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 ريرفخلا ةرعأ نه
 | ظ دعو ردض ةنس نيعبس ذنم مونلا اذه لكم ْق

 0 ا هرودص نيدامؤ. ؛,( ١970 يناثلا نيرشت 0 روفلب

 - 000 نيدالخ نم رثكا يضع 00 واج ١ 3 و

 30 نك ول ةدفاك نئنذالثلا تاونسلا نكت هلآ 0 5ْ

 0 دح دجأو ولو يدصتلل ًاثبيم يبرعلا عضؤولا

 ْ ١ ؟ةذيقنت نود لوؤحلل نماضتلا نم
 0000 ةمظنالا تناك ول ةيقاك تاونسلا هذه نكن ملأ ٠

 01 دعولا اذه ةروطخ يعتو ,ةلقنسم اهموي ةينرعلا

 5 وا دج قلو ؛دجلا لكي هفادهاو هداعما دحاتو ْ

 2 10 صل لاتقلا
 1 .مويلا ى ىتحو 520 نانا 5 يع هلل عمو
 | | اذهحا ًامالك + ةيسانملا هذهب (عمستا وا ارقح ل ا
 1 ناطاا نع ردا عمسنو ارقد اما مظعمو : .ىنعملا ٠

 | ١ تلح يتلا بئاصملا لك قيلعتو ديدنتلاو بيحنلا .
 ا 9 ع نيب عايض اهسأر ىلعو انتمآب

 8 0 1 ةدحو «مو ؤيشكلا» روفلب

 00 مايا لبق و 0 ىركذلا يتناك مولا 1

 الا لودج ىلعو :نامع يف ةيبرعلا ةمقلا داقعنا نم ةليلق :

 8 اماهنبمو .اننما هةجااوت يتلا اناضقلا رظخا اهلامعا 3

 7| .١ ةيشاودعو ةروطخ هقوقيو روقلب دعو بشي
 0107 ! 3 ىلا هلوحتو هتايكأ عسوتو «دعولا» نارمتسا عمف

 1 (١ رخآ عووشبم ةمث ,ندرذكلل ةبيسنلاب ٠ «عقاو 0

 00 0 ةساوشلاب انتثما نم لينتلا فدهتسي

 ديفنت ةلواحم يرخنو دعولا اهلخم يتلا ةروطخلاو
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 [ 0000 ينردلا ا د لوبقلا 1
 ٠١ ١ ال نأ ليبس يف ةرمدملا برحلا هذه رؤو هدحو قارعلا لمحتب ناو .

 7 ١ سيلريبكلا لخدملا :يبرغلا ج جيلخلا راطقأ ىلا لصتف اهتعقر عستت
 ١ ١ هطقف اهدق عرب يتلا زازتنالا ةسايس ةسرامم نم ع ظفاح نيكمتل

 و - بركلا نأ ا : ا 2 | .مهتبتا ودع قا 0 5 يدلل مشاو

 ْ 3 1 35 ماكحلا نيبت ت نأ دعبو .نيرينع لآ | نيع ,؛ 0 0

 1 ْ 0 20 َنِ تطقاست 2 دعب هو 01 وكلا رطقلا هلا ضرعت امو ؛ 3 مك ض1 1 1 :

 ' ١  عجارتو :لودلا كلت نع ٍبرحلا حبش داعباب ةقادضالو نص ظفاخ
 ل 00 الا رياغف فقوم داختان لع هت لك نع

 2 .ةسرشلا * ب 0 ةيتيمخل د ١ 92 لما 0-0 ل ءاج 5

 يعدم يذلا نارهط القت طبرق يذلا ةقويشملا تاقالعلا دسك يف ْ 7

 ؛ 2 .مالسالاو ةيورعلل دودللا ؤدعلا ينويهصلا نايكلا عم . .مالسالا
 2 2 لود قد هغابقظإ و 1 اذه اياونا ئ 56 > فشك قف

 0 كانه ه لاز امق ف .ناقع ةمق 1 ف يبرعلا جيلُخلا لودو قارعل

 ئ لا ني تاؤرلا لع ظافحلاو لقفخلا ةن ع ويعسي نم كانه
 0 اعلا نم مراح ا فقوم. ناختا نود ةلوليح « بيكا داو

 1 عييمت د يأ ةلقرع يف هدوهج نأ مهوتم نم كانه لا امو .يناريال 3
 100 :خ رش دعبشس ينارمالا ناودعلا . دض مساح يبرع فقوم' ذاخت 0

 ١١ ١ لضو نيذلا نيرخآلا نم عقوتن :لباقملا يف .اننكلو .هنع ناودعلا
 ' ءالؤهل اوحبتي ال نأ ءمهبلاطن لب :مهرايد رقع ىلا يناريالا رش 8
 ١ ناو ,تاينمتلا ةغلب ثدحتلاو ةلطامملاو ةغوارملا ةصرف ككلواو 1

 ١ ١ مل ولو ىتح هب مازتلالاو بولطملا يموقلا فقوملا ذاختا ىلع اورضم
 1 0 هكدا لف نوهراحلا مف نم هناا رحت 0 زكي ٠

 0 ىلا: .ةيبرعلا ةدارالل شعل و خلا ناحتمالا , يه 2 ةمقا .
 4 1 دوجوم 0-- تام لك نأ معز 1 0 ولا 9 كولملا 0 1 0

 1 مادا ام طقست نل ةيبرعلا ةوارالا نغلو .ءاشيأ نمط 0 3

 : ٠ ع 1 .ةمالام نيحت يل ثلا رطاخملا
 : مهتنا دإ و او لزعلا ناوالا نأ دقو .ةذاشلاو ةفرحتل قا وما 0 ق
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 ةرورض ةيبرعلا ةيقادصملا
 ةيلودلا هن جبل ؛يبهذلا مسوملا» ف ُق

 2 جدا ا اا ا د حجومو وسو ا واط" جتج قس س77 مجم 07771 روج "1779ج وروح وع 0 ل دوم ا ا ا يس وما دوعن ودعت مانت

 ؟ تاردامم مأ تارارق |.

 ةياحاؤملا بي رعت همن
 تبا ىلع نهاري دسأ ظفاحو

 ليكولا زردنواس دلوراه ناك ىدم يا ىلا
 دحاو .ةيكريمالا ةيجراخلا يف قباسلا

 يف مالسلل ثدح اذام» ةودن ىف نيكراشملا | “7
 ةردايم نم تاونس رشع دعب طسوالا قرشلا

 قباسلا يكريمالا سيئرلا اهمظني يتلا «تاداسلا
 نيب ايجروج ةيالو- (اتنالتا) هتدلب قسراك يميج

 ًاقيقد :يىلاحلا ريمفون / يناثلا نيرشن. 189 5

 جيلخلا برح ٍِق ةلدقملا ةلحرملا نا ظحال امدنع

 :نيناهر ىلع .يناريالا بناجلا نم .زكرتت فوس
 ةقطنم يف فارعلا ىلع ديدج موجه نش :لوالا
 وسرت ثيح رصقلا ما ءانيم فادهتساو .ةرصبلا
 تيوكلا هجو ءامدا يناثلاو ؛ةيقارع ةيرحب عطق
 زردنواس ىأرو .ةيمنهجلا برحلا ةقلح يف اهلاخداو
 دعب تعستا ةيناردالا  ةبيقارعلا ةهجاوملا نا
 ,ةيناريا  ةيجيلخ ىلا تلوحتو .ةمركملا ةكم ثادخا
 رصق تاعامتجا دحا ىفو .ينيمخ نا ًاصوصخ
 ةحاطا» هدالب فده نا فخي مل .ةريخالا نارامح

 لآ ةطلس امك ةيتيوكلآ ؤلؤللا ةراما ىف ةطلسلا
 ةباثمب وه ًاقحال ثدحن دق امو .ضايدرلا يف دوعس

 اذه ...«ةديدجلا برحلا نالعال ةيناديملا ةمجرتلا
 قحلملا ىف درو يذلا زردنواس ةعلاطم نم ءزجلا

 - تيسلا) ةيكيجلبلا ,راوسول» ةفيحصل يعوبسالا
 (يضاملا ريوتكا /لوالا نيرشت ١٠5 "4 دحالا
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 ةب جيلخلا يف ةيكرملا ناوقلا دئاق

 يبرعلا ربخلب كتدنبو ضارب ” ةيوعلا زكل يار دك
 ديفا 0و

 0 دا سي ا لا 0 اا ع تل 270 سا نسا خا يا# يع 7

 عقلا لخاد م نايا ةعطقم راق يأ قسنل قش ىلع نار بط ٠
 رادقب ة ةمق ف هلررألا يامل معدلا دب ديدجتل ةمقلا زا

 نع 1 ا 1 كيوت سوسو و و ا سجس و

 (ةفطلم» ةفدص نواعنلا سلجم لود يلع حرتقب

 ”ةسكح همت وحاساو اح سس وش ةمستت7 11

 هيناربالا تالامتحالا لوح ةبكربما تامولعم سكعي

 قيوستو برحلا ةعقر ريبكت ظحلت يتلا ةبخاصلا
 نولوؤسملا ناكياذاو .ةيدوعسلاو تيوكلا يف رعذلا
 سيلف .سجوتو رذحب اهعم نولماعتي نويكريمالا
 ةيدوعسلاو تيوكلا نما ىلع فوخلا قلطنم نم
 ةيرامعملا ىلغ فوخلا قلطنم نم وهام ردقي
 دقو :يبرعلا جيلخلا يف اهوماقا يتلا ةيركسعلا
 اهربتعت وا اهزواجتت ةيناربالا تاسرامملا تأدد
 كش الو .يدجلا يدصتلا نع ًاَزجاع ؛«قرو نم رمن»
 ةيعانصلا ةريزجلا فصق دعبو .نييتيوكلا نا يف
 عدرلا ةيلاعف لوح مهو يا مهيدل دعي مل ةمئاعلا
 خيراوصلا لصت امدنعو .يناريالا صانقلل يكريمالا
 لوصولا ىلع ةرداق اهناف يدمحالا ءاندم ىلا ماغلالاو

 .اهيق يتايحلا نمالا ديدهتو ةمصاعلا بلق ىلا
 ,لب .ةفصاعلا فقوت ال ةيكريمالا ءاوهلا نيحاوطف
 يتلا ةهجولا يفو .اهعم رودت اهناف .ءسكعلا ىلع

 اهب ٍجرخ ينلا تاقيلعتلا ةرارم انه نم .اهديرت

 طوقسلا ًاسكاع . ,يضاملا عوبسالا ,يتيوكلا مالعالا

 فو «يمحت ل ينلا ةيامحلا» تانامضل يىودملا

 ىلا لصو ,ةديدج ةينما ةلداعمل فارشتسا راطا

 وضعو ءارزولا سيئرل لوالا بئانلا تيوكلا
 ناضمر نيساي هط .يقارعلا ةروثلا ةدايق سلجم
 قراط يقارعلا ةيجراخلا ريزو ءارزولا سيئر بئانو

 ةنجل سيئر مضض يرصم دفو اهيلا لصو امك .زيزع
 ةرئاد سيئر و بعشلا سلجم يف ةيجراخلا تاقالعلا

 .ةيرصملا ةيجراخلا ةرازو يف ةيلودلا تامظنملا
 ددشت ةيتيوك تارايخ راطا يف ناجردنت ناترايزلاو
 نم دادغب عم يجيتارتسالاو ينمالا قئاوتلا ىلع
 مزالتلا يف ىرتو .ةيناث ةهج نم ةرهاقلا عمو .ةهج
 ةهجاوم يف ليدبلا نمالا ةلظم يبرعلا ٍَ يبرعلا

 ًايئاقو ارادجو :يبرعلا نمالاب يناريالا ثدعلا

 ديعولا ةشاشه نم امك , دوعولا ةيشاشه نم طوحتلل

 ةريزجلا تفدهتسا امدنعو .ناريال يكريسمالا

 ,يدمحالا ءانيم تابرنقم دنع :ةمئاعلا ةيعانصلا

 رمالا نا اهدافم «ىتوتف» ب ةيكربمالا ةدادقلا تحرح

 «ناريا عدر دراو يف تستل .يلاتلاب يهو ءاهينعي ال
 ةحالملا رياعم ِق نمالا نع طقف ةلوؤسم اهئنال

 موهفمل ةئرجتلا هذهو .يمرعلا جيلخلا يف ةيلودلا

 يناديملا ىوتسملا ىلع .امهيغلت عدرلاو ةيامحلا
 ناغير سيئرلا جرخ ةظحل ىتحو .يتايلمعلاو
 ةداقلا عنقي مل ناريا ىلع ؛يداصتقالا رظحلا» نحلب
 ةددعتملا تاوقلا ةبرحت نال طقف سدل :نييتبوكلا

 تافلم نال وا :ةلثام , تلاز ام توريب يف تايسنجلا

 رارقلا ةيلآ نال لب .ًالوصف هتنت مل تيغ  ناريا»
 ًاناهر طخ يا يف ةرياثملا نم لعجت يكريمالا يسايسلا

 كانهو .هيسلجمب سرفنوكلا كانهف .ًاليحتسم
 رارقلا رئاودو ىوقلا زكارمو ةينويهصلا تايبوللا
 ةطخ ةبا ةيلاعف لطعت اهلك يشو بذاجتت يتلا

 . ةكسامتم

 يبرحلا تيوكلا ردخ
 ًاعون ةيجيلخلا لودلا يف رعذلا قيوست ناك اذاو

 ناف رجنسيك يرنه ذنم ةيكريمالا ةيجيتارتسالا نم
 :19455 ذنم نزاوتلا تالداعم تغاص يتلا تيوكلا

 ,وكسوم عم ةيسامولبدلا تاقالعلا ىلا ترداب موب

 ةيكريمالا ةيركسعلا ةيلمعلا قابتسا راطا يفو
 هلاق امل ًاعبت ,ةيتايفويسلا ةييساموليدلا ةيلمعلاب

 مدقا .ةيسانملا قا ,وه يذلا ٠ ,دمحالا حابص خيشلا

 ةّيمحم ىلا لوحتت نا ضفرت ءيبرع ةيجراخ ريزو
 ةيروهمج» يا .رجتسيك يرنه ديري امك .ةيكربما

 بيلصت ىلا تاجل كلذل .ةيطسوا قرش ؛زوم

 دعب ملو .ينمالا ىوتسملا ىلع .ةيبرعلا اهتارايخ

 ترجح لاع ىوتسم ىلع ةيركسع تاضوافم نا اب ًاضاخ

 نييركسع نيلوؤسم نيب ةيمالسالا تيوكلا ةمق ذنم
 ةدوسم ةغايص نع ترفسأ نييرصمو نييتيوك
 عافدلا قاثيم بلص يف جردنت ,ةيعافد ةيقافنتال

 يف ةيرصملا ةكارشلا ظحلتو .كرتشملا يبرعلا
 لاح يف :تموكلا نع يئاقولا عافدلا يف ماهسألا

 اهقفارم ليطعت ةطخ ُّك يناربالا ماظنلا ىدامت

 نآلا ىتحو .ةيداصتقالاو ةيتايحلا ةرودلا ةلقرعو

 نع ثيدحلاب نويرصملا نولوؤسملا ىفتكا

 وبا ميلحلا دبع ريشملا . عافدلا ريزو ةعلاطم يف درو

 لافتحا ىف هباطخ يفو .«روصملا» ةلجم ىلا ةلازغ

 -.ريوتكا /لؤوالا ندرشت 5 نينثالا) ثلاثلا شيجلا

 ىلا اوراشا نييسنرف نييركسع ءاريخ نكل .(يضاملا

 4| حبصا اهتاذ نع عافدلل يبرعلا تيوكلا رايخ نا
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 :ةريخالا نواعتلا سلجم لود ةمق ذنم ًايمسر ًاغقاو 0-7

 تارارق ةلمج اهيف تذختاو .يبظ ودا يف تدقع يتلا

 لود نم ةلود لكل لمعلا ةيرح قالطا اهنم :ةدرس

 لكشلاب ةينمالا اهروما ربدتت يكل تسلا سلجملا
 تاج سلجملا لخاد لود اميفو .ايسانم هارت يذلا

 ًالودو تيوكلا ناف :ةيناظيربو ةيكريما تارايخ ىلا
 ةماقا ْق يبرعلاو يرصملا رابخلا ىلع تدكأ ىرخا

 ةلالص ةمق الثم تناك راطالا اذه ىف .يعافدلا اهئاند

 رسهشلا ,سوباق ناطلسلاو يرصملا سيئرلا نيب
 يركسعلا قيسنتلا تاوطخ تقحالتو هنشانكا

 ةرفيش نم رثكا نيرحبلا تبثو .ةيرصملا ةيتيوكلا
 كلذك تسئل تاريغتملا هذهو .ةرهاقلا داجتا ىف ةعنما

 تباوثلا ىلا ةدوع اهنا .. يجيتارسا  ويجلا ىنعملاب

 ادخناو ايبرعايتما اضوح نوكي نا ضرتقي ام لباد
 هفادهتساو يناريالا ددعمتلا عورشم ةهجحاوم ِق

 نمالا نم اءزج نا ًافورغم تابو . ةديرعلا ةطيرخلا

 ٍْق عاضوالا رارقتسابي طينرم يرصملا ي داصتقالا

 نا امك .يناريالا بيرختلا نم م جيلخلا

 قهرملا يرصملا داصتقألا ُِق ةئر يهو سيوبسلا ةانق

 ىلاو .رمره قيضم ربع ةحالملاب ةيويح ةقالع ىلع
 كانهم «يداصضتقالا لماكتلا سحجاوه بناج

 بوث ةكرعملا سبلت يتلا ةدحاولا ةيموقلا تاقلطنملا
 ناهر نال /ناريا فيخي يذلا رمالا وهو .بيرعتلا
 هقيوطتو ؛يبرعلا قدنخلا تيتفت ىلع اهماظن
 يبرع رطق لك نيب اهلاعشال لمعت يتلا قئارحلاب
 .يبرع تيبو يبرع تيب لك نيبامك .هقيقشو
 ىوس قشمد ماظن نيبو اهنيب مثالا ةقالع تسيلو
 وهو ...هب هتطانا يذلا يداورطلا رودلا ىلع لدلد

 هدب ىلع نانبل ف ثدحي امو . حاجنب هّئادا ىلع رصب

 عيوجتو رهق نم نيينيطسلفلاو نيينانبللا قحب
 قشمد يماظن نبي كرتشملا دهشملا نم ةنيع تيتفتو

 ..نارهطو

 نم رصمو تيوكلا نيب ىرج ام نا لاح يا ىلع
 نع الضف .ةيناث ةهج نم قارعلاو تيوكلاو ؛ةهج
 يه ةرهاقلا ىلا ليمحجلا نيما ينانبللا سيئرلا ةزفق

 يه ةئراطلا نامع ةمق ودبت اميف .دخاو مقر ةمقلا
 دهجلا نم ًاضاقتنا كلذ ينعي الو .7 مقر ةمقلا
 يف نيسح كلملا هلذد يذلا قراخلا يساموليدلا
 طوطخلاو طويخلا لعجو .ةريخالا ةنسلا رهشالا
 تالاصتالا عئاقو نكل .نامع ةظحل ىف عطاقتت
 نواعتلاب ررق دسا ظفاح نا ىلع تدكا ةريخالا

 نيسح ريم يتلحر لالخ نمو :ناريا عم لفاكتلاو
 راوق يا فسن قيشمد ىلا نيتريخالا يريعتمو يوسؤم
 عيدمتو :ناريال ةلماشلا .ةيبرعلا ةعطاقملاب قلعتي
 عارصلا ةتفال وحن فاطعنالا لالخ نم فقاوملا
 زازتبا ىلع زكرتي دسا ناهرو .ينويهصلا يبرعلا
 ماع دادغب ةمق هتررق معد عازتناو ءاسؤرلاو كؤلملا

 .هخيرات نم ماوعا ةرشع ةرتف ىلع هترصقو ؛,4
 ىلع غرافلا مالكلا ربنم ىلا ةمقلا لوحب كلذ يف وهو

 «ينويهضلا ودعلا عم يجيتارتسالا نزاوتلا»
 اذه غ ولبل ةمزاللا تارالودورتبلا نيمات ةرورضو

 ضعب ةركاذ يف برقتلا نم اديفتسم .فدهلا

 /1./١5 ىناثلا نيرشت ؟  ؟؟4 ددعلا  ةيبرعلا ةغيلظلا_ "

 يبرعلا رايخلا :زيزع قراطو ناضمر نيساي هط لبقتسي تيؤكلا ريما

 مدقتلا عقو ىلع هتادحو تدحسنا موي نيرضاحلا

 عقو ىلع امك :19387 ماع توريب وحن يفويهصلا
 - .يناثبللا مدلاو ينيطسلفلا مدلا ةحابتسا

 يناربالا ماظنلا عم مويلا هؤطاوت لقي الو
 تاموقم كيكفت عورشم يف بيبا لت عم فلاحتملا

 ينب عم سيمالاب هؤطاوت نع يبرعلا دومصلا

 هذهو .اهنوحيبتسي ةيبرع ةمصاع لوا يف نويهص
 هنا .نامع ةمق ىلا هعم دسا ظفاح اهلمحرس ةظاظفلا
 - ةينويهصلا لوحولاو .كش نود ءلوحولا لجر
 فقوم يا ءاغلا ىلع لمعي يذلا .ًاديدحت ةيناريالا
 ةصرفلا نا لحا .نارهط ماظن دض دحاو يىتاملمع

 هقلطا يذلا ذفلا ريبعتلا كلذ ديعتسن يكل ةيتاؤم

 ديرن الو ..لوحولا لاجر» :سونيطسغا سيدقلا
 درحم حيراتلا» :سآدلا دالوا ع ددره نا عيطلاد

 ةلحرملا ُْق نكلو .«ةلتقلاو صوصللا ايددصي ةعبج

 نم دب ال ةبريصم تايدحت ىلا ةدودشملا ةنهارلا

 نم ءازجحا نوعطتقب نيذلا كثلوال دح عسضو

 نامع ةمقو .انمحل نم ءازجا عقاولا ف يه .انحيرات

 ةيبر»هلا ةقلحلا ةلحرم لافقال ةيجذومن ةبسانم
 نم قاروالا عزنلو ةيناريالا برحلا نم ةغرفملا
 اوعضو دقو .مالظلا يف نوصقارتي نيذلا لاجرلا
 يرتشملا مدقتف .ينلعلا دازملا ف يبرعلا ناوفنعلا
 رثكالا امهلعلو .يناريالا يرتشملاو ,ينويهصلا
 ...ءاخس

 دب ال» هنا يتيوك لوؤسم هلوقي ام لجسن انهو
 روصقلا يهني افطعنم نامع ةمق نوكت نا نم

 هاجت ةدحاو ةيبرع ةردايم غوص يف فيخملا يبرعلا

 عم تاققصلا راوح اضيا يهنيو .يناريالا رطخلا

 لبق اكريما جونزك برعلا ىلا رظني يذلا ينيمخ ماظن
 ٠...نلوكنل ماهاربا ءيجم

 ,ةيلبئارسبإلا»  ةيكرامالا تاناهولا و
 هل تصل ادع. ذهل تراك بليبيا ةلدتي ويحد

 - يكربهأ ناهر اضيا اهنا . قشمد ماظنب ًاصاخ ًاناهر

 ةمقلا ليبق نطششاو اوراز نيذلاو .ينويهص
 هللا ددع ربمالا يدوعسلا دهعلا يلو مهنيبو .ةئراطلا

 ةيجراخلا ءارزو نم ددع نع ًالضف .زيزعلا دبع نب
 سيئرلل «ةريخالا دودحلا» نع اوثدحت .نيدحيلخلا

 نع اديعبو . .يبرعلا جيلخحلا يف يف ناغير دلاخور

 عراش يف تازايهنا سكعنا يذلا ىداصتقالا نآشلا

 ءيعانصلا ملاعلا تاصروي يف امك ؛كروي وين يف لاملا

 ال يذلا يناغيرلا لجسلا ىلا ءادوس ةطقن قاضاو
 نا برعلا راوزلا ظحال :ةلئامم طاقت دزوعت

 صضيبالا تيبلا تاسادسي مكحتت تناب تالاعفنالا

 ةرادالا لخاد ةضراعملاف .ةينيمحلا ةيناودعلا هاجت

 ةدكيناكيم هيلع ياليت نا نكمي ام تثدحا اهحراخو

 نود :ةظحللا ىتح لاح ام وهو .يتاذلا عدرلا

 ةيلعافم هل نوكت 7 ديصض لمع يا يف ةفزاجملا

 نييكربمألا نا يف كش الو .ةعدارلاو ةمساحلا
 يف ميثسايس هيناعت يذلا كايترإلا ناب نورعشب

 .ءاقدصالا» ىلع ًايلس تسكعنفا نارهظ ماظن ةهجاوم

 سميج .ةقد يف .هنع ربع اذهو .ةقطدملا يف 2«نيلدتعملا

 ِق يسايسلا انطخح نا) ظحال امدنع رجتنسلش

 ةهجاوم ىف ةيبشحلا ةيذحالا لعتشس جيلخلا

 رجنتسيلش ناكو .«ةيسايق ةعرس يف يضمت تاروطت

 امدنع سولجنا سول يف يضاملا عوبسالا ثدحتي

 ىلا ةيتآلا تاروطتلا انرطضت نا ىشخا» :لاق
 اذغلب انناب رعشن امدنع :جيلخلا نم باحسنالا

 يكيتكت ميوعت» ب حصنيو .«ةريخالا ةفاحلا
 اذهب حمسي ال دق ينودهصلا بغاللا نكل .:انرودل
 يفو عافدلا ريزو .نييار قحسا لوقي انهو .ميوعتلا
 .ينويهصلا شيجلا مساب ةقطانلا «هيناحمب» ةلجم
 لجا نم سرغنوكلا يف انءاقدصا كرحنس اننا:

 ىصقا ىلا جيلخلا يف يكريمالا دحاوتلا ةدم ربصقت

 نيتحلصملا نيب يوضعلا لخادتلا ءوض ىلع دح
 ىلا ديعُي مالكلا اذهو .,ةيليئارسالاو ةيكريمالا
 وردنس يلاطيالا سيئرلا هيلا راشا ام ةركاذلا
 يف نودوجوم نييكريمالا نا» 11/1 ماع ينيتريب
 ريزو اهموي قلعو .:ليتئارعسا نع عافدلل نانبل
 كلذ ىلع سرطب داؤف قياسلا ينانبللا ةبجراخلا

 فقوملا ىف ةدحتملا تابالولا نع امئاد اوشتف» : الئاق
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 فقوملا يف ليئارسا نع ادبا اوشتفو .يليئارسالا
 .«يكربفالا

 نافع ةمق باوبأ ىلع ةيجيلخلا تاروطتلا نكل
 راوح» نع ةلصفنم نوكت نل ةمقلا دعي امو

 .يكريمالا ةيجراخلا ريزو هقلطا يذلا «:ناشرطلا

 اومجحا تايفوسلا لعلو .وكسوم يف ردلوش جروج
 نع ةرابع يه نطنشاول ةيلعف ةيده ةيا ميدقت نع
 نا دعب ءايوروا ىف يوونلا فلملا لوح قافتا فصن

 يىلزانتلا دعلا ةلحرم ىف تلخد ةرادالا هذه نا اوحوا

 ظافتحالا نم كلذل ًاعبت .دب الو .ةيناثلا ةيالولل
 فصنو ةفوشكم فصن ةيتاتفوسلا قاروالاب

 يكريمالا يباختنالا ماعلا وسر راظتنا يف .ةروتسم

 بعلي كلذل .ةحضاولا تالداعملا نم ددع ىلع

 نا نكمي ام لخاد ضومغلا ةقرو فوشتابروغ
 بعلت اميق ,يتايفوسلا عضولا نويبوروألا.ةرينعب
 ضومغفلا لخاد حم وضولا ةهقرو ةيكريمالا ةرادالا

 زجعلا نم ليوط طيخ ةمث نيتلاحلا نيبو .فيثكلا
 فورظ بيترت يف ينايفوسلا رجعلا نم امك يكريمألا
 ةمئثو .برحلا يف ةتفاكتملا ةيوسنلل ةجحضان ةيناربا

 يف ةيباختنا ةقرو ينايفوسلا ضومغلا نا لوقي نم
 ىلع وه رشابملا اهناهرو .ةيكريمالا عارتقالا قيدانص
 عقدو جيلحلا ُْق يكريمالا يدقدتسملا طحلا قيمعت

 ىلا سيلو ,ةلماشلا ةقفصلا» ىلا ةيناغيرلا ةرادالا

 ىلع فوششتابروغ زكري امدنعو .ةيئزجلا ةقفصلا
 ةيراوملا ةلازا ىلع قاقتالا درجم 0 يدق اذهف

 ال ابوروا نم ىدملا ةريصقلاو ةطسوتملا :ةيوونلا
 طاقن ىلا ةدوعلل ةجاح ةمثو .ٍبولطملاب يفي

 الا رفوتي ال اذهو . جيلخلا دييحتل تسلا فيشدجيرب
 ءايسراو :ةينيلطالاو ةيكريمالا لدنطابسألا تاحسناب

 ىلع بحستب امو .لحلا ةرادا يف ةيطفن ةكارش

 ةيورلا يف ًاضيا قيطني ؛يبرعلا جيلخلا

 .ينويهصلا  يبرعلا عارصلا ىلع ةيفوشتايروغلا
 ىلا قيرطلا وه يلودلا رمتؤملا نا يرن وكسومو
 بابعلا قشل ةلصوي 24/ رارقلا نا امك .ةيوسنلا

 الك فو .جيلخلا برح فقو وحن بخحاصضلا ينازيالا

 درفتن نطفخشاو نا تايفوسلا ىربو .نيلاحلا

 أزجتي ال اءزج تحيبصا اهنا دح ىلا .ةمزالا حشتافمب

 ءاردخلا دحا :نامفوش للناكس لوقي امك ءاهنم

 نا ًافيضم .نواتجروج ةعماج يف نييجيتارتسالا
 ..أطخلا يف يكدتاماردلا طروتلا وه كلذ

 ةببحأإلا سرفت
 ةربخالا ةظحللا ىدح ,يحوب ءيش ال نا عقاولاو

 ةيكربمالا ةرادالا ناب ةئراطلا نامع ةمق قيست يتلا
 نم مغرلا ىلع .ةيجيلخلا اهتاباسح ةعجارم دراو يف
 ىلع زكرت كر وي وينو نطنشاو يف تاقيلعتلا مظعم نا
 ةجيتن .عاضوالا اهسمالت يتلا ةساسحلا ةطقنلا
 .ةلماشلاو هكا برحلا يف نارهط تارايخ
 ْف تامولعم تث ا طخلا يف ًاناعماو
 1 جييلخلا ل ْق ةيكرمالا تاوقلا دْئاق نا سيدراب

 نويستلا سلجم لوب ضعب ىلع ضرع :نسسريب
 ةيميستلا اهلعل) ةكرنشم ةيركسع ناجل قالطا

 ةيسابسالا ىنبلا عضت ؛ قاسم ةملكل ةدساموليدلا
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 ةيركسع تادحو دجاوت اهنيب نم :ةيئاقو تاءارجال
 تامولعملا تظحالو .لودلا كلت يضارا قوق ةيكربما
 لادبتسا ىرج ثيح . الماش ناك يتيوكلا ضفرلا نا
 قئاوتلا ربع يبرعلا نمالاب يكريمالا نمالا
 .قارعلا عم ينمالا مزالتلاو رصف عسا يجيتارتسالا

 يف ىلوالا ةوطخلا لكشي نا نكمي يذلا رمالا وهو
 يف ةدحاو ةيبرع ةيجيتارتسا ةلثك ليكشت عورشم
 فاطعغنالا اذهو ةيناربالا ةخخفملا عاضوالا ةهجاوم

 ال نا هدافم يساسا نيقبل لازتخا ينيوكلا

 تاءاقل) ةئروسلا دوعولا الو ةيكربمالا تانامضلا

 ةلودلا ريزوو تيوكلا ةيجراخ ريزو عم دسا
 ىتح الو (يميصعلا ,ةيجراخلا نوؤشلل يتيوكلا
 تارارق ىف ريثانلا ىلع ةرداق يتايفوسلا طغضلا

 عم لحادتملا يبرعلا قدنخلا هذحو ةيناربالا توملا

 «برحلا مجنم» لافقاب ليفك يبرعلا قدنخلا
 مهتارارق ةمقب نوقبتسي نويتيوكلاو .ةيئيمخلا
 تذه ةحمرب دعب لاحم الف .نامع ىف ةمقلا تارارق

 بيرعت ىوس ةيناريالا ثثجلا نم ةلئاهلا ةيمكلا
 ضرف كلذ نآش نم نال .لولحلا بيرعتو ةهجاوملا
 باطقتسالا تاسايش داعباو ىلودو يميلقا نزاوت

 بتاطقتسالا نارغ ىلع .ةنمدهلا سبركب يذلا يداحالا

 .كرتشملا راثذتسالا اضيا سركي يذلا يئانثلا

 .ةديدجلا ةيبرعلا ةلاحلا وا ديدجلا نيقبلا اذهو
  ةينمالا امهتامزلتسم يف امك .ةينقتلا امهتارورض يف
 .نامع ةمقل لامعا لودح لضفا ةيجيتازتسالا
  يناريالا عيبطتلا نويراحي نويكريمالاف
 .رطخلل يجيلخلا نمالا ضيرعتب يتايفوسلا
 يكريمالا  يناردالا مهافتلا نوفسي تايفوسلاو

 تقولا اذه يف :يلالملا ماظن ىلع يداضتقالا حاتفنالاب

 ينويهصلا نادكلا عم تاقالعلا فلم نارهط ملدا

 يحسمدك ديفادي هنقالع ىقرت يذلا يبورخ نسح ىلا

 - ناريا» موجن مهو .رميوش ناو يدورمن بوقعيو
 ف مهاقتلا ثيح :185 (ويلوي) زومت 8 ىلا ,تيغ
 ينعي اذه .ةيداحتالا ايناملا يف عحروضام ةنيدم

 - ينويهصلا يومدلا ؤطاوتلا ىف رخا دكصف

 . تاقاقحتسالا هذه لكب ةيشعم نامع ةمقو . يناربالا

 تالوادم وا ةينقرو تارارق ىلع اهراسسحدقا قؤديب كلذل

 تاديقعتلا ةناخ يف بصي .ادفاضا !دنقعت ةيرظن

 دحاؤلا يموقلا فقوملا كحمف .ةيلودلاو ةيئارباألا

 قدنخو دحاولا ةيركسعلا ةهحاوملا قدنخ وه

 .لولحلا فاصناو .دحاولا ةيسامولبدلا 4 ةهجاوملا

 لكشت الو نارهط ماظن يرغت تارارقلا فاصنا امك

 الو ,ةيلودلا ى وقلا ءاضدا جعزت ال يىهو ٠ ,هل ًاعدار

 هوجولا ةبعل نع عالقالا ىلا يلاتلاب اهعفدت
 مسوملا يف ةيرورض ةيبرعلا ةيقادصملاو .ةنعقالاو
 ناهرلا اهلعل لب .ةيلودلا ةيقادصمالل يبهذلا

 ينلا براسملا قالغاو ؛حالبسلا ةكرفغم بنسكل

 ةيوسستلا راصخ يف ناعمالل يناريآلا:ماظنلا اهلسوتي
 يف يقارعلا حاجنلا دعب لاجم الو ...اهليطعتو
 ريصتملا كرتل نارسال نيبقيقحلا يىدصنلاو دومصلا

 بيصت نا نم دب الو .ردقلاو ءاضقلا حسبرب يبرعلا

 ...ةمقلا عاسؤرو كولم ةدقازعلا ةعاحشلا ىودع
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 اا دوو ات ودوم جو وك ل ميس يس ص يو زر ع د وصص او وب دو با

 نامع ةمق يف مدطنصتيب ةقرفلا ءاوحا ءاقنإ ! نرعلا هاكحلا ضعب تالواحم :لاشوب نساب هط

 يداردالا هاظنلا دض دا يبرغ ففومد
 1777 ب تن وج جما يعرج 17 ومس سا ا اوسساسا رود و ب

 هددونب ةفاكد ه5/ رارقلا نع ليدب ال
 ىلع يلمعلا يقارعلا درلا وه اذه .هلسلستو
 رارقلا اذه لوح فافتلالل ناريا تالواحم

 ةين نسح نع ةيلود ةنواعمب ؛.هضاهجاو هعييمتو
 ةيسايسلا ةيزاهتنالا ىلع دنتسا قيسم طيطخت وا

 .فقوملا يف حجراتلاو

 نع ةينالع ثيدحلا دراو يف تسيل نآلا دادغب
 :,69/ رارقلا بدلاود يف اصعلا عضت يتلا لودلا كلت

 هل ططخ يذلا هراسم نع هفرحت نا ديرت يتلاو

 تقولا يف اهنكلو .هتمرب يلودلا عمتجملا هفاتحو

 ذخايس ىح يذ لك نا ةرم نم رثكا تحصفا هسفن

 ءوض ىلَع ًالبقتسم قارعلا عم لماعتلا يف هقح

 ةبغرلاو برحلا ةيضق نم ةيفخلاو ةنلعملا هفقاوم
 تقولا نا ًامامت كردت دادغبو .اهفقو ىف ةصلخملا

 :بسحف برحلا فقو ديعص ىلع ال اهحلاصل ريسي
 ميلستلاو يموقلاو يميلقالا اهرود يمانت ُْق امئاو

 كلذل .يملاعلاو يموقلا نيطيحملا يف رودلااذهب

 كسمت ىضم تقو يا نم رثكا دادغب تحبصا

 ًأشن يذلا فقوملا يف مكحتتو ثادحالا طويخب

 مث نمو .الوا قارعلا دض ةيناريالا ةيناودعلا ببسب
 نمالاو خلسلل اهديدهت اريخاو ةقطنملا رطقا دض

 برح رطخل :لقألا ىلع ةقطنملا ضيرعتو نييلودلا
 «ءادهشلا طالب» ةسردم يف ةيئاريالا ةميرجلا .ةرمدم
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 ةزراد فورحب ةلاسر
 كرحت ةيادب عمو .نييضاملا نيعوبسالا لاوط

 نع برست امو ليق امو .ةدحتملا ممالا ماع نيما

 ةلدعم ةغيص قفو .مالسلا :لالخال ديدج ىعسم
 وا :رايتعالا رظني تذخا :6947 رارقلا نم ةعيان

 ةفورعملا ةيناريالا ةروانملا خف يف تطقس حصالاب
 نويقارملا ناك ةرتفلا هذه لاوط ,هتاذ رارقلا نم
 ةيوجلا تايلاعفلا راسحنا ببس نع نولءاستي
 ةيطفنلا ةيوبحلا تآشنملاو فادهالا دض ةيقارعلا
 تاداهتحالاو تاريسفتلا كلذل ترددعتو .ةيناربالا

 عضوو ,نيقيلاب كشلا ًاريخا قارعلا عطق ىتح
 ةيقارعلا تارئاطلا تثعب نيح .فورحلا ىلع طاقنلا

 ربوتكا /لوالا نيرشت "59 يضاملا ءاعيرالا موي
 نع ليدب ال هنأب .ملاعلا لكل ةزراب فورحب ةلاسر
 ناف اذه ادعو .اهلسلستو هدونب ةفاكب 55 رارقلا

 عم ةينغلاو ةضيرعلا ةبرجتلا بحاص قارعلا
 ةبعل ءارو رجني نا هسفنل حمسي نا نكمي ال :ناريا
 .لودلا ضعب تلعف امك ةيناربالا اياونلاو ةعيدخلا
 ,برحلاوه ةظحللا هذه ىتح لاز ال ناريا رايخف

 لب .اذهاهجهن يف رييغت نع ءىبني ام قفالا يف سيلو
 دعب يناودعلا يناريالا فدهلا حضتا سكعلا ىلع
 طورشلا ءالماو ةروانملاو ةعمدخلا ءادرب فلغت نا
 رمتستس اذه لك لباقمو .كلذل .يىل ودلا عمتجملا ىلع

 درصاخ ىلع لصاوتملا يركسعلا قرطلا ةسايس

 موي ةحارص هنع نلعا ام اذهو .اهسارو ناريا
 بئانلا ناضمر نيساي هط ديسلا يضاملا ءاعبرألا
 ىدل دكا دقف .يقارعلا ءارزولا سيئرل لوالا
 ةدايقلا رارق .ةيبرع ةلوج يف دادغب هترداغم
 ةيداصتقالا تآشنملا ريمدت ةلصاومب ةيقارعلا
 خضري نا ىلا :ناريا نم ةطقن دعبا يفو ةيناريالا
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 مالسلاو لدعلاو قحلا قطنم ىلا يناريالا ماظنلا
 .لماشلا

 نإ السنلا يش ددحت نا رئاطلا

 يقارعلا لوؤسملا ديكأت نا رظنلا تفلب اممو
 سيئرلا سؤرت نم دحاو موي دعب ءاج رارقلا اذهل
 ةروثلا ةدابق سحلمل ًاكرتشم ًاعامتجا نيسح مادص

 ,يكارتشالا يبرعلا ثعبلا بزحل ةيرطقلا ةدايقلاو
 نيتحاسلا يف ةيسايسلا تاروطتلا ثحب هلالخ مت
 .ةيلودلاو ةيبرعلا

 يضحملا ءاعبرالا مود تقرخ ةيقارعلا تارئاطلا

 جيلخلا ةقطنم يف ناريا ةهبج داس يذلا ءودهلا

 ةلسلس تذفنو نييضاملا نيغوبسالا لالخ يبرعلا

 فادها دض ةئدنرجلا ةيعونلا تايلمعلا نم
 لامش قاصضم تلمش .ةيناريا ةيطفنو ةيداصتقا

 تاعانصلل كامعمو ,ةسمهالا ةقعلايلا زاريش

 فادها ريمدت ىلا ةفاضا ,اهناذ ةئيدملا يف ةيواميكلا

 يدع عمم يعم يناربا يحي عفش يف يكتم
 ثالثل ةرثؤمو ةقيقد تابرض هيجوتو .ةميكح
 تناكو .ةيناربالا لحاوسلا برق ةيطفن تالقان

 ىلع ةقباسلا ةليللا تراغا دق ةيقارعلا تارئاطلا
 ةيلمعلاب ناريا تفرتعا دقو .ةيطفنلا راجاغا لوقح
 ةيعانصلا اهتآشنمب قحل يذلا رامدلابو ةيقارعلا
 ةيناكسلا ندملا برضب .درلاب تدعوو .ةيطفنلاو
 لاعشاب تددهو .دادغب ةمصاعلا اهنمو ةنقارعلا

 مغر اهنع مجحي قارعلا لاز ال يتلا ندملا برح
 ةيدودحلا ندملا يف اياحضلا نم ديدعلا طوقس
 ,ةدماصلا ةرصبلا ةنيدم اهنمو ةيقارغلا
 يناريا خوراص اهيبس يتلا ةعورملا ةخيرجلابو
 ىلا ىدأ امم :نادغب ىف ةيئادتبا ةسردم ىلع قلطا
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 مهرامعا حوارتت لفط ةئام نم رثكا حرحو داهشتسا

 حرجلا اذه مغرو .اماع ريششع ينثا ىلا ةتس نبب

 ليحب دادغب تكسمت يقارعلا نادجولا ىف غيلبلا

 برحلا هذه لثم يدافت لما ىلع :تلاز امو ءريصلا

 لعف يا عم ًامتح لدخلا !ذه عطقتس اهنكلو .ةرمدملا

 اهدنعو ةيقارعلا ندملا هاجتاب ديدح يناريا

 مادص سنئئرلا لاق امك «ميلحلا بضغ» رجفنس

 نارياب قحليس ام ىدم نع ريبعتك .ًارخؤم نيسح

 دادغي تدعا دقلف .يقارعلا درلل ةجيتن رامد نم

 بضغ عم بسانتي امب برحلا هذه ضوخل اهتدع
 رجفت اذا ميلحلا

 ةدوسحملا تالامثحالا ْ

 ؟ندملا برحب ديدهنلا ريغ ناريا ةبعج يف له
 ناريا مايق ةيناكما نع نولءاستي نويقارملا

 يف ةرغث حتفتو قاروالا ظلخت ةيركسع ةرماغمب
 ال يتلا ةيقارعلا ةدايقلا نكلو .لماشلا اهقزام رادج
 ريدتو ؛ناريا عم ةهجاوملا تالامتحا نم ايا لمهت
 باتك يف ارقت اهناكو ينيمخ ةرمز عم عارصلا
 ةيا نا ملاعلا لكل دكؤت تلاز امو ًارارم تدكا ,حوتفم
 اهلام نوكيس ةينطولاةدايسلا دض ةيركسع ةرماغم
 ةرايز تءاج ىنعملا اذهب امبرو .لشفلاو ريمدتلا
 دئاقلا بئان هللا ريخ ناندع نكرلا لوالا قيرفلا
 يقارعلا عافدلا ريزو ,ةحلسملا تاوقلل ماعلا
 عباسلا قلايفلا تايلمع عطاوق ىلا يضاملا عوبسالا
 ةيامح ةيلوؤسم ىلوتت يتلا سداسلاو ثلاثلاو
 ةنيدم صيصختلابو .بونجلا يف قارعلا ضرا
 ةناصح ىلا نامطاو عطاوقلا دقفت دقو .ةرصبلا
 يا ديدبت لفكي امب ةيعافدلا تابيترتلاو عضاوملا
 رصنلا قدقحتو ٠ :قارعلا ةدانس فدهتس موجه

 ددسلا نلعا ًاضيا ددصلا اذهبو .ناريا ىلع مساحلا
 يف ءارز ولا سيئرل لوالا بئانلا ناضمر نيساي هط

 يف نيلوؤسملا عم ثحبيس هنا ةيبرعلا هتلوج ءدب
 ديكأنو ءبرحلا عوضوم اهروزيس ينلا راطقالا
 رادنقاو :ةهبجلا لوط ىلع يقارعلا فقوملا ةبالص
 نم برقت ةلواحم ةبا قحس ىلع ةحلسملا تاوقلا

