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 د نم فوخلاو ...عاجنلا طوش ين 07 |نمدحوملا فقوملا 00٠
 ا درعلا تاون ايغاشلاو لجا 9 ناريا 2 هناقالع تيارت ةدحب يتلا اذدخ .نيرقننل ءانثتساو

 دقلا ا ي

 0 دمحم  ةرهاقلا

 تايدحتلا مجح ردقبو .نامع يف ةيبرعلا
 هذه ةيمها يتأت ةيبرعلا ةمالاب طيحت يتلا

 لشفلا تالامتحا نم هتاذ تقولا ف فوخلاو ةمقلا
 .قافخالاو

 ةبوعصو رمتؤملا ةيمها نيب لخادتلا اذه
 ةيبرعلا ةمقلا نوكب ةرشابم ةقالع ىلع .هحاجن
 يف فقاوملا ديدحتو ىوقلا زرفل كحم ةياثمب ةمداقلا

 هذه لعلو ,ةلطامملا وا لدجأتلا اهيف بعصد ةلحرم

 وا اهتايرجم تناك ًايأف  «نامع ةمق ديدج يه ةلاحلا

 طسولا لولحلا ناف اهمساب نلعتس يتلا تارارقلا
 نل ةيبرعلا ةمقلا تارمتؤم نم ديدعلا تزّيم يتلا
 طسولا لولحلا جهن نا مغر ,ةرملا هذه حلصت

 ماظنلا تاروانمو ًاموغضل ناعذالاو تايضرتلاو
 .اهيلا قيرطلاو ةمقلا هذه حتتفم ناك يروسلا

 يف عبتا يذلا جهنلا نيب اضقانت كانه نا يا

 .اهلامعا لودج ىلع قافتالاو ةمقلا دقعل ديهمتلا
 ةبوعص نع فشكي امم .اهنم بولطملا نيبو
 دحا تابطسولا لولحلا جهن ناو اميس الو , حاجنلا
 .انتما اهب رمت ينلا ةيبرعلا يدرتلا ةلحرم تامس

 بايغ حوضوبو اضيا سكعي جهنلا اذه نكل
 ةيبرعلا ةمالا ددهت يتلا رطاخملاب يموقلا يعولا
 زربت قايسلا اذه يفو .يبرعلا يموقلا نمالا كهتنتو
 راثتو :نامع ةمق هجاوت يتلا ةيسيئرلا ةيلاكشالا
 .حاجنلا ةيناكما يف ك.دشلا

 طسولا لولحلا ةدق
 ةيبرع ةمق ةيا نا هادؤم يساسا ضارتفا ةمث

 ةمقلا رمتؤم لامعا أآدبت .تاونس بادغ دعب .

 ١4417 يناثلا نيرشت 4 0 نادفلا _ ةينوعلا ةعيلطلا تا

 لشفلا ةيناكماو ...حاجنلا روف مدا
 نين 20 1 م ا اا ل ل

 عم اهل دياسجتو ينرعلا نماضتلا ةجرد نع ريبعت

 اذهو ءلضفا ةلاح ىلا يبرعلا عقاولا ز واجت ةلواحم

 نطولا فرع نا ذنم خيراتلا عئاقو هدكؤت ضارتفالا

 لج نم كرتشملا يبرعلا لمعلا بولسا يبرعلا

 .ةمقلا تاءاقل
 ُِق ةغلانملا والبوهتلا بجي ال راظالا اذه ٍِق

 عقاو زواجت ىلع ةيبرع ةمق ءاقل يا تايناكما

 ةلاحف .ةيبرعلا تالكشملا ةهجاومو .ةئرزجتلا

 حعبص يسادع رفاوتد ًامئاد نهترت اهادمو زواحتلا

 ىلا قئاقحلا هذه تدا دقو .ينماضت خانم ةدايسو

 لبق قاروالا ضعب بيترت يف ليوطو فثكم دهج لذب
 .حاجنلا صرف اهل رفاوتت يكل ,ةيبرع ةمق ةيا دقع
 ةمقلا تارمتؤم نم ديدعلا يف لشفلا يلاوت نا ريغ

 «لشفلل بيس ىلا لشفلا نم سجاهلا لوح
 ةمقلا دقع لبق ةيدرعلا تارواشملاو تالاصتالاف

 ةيرطقلا ٍتانزاوتلا نم ةيضرا ىلع ءيش لك ددحت

 عامتجا ًاريخا يتأيو :ةيونعملاو ةبلاملا تايضرتلاو

 ةمقلا تلوحت ىرخا ةرايعب .كلذل ًاجيوتت ةمقلا

 ًايلاغ ٠ :هتاز دح ىف فده ىلا ,:ةاداو بولسأك :ةيبرعلا

 دعب راهنب عنطصم قافو وا ةنده ةرتف لثمي ام

 .عمجلا ضاضفنا

 ًاريثك فلتخت نل نامع ةمق نا نآلا ىتح حجرملاو

 ىلا ةديدشلا ةجاحلا مغر كلذو . ةقياس ةريثك ممق نع

 يناريالا ناودعلا نم مساح فقوم ذاختا ِق حاجنلا

 تاعوضوملا نا نوبقارملا ىريو .ةيبرعلا ةمالا ىلع
 :ةدودحم ريغ نامع ةمق لامعا لودح يف اهنع نلعملا

 نكمي امو يبرعلا قافتالا مجح نم ريثكب ربكاو
 .تالاحلا لضفا يف حاجن نم هتثودح روصت

 جهن نع ًانيما ًاريبعت تاعوضوملا هذه ودئتو

 حوتفملا لودجلاف .طسولا لولحلاو تايضرتلا

 فقا ل نسق

 اذه ىلع ةدقعملاو ةبعصلا تاعوضوملا ددعتملاو
 ةصاخ عيمجلا اضرو دو بسكل ىعس وحنلا

 اهيعشتو اياضقلا لخادت نا ىرخا ةرايعبو .قشمد

 ةلحرملا هذه يف بولطملا يبرعلا فقوملا ىلع رشؤي دف

 حتف تالامتحا نم زرفيو :يناريالا ناودعلا ةهجاومل
 ناو اميس ال .ةيرطقلا تايضرتلاو تامواسملا باب
 ال ؛يىلودلا عضولا كلذكو .ماعلا يبرعلا عضولا
 ,ينويهصلا يبرعلا عارصلل ةنكمم ًالولح حشري
 .يل ود رمتؤم راطا يف ضوافتلا زواجتي ال حورطملاف
 نايكلا فقومل رظنلاب هقيقحت بعصي رما وهو
 ةلظمك رمتؤملل نطنشاو روصتو ينويهصلا
 رمتؤملا ءانثا وا لبق ثدح امهمو .رشابملا ضوافتلل
 ناف يلودلا رمتؤملا نم فقوملا ريوطتل تالواحم نم
 ,.هلاح ىلع لظيس هضفرل بيبا لنو نطتشاو هاجتا

 .ةرثعتملاو :؛ةعقوتملا ةيلودلا ةقفصلا ناو ةصاخ
 يبرعلا عارصلا ةيضق سمت ال نيقالمعلا نيب
 .ةيولطملا ةيدجلاب اهعم لماعتت وا ينويهصلا

 رممو لددل
 اهتالعافتو اهتالخادت لكب ةينانبللا ةلضعملا اما

 مها ذحا يهف .ةيلودلاو ةيميلقالاو ةيلخادلا

 عم أدب يذلا يبرعلا يدرتلاو فعضلا تايلجت
 ناديل يف ثدحي ام ةهجاومو .,تانيعبسلا رخاوا
 ىلا ةينانبللا ةروصلا تلوحت نا دعب يموق بجاو
 هتمزأب نانبل نا ةيقيقحلا ةلكشملا نكل ,ةاسأم
 ةيبرعلا تاعامتجالا يفو مايالا عم لوحت ةريبكلا
 ميدقتو ءاثرلل ةيسانم وا ةلاح درحم ىلا ةيلودلاو

 ةفيعض تارارق ذاختال تالاحلا نيسحا فو .ءازعلا

 . ةيبرعلا تقلا" ةيردسلا لولحلا .نع.رفتسلا كاعتنالا
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 بساكم قيقحتب ةيبرعلا فارطالا ضعبل حمست
 يسايسلا هدوجوب اهضعب لصتي ةقيض ةيرطق
 نا ةقيقح دكؤي امم .ةينانبللا ةحاسلا يف يركسعلاو

 بايغو يبرعلا :عقاولا ةمزال ةفثكم ةروص ناغبل
 هذه بابغ لاوط ىدا دقو .ةدحوملا ةييرعلا ةدارالا

 ينودهصلا يبرعلا عارصلا نيزاوم لالتخاو ةدارالا

 نايكلا لخدت ىلا .فارعلا لاغشاو رصم جورخب
 ,نانبل يف ًاحوضوو ةرشابم رثكا الخدت ينويهصلا
 .نانبل يف ينيمخلا ماظن ذوقن ددمت ىلا كلذكو

 ةيوق ةدوع بلطتب نذا ةينانبللا ةلضعملا لح
 :حاجنلل لوا طريشك دحوملا يبرعلا لعفلاو ةدارالل
 راطا يف كلذ ثادحا نامع ةمق رودقمب له نكل
 يف بيرغلا زجعلاو ةيدرتملا ةيبرعلا عاضوالا
 ؟تيوكلاو قارعلا ىلع رشابم يبذجا ناودع ةهجاوم

 نانبل عوضوم حرط ىلع رارصالا نا نظلا بلغا
 ديدج بسك زارحال ةيروس ةلواحم نم رثكا سيل
 نم ديدعلا درمت عم ةصاخ .ةينانبللا ةحاسلا ىلع
 ةدارالا ىلع ةينانبللا ةحاسلا يف ةلعافلا ىوقلا
 ةينانبللا ةلضعملا رهوج اما .ةيروسلا ةيمسرلا
 .هلاح ىلع ىقيبسف

 وه امخض ًاناونع دختت ةلمتحم ىرخا هيبتا

 ناونعلا اذه نومضمو .ةييرعلا تافالخلا ةيفصت

 ةشقانمل عستي ال لاجمل اف ء.رصم نم فقوملا هركرمو
 نم اهريغو ةيبرغملا ةيرئازجلا تاقالعلا ةمزا
 ةغبص نع ثحبلا وه ًايلاح حورطملاو ءاياضقلا

 ًادانتسا .ةيرصملا  ةييرعلا تاقالعلا ةدوعب حمسنت

 يف رصمل ريبك رود ىلع نهارت ةيجيلخ رظن ةهجو ىلا
 .يداربدالا ناودعلا ةهحاوم
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 هنا الا هتيساسحو عوضوملا ةبوعص مغرو
 تالاصتاو تارواشم ةمقلا تقيس دقو ؛:حرطيس

 ةركف حرطل ىعست ةينيطسلفو ةيندراو ةيبرغم
 اهتاقالع ةداعا يف ةبغارلا ةيبرعلا لودلل حامسلا
 ىلا رصم ةدوع ةشقانم نود نم .كلذب رصم عم
 ودبيو .ةيمسر ريغ ةدوع اهنا يا .ةيبرعلا ةعماجلا
 نم ديدعلا نا امك .اجاور ىقلت ةركفلا هذه نا
 عم ةبيط تاقالع ةرهاقلا ىدلف ءاهتدكا ثادحالا
 ينانبللا سيئرلا ةرايز نا امك :ةيبرعلا لودلا بلغا
 لبق تءاج اهناو ةصاخ .ةركفلا نم تززع دق رصمل

 هزه ىلع ددرت دعب تقفاو دق ةرهاقلا تناكو

 لودو ةرهاقلاف ,نيبقارملا رظنب ةديدجلا ريغ .ةركفلا
 نذنم اهسسرامت :ندرالا اهتمدقم يف .ةديدع ةيبرع

 ةيدبرع ةيعرش تاقالعلا هذه باستكا نكل ٠ تاونس

 لثم رادصا نكمد له نكل .رصمل ًاديدج ًامعد لثمي

 عامجا قيقحت يا :ةيبرعلا ةمقلا نع رارقلا اذه
 ؟هلوح

 ,نامع ةمق نع ردصتس يتلا ةباحالا تناك ايا
 تاقالعلا ةدضق عيصت ناب ًايوق لامتحا كانه ناف

 .ةمقلا لامعا لودج ملحز طسو ةيبرعلا  ةيرصملا
 هذه يفو ؛ةيرطق تايضرت وا تامواسم ةجيتنو
 وا شاقنلل عوضوملا حرطبي ال دق ةلاحلا

 دغيتست ال ريخالا لامتحالا اذهو ...تيوصتلا
 .هعوقو ةيرصملا ةموكحلا

 ماحدلا مانفم

 ينلا ةيقارعلا ةيناربالا برحلا ةيضق ىقيت

 ىرخا ةييرع ًاراطقا لاطتل ةريخالا ةنوآلا ِق تدتما

 لود ضعب تالواحم ودبت انهو .يناريا رارق ةجيتن

 بتجتل برحلا تاوثس لاوط ةقياسلا جيلخلا

 ةيدايح فقاوم نع نالعالا ةلواحم وا اهبف طروتلا

 ضعب اهعنص ةبذاك ماهوال قيدصت وا ثبع درجم
 7 .ماكحلا

 لودلا بلغا ًاضيا لمشت ةيجيلخلا ةلاحلا هذهو
 نع ةزجاع ةقباس ةليلق رهشال تلظ يتلا ةيبرعلا
 دقو ةيبرعلا ةمالل يناريالا ديدهتلا رطاخم تكاردا
 :يلخادلا باهرالا روص عشبا يف اهيلا لصو

 رطاخمب ماع يبرع يعو ةلاح تقلخت اذكه

 ريهامجلا ىدل ةمئاق ةلاح يهو .يناربالا ديدهتلا
 اهنا الا :جيلخلا برح ْف ىلوالا ةظحللا ذنم ةيبرعلا
 ْق ...ةيبرعلا تاموكحلا بلغا ىلا ةرخأآتم تلصو

 ادانتساو :يناريالا رطخلاب يبرعلا يعولا اذه راطا
 دقو :برحلا رارمتسا دض ىلودلا قافتالا ةدعاق ىلا

 فقوملا حبيصي ه9 مقر نمالا سلجم رارق يف دسحنت

 اجت ةدعاق ديرعلا ةماي لع ىناربالا ناودجللا نم

 قيقحتل ةلحرملا هذه يف بسانملا لخدملاو .ةمقلا

 تايناكما ناو اميس ال .نييبرع نماضتو قافو
 .ةرفوتم ابرح وا املس نا ناريا ةهجاوم يف حاجنلا
 ىلع ًارداقو اهب ًاكسمم هدرفمب قارعلا لازي امو
 يف ةيبرع ةزيم لثمي قرافلا اذهو .اهمادختسا
 اهكاردا ةيبرعلا ةمقلا ىلع .ناريا عم لماعتلا
 .اهمعد ىلع صرحلا عم اهفيظوتو

 يبرع رارق ذاختا ىلع دوهجلا زيكرت ناف مث نمو
 اديفم نوكي دق ناربا عم تاقالعلا عطقبي ةمقلا يف

 يف بولطملا هدحو سيل هنا الا .ًايمالعاو ًايسايس
 اذا  ليدب ال يلاتلابو :ناريا ةهجاومل ةلحرملا هذه
 نع  ناريا ةهجاوم يف ةيقيقح ةيغر كانه تناك
 دسجتي انهو :كرتشملا يبرعلا عافدلا ةيقافتا لامعا
 .لشفلاب ةيبرعلا ةمقلا ددهي يذلا ريبكلا يدحتلا

 تارارقب انيلع تجرخو .كلذ نلعت نل ناو ىنح
 ةفورعم ةيبرع فارطا ةمثف .اهيلع قفتم ىرخا
 ىلع لاح يأب قفاوت نلو .يناريالا ماظنلا عم لماعتت
 اهفقاوم حضفي امم .كرتشملا عافدلا ةيقافتا ذيفنت
 جارخاو لمع ةقيرط نكل .يبرعلا ماعلا يأرلا ماما

 را فشكو حاضتفا ىدم ددحيس ةيبرعلا ةمقلا

 ضعب فوختتو .قباسلا نم رثكا ةمظنالا هذه
 فوخلاو طسولا لولحلا قطنم ةدايس نم رداصملا
 ىلع قافتالا مث نمو :رمتؤملا لامعا ىلع لشفلا نم
 راق ءافتكالاو كرتشملا عافدلا ةيقافنا ذيفنت مدع

 نمضتبي نا ىلع يناريالا ماظحلا عم تاقالعلا علق

 شكا وا يبرع مالخنل ءاسثتسالا هيشبد ام رارقلا

 اهعانقا لجا نم نارياب هناقالع فيظون ىوعدب
 !برحلا فقوب

 نود ةمقلا نع ردصي يبرع فقوم يا نا دكؤملاو
 يبرعلا عافدلا ةيقافتا ذيفنتو تاقالعلا عطق فقوم

 ةيبرعلا حلاصملا مدخي نل قارعلا معدو كرتشملا
 ةساسحلا ةقطنملا هذه ىف مالسلا ةيضق وا ايلعلا
 هذه يعت نا ةيبرعلا ةمقلا ىلعو .ملاعلا نم
 .ةيلودلاو ةيميدلقالا اهتالعافت لكي ةقيقحلا

 يبرغلا يركسعلا دجاوتلاب نوبحري ال تايفوسلاف
 ةريخالا مهنال واحم تحيضا مث نمو ,جيلحلا هايم يف

 ىقانتت جيلخلا ىف برحلا ديعصت نم ةدافتسالل

 لياقملا يف .يتايفوسلا نمالا ةيجيتارتسا تابلطتمو

 ةيركسع تايلمع يف طروتلا ةدحتملا تايالولا ىشخت
 .ةدودحم تابلمعلا هذه تناك ول ىذح جيلخلا يف

 نيب نم ًايئاهن ناريا عيضت نا نم ًاضيا ىشخت امك
 نيتقفتم ريغ وكسومو نطنشاو نا حيحصو .اهيديا
 ,ةحالملا نيمأتل جيلخلا ىف لمعلا ددصب نآلا ىتح

 رظحب رارق لكش يف اميرو بيرق امهقافتا نا الا
 ,مالسلا لبقي ال يذلا فرطلا ىلا ةحلسالا ريدصت

 يف يتايفوسلا ةيجراخلا ريزو بئان لشف نا ودبيو
 «ناريا عم يمسر ريغ ران قالطا فقوب قارعلا عانقا
 رارق ذيفنت ىلع نيسح مادص ٍسيئرلا رارصإو

 تايفوسلا عفدي دق لشفلا اذه .ًالماك نمالا سلجم

 لكشب لمعلاو :حالسلا ريدصت رظح ةركف لوبقل
 ةمقلا جورخ نكل .برحلا فقول ةيلعاف رثكا

 كش الو رثؤيس دحومو يوق يبرع فقومب ةيبرعلا
 يف اهرود طيشنت ىلع ةوقب نهارت ينلا وكسوم ىلع
 ةيهجاوم يف يبرعلا قافتالا ناف كلذك .ةقطنملا

 فقول ةيلودلا دوهجلا معديس يناريالا ناودعلا
 .برحلا

 وه جيلخلا برح نم فقوملا نا لوقلا ةصالخ
 يف يبرع نماضت قيقحت طرشو .ةمقلا حاجنل طرش
 اداضق شقانتس نامع ةمق تناك اذاو .ةلحرملا هذه
 ال جيلخلا برحل ىقبت ةصاخ ةيمها ناف ىرخا

 اطرش بلطتي اهل ةمقلا ةهجاوم حاجن ناو اميس
 قارعلا معدل يبرع عامجا قيقحتب قلعتي ابعص
 يهتنتو روظحملا عقب ما كلذ ىف ةمقلا حجنت لهف

 ؟ديدج لشف ىلا رومالا

 6 /١9/1  يناثلا نيرشت 5 ١55 ددعلا  ةيبرعلا ةعيلطلا



 وس وجسد” وتل سجد ا و تجوجاج»ا» جور جدادج»» مسا اا طة طز

 لشفلا نالامتحاو ...حاجنلا تارورض .
 نين

 0-0 ةاقحتسالا - راظتنالل 0 2 كل ا ا ل
 نيرابجلا ةمق داقعنا ةلظحلو
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 يف ةئراطلا نامع ةمق ةيمها طقف رصحنت ال
 ةهجاوتملا قدانخلا طسو «ةحارتسا» اهنوك
 ةيكريمالاو .ةيناريالاو ةسيقارعلا

 يف موقي يناريالا ناودعلا نم رخآ لكش عم تقاوتت
 زكردو ؛لوالا .ةميرجلا نم نيعون ىلع ةظحللا هذه
 هروحم يناثلاو ٠ .قارعلا يف نييندملا فصق ىلع

 يف طقف سيل ريثأتلل تيوكلا ىلا «ةيخوراص لئاسر»
 لي . يسايسلا اهرارق ةلآ يف ًاضيا امنا ' ,ةيتايحلا اهتلآ
 يكل ةريطخلا تاقاقحتسالا هزه اهندمها ىدعنت

  ناغير ةمق يه :ةيفاطعنا ةيلود ةظحلب نرتقت
 .لبقملا  ريمسيد  لوالا نوناك ٠ يف فوشتابروغ
 نوناك ؛ و يبرعلا (ريمفون) يناثلا نيرشت 8 نيبو
 قاروا براقت نم رثكا ةمث ءيلودلا (ربمسيد) لوالا
 ةيميلقالا نيتعاسلا براقع براقت نمو ؛ةمانزورلا
 هعضيو يبرعلا تيبلا مهدي ٍدحت كانه .ةيلودلاو
 ةهجاوم :امهل ثلاث ال .نييريصم .نيرايخ ماما
 يسايس .دحاو رارقب يئانثلا وا يداحالا باطقتسالا
 مئاقلا .يميلقالا روحمتلا ىلا ءافكنالا اماو يناديمو
 نم كلذ ينعي ام عم ,.ةيفارغجح ةيعاطق تادحو ىلع

 ةثوللا هجو ْف دحاولا يبرعلا رادجلل فاعضا
 .ةينويهصلاو ةيناريالا

 ةثالثلا فقالا
 ةءارق ىلع دامتعالا يرورضلا نم ناك اذإو
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 | لما نم ءيش لياقم ةسايسلا نم ءيش
 ةيبرعلا ممقلا تاعامتجا يف .اهرابتعاب .هوجولا
 يلغت نامع ةمق ناف ,رابخالل ًايساسا ًاردصم .ةلفقملا
 .لوالا :يناريالا ناودعلا هاجت ةيبرع فقاوم ةثالثب
 ىصقالا دحلا ةهجاوم هلزتختو .قارعلا هدوقي
 ةيئادعب هنحشت ةنداهملا نال ,يناريالا بلخملل
 يبرعلا عافدلا قاثيم ليعفت نم دب الو .ةفعاضم
 لب .طقف قارعلا فدهتسي ال مق ماظن نال كرتشملا
 ةطيرخلا نم عقوم يا يف ةيهاركلا نيفسا قدب عمطي
 يف رخآلا فقوملاو .هيلا لوصولا عيطتسي ةيبرعلا
 ةيشديملا عم يرذج ضيقن ىلع وهو ,نامع ةمق
 وه يذلا قشمد ماظن هسبلتي .ةقلطملا ةيقارعلا
 نداه اذاو .ةمقلا لحاد يناربا يداورط ناصح

 تسيل :ةيرانلا همهسا» ناف .روانو :نولتو .ايظفل
 يناريالا ناودعلا عم ؤطاونلا تباوث نع ةلوزعم
 لخاد لمر سايكا دسأ ظفاح عفري كلذل .هئدب ذنم
 يا عيبمت فدهب .اهفلخ نم صنقلا سراميو .ةمقلا
 «ناريا نيدب .ًايلكشو ًايرظن ناك ولو .دحوم فقوم
 لوقن الو .ايسامولبد اهتعطاقم عورشم حرطيو
 وه كلذ نا نم مغرلا ىلع .اهنم ادحاو ايتايلمع افقوم
 تايلكشلا ةيرامعم لك نم يناديملا ليدبلا
 دسا ظفاح نا اتباث تابو .ةضافضفلا ةيساموليدلا
 ءارز و سيئر هيلا هغلبا ًاعورشم نيرمتؤملا ىلا لمحي
 ىلا هترايز يف يوسوم ريم نيسح .نارهط ماظن
 لكشتب يضقيو ةمقلا يف هقيوست دسا ةمهمو .قشمد

 نييرئازجو نييتراماو نييئامع مضي .يبرع دفو
 ,ةمقلا ءاهتنا دعب نارهط نوروزي .نييروسو
 رارقلا نم ةاحيوتنسم مالس ةطخ اهيف نوحرطبو

 ةديدجلا ؛ةعيدخلا» هذه .694 مقرلا :ين ودلا

 اهدع ضخمت نا نكمي تايباجيا ةئأآ كيبست فدهتست

 ًايسايس .ناريا ةعطاقم رارق رسكت اهنا امك .ةمقلا
 برعلا نا يل ودلا ماعلا يأرلا ماما رهظُتو ًايداصتقاو

 ًافقو اهنم نودجتسيو .ناريا رطاخ ىلع نوفقي
 نكل .اهناودع ةحفص ايلات .ن وضيبيو .رانلا قالطال
 رودلا فاشكنال ارظن .رمد نل موغلملا عورشملا اذه

 ىلع لمعلاب هتاءاعدا لك طوقسو ءاقيسم يروسلا

 .برحلا ةعقر ميسو مدع

 نيب جردنب نامع ةمق يف تلاث فقوم ةمئو

 هلثميو «يرازابلا»و يثديملا .يموقلا .ضيقنلا

 ىلع نوصرحي نيذلا كلوا .برعلا نويدامرلا

 الا طرش ,راخلاو ءاملاد نودع ذلتيف .هنوسرحب يذلا

 يف ةنكمم فقاوملا هذه تناك اذاو .مهتاءابع ىلا لصت
 يف سوردم ٌؤطاوت ىلا لوحتت اهناف ؛يدايتعالا نمزلا
  ةيناردالا رطاخملاب موعلملا «نهارلا يبرعلا نمزلا

 فقوملا لوحتي نا عقوتملا نم ناكو :ةينويهصلا
 يف ريثانلا ىلا :ةمركملا ةكم ثادحا دعب يدوعسلا

 ديلا ةسادس نع يلختلا ىلع مهلمحو :«نايدامرلا»

 نع دهف كلملا راذتعا نكل .نارهطظ عم ةروزسهملا
 يذلا تقولا ْق ًاديدج ادحتسم سكع .روسضحلا

 يذلا يلاملا زازتبالا ىلع ضارتعالا ًاضيا هيف سكع
 (عرضلا قوواف قسد ماظن وجرت ىو ع8 عوؤب
 عضو امدنع يضاملا (سطسغ١ا) بأ 7١7 يف سشنوت يف

 يتلا تاررقملاب ايفرح ثيشتو ةمقلا روضحل اطورش

 (ريمفون) يناثلا نيدرشت ُْق دادغب ةمق نع تردص

 ةضقانسلما فقاوللا بذاجت :هيبرعلا ةمحنا
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 .ةهجاوملا لودل يلاملا معدلا ىلا ةيسنلاب ًاصوصخ

 لودل معدلا ديدجت ةنس وه //١5 ماعلا نا ًاملع

 ةمصاع» اه ةن ريتعت تلاز ام قشمدو !«دومصلا»

 نم :تانيع» انيأر 3و .لقالا ىلع ًايمالك .ءدومص
 2.١487 ماع توريد يف يىروطسالا «دومصلا» اذه

 دسأ ظفاح ماق ةظحلو .اهل ينودهصلا وزغلا ةظحل
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 يركسعلا اهنما نع لوؤبسملا هنأب هئاعدا مغر

 ًاكرات عاقبلا لهس ىلا هتاوق بحسب يجيتارتسالا

 .ينويهصلا راصحلل توريب

 يروسلا فقوملا فاشكناو تارذنملا
 ةجاح يف يروسلا سيئرلا نا ًايفاخ سيلو

 لجا نم يجيلخلا «نيجيسكوالا سيك» ىلا ىوصق
 اذهل .هب بوكنملا يروسلا بعشلل فيغرلا نيمأت
 .روضحلا نع يدوعسلا لهاعلا رذتعا بسسلا

 «راودلاد» نم ًاعون ناك ةكم يف ثدح ام ناو ًاصوصخ

 مهل فشكو .نييدوعسلا نيلوؤسملا مدص يذلا

 ,ةيناربالاةيناودعلا ةسارش .ىلوالا :نيتقيقح
 لب .قارعلا ضرا ىلع اهراصتقا مدعو .اهتيعسوتو
 لوصولا نكمي ةيبرع بارت ةرذ ةيال اهتيلومش
 ماظن اهعطق يتلا دوعولا لك طوقس .ةيناثلاو .اهيلا
 هنا دكأتو .ةيناريالا ةمجهلا داعبإب ضايرلل قشمد
 رود لب :كلذل جور امك «لزاعلا» رود بعلي ال
 نمث ىضاقتي نا ديري يذلا ءىطاوتملا كيرشلا
 ًارمثم :ةيجيلخلا ةمظنالل اهعبدب ةيمهو تامدخ

 دعب تلصح ةديدع تاريغتم نا تياثلاو .اهفوح

 نيقيلا ىف لوخدلا ىوتبسم ىلع .ةكم فطعنم
 طسو يروسلا صقارتلا نم جورخلاو يقارعلا
 نيعلاب دصضرت ال تاريغتم تناك ناو ٠ برحلا

 فقوملا ُِق نا حوضو يف تددرت دقو .ةدرجحجملا

 نوكت نا بحجب يتلا ةمقلا نم يتيوكلا  يدوعسلا

 ىلا ةدودشملا تاظحللا هذه يف ةيبرع ءىراوط ةفرغ

 ىوتسم ىلع امك .ةيلودو ةيبرع تاقاقحتسا ةلمح

 ةسايس ةرورض ىلع تددش يتلا ىرخالا فقاوملا
 ءاهدلع حالسلا ضرفل :ناريا عم ةدحاولا ةضمقلا

 شياعتلا ىلع مئاق .ديدج يسايس نمز يف اهلاخداو
 ميطحتو مهنم لينلل ةمئادلا ةلواحملا لدب برعلا عم
 ذنم يروسلا نسيئرلا ةسسايس تماق دقو .مهتعانم

 ممقلا يف ةتباث ةلداعم ىلع تانيعبسلا علطم
 .لاملا نم ءيش لباقم يف ةسايسلا نم ءيش :ةيبرعلا

 اهيف سرامي ؛ةيفرصم تالاح ىلا ممقلا لوح هنا ىتح
 ةفلكتلا نا ادب .تاقوالا نم تقو يفو .معدلا زازتبا

 ,يساسسلا اهدودرم نم ريثكب ىلغا ممقلا هذهل ةيلاملا

 يف ءاضيبلا رادلا ةمق) ةئراط ىلا ةيداع نم تلوحتف

 ىلا ل وحتت نا راظتنا ىف (1988- سطيسغا بآ ١١

 لهرت ىلا ءىفكنت نا ديرت ال تناك اذا :ءىراوط ةفرغ

 هيف قشارتلا متي ءقاروا ناجرهم وا .يسسؤم
 .فئاذقلاب قشارتلا نع ًاضوع .فقاوملاب

 نود لوحي نل دهف كلملا بابغ نا ءلاح يا ىلع

 ةمقلا ىلا هتلا دبع ريمالا اهلمحيس يتلا تافلملا حرط

 «تابوركالا بعال» مسرب تافلم يشو .ددرتب امك

 باشرالا عرزل ةيناردالا ةطخلا اقهدحا فو .يروسلا

 ةدوع دعب ينيمخ اهاعر دقو .ةيبرعلا ةريزجلا يف
 اوطقس نيذلا ثثج ًالماح ةكم نم يناريالا جيجحلا

 دعب .ةيدوعسلا بيهرت ةظحل فو .بغشلا ببسب
 ىف ىرخا ةيولوا هل يناريا فده ىلا تلوحت نا
 بيرستو .ريهشلا (نارامج رصق عامتجا) بربحلا
 ةيركسعلاو ةيداصتقالا اهتاشنم بيرختل رصانع

 يف ؛ةيمالسالا ةروثلا ةمظنم» ىلا ينيعحخ دهع دقو

 ةروكذملا ةمظنملاو .كلذي مايقلل ةيبرعلا ةريزجلا

 اهيلع رطيستو .تاونس ىنامت ذنم تئشنا

 هد دمحم يئانثلا لالخ نم .ةيناريالا تارايختسالا

 ةديدجلا ةيناربالا ةطخلاو .رافصلا نسحو يسردملا

 يف نارهط ريفس غلبا دقو .ًاضيا تيوكلا ىلع زكرت
 ناب ةيروسلا ةدايقلا .يرتخا نسح دمحم .قشمد

 ناو :تيوكلل ًاريمدت دهشت فوس ةلبقملا ةلحرملا
 ...اهنم ىودج ال ثيرتلاب ةيقشمدلا حئاضنلا

 ,جيلخلاو ناريا نيف ءاذا ,وطاوتلا حضف ةمق

 الو .ةعنقالا فشكو اهباصن ف قئاقحلا عضو ةمقو

 نم نكمم ريغ ًايلك يناريالا ماظنلا لزع نا يف كش

 امبو .قشمد ماظن لوح يبرعلا لزعلا قوط نود
 نم دب الف :هتاضقانت ةأطو تحت ىواهتي هنا

 نا ىلع ديكأتلل ةيواهلا ةفاح ةيعضو نم ةدافتسالا
 تالخادم يدجت ال دقو .بساحي ايبرع افرط ةمّث

 اهدوقي يتلا ؛عيرسلا يسامولبدلا لخدتلا تاوق
 يف يبيلقلا يلذاششلا .ةيبرعلا ةعماجلل ماعلا نيمالا

 فقوم ةغايص ىلا اهدعب قالطنالل . ةمكاحملا لدحآت

 هتمحرت :ًايتابلمعو ًايسامولبد «ءكسسامتم يبرع

 نم بولطملا ّدحلا قيقحتو كرتشملا يبرعلا قاثيملا
 .يبرعلا نماضتلا

 ةيدرحلا تادولولا
 زيفحت ةمق ناّمع ةمق وديت راظنملا اذه نم

 ريزو هنع ربع يذلا رمالا :ةيبرعلا ةيكيمانيدلا
 قطانلا وهو .يرصملا رهاظ .يندرالا ةيجراخلا
 نآلا ىتح يضم دقل» :لاق نيح ةمقلا مسسأب يمسرلا

