةينارمالا بلاخملا ميلقتب يضقتو . .قفالا ةحضاو

 نم ٠ ,يناريالا برحلا رارق ىلع اجيردت قييضتلاو

 نيماتو ؛ةيرحبلا رياعملا نماب ساسملا مدع لالخ
 ءاقدصالا نيمطنتو يتيوكلا طفنلل ةيامحلا

 اعبت ,يناريالا رعذلا مهنكسي نيذلا نييجيلخلا

 ةطيرخلا ىلع رغربنياو رابساك يكريمألا عافدلا ريزو

 ةيعون ىلع ًاسايق .ًاغونو ابنتك يماقتيا نال حسترم

 نوليكي نييكريمالا نا يا .همجحو يناريالا ضرعتلا

 نوفعاضمي دقو . اهنم نوقلتي ام ردقب تاعفصلا

 .كلذ ةيكربمالا ةرورضلا تضتقا اذا .انادخا ددعلا

 وا ةريشانم مهمالعأل نويناريالا ضرعتب مل اذا نكل

 ف نورمتسي لب .انكاس نوكرحي ال مهناف .مهجراوبل
 ,ةظحل ةبا ىف زازتهالل ضرعملا عقاولا رمالا ةسارح

 قوس ببسي امك ناويا لخاد ةئتجالا جارص بيش
 يف ؛:تامامعلاو تازذوخلا نبب حوتفملا تاديازملا

 نم ناعوت ةمثو .رببكلا ىتاريالا ءارتهالا ةلحرم

 :ىل والا :نارهط خيراوص ىلع يكربهالا درلا يف ةءارقلا

 ول نيدكريمألا نا يا هل يريذحتلا' عياطلا ىلع ددسشت

 لد ؛يناردالا ماظنلا عن ةهجاوملا لاعشا نوديربد

 نكمي ينلا تافعاضملا ىلا ؛رظن تفل» ةبلمعب اوماق

 مادصلا قطانم جراخ ةنصرقلا اهيلع بتركتت نا

 قاطن نمض هنوربتعي يئام عبرم يفو ؛ةيديلقتلا
 هءارقلا هذه باحصاو .اهب نوموقب ينلا ةيسارحلا

 يف ءاذيا رشكا در ىلا نويكريمالا ردابُي نا نوعقوتي
 ىوطني دقو .نئامكلا ببصن يف نويناربالا ىضم لاح
 ةيركشعلا ىننلا عم ليهطكاب رزرج نيمدت.لغ
 ,ةيناثلا ةءارقلا اما .اهقوف ةدوجوملا ةيطفنلاو

 ةيناريالا  ةيكريمألا ةهجاوملا نا اهياحصا ظحاليف
 نال :ةيران مهسا نع ةرابع يهو .ةيرولكلوف
 ءاقبا ىلغ .ناضيرح .:ةفلتخي تابسألو :نيفرطلا
 ثدح امو .ةحوتفم ةيرسلاو ةينلعلا .راوحلا تاونق
 ناب ريكذت ةلاسر الا سيل ةمئاعلا تاصنملا دض
 يتلا نطنشاوف .اهمارتحا بجاولا نم ًالوصا ةبعلل
 يف ًايويج اهل تماقا دقو .نارهط ةداعتسال ططخت

 مهربتعت نم عم طيخ نم رثكا تجسنو ,لخادلا
 «ىروشلا سلجم سيئر مهتعيلط يفو .اهلاجر
 نم اهتخبط يفرخت نا لقعي ال ءيناجتسفار يمشاه
 عفدت كلذ يف اهنال .نارهط ىلع ةلماشلا برحلا لالخ
 يف مهستو :ةيتايفوسلا ةيامحلا بلط ىلا يلالملا ماظن
 ى وتسملا ىلع ءاهدض دتري نا نم دب ال فلاحت قالطا

 . يجيتارتسا  ويجلا

 ! اهم مهافتلاو ىرحلا

 ضعب ىلع نايوطنت نيتءارقلا نا يف كش الو
 يكريمالا بعاللا نا اصوصخ .ةيقوثوملا رصانع
 برحلا ديعصت يا :يئنالم اب صاخلا كيتكتلا يف ريبخ

 مهافتلاو راوحلا .تاونق حتفو ةلواطلا قوف ةيظفنلا
 ىلع درلا ناك نيفقسلا نيذه نيبو .ةلواطلا تحت

 ةباثمب ءىرخا دودر هبقعت دقو :يناريالا خوراصلا
 .لوالا :ناروطت اهيلع زفاحلا ناك ةرفيشلاب ةملاكم
 نم دهاوش ىلا ةيكريمالا ليطاسالا ليوحت ضفر
 ةيماحك اهرودب عالطضالا ىلع رارصألاو ءقرو
 هدايملا يف امك ةيتيوكلا ةيميلقالا هايملا يف نمالل
 ةيكريمالا ةقيرطلا ىلع «؛لافتحالا» يناثلاو .ةيلودلا

 ررضلا ىذدفو مجحلا ةسوودم تابريض ؛ ىكريمالا لوطسالا
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 - يناريالا راوحلا اهي مطترا يتلا دودسلاو دودحلاب

 نا ةيسنرف ةيسامولبد تامولعم دكؤتو .يتايفوسلا
 .ةفثكم تاراوح تدهش ةدضاملا ةليلقلا عبباسالا

 .نارهطو وكسوم نيب .,ادج ةعيفر تايونسم ىلعو
 اهيف ةمهم تالبصفت ىلع يرويسلا ماظنلا علطاو

 ريم ءارز ولا سيئر يناريالا بئاجلا نم ؛اهيف كراشو
 :ةيجراخلا ريزول لوالا بئانلاو .يوسوم نيسح
 ةرتفلا ىف قشمد اراز امهالكو .يناجيرال يلع دمحم
 نيب قيسنتلا ىف طقف رصحنت ال تامهم فو .ةريخالا

 - [ةاارؤحلا' (: 2101: دابخاناب - 7

 راعلا قيسنت وهو .يناريالا - يروسلا نيماظنلا
 نامع ةمق ىف هتعاشب لماك ىف رهظي يكل ىمانتي يذلا
 تلطع يتلا ؛ماغلالا» تلمش لب .:ةيئانتثتسالا
 يذلا يرسلا راوحلا يف ةديدعقس ةباهن ىلا لوصولا

 .ةيبوروالا ةيمنتلا ضوفم دكؤيو .وكسوم عم راد
 لتو قشفمدو وكسوم اعابت راز دقو .نوسيش دولك
 نا تبثت .هتاعانق نع ًالضف .هتامولعم نا ىلع .بيبا

 اهب مدقت طورشو بلاطم ةدع اوضفر تايفوسلا
 مهضف لثم .مهعم تاقالعلا عيبطتل نويناريالا

 .اهتعجارمو ةيبرعو ةيجيلخ فارطا عم تاقالعلا
 دض برحلا ةلضاومل ةحلسالا ىلع لوصحلاو
 .هلالخ نم مهتروث ريدصتو .ىارعلا

 ءافتحا ؛«رطخلا ةرافص» اذا نويكريمالا قلطا لهف
 يف رارمتسالل يتايفوسلا ضفرلاب ناريا ماطتراب
 ةكسلا ىلع جورخلا ىلع ايلات ةردقلا مدعبو برحلا
 ؟ةدكريسإلا

 نوؤشلا يف نيررابلا نيدسنرفلا ءاربخلا دحا
 نا٠ سيراب يف :ةيمرعلا ةعيلطلا»٠ ل لوقي ةيئاربألا
 نيب ًافقاو يقب نم عيكرت ىلع ةمزاح نطنشاو
 تاءارحالا تذختا دقو ,نينتاربالا نيحنشتملا

 ىال ىدصتلل ططخلا تغاصو .ةمزاللا ةفئادملا

 ,ةيبرعلا ةعيلظلا» تلأس امدنعو ...:موجه
 تايلمعلا :حرتمم يف ريبخلا ..ةينتلوس لازؤخجلا
 نع ايقيرفا لامشو طسوالا قرشلا ف ةيركسعلا
 .ناريا ىلع درلل ةزهاجلا ةيكريمالا ططخلا ةيعون
 ةعساو ةحورم ىلع عزوتن ططخلا هذه نا» :باجا

 ىلعو يروتثلا .سرحلا دعاوق ىلع ةراغالا لمشتو
 نا امك :بدوكس» عماوصو موروكليس تاصنم
 يه ةريبكلا ةيطفنلا جيراهصلاو ةفصرالاو تاشنملا
 برح ةدعب ةزهجملا ,ةيكربمالا طقاوللا ةشاش ىلع
 لارنجلاو .«نويناريالا هكلمي ام فاعضاب قوفت
 سيل ةوقلا هذه لثم دشح» ناب كردتسي هيينلوس
 دعت نا ىلا ةرطضم نارباو .مامجتساإلا هفده

 ىلع مدقت نا لبق اههتاوطخ لك بستحتو ةرشعلل
 تالاحلا يف الا اهيلع مدقت نل يهو .ةفلكم ةقامح
 سآبلا ةفاح ىلا لصت ةظحل ىوصقلا ةيراحتنالا

 يف يشب يش ال نكل «ينادعا ىلعو يلع» لوفتو
 ىهو .ةلاحلا دذه ىلا اهلوصو ىلا ةنهارلا ةظحللا

 تامادض ىلاف .تحردتسا اذاو .ةمواسملا ىف ةرمتسم
 ....دلج كاكح نع ةرايع يه .ةدودحم

 يكرشألا دحا هنلا نادبم

 تاشرحتلل ةيكريمالا ةهجاوملا نأ لاح يا ىلع
 ,ًايدعاضت اعاقيا .ةعاسلا ىتح .تدترا ةيناريالا
 ّق تطيض ىتلا :رحا ينارثا» ةنيفيس قارغا عم آدم

 جيلخلا هايم خيخفتب ةسبلتم ريمتبس/لوليا ١
 8 يف قراوز ؟ قارغا عم قحالتو .ةيلودلا يبرعلا
 ىوتسم ىلا ىقتراو ءيراجلا ريوتكا / لوالا نيرشت
 درلا سمالب دقو .ةمئاع ةيطفن ةفصرا ريمدت

 هيلا جاردتسالا رذاحي .رخآ ايعون ًادح يكريمإلا
 سرخلا ههاجتا يف عفدي امنيب .نارهط يف اكريما لاجر
 .مهل احبار ارامثتسا ةقرحملا يف نوري نيذلا يروثلا
 نا سيراب يف ةيسامولبدلا تامولعملا دكؤتو
 تادابقلا اهتدقع ةرتوتمو ةقحالتم تاعامتجا

 فصقلا دعب.نارهط ىف ةيركسعلاو ةيسايسلا
 اهدعب تجرخو .ةمئاعلا ةيطفنلا ةفصرالل ىكريمالا
 ,تاهاجتالا لك يف ؛تاديدهتلا عزوتل يلالملا ةقوج
 ىلع ةدح دادزا .ايناريا اقزام سكع يذلا رمالا وهو

 عافدلا ةرازو رارق لوح مهيلا تمارت رابخا ءوض
 ةيناربالا ناسملا ْق عدر ةلاح قدلطاب يضاقلا ةدكربمالا

 (عافدلا ريزو) رغربشياو يئانثلا نا كلذ .تاذلاب

 امهو (يموقلا نمالا راشتسم) يشتولراك كنارفو
 امك .جيلخلا ىف ؛:ةيركسعلا ترماغملا» نادوقد ناذللا

 نادكؤي ةيناطيردلا «نايدراغلا» ةفيحص امهفصت
 ف ةندهلا عءاسرأال ناربا عص تاضوافملا نا ىلع

 ةيزيجعتلا طورشلا لوح يبلول نارود جيلخلا
 ىلع .اهل ةيركسع نانسا بيكرت نم دب الو .اهتاذ
 اهقلطي دق يتلا ريزحتلا تاحيص نم مغرلا
 يتلا :ةينويهصلا تايلاعفلا ًاصوصخ .سرغنوكلا
 يبرعلا جيلخلا يف يركسعلا دجاوتلا تروص
 ...ةديدج مانتيف وحن يجيردت قالزدا هناكو

 ةيتايفوسلاو ةيبوروالا تاقيلعتلا نا يف كش الو
 تارارقلاو عيد ةنجيلخلا نطنشاو تاناهر ىلع

 تايعجرم فخت ملو .رخا ءيش ةيرسلا ةيكريمألا
 ةيقيقحلا تامهملا نا يموقلا نمالا سلجم يف ةلعاف

 نيب جوارتت يبرغلا جيلخلا يف يكريمألا لوطسالل
 .عدرلا نيمآتو ةبامحلا ةلافك : نيتيساسا نيتلداعم

 ةيتايلمعلا ةمجرتلا ىلا قيرطلا ناقشي نارايخلاو
 طوطخلا. ىلع يناريالا موجهلا ةيئاوشعل اعبت

 نطنشاو يف ناكرالا ةئيه اهتمسر ينلا .ءارمحلا
 هذه لمشتو .نيرحبلا يف ةيناديملا ةدايقلاو
 هتالقانو هتادادما نييارشو طفنلا ؛طوطخلا.
 اصوصخ .نواعتلا سلجم لودو ةيلودلا تارمملاو
 فادهاألا دذهن ساسم ياو ةيدوعسلاو تدوكلا

 ةلداعم رابتعالا ف ذخآي .ًاقعاص وا ًانرم ادر عبتتسي

 تارورض نيبو يناريالا نطنشاو رايخ نيب ةيقيفوت
 نيبتتيوكلا ءافلحلاو ءاقدصالل ةرامحلا

 ةقاطلا ريزو ضايرلا يف لاق امك .نييدوعسلاو
 مجحي مل انه نم .نوتجنراه نوج يكريمالا
 يذلا جمردملا درلا نع ةظحللا ىتح نويكريمالا

 رثاو .رايخلا نا ادبو :عجوتي ال هنا ريغ .ريذحي
 هزهب موكحم داضملا لفصقلا نم ثالثلا تانيعلا
 روطت لاح يفو .ىدملا ةديعبلاو ةييرقلا تاباسحلا
 ردنب يف دعاوق ريمدت زواجتي نل هناف .ةيعونلا يف
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 وا كارالو يرس ةيطفن ذفاخم وا مشق وا سابع
 «ىروتلا سرحلا عقاومو تاركسعم ىلع ضاضقنالا

 شيجلا عضاومل ضرعتلا مدع ىلع صرحلا عم
 ببكرت ةظحل يف ذاقنالل ةنكمملا ةباوبلا .يماظنلا

 ؟ ةعاسلا نفد له

 أذا دكؤت ةدعشتملا سحاوهلاو ليصافتلا هذه

 عدرلاو .عونمم رجعلا نا .اهلوا .قئاقح ةلمج ىلع
 لمآلا نكل .راطخالاب افوفحم ناك ناو يرورض
 يحوت يتلا تاشوانملا نع نارهط داعتبا ف يكريمالا

 لاجر غصي مل لاح يفو .مظعلا رسك ىلع ناهشرلاب
 ىلا ةعيرسلا مهقراور رهظ ىلع .يروثلا سرحلا
 رخا ٍِق درو امك .طقست ريذاحملا ناف :ءلقعلا توص

 رطضيو .ملوهكوتسا يف ءيربيس» دهعمل ريرقت
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 رارضألاو مجخلا دودحم يكريمالا برضلا

 عاصلا» ةيجيتارتسا ميوعت ىلا نويكريمالا
 .ةيناريالا لحاوسلا ىلع راصح ضرفو .«نيعاص
 تفل ام اذهو .ندنلو سبراب عم نماضتلاو لفاكتلاب

 ةفصرالا فصق دعم ةيسنرفلا ةنجراخلا ناببد هيلا

 ىوند ال ًادحا نا ىلع اددشم .ةمئاعلا ةيبطفنلا

 نكل :ناريا دض ةحلسم ةهجاوم يف ًايركسع طروتلا
 نارربت عجارتلا ةلاحتساو ىوصقلا تالاحلا

 اذهو .جيلخلا ف ةحالملا نما نع عورشملا عافدلا

 ًاضيا لمشب هنا .طقف ًايرظن سيل يبرغلا مهافتلا

 نم رثتكا راشا امك :ةلدقملا كراعحملا تاهويراثيبس

 .ندنلو سيراي يف يركسع ردصم

 ةبكريمالا ةهجاوملا يف ةقيقحلا ةظحل اذا تقد له

 ؛يبرغلا جيلخلا يف ةيناريالا -
 لارنجلا يمانتيفلا ىيركسعلا دئاقلا ىلا دوعن

 ٍِق ىلوالا ةقلطلا عم طقست تاياسحلا لك» : بادح

 قدانب ىلا لوحتت ءاسرخلا قدانبلاو .ةكرعملا

 تارددقتلاو ةيكرتمالا ططخلا نا يدعب اذه . ؛ةقطان

 تاظفحتلاو ةيناطيربلا تاعقوتلاو ةيسنرفلا
 فورظلا تمقافت اذا اهلك ريغتت دق ةيتايفوسلا

 انه نم .هيف مكحتلا بعصي ىدم تسمالو ةيناريالا
 :ةيناريالا فورظلاب مكحتلا ىلع نويكريمالا ددشي
 .ةعيرسلاو ةئيطبلا تاقلطلا نونزودب اهلالخ نمو
 كلت ىتح ,تآجافملا ةبعل نم اوطوحت مهنا ودبيو
 .يراحتنالا وا يزاكيماكلا عباطلاب نرتقت يتلا

 ىقلا جاتيمرأ دراشتير .عافدلا ريزو دعاسمو
 ةقلاعلا ضومفغلا رؤب ربتعي دق ام ىلع ءوضلا
 ناغير سيئرلا رارق» نا لاق ةظحل يكريمالا فقوملاب
 يف ملاعلا نم ةلماك ةقطصنم طوقس مدع ىلا فدهبي

 نم ادبت يتلا ةقطنملا يهو .رارقتسالا مدعو ىضوفلا
 مالكلا اذه نوكي دقو ...«شكارم ىتح شدالغنب
 دعب ًاصوصخ .نيمطتلا نم ةعرج نع ةرابع
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 نكل .ناريال ةهجاوملا ةفضلا يف رعذلا تاحيص
 ريغ نطنشاو نا ىلع دكؤت تارشؤمو تامالع
 يتايفوسلا زفحتلا بهم يف ةقطنملا كرتل ةدعتسم

 نم اهحلاصمو .ينيمخلا يومدلا نونجلاو
 راصحلا ىلا اهعفدت اهنا ثدحب ةيمهالاو ةيودحلا

 .فورظ ةغابصو :يناريالا برحلا رارقل يجيردتلا

 رانلا فقو لعجي .يلودلا نمالا سلجم اهيف كراشي
 ضوافتلا اذه ركرب فوسو .ةنكمم ةلاح ضوافتلاو

 ام ةشرو يف ءدبلاو نارياو قارعلا يضارا ةمالس ىلع
 ةديدجلا ةلاحلا هذه غولب متي ال دقو .برحلا دعب
 ةلسلس دعب الا ةيناربالا  ةيقارعلا برحلا يف
 لوقي انهو .يناريالا سآرلا يف ةيئايرهك تامدص

 ةيسئنرفلا ةبجراخلا يف يناريالا فلملا ىلوؤسم دحا

 متسر ةصخم ةبدكريمالا خبراوضلا تباصا ةظحل نا

 نم برقملا .يئابطابط قداص ناك ناساسو
 ةيرسلا تامهملاب ةداع فلكي يذلاو ءينيمخلا

 نكمي تادعاسم لوح نوب يف نييكريمالا عم ضوافتد

 ىلع رصا دقو .نارهط ىلا نطنشاو اهمدقت نا

 قرطب ناو :هدالنل يكربمالا حالبسلا عيب رارمتسا

 ...ةرشابم ريغ
 يناهنلا ]دخلا

 قزآملا نم بوره ما .ًاذا ,قزاملا ةهجاوم
 ىلا اولخد نييناريالا امك نيدكريمالا نا عقاولا

 ةقلط يا تتابو .ىدملا ةديعبلا تاباسحلا ةقطنم
 رذاحي عاضوأ ىلا يدؤت ناب ةليفك ةوطخ ياامك
 ىلا نارطضم امه كلذل .اهيلا لوصولا نافرظطلا
 بذاجتلا ءايعا نم امهذقني مالس نع ثحبلا
 ريغ بذاجت ىلا لوحتي نا نكمي يذلا طوبضملا
 ىلع :ثيدحلا ةدوع انه نم .طبض يال عضاخ
 سلجمل ريدج رود نع ةسوردملا تاقلطلا شماه

 دعب .ينالملا ماظن ىلع اهسرامي طوغض نعو .نمالا
 برح يف مئازهلا دصحو .هماما تارايخلا تقاض نا
 ,راعلاب هتمصو يتلا ندملا برح يف امك طفنلا
 نا ودبي ىرخا ةرمو .هبطع ةعرسو هلاره تحضفو
 رارق نع زجعلا ىوس ينعت ال ةيناريالا رانلا ةغل
 ىلع وفطد دق امل افالخؤو .مالسلا رارق نع امك ؛برحلا

 ةدودحم تناك ناو ةيكريمالا تامدصلا ناف .حطسلا

 دق يذلا مالسلا راسم وحن فطعنت اهناف .ةوخرو
 .ًايلحرم .ةيماح ةيركسع فورظ ىلا ةجاح يف نوكي
 اديعبو .برحلاف .ةيناردا ةرورض ىلا لوحتي يكل

 ؛يلالملا هفرتحي يذلا يرانلا يسايسلا باطخلا نع

 ةمزالاو .قمعلا ىف مكاحلا ماظفنلا ددهت تتاب

 يف ةيعامتجالا  ةيداصتقالا تامزالا امك. ةيسايسلا
 عمتجملاو .يقيقحلا رطخلا ةلحرم لخاد عترت نارهط
 توملا ةيعل هلكشت يذلا ديدهتلل ايعاو تاب يل ؤدلا

 نييكريمالا عم تاما دصلاو .يل ودلا ةالسلل ةيئاردالا

 نع زجاعلا يناريالا ماظنلاف .ساسحالا اذه تقمع
 ببسي لاتقلا ةحاس يف هفادهاو هعانمطا قيقحت
 نا دحو .ةدعاصتملا مهتوقو نييقارعلا دومص

 مهباسح نم طقسب مل نييكريمالا عم يرسلا هةلماعت

 وه مالسلا نا ريخالا يف ينعي امم .هعدر ةيناكما
 ارابخ هرابتعا ىلا يلالملا رطضي نيح ديحولا حبارلا

 فوشتابروغو ناغير نيب ةمقلا داقعنا ةيشع ًايئاهن
 تايالولاو اسنرف يف يباختنالا ماعلا ىف لوخدلاو
 لدعب مايقلا ةرورض عيمجلا ىري ثيح .ةدحتملا
 جيلخلا يفو .طسوالا قرشلا ضرا قوف يعون
 يتلا ةيناريالا ةيفلسلا ميجحتل .ًاديدحت :يبرعلا
 .ًاعم نييكريمالاو تايقوسلا جعزت تتاب

 ةفوفحملا ةحوللا طسو ًاحوضو رثكالا ةلداعملاو
 ايتايفوسو ًايكربما ًاياوج ةمث نا يف لثمتت ضومغلاب