 .ةيقارعلا يضارالا

 يتلا ةيبرعلا ناضمر نيسساي هط ديسلا لوح
 نيرحبلا  روطسلا هذه ةباتك ةعاس ىتح  تلمش
 ةيناثلا ةيبرعلا ةلوجلا يه :ىلامشلا نميلاو

 ع ويسالا علطم هل قبس دقف .يقارعلا لوؤسملل
 سيئر بئان زيزع قراط ديسلا هقفاري يضانملا
 تيوكلاو ةيدوعسلا راز نا ةيجراخلا ريزو ءارزولا
 امههتدوع دعب نيسح حمادص سيئرلا امهليقتساو

 .ةرايزلا جئاتن ىلع علطاو ,ةرشابم

 دكؤت ةعساو ةيمالعا ةيطغتةرايزلا ةيطغت
 ؛برحلا هتلخد يذلا فطعنملاو فقوملاةيمها

 ةدبرع ًاراطقا لمشتل اهعيسوت ىلع ناربا رارصاو

 .ةينطولا اهتدايس دض ناودعلا ةسراممو ىرخا

 ةداجلا تاراوفلا
 نيسسح مادص سيئرلا لسرا هتاذ تقولا فو

 لك ىلا ةروثلا ةدايق سلجم وضع يلع نسح ديسلا
 ثحب راطا يف كلذو .يبونجلا نميلاو نادوسلا نم
 تاريضحتلاو .ةنهارلا ةييرعلا عاضوالاو برحلا

 ثحب ىلا ةفاضا ؛نامع يف ةليقملا ةيبرعلا ةمقلا دقعل

 ناانه احضاو وديبو .ةيئانثلا تاقالعلا
 ىيادوعح هد

 نم فدهتسن ام لوا فدهتسن ةيقارغلا ةيساموليدلا

 ةدحوم ةلعاف ةيبرع ةفقو قدقحت ىلا كرحتلا اذه

 ةرولد ًامناثو ؛ دوا ينودهصلا يناريالا فلاحتلا دض

 ينلا ةيبرعلا ةمظنالا دض داحو دحوم يبرع فقوم

 قيقحتلو دسا ظفاح ماظن ديدحتلابو ناردا دئانست

 نامع ةمق ىلع ةمهم ًالامآ قارعلا قلعي نيفدهلا نيذه
 ناضمر نيساي هط دديسلا هفلا رابشا ام اذهو .ةلدقملا

 ةريسم ف ًاديدج ًاقيرط حتفتس نامع ةمق نإ لاق نيح

 برعلا كولملاو ءاسؤرلا نا ًادكؤم ٠ .يموقلا ضوهنلا

 ةيموقلا مهتايلوؤسم لمحت ىلع ةرملا هذه نورصم
 نم ةيبرعلا راطقالا ددهت يتلا رطاخملا ةهجاومل
 ماظن نيب يجيتارتسلاو ينلعلا نواعتلا لالخ

 امهديعصت رارمتساو .ينويهصلا نايكلاو ينيمخ
 نا» فاضأو .ةبعسوتلا ةيناودعلا امهتسايس

 اولصاو نيذلا برعلا ماكحلا نم ءالمعلا تالواحم

 كولملاو ءاسؤرلا عماتجب هي يحل ةيئنادخلا مهتسأ ديس

 ةحاسلا ىلع ميخت ةقرفلا ءاوجحا ءاقبياو ؛برغلا

 يبرع فقومب نامع ةمق ف مدطصتس .ةيبرعلا

 يناريالا ماظنلا دض ةداح تارارقو دحوم

 ىلع هتاءادتعا ددعصت ىلع رصبي يذلا ينويهصلا

 .ةيملسلا ةيلودلا تارارقلا هضفرو ةيبرعلا يضارالا

 دكؤوت تارارقب ةمقلا هذه جرحت نا ةيمها ل اما

 زرفو :يميمضلا يموقلا ءامتنالاو ةيبرعلا ةيوهلا
 ةينيرعلا ةمظنالا ضعبل ةلذاختملا ةينادخلا فقاوملا

 نييناريالا نيدتعملا عم دحاو قدنخ ٍِق فقت يذلا

 قارعلا دض مهناودع ةلصاومل مهمعدتو ةنياهصلا
 .ةيبرعلا ةمالاو
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 نواف بسس و ا ل عا ا ا ا ا .٠ اوشا يي د

 نارا تاءادنعا

 ينويهصلا نادكلا تاءادنعال راركت
 ةينانبللا ةيلهإلا برحلا لبق
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  ةيناريالا برحلا عالدنا دعب .تاونسل
 ىعست ةدحتملا تايالولا تلظ .ةيقارعلا كنب

 ١ يجيلخل 3 دلا نواعتلا سلجم» لود عانقال

 برحلا هذه نأ .(ماع لكشب برعلاو) صاخ لكشب
 ةياهن ال ام ىلا اهرارمتسا ناو :ءامسلا نم ةمعن» ىه

 اهنما ىلع رطخ امهالك نيراج نم لودلا كلت حيري
 .اهريصمو اهتدانسو

 وه يكريمالا فقوملا اذه نع ربع نم حضوا لعلو
 قرشلا ىلا صاخلا ناغير ثوعبم بيبح بيليف
 دولكود لاشيم عم ةلباقم يف لاق نبح كلذو .طسوالا

 ودروب ةعماج يف ةيسايسلا تاساردلا دهعم ريدم
 ام ١986 فيص يف ةيلودلا ةسايسلا ةلجم اهترشن

 يذلا نهارلا ةدحتملا تايالولا فقوم نا 1
 ثحبلا ةيلمع يف رشابم لكشب لوخدلا مدعب يضقي
 كاهنا باقعا يف يتاي لحلاف ,فاك فقوم وه .لح نع
 يسايسلا ماظنلا يف ريبغت بتاقعا يف و نارباو قارعلا

 ةسايس يف ليدعت ءارج نم وا ءنيدلبلا نم لك يف
 مادختسا نكمي اهدنعو ...نيعزانتملا نيفرطلا
 :يمالسا رمتؤم :ةنكمملا ةطاسولا لاكشا فلتخم
 طيسو يأ 11 ؛برعلا نويراسيلا ٠ ,ةيبرغ ةعماج

 رفوب يمالبسالا رمتؤملا نا دقتعا ايصخش يننا .رخآ

 .«حاجنلل طورشلا لضفا

 يف لح ىلا لوصولا ةلوهس لوح نيمطتلا اذه نإ
 لودلا نيمطت ىعسم نم يسابسا ءزج وه .ةياهنلا

 نيفرطلا فاعضال برحلا رارمتسا ناب ةيجيلخلا
 !لهس رما لح ىلا ةياهنلا يف لصوتلا نا امك ديفم رما
 ىلع اهسفن ةحارصلاب درو دق فقوملا اذه لثم ناكو

 يكريمالا ةيجراخلا ريزو رجنسيك يرنه ناسل
 ةفيحص يف اهترشن يتلا ةريهشلا هتلاقم ىف قبسالا
 دعب يأ ١487/5/١5. خيراتب ؛«تسوب نطنشاو»
 «نانيلل ينودهصلا وزغلا ةيادب نم طقف مادا ةريشع

 يف ةيكريما ةسايسل الماكتم اغورشم اهبيف مدقو

 تايطعمو وزغلا كلذ رمثتست طسوالا قرشلا

 نع ثيدحلا باب يفف ...قارعلاو ناريا نيب برحلا
 بصحعتلاو ناريا ةروطخ ىلع رجنسيك زكر جيلخلا

 تيوكلا ةسلا فدهلا

 انف ناس يس < 6 وت د تاو سما تست ا ج7 تو

 دما ظناح تادهعت نطنم
 جبلخلا ىف هنافكو

 ههووتتسسجصو جاوب هدودع كم3 يدم جسد توا طابا هج دو يوتا وطاولات ومو حصسجسسوجت 0711# رما نط مصمم سمو جا 1 لا خا

 وعدن نا لبق .فاضا هنكل هردصت يذلا ينيدلا

 يف فواخملا» نا .يناريا  يكربما مهافت ءانبل ةحارص

 نوكت نل ةيكريمالا حلاصملا ىلع راطخالاو جيلخلا
 ةوعدلا لياقمو !!«برحلا حبر قارعلا نا ول لقا

 يا ميدقت مدع ىلا حزحي اعد ,ناربا عم مهافتلل

 .قارعلل ةدعاسم

 مها اهنع ربعي يتلا ةيجيتارتسالا هذه نإ
 ةقطنملا اياضق عم ايطاعت نييكريما نيريبخ
 برحلا نع برعلا لزع ىلا ةيادبلا ذنم ةيعاسلاو
 دق ؛:برحلا كلت رارمتسا نامصو ةيقارغلا  ةيناردالا

 رمتسا .ًالماش نوكي داكي ًايمسر ًايبرع ًافقوم تزرفا
 ةيبرعلا لودلا مظعم فقاومي مكحتي تاونس ةدع
 كلت نا ىلع موقي وهو .اهتاروطتو جيلخلا برح نم
 :نارياو قارعلا امه طقف نيدلب نيب عازن يه برحلا
 هيلعو .نيدلبلا نيذه يف نيفلتخم نيماظن نيب ىتحو
 تاقالعلا درجم ىلع موقي اهنم فقاوملا ديدحت نإف
 فرم فيمباف نعل يضردسلا دلعلا طخرف حلا
 نيتيبرع نيتلود نيب فالخلل ةاعدم سيل يلاتلابو

 قارعلل ةديؤم امهادحا نوكت نا برحلا جراخ
 سلجم لا 3 ىتحف . .ناربأال ةديؤم ىرخالاو

 .ًامئاق «نيابتلا» اذه لثم ناك يجيلخلا نواعتلا

 جودرم روذل يروسلا قيوسنلا
 «جيلحلا بفرح ةعيبطل ةرضاقلا ةئؤرلا هذه

 عامطالا ةقيقح يفخت تاونس ترمتسا ىتلاو

 يلاتلاب يقختو .ةيناريالا ةيروطاربمالاو ةيرصنعلا
 ططخملا ٍْق اهمادختساو عامطالا هذه طانترا

 طقف ىداملا ررضلا لازنإ نم دعبا فدهلا ؛تيوكلا برح |

 10 - [ خلوا: تطال كلخقات -



 ديدبتو اهلك ةقطنملا قيزمتل ينويهصلا يلايربمالا
 ةيفئاط تاليود ىلا اهليوحتو ةيبرعلا اهتيوه
 ةيلايربمالا ةنميهلل ةعضاخ ةيرصنعو ةيبهذمو
 نم يروسلا ماظنلا ناك ؛ةيؤرلا هذه ...ةينويهصلا
 ةيبرعلا لودلا ىذل اهقيوست ىلع نيلماعلا زربا

 يا نأب ةقحالتملا هنالافك ميدقت لعو ةيجيلخلا

 سيئر لظ دقف .راطقالا كلت ددهتي ال يناريا رطخ

 لقني برحلا تاونس لاوط روكذملا ماظنلا

 تيسنل ناريا ف هءافلح نأب تادهعتلاو تانامضلا

 يال اوضرعتم نل حمهناو جيلخلا ِق عامظا ةبا مهل

 ةلباقم ىف دسأ ظفاح لوقي ددصلا اذه ىفو .هيف ةلود

 حجحيراتب ةيتبوكلا «سسقلاب ةقفيحص عم

 ريشت يتلا يتيداحا لك ىلا ثدع ولا 514

 تدكا يننا دجتس امهتركذ نيذللا نيينعملا ىلا

 عيسوت يا ىلع قفاون ال الوا اننا تدكا ...يلاتلا
 نادلدلا ينعنو ىرخا ًانادلب لمشت ثيحبي برحلل

 يا مضب لبقن نل اننا ًايناثو .جيلخلا ىف ةيبرعلا
 ىلا تدع ول .ةبقارع ضرا يا وا ةيبرع ضرا

 نيلوقلا نيذه دنع نحنو .اذه دجتس يناحيرصن

 انفقوم فرعي عيمجلاو ,.امهب ًالماك ًامازتلا نؤمزتلمو

 نآلا هلوقا امو . ًامامت انفقوم نوفرعي ناريا يفف . اذه

 ماما داندكا :نيدنعملا نيذهي قياسلا يف هتلق امو

 نالعا ٍبلط ىلا انلصوو ةرم رثإ ةرم نييناريالا
 .«ددصلا اذهب فقاوم

 رودلاب انمق اننإ» اهسقن ةلباقملا ف فيضي مث
 ال ثيحب اهتيادب ذنم برحلا عيسوت عنم يف يساسالا
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 ماظنلا عاطتسا ةغيصلا هذهي !:ىرخا ًانادلب لمشت

 اجودزم ارود جيلحلا يف هسفنل قوسي نا يروسلا

 يف ةحادملا تانامضلا ىدحا وه ج ودزملا رودلا ادهف

 مدعب نامض وه امك برحلا يف ناريا ةفك ناجحر لاح
 ةهج نم وهو ...جيلخلا هاجتاب برحلا عيسوت
 قارعلل يوق مصخ دوجو رارمتسا نامض ىرخا

 جورخب برحلا ءاهتنا لاح يف كلاقنتتا ىلع رداقو

 1 .ًايوقو. ًارفظم قارعلا

 يقل ؛يروسلا» قيوستلا اذه نا ارس سيلو
 لكشو .ةذفان ةنحنلخ طاسوا ىدل ةنيعم ةيباحجتسا

 ماظنلل يجيلخلا يلاملا معدلا رارمتسال ةيفلخ

 ماظنلا تافرصت نم كاذ وا يبرعلا دلبلا اذه بيضت

 هل تضرعت ام اهتمدقم ىفو .ةفلنخملا يروسلا

 ةيجيلخلاو اصوصخ ةيدوعسلا ةيساموليدلا
 نم فشكت امو .نانبل يف تاءادتعا نم ًامومع
 ثداوح ىف ةيروسلا ة ةينمالا ةزهحجالل تاماهبسا

 تنوكلاو ةيدوعتنلا قف ترح ةريسثك بيرخحت

 تناك ةريثك ةحلسا تانحش تطيض دقو .تارامالاو

 نم ةمداق تانحاش يف جيلخلاو ةيدوعسلا ىلا ةيرهم

 ءابيتسالا كلز ىلا فاضبد ...اهيف ةرام وا قشمد

 ةهجاوم يف يروسلا ماظنلا رود نم مراعلا يىدعشلا

 فانئتسا هيلوت يف مث نانيلل ينويهصلا وزغلا

 اهيلع برحلا هنشو ةينيطسلفلا ةروثلا ةقحالم

 يف ةلصاوتملا تارودلل هتياعرو . ًايسايسو ًايركسع

 .تاميخملا ىلع برحلا
 ةقشحلا فاشكنا

 برحلل ةيقيقحلا ةعيبطلا ءافخا نا ريغ

 ال ام ىلا رمتسي نا ًانكمم نكي مل ةيقارعلا  ةيناريالا

 اهيف فشكت يتلا ةلخرملا ينأن نا دب الف .ةياهن

 جيلخلا يف ةيبرعلا لودلل هرمضت امع اهسفن ناريا

 لصاوتف .قارعلا ىلع هللا حمس ال  ترصتنا ءاوس

 اهطورشو اهتنميه ضرفت وا ؛تيوكلا هاجتاب اهفحز
 دوعبس' نبه ليخلا نع اهرجخ'لاحح قاوا :فحز نود

 يف «وخر نطي» هنا دقنعن امع شتفت ذا :فارعلا

 :ةلغف لصح ام اذهو ...ةيدرعلا ةمالا هذه دسح

 ىلع ةرركتملا ةيناريالا تاءادتعالا ٍْق ةلأاسملاو

 ةسرامم ِق رارمتسا درحم تسيل تيوكلا

 ىلع هلك ملاعلا دض ةمئاقلا ةيناريالا ةبجيتارتسالا

 هتزرفا امو ءايوقالا ىلع ءافعضلاب طغضلا ساسا

 زاجتحاو فطخ تاسرامم نم ةيحيتارتسالا هذه

 عيسوت كلذل ةفاضالاب يه لب ءاهب زازتبالاو نئاهرلا
 يذلا عقوملا يه تيوكلاو :برحلا ةحاسل يلعف

 رادجلا قارتخا نع تزجع نا دعب  ناريا هتراتخا
 ةديدج ةياوب حتف ىلا هلالخ نم يعسلل  يقارعلا

 تقولا يف الا ةلحرملا هذه يتأت نا ًانكمم ناك امو
 فلاحتلا هراكنا نكمي ال لكشبي هيف فشكنا يذلا

 نيدو يناريآلا ماظنلا نيد مئاقلا يجيتارتسالا

 لك طقسي فلحلا اذه فاشكتاف . ينويهصلا نابكلا

  ةيتاربالا اناوثلا لوح ليلضتلا تايناكما

 رظنلا ضغب ةيبرعلا لودلا دض ةتيبملا ةينويهصلا
  ةيناربالا برحلا نم لودلا كلن فقاوم نع

 ماظحلا يعاسم ماما يلانلاب قيرطلا دسيو .ةيقارعلا

 ام اهل دعي مل ينلا تانيمطتلا قيوستل يروسلا
 ةعيبط نا املاط ةيقادصم يا اهيطعي ام وا اهرربي
 دض ةينويهض  .ةيناريا برحك قارعلا ىلع برحلا
 نكمي الو عيمجلل ةحضاو تتاب اهلك ةيبرعلا ةمالا
 .اهؤافخإ

 نا لوقلا ف ةقيقحلا نم ًاليئض ًاردق كانه نا
 لودلا نم اهريغو تبيوكلا ىلع ةيناردالا تاءادنعالا

 ىلع ًاطغض لودلا كلت زازتبال تالواحم يه ةيبرعلا
 تاشنمو ذفانم ىلع هتامجه فقو لجا نم قارعلا

 ريغ دودر يه قا يساربالا طفقنلا ريدضصت تالقانو

 ةيوسحملاو ةزجوملا ةيكريمالا تايلمعلا ىلع ةرشابم
 ةرخاب دض وا ينيمخ سرحل قراوز دض ةقدب
 جيلخلا هابم يق ةروجهملا ةصخملا وا ةيناردالا ماغلالا

 ملعلا لمحت يتلا ةلقانلل ناريا ضرعت دعب

 .يكريمألا
 يف قالزنالل رارمتسا وه تالوقملا هذهب ذخآلاف

 - يناريالا ينويهصلا  يكريمالا ليلضتلا بطم
  ةقيقحلا ضعب نمضت ناو  هنال ..يروسلا»
 عارو نم يقيقحلا فدهلل ءافحا ةلواحم الا سبل

 طبارتلا اهيف ًايلج تاب يتلا تاءادتعالا هذه

 رطقلا يف ةيلخادلا بيرختلا تالواحم عم بواننلاو
 درجم سيل .ًايناردا .دوصقملاف .قيقشلا يتيوكلا
 فقوملا ىلع طغضت ةيتيوك تآشنمب رارضا ثادحا
 وه لب ...كانه يدعسلا فقوملا وا ةموكحلل يمسرلا

 ىف ؛هسفن رطقلا نايك ف للخو بارطضا ثادحا
 ةيرادالاو ةيسايسلا هانب نزاوتو ةينطولا هتدحو
 ناك يذلا فدهلا كلذ طيضلاب هنإ . ةينمالاو

 ليبق نانبل ىلع ةينويهصلا تاراغلا ءارو ءىبتخي
 تاراغلا كلت تناك دقل ...هيف ةيلهالا برحلا راجفنا
 ةيئادف تايلمع ىلع درلا يئرَج لكشب فدهتست
 كلذ نم ربكا ناك يقيقحلا اهفده نكل ,ةينيطسلف
 ةلخلخ ثادحا وهو الا ؛,دعب اميف ققحت دقو .ريثكد

 برحلا راجفنال ةمئالملا ءاوجالا قلخو نايكلا يف
 دودح ىلع لعفت ,ليئارسا» تناك امكو .ةيلهالا

 نم بيرقلا اهعقوم نم ةبرجتلا ناريا رركت .نانبل
 يه ةرركتملا ةروصلا هذه نأب املع ...تيوكلا

 لبق قارعلا يف اهذفنب نا ينيمخ لواح ينلا اهسفن

 نم الدب دودحلا ىلع برحلا ىلا تداقف برحلا راجفنا

 تاءادتعالا ىلع ركدملاو مزاحلا درلاب «ةننيللا»

 .ةيناردالا

 دحوم فقوم نود لوؤحلا ةلاحم
 ةيناردالا تاءادنعالا ةهروص رصح يعاسم نإ

 وا قارعلا ىلع طغضلاو زازتيالا درجمب تيوكلا ىلع
 - دادتما يه لب  ًامامت ةهباشم .قارعلا ريغ
 قارعلا دض ةيناريالا برحلا ةروص ربصح تالواحمل
 نيماظنلا وا نيدلبلا نيب دودحملا عازنلا قاطن يف
 ثيبح ىعسم اهءارو نمكيو .امهبف نيمئاقلا

 دارفتسالا لشف نا دعب تيوكلاب دارفتسالل

 ةيسنلاب تالاحلا عيمج ف مهملاق .قارعلاب
 ,ةيناريالا  ةينويهصلا  ةيلايربمالا ةيجيتارنسالل
 نال .مزاحو دحوم يبرع فقوم اههجو يف موقي آلا وه
 هه لثم مايق تايناكما ىلع ءاضقلا وه يساسالا اهفده
 .فقوملا كلذ
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 تطقسا دق تاءادتعالا هذه نا حيحص
 هنأو :هتانامضصو هدوعوو يروسلا ماظنلا ةيقادصم

 تربع ام اذهو ...كلذ ةهحاوم ف تمصلا ىلا أحل

 ريرحت سيئر هيلا اههجو يتلا ةحوتفملا ةلاسرلا هنع
 مساب 11817/1١١/77 خيراتب «سبقلا» ةفيحص
 جيورتلا نا ًاضيا حبحصلا نكل ...اهلك تيوكلا

 تاءادتعالا هزه فادهال ةأازتحملا ةروصلل

 ندرك «يرازتما ين دارنا طغض درجم اهرايتعاب

 طولغم فقومو ةئطاخ ةيؤرل ةدعاق سيسأت

 ةردايم مامز ةداعتسال يروسلا حاظنلا امه دصرتب

 ةمقلا رمتؤم لالخ نم ,ةديمحلا هيعاسم» قيوست
 يبرع فقوم ذاختا ةيناكما ىلع قيرطلا عطقل مداقلا

 ةمالا ىلع عيساولا ين داربالا ناودعلا نم مزاحو دحوم

 ناودعلا اذه طابترا نمو اهلك ةيبرعلا
 .ةقطنملا يف ةينويهصلا ةيجيتارتسالاب

 هيلا تداقنا يذلا فارحنالا كلذ لثم ًامامت هنا
 نيح ةيلهالا برحلا ةيادب عم نانبل يف فارطا
 نابكلا عم نواعتلا نا .« !اهل هبش» وا تدقتعا

 نانبل نم ةينيطسلفلا ةروثلا جارخال ينويهصلا
 هذقنيو هيلع ةينودهصلا تاءادتعالا بيس ىعلي

 نامالاو نمألا رب ىلا هديعيو بورحلاو ىضوفلا نم
 نانبل ىلع لانو كلذ ةجدتن تناكو !!ىفاعم امدلس

 كلذ ىلا تداقنا يتلا اهسفن فارطالا ىلعو

 .فارحنالا

 نا - ةريرملا ٍبراجتلا لك دعب زوجي ال .هيلعو
 ىرخالا ءارو ةعطق ًاجرحدتم يبرعلا عضولا لظي
 ىعسي يذلا ريبكلا يوفصتلا ططخملا مف ىلا

 يلاتلاب زوجي الو اهلك ةقطنملا ىلع ةنميهلل
 يتلا ةعداخملاو ليلضتلا تالوقم ينبت يف رارمتسالا

 ..هياكر يف نورئاسلاو ططخملا اذه اهريشني

 مل ةسايسلا هذه لثم نا نآلا ًاحضاو تاب دقل
 مهنا اودقتعا ينلا رورشلا اهناحصا بثذحت

 وه ديحولا جرخملا ناو .اهنع ةلفغلاب اهنوينجتي
 مهعابتاو مهئافلحو نيدتعملاو ناودعلل يدصتلا

 نيذه جئاتن يف حضاولا قرافلاف .مزح لكب
 عاضوا نيب مئاقلا قرافلا هنا ًادج ريبك نيبولسالا
 نيبو يدصتلا نم تاونس ينامث دعب قارعلا
 .ةيلهالا بورحلا نعنع 15 دعب نانيل عاضوا

 برعلا نولوؤسملا ظقيتسي نا وه بولطملا نا
 هل ضرعتت يذلا ططخملا ةروطخ ىلع نامع ةمق ليبق
 اوكردي ناو .رخآلا ءارو ًارطق وأ ًاءزج ءاهلك ةمالا

 داكتو ًامهاد حبصا نا دعب  تقولا ةيمها ىدم

 نم  يديالا نيب نم قلزنت عاض ام كاردتسا ةصرف
 ةمالا تاناكما دمتعي مزاح فقوم ذاختا لجا

 دومص يف ةوقو ًامكو ًاعون تلجت يتلا ةيبرعلا

 دنع نيدتعملا فقوت ةلماش ةييرع ةهجاومل :قارعلا

 وقيم قيذلا مهءاسلخ .هلبق :فلوشو .مقدح
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 ناموش دمحم  ةرهاقلا

 ةيقافنا عيقوت يف نيقالمعلا لشف نالعاب

 ةطسوتمو ةريصق ةيوونلا خيراوصلا ةلازا
 نيب ةثلاث ةمق ىلع قافتالا مدعو .ىدملا

 رفتؤملا نع كيدحلا: عجارف فوشايروغو ناعير
 .ةريتك ماهوا وا لامأ تداك وا تهتناو يل ودلا

 نيب تاضوافملا ةلواط ىلع ةقروك يل ودلا رمتؤملاف

 بعللا فقوتب اهمادختسا لجأت نيقالمعلا
 ىرخا تاعوضومل نيبعاللا فارصناو
 حاجن ةلاح يف ثدحت نا نكمملا نم ناك ةجيتنلا هذه

 ناقالمعلا قفتي نا ىنعمب .وكسوم يف زتلوش ةمهم
 ءاطعاو يلودلا رمتؤملا نع ثيدحلا ليجأت ىلع
 اذه لثمو ؛جيلخلا برحك ىرخا اياضقل ةيولوا
 بيترت يف ًاريبك ًاحاجن هتاذ دح يف ربتعي قافتالا
 يتلا .ةيميدلقالا اياضقلا هاجت نيقالمعلا تايولوا

 .قالطالا ىلع اهمها جيلخلا برح تحضا
 نيقالمعلا كاردا يف جيلخلا برح ةيمها لعلو

 تقولا يف نطنشاو ةرايز هضفر يف فوشتابروغ
 وه امك نوبحري ال تايفوسلاف ,ناغير ءاقلل يلاحلا
 ؟ديدجلا ع ورشملا لبقي له :نيسح كلملا يكريمالا يركسعلا دجاوتلا دايدزاب - فورعم

 12 ىلا ورنا ىوزتطا نطمح -



 ىدم هسفن تقولا يف نوكرديو ؛جيلخلا يف يبرغلاو
 قيرطلا جتفي ةمق ءاقلل ناغير ةرادا جايتحا

 راثا نم ففخي ةيجراخلا ةسايسلا يف بسك قيقحنل
 .ناغير ةيبعش ىلع يكريمالا لاملا قاوسا رايهنا
 تاباختنالا يف يروهمجلا برحلا يحشرم ىلعو
 فقوم ناف انه نم .اهلوصف تأدب ينلا ةيكريمأالا

 فدهتسا ةعراب ةروانم لثمي ءىجافملا فوشتابروغ
 جاتنا فقوو حيلستلا نم دحلا لاجم عيسوت اهب
 .ةفزاقلا خيراوصلا تاعافدو ءاضفلا ةحلسا

 يركسعلا لعفلاو دوحجولا ميجحت ىلا ةفاضالاب

 ةحارص فوشتابروغ ربع دقو ؛ در ,خيلخلا يف يكريمالا
 تاقالعلا ىلع هدريثانو جيلخلا ىف فقوملا ةبمها نع

 هئاقل ةادغ لاق امدنع ةيتايفوسلا  ةبكريمالا
 اذا هناو .ةلوزعم ةقطنم سيل جيلخلا نإ» زدلوشب

 نفدي دق كلذ ناف ؛هيف ةيكريمالا ةسايسلا ترمتسا
 ءايبشا كلذ يف امب ةيلودلا تايلمعلا نم ريثكلا هعم

 .«ةيكريمالا  ةيتايفوسلا تاقالعلا يف ةريثك
 جيلخلا يف فقوملا نا دكؤي فوشتابروغ ريذحت
 ال نيقالمعلا نيب براقتلا ريوطتل اطرش حبصا
 ,.اهثحب يرجي ةيميلقا تاعوضوم نمض اعوضوم
 نآشب قافتا ىلا لصوتلا عم اهلوانت أدبيو
 اذه .ىدملا ةطسونمو ةريصق ةيوونلا خيراوضصلا
 جيلخلا برح نا اهدافم ةماه ةجيتن بتري قرافلا
 ةبسنلاب لاحلا وه امك نيقالمعلا براقتب ًانهر تسيل
 نيقالمعلا براقت ناف سكعلا ىلع لب :مالسلا رمتؤمل
 كلذك .اهنم فقوملاو جيلكحلا برح تاروطتي نهر

 لاغشتا مهو نع يع وصوملا قراقلا اذه فشكت

 رمتؤملاب ةلحرملا هذه يف ةيبرعلا فارطألا ضعب
 .جيلخلا برح, نع ىوذلا

 ؟لددح يكردمأ موردم

 ىلع جيلخلا برح ةيولوا نا نوبقارملا ىريو

 ؟نم باسح ىلع ةيكذلا هبعللا :فوشتايروغ
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 ًاديدج ًائيش تسيل .نيقالمعلا رظنب يلودلا رمتؤملا
 يه امناو .ةقطنملاب امهتفرعم ىلع ةرم لوال لخدي
 ٍْق بهعايصم ةيمها تيستكا ةفورعم ةيولوا

 فارطالا ضعب د ناف كلذ عمو :ةريخالا عيباسالا

 ةيروسو ندرالاو رصم اهتمدقم فو ةيبرعلا

 .ةزدان درافدشل لوألا بئاثلا «فوستنروف يىلوي»

 كيرحت لجا نم ةردايم اهنا ىلع ,ةقطنملل زتلوشو
 هذه جتاتم نا مغرو .ىل ودلا رمتؤملا داحتاب عاضوالا

 زتلوش هنلعا ام ليلدب ءيش نع رفست مل تاكرحنلا
 ناف .مالسلا ةيلمع يف مدقت يا ققحي مل هنا نم
 تاكرحتلا تآدبو .لصاوت رمتؤملا نع ثيدحلا
 يف جردا ءيروس رارصابو :عوضوملا نا ةجردل
 .ةمقلا لامعا لودج

 يكربمالا فقوملا ىلع ديكأتلا زتلوش داعا دقل
 هنا الا ,ةيلود ةلظم راطا ىف رشابملا ضوافتلل يعادلا
 عورشم هناب فصو .ديدج لكش يف كلذ جرخا

 امدين . دوحولا زيح ىلا يل ودلا رمتؤملا ج ارحال يكريما

 فقوملا برعلا نيلوؤسملا ىلع فوستنروف ررك
 كارتشا ىلع مئاقلا ىلودلا رمتؤملا نم يتايفوسلا
 ةيوستلا ىلا لصوتلا يف لعاف رودو يقيقح يلود

 زتلوش ضفر ةرهاقلا يف نوبقارملا فصيو
 هناي .رمتؤملل اديدح اعورشم دامسا امع فشكلا

 دوهج ف اهتكراشم ناب وكسوم عانقال ةلواحم
 نطظطنشاو ربيع الا رمت نل ةقطنملا يف مالسلا

 لن ضفرل هدييأت ددج دق هناو اميس ال .اهتقفاومبو
 ىلا لصوتلا يف تايحالص ةيا رمتؤملل نوكي نا بيبا
 يعس ناف ىرخا ةرابعب .عازنلا فارطا نيب ةيوست

 ءامعزلا ءاقلل وكسوم ىلا هقيرط يف وهو زتلوش

 ةغئاضلا ماهوالا :زتلوش

 يكريما عورشم نع ءابنأ بيرستو .نيينيطسلفلا
 ةقرو مادختسال ةلواحم لثمي يلودلا رمتؤملل ديدج
  ةيتايفوس تاقالع نم اهب طبتريامو رمتؤملا
 .ةزدان درافيش زتلوش تاثداحم يف  «ةيليئاريسا»

 ةيروس ةرلدم
 اهرداصم ضعب نم ,ةيبرعلا ةعيلطلا» تامولعم

 يضقت ةركف حرط زتلوش نا ىلا ربشت ةرهاقلا يف
 دقع قرط لوح ةينغملا فارطالا تافالخ زواجتب

 ءدبلاو ,هيف نيكراشملا ليثمتو هنايحالصو رمتؤملا
 اهيف كراشي ةيمسر ريغ لمع ةنجل ليكشتب

 ينويهصلا نايكلاو ندرالاو رصم نه نولوؤسم
 لمع تاءارجا ثحبل نيينيطسلفلا نع لثممو

 ىلع قافتالا ةلاح فو .هتايحالصو ىلودلا رمتؤملا

 عستيو .ايمسر الكش ةنجللا ذخأت طاقنلا هزه

 يتايفوسلا داحتالا نع نيلثمم لمشيل اهلثمت
 .ةدحتملا تايالولاو

 ةرهاقلا تيحر ةعلطم رداصم ىلا ًادانتساو
 .ةقطنملا ىلع حميخملا دوممجلا رسكت اهنا املاط ةركفلاب
 فقومل ًاراظتنا اهدييأت نع نالعالا تلجا اهنا الا
 ليصافت ندنل يف زتلوش عم ثحب يذلا نيسح كلملا
 هنم ةرهاقلاو بيبا لت فقومو .يكريمالا حارتقالا
 زتلوش تاثداحم جئاتن يفروم دراشتير لمح دقو
 يف طبه امك .بيبا لتو ةرهاقلا ىلا نيسح كلملاو
 ةقالع ىلع نوكت امبر ةئجاقم ةرايز يف قشمد
 .زتلوش حارتقاب

 ددحي مل هنا ودبي ؟نيسح كلملا فقوم وه ام نكل
 ال .ةمقلا يف يبرعلا فقوملا عالطتسال اراظتنا هفقوم
 ىلع تحبصا طسوالا قرشلا ةلكشم ناو اميس
 نا امك .نامع يف ةرظتنملا ةيبرعلا ةمقلا لامعا لودح

 ةركف نم دحوم يبرع فقوم ديدحت يف لمأت قشمد
 نم .هيف كارتشالا يف ةيروس ةيقحا دكؤي رمتؤملا
 ةيمسرلا ريغ تالاصتالا فصو نكمي ىرخا ةهج
 ةمظنمو قشمد نيب عيباسا ذنم اهلوصف يرجت ينلا

 لوصحلا فدهتست ةيروس ةروانم اهناب ريرحتلا
 رمتؤملا يف ةيروس كارتشا ىلع ةينيطسلف ةقفاوم ىلع
 قشمد تاقالع يف ةنده ىلا لصوتلا لباقم .يلودلا
 ناو ةصاخ :نانيل ةيساسالا اهتحاس نوكت ةمظنملاب
 نمو .ةيدرعلا ةمقلا ىلع حرطتس ةينانبللا ةمزالا

 نيينيطسلفلا ىلع ةندهلا هذه بلقنت نا لمتحملا
 .ةدسرعلا ةمقلا ف اهفادها قشمد ققحت نا درحمب

 ندرالاو رصم تاباسح ناف لاوحالا لك يف
 ةييطسلفلا ةمواقملا لئاصف ضعب امبرو ةيروسو
 اهنم نيقالمعلا فقومو رمتؤملا دقع تالامتحا داجن

 ةلوج اهتيذك ماهوا درحم نكت مل نا ؛اهلحم يف تسيل

 مث ؛جيلخلا برح يف ديعصتلاو فوستنروفو زتلوش
 وكسوم يف زتلوش تاثخابم جئاتن اهيلع تضق
 اهفقوم رارمتسا نم نطنشاو فوشتابروغ ريدحتو
 ةقيقح ةيبرعلا فارطالا يعت لهف ...جيلخلا يف
 لظيب ما ,ةيلودلا هتاطايتراو ةقطنملا يف عضولا
 رظاخم يفخي ًاليمج ًامهو مالسلل يلودلا رمتؤملا
 ؟يبرعلا يموقلا نمآلا ديدهن
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 ةفوشكملا  هقاروأ بعلي لبمجلا
 دعا كنان هجو ىف

 د دع دعوا ةمساا  ة

 ىنوببصلا لالتحالا ءانثأ 17 باختناو .يروسلا شيجلا لظ يف مت ١ يف ةيروهمجلا سيئر باختنا
 ينانبللا وطحللا لإ ال تاباختنا منن دن نا ليمحلا عورشمو

 1م دس دوم ت1

 ليمجلا نيمأ ينانبللا سيئرلا ةرايز تطبحأ

 يىرصملا سيئرلا عم هتاثداحمو .ةرهاقلا ىلا

 نِم مغرلابو .ديدشلا متكتلاب كرايم ينسح
 ماع ويام/رايا رهش يف رصم راز نا قبس لمجلا نا
 ضعب ىدلو قشمد يف لعفلا دودر تناك دقف : 5

 .يروسلا ماظنلا عم ةفلاحتملا ةينانبللا تادايقلا
 .ةفينعو ةيبلس

 ةرايزلا نا ةيروسلا مالعالا ةزهجا تربتعا دقو
 نيلوؤسملا عم ليمجلا تاءاقل ناو ءاهنم ىودج ال
 ىلا دوقت نل. اهريغ يف وا كرويوين يف نييرصملا
 يف ىرخا تادايق هيف تجرخ يذلا تقولا يف .«لحلا

 ىلع فافتلالا ةلواحمب ليمجلا مهتت .ةيبرغلا توريب
 ةحصلاو لاملا ريزو هدحوو .نانبل يف يروسلارودلا
 نييروسلا نيلوؤسملا لاس مشاهلا فروج ديربلاو
 كلملل قحب اذامل :ةيبرغلا توربب ٍْق مهءافلحو

 سيئرلل قحي الو .ءقشمدو ةرهاقلا روزي نا نيسح
 يف ةيندرالا ةوطخلا طخي مل نانبل نا املع ؟ينانبللا
 روثت اذاملف .رصم عم ةيسامولبدلا هتاقالع ةداعا
 !؟نيسح كلملا ىلع تكستو ليمجلا ىلع قشمد

 ىرتةيروس لعجت ةريثك فادهاو تارابتعا كانه

 قشمدف . «ناندل ىلع ًامارح» «ينضدرالا لالحلا»

 طيسوت يذلا يندرالا لهاعلا نم برقتلا ىلع ةصئرح

 امب .ةيبورواو ةيطسوا قرش ةمصاع نم رثكا يف اهل
 ةحوتفملا ةدندرالا قاوسالا نع ًداضف .ندنل اهيف
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 .ةقئاخلا ةيداصتقالا ةقئاضلا ةظحل قف ةيروس ماما
 نيسح كلما دايت ارش يرسل سيئرلا ناف كلذل

 ةكرتشملا ةيبوروالا قونسلا نيف اساسا ارود تيعل

 قشمد نيب ةريهشلا ةطاسولا ىلا ةفاضالاب .قشمدو

 - يرضم راوح نع ثدحتت تامولعم ةمئو .هرقناو

 دحا ريبعت بسحو .ةيندرالا ةمضاعلا ربع يروس

 هذه يف ةصيرح قشمد ناف» نيينانبللا نيلوؤسملا
 نييسايسلاو نيسح كلملا باضغا مدع ىلع ةلحرم لا
 ةيبرع ةيسايس قاروا نم عمجت ام ةرثكل نييندرالا
 .«اهنم ةدافتسالا ةيروس لواحت «ندرالا قف ةيلودو

 لصاوت ةيروسف .فلتخم عضولاف نانبل يف اما
 ةيعرشلا كيكفتو ينانبللا سيئرلا فاعضا ةسايس
 تاباسحلا كلت نا نم مغرلاب .ةيمسرلا تايسسؤملاو

 طاقسا ةيلمع تمت امدنع ةريبك ةمدصب تيبصا
 145 ماع ردانب / يناثلا نوناك يف ؛:قشمد قافتا»

 ىلا ًارطضم سيئرلا لعجت ةيندرالا فقاوملاف
 ةبقترملا ةيبرعلا ةمقلا نا ةصاخب .تالزانت ميدقت
 ىلع لوصحلا ىلا ىعسيسو .ندرالا يف دقعتس
 ةمق يف ّرقا دق ناك امع لقت وا يزاوت تادعاسم
 يروسلا سيئرلا ضغي كلذلو . ماع دادغي

 ندرالا نبب ةيساموليدلا تاقالعلا ةداعا نع رظنلا

 ىلا ةرركتملا نيسح كلملا تارايز نعو .رصمو
 كرابم سيئرلا عم اهدقعي يتلا تاءاقللاو .ةرهاقلا

 ىدم لوح ةلئسالا ريثي امم .اهريغ يف وا ةبقعلا يف
 .ةيروسلا ةسايسلا يف ةيزاهتنالا مجح مخضت

 ىدحنلا 'لذف

 يف هتاثداحمو ليمجلا ةرايز ىلا ةدوع يفو
 ةيسنرفلا /دنومول» ةفيحص تفصو دقف .ةرهاقلا
 ديدج ٍدحت اهنأب» ةرايزلا ٠١/717 خيراتب ةرداصلا
 نمو .ةرايزلا باقعا يف يدحتلا اذه ادبو ..ةيروسل
 .اهل ةيروسلا مالعالا ةزهجا تاداقتنا لالخ

 ,ةرهاقلل ةئجافملا ليمجلا ةرايز نا رظنلل تفلملاو
 عم .توريب يف اهارجا يتلا تاكداحملا باقعا ىف تمت
 يفروم دراشتير يكريمالا ةيجراخلا ريزو دعاسم
 ينانبللا نيسيئرلا نيب طيسولا رودب ماق يذلا
 ' ىلا ىعسو .رودلا اذهب مايقلا هيفن مغر يروسلاو
 نم نماثلا ىف ةيبرعلا ةمقلا داقعنا لبق امهتحلاصم
 ةينانبل رداصم دكؤتو .ندرالا يف يلاحلا رهشلا
 رادجلاب تمدطصا يروم يعاسم نا ةعلطم
 ال قشمدف .دسأو ليمجلا نيب تاقالعلا ف دودسملا
 يف رارمتسألا ىلع ةممصم يهو ءاهفقوم ىلع لازت
 ةيروهمجلا يسيئر نبب ةمئاقلا ةعطاقملا ةسايس

 ريغ اهنا ىلا ةفاضالاب .ناينانبللا ةموكحلاو
 ليكشت ىلع ةقفاوملا ىلا ,ىلاحلا تقولا يف ,ةدعتسم
 .ةيلاحلا ةموكحلا نم اليدب نوكت ةديدج ةموكح
 طبختي يذلا ىواشساملا عضولا نم متغرلاب
 هذه لثم يف ؛ينانبللا سيئرلاو .هيف نويناخبللا
 ةيلاف تادعاسم نع ثحبلا ىلا ىعسي .ةلاحلا
 ال .ىرخا ةيبرع مصاوع ىدل ةيسايس لولحو
 .نيينانبللا هوجو فو ههجو يف باوبالا قلغت

 اهنع نلعُي مل .ةرهاقلا ىلا ليمجلا ةرايز نا عمو
 سيئرلا اهارحا يتلا تاثداحملا تيقبو .ءليق نم

 ,نيرخآلا نيلوؤسملاو يرصملا سيئرلا عم ينانبللا
 اهنوربتعي نيبقارملا ناف .ديدشلا نامتكلاب ةطاحم
 نييوتسملا ىلع ةينانبللا ةمزالا يف اديدج ًاقاطعنا

 سيئرلا نا دكؤي نم كانهو .يجراخلاو يلخادلا
 ,موجهلا ةلاح ىلا راظتنالا ةلاح نم جرخ دق ليمجلا
 نكمي ,ةديدجلا ةيبرعلا هتسايس يف حجن اذاف
 .نانبل يف لحلا ةيادب نع كلذ دعب ثيدحلا
 نا نودكؤي ينانبللا سيئرلا نم نويبرقملاو
 عاطتسا اذاف ,نيفصاع نانوكيس نيلبقملا نيرهشلا
 ,ةيناريالا  ةيروسلا ةضبقلا نم تالفالا ليمجلا
 .ىرحالا ةيبرعلا لودلاب نانحل 2 حيسرت متو

 موقب امو .للشلاب بتاضُيس يروسلا رودلا ناف

 تاراماللو ةرهاقلل تارايز نم ابلاح هب ليمحجلا

 ةمزالا بيرعتل ةيادب الا سيل .نيرحبلاو ةيبرعلا
 ىعست لهف .اهنم يناريالا لماعلا جارخاو :ةينانبللا
 نم ةينانبللا ةقرولا ةداعتسا ىلا ةيبرعلا مصاوعلا
 نمجلا لصاوي لهو ؟يناربالا يروسلا فلحلا

 يف حجري ْنُم ةمث ؟ءىرخا ةيبرع لودل هتارايز
 تاوطخب ىلوالا هتوطخ عبتيس ليمجلا نا «نانبل
 داقعنا لبق ,يرخا ةيبرع مصاوع هاجتا يف ةيلات
 .اهدغب لوقب ضعبلاو ...نامع ةمق

 نابل عياصا لع علا
 ةيبرعلا تارامالاو ةرهاقلا ىلا ليمجلا ةرايز لبق
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 ضعي ْنْم :نانبل يف حورطملا لاؤسلا ناك نيرحبلاو
 سيئرلا مأ ءيروسلا سيئرلا .رخآلا عباصا ىلع
 سيئرلا نا .رارمتساب .باوجلا ناكو ؟يناسبللا
 ...لدمحلا عباصا ىلع ضعي يذلا وه يروسلا