 برح ىلعو ًاماع نورشع ةيبرغلا ةفضلا لالتحا ىلع

 ٠ ةيناريالا  ةيقارعلا برحلا ىلعو ًاماغ ١7 نانبل
 ىلع داج لمعب موقن يكل رظتنن اذامو .ماوعا
 تقولا عم لماعتن اننا ؟ةيبرعلا ةمالا ىوتسم

 ىطاعتن نا ضورفملاو بولطملا اميف .ةيوناث ةدامك
 2 كردتسيو ....ةيجيتارتسا ةدامك هعم

 رثؤد ةلحرم ىلا لوصولا ديرن اننا» : الئاق يندرالا

 باطقتسالا تالىداعم ِق دحاولا يبرعلا رارقلا اهيف

 ..ةقطنملا لع هعارصو يل ودلا

 ال يذلا راظتنالل ًادح اذا «نامع ةمق عضت له

 كص ىلع عيقوتلل ةيلافتحا ةيلمع», هنوك ودعي
 همالك يف يرصخحلا عطاس لوقي امك .«مالستسالا

 ؟ةييرعلا ةدحولا ىلع

 دنبب تحرخ ةئراطلا ءاضيدلا رادلا ةمق تناك اذا

 تلازام يتلا ,؛ةيبرعلا ءاوجالا ةبقنن. وه دحاو

 ىلا ةوعدم ًاضيا ةئراطلا :نامع ةمق ناف :ةديلم

 نا دحا عقوتي ال ناو ةيبرعلا تايولوالا ديدحت
 طقرملا بوثلاو .دحاولا قدنخلا ةمق اهنودب نوكت
 يه تايولوالا هذهو ...ناريبا ةهجاوم يف دحاولا

 يف :نورفحي نيذلا هجو يف ةينيطسلفلا ةيعرشلا
 ةهجاوم يف .ةينانبللا ةيعرشلاو .اهضيوقتل مالظلا
 ديرت ام ىلا تلصو يتلا .ءقشمد ماظن ةقرطم
 مجحب رهقلاو تيتفتلاو عيوجتلا :هيلا لوصولا
 ةمجهل يقارعلا يدصتلاو دومصلاو.نويساق لبج
 نع ءافكنا ىلا اهنا ىلا لدي ءيش ال يتلا يلالملا
 ةيبرعلا ةمقلل نودقارعلا مدقب امدنعو .اهتيناودع

 ًافقوم هيلع اونبب يكل بلصلا يناديملا فهوملا

 لاونم ىلع جسنلا يف نورخأتي اذاملف :ًابلص ًايسايس

 .نمالا سلجم ِق ءاضعالا سمخلا لودلا

 <4#] رارقلا عم ًايزاوتم نوكي .ًايبرع ًارارق نوردصتيو
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 تانو ؟رفاسلا يناربالا يدحتلل بدحتسيو هه ح

 يلودلا عامجالا ىلع تفتلا ناريا نا تايهدبلا نم

 .يبرعلا عامجالا يف قوقشلا اهنيب .بابسا ةدعل
 فقوملا اهتمدقم ,ةئطاوتملا فقاوملا ضعبو
 توريد ىلا يىلالملا للستي حمس يذلا يزوسلا

 ال رافنتسا طسو ,ةيمالسالا ةيروهمجلا» مهحرطو
 اهتحئار يف ةتيقملا تايرصنعلاو زئارغلا يف هل ليثم
 ىرن نيذلا نحنو ءدعب رظتنن اذامو .ةينويهصلا
 ,ةمئاع رباقم ىلا توريب تاميخم تلوحت فيك
 مكاحنل «ءىعوجلا نم عيطق» ىلا نانبل بعشو
 اهتفادق ٍلماك يف فقت ةثراكلا لعج يذلا «سأرلا»

 لقعلل داوم موب تاز تناك ينلا ةمصاعلا طسو

 ؟يبرعلا
 :ينانبللا ماطحلا نم ليوطلا طخلا اذه طسو

 تاردايم نم دب ال :نانبل يف ينيطسلفلا ماطحلاو
 ىلا روبعلا نم دب الو .ةيدنلقتلا سيياقملا جراخ

 -يناريالا عقاولا رمالا قرنذخي يبرع  يبرع نزاون
 نا دعب الا هروضح عضي مل يذلا وهو ينويهصلا

 يف اهفظوو .ةعئاضلا ةيبرعلا تاظحللا طقتلا
 نامع ةمق كلذل .ةيبرعلا ةطيرخلا ةنقلب عورشم
 .يئانثتسا يلودلا يميلقالا فرظلا نال ةيئانثتسا

 جيلخلا يف ةيراع رهظت يتلا ةيلودلا ةبعللاو
 ,زنيراملا» نيب برحلا ةرك فذاقت لالخ نم يبرعلا
 كش نود زواجتت .تايفوسلا .زنيراملا.و نييكريمالا
 .تاينمتلا ةمق يف طقف ترصحنا اذا ةمقلا اهتوارضب
 ناك اذاو .ةقطنملا يف نئامكلا ددع دادزي ذئدنع
 قزأملا نع ةضافإب نوملكتي نويسنرفلا ءاربخلا
 ةمث ناف :جيلخلا يف يتايفوسلا قزأملاو يكريمالا

 اطلاي» ةيشع دحاولا فقوملل ةيويح ةرورض
 ماستقا ةداعال ةحشرملا :نيرابجلا نيب «ةديدجلا
 ..نوفنلا قطانم

 درجمب مطحتي يذلا ًاذا يجاجزلا ءانالا تارارق
 ؟ع يشن يأب هماطترا

 يندرالا ءاملا تشر ةمقلا نا نولوقي نولئافتملا

 ذنذم هويشملا دسأ ظفاح رود بيسي هتيكيئاكيم

 يئاقولا :نيفده مسرت نا نكمي كلذل يهو .ةا/5

 ةديدجلا دودحلاب ناقلعتب امهو يجيتارتسالاو

 .اهلشو ةيناردالا ةمحهلا ءاوتحال يبدرعلا كرحتلل

 تاراطشنالا ثيدحت درحم ةمقلا زواجتت دق انه نم

 يروسلا قزاملا ةيعضو ند ةدافتسالاو ,ةيبرعلا

 راظتنا ٍِق ,يبرعل رارقلا عقاوم نيد لصولا ةداعال

 :ةيوونلا اهتافلم لالخ نم .ودبت يتلا نيرابجلا ةمق
 كرتي اقاقحتسا ةيجيلخلا اهتافلم لالخ نم امك

 .اهتاجافم ةبلع لكب مايل ست ع خوخ

 يذلا مهروضحب لب ,مهبايغب سيل ,ةيتايفوسلا
 ىلع راتسلا لدسل ةطحشتا د :ناضع,ةنمق ةرواتت

 0 نويناريالا هدارا يذلا يبرعلا جيلخلاو

 هلظب يقلي عينم دس ىلا نويقارعلا هلوح .مهتروثل
 ...نطنشاوو وكسوم تالوادم ىلع

 ردرم ضاير

 94١ا/ يناثلا نيرشت 4 55 ذدعلا  ةيبرعلا ةعيلظلا 8

 راليوك يد ةطخ ىلع هدر يف الماك 014 رارقلا ذيفننب هكسمن دكؤي قار 0 ظ53ا
 جالا ب تمس 73 مم موا جدو ل طوس دو دس تت جحا جالت دب دجاج سس 37
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 نارباو قارتعللا يدر و يد زيرب رد ملست

 رهش نم عيبارلا ىف ءبرحلا فقول هتطخ ىلع

 .يلاحلا يناثلا نيرشت | ٠
 سلجم رارق ذنم هتنلعا امب تمزتلا دادغب تناك اذاو
 2,11817 زومت نم نيرشعلا يف برحلا لوح نمآلا
 نارهط نإف هتطخ ىلع اهتقفاوم راليوك يد تغلباو
 يلاتلابو ,رارقلا ضفر فقوم ىلع تصرح لباقملاب
 .امهريسفت ىف ةبراوملا ربع :ةحرتقملا ةطخلا ضفر
 رارق ىلا امهليحتو .امهسسا ضقنت طورش ضرفو
 ىلعو .امهذفني نا نمالا سلجم ىلع .نييناريا ةطخو
 !برحلا ترمتسا الاو ءامهب لبقي نا قارعلا

 يذلا تقولا يفف :نارهط هيلا يمرت ام اذه ٌلعلو
 ناك .راليوك يد ىلا هقيرط يف يناريالا درلا ناك
 دض موجه نشل دعتست ناريا نا نلعي يناجنسفار

 !قارعلا
 ةوطخلا نا ىرت  اهدر بسح - تلاز ام ناردا

 وه قارغلا نا نالعالا يه» قافتا يا ىلا ىلوالا
 :وه نالعالا اذه نا دكؤتو ؛يدتعملا (فرطلا)
 اذهو .:«مئادو لداع مالس وحن ىلوالا ةوطخلا»

 يتلا ةيلودلا قيقحتلا ةنجلل ددحت نارهط نا ينعي
 يف رظنتل اهليكشت ىلا نمالا سلجم رارق وعدي
 نا اهيلع يذلا مكحلا .اهأدب نمو برحلا بابسا
 !!افلس هردصت

 رادعت وهو « يك د» مويلا ىلع قفاوت يتلا نارداو

 راثنلا قالطا فقو ءدبل راليوك يرد همدختسا

 نلعتو :- 59/ رارقلا نيفنتب ةقلعتملا تاءارجالاو

 عم اهضوافتو اهنواعت ةلصاوم لا اهدادعتسا

 ىلع ديبدشتلاب دادعتسالا اذه يعلذ «مكتداعبس

 نييلوالا نيتوطخلا ىلع قافتا ىلا لصوتلا»
 ةاعارمو عارصلا نع ةيلوؤسملا ديدختب نيتقلعتملا
 ماعلا نيمالا عم مهافت ىلع مئاق رانلا قالطال فقو
 تقولا يف نيتريبكلا نيتوطخلا نيتاه ذيفنت يف يضحلاو
 .«ىرخالا دونبلا ىلع تاضوافملا هيف رمتست يذلا

 رارقلا ةئزجت لوبق راليوك يد ىلع نا ينعي اذهو

 ةيساوالا | نترقفلل ينارياآلا ريسفتلاب لوبقلاو :ًالوا

 دونبلا ىلع تاضوافملا يرحجت :مث نمو . .ايناث

 اهنمو .نمالا سلجم رارق نم ةيقابلا ةينامثلا
 .ىرسالا لدابتو .ةيلودلا دودحلا ىلا ةدوعلا

 ناريا «رارق» ًافلس لبقي نا راليوك يد ىلع كلذك
 ةروقعملا رئازجلا ةيقافتا ىغلا يذلا وه قارعلا ناو

 هذه ناريا قرخ لهاجتي نا هيلع ناو .14176 ماع
 دعب لوالا هباطخ يف ينيمخ نالعاو ,ةيقافتالا
 .ةداز بطقو .ءردص ينب نسحلاو .اسئرف نم هتدوع

 عم اهدقع قارعلا نال ةيغال رئازجلا ةيقافتا نا
 !!داشلا

  «دعب اذامو ...راليوك يد

 8 راج ىلا نابل ملخلل ات



 نا نود تاوقلا باحسنا نيب نارهط طيبرت امك

 بقاوع ديدحت نيبو نيا ىلا نبا نم ددحت

 ' عفد هيلع ناو لوؤسملا وه قارعلا نا نلعي نا يا
 .افلس برحلا تاصضيوعت

 ١ ةيقافتا بسح دودخلاب فرتعت ال نارهط نكلو
 | ةيلودلا دودحلا نإقد ساسالا اذه ىلعو .رئازجلا
 نيعتي لازي ال قارعلاو ناريا نيب اهب فرتعملا
 ١. ريغ تاوقلا باحسنا نا اذه ىنعمو .ءاهديدحت

 دقو .ديدج نم دودحلا نييعن لبق قيقحتلا نكمم
 ىلع شويجلا ىقبت يلاتلابو ؛تاونس كلذ لوطب

 ,اهل دادعتسالاو برحلا ةلاح رمتسنو .دودحلا

 مدع ةجح ةصاخ .ةجح ىندال اهفانئثتسا ناكماو

 .دودحلا ىلع قافتا ىلا لصوتلا

 نيد لصفلا لواحت .ةياهنلا يف ,نارهط نا امك

 ريشت يهف .نمالا سلجم رارق نيبو راليوك يد ةطخ
 ةرقفلا ذيفنتل دنب يا نمضتت ال ةطخلا» نا ىلا
 هتاذ رارقلا نا عم «رارقلا نم ةيذيفنتلا ةسماخلا

 . ذيفنتتلا ةطخ نمضتي

 ٍرارقل ًاعطاق ًاضفر يناريالا درلا نوكب اذكهو

 اديكأت يلاتلابو .راليوك يد ةطخلو نمالا سلجم
 ,حملاعلاو ةقطنملا نما ديدهتو :ناودعلا رارمتسسا ىلع

 .نارهط طورشل نمالا سلجم عاصنا اذا الا
 قئاقح ىلع قارعلا در هيف دكا يذلا تقولا يف اذه

 .برحلا ةيادب ذنم يملسلا يئدبملا هفقوم اهب زيمت
 نواعتلا» و 2548 نمالا سلجم رارقب بحر» دقف
 رارقلا ذيفنت ليبس يف راليوك يد عم قيثولا صلخملا
 ةمتت» ماعلا نيمالا ةقرو نا نلعاو .«ةين نسحب
 ًاخدم ريتعتو /54/ رارقلل لماكلا ذيفنتلا قايس عم
 مئاد مالس ةماقا ىلا» يمري رارقلا نال .ًاحيحص
 نم ديال يلاتلابو «قارعلاو ناريا نيب فرشمو لداعو
 ه4/ رارقلا ذيفنتب ةقلعتملا تاوطخلا عيمج عضو»
 .«مئادو لماش مالس قيقحت راطا يف

 سلجم ذختا ذنم يناريالا كولسلاب درلا ركذو
 يناريالا درلا هنع دحي ملام وهو  هرارق نمالا
 رارقلا يف ىلوالا ةرقفلا حوضو ىلع حلاو . ريخآلا
 .رانلا قالطال ًايروف ًافققو» ءسبل نود ,نمضتت يهف
 ربلا ىف ةيركسعلا لامعالا عيمج ةلصاوم مدعو

 دودحلا ىلا نيفرطلا تاوق باحسناو ,وجلاو رحبلاو

 .,ريخأت نود اهب فرتعملا ةيلوذلا
 ةيفيك لوح ةشقانم يف لوخدلا» نا ىلا راشاو

 فقو ذنفنت ققحتب نا لبق ىرخالا تارقفلا نيفنت

 فرتعملا ةيلودلا دودحلا ىلا باحسنال او رانلا قالطا
 تاروانملل ًارمتسم ًافيثكت دهشب خانم قو .اهب

 ىرخا ةديدع روهش يضم ينعي ٠ ,يناريالا ددشتلاو

 ًاجورخ كلذ نوك ىلا ةفاضالاب ةشقانفملا هذه لثم يف

 سلجم اهعضو امك تارقفلا لسلست عم قفاوتلا ىلع
 نفد

 عيطتسي ال قارعلا نا ىلع يقارعلا درلا ددشو

 ضفرو .دحاو فرط نم ةيعرملا تارارقلا لوبق
 ةتقومو ةيئدبم ةوطخ» هنأب رانلا قالطا فقو فصو

 رثكا تاقافتا لجا نم تاضوافملل ًالاجم حب
 ةعفد اهعبمح دونبلا قييطت نم دب الف .ءاماود
 .ةدحاو
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000 
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 هدا 12 0 تطل كتل اضاف نو تر لل ا ل يسمو وو

 وكسنويلا مامآ رهاظنت ةيفارعلاو ةيبرعلا ةيلاجلا

 «ءادطشلا ظالي» برض ةهي رح راكنتسا
 .ةركاذلا نم ىحمبي نل «ءادهشلا ظالبن» خحيسا

 نودعتسي اوناك نمم لافطالا تارعيشع نال كلذ

 .حابصلا ىطخ عم ,ىل والا ةصحلا يقلخل

 ماظن هثعبي نمم ديدج يناريا خوراص مهاجاف
 يف ,دعب نولازي ام مهو .لّزعلا نييندملل ينيمخ
 .لوالا ةفرعملا رمع

 عمجت .سرجلا نينر نم ىلوالا قئاقدلا يف
 عفرل ةسردملا ةحاب يف :مهتداع ىلع لافطالا

 دسيشنلا ةءارقلو ءقارعلا ملعل ةيحتلا

 اهيف ناك يتلا تاظحللا كلت يف ٠ .يحابصلا

 خ وراص مهاجاف .. .حه ديشانا نوددرب لافطظالا

 ةسردملا لدحب هب اذاف ينيمخ خيراوص نمرخا

 .لافطالا تارشع طقاست ...لافطالل ةربقم ىلا
 مهؤالشا ترباطت .ةكرح نود ةحاسلا بارن ىلع

 يكل ءاوهلا ِق ,مهيشاقحو مهمالقاو مهرتافدو

 ينلا ةعامجلا حور ...حورلا ةفاح دنع رقتست

 ةفص ناكملا ىلع يفضت يكل .اهناوفنعب تلهتبا

 طالب» اهمينا ةسردملاو ال فدك ...ةسادقلا

 ءادهشلا اهلافطا اهنحاس ٍِق طقسو :ءادهشلا

 .انضنا

 يذلا ديحولا سيل ؛يمارجالا ثداحلا اذه

 ندملاو دادغي سرادم ديض نارهط هفرققت
 مكح بأد دقلف م ةدماصلا ةنئق اا

 يا و تل مجول ا

 .قلخ وا ربمض نم عدار نود كلذ ىلع يلالملا

 نع دادغي ريهامج تجرخ ىلو الا تاعاسلا يف

 يمارجالا لعفلا اذه ركنتست يكل اهيبا ةركب

 زئانجحل يمسرلا : سلا ةعاس تلح نيحو

 . مهر وص ريهامجلا تلمح ءادهشلا ةيلطلا

 نأب :مهسفنا نونمي اوناك دورولا رمع يف لافطا
 نطولا ىمح نع اودوذيل ابايش اوحبصي
 .ضرالاو

 «,ناكم لك نم راكنتسالا تايقري تلاثتو

 هذهل راثلا اوبلطي يكل نويقارعلا جرخو
 ..مدلاب تخطلت ينلا روهزلا

 ةيقارعلاو ةيبرعلا ةيلاجلا تجرخ سيراب يف
 روص نولمخي مهو لافطالا اهمدقت ةريسم يف
 لعفلاب ددنن تاتفال عم ,.ءادهشلا ذنمالتلا

 ةريسملا هذه ...مالسلاب بلاطتو .يمارجألا

 ةيبرتلل ةيملاعلا ةمظنملا ىنبم ماما تعمجت

 نيثالثلا ةريهظ ؛وكسنوبلا. مولعلاو ةفاقثلاو

 ريهامجلا تفتهو ...مرصنملا لوا نيرشنت نم

 نارهط لاعفا نيدت نأب ةمظنملا هذه ةيلاطم

 ةسردم برض ةميرج ناو ةصاخ .ةيمارجالا

 لفطلا عوبساي ةيلودلا ةمظنملا هذه هتمس
 دي
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 م[يارارقلا ييطتل اهتيفوب اهو راج لص فوستاووا
 نسال د وسر 2 وع دعت

 ليبطاسألا حب قي حيطلا ةيمدحا
 ,”ثنإ ©

 0 سو جت اة وو اوما ع
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 هيلو هون
 3 يه

 ةمق راظتناب .عئافلا تقولا» رمنت ىلا لايكيف رك نططلاو ٠

 د هدا 1 اة د7: توم ا حرتا»ب»## ترو سم د وزوجة سا رد يدوخ

 لوآلا :يبرعلا جيلخلا برح نع دحاو تقو
 «يناطيربلا ةيجراخلا ريزو هب جرخ

 لالخو .ةيرصملا هنطخم يف .واه يرفيج «ريسلا»
 نم» :هيف لاقو .نامعو ةرهاقلا ىلا هتداق ىتلا هتلوح

 ًادهاج ىعسي يذلا يتايفوسلا داحتالا نا تاقرافملا
 هسفن وه ةدحتملا ممالل ةعبات ةيرحب ةوق ءاشنا ىلا

 ةدحتملا ممالل ماعلا نيمالا حنم نع مجحي يذلا

 فقو ىلا لصوتلا لجا نم طغضلل ةيويح ةادا
 نكمد فدك حرشت نا وكسوم ىلع نا .راثلا قالطال

 ف ةياغلل ةدقعملا ةيلمعلا هذه ىلع ًاعيرس قافتالا
 قالطا فقو رارق قيبطت دعب هيف متي مل يذلا تقولا
 يف يسيئرلا ببسلاو .ةحلسا ديروت رظحو رانلا
 فوزع وه رانلا قالطا فقوو حالسلا رظح
 باسح ىلع مهحلاصم نومدقي نيذلا تايفوسلا
 .«مالسلا

 بئانلا هقلطا جسلخلا برح نع يناثلا حبرصتلا

 يلوي ءيتايفوسلا ةيجراخلا ريزول لوالا
 ةيناثلا يهو :ةيتيوكلا هتطحم يفو .فوستنروف
 نا» :هيف لاقو :نارهط ىلا هلوصو لبقو .دادغب دعب

 يف اردص ةيحيرستا 3 ةأرتقلا نكمت فيك هل
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 اثيم ىلا ةبسنلاب ةرقوتملا قرطلا لك :

 ليفلا فيرخلا ل فوشتايروغ - ناذير
 ةدحتملا ممالا

 ةيقارعلا وعلل معو اروف مدختست نإ بجي -

 رارق ذيفنت نمضتت نا بجي دوهجلاو .ةيناريالا
 يروف فقو ىلا يعادلا 58 مقر نمالا سلجم

 ةيلودلا دودحلا ىلا تاوقلا باحسناو راخلا قالطال

 متب نا درجميو .ىرسالا لدابتو ًايلود اهب فرثعملا

 داحتالاو ةدحتملا تايالولا نيب قافتا ىلا لصوتلا

 قفاوت نا يهيدبلا نمف : نمف :.رارقلا اذه نآمشد يتايفوسلا

 ةقلعتملا ةيذيفنتلا تاءارجالا ىلع ىرخالا لودلا

 ,«”ىهفيئ

 يذلا يناطيربلا ريزولا :ةيقادصم رثكا هارت نم

 وكسوم لمحو .يتايفوسلا بعلملا يف ةركلا ىمر
 مقر نمالا سلجم رارق ىلع اهعيقوتل ركنتلا ةيلوؤسم
 نا ىلا حملا يذلا يضادت وسلا يساموليدلا ما 4

 باحسنا ىلآ لكش يف ,عبتتسي روكذملا رارقلا قيبطت
 جيلخلا هايم نم ةيسلطالاو ةيكريمالا ليطاسالا
 نا ع ؟يبرعلا

 فالخلا ةكرت ىلا ضقانتلا اذه وزعي نم ةمث
 .ناريا ىلع وكسومو ندنل نيب نمزملاو يخيرافلا

 وسو جموس دات جوج ودب جاجا 7

 سسوس لا ا طم

 داق وحج وججت ربا د7 ةيضو ةيويكس

 ىلع يتايفوسلا  يناطيربلا عارصلا نا ىلا ريشيو
 يتايفوسلا  يكريمالا عارصلل قباس يناريالا دلجلا

 نم واه يرفيج ةزرمغ نا لوقيو .يلالملا ماظن ىلع
 مارحلا تحن ةيرض ةيتايفوسلا عانقلاو هجولا ةيعل

 وكسوم لوخدو نارهط نم ندنل جورخل ًاماقتنا
 «ةوادع» اورتشا دق نوينيمخلا ناك اذاو .اهيلا
 تقولا يف مهناف :ةشهو ةيلحرم بابسال .تايفوسلا
 سفانتلا اذهو .نييناطيربلا ةقادص اوعاب دق هتاذ
 دقو.تانيسمخلا علطم يف قدصم نمز ىلا ىقري
 .نارهظ ىلا ينيمخ لوصو عم ًاننسم ًاعاقيا ىدترا

 ةطلسلا مضقل نييدوتلا ىلع تايفوسلا نهار اهموي
 ؛«نييرازابلا» ىلع نويناطيربلا نهار اميف .ةيفلسلا
 ًاقباس ةيداورط ةنصحأك مهولسوت دق اوناكو
 مطالتلا اذه نمضو .مكاحلا همقاطو قدصم ةحاطال
 رارفلا ىلا .ًالثم ءذال اذال سملتن .داحلا يخيراتلا
 يف ةيتايفوسلا تارابختسالا سيئر ,19/47 ماع
 ريع .ندنل ىلا ,.نيكشتيز وك ريميدالف :نارهط
 ناك ًايبالقنا ًاعورشم حضف و .نارهط يف اهترافس

 اهلاديتساو تامامعلا ةحاطال نويعوبش هكوحي

 ةيناطيربلا تارابختسالا تردابو .يكارتشا مكحب
 ةقئثوم :نارهط ىلا فارتعالا تافلم لاسرا ىلا
 .ةلصقملا تذحش نا ناكف .عئاقولاو ءامسالاب
 يف ةلوؤسملا سوؤرلا اما .ءامد تحفسو .تعورو

 زازتبا قارواك :نجسلا اهتعدوا دقف .«ةدوت»

 ؟مجيلخلا برح ءاهنا اهتمهم له :ةيدنجالا ليطاسالا ١
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 ءازح .ةمزاللا ةيضرتلا ىلع ندنل تلصحو .وكسومل

 تاقفص ىلع براضملا كيرشلا تناكف .اهتامدخ ىلع
 .«تيغ . ناريا» ىنح لاجرلاو تاريخلاو حالسلا

 يف ؛حالسلل «الاك» ةنطوتسم رسفي يذلا رمالا وهو
 .رهش ذنم الا لفقت ملو .تاونس ةليط ,ندنل بلق
 ىف 7٠١ وحن نمؤت تناك اهنا اهرتافد تدكا نا دعبو
 :لافقالا مويو .يلالملا ماظنل توملا ةدتعا نم ةكملا
 هايم يف ,ندنل ىلا ةرفشم ةلاسر نارهط تهجو
 سرحلل» عبات قروز قلطا ذا .يبرعلا جيلخلا
 .ةيناطيرملا «ريرد لتنجح» ةلقان ىلع رادلا «يروثلا

 يناطيربلا لصفلا ىلع راتس لادبسأ ةباثمب كلذ ناكو
 تاذلاب ةظحللا هذه ىفو .يلالملا ةاسأم  ةاهلم يف
 ,ناريا ىلا ةمطحملا ذفاونلا نم تايفوسلا لخد
 .ًاضيا ةمطحملا ذفاونلا نم نويناطيربلا جرخو
 يه وكسوم نأب مهتيجراخ ريزو ماهتا رسفي ام اذهو
 يلودلا رارقلا اهقلطا يتلا مالسلا ةصرف تفسن يتلا
 .091/ مقر

 نا ىلا تفليو .ةءارقلا يف دعبا بهذي نم ةمذ نكل
 نم لدب» يه نامعو ةرهاقلا ف واه يرفيج ةلوج
 توصلل ردكا ىدص ءاطعال يتانو .يكريما , عشاض

 ةيجراخلا ريزو طوبه دعب ةقطنملا ِق يكريمالا

 ةيجراخ ريزو ةرايزو .ةرهاقلاو بيبا لت يف يكريمالا
 ةيجراخلا ريزو بئانو نومير رانرب - ناج ءاسنرف
 ,قشمدل يفروم دراشتير طسوالا قرشلل يكريمالا

 2 4 نا تت د
 5 01802 و

 .بيبا لق ىلا ةيسنرقلا ةموكحلا سير لوصَوَو
 ةيشعو ,نامع ةمق ةيشع يساموليدلا نونتاراملا اذهو

 يف فوشتابروغ  ناغير ةمقل يلزانتلا دعلاب ءدبلا
 .«لدقملا  رسميسيد / لوالا نوناك ال يف ء:نطنشاو

 عقاومو .ةوقلا قاروا نم ةيمك ربكاب كاسمالا هفده

 نالو .تاضوافملا ةلؤاط ىلع اهي ةروانملل ذوفنلا

 ىلا ,يكربمالا رودلا ِق امامت باذ يناطيربلا رودلا

 ناكرالا ةئيه سيئر ؛نوارب جروج لارنجلا نا دح
 درحم» هناي ةكلملا شيح فصو قياسلا يكربسمالا

 هتمهم نال :نييدنلتكسالا قونلا ىخفان ةقرف

 يذلا نوتغنراك دروللا اما .«ةيلوكوتوري تحبصا

 اضارتعا رشتات تيرغرام ةدسسلا ةموكح نم لاقتسا

 انناب» فرتعا دقف طسوالا قرشلا يف اهتسايس ىلع
 لجا نم سيل .ةنهارلا ةيلودلا اياضقلا يف لخدتن
 فصنلا اما .ةمزالا فصن لح لجحا نم نكلو .اهلح
 لفكتي هناف .ًاقلعم ما ًاقلاع ىقبي يذلا رخآلا
 نا ينعي اذهو ...«هيلع قفتملا لحلا فصن ليطعتب
 ءرِح يجيلخلا وكسوم رود ىلع واه يرفيج موجه
 دشح هتمجرت تناك يذلا يكريمالا موجهلا نم

 دناكش تطعا ام ردقب ٠ برحلل ادح عضت مل .ليطاسا

 ةقرحملا ةسايس ْق يضملاب ىلالملا ترغاو .اهل رخآ

 ْق خ ودشلاو ءاسنلاو لافطالا ىتح .رفوت مل يتلا

 اذه .ةيدودحلا تادلبلا طيرشو دادغبو ةرصبلا
 يتايفوسلاو يناطيربلا نييسامولبدلا نا ينعي
 آل تاحيرصتلا برحو .ةيقادصملا ىلا نارقتفي

 يعسلاو عيبمتلاو ةلطامملا نم امهتحاس ءىرين

 ,ةقطنملا يف مالسلا باسح ىلع حلاصملا ءارو ثهاللا

 .يبرعلا يموقلا نمالا باسح ىلع امك

 مل يناطيربلا ةيجراخلا ريزو نا .لاح يا ىلع
 يف يتأيو . 65 ماعلا ذفم ةقطنمل ١ ف همدق عضي

 نا دعب ,يكريمالا لظلا نم ءزجك .ةيلوكوتورب ةلوج
 لكشت يلا ةيرحبل ١ مطعلا ْق هدالب تكراش

 جيلخلا هايم ِق ةيسلطالاو ةيكريمالا «!دامرالا»

 ةمقلا قاقحتسا نيب رابتخا تانولاب يمريو .يبرعلا
 ىاونسم ىلع ٠ .نيدرايجحلا ةمق تاقاقحتساو ةيبرعلا

 ةيتنطسلفلا ةيضقلا ديعص ىلع امك .جيلخلا برح

 رتفد ِق ًاقاروا اهنوك ودعت هل ,«يل ودلا رمتؤملاد»و

 ٍِق امك .رسلا ق٠ ,ةطشانلا تاصقانملاو طورشلا

 يسايسلا ناقتحالاب عفدو .ًافقوم لجس دقل .نلعلا
 ,لتقلا ةيرقبع لكبو .ةقد رثكا ةجرد ىلا يركسعلاو

 ةلوح نكل .ةادحلا ةيرقيع .ازاجم .اهيمسي يتلا

 ,فوستنروف يل ود ٠ يتايفوسلا ةيجراخلا ريزو بئان

 .جيلخلا برح تافلمب وكسوم يف ,يصاصتخالا وهو

 الازتخا لد .ءرود نم ًاءزج تسحدل يشو .ةينقت رثكا

 يلوي اهب ماق ةقباس تالوج راطا يف يتانو .لماك رودل

 دومصلا كراعم رثا .ةرصيلا رار يذلا .يكسفورتبو

 . الهذم ءالد يقارعلا شدحلا اهيف ىلبا ينلا ةعئئارلا

 ١ مش ٠ :قارعلا ٍِق اهأدد يتلا ٠ ,ةنهارلا هتلوح نكل

 ىوصق ةيمها يدترن ,نارهط يف اهمتتخاو .تبوكلا

 -..يقاويأ لزغ طسو :ًالوا ٍتنا اهنا .بايسا ةلمجل

 سلجم سيئر ةرفق ُهُحَّوَتت دق .فوشكم يتايفوس

 ةطلسلا ةقلح لخاد اكربصا لجر هنا نم مغرلا

 هذه نم يبرع ضاعتما طسو امك ,.ةيشدمخلا

 .برعلا عم ليوطلا مدلا

 ميسوم عم ًاضيا فوستنروف ةلوح تيمازتو

 ؛نارهط هنو سو ؛ 24 رارغلل يتايفوسلا ليتتلا

 يل ودلا رارقلا هبضتقي امك ,رانثلا قالطا فقو

 باسح ىلع ,ةيطفن تاقفص ةألامملا فيظوتو

 باسح ىلعو ,يبرعلا يموقلا ن نمالا تامزلنسم

 يساموليدلا ةلوح تنقاوتو . هدوعوو هصرفو مالسلا

 ةمق دعوم ديدحت عمو «نامع ةمق عمم يحا بف وسلا

 برح تافلم ناب ةزدان درافيش حيرصتو نيرابجلا
 لودج يف دنبك .ءاقللا يف ثحبت فوس جيلخلا

 نا اصوصخ ةعئاتملا قحتسنت ةرهاظ هذهو .لامعالا

 صصخت مل فوشتابروغ  ناغير نيب فينج ةمق
 .يناريالا ناودعلل ةعيرس قئاقد ىوس ١9186 ماع
 يهتنت نا لبق تهتنا يتلا كيفايكير ةمق اميف
 لقةرك" (ريمفون) يناثلا نيرشت يف اهتاعوضوم

 ةمق اما .ءاربخلا ناجل ىلا ناودعلا اذهب تدهع

 نع رفست دقو .ًايفاك أتقو اهل درفد فوسف نطفشاو

 يذلا جارفنالا ىودع طخ يف .ةيوستلا ىلع قفاوت

 ىدملا ةطسوتملا حيراوضلا ةلازا ىلع قافتالا هنشد

 ءوض يف ةيقوثوم بستكت ىودعلا هذهو .ايوروا نم

 سجاهب قلعتتو .ةيكريما .ىلوالا :نيتيزاوتم نيتلاح
 قافتا عرق ىلع ةيناثلا هتيالو لافقا ناغير سيئرلا
 ةحلسالا لوح تايفوسلا عض يخيراد

 ىلع يهو .ةيتايفوس .ةيناثلاو .ةيجيتارتسالا
 :.فوشتايروغ هدوقب يذلا حاتفنالا ةيحورب طاينرا