 تناك ثيح نمزلا ىضم دقو .يناريا لاؤس لك نع

 قطنمل ةرورضلاب عضخت ال ةيناريالا ةلئسالا .
 ةاوفو .ةيتايفوسلا ةيوجالاو ةيكربمالا ةبوسجألا
 نابايلاب .مويلا .ناريا نوهبشي ةيخيراتلا تانراقملا
 تضفر ةظحل .ةيناثلا ةيملاعلا برحلا تاياهن ُِق

 تناكو .ةيمتحلا ةميزهلا نم مغرلا ىلع مالستسالا

 تايارلا تغفر يتلا ايناملا نم ضيقن قرط ىلع
 .ةميزهلا قدش لحاد اهناي ترعش ةظحل ضيسبلا

 يف باهرالا ىلا نارهط ماظن عفدت ءابمعلا ةرياكملاو

 نييناربالا نم نيبالملا هعم افراج :جراخلاو لخادلا

 قارعلاو . ماظنلا اذه.نم حهذاقنا نم دب ال نيذلا

 ددشي هلك حلاعلا نع ةباين رودلا اذهب علطضا يدذلا

 الف .مدلا ةنحطم فقول يل ودلا مزحلا نم ديزملا ىلع

 ةيكريمالا قاروالا عارص نوكي نا لقعي
 يلالملا ماظن يطعي يذلا وه ةقطنملا ىف ةيتايفوسلا

 ةيرشبلا رتاوسلا ةماقاو . سافنالا طاقتلا ةصرف

 امو :ةيناربا  ةيكريما تاما دص نم ثدح امو .هلوح

 نيسحتل ةريخالا ةصرفلا وه .اقحال ثدحي دق

 هعفدو يناريالا ماظنلا ىلع ضدىقلا ةيشع . ,عقاوملا

 وه قارعلا داري امك مالسلاف .ةيوستلا ىلا ارغاص

 اي ليقتسم نوكي نا بجي ىذلا

 ... ةحرضاو ءالشاو ةكئاش كاليسا وه يذلا يديمح
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 وا مسا وة لا تعم توتو و ل ا

 ان رفا تاروث» لصاوت فيك

 رد ا ل ا 1

 ةرايعلا دذهب د قنركفو .ريتم 7 هنأ

 ىدل نارتيم اوسنارف يسنرفلا سيئرلا قلع
 اراكناس ساموت بيقنلا لتقم ربخ هعامس | 0

 .ايلعلا اتلوف) وساف انيكروب ةيروهمج سيئر
 حاطا يذلا يركسعلا بالقنالا يف كلذو ؛:(اقياس

 مكحلا يف مدمحلا هقيقرو هقيدص دب ىلع همكحي

 سيمخلا ةليل .يروابموك زيلب بيقنلا
 .وغوداغاو ةمصاعلا يف 0/10 /١1ه)

 نزحلاو ةراثالا ىلع ثعاب نم رثكا كانه .ًاقح
 ىلع هئاليتسا ذنم حبصا يذلا اراكناس لتقم ماما
 تاموكحلا راظنا طحم ١487. ةنس ةطلسلا

 مل) .ًالوا هبايش ناوفنعل ,ةيبنجالاو ةيقيرفالا
 ةيرذجو .دقوتملا هسامحلو (دعب نيثالثلا طختي
 ًائداب هدالب ىلا اهلمح ىنلا لولحلاو تارييغتلا

 ضرأ» يا وساق انيكروي حيصيل اهمنسا يبقتي

 لايسفلا روج ثاثتجا ىلع الوعمو ,ءاهزنلا لاجرلا

 ةيبلاغ َّمعت يتلا ةيعبتلاو لالفتسالاو ةوشرلاو
 ىلا اهنادلب لوصو نود لوحتو ةيقيرفالا ةمظنالا
 اهمساب يتلا ةيساسالا بلاطملاو حماطملا قيقحت
 بلقنت نا ثبلت ام مث ةيركسعلا تابالقنالا موقت
 طايضلا نم ةمفط حلاصم ةسركم اهيلع
 ًاردق اوحيصا نيذلا نييبطارقوريبلاو نييسايسلاو

 ةلحرملا ةياهن دعي ءادوسلا ةراقلل ًاديدج

 .تانيتسلا ةيادب ذنم ةيرامعتسالا
 دالبلا حبسا وه .ايلعلا اتلوف ناب .الوا .نييتنل

 هبش ًاعضو (1510) لالقتسالا بقع تفرع .يلصالا
 عضو يف شيعت تناك ذا .اهناريجب ًاسايق يتادتسا

 يتلا ةيباقنلا تايرحلاو ةيسايسلا ةيددعتلا نم

 ةنسس بالقنا اهلوا ةيركسعلا تابالقنالا اهللختت
 ينوغناس لارنجلا مكحلا ىلا لمح يذلا 5
 .ًاماع رشع ةعبرا ةطلسلا يف اذه يقب دقو ,انازيمال

 حيطا 1987 ماع نم (ريمفون) يناثلا نيرشت يف

 نيع يذلا وغووارديو تسيتاب ناج دئارلا دي ىلع هب
 ىلع رهشا ةعبرا دعبو .لوا اريزو اراكناس طباضلا
 تاوق ةدئاسمب اراكناس ساموت ناك خيراتلا .اذه

 داليم نلعي يروابموك زيلب اهسأرتي يتلا نييلظملا

 - ملول تراتللا# مخل: 79

 جست جة سسما» كج ا بوشسساو> ةلواسيروجوججساا جوجو

 2صظ50000

 ؟اهنانبا لئق
 .ةيبانيكروبلا ةروثلا

 نيمئاقلا نا ةروثلا هذهل ىلوالا صئاصخلا نم

 تبايشلا طابضلا نم ديدج ليج ىلا ,نومثنب اهب

 تايلكلا نم ديدعلا يف ًاذيح ًابيردت اوقلت نيذلا

 ةفاقث ىلا ةفاضا .اهجراخو ةراقلا يف .ةيركسغلا
 وساف انيكروب نا ذا) ةيسترفلا ةغللاب ةيصوصخ
 .(ةينوفكنارفلل يفاقثلا كلفلا يف ةرئادلا نادلبلا نم

 نيذلا طادضلا نع ةفالتخاب فصو ليج وهو
 زيمتلا يف هتبغربو ,يضاملا يف مكحلا ىلع اوبوانت
 ديلاقت ىلع زاهجالاب ًائداب رومالا طيضو ةمارصلاب
 رهاظم ىلع ءاضقلاو .ةدئاسلا ةييوسحملاو ةوشرلا

 دلب يف ةلودلا ةينازيم فزنتست يتلا ريذيتلاو خدبلا

 هل ةناكبسالا نكمي ًأردق سيل فلختلا :؛اراكتس

 ددصلا اذه ىف و .ءادوسلا ةراقلا نادلب رقفا نم

 ةصصخملا ةمخفلا تارانسلا لك اراكناس بحس
 ةيسنرفلا ةرايسلا اهناكم ضرفو ءارزولا لقنتل
 اهمدختسي ناك يتلا ؛5 ونير» عون نم ةريغصلا
 اذه ةلضعم نا نيح يف .ةيلمعلا هتالقنتل هرودب
 ةسايرلا نبب نزاون ةماقا همهف حدع ف تنمك لدجلا

 لبق نم مهكملا يسانسلا :عمتجملا ةيعهاو ةيركسغلا
 مدقا انه نمو ؛ةنميهلاو كلمتلا ىف ةبغرلاب اراكناس
 ةيبعش مكاحم» سيسأت ىلع همكح ةيادب ذنم
 ةئبعتل ةروثلا نع عافدلل ناجل سيسأتو ,ةيروث
 فنعلا اربتعم ,دالبلا قطانم لك يف ريهامجلا

 ةيروهمج ف مكحلل دحوالا ليدبلا يركسعلا
 ةسرامملل اهب ناهتسد ال ةروص مدقت نا تعاطتسا

 ترهظ امك ىطارقميدلا راوحللو ةددعتملا ةيسايسلا
 بازحا ةدع هدهع فرع يذلا انازيمال مكح لالخ
 .راسيلاو نيميلا نيب ةيباقن تامظنمو ةيسايس
 ةادغو .رحلا يباختنالا عارتقالا ءىدابم هيف ترقاو
 ةيرتبيقتلا تاراعشلا تددرت اراكناس بالقنا

 نم /15 ليغشت لجا نم قوبسم ريغ سامحب
 يف : اوناك نيذلا مهو :مهبضارا يف نيد ورقلا ناكسلا

 .لمعلا نع ًاثحي جاعلا لحاس ىلا نورجاهي .بلاغلا

 يف مكحتلاو يقسلا ميظنتل ةديدج ةسايس عضو متو
 مه نايالم ةدنامثل يئناذغلا عافتكالا ربفوتل ءاملا

 داوملا داربتسا ةيسن صيلقتو ؛:ناكسلا عومجم

 يلئاعلا طيطختلل جمانرب حرط امك .ةيلوالا ةيئاذغلا
 عم ةيسانتم يفارغميدلا ومنلا ةريتو لعجيامي

 بيقنلا نق راصتخايو .يداصنقالا ومنلا ىوتسم

 يقيني اردق سبل فلختلا ناي نه اراكناس

 كلذ :هتيراحم نع عجارتلاو هرهاوظ ىلا ةناكتسالا

 نيذلا لاحرلا ةنيط نم» هسفن نع لاق امك وه هنا

 .:نوجعزي
 ,لففلاب :نيريثكلا تجعزا ةنيطلا هذه

 ًامئاد ءايلعلا اتلوف تريتعا يتلا اسنرف ًاصوصخو
 طيحملا يف اهيلا ءالولاب نيدت يتلا نادلبلا نم
 ةمظنالا تجعزا امك ,يقيرفالا ينوفكنارفلا
 ظحالت تذخا دقو ةضاخو :ةيديلقتلا ةيقيرفالا
 هنع لاق يذلا ئفاذقلا ديقعلاو اراكناس نيب براقتلا
 مه هءادعاو هفادها نأب» يب انيكر وبلا سيئرلا
 بدقنلا نإف كلذ مغرو ٠ .«ءادعالاو فادهالا سفن

 يذلا ةيجامدنالا ةدحولا ٍضرع ليقب حل باشلا

 ةيلالقتساب ظافتحالا ىلع ًاممصم نويبيللا هحرتقا
 بسحي يروثلا هجهن ذيفنتو .رارقلاو رييسنلا يف
 مل يذلا جهنلا اذه .هدالب تايصوصخو تايلطتم

 .يركسع بالقنا يف هتيحض بهذو اليوط هلهمي
 .ًامكاح ىقبي يذلا وه باشلا ليجلا نا ىلع

 ,ميمحلا, قيدصلا (ةنس 75) يرويبماك بيقنلاف
 عبتملا جهنلا نع عجارتلا يف ركفي ال لحارلا سيئرلل
 وهو .هقيبطت ةيرذج نم ففخي نا ردقملا نم ناك ناو
 يتايفوسلا داحتالل هتالاومب هفلس نم رثكا فورعم
 ةماقا ىلا ىعسيس هلعلو .ىفاذقلا ديقعلا ةقادصو

 حملاصمو نييركسعلا نبب ةطلسلا ىف نزاوتلا ضعب

 ىلختي نا نود ءىطسولا ةقبطلا ةصاخو نييندملا
 .ةيبانيكروبلا ةروثلل ىربكلا تاراعشلا نع

 تحت رخآ بالقناو .. .رخآ طباض راظتنا يف اذهو
 .ةديدج تاراعش
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 ةيدوروألا ةدحولا ملح معدل ايفارغجلاو خيراتلا قئاقحب دجنتسا نارتيم
 انك لل دعا رن نك عع ريع لا 1س يم ل ل

 - هنرفلا ؛ ةينامللا تاثالعلا

 ةيثدبملا هتاروصت نارتيم اوسنارف يسنرفلا
 نم ريبك روهمج .ةدحوملا ابوروا نع [ ١

 تايصخش مهنيب نم نييسنرفلاو ناملالا نيعمتسملا
 اوتصنا .ةيعامتجالاو ةيسايسلا ةايحلا يف ةزراب

 نم رشع عساتلا ءاثالثلا موي نارتيم باطخل ةيانعب
 بعصلا نم نكي ملو .يراجلا لوالا نيرشت
 خيراتلا قئاقحب يسنرفلا سيئرلا داجنتسا ةظحالم

 تددحولا يف سيراب ملح ميعدتل ايفارغجلاو

 نع ًاريبعت ةرهاظلا هذه نؤكت ال دق .ةيبوروالا

 يبوروالا تينلا عورشمب ةينارتيم سيسأت ةلواحم

 نم مامالا ىلا ًايرش كلذك امناو بسحف ددجوملا

 ,عورشملا اذهل ةداضملا ةنهارلا عئاقولا ةهجاوم

 ٠ .اهسفن سيراب لخاد ةصاخ

 اننيوملي امامتها تراثا يسنرتفلا ب و ناكل

 ةحاسم نم تددح انلع لقت مل يتلا تالؤاستلا نكل

 .ةسناث ةسائرلل هسفن نارتيم حشريس لهف .اهريثأت

 هتموكح ةرازو سيئرو ينوغيدلا همصخ معدي لهو

 ١.39 لوألا نيرشت 51 555 ددعلا - ةييرعلا ةغيلطلا 3 *

 سيئرلا مدق نخآ يف جيوتتلا رصق يف

 درنشلا اهودنوابوروا ةدحو ام يقع نطتشاو

 ؟تاروصتلاو راكقالا ديف لثف كاريش انقاتحأ

 نأ رهلا نإ ادم

 - ةسسنرفلا تاقالعلا روطن نأ تباقثتلا نم

 عارصلا تالداعم ريسا لظيس هتيمها ىلع .ةيئاملالا
 نا ضارتفالا نكمي انه نمو .ةيلخادلا يسايسلا
 ىؤر ققحتت مل اذامل اديج ملعي نارتيم اوسئارف
 ةسيدح تلظ اذاملو .ةيناملالا  ةيسنرفلا "7 ةيقافتا

 اضيا كانه ,ةيرظنلا تاشقانملاو تالاجسلا
 .يسلطالا فلحلاو نطنشاو ءازا ةيناملالا تامازتلالا

 ايفارغجلاو خيراتلا روضح ةوق نم مغرلا ىلع يهو
 رجح ىقبت .ةيناملالا  ةيسنرفلا تاقالهلا يف
 ةسايس يف ةيسيئرلا تاهجونلا ةلصويو ساسالا
 .ةيلودلا نوب

 نم دب ال .هلك كلذ ببسب امبير وا ,كلذ عم
 تاقالعلا بدكرت تداعا نم يرجح امي مامتهالا

 نيب سدل هنا انريدقت يف و .ةيناملالا .  ةيسنرفلا

 تاءاقل نم ريبكتا ددعلا اذه لثم انوروا يف نيتلود

 الندب وددت ىل والا ةمضاعلا نؤد و سيراب نيد ةفقلا

 ةمصاعلل يووتلا دنفصلا ىلع ًايولطمو اةلامتحم

 ةوقلا ىلا ةيناملالا ةيجيتارتسلا رظنت ذإ .ةيناثلا

 لالخ اهنم دب ال ةيامح ةلظمك ةيسنرفقلا ةيوونلا
 قافنا ةلاح يف ةيكريمألا ةيوونلا ةلظملا ليحرت ةرتف
 .خيراوصلا فلم ةيوست ىلع نطنشاوو وكسوم

 نا املاح ضفرت يتلا ةيسنرفلا ةيجيتارتسلا امأ

 ةيكربمالا ةيتانفوسلا هدول! ق اقرط نوكت

 امك ةموستلا هذه لوصو ةظحل ىلع اهتقفاوم قلعتو

 .يلاحلا يسنرفلا يوونلا حالسلا ىوتسم ًاعونو
 ةقالعل مجرتمك ديعصلا اذه ىلع نوب ىلا رظنت اهنإف
 تقولا يف اهل ديقمكو ,يسلطالا فلحلا عم اسنرق
 كنسنقن

 تاعورشملا نم ريثكلا نع نآلا ىنح نلعا دقل
 اهنع رثكا وه ام ليقوؤ .ةكرتشملا ةيناملالا ةيسنرفلا
 نأ ىلع .ىرخالا ةببوروالا مصاوعلا ف ةصاخ

 ةعاشا زواجتي ال تاعورشملا هذه نم ايلمع ققحتملا
 ةلاح روطتل نيتمصاعلا يف لضفا يئانث خانم
 ناق كلذلو .يداصتقالا نواعتلاو يسادسلا مهافتلا
 تاحرتقملا رهوج ىلا هجوتلام يناملالا سيئرلا بلطم
 ًاعورشم وديب ام ردقب ؛عقاولا ضرا ىلا اهلقنو

 كردن .نارتدم مالحا ديقت يتلا عارذلاب مةدطصي

 كلذل .يسنرفلا هريظن لعف دودح .كش نود .ركستياف

 ريثكلا مالكلاب روعشلا ةأطو تحت رطضم وه
 نع نارتيم ماما نالعالا ىلا .ليلقلا لمعلاو
 قدرطلا ىف دعبا ىضملل ةيداحتالا ايناملا دادعتسا
 .هيف ريسلا ةردق كلمت نا نود اسنرف هحرتقت يذلا

 يساسالا باَطَخلا :تارتسم
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 أ ديعب ىضملل دادعتسا :ركستياف

 وا ودب نور: و مخابان- 3 1

 ياملا ةدددد ةسادس

 ةرايز نم يتمنسرلا ءزجلا ىهتنا ءاعيزألا موي
 تاعطاقملا نم ددع يف هتلوح تأديو .نارتيم

 يف يسنرفلا سيئرلا تاروضت ىلع قلطا دقل .ةيناملالا
 لابقتسا رقم موي تاذ ناك يذلا جيوتتلا رصف

 يسابعلا ةفيلخلا ريفسل ريبكلا لراك يناملالا رصيقلا
 .«يساسنالا نارتيم باطخ» ريبعت .ديشرلا نوراه
 ةيئدبملا دعاوقلا ىنعم لمحي ريبعتلا اذهو
 يف ىؤرلا موهفم نم برتقت يتلا ةماعلا تاروصنلاو
 .ىدملا ةديعبلا ةيسابسلا

 ةيمها ىلع نارتيم ددش يساسالا باطخلا اذه يف
 ضهنت نا بجي ىتلا ةيناملالا ةيسنرفلا تاقالعلا
 ىلع ًاضيا دكاو .ةيبوروالا ةدحولا عنص ةيلوؤسمب
 ىلا اريشم ةدحوم ةيدقن ةسايس ىلا لصوتلا ةرورض
 سابسا كلذ رابتعاب ةنشارلا ةيملاعلا ةيدقنلا ةمزالا
 ردحو .ةلماكتم ةيبوروا ةيداصتقا ةلدك ءانب ةبلمع

 تايالولا عاليتسا ينعي يذلا ؤكلتلا نم حوضوب
 ةيلودلا قاوسسالا ىلع نابايلا وا ةيكريمالا ددحتملا

 نورشعلاو ةسماخلا ىركدلا
 لخل جضنو ناح تقولا نا ىري نارتيمو

 كلذلو ؛دحوملا ادوروأ ومن ضرتعت ينلا تالكشملا

 سلجم يف نتيراب عم نواعتلا زيكرت ىلا نوب اعد
 تاربخ نم ةدافتسالاو .يبوروالا نغاهنيوك
 نوامتلاو .نمالل يكنسله رمتؤم يف قيسننلا

 ةحلسالا ضيفختل انييف تاضوافمو يبوروالا
 رمتؤمو .ابوروا طسو ةحلسملا تاوقلاو ةيديلقتلا
 .ايوروا ىف ةلدابتملا ةقثلا قلح تاءارجال ملوهكتسا

 ةسماخلا ىركذلا لحت ١198/4 ىناثلا نوناك يف
 - ةيسنرفلا ةقادصلا ةيقافتا ىلع نورشعلاو
 حيرض ىلع روهزلا ليلكا نارتيم عضو امكو ةيناملالا
 نوناك نم نيرشعلاو يناثلا يف لوك عضيس رواديدا
 حيرض ىلع روهزلا ليلكا لبقملا ماعلا يناثلا
 ىلع نالجرلا ىقتلا نرق عبر لبق .لوغيد سيئرلا
 امي ةيناملالا  ةيسنرفلا تاقالعلا ءانب ةداعا ةدعاق
 تابلطتمل بيجتسيو .ةينطولا امهحلاصم مدخي
 .ليقتسملا

 ْق مديس اذه ةلوادتملا تامولعملا ىلا ًادانتسا

 راشتسملاو نارتيم سيئرلا نيب سيراب تاتحابم
 لاجم يف ةيلمعلا تاوطخلا ىلوا نع نالعالا لوك
 نم نا امك .ةكرتشملا تاوقلا بئاتكو كرتشملا عافدلا

 كرتشملا جاتنالا ناشي ثحابتلا ةلضاوم عقوتملا
 عافدلا ططخم ةروليو .ةلتاقملا رتبوكيلهلا ةرئاطل
 .ءاضفلا براجتو ثوحب ناديم ىلا ةفاضا .كرتشملا

 تاءاقل تقفارام اريثك لدواقالاو تامولعملا دذشه

 ةرم لك يفق ٠ ؛يضاملا ِق ةيناملالا 00 ةمقلا

 تلاح دقف .ًالبقتسم ثحبلا ةلصاوم ىلع قفتي
 ايبوروا ةبيركسفلا ةسيايسنلا تامقعلا

 نود .ةيلمعلا ةينقتلا بناوجلا كلذكو,ًايلودو
 ةسماخلا ىركذلا نوكتس لهف .نآلا ىتح اهقيقحت
 علطم سيراب ةمقو ةقادصلا ةيقافتال نورشعلاو
 نالعاللر دجالا لقن مل نا ةريخالا ةبسسانملا 88 ماعلا
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 ْ زمداتلا ]

 تفينك هب زلراشت :ملقب :

 | كلت ,ثالثلا تاونسلا زواجتي ال اهرمُع داكي ؛

 دادغب ةنيدم يحاوض يف كومريلا ىفشتسم

  ةرسالا تاز شاعنالا ةفرغ فاهدحو نكت مل
 صاخشا ةسمخ نم ةلئاع اهعم تناك دقف .ةينامثلا :

 ةسردملا نم برقلاب ضرالاب ٌيوس ًالزنم نكست تناك
 لقتناف .يناريالا خ وراصلا اهاجاف يتلا ةيئادتبالا'

 تارايس مهتلمح .ىقشتسملا ىلا ًالفط ١5١ ىلاوح'
 .ةصاخلا تارايسلاو فاعسالا
 الفط ٠١ مهنيب نم ,"”" ىلا ىلتقلا ددع لصو ع

 .ناموي اهجاوز ىلع ىضم ةارماو:
 كلذ ناك دقل .لافطالا فصقي هنا فرعي انودع»

 | يف ىتح .لافطالا نوهركي مهنا .امامت ادمعتم :
 عمو . .لافطالا نبد تاباصالا ملخمم تناك ةرصملا' 3

 ا يفظوم ىلا رظنأ .ةيلاع ةيونعملا سانلا حورف كلذ:

 :| لك ميدقتل نودعتسم مهنا .الثم ىقشتسملا اذه
 م اذه دج وجرب كح يصر ع م دا

 7 دودو ندع

 ١ ةقلقلا تالئاعلا تناك .ةدنع نم تخرخ نيح ١

 نكف تاضرمملا اما .ءانبالا ةرايزل بابلا وحن عفادتت ١
 .ي قاسسأملا دهشملا جاما ءاكبلاب نشهجي :

 : يتم» مل سيكر نإ يداعلا روتحولا تلاس

 ا يحاول يدنا
 ١ ...ىطغُم صخشب ةلامح تّرم .ءانثالا كلت يف | 2

 | اوعيطتسي مل مهنال نوجرحم مهنأك عيمجلا تمص:
 : روتنكدلا لاق 1 ؟يفكي ام تبأر له .هنانح ذاقنا

 ْ .يناع
 .تنحا :«يفكب ٠ ,معف» ١

 ا لقتف أ دها ةداع دادغب حبصت .اذهك موجه دعب

 .عراوشلا يف سانلاو ريسلا ةكرح . 1
 أ ام ةدقارعلا ةمصاعلا ىف دجوب ال :كلذ ادع ام يف

 ! ا/ل اهرمع برح ةلاح شيعي دلبلا اذه نا ىلا ريشب
 + لوجتلا عنم فرعت ال .ءوض ةلعش ةنيدملاف ,تاونس
 | لك ءسكعلا ىلع لب .بارش وا ٍماعط يف ةردن يا وا

 .ةرفوب دوجوم ءيش+

 اوم ظ
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 ىلع اصرح ةيرورض تناك ىتلا جيلخلا

 مايا ةثالثب كلذ لبق ةيتبوكلا هايملا يف اهملع لمحت

 .هنلع ع درذ نا نود

 1 اهليخت يتلا تاحارتقالا نيب نم ًاعضاوت دودرلا
 : ةعيبات تارمدم عبرا تماق نيبح كلذو .نوغاتنبلا

 ؟ راثلا تلعشا كفيذق فلا قالطاب ةنكريفالا ةيرحيلل

 : ةدعاق ىلا اهتلوح دق ناربا تناك ةيلورتب ةصنم يف

 اطيح

 ! خورلاب ترضا نيح ةجودزم ةدئاف 1

 .ًادحا لتقت نا نود ةيونعملا

 1 يف عورشملا قحلا مساب ؛سوردمو ميكح» دراهم

 ةيشهدلا ىلع ثعنب يكريمألا لادتعالا نا عقاولا

 '' يف ةيكريمالا ةبرضلا تءاج .ًاعقوتم ناك امك

 1 عيطتست ال يتلا ةدحتملا تايالولا ةيقادصم
 ٍ؛ يتلا تالقانلا ىدحا ىلع يناريالا موجهلا رّرمت نا

 يهيج هجن

 ةمجاهمب مقت مل ةيكريمالا ةيرحبلا نا ثيح
 كلذب ةينجتم كا اكان نطام حيراوص تايراطب

 ةهجاوملا ىلع تقضا اهدكل اريطخ ًايركسع اديعصت

 . رشابملا عارصلا :ًايفاضا ًادعب ةيقارعلا  ةيناربالا

 ١ نم لمحي ام لكب نارهطو ةدحتملا تايالولا نيب
 .يلالملا ماظن عم اهب ؤبنتلا نكمي ال تاعبت

 نا لمايف يكريمالا سيئرلا بئان شوب جروج اما
 ةيكريمالا ةيرحبلا «ةلاسر» تمهف دق نارهط نوكت
 ةيرض نأ داقتعالا بعصلا قوه نلف انملَخ اديج

 ١ يتلا ناريا عدرت نا اهنكمي عونلا اذه نم ةظيسب
 .قحاسلا .درلاب اهودع .ددهتو راثلل ابلط خرصت

 ؟دحلا اذه دنع لئاسملا فقت لش

 نارهط ةداق نا داقتعالا ىلع لمحبي عين لك

 ١ ,.مهيعش ماما هجولا ءام ةقارا مدع ىلع نيصيرحلا

 ةناهالا دزذه ىلع ةصاخلا مهتدلب رطحب نودريسس

 .ةدندجلا

 - تيوكلا ىلع ًاخوراص اوقلطي نا ًالثم مهنكمي
 ةلدتعملا جيلخلا لود نيب نم فعضالا ةقلحلا
 ةروطخ نم كلذ هينعي ام عم -.نطنشاو نم ةيرقملاو
 فدهتست تناك ةيلمع نمث ةلودلا هذه عفدت نا

 !!اهتبامح

1 

 11 نا تارا عمن نجح

 وبسس وعس

 جو

 1 دك

 سس ساد جو

 وعم د

 دبدوب تيس دم

 1 ا يم جلا

 د سادت ناب دبا تهوس ظنا 7 دامو ووالد

 ١/١ مم١6

 كاك ويلا

 ورافيف ول

 ةيرض نكن مل اذ
 ؟ىسفأ اكريمأ

 ةصنملا برضض ناغير دلانور ررقي نآ لبق
 راو ل ةيداربإلا ةينوردبلا

 معد نم دكات نأ ٠ دعب :ىشفحما ةدابقو رغرتنتو

 .نيدسيئرلا سرفنوكلا ةداقو جيلخلا لود ةيبلاغ

 يف نيبقارملا ضعب د لءاستب ,فورظلا هذه ُِق

 ؟ىسقأ ةيرضلا نكت مل اذامل نطنشاو

 هبش ةمجاهمب ًايلم نوغاتنبلا يف تالارنجلا ركف
 ةيناريالا خيراوصلا زكرتت ثيح ه«وافلا» .ةردزج
 ةيكريمالا تالقانلا ىدحا تبيرض يتلا (5ز1ا8/0110)

 .ذيفنتلا نع اوعجارت مهنكل ؛يضاملا عوبسالا

 ةعرسب ترد نا نطتشاو ناكمإب نا حيحص

 ةهجوملا م حبراوصلا تارشع كلمت اهنا ةصاخ .ةوقو

 مل اهدكل .رمره قيضم بونج ف اهنفس اهلمحت يتلا

 .الئاه ًايركسع اديعصت ينعي اذه نأل ,لعفت

 تدر نوكب نا انلاح ضيدبالا تينلا هلمآي ام نإ

 0 ووو ا77 نط دجال وة جوس هجوم جسج سس م1

 ايد صوبد
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 ! ةلصاوم نع نييناريالا عدرل ًايفاك دودحملاو رذحلا )
 أ ,جيلخلا ربعت يتلا ةيراجتلا نفسلا ىلع مهتامجه |
 | بتجت هودعاسمو ناغير هيف ديري يذلا تقولا يف '
 لقألا ىلع لئثاسم ثالث '

 ١ ماظنلا لخاد :نيفرطتملا» عفاوم زعير ب ١

 ةدتحتملا تيدا راهظإ ىلع و يك ينارسيالا | ْ

 يتايفوسلا داحتالا ذوفنو ريثأت ديعصت - 5” |
 ١ لالخ ةءافكب ناربإ نم بارتقالا ىلع لمع يذلا ,

 ةتباثلا هتالص ىلع ةظفاحملا عم ٠ .ةضاملا رهشالا

 .قارعلاب

 ا اههحوت يتلا ةيباهرالا تاريجفتلا ةدايز - “

 ...اكريمأل ةقيدصلا جيلخلا لود ف بعرلا ثيل ناريا ' ١

 ا ا

 ثسوب نطلس ناولا ا

 وج 00 0 ْ اي ٌ

 سدشلل زتلوما ةرايز ظ

 ريفرود ريبأ نود :ملقب ا

 جروج يكريفالا ةيجراخلا ريزو.مثتخا
 ةداقب هتاعامتجاو ةثالثلا هترايز مايا زتلوش

 يم

 ارذحم .«ي!يئاريسالا» ب يبرعلا

 .«مالسلا صرق دعاسي ال .ءيش
 باطخلا ىف هذه زتلوش جروج تاظحالم تءاج

 نويفاحصلا اهرسف دقو .هاقلا يذلا ديحولا ينلعلا
 سيئرل هجوم داقتنا اهنا ىلع /نويليئارسالا»

 لمع حدع» .نا نم

 وج خي

 .زيربب نوعمش هتيجراخ
 ثالث  ةدح ىلع لك  نيلجرلاب زتلوش ىقتلا

 2 ا ا“ ل

 /1١/١. تبيسلا مود ةيدوفتسلا ةيمرعلا |

 لوقلا وا و ين ثودح ىلا ةراشالا عيطتتسا:|

 كلت ىلا ةطقنلا هذه نم انلقتنا اننا

 يل ودلا مقؤللا ةركف عبطلاب ريماش قحبسا مواق
 انس د د7 ميس "2 يس

 .هل اهمعد هتموكح نلعت مل يذلا رمتؤملا اذه ةركف | ديو ا ل

 - ماو يانا ىذا - 053

 (' ماليسلا ةريدسم ف يضحملا لحا نم ةدحولاو ميمصتلا

 ا ردزو تارداينم ضراعب يذلا ريماسشت قحسا ءارزولا

 ١ ىلا ةلحرب اهعطق ىتلا سدقلل هترابز عانتتا تارم

 | ال١ زتلوش جروج لاق .ةرايزلا جئاتن نع

 1 تايفوسلاو برعلا معد ىلع تزاح يتلا مالسلل '

 ا امدف .فلاحتلا ةموكح يف ةكبراش .ردرتب نوعفشو |

 ظ | ةسارد ْف هدالب ةدغر يكريمالا ةيجراخلا ريزو دكا
 ] مادختسا ةدعكفلا خمالا ناكماب نا دقتعت تناك 1

 1 اكس يسج

 ةديدجلا راكفالا فايشتكا نوديرب ال نيذلا ىلع»

 عقاولل ليدبلا اومدقي نا .ةميدقلا ءابخا وتح قا

 يف زتلوش باطخ نم اءزج ةرقفلا هذه تناك :«يىلاحلا

 نا لاق .كلذب هينعي امع لئس نيحو .نمزياو دهعم
 ةموكحلا عم ةيراجلا تاثداحملا ىلع قيطني ال اذه

 مالسلا ةشقانم ْق ةبغر» دجو هنال ؛«ةيليئارسالا»

 .«فارطالا لك ىندل

 جروح عم نلعملا ديحولا فالخلا نا عقاولا

 ١ نيذلا ةعستلا نيينيطسلفلا ةداقلا نم ءاج زتلوش
 ,ةشتنلا ىفطصم لاق .راوحلل مهايا هتوعد اوضفر

 يمسرلا قطانلاو .ليلخلا ةيدلبل قباسلا سيئرلا
 ريزوب عامتجالل ةوعدلا تقلت يتلا ةعومجملا مساب
 نع رابقتك ءيبجملا انضفر دقلا يكربمالا ةيجراخلا

 يتلا ةيكريمالا ةسايسلا ىلع انبعش جاجتحا
 ريصملا ريرقت يف انقح :ةينطولا انقوقح لهاجتن
 ضفرت ةيكريمالا ةموكحلا نإ .ةلقتسملا انتلود ةماقاو

 لثممك ةينيطسلفلا ريرحتلا ةمظنمي فارتعالا

 .«يتيطسلفقلا بعشلل ديحو

 ىف نيينيطسلقلا ءامعّرلا نا :ةشتنلا فاضاو
 صاخ لكشب نوبضاغ ةزغ عاطقو ةيبرغلا ةفضلا
 يف ةمظنملا بتكم قالغإ ةيكريمالا ةيجراخلا رارق نم
 نيينيطسلفلا ضفر ىلع زتلوش قيلعت اما .نطنشاو
 0 .مهل ةراسخ كلذ ناك» :يلاتلا ناكف هتوعد

 نوديربو . ,اليثمت ن نوديري مهنا امئاد نولوفي

 .ءامهم ارودو ًاراكفا مهيدل ناو. اوعمسُت

 ايا ترس

 نويبيرت دلاربهلا

 يف ققحت ةدحنملا ممألا
 نارغطل هي ركس تامولعم

 رلتيغ نيراو :ملقب

 معازملا يف ةدحتملا ممالا يف نولوؤسملا ققحي
 ليلحت ف ةصتخم ةكرش سيئر اهاور يتلا
 .ةيعانصلا رامقالا اهطقتلت يتلا تامولعملا |

 ردوطتلاو تاشنملا ةكرش سسؤم دنيف رتيب لاق

 تامولعم مدق هنا 00620 2/1 حسابي ةفورعملا

 ناك هنا ًادقتعم ءرهشلا اذه ناريال ةماه ةيركسع

 :ًاجزاس» ناك هنأب كلذ آرريم . ةدحتملا ممالل اهمدقب

 ةحوو نم اقالظنلا + ا ليعب عايقلا 0 هناو

 1 يا بلطب امدنع ًامكاد هن موقد نا نكمد ينتور ا

 ناريا نيب ثدحب ام امآ . كلذ ةدحتملا ممالا ف وضع ا 06

 .«:انصاصتخا نم سيلف (006ع231 52111 ةكرشو إ !

 نب ا 3 فروج دوج

 نيم ونص

 دن

 و وجب دس 00
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 ممالا ىدل ةدوجوملا ا

 نكل , (880) ةيناطيربلا ةعاذالا ةئيه اهنيب نم '

 | صاخلا يعانصلا رمقلا اهطقتلا يتلا تامولعملا ؛
 ١ .جيلخلا برح يف رانلا قالطا فقو ةبقارم ف ةكرشلاب

 | فظوم ماق نيح نوجا ءيش ثدح يذلا نكل

 | .اضر لابقا ديسلا ,ةدحتملا ممالا يف ريبك يناتسكاب
 / نيلوؤسملا نم نينثا عم دنيف رتيب عامتجا بيترتب
 ١ :ةدحتملا ممالا رقم يف ٠ ,ةينارنالا ةيحراخلا ةرازو يف

 ا هنأب فرغي ناك هنا دنيف رتبب فرتعا

 ْ متيس ءاقللا نا ضرتفا هنكل :نيدناربا نيلوؤسمب

 | «اهيف يلوؤبس وصحي ةدحتلا مالا ةياعر ةحت
 ١ ويديفلا ةطرشا ليجست ينف ناك ,كلذ نم الدب

 ١ .عامتجالا يف ةدحتملا ممالل ديحولا لثمملا وه

 ' قطانلا زليسوج ديسلا لاق .ىرخا ةيحان نم
 ١ ةيلودلا ةمظنملا نا ةدحتملا ممالا مساب يمسرلا
 ُ دكا امنف :دتيف رتيب تاءاعدا ْق قيقحتلا تآدب

 ' ةكرش لاضتا بتر هنا اضر لابقا يناتسكابلا
 0 .ةدحتملا ممالا رقم ف نييناريالاب 00عوم ط2

 ا يذلا اضر ديسلا لاق ؛«ماع ناكم ةدحتملا ممالا»

 / لوقي .ةيراجت ةلص ناريإب ةكرشلا ةلص نا دقتعا
 | ذنم نزف الاصتا ترحا ةروكذملا ةكرشلا نا زلسس ديسلا

 ١ مادختسا ةيناكما ثحبل ةدحتملا ممالا عم نيتكس

 ' راثلا قالطا فقو ةبقارم يف ةيعانصلا رامقالا روص
 . نؤوكت نا نكمي ر وصلا هذه لثم ناب رعشن مل اننكل»

 تامؤلعمب ماعلا اذه ةكرشلا اندملا تداع .ةديفم

 اهضرعل نييناريالاب لاصتالا انيلا تبلطو .ةثيدح
 ةزهجالا مادختسا مهل انلهسو كلذ انلعف .مهيلع

 ىلع طيرشلا ضرعل ةدحتملا
 1 لمع هب انمق ام نا . ١4/1 خيراتب نييناريالا

 ا"

 < تي بام دعت تن

 ا نحال د دخل

 | ىلع اولصح نييناريالا نا دكا دقف دنيف رتيب اَمأ
 . تانيصحتلا لدضافت اهيف امي ةمهم تامولعم

 | قالطا ف ديفُي نا نكمي امم» ةريخالا ةيقارعلا

  رتيب لاق ,.ىرخا ةيركسع ضارغا يفو .خيراوصلا
 ١ ىلا تلصو يتلا تامولعملا نا ىلا راشا يذلا دنيف

 اهيلع تلصح ويديف تاليجست ىلع يونحت ناريا

 ١ نمو (1.2005231) يكريمالا يعانصلا رمقلا نم هتكرش

 ؛ (5م01 157393) يسنرفلا يعانصلا رمقلا ةلاكو

 ١ ةيركسعلا تامولعملل هتكرش تاليلحت ىلا ةفاضالاب

 - هذه نبب نم .لاتقلا اهيف ثدحي يتلا ةقطنملا يف

 همهم هير 7 0 ا ا يس سل ا ا ا

 نينا 7 ا

 [ يتلا كامسالا ةريحب يف ةيقارع لانق ءانب :تامولعملا '
 '' زكرتي يتلا ةيبونجلا ةهبجلا ف امهم ازجاح ريتعت 1

 1 .لاتقلا مظعم اهبق

 ١ طاقتلا ةيلمع 06880 52/40 ةكرش تأدب دقل
 | تعابو .تانينامثلا لئاوا يف ةيضرالا روصلا
 ؛ثاحبا دهاعمو ءاينا تالاكول تامولعمو تاليلحت

 دنيف رتيب لاق .اهنئابز نيب نم نكت مل تاموكحلا
 نييناردالا ميلستب اضر لابقا ديسلا مهتا يذلا
 | ةيعانصلا رامقالا روص ىلع يوتحي ويديف طيرش
 | ممالا ىلع نا قباس تقو ىف كلدو برحلا ةقطنمل

 ١ طيرشلل اَنَغَك رالود فلا ٠٠ عقدت نا ةدحتملا

 روكذملا

 نبا ن7”: سموك 47 رح راب

 م 5 0

1 

 ملا“ _ اه لوألا نيرشت 7355-11 ددعلا  ةيبرعلا ةعيلطلا



 000 يييسس بو رسب هي ع ع عمم 0 0
 0 د يي يبو كرما 1 8 0

 نس ل ل ا ا ا ا

 لاقتسالا نماماع نيرشعو ةسخ دعب
 ا د جا وج سو

 هاف اي ئ را زهلا داصتقالا

 ةيدرفلا 0 ماما لاجملا عتفو ماعلا عاطقلا رود صيلقت 202020202020200
 نسا ع رواجلل عقوتلا 0 دبع نع لاؤسلا ناحرطد

 00222 دس يو نو يللا ا كر 2 1 6 وجع هع دة ف ع عوف وادي يتسع جدع جو

 اهتزيف انت رطبا اذه يضرك ةاطقنا 1
 ةدايسلا اهعاجرتساو نيرشعلاو سماخلا

 ينطولا بارتلا لمجم ىلع ةينطولا |“
 لكيهلا يف رظنلا ةداعاب ةلودلا تأدبو ,يرئازجلا

 ةهجاوم ةدنغي :هرييست تاوداو ماعلا يداصتقالا

 ةيداصتقالا عاضوالا ىلع تآرط يتلا تادجتسملا

 داصتقالا ىلع ةفلتخملا اهتاريثأتو ةبلودلا

 - .يرئازجلا

 يتلا ةريخالا تارارقلا نع نالعالا ءاج انه نمو

 حالصا ىلا ةفداهلاو ةيرئازجلا ةموكحلا اهتذختا

 هحو ىلع يعارزلا عاطقلاو ؛لكك ينطولا داصتقالا

 عفر ىلع اساسا تاءارحالا دذه بصنتو .صوصخلا

 نع نيحالفلاو لامعلا قوعت ينلا زجاوحلاو دويقلا

 نع ةمجانلا لكاشملا لحو :جاتنالاو قالطنالا
 تاردابملا لك ديمجت اهنع مجن يتلا ةيطارقوريبلا
 .حالصالا تادوهجمو

 ىلع فوقولل تاسايسلا هذه مييقت ةلواحم لبقو
 :ةيلاحلا ةيداصتقالا ةلكشملا لحل اهتدافك ىدم

 لالخ دهش يرئازجلا داصتقالا نا ىلا ةراشالا ردجت

 ذنم ةصاخو .,ةداح ةيداصتقا تامزا ةيضاملا ةرتفلا

 يراجتلا نازيملا لجس دقف .تانينامثلا فصتنم

 يرئازج رانيد تارايلم 5.5 هردق ًازجع يرئازجلا
 لياقم ؛1585 ماع (يسنرف كنرف تارايلم 8,4)
 كنرف نايلم )5١6 راثيد رايلم ١15 مردق ضئاف
 نيلماع ىلا ببسلا عجريو 6 ماع (يسنرف

 نم رثكاب طفنلا تادئاع عجارت امهلوا نييساسا
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 امهيناثو .1986 ماعي ةنراقم .1985 ماع 5٠

 قوسلا نادلب ىلا لافتربلاو اينابسا مامضنا
 تارداصلا ضقانت مث نمو .ةكرتشملا ةيسوروالا

 ذخالا عم اذه) ةعومجملا هذه ىلا ةهجتملا ةيرئازجلا
 7/66 ىلع ذوحتست تناك نادلبلا هذه نا نادسحلاب

 لوحت ىلا ىئدا امم .ةيرئارجلا ةيجراخلا ةراجتلا نم
 دقو :نادلبلا دذه عم هققحت تناك يذلا ضئافلا

 .ةيلاحلا ةنوآلا يف زجع ىلا : 15/87 ماع ىتح رمتسا

 ماعلل ةماعلا ةنزاوملا زجع عفترا رخآ ديعص ىلعو
 .يرئازج رانيد رايلم ١١ نم رثكا ىلا )/١191( يلاحلا
 يق ؛ارايلم 55 ىلا ةماعلا اهتاداريبا تطبش نا دعب

 ٠١8 ىلااهتافورصم هنف تعفترا ىذلا تقولا

 لثمي زجعلا اذه نا ركذلاب ريدجو .رانيد تارايلم
 رايلم 14٠ غلابلا يلامجالا يلحملا جتانلا نم /
 تاقالع ىلع عاضوالا هذه لك تسكعنا دقو .رانيد

 ضورقلا تدادزاف يجراخلا ملاعلا عم رئازجلا

 ماع رالود رايلم لير نم حجراخلل اهيلع ةقحتسملا

 يف ارايلم |١ا/ ىلاو ١5/65 ماع ارايلف ١5 , ه ىلا 5
 .يضاملا ماعلا ةئاهن

 ةذلاسلا ميزشملا يف رظنلا ةالغا

 .اهنا ظحالي رئازجلا يف ومنلا ةكرحل عبتتملاو
 ترم .ةيضاملا اماع نيرشعلاو ةسمخلا لالخ

 ةماقا ىلع ىل والا ةلحرملا يف تزكر ذقف ةفلتخم لحارمد

 ٍِق ةيقدك ةلقن ثادحا ةنغب .ةثيدح تاعانص

 .ةيانع ةلدقثلا تاعانصلا عاطق تلوأو .عمتجملا

 ةيلمعل ساسالا كرحملا عاطقلا هرابتعاب) ةصاخ
 ةصاخ ىرخالا تاعاطقلا تلمها اميف (ومنلا
 لكاشملا نم ديىدعلا زورم ىلا ىدا آن ,ةعارزلا