 نيضراعملاو ءافلحلا نيينانبللا عيمج عباصا ىلعو
 ةرتف ذنم ريغتت تذخا .ةروصلا نكل

 ةيروسلا ةسايسلا نم ةينانبللا ىوكشلاف
 .ةمملاعلاو ةيبرعلا مصاوعلا ناذآ تغلب ةيزاهتنالا

 ةرهاقلا هيف روزي ليمجلا ناك يذلا تقولا يفف
 كريرطبلا ناك .نيرحبلاو ةيبرعلا تارامالاو
 نيلوؤسملا ٌممسُي ريفص سرطب هتلا رصن رام ينوراملا

 ٍِق ةيناندللا رظنلاة هجو يتايفوسلا داحتالا ٍِق

 ,حالضالاو لالقتسالاو ةدايسلاو ةهدحولا عوضوم

 نا وكسوم يف نيلوؤسملل قبيسي مل رظن ةهجو يهو
 نم اهسكع ىلا اوعمتسا املاظلو .اهبلا اوعمتسا

 لود ضعبو رصم ىلا ليمجلا ةرايز هيف اهجعزن

 يا نا ىرتو .ةينانبللا ةمزالا ف فدهلاو عجرملا
 يه .هذاقنإ و نانبل ةدعاسمل .ةيلودو ةيبرع دوهج
 .اهتاقالعو ...اهتاياسحو اهرودل زواجن

 ةيروبم هجو يف قصاوعلا
 ةروصلا نا لوقلا نكمي .قايسلا اذه يفو

 يف ةيبرعلا ةمقلا داقعنا لبق .ةيلاحلا ةينانبللا
 ماظنلا حلاصل تسيل ةروص يه .ةليلق مايأب :نامع
 ةمزالا حرط يذلا ينانيللا سيئرلاف .يروسلا

 ماماو كدببكب نوفوكنارفلا رمتؤم ىف ةيئنانللا

 باحسناب بلاطو .ةدحتملا ممالل ةماعلا ةيعمجلا

 ىلع رصي .«نانبل نم ةيبنجالا شويجلا٠ عيمج
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 يف برعلا ءاسؤرلاو كولملا ماما ةينانبللا ةمزالا حرط

 !.ةيروسلا ةبيهلا» حرج يف رمتست ما .مالسب نامع
 تالايتغالاو تايفصتلا ربع .داتعملاك ,درتس يتلا

 ؟ةيئانبللا ةحاسلا ىلع فطحلاو

 ةيسايسلا ينانبللا سيئرلا ةفصاع نا ةقيقحلا
 نع ةلزعنم تسيل ,يروسلا سيئرلا تجرحا يتلا
 يفو ؛ةيبرغلا توريب يف ينمالا عضولا بارطضا
 يروسلا بزحلا احانجف .ىرخا ةينانبل قطانم
 عارصلا لحل حالسلا ىلا امكتحا يعامتجالا يموقلا
 ىدم ةلأسم لوح روحمتي عارص وهو .امهنيب
 ىدمو «يروسلا ماظنلل ةسيعيتدلاو بارتقالا

 موهافلا ردي فاطتخاو .نانبل يف هنع ةيلالقتسالا

 هتكرش نمضت يذلا ؛ةيبرعلا تانيمأتلا ةكرش ريدم
 لتقمو :؛ناندل ٍْق يروسلا سشدحلا تالقانو تاراسس

 تالمحلا ةدوع نع ًالضف رخآ حرجحو يروس يدنج

 .مهسفنأ ةير وس ءافلح نب ةلدايتملا ةيمالعأالا

 فقوم يف نامع ةمق يف يروسلا سيئرلا عضي
 نيدروسلا دونحلا لئتقم نوكي اميرو .بعص

 نع اجتان سل :رخآ ًايدنج كل حرحو ةعبسلا

 رهظ قيرط ىلع بابضلا بيسب ةيؤزرلا مادعتا
 نانبل نم نومداقلاف . عاقبلا لهس ىلع ةفرشملا رديبلا
 يتلا ةيروسلا تاوقلل ةيدج ةمواقم نع نوثدحتي
 ...مهلاوماو مهزبخ يف نيينانبللا نينطاوملا كراشت
 .ةيشسيعملا مهتايح لمجمو

 رايهتالاو ةيسابسلا ةفصاعلا ىلا ةفاضالابو
 رذني وهو .ةعاظف دشا رخآ رايهنا ةمث .ينمالا
 ... نيينانبللا فوفص ىف ةرمدم برح لاعشاب
 رايهنا وه ثلاثلا رابهنالاو .:ةيروسلا تاوقلاو
 ,ةبعصلا تالمعلا ةهجاوم يف ةينانبللا ةريللا
 لظ ىف ٠ ,تابوتسملا عيمج > ىلغ ةعاجملا راشتناو

 .لوؤسم يمسر يروس فقوم يال يقيقحلا بايغلا
 داصتقالا برض ْف .ًالعفو ًاعقاو .قشمد كراشتو
 ةلواحمو ١ قسمد قافتا» عءابحا ةداعال يساصيللا

 ميلحلا ديع يروسلا سيئرلا بئانف .ةوقلاب هريرمت
 ىتنأي ىتح ةلبلق روهش ىضحمت نلد» هنا « قسنمد

 نيلوؤسملا نيجارو ؛ةيروس ىلا نيعكار نوينانبللا
 نل اهتقوو ,قشمد قافنا قيبطتبي لوبقلا نييروسلا
 .«قافتالا كلذب لبقن

 ءىموت ةيروس تارشؤم رهظت .عقاولا اذه ءاراو

 لوقي امك عقاولا يف اهنكل .ةنويللاو ةنورملا ىلا
 تاروانم»١ ةصاخلا هسلاجم يف ينانبللا سيئرلا
 قاقحتساو نامع قاقحتسا زايتحال تارواثمب

 .«يبرعلا جيلخحلا لود دص ناربا عش اهتافلاحت

 ةمزالا بيرعت قيرط لصاويس هنا ليمجلا دكؤيو
 لودلا هجو ف باوبالا قالغا نود نم ةينانبللا
 دقتعي وهو .يملاعلا ىوتسملا ىلع ةلعافلا ىردكلا

 نا لضفي كلذلو .نانبل ذاقنال بسانم تقولا نا
 سيئرلا قاروا هجو يف .ةفوشكم هقاروا بعلي
 دوقن يتلا تاروانملا هجو يفو .ةروتسملا يروسلا
 نم دحاو يبرعلا ريصملاف .ةيواهلا ىلا برعلاو نانبل
 وه ؛جيلخلا يف يبرع راصتنا لكو .جيلخلا ىلا نانبل
 ةلودلا دعاسيس ذا ,نانبل يف ينانبل راصتنا
 نيلماعلا لزعتو اهرود ذخأت نا ىلع ةيناغبللا

 يدذلا رمالا ,ناخبل ةمزا نم ينوبيصلاو يناريالا

 .ايشه هلعجيو .يروسلا رودلا فهضي

 ليمجلا لصاوي نا رظتني ,كلذ نم اقالطناو
 دعاصتت نا رظتنيو ؛ىرخا ةيبرع لود ىلع هنالوج
 ناريا هايشخت ام وهو ,ناندل ٍِق ةيبرعفلا راؤدالا

 بناجلا تلمش يرصملاو ينانبللا نيسيئرلا
 .ةحلسالا ىلا ينانبللا شيجلا ةجاحو يركسعلا
 ةلحرملا يف لوعُي دق ينانبللا شيجلا نا يحوت
 تاربخلاو حالسلا نم ةدافتسالا ىلع «ةلبقملا
 يط تيقب .ةقباس تامولعم نا ًاملع .ةيرصملا
 ثتمدق دق ىرخا ةيبرع يود نا تدافآ :نامتكلا

 ينانبللا شدحلا ىلا ةدجيلستو ةيركسع تادعاسم

 لبق ام ةلحرم يف الصاف هرود نوكي نا يغيني يذلا

 سطسغا /بآ رهش يف ةيروهمجلا ةسائر تاباختنا
 تاباختنا نا فورعملا نمو .لبقملا فيصلا نم
 شيجلا لظ يف تمت “١910 ماع ف .,ةسانرلا
 حامتجالا لظ ىف 1187 تاباختنا تمتو .يروسلا

 لمعي يذلا ينانبللا سيئرلا عورشمو .ينويهصلا
 متت نا ةيلودو ةيبرع تانامضب هذيفنت ىلع
 يا ؛ينانبللا شيجلا لظ يف 1488 ماع تاباختنا
 عارحا لبق ةمصاعلا ديحوت شدجحلا ىلوكب نا

 .ةرشابملا ةيميلقالا تاريثأتلا نع اهلزعل تاباختنالا
 لمكي يذلا يبرعلا رودلا ةيساسح نمكن انهو
 اهيف امب ةينانبللا تاسسؤملا ضوهن ةيساسح
 ثالثلا ةيميلقالا ىوقلا باسح ىلع .شدحلا

 صنتقي لهف ؛(ينويهصلا نايكلاو ناريا ؛:ةيروس)
 ؟ةيخيراتلا ةصرفلا برعلا

 شلك زاوف
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 نادوبمل 0 ادساستلا دقات ومنا وف

 3 0 ا

 موطرخلا نم صاخ :ةيبرعلا ةعيلطلا

 بونجلا يف درمتلا دئاق غنراغ نوج

 اهتاسسؤمو .ةدحتملا تايالولاب ينادوسلا
 يف ىقري ةينمالاو ةيركفلاو ةيسايسلا اهتزهجاو
 يذلا رمالا :نيقيلاو مزجلا بتارم ىلا ةريخالا ةنوآلا
 حرطت تنام ىنح :اريثك ااا يسكن جري جيا
 ةكرحلاب اهتاقالع ناب ةيبويثالا ةدايقلا ناسل ىلع
 يذلا لعافلا رودلا ءادا نم اهنكمت دعت مل ةيبعشلا
 ةلكشم لح ديعص ىلع تاردابمب مايقلل اهلهؤي
 ةرشابملا اهتالكشم لح ىلع ةمواسملاو .بونجلا
 !نادوسسلا عم ةقلعملا

 ذنم اهدودح تحتف ايبيوسشا نا فورسصعملا نمو

 ةكرحلا لئاصف ةفاضتسال ١9/7 ماع فصتنم

 ةينادوسلا ةيماحلا نع تخلسنا يتلا ةيبعشلا
 ةيقافتا ىلع يريمن بالقنا رثا هروب» يف ةيبونجلا
 «ايناينالا» ةكرح درمت ةلحرم تهنا يتلا مالسلا

 يف اهل ترفوو ,.1177 ماع وجال فيزوج ةماعزب
 تاركسعملاو ىواملا بونجلل ةمخاتملا اهيضارا
 لظ يذلا مف غنراغ نوح ةدايدق لقعمو . بيردتلا صرفو

 تاوقلا ىلع حوجفهلا كراعم هلالخ نم ريدي

 ايبيوبثا تحمس اميف .بونجلا ىف ةيئادوسلا

 رداكلا ةسردم ىف ةيبعشلا ةكرحلا رصانع فيقثتب

 سيدا ٍِق يكارتشالا لمعلا برحل ةعباتلا يسايسلا

 تانحش قفدت اهيضاراو اهيناوم ربع تلهسو .ابابا
 دومصلا نم غنراغ تنكم يتلا يبيللا معدلا

 !تاونس عبرا ىدم ىلع يركسعلا
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 ةيبعشلا ةكرحلا نع يبيللا معدلا عاطقنا عمو
 ةضافتنالا عالدنا دعب يريمن مكح لاوز رثا

 ديقعلا ناك نيح ١19/86 ليربا / ناسين يف ةيبعشلا
 ىلع ذوفنلا ضرفو ةنميهلا ىلع نهاري يفاذقلا
 مادتحاو رصم هتاوانم ددصب وهو نادوسلا

 ىلا ةحلملا هتجاحو داشت عم ةيركسعلا ةهجاوملا
 تابرض هيجوت يف ءروف راد, ميلقا مادختسا
  انيماجنا يف يربح نيسح ماظن ىلا ةيركسع
 ةيركسعلا تادادمالا طوطخ نا ابابا سيدا تظحال
 تراثو .ةييعشلا ةكرحلا تاوق نع عطقنت مل

 عيسوت ءوض ىف ةصاخ .اهرداصم لوح كوكشلا

 نم دعبا ةيركسعلا هتايلمع قاطن غنراغ نوج
 يف نافدرك مدلقا ىتحو ينادوسلا بونجلا ةحاسم

 ٠١ نم هتاوق يف ةدايزلا دعاصتو :نادوسلا برغ

 كالثماو ءلتاقم فلا ٠١ وحن ىلا لتاقم فلا

 امب ةيركسعلا تادعملاو ةحلسالا ثدحا مادختساو
 ةداضملا خيراوصلاو رتيوكيلهلا تارئاط كلذ يف

 ةينادوس تارئاط رشع نم رثكا طاقسا ىلا تدا يتلا
 ...نآلا ىتح بونجلا قوف ةيندمو ةيركيسع

 سيئر يدهملا قداصلا نا نيبقارملا ضعب لوقي
 نوج ريغي نا ىلع ًاريثك لمؤي ناك نادوسلا ءارزو
 فقول ةفحجملا هطورشو هتنكل نم ًاضعب غنراغ
 يف دعي مل هنا دقتعي ناكو ءبونجلا يف رانلا قالطا
 معدلا عاطقنا دعب يوقلا يركسعلا فقوملا

 نوج ناب ءىجوف هنكل ؛هتاوق نع يبيللا يركسعلا
 ةموكحل ًاسيئر هرابتعاب هءاقل ضفري غنراغ
 هئاقل ىلع رصيو 19/5 ماع ابابا سيدا يف نادوسلا

 نم هولثمم كراش يذلا ةمالا بحل ًاسيئر هرابتعاب
 يلثمم عم «ماداكوك» يف اهعقو يتلا ةيقافتالا يف لبق

 .ينطولا عمجتلا
 تاءارجاب مايقلا ىلع اقفتا امهنا دعب نم فرع

 يروتسدلا رمتؤملا دقعل ءاوجالا ةئيهتل ةنمازتم
 يف ةورثلاو ةطلسلا لبقتسم ثحبب ينهملا

 اهبف امد ةنمزملا ةثوروملا هتالكشم لحو ...نادوسلا

 عم هقافتا نفننل موطرخلا ىلا قداصلا داعو

 مكح اهفلخ يتلا ةعيرشلا نيناوق ءاغلا لوح غنراغ

 عم كرتشملا عافدلا ةيقافتا ءاغلا ىلا وعدبو .يريمن

 ةرئاطلا طقست ةيسعشلا ةكرحلا تاوقد اذاو .رصم

 نوتس اهتيحض حار دقو لاكلم قوف ةيندملا

 نلعاو ايضغ قداصلا طاشتسا ذئدنعو ...انطاوم

 ,يروتسدلا رمتؤملا يف غنراغ ٌنوج كارشا ضفر
 هرابتغاب هعم راوحلاو تالاصتالا عطق نلعاو
 ىلع ءاوعش ةلمح نش ءارزولا سيئر نا لب .ًايباهرا
 ءاهموصخل أجلم نادوسلا يضارا حتفو ءايبويثا
 ىلع حلسملا ناودعلا ةسراممب ابابا سيدا مهتاو
 نشب هتاوقل حامسلاو غنراغ اهمعدب نادوسلا
 ...ةيبويثالا يضارالا نم ةيركسعلا اهتايلمع

 قداصلا تهجاو يتلا ةديدشلا ةضراعملا مغرو

 راوحلا علت ءازا ينطولا عمجتلا نم يدهملا

 ةيقافتا نع صوكنلاو ,غنراغ عم تالاصتالاو

 ضعب ةضراعم مغرو .بونجلا يف مالسلا رارقال
 لحلا ضرفل ةحلسملا تاوقلا ْق ايلعلا تادايقلا

 .بوذحلا تال يتيما لحلا نع اليدب يركسعلا

 لوا قيرفلا لدقُت نا ىلا ةياهنلا ُْق قداصلا رطضا

  ةيلع فطعتا ام. ىلا فاطعتا :ىدهملا قداضلا
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 نم اددعو ةينا دوسلا تاوقلل ماعلا دئاقلا نيدلا جات

 نيدركسعلا نم مهريغ لحيو .هجهنل نيئوانملا
 ةطخل عافدلل ًاريزو هرابتعاب دعي عرشو .هل نيلاوملا
 يىركسعلا لحلا ضرفل قاطنلا ةعساو ةيركسع
 ... درمتلا تاوق نم بونحلا طيشمتو

 اهانبت يتلا ةيركسعلا ةطخلا تايلمع نكل
 اهذيفنت ليق اهرارسا تفشكنا .يدهملا قداصلا
 ةكرحلا نع تردص ينلا تانادبلا دح ىلع فاك تقود

 ىلا ىدا ام وهو ...غعيراغ تاحيرصتو ةيبعشلا

 ةعساش تاحاسم ىلع ءالدتسالا دح ىلاو لب .اهلشف
 لالتحاو ايبويثال ةمخاتملا بونجلا يضارا نم
 لايليسم ل ءارمتسالاو تاراطتلا ءاتمو نيلاو عقاولا

 تارئاطو ةيندملاو ةيركسعلا تارئاطلا طاقسا

 موجهلاو ...ةعاجملا نم نيررضتملل ةيلودلا ةثاغالا
 .ةريخذلاو نؤملا لمحت يتلا ةيركسعلا لفاوقلا ىلع
 ءادتعالا ةيلمع اهرخآ ناك يتلاو ةيموكحلا تاوقلل
 خارو نيعوبسا ذنم ةيديدحلا ككسلا تايرع ىلع

 .ًامندمو ًايدنجو ًاطباض نيعبرا نم رثكا اهتدحض

 ةنباغو يلاهلا سئانكلا سلجم ...
 ىوؤر هلوح قفتن داكب يذلا نآلا لاحلا عقاو

 هنكما غنراغ نوج نا :ايابا سيداو موطرخلا
 تاجايتحا بلحو هتالاصتا طوطخ ذم ُِق حاجنلا

 يركسعلا داتعلاو ةحلسالا نم ةيبعشلا ةكرحلا
 ةحورطم نكت مل ةيلود ىوقو رداصم نم ةيذغالاو
 :ةريثتك كلذ ىلع دهاوشلاو :لبق نم ةحاسلا ىلع

 سلحم ثح يف طيسقنلا يكريمالا رؤدلا 4

 ىلع يريشبتلا هذوفن لذب ىلع يلاعلا سئانكلا
 بوص .نادوسلا بونج يف ةيكيلوثاكلا ةسينكلا
 اهمظعم زايحناو ةيبونجلا بازحالا فقاوم ديحوت
 .ةيبعشلا ةكرحلا بناج ىلا

 ايريترال ىتاذ مكح ؛مايزم الياه
-ٍ 
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 ْق ةيسابسلا تادانقلا هحوت نم كلذ الت ام ©

 .ايانا سيدا ْق مئراغ نوحي اهئاقلو بونحلا

 فقو نم اتنعت رثكا يسايبس قافتا ىلا هعم لصوتلاو

 كارتشالا لياقم ىف ةديدج طورش ضرفو .رانلا قالظا

 نم يضاملا ددعلا عجار» ةيموقلا ةموكحلا يف

 .«ةيبرعلا ةعيلطلا

 اهتاركسعم نم ًاددع ةمدعشلا ةكرحلا لقن ©

 ىلا ةيبويثالا يضارالا يف اهتدايق ركرمو اهنزاخمو
 بونح ىف اهيلع تلوتيسسا يتلا يضارالا لخاد

 .نادوبسلا

 .د اهميظنت ىلع فرشا ينلا ؛:نطنشاو» هودن ©

 قبسالا ينادوسلا ةيجراخلا ريزو دلاخ روصنم
 ,ةدحتملا تادالولاب تالصلا ىوقا هطبرت يذلا

 كراش يتلاو .بونجلا ةلكشم بئاوج ثحب ىوعدب
 عالطاو ,غنراغ نوجل ةيلاوم ةيبوذج رصانع اهيف
 تاردابمب قيسالا يرجينلا سيئرلا ءوغناسيوا»
 لح نع ثحبلا راتس تحت ةطشن ةنسايس

 ةكرتشملا بابا سيداو موطرخلا نم لك ةعانف ©

 تامظنم نم ددع هبعلت يذلا دوبشملا رودلا لوح
 ةدعاسم ىلع لياحتلاب ,بونجلا يف ةيلودلا ةثاغالا

 :ًاعوج توملل نيضرعم يبونجح نيرالم ةفالث

 ةيذغالا نؤم نم مهتاصصخمو مهتاجاينحا ميلستو
 نا ىوعدب .ةكرحلا تاوقل ةيبطلا داوملاو ةشاعالاو

 اهلوصو نيمأت ىلع ةرداق دعت مل ةينا دوسلا ةموكحلا
 ددهي غنراغ ناو .نيررضتملا نم اهيقحتسم ىلا
 ىلع لصحت ال يتلا ةثاغالا لفاوقو تارئاطلا برضيب
 .ةيبعشلا ةكرحلا نم تاحيرصت

 نم ديدعلا عم ةينادوسلا دودحلا عاستا 0-0

 ةحلسالا قفدت لهس .بونجلل ةرواجملا لودلا
 .ةكرحلا تاوق ىلع «ييئارسإلا»و يبرغلا داتعلاو

 نادوسلا بونج يف مالسلا ناوا تاف :د

 اذه نم تلصح اهنا ةينادوسلا ةموكحلا دكؤتو
 .اهاوعد دكؤي ام ةكرحلا عم اهكراعم ف حالسلا

 ةيقرعلاو ةيرصنعلا تاوعذدلا يمانت ©
 :ةيب ونجلا بارحالا ضعب تاهجوت يف ةيلاصفنالاو
 راثئتسا لوح غنراغ تالوقم ىنبتن تحبصا يتلا

 ةبلاطملاو ,نادوسلا مكحب ةملسملا ةيبرعلا ةبخنلا
 هتاسايسو نادوسلا ةفاقث يف ةيقيرفالا ةيوهلاب
 .ةيموقلا ةيبرعلا ةيوهلا نع اليدب هتاهجوتو

 قاطعنالا ةسادس
 عاضوالا لمجمل ليلحتلا قايس يف ىقبيو

 رودلا فاشكتسا :ينادوسلا بونجلا يف تاريغتملاو
 :اهءازا يرصملا

 بزح باطقا زربا نم ةثالث ةرايز عباتت نا كشال
 ةبغر ىلا حوضوب ريشي .ةرهاقلل نادوسلا يف ةمالا
 ةردوقفملا ةقثلا ةداعال هرارطضا وا ىدهملا قداصلا
 تالوحتلا ءوض يف كرابم ينسح سيئرلا نيبو هنيب
 يف فقوملا ىلع تارط يتلا ةروطخلا ةغلابلا ةيبلسلا
 يف ةيداصتقالا عاضوالا روهدتو ؛ةهج نم بودجلا
 هتاسايس رييست يف هلشفو ,ةيناث ةهج نم نادوسلا

 يداحتالا بزحلا نع ىأنمب ةصاخلا هتاهجوتو
 .رصمب ةيخيرات تاقالع هطبرن يذلاو

 ًاعايت ةمالا بزح تادايق نم ةرهاقلا راز دق ناكو
 سأر سلجم وضع نيدلا جات روتكدلا نم لك
 ؛بزحلا نيما مئادلا رون رمع روتكدلاو .ةلودلا
 امنييو .ةلودلا سآر سلجم وضع انبلا سيرداو
 يعاسم ْف كيكشتلا يضاملا يف ةمال بزح ةجهل تناك
 تاقالع ناو بؤنجلا ةلكشم لحل ةيرصملا ةطاسولا
 باسح ىلع غنراغو ايبويثا عم ةيمانتملا ةرهاقلا
 بيحرتلا ىلا نآلا .ةجهللا تريغت ,نادوسلا

 امنيب :نأشلا اذه يف ةيرصملا ةطاسولا تاردابمب
 هبلطم ةراثا ةدواعم نع ًامامت قداصلا تكس
 تحبصأو ؛كرتشملا عافدلا ةيقافتا ءاغلاب صاخلا

 ةرايزب اهييحرت ىلع ةمالا بزح نم تاديكأت كانه
 يىرضملا ءارزولا سيئر يقدص فطاع روتكدلا
 .ةمداقلا مايالا نوضغ يف نادوسلل

 تاروطت ءازا ةصاخلا رصم تاباسح نا ىلع

 نيلوؤسملا ناسل ىلع دكؤت .بونجلا يف ثادحالا
 صرف نم ريثكلا عاضا نادوسلا نا نييرصملا

 نا ودبي ىتح .ًايملس بونجلا ةلكشم لحل ةطاسولا
 ةيناكما ف بيرقلا ىدملا ىلع ةلئافتم دعت مل ةرهاقلا
 اهفاجتا ناك كلذل امبرو ,بونجلا ف مالسلا قيقحت
 لطعن يذلا يىلقنوج ةانق عورشم لاديتسا وحت

 تاعورشمب بونجلا يف درمتلا ببسب هيف لمعلا
 ,ءادنغوي عم لدنلا ىلع ةكرتشملا دودسلا ةماقا

 ةيرصملا ةيئابرهكلا تاكبشلا لصو تاعورشمو
 .ريئاز عم ةيئابرهكلا تاكبشلاب

 عم ىقالتت داكت كلذك ايبويشثا تاياسح لعلو

 نوج ىلع اهتضبق فعض روظنم نم رصم تاباسح
 لح ىلع ةمواسملاو ناهرلا ةيقادصم مدعو .غنراغ
 هاجتاب ةيبعشلا ةكرحلا ىلع طغضلاب ايريترا ةلكشم
 ال ايملس بونجلا ةلكشم لحو موطرخلا عم راوحلا
 ميلقا حنم ىلا اهتردابم تءاج كلذمل امبرو ايركسع
 سكع ىلع ديدجلا روتسدلا يف يتاذلا مكحلا ايريترا
 !ةقباسلا تاعقوتلا لك
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 هاا دالة

 ةدفعما ممالا هيب
 ايم سال ا و ف اح يا 5 ا يي عتو

 0 واط

" 
 و خاطب ا سوت

 يبرعلا برغملا نوؤش ررحم بتك

 ةيرئازجلا) «دهاجملا» ةفيحص ترشن
 خيراتب (ةيسنرفلاب ردصت يتلا ةيمسرلا
 ءاضعا دخحا عم ةلباقم (50//80/)

 اهل تعضو .ويراسيلوبلا ةهبحل يسايسلا بتكملا
 ىلا ناونعلا ربشيو .«تاروانملا نمز» :يلاتلا ناونعلا

 يذلا يوارحصلا لوؤسملا هيلا قرطت ام ىوحف
 آدبم قييطتو ءاتفتسالا ءارحا ةلقرع نا ريتعب

 ساسالاب عجرت ةيبرغلا ءارحصلا يف ريصملا ريرقت
 .«هتار وانم» ب هامسا امو .يبرغملا ضفرلا ىلا

 ىلا دوعنس يتلا ,ةلياقملا هذه يف قالطنالا ةطقن

 لسلسم ف ةنهارلا ةيعضولا يه .اهليصافت ضعب
 ةدحتملا ممالا هلصاوت يذلا يساموليدلا لمعلا

 عازدلل ىهلس جرخم داحبال ماعلا اهندما ةسائرب

 يميلقا يف ءاتفتسالا قيبطتل ةديدج ةوطخ مدقتلاو

 ةدايسلا دتمت ثيح .بهذلا يداوو ارمحلا ةدقاسلا

 .191/6 ةنس ذنم ةيبرغملا

 برغملا عانقا يف راليوك يد زيريب حجن دقل
 موقت ةيعالطتسا ةينقت ةثعب دافيا ةيمهأب رئازجلاو
 سسالا عضوو ؛ةيرورضلا تامولعملا عمجب
 فّلكو .ءاتفتسالا قيبطتب ةليفكلا ىلوالا لمعلا
 فارشالاب ةيقيرفالا نوؤشلل دعاسملا ماعلا هدريدم

 ٍرِسَرَو ىلدا ةريشابم كلذ دعب نكلو .اهبلع ريشابملا

 اريثك راثا حيرصتب كروي وين يف يرئازجلا ةيجراخلا
 ةدبرغملا تاطلسلا ىلع نا هنومضمو سائتلالا نم

 يف ةيرادالا اهلكايه كيكفت ىلع ًافلس مدقت نا
 .ةطرشلاو شيجلا تاوق بحسب موقتو .ءارحصلا
 ربتعا يذلا ءىشلا ةرطيسلا رهاظم ةفاك يا كردلاو

 ممالا دوهجم ةلقرعل ةلواحم ةباثمب طابرلا يف
 يتلا جئاتنلا ةفاكل قبسملا فسنلاو .ةدحتملا
 .ةيممالا ةيزيفذنتلا ةنجللا اهل لصوتتس

 يسامولبدلا حيرصت لظي نا ردقملا نم ناكو
 طخ يف ةيفاضا ةلواحم درجم لوالا يرئازجلا

 ًاثدح نا الول .برغملا نم رخآ لزانت ليصحت

 طلخ ديعيو .رعاشملا ةروف ريثيل ءاج ًايفاحص
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 ةينوغلا ءاردضلا ٍ ,تاروالا نشر»
 ا اما »د جتا

 ءاتفتسالا ا رخال امل
 وسو حب وسو تا ع

 لبق كلذو .موسحم هبش تاب هنا دقتعا ام يف قاروالا
 ةروكذملا ةنجللا لولح.نم طقف ,.عيباسا ةثالث
 عالدنا ددجت .اهيلع عزانتملا ةيوارحصلا ةقطنملاب

 ةينابسالا ةفيحصلا هترشن ام ىلا دوعي ةعبورزلا
 زيريب اهيلا هب ىلدا حيرصت لكش ىلع «يتينابدنا»
 ةيبرغلا ءارحصلا عازن صوصخب راليوك يد
 قايس يف درو دقو .هئاهنال ةلوذبملا دوهجلاو
 ,ةدحتملا ممالل ماعلا نبمالا ىلا بوسنملا حيرصتلا

 هرشن تداعاو .ةيديزدملا ةفيحصلا هترشن امك

 ,دهاجملا»و .بعشلا,اتفيحص .ًاًضيا

 :يليام )٠١/٠١//8(
 اهل دهع دقو لمعلل ةدعتسم ل ةنحللا»

 ريفوتل ةفلتخملا تارورضلا مييقتو عضولا ةساردب
 ع يدؤيس يذلا رمألا ءاتفتسالل ةمّئالملا فورظلا

 تاوقلاو ةرادالا باحسناو عازنلا اذهل دح عضو

 وه امك .مالكلا اذه تاوطخ ودبتو .«ةيبرغملا

 ىنبتي ةدحتملا ممالل ماعلا نيمالا نا ف .حضاو

 بلظم يف ويراسيلوبلا ةهبجو .رئازجلا فقوم
 ةيفيكب يبرغملا يركسعلاو يرادالا باحسنالا
 ةيرئازجلا ةفاحصلا هبلا تلام ام وهو .ةقبسم

 نا نيح يف اهتسايس عم قفاوتت ةروصب هترمتتساو
 عيرسلا بيذكتلا لالخ نمو .ةدحتملا جمالا فقوم

 رياغم ,كرويوينب يمسرلا قطانلا هيلا رداب يذلا
 راليوك يد نأب قطانلا نلعا دقف :مالكلا اذهل ةيلك
 ةينابسالا ةفيحصلا ناو ركذ امم .ءيش يا لقي حل
 .همالك ليوأت ىلع اهدرفمب تمدقا

 بيذكتلاو رشنلا ةجيتن سبل نم لصح ام ءازا
 ساسأالا ةرقفلا تابثا يرورضلا نم نوكي دق
 ماعلا نيمالا ردرقت ٍْق ءارحصلا عازنب ةقلعتملا

 مكحلا اهرابتعاب ,19417 ةنسل ةمظنملا طاشنل
 طاشنلا يف ةيزكرملا تاقلطنملا دحاو .يئاهنلا
 .ءارحصلا لكشم لوح مداقلاو نهارلا يساموليدلا

 يدنرفلا لصالا نم اهتمجرتب موقن يتلا ةرقفلا لوقت
 كانه نا دقتعا ءارحضصلا عازن صخي ام ٍيف» :ةقيثولل
 ةيعمجلا نم بلط ىلع ًءانبف .مامالا ىلا مدقتنل ةيناكما
 ةيقيرفالا ةدحولا ةمظنم سيئرو انا تيرجا ةماغلا

 ةينغملا فارطالا

 ا سارا 13 اا لباسا حا ا وف بما## 1 1 اجا

 عم :«بناجلا ةديحو ةديدغ تالاصتا

 تاشماكلا تراد اهتاعامتكا لالخو لكشلا لك اهقد
 :ءاتفتسلا ءاوجاو راقلا, قالطا.فقو ةيفدتك لوك ةضاخ
 تامولعملا ضعب بلطتت لئاسملا هذه ةسارد نا اميو

 نأ انردق ةيقيرفالا ةمظنملا سيئر عم قفاوتب يننإف
 ةينقت ةكعب ناقيا' نه تانيوطألا اذه عمجل ةقيرط لضفا

 اذه ََق هزاجنا نكمسس دع ًامدقت نإف يي ورمل

 .«ليبسلا

 ءانفدسالا و لكاشملا

 ةرورض ىلا ًاتاتب ريشت ال ةرقفلا هذه نا نيبلا نم
 يذلا ليوأتلا عم قفتت الو .هيلا راشملا باحسنالا
 ىلعو :ياليوك يد نيسيلل ريخألا حبرضتلا هل ضرع
 وديب هلعجيو .ًاديقعت الا لكشملا ديزي ال اذهف لك
 ةفاحصلا تدمع دقف .ىلوالا هتوطخ ىف هنأكو
 ,كلفلا اذه يف ةرئادلا صوصنلا فلتخم ىلا ةيبرغملا
 صيخشت ًاددجم رولمتو .اليلحتو ةءارق اهتعبشأو
 ءارحصلا ةيضق هاجت يبرغملا يسايسلا عامجالا
 ام اديدحتو .عوضوملا نم مولعملا برغملا فقومو
 ةيرادالا لكايهلا ءاقد ىلع رارصالا صخي
 ٠ يه ثيح ةرذجتم ةيركسعلاو

 .هزواجت ىلا رئازجلا ىعست ام وه ىطنملا اذه

 «فرص ةيبرغم ةروانم» ويراسيلوبلا ةهيج هريتعتو
 ىلا دوعن انهو .اهل ةنلعم فقاوم اددحم ةتبثم

 اذه ةيادب ف اهنلا راشملا ةيفاحصلا ةلباقملا
 ةهبجلل يسايسلا بتكملا وضع عم عوضوملا
 اهنم ةرقفد داهشتسالا لمكي يتلاو ةيوارحصلا

 لاؤس نع اياوجف .انماما فقاوملا براضت ةروص

 ءارجأل نييوارحصلا نيلوؤسملا طورش لوح
 يغبني» :ويراسيلوبلا لوؤسسم لوقي ءاتفتسالا
 ةدحتملا ممالا ىلعو .نييبرغملا شيجلاو ةرادالا باحسنا
 تاوق يسرتو .ايودنم اهنع نيعتو ةقطنملا يف لحت نا
 ليهست يغبني امك .نييرادا نيريسمو ءماظنلا ظفحل
 .«نيلقتعملا حيرستو نيئجاللا ةدوع

 ويراسيلوبلا ةهبج تمهتا .كلذك ؛قايسلا اذه يف
 لكشملا نم رخآلا رصنعلا قاظن ىف كلذو .برغملا
 هتمهتا .نيبيوارحجصلا ناكسلا ددعب لثمتملا

 دالبلا بونج نم ةبراغملا نم ةريفغ دادعا مادقتساب
 ةيوارحصلا ةايحلا ىلع مهديوعتو مهتيبتتو

 ةفاحصلا هتيذكام وهو ءاتفتسالا بسكل ادادعتسا

 ردع نا ىلا اهيناج نم ريشت يتلا ةيبرغملا
 غلابم فودنت تاميخم يف نيدوجوملا نييوارحصلا

 : هيف
 ممالا ةثعب لوصو نآكو ودبي .نذا ؛ىرخا ةرم

 ضعب لامكتسا ىف ىوس مهسي نل ةينقتلا ةدحتملا
 ةيلمعلا ةيوستلا هجو يف تابقعلا اما تامولعملا

 يف رداق دحا الو يه يه ةبقاب اهنإف ءارحصلا عازنل

 «تارواتملا نمد ةياهنل خيرات نييعت ىلع ةياهنلا
 نييقيقحلا نيلوؤسملا وا لوؤسملا راهظا الو ءاذه
 .ةياهنلا يف دوعي نم ةحلصملو هموهفمو .روانتلا نع
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 انيغ فيأ
 ريخألا لصفلا يف ٍجيلَخلا برح

 ايدقرفلا ةفوكخلا سيئر اشتم عم راحل
 ”ديردلا 6 د ةذلح» سيئرو

 نح دا ادبلطلا» 3اخبش 1

 هن نا ريا

 هايد دع 4

  تاقطب زيمنن مهتاابقو ماجش س سش هش نويقارعلا .
 0 اا تا

 اودقتعا اذا احداف اطخ نونكثري نويكرمالا ٠

 ةيفلسلا عم يباجيالا لماعتلا نا
 نايفوسلا هجو يفرادج عفر لع مهدعاسي
 المو اضماغ افتوم نفقبف تايفوسلا ام

 مالسلا نوراتخيسف اورشح اذإ مهنكل

 ارشك تنسحن ةيبرعلا ةروصلا
 يسنرفلا ماعلا يأرلا طاسوا يف

 نييسنرفلا نم ريثكو
 .مهتراضحو برعلاب بجعم

 نوصقانتن مهنإف نويرصتعلا ادا

 وا روخلا" نوايا نانا 9

 برشلا ىف نسغلا راروس أ ياو
 ا وجو دعو جزاا رددوا جاو تاج 71و جور دنت جوج يدايحسم 7"

 مهراصتنا نم ؛ليئاوما» فوختن اذهلو ةربك
 7 1 مدت 0 نايس 99 3 يي

 دحا (/1/85 06100613) انيغ فيا ديسلا .ح رطب

 كاج .يسنرفلا ءارزولا سيئر يراشتسم
 سيئرو يبرعلا ملاعلا نوؤشل» كاريش

 تامدقم نود .هسفن :ةيبرعلا نادلبلا اسنرف ةقلح

 نا ىريو .يلوغيدلا يسايسلا طخلا بلص يف
 بحتنا موي ؛ ١1557 ماع ذنم اهمزتلا يتلا ةيلوغيدلا

 ٍنونج رتموليك )٠٠١ .ونيدرودال» ةقطنم نع ًابئان
 ةيعمجلا يف مويلا ىتح اهلثمي لاز امو ( سيراب برغ

 :ءاعم ليقتسملاو رضاحلا ةرادا نف يه . .ةينطولا

 ةيئدبم تباوث يهف .يئايموملا بولسالا نع اديعب
 اهنا يا .يسنرفلا يدحتلا تايطعم عم فيكتت

 لارنجلا نا وه ليلدلاو .ةقالخلا ةيتامغاربلا
 ولا ءاتفتسالا ف نويسنرفلا هلذخ مود لوغيد

 نم لضفا دحي مل ةيبالطلا ١958 ثادحا دعب

 ةيسازلالا هتدرق ىلا نيمدقلا ىلع ريس ,ةدوغلا

 ماما تقاض هتارايخ نا نم ًانيقب . (اسئرف ىقرش)

 موهغم ىلع راث يذلا علاطلا لبجلا تارايخ

 ,ًايوضوف ًلابقتسم رثاو ,ةيفاقثلا ةيويخنلا

 تاهوشتلا لكب دعب اميف لفح ٠ ًايهانتم الو ًاضافضف
 ةفاقثلل ًاريز و ناكو ورلام هيردنا لاق اهموي .ةنكمملا
 هباجاو .«مطحتت ةمظعلا نا اه» لارنجلا نمز يف

 دكأت مويلا» :يف وتملا يدوهيلا ركفملا .نورا نومير
 كلذ يف ناكو .«يدوهي وه لعاف يسنرف يا نا انيدل

 ,ةيلوغيدلا تارايخلا يف يبرعلا ىحنملا نم رمغي
 نايكلا فصقو ناريزح برح دعي اصوصخ
 ىلع دريو . ١957 ماع يىلودلا توريب راطمل ينويدهصلا

 امدنع ًايسنرف ىقبي ال يسنرفلا نا» ىأر يذلا لوغيد

 قلطُي يذلا جّرامتلا ىلع اددشتو :رخآلا نع ىلختب

 ىونس جتنت نأ ةتيم ةئيب عيطتست ال٠ :ةيرقبعلا
 .«ىتوملا

 .ةيلوغيدلا تيقبو ...لحر لوفيد لارنجلا نكل
 َبناَج ىلا ءيعرشلا ثيرولا هنا ريتعي انيغ فياو
 قرشلا اياضق مازتلاب لاق يذلا طخلا اذهل .نيرخآ
 - اسنرف ةقلح» سئري كلذل .اهنع عافدلاو يبرعلا
 ماعلا يأرلا ظاقيال طشنيو .,ةيبرعلا نادلبلا
 قئاقحو يبرعلا يضاملا قئاقح ىلع يسنرفلا
 ةعيلطلا, هتقتلا امدنعو .يبرعلا ليقتسملا
 ةينطولا ةيعمجلا لخاد .هبتكم يف ,ةيبرعلا
 سنوت ىلا هتداق ةلوج هوتل ىهنا دق ناك ,ةيسنرفلا

 عادوا ىلع اهتالخ خلا :فاديهمو ستاوجلاو
 يذلا رمالا :تايلعافو نيلوؤسم ىقتلاو .ايناديم
 لزتخاو .ةقطنملا يف حايرلا ةهجو سملتي هلعج
 اذاو .ةموكحلا ةسائر ىلا هعفر ريرقت ىف هتانياعم
 يتلا ثالثلا ةيبرعلا مصاوعلا نم ةمصاغ لك تناك
 ناف .ةفقلتخم تامامتهاو مومه ىلا ةدودشم اهراز
 ديكاتلا ىلع صرح يسنرفلا ءارزولا سيئر راشتسم
 لماغتلا ىف دحاولا سايقملا ىلعو .دحاولا راظنملا ىلع
 ةقلح» نا هتلوج يف دكاو . تالكشملاو اياضقلا لك عم

 طخلا يف اهرود سرامت ,ةيبرعلا نادلبلا  اسئرف
 ًاصوصخ .برعلا هاجت اسنرفل لماشلاو يخيراتلا
 كلذ يف :يهو .لوغيد لارنجلا هغاص يذلا طخلا
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 ءازا ةقبمعلا اسنرف ةقادص نع ةداهش مدقت

 بعشلاب اهمامتفا نعو .ةيبرعلا لودلا ةعومجم
 هتاعلطتلو هيضاملو .هديلاقتل اهمارتحاو يبرعلا

 .«ةهج ةيال زايحنا نود ...ةيلبقتسملا
 :لوالا انلاؤس ناك عوضوملا اذه نعو
 لاؤسسلا نم دب ال ::ةبيبرهعلا ةعيلطلا» 8

 ام :«ةيبرعلا نادلبلا  اسنرف ةقلح» اَذامل :ىيديهمتلا
 تايغمجلا مُكارت طسو اهتاريصوصخو اهتسايس يه
 ىلا نوحمطت رود يا ؟ةيبرعلا - ةيسنرفلا وول

 ؟ىرخا ةقادص تايعمج تارثع زواجتل هبعل

 نادلبلا  اسنرف ةقلح نا دقتعا ال :انيغ فيا
 تايعمجلا ددع ىلا فاضُي ديدج مقر ةيبرعلا
 يكيمانيدلا راطالا اهنا لب .ةحاسلا يف ةدحاوتملا
 قايس يف بصت ةطشنا بذتجي نا نم دب ال يذلا
 اسنرف نيب تالدابملاو راوحلاو نواعتلا زيزعت
 ةديدع تايعمج ةمث تناك اذاو .ةيبرعلا نادلبلاو

 ىلا ًاعفاد نوكي نا بجي ال اذهف :ةحاسلا ىلع

 نم تثشنا يذلا طاشنلا ءاغلا ىلا ,ًايلاتو ,سفانتلا

 ,تاربخ نم هكلتمن امب انتيعمج نا لوقاو .هلحا

 ةيعون ىلا ًارظظنو «:تالاصتا نم هب موقت اميو

 بطقتست نآل ةلهؤم اهنولكشي نيذلا صاخشالا
 نوكي نا بحي ال باطقتسالا اذهو . ىرخالا رئاودلا

 نم لب ةيبرعلا  ةيسنرفلا ةقادصلا باسح ىلع

 ءديدج عفد ىلا ةجاح يف تتاب اهنا ًاصوصخ ءاهلحا

 ًاغارف ةمث نا تلق اذا يلاغا الو .ةديدح لمع ةقيرطو

 مغرلا ىلع ,كرتشملا يبرعلا يسنرفلا لمعلا يف ًاريبك

 قالطا انررقو . تادعمجلا نم لئاهلا ددعلا اذه نم

 .ةيسنرفلا ةموكحلا عم رواشتلاو قافتالاب ةيعمج
 ,نيدسنرف اهئاضعا لك نوكي نا ىلع انصرحو

 ذا ؛ءاهلخاد ىلا ةيبرعلا تالكشملا لقن نود ةلولبحلل

 يف ةيبرعلا نادلبلا يلثمم عمج ناك يا ىلع رذعتي
 ىلا يمتنت ةيسنرفلا تايصخشلاو .ةدحاو ةئيه
 نييلوغيد نم .ةيسايسلا تائفلاو بازحالا فلتخم