 « تسون سالغ» ةيسابنس حيمنأ تحد ءايرغو اقرش

 لهرتلا نم ليلقلاو .ةيتامغاردلا نم ريثكلا اهراعشو

 ينلا نيسلا ٍْق ةنعاطلا صوصنلا نمو يدئاقملا

 يدئاقع .فولسوس ليئادخيم عم اهنم مسق بهذ

 «لاملا سأر» باتك نب انكيناكيم نراق يذلا ؛بزحلا

 .هنوقبطي نيذلا لاجرلاو
 صيملا فقوللاو ...فوستدر وف

 فوستنروف ىلوي ةلوجح تدنرا بيلابسالا هذهل

 ىلوالا هتطحم يف دهاش هلعلو .ةصاخ تافصاوم

 أدب دقف .يناريالا نونجلا راثآ نم ًاضخغم دادغي

 سيئر بئانو ؛,نيسح مادص سيئرلا عم هتاثداحم

 عقو ىلع زيزع قراط :ةيجراخلا ريزو .ءارزولا
 ديشرلا ةمصاع هل تضرعت .ديدح مارجا خ وراص

 ةلاح مهمارجا ناب هوركذدب نا اودارا يلالملا لصعلو

 ام نيدقارعلا ةداقلا نم عمس هنكل .اهتاذ ىف ةمئاق

 لوحت ةطقن 09/8 رارقلا نا وهو .هعمسي نا بحي

 نم دب الو .داجلا يىلودلا لمعلا لجنس يف ةيخيران

 ةيعسوتلا ةمظنالا فونا نم مغرلا ىلع .هقيبطت

 قاثيم يدحت ةفالصب لصاوت يتلا ةيرصنعلاو

 ,مق ماظنو .لدعلاو قحلا ءىدابمو ةدحتملا ممالا

 قحلا تاموقم لك حاطا ؛ينويهصلا نايكلا رارغ ىلع
 .ةيلودلا ةيعرشلاو

 تارارق عم لماعتلا يف يقارعلا حوضولا اذهو

 - يقارعلا سيئرلا نم لك هيلع دكا ةيلودلا ةيعرشلا ىلع .وكسبوم ىلا ٠ يناجنسفار يمشاه ٠ .ىروشلا
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 نشي يناريالا ماظنلا نا ىلا اتفلو .هتيجراخ ريزوو
 ًاقرخ اهنوك ىلع ةوالع .يه :قارعلا دض ًابرح
 ,ةدحتملا ممالا قاثدمل ةيساسالا ءىدرابملل ًاحضاف

 تاطلسل ليثم هل قيسي مل ًايدحت ًاضيا لكشت

 تاعزانملاو تافالخلا لخ ىلع هتيالوو نمالا سلجم
 ساسا هنال 518 رارقلاب بحر قارعلاو .ةحلسملا

 روانت نيح يف :ةلماش ةروص يف عارنلا لحل حلاص
 ال ةروصب .نمالا سلجم ىلع اهطورش ضرغل ناريا
 ٌلوق سلجملا ناوق ضقرت اهناب كشلل الاجم كرتخت

 ىلع سيل .ناودعلا نيش يف اهرارمتساب ,العفو

 ةيبرغلا ةكلمملاو تيوكلا ىلع لب .بسحف .قارعلا
 .ةيلودلا دابملا 5 ةدياحملا ةحالملا ددهتو .ةيدوعسلا

 داحتالا بحاو ًاصوصخ :بجحاولا وعدب كلذل

 نا ءبرعلل ةقيدصو ىمظع ةلودك .يتايفوسلا
 ةصرف رادها مدع ىلع لمعتو ءاهتايلوؤسمب علطضت
 ...ةنيمثلا مالسلا

 هذه ىلا ىغصا يذلا يتايفوسلا لوؤسملا
 ةقثلا سساىا ةؤيكرشلا ةحضاولا ةعفاطلا
 ضين لكب ةكسمتملا ةيناسنالا ةيؤرلاو ,سفنلاب
 تابوقعلا ضرف يف هدالب ددرت للع ةيلودلا ةيعرشلا
 تو نيلجم رارقل يكريسمالا قرسخلاب ناربا ىلع

 دشحت لالخ نم ةقطنملاب نطختشاو دارفتساو

 0 بانسالا» نَّم ًاَءْرِح لّرِتَحاَو :ليطاسالا
 ةقطانلا «ةروثخلا» ةفدحص عم هراوح ِق «ةمحوسملا

 نا ىلا راشا نا يكارتشالا يبرعلا ثعبلا بزح مساب

 نع الا متت نا نكمي ال جيلخلا يف عضولا ةدح ةلازا
 نا امك .ةيسامولبدلا ةيسايسلا لئاسولا قيرط

 باسح ىلع سيل نارهط نم يتايفوسلا بارتقالا
 ... يناريالا برحلا رارق يف ريثأتلل ةليسو لب .برعلا

 ةطحم يف .نويتيوكلا نولوؤسملا رركو
 ةنورملا نا نم مهفواخم ةيناثلا فوستنروف
 اهماظنب تعفد ناريا هاجت ةعقوتملا ريغ ةيتايفوسلا
 عيسوت ىلا لب .ةقرحملا يف يضملا ىلا طقف سيل
 ةيامحلا مالعا لظ يف :تيوكلا فادهتساو .اهتعقر
 ىلع يتايفوسلا يساموليدلا اوزفحو .ةيكرمألا
 لودلا عم نواعتلاو :نمالا سلجم رارق قيبطت
 حاجنلا صرف لك ءاطعال هيف ةيوضعلا ةمنادلا

 اصوصخ .ةلجعتسم ةمهملا هذهو .ةقطنملا ىف مالسلل
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 .نطتشاوو وكسوم نيب نزاونلا ةسايس

 ئاضلا نقولا
 هتحارتسا يف عمجتسا فوستنروف نا ًاتفال ناكو

 عم لماعتلا يف يتايفوسلا قطنملا رصانع ةيتيوكلا
 ْق ءاحو .يناربالا ضفرلا عم ,ًايلاتو مذ رارقلا

 نوؤشلل ةلودلا ريزو ىلا و يذلا هتعلاطم

 ةسايسلا ناد .يميصقلا ف و هنس ,.ةيحجراخلا

 .«يل ودلا رارقلا تلطع يتلا يه ةقطنملا يف ةيكريمالا
 ريثكب ىوقا يه نارهط ْيف نطنشاو ةيبذاج نا لاقو
 نحنو .ةديدع لوقح فو ءوكسوم ةييذاج نم
 ,ةقطنملا ديدحتب صاخلا اندالب فقوميد نوكسمتم
 باطخ يف تدرو يتلا سمخلا طاقنلا ماهلتساو
 نوناك يف :يدنهلا ناكربلا ماما فينجيرب دينودل
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 مدع ظحلي ديبحتلا اذهو ١9/8٠١. (ردمسسيد) لؤالا

 يفو ءيبرعلا جيلخلا ةقطنم يف ةيبنجا دعاوق ةماقا
 ديدهتلاوا ةوقلا مادختسا مدعو :ةرواجملا رزجلا
 داعيتسا نكل .ةيبرعلا ةقطنملا لود دض اهب

 يفي ال - فوستنروف يل وي كردتسا  ةيلودلا راطخالا
 ةطخ حرطن نحنو .ةيميلقا راطخاب اهلادبتسا
 اذامو .ةيمدلقالا ةطرشلا آددم ىلع موقت ال .ةلماكتم

 ىلا ةيكريمالا عطقلا ترداب اذا جيلخلا لودل ثدحي
 باجاو ؟ةينانبللا ةبرجتلا يف ثدح امك :يراوتلا

 ذئدنع ثدحت :هلاؤس نع يتايفوسلا يساموليدلا

 ولو :فاضاو .اهب مكحتلا بعصلا نم تاروطت
 ناف ءنارهط دض ةيكريما ةيركسع ةيلمع تثدح
 ديدج ماظن يا نآل برعلا حلاصل نوكت نل اهجئاتن

 ٍِق ًايكريما ًابلخم نوكيس ىلالملا ماظن فلخيس

 باحسنا طرتشنو . .ًاعم هيدافت ديرن ام اذهو . ةقطنملا

 طقف ظحلب ال هنال :59/ رارقلا نيفذتل ليطاسالا

 لويذ ءاهنا ًاضيا لب .ةيميلقالا برحلا لويذ ءاهنا

 ىلع صرحن انك اذاو .ةقطنملا يف ةيلودلا بورحلا

 دودحلا ىلا يناريالاو يقارعلا نيفرطلا باحسنا

 ىلع .هتاذ تقولا يف و .اضيا :صرحن انناف .ةيلودلا
 هايملا نم ةيسلطالاو ةيكربمال |١ تاوقلا باحسنا

 ممالا مالعا عفرت :ةيلود ةوق ليكشتو .ةيلودلا
 لعاستو .548 رارقلا زيفنت ةياعرل .ةدحتملا
 يتلا فارطالا وا فرطلا نم زمغي وهو فوستنروف
 : الئاق ةيبرعلا هايملا ف ليطاسالا ةصقر ىلا تحاترا

 ؛نويكريمالا اهلجسي بساكم يا نا نودقتعت الا:
 ًايئاقلت ٠ اهتمجرت ىلا راصب دق :يىلب ودلا ىوتسملا ىلع

 متدخاو ؟نيينارتيألا حلاص يف بضت بماكم:ىا
 اهنال ؛:ةددحم ةدملو .ةيلود ةوق ىلا ةوعدلاب هتعلاطم
 يتفض نيب ةيوستلل ةيجذومنلا ةنامضلا لكشت
 ... برحلا

 ؟نويكربمالا تيجكسي له نكل

 .ةوق يف طغضت نطنشاو نا ةظحللا ىتح تباثلا

 تايفوسلا نا امك .ةوق يف نوبيجتسي نويناريالاو
 ظافحلل :مالسلا باسح ىلع ولو :ايئاقو نوكرحتي
 ىلع مهناهرو .ةيناريالا ةهاتملا لخاد ذوفن عقاوم ىلع
 نهذلا ىلا ديعت :ىرخا ةيناريا  ةبقارع «دنقشط»
 فصتنم يف ةيئاكسكاسلا  ةيدنهلا «دنقشط»

 يكريمالا لحاللا» نا نوريتعي مهنال .تانيتسلا
 ثتجي هنا امك .ةهج. نم برحلا فقوي ال «نهارلا
 دودحب قلعتت ةلأسملاو .ةيناث ةهج نم مهذوفن
 ةيؤرب اولوقي مل اذا .ةنيعم ةيجيتارتسا
 امك :نطنشاو دوعت انه نم .ةنيعم ةيجيتارتسا

 تقولا» رجتسك يرنه عورشم ىلا .وكسوم
 ناغير نيب ةأفدملا ةمق ىتح «؛عئاضلا

 لبقملا (ريمسيد) لوالا نوناك ا/ يف .فوشتابروغو
 ًايخيرات ًاقافتا ناميعزلا دقعي دقو .نطنشاو يف
 لب .ةيسلطالا ليطاسالا باحسناب سيل : :يضقي

 نم اهرماوا ىقلتت ةوق نم اهليوحتو .اهمالعا رييغت
 .ندنل نم تاميلعتلا ىقلتت دوق ىلا نطنشاو

 تايفوسلا كراشيو :نمالا سلجمب اهرودب ةطبترملا
 لدسُي لهف .نيينيصلا بناج ىلا ةرتفلا هذه يف
 ؟جيلخلا برح ىلع ذئدنع .راتسلا

 يف لاؤسلا اذه نع باجا فوستنروف يلوي
 نارهط لخاد ةديدج ةيعقاو حمالم سملتو .تيوكلا
 داوج دمحم ناريا ةيجراخ ريزو بنان اهنع ربع

 نا» :لاق امدنع ةيكيجلبلا ةمصاغلا ف :يناجيرال
 .هريفاذح لكب :297/ رارقلا قييطتيب ناربا كسمت

 مدعب يصوت يتلا هنم ةسماخلا ةرقفلا ةصاخ ينعم
 نيب قباطت ةمثو .عازنلا ىف ةيبذجالا فارطالا لخدت

 يركسعلا دجاوتلا ةروطخ لوح وكسومو نارهط
 ه9/ رارقلا قيبطت ىلع قافتاو جيلخلا ىف يكريمالا
 ُْق لمآنو . جيلخلا نم ةيبنجالا تاوقلا باحسناو

 زييمت نود القاعو ًانزتم ًافقوم برعلا ةداقلا ذختد نا

 !!رخآلا نع فرط يا
 نم ءزح ًاضيا اهلعلو .ةروانم ةدشانملا هذه لعل

 نكل اهدلح ليذبت ىلا رطضت امدنع ىعفالا ةيعقاو

 ًاراوحو :ةنهال ةيسامولبد ةكرح نا وه تباثلا

 رجانخلاب رخآو وكسومو نطنشاو نيب تاراشالاب
 نل رابكلا نا ىلا رشؤت نييناريالاو نييناريالا نيب
 ملاعم مسترت نا دعب الا ةلواطلا لوح اوسلجي
 تسيل ةجودزملا ةبعللاو .ةقطنملا يف ةيوستلا
 دومصلا اهفشك نا دعب .كلذك رمتست نال ةحشرم
 ماجحا ةفداصم ٍتسيلو .نايقارمعلا يدصتلاو

 ناريا فصق ىلع ادر .نييندملا برض نع دادغب

 هقفارمو طفنلا ىلع طقف اهزيكرتو :ةيقارعلا ندملل

 .ةيناريالا برحلا بصعل اهيقعت طخ يف .ةيعانصلا
 .نايعلل يناريالا داصتقالا ماظع رهظت نا نم دب الف
 دامو :تيح 5 ديك نيكل مث يذلا ةظحللا قحتستو

 بلط وحن نوعفادتيف .ينالم لا سوؤر مدلا راود
 ةليدب ةطلس ماما لاجملا يف نوحسفي وا .مالسلا
 ف طرخنتف .براجتلا نم ًاريشك تملعت دق نوكت
 نوداج تايفوسلا لثم نويكريمالاو .مالسلا ةيلمع
 ...ليدبلا ةطلسلا هذه لثم جاتنا يف

 حايبصلا ريبثم
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 ةنطملا يف رود نه تمت ١“
 زارهطوا حالسلا عيبرظحي عورشنب دعيو نامعو ةرماقلا ف كيفوسلا دقتني واه يرفيج
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 ةينرعلا ةقيلطلا ةرهاقلا

 دعو نيعتتسلا ىزكلا نلولخ نم نيمو يق [و
 ةيجراخلا ريزو واه يرفيج رداغ .روفلب

 ثحن :ةريصق ةرايز دعف ةرهاقلا ةيتاطنرحلا | "ل/
 سيئرلاو ديجملا دبع تمصع يرصملا هريظن عم اهيف
 برح يه ةبسيئر تاعوضوم ةثالث كرايم ينسح

 ةيرصملا تاقالعلاو مالسلل ىلودلا رمتؤملاو جيلخلا
 .ةيناطيربلا -

 ثحبو .نامع ىلا ةرهاقلا نم لقتنا واه يرفيج
 مامتهالا ىدم سكعي يذلا رمالا اهتاذ تاعوضوملا

 هذه هاجت ةيبرعلا لعفلا دودرو تالعافتلاب يبرغلا
 ةلوجف .اهنم فارطالا .فقاومو ةيسانسالا اياضقلا
 ىلع اهتيلوؤسم عقت ةملؤم ةيبرع ىركذ ف يتأت واه
 دعو ىركذ يأ :ةيناطيربلا ةيرامعتسالا ةسايسلا
 عم نامعو ةرهاقلا واه يرفيج رار كلذ عمو .روفلب
 .ةيبرعلا ةمقلا داقعنا نم مايا لبقو ؛ىركذلا كلت

 يتايفوسلا ةيجراخلا ريزو بئان ةلوج باقعا يفو
 .نارهطو تيوكلاو دادغب ىلا

 واه يرفيج تاثداحم ناف لاحلا ةعيبطبو
 ال ةقطنملا نوؤشن ًاصاخ ًايناظيرب ًامامتها تسكع
 ةيضقو :جيلخلا يف ةحالملا نما ةيضق اميس

 رصم نيد يركسعلاو يداصتقالا نواعتلا

 اهطابترا مغر ةيناطيربلا ةسايسلاف .ايناطيرنو
 اهنا الا ؛ةقطنملا يف ةيكريمالا ةيجيتارتسالاب قيثولا
 ىلا سابسالا ف دنتست ةصاخ ىساكم قيقحت لواحت

 مصاوعلا ضعبو ندنل نبي ةيخيراتلا تاقالعلا

 ةيجراخلا ريزو لواح قايسلا اذه يفو .ةيبرعلا
 يناطيربلا فقوملا هامسا امب ريكذتلا ةيناطيربلا
 رمتؤملا دقع ناب يكريصألا فقوملا نع زيمفملا
 عانقال رصم يف نولوؤسملا دهتجا لباقملا فو .يلودلا
 ىلع طغضلا يف ندنل رود ةيمهأب يناطيربلا ريزولا
 .رمتؤملا دقعل داجلا لمعلل نطنشاو

 ةرهاقلاب هتاثداحم يف دكا يناطيربلا ريزولا نكل
 يا لوخبي الا بجي مالسلل يىلودلا رمتؤملا نا ىلع

 .هيف نيكراشللا ىلع عون يا نم لولح ضرفل تاطلس
 ةينيطسلفلا ريرحتلا ةمظنم فقوم فصو امك

 نلعت نا رمتؤملا يف اهتكراشمل طرتشاو ضومغلاب
 دوجولا يف «ليئارسا, قحب هامسآ امم اددجم ًافقوم

 .فنعلا مادختسا ذيبنو
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 دكا .يرصم يسامولبيد ىلا ًادانتساو ,انهو

 ليثمت يف ةمظنملا قح ىلع ديجملا دبع تمصع

 ١47 يرارقب اهفارتعا ناو ءينيطسلفلا بعشلا
 يناطيربلا ريزولا هفصو ام ةلازاب ليفك

 ريزولا نا ًاضيا ظحولو .ةمظنملا فقوم يف ضومغلاب
 نيب ةرشابم تاضوافم ءارجا ضفر يناطيربلا
 ةيبرعلا لودلا نم بغري نمو ينويهصلا نايكلا
 ضفرلا اذه ودبيو .يكريما  يتايفوس فارشا تحت
 ىلع ظافحلل ايناطيرب نم ةلواحم نيبقارملا رظن يف
 فقوملا رهوج نا نا :ةمداق ةيوست يا ىف اهل ام رود

 ءانثتساب يكريمالا فقوملا عم ضقانتي ال يناطيربلا
 تاضوافم ىلع يتايفوسلا  يكريمالا فارشالا ضفر
 .رمتؤملل ندنل روصت نا فورعملاف .ةرشابم
 رمتؤملا نوكب مزتلي :ةقباس تاحيرضصت ىلا اداننساو
 .ىشابملا ضوافتلل ةيلود ةلظم

 رثكا ناك يناطيربلا ريزولا ناف لاح يا ىلع

 ةرايزلا يف تيقوتلا :ربحم يف واه

 حلاصملا ىلا رظنلاب جيلخلا ىف يرجي امب ًامامتها
 يتلا فوخلاو لملمتلا ةلاحو ,كانه ةيئاطيربلا

 طبترت يتلا يبرعلا ج اخلا لود نم ديدعلا تباصا
 يرفيج دصق كلذلو .ايناطيرب عم ةزيمتم تاقالعب

 اهيف نيسسح كلملا بعلي يتلا ةيندرالا ةمصاعلا واه

 ديدحتو ةيبرعلا ةمقلل بدترتلا يف ةيمهالا غلاب ارود

 ريزولا نا ودبيو .نامع ةمق تاررقم قفاو تارايخ
 نم لك رظن ةهجو عامسل ىعس دق يناطيربلا
 برحلا قاطن ناريا عيسوتن ددصب نامعو ةرهاقلا

 ةرهاقلا نا كلذ :تيوكلا ىلع رركتملا اهئادتعاو

 بعلل ةحشرملا ةيبرعلا مصاوعلا رثكا نم نامعو
 .امهلا دتعاب فصوبي ام ىلا ةفاضالاب جيلخلا يقف رود

 تايفوسلا ليمحت يناطيربلا ريزولا لواح دقو
 مهتسايس فصوف جيلخلا يف ثدحي ام ةيلوؤسم

 باسح ىلع بساكم قيقحت ةلواحمو .ددرتلاب

 اوعجارت تايفوسلا نا ىلا راشاو .ةقطنملا يف مالسلا

 ةحلسالا ريدصت ىلع رظح ضرفب حارتقا دييأت نع
 مغر رانلا قالطا فقو رارق ذيفنت اهضفرل ناريا ىلا
 .كلذ ىلع ىربكلا لودلا ةقفاوم

 يتلا ةرضاصملا يف يناطيربلا ريزولا نلعاو
 ةسايسلا» ناونعب يسامولبيدلا يدانلا يف اهاقلا
 ةمقلا يف يبرعلا فقوملا نا .«ةيناطيربلا ةيجراخلا
 ْق فقوملا تاروطت ديعب دح ىلا مسحيس ةمداقلا

 ,ةيلودلا فارطالا نم ديدعلا فقاومو جيلخلا

 مدقتس هتموكح نا نع يناطيربلا ريزولا فشكو
 ىلع رظح ضرفب يضقي نمألا سلجم ىلا ًاعورشم
 ضفارلا اهفقوم ةجينن ناريال حالبسلا تادادما

 رارسقلا عورشم لمشيو .راملا قالطا فقول
 ةقيقد ةيميظنتو ةيلمع تاءارجا يناطيربلا

 تقفاو اسنرف نا لاقو .ناربا ىلع لماش رظح قيقحتل
 عورشملا معدتس نطنشاو نا دكؤملا نمو :ةركفلا ىلع
 داحتالاو نيصلا نم لك فقاوم تيقب نكل
 ةصاخ اهب ؤبنتلا لاق امك نكمي ال ثيح .يتايفوسلا
  لواحي يذلا رماغملاو ددرتملا يتايفوسلا فقوملا
 هتامازتلا نم صلمتلا واه يرفيجل مالكلاو

 ىهتناو .نمالا سلجم رارق معد اهيف امب ةيلودلا
 ًاكرحت ةمث نا ىلع ديكأتلا ىلا يناطيربلا ريزولا
 نيمأتو برحلا فقو لجا نم أديدس اطشن ًانلود

 نيب فصلا ةدحو ىلا ًادانتسا جيلخلا يف ةحالملا

 نمالا سلجم ْق نيسمئادلا ةسمخلا ءاشضعأالا

 حالسلا تادادما ىلع رظح ضرفل مهدادعتساو

 .رانلا قالطا فقو ضفرت يتلا ةلودلل

 نكمي لما ةرداب سكعت واه يرفيج تاديكات
 دحوم يبرع فقوم قلخ ف اهلالغتسا ةيبرعلا ةمقلل
 ضعب جورخ نا ىفخي الف .يلود كسحتل عفدي
 يناريالا ناودعلا ةنادا نع ةيبرعلا فارطالا
 يناربالا ماظحلا مس ةدينط تاقالعب تيمنوحاو

 ةهجاوم وا ناربا معد ىلع ةيلود ًافارطا عجشي

 تايفوسلا ناف قايسلا اذه يفو .تمصلاب اهتسرطغ
 ةعجارمل نورطضيس دحوم يبرع فقوم ءازا
 ...مهفقاوم

 بعلملا ِق حيصتل دترت ةركلا ناف اذكهو

 لغتست نا ةمداقلا ةيبرعلا ةمقلا ىلعو ...يبرعلا

 .ةحاتملا صرفلا
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 جس اووسسو جوس ادواو بدو اراب لولا جووسو حولا نوم ةبججاب "وهدا جرا دس جرجا إلا ج جدد

 ا ساو جود كت دبس وو تودبد دج جما جمس جورج بيا

 لاسفلا ىلع ةلمحلاو يموكحلا ردفنلا

 كي ا ا 77ب7ب7ببب-ب

 قشمد يف ةمزألا لحي ءارزولا سيئر
 هت مدا وجت اة ووسام جوجو 11ج ردبسالا7”عجبببج دز

 وو سمسا وجا بال نوم + خت يدوب او #

 ًاينغ ناك مسكلا فوؤرلا دبع نا حيحص»
 لوقي ..148 ماع ةرازولا ةسائر هيلوت لبق | غلف

 اذه نكل» :فيضد نا لبق يقشمدلا كثدحم

 ,تارشع تفعاضت دق هتورث نا ةقيقخ يفخي ال
 .«خمراتلا كلذ ذنم تارملا تاثم امبرو

 نيريثكلا دحت ليصافتلا نع تثحب اذاو

 تمت يتلا ىربكلا ةيراقعلا تايلمعلا نع نوثدحتي
 فارشاو هفارشاب اهطيحم ىفو ةمصاعلا لحخاد

 لاومالاب ءاهباحضصا» ىلع تداعو ءدويز ىلع ظفاحملا

 نع ةديعبلا قطانملا نع نوثدحتي ...ةلئاطلا

 راعسأيب ةطساولاب ىرتشت تناك ينلا نارمعلا

 ةلودلا مامتها لك اهيلع طبهي ( !ةأجف) مث ةديهز
 قشتو ءابرهكلاو دايملا تاكبش اهيلا دمتف اهتزهجاو
 .ديعتو قرطلا اهيف

 قوس لخدتو مساقم ىلا زرفت كاذ دنعو
 ةيشحافلا ةيراقعلا تابراضملا

 هلاطت ال نيفظوملاو نيلوؤسملا نم «مسكلا» اذه

 ىلاوح نآلا ىتح تلمش يتلا ريهطتلا تايلمع

 باحصاو راغصلا نم مهمظعم فظوم فالاآ ةسمخ

 داسفلا فورظ يف ةطدسملا تاوشرلا وا تافلاخملا

 ماظنلا ةيلكيه يف براضلا يوينبلا للخلاو ماعلا

 ١ - ددعلا  ةيبرعلا ةعيلطلا ١5  4يناثلا نيرشت /١541

 مسوس وكاجول وجسو ودسجس»7 هتاسس» دوج جيسج

 نافع ةهق عب راذتا قشمد قلت نع ثعلب ساسح عقوم ف يروس لوؤس
 رييغت لصحب مل اذا ةيروس ةعطاقم ىلع

 ةأؤما هو .٠
 ن4 و بواب جب

 مل مايا لبق لاقتسا يذلا ءارزولا سيئرف ...اهلك
 لقن ًامامت سكعلا ىلع لب .ةيبساحملا ىلا هميدقت رحب

 ةسائرل امم ريثكب ربكا ةيمهالا نم هل رخآ عقوم ىلا
 نمالا بتكملا ًاسيئر هنييعت مت دقف .. .ةموكحلا

 ىل ونيس هنا ددرتي يذلا بايد دمحال ةفيلخ يموقلا

 .يتايفوسلا داحتالا يف ةيروس ريفس بصنم
 ,ةيروتاكيراك رثكا ةروصب امنا .هسفن رمالا

 بئانو عافدلا ريزو سالط ىفطصم دامعلا عم ثدح

 «ةلفحلا» قايس يفف .ةحلسملا تاوقلل ماعلا دئاقلا
 ةطياضلا ريدم ناك كلذ ريغو . بيرهتلاو داسفلا ىلع

 يف يكرمج نيمك سأر ىلع راجنلا ريشب ةيكرمجلا
 رم امدنع قشمد - توريب قيرط ىلع عنصملا ةقطنم
 تاوق ىلع ةيدقفت ةلوج نم ادئاع عافدلا ريزو بكوم
 .ةينانيللا يضارالا يف عدرلا

 ىلع ةلمحلا ءاضوض ىف يكرمجلا طباضلا سمحت
 نأب ةلئاقلا ايلعلا تاهيجوتلاب ثبشتو بيرهتلا
 بكوملا فيقوت ىلع رصاف .ةلمحلا قوف سيل ًادحا
 3 ةيرهملا داوملا ةرداصمو :تارايسلا شئتفتو

 بلعو بيلحو نمس :قشمد ىف ةدوقفملا داوملا نم

 رضحم ةباتكو ...(كلذ ريغو ةيحصو ةيقرو مراحم
 ..عافدلا ريزو «برهملاب» طبض

 نيرشعلا يلاوح تلصح يتلا ةصقلا تعاش -
 لاحي نا سانلا عقوتو .يضاملا لوا نيرشت نم
 تمدختسا يتلا يداصتقالا نمالا ةمكحم ىلا سالط

 نا لقالا ىلع وا ...ةلمحلا يف ةبخاص باهرا ةادأك
 ةيرازولا لادبتسالا ةيلمع لالخ رييغتلا هبيصي
 نحس ةيوقع تناك ةيلمعلا ةجيتنلا نكل .. .ةريخالا

 داق يذلا ةيكرمحلا ةطباضلا ريدمل ًاموي ٠4ه اهتدم

 .شدتفتلا ةيلمع

 قشمد يف ةنسلالا ىلع رودن ىرخا ةصق كانهو

 دق ماظنلا سيئر نا يه ةيروسلا ندملا نم اهريغو
 ةيوقع لازنإب يداصتقالا نمالا ةمكحمل حسسصممل

 هسفن تقولا ىف وه يذلا هتقيقش نبإب مادعالا

 تاوقلا تارياخم سيئر ناعنك يزاغ ديمعلا قيقش
 رشنب اهسفن ةزهجالا موقتو .نانبل يف ةيروسلا
 «ليوط لدعلا فسس» نأب ءاحنالا لحا نم ةياورلا

 !نوناقلا قوف دعب مل ًادحا ناو

 هذه ءارو ةقدقحلا ىصقتب نا دحال رطح اذإو

 ةسسؤم يف فظوم وه موكحملا نا هل فشكتي ةياورلا
 تمي ال وهو ؛ناعنك ليبن همسا يركسعلا ناكسالا
 !ةلص يأب دسأ ظفاح هلاخل الو ناهنك يزاغل

 نع ىصقا يذلا يىنوخلا دمحم ديمعلا ىتح

 ةيوجلا ىوقلا تارباخم زاهجل سيئرك هبصنم
 عقوم ىلا لقن .رصقلا يف لوا ينما راشتسمكو
 هنيدعت مت لا ٠ ةقياسلا ةينمالا هبصانم ىلع فارشالا

 دعبا يذلا تقولا ىف :ةيوجلا ىوقلا دئاقل انواعم

 ىوقلا كلت ناكرا سيئر دادح يحبص ديمعلا هيف

 .هعقوم نع
 ةلمحلا فاه

 ىلع ةبحخاصلا ةلمحلا هذه نا يه ةقيقحلا

 لاصتتسا ريغ ىرخا ًابابسا اهتابط يف لمحت داسفلا

 كانه تسدل هنا ةحرد ىلا ٠ :ماظنلا ىف لصاتملا داسفلا

 ! مآ لوؤسعهّلا يقر :مسسكلا
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 يتلا ةدعاقلا وا نوناقلا نا لوقلا يف ًاقالطا ةغلابم
 نا .داسفالاو دابسفلا يه هسفقئن ماظنلا اهيلع موقد

 سيلو نيفظوملا دسفا يذلا وه هسفن ماظنلا
 دلاخ ماكحا اهتثدحا يتلا ةبلجلا لكو .سكعلا
 نيع يذلا ةيداصتقالا ةمكحملا سيئر يراصنالا

 هذه يف ريغت ال ةديدجلا ةرازولا قف لدعلل اريزو

 ةزرابلا فادهالا ضعب يلي اميفو ...ًاًئيش ةقيقحلا
 :ءاضوضلا هذه ءارو

 قاطد ال دح ىلا ةيشيعملا ةمزالا تلصو دقل :الوا
 ةمصاعلا ُْق دحاولا نرفلا ماما روياطلا دنمب ثدح

 ةدع سانلا راظتنا لصنو ,ةليوط تافاسم قشمد

 زبخلا ىلع لصحي ال ةياهنلا يف مهمظعمو :تاعاس
 داوملا نم ريثكلا عم لصحب كلذ لثمو . هرظتنس يذلا

 .ةيويحلا ةيكالهتسالا
 هتورذ عمقلاو نمالا ةزهجا رافنتسا غلبيو
 نم ًابسحت ةيروسلا ندملا فلتخم يف ىوصقلا
 ريباوطلا هذه ىف اهنارين ىلغت ةيوفع راجفنا تالاح
 ١ ْ .ةطدحملا ةيرشبلا

 تالامتحا طبض يف ةحلصم ماظنلل ام ردقب نكل

 رهظمب روهظلا يفو .ةمزالا يف ةنماكلا راجفنالا
 نم ديب برضلا قيرط نع ولو .اهلح ىلع مزاعلا
 ةجاحب وه ام ردقب .اهنع ؛نيلوؤسملا» ىلع ديدح
 :نيضرغ قيقحت لجا نم اهزاربال ًايلاح

 نع ماظنلا سيئر ثحب نأب سانلا عانقا |
 تناك امهم ..ةديدج» فقاومو يسايس عورشم
 يف ,ةيتايفوسلا ةقرولا» عيب كلذ يف امب اهتعيبط
 ةقرولا» عبدو ,ةيلاحلا ةيلودلا تامواسملا زيلاهد

 ةضورعملا وا ةنكمملا عدلا ىدحا ْق ؛ هينيدطسلفلا

 عانقا ...ينودهصلا ودعلا عم ةرشابملا تاضوافملل

 فدهتسي امنا عورشم اذكه نع ثحبلا ناب سانلا
 الا اهل بيس ال يتلا ةمزالا قانخ نم سانلا جارخا

 .مكوحف بيرهتلاب هوطبض :سالط ىفطصم !!طئاضلا ..