 ءافتكالا ةدسن ضقانت اهنمو .ةماهلا ةيداصتقالا
 .تاعوفدملا نازيدم يف رجعلا ديازتو .ًايئاذغ يناذلا

 تآدد عاضوالا هذه ءازاو .انلعم ناك اف سكع ىلع

 تغلأف :هذه عينصتلا جمارب ىف رظنلا ديعت ةلودلا

 ةيسسيئرلا عيراشملا نم ديدعلا :نآلا ىنح ١5179 ذنم

 .ةرتفلا كلت لالخ اهؤاشنا عمزملا نم ناك يتلا

 عاطقب ًاساسا طبترت ىرخا عيراشمب اهتلدبتساو
 ةطخلا يف تجردا .,تانويركورديهلاو طفنلا
 تقولا كلذ ذنم تادبو )1١90-١9854(. ةيسمخلا
 ءصاخلا عاطقلاو ةصاخلا تاعورشملا رود ميعدت

 .ينطولا داصتقالا يف هل حومسملا رودلا ةدايز ةيغب

 ,ىرخا تاوطخ ةيرئازجلا ةموكحلا تذختا مث
 :(19/8-190/4) ماوعالل ةيسمخلا ةطخلا تلجأف
 ةيعارزلا علسلا مظعمل .ةيزاوم ةرح اقوس تاشنئاو

 افرصم ةلودلا تسسا مث ٠ ةلودلا ماظن جراخ ةجتنملا

 عاطقلا حنم ةيغب ١1984 ماع اصصختم ابعارز

 .ةينامتئالا تاليهستلاو زقاوحلا نم ديزملا صاخلا
 راعساب جاتنالا تامزلتسم ىلع هلوصح ريفوتو
 .ةمزاللا ةيعارزلا تادعملا ةصاخ ,ةلوقعم

 زاغلا ىلع ًاساسا ةمئاقلا ةيجراخلا اهتراجت اما
 رابلم ا/ , " نم هنم اهتارداص تعفترا دقف : يعبيلطلا

 بعكف رثم رابلم ٠8١5 ىلا : ١1981 ماع بعكم رتم

 نكلو ١11/5. ماع ًارايلم 5١,١ ىلاو .1485 ماع
 روهدتل ةجيتن تطيش هنم اهتارداص ةليصح

 "05 ىلا 1984 ماع رالود تارايلم ؛ نم راعسالا
 :؛ىرخا ةرم تعفترا مث 19/6 ماع رالود رايلم

 ؟ىداصضتقالا عضولا حالصال لييسلا فيك ...رئازجلا

 34. - نوال ملل نواتتناع خلافات -



 ا ١ 85 ا تارايلع / ع تب

 ا 0 ضافخنا نعي اذهو

 اسدرف مه فالخلا

 يف ًايلاح تابوغض دجت رئازجلا ن نا ركذلاب ريدحو

 تافالخلا ءوض ِِق كلذو ٠ يمييتللا زاغلا فيرصت

 ةصاخ ةفصبو ٠ ؛نيدراحتلا اهئاكرش خم ةديدسشلا

 .اهعم ًاصاخ ًاقافتا تعقو دق تناك يتلا .اسنرف
 زاغلا نم ةنيعم ةصح ىلع ةيناثلا لوصحب يضقي
 ذنم تحبصا ةيقافتالا هذه نكلو ٠٠١٠. ماع ىتح
 نافرطلاف . شاقنو لدح لاحم ١9/5 ماع ةباهن

 اذهلو .زاغلا راعسا ديدحت ةيفيك لوح نافلتخم

 زاغلا نع اهئانغتسا ةيناكماب اسنرف حولت ام ًاريثك

 رداصملا نم جننملا زاغلاب هلاديّتساو :يرئازجلا

 داحتالاو :جيورنلاو ادنلوه ةضاخ .ىرخالا

 رئازجلا ةراسخ نا فورعملا نمو .يتايفوسلا
 ةليصح يف ريبك روهدت ىلا يدؤت ةيسنرفلا قوسلا
 رتم تارادلم 4,75 دروتست اسنرفف ءاهتارداص

 . (يرئازجلا زاغلل دروتسم ربكا يهو) ًايونس بعكم
 ةموكحلا تحجن عاضوالا هذه ىلع بلغتلا ةلواحملو

 ؛ , 5 ريدصتب يضقي دقع ماربا ف ارخؤم ةيرئازجلا
 .ةيكربمالا ةدحتملا تايالولا ىلا بعكم رتم تارادلم

 ةصاخ اسنرف عم لضفا ضوافت لاجم اهل حبيتي امم

 .ةيقافتالا هذه ىلع رصتقنت ال امهنيب تافالخلا ناو

 يذلا «يلاملا لوكوتوردلا» لوح اضيا تافالخ كانهف

 نواعتلا ةئقافتا ميلقول باقعا يُقال 7 ماع يغلا

 لدابتلا مجح نا ركذلاب ريدجو .امهنيب يداصتقالا
 كنرف رايلم 11 يلاوح غلبي نيدلبلا نيب يراجتلا

 - 1 .:ىنل مزبا" نواجالات ماتخصسع - 5

 صاخلا عاطقلل ةدوعلا :ديدج نب يلذاشلا

 ١5,9 يلاوح هنم ةيرئازجلا تادراولا لثمت ,يسنرف

 اسنرف نئابز نيب ىلوالا ةبترملا رئازجلا لتحت ارايلم
 اسنرف ىلا اهتارداص تغلب نبح يف اذه .:ةقرافالا

 ىلا لصو يراجتلا زجعلا نا يا .كنرف رايلم 7
 نا اذه نمو .اسنرف حلاصل كنرف تارابيلم ؛, 5

 اذه ىلع عيقوتلا نا ىرت ةيرئازجلا ةموكحلا

 ىلع لوصحلا نم اهنكمي فوس لوكوتوريلا
 نم سا 9”77) نبي ام يطغت ةينامتثُئا تالبهست

 راثا نم ريثك ففخي يلاتلابو (ةيراجتلا دوقعلا ةميق
 .يبنجالا دقنلا نم اهتادئاع ةليصح طوبه

 صاحلا ماطقلا مخل

 ىلع ارخؤم رخازتجلا تغفو رخآ َوْيَعَص ىلع
 ةيبوروالا ةعومجملا عم ثلاثلا يلاملا لوكوتوربلا

 ةينامتثإ تاليهست ىلع هاضتقمب لصحتو ,ةكرتشملا
 ماوعالا لالخ .يسنرف كنرف رايلم ١,5 رادقمب

 اذديدج امعد دعب امم .( )١9/85  ١194١٠ ةسمخلا

 .ةعومجملا هذه ىلا اهتارداصل

 لواحت نا يرورضلا نم ناك عاضوالا هذه ءازا

 تءاح انه نمو .يداصتقالا راسملا ليدعن ةموكحلا

 ًاساسنا تزكر دقو .ةديدجلا ةيداصتقالا تاءارجالا
 .ماعلا عاطقلا تاكرشل ةحاتملا ةيرحلا ةدايز ىلع
 ةصاخلا اهتاينازيم عضول ٍلاجملا حاسفإ ةيغب
 بانلا كرت عم انسانم هارت امل اقفو اهناجتنم ريعستو
 بغرت يتلا ةقيرطلاب اهحابرا رامثتسال ًاحوتفم
 ةرورض ىلع اضيا تاءارحالا دذه تصن امك .اهيف

 .ةطشنالا ضعب يف ماعلا عاطقلا لخدت نم دحلا

 اما . دارفالا تاردايمو صاخلا عاطقلل اهلمكاب اهكرتو

 كيلمتب يضقت تاءارجالا هذه ناف يعارزلا عاطقلا

 تعزتنا يتلا كلت ءاونس .ةماعلا يضارالا نيعرازملا
 ماع تمما يتلا واء.15517١ ماع نيبيؤوروالا نم

 عرزبي حالفقلل ةلماكلا ةيرحلا كرت عم . ٠/١4

 هئاطعاو .ةبسانم اهاري ىتلا ةقيرطلل ًاقفو هسضارا

 نا ةطيرش .اهريجأتو اهب فرصنتلا يق لماكلا قحلا

 .اهلالغتسا ءدب نم ماوعا ةسمح دعب كلذ متم

 لمكت تاءارخألا هذه نا ركذلاب ريدجو

 هنلعا ام اهرخآ ناكو :ةرتف ذنم ةذختملا تاءارحالا

 لوليا يف ديدج نب يلذاشلا يرئارجلا سيئرلا
 عم لماعتلاب ةماعلا تاكرشلل حاملا نم .يضاملا

 نم اهتاجايتحا داريتسا ةيرحو .ةيلحملا كونبلا
 ةرادال تايحالصلا نم ديزملا اهحنم عم .جراحلا

 .اهتيمنتو ةيساسالا ةينبلا تاعورشم
 اهلحال ةفزلا دقت

 ,ةسادئسلا هذه راثآ ىلع فوقولا ةلواحم دنعو

 ةمزالا لح 7 ا ىدم فارشتسا ةرغب

 ملستلا عم اذه) .دالبلا اهيناعت يتلا ةيداصتقالا
 يدؤي امم ٠ .ةيطارقو يبا ديازت نع ةمجانلا رطاخملاب
 .ةيديلقتلا عاضوالا سيدقتو نيتورلا ةدايس ىلا
 (ةيجاتنالا ّروهدتو لكاوتلا حور ةدايس يلانلابو
 وه ليدبلا نا ينعت ال ةسايسلا هذه نا ظحالي
 دارفالا تاردابمل نانعلا قالطاو :ةلماكلا ةيرحلا,

 ذا :ةنيعم طيباوض وا دوبق نود يدرفلا رامثتسالاو

 .عاضوالا روهدت نم ديزملا ىلا كلذ يدؤي نا نكمي

 ديشرتو .يطارقوريبلا زاهجلا ليدعت نإف انه نمو
 دعاوق عضو ينعب ام ردقب :هءاغلا يتعد ل صادالا

 ةفلتخملا تاشنملاب نيلماعلا كئلوال حيتن ةددحم

 دوجو يلاتلابو :مهلامعا ةسرامم يف لضفا ًاعضو
 رومالا هذهو . تاسسؤملا هذه لخاد نم ةيلعف ةباقر
 لقرعت يتلا لماوعلا ىلع ءاضقلا ربع الا متت نل
 امم .اهنم ينطولا داصتقالا صيلختو .ومنلا

 يلاملا مكارتلل عيرسلا ومنلا ةيلمع ثادحا مزلتسي
 ىلع دامتعالا ىلع ةرداق هب ةلودلا حيصن يذلا

 .ةيشدعملاو ةيداصتقالا مهعاضوا نييسحت يف دارفالا

 لكشب تايولوالا ددحت امدنع الا ىتآتب نل اذهو

 عم بسانتنتو .اهي عيمجلا مزتليو .حيرصو حضاو
 انه نمو .اهمادختسا ةيناكماو ةحاتملا دراوملا دهجح
 اهتاهاجتا ديدحتو تارامثتسالا صيصخت نإف
 ةيوفعل كرتت نا نكمي ال روما .اهاوتحمو اهتعيبطو
 ةيومذت ةسايس عضو بلطنن لب. ةصاخلا ةطشنالا

 ةيرحلا كرت نإف رخآ ىدعمبو . .اتوكَرَم ةقسنم

 ,نوبغري ام ققو مهيضارا ةعارزل نيعرازملل ةلماكلا
 ةيراجتلاو ةيدقنلا ليصاحملا دايدزا ىلا يدّوت فوس

 ىلا دوقي امم ؛ةيئاذغلا تالصاحلا باسح ىلع
 نم ديزملا مث نمو :ةيئاذغلا ةوجفلا عاضوا روهدت
 نم كلذ هينعي ام عم ءيجراخلا ملاعلا ىلع دامتعالا
 مث نمو ؛تاعوفدملا نازيم ىف رجعلاو ةيعبتلا دايدزا

 .اهلح ال ةيداصتقالا ةمزالا ديقعت

 يف تارارقلا هذه حاجن نا حضتي قيس امم
 ىلع ةرورضلاب فقوتي فوس .هيلا ويصت ام قيقحت

 ةيداصخقالا تاعاطقلا عص ةلودلا لماعت ةيفيك

 يف اههضتس يتلا دويقلاو طباوضلاو .ةفلتخملا
 .ومنلا ةدلمع نم ةيساسالا فادهالا زاجنا ليبس

 تاجا” انقلا ديع
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 ةيلودلا لاملا قاوسأ رابهنإ
 ةيلاملا قاروالا قاوسا تدهش

 رابهنا باقعا ُْق ايمارد اعوبسا

 «تيرتس لوو» قوس يف راعسالا
 .عوبسالا اذه ةيادب عم .يكريمالا

 لاملا قاوسا يعادت نم هبقعا امو
 سيرابو ندنل ةصاخ ىرخالا
 نم تارايلملا دقف نمو .تروفكنارفو
 .ةدودعم قئاقد لالخ تارالودلا

 نم رعذلا اذه بحسنا دقو

 مهسالا راعسا يف لماك رايهنا ثودح

 يملاعلا داصتقالا عافدناو ةيملاعلا
 ىلع .دوكرلا نم ةداح ةلحرم وحن
 دقف ,ةيلوالا داوملاو علسلا راعتسا

 بوبحلاو نطقلا رعس طيه
 .بهذلا رعس عفترا امنيب :ةيئاذغلا

 :ةمزالا هذه نا ركذلاب ريدجو
 .تانيثالثلا ةمزا اهتارشؤمب تدعت
 ىف ثدح امم ريثكد ردكا طوبهلا نا ذا

 عيب لدعم بريض دقف .ةرتفلا كلت
 خيرات يف يسايق مقر ربكا مهسالا
 تعيب امدنع ؛كرويوين يف ةصروبلا
 فقالا ةّتدس نم رثكا تادنسو مهسأ

 تغلبو .ةيراجتو ةيعانص ةكرش
 نويليرت نم رثكا رئاسخلا ةلمج
 لاملا زركارم تاشاصحال ًاقفو رالود

 مجح معلب دقو اذه .ةراحجتلاو

 ه١؟9 ةصروبلا يف يروفلا لماعتلا

 تاقفص تغلبو .رالود نويلم
 كلذو .رالود نوبلم ١5٠" ةضياقملا

 مايا لوا وهو :يضاملا نينثالا موي
 .دفبإزالا

 ا د

 ”ةقايورمت
 نيب تالاصتا ًايلاح يرجت

 ةموكحلاو ةيرصملا ةموكحلا
 دقع لوح قافتالا ةيغب ةيلاطيالا
 دغب كلذو ةئفاكتم ةيراجت تاقفص
 يراجتلا لماعتلا مجح دادزا نا

 ىلا تايئاصحالا ريسثت نإ .امهنيب
 يراجتلا لدابتلا مجح دايدزا
 فصنلا لالخ ىلاطيالا يرصملا
 //1/ غلبف يلاحلا ماعلا نم لوالا
 نويلم 87“ لياقم رالود نويلم
 ماعلا نم اهسفن ةرتفلا ٍِق رالود

 ةميق تعففتراامكو .يضاملا

 4/8/8 ىلا ايلاطيال ةيرصملا تارداصلا

  ةيبرعلا ةعيلطلا "1

 ",٠١/ اهردق ةدايزب .رالود نويلم
 .ةقداسلا ةرتفلا نع

 ردصت رصم نا ركذلاب ريدجو
 موينملالاو هتاجتنمو ماخلا لورتبلا
 ىلا تاجوسنملاو ماخلا نطقلاو
 .ايلاطيا

 وس ووو سس سوو ههافاتإا7

 يناربالا طفنلا ثلا تأ اراو ضافحنا

 اكرما ىلا

 يىرهشلا يراجتلا ريرقتلا راشأ
 ىلا ةيكريبمالا ةراجتلا ةرازول

 ناريا نم طقنلا تادراو ضاقخنا
 فلا "77 نم يضاملا با رهش لالخ

 ىلا ءيضاملا زومت يف ًايموي/ليمرب
 كلذبؤو . ًايموي/ليمرب فلا ”ه

 نيب ةنماثلا ةبترملا ناربا تلتحا
 تايالولا ىلا ماخلا طفنلا يدروم
 دروم ربكا يناث ناك نا دعب ةدحتملا

 .يضاملا ز ومن رهش لالخ اهل

 لامتحا ىلا ةراشالا ردحت انهو
 تايمكلا ىف ربكا ضقانت ثودح

 . ةقفاوم دعب كلذو .ةليقملاةرثفلا

 نونئاق عورشم ىلع سرغنوكلا
 عيمج ىلع يراجت رظح ضرفب
 نكلو :ناريا نم ةيكريمألا٠ تادراولا
 عيقوت ىلا ةجاح يف لاز ام نوناقلا
 يراس حبصي ىتح يكريمالا سيئرلا
 .لوعفملا
 هما خه نانا و3 حجت ويوووطسجسج بج 355 -االا تك اط دسم ص جرو دسم

 نانبل يف راعسالا عافترا
 يف ةينانبللا ةموكحلا أدبت نا لبق

 يتلا روجالاو تابترملا ةدايز قيبطت
 2/08 و ٠١١/ ةبسنب ,اهتررق
 تاعاقترا علسلا نم ديدعلا تدهش

 نيزنبلا عفترا دقف .اهراعسا ىف ةريبك
 :ةيمسرلا قوسلا يف 7١/ ةبسنب
 قاوسالا يف 2/656٠ نم رثكابو
 ةبسنب زبخلا رعس عفتراو .ءادوسلا

 اذه ةيادب يف هيلع ناك امع دن

 .ماعلا

 باقعا يف تاعافترالا هذه يتأتو
 نع معدلا عفري ةموكحلا تارارق

 ضيوعت عم كلذو .علسلا هذه

 ىندالا روجالا دح عفري نينطاوملا
 ناك نأ دعب ةينانبل ةريل 86٠٠ ىلا

 .ةريل ٠
 2 نا وجدو ةقاوجتاطو دوج لح جمصودجسسوج بمم مدوس و وتوج
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 ةدافتسملا سؤردلاو وكسويلا
 سفانن نع ةرادع ,.. وكسنوملل» ماعلا ننمالا باختنا ةكرعم نكت حل

 .بسحف ةددحم تاسادسو جمارب لوح نيحشرملا نم ةعومجم كنب

 ةلعافلا ةيسيئرلا لتكلاو لودلا نيب عارص نع ةرابع تناك اهنكلو 3

 ةب ودنم يه اهف . تاحافملاو ٌتادحالاب ةنيلم تءاح اذهلو . يل ودلا ماظنلا يف

 .اهيصخم نم اهتلاقتسا نع نلعت : يميلح ليزيح» ةمظنملا هذه ىدل اسنرف

 ام وهو .ةيركسع ةموكح ىلا يمدني ؛حشرملا اهدالب ديبأت ىلع ًاجاجتحا

 يف ىربكلا ةاجافملا تناك مث .اهقيشاومو ةمظنملا فادها عم ضراعتد

 «ويما راتخم» ةيقيرفالا ةعومجملا حشرمو :قياسلا ماعلا نيمالا باحسنا

 زاف يذلا ؛رويام وكيريدق» ينابسالا حشرملل ةحاسلا ولختل ,ةكرعملا نم
 مهددع غلابلا سلجحملا ءاضعا تاوصا نم اتوص نذالث ةييلغاب بصحملاب

 .اوضع نيسمخ

 حيرت ةداعا ىلع تاظفحتلا نم ديدعلا دوحوب لماكلا انميلست عمو

 .نادلبلا اهترادا يذلا ةقيرطلاو .ةكرشملا هذه نا الا .«ونما راتخم»

 هذه ىلواؤو .ردعلاو سوردلا نم دندعلا انيلع يدقلت «ىردكلا ةيلاميسأرلا

 تاتيهلاو تامظنملا ددعص ىلع :يعامجلا لمعلا» ةيمها ىدم :سوردلا

 ىربكلا ةيلامسارلا نادلبلا فوقو نم كلذ حضتي .ةيميلقالاو ةيلودلا
 ةيكريمالا ةدحتملا تابيالولا فلخ .ةيطارقميدلا ايناملاو نابابلا ةصاخو

 ,قياسلا نيمالا باحتنا ةداعا دض

 نم تبحسنا دق ةيكربمالا ةدحتملا تايالولا نا ىلا ةراشالا ردحت
 ام مث .اهتاصاصتخا جراخ لامعاب اهلاغشنا ةجحب ١9/14. ماع ةمظنملا

 دقف كلذلو .هناذ رذعلاب ةرذتعم يلاتلا ماعلا ىف ارتلجنا تيحسنا نا تثديل

 لب .قداسلا نيمالا نم صلختلل ةحئاس ةصرغلا نادلبلا هذه تدحو

 حشرم حيشرت يلاقلابو ؛ةمظنملا هذه ىلع ثلاثلا ملاعلا ةرطغس ءاهناو

 يف ةيغارريغ تحبصا نادليلا هذه نا دكؤيام وهو .بصنملا اذهل «يبرغ»

 ةئيه ةبا لخاد رارقلا عنص ةيلمع يف ثلاثلا ملاعلا بئاج نم ةكراشم ةيبا
 .«ةدلود ةمظنم وا

 تاردق نم ةكرعملا هذه هسكعت ام ىدم وه .ةدافتسملا سوردلا يناثو

 ] هيب ناهتسي ال لقت لثمت تحبصا ثدحب .ةيفاكلا ثلاثلا حملاعلا نادلب

 | © هذه ىلع اهترطيسو اهتدارا ضرف نم اهنكمب امم ةمظنملا هزه لخاد
 |  ءاهتيب اميف اهقيسنتو اهدوهج ميظنت ديعت نا ةطيرش نكلو ,عاضوالا
 دوق حبصتلو .مئاقلا يل وذلا ماظنلا يف ةنكمم طورش لضفا قيقحت ةبغب

 ناو ةصاخ ءاهعاضوا نيسحت يلاتلابو.ةيلودلا تاقالعلا قفة رتؤمو ةلاعف

 يف ةيفدكلا ةلقنلا ثادحا ليبس يف ةيساسالا زئاكرلا نم ةفاقثلاو ميلعتلا

 بلطتي يوق داصتقا ةماقا نا فورعملا نمف .لودلا هذه تانداصتقا

 ًاعئاهن ءاضقلا نع ٌداضف اذه . ميلعتلا نم ناعم ىوتسم ريفوت ةرورضلاب

 دص لاضنلاف يلاتلابو ةيمنتلا تايلمع ىلع يسيئرلا رطخلا .,ةيمالا ىلع

 دادّرَت انه نمو كرفشملا يومنتلا لمعلا تايساسا ىدحا وه .ةيمالا

 .ًاليقتسم ,وكسنوبلا, ةيمها
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 اقيرفأ لدهد ةعاحملا ميس

 ديدح سف
 ,ةعارزلاو ةيذغالا ةمظنم تراشا

 كانه نا ىلا .يضاملا عويسالا يف

 الوغنا يه) ةيقيرفا نادلب ةسمخ

 يوالمو حشو اناوستيو

 .ةعاجملا رطخ هحاوت (قدنمزومو

 .ءاذغلاب اهتادادما صقانتل ةجمئنن

 تاثبهلا .كهمظنملا تئلاط كلذلو

 اهتثاغا ةدابز ىلع لمعلاب ؛ةبلودلا

 زايتجا نم نكمتت ىتح تادادمالاب
 نسب رقت
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 ةرهاقلا هللا دنع ىفطصم :قيقحت