 سجاه مهعمجي نييعودشو نييكارتشاو نييلاربيلو
 ةيبرعلا  ةيسنرفلا ةقادصلا ةيمنت :دحاو
 ةمث نا ةيسنرفلا ةيجراخلا ريزول تلقو .اهقيمعتو
 ىلع .انتيعمج ةيلالقتسا ىلع ظافحلل ةرورض
 غيص يف اهماغدا مدعو ءلمعلا ةيجهنم ىوتسم
 كش الو .صاخلا اهعياط دقفت الثل .ىرخا ةيسسسؤم

 ضقانتي الو .يموكحلا لمعلا عم لماكتي انلمع نا يف
 لمعلا لمكتسن نحنو . انادب هاجتالا اذه فو .هعم

 كرحتلا ططخ ةرولب يف ًاظاوشا انعطقو .ةيلكدهلاو
 ...لدقملا

 ىلع ةظحالم ,نف دب ال :«ةيبرعلا ةعيلطلا» ا
 :ةقرافم < ةلظحالب ىهو:نشرعلا قا ةراركلا هذه كسا
 ةيسنرفلا ةقادصلا تايعمج تدادزا املك هنا اهدافمو
 قب «برعلا ةامك ةيرهنعلا كنا دزا املك .:ةنيورتعلاا د
 اننأكو ...يسنرفلا عمتجملا نم ةعساو تاعاطق طاسوا
 ددغ قغاضتي امزدقب :ةسيوكغملا ةلياعملا كازا ماها اذه
 ددع مقافتيو لهجلا ىشفتني ام ردقب :تاداهشلا ةلمح

 ؟مكيأر ام .نييمالا

 ْف اريثك تنسحت ةيبرعلا ةروصلا :انيغ فيا -
 نويسنرف ةمثو .يسنرفلا ماعلا يأرلا طاسوا
 اما .ةيبرعلا ةراضحلابو برعلاب نوبجعم نوريثك
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 متهت ال ةعامج مهف .نوصقانتي مهو .نويرصنعلا
 ماع لكش ف ء:نوفورعم نويسنرفلاو .اهسفنب الا
 كلذ ىلا فاضي .ءيش يا لبق مهسفنب مهمامتهاب
 ةرحامهملا ةلامعلا دوجوو «يليئارسالا» ريصخعلا

 ىلا ايضفا دقو .ةعساو ةييعش تائفب اهكاكتحاو

 «يبرعلا ملاعلا» نوؤش عم دودحم فطاعت

 انرودو .فسآلا ىلا وعدت عاضوالا هذه .هنوحشو

 ةرذاحمو ءىداهلاو داجلا لمعلاب اهحيحصت
 نيب عمجي ام ىلع زيكرتلاو ةفينعلا تاحيرصتلا
 اذاو .مهنيب قرفت يتلا تافالخلا ىلع سيلو ,برعلا
 :تامزالا نم ناردحب ىرخا تايعمج تمدطصإ

 ىلا دصق ربغ نع وا دصق نع .اهلوخد ىلا كلذ درمف
 لكشتت نا انرثا كلذل .ةيببرعلا تافالخلاةرئاد

 وه انرود نال ءطقف ةيسنرف تايصخش نم انتيعمج
 فقاوملا حرشو .يسنرفلا ماعلا يأرلا ةبطاخم

 ةيبرعلا ةروصلا نا .تلق امكو .هماما ةيبرعلا
 ةقبطلا طاسوا يف ًاصوصخ .ًاريثك تنسحت
 ةيعانصلا تاسسؤملا باحصا لثم .ةرينتسملا
 حضونتت نا بجيو .ةسايسلاو مالعالا لاجرو
 ةبجهنم انمسر كلذل .انرود وه اذهو .رثكا ةروصلا
 ,تامزالا ةنجل :يه ناجل عبرا انلكشو .لمعلا
 ةيبيللا  ةيداشتلا برحلاو .ءارحصلا برح لمشتو
 نمو .نانبل يف مالسلاو ةيناريآلا  ةيقارعلا برحلاو
 اهروحم ةيناثلا ةنجللاو .نيينيطسلفلل نطو لجا

 تاقالعلا ةنجل يه ةثلاثلاو ..اسنرف يف نورجاهملا
 ةيفاقثلا ةغللا ةنجل ةعيارلاو ,ةيداصتقالا
 رواحملا هذه نم روحم لكو .ةينرعلا ةراضحلاو

 عوضوم نوكي فوسو .ةصاخ ةجلاعمل عضخي
 يارلا عالطال :ةرددتسم تالواطو ثاحباو تاسارد

 ...اهليصافت ةفاك يف ءاهيلع يسنرفلا ماعلا

 ةلوج نم نودئاع مكنا :«ةيبرعلا ةعيلطلا» ا
 شازحلاو سنوت يه ةيبرغ راطقا ةشثالث ىلا مكتداق

 ةيأبو «تاذلاب راطقالا هذه مترتخا اذاملف .قارعلاو

 ًاتاودع ةجحاوب يذلا قارعلا ْنف اضوضخ من دع تانياعم

 ةيبرعلا ضرالا نع امك هضرا نع عفا ديو اا

 ؟ىرخالا

 ثالث تناكو .سنوتب يتلوج تأدب :انيغ فيا

 نيلوؤسملا اهلالخ تيقتلاو .ةدحاو ةلوج يف تالوح

 ,ةينيطسلفلا ردرحتلا ةمظنحم سسيئرو نييديسنوتلا

 يىلذاشلا .ةيبرعلا ةعماجلا نيماو .تافرع رساب

 رارمتسا نم قلق نع اويرعا مهعيمجو .يبيلقلا
 ةعرعر فدهتست يتلا :ةيناريالا  ةيقارعلا برحلا

 اعاربسا بلطتت يتلا ةلكشملا يهو :ةيبرعلا نادلبلا

 يماما حرتقا هسفن تافرع رسايو .اهتيوسق ْق

 نكميو .نيبراحتملا نيب لصفلل ةيمالسا ةوق ليكشت
 نويلاغنبو نويناتسكاب اهيف كراشي نا
 ةمظذم نم رضانع .رمالا رطضا اذاو :نويلاغنسو

 ال نييناريالا نا :يل لاقو ةينيطسلفلا ريرحتلا
 .نيينيطسلف ىلع رانلا قالطا ىلع نوارجتي

 نا نم يل َنب ال ناك .ةيسنوتلا مومهلا ىلا ةبسنلابو
 نم نيلوؤسملا قلق ىدم ,سوملم لكش فو :نياعا
 لوحتت نا نم نوسجوتيو . ةينيدلا ةيفلسلا دوعص

 تافرع ماما تدكاو .رخآ بناج ىلا .ًاجيردتق ' «سئنوت

 ةمظنم ريدتعت ةيبرعلا نادليلا  اسنرف ةقلح نا

 ديحولا يعرشلا لثمملا ةينيطسلفلا ريرحتلا
 ددع عم تثداحت رئازجلا يفو .ينيطسلفلا بعشلل
 فيرشلا دمحمو طاطيب حبار مهنم ,نيلوؤسملا نم
 ىلع صرحلا تدكاو .لافود روينسنوملاو ةيدعاسم
 تايلعافلاو .ةيرئازجلا  ةيسنرفلا ةقادصلا

 ةيرصنعلا ةبه نم ةفوختم اهتيقتلا يتلا ةيرئازجلا
 ةيرئازجلا ةلامعلا ةيعضو ىلع اهريثأتو اسنرف يف
 لجا نم عمجتلا» بزح مسايو .اندالب يف ةرجاهملا
 هوعد تهجو (كاريش كاح هسكئري يذلا) «ةيلوغيدلا

 .اسنوف ةرابزل ةيدعابسم ىلا

 هط .ءارزولا سيئر بئان تيقتلا قارعلا يفو
 يف قباسلا ريفسلاو .دادغب ظفاحمو ناضمر نيساي
 ينولبقتسا نيذلا عيمجو .نودمح رازن نطنشاو
 دومصلا ىلع قارعلا ةردقب ةيهانتم ال ةقث ىلع اودكا
 يف اذحبصا اننا ىلع اوقفتاو .ناريا عم برحلا يف
 جيلخلا برح نا يل ادبو .لاتقلا نم ةريخالا ةلحرملا
 طوطخ ىلا اهب تعفدو ةينيطسلفلا ةيضقلا تدجح
 نا ًاعئار ًائيش ناك برحلا نم مغرلا ىلعو .ةيفلخ
 يل ىنستو .نونفلل لباب ناجرهم نويقارعلا مظني
 اذه ةقث ىلع دكؤب اذهو .هبلايل نم ةليل روضح

 اناو .هتاقاطل يكذلا فيظوتلا ىلع هتوقب بعشلا
 سمالت برحلا نا لئاقلا يقارعلا حرطلا ىلع قفاوا
 مادعناو .54/ رارقلا كانهف .ةيئاهنلا اهتلحرم
 تايلمعلا نا امك .ىربكلا ةيرملا ةيناربالا تامجهلا
 تناك اذاو . جيلخلا نم ةدودحم قطانم يف ةروصحم
 يف نوعلاض نييناريالا ةداقلا نألف ةرمتسم برحلا
 نا نود اهل ةياهن عضو نم نوفوختيو اهتايلمع
 رمثي قارعلا نا فيك تدكأتو .مهفادها ىلا اولصي

 نيذلا لكو .ةيلاعف رثكالا لكشلا يفو .هتاردق
 ,يقارعلا  يسنرفلا نواعتلا ىلع نونثي مهتيقتلا
 نييقارعلا نا يف كش الو .هيف رارمتسالا نوديريو
 .ةريبك تاقاطب زيمتت مهتدايبق نا امك عاجش بعش

 مهئابحا ةيناكماو مهدومص رسفي رمالا اذهو

 نم هريغو لباب ناجرهم رارغ ىلع .ةينف تاناجرهمل
 ...ةفاقثلا ةطشنالا
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 تامادصلا َن نا م ١ مالسلا ةرداد ىلا اهرجو ةوقلاب ناريا

 رجلا قارفوت الو ةزياخ كا حنا ةيئازبألا - ةيكربجألا
 .نظنشاوو ينيمخلا ماظنلا نيب ينمضلا مغانتلل ماعلا
 كلذ لكلا نورطنتك فيك

 ىلا يدؤي ثدحي ام نا دقتعا ال :انيغ فيا

 روصتا ينناو .ةلماش ةيشاربا  ةبكربما تاهحاوم

 قارعلا نا :يلاتلا لكشلا ىلع جيلخلا يف عضولا
 .ىمظعلا لودلا ناو .برح ةلاح ُِق ناربناو

 ف ةدحتملا تايالولاو يتايفوسلا داحتالا اصوصخو

 رصنمك يكريمالا درلا ىلا رظنن نا بجيو .ةمزا ةلاح

 ؛اهنم بارتقالا انعسو يف فيك .ةمزالا هذه نمض
 عم طويخلا عطق نوديري ال نييكريمالا نا ينيقي
 |! 0/0 ماع ثدح ام اوسنب مل هتاذ تقولا يف و :ناريا

 ْف ةيكريمالا ةرافسلا يف مهنئاهر زاجتحا ةظحل
 أدبم ضفري ال ماعلا يأرلا نا ن ودقتعي كلذل .نارهط
 كلذ نم دعبا بهذاو .نيينارنالا هاجت لعفلا ةدر

 ةكبرم جيلخلا يف ةنهارلا برحلا ةلاح نا لوقاو

 اهيف ىرت تأدب ةيبرعلا لودلاف .عيمجلل ةجرحمو

 نمض تعادت كلذلو .رارقتسالا ضوقب ًارصنع
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 لوادتلل ةيبرعلا ةمقلاو ةيبرعلا ةعماجلا ةسسؤم

 نع تالوادملا هذه رفست مل اذاو .ىدحملا رطخلا ْق

 ةمث ناب نوملسي اوتاب عيمجلا ناف :ةسوملم تارارق

 لودلاو .برحلا هذهل دح عضول ىوصق ةرورض
 نم ةقلق ه5 رارقلا عم رهظ امكو .اهر ودب ىمظعلا

 ردنتو .لاقع يا نم ةتلاف تحضا يتلا برحلا رايسم

 ناردا نا مويلا احضاو ودسو .ةيلود تاديقعتب

 نمالا سلجم ضرع ةرم نيرشع نم رثكا تضفر
 رثكا هتقفاوم ىدبا قارغلا اميفق ؛رانلا قالطا فقول

 «يناردالا ضفرلا ىضتقاو .كلذ ىلع ةرم نيرشع نم

 الب لماعتلا اماو ةيزيجعتلا طورشلا ةفعاضم اما

 .يعديطلا نم .ةيلودلا ةيوسنلا ةدارا عم ةالايم

 ىردكلا لودلا سرامت نا ءضفرلا ىلع رارصالا دعب

 ةعقر عيسوت نع الوا اهعدرل :ناريا ىلع اطوغض
 ةلواط لوح سولجلا ىلع ايناث اهماغرالو .برحلا
 يه ةيماقتنالا تايرضلاو تايوقعلا لهف .ةريدتسم

 سمل هنا يداقتعا ؟كلذ ىلع اهلمحل ةقيرط لضفا

 ةلمج نيب ةمءاوملا لب .ةيجذومن ةدحاو ةقيرط كانه
 ةيركسع تانلمعو ةينسامولبد ريبادتو تاءارحا

 قالطا فقو فورظ ريفوتي ةليفك ةدودحمو ةريغص
 اهناب رعشت نا نود نم ؛ناريا ىلع اهضرفو .رانلا
 نرملا عدرلا راصنا نم ينناو .طئاحلا ىلا ةسلاج
 طوفغضلا نم جيزم وه يذلا ؛:يدعاصتلاو

 .ةريغصلا ةيركسعفلا ضورعلاو ةيساموليدلا

 نمض جردني دودحملا يكريمالا لمعلا نا ينيقيو
 سنئلو راذناك همهفن نا بجيو .تايطقعملا هذه

 هردهبتسا ام اذهو ,ريبك يركسع لمع ةياديك

 تايفوسلا نا نودقتعت له :«ةيبرعلا ةعيلطلا» ©
 ىلع زكرتي مهناهر نا ما برحلا ءاوتحا لجا نم نولمعي
 ؟جيلخلا يف يكريمالا قزأملا ريبكت

 ةدحاو ةلداعم كانه نا دقتعا :اندغ فيا

 اهدافمو ؛جيلخلا يف ىمظعلا ىوقلا ىلع بحسنت

 ةيناثتلاو ؛برحلا ةعقر عيسوت مدع ىلوالا : ناتظحل

 لاعتشا ىلا يدؤي ال لكش ىفو ؛اهتاذ برحلا ءافطا
 فقو ىلع نوددشي الثم نويسنرفلا .ةديدج بورح
 نييكريمالا نا ينيقيو .ًاضيا نويناطيربلاو .برحلا
 مهناف .نوينيصلا اما .برحلا فقو ةطخ دض اوسيل
 نيذلا تايفوسلا ىقبي .ءيشلا ضعب نولابم ال
 يف انذخا اذا نكل . ًاضماغو اسيتلم افقوم نوفقي

 مهنا انل حضتي ه97/ رارقلا ىلع مهدقف اوم رابنعالا

 ينرضحتو .اهئافظاو برحلا ءاوتحا دض اوسمل
 ريبعتلا نا يهو .نييسنرفلا نييسايسلا دحال ةرابع
 .عارتقالا وه ةيناملربلا تارايخلا نع ةغالب رثكالا

 تايفلخلا سيلو ةيمها رثكالا يه عارتقالا ةقروو
 نمالا سلجم يفو .انتركاذو انيعو ف اهبظفتحن يتلا
 قفاوتلا ةيسامولبد نع ةغالب رثكالا ريدبعتلا ناك
 تيوصتلا قاروا وف جيلخلا برح فقو ىلع يل ودلا

 . ىمظع ةلود ينايفوسلا داحتالاو .5ه9/ رارقلا ىلع

 ىلع ًاباجيا تعرتقا اهنكل . تامامتهاو تائفلخ اهلو

 ةدانقلا ناف ,ءيشلا ضعي ترشح اذاو .597/ رارقلا

 نع رظنلا عطقب .مالسلا راتخت ةيتايفوسلا
 .ًاضيا نييكريمالا نا لوقلا انعسو يفو .تايفلخلا

 -_ 03171 قريات مطختتات -1

 مئازهلا الا دصحي مل يناريالا يفلسلا سوهلا

 ىلغ.جيلخلا برح يف .تايفلخ مهل :ةهملظن نا نودو
 لودلاو .54/ رارقلا ىلع اوعرتقا مهنا نم مغرلا
 نم رثكا بعلت نا ىلع ةرداق اهنال ىمظع يه ىمظعلا

 .دحاو تقو يف ةبعل

 هذه نا نودقتعت الا :«ةيبرعلا ةعيلطلا» 1#
 ةددعتملا :دوجولا ةردعتملاو ةثلثملاو ةحودزملا بيعالألا

 يناريالا ماظنلل حمستو برحلا دما ليطت ةعنقالا

 ىلغ يزعتلا نايك نضرفو هركلا ةايلن يق دايطمضألاب
 «ناريا ةبعل بعلت ىمظعلا لودلا ةياهنلا يث ؟برعلا
 نا دعب :برحلا هتقلطا يذلا لئاهلا قوسلا ىلع نهارتو
 ؟كلذ يف مكيأر ام ؟توملا راجت لك عم نارهط لماعت رهظ

 رذاحت ىمظعلا لودلا نا يفأر يف :انيغ فيا -
 اهتفاثك ىلا مماطمتو .ناريا عم باوبالا قالغا

 يجيتارتسا ويجلا اهعقوق ىلا امك ,ةيفارغميدلا
 اذهو .كلذ ىلع ليلد ؛تدبغ  نارياد»و .مامتشايب

 ريغت عضولا نكل .بيرق تقو ىتح داس ريكفتلا
 نم عمشجلا اه دصح ينلا لمألا ةيدخ بيبسي ,نآلا

 ةنكيمانب دب نيزوخأملا ؛نييناريالا عم مهلماعج

 ةسادسلا تايطقمب ذحالا غ نيضفارلاو , ددمتو عيسوت

 هاجتا يف وحنت برحلا نا دقتعا تنك اذاو .ةيلودلا
 ةيكيمانيدلا نا نم دكأتم يننألف ةريخالا اهلوصف
 يف يناريالا يفلسلا سوهلا وا ,ةيناريالا ةينيدلا
 مل يهو .رمتسي يكل ةيركسع تاراصتنا ىلا ةجاح

 مئازهب تنرتقا لياقملا ف لب .تاراصتنا ياب نرتقت
 دهشتو .اهتاذ ىلع دترت نا نم ذب ال انه نم .ةيركسع
 سكعنت فوس .تاريدغت ةرتف دقتعاو .ءوده ةركف

 .هتاذ برحلا رارق ىلعو ؛ةيركسعلا تاهبجلا ىلع
 تاعارص حمست دح يا ىلا :«ةيبرعلا ةعيلطلا» ©

 فورظ قالطاو ديريتب ةيناريالا ةدايقلا لخاد ةحنجالا

 ةيجراخلا برحلا نا ١ لوقي م اك ع ةيتاؤب

 ؟ءقاكتم يسايس لحل ىلوالا طورشلا ءاسرا يف مهسُي
 يف :عقاولا يف ًايصاصتخا تسل : :انيغ فيا

 مسد ينالاصنتا نكل .يناربيالا ينخادلا عضولا

 مل نا بعصلا نم هنا تدكا نيلوؤسملاو ءاربحلا

 ىلع عزوتت ةدايق عم ضوافتلا ليحتسملا نم نكي
 .رحانتتو رفانتن .طغض ركارم وارواحم ةسمخ

 تاذو ةقيثو رداضم نم اهتيقتسا يتامولعمو
 تلماكت اذا :ةياهنلا ىف نكل . عيفر يساموليد ىوتسم

 هذه لك ىلع هسفن ضرفن مالسلا ناف :مالسلا طورش

 ىلع ةرداق تسيل نارياو .تارايتلاو رواحملا

 ةرداق تسيل يشو . ةياهن ال ام ىلا برحلاب ر ارمتسالا

 مل اذاو .ةياهن ال ام ىلا اهبابش قارحا ىلع ًاضيا
 ليوط تقو ذنم ةريبك ةيرب ةيناريا تامجه ثدحت

 يف ةدايقلا مهجزرت تناك نيذلا بايشلا نا ينعي اذهف

 .ةريبك رئاسخ اودصح ةيقارعلا عق ةاوملا دض تايلمع
 انه نم .ناريا يف ماعلا يأرلا ىلع كلذ سكعناو

 عم ضوافتلا تابوعصو .برحلا يف يضملا تابوعص
 نع ةديدع فارطا تعنتما كلذل .ةيناردالا ةدايقلا

 طغضلا ةموظنم تلماكت لاح يف و .اهعم ضوافتلا
 سسدل ةيداصتقا تايوقع ىلع تلمتشاو :؛ناريا ىلع

 ةيسامولبد تاءارجا ىلعو ًايناديم اهقيبطت ًابعص
 رطضي .يدعاصت يركسع قييضتو ةمراص

 ناكو .لقعلا توص ىلا ءاغصالا ىلا ذئدنع .؛اهماكح

 ريساوم ىلع رفح رشع عبارلا سيول .سمشلا  كلملا
 كولملا ةعيرذ وه لقعلا نا لوقت ةرابع هعفادم
 لتحي نا بجيو .فدهملا وه لقعلاف .ةيماسلا
 ىلا مالسلا لوحتيل .ةيناريالا تارارقلا يف هعقوم

 ...عقاو
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 ةيبدقلاا "يره يف قازئإو ةليئازسا» نيب قطاوتلا نم

 جيعزي ال جيلخلا يف يرجي ام :انيغ فيا
 ىلا ةجاح ال ىطعم اذهو .لاح يا يف «ليئارسا»

 راصتنا نم عبطلاب فوختت يهو .هيلع ديكأتلا

 راطحالا نمو ٠ :ةيناردالا ةهبجلا ىلع حيساك يقارع

 نونف يف سرمتملا ءيقارعلا شيجلا اهلكشي يتلا

 ًايلوغيد يتفصيبو .هتاليكشت يف يعونلاو .لاخقلا

 ؛ةيجراخلا لودلا تاسايس يف تياوقرامل نا دقتعا

 ًاباجيا لماعت هاشلاف .ةمظنالا ريبغت درحم زواحتن

 ةحلصمو .ةلمنا ديق اهجعزي ملو .«ليئارسا» عم
 برحلا يا .انهار هبعلت يذلا رودلا بعل يف ناريا

 اما .ةيوعص يف نويبوروالا اهمهفد يتلا ةيئثيدلا

 نا اودقتعا اذا ًاحداف أطخ نويكتريف نويكريمالا

 يف رادج عفر ىلا يدؤي ةيفلسلا عم يباجيالا لماعتلا

 نا داقتعالا يف لثمتت ةقامحلاو .تايفوسلا هجو

 ةيكريمالا ةسايسلاو . ىرخا ًاران ءىفطي رانلا لاعشا

 ًاضيا امنا :نييب وروأك .انل طقف سبل لامآلل ةييحم

 دعب هوعنص ام ىلا نورظني امدنع .اهوعنص نيذلل

 يتلا طابحالا ةيمك نوظحالي .رثكا وا ماوعا ةرشع
 ام كلذ ىلع الثم قوسا نا يفكي .ملاعلا يف اهورثن
 ثيح ىطسولا اكريما فو ريزانخلا جيلخ يف ثدح

 قرشلا يف انهار ثدحي امو . ضماغو سيتلم جيحض

 .طسوالا

 حاتصلا رينم  سيراب يف هرواح
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 ؛يوئفلا يروتاتكيدلا مكحلا نم ةيروس
 يروتسدلا يطارقميدلا ماظنلا ءانب ىلعو

 يموقلاو ينطولا اهرود ىلا ةيروس ديعي يذلا
 اسنرف عرف سيسأتل رمتؤم سيراب يف دقعنا «فرشملا
 هيف كراش ,ةيروس بابشو ةبلطل ينطولا داحتالل
 تاعماجلاو ندملا فلتخم نم نويروس ةبلط
 ةئيهلا نم يزكرم دفو هرضحو .ةيسنرفلا دهاعملاو
 تامظنملا نم ددع نع نولتممو داحتالل ةيزيفنتلا
 ةيروسلا ةيبالطلا تامظنملاو ةيسايسلا بازحالاو
 :ةيبرعلاو

 ىلع تزكرت ةدددع تاملك رمتؤملا يف تدقلا دقو

 ةيروتاتكيدلا دض ةيروس بعش لاضنب ةداسشالا
 عئالطلل ماهلا رودلاو ءبعشلا اذه تايحضتو
 حضف ىلغ تددش امك :لاصنلا كلذ يف ةيبالطلا
 ةيروس لخاد يروسلا ماظنلا اهبكتري يتلا مئارجلا
 ةمالا اياضق نم ةينايخلا هفقاومو .ءاهجراخو
 نع عافدلاو نيطسلفا ةببضق اهتمدقم يو ةدسرتعلا
 ىلع يناربالا يرصنعلا ناودعلا دض ةبيرعلا ةمالا

 :يلاوتلا ىلع تاملكلا هذه تناكو ...يقرشلا اهحانج

 ينطولا داحتالل ةيزيفنتلا ةئيهلا لثمم ةملك- ١
 .ةيروس بابشو ةيلطل

 .ةيروس ريرحتل ينطولا فلاحتلا ةملك " 

 .نيطسلف ةبلطل ماعلا داحتالا ةملك
 .ندرالا ةيلطل ماعلا داحتالا ةملك  ؛
 .نييئانبللا ةيلطلا ةطئار ةملك  ه

 يكارتشالا يبرعلا ثعبلا بزح ةمظنم ةيقرب- *
 .اسنرف يف

 عرفلل ةيلخادلا ةحئاللا ةشقانم ترجح كلذ دعب

 يسايسلا نايبلا ع ورشم ةشقانم تمت امك .اهرارقاو

 ةيطارقمبد حورب تاشقانملا تمستا دقو ...هرارقاو

 يروسلا يبالطلا عاطقلا ميمصت تسكع .ةيلاع

 صيلخت ىلع ًاغم لمعنل»١ راعش تحت 3
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 ليدبك ةيروس يف يطارقميدلا ريبغتلا قيقحت ىلع
 .يلاحلا يروتاتكيدلا ماظنلا نع

 هجو امك .عرقلل ةيرادا ةثيه باختنا مت دقو
 نيسح مادص سيئرلا نم لك ىلا نيتيقرب رمتؤملا
 .. تافرع رساب ديسلاو

 :ىلوالا ةيقربلا يف ءاج

 ةيروس ءانبا نم بابشلاو ةبلطلا ريهامج زهتنت
 اسنرف عرف سيسأت رمتؤم داقعنا ةبسانم ةيبالا
 مكل ريعتل :ةيروس بابشو ةبلطل ينطولا داحتالل
 ةيروس بعش فوقو نع :لطبلا قيقشلا قارعللو
 .فرشلاو ةبورعلاو ةماركلاو عافدلا ةكرعم ف مكعم
 تاونس ينامث ذنم اهرامغ نوضوخت يتلا

 ةيروس فقوم نثاخلا دسأ ماظن روز نذلو
 ينيمخ ماظن عم فلاحتلا ىضتراو هبعشو
 ىلع هناودع معد ىلع لمعو .ينويهصلا يبوعشلا
 هتاقاط لك عضو نع ناوتد مل يذلا قارعلا

 ناك يذلاو .ةيريضملا ةمالا كراعم يف ةيجيتارتسالا
 لالتحالا نم قشمد ىمحف فيرشلا قيقشلا
 عاجرتسا نع لذاخت دق دسآأ ماظن نآلف ءينودهصلا

 ةروذد ىلع ًادقح ظاتغي هنالو ؛ةلنحملا ةيرونوس ضرا

 ةيثدبملا اهتريسم ىلعو ةيكارتشالا ةيموقلا قفارعلا
 .ةمادقملا ةعاجشلا اهتدايق ىلعو ةيوضهنلا

 دسأ ماظنل اهتنادا نلعت نا ةيروس ريهامج نإ
 شيعت اهناف :ةينايخلا هفقاوم نم اهتءاربو هوبشملا
 قارعلا رخن عم اهتاقاطو اهقامعاو اهيولق ٍْق

 عصضتو .ةنراضخلا ةيبرعلا هتقارشا عمو قدقشلا

 ىلع ريصملاو ةلوطبلا ةكرعمل ًانهر اهتاناكما لك
 ناودعلا درل يبرعلا نطولل يقرشلا حانجلا
 .ينوبهصلا يبوعشلا

 هيما ةيقربلا يف ءاجو
 ةينيطسلفلا ةروثلا هيف تبثت يذلا تقولا يف

 .:ةسرشلا ةمحهلا هجو ىف اهدومص حفاكملا اهدعشو

 ينابخ رمآت نم دسأ ماظن هذفني ام ةروطخ فشكتت
 رزاجمل همعدب .اهتيفصتل ةينوطسلفلا ةيضقلا ىلع
 ربع ينيطسلفلا يبرعلا بعشلا تاميخم ةدابا

 ةيفئاطلا ةيبوعشلا تاودالاو هرصانعو هتاوق

 رصاح دق ناك نا دعب .ةيلمعلا :لما» ةمظنمو

 نقيل نم اهجيرخاو ةيديلظسلفلا ةروثلا تاوق برضو

 قع لواحو ءيفؤدهضلا ورغفا تاوق'مامإ لباكتو
 .ةيديطيسلفقلا ريرحتلا ةمظنم

 ةروثلا اهتخسر ينلا ةينطولا ةدحولا نكل

 دومصلاو تالوطدلاو تادحصضتلاو :ةينيطسلفلا

 لالتحالا ةمواقمو :تاميخملا ف نعشلل يروطسالا

 ةدضقلا نا دكؤت قئاقح اهلك .يدحتو ةوق لكي

 ,تارماؤملاو تاددحتلا لك نم ىوقا ةيندطيسلفلا

 هتمدزع ىوقتو خسرنب ةيريصملا ةيضقلا لاضن ناو

 دوعيو هقوقح لماك ينيبطسلفلا بعشلا لاثن نا ىلا

 .هتلود ينيب و هضرا ىلا

 يسابسلا نايبلا
 رمتؤملا نع رداصلا يسايسلا نايبلا يف ءاجو

 ةيلطل ينطولا داحتالل اسنرف عرفل يسيساتلا

 :ةيروس بابشو

 ةيبابشلاو ةيبالطلا ريهامجلا اهتبآ
 ةيبرعلا ةمالا ءانبآ اي ...ةيبالا"ةيروس ءانبآ اي

 ...ةلضاتملا
 نودجاونملا اهبابشو ةيروس ةبلط مودلا وطخي

 ءاداو مهتايلوؤسم لمحت يف ةماه ةوطخ اسنرف يف
 بعش هاجتو مهتاقاطو مهسفنا هاجت مهبجاو
 رمت يتلا ةلصافلا ةلحرملا هاجتو هتيضقو ةيروس

 ةيروس ريهامج اهل نضرعت داهطتضالا فوفض لك
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 عرف سيسأت ىلع مهمادقاب :ةيبرعلا انتما اهب
 ف مهو ...ةيروس بابشو ةبلطل ينطولا داحتالا
 يذلا يطارقميدلا فرشملا دهجلا نوعباتي امنا .اذه

 ةينطولا اهاوقو ةيبابشلاو ةيبالطلا ريهامجلا هتادب
 اهدوهج زيزعتل ةيسيئرلا ةيمالسالاو ةيموقلاو
 اهداهحو اههحوتو اهطاشن ريطاتلو ةيعيلطلا

 ناسين نم رشع عباسلا يف ينطولا داحتالا سيسأني
85 . 

 لاضن ةريسسم نم ءزح وه داحتالا لاضن نا

 ةيروس ىلع ضورفم ذاش عضول هتهجاومو انبعش
 ةداعتسا نم ءزجو ,يروتاتكيد يوئف ماظن طلستب

 ...ندمتملا هحافكو هخيراتو هميدقو هتقيقحل انيعش

 هئدابم نالعاو داحتالا سيسات لصاوتبو
 ةيبالطلا ةكرحلا ميق عم هلاضنو هفادهاو

 هذه ديعتست ةيروسلا ةيبرعلا ةيبابشلاو
 اهتوصو يقيقحلا يعرشلا اهلثمم ريشامجلا

 نا ذنم أدب ؛اريوزت اهنع ليزتو .يقنلا يعيلطلا
 اهفادها تهوشو اهميقو ريهامجلا ءىدابم تبرُض
 تالتكتلاو ةيركسعلا ةوقلا تدمتعا ةدر ةكرحب

 يف مكحلا ىلا لوصولل ةيوئفلا ةيزاهتنالاو ةيفئاطلا
 ىلع طلستلا مث نا ذنمو ١15575: طايش "7

 تادابق تضرفو ةيريهامجلا تامظنملاو تاسسسؤملا

 هيدلابساو ةهتسايبسل ةلثمم . ماظنلا ةزهجال ةعفيات

 نعو ةيريهامجلا دعاوقلا نع ًامامت ةديغب . : هنن وكفو

 .اهفادهاو اهاياضقو اهقوقح

 اعضو بايشلاو ةيلطلا ريشهمامج تهجاو دقو

 يفو .ريوزتلاو طلستلا اذه ةهجاوم يف ًاريرمو ًابعص
 غارفا دنع فقوتن حل ينلا هيدلاسأال يدصتلا

 ءاطغ اهلعجو اهاوتحم نم ريهامجلا تاراعش

 ةسرامم ىلا هتدعت لد :لالغتسالا و طلستلل ًاريربتو

 -رنولوخإ] نويقمات معحدقع - 3

 ثدحب تاقحالملاو تالاقتعالاو باشرالاو عمتقلا

 نيملعملاو ةيلطلا نم تاثملا جرو ءادهشلا طقس

 نوجسلا ىف .عمتجملا تاثف فلتخم نم بايشلاو

 ىلا مهعوزنو مهفقاومو مهئارآ ببسب تالقتعملاو
 فادهابو ةقيقحلاب كسمتلاو ريبعتلا ةيرح
 .بعشلا

 طلستلا ماظن يدجي نلو مل ديكأتلاب اذهو
 ماظنلاف .ريهامجلا ةوقو ةدارا ةهجاوم يف يدسالا

 ةيزاهتنالاو باهرالاو عمقلا بيلاسا ىلع موقي يذلا
 ع وطقم ءىراط قيعض ماظن .كش الب وه .ةيوئفلاو
 .هثدابمبو هخيراتيو بعشلاب ةلصلا

 ةيروس ءانبا نم فقثملا يعاولا بابشلا لايجأف
 هبعش ةايحب طيترملاو هتايلوؤسمل كردملا ةيبرعلا
 ريرملا عقاولا اذه يضترت نا اهنكمي ال .هتما اباضقو

 يذلا ةيروس بعش ءانبا نم يه لابجالا ةدذهف

 ةينطولا ةدحولاو ةماركلاو ءابالا بعش ناب فرع

 الو ...ريصملا كراعمو ةبورعلاو ةيحضتلاو ةيرحلاو
 يف هسفن عضو يذلا لننبأ ماظن هجاوت نا الا اهنكمد

 بولسا لكب ههجاوت ناو ؛بعشلا عمقو ءادع عقوم
 ليبس يف داهجلابو عساولا يلاضنلا ءاطعلابو
 دسا ماظن نال .هتيروتاتكبد نم بعشلا صالخ

 ةيروس بعش دض ةيعامج ةدابا رزاجم بكترا
 سبام هنالو .اهتاسدقمو اهخيرات دضو اهندم دضو
 .هقيزمتو بغشلا ميسقتل بولسا لك

 دسا ماظن تاءاعدا تحت مئتي اذه لكو

 ىلع تارماؤملا ةهجاوم)و (ةيكارتشالا)و (ةيمنتلاب)
 عم يجيتارتسالا نزاوتلا قيقحت)و (ةيروس
 هدوجو بيس لب ماظنلا فدش نال ...(ليثارتسا

 نم تاراعشلا هذه غارفا وه هرارمتسا رريمؤ

 اهنم بعشلا سيتيت عم اههيوشتو ,اهاونحم
 ةاناعم يف هقاهراو هتاورثو هتايح لك صاصتماو
 .هعاضوا لكب ةقاش

 ينعي (يدسالا يجيتارتسالا نزاوتلا قيقحتف)

 تايرحلا ةفاك ءاغلا .ايلخاد .ماظنلا ىدل

 ريهامجلا تاقاط ليطعتو .اهتاسسؤمو ةيطارقميدلا
 ريفونو لماكنملا نادعالا اهدادعا لوح هبومنلاو

 ضرف لالغتساب رارمتسالا عم .دومصلا تامزلتسم
 نم هينعت ام لكب ةيفرعلا ماكحالاو ءىراوطلا ةلاح
 ةسراممل ماظنلا ةزهجال ةبوسحم ريغ تايحالص
 مكاحملا ةماقاو نيينطولاو نيلضانملا ةقحالمو عمقلا
 ماكحا نع ةديعبلا ةيروفلا تارارقلا تاذ ةينادبملا
 ةيزيفنتلا تاطلسلا جمد نع ادع اذهو ...نوناقلا
 سيئر .يديا يف ا ةيئاضقلاو ةيعيرشتلاو
 ..ةينمالا هترهجا تاطلسو ماظنلا

 يدعب (يدسالا يجينارتسالا نزاوتلا) راعشو

 ةينبطسلفلا ةروثلا برض . ,انيرع :ماظنلا ىدل

 يعرشلا لثمملا ةينيطسلفلا ريرحتلا ةمظنمو

 ةرصاحمو قاقشنالا زومر ةياعرو اهقش عم ,ديحولا
 ...ينيطسلفلا دومصلاو بعشلا تامدخم برضو

 يبوعشتلا يديمخلا ناودعلا معد ينعي امك

 لاغشال .ةيدرعلا ةمالاو قارعلا دض يعسوتلا

 ناودعلا ةهجاوم نع ةيجيتارتسالا قارعلا تاقاط
 .ميسقتلاو بدوكشلا ططخم ذيفنتلو ىموييصلا

 ةرماؤملا نمض د مالسالاو ةيورعلا ىلع ءادتعالاو

 ةيبرعلا ةمالا اياضق ىلع ةسرشلا ةمجهلاو ةلماشلا
 ...اهضوهن ةلحرم ىلعو

 يسرافلا ناودعلا بناح ىلا دسا ماظن فقو دقل

 ىلع دقاحلا ينيمخ ماظن عم طبتراو ,يمالظلا

 سفن نمض (يجيتارتسا فلحب) مالسالاو ةبورعلا
 ةهجاوم)و (ريرحتلا) نع ةموهوملا تاراعشلا
 هذه ثتناكو '(ليئارساو ةنتلايريمالا ةرسماؤملا

 قارعلا ةروث ىلع ءادتعالا ينعت تاراعشلا

 مايق ينعتو ؛ةديرفلا ةيوضهنلا ةيموقلا اهتيرجتو
 قارعلا ضرا ىلع عساولا ناودعلاب ينيمح ماظن

 قالغاب دسا ماظن مايق ينعتو ,اهلالتحا فدهي

 ةيروس ربع يقارغلا طفنلا رورم عنمو دودحلا
 ةحلسألاو ةدتعالاو ءاردخلاب رشادملا حعدلا همي دقتو

 ام اذاف :يعسوتلا يسرافلا ناودعلا ةعزن جيجاتل

 ةينويهصلاب ينيمخ ماظن تاطابترا تفشكت
 يباصتغالا اهنايكو هزومر نيب ةديطولا تاقالعلاو
 ةريخلاو معدلا لاكشا لك هيقلتو نيطسلف يف

 تتاد ؛هّناقلحو يدوبوسحلا ودعلا نم ةحلسالاو

 عم دسأ ماظن عمج يذلا سدقملا ريغ فلحلا ةقيقح

 ةمالا ءادعأبو ةينويهصلاب طبترملا ينيمخ ماظن
 ةهويشملا تاودالا عمج يذلا فلحلا هناي .ةيبرعلا

 - ينويهصلا  يلايريمالا ططخملا ةرماؤمل ةذفنملا
 يبرعلا ةمالا لاضن برض فدهب يبوعشلا
 تيتقت فدهبو ؛يررحتلا يبرعلا ضوهنلا ليطعتو
 .. .ةرحانتم ةيفئاط ةليزه تانادك ىلا يبرعلا نطولا

 :ذفنملا تاودالا رودو ططخملا اذه ةعمبط ودبتو

 دنَم دسأ ماظن تاوق تلخدت ثيح .نانبل يف ةيلج

 وا (نما) يا اهبيسب ققحتي ملو .ًاماع رشع ينثا
 نيينطولا لاقتعاو ةقحالمب تماق لب .(رارقتسا)

 .هتيورعو هتدحو نانبلل نوظفحي نيذلا نيلضانملاو
 تاسصخشلا نم ددعل لايتغالا مئارج تذفنو

 دض ةدابالا رزاجم تبكتراو ,ةيركفلاو ةينطولا
 ةمظنم ةدايق تجرخاو ينيطسلفلا بعشلا تاميخم

 ماما تعجارتو ,هنم اهتاوقو ةينيطسلفلا ريرحتلا

 رهاتولا تمعدو .ينويهصلا ورغلا تاوق

 ماظن ءالمعو ةيبوعشلا تامظنملاو ةيلازعنالا

 .يبرعلا نانعل دص , يميسقتلا

 ًايبيرختو الطعم ًارود دسا ماظن سرام دقو
 رمتؤم داقعنا تاونسل ضهجأف .يبرعلا نماضتلل

 لاشفا ىلع حقو بولساب لمعو .ةيبرعلا ةمقلا
 ةعماجلا سلجم يف ةيبرعلا تارارقلا عامجا
 لك سرامي لظو ...ةيلودلا لفاحملا فو ةيبرعلا

 ماما - ةروودل اذيفنت  زازتبالاو بعالتلا بيلاسا

 ةيريصمملا ةيبرعلا ةمالا اياضق ىلع ةمجهلا ةسارش

 نم ديدعلا ىلا ىبوعشلا ىنيمخلا ناودعلا دادتماو
 يركسعلا دجاوتلا دايدزاو ةيبرعلا راطقالا
 يذلا تقولا يف .يبرعلا نطولا لوح يبنجالا
 ىلع ناؤدعلا اذه ادرفنم قيقشلا قارعلا هنف هحاوب

 ةعاجشو ةلوطب لكب يبرعلا نطولل يقرشلا حانجلا

 رطقلا وهو . ,ةليرعلا ةمالا نع ًاعفادم راصتناو

 :قشمد ىمحو برعلا كراعم ىلا ًاقابس ناك يذلا

 ضرعت ول اميف يبرع رطق يا ةدعاسمل عفدنيس ناكو
 نم فدهتسملا وه ناك وا يبنجا ناودع يال
 .يسرافلا ناودعلا
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 ةينمطملا ةيوهقلا
 ! ةمماخلا ك درخلا رخو

 وج هجومج»77» عت يدوس نال 0 رو ع

 يرعلا ىلا دوهيلا ةبسن نع اريرقت رشني رفوس نونرا ينوبهصلا روسيفوربلا
 ! رم ...امهالحا نالح حرطيو «نييليئارسالا» ندرعألا رثي ةلتحملا نطسلفف 3

 او دوس ةةوججمس جا طسلوساوسج#"ججوووو هس رجل وج جو وب بدا واجر ةب وحسد وب د 0583 دج مدا ا وسلم وادا 71 وطاو ودم

 وحن لؤافتب علطتت ملاعلا بوعش تناك اذا

 ديدعلل لولح داجيال دعتستو ,ليقملا نرقلا
 ماعلا لولح ىتحو نآلا ذنم اهتالكشم نم

 ليقتسملا وحن رظني ينويهصلا نايكلا ناف
 هيلا ةبسنلاب ينعي لبقملا نرقلا نال .متاق راظنمب
 ةلتحملا ضرالا برع ومن وه لوالا .نيريبك نيرطخ
 عم ةسماخ برح رطخ وه يناثلاو :درطملا يناكسلا
 .ةيبرعلا راطقالا

 ناف .ًاماع دعب لحيس ٠٠٠١ ماعلا ناك اذاو
 ماقرالا نع مويلا ذنم نوثحبب اوأدب ةنياهصلا

 برعلا ومن لوح ةدكؤملا تايئاصحالاو ةقيقدلا

 هارحا يذلا ثحبلا انهضيو .يناكسلا دوهبلاو

 «عافدلا» ةرارو راشتسم .رفوس نونرا روسيفوربلا
 ومنلل ةقيقد هيش ماقرا مامأ عوضوملا اذه لوح

 نم مغرلابو .نيفلا ماعلا ىتحو نآلا ذنم يعيبطلا
 ثودح ةيناكما نا ىلا ريشت ةيخيراتلا براجتلا نا
 ةلأسم يه بقع ىلع ًاسأر عضولا بلقت دق تاجافم
 ضعي ةداعتسا عيطتسن اننا الا ,ًادج ةدراو

 ةفيحص هترشن امك ثحبلا اذه يف ةزرابلا تايطعملا

 دحا يف ببا لت ىف ةرداصلا «تونورحا توعيدي»

 .ةريخالا اهدادعا

 ةيوئملا دوهيلا ةبسن نوكتس .نيفلا ماعلا يف ©

 ةئاملاب ؛5 لياقم .ةئاملاب ه5 ةلتندملا ضرالا لماك ِق

 .برعلل

 ام لخاد دوهنلا لكشيبس اهتاذ ةنسلا يف ©

 يتلا يضارالا ْق يا) رضخالا طخلاب هتومشسي

 فانا م (( 4 ماعلا ْق ةنياهصلا اهيصضتغا
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 وا ١7١ ماعلا يف نكل .برعلل ةثئاملاب "< لباقم

 ناكسلا ددع حبصي ريدقت دعنا ىلع ٠١:٠ ماعلا

 ةيبرعلا يضارالا ىف دوهيلا ددعل ًايواسم برعلا

 .ةلتحملا

 ًاغلاب ًاقلق ينودهصلا نايكلا ةداق يدبب انه نم
 ليبس ىلع ةزغ عاطق انذخا اذاف .برعلا رثاكن نم