 ووو رك نوريانات ملتخنع - 5

 !!«دومصلا» ىلع اهقافناو «ةيمدقتلا» ةيروس فقاوم

 رودب ةبغارلا ةيبرعلا تاهجلا عانقا - ب
 .نامع ةمق ةيشع يروسلا ماظنلا لمق نم ؛يباجسبا»

 رثكالا رمالا يه ةدعاسملل ةيروس ةجاح نأب
 لهسب ام اذهو ...رخا ع وضوم يا ثحب لبق احاحلا

 تاوق» ىلع يبرعلا قافنالا ةدوع ع وضوم يف ثحسنلا

 قلعتي اميف دادغب ةمق رارق ديدجتو .نانبل يف عدرلا
 .ىرخا تاونس رشعل «دومصلا معد» لاوماب

 نم ديري نمو ماظنلا سيئر عضو ةلواحم :ايناث
 نع ةيلوؤسملا قوفو ةمزالا قوف .هيلا نيبرقملا
 ربعت امك «نويقيقحلا, نولوؤسملاف .اهبابسأ
 يف ما يداصتقالا نمالا ةمكحم يف ءاوس .ةلمحلا
 نيلوؤسم وا نيفظوم ةعضب مه «بعشلا سلجم»
 يسلبارطلا يلع ةعانصلا ريزوك ءارزو ىوتسم ىلع
 وا ةلاقتسالا دعب ةرشابم هلاقتعاب رما زفن يذلا
 ةيبلق ةحيذي بيصا يذلا يدركلا دومحم ريزؤولا
 .ىفقشتسملا ىلا اهرثا ىلع لقن

 ةوقو نيفظوملا راغص ىلع ةلمحلا ةوسق نا

 هذه طورش نم يه ء.اهنع ةمحانلا ءاضوضلا

 :قدتصم» سانلا نم. غاطق عوا عاتقإلو ,ةيعللاب
 قوف مه نيذلا ريرحتل يلاتلابو !!ءاهتيدج»و ةلمحلا
 ءالؤه منمد هتاذب اذهو .اهناعبتو اهرازوا نم

 نيتسايسلا ديعص ىلع ًاعساو ةروانم شماه

 :ةيحراخلاو ةيلحادلا

 دومحم لاديتسا روصي يلخادلا ديعصلا ىلعف ©
 يهنيس رييغت هنأكو مسكلا فوؤرلا دبعب يبعزلا
 دالبلا جرخيو ةيداصتقالا ةمزالا لحيو نداسفلا

 انملس ول ىتحف ...ةيشيعملا ةقئاضلا لاح نم اهلك

 نكمي ال :نيلجرلا نيب ًايعون ًاقراف كانه نأب الدج
 عم داجلا يطاعنلل ةيناكما دوجو روصتي نا لقاعل
 ماظنلا ٍِق ءارزولا سسئر بصنم لالح نم ةمرزالا

 عقاولا ريغي ال ميسالا رييغم يبعزلا دومحم

 ليق بصنملا ىلوت دق هسفن مسكلا نأب ًاملع ...يلاحلا
 !!اهقاذ فادهالاو تاراعشلا تحت تاونس ينامث

 يعسلاف .يلودلاو يبرعلا نيديعصلا ىلع امأ ©
 هيلا انرشا امل ةفاضا  ةلمحلا ةيدجب نيينعملا عانقال
 ف دعاسي  ةيلودلاو ةيميلقالا ةمواسملا قايس يف
 ةفورعملا  ةيلاملا تاهجلا ضعب عانقا ليهست
 ايوروا ىف ةيلاملا تاتودبلاو ىلودلا دقنلا قودنصك

 ةلاح نم ةيروسب جورخلا ىلع ًاميمصت كانه ناب
 ديدجت ناكمالابف يلاتلابو .اهنويد دادنس نع رجعلا
 ف لصاح وه امك  فقوت نا دعي اهعم يلاملا لماعنلا
 نم كنرف نويلم 45٠ دادس نع زجعلا دعب اسنرف
  ةقحتسملا نويدلا

 ديدهتل لاسفلا ىلع ةلمحلا فيس مادختسا :ًاقلاك

 ناكرا نم ةوق قاروا مهيدل لازت ام نيذلا ضعب
 تامواسملا قاقحتسا ةيشع ءاوس .هسفن مكحلا
 تيملا نوؤش بيرت قايس يف وا ء.ةيلودلا

 دسالا لساب دادعا نا ًاحضاو تاب يتلا «ةفالخلا»و
 ...لاجملا اذه يف ًايلاح ةيسسابسالا ةمهملا وه اهل

 ,نداسفلاب عيمجلا ثولت ىدم كردي يذلا رصقلاف

 حيولتلا عيطتسي .كلذ ىلع مهعجش يذلا وه ناكو
 هذه يف فلاخم داهتجا وا ةضراعم يا ناب مهل
 هبحاص ىلع رجي نا نكمي ةصاخلا نوؤشلا
 ..العقف ةيكترم ةيداصتقا مئارج ناشي ةبساحم
 اةزهاج يلاتلابو

 يف جوري أدب ام ةيلمعلا هذه بلص يف نوكي دقو
 يف ءرابكلا» ضعب تاباكترا لوح نييركسعلا طاسوا
 رما يذلا قرفلا ىدحا سيئرك ...ةحلسملا تاوقلا
 ةمهمو ةريبك ضرا ةعطق يف ةمئادلا ةروانملاب هتابابد
 دئاق ناديز ديقعلا مهنيب نمو) طابضلا ضعبل قبس
 نمض نم اهورتشا نا (توريب ةنيدم يف عدرلا تاوق
 مهيلا ثعب مث .ريبدك دودرم تاذو حبرلا ةدكؤم ةقفص

 اذا الا ضرالا رداغت نل تابابدلا ناب مهربخي نم
 ةصح يهو .ةقفصلا يف هتصح سيئرلا كلذ يطعا

 !!ماقملاو ةبترلا عم عبطلاب بسانتت
 :ًاقلعم يسايعبالا لاؤسلا ىقبيو

 نم ماظنلا ناقنا ف تاكينكتلا هذه حجنت له

 ذاقنا ِق حجنت نل اهنا دكؤملا نم ناك ناو .؟هتمزا

 .؟الصا اهفده سيل اذهف ...دالبلا
 نا دكؤت اهجراخو ةيروس لخاد ةعلطملا طاسوالا

 ىروتسم نم ريثكي ربكا ةمهادلا تاقاقحتسالا

 ىعسي يذلا ةجلاعملا ىلع لياحتلا وا ةجلاعملا
 يف رابك نولوؤسم يفخي دعي ملو .هترئاد يف ماظنلا
 ماظنلا هيطاخب يذلا ىبرعلا عسضولا نا مالظنلا

 ام ريغ وه ةيروس نم بولطملا نا كردي تاب هتلمحب
 لوؤسم ثدحتي ...كلذ نم رثكا لب .ماظنلا هضرعي
 ًاراذنا قشمد يقلت نع ساسح بصنم يف يروس
 امك ًامامت ءاهتعطاقم ىلا دمعتس نامع ةمق ناب
 لوصح مدع لاح يف ةرهاقلا .دادغب ةمق تعطاق

 اياضقلا نم يروسلا ماظنلا فقوم ىف يدج رييغت

 لمحتت يتلاو اهلك ةيبرعلا ةمالا ددهت يتلا ةمهادلا
 .اهتهجاوم ةيلوؤسم نامع ةمق

 نامدع
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 عمو .ىرخا لود دودح لاطيل هدودح ىدعتب هنا

 نوؤشل يكريمالا ةيجراخلا ريزو دعاسم ةدوع
 قشمدو توريب نم يقروم دراشتير طسوالا قرشلا
 ةحلاصملا قيقحت يف حجني نا نود نم ءنطنشاو ىلا
 نوينانبللا داع .يروسلاو ينانبللا نيسيئرلا نيب
 نع ثيدحلاو .بقترملا راجفنالا نع نوثدحتي
 بزحلا سيئرو ةيروس نيب ةداح ةيسايس تافالخ
 نم دحاو وه .طالبنج ديلو يكارتشالا يمدقتلا
 تافالخلاو .نآلا .توريب ف ثيداحالا ىوقا

 تاوقلا» نيبو .«لمأ» ايشيلبم فوفص يف ةيسايسلا

 ىلا ريشت .بئاتكلا بزح تادادق ضعيو ,ةيناندللا

 .ةينادبللا ةمضاغلا ْق ,ًايلاح ةدئاسلا ةروصلا نا

 نم ةرود عال دناب ردنت يتلا تافالخلا ةروص ىه

 .ةديدجلا فنعلا تارود

 اع عشمد

 نا دكؤت .فرط نم رثكا ىدل ةرفوتملا تامولعملاو

 ىلع رقتسي مل .ةفلتخملا هليصافتب يسايسلا عضولا
 نيسيئرلا نيب يكريمالا رسجلاف .ةتنيعم ةطقن
 عاستا تالامتحاو .ًامئاق يقب يروسلاو ينانبللا
 .اضيا ةمئاق طالننحو ةمروس نيب فالخلا ةوه

 ةيبرغلا نيتوريبلا نيب سامتلا طوطخ تكرحت كلذل
 ةيئاوشعلا فئاذقلا تطقاستف .ددىدح نم ةيقرشلاو

 ىوقلا نا ًاحضاو ادبو .ةينكسلا قطانملا يف

 افرألاو موتفملا دارضالاو ةسائرلا تاداختناب : نكحتلا
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 ناك يضاملا ريوتكا / لوالا نيرشت ١9 يف
 :نانبل يف ةيسنرفلا ةرافسلا سارح نم ةثالث
 ةرودلا يح نم عئاضبلا ضعب نورتشي

 ةيناكسلا ةيبلغالا تاذ دومح جرب ةقطنمل قصالملا

 نانتا ليتغا امدنع .ةيقرشلا توريب يف ةينمرالا
 .ةريطخ حورجيب ثلاثلا ببصاو امهنم

 ثداحلا نا .نييسايسو نيبقارم , عيمجلل ادب دقو
 مت يتلا ثداوحلا نم ةلمج نع الصفنم سئل

 ةينانبل قطانم فو ةيبرغلا توربب ىف اهذيفنت

 لايتغالا :ةدحاو فاييهابو تافصب مستتو .ىرخا

 ضعب عراسو ,.ام يسايس لمع ذنفنت لحا نم

 يركسعلا قحلملا لايتغاب ريكذتلا ىلا نيبقارملا
 توريبب ةيمزاحلا يف رييتوغ لينولوكلا يسنرفلا
 ططخم نم ًاءزج تابلمعلا كلت نيريتعم .ةدقرشلا

 نم ًايوق ًامعد ىقلت ,تايشيليم وا فارطا هذفنت ريبك

 طويخ كيرحت نع اموي فقوتت مل ةيميلقا ةلود
 .اهتاباسحو اهحلاصمب اهطيرو باهرالا

 نيدهج نع :توريب يف اردص ناذللا نانايبلاو
 لايتغالا ةرئاد عاستا لامتحا ىلا ناريشي ,نيتفلتخم

 شيجلا ينبت ىلا نينايبلا دحا بهذيو .تايفصتلاو
 نلعي نيح يفي ءلايتغالا ةيلمعل يرسلا ينمرالا

 «نيقاش سوئئاط ةدحو» ةيلوؤسم يناثلا نايميلا

 نع جارفالاب ةيسئرفلا ةموكحلا ًايلاطم ؛ ةيلمعلا نع

 ةسادئسلا نع ًاعفادمو هللا دبع مدهاربا جروح

 ةطقن نانبل يف يروسلا طروتلا غلب لهف .ةيروسلا
 قشمد ديرت ىرخا افادها كانه نا ما .ةدوعاللا

 وا بيرق نم لايتغالاب ةقالع اهل ناك اذا ءاهذيفنت
 ؟ديعب نم

 نا ريغ :لايتغالا يف ةلعافلا ةهجلا ديدحت نكميال
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 نوفرعي نيذلا نييساموليدلاو نينسايسلا نييقارملا

 تايوعص نع نوثدحتي :ةيروس يف عضولا ةقد
 ةلواحم ىلا ارخؤم ةيروس تعس دقو. ةيدج بعادمر

 ةداعال ليمجلا نبما ةيروهمجلا سيئر باذتجحا

 راتخا ليمجلا نا ريغ .نانبل يف اهتسايس ىلا نزاوتلا
 ىلا ىعس ٠ رخآ ىنعميب .هنا يا .ةرهاقلا ىلا قيرطلا

 يف ةيروسلا ةسايسلا ىلع ةنيعم تارايخ ضرف

 .ناتعل
 يروسلا فقوملا ىلع نيعلطملا ضعب بهذيو

 نع نوثدحتي امدنع ؛كلذ نم دعبا ىلا ءيمسرلا
 .رشايم يروس يركسع طروتب ءىبنت تاعقوت
 :ةليوط ةكرعم ضوخت ,مويلا ءاهسفن ربتعت قشمدف
 باختنا ماع نم دعبا ىلا اهجئاتنو اهراثآ دتمت
 نمو .لبقملا فيصلا يف نانبل يف ةيروهمجلل سيئر
 بسكي يذلا يلودلا وا يميلقالا قيرفلا نا دقتعملا
 يف مكحتلا نم نكمتيس .ةينانيللا ةسائرلا ةكرعم

 يف امبرو .نانبل يف عارصلا طويخب ةلبقملا ةلحرملا
 يرجت يهو ,ةلهس تسيل .نذا ,ةكرعملاف .ةقطنملا
 .يلودو يميلقا فرط نم رثكا نيب

 ذيفنت ةيروسلا ةمصاعلا لصاوت نا راظتنا يفو
 شيجلا ناف .تالايتغالاو تايفصتلا يف اهعورشم
 يف فدهتسملا وه ىقبي :ةيقرشلا قطانملا يف ينانبللا
 كلت يف شيجلا ةدحو رارمتساو .ةيروس ةطخ يا
 ةيروسلا تاوقلا ىلع بعصلا نم لعجي .قطانملا
 يا ناف كلذل .ةيسايسلاو ةيركسعلا اهترطيس ضرف
 هجئاتن كرتي .ةيقرشلا قطانملا يف ينما لالخا
 ىعسي يتلا ينانبللا شيجلا ةبيه ىلع ةيبلسلا
 عيمج هيف رذنت تقو يف .:هيلا اهتداعا ىلا مكحلا

 .نانبل يف يرجي اميف .عساولا راجفنالاب تاروطنلا
 ,ةيئاهنو ةتباث ةروصب دكؤي .روهش ةثالث يلاوح ذنم

 راوحلا نع ةزجاعلا ةيسايسلاو ةيركسعلا
 عفادملا حادحتسا ىلا اجلن ينلا يه .مهافتلاو

 ىلا ءوحللا نوردتعي نيبقارملا نا ًاملع :.فئازقلاو

 ىوقلا نبي راوحلا عاونا نم اعون ,ةهوقلا مادكختسا

 اهذقنت ةيوبست ىلا لوصولا نع ةزجاعلاو ةفلتخملا

 نا ىلع ةنيابتملا تامولعملا رداصم قفتتو .قرغلا نم

 قاطب ال يذلا ينانبللا دهشملا |
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 كيرحت نع نيديعب اوسيل نييروسلا نيلوؤسملا
 ىلا يمرت .ةيسايسلا مهتطخ نال .سامتلا طوطخ
 نم اونكمتيل .ةيقرشلا قطانملا يف رعذلاو بعرلاةراتا
 لبق اهب بعللاو ينانبللا شيجلا ةقروي كاسمألا
 يف ةيروهمجلا سيئر باختنا دعوم ىلا لوصولا
 ةموكح ليكشت قشمد تضفر اذهلو .لبقملا فيصلا
 ةيسايس بساكم ىلع لوصحلا لبق .ةديدج
 لوصح نود تلاحو .ليمجلا سيئرلا نم ةيركسعو
 لبق .ةموكحلاو ةيروهمجلا يسيئر نيب مهافت يا
 دونبك اهتدروا دق تناك يتلا اهبلاطم ذيفنت
 يف هطاقسا مت يذلا ,يثالثلا قافتالا» يف ةيحالصا
 يف ةكرعملاف . ١585 ماع نم رياني / يناثلا نوناك

 ةيروهمجلا سيئر ةكرعم يه .قشمد تاباسح
 نا ىلا ريشت نآلا ىتح ةحضاولا ةروصلاو .لبقملا
 تسيل يسايسلا لحلا تاباسح ناو تأدب دق ةكرعملا

 نوكي نا ودعي ال يرجي ام لكو .قالطالا ىلع ةدراو
 هعضو فرط لك نسحي نا راظتناب .تقولل اعيطقت
 نيزاوملا نكت ملو .رخآلا فرطلا باسح ىلع
 ,ةيئاهنو ةتباث :ةينانبللا فارطالا نيب ةيلخادلا
 نع نوبقارملا ثدحتي كلذل .برحلا تاودس لاوط
 ةسائر ةكرغم لخدي يذلا ةأاجافملا رصنع
 تاباسحلا ىلقيو ,ةريخالا ةظحللا يف ةيروهمجلا
 تاباختنا تافلم نوعجاري نيذلاو .ىوقلا نيزاومو
 نا مهل نيبتي ,191/5 ماع ذنم ةيروهمجلا ءاسؤر
 طوطخ دنعو ؛قرولا ىلع ضاخت تناك يتلا كراعملا
 ةيبرفلا نيتوريبلا نيب لصفت يتلا سامتلا
 سيلاوكلا ف ضاخت يتلا كراعملا ريغ يه .ةيقرشلاو
 .ةيلودلاو ةيميلقالا

 راوح نوكي نا ودبي ال .نآلا يرجي ام ناف اذكهو
 ,ةجيتن يا ىلا يضفي ال ًايطنزيب الدج وا «.ناشرط
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 ىلع طقاستلا ىلا تداع يذلا فئاذقلا نا ًاملع

 ليوط يركسع راجفنال ةبادب يش ,ةينكسلا ءابحالا

 ةيبرغلا توريب نيب ةكرعملا أدبت دقو .ريرمو
 نم ةكرعملا طخ ىلع قشمد لخدت مث :ةيقرشلاو
 .اهحلاصمو اهتاباسح نمض

 ناميخلا دض برحلا
 ىلع ميخي يذلا ناقتحالا نم ءاوجالا هذه ف

 يمدقتلا بزحلا سيئر ناك ؛ةينانبللا ةمصاعلا

 «لما» ايشيلبم سيئرو طالبتجح ديلو يكارتشالا

 يعويشلا لمعلا ةمظنمل ماعلا نيمالاو يرب هيبد

 يروسلا بزحلا نم سراف ناورمو ميهاربا نسحم
 يف :جيرج نارجج حانج  يعامتجالا يمونقلا
 يف ةينيطسلفلا تادايقلا ضعب نوقتلي .رئازجلا
 تاميدخملا دض برحلا تغلب نا دعب .ءريرحتلا ةمظنم

 ملو .ىصقالا اهادم بونجلاو توريب ف ةيذيطسلفلا
 فلم يوطي نا يرب هيبن ةعاطتساب ناك اذا فرعب

 لثم يف ,يئاهنلا رارقلا نال ,تاميخملا دض برحلا

 يتلا ةيروسلا ةمصاعلا يف دوجوم .ةيضقلا هذه

 نود نم فلملا كلذ قالغا .ةمزاج ةروصب ضفرت
 ناف اذكهو .ةينيطسلفلا ةقرولا ىلع لوصحلا

 يروسلا باوجلا لمحت ةلبقملا ةليلقلا عيباسالا

 عم اهتاءاقلو ةينانبللا تادابقلا فقوم ىلع يمسرلا

 لهف .رئازجلا يف نيينيطسلفلا نيلوؤسملا ضعب
 ةمظنم داجت ةروانملا ةيرح دقفت قشمد تأدب

 ' ةيروسلا ةمصاعلا نا دكؤملا نكل .امبر .ريرحتلا
 ريكس ريرختلا ةمظحم واو .فطعنملا ىف فقت

 اديازتم ارود اهل حبتت ةديدج تاقالع ةماقال فقوملا

 ذنم حولب ادب دق ناك ام وهو ,ةينانبللا ةحاسلا ىلع

 يف ةيديطسلفلا تامدخملا دض برحلا عالدنا

 ردرحتلا ةمظنم لوخدو . 1948ه ماع وينود/ ناريزح

 طلخ نم ديزيس ةينانبللا تانزاوتلا طخ ىلع

 ةطيرخب نهكتلل لعجيو ,ةيساسسلا قاروألا

 .اليحتسم نكي مل نا ًابعص ليقتسملا

 يرؤسلا - يقررفإلا طيقلا
 لصب يذلا طيخلا وه نبأ :لاؤسلا ىقبي نكل

 ثداح نيدو .ةينانبللا ةروصلا يف ءازجالا كلن نيب

 ؟ةيقرشلا ةقطنملا يف لابتغالا
 - ةينانبل ةيسامولبد رداصم بيجت  دكؤملا نم

 يا ْق باهرالا نيب طيرلا اقالطا اهجعزي ال قشمد نا

 يسايبسلا عضولا ليصافت نيبو ةينانبل ةقطنم
 .قشمدو نطنشاو نيب نهارلا راوحلاف .هتاروطتو
 تبلاطو .باهرالا ةيكريمالا ةمضاعلا هتمسا امم
 .هنيبو اهنيب طابترالا كفب .ةيروسلا ةمصاعلا
 لاضن يبأ بتاكم قالغا ركذت لاجملا اذه يف نكمي)

 نيتمصاهلا نيب راوحلا روطت مث .(ةيروس يف
 بتاهرالا طيبض ساسا ىلع ةيروسلاو ةيكريمالا

 يف ةزجتحملا ةيبرغلا نئاهرلا نع جارفالاو هبرضو
 .اهيلع حلت لازت الو .اهتابلط نطنشاو تركذ .نانبل
 ام يزاوب يذلا نمثلا اهيلط قشمد تررك لماقملا فو

 «,ليئارسا» ىلا ةيكريمالا ةدحتملا تايالولا هعفدت
 قشمد يأر يفو .اهيلا ةلوكوملا تامهملا ذفنت امدنع

 ةءارق ديعت نا نطنشاول نكميو .فورعم نمثلا نا

 تصرح دونب يهو . «١ قشمد قافتا» يف ةدراولا دونبلا

 ةينانبللا نيتقرولاب كاسمالا ىدعتت ال نا ىلع
 ضعبو ينانبللا سيئرلا ناك اذاو .ةينيطسلفلاو
 عضت .ةينانبللا تاوقلا» لثم ىرخالا ىوقلا
 ناكماب ناف ؛:ةيروسلا بيلاودلا يف ليقارملا
 تناك اذا :ليقارعلا كلت ريثأت نم دحت نا نطنشاو
 ريثأت نم قشمد دحت نا لباقم .ًايلك اهتلازا ديرت ال
 عضولا ىلع («هللا بزح»و طالبنجو يريب) اهئافلح
 .نانيل يف يسايسلا

 دض لابتغالا تذفن يتلا ةهجلا تناك ايأف
 ناف .ةيقرشلاةقطنملا ف نييسنرفلا نييركسعلا

 يروسلا ماظنلا وه ثداحلا نم لوالا ديفتسملا

 ةيفلخلا راوحلا تاونق يف هفيظوت ىلا ىعسيس يذلا
 ؛لقالا ىلع وهف .ةدحتملا تايالولا نيبو هنيب
 عارذ نا ةيكريمالا ةمصاعلل تبثُي نا لواحيس

 .يروسلا شيجلا عارذك تسيل ينانبللا شيجلا
 ,نمث ىلا جاتحي .نانبل يف باهرالا برض اهميزلت ناو
 :يف يا ؛توريب نم ةيقرشلا قطانملا يف دوجوم نمتلاو
 .ةزربلا ىنبم يف عافدلا ةرازوو يروهمجلا رصقلا

  ةيكريمالا تالاصتتالا ناف :لاح لك فو
 بعصلا نمو .ءافخلا ٍِق رودت لازت ال ,.ةيروسلا

 ةيلودو ةيميلقا لماوع ريثأت لعفب .اهجئاتنب ؤيننلا
 لماوعلا هذهو .يمسرلا يروسلا فقوملا ىلع ةديدع

 ددرتت قشمد لعج يذلا يسيئرلا ببسلا نوكت دق
 تحمس امدنع :نطنشاو ىدل اهتادهعت ذيفنت ءازا
 .ةييرغلا توريب ىلا اهتاوق ةداعإب اهل

 ؟يونخملا بارشألا

 سيئر باختنا نال ةلجعتسم تسيل اهنا ودبي
 ىلا لوحتي داكي :نانبل يف ةيروهمجلل ديدج
 نطتشاو عم مهافت ىلا ىعست يهو .مهاد قاقحتسا

 مهافتلا ققحتي دقو .ديدجلا سيئرلا ةيوه ىلع
 ةيميلقا تار وطت هفسنت دق امك .يروسلا  يكربمالا

 ليصافتلا ةطيرخ ىلع دعاس يذلا رمالا .ةيلودو

 لعجيو :يسايسلا عضولا ةروص يف ءازجالاو
 اذ :ةينانيل ةقطنم يا ىف عقب يذلا ريغصلا ثداحلا

 بارضالاف . ةروصلا لمحم ىلع ريثأانو ىزغمو ىدعم

 .ماعلا يلامعلا داحتالا هنلا اعد يذلا حوتفملا

 ةيعامتجالاو ةينداصتقالا عاضوالا ىلع ًاجاجتحا

 .لعافلا هربثأت هل نوكيس .يموكحلا للشلاو

 لبق ةيسايسلا هنهجو ذختا دق بارضالا نا ةصاخي

 داقنإ ِق ماعلا ىلامعلا داحتأالا حجني لهف .أدسس نا

 لغتست ما ,تيتفتلاو مذرشتلاو ماسقنالا نم نادبل
 ,حوتفملا بارضالا ةصرف ةيلودلاو ةيميلقالا ىوقلا
 ؟هيتيتفتو نانبل قيرمت يف نعمتل

 ىلا ةطحم نوكيس ح وتفملا بارضالا نا اعيط

 بارضالا لدق ام لاقي دقو .ىرخالا تاطحملا بئاج

 نم ثدحيس ام راظتنا نم :نذإ :دب الف .ددعب امو

 لفغن نا نود نم .حوتفملا بارضالا لالخ تاروطت
 لاح يف نامع ةمق اهكرتت نا نكمي يتلا تاريثأتلا
 .اهداقعنا

 شلك زاوف
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 ويل د رو ةةاج د ةفر #م# ةادسم جب وج تهت رزلاطت جرب هدو

 ا جو مرج وو وتم»» جند جتا

 . ةيبرعلا هن ةعبلظلاب ب صاخ- طابرلا

 مرصنملا (ربوتكا) لوالا نيرشت 58 يف
 سلجملا لامعا يناثلا نيسحلا كلملا 2 نب

 وهو .طيطختلاو ينطولا شاعنالل ىلعالا [٠
 اهبلا دهعبي يتلا برغملا يق ايلعلا تائيهلا يدحا

 يتلا ةيعامتجالاو ةيداصضتقالا عيراشملا ةساردب

 مدقتو .هسفن كلملا نم هيجوتب ةموكحلا اهدعت

 رييسنتلا ططخل تايولوالا نأشي تاحارتقالا

 .ةيمتتلاو

 شاغنالل ىلعالا سلجملل يلاحلا عامتجالا
 كلملا نم تاهجوت رودصب ًاقوبسم ناك ينطولا
 عامتجا لااخ كلذو لوالا ريزولا ىلا يناثلا نبسحلا

 اهلامجا نكمي )807/0/١1(. طيطختلا سلجمل يلوا
 .ةيوهجلا ةيمنتلل ةيقبسالا ءاليا - :يتآلا يف
 ةنبداصتقالاو ةيختنملا تاسسسؤملا كارشاو

 .ةيزيفنتلا ةطاسلا بناج ىلا ذيفنتلا يف ةيعامتجالاو
 عيراشملا حرط يف صاخلا عاطقلاو صاوخلا كارشا

 يتلا ةلودلا ةيلوؤسم نم فيفختلاو .اهذيفنتو
 طاشنلا طيضو زيفحتلا لع اهرودوصتقي نأ يغب
 .يداصتقالا

 ةموكحلا نا ةراشالا٠“ انه ء.ديفملا نم

 ًاديدج ًاموهفم تمدق ,لقالا ىلع ةنس ذنمو .ةيمرغملا
 تمسأ وأ هتمساف هجهنمو طيطختلا ةنلمعل
 ةيمنتلا راسم, ب 1988-1447 ,ططخم»
 ليدعتلا اذهب دوصقملاو .«ةيعامتجالاو ةيداصتقالا

 مدعو :طيطختلا موهفمب ةنورملا نم ردق ربكا قاحلا
 .اهقيبطتو اهنومضم يف ةمراص ّةدام هيلا رظنلا
 تاسئالملاو فورظلا تايصوصخ ىلا اهعاضخحاو

 اهتاجاح رولبتو دالبلا عقاو روتعت ينلا
 (ةيلاملا) ةيقيقحلا تاردقملا اذكو .اهتاعلطتو
 . تاجاحلا هذهل ةياجتسالل

 اننإف :تايطغملا هزه انماما تحضتا دقو :نآلا
 اهمسر يتلا فادهالا كاردا ىلع ردقا نوكنس
 نييتو :ةمداقلا تاونسلا ىف هدالبل يناثلا نيسحلا

 تاينبلا سمتس يذلا رسبتقتلا رواحم نربا

 نا ةلودلا ىعست يذلا ديذحلا رودلاو :ةيجاتنالا

 تاجاحلا ةهجاوم ىلا علطتت يتلا يهو ءاهيلا بسني
 ماع قفا ىف ومنلا تالضعمو ناكسلل ةديازتملا
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 ١9/17 يناثلا نيرشت 4. 575 .ددعلا  ةيبرعلا ةعيلطلا-

 تانينامثلا ةياهن يف برفملب عا م سل
 فدو 03 وو وم ا وو سدس يجب ها جا ا دج ذبح

 0 ا با اة قلب ست بدبس نو وزود ليدجدع» قي د اجل

 ىلعالا سلجملا ماما نمشي كلم ناطق.

 يناثلا نسحلا ددح طيطختلاو ينطولا ساعنالل

 نا برغملل يغيبذب /5 . ه و ؛ نيب حوارتت ومن ةيسن

 طيطختلا ةيلمع ةمهم نا رينعاو ,ًايونيس اهققحي

 .تاناكمالا ءاصحاو تاجاحلاب فيرعتلا ىف نمكت

 رايثتحا بسنالا نم ناف ةريثك تاجاحلا نااميو

 .تايولوالاو تايقدسالا عضوو :تالاحجملا

 : جيردتلاب اهب ىظحي نا يغبني تايولوالا نإف ءاذلو
 هريوطت ىلع ةدعاسملاب كلذو ءيحالفلا ناديملا

 ةموكحلا نا ىلا ةراشالا انه دئيفملا نمو .ةعرسب
 ناو قيس (ًاديدحت - ةيلخادلا ةرازو) ةيبرفملا

 فايرالا ةيعضو نيسحت اهنم فدهلا ةطخ تحرط
 ,ندملا ىلا حوزنلا ديازت لكش نم كلذ ّدحب نا يف الما
 ةيرضحلا زكارملا نم ةلاطبلا ةفاثك نم فيفختلاو
 كلانه نإف تحبلا يحالفلا ديعصلا ىلعو .ىردكلا

 نسسلا تاونسلا ططخت كفا دها : ىناكلا نسحلا كلملا

 ةيعارزلا تالواقملا يف رظنلا ةداعا ف نمكي رخآ ًافده
 نيعرازملا ماما نسحا صرف ريفوتو ,ةيمومعلا

 تارودلا نم ةدافتسالاو :بئارضلا نم فيفختلاب
 نم ردق ربكاي عافتنالا ىلا كلذ يدؤي نا ىسع :ةنكمملا

 .تاريخلا
 يا :ةطسوتملاو ةفيفخلا ةعاضصلا ناديم

 ةيعانصلا عيراشملا ةماقا ىلع لبقتسم زيئكرتلاب

 ةيدودرم يطعت ينلا كلت ةطسوخملاو ةريضصلا

 يتلا ةمخضلا عيراشملا نم الدب ةلجاعو ةبولطم
 ةيلاع فيلاكتو رامثتسالا نم ةليوط تاونبس ٍبلطتت
 2 .جاتنالايف

 يا :ايجولونكتلاو يىلاعلا ميلعتلا ناديم

 نم ددع ربكا رفوي امي لاجملا اذه معد ىلع صرحلا

 يف ةمحازملا ىلع ةرداقلا ادلعلا ةيبرغملا تاءافكلا
 دادعاللا ْق ساستح رود لغشو ,ةيلودلا قوسلا

 .ةينطو ايجولونكتل
 روظنم يف لظن .اهتيمها ىلع .فادهالا هذه نا

 يلاملا عضولا ةاعارمب اهذيفنت يف ةنيهر برغملا كلم
 يتلا رييستلا ةينازيم ةيعضوب ةطبترمو .دالبلل
 لالتخالا ىلع بلغتلا لجا نمو .ةلودلا لهاك لقثت
 وه بولطملا نإف :ناكمالاو ةجاحلا نيب ضراعتلا وا
 يا .طيحملا عم (ةمصاعلا) زكرملا دوهج فتاكت

 معدب ؛نآلا نم ةّينعملا ةبختنملا ةيلحملا تاعامجلا
 اذه ىنعمو .ريدستلا ةينازيم يف ةمهاسملا ىلع ةلودلا

 ,ةيلحملا تاعافمجلا عم ديب !ديب لمعتس ةلودلا نا

 ناو اميس .ةيرضح وا ةيميلقا وا تناك ةيوهج
 .«ةدوجوم ةيبرغملا هورخلا»

 لمعللو .رولبتي نا معدلا اذهل نكمي فيك
 نم ًاقالطنا هدودرم يطعي نا .جتنملاو كرششملا

 هاري امك معدلا اذه) ؟ةرفوتملا ةينطولا ةورنثلا

 ىلا ءوجللا هتاوداو هرهاظم نيب نم (يناثلا نيسحلا

 عيرسلا زاجنالا ىلا يضفي يذلا لوقعملا رامثتسالا
 مه زيفحتلا اذهب نوينعملاو .ةلجاعلا ةيدودرملا يذ

 عضو مهنم ًابولطم تاب نيذلا نويلحملا نوبختنملا
 نكلو .ةيمنتلل ةيوهج تاراسمو ةبومنت تاططخم

 ةيراجتلا تاسسؤملا نم لالا سار وكلام .ًاضيا
 ,ةورثلا ىلع نيرطيسملا نم ةيعانصلاو ةيكنبلاو
 ىلا اهوعدي رشابم باطخ تاهجلا هذه ىلا هجو دقو
 .فخا هدئاوف لعجو ضورقلا ريرحت

 ةيداصتقالا تاهجوتلاو تارايخلا لمحم هذه
 ةلودلا مره سأر نم ةحورطملا ةيعامتجالاو
 يسامخلا ططخملا يف مكحتتس يتلا يهو .ةيبرغملا
 عضو مث .كلذك اهئوض ىلعو .مداقلا يبرغملا
 .ةديدجلا ةيلاملا ةنسلل ديدحلا نوناقلا

 يف ءقلعتي رمالا نأب فيضن نا انيلع ىقب
 ال ةيومنت ةفسلفب وا :ةماع تاهيجوتب .ةياهنلا
 ءافولا ىلع ةريجم ةرورضلاب ءاهسفن ةلودلا ربتعت
 ءاكريش نيد كيرش ىلا تلوحت اهنا ريتعت تمادام اهب

 مهنمو ,سلجملا لخاد دوجوم مهنم ضعب نيرخآ
 نييباقنو نييسابس نيب ةضراعملا رصانع .اضبا

 نع اريثك فلتخت يتلا مهتاوصا كش ال نوفهمسيس

 طيطختلل يمسر روصت لك نودناسي نم تاوصا
 نيب ةبوسحم ريغ ةفاسم كانه لظتس نكل .ةيمنتلاو
 .هرارقا ةيناكماو ضارتعالا قح
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 :نع فشكي مكحلا ماظن بلقل لشثافلا ططخملا.