 لاقتحالا ءايحا نع تاونبس عاطقنا دعي

 قلطي ام وأ رصم يف لينلل ءافولا ىركذب
 تداع (لينلا ءافو ديع) ضعنلا هيلع

 نيماع ذنم ةيسانملا نذذه ءابحال ةرهاقلا ةظفاحم

 ١ ثحبلا ةيميداكأ عم نواعنلاب

 رصع نانا خا فالا ” ىلا لافتحالا اذه عجريو

 لافتحالا ىلع اوصرح نيذلا لينلا يداو ةنعارف
 تلصو تالجس يف اذه لك ليجستو اذه مهديعب
 لافتحالا رمتسا دقلو .ةيفيلغوريهلا ةغللاب اندلا

 ...رضاحلا انرصع ىتح

 .ةعيستلا هلود نيب طقف طيري ال ليثلا ره نا

 يوقلا هريثآت هل باهولا ميركلا رهنلا اذه نكلو

 نم رمد ناك ءاوس ايقيرفا لود لك ىلع لاعفلا

 ريغ قيرطب اهيلع رثؤي مأ ههايمب اهيذغي .اهلالح
 رشابم

 ةانحلا يهاو لدنلا رهنل ديعلا اذهبي رصم لافتحا

 - 11 يقم نقف - ش7

 » ىلا دوعت ليسلا ءافو تالافتحا
 نوعي هع عيار هدا
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 ءاملعلا نم ةيخن اهيف كرتشا .لدنلا بلق يف (نابدريم
 ليتلاب ةلصنملا عورفلا عيمج يف نيصصختملاو

 ءارزولا نم ددعو . .انفارغجو ايرثأو ًايراضح

 .اهضرآب لينلا رمي يتلا ةيقيرفالا لودلا ءارفسو
 اذه فافض ىلع تسسأت يتلا تاراضحلا نا

 يهو عستلا لينلا رهن ضوح لود ىدحا يف و رهنلا
 مظعم ىلع حضاولاو لاعفلا اهرثأ اهل ناك رصم

 ملعتت يذلا لهنملا لازت اهو تناكو .ملاعلا تاراضح

 ضرا رهنلا اذه عطتقا دقل ملاعلا لود نم ريثك هنم

 قحتساف .ذايحلا ىلع اهدعاسو . .ءارحصلا نم رصم

 بعشلا اذه ىلع هللا لضفب انافرع ميركتلا مهنم

 رهنلا اذه مهبهو ثيح
 يريص فسوب ءاوللا ثدحت لافتحالا ةئادب ْق

 :لاقو ةرهاقلا ظفاحم بلاط وبا
 ةظفاحم هتيحأ ديلقت ليثلا ءاقوب لافتحالا ناد

 ىدل اريثا لينلا ءافوب لاقتحالا ناك دقف ,ةرهاقلا
 ربع مهنادجوو مهئارت يف ارقنسمو اعيمج نييرصملا
 روصعلا

 ىدحا انيلا لقنت ماع فالاأ ةسمخ نم رثكا ذنمو

 ماما مسقي يرصم لك ناك فيك ةميدقلا تايدربلا
 كلذ لعلو .هتايح لاوط رهنلا ثولي مل هنا ةهلآلا
 ةيمها ىلا لصوت ةيادبلا ذنمو .يرصملا نا انل دكؤي
 هتيمئتو هيلع ظافحلا ف هبجاوو .هتايح يف رهنلا
 ...همهاند عافتنالاو هريوطنو

 لدتلاف .رصم ةيصخش لثمد لافتحالا اذه ناكو

 ةريخلا هتعيبطب رهنلا عمتجم قلخ ىذلا وه
 ...ةرناثملا

 ىدم ىلع ليتلاب لافتحالا روص تناك اذاو

 اهيلع بلغي ناكو :ىتش رهاظم تذخا دق خيراتلا

 يتلا فورظلل عضختو دئاسلا يعامتجالا عباطلا
 تصرح دقو ةرهاقلا ةظفاحم نا الا :دالدلا اهي رمت

 ثحبلا ةيميداكا عم كارتشالاب 15/5 ماع ذنم
 ةليوط ةرتف دعب لينلا ءاقوب لافتحالا ىلع .يملعلا
 ملعلا نوكب نا ىلع اصرح دقو .عاطقنالا نم

 لك مجرتي ناو ءافولا نع ريدعتلل اساسا ثحبلاو

 ةيداملا هتاريخ زارياو لينلا ةيامح حلاصل اذه
 ُْق ليدنلا رودب اعانتقاو .ةمحضلا ةيحاسسلاو

 دقف ملاعلا يف همسا هلثمي امو يحايسلا جاورلا
 تاطاشنلا ضعب قالطا ماعلا اذه اندصق
 باعلالاو تاضايرلا لثم ليثلاب ةطبترملا ةيحايسلا
 يذلا لامجلاب حّئاسلا رهبت ىتلا تالوجلاو ةيلينلا
 .انتراضحو انثارت فلغب

 ىعسنو دجن ميظعلا لينلا باحر يف انك اذاو
 ةرضحتم نورشعلاو يداحلا نرقلا ةرهاق موقتل
 .ميظع رودو لضف لينلل نوكيس هنا كش الف ةدلاخ
 يكل ةصرف ماع لك يف انلافتحال نوكي نا دب الو
 يذلا دهجلا ميقنو هلمآن يذلا حرصلا ىلا فيضن
 .هيلع ريسن يذلا طيطختلا ىلا نئمطنو .هلذبن
 .لالغتسا نسحا لينلا رهن ةمعن لالغتسا انفدهو

 يوتسلا انلافتحاو هذه انتودن نا قثآل ينناو

 ةديقع يف خيسرتو ديكأت ريخ نويكس لينلل ءافولاب
 .هيداوو هناطشيب رهنلا ىلع ظافحلا هلامآل يرصم لك

 ةلصاوم يف لمالا لكب ماع لك يف يقتلن نا وجرنو
 ..انلاماو انفادها ىلا ريسلا

 ةلودلا ريزو يلاغ سرطي روتكدلا ثدحتو
 :لاقف .ةيجراخلا نوؤشلل

 ل ودلاب رصم طيرت ةقيثو تاقالع كانه.

 نيب طبري يذلاو لينلل ءامتنالا ةجيتن ةيقيرفالا
 طابر ف ةيقيرفالا لودلا هذه يضاراو رصم يضارا
 ةيمنت يف فدهلاو .ءاقبلاو ةايحلا ينعي قيثو
 حبصا ليدلا ضوح لود نيب تاقالعلا هذه ةيوقتو

 هذه نيب ةديدح ةدسبلقا ةعومجم ءاشنال ةرورض

 قوسلا لثم ةيقيرفقا قوس ءاشنال حلصت لودلا

 تاعمجتلا رصع يفف .ةكرتشملا ةيبوروألا
 تادحولل ليقتسم ال ىربكلا ةيداصتقالا

 .ةقدضلا قاوسالا واةدودحملا ةيداضتقالا

 عضو لما ماع لقعنا يذلا سوحال رمتؤم نا

 نمض نمو .ةيقيرفالا ةراقلل ةلماش ةيداصتقا ةطخ

 تاعمجت داجيا ةرورضب ةبلاطملا اهجهانم
 ةيمنتلا هاجت ةوطخك ةيميلقا ةيداصتقا
 لودلا ءاسؤر رمتؤملا ديشانو ةلماشلا ةيداصتقالا

 | نا راهنالا ضاوحا مساقتت يتلا لودلا .تاموكحلاو
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 اهتملك ىقلت داوف تامعن

 وه رهنلا نوكي ةيميلقا تاعومجم نيوكتب موقت
 كلذ قفوو يميلقالا عمجتلل ربكالا كرتشملا مساقلا
 اهحلاصم طيرل ةيرصملا ةيساموليدلا تكرحت

 يف رمتؤم دقع ام دعب ؛لينلا ضوح لود حلاصمب
 دقع مث .لينلا رهن ضوح لود مظعم هرضح اساشنك

 / ولثمم هرضحو ةرهاقلا قف سطسغا يق رخا رمنؤم

 هيف تذختاو ةعستلا لينلا رهن ضوح لود نم لود

 وج ةماقاو ةيعيبطلا دراؤملا زيزعتب ةصاخ تارارق

 رمتؤملاو .اهضعبو لودلا نيب بسانم يسامولبد
 اذه يف تكرتشاو اساشنيك ف ماعلا اذه دقع عبارلا
 لئاسو ثحيت يكل ةيلود تامظنم يرازولا رمتؤملا

 ىلا ءادنلا ناكو لودلا هذه ةفاك نيب تاقالعلا ميعدت

 دادعال ةصصختملا تالاكولاو ةدحتملا خمألا

 قفتا دقو .لبقتسملا ف مدختست ةكرتشم تاعورشم

 ةبادب ىف نحنو ...ىطسولا ايقيرفا ةمصاع ف

 طبارتلا ميعدتل ىرخا لماوع داجيال ليوط قيرط
 .«ةقطنملا لود نيد لماكتلاو

 دلاخلا رينلا
 ليثلا نع داؤف دمحا تامعن ةروتكدلا تثدحتو

 : تلاق :ةراضحلاو

 ثحبلا ةديقع يا .دولخلا ملح ءارو لينلا ناك»

 اويحا امدنعف .نايدالا لبق رصم اهيلا تذفن يتلا

 مهنيب لوحي نا اوركناو توملا اوهرك هعم مهتايح
 .ىرخالا ةادحلاو دولخلاو ثعبلاب اولاقف .هنيد4يو

 رظانم نم هيداو يف شيعلا روص مهرباقم ناردج ىلع
 راهزالاو بكارملاو ديصلاو ىعرلاو داصحلاو عرزلا
 تنرتقاو .رصمل بوهولا لينلا هبهو ام لكو روطعلاو
 باقعلاو باوثلاب ىرخالا ةايحلا ةديقع مهناهذا يف
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 هلك اذهب ساسحالاو رشلاو ريخلاو رانلاو ةنجلاو
 يرصملاف نيدلا لينلا مهملع .ريمضلا .هنيعب وه
 ةعفاشلا هتليسو نوكتف باسحلا موي عرضتي
 اهرمم ف ةانق عطقي مل هناو . ليشلل ةميمحلا هتياعر

 ةعارزلا صم ٌلينلا مّدعو .رهنلا ءام ثولي ملو
 ةعلطو رجفلا ةقر ىلجتت نا رصمل ةعارزلا تحاتاو
 ءامسلا ْق سمشلا ولعت ذاو .رونلا ةحرفو راهنلا

 عافترا ةيرصملا سفنلا ملعتت تمصلا قمعيو
 عاتماو جهولا ىف ليمجلا عادباو وغللا ىلع ميظعلا
 تحاتا .ءاطعلاب يخسلا عارتاو ةميقلاب ىنغلا
 ةعارزلا تحاباو .ربثكلا ملعتن نا رصمل ةعارزلا

 دندج مودي دعستف سفنت اذا حبصلا دهشت نا رصمل

 ةنملا ىلع دمحلا ملعتتو ةمعنو قزرو ديلو لماو
 امو ةدابزلا بلجتسي ركشلاو .ةبطعلا ىلع ركشلاو

 ام رثكأ امو .ةالصلاو لمعلاب رصم تركش ام رثكا

 .اقيدصتو اقدصو ًاقيفوتو ٌلضف هللا اهداز

 ةيعارزلا لوصفلا بقاعتتو نونسلا رمتو
 تع دتبا ينلا رصم نيقلتي ددعلا اهنم سانلا فرعيف
 ريوحتلاو رييغتلا ةمكح مهنع بيغتو ميوقتلا
 سانلا مكحيو .مئادلاو ضراعملاو ءانفلاو ءاقبلاو
 ةراضحلا دعبو .فيكلا ىلا رصم مكتحتو مكلاب
 مكلاب اذاف باحسلا تاحطان برغلا عف عفرب ةيرصملا

  حيجرتلا يف ةقدلا رحسب ىظحي ال  هريثأت هلو اهيف
 ف هاجتالا ةيساسحو يرصملا عيصرتلاو يرصملا
 بتحنمأ دباعم يف ةرامعلا سناو لوهلا وباو مرهلا

 بوليسأ هنال بوسحم ردقب ةيمالبسالا رصم دحاسصمو

 .يدغعملاو نيدقتلاو نيدلاب ةيور ةقيوط ةاينح

 رصم ةعارزلا تملعو .ةعارزلا ّرصم لينلا مّلع

 ةانحلا نا ةرمثلاب اءاهتناو ةينحلا نم ًاءدب ةنقارملاب

 طيشن بحومو قيمع ؛ دماصو دعاص طخ ةيصخلا

 :ءاطعمو ذخآ .ليصاو طبارتم .بؤدو ّيح .لعافتمو

 عاقيا يف لكلا عم دحتمو .هسفنب لماع .دولوو دودو
 دوجولا ةدحوي رصم نمؤتو . عيدبو لماكتم قساننم
 ةعارزلا تملع .نايدالاو ةفوصتملاو ةفسالفلا لبق

 نم ريرقو رقتسم تمص يف متي اذه لك نا رصم
 لمعلا ردقب ةياهنلا يف لباقملاو اضرلاب ريبك ساسحا

 حمقلا لداتسك .الزحمو اميرك لب :الداعو ايوسحم

 ةعس نم لمعلا يف رصم عسونتتو ,بصقلا ناديع وا
 ليكشتلاو قلخلا ةقاطو .ريصلا ةياحرو .ردصلا

 انتغل يف ىدبتي لاملاو سفنلا يف ءازجلاب ناميالاو
 سيل .«كل كرابي هللا» :دوجملل انلوق يف ةيبعشلا

 ريكفت بولسا ًاضيا وه نكلو بسحف ريبعت بولسا
 ةايحلا مكحي باقعلاو باوثلاب ديعب سح نم
 دجسملاو دبعملا يفف .تلمع وا تملكت اذا ةيرصملا

 ةيهرلا رعاشم هينثتل لخدملا يف ءوضلا تفخب
 .ءانبلا دوقع عفترتل تمصلا دتشيو .باسحلاو
 .ةمق ىلا سفنلا اهعم عفترت

 هيفشيل نامزلا ءاحر ىلع دري ناكملا اذه ءادن نا

 الا هيوادب ال ءاد .حورلا بدح وهو رصغلا ءادن

 ةعارز و ضرألل ًاريضحت ةعارزلا فرع يذلا دلبلا
 يف ىنعملل ةعارز ...رجحلاو رثآلل ةعارز ...سفنلل

 فلت ةمرحلل ةعارزو بلقلا يف بحلل ةعارزو ركفلا
 .ةدحو يف ةايحلاو تاينلاو ناوبحلاو ناسنالا

 يرصملا ناسنالا عرز ؛ةعارزلا رصم لينلا ملع
 ققحم لوصحملا ىنج مث يقسو رذب .ةبرجتب رمف
 ىلعا ءازجلا نا فرع .ريثكلا اذه نم ملعتو .ةرفولا
 تمحتقاو .رصم تحفاكو .ءلمعلاو حافكلا ردق

 ىدردلا شارحاو :تاعقنتسملا رصم تلوح .ةبقعلا

 ءانب نع لقي ال يراضح زجنم وهو :ءارضخ ةنج ىلا
 .ءانيلاو ةدارالاو ةردقلا ةقاط ىلع هتلالد يف مارهالا

 نيح ةجاحلا نمو فوخلا نم رصم تررحت
 معطق يداملا ءامخرلا ىيداولاو لينلا اهحنم

 لينلا ضوح لود ءارفس عم يلاغ تيري

 38 - [ نامل نطلب خطفت! -



 ءاكرلا بسكب يداملا ءاحرلاو .اومعطو نويرصملا

 رصم تاآيهت لمعلا دعب يسفنلا ومنلابو ,يسقنلا
 ةرفولا اهتطعا .ىنعملا قفال ةنينامطلاو ةحامسلاب
 ,تركشف ءاضرلا ةنينامطو ساسحالا حيعن
 ركشلا ساسحا نمو .تلمأتف تقولا اهتطعاو
 .ةوطخ ةوطخ معنملا ىلا تدتها لمأتلا ةموادمو
 .هلامعا ف عناصلا تدهش تاسوسحملا لالخ نمو

 ميظعلا لعف امك ؛ديرجتلا ىلا جضنلا اهب لصو مث
 تروصن «؛نوتانخا» لبق رصم نا لب .«نوتانخا»
 لاجر نم نالجر لجس موي ةقئاف ةعور يف هلالا
 يتلا ةلاهتبالا هذه ثلاتلا بتحنما دهع يف ةرامعلا
 ْنآلا ندنل فحتم اهب ظفتحي

 دجوت نا نود دوجوم كنا»
 روصت نا نود روصمو
 ليضملا ىلا: نيبالخلا يناق

 ةيرشبلا بو. كتاحبش
 نان. .نلتاهرعم

 ىلع (تعام) ةملك تقلطاو .ديرحتلا رصم تفرعو

 ...ريمضلا يا .قحلاو ريخلاو لدعلا

 ينلا قافآلا هذه ىلا رصم ذافن ءار و ليشلا ناكو

 ربكفتلاو رهبلا ريثت .ةريثك ليصافت اهتحت جردني

 ..اهم

 ميكحلا دبع يحبص روتكدلا لعاست هتفلك قو

 لاق ...؟لينلا ةبه يه رصم له :بيجيل
 ناكسلا ةانح هب تطيبترا رهن هلك ملاعلا ف سيل»

 رهنب رضم ناكس طابترا هيداو يف نوشيعي نيذلا
 مث لوا اهدوجوي نيك ضررا كانه سيلو .لينلا
 اهدوجوب رصم ةبرت نيدت امك ايناث اهنيوصخب
 فقوتت رطق كانه سيلو .لينلا رهنل اهتيوصخو
 ام ىلع رصم ةايح فقوتت امك رهن ءام ىلع هتايح
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 عقت رصم نا كلذ .ريخلا نم لينلا اهيلا هلمحي
 رهن نا الا فاجلا يوارحصلا ميلقألا ىلع ًايفارغج
 فافجلا نع رصم ضوع دق ىندالا هضوح يف لينلا
 تاموقم لمحبي تباث يئام در ومب دئاسلا ي ووارحصلا

 ميلقالا جراخ نمو ةيوارحصلا ريغ ةيرشبلا ةايحلا

 الو ةيناوتسالا تاريحبلا ةيضه نم .يوارحصلا

 هتلوقم لوقي يكل تودوريهل ًاعفاد ناك اذه نا كش

 .«لينلا ةده رصم» :تيصلا ةعئاذلا
 رهن عم روصغلا مدقا ذنم نويرصملا لعافت دقو

 تماقو .درش نوقتيو .هريخ نم نوديفي لينلا
 فافض ىلع نييرصملا رارقتساب ةيرصملا ةراضحلا
 وكلا

 ةيرقلا وا درفلا عيطتسي ال ةرهاظ لينلاو
 ةرهاظ وه امناو .ىرقلا ةيقب نع ةلزع يف اهتلباقم
 يف تناك انه نمو ,يعامج دهج ىلا جاتحت ةيعامج
 ...ةلود مدقأو .ةما مدقأ رصم

 نم يرلا ىلع دمتهعملا ةعارزلا ماظن فلتخيو

 ,رطملا ىلع دمتعملا ماظنلا ىلع يسايسلا رثآلا ثيح
 ةطلس ىلا جاتحي ال رشابملا هلوزن يف رطملا نا كلذ'
 ىلع ةمئاقلا ةعارزلا اما ؛هعيزوت ىلع موقت ةيزكرم
 نم رخآ عون ىلا جاتحتف لينلا رهن نم يرلا
 هضافخنا وا ناضنفلا فنع نا كلذ .ةهجاوملا

 مهيلع ضرفي دحاو دحت ماما يداولا ناكس لعجي

 ىلا اعفاد لينلا ناك دقن مش نمو . ادحوم ًافقوم

 انه ةدحولاف .اهيلا ةليبس ناك امك .ةدحولا

 اهيف شيعي يتلا ةئيبلا فورظل ةيمتح ةباجتسا
 .مىدق نم ناسنالا

 ديحوت ءديب ةيرصملا رسألل خرؤن انك اذاو
 ةراضحلا نا ىلع ةقيمعلا هتلالد اذهل ناف نيهحولا

 دوجولا ناو .رصم ةدحو عم تأدب اندنع ةرقتسملا

 طاينرا حيصاو .ةلودلا دوجوي طبترا يرضاحلا

 يسابسلا دوحولا يف يف ةيهيدب ةدحولاب رارقتسالا

 دشا ةطبترم رصم ضرا ىلع ةايحلا تراسو . يرصملا

 انايحا هصنغيو انابحا هضدقب لينلا رهنب طايترالا

 لئاوا يف ةعارزلا ةروثلا رصم تدهش ىتح ىرخا
 ير ىلا يضوحلا يرلا ليوحتب رشع عساتلا نرقلا
 رطاخقلا ءاشنا ناكو .دالبلا ءاحنا نم ريثك يف مئاد

 نم ةكبش اهب طبتراو .قالطنالا ةيادب ةيريخلا
 .عرتلاو تاحايرلا

 ديع يحبص رونكدلا لاق هنملك ةياهن يفو
 :مدكحلا

 اما ءلينلا وه لينلا ناك ةمحلملا هذه لاوط

 حرطأل دوعا .دعبو .يرصملا ناسنالا وهف ريغتملا
 ةبه رصم له ؛يتملكل ًاناونع هتذختا يذلا لاؤسلا
 ؟لدنلا

 ةبه تسيل اهنكلو .لينلا ةبه رصم نا .معن
 .نييرصملاو لينلا ةبه يه لب طقف لينلا

 تقو ىف هذه ةريهشلا هتلوقم تودوريه لاق دقل

 .اهيلع ناسنالا ةرطيس قوفي ةعيبطلا ناطلس ناك
 يف رظنلا داعأل اذه اننقو ىتح تودوريه شاع ولو

 ناسنالاو لينلا ةبه رصم نا :لاقلو هتلوقم
 .يرصملا

 ناكملا ةيرقبع ىلا اهدوجو يف نيدت ال رصم نا
 انقارفجلا نإ . كلذك ناسنالا ةيرقبع ىلا لب ٠ بسحف

 ... ناسناو ناكم يه لب بسحف اناكم تسيل

 اهدحا نشر ةدع تاودنلا تدحاص دقو اذه

 يروصم رهشا اهطقتلا يتلا ةيفارغوتوفلا روصلل
 بتكلا لكل رحآلاو . ًاثيدحو اميدق لينلا لوح رصم

 .ةيبرعلا ةغللاب لينلا تلوانت ىتلا
 قوفو رهنلا يتفض ىلع تالافتحا تميقا اذكو

 ءايدألاو نونانفلاو نويسامولبدلا اهدهش ههايم
 .نويضايرلا

 1 قتلا لوألا نيرا اد 55 دخلا ب ةقيزعلا ةفيللكلا
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 هللا هد يف
 ةمالعلاو خرؤملا مايا لبق افطنا