 غلب ١985 ماعلا ةباهن ف هناكس ددع نا دجن لاثملا

 نينطوتسملا ندع غلب امثيي .ةمسن فلا 65

 بجنا امكو .نطوتسم ١6٠١ عاطقلا ف ةنياهصلا

 فاعضا ةرشع يواسي ام يا لفط فلا "“ برعلا

 ددع نا نم مغرلاب اذه .ةنياهصلا هيجنا ام

 ناك امع ةقطنملا هذه يف ام ًاعون ضفخنا دق تادالولا

 /١951. ماعلا يف هيلع

 ةزغ عاطق ناكس ددع حوارتيس .نيفلا ماعلا فو
 فوختلاو .ةمسن فلا ه7 و نويلم ىلا ًافلا 950 نيب
 برعلا ناكسلا ديازت نع طقف ًامجان سيل ينويهصلا
 لدعم نا نم لب .ةزغ يف دوهيلا نينطوتسملا لباقم

 نم ةئاملاب ٠١ نال ءقلقلا ىلع ثعبي برعلا رامعا
 ةرشع ةعساتلا نع مهرامعا لقن برعلا ناكسلا ددع

 نا يا .نيثالثلا نع مهرامعا لقت ةئاملاب الا/ و

 رداقلا بابشلا نم مه ةزغ يف برعلا ناكسلا ةيبلاغ
 .ةمواقملا ىلع

 ريرقتلا اهنمضت يتلا ماقرالا هذه يحدعت انام

 ؟ريطخلا

 نايكلا ماما نا رفوس روسيفوربلا بيجي
 حنمي نا لوالا رم امهالحا .طقف نيلح ينودهصلا

 .دوهدلل ةحونمملا اهتاذ قوقحلا برعلا نابكلا اذه

 ةئام ًايدوهي ينويهصلا نايكلا نوكي نل كلذبو

 00 ا ل ا رخل معلا 0 اا د 2107 سم 1 ا ا 1 د :
 2 001 ا ا ا 5 ا ا د وا 7 | قي تيد و ا 4 1-21 ةمو 7 7 ساب 2

 هنناهصلا سجنأ ام فاعغضا ةرشع ترعلا بجنأ ةزغ هقطنم ىف

 يف ةيبلغالا برعلا لكشيس سكعلا ىلع لب .ةتاملاب
 .لدقملا نرقلا نم ثلاثلا دقعلا

 ىلع ينويهصلا نايكلا يقبي نا يناثلا لحلاو
 نكل ؛نآلا لعفيامك ةيبرعلا ىضارالل هلالتحا
 دعب ًاموي دادزتس ةنياهصلل ةيندطسلفلا ةمواقملا
 ةياهن ال تاكابتشاو ةيموي كراعم لكشيس امم .موي
 ةرؤبو ةنمآ ريغ ةقطنم «ليئارسا» نم لعجب امم .اهل
 .يملاعلا مالسلا ددهت

 هذهل لولح نع ثحبي ادب ضعبلا ناف كلذلو
 ةداقلا ضعب نا ىتح .ءاهلاحفتسا لبق ةلكشملا

 نمو .برعلا ليحرت نوحرخقي اوأدب ةنياهصلا
 ,«عافدلا» ريبزو نوراش ليبنرا اذه ىلا نيعغادلا

 هترايز لالخ حرص يذلا ؛قباسلا ينويهصلا
 ىلع نونطاوم لخادلا برع نا نطنشاول ةريخالا
 !ام اموي نولحريس مهنا دب الو .طقف قرولا

 بيبسل ةقيقح ىلا نوراش ملح لوحتي نل .ًاعبطو
 داهشتبسالل دادعتسا ىلع نيينيطسلفلا نا وه ديحو

 يتلا ىرخالا لولحلا اما .حهضرا مهكرت نم الدب
 يهف زيريب نوعمش مهتمدقم قو نورخآلا اهاري
 نا لمؤملا نم يذلا يلودلا رمتؤملا قيرط يف ريسلا
 .ةدعص ةلكشمل ًاعطاق آدح عضي

 مادحقتسا ثلاث قيرف :حرتقي ءاذه بنئاجاولا
 جاوفابو ملاعلا ءاحنا عيمج نم ددج نيرجاهم
 ودبي كلذ نكل ١548. ماعلا ىف ثدح املثم ةريبك

 نايكلا نا اهزربا ء.بايسا ةدعل ذيفنتلا بعص
 تاراعشلا مادختسا خي لد تسم هل ينويهصلا

 مادقتسا لحا نم ةعادخلا ةميدقلا ةينوبيهصلا
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 ةرجه نا ًايناثو .ةلتحملا نيطسلف ىف شيعلل دوهبلا
 ,رمتسم طوبه يف يه ينودهصلا نادكلا ىلا دوهنلا

 لدعم ناك ١5/٠ ماعلا ىتحو ١55٠ ماعلا ذنمف
 ف طبه مث ,ماعلا يف افلا 5١ دوهيلا نيرجاهملا

 !!طقف قرولا ىلع نونطاوم نوينيطسلفلا :نوراش لييرا

 - امى نخاطللات خاخخقات - م5

 مويلا اما ,فصنلا ىلا ةريخالا سمخلا تاونسلا
 نامكلا ىلا ةيدوهبلا ةرجهلا لدعم حوارتبف

 مهمظعم ,ماعلا يف افلا ١/1" نيب ينويهصلا

 دادزت كلذ ىلا ةفاضالاب .ةريقف لود نم نوئيجي
 ًاءوس ينويهصلا نايكلا يف ةيداصتقالا .ةلاحلا
 باعيتسا نع هعم زجعي لكشبو .رمتسم لكشب
 .ةديدج ةيناكس تاجوم

 نورظتني ةنباهصلا لقجي 2 يناثلا رسمالا

 برح عالدنا رب وه :ةييرو قلقب نيقلا ماعلا
 يذلا لامتثحالا اذه ,برعلا نيبو مهنيب ةسماخ

 مهتاءامتنا فالتخا ىلع دوهيلا عجاضم ضقب
 ةفكلا نا دكؤت ةيخيرات ةقيقح ءوض يف مهرامعاو

 نيديعصلا ىلع ءبرعلا حلاصل رارمتساب ليمت
 قوفتلا ةروطسا ناو .يسايسلاو يركسعلا

 .كوكشلاب ةطاحم ىركذ ىوس دعت مل «يليئارسالا»

 3 تس عاصم دختت ىدلا مويلا ءىجي ىنم

 يدويدهصلا ناسكلا ةمحاهمب ادحؤم ارارق

 نيركسعلا ةداقلا دحا نيبراه لارنجلا لوقي

 ا

 ًايابسا كانه نكل .ينويهصلا نايكلا ىلع ابد

 نا اهنم .انكمم كلذ لعجت تعمتجا اذا ةديدع

 لالتحا ذنم ادهم مل ةزغو ةيبرغلا ةفضلا يف ىف عضولا

 دق يذلا يناثلا رسمالاو .11/ ماعلا يف  قطانملا

 نكامالل دوهنلا كاهتنا وه برحلا 0 لعشب

 ىصقالا دجسملا ف ثدح املثم ةسدقملا ةيمالسالا

 - ةينودهصلا تاقالعلا ىرتعا اذا كلذك . ارخؤم

 رخآلا رطخلاو .نآلا ثدحي ام اذهو .ءافح ةيرصملا

 نا ينعي امم ,ةيقارعلا  ةيناريالا.برحلا ءاهتنا وه
 دصض برحلا يف هتاناكما عيمج قارعلا فظوب

 يهتنت ىتم فرعي ال أدحا نا مغرو .ةنياهصلا
 ةنباهصلا ناف :نماثلا اهماع تلخد ينلا برحلا

 برح ثودح لاح يف قارعلا عارذ ًامئاد نوشخي

 ةيركسعلا ةريخلا دعب ًاصوصخ .برغلا عم ةسماخ

 مهبرح ف نويقارعلا نولتاقملا اهبستكا يتلا ةريبكلا
 ةيبرعلا برحلا نا ضعبلا دقتعي كلذل .ناريا دض
 ةبوعص رثكالا برحلا نوكتس ةلبقملا ةينويهصلا -
 اهنا عقوتملا نم ذا ينويهصلا نايكلل ةبسنلاب
 ىوقلا نازيم ناو .ًاموي نيرشع نم رثكا رمتستس
 مهدونج ددع حوارتيس ذا برعلا حلاص يف نوكيس
 ءاهدحو ةبقرشلا ةهبجلا ىف فلا 40٠ ىلا 686١ نبب

 50٠١ ٠٠٠١ ب ةكرعملا يف نوجزيس مهنا امك
 ةرئاط ٠٠١ و ةلئتاقم ١٠١٠٠١ و عفدم ٠٠١٠" و ةبابد

 ةباصا عيطتست خيراوص ةيراطب ه٠ و ةيدومع
 ةيسن نوكت كلذيو ؛ةيليثارسالا» ندملا ف فادها
 يف ١/7 ينويهصلا نايكلا حيلست ىلا برعلا حيلست
 ةوقلا ف ١/4 و تارئاطلا ىف */١ .تابابدلا
 4 . .ةيرشبلا

 ىلع طقف دمتعت نل ةلبقملا ةكرعملا نا كش الو
 .اهتزايح «ليئارسا» يعدت يتلا ايجولونكتلا
 ةكرح نع لددب لكشت نلاي ايجولونكتلا ناو ًاصوصخ

 رود نا امك .لاوحالا نم لاح يا يف ةيناديملا تاوقلا

 .ةيلاعف رثكا نوكيس تابابدلا

 لضاو وبأ بيهو
 ين 6 2 54060 655 0 09 0 6020 0 0526 © © © © © © 6 © © © © © © 6 9 66 © © © © 04 © © © © © © © © © © 6 9 8 5 5 5 55 © 85 6:55 2 5 65 65 5 5 6 5 656 © © 2 © 58555555559660 6509866595865605955560600066055066006666066 006 جن69665698950685006906900906060666066606659556966949689©6006696066565669599569069506659©

 ١54:17 يناثلا نيرشت ؟ 55 ددعلا 16 - ةيبرعلا ةعيلطلا



 ظ ا ]ايهم ةسروسلا نوحشلا 3 0 هلع |. لان ىف
 ١ يسايسلا :تيذعتلا (اياحض مهتما :فالآلا 1 ْ نادل مد نأ هيا ربإ يلا

 2 نع ل 0 اما 0 يف نأ ردرقتلا ِق | ١  ةموكح» ليكشت ىلا طالشسح دلو يكارتش تالا يمدقتلا تزنيجلا سسئئر ةوعد | ءاجو ..ةريخألا ماوغالا لالخ ةيروس يف | |
 00 0 لاق 01 .؛ةير وسلا تاوقلا تحت ةققاولا ةيئاببللا قطانملا ف ةيبرع ةينطو
 5 / مهستعل اح ذطأ وم 0 لاغشالاو ةخاننشلا ف بصخم اهيف لثحي ىنلا ةيلاحلا ةموكحلا هفصوو
 كاس ىلا 3و 0 ا ىلا ةدوعلا 00 1 لوا ؛,ينعن هوعدلا نكل .ةدغ تاريسفت نالمحب ٠ ,ةيقجرلا ةموكحلا» ب ةماعلا
 : 2 ةقلح 0 نإ هركذا ريمدجلا 1015  ةلودلا تاسح ىلع تماق ينلا ةيفئالطلا تالبوذلا نيد دودحلا حيسبر و ميسقتلا
 ”ماخمل 1 ةعضاخلا قطانملا نيب مالسلا دم ًايناث ينعتو :ةدحاولا ةىناتمللا
 ينويهصلاو يروسلا ناشنجلا نم لك 5 ةرطيسل

 ظطاسوالا يف حورطملا لاؤسلا نكل طالتشح دوار ام ملج .ةمث .نوكي دقو
 ما هفادها نغ ردع طالننخ ناك اذا ام لوخ رود: :ةينرغلاو ةيناننللا ةيننايبسلا 8
 ؟نانبل يف اهتاباسحو قشمد فادها نع ربعي 2

 طالشج ةرايز باقعا يف تتا :ةينلعلا طالبتخ ةوعد نا .ًالوا :نويقارملا ظحالي
 نا نوظحالد مث مادخ مدلحلا ديع يروسلا سين سيبئرلا بئانب هعامتحاو قشمدل
 نييتانيللا نييسايسلا لوح ةيتارياخملاو .ةينيانملا اهتضيق نم ددشت ةيروس

 مادخ فخي ملو حيملتلا ىتجو .. . حيرصتلاو كرجتلا دودح ةمسار ءاهنم نييرقملا /
 لامشلا ةض ىلا عراستس قسيمد نا» نلعا امددع ١910 ٠ ماع يف ةبروسن تانغر
 ,يبرع وا ينانبل يا قدصي نا بتعصلا نم .«نانبل يف ميسقتلا ؛ ثدح اذا , عاقبلاو
 0 هتلاتغا 0 طظالتشح نايك نبا طالبنج 1 مجحد اب ايسايس ًاميعُز نا

 :اهسسقن ةيروس يف ًادوجوما و دق تدق اهءارو 0

 دب | ليصح دقو .ايقيرفا بونج يف ةيوجلا ٠
 31 ا - نوينفلاو نوسدنهملا كثلوا. ْ

 .ةموكح ةمزا اهنم ربكا مكح ةمزا يه .يناعملا نم ىنغمب يا | . يداصتقالا ردسلاو ...ةيروسلا ناداسحلا :ةيسايس ةمزإلا نإل .هنم نيدرقملاو هسفن ميوعت يف يروشضلا سيئرلا عني نا 1 ا
 ةدافتمالا لق موك .ًايلاحو قباسلا يف :يروسلا سيئرلا تاباسح نا حيحص : 0 ظ :

 يدل قرش دروس ياما تست .١ ؟وكح ةمزأ وأ ةيموكح ةهزأ
 غلبت ت تاباسحلا نكل .برعلاو ةيروس ىلع دوعت يتلا ةيبلسلا جئاتنلا تناك ايا 2 8 9 ه4ر

 يذلا تاريغتملاف بورحلا و ةسايسلا ف ةصاخب . ةتئدات تسسدل فقاوملا نال اهتاياهن

 ةداعتساو .,ناكدل ٍِق ةيلاملاو ةيداصتقالا تازادهنالاو . جيلخلا برح ىلع ارق 0 ف ةدقحلا 1 ١

 .ةيطسوأ قرشو ةيلود تاريغتم نع ًالضف .اهتدحو ةينيطسلفلا ريرحتلا ةمظنم ةيسايسلا تاذاقتنالا جيجض 5 1 0 0
 يف ؛ةالكلا دعي ملو .يسايسلاو يمالعالا حطسلا ىلا ةيداصتقالا ةمزإلا تجرخا ىلع مهرخآ سيل :ءارزولا نم ددع طوقس دعيو :ءارزولا نم ددع دض ةيمالعالاو
 .عئاقولاو قئاقحلل ةرياغم ةقيرطب نكل ءفحصلا يف اهنع ًامرحم ؛ةيروس ءارزولا فوفص ىف طقاستلا اذهو .ةعانصلا ريزو وا نيومتلا ربزو ودبب ام
 ءاقخال ةلواحم يف :ءارز ولا ضغي باسح ىلع نآلا «تايساحملا» تءاج اذاو لمحتت دعت مل ةيروس ناو :ةهجاولا ىلا :ةيداصتقالا ةَمّزالا رهظا :نيدروننلا
 يف :ةيروس مهدتسا يتلا تاريغتملاف :مكحلا ةمزا روذج ءافخال يا :ةمزالا رودج .متعملا ةمزالا قفن ف ريسلا

 نجسو ريزو ةلاقاب لحي نا نم ردكا ةمزالا مجنح نا مك رهظتس .بفيرقلا 0 | اهقاظن ف ةمزالا رصح ىلع لمعو :هيومتلا ىلا اجل يمسرلا يروسلا قطنملا
 ٍ يح :ةرئادلا قدض امدنع ءاهروذح نع اهف ,:ىعامتحالاو ىداضصتق

 نم «تارربملاو عئارذلا قالتخاب .ةروصلا شوشت نا لواخت مكحلا .ةرهجا نإ 0 2 1 نيذلا ءارز 10 2 1 :
 ا :هفقوم ةقيقح نع رينعتلا :بعشلا عسو يف :نوكي نا ريع سيئرلا نا رهاظلاو .ةيلايخ ًاحابرا اهلالخ نم اوققح .ةيراجتو ةيلام تاقفص
 ضخ ةمزالا ناك :يمسرلا يروسلا فقوملا اهعزوي ينلا ميسا تحض داو دعبا بهذ امبرو .ةقئاخلا ةمزإلا نم ًاجرخم :بولسالا اذه دامتعا ررق يروسلا
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 زومت ٠ خيراتب ه4 يعامجالا رارقلا ف ترهظ

 .مرضتملا
 تاعاس تقرغتسا يتلا وكسوم تاثحايم يفو

 نم 54 ةعمجلاو 59 سيمخلا يموي لالخ ةليوط
 هتموكح تاحرتقم ةزدان درافيش ررك ؛لوالا نيرشت
 داحتالا نإ لاقو :كرويودن ىف اهنلعا دق ناك يتلا
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 يف ةيبنجالا ادامرألا لاديتسا ديؤي يتايفوسلا

 تحن ةكرتشم ةيلود تاوقب يبرعلا جيلخلا ةقطنم

 لارنجلا لاسرال دعتسم هناو .ةدحتملا ممالا ةيار

 عم مهافتلل روفلا ىلع ناكرالا سيئر تيمورخا
 ريبادنلاو تاءارجالا نأشب ىرخالا فارطالا

 دقف زتلوش جروج اما .تاوقلا هذه ءايشنال ةيلمعلا

 ناو ؛ةصاخ جيلخلا ىف هنموكح ةسايس تارريبم زرع

 هتلوج نم طقف ةليلق مايا دعب يقأن وكسومل هترايز
 رمتؤملا قافا فارشتسا اهبف لواح يتلا ةيبرعلا

 هتاناكماو :طسوالا قرشلا يف مالسلل ىلودلا

 .ةريخالا ةعراسنملا جيلخلا برح تاروطتو

 .ةيناريالا ةيكيتكتلا تاكرحلا نم مغرلا ىلعو
 يناجنسفار طورش اهنع تريع ينلا كلت عاوس

 نع يتيالو نالعاو :ةيلودلا ةدارالا رارقي لوبقلل
 ءانثا .رارقلا اذه ىلع ةيشئدبملا هتموكح ةقفاوم

 يتلا ايلاطيا ةيجراخ ريزو يتويردناب هعامتجا
 ةبعل نا لوقلا نكمي .نمالا سلجم ًايلاح سارتت
 اهيلع زكعتت يتلا فقاوملا نّولتو نسلالا ددعت
 لقالا ىلع 87١ فيص ذنم ,ةيناريالا ةيسايبسلا

 00 ةلزعلا قوط كفو يل ودلا راصحلا تيتفنل

 نل .جيلخلا يف مالسلاب ةيلاطملا طغضلا رصانع

 ام لوحت لالخ ايلح كلذ رهظ دقل . ًاايوط رمعت

 تاونس تس ىدم ىلع :ةيسنملا برحلاب»

 ةكرحلا لامعا لودج يف لغاشلا لغشلا ىلا ًابيرقت
 اهماع ةياهن عم ةيلودلاو ةيميلقالا ةيسايسلا
 ثحابت "”وكسوم يفف .نماثلا اهماع علطمو عيابسلا

 لوح ةليوط تاعاسل زتلوشو ةزدان درافيش
 .برحلا هاجت قحاللاو لدابتملا فرصتلاو اهتاروطت
 ةمقل دادعألا يبرعلا ديعصلا ىلع يرجي امئثيب

 ةيقارعلا  ةيناربالا برحلا نوكتس يتلا نامع

 مهأ ةكرتشملا حلاصملا :ةزدان درافيش  زتلوش

 ا وجا نىنطمرع نهنرقات - 9

 هذه فو ,ديحولا نكي مل اذا ,اهدف يساسالا دندلا

 سلحم لودل ضايرلا تاعامتجا يهتم عانثألا

 ةيجراخ ءارزو ديؤي ياهال يفو .يجيلخلا نواعتلا
 ةيمشا .عبسلا يبوروألا داحتالا لود عافدو

 ةقطنم يف ةدجاوتملا ةيرحبلا مهتاوق لمع قسسنت

 يدرقتلا جيلحلا
 ريصقلا ىرحلا ربع

 يتايفوسلا نيقالمعلا كولس انغيتن اذاو

 ةمق نأ ظحالن جيلخلا ْق مدلا فيزن ءازا يكريمالاو

 2 7 نيدرشت يف تدقعنا يتلا ىلوالا فينج

 خ5 ماع ا يتلا كيفايكير ةمق اما .يناربالا

 مومع ىلع ةدياجيا جئاتن ءاربدخلا تاثحابمل ناك دقف

 ول جيلخلا برح اهتمدقم يف و ةيميلقالا رتونلا رؤب
 ىلا لصوتلا ةيناكما ناغيرو فوشتايروغل ردق
 .يوونلا حلستلا ريتاوف ناشي ةيلمع تاقافتا

 ينلا ءاردخلا تاثحايم نا كلذ عم لوقلا نكميدو

 نطنشاو وا فينج يف ءاوس .نينلودلا نيب ترمتسا

 دادعا ءانثا ةحضاو ارامث تطعا دق :وكسوم وا
 .04/ يلودلا نمالا سلجم رارق رادصتساو

 لداع مالس لالخا طورشو ةيلودلا .فورظلا نأ
 نا املاطو .رثؤمو عراستم ومن ىلع ىمانتت فرشمو
 الو بلاغ ال ةسايس ىلع ناتقفتم نييمظعلا نيتوقلا
 ةراسخ ىلا ىدؤد امب فرصتلا مدع يلاتلابو .بولغم

 حشرملا ىقبت ةيوستلا ضرف نأف ناريا وا قارعلا
 .جيلخلا برح يف ديحولا يعقاولا

 ريبغتلل هعورشم قيقحتب فوشتابروغ ملحي
 عم يوونلا فلملا ةبوست ىلا هسفن نآلا يف علطتبو

 هتيالو ءاهناب رخآلا وه ملحي يذلا ناغير سيئرلا

 يكريمالا خيراتلا يف يوق مالس لجرك ةيناثلا
 ةريخالا وكسوم تاثحابم ترهظا دقو.رصاعملا

 يوونلا رفصلا رايخ ةيقافتا ىلع عيقوتلا ةيناكما
 ةحلسالا ضيفخت ةيقافتا ماما قيرطلا حئفو

 ةجاحب نافرطلا ناك اذاو .ةيموجهلا ةيخوراصلا
 برحل زوحي لهف هذهك ةيلود تاحاجن ىلا ةديدش

 ؟اهل لمرفملا وا لقرعملا رود بعلت نا جيلحلا

 ثادحا ًايلمع هتمدق لواستلا اذه ىلع باوجلا

 تمهاس ينلا يهو . .ةمرصنملا ةلدلقلا روهشتلا

 زتلوش  ةزدان درافسش تاثحابم حاجنإب ًايياجيا

 .ءايضفلا وزغل يكريمالا جمانربلا ةيقع مغر ةريخالا

 رصانع رخا يضاملا ٍِق «تقولا» رصنع ناك اذأو

 دق هنأف ةيناريالا  ةيقارعلا برحلا عم لماعتلا
 ةيتايفوسلا ةمصاعلاف .ىلوالا ةيترملا ىلا نآلا لوحت
 سيئرلل ةيناثلا تايالولا ءاهتنا ةقيقح نم قلطنت
 ةسائرلا ةكرعم ءدبو :8/8 يناثلا نوناك يف ناغيبر

 تايوستلا ىلا لصوتلا مدع ناف كلذل .ةيباختنالا
 ةيعقاو صرف تيوفت ينعي ,نآلا ةنكمم ودبت يتلا
 نم تايفوسلل دب ال ىرخا ةملكبو .لبقتسم اهل سيل
 لوا ىلا ناغير سيئرلا عم لصوتلل رمالا مزح
 لهاك نع عفرت يرشبلا خيراتلا يف ةيوون ةيوست
 ةليقثلا ءابعالا ضعب رييغتلل فوشتابروغ عورشم
 مهافتلا ةلاح روطت نم مهل دب ال هنا امك .ةطغاضلا

 مومع مدخب امب جيلخلا لوح مايالا هذه ةمئاقلا

 ةيئانثلا تاقالعلا نادبم ْق ءاوس .؛جارفنالا ةساسس

 ددهتت كلذ ثدحي مل اذاف .ةيلودلا ةسايسلا وا
 ةمق ذنم ةيكريمالا ةيتايفوسلا تاقالعلا ةريسم

 نم ءزج ىلا اهلوحت نا نطنشاول نكميو :66 فينج
 تيدبلا ليقتسم ىلع يباختنالا عارصلا تال داعم

 .ضيدسدالا

 ءاضفلا ةركسع ثحب خيلعت
 جمانربب ىمسي ام ىلع نهارلا فالخلا سيل

 نم كانهف .ةريخالا ةملكلا ءاضفلا ةركسعل ناغير
 هقدلعت لعف كلمي ام تاحرتقملاو غيصلاو راكفالا

 تايفوسلل كلذ متي امدنعو .لقالا ىلع اتقؤم

 ةمق وحن ةكلاس نم رثكا قيرطلا حيصت ناكريمالاو
 ةدحتملا تايالولا نم ام ناكم يف ةثلاثلا فوشتابروغ

 .بلغالا ىلع .لبقملا لوالا نوناك يف .ةيكريمالا
 عارصلا تافلم يف طيارتلا قمع ىرن اذكهو

 زتلوش همدق يذلا ضرعلاف .يكريمالا يتايفوسسلا

 ةزدان. درافيشو .لسكورب يف نييسلطالا ءافلحلل
 وكسوم تاثحابم نع غارب يف نييقرشلا ءافلحلل
  ةيتايفوسلا حللابصملا يقالت اددحم زرنا :ةريخالا

 ظحالملا نمو .ةديدع ةيلود فالخ طاقن ِق ةيكريمالا

 رخآلا فرطلا حلاصم نع ثيدحلاب اهنم لك مامتها
 ريتاوفلا يف يلعف مدقت نم ققحتي امردقبو .ةعورشملا
 - ينايفوسلا براقتلا ةلاح قوفتت ام ردقب ةيوونلا
 رمالا اذه .ةيميلقالا رؤبلا تايدحت ىلع يكريمالا
 وهف .يبرعلا جيلخلا ةقطنم ةماه ةجردب لمشي
 انكريما ءارجا سيلا تابوقعلا رارق لعجيس يذلا

 يف هنم دب ال ًايمانتم ًايلود ًابلظم امناو بناجلا ديحو

 ةطخو 59/ رارق ءازا ةيناربالا ةغوارملا ةمساحس لظ

 .عيستلا ةيزيفتتلا طاقنلا تاذ رالدوك يدزيربي
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 واس دج 4 وقفل ودعوت توا »سجس جوا تع دس تمم مس تسامح ب محسح دا صصص سوو

 ةيبرغلا 71 ارتب ةرايز
 وع ودوم ةووسحص جت سمس زب دووم و وجبصمس# تدم تو جدك حاجا جنا وبدر ووجوحو 7 لولوج ما دع

 ىسنرفلا عد 1

 مهدخو ...موصخلا ىلا هجوم
 يش 5 نا يمل ا ار يهخت ا مالم نو كا تيما 1 ل لا رف يح دمع د نا

 نكاستلا نهر يف ةيراضنملا تايجينارتسالا ىلا لقتسملا رارقلا ةدجيتارتسا نم

 يقيفتل] م ماق يتلا ةريخالا ةرايزلا ١
 ايناملا ىلا نارتيم اوسنارف .يسنرفلا
 دعب يتأتو )7١/٠5١//8(: ةيلاردفلا

 راشتسملاو نارتيم نيب ىرج نا قيس ءاقل نيسمخ

 ىلا يكارت ارتشالا سيئرلا لوصو ةنس نم ًاءدم لوك

 ١948١/. ةنس مكحلا
 ةيا يف ًايداع نكي مل نيلجرلا نيب ءاقل نا نا ىلع

 طئاورب ًاموكحم امكئاد ناك لب .ثارملا نم ةرم

 نم ةلماك ةلحرم تافلخمو خيراتلاو ةراضحلا

 تحجحجاتو ١51١14 ةنس ذنم تآدب رامدلاو بورحلا

 - )9*1١9 ةيناثلا ةصاخو ,نيتيتوكلا نيبرحلا نيب
 ام عيقوت ىدل ١57 ةنس ىلا ةونسصو (( 6

 نم لك يدي ىلع نيدلبلا نيب هيزيلالا ةيقافتاب ىمسي
 ,اهل دهُم يتلاو ءلوغيد لارنجلاو رواندا راشتسملا
 - ةنس ةمريبملا ةيخيراتلا ةحلاصملا ذنم .ةقيقحلا يف

 تصن دقو .ياهال ْق يبوروالا رمتؤملا ٍِق ١5 خ1

 نواعتلا ءىدايم ىلع )7/1١/71"( هيزدلالا ةبقافتا

 ,ةيرورض ةلحرمك ؛ةيبرغلا ايناملاو اسنرف نيب
 نماضتلا» ةرولب لجا نم .ةدحوم ابوروا دييشتل
 ةينمالا رظنلا ةهجو نم ءاوس نيبعشلا دحوي يذلا
 .«قاقثلاو يداصتقالا ومنلا معد ةهج نم وا

 يناثلا بناجلا نع ثيدحلا ىلا جانحن ال انك اذاو

 ىلع ةراقلا ةردقو ءابوروال ةينمالا ةلأسملا نإف
 لاجملا اذه يف اهلالقتسا ريفوتو .اهسفن نع عافدلا

 ذلا ةكايح يف ةيساسالا لماوعلا ىدحا لكش
 اقالطنا ةصاخو ,مويلا رفوتملا يبرغلا يبوروالا
 ةرولب ىلع لوغيد لارنجلا هادبا يذلا صرحلا نم

 سدئرلا لصاويو .نيركسعملا هاجت طخلا اذه

 هقيمعتو هريوطت .ديديشش بأدبو ,ًايلاح نارقيم

 عبات درجم اهيلا يمتني دني يتلا ةراقلا حيصت نا ًاضفار

 ايدبم مك نمو :ىردكلا ةيجيتارتسالا تاياسحلا ُِق

 يبوروالا برغلا بلق ف اسنرف بعلت نا ىلع هرارصا

 ايناملا ىلا ًادادتما اهبيلا لوكوملا يخيراتلا رودلا

 ذوفنلا ىوق زكرمتتو عطاقتت ثيح ةيلاردفلا
 .قرشلاو برغلا نيب يحيلستلاو يجولويديالا

 /١941 يناثلا نيرتشت ” 8*5 دادعلا - ةيبرعلا ةعيلظلا 1" *

 ا ا تو فعلا رق دعانا

 قاررو سيرو لارتنم نيو كالاخللا ةروبغ شدت
 يذلا رقطنا ' قالا قلو يقلل ةيقافتا ذنم

 يندمنلا لوفد ثرإ يكارتشالا نارتيم ةدق ملت

 يف لجرلا جهنم مكحت ةيساسا ةعانق كانه تناك

 اهنع نلعا ايلا يهو ةينمالا ةلأسملا ىلا رظنلا

 ىركذلا ةبسانمب نوبب يخيراتلا هباطخ يف نارتيم
 نإ» :يسنرفلا  يناملالا نواعتلا ةئقافتال نيرشعلا

 يوونلا حالسلا نا وه اسئرف ليلحتو ةعانق

 ملا ام خالسلل ةنامض لظيس عدرلل هادا هرايتعاب

 ىقبي يذلا تقولا يف اذهو .«ىوقلل نزاوت رفوتي
 نارتقالاب ًادعبتسم آرما اهرابتعايب برحلا ىلا رظنلا

 .رمألا مزل ام اذا يرورضلا عدرلا ريفوت عم

 تافمافتهالا سار ىلع يبوروالا نمألا :لوك  نارتيم

 يف نارتيم ىطخ نادوقد ناذتلا امه ناذحلا ناذه

 كلذ ءارو نمو :ناريجللو هدالبل نمالا قيقحت ةلأسم

 لالقتسالا غولب يف لثمتملا ىصقالا فدهلا لجا نم
 نا نارتيم ريتعيو .ةدايسلل يرهوج أدبم وه يذلا
 دوعت هيلاو .هل لوالا نماضلا وه ةيروهمجلا سيئر
 ًاضيا وهو  هصخي ام لكب رارقلا ذاختا ةيلوؤسم
 لعجي يئاتلاب و .لمتحم ءادتعا يا حبش دعبب أديم

 .ةيلعافو ًاققحت رثكا عدرلا ةمهم نم

 اوسنارف امهاقلا نيذللا نيياطخلا لمأتن نبيح

 نيب .ةيبرغلا ايناملال ةيمسرلا هترايز يف .نارتيم
 يتلا تاحيرصتلاو ءليباشال سكاو فرودلسود
 يف ,رفوناه ةنيدمب ةيفاحصلا هتودن لالخ .اهب ىلدا
 ام مها دجن ال اننإف اهيرقتسن نيح .ةرايزلا ماتخ
 تاعانقلا حور نع جرخي تارابع نم اهيف درو

 نا الا نمزلا ىبأيو :ةتباث ىقبت يتلا كلت ,ةقباسلا
 دعاصتلا قفو .عيطلاب .المدعتو :!ذكمتت اهديزي

 ؛,يوونلا حلستلا وحن قابسلا هفرعي يذلا
 ةيمهاو موهفم ىلع أرطتو تارط يتلا تارييغتلاو
 .صوصحلابو .اريخاو ,:ةفيخنتارتسالا ةحلسإاإلا

 اذه نأشب .ةدودشملا تاضوافملاو راوحلا ىلع ٌءانب
 .نطتشاوو وكسوم نيب ؛هلك

 وا تاضوافملا ه ذهب ةيدقم اهنا رمتعت دعت ال اسنرفو

 اهرارق ماد ام اهجئاتنل لزانتت نا نكمي ال اهنا لق
 .ةلقتسملا ةيجيتارتسالا عدرلا“ ةردق كااتما ْق ًاتيات

 ناسملالا ناريجلا قلقتو فيخت يتلاةردقلا هذه
 ةحلسإلاب ىمسب امي لصتي ام اديدحتو .نيييرغلا

 خيراوص ُْق ةلثمتملا «ىصقالا يراذنالا دحلا تا

 و ١٠٠١ نيب ىدملا ةحوارتملاو .سيداهو نوتولب
 الا طحي نا اهادمل نكمي ال خيراوص يهو .ملك ه٠
 مجاهت نا لوقعملا نم له نكل .يناملالا.بارتلا يف

 30) - [.' ىلا ىلا جرجا خخ ا -



 زكرمت دجوي ثيح .ايثاملا اهتفيلحو اهتقيدص اسنرف
 قلطي فرودلسود يف .ىمظعلا ىوقلل يحلست

 بطاخي .هيفيضم رطاخ حرشنيل رسلا ةملك نارتيم
 ضرتفت عدرلا ةيجيتارتسا نا» :الئاق .ءالؤه لجرلا
 دلب يه ايناملا نا نيح يف يدتعملا ضرا مجاهت نا
 سيئرلا ىقبي حوضولا اذه مغرو .«قيدص
 نا. :نلعي نيح دصق نع ًامهبم لقتسملا يبوروالا
 ققدم ريغ ىقبي اسنرفل ةيويحلا حلاصملا فيرعت
 ناذآلا تدارا ام مها نا ىلع ؛ةدوصقم ةيفيكب اذهو

 داعيتسايب تحوا ينلا تارابعلا وه هعامس

 ريش اميو .ريضقلا ىدملا تاذ خيراوصلا مادختسا

 عدرل اهعدر هيجوت وا ريوطت ىلع اسنرف مزع ىلا
 سيلو ,يتايفوسلا داحتالا يضارا بيصي رشابم
 ةيتايفوسلا ةيركسعلا فادهالا ,ةرورضلاب
 ىرخا فارطا ىف وا ةيطارقميدلا ايناملا ف ةدوجوملا
 : "انفال نق

 يف نارتيم هخسر يذلا ليوأاتلا اذه نأ ديب

 لوالا هريزو نيبو هنيب ًايقيقح ًافالخ ريشي ناهذالا

 يف مئاقلا يسايسلا نكاستلا عقاو راطا يف كاريش كاج

 نم وريج هيردنا هعافد ريز و و سيراب ةدمعف .اسنرف
 سيداهو نوتولب خيراوص ىلع ءاقبالاب نيثيشتنملا
 ةحلسالا لاجم يف يتايفوسلا قوفتلا ةازاومل كلذو
 سيل يأرلا يف فالتخالا اذه .ابوروأب ةيديلقنلا

 نيب براضت نع ريبعت وه لب بسحو ًايفرظ وا أب العش

 ةيروهمجلا سيئر نيب نيتلماك نيتيجيتارتسا

 بهذي اميف .ينيميلا لوالا ريزولاو يكارتشالا
 نا ىلا حلستلا ناديم ىف نييسنرفلا ءاريخلا ضعب

 سيئرلل ىتأت ام اذا صلقتلل لباق براضتلا اذه لثم
 ةحلسا عنص ىلع اسنرف ةينب رهجي نا يسنرفلا
 حلستلا ناديم يف مصخلا قوفت ةهجاوم يف ةيئورتين
 .يديلقتلا

 يهو ةيبرغلا ايناملا ىلا نارتيم ةرايز ودبت .اذكه
 فواخمب لصتم امهدحا نيلغاش قايس ف رولبتت
 تاقالعلا نم كباشنت بلص ىف جردنمو ناريجلا

 لخاد ةنيابتملا ميهافملا نمص يناثلاو ٠ ,قدتاوملاو

 نا رظتني يتلاو ًاتقؤم ةنكاستملا ةيسايسلا ةرسالا

 رمالا ناك أبا نكل .ةمداقلا رهشالا يف مسحلا فرعت
 عوضوم يف لثمتي لازي امو ناك ربكالا لغاشلا نإف
 كبكفت قفا ِق ةصاخو :يبوروالا نمالا نامض

 تاودالا نم رفوتلاو :ةركريمالا غنيشريدلا م خيراوص

 ةيجيتارتسالا كلذ ءارو نمو .همعدب ةليفكلا

 عدرلا ةيوقتل ةقيرعلا ة ةينارتيملا ”ةّتيلوفيدلا

 ةيبرغلا ةيجيتارتسالا خيسرتو لقتسملا يبرغلا
  ومطلا هنا .نيدمظعلا نيتوقلا ةهجاوم يف ةلقتسملا

 يتلا ةيبرغلا ايناملاو .ةيسنرفلا ةسرامملا اهناو

 ةريسسا دعب اهسفن دجت يضاملا يف ءافلحلااهمزه

 ىوقلا بلقت فورظ تحنتو ءرصنلا طورش

 ءارو نم ينجت ذا يهو «ناريجلا ىدل ةيسايسلا

 ةلاح يف لظتس اهنإف ةنينامطلا ضعب نارتيم ةرايز
 موهفم هاجت اسنرف هذخآنس جهن يا فرعتل بقرت

 ةيسائرلا تاباختنالا دعي هتاوداو يبوروالا نمالا

 .ةمداقلا

 ي واوزلا نامدلس
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 صاخ  لييك

 نم نيرشعلاو عباسلا ءاثالثلا هنفد مغر

 ةحيضف تلاز ام ,مرصنملا لوالا نيرشن

 نيانشلوه شفزيلش ءارزو سيئر لشرام | :٠
 ربثت .فينجب هقدفف يف ًاتيم هيلع رثغع يذلا

 هذه دودح موب دعب اموب زواجتت ةريطخ تافعاضم

 ةيداحتالا ةمصاعلا ىلا ةريغصلا ةيلامشلا ةعطاقملا
 ةصاخ .مكاحلا يطارقميدلا يحيسملا بزحلا ةدايقو
 .هسفن لوك تومليه يداحتالا راشتسملا

 تاقيقحتلا نا تافعاضملا هذه نم ديزي امم لعلو
 ,ةثداحلا ليصافت نم يا نع نآلا ىتح فشكت مل

 .تاعئاشلا هتلوادت وا فحصلا هترشن ام ةيمها ىلع
 :توملا بيس نع ءيش رشني مل ةظحللا هذه ىتحف
 لوانت له ؟مامحتسالا ضوح ءامب قدتخا له

 .هبايث لماك يف وهو ضوحلا يف لزنو ةمونم ًابوبح
 وا بريض نم رثا هدسج يف له ؟قدخ له ؟دجو امك
 يذلا صخشلا كلذ وه نم مث ؟كلذ ريغ وا ؛«صاصر

 ىقتلا يذلاو .هتيصخش نع ٍباقنلا فشكي مل
 - هتأرما لوقت امك  فينج راطم ضرا ىلع لشراب
 ةرماؤم نع ةغماد قئاثوو تامولعم هيدل نا معزو
 اهترازو ساري يتلا ةعطاقملا دودح رواجتت .ةريبك
 .لشراب

 نا دعو و .فولور همسا نا صخشلا اذه معز دقل

 عامتجا نع ًاروص هل مدقيو .قدنفلا يف لشراب روزي
 سسجتب لغيبش ريد ةلجمل فرتعا يذلا رفياف نيب
 نيبو :ملوهكنا يكارتشالا همصخ ىلع لشراب
 فرعي الو ؛فولور باغ مث .ةماه ةيناملا ةيصخش
 .هقتلي مل وا ةيناث لشراب ىقتلا ناك نا دحا

 توم تطاحا يتلا ةضماغلا فورظلا هذه
 «لييك ةراز و ةسائر نم هتيحنت ىلا تداقو .لشراب
 لغشلا تلاّر ام .هنم ةيناملربلا ةناصحلا بحسو
 ةنجلو يداحتالا يناملالا مالعالا مامتها يف زرابلا
 ةنهارلا ةيناملالا ةسايسلا مومعو قيقحتلا

 رفياف تافارتعاب تأدب دق ةحيضفلا تناك اذاو
 ةلجمل لشراب بتكم يف نيلماعلا نييفاحصلا دحا
 دض ةعونمملا ةيرسلا لشراب لامعا لوح لغيبش
 نم َءادتبا ,ملوهكنا يكارتشالا ةضراعملا حشرم
 ًءاهتناو ةيلئاعلاو ةيلاملا هعاضوا ىلع .سسجتلا
 .ةيسادسلاو ةيصخشلا ةعمسلا ثيولت تالواحمب
 قيرط يف وهو عقوتملا ريغو ءىجافملا لشراب توم ناف

 حئاضفلا ةروطخ ةجرد نم عفر :يرانكلا نم هتدوع

 .ًابيرقت ليدب الب لشراب توم رما تلعج يتلا

 يناملالا مالعالا لواحي ةموهفم تارابتعال
 ,ةافولا بايسا يف رشابملا ضوخلا بنجت .يداحتالا
 ,ةيناملالاب قطانلا ةصاخ .يرسيوسلا مالعالا اما
 ةيفصت ةيلمع لشراب توم نوك دعيتسي ال هناف

 ردكا ةيناملا ةيسابس تايصخش ىقلقل ًآرظن ,ةرددم

 اهرارطضا لامتحا نم ,باشلا ءارزولا سيئر نم

 ضعب حضف ىلا ,.ةديدجلا فورظلا ةأطو تحت

 ريدصت اهبجومب مت يتلا ةيرسلا حالسلا تاقفص

 بونج اهنيب نم نادلبلا ضعبل ةيبرح قراوز
 حالبسلا ةراجت طياوضو نوناقلل ًافالخ ايقيرفا

 .ةيناملالا
 نم رثكا ًاقيدصت ىقلت يتلا يه تاعئاشلا هذه

 هلنحر نع ةضماغلاو ةطيسبلا تاريسفتلا كلت

 نا انه ظحالملا نمو .فينج قدنف مامح يف يماردلا
 ةيلوؤسمو ايقيرفا بونج نع طقف يرجي ثيدحلا
 لغشي يذلا .غريب نكنونش ريزولاو سوارتشو لوك
 شفزيلش يف بزحلا ميظنت ةسائر بصنم ًاضيا
 قراوزلاو نفسلا ءانب لماعم ىلا ةفاضا .نياتشلوه

 داصتقا تايصخش ضعبو .لييك يف ةيبرحلا
 يناملالا حالسلا

 ايقيرفا بونج لوح رودت ال ةراثملا تالؤاستلا
 ةايحلا يف عوضوملا اذه ةيمها نم مغرلا ىلع
 اهيازحا نيب رئادلا عارصلاو .ةيناملالا ةيسايسلا
 ىلوالا ةجردلاب رودت امناو .ةضراعملاو ةمكاحلا
 ناربا تناك اذا ام لوح .ًادج ضيفخ توصبو
 برحلا قراوز تقلت يخلا نادلبلا نم ةدحاو
 يب .يب .ما موتريسنوك طروت تيث دقل .ةيناملالا
 ٍْق هسفن سوارتش هترادا سلجم سأاأرب يذلا

 ةطساوب ةرشايم ريغو ةرشابم حالس تاقفص
 ظفاح يروسلا سيئرلا عم ةيصخشلا هتاقادص
 .ناردا ىلا سالط هعافد ردز وو دسالا

 يف ددرتت مل راشتنالا ةعساولا لغيبش ةلجم
 نم نيدرشعلاو سداسلا .مرصنملا نيثثالا مود اهددع

 يسيئرلا سدنهملا سوارتش ةيمست نع لوالا نيرشن
 ىلاف .ايقيرفا بونج ىلا ةيبرحلا قراوزلا تاقفصل
 نم نادبملا اذه يف يناملالا طروتلا وديب دح يا

 يذلا امو ؟ةقلطم ةيرس يف متي يذلا ناريا حيلست

 تاقفص نع هب فارتعالاو حيرصتلا ديري لشراب ناك
 ءارزو سيئرك يسايسلا هلمع ةرئاد يف تارايلملا

 ؛ًابيرقت تاونس عبس ىدم ىلع نياتشلوه شفزليشل

 ؟ ١ - 15419 يناثلا نيرشت ؟- 714 ددعلا  ةيبرعلا ةعيلطلا



 ةيروس ىف ةيداصتقالا ةمزأل
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 وبيش زاوسنارف :ملقب

 يروسلا ءارز ولا سيئر اهقلطا يتلا ةلمحلا

 0 ا سو وجا وكت وتا جا جوجو بسال 1 جة

 اليل ىلا ماكحا مهقحب تردص نيذلا ددع لصو

 ةيوقع) اماع 6 نجسي نا نكمي نم مهنم .صخش 1

 نيمهتملا نيفظوملا مئاؤق رشنب ةيروسلا ةفاحصلا

 | سمي يذلا نيومتلا عاطق نا نوبقارملا ظحاليو
 ةيذيهمتلا

 | يهتنت ال يتلا ةليوطلا راظتنالا ريباوطل ريسفتلا وه

 | ةيمويلا ةيكالهتسالا داوملا ىلع لوصحلا لجا نم
 ' ةيبوروالا قوسلا لود ةدوع نا كش ال .ةيلاحلا '
 ىلع لوصحلل نييروسلا رظن يف ةبسانم ةكرتشملا '
 ةيسنلاب رمالا كلذكو .ةديدج تادامتعاو ضورق :

 َ سيلاوكلا يف لقالا قمن - ع بجي ذإ .ناصع ةمقلأ

 ةنوعم اهيلع بترت : يتلا /١9/1, ماع نادقب ةمق ٍ

 .ًايونس رالود رايلم ؟ , 5 ىلا لصت ةيروسل ةيبرع ْ
 | وليكلل ةيروس ةريل ١70 ىلا ه5 نم اهرعس عفترا !