 اناني ! 8١ ف دلاصعلا تاوعدلا رطاخم
 دل حقنا: و جد رب بز ويح 1173 وتتعامل *ج17 127 11# 220010

 ًانايب ةيناتيروملا ةيلخادلا ةرازو تردصا
 نع يضاملا ربوتكا - لوا نيرشت 18 موي
 لبق اهفاشتكا مت يتلا ةيبالقنالا ةلواحملا

 نم ١١ موي اهيف طروت نم لاقتعاو عويساب كلذ
 رداصم ةدع مامتها نايبلا راثا دقلو .هتاد رهشلا

 يف اوكراش نيذلا ةبترم ةصاخ اهفادهاو ةيبالقنالا
 .اهزيفنتل اوايهتو اهدادعا

 روكذملا اهنايب يف ةيناتيروملا تاطلسلا تربنعا
 قح ٍِق ةميرح مكحلا ماظن بلقل ةلواحملا دذه»

 ول بيستتس تناك اهنال اهرساب ةينطولا ةعومجملا
 ةحيذملا عقوتو !«ةبيهر ةحبذم يف  ذيفنتلا اهل بتك
 3 مهجقاوم ةيمهإو ةظحلا يف نيطروملا ةعسطل ةعيسطل ءاَج

 ةيركسعلا ةنجللا لخاد نم مهضعبو ةطلسلا مره
 لقالا ىلع ةثالث نإف رخا ريبعتب و ,ينطولا صالخلل
 ةياغل نوريتعي اوناك ةيبالقنالا ةلواحملا سوؤر نم
 نم ابرق زومرلا دشا نم يضاملا لوا نيرشن ١١ موي
 .عباطلا داو ةيواعم يناتيروملا سيئرلا

 بتكملا لوؤسسم دعاسم يىلاوتلا ىلع مهو

 سرحلا رمآو :ينطولا صالخلا ةنجل يف يركسعلا
 ةماعلا ناكرالا ةدايق ىف لاصتالا طباضو يسائرلا
 !!ةدناتيروملا ةحلسملا تاوقلل

 تاطلسلا تلقتعا ,ةرماؤملا فاشتكا رثإ
 ضعب بسح ًارصنع نيسمخ يلاوح ةيناتيروملا
 ةرازو نايب ركذ نيح ىف طوشكاون يف ةعلطملا رداصملا
 ةكرحلا يف نيطروتملا نم نيرشع فيقوت ةيلحادلا
 دح ىلع  مهؤامتنا تبث نيلقتعملا لجو .ةيبالقنالا
 مويلا ايناتير وم ف ىمسي ام ىلا  رداصملا تاذ لوق
 تناكو .«ةيقيرفالا ايناتيروم ريرحت ىوق ةهيجب»
 راكاد نم ًانايب اهرودب تردصا دق ةهبجلا هذه
 رثكا لاقتعا ابن هيف تدروا ةيلاغنيسلا ةمصاعلا

 يناتيروملا شيجلا يف فص طابضو طباض يتئام ن
 تسيل اهنا ةقيقحلاو .يجنزلا ريصنعلا نم مهبلغا
 ىلع ةعلطملا رداصملا اهيف ثدحتت يتلا ىلوالا ةرملا
 قبلا ا هذه نع يناتيروملا رطقلا نوؤش

 ةمئاقلا ةطلسلل ًائوانمو ًامكحم ًايرس ًاميظنت لثمت

 رصنعلا ةنميه» هريتعت امع ىضرلا مدع ساسا ىلع

 عقاو اهضفرو «رومالا ديلاقم ىلع ضيبالا يبرعلا
 ةكراشملا نع ةيقيرفالا ةيجنزلا ةيلقالا ءاصقا»
 !.دالبلا نوؤش ةرادا يف ةيلعفلا
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 ديقملا سيئرلا مهنمدقم قو ايدسج مهتسصتب

 هيناتيروملا تاطلسلا ادح امم .عباطلا دلو ةدواعم

 ىلا ةفاضا  ةطبحلا تاءارحا ىصقا ذاختا ىلا

 لاغينسلا عم ةكرتشملا دودحلا لافقاب  تالاقتعالا

 .بونجلا هاجتاب ةيركسع عطق كيرحتو
 ودمحا ديقعلا ةرماؤملا رثا اولقتعا نيذلا نيب نم

 ماع ريدم  يجنزلا يبونجلا لصالا وذ  يلاباب
 ةنجللا وضعو نيماتلل ةيناتيروملا ةكرشلا
 ةيبقح ملست دق ناكو .ينطولا صاللخلل ةيركسعلا

 .لثم دقو .ربخالا يموكحلا ريدغتلا لبق ةيلخادلا

 ةيلقالا ,لقالا ىلع ,19418 بالقنا ذنم :رارمتساب

 ةريغتملا دوهعلا لك ف ظفتحاو ايناتيروم يف ةيجنزلا
 دق ناك لحرلا اذه نا ريثملاو .ةموكحلا ٍِق بصنمب

 هويشمو ضماغ رود بعلي ةيضاملا ةنسلا يف مهشا

 ةيداصتقالا رطقلا ةمصاع وبيداون ثادحا يف ادج

 داكشنالا لع قيرافلا نك: عياطلا و

 تدمع امدنع ١4/85. لوالا نيرشت يف طوشكاونو

 ةفينع بغش لامعاب مايقلا ىلا ةيجنزلا ةيلقالا
 ةبرادالا ةطلسلا زكارم بيرختو ةمحاهم ِق تلذمت

 نيتنيدملا ناكس نيب عساو قاطن ىلع ريشانم عيروتو
 زديمتلا عقاو» نع  !ةيسنرفلا ةغللاب تثدحت

 بونج لاحب هيبشلا .مويلا .ايناتيروم يف يرصنعلا
 لالحاي» تاروشنملا باحضا بلاط امك ..ايقيرفا
 ميلعتلا يف ةيبرعلا ةغللا لحم ةيقيرفالا «تاغللا»
 ,رطقلا ْف ةيمسر ةغلك طيحملاو ةفاقثلاو

 ذا .ميدق عازن لحم تناك تاذلاب ةلأيسملا دذهو

 برعلا ظافتحا» ىلع ةفقثملا ةيجنزلا بخنلا جتحت
 يف ةيساسالا تايلوؤسملاو بصانملا لكب ضيبلا
 بخنلا دزه جنحتو ١ ؛شنحجلاو ناصتقالاو ةرادالا

 نييلامشلا ناكسلا ىفدت وه ديدج ناث رما ىلع اهتاذ

 ًايره لاغيتنسلا رهن ةفض برق بونحلا ىمللا (برعلا)

 ةيعارزلا ةلاحلا روهدتو رحصتلاو فافحلا نم

 ايسيئر ابطق ىحضا يناتيروملا بونجلا نا ةصاخ
 عضو كرادتب الما ةيلأحلا ةيمنتلا تاططخم يف
 تاعاجم يدافتو ةنهارلا ةيداصتقالا ةمزالا
 ةفض دراومل ديج رامثتسا ربع يقيرفالا ,لحاسلا»
 .ةيعارزلا رهنلا

 ىلع ةدودرم نوكت نا نكمي يىواعدلا دذه لك

 ايناتيروم يف مويلا لاحلا عقاول ًارابتعا اهباحصا
 فيكف .اهنوقلطي يتلا تاماهتالا ىلع ىتح ًادامتعاو
 نع جونزلا نييناتيروملا ءاصقاب ءاعدالا نكمي
 يتئم نم رثكا فيقوت مت نيح يف ةطلسلاو رارقلا
 ةريخالا مايالا يف جونز مهلج فص طباضو طباض
 ددعلا اذهف .ةروكذملا ؛ريرحتلا ةهبج» ةياور بسح
 اولاز الو اوناك «دوسلا»ا نا ىلع لبلد نيفوقوملا نم
 ةيئاتيروملا ةيركسعلا ةسسؤملا بلص يف نيدوجوم

 حف . .دالبلا ةايح ىف ًايلاح ةيمها رثكالا ةسسؤملا يهو

 ةقطنم يا ىلا دحاولا رطقلا ءانبا حورن نم عئاملا ام

 فورظ ببسب كلذ ناك اذا ةصاخ مهدالب قطانم نم
 يفاقثلاو يقطنملا رربملا وه امو .ةيبساقو ةنراط

 ةيبرعلا ةغللا ضيوعتل ينادجولاو يراضحلاو
 ةغللا وا ةيبوروالا تاجهللاب ايميلعتو ايمسر
 .ةيسنرفلا

 مويلا ةراثملا ةيضقلا نا دكؤملا باب نم تاب دقل
 ةنيعم ىوق ناو اهتاذ دالبلا نم ريكا ايناتيروم يف
 ايناتيروم ةدحو دض لاغينسلا رهن ءارو دصرتت
 .ةيموقلاو ةينطولا اهحلاصمو يومنتلا اهحومطو
 رما يفخت ال ,ةيقيرفالا ايئاتيروم ريرحت ةهبج. ف
 ءارو ةيفلخلا اهدعاوق ىف هاقلتت يذلا معدلا
 دودحلا

 عياطلا دلو ديقعلا يناتيروملا سيئرلا نهرب دقل
 عم لماغتلا ف عضاو لادتعاو ةديدش ةنورم نع
 اذه زايتجا يف حجني هارت لهف ,ةبعصلا هرطق اياضق
 ًامجح ةيضقلا ذخأتف .كلذ ف لشفن ما ناحتمالا
 ةيلخادلا ةقرفلا قيرط ىلع ايناتيروم عضي رخآ
 ريقفلا يبرغلا دلبلا اذه لعجي لكشب رحانتلاو

 ؟ةيهاللا موختلا بورح ىف لخديف ,رخآ انادويس

 فيرشلا ناورم

 ١4 ١و4 ىناثلا نيرشت ؟  ؟؟5 ددعلا  ةيبرعلا ةعيلطلا



 نع ةيلووبلا وفعلا ةمظنمل صاخ ريرفت
 0 للا للا ل ا 77111 ]ذا 0 0 2 ة ة ة ة ة ة ة ز ] ] ] ]زا

 ىلع بيذعتلا ...ةيروس
 نما ةرهجأ ىرابا
 افيمقت : ل رثكأ ىرخا 5 ةزهجا اهنع عرفتب بيذعتلا لتعاب موقت فسد شل ل ا اة ع ل 0

 0 جس دس وسم هدو جسما جا جب 1

 وضاقتب ناندل يف عدرلا طادض ضعب

 موقت ةبسيئر نما ةزهحا ةسمخ

 ا يتلا ووو نلوم واتم ابا حتا 1 مال

 لبق نم بيذعتلا ...ةيرويسس» ناونع تحت

 ةيلودلا وفعلا ةمظنم تردصا ,«نمالا تاوق
 تاكاهتنالا دروي» ًايئانثتسا ًاريرقت

 ةمظتنم ةروصب نمالا تاوق اهبكترت يتلا ةحضافلا

 .ةيروس يف مهيلع ضبقلا ىقلي نيذلا نيلقتعملا دض
 نيثجاللا تاميخم نم نوينيطسلف كلذ يف امب
 قطانملا يف مهيلع ضبقلا ىقلُي نورخآ نولقتعمو
 .«نانبل يف ةيروسلا تاوقلا ةرطيس تحت ةعقاولا

 دق ةريخالا ةثئفلا نم نيريثك نا ردرقتلا دروبو

 مهلقن ىرج مث» نانبل يف بيذعتلل اوضرعتو اولقتعا
 باوجتسالا نم ديزملل مهعاضخا فدهب ةيروس ىلا
 نوينانبلو نويروس ءالؤه نيب نمو ؛بيذعتلا تحت
 نيينيطسلفلا تائم كلذكو .نوفطنخم نوينيطسلفو
 ىلا مهميسلتب ؛لما» ةمظنم ايشيليم تماق نيذلا
 .219/1/ رياربف طابش يف نييروسلا

 نع ةيسيئرلا هلوصف دحا يف ريرقتلا ثدحنيو
 روتسدلا هيلع صني ام نيب حضافلا ضقانتلا
 مالخملا نلعي امو ؛بيذغتلل عمم نم يروسلا

 رظحت ةيلود قيثاوم نم هب همازتلا نع يروسلا

 هتاسرامم نيبو ؛ .يفسعتلا فيقوتلاو بيذعتلا

 ردرقت ددعي يتلاو .ديعصلا اذه ىلع ةيجهنملا

 :لوقيف اهلئاسو نم اضعب ةمظنملا

 يدبالا تاضدق ةطساوب يشحولا برضلا نإ» 1

 كالسالاو ةيدلجحلا ةمزحالاب دلحلاو يصعلاو

 ةمدختسملا بيذعتلا بيلاسا يه .ةيئابرهكلا
 ًايولسا وه نع لقد هل اي كانه نا هلا ....ةداع

 ينانلا نيرشب دب د ا١ةرما/ ناقلا ةيرشت 5 586 ددعلا - ةينرعلا ةعبلظلا_ 9*7

 نك و وسط خت ل ا نب 240 وب

 ِ هنوجإ رع نع فوقوملا لها غالبا ءافل

 يف اهنم ريثك سرامي بيذعتلا بيلاسا نيام
 .«ضرغلا اذهل اصيصخ ةزهجم بيذعت فرغ

 :ريرقتلا لوقي امك ةروكذملا بيلاسالا نيبو
 بيذعتلل عشب بولسا وهو ,دوسالا دبعلا»
 يتلا ليصافتلا ركذ نع فعن يسفنلاو يدسجلا
 ثدح «لسسغلا ةنكامدو ريبرقتلا ٍِق هنع تدرو

 ةراود ةناوطسا يف اهعباصاو ةيحضلا اعارذ قحست

 يروللا ميلس يناذبللا يفاحصلا ةخج نا ركذي)
 نا لاقيو ؛(ةقيرطلا هذهب ةهوشم تدجو دق تناك
 يسركلا» يف بيذعتلل اوضرعت نيذلا نيلقتعملا ضعب
 اوفرشاو يرقفلا دومعلا يف رسكب اوبدصا ءيروسلا
 اويذع اياحضلا ضعب نا لاقي امك :اقدخ توملا ىلع
 هيجوتو مهرفاظا عالتقاو مهروعش عازتناب
 مهيلع ءادتعالاو مهيلا ةيئابرهكلا تامدصلا

 صحنال سدفقتلا 0

 نع لقي ال ام كانه نا» ًاضيا ريرقتلا لوقيو
 نينس ذنم موقت ذوفنلا ةعساو ةينما تادحو سمخ

 ءاشت ةعاس صاخشالا ىلع ضبقلا ءاقلاب ةديدع

 مب ناييحألا مطعم يف حاضيا يا مندقت نودو
 مودت يىلازعنالا لاقتعالا نم تارتف لالخ مهيبدعتب

 : يه ةزهجالا هذهو .:«تاونس ةدع انايحا

 .ايود يلع ةسائرب :ةيركسعلا تارياخملا

 تناك :(ةلودلا نما وا) ةماعلا تارباخملا ةرادا

 داؤف اهالوت مث ريرز هيزن ةسائرب 144 ماع ىتح

 ا هما

 مم عرج اس او 7 د هدم

 راودلا . تحل د ,مهباعتا» ن

 جا ب

 .صمحل ًاظفاحم ناك يذلا يسبع

 دفا انهتستري ناك :يسايسلا نمالا ةرادا:-
 ردب ناندع ءاوللا 1941/ ماع اهالوت مث حلاص ديعس

 هسا
 .فيدصان دمحم ةسائرد :ىنخادلا نمالا ةرادا

 .رديح يلع ءاوللا ةسائزب : ةصاخلا تادحولا  ه
 اهل .ةريثك ىرخا عورف تارادالا هذه نع عرفتنو

 رثكا اهلعجحب ام تاسرامملاو تايحالصلاو نذوفنلا نم

 قيقحتلا عرف» لكم ...مألا ةزهجألا نم ةرهش
 ديفعلا ةنيكود ولا نيستا عوف هي رتكسكلا
 ةطباضلا» ًاضيا هنع عرفتي يذلاو سراف رهظم
 ...هقرع نمحرلا دبع ديدقعلا ةسائرب ,«ةيئادفلا

 نع ةيساسا ةروصب نالوؤسم ناريخالا نازاهجلاو
 يف مهعم قيقحتلاو مهلاقتع او نيينيبطسلفلا ةقحالم

 ..ناتبلو ةيروس
 ةعبس اياضق ىلع ءاوضالا ريرقتلا طلس دقو اذه

 يماع نيب ام بيذعتلا ببسب مهفتح اوقل نيلقتعم
 ىعدي يدنج ةيضق كلذ يف امب 197 و 19
 ضبقلا ءاقلا دعب هفتح يقل روبيغ ىفطصم ناميلس
 نمالا ةزهجا داشرا هضفرل ١9/85 ماع بلخ يف هيلع

 .ًايسايبس مهب هبتشملا صاخشالا دحا أبخم ىلا

 : تالاحلا هذه ريرقتلا ضرعتسيو
 يف ةسدنهلا ةيلك يف بلاط روصن نيما-١

 برحلل ءامتنالا ةمهتب ٠ ماع لقتعا ةيقذاللا

 تحت يفوت دقو (يسايسلا بتكملا) يعويشلا
 .148» (ليربا) ناسين رخاوا يف بيذعتلا

 ةعماج يف ةيزيلكنا ةغل بلاط يدهم دمحا  ؟
 يف فوتو ١18٠١ راذا يف اهسفن ةمهتلاب لقتعا قشمد

 ةواجتلا نيم ةنس ١١:قانمل يف عادرلا

 200 - [ 31 ة1/1 ىذاجا) |: مايخاتات -



 .19484 ناذا

 كومريلا ميخم نم ينيطسلف :ةريكلا دمحا -
 يف لقنعا .دالوا ةعبرا هلو ج وزنم ةنس 17 هرمع

 قحال تقو يف بيذعتلا تحت فوتو ١1/6 ماع ةيادب
 .يركسعلا قيقحتلا عرف يف
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 يزكرملا ةيقذاللا نجس

 - 1مم مبا نقم هسنقت - 1

 :  هرمع حتف ةكرح نم قحلا دبع حايصم ١"

 ةيادب يف لقتعا .دالوا ةتس هلو جوزتم ًاماع ١946
 ليربا ناسين يف يفوتو ةيئادفلا ةطباضلا لبق نم

. 1 55 

 ينيطسلف :يروخلا نيسح دومحم ىفطصم  ه

 ةتس هلو جوزرتم ةنس ٠ هرمع كومربلا ميخم نم

 ةطباضلا لبق نم 148 زومت يف لقتعا دالوا
 قيقحتلا عرف ٍِق بيزذعتلا تحت يفوتو ةينادفلا

 .يركسعلا

 76 هرمع ينيطسلف ظيفحلا دبع دمحا ىبحي-5

 فيقوتلل زكرم يف يفوت دحاو دلو هلو جوزتم ةنس
 يف (ةيندرالا  ةيروسلا دودحلا ىلع) اعرد ةنيدمب
 .1985 يناثلا نوناك

 ةيرق نم دنجم روبيغ ىفطضصم نامّتلس > ل
 نم ١185 راذا ١١ ىف لقتعا هامح ةظفاحم يف براقع

 دوجول كلذو .بلحب ةيركسعلا تارياخملا عرف لبق

 مءاكمو تااأؤ8لف ق6 5ةلموزلاو : ماهق ل'"ةرروممطاو

 (/ءذعا)ا هجيج ستسملت»+ 1/1000)

 رمدت ْف ىركسعلا نِحسلاَو...

 جرفا ...هيدل يعويشلا لمعلا بزح تايبدا ضعب

 غالبا بوجوب هديدهت عم نيعوبسا ةدملهنع
 رصانع دحا دوجو ناكم نع ةيركسعلا تارباخملا
 ةرم نجسلا ىلا داع الإو نيقحالملا بزحلا كلذ
 لخدف مهديدهت اوذفن ةلهملا ءاضقنا دنعو ...ىرخا
 ,بيذعتلا تحت قوت ثيح ةيناث ةرم نجسلا
 .19/85 رايا ١ يف هيوذل هتتج تملسو

 راودلاب تالومعو ىرخا تالح
 ضرعت يتلا ىرخالا ةريثكلا تالاحلا لوح اما

 ريرقتلا دروي ةريثك يهف توملا رطخل نولقتعم اهيف
 لوالا نيمالا كرتلا ضاير ةلاح مهنمو اهضعب
 .(يسايسلا بتكملا) يروسلا يعويشلا برحلل
 لازد ال ,.ةرمع نم نيسمخلاو ةنماثلا يف ماحم وهو»

 نود ١98٠١ ماع ذنم نيرخآلا نع لزعمب ًازجتحم
 نا» ريرقتلا درويو ؛هتمكاحم وا هيلا ةمهت هيجوت
 يف زكرملا جالعلا تادحو ىلا لخدا كرتلا ضاير

 هضرعت ةجيتن ةيلاوتم تاونس ثالثل تايفشنسملا

 ىدحا بقع ىناع هنا هنع ليق دقو .رركتملا بيذعتلل
 ,نيتيلكلا ىف زجع نم ١9814 ماع بيذعتلا تاسلج

 بيصاو هينذا ىدحا يف عمسلا ةساح دقف هناو
 .«هقاسو هعارذ يف ريسكب

 تالاقتعالاب ًاصاخ لصف ريرقتلا درفيو
 ةيروسلا تاوقلا لبق نم ةلماعملا ءوسو بيذعنلاو
 نا لوقي ثيح ,ةينانبللا ةحاسلا ىلع اهتزهجاو
 ىرج مث نانبل يف اوفطخ وا اولقتعا دق نيريثك كانه
 اذه يف ريرقتلا زكريو .ةيروس ىلا دعب اميف مهلقن
 بآ و 1485 فصتنم نيب ةعقاولا ةرتفلا ىلع لصفلا
 هذه ذفنت يتلا ةيسيئرلا ةزهجالا اما 1
 ةسائرب ةيركسعلا تارابختسالا يهف تاسرامملا
 ضعبو ةصاخلا تاوقلاو .ناعنك يزاغ ديمعلا

 بزحك يروسلا ماظنلل ةعباتلا ةيلحملا ةزهجالا
 يفئاطلا ديع ىلع ميظنتو دسالا ةييتكو ةطلسلا

 «يطارقميدلا يبرعلا بزحلا» مساب فورعملا
 رخف قراط ةسائرب «ةيسلبارطلا ةمواقملا» ميظنتو
 .اهريغو ...نيدلا

 توريب ةقطنم يف نيلقتعملا نا ريرقتلا درويو

 تارايختسالا ةدايق زكرم ىلا ةيادبلا يف نولقني
 رقم ىلاف لامشلا يف اما ءاضيبلا ةلمرلا يف ةيركسعلا
 .«ناكربمالا ةسردم» يف صاخ

 ةروتش ىلا نوقلتعملا لقني ةيناثلا ةلحرملا يفو
 اركرم نكل .«لصبلا لمعم» يف صاخلا نحسلا ثيح

 ةقطنملا يف ةيروسلا تاوقلل ًاعبات فيقوتلل رخآ
 وه «لصبلا لمعم» نم ربكا ةرهش بستكا اهسفن
 دودحلا ىلع ؛«رجنع» ةدلب ِق صاخلا فيدقوتلا ركرم

 .ةيروسلا  ةينانبللا
 نانبل يف تالاقتعالا نا ريرقتلا فيضيو

 نيذفانلا طابضلا ضعبل تالومع دروم تحبصا
 ةنيعم غلابم ىلع فوقوملا لها نم نولصحي ثيح
 راعسا كانهو ...هدوحو ناكم نع مهغالبا درجمل

 نيب لوالا رعسلا حوارتي .هنع جارفالل ًاعبط ىلعا
 رعسلا لصي نبح يف ...رالود ١77٠١ ورالود ' 4٠٠

 !رالود ه١٠٠١٠ ىلا جارفالا ةلاح يف

 نيلقتعم نم ةريثك تاداهش ريرقنتلا مدقيو

 يديا نيب مهتنحم لالخ هل اوضرعت ام لوح نيقباس
 يف وا نانبل يف ءاوس يروسلا ماظنلا نما ةرهجا
 !ةيراوس

 نوحسلا مها تاططخمل اروص ردرقتلا رشنبو

 .ةيروسلا
 دق ةيروسلا تاطلسلا نا ركذلاب ريدجلا نمو

 يتلا تاركذملاو ىواكشلا تائم ىلع درلا تضفر

 ىلا ريرقتلا صلخيو ...وفعلا ةمظنم اهل اهتمدق
 ىلع طغضلا لحا نم ةعساو ةيلود ةلمحل ةوعدلا

 7 تاكاهتنالاو بيذعتلا فقول يروسلا ماظنلا
 نانبلو ةيروس يف ناسنالا قوقحل ىرخالا
 .تاميخملاو

 ردب ناندع
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 نوريثكلا اهاري دوهيلا تاوصا ٠
 انو درو حن ونس رو وص ب وروما يجعوا

 ينويهصلا نايكل رايز ءارو ٠
 ااا جوا
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 17:1 1 عا و يع جدو وتو او روم دبع جرجإباس سوما رادو جو تتوب بوجبا تشاو إما 71ج ااا

 ءارزولا سيئر اهب ماق يتلا ةرايزلا بستكت
 ينويهصلا نايكلل كاريش كاج .يسنرفلا

 ةدعل ةصاخ ةبمشا يضاملا عوبسالا 1

 كاريبش اهي موقيب ةبمسر ةرايز رخاآ يبهف .بايسا

 تاباختنا ٍةكرعم ضوخيب نإ لبق هدالب جراخ

 ةرادز لوا ًاضيا يشو ٠ .لدقملا ماعلا عسر ةسائرلا

 «ليئارسا» ىلا يسنرف ءارزو سيئر اهب موقي ةيمسر '
 .ةلتحملا نيطسلف ىف ينويهصلا نايكلا عرز ذنم : لا ا نأ

 ىطخ ىلع ريسي كاريش اوفرع نيذلا برعلاو يسنرفل ءاررولا سيئر
 ا ودي نا يكتب لوغيد لاتجد عت .| [مىولا نم اصعلا كف لوحي ىلا اورظنن نا الا مهنكمد ال :لوغيد لارنجلا هميعز ٠

 - نارتدم لعف امك

 لالخ نم

 ةسانكرلا حش يحشرم لعجت يتلا هذه ةيباختنا

 نرعلا ناضغا نود ةنباهصلا ءاضرا

 اسنرف نيب دوقفملا دولا نا ما بيبا لت ىلا ,نوجحي»
 مجح امو ؟ةدوعلا ىلا هقيرط يف ينويهصلا نايكلاو
 رمتؤملا داقعنا ةلاح يف اهتيلاعفو ةيسنرفلا ةكراشملا

 ؟ةقطنملا يف مالسلا لوح يلودلا

 نايكلل كاريش ةرايز ىلا نوريثكلا رظني
 ةيباختنالا ةلمحلا قايس يف اهنا ىلع ينويهصلا
 ةجاحب وهف كلذ لحا نمو . .«ةيزيلالا» ْق ةسائرلا

 ناو ًاصوصخ . نيدسنرفلا دوهيلا نيبحانلا تاوصال

 ودبد كاريش ظح نا تدكا يأرلا تاعالطتسا مظعم

 حشر اذا .تاباختنالا هذه ىف زوفلا يف ًافيعض

 .ةسائرلل ةيناث ةرم هسفن نارتيم سيئرلا

 ىلا كاريش عفدت مل دوهيلا نييخانلا ةلامتسا

 ينويهصلا  يبرعلا عارصلا نم نلعملا هفقوم رييغت
 ةميدقلا سدقلا ةرابز ضفر هنا كلذ ىلع ليلدلاو

 ١9/41 يناثلا نيرشت 4 ”16 ددغلا  ةيبرعلا ةعيلطلا - 31

 3 261 اس ا ب

 ,ينويهصلا نايكلل ةمصاع اهب فارتعالاو ةلتحملا
 كيلوك يديت سدقلا ةيدلب سيئر ديدهت نم مغرلاب
 سدقلا ةرايزب مقي مل ام كاريش لبقتسي نل هناب
 ماماو !«ليئارسال» ةيدبالا ةمصاعلا اهنوك ةميدقلا

 ليقتساو كيلوك عجارت يسنرفلا فيضلا رارصا
 ىلع كاريش صرح امك .ةييرعلا سدقلا جراخ كاريش

 امك :ةرايزلا لبق نيينيطسلفلا ةداقلا ضعب ةرواشم
 امدنع نارتيم اوسنارف يسنرفلا سيئرلا هلبق نم لعف
 . تاونس لبق بيبا لت راز

 يذلا يسنرفلا ميعزلا نوكي نا كاريش لواحيو
 نم ةيسنرفلا ةيروهمجلا ةسائرب زوفلا قحتسي
 نع فكد ال وهف ,ةديدعلا ةيملاعلا هتالص لالخ
 عاطتسا يضاملا (ربمتبس) لوليا رهش يفف .لقنتلا
 نم لقتني ناو ناريط ةعاس 4٠ نم رثكا رفاسي نا
 ندملا ةرايزو تاوعدلا ىلا ةفاضالاب ىرخا ىلا ةلود
 ' .ةيسنرفلا

 تحبصا ينودهصلا نايكلا ةرايز نا ودبيو

 يف تاباختنا ةيال نيحشرملا ىلع ةضورفم اهناكو

 نادكلا راز دقف .نويسنرفلا مهنمو .يبرغلا ملاعلا

 دراتويل اوسنارف ةفاقثلا ريزو نم لك ينويهصلا
 رود ءاج نآلاو ءراب نوميرو :ةنياهصلل لوالا ديؤملا
 ةكرعمو تاباختنالا مسوم نا وديدو .كاربش كاج

 زواجتي نيذلا دوهيلا نيبحانلا تاوصاب زوفلا
 ال يتلا ةرجهلا مسوم وه .يسنرف فلا 7٠١ مهددع
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 لولا ءاقللا

 ةمظنملا ةدنودهصلا نيب ىلوالا ةقالعلا تادب
 يسنرف لينولوك ىقتلا امدنع :1441 ماعلا اسنرفو

 ةقرف عم :ميكح ريب ةكرعم نم ارصتنم جرخ
 رهش نكل .ةيبيللا ءارحصلا يف ةنياهص نيعوطتم
 ماعلا يف مت بيبا لتو سيراب نيب يقيقحلا لسعلا
 ةسائر هييلوم يغ يكارتشالا ملست امدنع 5
 يذلا زيريب نوعمش لصو دقف .ةيسنرفلا ةموكحلا
 عانقال سيراب ىلا تقولا كلذ يف عافدلل ًاريزو ناك
 دقيو ءانيس ىلع موجهلا يف ةكراضملاب نييسنرفلا
 قفتا نييسنرفلاو نويروغ نب ديفاد نيب يرس ءاقل
 ينويهصلا نايكلاو ايناطيربو اسنرف مجاهت نا ىلع
 ريغ ىلعو ةعرسب ىهتنا يثالثلا ناودعلا نكل .رصم
 ةثالثلا شويجلا تبحسناو .نودتعملا يهتشي ام
 .ءانيس نم

 بيبا لت ديوزتي كلذ دعب سوراب ترمتساو
 ةبركسغفلا تاذغملا ةميق تغلبو ةحلسالاب
 نيب ةرتفلا ىف نابكلا اهيلع لصح يتلا ةسسنرفلا

 .رالود نويلم ١١77 ىلاوح 1950-4
 ءادتعا نم رهش لبقو ١9510 (وبام) رابا ؛ يف

 .اهلالتحاو ةيبرعلا يضارالا ىلع ينويهصلا نايكلا
 ريزو لوغيد لراش 5 يسترسفلا سيئرلا لبقتسا
 هتدح فخيب ملو :نايدا ابا ينودهصلا ةيجراخلا

 نا ًالوا موجهلاب متمق اذا لمتخملا نم» :هل لوقي وهو

 كلذ ىلع بترتتس لباقملا يف نكل ...برحلا اوحبرت

 1و1 مقل نوري ماواتط - 03

 زرعيس يتايفوسلا داحتالا نا اهلوا :جئاتن ثالث

 نولمعتسيس برعلا نا اهيناثو ةقطنملا ف هدوحو

 يتلا ةينيطسلفلا ةيضقلا نا اهثلاثو .طفنلا حالس
 ةيضق ىلا لوحتتس نيئجال ةلكشم نآلا ىتح ربتعت
 .«ةدموق

 ةيروهمجلا سسؤم لوغيد لارنجلا ناك دقل
 ينويهصلا نايكلا ةعيبط مهفي اسنرف يف ةسماخلا
 ينويهصلا ناودعلا دعي كلذ نم دكأتو .ةيعسوتلا

 نم مغرلاب /1”١5 ماعلا ىف ةيبرعلا راطقالا ىلع

 ةبغم نم كاذنا ةيجراخلا ريزو نابيا ابا هريذحت
 قلطا (ريمفون) يناثلا نيرشت 77 فو .ناودعلا كلذ
 :لاق امنيح يفاحص رمتؤم يف ةريهشلا هتلمح لوغيد

 ربتعي ًابعش نمزلا ربع اوناكامك دوهيلا ىقيب»

 كاذ دعبو .«هسفنب ارورغمو اطلستمو ارانخم هسفن

 ةحلسالا نحش رظحب ارما ردصا رهشا ةثالثب
 .ينويهصلا نايكلا ىلا ةيسنرفلا

 دوهيلل نويسنرفلا هنكي ناك يذلا دولا لوحتو
 هبش ىلا نييزانلا دي ىلع اهوقال يتلا ةاناعملا بيسب
 نيدلبلا نيب ةيلوكوتوربلا تاقالعلا ادع ام .ةعيطق

 بعشلل مهديبأت نويسترفلا فخي مل امنيب

 نايكلا اهلتحا يتلا ةيبرعلا يضارالا يف ينيطسلفلا
 أدبو .15171 (وينوي) ناريزح برح دعب ينويهصلا
 ,ةينيطسلفلا ةمواقملا» ةرافع لمعتسي ؛هبرلالا»