 وضع .يلع داوج روتكدلا يقارعلا

 وضعلاو .ةديدعلا ةيخيراتلا تافلؤملا

 تال ةدعو ةبيرغ مهام دنع ف كربلا:
 ىف ارئاز اذاتسا هنوك نع ًالضف ةيملاع

 ١ . ةيملاعلا تاعماجلا نم ديدعلا

 .٠ ِء ا 3 5

 :لحارلا خرؤملا تاقلؤم رهشلا نم
لبق برعلا خيرات

 خيراتلا .مالسألا 

 ىف.برعلا خيرات يف لصفملا ءماعلا

 تاسارد ةدع هل نا امك ؛مالسالا 6 ا
 تالحلملا ٍق ةروشنم توست 1 ظ : 0 0 2 7 220 2 0 . 5 0

 زهاج باتك نع الضف ,:ةصصختملا 00 ا |( 1 يتايربو ناحل وبحو ةحصرلا
 ظافلا مجعم» ناونع تحت عبطلل
 .«دناسملا

ناملا نم هاروتكدلا هحرد ديقفلا لاث
 اي

 دعب لمعو 1978 ةنس زايتما ةجردب
 ةنمس اهيف دلو ىتلا دادغب ىلا هتدوع

 هلعلا عمجملا سيسأت ىلع , 7

 حبصا يذلاو 19417 ةنس يقارعلا

 . 19 41/ ةنس هل اريتركسو هيف اوضع
 ب ويل ها
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 2 | وج مخ م

 وب رغلا تحاميل
 ايده هاف

 ثحابلا» ةلجي نم ديدج ددع

 زكرم اهردصي ىلا ةيروذدلا (يبرعلا

 ارخؤم ردص ندنلب ةيبرعلا تاساردلا

1 
 . ةددعتم رواحن ِق تاساردلاو

 نيدلا ىلع روتكدلل ؟برعلا قفتا عع

 روتكدلل اوقفتا ول يف برعلا .لاله

 * [ لوألا نهطاك] رومي - ( توألا نمرجتل و واجلا
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 ططخملا ىف تبتفتلا ىلا ةثؤزحتلا

 قو .دمحم ماسح روتكدلل ينويهصلا

 يناريالا ديدهتلا : يجيتارتسالا روحملا
 52 روتكدلل يرصملا يموقلا نمالل
 ءاولل ىموقلا نمالا. يف تاسارد . ةويلع
 ينو .نينسح تعفر برح ناكرا
 ةديدجلا تاودالا : يداصتقالا روحملا

 ةيماثلا لودلا تاردقم ىلع ةرطيسلل
 لوح .ليضفلا دبع دومحم روتك

 نايفوسلا داحتالا ىف ةديدخحلا تاريغتملا

 تاللاقم ىلا ةفاضالاب .دعسا ورمعل
 . ةلجملا يف ةتباثلا اياوزلا باب يف ىرخا

 مرغلا [رإلا هذ
 نيخرؤملل ماعلا داحمن الا لفتحا

 فداص يذلا يبرعلا خرؤملا مويب (يخوم

 حالص لبق نم سدقلا ريرحم ىركذ
 .يبويالا ٍنيدلا

 يلافتحا جاهم ةبسانملا هذهب دعأ
 اهنم ,ةيرعش ساما نمضت عبساو
 ناهيلا رعاشلاب ةصاخ ةيرغش ةيسما

 يف اضيا عضو دقو .يفيرشلا اا
 يرامعم عورشمل ساسالا رجحلا دادغب
 : .«يبرعلا خيراتلا عمج ١ هيلع قلطا

 < 0 هدد هج 6 دج نوي وين جد

 ...فافيز روتكذلا
 حملا ىلا [اضمملا نه

 اهفلؤمل (وغافيز روتكدلا» ةياور

 كانرتساب سيروب ييشومسلا يتاورنلا
 داحتالا 8 لوادتلا نم اعوتمت ناك يذلا

 نيح .بيرق تقو ىتح .يتايفوسلا
 متيس .روهظلاب يبدالا هجاتنل حمس



 قبس يتلاو ؛فرغويوتسفوب يغرويغ
 يئارنيس مليف ىلا لبق نم تلوح نا اه
 . .فيرشلا رمع نانفلا هتلوطبب ماق

 نم نآلا يهتني فرغويوتسفوب
 ميك ؛ضيضحلا) ةيحرسم جارخا

 «وغافيز روتكدلا» اما .ىكروغ

 ةيسيئرلا ضورعلا ىدحا نوكتسف
 .وكسوم يف ديدخحلا يم ارذدلا حرسملل

 راؤفإل هذ ناجع
 اهنخا اهلا رن اهك

 ةبتاكلا .راوقوب 5 نوفميسل

 لوب تاج ةايح ةقيفرو ةريهشلا ةيسئرقلا

 ىف ةقيئاع اهعخ. رغضا تنخاا .ءايتزاش
 تناك ىتلا ةلئاغلا ةيهارك نم اهتايح
 . نوميس ةدالو دعب اه ايبص ديرت

 ,راوفوب ود نيليه ميش ىش تخاالا هذه

 .ةفورعم ةماسر ىرخا ىه ىتلا

 .ايوروا ىف ا ضراعم ةدع تماقاو

 اهتقيفش ملقن راوقوب ود توقيس

 ةضاخ .ازشك اهتدعاسو ةصاخ هيانع

 نيليش حاهسلا تضفر دق ةلئاعلا ناو

 نيليه ردا دقو .اهتسارد لامكاب
 تايركذ» ناونع تخت اباكك ارخؤم

 ةايح . هيف ضرعتست «راوفوب ود نيليه
 هيف ضرعتست امن رثكا ؛نوميس اهتخا
 . اهتايح

 ؛انهسلا رادلا يف ...راهلاف
 برغم اب ءاضيبلا رادلا ةئيذم 03 ماثب

 راد اهتردضا ىلا بتكلملاريزك نطرقم
 .رشنلا رود قرعا ىدحا راويلاغ
 . مداقلا رهشلا فصتنم ىتح رمتسيو

 عيصن رادلا هذه ْنأ فورعملا نس

 ةيركفلا ءامسالا نايشكأ تافلؤم

 ب يدان محاط نوعا هلامضع - 41

 ضرع ضرعملا نمضتيو ةيعادبالاو
 1 14 مدقي ىقئاثو طيرش

 .باتكلا رشن ماع يف اهرودو ايعامشُيو

 ديلشلا حيرط ىلع نفل
 ثحعببلا :اهنف . تاعومجب ةدع دعب

 تالافرا .ضيباألا نكفزتلا نع

 ردصا .؛ةيقرش لئاسر .ةفصاعلا

 اناويد يعيب رلا يداه يقارعلا رعاشلا

 نع شوقن» ناونع تحت اديدج ايرعش
 .ديهشلا خيرض

 دئاصق رشع قولا تمض

 تاهبج يف رعاشلا ةبرجت نع ثدحتت
 يف اهضعب رشن نا هل قبس دقو .لاتقلا
 يهو .ةيب رعلاو ةيقارعلا ةفاحصلا

 يذلا برخملا تاويد ىلا اديدج فيضت

 نع ةباتكلاب قارعلا ءارعش هيف مهسي

 :ضرالا نع جافدلا قدانخ يف مجيراج

 ...ناؤجفلا يسأن

 يضغلا ؛انفلا)
 ةينفلا «ناويغلا نيمانؤ ةنع ةعامج رثاتست

 برغم ا يق سيل ا ءانغلا يقوذتمو

 ةعامللا هذه تحيصا نا 1 ةصضصاخ

 سان نعو . يعامجلا ءاثغلا ُْق ةرهاظ

 نم ًاباتك كرابم نونح ردصا ناويغلا
 ةينغالا» ناونع تحن «(نويع» تاروشنم
 .؛ناويغلا سان  ةديدحلا ةيبعشلا

 ىلا ديعي ءانغلا نا)» :فلؤملا لوقي

 مايقلا اهيلا دنسيو اهتيويح ةغللا
 .ءانغلا ةطساوبف . ةصوصخ ةفيظوب

 . (عقوملاو ىنغملا ىلا لوقملا

 ناجرطم يف "باعلا»

 مساق

 4 ا 0 رحل

 رعاشلا اهفلا ل «بابلا» ةيحرسمل

 جاطرق ناجرهم يف غئاصلا فسوي

 . سنوتن يحرسملا
 مساق جرخعملا ىهتنا هتأذ تقولا 8

 نوعئاض قناشعرو َناولنعب ةديدج

 لذاش راعشا نم ةدمتسم (ءايبرغو

 يقارعلا يبسامولبدلاو رعاشلا .ةقاط

 0 راودالا اهيف تعزو دقو ؛لخارلا
 ؛ يناعلا فسوبي :نيناثغلا نم 1

 منج

 . تاعاس دومحم ىسحي اهريرحت س اريو

 رابج .ميعن لابقا .ليلخ لضاف
 مهاوسو دايا راهم , مظاك

 مساق كراش , 5 هلا ديعص ىلع

 حابص فيلات نم «ءايشالا ناوفنع)»

 هل ناكو . ينسح نسح جارخاو ناوطع

 قردازجلا روللفلا
 نكشؤيبلا ىف

 ربت تالا يلجا 3 مف

 حن كا ئكستويلأ» مولعلاو ةفاقثلاو

 تاتا شي وييقسلا نع ماع ص رسعف

 .ةيرئازجلا ةيسعشلاو ةيرولكلوفلا

 نم ةددعتم جدامن ضرعملا اذه مض

 نم ةيوديلا 6 ءايزالاو ىبحلا

 ةيرئازج ندم ةدع

 /ةيعرع كبمإن

 يحرسملا ناجرهملا لامعا ماتخ يف
 «يبرعلا جيلخلا لود تابشل يناثلا

 تدذختا .ةقراشلا ٍُق ارخؤم ذقعنا يذلا

 ءاغلا اهنم تايصوتلا نم ةعومجم
 لامعالا نومضم ددخن ىتلا طورشلا

 ىصوا امك .ضورعلا ةقباسمب ةكراشملا
 فدهتست ىرخا تاحارتقاب ناجرهلملا

 ةقطنم يف ةيحرسملا ةكرحلا ريوطتو معد

 . يبرعلا جيلخلا
 ةثلاثلا ةرودلا فيضتستس رطق ةلود

 ةصاخ ؛ 8 ماع ناجرهملا اذه نه

 ء دنت دقي رحبت لوب

 . دتكلا ولع
 ةنماثلا ةنسلا نم ثلاثلا ددعلا ردص

 : هتايوتحم نم .بتكلا ملاع ةلجم نم
 بدالل ةسارد :تاطوطخملا قيقحن
 عسنص .يتاعاس ىبحيل روشتملا

 ميركلا دبعل ةميدقلا ةيبرعلا سراهفلا

 0 قيقحت لوسرلا ءامسسأ .نيمالا

 قيقحت حاطنلا نب ركب ةيئات ؛ ىبهذلا

 نبال ةتكسملا ةبوجالا ءاغا نيدلا ءالع
 .ةيطعلا ليلجل مييقت هدو دقن - نوع بأ

 كك يع دجال سوك نكررعلا

 ةصصختم ةيلصف ةلجي بتكلا ملاع

 ضايرلا يف رذصت ..بتكلاب

 نفت ؟10 1 داعلا - - . ةيبرعلا ةييطلا

 وق داوج لخارلا

 4 لوألا ني

 يماس ثيل :ةشدرب
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 م جوج جوج بورنو و"



 كن

 20 ف سس 5 اا 22

 قو 86

 ٠ لبللا قْسَع يف يدامرلا سلا مر

 5 .غارفلا ّدح ٌرواجت ٌغارف َنيِّسلا نك

 ٌىدايتعالا ىدملا ىطخت

 .فيص ةميغك كيمدق ىلع ىشالت مث
 ةيقدنبلا نم هيذخأت الف

 نيتلّبكملا هْيدي يلخ
 ١41 لوالا نيرشت 51 775 ددعلا  ةيبرعلا ةعيلطلا

 0 ا ا ا ا

 . ُهئيِهَرلا َنويُعلا يىلخ

 :ةيسملت آل

 ٌرفاسمللا / رقتسملا ْنطولا وه
 روهُزلا رارمحا وهو
 م لبائسلا ٌقالطنا

ٌّ 

 .فوقولا لَمَي ال يذلا داوحلا وهو

 يبرعلا نطولا وه
 ٍّظ ية

 . ليللا قسغ يف ضي

 . ليللا ةشْحَو يف

 هيه

 :اشا

 مي مقر

 . صضيبني

 ةيقدنبلا نم ةيدلخأت الل

 قا ع ع

 مواقت هيدي ٍلخ

 موا نويعلا يلخ
 اق نوقجلا ٍلخ

 ةيقدنبلا نم ةيذخأت 4

 , خيراوتلا هَتهْوَش يذلا نول وه

 عوجلاو رقفلا ُهَقْرَم
 . اياوتلاب ٌلماش 4
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 / ْخيْشَي ليحتسمْلا  ُنَطَولا وه
 : .توملا رْرج ىلع
 ةفيجعلا َنيِنَسلا يوخت

 ليحتسم لا - ٌنطَولا وه اذه . ..

 . ءاوطنالاو دّربلاو تمّصلا نم ىّرْعَت
 هفوَج يف ٌبحلا ُدّلوي
 ٌيرتعَرلا هدْهَع يف ٌؤفاكتلا يوب

 3 مواقملا

 ةميدقلا ثايركّذلا هسأر. ىلا ثداع
 .اياكلا هيلاإ تداع

 .يبرعلا نفكلاو ّبحلا نم هيذخأت ال

 ةديعبلا دودحلا لظ لبق هيعد

 » ,سانلاو نئادملا ّلظ

 تايركذلاو بحلا نم هيمرحت ا

 رن 0+

 , هيبدنت

 ريشابتلا رون َنآلا وه

 تداع مث ” تّرَجاه يتلا ٌرويطلا وهو

 . يناغألاب ةأبُعُم

 و

 ةداغملا ت

2 8 

 .ّيرجغلا حّرفلاو عم ٌدلاب هيّمص

 عيرلا ةوهص ' هل ينوك
 م

 قالطنالا ةَدعاق

 نامّزلا ءادتبا ينوكو

 42 - |. خ1 411 نم خل خ1



 ' مساقلا نائفأ : ملقب

 نفك مويلا ةباتكلا لثمت اذام ' لب

 بتاكلا ةقالاع يه ام ؟ةنهمو

 ةلضتملا فارطألا فلتخم عب ينف1 الل

 ,ةلودلا .روهمجلا .رشانلا : هب

 1 ةباتكلا ةنهم نأ حيحص له ؟خلا

 ف باتكلا لثمي اذامو ؟ازبخ معلتل

 ؟مويلا عمتجم

 اهحرط لواحن ةلئثسا ضعب هذه

 ماعلا ين ال ةباتكلا فلم حتفل لخدمك
 يرعلا نطولا يف نكلو طقف يرغلا

 هطخم اهب يا 1

 هأرقي يذلا فرحلاب ىهتنيو .ديلا

 فرخلاو لوالا فرخلا نيبو .روهمجلا

 اهلعجت ةعبطملاو .صوصنلا راتخي
 لواخي عزوملاو ؛تارملا فآلا ةفعاضم
 . ءارقلا باذتجاو .قوسلا ماحتقا

 . ةباتكلل هبح يف تراب نالور لوقي

 نم بحلا اذه نوصي نا كيرس هنأكو

 اذامل اريثك تلءاست دقلا» : عزوملا بلاخم

 ىلا لوحتي ىركفلا لمعلا هبلطتي يذلا

 ةلواظطلا ىلع ىرا امدنع يرظن يف ةذل

 . ةزاتمم ةشيرو ءاضيب ةقرو يماما نم
 نا ىلع اهب اهيف ركفا يتلا ةظحللا يفو

 ةظحللا هذه ىف يرجي ام اذهو ةيتكا

 عربت متو كرحتت يديب رعشا  تاذلاب

 ىلع ظفاحمو فقوتتو عفترتو رودتو
 ال نانف انأف .فرحالا نيب تاحاسملا

 نأل نكلو .بسحف ايش روصا يتفصب
 . «ةباتكلا ةذلب رعشي هتاد ىمسح

 ةئهم ىلا تراب نالور رظني اذكه

 - واوروبا كلارا دددلتات - ك3

 .ةميدق كله ابغا ىري وهو .ةباتكلا

 .طقف آيئقت اطانبشن تسيل ةيباتكلاف

 اذهو .ةذبل ةيديسح ةسراخم اضيا انكلو

 م اهروطتو ةباتكلا عارتخا نا ىنعي ال

 ىلع ةيخيرات ةيمتح هحيتن انودكي

 . يداصتقالاو ىعابتجاالا نيديعشلا

 اهانسأ :تايشن ةباتكلا نا فورعملا نمف

 طسوتملا ضيبالا محبلا طيخم يف

 ةباتكلا تابكن ا|ذكه . ةب راجت تايسال

 تقولا كلذ ذنمو .لقالا لع اندنع

 مويلا هيمسن ام هبشت تناك
 ىلع صرحلا يا .؛طيطختلاب#

 .هل دادعالاو 5 لبشتسملا

 ىللعف ءالمع ةباتكلا تناك اذاو
 ترقأ دقو . لماعك لماعي لا بتاكلا

 تصخو « ةلداعملا هذه لودلا صضعب

 يعامستجاو ىبي رض ماظنب باتكلا

 رشتنت تلاز (مف .كلد عمو . ,تساشم
 ةيلمع نع ةميدقلا ةركفلا نيفلؤملا نيب
 نا ةركفلا هذه ريتعتو .؛ىلخلا»

 . سانلا نع «هتيرقبع» هذعبت .بتاكلا

 تافلؤملا ميسقت . . , يريلأف
 و

 نع اديعب عمتجملا شماه ىلع شيعيو
 تايلوؤسملاو ةيداملا تاماهتهالا لك

 ةقالع ال بدالا ناك ول امك ةيعاتجالا

 ىلا هنوفإلا ءىشلاو . جات الاب هل

 لمع ةباتكلا نا فقوملا اذه ف ةحصلا

 اموكحم ريسغا ةزيمملا هضئاصخ هلع

 نم دنا ثيح نم جاتن الاب الو تقولاب

 ِق نمي .دحا الف .:هتحب رب بعصلا

 قبنتلا ىلع رداق ءهسفن بتاكلا كلذ

 ءام صن ةغايص هبلطتت يذلا تقولاب

 هيلع نوكيس ىذا مجحلاو

 نم .ةباتكلاو . . ةأرقيس يذلا روهمجلاو

 وففاظو ربغ عع ودل .ةيوازلا ةذه

 رخآ ةباتك عم يهتنت بتاكلا ةمهمو
 محت مل اذإف .كلذ عمو .صنلا ف فرح

 .تارملا فالاو تائم صنلا ةفعاضم

 ىلع دجوي مل هنأكف , هرشن متي م اذاو

 يف ةباتكلا دسجتت امدنعو .قالطالا
 اهو ىرتشتو عابت ةعلس حيت باتك
 ةعلس .ىرخا ةيحان نم ١ ىهف [ نمش

 اذه ىلعو .لدابتلا قوس لخدت ةديفم
 لمحجي بتاك لك نإف .ساسالا

 .فلؤي يذلا يفخلا هجولا : نيهجو

 ىلا ل يذلا هتاذ فلؤملا هجوو

 لواحيو .رشانلا ضوافيو .قوسلا
 . هقوقح عازتنا

 ؟ يرالاذ لوفي اذام

 نكمي تافلؤملا نإ يريلاف لوقي
 اهجاتحي ىتلا كلت :نيتنثا ىلا اهميسقت
 .بتاكلا اهقلخي ىتلا كلتو ءروهمجلا
 رود بتاكلا تعليب ىلوالا ةلاحلا 6

 يفو .ًابلط يبلي يذلا يا .رّدصملا
 دئارلا وا ثحابلا رود ةيناشلا ةلاحلا

 .ةديدج قافا فاشتكا ْ رماغي يذلا

 نيب قيفونلا نكمي .ةقيقحلا فو
 |ميف :تالاما ضيعب ف .نيضرغلا

 نا نكمي ىلوا ةلحرم يف بتاكلا هقلخ

 يف روهمجلا اهبلطي ةجاح ىلا لوحتي

 زييمتلا بجي ءانه نم .ةيناث ةلحرم
 جاتنالا نيبو ابعاذ ةباتكلا نيب اسوم

 دهج نم نكمي ام لذب بجيو :؛يبدالا

 يتابع عوكرلا رطخ يدالا نفلا بيتجيتل
 لقي ملا .هتاباسحو قوسلا تايضتقل

 ابئاص «هتاملك» يف بتاكلا نع رتراس
 نم عونصم ناسنا لك» هنا ةرملا هذه
 .ءاعيمج مهيواسيو .نسانلا ةفاك

 .؛رخآ ناسنا يا ةيواسيو

 ؟يتاكلا دعاس رم

 6 سيلو - ماعلا ِق باتكلا بلغا

 امن نوشيعي ال - هدحو يبرعلا نطولا
 دودحب فلؤملا قوقح لدعمف .نوبتكي

 3 ليلا ةبسنلا هذه رفوت املقو 00
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 رفاآلا .بتاكلا ةايح يرورضلا ىندالا

 نا باتكلا مظعم ىلع ضرفي يذلا

 ةتباث ىرحخا قفزر دراوم مهيدل نوكت

 . ةفاحصضلا وا سيردتلا رفا بفيظوتلاك

 قطو سلخ سيسأل متم انعقرق فو
 موقي «٠ تاونس رشع قاوخ كين بادآلل

 .بباتك) ةيئهم تايعمج ءاسؤر هترادإب

 . . نورشان .تابتكم باحصضصا

 ةفاقثلا ةرازو فرط نم لومي .(خلا

 دقو ء.رشنلا رود ىلع بئارض نمو
 ةلبم 191/5 ماعل سلحجملا ةينازيم تغلب

 داعي ام يا ءايسنرف اكنرف نويلم

 ةرشاط رسعبس نم نيشالث :ىقع دسحاو
 ديهزلا غلبملا اذهو .. .دروكنوكلا

 بدالا ءايحا ىلع رفاق نوكي نا هيلع
 نيب ايوئس هعيزوت متيو !يسنرفلا
 نيلوهجملا صضعبو نيفورملا باسكلا

 ىدم ابترم نولاني نيذلا نيئشانلاو

 ُّق ىندالا دحلا بترم لدافي ةايحلا

 .ةيوئس احنم وا (اكنرف 4٠٠٠ اسنرف
 روكذملا ماعدل (نيظوظحملا» ددعو

 ايحرسمو ارعاشو ايئاور 27 غلبي هالعا

 ىلا اوفرصني يح ًابترم مهيلع ردي رخا
 0 اوشيعي نا يا .يبدالا لمعلا
 ء نييقيقحلا نيمورحملا ءارقفلا