 3 امأ : (ًايونس رالود نويلم 0 9 نويدوعسلا

 نع تفقوت دقف تئوكلا ةصاخو ىرخالا جيلخلا '

 .نارهط عم قشمد فلاحت بسب عفدلا !

 اذه لعلو .ًاداسف رثكالا وه ةرشابم نينطاوملا ةايح !

 .تدجو نا
 نيرشت رهش ةسلج يف باونلا ماق .لاح ةيا ىلع

 يرادالا زاهجلاو داسفلا ءبجشب» ربوتكا / لوالا
 عاطقلا ىلا ماعلا عاطقلا تاراقع لاقتنا كلذكو .اعم '

 دقف .رردملا ريغ راعسالا عافترا اودجش امك .صاخلا '
 ذنم تارم ثالث هكاوفلاو راضخلا راعسا تفعاضت
 يتلا ةوهقلل ةبسنلاب رمالا كلذكو ماعلا اذه ةبادب '

 اهراعسا تداز دقف موحللا اما .(تدجو نإ) دحاولا '

 م داسفلا لوح راد مد يناملربلا شاقنلا لالخ

 نرتشالا ءىدابملا قيمطت ُْق انلشف اذإد» :

 :ةكيس 2 هذه نا ينعي ال اذهف :تاعمجتلا
 | يف لامهالا ضعب انبكترا اننا وه ثدح يذلا امئاو [

 .«اهقدبطت

 .بابسالا |

 يروسلا داصتقالا ىللغ ةرظن ْ

 اسك شظفكتا دقن :ةعارزلا عاطق نحاتل““ |

 /١441 يناثلا نيرشت ؟.- 554 ددعلا ةيبرعلا ةعيلطلا "' ٠

 ! ةزهجا يف رشتسم داسف ىلع نآلا ةلمحلا هذه اذامل

 ٠> يرود لكشب ثدخي اذه نا نيبقارملا دحا لوقي ١
 ' ةرورض نولوؤسملا ظحالي نيح .تاونس ه وا ؛ لك |
 ' نوثتجي ال مهنكل .2ةمقفاتملا تافارحنالا ةلمرق ١
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 و وسوسة وتاج + بمجسسد» جرت 11/1

 ًاماع نيرشعلا لالخ 7/١8 ىلا /77 نم هريوطت
 لاومالا سوؤر ةوعد ىلع مكحلا ربجا امم ةيضاملا
 7” نكل . يساسالا عاطقلا اذه ريوطت لحا نم ةصاخلا

 | عاطقلا جدٍوَع جتاتن ينج طيدحلا ًاركيم لاز ام تقولا

 .لاجملا اذه ف صاخلا '
 أ لامآلا لات ام .ةيروسلا ةموكحلل ةبسنلاب

 ١ يف جاتنالا ةدايبزو لورتبلا جارختسا ىلع ةدوقعم 1

 يف ًايموي ليمرب فلا 5١ جتني يذلا روزلا ريد لقح ا

 ليمري فلا ٠٠١ ىلا عفترت نا نكميو ءيلاحلا تقولا '
 ةقاطلا ةروتاف ففخيس امم .ةمداقلا رهشالا لالخ

 نويلم ه ؛ ةميقب ًايراجت ًازجع تببس يتلا ةيروسلا ا
 ٍِق تددح دق قشمد نأب ًاملع ,لورمك ماع رالود

 ' يتلا ناريا عم يونسلا يلو رتبلا اهقافتا ودام /رابا

 ١ ةئيسلا جئاتنلا رثا مسكلا فوؤرلا دبع
 ١ اهل ناك ,يضاملا معلقا هداانو داصتقالل ْ

 تاضياقم لكش ىلع هدادس متي /١441 ماع !
 نييروسلا نم نيريثك عفد امم .ةيروس تاعانصب

 .«ناريا لجا نم لمعت انعناصم» لوقلل © مادعالل ضرعتي نم مهنمو (ةلمعلاب نيرجاتملا
 | موقتو .يداصتقالا نمالا ةمكحم تارارق بجومي

 ةكرش عم دقاعتلا مت دق هناو ,ةيلورتبلا نوؤشلل '
 ةنيدم قرش لورتبلا نع بيقنتلل ةيسنرفلا (101) ا

 تتبثا نإو ىتح نكل .روزلا ريد
 ' ىشبي ام دوجو دعب ادبت مل يتلا -

 .14557 ماع لبق أدبي نل جاتنالا نإف .ريخلاب

 ةريعستل ًاقفو لورتبلا نم نط ينويلم ةيروسل عيبت
 .ًاناجم نط نويلم اهحنمت امنيب كبوا

 رالود يرايلم ناكف نارهطل يروسلا نيدلا اما

 هل ًاراشتسم نبيع دق دسا ظفاح نا ٌحعيحص

 ةمداصتقالا ةمزالا زواجت نم ّدِب ال .كلذ راظتناب

 مه عفدلا ىلع اوبظاو نيذلا نوديتحولا

١4/٠١ 

 ؟ونونان ىاخدروم وه نم

 ونوناف

 0 و < دن يعل

 | ياخدرومب يلود فارتعا.ارخؤم رولبت
 ١> نع فشك يذلا يبرغملا يدوهبلا

 ا ماعلا ْق «يلدئارسالا» يوونلا حلستلا ىدم | ذإ .

 | مدع نم مغرلا ىلع .ريمنفلل يسيئر نيجسك  يضاملا '
 ١ صخش فاظتخال ةيبرغلا تاموكحلا ثارتكا (
 ف ماع ذنم ونونافل ثدح امك .اهيضارا نم ةوقلاب 7

 هوس طيس تاكو »فت طوس هنجاممو جلسة وا د حوت دججس كسا شمس »تورس سدح هبة عدت دس روسو

 يو ع ياا وحسب

 1و

 1 ةيومو ع

 .مهريمدن دبرب 0

 ليون ةزئاج ىلع ياخدروم لصح .رهشلا اذه

 ؛ةفورعملا ةزئاجلا نع ةليدب ةرئاج يهو :مالسلل

 يذلا ةهجلا اما .ينيلرتسا هيذج فلا ٠٠١ اهتميق

 يف ًابئان ١١ و مالسلل ةمظدم ٠+ نم نوكتتف اهحنمت

 :مالسلل لسار دئارترب ةسسسؤمو .ي واسمنلا ناملربلا

 '  حالبسلا عرنل ةيئاطيربلا ةلمحلا ىلا ةفاضالاب

 .ونوناف ةيضق تنبت يتلا ةئيهلا يهو ؛يوونلا
 ' يف عيارلا هعوبسا لخد دقف .هسفن لحرلا اما

 : ةهدجس فورظ ىلع ًاجاجتحا ماغلحلا نع بارضالا

 ا امك .نالقسع نجس يف ًاموي ةعاس ؟4 يدارفنالا

 | هرقم يبول سيسأت يف هتزئاج مدختست نأب بلاط
 5 حالبسلا نم لاح طسوا قرش لحأ نم نطنشاو

 .يوونلا

 .سسحتلاو ةنانخلا ةمهت ونوناف هجاوب

 مداقلا ع وبسالا لالخ سدقلا يف ةاضقلا عمتحيسو

 نا :لاح ةبا ىلع .ةمكاحملا نم ينلعلا ءزجلا اوررقبل

 نم ةيلود ةئيهل حامسلا وه هعقوت نكمي ام ىصقا
 ةيرسلا ةمكاحملا اما .هنع عافدلاب نييوونلا ءاربخلا

 . 2.١ جيرادب اهحاتتفا عقوتيف .ةلماكلا

 ماعلا يأرلا لعف دودر ةظحالم نكمت نكل

 كانه ناك نا دعيف .ونوناف ةيضق ىلع «قليئارسالا»

 البكم ندنل نم لصو نيح هتنايخ ىلع عامجا

 | ةناهالل ماخاحلا هدلاو ضرعت نا دعيو .دويقلاب

 ١ تتفت .«نئاخلا دلاو. هنال سينكلا نم درطلاو

 ١ عم فطاعتي ماعلا يأرلاأدبو :«يليئارسالا» عامجالا

 | زاهج يف ةقثلا رايهنا عم كلذ نمازت دقو .ياخدروم
 .«يادئارسالا» نمآلا

 حل يوونلا 0 دا نا ةيبكدذ ييدجلا

 ١ .نآلا مالسلا

 | فقوملا» ونوناف ياخدروملرغصالا خألا ريم لوقي
 ةيامحب لفكتن نا انيلعو اندض ملاعلا لك : وه ماعلا

 دعا دج جوسووع جوبا وجو هواة وجاسو» عت جراججو وجو جوت جوا دع

 | نم كلا مهاطعا دبعم يه .ةيوونلا لبانقلا اهيف
 | ءيش يا ةهجاوم يف سفنلا نع عافدلا ةيناكما هلالخ

 ١ اهببس ةيسيسفن ةدقع اهنا

 1-32: ن1 وزب نوطمأا خطفت -



 .«تسوكولوهلا
 يف ًاساسح ًابصع سم دق ونوناف نا عقاولا

 ل ب

 .تاندتسلاو '

 وه ؛نييليئارسالا» نم نيريثك قياض يذلا

 اهدلو بناج ىلا ًادج ةنيدتملا ونوناف ةلئاع فوقو
 لامتحا هحاوب ونوناف ريم هاخآأ نإ لد .ربكالا

 .ةوقلاب هيخا فاطتخا

 تيرغ 0609 رد امك 2 2# ا سس ا

 اذكهو .ليئارسال ءيجملا ةرورض نع يدلاو عم ا

 كلذ نا يخا لاق . 1157 ماع انثج» فيضيو .«ناك

 دقف .ءارحصلا ىلا ندع ةنج نم جورخلا هيشب

 د ديلا 0 م

 راع و خس رسم ل

 .ًايحيسم حبصا مث .ةيذوبلا ةساردل ىصقالا '

 ريثأتلا يهني ال اذه نكل .ةنوميد لعافم نع هفرعي |(
 نا نم كلذ ىلع لدأ الو .هب ماق امل ىدملا ديعيلا 1

 هلاهدييأت تنلعا يتلا ىلوالا «ةيليئارسالا» ةمظنملا '
 مساب ةفورعم نيفقثملا نييقرشلا دوهيلل ةمظنم يه

 .«هاليسلا ١1ه ا دمملا رب 0

 ١وملا//١١ 5” 1 لجأ نم قرشل |

 نويسيرت دلاريهلا

 يبرحلا دوهجملا يف هتيمها ١ | 2 ناريإ ندر وف فدغلا

 .ناريا طفن نم 4٠/ يلالملا اهنم ردصي يتلا الثم :

 رماثورك زلراشت :ملقب

 نو دراس دإ نويناردالا لوقي» نييفاحصلا دحا ا

 .«در ىبع در ىلا لوحتت نل ةلاسملا نا دقتعن اناملف ١

 | دقو ,ًاسبوردمو ًادودحم ناك هب انمق ام نا دكؤا»
 .مهموجه عض بيسانتت ةقدب فدهلا دذحن نا انلواح ْ

 ْ قدح 100 مهترذنا دق ةيكربمالا نفسلا نا لد ا

 | ناك .«لتقلل اوضرعتي نا نود برهلا نم
 | وه اذه .نذإ ظ
 1 ,راذنإب قوبسم قيقدو سوردم موجه :بولطملا [

 اونكمتي |
 . !!يمسرلا قطانلا باوج اذه |

 - 1مل ملا" نياق م1: - 3

 | زييمحلا نه:ىناع يبرغم يدوهي هنالا «لكئارسا» |
 داتعا امك ؛«عسوا برح ىلا ىعسن ال اننادو ا | لماك ليج هل ضرعت يذلا داهطضالاو يرصنعلا '

 .لوقي نا نوسنوج ندنيل '

 | ىلع يكريمالا موجهلا نم ةليلق تاعاس دعب
 | خيراتب ةيناريالا ةيلورتبلا تاصنملا

 / قطانلا رتووزيف نالرام ىلتننت 6 ْ
 | هلأسق . ثدح امب ًانايب ضيبالا تيبلا مساب يمسرلا '

 24 ..مهتمجه عم بنسانتم هنا ءيش لك نم مهالاو :

 نا ديال ٠ ,بيذهتلا نم ةجردلا هذه ىلع ًايرح نا كش ١
 ؛درلل ًابيس هطعن مل اننا نا . !!هللا ةبآ ىلع رث دوت

 دلود يذلا سفنلا طضو بسانتلا ةركف نا ودبي

 تلاز ام :ًاضيا رحآلا بناجلا يف سفنلل ًطيبض ١

 نيذلا ةيكريمالا ةسايسلا يعناص ناهذا ىلع رطيست ا

 ىلع لف ,رخآلا فرطلا عدرت ال يجيردتلا ديعصتلا ١ نع هريشنام بتالاسحل «ليئارسا» ىلا داع اذإ نحسل ا

 يذلا ديعصتلا ىوتسم رارق هديب لعجت .سكعلا '

 : ةاسح شيعن انك» «ليئارسأ» ىلا ةلئاعلا ءيجم

 ١ يحلا يف ًانزخم كلمي يدلاو ناكو :سشكارم ىف ةدمح 1

 ١ ثدحتو ينويهص ليكو عاج نا ىلا .كانه يدوهبلا '

 يف ثدح ام كلذ ىلع ةلثمالا نم .هفنع |

 ايكافولسوكيشت |
 .ادانيرغو |

 : ريس ف ا ا دا انوطعا

 .هبساني
 ةوقلا مادختسال لئاضف كانه .ىرخا ةيحان نم

 ةيحتتقم لكتتاو ؛:لمعلا مجح نم ربكا ةروصي

 يهنُي مث نمو هحالس عزنيو ودعلا كبري يردجو

 ادنلوبو )1954( )41١و١(

 ةيكريمالا ةراغلا تناكف كلذ ىلع تاتابثالا رخآ اما

 .ًادحاو ًايكريما تلتق ةيبيل ةمجه ىلع ًادر ايبيل ىلع ا
 ١ ,ةلئاعلا دارفا لك ىلع اهرثأ ةيرجتلا هذه تكرت ا
 | ىلا نيدلا ةسارد نم لوحت يذلا ياخدروم ةصاخو ١

 : قرشلا ىلا رفاسو قوفتب جرخت .ةفسلفلا ةسارد |

 باهرالاو يفاذقلا ددقعلا دعب مل نيحلا كلذ ذنم

 .ناك امك

 قطنمل ىمظع ةوق عضخت امدنع :ىرخا ةرايعب
 دقفت اهنإف ءاهنم رغصا ىوق ىلع درلا يف ؤفاكتلا |(

 .عدرلا ىلع اهتردق ١ ام رشن ونوناف ررق ىصقألا َق مكنل | ىلا هتلحر دعب
 عيطتسي .طقف  بسانتلا  ىطنملا اذه لظ فو

 لعفتو .يكريمالا لوطسالا ىلع ءادتعالا نارهط ماظن

 قالطا :اكريما هنم اهترذح يذلا ديحولا ءيشلا ناريا |
 .يكريمالا ملعلا لمحت ةنيفس ىلع رانلا ْ

 خيبوت» :ةجيتنلا | يف طيضنمو سوردم يكريما ٠ ظ

 ضرالاف .ًاييذهت قرطلا رثكأب ذفن يشماه موجه 1

 ,اهبيف ةيويح ةقطنم ةيا رمدت ملو سمت مل ةيناريالا أ

 عافدلا ةرازو تدعو :نانئتمطالا نم ديزملو

 لصفلا اذه نا ةربتعم ثدحلا راركت مدعب ةيكربمالا |!
 .قلغا دق '

 ىلع درلا نم فدهلا نا وه هيلا ةراشالا دون يذلا
 ا .اهشدخ سيلو اهعدر وه ناربا '
 | تاراصتنا اهنا ىلع اهل للهُي يتلا ممقلا كلتف .اهلحم | ظ ١ | هل يقيقح يجيتارتسا فده برضب اذه نوكيو |

 | .اهداقعنا لبق اهنم داري ام تققح دق نوكت ةيسايس |
 | اهيلع قفتا قئاقحب لافتحا نوكي عامتجالا نا يا ١

 | لمتحت ال ةدحتملا تايالولا نا اهدافم ةلاسر يهف |
 .لمالا ةيدخ نع الا ضخمتت |

 جرخ ةريزجك ؛يناريالا

 «ةكفاكتملاو ةسوردملاو ةطيضنملا» ةيرضلا اَمأ

 .نارهط عم ةكرعم
 | مدع نع ربعت ةدودحملا اهتيرضب اكريما تناك اذإ

 | ةسائرلا تاباختنا ةلمح نم ءزج اههناجو تدب ١ وه اهو .تاطخأ دقف .ينيمخ زازفتسا يف اهتبغر
 ١ ناغير ةروص ممكل ل ىلا ةفداهلا ١ ة رم ماعل ةيكريمالا ا هنمرت «رثكالا ناطنشلا» دوحو نا حمض ود هللا ةيآد

 ظ | ىلع ةمجهلاب رصحني ال زازفتسالا نا يا .نازفتسسا |
 ظ | بنجتل ةديحولا ةقيرطلا ناو ؛ةيلورتبلا تاصنملا |[

 ا يروهمجلا بزحلا دعاس هئا ىلع هيلا وكسوم ١
 ٠ ام يف ةصاخ , ةلماك هءارآ هرطاشب ال يذلا هيسيئرو إ ْق ةكرعم دنؤي هل ىذلا سرغنوكلا يأر وه ام

 ١ ديشا نم يكريمالا سيئرلاف .موجنلا برحب قلعني '

 . جيلحلا نع اكريما ليحرب نوكت يناريالا درلا

 ؟اهمجح ناك امهم جيلخلا

 ٍ : ل ُ ا | ةبرض زارط نم نارخآ نايكريما نادر ؛انل ةبسنلاب
 | عامجإب فوشتايروغ بلاطي يتلا ثاحبألا كلت '

 .اهفاقيإ ىلع يكريمأ
 .ينيمخل بساكملا قيقحتب ناليفك 41148868
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 و ب امام 1720” 1 1 مودا بج هو سو زال لاب 01777 ا كتوم ا طا تدعم ا م ملا

 | يكريمالا ملحلا فوشتابروغ ليئاخيم مطح
 ١ نطنشاو ةمق ىف ةكراشملا هضفرف ؛ماعلا اذه

 | ةردابم ناشب عامجا ىلع لوصحلا لبق
 | برح» مساب ةفورعملا يجيتارتسالا ل

 | ضارتفاف .ةيسايس ةثراك دعُي ال اذه هرارق نا ريغ ظ .«موج
 | رخاوا يف يكريمالا بارتلا فوشتابروغ امدق أطت نا
 | :نيتلصفنم نيتمدقم ىلع ينّب ربمفون / يناثلا نيرشت

 | خيراوصلا ةلازإ ةدهاعم عيقوتي قلعتت ىلوالا

 | داليملا ديع لبق ةمق داقعنا بلطتي امم .ةيبوروألا
 ١ اما .ناعقوي مث مظعالا نيتلودلا ادئاق اهيف حفاصتي
 | فوشتايروغ نا ساسا ىلع ينبمف يناثلا ضارتفالا
 | نع لقت ال ةيسايس بساكم ةوجرملا ةمقلا ف ققحيس
 ْ .نافير ايقساكم

 .لاؤسلا وه اذه سيل .دقعت ال وا ةمقلا دقعت نأ
 | كانه نا وكسوم ىلا زتلوش ةرايز نم حضتا دقف |
 ا :ةدحتملا تايالولاو يتايفوسلا داحتالا نيب ًاقافتا 1

 | عيقوت لخا نم ةريخالا تاسمللا الا قبتي ملو
 | ةيوونلا خيراوصلا اهبحجومب لوزتس يتلا ةدهاعملا

 نم  ةيتايفوسلاو ةيكريمالا ىدملا ةطسوتملا '

 .تاونس ثالث لالخ ابوروا '
 1 نطنشاو سامح نع لقب ال تايفوسلا سامح نإ

 | مه مهدحو نويبوروألاف ,ماعلا اذه ةقفصلا مامتال |
 | عيقوت بلطتي له نكل .كوكشلا مهيرتعت نيذلا '
 | فوشتابروغ باهذ ناكريمالاو سورلا نيب ةدهاعم |
 ؟اكريما ىلا '

ْ 

 | ؟ةجردلا هذه ىلا مهم نطنشاو ةمق داقعنا لهو

 ا ريغ يف ةقث ممقلا ف نوعضي ةداع نويسايسلا

 | الف :ًاديج اهل دعُي ال يتلا ممقلا اَمأ .ريبك دح ىلا

 | نطنشاو ةمق نا وه ,لاح ةيا ىلع ثدح يذلا

 .لوفالا ةلحرم لخدت يتلا هتسائرو

 | :ناشلا اذهب ثاحبالا جمانرب ةلصاومل نيسمحتملا

 | ١ةومال/ ٠١ مالا
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 دعب هتنت ملو ...ةدملاعلا لاما قاوسا ىلع ترم ةفصاع
 1و دجاج مة جوج اج بس 1 وساس» يجد جدك وجد سس 33 وسو وجا اة جسما 1 جويس و هيهبك ا يحتج وس در وحسم »جوس جحا

 ةصروسلا راسنا
 ؟ يلودلا دل راجشنا 00

 اا حس واو دامو جواس عز تاجا ا

 وعفدناف راودلا ضيفخت ةيناكماب نويراضملا رش

 ب ووسرسووو عسا وواسا» همجحصا» ةجصسج تمجتجوبع »جس بدع دا حجت هدب

 لمع» :١:مهد مامح» .«ءانرتسه» ؛بعر ةلاح

 هذه ...حلا ؛«ىضوف» .«بارضإ» :«:نونجحم

 لاوط تددرت يتلا تارابعلا ضعب يه | أ“
 اهتدهش يتلا ثادحالا فصول ٠ ,يضاملا عويسالا

 رابهتالا دقن تءاح يتلاو .ةيلودلا لاملا قاوسا

 لوو» ةضرود يف راعسالل مخضلاو عيرسلا

 وا.يضاملا نينثالا موي :كرويوين يف ؛تيرتس
 مك ٠ .ةيلودلا ةفاحصلا ةهتمنيسا امك «دوسالا نيدثالا»

 ملاعلا تاصرونم ٍِق ًاعيرس ثادحالا تلاقت ام ناعرس

 ارورم :سيرابب ءاهتناو ويكوط نم ًاءدب ىرخالا
 نم ةلاح طسو :ندنلو تروفكنارفو غنوك غنوهب
 ىذأ يذلا رمالا ,.عيمجلا تباتنا علهلاو رعذلا

 عطق ىلا ركيب سميج يكريمالا ةنازخلا ريتركسب
 ةيقارحل نطنشاو ىلا ةدوعلاو ةيبوروالا هتلوج
 يناملالا ةىلاملا ردزوب هعامتجا مق « برق نع ثادحالا

 يزركرملا كنبلا ظفاحمو جرِيلوتس دراهريا يبرغلا
 ةعيرسلا لولحلا عضو ةيغب راهوي داتوا يناملالا
 مهكسمت ًاعيمج ءالؤه دكا دقو .فقوملا جالعل
 دعاس دقو . .ىرخا ة هرم اهميع دت عم ؛رفوللا ةيقافتاي»

 اهناو ةصاخ . اريثك عاضوالا ةئدهن نع نالعالا اذه

 ايناملا كولسل ركيي سميج داقتنا بقع تآدب دق
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 يوسوس جاجا وود بو ةدعس# لو

 ؟ #* وه هه

 مث نمو ,ةدئافلا راعسا اهعفر بيسي .ةيبرغلا

 اذه ىلع :ًادر «,سفوللا ةبيقافتا» ءاغلاب هديدهنت

 تقلطتنا يتلا ةرارشلا ةباثمي كلذ ناكف .ءارحالا

 .قاوسالاب عاضوالا لعشتل
 هتدهش يذلا يبسنلا ءودهلا نم مغرلا ىلعو

 نا الا :يضاملا عوبسالا ةياهن يف :ةيلاملا قاوسالا
 :ةدوحوم اهيايسا تلازام ثدح .دعب هتنت مل ةمزالا

 ةدحتملا تايالولا لخاد وا يىلودلا ديعصلا ىلع ءاوس

 .اهسفن ةيكريمالا

 ةدرهوج تاردفت
 نوتيرب» ماظن رايهنا ذنمو هنا فورعملا نمف

 اساسا فدهي ناك يذلاو ١1571١: سطسغا يف «زدوو

 قرص رافسا رارقتسا نامض ىلع لمعلا ىلا
 يف ةريبك تابلقت ثودح نود لوؤحلاو .تالمعلا
 ميعدتي ةياهنلا يف مهاسي يذلا رمالا ,راعسالا هذه
 ةراجتلا قاوسا ىف لودلل ةيسفانتلا تاردقلا
 ةيادب ذنم عاضوالا رييغت نا الا .ةيلودلا
 يف تابذيذتلاو تابلقتلا ديازت ىلا ىدا تانيعبسلا

 نب ةلصلا نادقف ءوض ْق ةصاخو .راعسالا هذه

 قفدتو ,ةيحان نم يلودلا يلاملاو يدقنلا ماظنلا

 نطنشاو 0 ةيداصتفالا عاضوالا مق نأ فوخلاو 5

 يملاع داسك ىلا يدؤت «ةدئامح» تاءارجا ىلا ٠
 مجاب جوج حج

 هيف غلب يذلا تقولا يقف .ىرخا ةيحان نم ةراجتلا
 ًايونس رالود نويليرت * ةيلودلا ةراجتلا مجح
 قوس مجح ناف (رايلم فلا يواسي نويلرتلاو)
 رالود نويليرت 7١ زواجت ندنلب «رالود - وروالا»
 ةراجتلا مجحل فعض ١٠١ نم رثكا رخآ ىنعمب وا)
 ةراجتلا ةيرظن نا دكؤي يذلا رمالا .(ةيلودلا
 ةكرح يف ىرت تناك يتلاو :ةيديلقتلا ةيلودلا
 .ةيملاعلا لاملا سأر ةكرحل يسيئرلا ددحملا ؛ةراجتلا

 قاوسالاب يرجي وو ىرج ام ريسفت يف . امامت تلشف دق

 ةلودسلا ةيلمع تحبصا يلاتلابو ةيلاحلا ةنوآلا يف

 ىلود تاعوفدم ماظنل اقفو سمل .ددحت ةمئلؤدلا

 نع وا :ةيلودلا ةراحتلا مجح مجح عم بسانتب .نبعم

 ,ةيلود ةرادا ةبا وا يلود زاهج نم ءام ةرطنس قيرط

 ؛.ةصاخلا قوسلا تائلمعل ًاقفو اساسا دحب هثكلو

 كلذ ىلع دعاس دقو .فارشا يال عيضتت هل ينلا

 ماظنلا يف ةصاخلا تاسسؤملاو كونبلا لخدت ديازت
 لوخد ةصاخ ةفصيو .نيبلودلا يدقنلاو ىيفلاملا

 ًامومع .ةيلودلا ضارقالا تايلمع ىف ةصاخلا كونبلا
 ماظنلا ىف ةيرهوج تارييغت ىلا تدا تاروطتلا هذه
 سيئرلا هدكا ام وهو :ىلاحلا ىل ودلا ىداصتتقالا

 ماما اهاقلا يتلا .هتملك يف نارتيم اوسنارف يسنرفلا
 «داتكنالا» ةيمنتلاو ةراجتلل ةدحتملا ممالا رمتؤم
 ملاعلا نا» :لاق نيح ,قينجت ًارخؤم دقع يذلاو

 ىلع هبف دمتعي دعب مل ًاديدجح ًايداصتقا ًاماظن هجاوب

 تاورثلاو ءارثلا تالدعم تحبصا ام ردقي .ةيمنتلا

 قو ةمسكا نم... ةضرولا قاوبسلا
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 :فاضا مث .ةيدقنلاو ةيلاملا ةمظنالل ةحيتن نوكتنت

 ءابغالا نم ديزي ديدحلا ىداصتقالا ماظنلا اذهو»

 ةيمانلا لودلا لكاشم ةصاخو ةيلودلا تالكشملاو
 تاسسؤملا تارارقب ًاطبترم اهريصم ىرت يتلا
 .,ةدلاملا

 قلعتب اميق اما .يلودلا ديعصلا ىلع اذه

 اهعاضوا نإف :ةيكريمالا ةدحتملا تايالولاب
 ْيف عاضوالا ىلع .ةريبك ةروصيب ترثا دق ةيداصنقالا

 رودلل ةيساسا ةجتنك كلذو .ةماع ةفصب قاوسالا
 لدايتلا ديعص ىلع ءاوس .رالودلا هيعلب يذلا

 يطابستاك هب ظافنحالا ديعص ىلع وا .يجراخلا

 نازيملا يف زجعلا رارمتسا حبصا انه نمو .يدقن
 رابلم ١١7 نم دعاصت يذلاو) يكريمالا يراجتلا
 مثجي ١194/5(: ماع رايلم ١48 ىلا . 144 ماع رالود
 مدع ىلا ىدؤيف .يل ودلا داصتقالا لهاك ىلع هلقثد

 ةسايس زيزعت ىلاو .ةيحان نم يدقنلا رارقتسالا
 ىف ةصاخ .ىرخا ةيحان نم ؛ةيراجتلا ةيامحلا.
 نم عفترا يذلاو .ًاضيا ةيكريمالا ةنزاوملا زجع ءوض
 ماع رالود رابلم امله ىلا, ة١ ماع رالود رايلم 4

 ماع رالود رابلم ٠١< ىلا هعافترا لصاو مث :. 64

 مجح يف ديازتملا عافترالا نع كيهان اذه : 5
 اهتلعج يتلاو .اهيلع ةقحتسملا ةيجراخلا نويدلا
 نيدلا مجح غلبي ثيح) ملاعلا يف دحاو مقر نيدملا
 نكي مل هنا نيح يف :رالود رايلم 557 اهيلع يجراخلا
 نا يا .يضاملا ماعلا يف رالود رايلم ١١5 نع ديزي
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 نم رثكا تغلب يجحراخلا نيدلا ْق ةدايزلا ةيسن

 . (طقف دحاو ماع لذلخ /

 لددر ةسادسو راوالا
 تاسالولا لخاد عاضوالا مقافت يف بيسلا عجريو

 ,ةيناغيرلا ةيداصتقالا ةسسايسلا, ىلا ,ةدحتملا
 عم .بئارضلا ضيفخت ىلع ةيادبلا يف تلمع يتلاو

 كالهتسالا طامنا ريبغتو ؛ةيركسعلا تاقفنلا ةدابز

 نم ديزملا ىلا تدا ينلا ةسايسلا يشو .يلخادلا

 مخضتلا تال دعم ةدايز حث نمو .راعسالا قف عافترالا

 ناكريمالا نينطاوملاب عفد يذلا رمالا .اهب د دئايسلا

 ضقانت ىلا ىذا امم :كالهتسالا تالدعم ةدايز ىلا

 اذه جالعل اهنم ةلواحم فو .راحدالا تالدعم

 راعسا عفرب :ةيناغيرلا ةموكحلا, تماق .فقوملا
 مهتاركدم ةدابزل دارفالا زيفحت ةيغبي» ةدئافلا

 ومن طبر نم كلذ هينعيام عم كالهتسالا ليلقتو
 ردع ءاوس .ةيدقنلا ةلئكلا ومني يكريمالا داصتقالا

 اهتبذج يتلا ةيبنجالا لاومالا سوؤر تاقفدت
 نم ديزملا حرط ربع وا .ةعفترملا ةدّئافلا تالدعم

 دقنلا قاوسا فارغا يىلاتلابو .هتيقرولا دوقنلا

 .«تارالودلاب ةيلودلا

 ىلا ثادحالا هذه ىدؤت نا يعيبطلا نم ناحو

 ةرتفلا لالخ ضفخنا ثيح .«رالودلا» ةميق روهدت

 رثكاب ,يلاحلا ريمتبس ةياهن ىتحو 15/865 رياربف نم
 ةميق ضافخنا ىلا يدؤي ام وهو .هتميق نم 4٠/ نم
 صلختلا ىلا دارفالا ءوجل مث نمو .ةيكريمالا مهسالا
 ثدح ام وهو ,ةيلاملا قاوسالاب عيبلا قيرط نع اهنم
 ىلع ةلبقم ةموكحلا ناب نوبراضملا رعش نيح ًارخؤم
 ىلع تفاهتلاب مهروف نم اوماقف .رالودلا ضيفخت
 .«تيرتس لووب» عيبلا

 ١986 ريمتبس ىتحو هنا ىلا ةراشالا ردجت انهو

 تناك ثدح .ةيلودلا تالمعلا ىوقا نم .رالودلا لظ

 ؟٠ و .ةيناملا تاكرام ةثالث نم رثكا ي واسست هتميق

 هذه .ةيسنرف تاكنرف ةرشع نم رثكاو .يناباي ني
 ضرعت ىلا تدا رالودلا رعس ىف ةعقترملا ةيسنلا

 عئاضبلا نادقفل ةجتن .داسكلل يكريمالا عمتجملا
 نادلبلا تاجتنم عم ةسفانملا ىلع ةردقلا ةيكربمالا

 .طقف ةيلودلا قاويسالا ديعص ىلع سمدل :ىرخالا

 يذلا رمالا , هيسفن يكريمالا قويسلا دينعص ىلع نكلو

 يكريمالا يراجتلا نازيملا زجع ةدايز يف مهاس
 .ةريدك ةر وصب

 ةيكريمالا ةموكحلا ةبغر ىلع ءانبو .مث نمو
 ىزبكلا ةيعانصلا نادلبلا ةبلام ءارزو ماق :اهسفن
 ام وهو . .ىرخا ةرم «رالودلا ضيفخت, ىلع ةقفاوملاب

 ٍرالودلا رعس حبصا ثيحب ثيحب .1186 ريمتبس يف مت

 اكرام "< 5 .ايتاناف اننا 21 ايوابسم دحاولا

 اذه حلفي مل املو . (ايسنرف ًاكنرف 6 0/944 ,ايتاملا

 ةداِسَر وا ةنكربمألا تادراولا نم دحلا ْق ضيئشختلا

 رخاآ صضيغحت ءارحاب :ىرخا ةرم تماق ؛اهتارداص

 ةنقافتال ا ًاقفو ٠ ا9/1١/ رياربف يف رالودلا رعس ىلع

 اني ١67 ل ًايواسم رالودلا أ ثيح «رفوللا

 .ايسنرف اكنرف ” ٠7 ,ًايناملا اكرام ١ ما .ًايناباب

 ىتحو رفوللا ةيقافتا نم ةعضتلا نهمشالا لالخو

 يف تابلقتلا نم ديدعلا دهشت ةيلودلا ىويسلاو .نآلا

 ةمزالا مقافتل ةجتنو .كلذلو .فرصلا راعسا

 .ةهج نم ةيكريمالا ةدحتملا تايالولا نيب ةيراجتلا
 ماق ءىرخا ةهج نم ةيبرغلا ايناملاو نابايلاو
 رالودلا ضيفختب ديدهتلاب يكريمالا ةنارخلا ريبركس
 ةيبوروالا نادلبلا هعم بواجتت مل ام ؛ىرخا ةرم
 .ةبيرغلا ايناملا ةصاخو

 رثؤي .رالودلا رعس ضيفخت نا فورحملا نمو
 ثيح كلذو ؛نابايلاو ةيبرغلا نادلبلا ىلع ةرشابم
 لب ؛ةدحتملا تايالولل لوالا نئادلا .ةيناثلا دعت
 ةلود يا قوفي ام تارالودلا نم اهديصر علبب

 ةنبادب ذنم ديازت ىذلا ديصرلا كلذ .ىرخا

 ةموكحلا رارقإ دعب .ةريبك ةروصب تانينامثلا
 يلام ضئافب عتمتت يتلا :تاكرشلا ةّيرحب ةينابادلا

 ليوحت مت لعفلابو ؛تارالود ىلا اهلاوما ليوحن يف
 :يكريمالا رالودلا ىلا ينايادلا نبلا نم نييالملا تائنم

 نابايلا اهكلمت يتلا ةينابايلا لوصالا نع ًالضف اذه

 كلذ ىلا فاضيو .رالود نويلب 141٠ غلبت ينلاو
 تابالولا لخاد ةيبنجالا تارامثتسالا مجح عافترا
 رايلم فلا ١,١ ىلا لصو يذلاو اهتاذ ةدحتملا
 علبت جراخلا يف ةيكربما تارامثنسا لياقم .رالود

 .رايلم فلا 4

 حالصالا تاءارجا
 تايالولا ىلع نيعكتب هنا ىلا ءاريخلا ريسبشن و

 بلطلا نم دحت نا ىلع لمعلا ةيكريمالا ةدحتملا
 نم ديزت نا ىلع ءلقالا ىلع /9 ةبستب يلخادلا
 يذلاو) مكضتلل ةردوع ةبا بدجت عم اهتارداص

 ربع الا ىتأتب نل اذهو (/4.5 ىلا ًايلاح لصي

 زجعفلا لدلقت ةبغب اهتاذ ةيكربمالا ةنزاوملا حالصا

 تاقفنلا ضدنفخت قيرط نع كلذو .هيناعت يذلا

 ةدايز وا يركسعلاو يندملا اهيقشب ةماعلا

 دجي انهو .بئارضلا عفر قيرط نع تاداريالا
 دعب ةصاخ .بعص فقوم يف هسفن يكريمالا سيئرلا
 .ةيطارقميدلا هتيبلاغب ,سرفنوكلا ضفر نا
 .ةنزاوملا ىف ةيندملا تاقفنلا ضفخ ىلع ةقفاوملا

 تاقفنلا ضيفخت وه ددحولا و حبصا يىلاتلابو

 رايلم ١1 نم تداز يتلا) ةيكريمالا ةيركسعلا
 ١9/85( ماع رالود رابلم ٠٠" ىلا ١98١ ماع رالود

 يكريمالا سيئرلا هضراعي لاز ام يذلا رمالا وهو
 . 6 لشد

 ايناملا ىلع حيصا هنإف .ءرخآلا ديعص ىلعو

 يا  ًامامت كلذ سكع لمعلا  نابايلاو ةيبرفلا
 كلذو .لقالا ىلع 7/5 ةيسنب يلخادلا بلطلا ةدايز

 رعس ضيفختد نيدلودلا نبتاه مايق ربع الا ىنأتب

 كالهتسالا عيجشت ةيغب امهب ةيلحملا ةدئافلا
 نا الإ :ةيبرغلاايناملا ًارخؤم هتنلعا ام وهو .يلحملا
 زواجتي الو .ًادج اليئض لظ ضيفختلا شماه

 ةقحتسملا ةيحراخلا نوددلا تبعل دقو اذه . ٠
 تدا ثيح .ددصلا اذه ىف اهرود ثلاثلا ملاعلا ىلع
 يىلاتلاب و .ةيجراخلا اهتادراو محح ضافخنا ىلا

 نمو .ةمدقتملا ةيلامسأرلا نادلدلا تارداص ضافخنا

 .راطقالا هذه لخاد لمعلا صرف ف ريبثأنلا مث

 ثلاثلا ملاعلا ُْق قاوسالا دانسك ىدا رخا ىنعميو

 <43 ةيبوروالا نادلبلا يف ةلاطبلا تالدعم عافترا ىلا

 6*8 دوما يناثلا نيرشت ؟ 8*5 ددعلا  ةيبرعلا ةعبلطلا



 بلطلا ىلع ترثا شامكنا نم ةحوم ةدايس مث نمو

 .ةدرونسملاو ةبلحملا تاجتنملاو علسلا ىلع يللخادلا

 حمجح ضافخنا ىلا ةياهشثلا ُْق ىدا يذلا رمالا

 نا ىلا تاءاصحالا ربشت انهو .لكك ةيلودلا ةراجتلا

 ماع يف /4 2 ةبسنب داز دق ةيلودلا ةراجتلا مجح
 .تانيقيسلا ةبادب قف /5 ., ه ب ةمراقم كلذو 65

 ١ .(تانيتسلا ف 6
 ةيداصتقالا تايوعصلا نإف رخأ ديعص ىلعو

 تدا ينلاو .ةنيدملا نادلبلا اههجاوت يتلا ةيلاملاو
 نينئادلا تعفد .عفدلا مدعي ديدهتلا ىلااهب

 ةبسن ةدايز ىلا .كونبلا ةصاخو .نييسيئرلا
 تماق ام وهو .ضرغلا اذهل ةصضخملا يطايتحالا

 غلب ثيح .ةيسيئرلا ةيئاطيربلا فراصملا هب
 نم رثكا اهليصحت ىف كوكشملا نوميدلا صصخم

 يتيس» كنب نا لب .تارالودلا نم تارايلم ةسمخ

 نع يضاملا ويام ف نلعا دق ناك :يكريمأالا «بروك
 ام ىفحي الو ضرغلا اذهل تارايلم ةثالث صيصخت

 ةيلودلا ةلويسلا مجح يف ءاوس ريفأت نم كلذل
 ةيشامكنالا ةجوملا ةدايز وا,قاوبسالاب ةرفاونملا
 .اهب ةدئاسلا

 عاضوالا هذه عفدت نا نوبقارملا ىشخيو
 تاءارجا ذاختاب اهمايق ىلا ؛ةدحتملا تايالولاب
 نادلبلا نم ةيدنجالا تادراولا دض ؛ةمئامح»

 .نابايلاو ةيبرغلا ايناملا ةضاخ ةفصيو ,ةيبوروالا
 هذه لخاد داسك ىلا_ هعوقو ةلاح ف ىدؤد ام وهو

 .يملاعلا داسكلا نم ةجوم ةدايس مث نمو .نادلبلا
 ىل ودلا داصتتقالا رابهنا ةيناكما نم كلذ هيدعيام عم

 اذه نم تانيثالثلا ةمزا ءانثا ثدح املثم ءلكك

 يتلاو «ريبكلا داسكلا ةمزاي» تيمس ينلاو نرقلا
 تاءارجا ذاختاب .عمجا ملاعلا نادلب مايق عم تادب
 3 ةيملاعلا برحلا بتاقعا ُْق ,ةددسشم ةئامح

 .ىربكلا ةيلامسأرلا نادلبلا عفد يذلا رمالا

 نم ةيراجتلا قاويسنالاب عاضواا :حالبصا ىلع لمعلا
 ناريملا يف للخلا ليلقتو يكريمالا زجعلا ضفخ لجا
 ىلحملا بلطلا شاعنا ةرورض عم .يكرنمالا يراجتلا

 .نابايلاو ةيبرغلا ايناملا نم لك يف
 الا :تاءارجالا هذه ةحصب لماكلا انميلست عمو ٠
 رابتعالا نيعب ذخأت مل ثيح .ةصقان تلاز ام اهنا

 وا .لكك يلودلا داصتقالا يف ةيلكيهلا تاروطخلا
 هجو ىلع ثلاثلا ملاعلا نادليب ةيداصتقالا عاضوالا
 ةمزالا لح يف اريثك مهست نلف مث نمو ,.صوصخلا
 ىلا جاتحت يتلاو .يلودلا داضتقالا يف ةنهارلا
 ليدعت ةيغي ,ةلماكتمو ةلماشو ةيرذج تاحالصا

 تادلا دقف نا دعب ةصاخ .ىلاحلا .ىداصتقالا لكيهلا
 راعسا تابتو .ةرسحلا ةراجتلا) ةميدقلا هلمع
 ىلع لمعلا يرورضلا نم حبضا يئاتلابو . (فرضلا

 سيلو لكك ىل ودلا ديقصلا ىلع ؛ةديدج تابلا عضو

 انه نمو .لودلا نم ةنيعم ةعومجم ديعص ىلع
 رثكا ديدح ىل ود يداصتقا ماظن ىلا ةوعدلا تحبصا

 هذه عامسل ناوالا نآ لهف ؛لبق يذ نم ًاحاحلإ
 ىلع ىربكلا ةيلامسأرلا نادلبلا لظتس ما ,ةوعدلا
 ؟لكك يل ودلا ماظنلا راهني ىتح .اهدانع

 يلابجلا حاتفلا دبع

 ١541 يناثلا نيرشت ؟ - ١514 ددعلا  ةيبرعلا ةعيلطلا - 7"
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 رارقتسا مدع تالكشم نم يناعثت ةماع 5

 موي داكي الف :ةيلحملا اهتالمع فرص راعسا |[
 تضفح .كلت وا ةلودلا هذه نا عمسن نا نود يضمي

 اذهو .ةيبنحالا تالمعلاب ةنراقم اهتلمع فرص رعس

 تالكشملا ةعيبط ريبك دح ىلا سكعي عضولا

 هذه اهيناعت يتلا ةيلكيهلا تالالتخالاو ةيداصتقالا
 داصتقالل ةأرم الا :فرصلا رعس» سيلف .راطقالا