 .«ينيطسلفلا باهرالا» نمل بح نيدئادفلا»و

 يوونلا نولعتلاو ...بضفلا دبع
 سيئر ملستو مكحلا نم لوغيد جورخ دعبو

 داع «هيزيلالا» ةسائر وديبموب جروج هئارزو
 ىرخا ةرم يسنرفلا بضغلا اولعشاو ةنباهصلا

 ,.1954 (رياني) يناثلا نوناك ١ يف اوماق امدنع
 ,اسنرف يف مهئالمع عم نواعتلاب ةيركسع ةنصرقب
 اهميلست رظح دق لوغيد ناك قراوز ةسمخ اوقرسو
 بيبا لتل اهتدعاسم اسنرف تفقواف .«ليئارسسا» ىلا
 .«شميش تيب» يف ةحلسالل عنصم ءاشناب

 نم دافتسا ينويهصلا نايكلا نا حضاولا نمو
 ساسا ىلع هل عابت تناك يتلا ةيسنرفلا ةحلسالا
 ملو .ةيركسعلا تاعانصلا لضفا ىنبف «ةدرخ» اهنا
 عيب ىلع يسنرفلا «يليئارسالا» نواعتلا رصتقي
 كلذ ىدعت لب ينودهصلا نايكلل ةيسنرفلا ةحلسالا
 لوا ءاشنا يف اسنرف تدعاس ذا يوون نواعت ىلا

 لعافم وهو ةلتحملا ضرالا يف يوون لعافم
 .«ةنومدد»

 مل ناتسيد راكسيج ءيجمو وديبموب ليحر دعبو
 نايكلا هاجت ةيسنرفلا ةسايسلا ىلع مدقت يا أرطي
 تدهش دقف كلذ نم سكعلا ىلع لب .ينويهصلا

 اصوصخ ءافحلا نم اعون نيدلبلا نيب تاقالعلا

 راطقألا ةرايزب ناتسيد راكسيج ماق امدنع
 نايكلا ةرايزب مايقلا ضفرو ندرالاو ةيجيلخلا
 دقو ... طي ماعلا فصتنم يف كلذو .ينويهصلا

 لبق نم حرط امع ةرادزلا هذه لالخ ناتسيد ثدحت
 ذا ١51/7. ماعلا ٍِق ةيبوروالا ةعومجملا «نايب» ٍق

 ريرحتلا ةمظنمب فارتعالا عوضوم ةرم لوال ركذ
 .ةينيطسلفلا ةلكشملا لح ع وضوم وا .ةيديطسلفلا

 سيرابو بيبا لت نيب تاقالعلا رتون يف داز اممو

 عراش يف يدوهي سينك ماما ةلينق راجفنا
 لتقم ىلا تدا ةيسنرفلا ةمصاعلا يف ءكينربوك»
 راكسيج مقي مل اهموي :نييسنرسفلا دوهيلا ضفب
 عقد امم :مايا ةدع دعب الا ثداحلا ةناداب

 ركو ...اهناب ةيسنرفلا يضارالا فصوو ةيسنرفلا
 !«ةيماسلا دض ءادعلل

 اهلطسو نم اصعلاب كاسفالا
 ةدم لاوط ضفر يذلا ناتسيد راكسيج نكل

 نايكلا ةرايزب مايقلا )1١90/4 -١1981( هتساكر
 دعب بيبا لت ىلا لاحرلا دشيل داع .ينويهصلا

 يماع بيبا لث ىلا نيترايزب ماقف .مكحلا نم هجورخ
 ةيرظنل هديبأت نع اهبف برعاو ء1484 29 87

 داشا»و ةنمآلا دودحلا لوح ينويهصلا نايكلا

 لوح هتيلوؤسم نم لصنتو .ينويهصلا شيجلاب
 ءانبل قارعلا عم ةيقافتا ىلع عيقوتلاب اسنرف مازتلا
 لالخ راكسيج حرص دقو !!هدهع يف يوونلا لعافملا
 نم ةئاملاب 86 رسخ هناب نيترايزلا نيتاه ىدحا
 حلاصل ١9/1١ ماعلا تاباختنا لالخ دوهيلا تاوصا

 !ينويهصلا نايكلل هترايز مدع ببسب نارتيم
 ,141 (ويام) رايا يف نارتيم اوسنارف زاف امدنعو

 دقو .اسنرف يف ةرم لوال ةسائرلا نويكارتشالا ملست
 ,اهل راصتنا ةباثمب نارتيم زوف بيبا لت تربتعا
 نم ادج رورسم يننا» :لاق نفيد ميحاتم نا ىنح

 ةراسيزل ًابيرق هوعدا نا ىنمتاو نارتيم زوف
 ىلا نارتيم لوخد نمطقف نيعوبسا دعبو «ليئارسا»
 لعافملا ةينويهصلا تارئاطلا تمجاه ؛هيزيلالا»

 هتاقالع ءازا اظفحت نارتيم رهظاف .يقارعلا يوونلا

 هل ةرايز لوا نا نلعاو .ينويهصلا نايكلا عم
 ال .ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا ىلا نوكتس جراخلل
 نا امك .ًاعقوتم ناك امك ينويهصلا نايكلا ىلا
 دعس :ةينضم نيرقن يف قحلا يضيطسلفلا نعشلل

 نايكلل هترايز دنعو .ةينيطسلفلا ريرحتلا
 ةميدقلا سدقلا ةرايز نارتيم ضفر ينويهصلا
 ..لالتحالا ىلع جاجتحالا نم عونك

 ىلع نسحتلا ضعب رهظ نارقيم نمز يف نكل
 ,هفلس لعف امكو .ةيسنرفلا  ةينويهصلا تاقالعلا
 قارعلا ديوزت ةيلوؤسم نم هلصنت نلعا دقف
 برعا امك .ناتسيد ىلا كلذ ًالمحم .يوونلا لعافملاب
 ماعل "8/4 مقر ةماعلا ةيعمجلا رارقل هفسا نع
 اهتاواسمو ةينويبهصلا ةنادابي يضاقلا , 5

 .ةيرصنعلاب
 اصعلاب كسمي همكح ةرتف ةليط نارتيم يقب دقو

 ةساسحلا ةبعللا كلت بعلي وهف .اهطسو نم
 الا طريشش ينويهصلا نايكلا ءاضرا ىلع ةمئاقلاو
 !برعلا بضغي

 لواحي ,ةلبقملا ةسائرلل حشرملا .كاريش وه اهو
 ىلع ظافحلا ةلواحم عم اهتاذ ةيعللا بعلب نا
 .لوغيد لارنجلا هلبق اهسسا يتلا ةيبرعلا هتاقالع

 لصاو وبا بيهو
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 دسار دجاج جاا ةقيجع ا حححتاسج# هج جسساساوب7جوح تاون درو

 0 رفا ايما را تابافننالا
 ا وسد ا امعطااو 9731/1 1171 ا طاع

 وبوس وو دوس 1اس حوت جوة ججدجس» »1 اردت دجج#

 يذلا ينمزلا دغلا ةفاسم يه رهشا ةتس
 هجوتلاو يسنرفلا نطاوملا نيب مويلا .لصفي

 حشرملا رايتخال عارتقالا قودنص ىلا 5

 :ةيروهمجلا ةسائر بصنمل (ميدقلا واز ديدجلا
 نيب نيترود ىلع ,مولعم وه امك :يرجيس يذلا
 نم لوالا عوبسالا ةيادبو (ليربا) ناسين ةياهن
 .ةمداقلا ةنسلا نم (ويام) رايا

 يذلا ينمزلا حرسملا ءًاضيا ؛ يه رهشا ةقس

 ,نآ يف ةددحملاو ةرثعبملا هفارطا ىلع رولبتتس
 فلتخم ةدسجم ةقرفلاو ءاقللا دهاشم نم ديدعلا

 اهتاباطخو ةيسنرفلا ةسابيسلا تايبصوصخ

 وا ةضراعتملا اهجمارب ىتشو :ةيجولويديالا
 وه دغلاو .دغلاو رضاحلاو سمالا نيب .ةبراقتملا
 رصق يسرك بصنمب زئافلاب يتأيس ماد ام مهالا
 .هيزيلالا

 .ددصلا اذه يف ةرئاوتمو ةيح دهاشملا نا ديب

 قابسلا قالطا ناوا رظتنت مل .رهظت يكل ,يهو
 نم افورعم ادب يقيقحلا هتئقوت نا كلذ ,يمسرلا

 اهيف ترطضا يتلا ةظحللا نم يا .:ممدق تقو

 ىمسي ام لظ ىف شيعلل ةيسنرفلا ةيسايسلا ةرسالا
 نا دىرنو « ىتش دهاشم اهنا :نكاستلا ةبرحتب

 امم اهدف ةراثالا رهاوظ ضعب دنع ,ًاديدحت ,فقوتن

 خانملا يف ةيحئاضف ةغبص وا الاكشا ذختيو ذختا
 ةيلاجسو ةيودحب زيمتي يذلا يسنرفلا يسايسلا
 1  .ةلهزم

 هابتنالا دشت وا اهيلا تفتلنس ىتلا رهاوظلاو
 وا ةنيفدلا تاباسحلا ىلا ربشت اهاوس نم رثكا
 ْق نيتنكاستملا نيتيساسالا نيتوقلا نبي ةمولعملا

 يف ًايذيفنت ,ةمكاحلا ةينيميلا ةيبلغالا يا .مكحلا
 .ةنركارتشالا ةضراعملاو ؛اسلاح ىق والا ةرازولا
 ةمكاحلاو :ةيروهمجلا ةسائر رصق يف ةيوزنملا
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 عارشفالا ل + ع نطاولاا نيبربملا ةنس

 قيرف 1 يا نأ . ءانه ١ ,فورعملا ن نمو . , .بيرقلا شمالاف ٠
 حدقلاب هتسرامم حتتفي مكحلا ىلا لصي يسايس
 عذاللا دقنلا ْق عورشلاو .هفلس ىلع عينشتلاو

 تداقو 1 اهم نفذ ينلا ططخلاو هحجماربل

 تقو ىلاو . (!) «تاليولا» نم تبكو اذك ىلا دالبلا

 ةئلاح تلظ ةيسنرفلا ةيساببملا ةادحلا نإف بيبرق

 نم حئاضفلا ةراثا نم اذكو ,يناجملا لاحسلا نم

 روهشلا نا الا ,ىفحصضصلا ضعب هب صتخت ام زارط

 ظحالن انتيو . لثخيب سايقمل اذه تلعج ةريخالا

 تاهح اهئارو نمو .ةيسنرفلا ةفاحصلا نا فيك

 دارفا نم ليشلا دصقب اما قويسم ربغ زارط نم

 ةيسايسلا) ةيقالحالا مهتيقا دصم نم كيكشتلاو

 :كلذ ءارو نم ضيرعتلا وا (ًانايحا اهريغو :ًاعبط

 لينلا وا .هيلا نومتني يذلا يسايسلا بزحلاب
 لك ىلعو .ةلمتحملا ىرخالاو .ةمئاقلا ةيخانلا نيب

 سوما ويسلم حست نإف ع اذه قاس لو

 :ةضراعملاو ةيدلغالا فارطا فلتخم اهضوخت يتلا

 يسائرلا دعقملاب روفلا ةوشن قوذتل .ءاوسب ءاويس

 ولو ىتح .مداقلا (ويام) رايا رهش يف يروهمجلا
 ةييرغ ةحلسا لامعتساب زوفلا قدقحت رمالا بلطت

 «ءاهقالخا» ةسايسلل نا مغر ةيسابسلا قالخالا نع

 !فاطملا ةباهن يف ةصاخلا

 ىرخا لداذم ةحيضف
 خيرات (سرام) راذآ رهش نم رشع سداسلا بقع

 ةداق موجه لوا ناك .ةيناملربلا ةيبلغالاب نيميلا زوف
 حبصا ام ةراثا وه كاريش كاحل يسايسلا قيرفلا

 ..ةيمنخلا فطعنم» وا «يشتون ةحيبضف» ب افورعم

 ىلع ةيمنتلا نوؤشل ًابدتنم ًاريزو ناك اذه يشتونو
 دقع هترارو ةرتف لالخو ,سويباف نارول ةموكح دهع
 ةمصاع ارويموجوب يف يسنرفلا ينوفكنارفلا رمتؤملا

 نا .ةرفوتملا تامولعملا ةصالخ ىفو .يدنروب

 تاءارجالا نم ددع ىلا تدمع ةينعملا ةرازولا

 رمتؤملا تاقفن ليومت ةمهم ليهستل «ةسيئلملا»

 صخي رخآلا بناجلا .عوضوملا نم بناج اذهو
 مهنا يدلاو .هدبلابش وعدملا يشنون ناويد ريدم

 وا همساب ةروزم كوكص عيقوتو لاوما سالتخاب
 نا دعب اميس لوطي اذه يف ضوخلاو .هريزو مساب
 ةرهجا نم هل مدق زاوجب ليزاربلا ىلا هريفست مت

 نحسلا لحداو اسنرف ىلا ديفيس مث .تارباخملا

 لصاوت ةيضقلا نا نيح يف ًاتقؤم هنع جرفيل

 رظن يف ًامهتم تاب يشتون ريزولا ناو ةصاخ .اهلعافت
 دعب مسحب مل عوضوملاو .ايلعلا ةمكحملاو ناملربلا
 عم ةكياشقم هقاروا نم ريثكو .لك ىلع

 .اهتارابختسا حلاصمو ةيسنرفلا ةيلخادلاةرازو

 امو اعلدنم ةحيضفلا قيرح لظ ةلصاوتم روهشلو

 ةيحضلا وه هيف يكارتشالا برحلاو دعب ءىفطنب

 ًاثبشتم يقب ناو قيقحتلا يف عنامي مل هنا مغر ىلوالا

 .ةلماك ةقيقحلا ةيرعتب
 نييكارتشالا تاوعد ناكو :نيرهش لبق

 تارهوجم رجاتم ةحيضف ترهظ .تبيجتسا
 .سيرابب مودتف ةحاس ٍّق دريهشلا «ينموسش»

 رحاتملا سالفا ليصافت نع رظنلا فرصيو

 ريزو نإف .هيكلام اهب ءاضقلا مهتب ىتلا تابع التلاو

 م نيذلا ةمئاق بلق ف عضو نودنالش لدهعلا

 مث .ةيضقلا هذه ىف مهنوقذ ىلع لوا ,كحضلا

 ناك هنا ًاريخا هماهتا ىلا "» دنومول» ةفدحص تدمع

 تارهوجم رامثتسا ءاقل ةدرس .ةبلام دئاوف ىضاقتد

 نكاستلا ةيرجتل ةدخالا رهشألا :كاريش ب ناري

 24 - |: 41 41/1 نواجاناا ةلحللا# -



 لداعتلا ىسما دحلا اذه دنع .روكذملا هييموش ىدل
 ةحيضفلا هذهف .مان هيش نينكاستملا ن نيقيرفلا نبس

 .داكت وا كلت لدعت

 ريغ ةفدص يفو .هل يفحص ثيدح ضرعم يفو
 ددقعلاب نارثيم اوسئارف سيئرلا هون .ةموهفم

 ,هيزيلالا رصق يف ًايلاح ةينما ةمهمب فلكملا .نوتورب
 يبيباهرأ» ب ىشسي ام ةبضق ببسب تريثا يدذلاو
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 تنلعا نيح ١4/814 ةنس ىلا دوعتق ةلأسملاو .«نيسناف

 ةيناهرا ةكيش ىلع اهدب تعضو اهنا ةموكحلا

 يف ةقشب نونطقي .نويدنلريا اهمعزتي ةريطخ
 نا نبت نا: ثيل اهوث :ةيسيراجلا ةيحاضلاب نيسنئاف

 «ةرماؤم» ةبيحض اوبهذ امنا نيينعملا نييدنلرالا

 يف اهيلع رثع يتلا تارجفتملاو ةحلسالا ناو .ةريدم

 ,ةياهنلا يف اهلك ةلأسملا ناو ًاعضو تعضو مهتقش

 نم ةبتا ركُّذ امك هتاميلعتو بكرم ويرانيس درجم

 وه رضاحلا تقولا ىف هفرعن يذلاو .تايونسملا ىلعا

 يف هبعل يذلا رولا ةلادعلا ماما عباتم نوتورب نا

 لكش هماهتا ذخأبي اميف .ةحمسلا ةيضقلا هذه

 هسفن ةيروهمجلا سيئرب ينلعو رشابم شرحت
 يا هجو يف مهتملا طباضلا لاصخ .دذع هنا انلق يذلا

 .ظحالم وه امك ًاققحم تاب هل لمتحم ميرجت

 ام ةحيضفلا ىلا لصن ةيحئاضفلا ةلسلسلا يف

 سلجملاب ىمسي امي اهراع قحل يتلا ةريخالا ليق

 ةئثيهلا وشهو .تايرحلاو تالاصتالل ينطولا

 لبق نم اهيلا تدنسا يذلا ةيرادالاو ةينوناقلا

 مالعالا لئاسو ىلع فارشالا ةمهم ءارزولا ةيسافر

 ةيفيك طبضو .ةيرصبلا  ةيعمسلاو ةيعمسلا
 مهتأ دقف :ةرحلا ةيعاذالا تاونقلا عيزوت تاءارجاو

 حلاصل ءاشترالاو ةديويسحملاب سلحملا ءاضعا دحا

 ةصخرلا ىلع تلصح ينلا تانعاذإلا ئةفدنحا

 .نابتمالا لذت مل ىرخا ةعاذا باسح ىلع ةينوناقلا

 ناو اميس هتعمسب لين كلذ ءارج نم سلجملا قحلو
 لعج امم اهتاذ ةمهتلا مهب تقحل نيرخآ ًءاضعا

 يأرلاو ةموكحلا ماما اجرحم ةسسؤملا هذه عضو

 هل قيس هسفن ةيروهمجلا نسر, ناو ةصاخ ,ماعلا

 .اهتهازرنو اهتميق يف ككش نا
 لعفلا در هيشب ام ىلا لصن ةمئاقلا رخا يف

 ةكرش ةصق يهو .ةريخالا ةيضقلا ىلع يموكحلا

 اهتريظنو ,ةحلسأالا عسب ْق ةصصختملا «ريشول»

 ةسيسؤملا ىلا بسن دقف . تارجفتملل ةينطولا ةكرشلا

 ١9/5 نيب ناريا ىلا ةفيذق فلا ةثامسمخ عيب ىلوالا

 ةذخاؤم يف نمكت ةيزكرملا ةمهتلا نكل . 585١ه و

 ةيسن يلاوح ىضاقت هناب مهنملا يكارتشالا برحلا

 ام رخا يه ةحيضفلا هذهو .ةقفصلا ةروتاف نم 6

 نمو .ةيمالعالاو ةيسابسلا طاسوالا هنع ثدحتت

 نيبو نائربلا يف ةداح ةهباجم فرعت نا لمتحملا
 .ةضراعملاو ةيبلغالا

 نم ةفصاع ًايلاح شيعت اسنرف نا لوقلا لمجم
 اهتعبتو اهحيرجت نم ملسي ال ةيسايسلا حئاضفلا
 برضل ماهس عيمجلا ىدل دجوي ثيح فرط يا

 عمال ْق رئاكتتس حئاضف يهو ٠ .موصخلا

 نا ىلع ةلدالا دحا الا .ةياهنلا ىف اذه امو .ةمداقلا

 نم ةجرد ىلع نوكتس تايسائرلل ةيباختنالا ةلمحلا

 ناك هحو نع فشكتسو ,ةقوبسم ريغ ةسارشلا

 يتلا هذه .ةيلاربيللا تاعمتجملل ًاقوزمو ًايفخم
 يفو .ءيش لكب بعللا ةيتامغاربلا ةعزنلا اهيف لوخت
 ةيفيقحلا بعالملا جراخ تعللا يزجت ةريثك نايك
 ريثكد جرفتي يذلا ماعلا يأرلل ةيلعفلا تامامتهالاو

 !ةكيدلا عارص هبشي ام ىلع ةرارملاو ةبرخسلا
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 6 ا ل د يو 3 كب ا
 00 يا ا 20

 ...لامشلا ىلا نويرشي تارازو ءالكوو ندع ظفاحم ٠
 صاخ- ندع

 .نقتسم ريغ يبونجلا نمدلا يف.عضولا نا ءاعدصو ندع نم هدراولا ءاينإلا ديفغت

 تانزاون ولع مداقلا ىلاحلا دهعلا ناكرا نيد تاقالعلاب فصعبت ةريبك تافالخ ناو

 .!ةلضا ةرقتسم ريغ

 لخدتا ًادح ةرينك ةروبصب لامشلا ىلا رارفلا تايلمع هيف دا دزت يذلا تقولا يفف
 نم رثكا نا وديب ذا . حاظنلا ناكرا نيب ةمدقتم ةلحر .ةحدج ؛ ةحدجالا ةصقصق» تادلوغ
 دعاسملا ماعلا نيمالا دمحم حلاص ملاس قيوطتل مهنيب اميف اوفلاحت دق فرط

 ةعامج عم ةهجاوملا يف يساسالا درود دعب يوقلا لجرلا ربتعي ناك يذلا بزحلل
 :دعجم رصات لع قداسلا سيئرلا

 ملاس ىلع نيب نيبوسحملا نم ددع ظاقسا مت .ةيزكرملا ةنجلل ةريخالا ةرودلا يفف

 ةماقالا تحت هعضو مث يذلا ناميلس دمحم :ناكسالا رِدزو دييدم دقم يو حلاص

 حلاص ملاس اهيلا يمتني يتلا ةقطنملا يف يساسا نكر هناب املع .. هلزنم يف ةيربجلا
 .ةقطنملا كلت ىف هنم ةيبعش رثكا هنا لاقدو

 يه يسعزلا رودكدلا ةجور 0 لا عم | تاقالعلا لوؤسم . «نسحم» وه :ةعجوم ةبرض رخآ يوق لجر ىقلت امك
 : قوراف يلاحلا ةيج ظ و ةقيقش ]| لامشلا يلثمم داعباب كلذو .اقباسس نمالا لوؤسمو يسايسلا بتكملا ف ةيجراخلا
 : 8 1 'عرشلا | | كانه ناك هنا فورعملا نمف ...يسايسلا بتكملا نم (ةيطارقميدلا ةيشنطؤلا ةهبجلا) .

 ف رصان يلع عم مهضعب بهذ دقو .روكذملا بتحمل ق ةهبجلا كلش غ نولثمم ًامئاد

 0 ْ . رخؤم مهواصقلا منا ىتح سنك بنلح لا نورخآلا يقب نيخ
 يه ساطعلاو ضيبلا ملاس يلع اهبلا يمتنب د يتلا «ةيمرضحلا» ةلتكلا نا ودبنو

 رارفلا تابلمع .نا ريغ .ءابوقا طادض ةعومجم اهئارو نمو .اهعقاوم تززع يتلا

 ةعبلطلا. تملع دقف .هلك مكحلا .:ةعضعض. نع ربعت ارخؤم ترخ يسلا ةفيثكلا
 ظفاحمو ةيزكرملا ةنجللا وضع يسارعلا دومحم ارخؤم ندرافلا نيب نا «ةيبرعلا

 هعمو (نينميلا ف فورعم برطم وهو) مالعالا ةرازو ليكو يدان دشرم دمحمو .ندع .
 ناك امك .ةرازولا رئاودو نويزفلتلاو ةعاذالا يف نيلماعلا نييمالعالا نم ريبك ددع
 .ةحصلا ةرازو لدكو ضيا نيسراهلا ننب

 ناك يذلا ميظنتلل حمس دق ماظنلا نا ندع ْف ةعلطم رداصم ديفت ءانثالا دذه يف

 هفوفص ميظنتل دوعي نا .يكارتشالا بزحلاب جمدنا مث يروسلا ماظنلل انلاوم
 دمحم رصان يلع دض هتلامتسا و دسا ظفاح ءاضرتسا لما ىلع كلذو ةلقتسم ةروصب

 اودلا لظديي علا تاطخملا ىدحا قشمد لازد ام يذلا

 ةفداصملا ىوتسم زواجتب .ءاقللا. اذه نا نييقارملا ىلع ايفاخ نكب ملو
 ضاعتما ريثت ةينانبللا ةحاسلا ىلع ةيقيفوت ةيرئازج ةرداب لكشي هناو :ةيلافتحالا

 ينو كيرلا نع ملا حالا اذا رع رود او فرتعي ال يذلا يروصلا ماظنلا ينانسل : ى
 كانه هرود ةمدخ

 تحت راوحلا اذه ببنت :رت يف ًايساسا ًارود بعل يذلا طالبنج ديسلا نإ لاقهو

 نم ةريبك فواخم نع سيلاوكلا يف ربع دق ,تاميخملا برح» ءاهنال يعسلا باب | عطاتإ ) وسلا نويبع نع |ةيف
 نيماو دسا ظفاح نيب يرسراوح دوجول راشا دقو نانبل يق يروسلا ماظنلا ةسايس

 يفرط ىدل يكوبمالا رودلا وه راوحلا اذه لثم نم هفولخم فعاضي | سل ا ل ام نا لاقو ... حداقلا ماعلا ىف ةيناندللا ةسائرلاةكرعم تايدترت ناشي ليمجلا ْ : 5 ا علل
 ..هبزح ىلعو هيلع ةيوق ةيروس تاطوغض سكعني ادب دق رمالا اذه نا دكؤدنو

 اولقتعا نيذلا هقاقرو :مثمه وبا» نع جارفالا ضفرب يروسلا ماظنلا لازن ام ثيح

 نم اريدك ًاددع نا امك . ءيش يا مهيلع تبتب نا نود :عدرلا» دض تاريجفتلا ةمهتب

 تما .يراجلا يناثلا نيرشت نم لوالا يف ةيرئازجلا ةروثلا دايعا ةبسانملا | |
 نيدفولا ىلع صاخ لكشب تزكرت راظنالا نا ريغ .ةريشك ةيبرع دوفو رئازجلا

 :ىلوالا ةجردلا نم تادابق امض نيذللا ينانبللاو ينيطسلفلا ( ةا/ |
 معتب

 ظ

 / ١ دقتلا ١ اننَع
 اوقلا رجا

 تاوقلا زجاوح ىلع فيقوتلل نوض يكارتشال يد بزحلا رض ديسلا لبق نم 1941/1١/7 خيراتب ةيرئازجلا ةمصاعلل ةفطاخ ةرايز دعبف
 .قطانملا فلتخم ىف ةيروسلا

 2 عضو طالبنج ديلو نم يروسلا ماظنلا بلط يه :.نيفرطلا تاقالع فيان كلذكو .,حتف» تادايق نم مصتعملا وداو لوهلا وباو داهح وبا نم الك مض 9 ن ورجفو اجفنالاب ددهت ةيسانسحلا ةغلاب ةلأسم كانه نا ةعلطم رداصم 5

 ىقلي رما وهو ةيروسلا تاوقلا فرصتب فوشلا ةقطنم بلق ف راملا لحاسلا رديبلا تال ناكدكسو 0 يلع 2 0 0 ماسلا 7 ةفئاوح
 تانسابسحلاو فواخملا نم ريثدكلا ريثدو . .ًاعبصمح فوشلا لها نم ةديدش ةضراعم .يديطسلفلا يع 0 برحتاو : 2 ةنجللا يوضع

 يميخمو اديص يلاها تاذلابو .ةينانبللا ةحاسلا ىلع يساسا فرط نم رثكا ىدل 10 بلا موو دادتج ديو نك 1ك رت ! دفولا مض ىح يف
 1ْ !هبمو هنملاو ةولحلا نيع نيرخآو سراف ناورمو يولح جروجو

 ل وحل : 0ك ب 008 يذلا 00 وقنو 1 ةيرئازحلا تاطلسلا تزدفت يذلا /يسائرلا ةفايضلا رعت نانجلا قل سيلاوك اوحلا ىلص قى 3 تناك ايابضقلا هذه ن ا! ةيرئازحلا ةمصاعلا ىف نوبقارملا ل 2

 ريبك ينيطسلف دفو لصو (كانه ادوجوم طالبنج ديلو ديسلا ناكو) تافرع رساي .



 تايشيلبملا ضعبل تخمس :ةيبرغلا |
 ةداعاب قشمرد عم ةفلاحتملا بازحالاو

 ضضراعملا رايتلا قيوطتل اهيتاكم حاتتفا
 رذنتو .ةيبرغلا توريب ىف يمانتملاو
 تالابتغا ثودح ناكماي بتاكملا ةدوغ أ

 .ةتميدهلاو ةرظيسلا فدهب تايفصتو

  ناودصلا ةماس
 نا ةعلطم ةينانبل رداصم تعقوت

 ليمجلا نيما يتانبللا سيئرلا لصاوي
 لالُخ نم :ةمدصلا تاذخحا ةسابس

 كلت تضفرو .قشمدن رورملا نود
 ةمضاعلا ةيوه نع حاصفالا رداصملا

 .اهروزيس يذلا مصاوعلا وا ةنيرعلا ٠

 لازي ال تارايزلا كلل ريضحتلا نال
 تاونقلا نع ةيورو ءودهب يرجي

 ْ ..ةيسامولبدلا أ

 نحلل رع نمحتأ» اهجح
 ظ ةيذجب ةيسنرفلا تاطنسنلا يطاعتنا
 : :ينمرالا شنيجلا» طبخ عم ىوصق

 .ةلئبق ةفرعم ىلا دوقن يذلا «يرسلا

 ةقطنم ىف سسييسنرفلا نانركسعلا

 | ةمصاعلا نم يقرشلا عاطقلا يف .ةرودلا
 عقاودلا ءاصقتسا راطا يفو .ةينانبللا

  حمالم مسرو ٠ .ةميرجلا ىلا تدا يتلا

 حضوق : :ةلدقلا هدف كرحت يذلا ناكملا

 شيحلا ةيضرف نأ نييسنرفلا نيققحملل 0 ٠

 ىتح اكسامت رثكالا يه يرسلا ينمرألا 0
 اذه دعاوق نا فورعملاو .ةظحللا هذه |

  عابقبلا لهس يف ةدجاوتم رشبجلا ٠

 ٠ نري يف يكريمألا فؤغلا <
 0 ةراقسلا كَ نمالا ولوؤسم طرتشا

 ةيافك ةسسرمتم نكت حل 1 باهرالا

 ًاصوصخ .باشراللا ةداضملا تايلمعلاب |
 : ْ 7 فورظلا نأ! 3

 ظ انه اهذقتف ى وتس ضرتفت ةسئاتبللا 0
 'تيبسلا اذهلو .بيردتلاو سارملا 3505 3

 تناك يتلا ةبتمالا رصانعلا تلديتسا
 | تاشنملاو ةرافسلا ةنسارحت ةحلوم : 3

 .ًاسارم رثكا ىرخاب توريد قا ”ةيكريمالا |

 يف ةفثكم' تايبردتل تعضخح نا دعم وا
  ريفسلا تاميلعت ىلع ءانب نفرق 000

 . .يليك نوح تيل 1 1

 ار نه ىيلإللا ٠
 ١ ْ لع لوألا رورت نيدقارملا ةانتنا تفل ]

 | نود نم ربمفون/ يناثلا نيريشت رهش
  1ٍإ ةدهاعم ىلإ نبيل مامضنا نع نالعالا

 0 1 قالا 1 ا ل 27 0

 ةمصاعلاب ةظي

 رئازجلا مضت يتلا .قافولاو ءاخألا,,

 نداعالا نود نمو ٠ .ايناتيرومو نونو
 سلئبارطو رئازجلا نبب ةدحولا نع

 قا .ارارم ددرت دق ناك املتم ,برسغلا ش

 .دربحالا عيباسالا ُْق .ةييبللا ةمصاقلا

 ىلا بادسالا نيعلطملا ضعب دربو
 دوطخ لع ظفحتملا سنون فقوم
 ةحلاصملا لامكتسا .لدق اييبل مامضنا

 هذه ديدتستي :سليبارط نيبو اهنيب
 .ةيلاملا تاقحتسملا ةريخالا

 ةيعفافلا فادهللاو كسلا
 نطسلف نم ةقوثوم تامولعم تدافا

 فحصلل عيزوتلا ةكربش نا ةلتحملا

 دق ,ينويهصلا نايكلا يف تالجملاو
 فحض رابثتخا ىلا .اريخا تدمع
 رضمو نانبل قف ردسحل ةددعم تالحمو

 ىلا ابنِ كاشكالا ف اهعيبو اهعيزوتل
 نايَكلا ف ةرداضلا فحصلا عم بنح

 ظ . .يضويهصلا
 كلت تلقن يتلا رداصملا رسفت حلو

 : ينلا ٍفادهالاو تايسالا .تامولعملا

 عيزوت ىلا ؛ةيليئارسالا» ةكرشلا تعفد
 دوعت اهنا املع ؛«تالحملاو فحصلا كلتا

 .ةيلام ةراسخب ةكرشلا ىلع

 ةيفار ولذا ةيبمطلا
 نا ةضراعم ةينارنا رداصم تعقوت

 عورشملل يناربالا ضفرلا 01
 رسيَرَو بئان لد 1 0 ٍ

 ن | تاوقلا هيلع فرش يذلا .ينلحمللا
 بزح ردضا راطالا اذه يقود هير وسلا ا
 ْ ا ةنف بجشت انايب قانشاطلا ا

 1 ..اهيبكترم نم صاصتقالاب بلاطيو 3

 ماظنلل 0 فقونملا نأ ام
 نل .فوستنروف عورشم نف ا 1

 تاقداخحم نا املع .اليوط ربخاتب :

 ترضتقا ناريا يف يتايفوسلا لوؤبسملا |[

 ربكا يلع يناريالا ةيجراخلا رسيَرو ىلع '
 20|  انقم : ةرازولا يف نيفظوملا ضعبو يتبالو 1

 0 لابقتسالا بايسا نع 0 راسثا.