 ثدي رج جرم د ريكي

 .ديدجتلل ةلياق ريغ ةنسلف .ٍليلق وهو
 ىلع لوصحلل نيحشرملا فالا ىعسيو

 ةيوناثلا ذيملت نم ءاذتيا . حملا هذه

 ارورم :«ابتاك حبصي نا ديري» ىذلا

 يف هتاطوطخم سدكي يذلا بتاكلاب
 . لماعلاب ءاهتناو , تاونس ذنم جاردالا

 قوسلا ل واذو بناذلا

 ةطيسبلا ةدعاسملا ءانتفعساب

 «تاتكلل ةلودلا اهمدقت د ىتلا ةي ةيئاقتن الاو

 .فاطملا ةياهخ يف ؛«نوعضخي ءالؤه إف

 ضرسعلا وه يذلا قوسلا نوناقل

 .كلذل .ءارشلاو .بلطلاو

 نع ةبترتملا راثآلا بتاتكلا ضرعتي

 رعس داز اذإف .ةيداصتقالا تازها

 . عيبلا ضفخناو

 لاب لغشت رومالا هذه تناك اذاو

 وه مكف .دحلا اذه ىلا يبرغلا عمتجملا

 انتاعمتجم لاب لغشت نا ائيلع بجاو
 نيودع بتاكلا ةجاوي ال ثيح .اضيا

 هجاوي هنكلو .ةعبطملاو قوسلا امه طقف
 وهو الا رثكب اهبنم رطخا اشلاث اودغ
 ةيما ما ةماعلا ةيما تناكا ءاوس .ةيمالا
 دةرشاعلا ةجردلا يفقثم نم ءم ةصاخلا

 ةفاقثلا ءايعدا ةيما ىلع ىضقن امدنعقف
 قوقح دادرتساو  ءارقلا فاشتكاب أدبن

 . ةيداملاو اهنم ةيونعملا فلؤملا
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 ااا ياك وصوص سمسم ا ا يس يسع ا

 .. منعوا لح

 روصت انيبو .مليفلا ةيابغ يف
 ينانبللا بوئجلا قافا 2

 .هراحشاو هلالتب .ةدتمملا

 هفر نع ثدحتت .ةعيدب ةينغا قلطنت
 ةحفن فصت .اهتوقو لودنقلا ةرهز

 هبشي يذلا اهقروو .ةبيطلا اهسافنا
 تاذ فو .بهذلا ناعملو ةرفص

 اهكوش نع ةينغالا ثدحتت .تقولا

 دض « ,اهسفن نع هب عفادت يذلا يباقلا

 . اهفطق لواحي نم

 ,مليفلا تالطب ىدحا .ةجيدخ
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 0 م

 عبسلا نفل

 بونلا يف والا نع لوط يلج رابلملبا
 1 ا دة م 11 مس زج دج »ماتو و ديس حج ل ع ا

 ءاحسلا عونمم ٠ |ودنقلا ةرياز
 كده لو 0 ا عت ل

 احلا ببن :لودنقلا ةرهز نأش هاف

 نع عفادت فيك .ًامامت فرعتو .لامجلا

 يذلا .نوعمش ناج .يئاننلا
 و (رارحالا ةدوشنا» لبق نم جرخا

 يم هتجوزو + وح ده د
 ناقتتحي .ةريتنوم لاو ةروصملا غي

 نم دعي ىذلا «لودنقلا ةرهزا م

 كلت .ةيبرعلا ةيليجستلا مالفالا حج
 ين قوفنت يتلا مالفالا نم ةيعونلا
 ىلع .اميدوجو ءاهقدصو .اهتيدج
 اظح لقا تناك ناو .ةيئاورلا مالفالا
 . اهم داقنلا مامتها نمو .ةرهشلا نم

 دانبجفا لعيب ,ياثبللا بومجلا يف

 نإ د دوب دعم
4 

 11 د ومص مس دو عع و
 ا ع 37 دج اع 3

 ماع شيلا ,ليئارسالا» قولا

 نهتب رجت نغ ءاسنلا تدحبتت , 8

 عقو ىتلا .ءادوسلا روهشلا كلت لالخ

 .لالتحالا ةضبق يف .ببوتحلا اهيف

 نم رثكا قرغتسي يذلا . مليفلا لاوطو

 ءاسن اهتشاع ىتلا ؛ةولحلاو .ةرسملا

 يف .نهداسجاو .ننهحاوراب .بونجلا
 ةلهولا نم ودبت .ةشطاب ةوق ةهجاوم

 . اهتهجاوم . ليحتسملا نم نكي
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 انعلاظت يحاتتفالا دولا

 امهتلقطو .دمحم اهجوز عم .ةجيدخ
 . هأيم لودح ةفاح لع .ةريغصلا

 ةيحلا امتركاذ قفدتت .ءةيناح .ةقيقر

 رمكت ىلا ةبيالصلا ىدم فشتكتف

 ةظانب :فرتمت اننا .آلخادب
 يهو هعو رملا اهتمدص نع .ىدصو

 اهتدلب نم برتقت ودعلا تاعردم ىرت
 ةدلبلا بابش ىرت مث .ةريغصلا
 ةحاسلا يف ودعلا - دقو اطاحرو

 . . .ةناهملاو لذلا ناولا ةفاك ةسرامل

 يف .اديعب اوبهذ نم عم اهجوز بهذيو
 .لوهجم ريصم ىلا .ةازغلا تانحاش

 ةداهش لالخ نم .يئاقلت وحن ىلعو
 نيت نا كنكمي ءاهتاراجو ةجيدخ
 ةليبثلا ةمواسقملا حور قالطناو روطت
 دعبو .ةمدصلا دعبف .ناسنالا لخاد

 34 يذلا ؛ودعلا نأ -

 نا عقوتي هنا كلذ ًاضنا ا لن

 .دفاوثلا فلخ نم توملا هيلع ضفني

 قوف نمو 0 يصاون 27

 ميغا كلذ ويفك ةازسنلا بيصي

 1 موو عتب و .نوكردي

 لؤائتم 0ك مهغا .بونجا اولتحا نا

 . يلاهالا
 دابا .ءانعلاظطق" جيقلتَج بتاع لإ

 تاونسلا تكرت .زئاحع .تايرخا

 .نههوجو ديعاجت ىلع اهتمصب
 نا سم قيلي .تانيط و تادح نأ

 2 .دافحالل تيداوحلا نيكحي

 *بتويب فسنو .يدحتلاو .ةيرحتلا

 0 روض اهلك .نهدالوا لتفو

 . نهعرذأب .نهجاوي .تالتاقم

 . يلغملا تيزلاب .ةراححلاو بوطلاب

 . ةاغطلا دونجا

 .بونحلا يف ١ ىف قارسملا تناك ل

 عرزت 2 ينبت امتتيح تش

 مانغالا ىعرت (غ ءزيخمو نجعت ٠ .دصختو

 نآلا يه اهنف .راغصلا سياللم عنصتو

 ماغلالا عرزت «ىرخا ةلحرم ىلا لقتنت
 ىلا لصتو .ودعلا لفاوق قرط يف

 لخاذد .تاعقرفملا عنص هّقب

 . تويبلا

 نشبدي +: ماقنلا ىلا ةازغلا لقتنيو

 لخاد 8 انب لوي «تافارتعا

 :ةيطشلا نحس ةملظللا تاّرَسملا
 :راغش نعفري ياللا تاالقتعملاب ظتكملا

 . ءاكبلا عونمت

 1 وو ىقلاا مننا - ك5

 , ةلحاو:

 ةيلمع ىتأت « تاب رضلا لدابت طسوو

 يركسمعلا مكاحلا رقم تي

 ىتلاو .روص ةئليدم ىف «ىليئارسالا»
 : يه ناتي. نئانقلا اهيف نيصتسي
 ةيلمعو .ناكملا ماطخ ةيقيشرا تاطقلب
 ءانسو عةيداهشتسالا ريصق ٌنسح

 ةوق . لتحملا نأ عءءالحب تبيثعل يلدجب

 . ةميزهلل ةلباق

 اع بونحلا ءادهش مليفلا مدقيو
 نسح ةروصف .رثؤم يناسنا وحن
 نم ىلدتت .ءادهشلا نم هريغو .ريصف
 تابييطخلاو تاقيقشلا تادالق

 .حوضوب .ن ركذتي يتاللا .تاهمالاو
 ةايحلاب ةيحضتلا موي .ةريخالا مهتاملك
 “1 . ةاتعلاب باقعلا لازنا ليبس ف

 .ءادهشلا مدقي هنا مليفلل بسجيو
 سانلا نم معا ىلع .لاطبالا

 .ةأيح :بلق نم نيمداقلا .نييداعلا

 عم يلدجب ءانس ةدلاو ثدحتت امدنعو

 روذي بذعلا ثيدحلا ْلِإف .ءابعدج

 مستت يتلا ةرهزلا كلت ةلوفط لوح
 ةحعهس ةيبص حبصت ىتلاو ةيويحلاب

 ءايربكلا زمر ودغت ىتلاو ةسكاشملا

 ناوطلا ضفرت يتلا ةيبونجلا
 , هتريصب دافلب ٠ «”لودنقلا ةرهز»

 هيف عقو يذلا قزأملا زواجتي .هيعوو
 يذلاو .فاسع هيجورل (ةكرعم»

 ةيفئاط ةئف كَ بونحلا| ُْق ةمواقملا عجرا

 .«لودنحلا ةرهز» 14 0

 .«يزاعتلا» دهاشم نم رثؤم دلهشم

 ةيا الي . ةينطولا ىوقلا ةفاك هيف كراشت
 « سرعلا7 دهشم قو . هيفئاط لصاوف

 تاداعلا عم ةيئيطسلفلا ديلاقتلا جيمدنن

 لفاوق ىدحا دوعت امدنعو .ةينانبللا
 . ةلتحملا ضرالا نم نيينائبللا ىرسالا

 ليبقتو ناضتحإب .عيمجلا موقي
 . تافينضت وا تافاسم الب . عيمجا

 ةرهز عتمتي .ةينفلا ةيحانلا نمو
 دمعت هنا كلذ ءزيمت ىوتسمب لودنقلا

 نع ءاوس ؛بونحلا ةيصوصخ زربي نا
 دمتعا ىلا ةيريوصتلا ىقيسوملا قيرط

 نوناقلاو دوعلاو قزبلا تالا ىلع اهيف

 :ب ةيئانبللا ديلاقتلا مدقو .زوجملاو
 .؛«رولكلفلا» باب نم سيلو .ةشياعمو

 اهطابترا لالخ نم ةعيبطلا لامجح زرباو
 سيلو .الامج .هلمعب ءاهديزي بعشب
 يف وهو . . .ةيحايس تاقاطب درجمك
 دالبلا كلت ءاسا ظفحت العجي .ةيابغلا
 بتكت مل ثناك ناو ىتلا ؛ةريغضلا
 لم .ملعلا ةطيرخ .ىلع حوضوب
 نيقبزو اروطو روحشو تيشبج
 نع عفادت يهو اغا الا .نوقنعو

 ال .ءاهئانبا فرشا مدو محلب .اهدوجو

 نا اهم قيلي لب .بسحف ةايحلا قحتست

 . لاضنلل ةمهلم از ومر حبصت

 ١ ؛خيراخلا ةباتك ةداعا جهنم ءوَض يف [ 11 3

 . يقارعلا خرؤملاو ثحاسلا يربتيس "0 ا

 3 يذلا . .يجولعلا ديفحلا: دبع فورعملا ١

 3 صل ةيفارحلا ةيئطولا ةبتكملا ىلع فرشي . 3

 نم ريثك يسراف' كفإ٠

 : (ع) ىلع نب نيسحلا هامالا انا وهو. ل 1 2

 : َناَنَر هاش ىعدت يتلا ةيسرافلا ةارملاب [ جورت

 2 امك هل تبجتا حلا 0

 0 .نيدباعلا نيز مامالا هدلو.:سرفلا معْرِم 4

 وهو .يجولعلا اهل يربني ةيضقلا هذه اا
 -. «غيراتلا بتك نوطب يف صحفتملا ثحابلا ٠
 518 ؛يبرعلا ثارتلا ْق ةفورعملا تالوجلا بحاضو

 : ناونعا تخت ًارخْؤم ردص هل ديدج باتك يف 0

 11 اهنا نم «يبرعلا قحلا اهحضفي ةيسراف ةيذك» :ةيراك

 2 نم هدنع ام لك اهتهجاوملا دّرح :ةدودرم ةبذك 7

 ...١ لكل ةهيزن ةشقانم يف .اهلاطبال نيهاربو ججح
 يدعو اف يق نوصودتكلا هكدا يدل 1! تحولا 1
 : 0 حاتفمب كم اذه ةناتع لف يح لإ
 1 .هاوس ىلع تصعتسنا يتلا: دفلالا ل :

 :: ىلا تالوقملا كلث ردتقمو رين ركفب جلاعبو ظ

 نكت مل ةاور سانا رم رمآلا ءىداد ف تقلطن 0
 مدهو يبرعلا ركفلا ضيوقتالا ةحلنصم نممهل

 مهو مهفلخ نوفقي اوناك نيذلا كئلوا موجحو
 اولعب نا مهتيماغو .كتفلاو كفألا ةدعب نودوزم 111 ضامحلا مهي يذلا باتكلا

 ؛برعلا ناش نم اوصقتنتيو. سرسفلا ناش نم 0 00 6 ١

 .برعلا ىلع بيذاكالا اوقلتخا ولو ىتح 0
 1:1 ييمحلا دبع مدقتي ةلفغللا ةدؤرلا مد لكفت

 . وهو :خدراتلا ةءارق يف ةعورشم نه يجولعلا ا
 وهو اليوط ًاتقو هنم فزتتسا يذلا عورشملا 06

 يكل فالسالا بتك ةدّؤتب ارقبو ناعماب حفصتن 720
 ' .اهياوباو اهلوصف نيب نراقيو ءاهيناعم ربخي

 3 ضقنت يتلا ةميلسلا جئاتنلا ىلا الضوتم ل
 1 1 م6 درتو نييبوعشلا .تاحورطا 00

 ١ : ع و يق هج وبا

 : 5 9 ه1 لوالا نيرقت 75-51 10 فر لطلا

 0  ,مهتروص مجح ندكي ىكل ٠ :خمابشلا سانيا
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 عفار يقارعلا يليكشتلا نانفلا شط
 ءامسالا نم دحاو يرصانلا

 يف ةيليكشتلا ةكرتللا يف ةمهملا

 ةرصاعم ةحول قلخت نأ لواح «قارعلا

 ىقيسوم اهنكست ديرجعتلاب ةموسرم
 نشل لوصوللو مت ةاقلا نوللا تاجردت

 ثحبنلا 2 .ةرصاعم ةيعاذدبا ةيتب

 ماع لخاد ديدحلاو عادبالا نع لمعلاو

 يرصانلا عفارو . يهانتماللا ةحوللا

 ةزئاجب لئاوالا نيزئافلا دحا ناك

 دادغب ناجرهم ف يكشتلا نفلل مادص

 لوخدللا ةلوامع انه . . . نوتفلل ىم اعلا

 ىلع ةيشجاالا تارثؤملا لالدوغ نم 53

 عاطتسا فيك ٠ ملاعلا يف ليكشتلا ةكرح

 نم لعق درو لعفك يبرغلا نانفلا
 اهصئاضخ اه هب ةصاخ ةيادن وبينما

 ؟ر ىفلا اهفمعو ةيبولسالا

 نا قفتن نا انيلع ةيادبيلا يف -

 بعشل اكلم دعت مل ةميدقلا تاراضحلا

 لب نادللا نم دلبل وا توناعبشلا نم

 ردقبو ءاذه لك نيب ةكرتشم تحبصا
 تاراضخلا كلت ونطاوم اهم رثأت ام

 نم اوناك ءاوس ؛نيرخا ىلع ترثا
 وا رادقملا اذه قرشلا نم وا :ترغلا
 رضع دنع يبرغلا نفلاف كلذكو .كاذ

 اثارت حبصا دق نآلا دحلو ةضبتلا

 دحن انه نم ءملاعلا نينانف لكل اكرتشم

 نيئانفلا ىلع يبرغلا نفلا رب تأت ' نإ

 يا اهيف سيلو ةيعيبط ةلأسم وه برعلا

 لب نأشلا ليلقت نم وا ديقعتلا نم عون

 ةحيحصضلا ةينفلا ةسارذلا رثأف سكعلاب

 ةادا نوكت ةيب رغ ةينف لوصا ىلع دمتعت

 هذه روطت دعب نكلو ءىدتيم نانف لكل

 أدبت ديج لكشب اهباعيتساو تاودالا
 او فاشتكالا ةلحرم

 انهو .ةينطولا ةيوهاوةيصوصخلا

 ُ نع ثحبلاو جضنل

 هاجت يبرعلا عقلا وو وق : لئاسنت

 ؟هتيوه فاشتكا

 نا دعبو ةريخالا ةئس نيرشعلا يف
 نم ريثكلا زرب سيسأتلا ةلحرم انرداغ
 ةيوه نع نيثحابلا برعلا نينانفلا
 مهراكفاو مهبيلاسأو مهارعال ةصاخ
 نيب ام رشابمللا كاكتحالا لالخ نمو

 نانفلا اذه عاطتسا .اهلك ملاعلا تافاقث

 ثيحب هئفل تاراسم ةيادب دجي نا
 .يبرع نف هنا هيلع قلطن نا نكمي

 ناب انّدكا اذا نينجتم نوكن ال فوسو
 اهريثأت نكل ةيدرف ىه تاراسملا هذه

 قلخيس رصاعملا يبرعلا نفلا ىلع
 يف سرادم تقلخ املثم ةيصوصخ
 صصخاو تلاقلا ماعلا نم نادلب

 ةينيثاللا ةيكربمالا ةيسردملا ركذلاب

 . ايسا قرش بوئج نائف ةسردم ةيادبو

 ةحوللا ةنادح
 مهفت فيك ساسالا اذه ىلع ا#

 بولسا راكتبا ىها ةحوللا ةثادح

 نع لثما ريبعت ىلا يفرحلا مهلا زواجتي
 ؟فاشتكالا نع اريخاو ؛درمتلا

 تءاح يبرعلا نفلا يف ةث ةكااشعأ ت

 روطتب تروطتو يئ ئاقلت لكشب
 در نكت مل .ةيبرعلا ةفاقفلا ةيصخشلا

 يه امناو ةثادحلا لبق ام ىلع ريبك لعف
 ا هتايحو نانفلا نيب ام ماجسنا
 يه ىتلا ةسيساحاو ةئيدحلا هراكفاو

 6 ىلا دقع نم فلتخت ديكأتلاب
 ذنم ال دهم ابر قارعلا يف و ةثادحلا

 أدبو تتناب اسبنكل تانيا رخاوأ

 تابعا طساوا 5 يعيبطلا اهراسم

 نينائفلا نم اريثك نأ انتم تايسا الهو

 داتعملا 4 ريف يف اوذملتت دق بابشلا

 ل ةلفذام ١ ةيديلقتلا ةيليكشتلل

 راكفاب نيلّمحم دادغب ىلا اوداعو ملاعلا
 ةيعاتجالاو ةيفاقثلا تارظنلاو بابشلا

 5 يناقلت لكشبي سكعنتل باسل

 رم ىلع تروطت يتلاو ةينفلا مهلاعا
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 ةلياقم

 نارازا هنيشل رواظوا جاوب يرصانل عئار
 د ا»# ةا#

 هس

 2 ا كل

 . مويلا ىتحو تانيعبسلا لئاوا

 نينائفلا نم جداهن يقارعلا ئنْملا ىف

 ةثيدحلا ةحوللا ىلع اورصا نيذلا

 بوؤدلا ثحبلاو روطتلا يف اورمتساو

 هل رصاعملا يقارعلا نفلا نأب انلق ام اذإو
 يبرعلا نفلا ةثادح يف يدايرلا رودلا
 هيب رختفت ام وهو ركالا ريثأتلا ءالؤهلف

 .اندعب لايجالا هب ٌرتعتو

 ةينف ةغل دي رجتلا 6 تذدجو له اه

 كانه َكأ ما هيحرات رودج تاد ةرصاعم

 اذه يف ثار لاو ةرضاعملا نيب ام اعاطقنا

 1 5-3 هند د توجو
20 2 1 

 60-225 2000 ا 7 100 1

 ؟ىنملا تبولساالا

 ةفسلف عم ةقفاوتم هلاح دي رحتتلا

 يف ىدي رجلا ركفلاو يمالسسالا نقلا

 ييرات يف ةيبدالاو ةينفلا جذامنلا نم ريثك

 ةرصاعملا ةحوللا ىلع ا ميدسقلا

 اهتيفلخ نم طبنتسي يذلا ركفلاب اءاوبس

 ةينفلا تادرفملاو لاكشاالا نم وا

 ىثنعمب ةحوللا حطس ىلع ةدجاوتملا
 ٍِق مسربي امو , يعقاولا لكشلا ءاغلا

 الكش 00 روط دق يعقاولا هاجنالا

 دق ام اريثكو ةفلتغ ناعم ىطعي ايئابغ 3

 قوذتلا وا حورلا وا نهذلا سم

 يف دوجوم اله لكو ؛ تحبلا يصخشلا

 , ةيمالسالا ةيب رعلا اننونف

 دقاةييربفلا ةييتيرستلا ةتجوالا
 سشنب اسكل اذه لك نم تداشتسا

 فئاظولو ةثيدح- ةئيبع تمذدق تقؤولا

 يف نفلا ةغيظو نا مولعم (ىف نمزلا اذه
 مو موي دعب اموي بعشتت رضاحلا انتقو
 هفرخز وا عماج نييزتل ةحوللا دعت

 نمزلا اذه .ق درغلا تاجايتحاف برضق

 .نفلا فئاظو اهغم بغشتتو بعشتت
 رثكا مه نيثدحملا نينانفلا نأب دقتعاو
 , تابلطتملا هذه ىجل قم

 ىقبسولاو نوللا
 | كوللا ىبتيس وه منا هتاحردتو متاَقل

 464 - ]نكت نويتتماا ىلا خلات -



 - ("ة1 ىلا نحلل“ 411 1ق12- 47

 نم هلعجت نا لواخم كنا ما ةلوهسس
 ؟ىنفلا لمعلا ميمص

 نول لكني ةرضافلا ةحوللا قف

 تانونكم نع ريبعتلل امهم ارصنع

 وا متاقلا نوللا نب دقتعا انإو .ةحوللا

 ىلع مكحوهو .ساسا وه الثم يهازلا
 نع يحور ريبعت هنا لب ةنيعم ةلحرم
 ِِق .نانفلا يدي نيب لوانتملا عوضوم ا

 نكلو متاقلا نوللا اذه رفوتي يتحول
 نكل ريسي ريغ ءّرج هنا وسو ىءزجب
 مدخي فلتخم نولب اقفا كانه دحجوي