 .هفعض وا هتنئاتمو هتوق ىدم سكعت .يموقلا

 ءوض يف فرصلا رعس تاسايس ةيمها دادزتو

 ,لودلا تاعوفدم نيزاوم ىلع ةفلتخملا اهتاريثأت
 يلاتلابو ةيلخادلا راعسالا تايوتسم ىلغو
 ,عمتجملا يف لوخدلا عيزوت ىلعو .مخضتلا
 ةفرعم نم دي ال كلذل .ةيلحملا تارامثتسالاو

 ةيغب ةسايسلا هذه يف ةمكحتملا لماوعلاو بابسالا
 يلاتلاب نمضن ىتح .اهجالعو اهحالصا ىلع لمعلا
 رارقتسالا مث ,ةيلحملا تالمعلا راعسا رارقتسا

 .عمتجملا يف يدقنلا
 يف ,فرصلا تاسايس» عاؤنا ددعت نم مغرلا ىلعو

 هذه ةيبلاغ نا ظحالن اننا الا .يبرعلا نطولا
 لخدت ةلمعك ,يكريمالا رالودلا»١ مدختست راطقالا
 ةبسن اهتالمع راعسا ددحت رخآ ىنعميو :ةيسيئر

 تائبلمع نم ًاريبك ًاءزج نا نع اضف اذه .رالؤدلا ىلا

 ,رالودلا» ساسا ىلع ًاضارتفا وا ًالعف متي لدابتلا
 نامدختسي نيذللا سنوتو برغملا ءانثتساب كلذو)'
 نإف انه نمو . (ةيسيئر لخدت ةلمعك يسنرفلا كنرفلا
 يلودلا دقنلا قاوسا يف ةيدرتملا رالودلا عاضوا
 سكعلاو :ةيبرغلا تالمعلا ىلع ًابلس سكعنت
 ام عم ةيلمعلا هذه ةروطخ يتاتو .اضيا حيحص

 تالمعلا نيب ةريشابملا ةقالعلا راقتفا نم هينعغت

 .ةيلحملا قاوسالا ٍِق اهنيلع بلطلاو ةيينخالا

 علبسلا ىلع لدابتملا بلطلا نم ًاساسا ةعبانلاو
 اهيف مكحتملا حبصي ذإ .نيفرطلا نيب تامدخلاو
 ىلعف .ةيلودلا قاوسالا يف رالودلا فرص راعسا
 يف بغرت رصم لثم ام ةلود تناك اذا .لاثملا ليبس
 فرص رعس نإف .اسنرف نم ةنيعم ةعلس داريتسا
 ىلع دمتعي يرصملا هينجلل ةبسنلاب يسنرقلا كئرفلا
 قاوسالا ٍِق كنرفلاو رالودلا ةمدق نبب ةقالعلا ىدم

 بلطلا مجح نع رظنلا ضغب كلذو .ةيلودلا
 .ىرخالا تامدخو علس ىلع امهنيب لدابتملا

 ةنيعم ةيصوصخ دوجوب لماكلا انميلست عمو
 00 .هذه فرصلا تايسفتيس 8 نطق لكل

 .رتشم لماوع كانه ن ١ يه ,ىرخا ةقدقح روهدتلا

 7 عاضوالا روهدت ىلا يدؤتو راطقالا نيب عمجت

 فرصلا قاوسا ىف ةصاخلا لماوعلا انينثتسا
 يف ةيلحملا بابسالا سأر ىلع دجنسف .ةيلودلا
 نم راطقالا مظعم هيناعت ام يبرعلا نطولا
 انهو .ةيراجتلا اهنيزاوم ىف ةنمزمو ةداح تالالتخا

 تادراولا ىف ةرمتسملا ةدايزلا ىلا ةراشالا ردجت
 امم تارداصنلا هيف ضفخنت يذلا تقولا يف :ةيبرعلا

0 

 ةيب رعلا تالمعلا فرص راعسا رارقتسا وهن
 ةيطغت ةبسن ضافخنا يآ 1 ةناهشلا يف يدؤب

 لالخف . اريبك اضافخنا تادراولل ةييرعلا تارداصلا

 ةيبرعلا تادراولا ومن لدعم غلب تانينامثلا ةرتف
 ذخالا عم اذه .تارداصلا ومن لدعم فعض نم رثكا

 ةيدرعلا تارداصلا نم 4٠/ .نم رثكا نا نادسحلاب

 يهو .طفنلا ةصاخ ةفصيو ةيلوالا داوملا ىلا دنكيست

 ةنوآلا ُْق اهراعسا ُِق اريبك اطوبه دهشت يتلا داوملا

 يراجتلا لدابتلا ةميق روهدت ينعي اذهو) ةريخألا
 ديقعت نم داز اممو . (يجراخلا حلاعلا عم يبرعلا

 قوسسلا يف 9 رالودلا فرص راعسا عابترا ةلكشملا

 داوملا 3 بلطلا ضافخنا ىلا يدؤي امم :ةيلودلا

 هذه نم نورخملاب ظافتحالا لعجي هنال .ماخلا
 رايهنا ىلا يدؤي مث نمو .ةفلكتلا يلاع ارما علسلا
 هيف دوقب يذلا تقولا ف اذه .علسلا هذه راعسا

 تادراولا ةميق عافترا ىلا رالودلا رعس يف عافترالا

 رثؤي امم (اهمظعم يف رالودلاب عفدت اهنال) ةيبرعلا
 نازيم يلاتلابو اهتراجت نيزاوم ىلع ًايبلس
 هذه ىف دّئاسلا مخضتلا بعلي امك .تاعوفدملا

 تالمعلا ىلع بلطلا دابدزا ُْق .ًاماه ارود .راطقالا

 نمف .ةيلحملا ةلمعلا روهدت مث نمو :ةيبنجالا
 ةميق ضافخنا هبحصي راعسالا عافترا نا فورعملا
 تاثيهلاو دارفالاب عقدي امم .ةيئارشلا يلحملا دقنلا

 اذه رطاخم ضيوعتل ةيبنجحالا تالمعلا بلط ىلا

 ماظنلا ءوض يف ةصاخو .ةلمعلا ةميق ىف طوبهلا

 يدلا .راطقالا هذه ُِق دئاسلا ينامتنالاو يدقنلا

 تالمعلاب عئادولا ىلع ةدئافلا راعسا نم عفري

 اذه .ةيلحملا تالمعلا نم اهتليثمب ةنراقم ةيبنحالا

 .تالمعلا هذه ىلع نولصحي نم هب عتمتي امع ًالضف
 تامدخلاو علسلا ضعب ىلع لوصحلا ةيولواك
 .ةيلحملا

 ةينويدملا ةلكشم مقافت ريثأت ىفخي الو
 راطقالا مظعم ًاحلت نإ .ةلكشملا هذه ىلع .ةيجراخلا

 لوصحلا ةيغب .يلودلا دقنلا قودنص ىلا ةنيدملا

 ملعلا عم :«نويدلا دذه ةلودح ةداعال» هتقفاوم ىلع

 يىعدتسي قودنصلا عم قافتا ىلا لوصولا نا

 ىلع لمعلا اهسأر ىلعو .هتايصوتب مارتلالا ةرورض
 عيجشتل كلذو .ةيلحملا تالمعلا راعسا ضيفخت

 اذه لشف تبث دقو .تادراولا نم دحلاو تارداصلا

 ديرملا ىلا ىداو .ةيبرعلا راطقالا مظعم يف ريبدتلا

 .ةفلحملا تالمعلا روهدت نم

 ليدي نع ثحبلا ةيمها ىدم حضتي قبس اممو

 قيقحت ىلع دعاسي :ةيبرعلا راطقالل بسانم يدقن

 قودنصي رودلا اذه طينأ دقو .اهتالمع رارقتسا

 كف ةيفدك يف ثحبي نا هيلع تابو .يبرعلا دقنلا
 تالمعلاو ةيبرعلا تالمعلا نيب يلاحلا طابترالا

 ىتح يفاكلا مامتهالاب ظحت مل ةبضق كلتو .ةيلودلا

 .نآلا

 يداصتقالا مسقلا
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 نع ةقنلا نجح
 يروسلا ةعانصلا ريزو
 ٍّق رمتسسملا يدرتلا ءوض ِق

 رايشتتاو ,ةينعانصلا تابسسؤوملا

 ةيعل عابتا ىلا ةيروسلا ةموكحلا

 صاصتمال ةلواحم ْق ةفوشكم

 ىلا زاعيالاب .ةيريهامجلا ةمقنتلا

 بجحل يروسلا بعشلا سلجم
 يسلبارطلا يلع سدنهملا نع ةقثلا

 .ةعانصلا ردزو

 ءارحالا اذه نأ وه هدركذ رسيدجلا

 لالخ يناثلاو :هعون نم عيارلا وه

 .ع وديسأ

 ُِق سانلا نا .ةنفم ردحالاو

 ةيقيقحلا بابسالا نوفرعي ةيروس
 لوؤسملا وه نمو ,:داسقفلا اذهل

 ,هنع يفيقحلا

 ةيلودلا لاملا قاوسا عاضوا
 لاملا قاوسسا يف عاضوالا تلاز ام

 لاز امف ةرقتسم ريغ .ةيلودلا
 مهسالا راعسا يف ارمتسم روهدتلا
 .ةصروبلا يف ةلوادتملا تادنسلاو
 شاعتنالا نم مغرلا ىلع كلذو
 ويكوط قاوسا هتدهش يذلا فيقطلا
 ايباجيا ارثا كرت امم ,غنوك غنوهو
 عافتراو ابوروا ٍِق تالماعملا ىلع

 . تروفكنارفو ندنل يف مهسالا راعسا
 هيف ققح يذلا تقولا ىف اذه

 ًاضئاف يناملالا ييراجتلا نازيملا
 رالود رايلم ١١:6 غلب .اريبك ايراجت

 لكشي امم ءيضاملا لوليا رهش يف
 عاضوا ىلع يفاضا طغض لماع
 تلاز ام ىرخا ةهج نمو .قوسلا
 ناغير سيئرلا نيب ةقثلا ةمزا
 ىلا ريشي امم .ةرمتسم سرغنوكلاو
 تاءارجالا رخأت لامتحا
 فقوملا جالعل ةمزاللا ةيداصتقالا
 ةيفيكب لصتي ام ةصاخ .روهدتملا
 ماغلا يف يلارديفلا زجعلا ةجلاعم
 «نويطارقميدلا» لازي امف .يلاحلا
 ,بئارضلا ةدايَز نم رفم ال هنا نوري
 هيزحو ناغير اهضراعي ينلا
 .يروهمجلا

 ىلا تايئاصحالا رخا ريسشتو

 ف ضاخلا كالهتسالا تالدعم طوبه
 لوليا يف ةيكريمالا ةدحتملا تايالولا

 - 1 مارول] ىلا ماما - 5

 داصتق لا رامضا

 لدعم وهو ./ و ه ةيسنب يضاملا
 لدعملاب نروق ام اذا .عضاوتم
 غلب دقو يناثلا نوناك يف لجسملا

٠. 

 ا
 071 ا 777301 ةولا نييخ تش اا ل

 ةديدح ةيداصتقا تاءارجا

 سول ين
 ةيسنوتلا ةموكحلا تنلعا

 نب نيدباعلا نيز ةسائرب ةديدجلا
 ديدحلا يداصتفقالا اهجماثرب . يلع

 نم ديدعلا ىلع لمتشا يذلا

 رجالا ةدايز اهمهاو .تاءارجالا
 ىلع يعانصلاو يحالفلا ىددالا

 رابتعا /5 ةبسنب ىلوالا نيتلحرم
 ةيناثلاو .مداقلا يناثلا نيرشت نم
 .198/ ماع لالخ /5 ةيسنب

 ضيفخت ررقت ىرخاةهج نمو
 ضورقلا ىلع ةيكنبلا ةدئافلا
 ىلا 7١.7 نم لالا ةريصقلا

 ةطسوتملا ضورقلاو ,
 1“ ىلا 4:4 نم لسحالا
 لمشتل ةيدقنلا قوسلا عيسوتو
 نيمآتلا تاكرشو ةيلاملا تانسسؤملا

 يعامتجالا نامضلا قيدانصو

 .رامثتسالا تاسسؤمو

 حامسلا ررقت فرصلا ماظن فو

 ظافتحالاب ةردصملا تاسسؤملل
 عم ةيبنجالا ةلمعلا نم ةبسنب
 تاياسح حتفي نيميقملل حامسلا

 ,ةيبنجالا ةلمعلاب ةيراج
 .ةيصخشلا ضارغالل اهنولمعتسي
 كانه ماعلا عاطقلا ديعص ىلعو

 ليوحت لجا نم يرجت تاسارد

 عاطقلا ىلا ةرساخلا تاكرشلا ةيكلم

 جردنت تاعورشم يهو .صاخلا
 ةراجتلاو ةحايسلا تاعاطق يف اهلك
 تاعانصلاو ءاندلا داومو

 .ةيكيناكيملا
 يتعد 20 ا 0 و يو هو 0 «نتالوت ته دهيم توف 7 1 # 3

 حالصالا رود ءاهنإ
 رصمب يعارزلا

 سيئر بئان يلاو فسوي .د نلعا
 حالصتساو ةعارزلا ريزوو ءارزولا

 يضارالا ىلع ءاليتسالا يف يعارزلا

 ةركفلا لالخ يهتنيس اهعيزوتو
 ليوحت قيرط نع كلذو ةمداقلا

 0 ا البت:

 نا يي ا ا ا

 قافا

 طا نصل «وافلا»

 بصنمل ةماعلا تاباختنالا يرجت .يلاحلا رهشلا نم عساتلا يف 0
 ةثالث اهيف سفانتيو .وافلا» ةعارزلاو ةيذغألا ةمظنمل ماعلا ريدملا

 ينانبللا ءاموص راودا» يلاحلا ريدملا حهسأر ىلع ,نيحشرم |[ ا
 .ةيسنجلا

 ذذم اهل ماع ريدم سداس حبصيل ١6 ماع ةرم لآل بختنا دق ناكو
 نم امهدحا .نيرخآ نيحشرم ىلا ةفاضالاب اذه .نآلا ىتح اهئاشنا
 راودا» حيشرت ةداعا ىلع ًاعيمج تقفتا دق ؛ةيبرعلا نادلبلا تناكو .ءاسنمزي وم» وهو ,نينب» نم يناثلاو «سيومالوب ولازنف» وهو ايبمولوك
 اذه يف رييغتلا ضعب .ةريخالا ةنوآلا يف ظحول نكلو ,ىرخا ةرم ءاموص
 نع  ةمظنملا ف لقثلا تاذ  ةيبرعلا راطقالا ضعب تنلعا دقف .فقوملا
 ةدشب هفوقو نع .هتاذ ؛ينويهصلا نايكلا» نالعا بقع .فقوملا اذه يتأي نا تاقرافملا نمو .رخآ حشرمل اهمعدو ,يبرعلا حشرملا عم اهفوقو مدع
 .يبرعلا حشرملا باختنا ةداعا دض

 دايدزاو .«يملاعلا ءاذغلا» ةمزا ةدح دادتشا نا ىلا ةراشالا ردجت انهو
 هبعلت يذلا رودلا ةيمها نم اداز دق ,ةيملاعلا ءاذغلا قوس يف لالتخالا
 قيقحت ىلع عمجا ثلاثلا ملاعلا راطقا ةدعاسم ىلع لمعت يهف .ةمظنملا
 ةيغب ,ةيعامجلا دوهحلا قيسنت ربع ءاوس .ءاذغلا نم يتاذلا ءافتكالا
 تاسائسلا معد نم ديزملا قدقحت وا ,ةيعارزلا ةيمننلا جيمارب ءانحا
 نيب تاقالعلا يف مئاقلا للخلا ليدعت لواحت ىرخا ةهج نمو .ةيئاذغلا
 ىف كلذو :ةفلختملا ثلاثلا ملاعلا نادلبو ,ةمدقتملا ةيلامسأرلا نادلبلا
 نع ًلضف اذه .ةيلودلا تاقافتالاو تاضوافملا يف طيسولا رودب مايقلا
 نيسحتل (ةيداملاو .ةينفلا) تادعاسملا ميدقت ريع هيعلت يذلا رودلا

 ةليوطلا لولحلا عضو ىلع لمعلا عم .ةيئاذغلاو ةيشيعملا عاضوالا
 .هذه ءاذغلا ةلكشمل ىدملا

 نادلبلا ةيلاطم ىلا انغفدي يذلا :؛ةمظنملا, رود ةيمها نم ديزي اذه لك
 ةداعا ىلع لمعلاو ,يبرعلا حشرملا عم ةوقب فوقولا ةرورضب ةيبرعلا

 ريثأتلا هلالخ نم عيطتسن .رخآ ارينم رسخن ال ىتح .ىرخا ةرم هباختنا |
 تاباختنا يف انل نكتلو .ًايبسن ولو ,يلودلا ديعصلا ىلع رارقلا عنص يف |
 .ةنسح ةوسا ,وكسنونلا» ١
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 ىلا يعارزلا حالصالل اعلا ةئدهلا
 لمشتو .ةيجاتنا تاكرش عبس
 عينصتو .يواقتلا جاتنال تاكرش
 ضوهنلاو ةدمسالا جاتناو ,فالعالا
 جاتناو ,يعارزلا حالصالا نيتاسبب
 ايوصلاو ءاضيمنلا ةرذلا يواقن

 .ةنوركعملاو
 هنا ىلا راشا دق ريزولا ناكو

 وحن كيلمت ماعلا اذه لالخ منيس

 راغفصل ةرحؤم نادف فلا 5

 كيلمتلا دوقع عيزوتو ,نيعرازملا
 مهددع غلببو .يعارزلا حالصألا

 «درف نويلم مدضت .ةريسا فلا ٠

 ثلث نم رثكاب ةحاسملا هذه ردقتو

 رود يهتني كلذبو .نادف نويلم
 قع عارفا يف :عخالصإلا هيي
 .يضارالا
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 يروبجلا لمأ :نم لياب

 ...ءاقلل ىدملا اذه تمصلا ةغل ريعآس

 نع ًاديعب ىآنيل ملحلا ع ارش حقفأس 3

 نوتيزلا عاشو يدر يك عشا - نيمتسايلا الل
 .ليختلا خومشضب يتماق نيزاو

 هتلديب لفطلا اذه رظنا :يبحاصل تلق #

 ٍلوقيو رصنلا ةراش هيديب مسري وهو ةطقرملا
 ًالها ...انيف مكب الها ...يضرالا بكوكلا نم نيمداقلل
 تلظ املاطل ًاحارفأ او ًاديدج ًءاقب مكل غوصت دادغبو

 .هملعن ال لوهجم ىلا ةلجؤم

 دادخب اب ةروبهنم
 كفوشنو ...دادغب اب ةروصنم مود ًاميد يلظو 1

 توص ناك اذكش .«دادغب اد ةروصنم .. .خود رعب

 انل هحنم يذلا سرعلا تادرفمب منرتي راغضصلا

 حالفلاو اهسامحب ةيقارعلاو ...يل ودلا لياب ناجرهم
 ...نوددرب اوناك لكلا ...ةبعتلا هسيالمب

 معن برحلل ال ...مالسلل معن ...برحلل ال
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 اذيحا مانا ييودلا لاب اجييم

 معدو توملل ال .. .يتدوعل معنو كقارفل ال ... بحلل
 .ءاقيلل

 اياوز لك تفك ..ةليوط برحلا تناك 8

 ةيركسعفلا اهتلدب ةدرفم لك ّتسبلو تاملكلا

 لكو ...صاصرلا معطي ةديصق لك تحشوتو
 نا ةرداق اهنا روصتت نا نم ءاقمح تناك اباظشلا

 ...انوهز نم لانت
 .ًايغص ًاناحتما لخدا اناو ...ديىدج نم لدان ا#

 نم لياب ...ينايسن كدوعاو كنايسي يتركاذ دوعا

 اهرهطي نا ضفرت .دناعت د ةركاذلاو ديدح

 .ركذتلل ةركاذ لباب ىلا قيرطلاو نايسنلا
 رخاو ...عولضلا نيب نوكسملا نطولل ءاعد

 ..ةفللا رئاوتب لف ةييحتلو ناملا وقاوسس يل لاعدلل
 يحل حيراتلل قايتثسا ...لياي ىلا بردلاو

 ترهل لصاوت ...ديدج نم بردلاو ...رودت

 .ديعبلا انيضاملو
 خارضو ديعبلا ملحلا ىلا يقاروا نم طيبشا

 اهتيا :ةيرموسلا ةريمالا اهتبا ,يننكسي ناك نونجم
 .راتشع كيذؤت نل .يلاعت ديعبلا نمزلا نم ةمداقلا

 :كوروا تانب هب نيزتت ةأارم كلامج نوكي فوس
 لوقحلاو عرازملا داسحا قوف هنرثنيس كرعشو
 ...راظتنالا يف مهلما هب نودشيو

 ةحردلا نم «نيدقارلا ماسو» كحنمتس راتشع

 هنطو نع عافدلا يف نعاطلا اذه ةبيبح تناف ىلوالا
 رسكتت يذلا اذه تلعج امدنح ريبك كراصتنا نالو

 همدي دوحب قشاع ؛نفسلاو ةعرشالا لك هتطاش دنع

 كهجولو نطولا ينيعل ًاتايرق هرمع بايشو

 ..ةمتعملا يلايللا يف رمقملا يرموسلا
 نع افخم سلا عتسش ذ يذلا يبيبح اي شماكلك

 نآلا كركذتا ....ءاقيلاب ةنونجملا هتبغر نعو هدولخ
 داترب كديفحو يقارع وهزب وهقلا ينارت تناو

 تاماقلا ىقيت يك نطولا تاياجح يف 1 مسلا

 يك ...ةافشلا ءلم تاكحضلاو 6 ةخماش

 تناو اندئاصقو انتلبحم يف ادلاخ شماكلكاي لظت

 .وافلا هيف عجرتسن. موجه رخا ةطخءاضل مسون
 املثم .هاياقب رخا انودع رجيل رصنل ليواوم فرعنو
 ىقيت ام رخآ رجي وهو ينودقملا ردنكسالا نآلا رصبأ

 اهتقو :يلبابلا شرعلا حرسسم بارحم يف اياقب نم هل
 نسح مشاه ديسلا ثيدح يعماسم ىلا للستي ناك
 يتلا ةنيدملا هذه ةياكح يل يوري وهو ديجملا

 خيراتلا ةداسو تحت تمان نا دعب ديدج نم تضهن

 ةدايقلا نم هيجونبو مويلا يه اهف ةليوط تةءافغا يف

 ملاعلاو نادغب اهل لكرت اسورع ضهننو وحصت

 ناكم لك نم هيلابلا تاشارف صقرتو ناحلالا لمجا
 .ةديدجلا اهتدالوو اهسرع اهل نيئذهم يلباب عاقبا هب

 ٍِق تءارن يلبايلا حرسملا جردم قلستا اناو

 اهؤواشنا قرغتسي هل ىنلا كلت ؛كامسسالا ةريحبب

 ةيفارخ انه لاحرلا ةمهف :لئالق حاينا ىوس
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 ناجرهملا تادادعتسا ىلع عالطالل ليأب راز نيسح مادص سيتئرلا

 .ًاديا بعتت الو لكت ال دعاوسلاو
 انوعدي ناتشع ةباوبو .ّيلا كب ينيتأي بردلا

 ظقيتست دباعملا ثيح حاتتفالا لفح ىلا اهقيرط
 مالسلاو ...ةليوطلا هتءافغا ضقني يلبابلا هجولاو
 مالعالاو ةفاقثلا ربيزو ديسلا اتملكو ىنطولا

 مشاه لياي ظفاحمو مساج فيصن فيطل ذاتسالا
 ءاج نمب بيحرتلاو لافتحالا ءدب نلعت ديجملا نسح
 ...حرفلا انكراسشب

 رريللا ةعبشاب 0اننفالا
 اسقط حاتتفالا لفحل حئمي هتعشاب رزيللا ناك

 لباب ظفاحم عم يروبجلا لما ةليمزلا
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 785+ وتجي

 نكس ًارهد لب أنمز خيراتلا ةركاذ يف رفاسن انلعج
 رضحتسي رزدللاو نورفاسم ...ربثتكا ال كعانسلا

 أيهتت يتلاو انيف ةنوكسملا لاطبالا دادجالا حاورا
 ناغلالا ...موسحملا انرصن ةدوشنا نيدفاولل فزعتل
 ديدج نم دوعي خيراتلاو ءامسلا ألمت ةيخيراتلا

 ةلحب .يضاملا شيعت نا ةذل انحنم لصاوب رزيللاو

 هذه ىلا لوصولل ثهلي ناك ريشب رينم دوعو ةديدج
 قحلن نا نم اناطخ بعتت ملو بعت ةمدقتملا ةينقتلا

 .هفويض ىيحيل هيديب حولب وهو رصن ذخوبنب
 نيب ام تناك هتعشاو ةنيدملا خيرات يوري رزيللا

 كلويخ بقرتو ةشهد نم رثكا لمحت دبعملاو نيعلا

 ناجرهملا حاتتفا يف مالعالاو ةفاقثلا ريزو

 ودعلاو ...اهموجه نش يف رمتست رصن ذخوبن اي
 ...دادغب يف ةلوفطلا لاتغي نا ًاثبع لواحي

 هخيراوص ردصي ودعلاو ديدج نم ضهنت لباب
 ...قيرطلا ىدمو نيعلا قدح نبب ح وتفملا ىدملا ربع

 يف مهل ةساكتنا قوف نوماني مهو ضهندت لباب
 رزيللا ءامسو ضهنت لباب .كانه ىرخاو جيلخلا
 اي كينادب نم ...قارعلا ءامس اي كينادي نم بهرت
 قفالا ىف مسرت ةيرانلا تاقالطالاو ...وافلا ءامس
 .يقارعلا حرفلا نم الالش

 اهددع غلب يتلا قرفلا تناك لماك رهش ىدم ىلع

 نم يتأت ةلود 5٠ تلثم يتلاو ةقرف 4٠ نم رثكا
 انحنمت املثم انيلا رفاست ؛ملاعلا ءاحنا فلتخم
 ىوتحا يذلا اهرولكلف ربع اهملاع ىلا رفس ةركذت
 ةنملاعلا تارئوأآلاو يبعضلا صقرلاو ىقيسوملا

 جمانرب ذيفنت يف مهسا امك .كيتابوركالا باعلاو
 ,ةفلتخم لود نم انانف ٠١ نم رثكا ناجرهمملا

 ةيملاعلاو ةيبرعلا امنيسلا موجن ىلا ةفاضا
 ناجرهملا تايلاعف تدسج دقو ,نييراثآو نيركفمو
 ناجرهملا ةطشنا ىلع تعزوت يتلا ةثالثلا رواحملا

 ةصقار ضورع نم نمضت امب ينفلا روحملا يهو
 يراضحلاو يفاقثلا روحملاو ةيحرسمو ةيقيسومو
 ناجرهملا تايلاعف نيب لعافتلا حور هتدسج يذلا
 دقو يملعلا هاجتالا وه ثلاثلا روحملاو ةفلتخملا
 ليابل ةيقيسوملا راثآلا اهنمو ةيملاعلا تاودنلاب لثمت
 .نيدفارلا يداو دالب ةراضحو

 لباب ماغنا ىلع صقرت يبارومح اي كتديدم يه اه
 يذلا مالسلا لجا :بحلاو مالسلا اهتيلاعف دشنتو

 .لجؤملا ملحلا دادع يف ادغ ىتح ملاعلا هرظتنا املاط
 ناعم تادرفملل حنمن نحنو ...ديدج نم لباب

 نا نم انيلا نومداقلا شهديل ىتح ةديدج ةرياغم
 - ًءانف  يوغللا اهمجعم يف يواست ال انه برحلا

 راص ٍبرح ؛مالسلا لجا نم برح يه لب ًارامد وا
 .الاجرو قدانبو انطو اهيف بحلا
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 هلأ اة رع

 راغلا 'ةراسأ

 رعاشلا جاتن نم نماثلا باتكلا

 ةغللاب يتايبلا باهولا دبع ريبكلا
 ناونع تحت ارخؤم ردص ةينابسالا
 مظعم مضيو «رانلا قراسل ةيتاذ ةريسا

 . ةرعش نم نيواود ةسمخ دئاضق

 يبرغملا رعاشلا ةمحر ت نم باتكلا

 هرمشن متو .يبعللا فيظللا دع

 .قكستؤويلا ةمظنم نواغتلاب

 قرشتسملا زجنا ىرخا ةهج نم
 ناويد ةمجرت سوبرا وكيرديف ينابسالا
 ردصيل ؛نيطلا ىلع ةباتكلا» قايبلا
 .نابسالا ةغلب اضيا

 ناب فشلا يف لملم
 فيلأتو يلع دمحم يماس جارخا نم
 ريوصت ةرهاقلا يف يرجي راجن 0

 لك هيف ةيسيئرلا راودالا يدؤي حماجلا ٠

 .شدرا دعس سويا ةحيمس :نم

 دمحم .يمهف ريسيت (بتار ليمح
 .يبرعلا

 عارص لوح لسلسملا ثادحا رودت
 ىدحال ةريدم لمعت ةيداصتقا ةريبخ

 نيذلا نيقفاتملا نم دشح عم تاسسؤملا
 اهتايلاكشا نع الضف ا نوطيخي
 .دعب ايف .رمالا اهرطضي امن .ةيلئاعلا

 اهتعانق مدع .اهلمع ردييعغت ىلا

 رهاوظلا نم ريثكل ضرعتلا ًاضيا
 .ةدئاسلا ةيغامتجالا

 م

 ناضورلا نوع دبع يقارعلا صاقلا
 ةديدج ةيصصق ةعومج مايا لبق ردصا

 ؛اديعب لحرت ال ا تاوتع تلمح

 يتلا هصصق نم صصق عبس اهيف
 رودتو .ةريخالا تارا هل لالخ اهبتك

 . نيلتاقملا تالوطب نع اهثادحا بلغا

 جاتن يف يف ةسماخلا ىه ةعومجملا هذه

 ٍق عيب ر بتاراذملا :لدعب تاسع

 .لاجرلا ف قارجرو .سمشلا
 و ب ههحوم ع ع ار جت

 ةياؤر ىلإلا

 اديب رداد اةجسا
 .ةيرصملا لاللاطا تاياور ةلسلس يف

 «نورسفملا» ةهياور ارخؤم تردص

 زئافلا اكينوس لوو ىقيرفالا بتاكلل
 لمع لوا ىعو. :تادآلل ليون زئاختب
 يذلا نتاكلا اذهل ةيبرغلا ةغللاب فرعي

 يبرعلا ءىراملل ةبسنلاب لوهجم ناك

 ةزئاعا هلين ىتح
 دمحم ةيب رعلا ةغللا ىلا ةياورلا

 نم ايقيرفا ملاع جلاعتو «لالج سابع
 سردم :ءاقدصا ةعبرا لالخ

 . ماسسر . بتنتاك .ء سس دانلههش . يعماج

 تهب ىلع مهيب راوجلا موقي ثيح

 ا :كاذرجلا ةراقلا لكاشم

 ةمث كانه تناك هنا فورحعملا

 لينل ةفرافا باتكل ةديدع تاحيشرت

 لافتنبلا عيشرت اع «لجوت ةزتاج



 ةيميداكالا نا الا .روغتس دلوبويل

 روف نالعا هئيح ىف تنلعا ةيديوسلا

 .رنولا نم اينو

 - لتحمل 8 ره يف ةفادشلا

 نييفاحصلا هطيارل يوتسلا باتكلا

 ةلتحملا ةيبرعلا ىض دارالا ِِق برعلا

 ّق يئاحصلا هايل اري ردص

 . نيلتحملا ةزغ عاطقو ةيبرغلا ةفضلا

 نع قئاق باتكلا اذه مدقي

 بارج تم ةيضطسلإلا ةفاحصلا

 داعبأ لا فحيصلا قالغا نب لالتحالا

 : لايتغاو نييفاحصلا لاقتعاو
 ةيمالعالا تاسسؤملا ضعب قارحاو
 عيزوتلا نم فحصلا عنمو

 نسق يع را لا فورعملا نم

 قل ردصت يتلا بعشلا ةفيحص ري رخخ

 ولما ةهتدمعنأ يذلاو سدقلا

 ىلا 1985/١1/54 ىف ةينويهصلا

 يتلا ةطبارلا هذهل سيئر لوا ناك فيئج
 , شابع وبا ن دايس هع نمد 6

 نك ا هول

 ةفافنلا يف كاصخت

 ةنيدحلا ةييرغلا
 وبا .نيهاج حالص .ينافنك ناسغ

 ريبلا .داوع فسوي قيفوت .ىملس
 . نابحر ىصاع . لماك ح الص .بيدذا

 انخ .نايسوغازتتغ لوب .دوبع نورام
 نوئانفلاو ءابدآلا اوسو هتيم

 ةينفلاو ةيبدالا مشايعا جلاع نيذلا

 ةفاقثلا َّق راوذداو تايبضصخشا تاونع

 . .(ةثيدحلا ةيبرعلا

 دراود» كيوم دتذانع - 1

 ةسسؤم نع ًارسخؤم ردص باتكلا
 مّدق دقو .توريبب ةيبرعلا ثاحبالا

 حضاو» : ةيلاتلا ةرايعلاب هباتكل فلؤملا

 , مهنع تنك نيذلا ءالؤه بحا يننا

 3 مهتاباتكو مهراوداو مهصاخشا تا

 موقا نا .ديرا الو . عيطتسا تسلو
 مهتاويح نيب يفسعت لصف ةيلمعب
 نيبو مهصاخشاو مهتاطاشنو

 : ءاهوبتك يتلا صوصنلا

 روذج 2.١964 ليوطلا عراشلا
 بدالا .191/4 ءارمحجلا ةنايدنسلا

 ١98٠. ةروثلاو ديدجلا
 دك دي ةعف دف

5 
 ُِق تاساردلاو ركفلا راد نع

 بتاكلل باتك رخا ارخؤم ردص ةرهاقلا

 ناونع تحت يلوخلا يفطل ريبكلا يبرعلا
 كيئارسالا  يبرعلا نب ليقتسما

 , (٠5ء٠ ماع

 ةيؤر اذه هناك فعذقي يلوخلا

 بناوجلاو ةينيطسلفلا ةيضقلل هيلومش

 ثادحالا ريس يف رثؤت ىتلا ةيداضتقالا

 . يقيبطتو نوكأ نالم نم . ةيب رعلا
 عارصلا باتكلا لوصف ءىرقتست

 3 قافاو .ةنياهضصلاو برعلا نيب

 ةفاكب ٠٠٠٠١ ةئس ىتح عا

 ةينيطسلفلا ةروادلا ةنيدم ف َْى

 اي 1 1

 اتكلل ماع داما سيسأت نع نالعالا

 ْق .ةلتحملا صضرالا يف نييئيطسلفلا

 هك كراش ىب 3 رتسؤوم باقعا

 ءابدالاو تاّتكلا نم  تارشع

 نييفاحصلاو
 نع ًاضيا نلعا رمتؤملا اذه: يف

 رش لجحا نم ةيديفنت ةنحل باختنا

 فو رعملا رعاشلا باختنا متو لوضع

 ىداحمالا اذه 1 مساقلا حيمس

 هل ًايئان يناوبب قوراف رعاشلاو

3 
 ىملعلا مهبل
 نم .ةيبرع راطقا ةدع تلفتحا يدسدلإملا

 مويلاب ةيقيسوملا ةينطولا اهناحخل لالخ

 ةمظنملا هترقا يذلا يقيسوملل ىملاعلا

 تتيح . مولعلاو ةفاقثلاو ةيبرتلل ةيملاعلا

 ةيقيسوم تالفح ةدع تميفا

 نم رثكا يف ةينوفميسو
 ةينطولا ةنحبللا تردضا دادغب 6

 ىلا هيف تعد ًءادن ىقيسوملل ةيقارعلا

 ةبحملا رشنل ةلاسر ةبسانملا هذه رابتعا
 هيف تداشاو .ملاعلا ٍق مالسلاو رخلاو

 ضابغتسا ف و نييقارعلا نينائفلا رودب

 قحلا نع عافدلا لجا نم ممهلا

 ىلا هيف تعدو .ةماركلاو فرشلاو

 .عادبالا نم ديزم

 ل روي دهن نا لح وح وجور سمسم
 7 جو

 ايرفلا ايلول
 ايبخرل الان يف

 مهتوعد متت فوس برع نييئاور ةدع
 ماقت ةيب رعلا ةياورلا نع ةودن روضحل

 ةمداقلا ةئسلا نم راذا رهش لالخ سي رايب

 رواحملا نم ددع ةشقانمل مايا ةعبرا ةدملو

 يف ةصاخو ؛ةيئاورلا ةبرجتلا يف ةينفلا
 . ةقحاللا اهبتاروطت

 يد يتبال ّق 59 يتلا ةودنلا هذه

 ازيجع: ةيسئرفلا ةمصاعلا يف يبرعلا ملاعلا

 نمحر لا دبع . يل ركتلا داؤف ءاربج ميهاربا
 يناه .ةنيم انح .ٍناطيغلا لامح .فينم
 راودا .يليجعلا مالسلا دبع ءبهارلا
 ةدارب دمحم ءراطو رهاطلا .طارخلا

 نم لك يف يئاور مهف لكشتي كلذبو
 برقغملاو ةيروسو قارعلاو رصم
 نا لمؤملا نمو .رئازجلاو ةيدوعسلاو

 ىئاور نم ددع ىقتلملا اذه ىف كراشي

 بور نالأو توراس يلاتان مهئيبو اسنرق

 ةياورلا هاجتا لع نايوسحملا هيب رغ

 ع« ابوروا يف ةديدخلا
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 .لبون ةزئاج ةنحل خويش

 مسا اوراتخي يكل .لوهكوتساب ةقيرعلا
 فانصا نم عونو فئص لك يف «اًرريم»

 مهرايتخا عقو دقو .ةفرعملا نوتناو

 لوا ني رشت ا سيمحخلا 27

 :يلاثلا مسالا ىلع 1910 .ربوتكا

 يف مهت «دوا . يكسدورب فيزوج
 .بتادآلا

 طغل ةداع راثي .خيراتلا اذه لبق

 مالعالا لئاسو ُِق سيل .ديدش

 ةيميداكالا طاسوالا ُِق لب .٠ بسبحف

 نم حشرت .ةهج لكو .ةيفاقثلاو
 ءاوتس نم رثكأ التهؤم هارت نم اتهبناج
 ىركذ دّلخي يذلا .يلبوتلا ماسولا لينل
 .«تيمانيدلا 0 0 ديرفلا

 اذه لماح دلخي امث :ءابر .رثكا

 . ماسولا

 هتلوادت يذلا ديخولا يب رعلا حشرملا

 زيزع دمحم وه .ةنسلا هذه نيسلالا

 ةيكلملا ةيميداكالا وضع .يبابحلا

 لالخ هيلع تطلُس يذلاو ؛ةيياوجلا

 ْنأ ريغ .ةديدع ءاوضصا ةنتسلا هده

 فيزوحل اهحنم اوأر «لبون حويش

 اذه نوكي نمف ...يكسدورب
 فيولا

 دقو .؟ال لو . ديدج قايفوس قشنم
 بيدالا اذهف .نيستنحلوس اهيلا هقبس
 هتحئنم يذلا لصضأالا ينايفوسلا

 اذهل ليون ةزئاج ةيديوسلا ةيميداكالا
 ماع ذنم اكريما يف شيعي شيعي ماعلا

 ةيسئجلا نآلا لمحي وهو .9ع7
 .هذادجا ةغلب بتكي هنكلو ةيكرببلالا

 يكسفيوتسودو يوتسلوت ةغل
 ىلع اريثك بضاغ هنكلو .فوخيشتؤو

 ماعلا كلذ ذنم أحلف «نيلمركلا ةسايس

 احلم هل دحيل « ماس علا دالب ىلا

 مالعالا ءاوضا هيلع 0 ثيح ءرخآ

 . ميظع رعاش هنال سيل .يكريمأالا

 مضخ يف ,ينايفوس قشنم هنال نكلو
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 ب رئادلا عارصلا

 : يايقوسلا ءامالاو

 باحجحصا .نويسنرفملا ناك اذاو

 نوفشتكي نيذلاو .:بسادآلاو ةفاقثلا

 ال .مهووذ مهفشتكي نا لبق ةرقابعلا
 امك .ديدحلا لبونلا اذه نوفرعي

 ةيسنرفلا ةفاحصلا كلذ ىلا تراشا
 مو .ةزئاجلاب هزوف ريخ لقلت يهو

 ماع ادحاو ايسنم المع الا هل اومحرتي

 فيك .يوسلا ر اد هتردضا 5

 هفرعن نا برعلا نحن بذا ءانل ىتستي

 ؟هجاتنا ىلع فرعتن وا

 تالا اد جرخ مذا 0 ةدحتملا تايالولا نيب

 عفاودلا فشكتت 26 .ىرخا ةرم

 لبيوت لجرم تحن ىغت يتلا ةيساسالا

 .ةسايمللا ل ندا يعينا . ماع لك ةرم
 ةزئاحلا د .بداالا 6 .

 لصاالا يذ يكريصألا رعاشلا اذه

 ماع ذنم اكريما 5 يفنملاو .يتايفوسلا

 افدسه سيلو ىسايس فدسه 1 ١.