 ْ تاغلا ابالا- 0
 1 ينارياالا 0 0 هير نع ةيفرشلا ةفظمملا فق ةيكريمالا 1

 اجرب يلي نيس ١ : فاو يارجل رطضاشع ماا 0
 1 نعيش قيشألا :سيترلا نم نودرقم 3 ٠

 يتلا تاحيرضتلا نا ,نولوقت يحمر |

 |١ ىلع اهلالخ نم لمحيو ,اهب ةيحيرف يلدب ٠
 ْ  ةقدقح نع ريغت ال ليمحلا نيما سيئرلا 44

 كلوا دكؤتو .امهنيب ةدرسلا تاقالعلا

 هذه قف .لضقب ةيجئرف نا نوبرقملا
 نيبو هندب تالاصتالا ىقبت نا ,ةلحرملا

 ف ءابقرلا نيعا نع ةدسعب ليمجلا

 قف عضولا نال ,ةيروسلا تارياخملا

 ةساسحو هدف د ةلخرمب رمد فشلا 1

 ”نمرتثكا .ارخؤف :قشمد تدمأ دقو 2

 ةيعادلا ةيجنرف تاحارتقا ىلع ضارتعا
 ”كارشا ىلاو ةديدج ةموكح لبكشت ىلا

 تاوقلا بناج ىلا ىرخا ةيبرع تاوق |
 .نانبل يف نمالا ةعاسل 4 ةيرزطتلا

 نطولا اذه
 نويشيقحلا ءاكرغلا

 :ةرشع ةعبارلا ةددرعلا ةمقلا دقعتس له

 نم مايا ةعبرا لبقو  روطسلا هذه ةباتك ةظحل تاب لاؤس
 ناك نا دعي :بقارملا نهذ ىف روضحلا ديدش .اهل ددحملا دعوملا

 تابقع تللذ دقل .ةلاحتسالا ىلا برقا وا .روصتلا لدحتسم .تلخ مابال
 عفد وا .ًايلام هئاضرإب دعوو :لامعالا لودج عيسوتب .دسأ ظفاح ضفر
 .افلس لاملا ضعب هل

 ةدوعلا ةبنع ىلع .برعلا كولملاو ءاسؤرلا نا .نيبقارملا نم ريثكل ليخو
 - !لبق نم أدب هنا ضارتفا ىلع  كرتشملا يبرعلا لمعلا فانئتسا ىلا
 ىلا رابتعالا ةداعاو !ققحت نا قبيسي مل رما وهو دحوم فقوم ذاختاو
 - :ةريتعم تناك ىتم  ةيبرعلا ةعماجلا

 ثادحا مغر :لاوط تاوذس سمخ دعب :؛ةمقلا داقعنا ناك :كلذ عم

 لعافت ناكما نم ىندا دح نع اريبعت ؛ةيبرعلا ةحاسلا ىلع ةيريصم

 بيرغ هنا مهضعب تبثا نيذلا مهو .ةيبرعلا اياضقلا عم كولملاو ءاسؤرلا
 عانطصاب اروطو .رواحملاب ةرات .اهعضو ديقعتو اهميزاتل لمعي لب .اهيلع
 .يبرعلا بعشلا حلاضم اموي نكت مل .حلاصم ىلع تافالخلا

 ف دامرلا رذ باب نم حرطلا ناك .لامعالا لودج عيسوت حرط نيح
 .ةمقلا دقع ىلع قيرطلا عطق ةلواحم باب نم يلاتلابو .نويعلا

 برحلا عم يطاعتلا ىلا ليبس الف :ةيلكش لودجلا ةيضق تناك

 .ينوبهصلا نايكلاو ناريا :نيب ةقالعلا ثحب نوذ .ةيناريالا  ةيقازعلا
 نواعت ىلعو .ةينيطسلفلا ةدضقلا ىلع ةقالعلا هذه ساكعنا يىلاتلابو

 لت عماطمل ىيدصتلا ماظن هنا معزي يذلا تقولا يف :ناريا عم قشمد ماظن

 .ينويهصلا يب دارتالا نواعتلا ليصافت ىلع علطم هنا عم .بيبا

 جارفنالاب يمس امل ةصرفلا حانا :لامعالا لودح ةبقع ليلذن ناك اذاو

 ماظنلا طاشن عم قفارتملا ,ينودهصلا ىئناردالا طابشنلا نإف ٠ .يبرعلا

 اديب مل يذلا ج جارفنالا اذه ىلع فاغتلالل ىلوالا ةظحللا ذنم أدب . يىرونسلا

 نيسرئازجلا ةوكخالا طايشن نم اءدد .نوريثك هيف جهات دقو ,انلمع

 نامع ةنطلس اهتدعا يتلا لمعلا ةقروب ًءاهتناو :ةنكوكملا مهتالحرب

 بتايبسالا تءاح حش ٠ .ناربا ةعطاقم ىلا دوعدلا مدع حرتفتو ٠ :تارامالاو

 كاذ وا سيئرلا اذه روضح مدع نع نلعت «ةيساينسلا ريغ»و ةيسايسلا
 .ةمقلا رمتؤم .كلملا

 دذه لظ يف اهنع ضخمتب نا نكمد اذامف تدقع ناو :ةمقلا دقعنتس له

 ؟ءاوجالا

 :هلاح ىلع يبرعلا عضولا ءاقب يدع اهداقعنا مدع نال حرطد لاؤس

 ءاسؤرلاو كولملا ضعنم هرارمتسا ِق مهاسو هعنص يذلا عضولا اذه

 .هرواجت ىلع نيرداق اوناكو :ءارمالاو خويشلاو
 ُْق ةمخلا يتروت رارمتساب ريكذتلا ىلا ةجاح ريغ ٍِق اًسنإف :نكي امهم

 : ىتا امثدح نم رشلل يدصتلا ىلع امهتردقو :قارعلاو نيطسلف

 كلذل مهنا ما ؟ةلتحملا نيطسلف ىف: ثدحبي امي ةداقلا ءالؤه عمس له ىرت

 الا دحام

 ٠ لال بلح يف قيلراب طخ ١
 هريع يذلا فيلراب طخ ليقتنا

 .نانبل بوئج ىلا 14107 ماغ نويرصملا
 سئراب ىلا !اديص ةنندم نم نومداق دكاو
 | تاوقلا ف ةبسدنملا تادحو نا
  ةيعافد ناردج ءابن تزحنا هةدنوحيفلا

 تالآو ةيتوض تاقيشساكت هدوزم

 ناردحلا نا ددرتفو . .ءوباخمو عالطتسا

 .ةينمالا ةقطنملا دودح عسر ةدديدجلا

 00 ددعلا ةيبرعلا ةعيلطلا

 0 0 0 1 ةوطركو .نانبل

 | نم يبرغلا عاقنلا ىلغ ةفرشملا لالخلا |
 0| .ةمسائ ةهج نم. ةيطننلا ةنيدمو .ةهج
 1: ليش نم نوبلحملا ناكسلا عضوي و

 01  ةنيدم ىلع ةلطملا ةقطنملا ىلا ءفيلراب
 : ' ةسدنهلا تادحو نا ًاصوصخ . اذينص |

 0| مسربي داديدج عقاوم  تفشكتسا ْ

 لا

 01 ا يافلان



 ومالا مجففات 1س ساما او قا

 فصنو ( تاعاس ثالث هنملك نف تفرفتسا
 < تخت 0 اا وس اا

 باطم ب فالمألاو فوشتايروف
 ييسسس سسوس جسما ماا تسجد اا 11 لا

 اونكا ةرون ىركد
 0 ا ووو سو جا ا 1 ا ا ا

 هكولس ىلع رطيس هروهت نكل عاجش فوشورخ ...فرحنم يكمنورت ...ءىطخم نيلتس
 د ل تلا ا الا ا ا ل

 يىدعسلا دس

 ءافولا نع ةقيقحلل نيمالا ليلحتلا ردعي الد َّ
 ةرورض وه امناو بسحف ةئيربلا اياحضلل
 ةديدجلا حالصالا ةسايسل اهنم دب ال

 نوناقلاو ةيطارقميدلا ءىدابم يف ةدسجتملا

 .«حاتفنالاو

 نم اهيلع سسأت امو هذه فوشتايروغ تاملك
 ريخالا هباطخ يف تدرو .رظن تاهجوو فقاومو راكفا
 هبلا عمتساو ؛ءفصنو تاعاس ثالث رسمتسا يذلا

 ءامعز مظعمو يبزح رداك فالا ةتس نم رثكا

 حاتتفالا يف اهاقلا دقو.ةيملاعلا ةيعويشلا بازحالا
 ريوتكا ةروثل نيعيسلا ىركذلل يلافتحالا

 يناثلا نيرشت نم يناثلا نينثالا موي ةيكارتشالا
 اقيقد ةرملا هذه يتايفوسلا ميعزلا ادب دقو .يراجلا

 اصعلا كاسمإ لضف هنا كلذ .ىضم تقو يا نم رثكا
 لخاد ةعراستملا تاروطتلا نوكت دق .طسولا نم

 ديعصلا ىلعو يتايفوسلا عمتجملا يفو بزحلا
 اهتزج يف اهنأب نيلمركلا ميعز زتعي يتلا يملاعلا
 هقلطا يذلا «ديدجلا ريكفتلا» راعش ةديلو ريبكلا

 وا .ةطغاض لماوع ١488. سرام / راذآ ذزنم
 تالفا رطاخم ىلا هيتنب هتلعج ركبم راذنا سارجا
 ,ةفورعملا ريغو ةبئاسلا تاروطتلا هذه تاباهن

 ١610 يناثلا نيرشت ؟ - 315 ددغلا  ةيبرعلا ةعيلطلا "<

 ةكربحاا ناك ٠ ..اصتلاا ل عجانلا كرت تاما
 0 بج دووساووب جة 11 جلو ع 1 ب ب م

 دعاوق نيصحتل ءارولا ىلا نيتوطخ عجارتيو
 .ةديدجلا قالطنالا سساو زاكترالا

 فالسالا ميدقت
 وضع فييلع لاقتسا مرصنملا لوالا نيرشت يفف

 هيصاخم نم ءارر ولا سيئر بئانو يسايسلا بتكملا

 برقملا فييلع نا ليق كاذنآ .ةيموكحلاو ةيبزحلا
 مل .ةيحص تابارطضا نم وكشب فوشتايروغ ىلا

 نم يدجلا ىوتسملا اذه ىلع ودبي ام يف نكت
 ةطيشنلا هتكرحو هتمهاسم فشكت امك ةروطخلا
 ةروثلل نيعيسلا ىركذلاب لافتحالا ةعاق لخاد

 عامتجا ررق ًاضيا لوالا نيرشت ١" ينو .ةيسورلا

 رابتعالا در ةنجل لمع ءادحا ةبزكرملا ةنحلل فصاع
 رثا ه5 ماع تئشنا يتلا :ةينيلاتسلا اياحضل
 ءيتايفوسلا يعويشلا برحلل نيريشعلا رمتؤملا
 فقوي تانيتسلا فصتنم فينجيرب رما يتلاو
 .اهلامعا

 رايت نيب ًاحضاو ًاعارص دهش يذلا عامتجالا اذه
 مهامس امك «نيروبصلا ريغ» رايتو «نيظفاحملا»
 رابتخا ةنجل ليكشت ررق :هباطخ يف فوشتايروغ
 ىرخاو .نيلاتس دهعب ةقلعتملا قئاقحلاو قئاثولا
 ةطوطخملا ميدقتو .بزحلا خيرات ةباتك ةداعال

 .يسايسلا بتكملا مث ةيزكرملا ةنجللا ىلا ةحرتقملا
 يف ىرج ام لوح ةيراضتنملا تامولعملاو ءابنالا

 لوالا نيرشت رخاوا يسايسسلا بتكملا تاعامتجا
 بزحلا تاميظنت لوؤسم نيليزيغ نا ىلا ريشت

 راصنا نم ربعيو .ةيتايفوسلا ةمصاغلا يف
 ةيوضع نم ةلاقتسالاب دده .ءايفوالا فوشتايروغ

 طخل ةضهانملا رصانعلا» بيسب يسايسلا بتكملا
 نطاوبب نوملاعلا لوقيو .«يديدجتلا فوشتابروغ
 وه نيليزيغ تاماهتا ىف دوصقملا نا نيلمركلا
 .فيشتاغيل يجولويديالا هجوملا ةعومجم

 يوبصالا دنلا يلع موجه
 ةسايسلل فوشتايروغ راشتسم نلافاما

 ةيسيئر تاعومجم ثالث نم نوكتت فوشتابروغ
 يلمرفم رايتو .هجهن ىودجب نيككشملا رايت يه
 مهتيمست نكمت» نم هلثمي ريخالا رايتلاو .جهنلا

 ةيسكراملا اياقب وا نييقلسلا وا نييلوصالاب
 يف فقوتي مل فوشتابيروغ نا ىلع ..ةيسكوذترالا
 انلع مهيمسب نم وا يىل وصال ا رابتلا ماما الا هباطح

 ةيرظن دعاوق ىلع نوزكعتي ةرظن يف مهف .نيظفاحملاب
 حلاصم ىلع ظافحلا ةيغب ؛:ةزهاج تافصوو ةدماح

 ريثأتلا نولواحي مهو .ةضحم ةينانا تازاينماو
 ةادحلا ناديم ٍِق ديدجتلا راطق ةعرس ىلع ىلاتلاب

 ناديم يف .لقعتلا حساب ةيعامتجالا ةيداصتقالا

  ةنقاقثلا ةيلمعلاو ةسساسسلا ةيطارقميدلا

 فالسالا مييقت :ريوتكا ةروث ىركذ يف فوشتابروغ
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 رهو بي
 هو سمسم هج ف1

 ةريخالا ةلصحملا قو .ريسيفتلا مسام ةيمالعالا

 يف سأيلاو ءايتسالا ةلاح ةعاشاب رايتلا اذه مهاسي
 كيكشتلا ةراثا ربغ ةليغشلا ربهامجلا طاسوا
 .الصا ةيفوشتاير وغلا ىودجب

 صلخملا هقيفر قاوشا مهفتي فوشتابروغ
 تالالد فرعيو .هدقتلاو حالصالل نيليزيغ

 ةيعامتجالاو ةيبزحلا فيشتافيل تاحورطا
 نود يلوصالا رايتلا دقن قيرط راتخي كلذل .ةيدجلا
 نيروبصاللا دقني هسفن تقولا فو .هزومر ةيمست
 ليدي حرطيو هجمانرب رامث فطقل نيلجعتملاو
 .ةيروثلا ةلواطملا رايخ نيفرطلل

 رود بعلب يذلا نيليزيغ فوشتايروغ بنجتي

 ارطضم ودبي هنكل .يسايسلا بتكملا لخاد سلجملا
 .«ًايسايس أطخ ناك ينلعلا هفرصت» نا لوقلا ىلا
 .ةلاقتسالا يف هتبغرب هحيرصت كلذب دصقيو

 فرحسم يكسنورت ...ءيطخم نلاتس

 نا يجمانربلا فوشتابر وغ باطخ يف تفاللا نم

 مل هخيراتو بزحلا يف مويلا تالكشم هتهجاوم
 .سمالا تالكشم هنهحاوم ساسا نع ًاريثك فلتخت 1

 كانه امناو :ةينيلاتس اياطخ نذا كانه تسيلف
 ال تازاجنا كانه نا امك .رفتغت ال راثآو ءاطخا

 ميعز هيف دكؤي يذلا تقولا يفو .اهيلع فلتخُي
 ادر .يرجي ناك امب ايصخش نيلاتس ةفرعم نلمركلا
 ثدحتي هارن .كلذ فالخ معزت يتلا تاحورطلا ىلع
 نع ثدحتب امك ننياللملا ال اياحضلا فالا نع
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 د ا

 ءاطخالاو ةيفسعتلا تاسرامملا لباقم تازاجنالا
 نيلاتس عقوم نوكي يكلو .ةليقثلا ةيسايسلا
 ىركذلاب لافتحالا ةعاق يف قافرلا عيمجل ًاحضاو
 فوشتابيروغ دكؤي .ةيفشلدلا ةروثلل نيعبسلا

 ًايفيرحت» هرابتعاب يكستورتل ملا دقنلا اددحم

 يديلقتلا دقنلا ةدح فيفختو ,ةيكارتشالل ًايداعم

 ناك يذلا فوشتورخ اما .نيراخوبل ةداع هجوملا

 رمتؤملا يف ةينيلاتسلل يدصتلا ةيار عفر نم لوا
 حدتمي فوشتابروغ نأف ,بزحلل نيرثعلا
 ىلع هتنهارم هتاذ تقولا يف دقتنيو هتعاجش

 عيمج نيب نمو . ةروهتملا هيبلابسساو ةيتاذلا لماوعلا

 مدعز ركذب يتايفوسلا يعويشلا ميراتلا يف ةداقلا

 فينجيرب شتيليا دينويل مسا طقف نلمركلا
 رود يف نافرعلاب روعشلا كلذ درم لهف .لماكلاب
 ةنجللا ةيوضع فوشتابروغ ملست يف فينجيرب
 ؟اهل ًاماع اريتركس ناك مايا ةيزكرملا

 .فاك ريغ ديكأتلاب هنكلو :ايدنس كلذ نوكي دق

 داشا نا ًانزاوتم فينجيربل همييقت ادب دقلف
 "6 ذنم اهدمتعا ينلا ةيداصتقالا هتسايسبي

 يجيتارتسلا يركسعلا نزاوتلا لالحا يف هتاحاجنو
 هناز تقولا قف هنكلو .ةيدكريمالا ةدحتملا تايالولا عم

 هتكرح سلكتو .يسايسلا ماظنلا دومح دقتني

 لئاسولاب لمعلا ىلع هرارصتساو ,هتروانمو
 ةمدقم غولب ىلا ريخالا يف داق امم .اهتاذ بيلاسالاو
 .ماعلا داسفلاو يعامتجالا برغتلا يف ةيلاحلا ةمزالا

 ةقيقحلا فاصنا
 .«ةقيقحلا فاصنا» ةرارميب فوشنتايروغ مجاهي

 ةفاقثلاو عمتجملاو داصتقالاو حيبراخلا ْق اهمجاهب

 بناوجلل هراضحتسا نكل .ةلودلاو برحلاو

 ىلا أديم ارايخ ن نوكي دق ةملظملاو ةئنسملا

 .رابخلا اذهل ارطضم ودبي هنا الا .ةقيقحلا فاضنا

 مهف ف اهبييغت زوجي ال تارورضو بابسا كانه
 اهيف مهالا وا اهنيب نمو .ةيفوشتابر وغلا تارايخلا
 ةريسم يف ينايفوسلا ثاريملا بساورب لصتي ام

 .ةيوقلا تايدحتلاب ةئيلملا رضاحلا
 نيعبسلا ىركذلا باطخ نم لوالا ءزجلا زكرت

 يتايفوسلا ثاريملا تالكشمو اياضق ةجلاعم ىلع

 نكت مل اهنا مغر يهو .ةلودلاو بزحلا ثاريم ,ليقتلا
 ءوضلا ةراشا ديكأتلاب اهنا الا :ةلماش ةجلاعم

 .يتايقوسلا ةدايقلا سأر نم ىلؤالا ةننلعلا

 نيب عارضلا دادتشال ًاحرسم ةلبقملاةرتفلا نوكتسو

 لخاد ندر ويصاللا وا نيسمحتملاو نيظفاحملا ىراسن

 ووشتابروغلا بكرملا
 يف طسولا ةطقن ىلع فوشتابروغ رارصا لعلو

 جهن تاحاجن زاريا ىلا جاتحي .مييقتلا اصع

 ىلع نهارب نإ وهف .يلودلا ديعصلا ىلع فاطقعنالا

 ةيتايفوسلا ةايحلا يف لماشلا رييغتلا جهن ةيمها
 , يف ديدجلا ريكفتلا ةيمها ىلع كلذك نهاري ةرصاعملا
 .ةنهارلا ةيلودلا تاقالعلاو ةايحلا ةغادص ةداعا

 دعب يوونلا شوكولوهلا رصع ىلا لاقتنالا لبقف
 ىلا ةهجوملا تاراقلل ةرباعلا خيراوصلا بصن
 لودلا تناك .ءاوس دح ىلع برغلاو قرشلا

 ىلا رظنت ءارمالاو ءالبنلا تاعطاقم اهلبقو :ةثيدحلا

 ةيداصتقالا تامزالا صاصتمال ةليسوك بورحلا

 ةدايس نم مغرلا ىلعو .ةيلخادلا ةيعامتجالاو
 ذنم ,ةيعامجلا ةيوونلا ريمدتلا ةردقب يعولا
 قتري مل ىلودلا فرصتلا نا الا . تانبتسلا فصتنم

 ريصمل يدحتلا نم ديدجلا ىوتسملا اذه ىلا

 هسفن فوشتايروغ دحو دقلو .ءاعمج ةيناسفالا

 هراكفا هنمض لماش باتك فيلات ىلا ارطضم
 ةرورضب هيف بلاطو .ةيسايسلا هاؤرو هتاروصتو
 تاقالعلا ىف ديدجلا فرصتلاو ديدجلا ريكفتلا
 لئاسو يف يعونلا رييغتلا نال .ةيلاحلا ةيلودلا
 برحلا تالداعمب ًايرذج لْخا دق ريمدتلاو برحلا

 تامزالا ةحلاعم دعت ملو ,.ةقداسلا مالسلاو

 عم مادصلا وا برحلا لاعتفاب ةنكمم ةيلخادلا
 ىلع مهافتلا ةلاح نأش نم حبصا امناو .ناريحلا

 ةيداصتقالا دراوملا ريرحت ةلوبقم تايوسن
 ريوطتل ةءانب نيدايم ىلا اههيجوتو ةيرشبلاو
 ىلع فوشتابروغ زكري اذهلو .ةيناسنالا ةايحلا
 ةحلسالا لاجم يف يوونلا رفصلا رايخ ةيمها
 يف اهيلع عيقوتلا يرجيس يتلا ةيخوراصلا
 .ليقملا لوالا نوناك ؛ يف نطنشاو

 نشا و مم لماش قاذنا وحد

 ةيقافتالا هذه نا هباطخ ف نلمركلا ميعز دكا دقل

 هنكل «ددحلا ريكفتلا ةسادسل اريبك ًاحاجن» لمت

 سيئرلا عم نطنشاو ةمق لالخ لمعيس هنا فاضا

 4 ماعلا عيبر وكسوم ةمق لالخو ناغير يكريمألا
 خيراوصلا نأشب ةديدج ةيقافتال لصوتلل
 صمحلقتو .تاراقلل ةرياعلا ةيموجحهلا ةينجيئتارتسلا

 .ءايضفلا ةركسعل يكريمالا جمانربلا ديدحت وا

 مدع وا نطنشاو ةمق دقع ع وضوم نا ريثملا نمو
 ع وبسا نم 0 كدا ولع قلقا و فيدخل او دودكم

 ىلا ةردان درافيشو وكسوم ىلا زتلوش ةرايز نيب دحاو
 .نطتشاو

 نا ودبيو ةفورعم ةيكريمالا تارابتعالا
 ةمقلا هذهل لعجت يتلا ةيتايفوسلا تارابتعالا
 فوشتايروغ ةجاح ىلا دوعت امنا :ةصاخ ةيمها

 ةحرد نم عفري سوملمو حضاو حاجنل ةقدمعلا

 مجح نم ايديسن للقنو هجهنب ةيريهامجلا ةقثلا

 يداصتقالا هجهنل ةيحيلستلا حباوكلا

 عزن قافتا لوا ةيمها نم مغرلا ىلعو .يعامتجالاو
 ةيملاعلا برحلا دعب ام خيرات يف يوون حالس
 ةمق ىلا ةجاحلا نود هيلع عيقوتلا نكمي ناك ةيناثلا
 جئاتن نود نيتمق ضاضفنا نم ماع دعب ةديدج
 كلذكو .ودبب ام ىلع نلمركلا نكل ,ةددحم ةيلمع

 ةصروبلا رايهنا راثآ نم يناعي يذلا ضيبالا تيبلا
 يمالعا لافتحا ىلا ناجاتحي .دوسالا نينثالا موي

 زواجتو لخادلا تالكشم ليلذتب قيربلا ديدش
 .نكما نا اهضعب

 نم ًايلخاد فوشتايروغ جهن نيب طبارتلا «نذإ
 ةدنحان نم ًايلود ديدحلا ريكفتلا تايلطتمو ,ةيحاب

 2 ا دعا ثا ًازراب نكي مل ,ةيئاث

 وشتابروغلا كرحتلا ةدمعا نم ًادحاو نوكيس
 0 يس نطنشاو ةمق دعي طيشنلا

 .ةيناثلا ناغير ةيالو لالخ ةريخالاو ةعبارلا
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 ا 1 وابو وس مد ا 3 ةمدا جوسج »وحال تزد جموس ا دورس جو هدو و

 بتكملاو ةيزكرملا ةنجللا تايحالصو بزحلا ماظن يف لماش هش ربفت
 ةيسايسلا تارارقلا ةزكرم وحن رثكا هحونو

 100 موس لجبال هسا جوابا د ةنتزو 3ي موف مب دو جوز نو حدس

 عفاوم ىلا بامشلا ليج دوفص
 ةجعملا ةدايقلا
 سة يسوم ها 2 بد تزل يف ع نا

 اا ا اا عدا تت مدد جوس تس ومراد دم اجدع ةيمصا»ا» جوع جز ةيسينا اا وروح بوت وقار جة وج

 يدعسلا ديعس .د  نيلرف

 لامعا مرصنملا عوبسالا رخاوا تهتنا

 يعويشلا بزحلل رشع ثلاثلا رمتؤملا
 يف بابشلا ليجل ظوحلم مدقتب ينيصلا

 ةيزكرملا ةنجللاو يسايسلا بتكملا ف ةدايقلا عقاوم
 ةرشع جورخ نم مغرلا ىلعو .اهنع ةعرفتملا ناجللاو
 نيب مهرامعا طسوتي .يسايسلا بتكملا ءاضعا نم

 مهرامعا طسوتم ددح ةعبس دوعصو ؛ةنس م١٠ -

 نم الصا ءاضعالا ددع ضيفخحت دعب .ةفس 6

 "17 غنايست واست ءاقتراو .رشع ةعبس ىلا نيرشع
 ريتركسلا بصنم ىلا ؛يلاحلا ءارزولا سيئر ؛ةنس
 مرلا ىلع ءيتيصلا يعويبشلا بزحلل ديدجلا ماعلا
 تاطلس ىلع سيبم حوحشلا ليخ لاز ام كلذ نم

 .الثم «ةنس م87, غنيب وايش عئنيدف . .ةيوق ةيلعف

 ًاماع ًادئاقو ةيزكرملا ةيركسعلا ةنجلل ًاسيئر بختنا
 .ينيصلا ريرحتلا شيجل

 حالضالا ةريتمم:ناسمعمت ىمسن ام نأ قديبو
 لجرلا وه غنيب وايش غنيد زوجعلا ةينيصلا
 ديدجتلاو لوحتلا ةسدنه ىلع فرشا يذلا يوقلا
 نم ةيكيتامارد تازه ىلا ةحاح امنود ةدايقلا يف
 تاعلطت ديدهتو ينيصلا عمتجملا كابرا اهنأش
 وايش مكيد نا ىلع .ةينيصلا ةقيرطلا ىلع. حاتفنالا

 ةدادقلا يف هنارقا نم نييسكذوثرالا رئاس نع فلتخي

 نيش غنيب ناملربلا سيئر لاثملا ليبس ىلع .نسلاو
 هتفيلخ ماما قيرطلا ديبعت ىلع لمع دقف .«ةنس 66

 ةيراتركسلا شرع أوبتيل غنايست واش باشلا
 ةنجللا سيئر بئان بصنم ىلا ةفاضا .ةماغلا
 ةدابقلا هتسرامم ًايلمع يثئعي امم ةيزكرملا ةنركسعلا

 رشابم فارشا تحت نكلو :ةلودلاو بزحلل ةيلعفلا
 .غنيب وايش غنيب روجعلا يحورلا هجوملا نم

 فرمنلا ةلصوب

 سأرلا ديدجت ةيمهال يعامجلا كاردالا اذه
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 فواخم نكل حضاو ةينيصلا ةريسملا يف يدايقلا

 ىلا اهرارقتساو نياصلا ةناكم ضيرعتو فارحنالا

 ةلصوب تلازام .لجعتملاو رماغملا جهنلا رطاخم

 غنيب وايش غنيب مرضخملا يسايسلا ىدل فرصتلا

 ةيبزحلا ةيعللا قارواي ظفتحي ام دمال لظيس يذلا

 .نيكب يف ةيسايسلاو

 ةنجلل ًاماع آريتركس عغنايست واش باخحتنال ًآرظنو

 بصخنمب ًاظح رثكالاو ديدجلا حشرملا ناف ةيردرجا

 ثلاثلا رمتؤملا ىتح هلغشي ناك يذلا ءارزولا سيئر

 وه انه ةلوادتملا تامولعملا لوقت امك بزحلل رشع

 طاسوا هيسحت يذلا ؛ةنس «9د مثيب 2 هيئان

 نيتسلاو ةثلاثلا يف باش : غنايست واشت

 اع نلثلا ينيصلا يعودشلا برحلا رمتؤب
 0 ودا سوو تبواوام 77# وج وص ججباوو» صا جة نس ها هج ابا 71ج جتا

 رايتلا ىلع .نيضلا نوؤش ىلع نيعلطملا
 عمتجملا ديدجت تارورضب فلكملا يطارقونكتلا
 ةليوط تاونسل غنيب ىف سرد دقل ءينيصلا

 ناوش نبا ردتعيو .يتايفوسلا داحتإالا ْق ةسدنهلا

 ةدوع ًاقح ةريفملا تاروطنلا نمو . .يديتلاب يال

 ةنجلل قياسلا ريتركسلا ؛ةنس ا/”+» غناب وايوغ

 تفصع امدعب يسايسلا بتكملا ةيوضع ىلا ةيزكرملا
 مهتا دقو .ماعلا اذه علطم ةيبالطلا تابارطضالا هب

 قئارح عم لماعتلا يف ةقفلملا هتنورمي كاذنآ

 اندم ةدع مايا لالخ تلمش يتلا ةيسايسلا ياهفنش

 .نيكب ةمصاعلا اهنيب نم ةينيص

 لباش هبش ردت
 ديعا ةماهلا ةيميظنتلا تارييغتلا ىلا ةفاضا

 ةنجل ليكشت ديعا امك يلخادلا بزحلا ماظن يف رظنلا
 تايلو ؤسم ترصحو ةمئادلا يسايسلا بتكملا

 عضخاو .ةيذيفنتلا نيدابملا ف بزحلا ةيراتركس

 يبزحلا طابضنالاو ةيراشتسالا ناجللا ءاسؤر لمع
 اهتادئوؤيسم تصلق امك :ةمّئادلا ةنجللا ةباقرل

 .ةيبزحلاو ةيسايسلا
 تارارقلل رثكا ةزكرم ىلا هجوتلا نذا ظحالملا نمو

 يستوام ةريسم ليج باحسنا نا ريغ .ةيسايسلا
 حرطل رطضي امنا لظلا هبشي ام ىلا ةليوطلا غنوت
 يف اهتيدجو ةنهارلا ةيجاودزالا قمع نع لؤاستلا
 ليجلا ءاقترا ناك اذا اميفو .ةلودلاو بزحلا ةدادق

 بيرق ريغ دمال لظيس ريثاتلا عقاوم ىلا ديدجلا
 مهيلع قلطي اولاز ام نيذلا خ ويشلا ةداراب ًاموكحم
 ؟:ديدجلا دهعلا ةمكحو ةئيه»

 نم لوالا .دحالا موي ىرج يذلا لايجالا لدبت
 ةظحبا لع ىشؤد امنا نيدد يف يراجلا يذلا نيرشنت
 نا امك .ةرصاعملا ةينيصلا ةايحلا يف ةماه ةيخيرات
 نيصلا مومع نع نيفلالا برحلا يبودنم ةقفاوم
 داصتقالل يديدجتلا واش ريرقت ىلع ةيعامج ةقفاوم
 نيب لصفلاو لزعلا دنب ةصاخو .عمتجملاو ةرادالاو

 زاربا اهنأاش نم .ةلودلاو بزحلا لمعو تاطلس
 غنيد حالصالا ةريسم رامعم جهنم هغلب يذلا ىدملا
 .غنيب وايش

 تاقرافملا نم زم نا لجسيس حيراتلا نا بدر ال

 رمتؤملا لامعا ءاهتنا 81 ماعلا ثادحا يف ةريثملا

 ءدب عم ؛:ينيصلا يعويشلا برحلل رشع ثلاثلا

 يف ةفشالبلا ةروثل نيعيسلا ىركذلا تالافتحا

 نيكب فوشتابروغ هيف ناك يذلا تقولا يف و .وكسوم
 حاتفنالاو فاطعنالا ةبمها نع ثدحتي ختام واش

 برحلا يبودنم ماما .ةثيدحلا نيصلا ةريسسم يف

 هطاشن م وكسوم فوشتابروغ ناك نيفلالا
 ةيمها لوح يبزح رداك فالا ةتسس عم يعانقالا

 نا تانينامثلا رخاوا تيثتسو .ريوطتلا جمانرب
 نيرشعلاو عباسلا رمتؤملا اهأدب يتلا ةريسملا

 رمتؤملاو ءيسورلا يتايفوسلا يعويشلا بزسصحلل
 مها نا دكوت ينيصلا يعويشلا بزحلل رشع ثلاثلا

 ماما ةيملاعلا ةيعوبشلا ةكرحلا يف نيبطقو نيتوق

 ينلا ةيلمعلا روطتلا تاجاح يف ال :نآلا قرط قرتفم

 اهسمط ةليوطلا تاونسلا ةئتامغود تلواح

 رايحلل يرظنلا ناديملا يف ًاضيا امئاو 0

 .يكارتش
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 ىلا يدناغ فيجار دنهلا ءارزو سيئر ىعبس
 اكناليرس يف ةججأتملا نارينلل ابقارم ىقبب نا
 ةيسايسلا تاعارصلا هقزمت يذلا دلبلا

 نا ريغ .ليماتلاو اهنيسلا يتفئاط نيب ةيركسعلاو

 .رشابم طروت ىلا لوحت نا ثبلي مل يدنهلا يعسلا
 59 يف رانلا قالطا فقو ىلع قافتالا باقعا ْف دعاصت
 تادحو لاسرا لكش ذخناو .يضاملا ودلويبا/ازومت

 ذيقنت نامضل .اكناليرس ىلا ةيماظن ةيدنه ةيركسع

 ويمولوك ىلا .يدنج فالا ؛ يلاوح لوصو نع
 15 يىلاوحب اهناكس ددع ردقب ينلا اكناليرس ةمصاع

 ةمصاعلا ناكس ددع رّدَقُن امنيب :ةمسن نويلم
 .ةمسن فلا ةئامنسو نودلم ىلاوحب

 ربوتكا /لوالا نيرشت رهش نم نماثلا ذنمو
 طابضلا ددع ديدحت بعصلا نم تاب :يضاملا

 - ن1 ملل نورتللا“ دندن - 31

 هلا ةد 2 ملا 1

 يع 5 4
 1 ا 7 1 5

 م0 0 لا ا ا

 مويلا ءادعأ سمألا ءافلح

 ضعبف .اكناليرس يف نيدوجوملا دونهلا دونجلاو
 طباض فالا ” ىلا لصبي حمهددع نا ىلا ريبشت ءاينالا