 يف نانمكي ني دذللا نومضملاو ةركفلا

 ِق ثحبا اناو ةرف دئمف .ةحوللا ايانث

 ءامسلا ةيئانث وه امئاد رركتي عوضوم
 ليللا .دودحملاو قلطملا .ضرالاو

 نوللا ذختي يئاقلت لكشبو راسملاو
 نوللا ذختيو ةحوللا لفسا مئاقلا

 يذلا امئاد وه يئامناللاف اهالعا يهازلا

 .ىفطي
 تزواجتو كيفقاركلا تمدختسا ا#

 ىدم ايف ةحولل ةيقيقحلا داعبألا
 لهو .ةينقتلا هذه نم ةينفلا كتدافتسا

 دمتعي ىذلا ىنقتلا ىعولا نا دقتعت

 نم ناسا ربصتع وع رصاعم جبتم
 ؟ةدسوللا ءاني تايسانسا

 ةرصاعم ةحول نع ثدحتن امدنع -

 ةيبرعلا ةعيلطلا

 ْق ةثيدحلا تاينقتلا لك كرشت : نأ انيلع

 ةوثا نا ىلظنم قمع نع اير . فلا
 ىدحاو نا يف ةديدع تالاجم يب الماع

 راو شايقلا ىلع ةحول مسرا اناف

 لاجم ين لمعاو قرولا ىلع ىرخا
 | لامي يفو كايفاعخكلا

 0 ةلخادتم تايئقتلا هذه .قصلملاو

 ةيرح يف ًاريبك ام يطعت ىدارف

 ريغلا ةحوللا لاكشال اهمادختسا

 ىتلا (ةروفزلا) تفظحال ام اذاف ةيديلقت

 ةزئاجب تزاف ىتلا يلاعا دحا تناك

 ناجرهم ف ةيليكشتلا نونفلل مادص

 ةدع نيدحتس نونفلل يملاعلا دادغب

 نم ءزجج .دحاو لمع يف ةينف رصانع
 ينفلا لمعلل يديلقتلا لكشلا

 يف ةحورطم ةرصاعم راكفا نم رخا
 نيفرطلا نم ةدافتسالابو ةي ةيملاعلا نونفلا

 لكشب ولو ازيمتم نوكا نا لواحا

 يف حورطملا يديلقتلا مكلا نبع يئزج
 ةعومجم نم ءزجانا .نآلا يبرعلا نملا

 هذه ىنبيضأت نولواحي برع نيناننف

 يف نوداج ديكأتلاب مهو ةثيدحلا ةحوللا
 ةيفاقث ةيفلخب نومعدمو قيرطلا اذه
 دهشتو ةحضاو ةيتف ةيؤربو ةديدج
 يت ةريبك. 6-0 رم ةيبرعلا ةحاسلا

 وعلا نملا ِق ةثدحملا

 ءاضف زيمي يذلا غارفلا ل

 مدعي ساسحا وه لم .كتاحول
 ؟همزلا ةيدودحم

 يملا موهفملا يفف ة ًاغارف 0 3

 يا يل واخ عارف كانه سيل تحبا

 مي تاحاسملا عم ةلماكتملا اهتيئانث

 ةينيصلا ةيئفلا لامعالا يف انققد ولف
 ةحوللا هذه م مهم ءزج ابنإ .ةحوللا

 ءازجالا ةيقب د عم قسانت ديكأتلاب وهو

 وحلا يطعتل اهضعب عم اهلماكتو

 . فلا لمعلل لماكلا يحورلا
 يتلا تاحاسملا هذه نا لوقأف دوعا

 تاحاسم يه (غارف) اهيلع قلطي
 نوكت داكت حور اهءارو نمكت ةيئاضف
 ةموسرم ريغ تناك ناو ىتح اهقطنت

 نم ءزج اهنا .يديلقتلا لكشلاب

 وهو ةرتف ذنم هلوانتا يذلا ثحبلا

 ةحوللا تادرفمل ه هانتم ال لكش ءاطعا

 لامعالا نم ةعومجم ددصب نآلا اناو

 نم ةنوكتم (ةيئاماللا) اهيمسا
 نامزاللا امهيف نارفاوتي نيرصنع

 قفالا) امه دحاو نا ىف ناكماللاو

 يابن ال ينمز دادتما |مهيلكلف (ىصحلاو
 قمع يف وا خيراتلا قمع يف ًءاوس
 . ليقتسملا

 21/١ ةروتم لكلا نيرتم 59-31 ددقملا
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 ىل والا ةيبرعلا ةتيذملا ةرصبلا

 برعلا نوملسملا اهنيسسأ ىلا

 ضرالا ريرحتل مهعافدنا دنع 7
 تناكف .ةملظلاو ةيدوبعلا نئثارب. نم
 ؛يدئاقعلا عافدنالا اذه ىلوالا ةرمثلا
 ةذيذلو ةولح ةرمث تءاج اذه ىلعو

 بيطو ءىدابملا ةعفرب ومست ثيح
 . ءامدلا رهضو ةحورالا

 ةيرصبلا مهضرا ىلا برعلا ءاجو
 اهتتاكمو قرشملا اههجو ان اوديعيل
 ةرضاحخلا هذه تقش ةعرس و اذكهو

 3 نرش عبر دعبو تناكذ اهقيرط ةذفلا

 اعبارم ايم: شامه ىلا لق
 اذهو نويلملا ىلع مهددع كيزي ناكس

 .اهلبق ةثيدم هفرعت ملام
 ىف ةعماللا ةردلا هذه تضخم ةخمت مث

 بجيل مالسالا ناطلسو ةبورعلا جات
 ل رابقا' دقؤ نيسانلا لاظننألا
 برعلا ريغو مهنم برعلا نوخرؤملا
 مالسالا يك كاملا قع 0
 ةيدمو نيحاضولا :تاذو:تربغلا بق
 ةيقفوملاو ليلخلا ةئيدمو دورولا
 . ةيبلهملاو

 يموقلا لاضنلا رخاقم اه اولجس مث
 نوعراقي برعلا نوركفملا ناكف
 ًاناع نا لوقن نا يفكيو ةيبوعشلا
 فقو.دق ناك ظحاحلا وه ًادحاو ًايرضب
 ىلع ةريل ماع فلا هنأكو و
 ٍق اوعبق ىتح مهضحد دقو نييبوعشلا

 نم لاطبالا ةرصبلا 9+ ب

 انلق اذا نحنو ملعلاو فيسلا تالاجر
 ةرصبلا ىتعت كنا اولاق (ةيليلخلا) مويلا
 ةيظحاجلا كلذكو ليلخلا ةئيدم

 كا ا ا
 1 ا
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 اهب لاطبالا بجنتو ثيحنا . . .ندملا ةنيدم ةرصبلا
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 ريبجخلا ىرصملا رئاثلا اماب ىبارع دمخ
 ةرصحلا نم هلصأ ...

 . اذكهو ةيقفوملاو
 ملع لك ريماضم ٍٍق ةقابسلا ىهو

 ليق يذلا يرصبلا نسحلا اذهو نفو
 مالك عون نم نوكي نا داك همالك ْنا

 ةلرتعملاو ماظنلا تبناحح ىلا ءاسيننالل|

 ديسلاو قدز رفلاو افصلا ناوخاو
 بانج ىلا ةيودعلا ةعبارو ىريمحلا
 مث ناوزغ نب ةبتع هلبقو بلهملا
 نبا نسسحلاو سشفحخالاو ىعمصأالا

 ءوضلا ساكعنا ةيرظن بحاض مثيطا

 ةركف بحاصو ريوصتلا ةلآ عارتخاو
 . لينلا سايقمو ىلاعلا دسلا ءائب

 يريرخلا :لوقاو ددعا نا ديرا الو
 نباو رائيد نب كلامو سئاو ىنزاملاو
 ماشه نباو تاقبطلا بحاص دعس
 ١ .اذكهو ةريسلا بحاض

 عقبضوملا اذه نع انل ةعجر ىو
 نأف انعوضوم بلص ىلا لوخدلل
 ةرصبلا تناع نا دعب ةثيدحلا ةرصبلا

 تاوزغلل تضرعت تاليولا ةميدقلا
 ةثيدحلا ةرصبلاو مهريغو جنزلا موجهو
 (م )١77١ ةميدقلا ةرصبلا يدار عي

 نم تمدقؤ.ىرخا ةرم ءاطعلاب تأذب
 اهل ناك ام لاضنلاو ةايحلا كرتعمل اهئانما
 ءانبالا ءالؤه نم ناكو مهم رختفت نا
 بحاص يبارعا دمحا وا اشاب ىيبارعا
 ةزيزعلا رضم يف ريبكلا للا 2107

 ناكرإ سيئر يرصملا ىلع زيزع كلذكو
 نا بجي ناك يذلاو ىرصملا شيجلا
 مدقن ثحبلا اذه فاو يرضبلاب. بقلب
 هدج ناك يذلا يب ربيعا دما لطبلا
 ةقطنم نم. رجاه دق ىتمالبلا حلاص
 نكت مل ثيح رصم ىلا ةرصيلا حئاطب
 نطولا ءاثبا نب دودس الو دودح كانه

 نم لاحرتلا اودارا ام اذا دحاولا ىبرعلا
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 . ىرخا ىلا ةقطنم

 ثدحتي امدنع هسفن ىبارعا دمحا

 لصا نم هنا لوقي هتاركذم يف هسفن نع
 ةيرق نكسي ناك هّدج ناو ىقازع
 مهو رصم نكسو لحر دقو (سالب)
 . قارعلا بونج حئاطب نم

 دمحا اهركذي يتلا سالب ةيرق نا
 ىرق نيب نم ةدوجوم: لازت ال يبارعا
 ربغ) ىمسي رهن كانه هناو ةرصبلا حئاطب
 كلذ ركذ دقو سالب ةيرق هيلعو (سالب
 نع ثدحتي امدنع وهف (روبين) ةلاحرلا
 ةيرق ركذي اهارق ددعيو ةرصبلا ةئيدم

 اشاب يبارعا دادجا لقن اذه ىلعو سالب

 ةرصبلا نم مهعم ةرئاثلا ةبورعلا حور
 تودي اذكهو ةرهاقلا ةقيقشلا ىلا

 ناكف يبارعا لمح | سفن قف ةروثلا ةلذه

 . نيدتعملا هوجو َق نيلت 3 ىتلا ةائققلا

 ةيردنكسالا نورمعتسملا برضو

 يف كلذ ناكو 1847 ةئس عفادملاب
 : ' ملوي اشاب يبارعا دمحا رمأي نا ناكف قيد
 جراوبلا ىلع درلاب ةيرصملا تايراطبلل
 ةرزجم تثدح . ةيدتعملا ةيزيلكتالا

 اشاب يبارعا تدان ىتلاو ةيردنكسالا

 اي (كيبل) بيجملا معن ناكف اهذاقنال
 ةيبرعلا حورلا لمحا ىننا برعلا ةبيبح
 ةروشلاو يبرعلا مدلا يدسج يفو
 . يرصبلا دومصلاو ةبالصلاو

 .يويدخلاو ءالمعلا ةرثك دوجو عمو
 ءولب| كعب 30-

 شيخ فعص عمو زيلكنالل ملستسل |
 ايثلب يبارعا ناف هحالس فعضو

 ةكرعم تثدحو نيرمعتسملا ىدحتي
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 7 مشوق نم .هرمأ ىلع يلاعلا

 و .هرمأ يف ريمشتلاو دحلا عمج 5

 : . هدحعحو ءىجي

 . هدحو جيسن .ٌيذوحألا هللاو ناك

 0 .اهنارقا رومالل دعا
 داخللا رمشملا :لاذلاب يذوحألاو

00 

 ”اهعمج اذا .اهذوحي لبالا ذاح
 ِ . اهبلغو اهقاسو

 0 ىذوح نهذوحي جاجحلا| لاق

 1 1 يي د واد . ناطيشلا هيلع ذوحتسا :لائقي هنمو

« 

 | نم يازلاب يزوحالاو :هبلغو هالع اذا

 ِ عهعمح اذا هروح ءىشلا راجح

7 

2 

 3 02 ا يلا ا ااا 11 ا ور ارمي وعم

 ا 2 هك
00 0 
 104 ا يا



 .ريبكلا لتلا

 يىزيلكنالا راذنالاب يبارعا أزهتساو

 تابثلا :لوقي وهو رابعتسالا ىدحتو
 يف رثالا هتالكل تناكف .توملا ىتح

 بتفو يذلا ير مما يدنحجلا سقت

 مويلا يفارعلا يي ىدنجلا فق امك ىدحتي

 ةرصبلا قرش فو دودحلا لوط ىلعو

 ىسرافلا رامعتسالا ىدحتي وهو اهيونجو
 .ديدحلا

 ةكرعم دعب يرصملا مسا رجداو

 ىقارعلا يدنجلا هيخأك ةلوطبلا تور

 مقتنن ويلا ةروثلا قارع يفو اننكلو مويلا

 نيعاص عاضلا درنف يبارعا دمحا انيخال
 رقتلف مهراد رقع يف ةاغبلا راكوا كدنو

 يبارعا دمحأاي رابلا ةرصبلا نبا اي كنيع
 ةدماصو ةتباث كتنيدم ةرصبلا هذهف اشاب

 الو اهوديعيل مهيديا نوذمي ال اهؤانباف
 اولقن لب اهوقتريل اهروهظ نونحي
 بيدارسو رشلا نطاوم ىلا ةكرغخلملا
 ْنا اهوسني ال اسورد مهونغلو لشيفافخلا

 قرح مهبولق تناك وا ممذ مش تناك

 تارئاطلا هثدحم يذلا قارتحالا عم

 . ةيقارعلا
 (ةبارتلا) ةقطنم نم برقلاب عقي ىذلا

 دكأت دقو ةرضبلا #3 اا

 ةديعب تسيلو ةيرصب سالب نا يدل
 امدتع كلذو لطبلا اذه لثم ةدالو نع

 ليخن نعي ةحاش ىهو ةيرقلا تدهاش

 طش برعلا طش نم برقلابو ةرصبلا
 . ءادفلاو ةماركلاو ةلوطبلا

 نع ينوثدح ةقطنملا ناكحس نا

 نم مهئانبا ضعبل تالقلتو تالحر
 يبرغ لامشو برغ ىلاو ةقطنملا هذه

 5 ةصاخو رصف ىلا مث نمو قارعلا

 ةقظنم ٍِق ةيب رعلا تارامالا دوحو ءانثا

 ماياو رشع عباسلا نرقلا لئاواو ةرصضتبلا

 يراجتلا لدابتلا ةرثكو اشاب ىلع دمحم

 اهرورمو ابوروا يقرشو ةرصبلا نيب
 بلح قيرط نع ءاوس ءارحضلا ريغ

 ةيرف نم نيرمعملا ضعب ىينثدحو
 كانه ناكسلا ضعب دوجو نبع سالب
 ناو يىرصم لصا نم مه نيذلاو

 - ةضاتو يرصم همسا مهضعب

 . ةيرقلا تاينف
 حور نمو

 اشان يارع دمحا قشتسا ءدادتمالا

 دومصلا سورد مهلتساو ةيرخأ ميسن

 معنل فلخلا معن ناكف نافسلاو

 ناك ثيح نيتيسداقلا

 ةيبب رعلا ةغللا رارعأ
 برسعلا تدرفنا : سراف نبا لاق

 الو ءأرق لثم مالكلا ضرع يف زمحلاب
 . ءادتبا الا تاغللا نم ءىش يف نؤكي

 ؛ لاق

 ءاخلا برعلا هةغل هن تصتخا امنو

 ةروصقم داضلا نا موق مع عزو .ءاطلاو

 .ممالا و

 برعلا تدرفنا دق :ديبع وبا لاقو

 :انلوقك في رغتلل يتلا ماللاو فلاالاب

 نم ءىش يف اتسيلف 0 لجرلا

 . برعلا ريغ ممالا ثتاغل

 باطخلا باب 6 سراف نبا لاقؤو

 مهفلاو .لئاقلا نم ماهفالا هب هقي يذلا
 عمي : «ةغللا هقفرإ هباتك ف عماسلا نم

 :نيهجو نم نيبطاختملا نم كلذ

 .فيرصتلا رخآلاو .بارغالا امهدحا
 .ناعملا زيمت هيف تارعالا اماف

 كلذو ٠ نيملكتملا ضارغا ىلع فقويو

 امو اديز نسحا ام :لاق ول الئاق نا

 نابا ءديز نسحا ام وا ؟ديز نسحا

 دارا يذلا ىنعملا نع بارسعالاب

 . مهريغل سيل ام كلذ يف برعللو

 .ٍناعملا نيب اهريغو تاكرخلاب نوقرفي
 ءابب حتفي يتلا ةلآلل حتفم :نولوقي
 هنآل صقمو .حسفلا عضومل حشفمو
 نوكي يذلا عضوملل مك ,صصقلا
 .هيف بلحي حدقلل بلحمو .صقلا هيف
 تاوذ هيف بلتحم ناكملل بلحمو

 ظ .نبللا
 هنم نسحا امالغ اذه :هنولوقيو

 صخش يف لاخلا نوديري ءالجر
 داو

 داعي قذإ زهق 1

 يف تيأر الجر مك :نولوقيو
- 

 ربخلا يف ؟تيأر ٍلجر مكو . رابختسالا
 ؛هللا تيب جاوح نمهو .رثكتلا هب داري اهئانبا ىف ىهف «ةرصبلا اذكهو فلسلا

 نجحح دق نك اذا . الاضنو ةبورعو ةروث اودجو اهنيا
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 .وافلل ةيهاز انا :سراونلا تلاق #*
 ...رحيلا برق ليللا ىضقال بهاذ انا : وافلا لاق

 دنراو:.. نامت ةليللا اناق ... دكوجرا :رخنلا لاق
 .يفويض يئباتغيس ًادغف ...تقو نم مانا نا

 ةينارتلا ةذسلا ىلعو ...جاومالا شرتفي رحبلا ا
 ةديعبلا ةفضلا نم جولت امنيب .. .هيسأر عيضت

 كانه ناك .. .امامت بلقلا ىلع .. .بلقلا قو .. .همادقا

 ...رخآ لئاقم كناكم ذخأيل دعف

 ...ىرخا

 نيتليل هوحنم اهدنعو . .رضآو ..اورضصا م

 «تايقرب»

 .ةيدابيتعا ريغ رخآلا فرظلا يف ةكرصحلا
 هرهظ ىلع يدي تعضو) ...رحبلا تقلقا مهتمهمه
 لوقي- ةأرملاو ..:ةيقارع ةأرما رحبلا ...(كلذ تفرعو
 : (ريخلا براسشي يبا

 ...رحبلا ءامس يف ًاديور ًاديور ظبهت قراوزلا
 ةيكحت ارو ...ةرذقلا ةليوطلا مهاخلب ...نويبشحو
 .ىرخالا ةفضلا ىلا نوعلطتب ةخنزلا

 :ليللا لابح.قوف حجرمتت وافلا ةيوضا تناك
 .سارعأ نئادم لثم توبسلا وددتف

 واقلا / ىلا

 ءارمحلاو ءارضخلا تانريبلا ووذ لاحرلا عفريل

 نا ددنراؤ ... ةمئاغ ايؤرلا ...فكألا ىلع مهزذسشنانا

 ..يعماسم مهارق
 تاظخحسل لفق .. مساع رخيلا نإوكت دانا ل

 نا :رحبلا ىل لاق تاظخل لبقو ...فصقلا أدتنا
 .ضاصرلا ها نم (داوهلا) درط دق نب نيبقارعلا ناخد

 يب ذوليو .:. جوملا نم هب ذولا ... حمرتي يقرور
 .لدانقلا

 ودعلا ماق) لوقت ةيقرب زاهجلا نم تلسرا
 ىلا روبعلا لواحت هتاوق يه اهو ... ديدجلا هضرعتب
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 ف مهئارآب هنم نولطي .اهطخب
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 يذلا ريمآلا تو عمشا ال نا لواحا ...وافلا
 1 طسو يف :..انه ...اناق لخاسلل ةدوعلاب ينرمأي

 1 ' .دّيِح لكبشب مهارا ال رحبلا
 ٌْ 1 ولا نوولا ولا:

 تايتادحالا ... (ةينيلفلا) هروسج بصني ودعلا

 1 قرم 6 ند يف

 فيك ...ولا ولا ... -
 9 براق خرضي ...ليللا نم ةرخأتم ةعاس ْق ا

 هي طيحت .. ضنا مد طيخ ليسبو ...ها :رحبلا

 ...سونت .::صاضر :: .:ليانق :هييدعت ال ءابشا

 ' ةيرغلا هذه طسو يف ...ةيداعم قراوز ..:قراوز
 : 1 1 « تافاوط» سبلي دسج تينب

111 118 

 .يدسج ىلع زاهجلا تطير دقو ...غيلب يحرج
 دغبت ودعلا قراوز ...تايتادحالا لاسراب رمتساسا
 لمحت رتيوكبله تارئاط كانم (ارتم دل ينع

 ةبسنلاب ةيئادحالا (...) بوص هجتت ادونج
 : :يه ةيعفدملل

 0 لبق ...فونألا مكرت ثنخلا ةحئار

 نويع يف ناك .دصرلا ةدحو ىلا يترايز تهتنا عدو جم
 ةردع: نح ندكا ...ىسوم لتاقملا ءاق اقدح نيلئاقملا

 3 1 ...ةرايعو

 ام لكشب تكراش دق يننا رعشا . ..يقازوا ململاف

 يننا فرعا :::نآلا: بهذا نا يلعو .. .لظبلا ميركت يف

 ؟كلذ ثدخ فدك اكل لق :غيمجلا نم نضج

 :..تاهمالا .لافطالا : حيضوتلا ينم بلطيس

 خيراتللو مهل .. او تاياورلا باّتكو .:عابآلا

 ٍ :اذكه فق فقوملا رسفاس

 دعي رحبلا يف فوطكم ىسوم لتاقملا ّلظ ا
 مهزاهج دش خحزح امدنعو .تايثادحالا يطعي هتباصا

 وهو هيبجاو يدؤي ةعاس ١5 ئقبو ...هردص ىنأ

 يف انتيرود. هيلع ترثع ىتح الا: لاخلا د فريد

 ::: ىهتنا ..: ديعيلا لحاسلا

 : ةيهاذ انا: :ءامسلا تلاق

 ...يقيدض وهف هسرع ىلا بهاذ انا :وافلا لاق

 111000 0 ل ينبتاعب نا فاخاو

 دقف .يتذخورلا نهاد اننا :لتاقملا لاق
 اذامل :نكلاو .. .ًانتاغ يند وسحي نا فاخاو .. :ترهاق

 :ءاضيبلا سنالملا هذه ..:يتلدب نع الدب ينوطعا

00 
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 . ةكرحلا نع فكت ال يروجبم جروج ةشير

 . ةحوللاو

 .ركذي نأش امهيلك يف هلو

 هيف مدقو ءارخؤم ةيسنرفلا ةمصاعلا يف يرصملا يفاقثلا

 . هتشير هتزجنا ام رخا نم ةعومجم نانفلا
 كلت .مويفلا ةعنقا ىلا . يرخا ةرم د وعبج دوحب

 سئانكلا ىدحا وبق يفاصاخ اضرعم اه ماقا يتلا

 ةحوللا عوضوم ميمصت ينو ةبرجتلا يف .ءايلامتكا
 . اهناولا تابذبذو

 تناك ةيريبعت ةوق ةعئقالا هذه يف نانفلا فشتكا دقل
 هدي تلقتنا .«لوالا عانقلا ىلع هدي عصو الو ع هنع ةيئاغ

 راد هل هتماقا يذلا صاخلا ضرعملا ءاذه هضرعم
 رهن رطشت ىتلا يول ناس ةريزج يف ضرعلل (ةرسمأا

 . نيرطش ىلا سيراب طسو نيسلا
 لب .ةيعانقلا هتحول يف هناولا دقفي ال يروجبم

 هجولا نيبو .نوللاو نيطلا نيب ةلداعملا يفرطب كسمي

 .رخآلاو تاذلا نيبو « عانقلاو
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