 ترالص ةزياجلا هده ناف اذهو :ًايفاقث

 .ريثأت يا اهل دوعي 0 أي فوسو
 زئاوخلا تائم تئشنا نادعب ةصاخ
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 برعلا ءابدالا ضعب فيكلو .ىرخالا
 موهكوتسا ءامس يف قيدحتلا نع ءنذا

 درشت ال يكل . اليوط
 . !تابتمالا

 مل .اناوسل امك .ابيدل لوهجملا اذه

 .هنع بتكي نم ةيسنرفلا ةفاحصلا دجن

 ةديرج تأحلف ٠ !نييسنرفلا نم

 بتك . ىسور بتاك ىلا («نويساربيللا»

 نالعال يلاتلا مويلا يف ىةئع لانو ان

 ةغللا ىلا هتمجرت تمت . هزوف

 عم «رييلوم دافحا هأرقي يكل . ةيسنرفلا

 انيددجم ًارانكت ةمث نا ىلا ةريغص ةراشا

 ىدحا نع ماعلا اذه ةياهن هل ردصيس

 انه رماآلا نسيلو .ةيسنرفلا رشتلا روذ

 . !ريغ ال ةفدص ضحب الا

 انه هوفصو مهنا رماآلا يب ام برغا

 ىلا رايخالا نيوانع يف ىتح . لفطتملاب

 ةئف ىلا هوبسن لب .هئع اهولوادت

 هسفن يمسي [قيككه وه لب «نيلفطتملا»

 مو .لوالا هباتك رودص ذنم ًاضيا

 لثم ةبسانم.يف .ءاوثدحتي نا اوسني
 نيب ىديلقتلا ءادعلا نع .هذه

 رمالا نأكو .ناكريمألاو تايفوسلا

 ةريحبلا يف ةيانعب ةفوذقم ةرحح

 رابتعالا ديعأ نا دعب .ةيتايفوسلا

 : هب عفدت ؛يوف ءاحنا عم ءكانترتسابل

 كانه نا .لوقلل ةيديوسلا ةيميداكالا

 نوكيس فيكف .كانرتساب لثم تارشغ

 اكل نم هيلع طببت هدئاصق

 طبهم يكسدورب فيزوج فصي اذكه
 لب كلذب ىفتكي الو .يرعشلا هماها

 هتاذ دحب اذهو «هللا نم» اهنا ىلا ميضي

 ةيعويشلل رياغم فقوم نع نالعا
 نع هباتك رودص دعب .ةيتايفوسلا

 يف انتيدب ميعارظن

 هنيب ىرجف ةمكحملا ىلا ليحا نيلفطتملا
 راوحلا (ةأرما تناك) ىضاقلا نيبو

 ري

 ؟دئاصُقلا هلع تبعك ثنا له
 اهنا «لاؤس نمةلاي . . . ؟اهتتك ©

 . هللا نم يتأت لب ءبتكت ال ءايشا
 ةئثومس كتايفوسلا نوقشتلا

 هنو رتعيو .«يسورلا بدألا بهصأ»

 نوبتكي نيذلا باتكلا ربكا نم ادحاو

 يف هنوعضيو .نآلا ةيسورلا ةغللاب
 نا لب .هاوس ىلع ادج مدقتم فص
 اذف ابيدا هيف نودجن دق ايضبا متهاونب

 ةنخ نكلو . ةزئاخلاو مامتهالا قحتسي

 يف ةصاخ ءاهتارارق يف ,ائئدوع 1

 ىلع :نمزللا نم نيريخالا نيدقعلا
 . ةيفاقث اهنم رثكا .ةيسايس تاجافم

 مساج لصيف
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 ةظعسفلا

 ينانبللا بيداآلا روف ةيسانمل
 داوع فسوي قيفوت ريبكلا
 بادآلل ةيلودلا عادض ةزئاحب

 ىلا لاسزالل ةيئانيللا ةسسؤما تعد
 آه ميركتل توريب يف ماع لافتحا
 | اياضقل امزتلم ادهاش» بيدالا
 توخيلا يدان ُِق .«ناسسنالاو

 .لوا نيرشت رهش فصتنتم :كيلسكلا

 لافتحالا اذه.نمازت ثيح .ربوتكا

 ةلماكلا ةيبدالا لايعالا روالص خم اضنا

 ةيتورسلا رابنلا ةديرج تلقن دقو .هل

 لوا نيرشت ١١7 رداصلا اهددع يف
 ىققلا ثيح .لافتحالا اذه ليصافت

 :اهضن اذه ةملك هب ىفتحملا

 مسأبو مكمسابو يمساب ركشلا»
 ةزئاحلا هذه ىلع قيقشلا قارعلل نانبل
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 0 م لااا

 فيك اهيلع نوميقلا فرع ىتلا ةينسلا

 نوعفتريو .دودسلاو دودحلا نوقرتخي
 تايبصضعلاو تادقتعملا قراوف .قوف

 جيسن نم يبسح .اهفرشب ينوصختيل
 ام .انيقي اذهو  ميظعلا فرشلا اذه

 ايلا طي ل يي

 يشر ا ادع كاي عب

 اوعلا رئاسبو نيسح مادصو
 ةدللأ هلع طبخ هلا . طيحملا ىلا جيلخلا

 .نوييناتللا نحن اهانيبحا ىتلا

 اننابهر ةريدا يف اهاتيعرو اهانضحف
 اهؤانبا اه ركنت دهع انكاسن فوهكو

 ةضبنلا حور اهيف انخفن .نويرقالا

 اهحالس انزاخ اهشرخم ىلع اهايتشلا
 نم بئاتك اهشيج ائقلطا ءاوحنو افرص

 نيرشت ". «"14 ىدعلا . ةعيرعلا ةعيلطلا

 عن تيوس 22000002

 نواتج 17 و

 بادالل راد ةزاجي هز رت سال تيري ينبح لاجرهب
 ا ل

 داوع فسويإ قنوت
 ناسنالاو رصعلا اياضفب مازخللا

 ومر

 انبدأب اه انأشناو .بئاتك ولتت مجاعم

 اهنع بيغت ال ةيروطاريما انتفاحصو
 . سمشلا

 ليلخ اهيبحاصل هكا كفا ركبفلا

 يتلا هذه يبتكف ٠ غسياص جروجو

 هذبم ماعلاو ماعلا نيب 5 ددحتبي

 نافلؤم ةعومجمنو .ةبيشقلا ةلحلا

 ىلا ءاهجوتت مويلا تءاج يتلا ةلماكلا

 ُُق ةقفحالتملا مجاعملاو بتكلا تاشم

 تازجنم اهلك .ةفرعملا لوقح ىتش
 اهم ةزواجتم رادلا هذه اهققحم ةليلج
 ىلا لب هرسأب يبرعلا ملاعلا ىلا نانبل
 نا ىلع ىح ةداهش .وه ثيح نم ملاعلا

 هب رمي امت مغرلاب - لظيو ناك دلبلا اذه

 ةلاسرلا هذه ناكو هتلاسر ىلع انيما -

 .روهدلاة رك ىلع ايحي اهب ىتلا هسافنا نم

 ةيضاملا ةئسلا نم رهشلا اذه لثم يف

 ةءاقأل اودانت دق ناوخالا نم وه ناك

 .يبرع ينانبل .يميركت ناجرهم
 ةبسانمل .نيقرشتسملا نم ةبخن هيف كرتشي
 ةلاتلا نكلو .نيعبسلاو ةسماخلا يغولب

 اذه ةماقا نود تلاح دالبلا يف ةينمالا
 .ةلودلا زحع نع الضنف :تافعرمملا

 سيراب نم تبتك نامسلا ةداغ نا مهملا
 ىف ًالاقم ناجرهملا ة 00

 :لوقتو هيف يئيبحت «ثداوحلا» ةلجم

 عيبرلاو سمشلا ميركت نم ءزج كلذ»

 . . .«ةايحلاو

 سمشلا وقعو .ةداسلا اببا مكوفع

 يحمطم لك يذلا ان انا .ةايحاو عيب رلاو

 ؛ جارس قف . (ضاسضنق نوكأ نا
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 ةمحرلاو بحلا نم ءىشل ةأسحلا بلق

 . ةءورملاو

 كنم انتلجخاو يدالب سمش ايو
 يف ماننو داقحالاب كقورش لبقتسن
 بر ايو روبثلاو ليولا ىلع كيورغ
 كايا انسود ا رفغت فيك يدالب

 دورابلا ةحئارب كرببع انقنخو تابايدلاب

 ةولحلا ةايخلا اهتياو .قئارحلا ناخدو
 انئعطق فيك ؟كتمعنب انرفك فيك

 ؟داو لك يف كءالشا انرثعبو كلاصوا

 بيرقلا سمالا ىتح تناك انتدحو

 يف انناوخا نيا  الاثمو ملاعلل ةودق

  ؟ءاقللا اذه ىف انوكراشيل ةيبرغلا
 الو ةيقرش فرعت ال تناك انتدحو
 لبجلا ىفو ةمصاعلا يف تناك .ةيبرغ
 سردلا دعاقم ىلع تناك . لحاسلاو

 بتيللاتتاحانم قا عضم ىلا اه
 انلاغشا يف تناك .ةدرغز ىلا ةدرغز
 قا .ةكرتشملا انقزر دراومو ةيمويلا

 انحومط ىفو .تناك ائحارتاو انحارفا

 ةيوجعالا تعنص يتلا انتيرقبعو
 يديا اهتبرض ءاليل ةليل ةيا يف . ةينانبللا
 ىلع موي لك فتبع تناك دقو .رشلا
 :ريخلا ءاسمو روثلا حابص :نيليملا
 ا حفاصتو

 نكلو . يبدا عامتجا يف اننا ىسنا ام
 يمويلا انزبخ ةسايسلاو لمعلا ام
 .لذلاو رهقلاب مايالا هذه ْق سومغملا

 ال ناسنالا همه سبدالا ناب لوقلا اما
 . ملاعلا هنطو بيدالا نا ةححب نطولا

 مهو وه وا «تاذلاب ةقطرشضلا وهف :

 مهجاربا ِق َسيساعْلا | نيمهاولا

 .ناسن الا لجا .ناسنالا ,ةيعانعلا

 ىف ؟نيا نكلو : ارا ّالوا ناسنالا
 00 . عمتجملا يف لب الك .ءاوهلا

 ءزج نطولا نآ سيلا .ملاعلا نم ةعقب
 .ناطوا ةعومجب ماعلاو . ملاعلا نم

 - ناكو نانبل نطولا اذه ناك اذا فيكف

 ربكا خيراتلا ىلع حرطي  هرغص ىلع
 .ناسنالا اياضق

 تبتك امن ريثخلا يف يمه ناك انه.نم
 يف روشحملا ناسنالا .ينانبللا ناسنالا

 ال وا نوكيف اهلحي .هتيضق عم ةيواز
 نم لب طقف هنطو لجا نم ال .نوكي
 لب طقف هسفن لجا نم الو . ملاعلا لجا

 .«نيعمحا رشبلا لجا نم

 نا ضرتفملا نم ناك هنا فورعملا نم

 هغولب ةبسانملا :داوع فسوي قيفوشل
 ثادحا نكلو .نيعبسلاو ةسماخلا

 اذه مامتا ماما اقئاع تناك .توريب

 مادص ةزئاج حنم نكلو .لافمتحالا

 تناك تاع 39 بيدالا اذه بادآلل
 ىميركتلا ءاقللا اذه دقعل ارفاح

 ريثكلا يبرعلا تبدألل مدق نائبل بيدال

 : هعاذباو ةهدهج نم
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 نم (ميعزلا لتق موي»
 ظوفحم بيجن تاروشنم
 ءاوجا نع دعتبت ال ةريخالا

 اهروكيد ثيح نم 1 ةقباسلا هتاياور

 يف يتاداسلا دهعلا وه يذلا يخراتلا
 1 اهنشد ىتلا ؛حاعفنالا» ةلحرم

 هجوتي ذإو «هلتقم ىتح تاداسلا

 الا .ةلحرملا هذه دقنلاب ظوفحم بيحن

 ةيكيسالكلا ةرودلاب هروصت مكحي هنا
 ص) لوقي امثيح ءايشالل ةدوهعملا

06 

 اك جذاسلا نايالا دهعل ًايقس»
 هتاعزانمو كشلا دهعو .ةركاذلا هركذت

 داحلالا دهعو .ةظقيلا ةنتفب اهارثأ ام

 ء ماحتقالاو ةعاجشلاب اهانغو هتايدحتو

 اريخاو ,.مئادلا ةراوحو لقعلا دهعو

 ردفق نأكو 7 .؛لمالاو نإيالا دهع

 هنمز ديقت ىتلا ةرودلا ةنليب مويكتا 1

 يكحلا نمر ةيلاثم 1 هطّقستف

 د د يا ل

 دقنلا لعفو دقنلل لعجنو .ضماخلا

 . ةيناجملاو ىودجاللا نم ائيش

 ينحا
 ينغت ال يكحلا نمز ةيلاثم نكل

 بيجن ىدل يئاورلا يكحلا فعض

 ةفرعمب زاتمي هيدل يكحلاف قر
 فصولل ةكنحم ةداجاو رثتلا نفل ةريبك

 ةيعاستجالا هيتيحان نم يئاورلا
 بيحن ةيمها نا انداقتعايو ةيسايسلاو

 رثكا هيدل يكحلا ةينقت يف نمكت ظوفحم

 يف دحاو وه يذلا يكحلا عوضوم نم

 يتلا ةيكحملا ةيصخشلاو 0 لك

 نم اهدارفا بلغا ةطسوتم ةرسا يه

 ءايحا نم يبعش ىح يف شيعت نيفظوملا
 هتاذ ظوفحم بيجن ةرسا يهو ءةرهاقلا
 تناكف .ةيلامحلا يح يف تشاع ىتلا

 يتلا ةرشابلا ةيقيقلا هنبرجت نع ًريعت

 . يكحلا نف بلطتي (لثم ءاينف «ابنخي)»

 ذنم : اتكيسالك .ًايعقاو يقب عقاولاف

 ريبك يناور لمع لوا .«ييلخلا ناخد

 ِق ةيلاحلا هاتف ىلا بهتاكلل

 . ؛درولا حابص)» ؛مارهالا»
 احيا ظويمم بيحن عرج زيمتتو

 نانخو تنازراخت ٠ ةلئاعلا ةييصخسم

 راطإك ,«قدملا قاقزدو التم (ليلخلا

 . هتوهق يف ملعملا لمشي يكحلل يئاضف
 . ةلئاعلا نكل .هناكد يف راضخلا| عئابو

 ظوفحم بيحن ةقيقح نايقبي ..تيبلا

 طسولاف : وب مهو اهادع ام ةدحاولا

 طاسوالا ىلع هتايثب زوفي ىلئاعلا

 ةدحو لثمت ىتلا مالا ةصاخو .ىرخالا
 دحلا كلذكو .«(ةيثالثشلا» ُْق ةلئاعلا .
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 (هه ص) هديفح هلوقي ام لوقي يذلا

 ءاضفلا اذه .«ميعزلا لتف موي» ُِق

 ريثكلا هيف . ظوفحم هفصي يذلا .ٍلئاعلا

 .هتايحو هميق ثيح نم ةغلابملا نم

 فصولا ةوثو .هفصو ُِق يوفق ا

 يف لب كازلب ديلقت يف ال ةيتا انه
 نم ةيساسا ةفضص .ىبولسالا فشقتلا

 ظوفحم بيجن ىدل بولسالا تافص
 ظوفحم نع داقن هلاق اميفنت
 ءايشالا ىلع فقوتي اال وهف .:يكازلبلا»
 6 لاوط كالي للعم الشم

 . عدخم فصو ٍُق تاحفصلا

 0 ةدحاو ةحفص «قدملا قاقز»

 .اعيرسو اماع اقع عراش فصول

 يرجي ام عباتنو .نيكاكدلا لخدنل

 .فصولا يف فشقتلا ناك الو .اهيف
 ديرجتلا ناك .مسرلا يف ظفحتلاو
 نم سرتحي بتاكلاف .ًايماظنو ًايروف

 صللا يفإ ءايشالا رحس يف عوقولا
 (ميعزلا لق موي يف مث لوا 3

 لاح اهل ةقالاع ال هيل ةينحو رلا من

 . ةباذحلا اطاكشاو 1

 رزاخ ميرالا

 (ميعزلا لتق موي» ةياور نإ انلق

 - 1 31/ ةلنا نقرات ندنمعو - 5

 اهروكيد ثيح نم اهتاقباس نع فلتخت

 ىدل يكحلا ةكبح نا يا .يخيراتلا

 ةئيعم :ةبخئرات ةرف ىلا يمتنت بتاكلا

 ةروث :ىرخا ىلا ةياور نم فلتخت

 دبع دهع .”10 برخ .67 ةروث 4
 .كرايم دهع .تاداسلا دهع .رصانلا

 نا اذه لكل نكمي هسفن تقفولا ىفو

 ةيصخش لك لثمت ةيخيرات رواحع لكشي

 ل[ و اس مال ع ياس

 .ادهع لثمي دحلاف .تايصخشلا نم

 تقم يرخآ ادهع لثمي ديفحلاو

 .اهنمرل زمر ىلا ةيصخش لك لوحتتل
 هذه حاجن منو ينعي نا و

 قرع عمججلا 201 يمتنن تا

 ةلثمتملا ظوفحم بيجن رظن ةهجو نم
 فلتخنل .ةقلطملا ءايشالا ةرودب

 تايصخشلا عم قفتنو .رظنلا ةهجو
 ءايشالا نم عصوم ُِق اهعضن لا دعب

 ىعارص يقبط

 زاوف ناولع ا يل

 ةيصخش «ميعزلا لتق موي يف يمشتخحم

 تاحاتنا لك ف ةداعلاك  فظوم

 يف ظوفحم بيجن اههعضي  بتاكلا
 متي نل يذلا هجاوز) ةيصخش ةلكشم
 بابسال كرايم نايلس ةدنر نم

 ةلكشم فو (ةيداصتقالا حاتفنالا

 هئم العاج (ةميخولا اتفئالا ةايسو

 بقي رخلاو ناهسلا ةيصخش) اهئات الجر

 بحلا نيب هئات لطبلاف .عكلذك

 ندب. ةةيطقختاو:ةئيلخلا ني .. ةيه] كلو
 ةرهاقلا نيب .ةرصاحملاو ديلقتلا

 هنيب مث .ةيتاداسلا ةرهاقلاو ةيرصانلا
 .هريصيس يذلا هلج نيبو هسفن وه

 ةسصلاب ءاسينم لب 0 اياضق ةدسعو

 |نيب همايتب ميلا ,هرظن ةهجو نم
 تسيل .ءانل ةبسنلاب «ةنكمم» اياضق ىه

 ةيزاوجروبلا ةعيبط نمو .ةديكا
 ىتح ةددرتملا .ديدحتلا ىلع ةريغصلا

 نم ةريخالا دجلا ةلمحو : توملا مامأ نم

 تيقب يه ىرت» :لوقت ىتلا ةياورلا

 اهل اناو ؛ارود تبعل لهو نوم اه رفكأ

 ةلكشم) هلكت ديشقعت َِق يردا

 ام ىلع عطاسلا ناهربلا يه «؟(ديفحلا

 .لوقن

 ىرت نذإ ظوفحم بيحن تايصخش

 نا اهيلع بجي (ى اال يه اك ءايشالا

 ايعيبط انومأت نا ربتعت يهف ,نوكت

 (ةياورلا يف ةقلغملا ةرودلا يه) ةايحلل
 ليقارع هتضرتعا اذا .نوكي نا هيلع
 كلذ ىنعي ال ةيعيبطلا هتريسم تلطع

 .هضرغ وأ سومانلا اذه دوحو ءاقتنا

 .مدهت ام ءانبل يعسلا ةميزع نم طبثيف
 . ةرودلا كلتل اناعذا ءانبلا نم لعجن وا

 ةياورلا تايصخش نم ةيصخش لك
 مساب اهتياكح اهب صاخ لصف ين يكحت
 للك ف تاو ايبر في , ملكتملا ريمض

 ءاور نم اهيعس يف كلذو ءاط اسفنت

 ىف ةنماكلا ىربكلا ةيناسنالا ةقيقحلا

 ةقيقحلا نع شتفت ال اهنكل ؛ انم درف لك

 ناضحا يف ىمترتو ؛ابرهتف ؛ .ةيملعلا

 نم ةجيتن كلذ ناك نإو .«بوتكملا»

 : . (حاتفنالا) ةيداصتقا ةيسايس جئاتن

 يزاهتنالا ةكرشلا ريدم نم جوزتت ةدنر

 ىلا ةدوعلا ةرظتنم دعب اميف هقلطتل

 اهسومانل اذيفنت ناولع اهبيطخ

 نود نم ريدملا لتقي ناولعو , موسرملا

 مث ٠ .نحسلا لخديل ى.هلتق دصقي نا

 دق هدج نوكي نأ دعب :ةدنر ىلا دوعيل

 أ . هترحح يف اهايإو نكسيف ' تام

 ءىيش لك ريسيو . ليقارعلا يهتنت بتااذكه

 ةمزا تلحنا لهف !موسرملا ا

 ةفصب شيعلا ةمزأو ؟رصم يف نكسلا

 عارصلل الح يطسعي اذابملو ؟ةماع

 نيناوق نع فشكلا نم الدب ايوأيوط

 ؟عارصلا اذه

 نع تايصخشلا ثحب نإ

 حاتفنالا دهع 1 نكمت ريغ «ةداعسلا»

 نوكر :ةلئاعلا لالخ نم الا ايئاور

 ةيصخشلا هحئاصن .هدجل ديفحلا

 ناكملا هل لخيل هيوم مث . ةيساحملاو

 لمتحت دك . هسو رعلو هل عماجلا

 نكمي اال انيب هيلع ردقت ام رثكا ةلئاعلا

 ميقلل ديحولا ردصملا نوكت نا ةلئاعلل
 رهاوظ نم ةرهاظ ىهف .ةيئناسنالا

 ,. يساسالا ميقلا ردصم يقابلا عمتجملا

 نإو .اهتيدرف يف ةيصخش لك ميهت اذه
 ميق يهف .ام ميقب اهنم ةدحاولا تقلعت

 ام ايلع لثمبو , ةيعمتجم ريغ ةقلطم

 يذلا «بئاحعلا قودنص» لثم يهف

 يهو . ءاشي ىتم هئبحيو مه لدجحإ هرهظي

 ادم ىلا كينان نم فاد تايبسخت#

 .هعم اه ىنعم ال نال (حاتفنالل» الداعم

 بيس ةبوطغخلا خسفت) فده الو
 .(تاوئنس ترمتسا ىتلا 0-0 ةقئاضلا

 مغرلا ىلع اهسفنا نم فاخت اهنا قحلاو

 اهاطعا ىتلا «ةيروثلا» ةروصلا نم

 مايا دجلل مث .ديفحلل ظوفحم بيجن
 .مدق ةيأ عقو ىلع زتبت اهنال ءهبابش

 يتلا ةيواهملا ىلا ةلوهسب فاست يهف
 تحأن َناَولَع هفالبعز انهياع: نيرمب

 هلثق ىلا تدا ريدملاب مث سناعلا ريدملا
 هاجم يل ىف و .(لقتعملاف

 توملا أديمو د نم نيعاولل
 نا ىلا ةفاضإ . . .ةايحلا نوفاخي نيذلل
 دحلا فقوم) ءىش لك ةمتاخ اهيدل توملا

 رونا توم .ريدملا توم .توملا نم
 لكل ةيقطنم ةيابغ توملا امنيب (تاداسلا

 نع ثحبلل انه انب ةجاح الو .ءىش

 عمتجملا / ناسنالا نا املاط .تايبيغلا
 .اهضئاقنو ميقلا ردصم امه
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 هرلاجف هيدا هدم

 لهاملا ل ينابتكتا نوؤشلا رثح مالم تل 1311117 274 اهيزنترخيي

 ةيرنلارعأ) ةبروعببلا
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 قروبايلا لوح

 .ودحلب ديشرو يواشلا

 دين ردد 35

 2 , لسا 1 0 30

 0 .ةيموقلا تانايكلاو تانيوك دل
 نيكبرا دعب :ارقلا ددعلا اذه ل

 دصخم روسكدللا باك سَ ةظفاحم

 'ةبيبلا ثولتو 0 ١ ما .يحيمإ .رل 0 2

 - 14الى نوال نهم انات - 7

 ديعلا يف 220[ © الجب دارس د ريمس روك دللا ١

 يدهم |[. دبع .روتكدللا قلقلا نوغواري ظحاحجلا |

 : : ْ .سويلاج ميركلا د دبع رسل 0

 1 رداقلا د دبعو د يروا 00 مصاول ل

 1 ًادادعا تيمدق نا اذ قبس" ' لمركلا .

 0 .ةيبرع راطقا ةدع يف بدالا نعةصاخ
 36 مقرلا لمحي يذلا ريخالا اهددع

 3 ىف .برفملا 8 'تدالاب ًاصاخ

 ا ٠ | زربا نع ةيلومش ةرظن ءاطعال ةلواحم
 دسمان صصتب | 3 | ةضقلاب 5 ةيدقلا | تاردلا يل هتاعا

 ؤلباو |[ ءالبلا لما ةدنيصتو .ةراهس 0 0 ١ 1 ا

 فلا ثارتلا . .ةلازغ وبا ا

 1ْ 3 مروا ع ل 3 0 0 0

 2 را 31 ءرهشأ ردصلا يتلا ب وعلا هل لك
0 

1 : 

 نا

 ارا ماعالطتسا دادعت ١ 1 لع ف ةراعم 1 تاس اردلا ن نما م ادع

 ررخا ىلا
 00 هدصنلا ١ اذه يف ام ءراسا 0

 يبا لرب 0 ا

 ٌْ 0 نواعت يلا ةلودلا هذه ه؟تال 0 ْ

 ةمدقتلا | ريرخ ةرسا مدقت اكرول 8 3 ةفلج

 3 00 0 ةادغب ف ردصت ىتلا ؛ راسفساو 5
 سبأ ثيح . ملا

 ا د نس حال نضر وطخلا هم ا 1
 ام 0 0 .زيزعلا دبع دخلا د يرضخ دمحم |

 21 ءالآ ح سنؤم مظاك .يديبزلا قرخ لوح ةيسكرأملا ير ساجر طا لا

 000 عض ١ ةعون نم لوالا 5 0 يخ بلم

 0 هك ةسا م يف هتيلومش هفيحا ْ

 ل يبا ايئابسأ رعاش نع ٠ رم .صلاو 0
 0 ] .اكرولابسراغ 0

 د ١

 ودي هيدا ضصوصتلاو رواتملا نم نم | رمان دعا ا كح

 0 را ويه اتا 7 5 ص ومح ليمج 1 .نينح م 0 ْ 1 : 0

 اذه يف تاكرب ميلح رولا مد 0 1 ب كهيادالا تح تأ 0
 نوفقثملا» اهنتاونع ةميق ةسارد ددعلا . ةماسن ماسلا 1

 مدقيو . ةيقبطلا مها ءايتناو مهلوصا ْ 0 لوح تاظحالفم نورضافملا ب درعلا 1 ا ْ

 ُِق مسقلا ةمزأا نع 'لاقما ئشبح هني دو 5

 رثلج يلع 0 0 يا 3

 يح روتكدلل رام

 لا | صوصتنلا يفو .سنوي ديمحلا دبع
  مالكلا يف ةبغرلا ةصق أرقن ةييذالا

 | ةمثا: ةيبدالا ضصوصتنلا باب ف

 : ةدحاو ةفرغل تاوبا ةعيرأ : ا 3 5-5 ماو ةصاخ 2 لبق

 لكم نم نم ةيف

 .اقرش ةفاقثلا» 00 0

 كسلا يف :ريمخلا باربالا دحا ضر 0
 .ةلودلا زئاوج نع تالاقم هسيفف 0 0

 ا فورسحلاو ر راسكصلا هسيعس 00 0 دمحتو .رئازجلا يف ةيموقلا يه اع ًاصاق ةغللا ةيجاودزاو :رصم يف ةيعيجنشتلا | باف اذمل

 ةضيهنلا عوضوم عضت

 لالا بألا رماشلا نم صاخأ

 ,ةيفاقثلا اهعاماتها ةرادض يف ةيب 0 1 دامس - 6
 يذلا ريبكلا اهراعش هلعجت يه لب | .

 اهددعع ىتحو .لوالا اهذدع دنم هتعفر 1 ا

 .اهتريسم يف سداسلا وهو ريخآلا 1 2

 هللا ديعلا ١ يلاس

 ٠ | وخر حا شطصم دنحا ,غابدلا

 5 7/ - 4١م1 ىتاثلا نيرشت ” ١514 ددعلا  ةيبرعلا ةعيلطلا



 ريغطلاب ينفك رفا

 نقت نا اومعز:.: يبضلا لضفملا لاق

 نب مشج ينب نم مثع نب دحا قيرش تنب
 لحن تناك .ميمت نب ةائم ديز نب دعس

 نب بيرلا اهوخا ناكو .اهموق نم لجرل
 . مهفارشاو دعس ىنب ناسرف نم فيرش
 هل لاش نيآ اهرشلو هةرق اه اتناك
 رش اهترضو نقت نيب عقوف .تيمحلا
 اهتمتشو نقت اهتبلغف ءاتزجارتو اتبتساف
 ا ءاخيبق [خك

 غليون هركو هوبا كلذ ىأر لق .اهذخف

 : لاق  اهاخا
 الو لبالا نم نوثالث كلو يتكسا -

 9 وخا كلذب ملعي

 اهتمسوف اهجرخأف .اهُجرخأف :تلاق
 اهتقحلاو قيرش نب بيرلا اهيخا مسيمب
 .هللا ءاش ام اهلبا ىف تناكف .اهلباب

 درو بيرلا اخخا قيرش نب نايفس نا مث
 .ءاملا ىلع تيمحلا تيقلف .هلباب عاملا

 ناكو .تيمحلا هبرضف . مالك اههنيب ناكف

 كلت ىمدأف حورق قيرش نب نايفس قنع يف
 ركذف بيرلا هاخا نايفس ىنأف حورقلا

 هل لاقي اسرق ابيرلا هيكرف 31
 .كورئاس مهو يحلا قحل مث جادهلا

 نم لض قروا ركب نم سحا نم :لاقف
 ىتح ىضميو بةاثنأر ام :نولوقيف ذ ؟لبا

 فلس لوا ف ريشي لهو تيعئللاب قخ
 قروا ركب نم تسسحا له :لاقف . يحلا

 نا مث :هتيأر ام :لاق :يلبإ نم لض
 لاقف .هنم عقو هنأك هطوس ىقلا بيرلا

 هلواني بكاف .يطوس ينلوان :تيمحلل
 ١ "2 :لاقف طوسلا

 ريسلا. - ريفضلاب ينتكرعا

 هب رض 3 0 ريفضلاو .روفضملا
2 

 عقت تداك ٌةبرض هيفتك عماجم ىلع فيسلاب

 1 تارت رادصا ل !
 7 نسدهقا رده ع يي يش يوياوسسسا بوجا جج اي م جم 7 صر ا بساسسو وس جساس وو حور وجت اجل بجتيددم ووو نرجو وع تين ونوس وجا ا جب واب

 رراللا مين دينا نت يرسل بالا طخ قيفحن
 83 ل لو و ا و دبس دج تيتو" جوج تو 7717 ججب# ت3 وتب جوج ةجريبحتا و جمس جدو جوس يب جا 7

 نيطعلا ضرأ يف افنو 8
 فجوة ا و وحممبوجو»و» 17١م وسساا 1بدساسو دون ؟

 - ١ ا 9 :
 وا ب سو جروب يدب جس جونو وج »د اوبوحس »دو هد وجو 71ج وا جا يصنع اة ين ةيفست جا# اي غ7 هس# د طا د6 5 دج # 5 ض7 و سو نيد خال ىف حك 905 ه2 نيح وياج را هي

 - هلل 1 لد نا مأ

 11 ا وم هع يع م 1 1 1 1 ٠ 01151111 5 هي 5
 ووو بسيسو 7 ةودودجمجسو »وج جوجو هد تا جتبلاوسو» »كوول ووو »جوجو بجو وج يججججج دوصتلا#7 777777 1و ةيويدبسجص» 7 جتوووسموو سجس جو دوال جسسدمص وج حجج يطواجد جوجومج 7137#

 ىرخا تاياور هيلا تبسن اك ىسرافلا
 (ةيابنلاو ةيادبلا) يفف تازجعملا ضعب
 هفلك باطخلا نب رمع نا ريثك نبال
 ميمت لعجف ةرحلا يف بش قيرح ءافطاب
 بعشلا تلخد ىتح هيديب رانلا شوحي

 ميمت ديسلا عاطنقإب قلعتملا
 باستك ناونع وه «يرادلا

 ثاحبألا زكرف نع ارخؤم م

 يف وهو . سدقملا تيب ُْق ةيمالسالا

 نم سيل رمع لاقف اهفلخ ميمت لخدو ملاعلل ة ةميق ةطوطخم ةلاسر لصألا

 دعب هيلع قلطا دقو ري ل: نمك أر نيدلا يرصملا هيقفلاو ثدحملا

 نمحرلا ليلخ ةنيدم يف هنكسو همالسا ةيحالصلا خيش ١ دمحا نب دمحم

 هل فاضاو (نيطسلف لها دباع)

 ىرخا بقانم ةردانلا هتلاسر يف ىطيغلا

 : اهمها

 دس لس يلا بسيف يكتب

 4 ديس ع يل

 باتك فلؤمو ةرهاقلا ِق ةيسوقاي رسلاو

 سانلا هلوادتي يذلا جارعملاو ءارسألا

 مدقو ةلاسرلا ققح دقو .هذه انمايأ نا

 يداولس نمحرلا دبع نسح روتكدلا اه
 ةرايبفملا ةامساو:ةكرملا ريوتم
 بادآلا ةيلك يف ةيمالسألا تاساودلاو

 (ص) لوبسرلل + كايتملا هيلا ريقي ىلقلا ليف ديسلا
 7 6 حا ىتمَيلا يرادلا سوأ نب ميمت وه ةقلعتملا عاطقالا ةيضق نعاما 1 د معلا

 دب تدرو دما ميع ١ ناكو 0 حيلل عست ةنس ملسا ناظطحفلا
 انيح ةقفتم ةفلتخ ثيداحاو كاناور رفاتصللا رثكا رشق اه كلذ لبق

 بتك يف ةثوثبم يهو . رخآ ًانيح ةضقانتم

 نسا دقو . خيراتلاو ةريسلاو ثيدحلا

 هذه نم قرفت ام عمج نيح يطيغلا

 ليقو نيطسلف يف ةريدالا دحا يف ابهار -

 نيب هتعاضبب لقنتي ارجات ناك هنا اضيا

 ميت ديسلا طبتريو .ليلخلاو سدقلا

 يمالسالا ثارتلا يف هنع هللا يضر

 دحا دعت ىتلا ةريهشلا عاطقالا ةيضقشن

 نيب نم ديحولا وهف .ةيساسالا هبقانم
 مل اضرا يبنلا هعطقا يذلا ةباحصلا

 نيقعب هتلعج دقو دعب تحف دق نكت
 ناملس عم دحاو ىوتسم ىلع تاياورلا

 ىف اققدم اضحاف :اهنيب نراقو تاياورلا

 فعض وا ةحصو .ءاهدانسا ةحص
 ةلوحلا هذه دعب هل نيت دقو اهنيماضم

 هتمالسو يوبنلا عاطقألا ةحص ةقاشلا

 دحأل سيلف ركذ ام ملع ثيحو)

 نم مييديأب ايف نييرادلا ةعزانم نآلا
 تيبو ىربح) نيتروكذملا نيتيرقلا
 الو مالسلا هيلع ليلخلا دلي (نونيع
 سيل ءاطعالا كلذ نا لاق نم لبقي
 وه امناو مهتيرذل الو هب راقأل "الو متل

 هتداهشف كلذب دهش نمو ىرخا ةهجل
 نآل هنع رجزيو كلذ ىلع بدؤيو ةلطاب
 ميم نيتروكذملا نيتيرقلا ءاطعا
 هيحصو رهتشا لق امهتيرذلو هبراقألو

 دهع نم ريكنتلا كرت عم رمتسملا لمعلا
 رمع ةفالخ يف ةباحصلا نمز حوتفلا
 .نآلا ىلاو تاطخلا نب

 ةيمها ىلا ريشي ام اذه يف لعلو
 لاق اك يهف اهعوضوم ةروطخو ةلاسرلا
 نمضتت اهتمدقم يف يداولسلا روتكدلا

 لوا نع ةميق تامولعم اهرغص ىلع

 يقلتو نيطسلف ضرا يف يمالسا فقو

 ةساسالا 3 قئاقحلا نم ريثك ىلع ءوضلا

 دهاوش هسفن تقولا يف دكؤتو هب ةقلعتملا

 نيملسملاو برعلا قوقح ىلع ركدت ال
 ندا يهف ةسدقملا رايدلا ِق مهفافواو

 حبتن ةقيثو وا دئتسمب نوكت ام هبشأ

 نا نع الضف اذهو اهتيامحو انع عافدلا

 يف ريخ ةراشب ناك هسفن يوبنلا عاطقالا

 لتحن ىتلا نيطسلف تقولا كلذ

 اذه اهطبر دقو مالسالا ين ةيماس ةلزنم

 مغر هلهاو مالسالاب دبالا ىلا عاطقالا
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 دقحو نيدئاكلا ديك

 روصو أ ىلا رع نا اود
 جارخا يف ًافعاضم ًادهج لذب يداولسلا
 صوصتنلا نم هريغب هتنراقمو صنلا
 هبيكارتو هظافلا نم ضماغلا حرشو
 تارشع ىلا عوجرلا ىلا هرطضا ام وهو

 يفو ةيبنجالاو ةيب رعلا عجارملاو رداصملا
 ههجاو ىذلا ءانعلا غلبم ىلع ةلالد اذه
 ال اك .سيفنلا رثآلا اذه قيفحت ىف
 تاقيلعتلاب هيونتلا ىوس ىتعسي
 ىف اهتبثا ىتلا ةيملعلا تافاضالاو
 ةمدقلاب كلدذدكو قيقحتلا شماه
 هذه ريدصتك اهبتك ىتلا ةزكرملاو ةزجوملا

 ةايحل هضرغ ىف قحب داجا دقف . ةلاسرلا
 نع ءىراقلل فشكو يطيغلا اهفلؤم
 ددعو ةيملعلا هرثامو هتيصخش داعبا
 ناك ام وهو ةطوطخملا هلئاسرو هفيلاوت

 نحنو .نيثحابلا نم ريثك ىدل الوهج
 هدوهج روتكدلا خالا لصاوي نا لمأن

 ةوخالا عم انواعتم رامضملا اذه يف ةريخلا

 اتزوئكو انئاوت لع ةريغ حل نم نينحابلا
 ةمالعلا روتكدلا لاثما نم ةيملعلا
 امك دعي يذلا ينيسحلا ىسوم قاحسا

 ةعيلط يف ةلاسرلا ةمدقم يف فصو
 يبرغلا ثارتلا ةئايص ىلع نيلماعلا
 ثبعلا تالواحم نم هظفحو ىمالسالاو

 نذا يف, ىسها ىتنا لع .:بيرسختلاو
 كانه سيل هنأب يداولسلا انبحاص
 دب ال لب هلج كرتي وا هلك ذخؤي فلؤم
 بنتجن ىرخاو يبتجن بناوج نم هيف
 هردص عستي نا وجرا ىنناو
 : ةيلاتلا تاظحالملل

 لكشلا ثيح نم باتكلا - ١
 هفالغ ةصاخو ادج ليمح جارسخالاو
 نائفلا هممص يذلا يحوملا ربعملا
 ةقرو لكش ىلع روصنم ناهيلس ريذقلا
 نكي مل ناونعلا نا ريغ ميدق طوطخم نم
 نا ايك هتءارقل دهج ىلا جاتحيو احضاو
 ةيلاخ تءاج باتكلا تاحفص ضعب
 ةبارق عباطلا كرت الثم "6 ةحفص يفف
 ةحفص يف كرتو ةعابط نود رطسا ةتس
 ةيحانلا نم كلتو رطسا ةرشع ةبارق "5
 . اهيفالت نكمملا نم ناك ةرغث ةينفلا

 ءاطخالا ضعب باتكلا يف درو - ؟
 ققحملا ىلع ناك ىتلا ةيعبطملا

 ةنس تناك يطيغلا ةافو نا ركذ أ

 فلاو ةئامعستو ةيناثو عسبرا وا ثالث
 تيثم وه ام بسح هتافو نال أظخ وهو

 .ه 4854 ةنس تناك فالغلا ىلع
 ةرقفلا ةيادب ىف ١ ةحفصلا يف - ب

 . . . .ثيدحلا يف عقو امو :لاق ةثلاثلا
 يسع حيحصلاو .فلاخم وهف
 هنال ثيدحلا يف عقو ام اماو يداقتعا
 . ىنعملا قايس عم امؤالت رثكا

 هلوق 15 ةحفص رخا يف درو - ج
 عيضاوم حيحصلاو (ةرايزلا عيضاوم)

 . ةدايزلا

 هيلع هللع ىلص) ؟4 ةحفصلا يفد
 هيلع هللا ىلص حيحصلاو (ملسو
 . ملسؤ
 ةقيثو ىلا 47 ةحفص ىف 00
 ةشقانمل تلكش ىتلا ةمكحملاب قلعت
 ناكو مكحلا صن دروأو عاطقالا ةيضق
 يف تبثتو ةقيثولا روصت نا لضفالا نم
 .اهتيمهال ةلاسرلا

 فاشك يف درو 44 ةحفص يف -

 ةييبرعلا ةغللا رارعأ
 باتك 0 بتنكحتنلا نبا لاق 85

 : ىنثملا

 : هوبأ فرعي ال يذلا لجرلل لاقي
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 دقتعاو ىربكلا ايراد لامعا نم ةيتارم
 نايلس) وه صنلا يف دوصقملا نا
 ول اذبحو يرادلا اميمت سيلو (ينرادلا
 هذه يف ءاصقتسالا نم ققحملا رثكا
 . ةلأسملا

 ىطيغلا تافلؤم نا ققحملا ركذ " 
 هل نا حيحصلاو دعب عسبطت م اهلك

 نم رثكا 1 ةعوبطم ةذحاو ةلاسر

 ءارسالا نع ةلاسر يهو ًاماع نيسمخ
 .ةرهاقلا ف ةعوبطم يهو جارعملاو
 ةمحرت نودو قيقحم نود ةيبعش ةعبط
 .اهبحاصل

 ةرياعلا تاظحاللمللا هذه ناف ًاماتخو

 دهجلا نم الو باتكلا ةميق نم ضغت ال

 ةسارخاو ةعيفض يف لذب يذلا ينكلا
 ةماشا بتكلا نم قحب وهف ءىراقلل
 اه رسيت ةمّيق تامولعم فشكت يلا
 دعب رشنتو عاذت نا هتئيشمو هللا لضفب
 داكي ا ةيبقالا ُّق ةءوبحم تناك نا

 هذه يف انجوحا امو .دحااهقرعي
 هذه لثم ىلا ةبيضعلا فورظلا
 حور انيف قمعت يتلا ةداجلا ثاحبالا
 انتيتاذب ةّقثلا ائيلا ديعتو ءامستنالا

 .ةايحلا يف ةزيمملا انتلاسرو انتلاضاو

 :نيا نم يردي ال يذلا لجرلل لاقي
 .رماط نبا رماط وه

 اهؤاف طقس يتلا ظافلالا ركذ ا*
 : اريخا ءاشلا ابنه ضوعو

 : يعمصالا لاق :ديرد نبا لاق

 يا .للع ةرق آلا تنا ام :اولاق
 . هْنَر : لثم هلعجف .رقو

 .رقت هنذا ترقو لاقي :لاقو
 ني ورمع يبا نع يعمصالا ركذو

 نيب حاقو سرف :ةبؤر نع ءالعلا
 , ةحّقلا

 ىمسي يذلا وهو .عضوم :ةدق
 . بالكلا

 يهو : ةلفو , ةضفلا يهو :ةفقرو
 يهو .ةلو .نايبصضلا بم بعلت يتلا

 ف ةغل ةحَقلا :بدالا ناويد يفو

 .رفاحلا ةبالص ىهو ةحقلا

 .عدتي عدتا نم مسالا :ةعدلا
 ةعض هيسح يف :لاقي ١ ىنعمب ةعضلاو
 :ةبلا .تبن :ةعضلاو .ةعيضو
 :ضوحلا ةبئو .سانلا نم ةعامجلا

 ةريلاو . هذح فيسلا ةبظو .هئام عمتخب
 نم تناك اذا ريعبلا فنأ ين لعجت ىتلا
 , لاخلا : ةريلاو ,رفص



 ةحفصلا هذه

 يررحمل رح رب
 نينمؤملا اهئاقدصاو ةلحملا
 إ ) مهنا راد هنم نولطب .اهطخت
 ةيبرعلا ةايحلا يناوح فلتخم

 د نأ ةرورضلاب سيلو ٠
 .ةلجملا ةسايس مهؤارأ

 .انراغص نويع نم جرفلا ىف قرسمو انتويدب ئ قرسب ءاج دحاو ( يمارج) ىلع ربصن نا ٌلوقعم ْ
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 ءامو فكلا ةءارقو ةنجلا حجانفم هعدخبي (ودع) ْ د ْ نم ريكا .انبولق ناو ,ناشطعو عئاج هنأ :لوقفس .

 هضرأ نيب تافاسملا عطقن وهو تارم عبس دولخلا : 2 نم يحتسب امبير ةرملا هذه: قرسب نم ناو .باقعلا

 يقارعلا ءاهبلا نيدو ةذوعشلاو لجدلاب ةوشحملا ٌْ 0 :. انلزانمد ضيرتلا نع فكبيو (انمرك)

 نم نيدفارلا نبإ هيرشي. ابنلح راض يذلا ءاقنلاو ظ | ْ ماجا .لهاج عودخم (ودع) ىلع ربصن نأ لوقعم

 5 00 ْ ١ .هتلوف ْ ْ ْ .انحاورأو انلاومأو انلافطأب رشلا ديريو انبراحي

 دود ىلع ابربص رركتي نأ  هتللاو_ لوقعملا ريغ نم 7س دب ولق نا  نيعاص عاصلا درت نحدو - لوقنس
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 ولو !ةنايح وحن فحزاو اننارخ ل رقحتو ركتتو ! 3 : 1

 ...يفاصلا

 نآ دب ال ءانشأ (درحجم) اهنإ .ةرملا هذه لوقنس

 .ةيرتلا ثتاقيط اهعلبت نأ ديال تاروذاق ٠ . حسد 0000 سسوس دا د | ا 0 ىو هيلع هتبا

 نم لوأ ١ ةميظعلا ةرصملا نإ «ةرملا هذه لوقنس ْ | قيم 2 نت : 1 : ضرألا دو ىلع ربيصت نأ هللاو - لوقعم

 قرحأ نم لوأ ةدماصلا ةرصبلا ن ناو .صوصللا درط 3 0 0 كت ! ْ نم لكأب يهو ل اهتاناويجو

 ةرصبلا ناو :ةذوعشلا حيتافم رسكو فكلا ةءارق 1 ْ

 . ناقيس يف بيربكلا دوع لعشا نم لوا ةدلاخلا
 ةضدرملا ةهوشملا تانئاكلا ريباوط تحتو دودلا ١ه

 ...نيصملا سئب ىرتل (اهمنهج) ىلا تءاج يتلا : را ا
 ' ال دايدنسلا ناو ؛ةدحملا لوآ ةر دلا نإ : :لوقنس ظ (ِ

 رع رداق دايدنسلاو .ةرصحلا ءام الإ بريشن نأ بحي بحت 0 2 دئردو تارم عبس انباوبأ 5 ْ

 .ةخماشلا هتنيدم خيرات يمحيؤ مهدرظي تأ ' ' نم .ةنينامظلا قرشا ىتح انفرغ ىلا أ ءلوخدلا :



 ةركاذ يف رثالا ربكا ال نوكيو الا رمت ال ثادحا ةمث
 نالو .الوا ةيناسنا اهنأال كلذ .نانفلا وا بيدآلا

 اهراطا نم هيف جر يذلا دحلا ىلا ةريبك اهءالالد

 ذحاو فلهم ني رعم ىف ل نان

 بلقلا رادج ىلع مد !| 5

 ًاضيا ةلوفطلا نوبرضيؤ مالسلا دنخ ةسادسلا ةنمجتتلا

 ناكملا يف ةيلومش ىلا ءاهب ظيحملاو قيضلا ينارغجلا
 ْ ..اعم ناَنمَدلاو

 يملسلا زومت لعافم برض نيحو .تاونس لبق
 نم ريبك ددع ىدانت ىنويهصلا نايكلا لبف نمو دادغبب

 يتلا مهللاعال يعامج ضرعم ىلا ملاعلا يف قصلملا نائف
 نونانف اضيا ىدانت هدعبو .ىمارجالا لعفلا اذه نيدت

 ةنادال قصلملا نفل ضرعم ةماقال ملاعلا ءاحنا فلتخم نم
 يف ةمكاحلا تاطلسلا هيلع تمدقا .رخا يمارجا لعف

 دعاوقلا لكل افالخ .نييقارعلا ىرسالا مادعاب ناريا

 دعاوقلا طسب ال افالخو .ملاعلا يف اهم لماعتملا ةمظنالاو

 | . هينا الا

 تزاحو . ماعلا يف ةديدع نادل تلاج ضراعملا هذه

 ةوقل ارظن .ةديدع ةيملاع زئاوج ىلع اهيف تاقصلملا ضعب

 اهزومر نيب ام ىلجتي يذلا ىنفلا ىدمللو .اهئاحيا
 . اهغاولاو

 يملاعلا ضرعملا دادغبب قاورلا ةعاق يف ميقا مايا لبق
 ىرسالا لتق ةميرحب صاخلا ةيرادحلا تاقصلملل

 يناريالا ماظنلا لبق نم نونجم ةريزج يف نييقارعلا

 نم نينانفل ًاقصلم نيناث ضرعملا مض دقو .دقاحلا
 يتلا ةعشبلا ةميرحلا داعبا سكعت ملاعلا ءاحنا فلتخم

 . ةايحلا ءادعا اهبكترا
 ناريا ماكحو .يملسلا زومت لعافم اوبرض ةنياهصلا

 نيلعفلا نيذه نيبو .نييقارعلا ىرسالا اومدعا
 ناقلطني اال كلذ .الوصف ىورت جئاشو نييمارجالا
 ءافرشلا ةبورعلا ءانبا نأ ريغ .: :-.كسكحلو فده نم
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