 ريشت نيح يف :تابابدلاو ةحلسالاب نيززعم يدنجو
 ززع يدنهلا ءارزولا سيئر نا ىلا ىرخا ءابنا
 ةرتف يف ,اكناليرس يف ةدوجوملا ةيركسعلا تادحولا
 تابو .اكناليرس يلامش انفج يف ةعلدنملا كراعملا
 تحص اذاو .يدنجو طباض فلا ١ يلاوح مهددع
 ةيدنهلا تادحولا نا ىلا ريشت اهناف :ةريخالا ءابنالا
 نوعفادي نيذلا ليماتلا ةلتاقم ف تابوعص هجاوت

 يذلا اهطوقس نود نولوحيو انفج ةنيدم نع
 «رومنلا» ةهبج عجارت ,ىرخأب وا ةروصب .ينعيس
 .مهتلود ةماقا ف ليماتلا بلاطم لثمت يتلا

 دمتعت تتاب اكنالبرس ةموكح نا دكؤملا نمو

 نومي يذلا يدنهلا شبجلا يلع ًايلك ًادامتعغا

 اوناك نيذلا ليماتلا ةلتاقم ىلع ايركسعو ًايسايس

 ةيبلغالا تاز ةيدنهلا تاعطاقملا ىدحا نم نوذخنتيب
 ةيسايسلا مهتكرح معدل ليماتلا ةفئاط نم ةيناكسلا
 تادب حايرلا راسم نا ريغ .اكناليرس يف ةيركسعلاو
 يف رشابملا يدنهلا طروتلا ذنم .رخآ قفا وحن هجتت
 .اكناليرس ةمزا

 ريس يف .يسيئرلا لصفملا لكشت يتلا انفج ةنيدمو
 ..رومنلا» ةهبج ريصم ددحت امبرو .ًايلاح لاتقلا
 .اهيف ةيسيئرلا ءازجالا ىلع ةيدنهلا تاوقلا رطيست
 قوسلاو ديدحلا ةكس ةطحمو ىفشتسملاف

 تقولا يف .ةيدنهلا ةرطيسلا تحت تتاب .ةيسيئرلا
 طوطخلا يف ليماتلا نوحلسملا هيف لتاقي يذلا
 يفو .ةيراحتنالا مهتايلمع نوذقنيو ,ةيفلخلا
 اطباض ١74 نا يهلدوين تفرتعا .يضاملا عوبسالا
 7” يلاوح ناو .اهتاوق فوفص يف اولنق دق ايدنجو

 .نيريخالا نيرهشلا كراعم يف ءاوحرج دق نيرخآ
 فقو رارقإ ةبعل نا ,قايسلا اذه يف .ظحاليو

 .اكناليرس يف رركتت تأدب دق هرايهناو رانلا قالطا
 ةلتئاق ن وكتس اهئاف . ايوط ترمتسا اذا ,ةبعل يهو

 .اكناليرس ىف :يدنهلا مالسلا» عورشمب ىمسي ام

 ويلوي/زومت 584 ف ةيدنهلا تاوقلا تحجحن دقل

 يف ليماتلا نيلتاقملا نم حالسسلا عمج يف .يضاملا

 ىدل ةدوقفملا ةيدهلا ةداعا فو .ويمولوك ةمصاعلا

 تلعتشا نا ثيلت مل رانلا نا ريغ .اكناليرس ةموكح
 يفو .ليماتلا ةمصاع ربتعت يتلا انفج ةنيدم يف
 ضومغ نع نوثدحتي نويسامولبد ةمث .ويمولوك
 كلذ نم دعبا :مهضعب بهذيو .انفج يف فقوملا
 يف ةيدنهلا تاوقلا اهبكترت رزاجم نع ثدحتي امدنع
 ةليحتسملا ةمهملاب موقت دنهلا نا ىلا نيريشم .انفج
 .. .اكتاليرس ةموكح ىلا ةبسنلاب

 دنهلا ءارزو سيئر تاباسح نا دكؤملا نمو
 «تارط يتلا تاريغتملا نم ءزج يه . .ي دناغ 1

 نكمد فيك الإو .ةيلودلا تاقالعلا ىلع .ارخ

 نسحت باقعا يف ءرشاسملا يركسعلا اخ رس

 يفو .ةيكريمالا ةدحنملا تانالولاو دنهلا نيب تاقالعلا

 يف ةيمهالا غلاب روطت.نع نوبقارملا ثدحتي ابوروا
 دمت دق يتلا نطنشاوو يهلدوين نيب تاقالعلا

 تادعملاو حالسلاب بيرقلا ليقتسملا يف .دنهلا
 باذتجا ةيلمع ةيكربمالا ةرادالا ريدتعتو .ةيكريمالا

 ةيتايفوسلا ةيساموليدلا ىلع ًاراصتنا .اهوحن دنهلا
 .ةيدنهلا دراقلا هيش يف

 فيجار ىعسي يذلا يىلودلا عقوملا ناك اياو

 حورطملا لاؤسلا ناف .مويلا .هلالتحا ىلا يدناغ
 ضرف ىلع هتردقم لوح رودي .اكناليرس يف نآلا
 نا ًاملع ,ةعئاجلاو ةقزمملا ةريزجلا كلت يف مالسلا
 ءادعا ىلا اولوحت ,سمالا ءافلح اوناك نيذلا ليماتلا
 فرعُي نا نود نم .ةيدنهلا تاوقللو يدناغل ءادشا
 نوقفصي نيذلا نييلاهنسلا حبر دق يدئاغ ناك اذا

 انفج يف ليماتلا ةدراطم يف ةيدنهلا تاوقلا ةعاربل
 .نيرهش ةلهم .يدناغ ددحيو .دالبلا يلامش يفو
 مسترت تأدب يذلا «يدنهلا مالسسلا» قييطتل

 قلي مل ام :هحاجن ناكما لوح ةلئسالاو كوكشلا
 .ًانلعم ًابلود ًامعد

 ك.ف
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 '" ملاعلا فحص نم

 . ماهتالا فصق ىف تيب نيشلا
 كودوب هينور :ملقب

 ١ يف قيقحتلا لجا نم يضاملا ودام / راما يف ةموكحلا "
 ١ نيشلا) تارياخملا لاجر اهمدختسي ينلا بيلاسالا '

 ١ تابلمع ٍْق نيهوبشملا باوجتسا ءانثا ( تيب "

 .«ةيباهرا» |

 | موي ءارزولا سيئر ىلا اهريرقت ةنجللا تعفر '
 يف هنم تافطتقم ترهظو .يضاملا ةعمجلا'

 اهل قيسي مل ةنادا لثمي هنا دكؤت ١١/١ دحالا مويا
 تيب نيشلا هيف تعقو يذلا يقالخالا داسفلل ليثم '
 ,نيطسلف نم ةيبرعلا يضارألل ليوطلا لالتحالا رثإ |
 .«ينيطسلقفلا باهرالل» اهتحفاكم ءانثأو |
 .ةنجللا هذه نيدعت ةموكحلا رارق بيس امأ '

 وسفان تزع يسكرشلا طباضلا ةيضق ىلا دوعيف
 اماع ١54 ةدم نجسلاب ١941/5 ماع هيلع مكح يذلا[

 .ودعلاب لاصتالا ةمهتب
 ايلعلا ةمكحملا نم رارقب رهشا ذنم تزع نع جرفأ |
 تحت تعزتنا دق هتافارتعا نا نم تدكات نا دعب '

 .يسفنلاو يدسحلا بيذعتلا :

 نمالا ةزهجا نا ءودنال ةنجل نع تفشك امف |
 يجهنم لكشب بذكت 1417١. ماع نم ءادتبا .تناك |
 اهمدختست يتلا بيلاسالا عوضوم يف ةاضقلا ماما '
 تاطاشنب نييمهتملا تافارتعا ىلع لوصحلل'

 ..ةيباهرأ»

 رربت ةياغلا» أدبم اهريرقت يف ةنجللا تنادا '

 اهسفن ربتىت نأب ةهج يال حمسي يذلا «ةليسولا '
 مدعب ةموكحلا تبلاط ةنجللا نكل .نوناقلا قوف
 فورظلل» ًارظن .ةمكاحملا ىلا نيبنذملاميدقت +

 تيب نيشلا ءاضعا اهلظ يف لمعي يتلا «ةيئانثتسالا
 ةنجللا تبلاط امك ..بافرالا١ دض مهبرح يف '

 حتف ةداغإب جامسلاو زاهجلا ىلع ةباقرلا ديدشتبإ
 | بيسب اونيدا نيذلا «نيبيباهرالا» لك تافلم

 ةعورشم نيغ بيلابسا مادا ا

 ف يف ًابارطضا ريرقتلا اذه ٍبِيسُي نا عبطلاب عقوتُي
 | كانهف . .ةلئوط ةرتفل «ةيليئارسالا» ةماعلا ةابيحلا ا

 | اهتسارد داعتس يتلا ةب ةيبرعلا اياضقلا تائم ةلكشم ا

 ١ ةزهجا مادختسا ةلكشم اضيا كانهو .ءاضقلا ماما[

 ١ .ريرقتلا اذه تايوتحمل يتسنمأو ةيبرعلا ةياعدلا |
 ١ قيقحتلا ةنجل رارقا ؛كاذو اذه نم مهالا نكل |
 | ةيسفنلا طوغضلا مادختسا ةرورضب» ودنالا
 ١ لوصحلل :تالاحلا ضعب يف ؛ةدودحملا ةيدسجلاو [
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 مساب تيمس يتلا «ودنال» قيقحتلا ةنجش

 : | اهتتبع ةنليقارشإلا) ايلعلا ةيمطكمللا

 ةفاحصلا ١

 .نييباهرالا نم تافارنعا ىلع ١

 ةجرد ىلع ةيئاضق ًةقباس لكشب رارقالا اذه نإ
 .ةيساسحلا نم ةيلاع

 م١

 ريزو روفلب رترآ بتك .ًاماع ٠١ لبق "در
 دروللا ىلا ةلاسر يناطيربلا ةيجراخلا

 نم ةنوكمو ةريصق ةلاسرلا تناك .دليشتور م

 حيرصت وه :ًاناونع تلمح اهنكل .طقف ةملك
 . (156 82/|[هان؟ [0ع01312110) روفلب

 ىوحف ىلع قيلعتلا يف رلتسيوك رثرا لوقب
 ادعس بعش دعو .راقولا ىهتنمب» روكذملا حيرصتلا

 هنكل .ةركفلا نع عراب ريبعت ,«ثلاث بعش دالبب رخآ

 ايناطيرب معدب روفلب دعو دقف .ًامامت ًاقدقد سيل
 .نيطسلف يف «يدوهبلا بعشلل يموق نطو» ءاشنال

 نطو نيطسلف نا يه ةلأسملا ىف ةبوعصلا

 نيح روفلي هكردا ام اذه ناك .ةرقتسم ةعومحجمل

 مايقلا مدع» ىلع صني هحيرصت يف بتُك ًاطرش فاضا

 ةيندملاو ةينيدلا قوقحلاب ررضلا قحلي لعف ياب
 .«نيطسلف يف ةدوجوملا ةيدوهيلا ريغ تاعومجملل

 ريغ تاعومجملا» ةلمح ىلا انه ةراشالا نم دب ال

 ال نا لجا نم روفلب رثرآ اهب لياحت يتلا «ةيدوهيلا
 ةيبلغالا نولكشي نيذلا نيينيطسلفلا يمسي
 ىلع ايددع نوقوفتي نيذلا ناكسلا نم ةقحاسلا

 ١. ىلا 4 ةيسنب دوهبلا
 نيمالم ه٠ شيعي .دعولا كلذ بيسيف :ناك اذكهو

 شيجب مهنطو يف نيرصاخم وا يفانملا يف ينيطسلف
 .يدوهي لالتحا

 ةاسأملا ةيحاتتفا بتك يذلا وه روفلب ناك دقل
 .كلذ دعب ثدح امل ضرالا دهم يذلا وهو

 نا دعب ,.1447 ريمفون / يناثلا نيرشت يف
 يتلا ةلكشملا لح ف مهلشفب نويناطيربلا فرتعا '

 ةدحتملا ممالل ةيمومعلاةيعمجلا ؛تصوا» .اهوقلخ
 ىرخاو ةيبرع ةدحاو :نيتلودل نيطسلف ميسقتب
 .ةيدوهب

 يتلا ةدحتملا ممالا رارق ىلع نوينيطسلفلا جتحا
 فصن ةرداضم يف روفلب قح نم ربكا اقح كلمت ال

 .ءايرغ نيرجاهمل هميلستو مهنطو
 سلجم ىتحف .قح ىلع نوينيطسلفلا ناك دقل

 ءاج :ىرخا ةرم نكل . ةطلسلا هذه لثم كلمي ال نمالا

 ١ ند يقي يمارد لكشب مهريصم ىلع رثا يذلا رارقلا |

 ْ .مهتراشتسا نود ذحتا :ءروغفلب دعو

 عيطتسي ءيش ال نأب رارقالا نم دب ال ,روفلب دعو ىلع |
 ماع ةيناطيربلا ةموكحلاف .اهلها اتتشو نيطسلف ْ

 فرضتت مل !١114 ماع ةيمومعلا ةيعمجلاو 91307

 .طشنلا ينويهصلا |

 ...ىلع ناك كلذ نكل :نيرارقلا ىلع ةلادعلا رهظم 0

 ناصت نأب مزاحلا هطرش روفلب لجسف .قرولا |
 ىلا ةيموععلا ةيعمجلا تعدو .نيينيطسلفلا قوقح |
 ةينيطسلف اهنم ةدحاو .نيطسلف يف نيتلود ءاشنا ع

 ساسسا ىلع نيطسلف ْق «ةكراشملا» ْ

 ,ةنياهصلا رصتنا .كلذ عنمل امهنم لك لتاقف ءامديري '
 نع عافدلل ةيلودلا ةعومجملا ةرملا هذه لخدتت ملو

 ةطراخلا 1

 .اهارجم ذخأت نا ثادحالل تحمسو ًايناج |

 ينعي اذهو .نيينيطسلفلا عم ةحلاصملل يعسلا ٍ

 ماع يف اهولتحا يتلا ضرالا نم ٍءزج نع يلختلا |
 نيذلا نيئجاللا ضعب ةدوعب حامسلاو 55١م :

 وا.مه وترا ١

 نا نود نوددشتملا حبرف . نيئفاكتم انوكي مل امهنكل '
 .نآلا ىتح ةيدج ةروصب مهادحتي نم اودحب

 نا ريخلا لوقب .ةيضاملا ةثالثلا رهشالا لالخ ًاديج 1
 ىلا ةدوعلا ىلا وعدب «ليئارسا» يف ًاديلو ًاكرحت كانه |

 زكرملا» وهف ةردابملا بحاص اما .ةكراشملاأدبم
 ةدعب موعدملا ؛طسوالا قرشلا يف مالسلل يملاعلا '

 نم ,«ليئارسا» يف ةيسسايسلا تادابقلا نم تائم

 | وضع "5 و .ةرازولا يف نيقباس ءاضعا ٠١ مهنيب |
 ةاضقلا ضعب ىلا ةفاضالاب .ًاقباسو اد ًايلاح تيسينك :

 نينانفلاو باتكلا نم ددعو طايتحالا تالرنجو '
 .نيدلا لاجرو

 نا نولوقي مهو .ءرخآ بعش ىلع بعش ةدايسو '
 ' يف تالزانت ىلع ينبم مالس لجا نم» ناح دق تقولا |

 نمضي هدحو اذه نال .ريصملا ريرقت قحو يضارالا
 | نيينيطسلفلا تاحومط ققحيو «ليئارسا» نما |
 .«يميلقالا رارقتسالا نمؤيو '

 | ءدبو يدحتلا اذه ةهجاومل دعتسم ءارزولا سيئر [

 | ودود ءاند لكشب نكل  ىرخا ةرم يجراخلا ملاعلا ا

 ىدحو :ناكريتمالاو:سورلاو هوسهبلاو برعلا مدق |
 رشتات ةددسلا

 ةدس ال٠ و ميسقتلا رارق ىلع ةكدس 1١ دعب د «نآلا

 ءافضا ىلا ةجاحلاب نافرطلا رعش .كلذ عمو

 يوسوس 11د دسجا ب جوجو ج جو 1 جبج 1 سوس وسم لو

 :ادحنأو نيرارقلا ىف أدبملا ناك .ىرخا تاملكب

 .ةاواسملا نم

 عارصلا يفرط نم يا نكي حمل ةكراشملا هذه

 تفقو اهنا لب .نيطسلفل اهتمسر يتلا ة

 اما : :نارايبح «لدئارسا» ماكح ماما ناك ,ةيادنلا ْق

 مهفقاوم زبيزسعتا» يدجلا رايخلا -

 «ليئارساأ» ِق ماس نيراجيفلا نم لكل ناك
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 رميات كرويوينلا

 يسنرفلا راسجبلا
 ةحطأ ناريإ غاب

 سواه نيرغ نفيتس :ملقب

 ةيناربا ةحلسا ةحيضف نآلا اسنرف ىدل ْ
 ريزو ةقفاوم نع ىوري ام لظ يف اهب ةصاخ 1
 عيب ىلع ةيكارتشالا ةموكحلا ىف قياس عافد ظ

 ا كلذي ًاكهتنم ناربال ةيعفذم ةفيزق فلا 0

 ناوي ول  نيتيسنرف نيتلجم نا لب .يسنرفلا
 هنا نارتيم اوسنارف سيئرلا اتمهنا  سيربسكالاو |
 ىلا اهنمث ضعب لّوحت يتلا تاعيبملاب ملع ىلع ناك '
 | نولوؤسملا ىفتكا يذلا يكارتشالا برحلا ةنيزخ |[
 تاماهتالا برس مكاحلا نيميلا فلاحت نا لوقلاب هيف ا

 هيوشت فدهب شيجلل يرس ريرقت يف ةدوجوملا
 ةلمحلا ةرارح عافترا عم نيبكارتشالا ةعمهس ا

 .ةيسائرلا ةدباختنالا '
 ةيا ىلع ؟ناريال ةحلسا عيبب صخشك ودبا له» |
 لبق حئاضفلا نم عونلا اذه رثكيس .لاح |(

 رسيزو ونرا لراش قيلعت اذه ناك ,«تاباختنالا
 يتلا ةحلسالا تاعيبم ةصق ىلع قباسلا عافدلا '

 طلستل 1487 رياربف/طابش يف رونلا ىلا تجرخ |[
 ماعو 14417 ماع نبب ةعقاولا ةريتفلا ىلع ءوضلا |
 ةريغص ةفيحص اهنع باقنلا تفشك يتلاو 298“ |

 .عزوبريس اهرقم |
 (1 2 268558 06 ميساي ةفورعملا ةفيحصلا تيتك ْ

 فلا ٠+١ نم رثكا انلمح نيتنيفس نا ا2 230617©) '

 ردنب ىلا ملم 5١ و ملم 160 رايع نم عفدم ةفيذق |
 . 8١ه محاع سابع ١

 يكارتشالا عافدلا ريزو تامولعملا هذه تعفد |
 ةكرش تاطاشن ىلع زكرت قيقحت يف ءدبلل ونرا لراش |
 ةرازو نا نارفويد لييناد اهسيئر لاق يتلا ريسشول |
 .ناردا ىلا هتكرش تاعيبم ٠ تطغر عافدلا ا

 نا ىلا عوضوملا نع ًاريثك ًائيش دحا هر ْ

 عويسالا يف سيريسكالاو ناوب ول انلجم تثدجحت |
 برحلا ءاليتسا ىلاريبشتي ريرقت نع يضاسلا ا
 .حابرالا نم /5ه- * ىلع يكارتشالا |[
 هينور لاريمدالا نا ناتفيحصلا هتبتك 0 ٍ
 ,ةيسنرفلا تارياخفملل قباسلا سيئرلا .تسوكال '

 .تاعيبملا ةصقب نارتيم اوسنارف سيئرلا غلبا |
 تارحفتم تعاب ريشول نا تفاضأف ناوب ولاما ٠

 تاريجفت يف مدختسا يذلا عونلا سفن نم ناريال
 ١985395. 6 ماع سسدراب ا

 - ن8 ملل 0 خ81: ختخلناب - 3

 تعطق اسنرف نأب ربكذتلا ديفملا نم لعلو

 ويلوي / زومت يف ناريا عم ةيسامولبدلا اهتاقالع
 اهترافس يف نيلوؤسملا دحا ضفر نا دعب يضاملا
 ةلئسا نع ةبياجالل يسنرفلا ءاضقلا ماما لوشملا

 ا يع فعلا كن

 نويساربس 203708

 نارغطل نايووت نالعافم
 نا دكؤت ..رضخلا» نييبوروالا رداصم

 نيدناملا ني وون نيلعافم عالتسا ندبصب نارما 5:
 عيبتس يتلا ةهجلا اما . (511/5) زارط نم ١(

 ةيبوروالا فوسلل ةعبات تاكرش عمجم يهف
 ةفورعملا ةدششايرهكلا ةقاطلا ةكرشش ةسائرب ةكرتشملا

 . (ا؟ا/الال) حيساب

 نيرخاو رضخلا تعفد ينلا يه تامولعملا دذه

 ْف ةلأسملا ثحبب لجاع حارتقا ميدقت ىلا مهريغ

 نا ساسا ىلع .غرويسارتس:يف يبوروالا ناملربلا
 ءانب نم اهنكميس نيلعافملا نيذه نارهط ميلست

 .ىلوالا ةيوودلا اهنلينق
 ذنم لعافتلاب تأدب ةيضقلا هذه نا عقاولا

 يف ريغص يراسي بزح لسرا نيح عيباساةثالث
 هءاضعا (1067700613213 2:01613:12) ابيلاطيا

 (8531060) ةكرشب ةصاخلا كالسالا زاحتحال

 روكذملا بزخلا دئاق هبنو .ناليم نم برقلاب ةيندعملا
 يف ةكرشلل دئاعلا عّنصملا نا ىلا :ةيلاظيالا ةموكحلا

 نامدختسي راخبلل نّيدلوم ناريا ميلست ىلا هقيرط
 رصقب ملؤ . ةيوونلا تالعافملا ديردت لحا نم تداع

 ُِق هئاكرش ةثيعت ةنبعت ىف ([06770013213 2101613113) تزح

 .عوضوملا دض اينابساو ةيبرغلا ايناملا
 ةيسيارت يدلا يبوروالا تاكرشلا عمجم نا عقاولا

 ماع داشلا ناريا عم قفتا دق ناك (ا“كال/لال) ةكرش

 نيوون نيلعافمو راخب يدلوم اهميلست ىلع 5
 .ةرتفلا كلت يف رالود رايلم يلاوح ةفلكتب

 ةقاطلل رخآ ردصمب هدالب ديوزت ديرب هايشلا ناك

 موينوتولدلا ةدامل ًامئاد اردصم هسفن تقولا يف نوكي

 مادختسالا لجا نم (تالعافملا هذه اهررفن ينلا)

 .يركسعلا

 تداعا مث .بلطلا ينيمخ دّمَح ,11 ماع
 .فيدصلا اذه قافتالا ءايحا نارهط

 تضفر ةبيلاطنالا ةموكحلا نا هركذ ريدجلا
 يراسيلا بزحلا اههبن نيح عيباسا " ذنم كرحتلا
 7 ذنم لخدت ةيروهمجلا سيئر نكل . (ا09) يلاطبالا

 ريدصن عنم هنا لاقدو .عسساو قيقحت دعب مايا

 ىعدت ةيناملا ةمظنم نم ناك امف .راخبلا يدلوم

 نا لإ .رضخلا زارط نم ةمظنم يهشو (8تزمطحالل/)

 تمهتاو يبوروالا ىوتسملا ىلا عوضوملا تلمح

 2 اجاوب عج عج 1 77 ا

0 

0 95 

 ان 7777772 1177ج تجب

 7912227171 لزب 1772781 ةسستقفا77711717 571117 لطيف

 | ةكرتشملا ةيبوروالا قوسلا لود برقا) نوب ةموكح
 | يف طروتلاب (آ“الالال) ةكرشو (يناربالا ماظنلا ىلا
 ١ لود طروت نع تاعئاش ددرتت امنديو .ةلأسملا

 | (12062716) ةفقدحص دذرتت مل .ىرخا ةيبوروا

 | تيغ  ناريا. ةيادب نع ثيدحلا يف ةيلاطيالا
 .«ةيبوروا

 .ايمسر قيلعتلا نوب ضفرت ؛نآلا ىتح

 اناينف ظشنالب

 نويبيرت دلال

 ةهقلا رضحي نل دهف كلمل
 ءاثالثلا خوب دهف كلملا نلعاامدنع كنب

 | .نامع ةمق رضخب نل هنا 5

 | ةقالعلا نم دحوم يبرع فقومي لامآلا تقلت [
 ْ .ةعجوم ةبرض ناريا عم

 1 ةيبرعلا ةلودلا يه ةيدوعسلا ةكلمملا نا حبيحص

 | دقف ؛اهكلمب ةلثمم بهذت نل اهنا نلعت يتلا ةيناثلا
 | دهف كلملا نالعإ نكل .يفاذقلا ديقعلا اهلبق كلذ لعف

 | ةمق عامتجا لوا رايهنا لامتحا نم فواخملا عرز

 ا ا ا 2 لا اج ا يس ا ا شر يت 0 ل اسس ا ل يس نان د ييسر ا
- 

 1 جا 7 و ا 7 1 ج حع

 ١ لبق ىتح تاونس ه لالخ لودلا ءاسؤر مضي يبرع
 / ]دندن نا

 | نع رظنلا ضغب ,عامتجالل ةيقيقح ةيرض اهنإ»
 | .ةمقلاب طيحملا رتوتلا ةجرد ىلع لدت يهو .بابسالا
 | بيجتب امفاَد ناك دهف كلملا نا انكردا اذإف

 ١ لما يا نا ينعب اذه هرارق نا جتتتببزت» ,تافالخلا

 ا .«رخين دق ةدحولاب
 ١ تراسا رداصملا ضعب نكل .درارق رسفي مل كلملا |

 ١ .نامع ىف هنع بونيس هللا ديع ريمالا نا ىلا
 | ناو ةصاخ .ةأجافملا عقو يغلي ال عبطلاب اذه

 | موي حابص هلؤوافت نع ربع دق ناك ايندرا الوؤسم
 | دهف كلملاو نيسح كلملا نا لوقلاب او ءعاثالثلا
 | .يبرعلا عامجالا نامض لجا نم ًاقيرف نالكشب

 | ةيسنلاب اضيا امنإو ناريال ةيسنلاب طقف سيل
 .رصم عم تاقالعلا ضعب عيبطت ةداعال

 | مهقلق نوفخي ال نييسامولبدلا نم نوريثك .نآلا
 | نااميو .ىرخا ةيبرع لود ءاسؤر بايغ لامتحا نم
 | ةيدوعسلا ةبغر ناك عامتجالل يسيئرلا عفادلا

 | عامتجا نإف :ناريا دض دحوم توصب جورخلاب
 ١ لقالا ىلع اذه .هنم فدهلا دقفيس هناكو ودبي نامع

 | نم مغرلا ىلع برعلا نييقارملا نم ريثك هاشخي ام
 | لآ ناملس نب ىسيع خيشلا هقلطا يذلا ريذحتلا

 | نل جيلخلا برح نا لاق نيح نيرحبلا ريما ةفيلخ
 .ادحا ينثتست

| / 
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 00 واوا

 ةينيطسلفلا ناشتنملا رردتتس له

 !؟ ؟ «ليئارسا يف خنص» ةراجع نم
 11ظ0111101010 ا 1 71971 بقا نوجا اجت نم جونا وفق رتجتا بج رف يد حيا رابع

بئارشلا زماان ولي نويتيطسللا
 ,نويبصل هني 

 ! انماقحلا قطان نايراصتقاو زاسنإ فزنتست بيبا لو
 دة سوا م حج اا دجمجس» 7 جو هت م دوس رحال جدت اجت نسر »اجو مودك

 ةفضلا يف ةلتحملا ةيبرغلا يضارالا دهشت 5
 مل :ةمراع ةيبعش تاضافتنا :ةزغو ةيبرغلا | ©
 نم دحاو عاطق وأ ةدحاو ةئف ىلع رصتقت 1

 ةفاك لمشتل اهتدعت لب ينيطسلفلا بعشلا تاعاطق
 نيدفرحلاو لامعلا نم اًءدب .تاقيطلاو تاثفلا

 حبصتلو بالطلاو نيدلا ءاملعو راجتلاب ءاهتناو
 ذنم دالبلا اهتدهش يتلا ةيبعشلا تاضافتنالا مها
 .نآلا ىتح ينويهصلا لالتحالا

 نم ديدعلا عم ةضافنتنالا هذه تنمازت دقو

 يف يبرعلا نطولا اهدهشي يتلا ةماعلا ثادحالا
 «صاخ هجون ةلتحملا ةيدرعلا يضارالاو :ةنوآلا هذه

 ةيجراخلا ريزو اهب ماق يتلا ةرايزلا اهمها ناكو
 امو .ةلتحملا نيطسلف ىلا زتلوش جروج ةيكريمالا
 تايصخشلا نم ديدعلا ضفر نماهبقعا

 مهفقاوم نم ًاقالطنا كلذو :هب ءاقتلالا ةينيطسلفلا
 ةينيطسلفلا ريرحتلا ةمظنم يف ىرت يتلا ةنلعملا

 ناهرلا لشف نم كلذ هينعيام غم .مهل يعرشلا لثمملا
 يف ةمظنملل رخآ ليدب «قلخ» ةيناكما ىلع ينويهصلا

 ىلا زتلوش ةدوع ىلا ىدا امم .ةزغو ةيبرغلا ةفضلا
 مها قيقحت ىف هلشف دعب .ضافولا يلاخ هذالب
 .ةرايزلا فادها

 تقولا يف ةضافتنالا هذه تءاج رخآ ديعص ىلعو
 قوسلا نيب تاضوافملا هيف يرجت تناك يذلا
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 دولك ماعلا يطيق ربع ةنكرششملا ةيبوزوالا
 .بونجلاو لامشلا نيب تاقالعلاب فلكملاو نوسيش
 رارقلا عضو ةيغب :ينويهصلا نايكلا نيبو
 ةيسطسلتفلا تاجتنلاج جامسلاه صاخلا يبوزوالا
 ثيحب .اهريدصت نكاما ىلا ةقلطم ةيرحب روبعلاب
 نيفرطلا نم لك نيب ةريشابم ةقالعلا نوكت
 .ذيفنتلا عضوم :(يبوروالاو ينيطسلفلا)

 يف حجن نوسيش نا ىلا ةعلطملا رداصملا ريشتو
 ناب حامسلا ىلع ينودهصلا نابكلا ةقفاوم عازتنا

 بعشلاو ةيبوروالا قوسلا نيب ةقالعلا نوكت
 ةقالع ؛ةلتحملا ةيبرعلا يضارالا يف ينيطسلفلا
 تاطلسلا قح نم نآلا حبصا رخآ ىنعمبو .ةرشابم
 ةيراجت فرغو تايدلب نم ةيرادالا ةيندطسلفلا
 ةرجاتملا ةعيبط ريرقت اهسفنب ىل وتت نا .تاننواعتو

 قيوست نم اهنكمي امم ءقوسلا هذه نادلب عم
 تاكرشلا ربع ال ةينيطسلف عئاضبك اهجاتنا

 .نآلا لاحلا يح امك .ةينودهصلا '

 ةدقوتملا ةيراصتقالا للا
 - هذيفنت لاح  قافتالا اذه نا هيف كش ال اممو

 ىلع ال ةماه ةيداصتقا تاريثأت ثدحت فوس

 امناو .بسحف ةزغو ةفضلاب ةيداصتقالا عاضوالا

 ررخإلا نوي رك انتا روف يل
 هدو وعموما 7 1 د1 ةجججسوو هظقوت# تجد جوج ت1 وج وزو ما ا اما

 نا فورعملا نمف .هتاذ ينويهصلا داصتقالا ىلع
 لالتحالا ةيادب ذنم دهع دق ناك ينويهصلا نايكلا
 هذه تايداصتقا جمد ىلع لمعلا ىلا نآلا ىتح
 يف كلذو .لكك ينويهصلا داصتقالا نمض .قطانملا
 ةمخض دراوم نم قطانملا هذه هيوتخحت ام ءوض
 ةيلوا داوم .هايمو .ةيعارز ضاراو .ةددعتمو
 ةعساو ًاقوس اهرابتعا ىلا ةفاضالاب :ىرخا
 يف ءاج لالتحالا اذه ناو ةصاخ .هتاحتنم فيرصنتل

 تدتشا دق ةيداصتقالا هتمزا تناك يذلا تقولا
 ىلع لوصحلا ىوس جرخم كانه نكي مل ثيحب
 دعب ةلتحملا قطانملا هل هترفو ام وهو .ةديدج دراوم

 تناك : 15717 برح نا ىلا ضعبلا ريشيو لن «1/
 يناعي ناك يتلا ةيداصتقالا ةمزالل ةيساسا ةجيتن
 ءالؤه ريشي ذا . 1977 ماع ينويهصلا نايكلا اهنم'
 ١975 ماع لصو دق ناك ينودهصلا داصتقالا نا ىلا

 ىلا لاقتنالا هيلع تضرف .ومنلا نم ةنيعم ةجرد ىلا
 لالخ نم الا اهغولب عيطتسي نكي مل ةديدج ةلحرم
 لو ماع اهنش يتلا برحلا

 اننا الإ .يأرلا اذهب لماكلا انمدسست مدع عمو

 ةيبرغلا ةفضلل ينودهصلا نايكلا| لالتحا نا ىرن

 لالخ ينويهصلا داصتقالا ومن يف ًاريثك دعاس ةزغو

 نم [ديسابسا الماع ربتعب ثيىحبي .ةيلاحلا ةنوآلا

 نم ديدعلا كانهو . دصتقالا اذه ومن لماوع

 ديعص ىلعف .كلذ دكؤت ينلا ةيداصتقالا تارشؤملا

 ةلماعلا ىوقلا ىلامجا ثلث نم رثكا نا دجن ةلامعلا
 ينودهصلا داصتقالا تاعاطق يف نولمعي ةيبرعلا

 ى وقلا يلامجا نم لماع 155٠٠ ءالؤه ددع غلب)

 ٍٍق اذه . لماع ةغلادلا ةيبرعلا ةلماعلا

 افلا ٠١ نم رثكا زواجتي نكي مل ءالؤه ددع نا نيح

 ىلا يضارالا: تايداصتقال معد :ةيبوزؤالا قوتسلا-ىلا ةينيطسلفلا تاجتنملا
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 دايدزا ىدم حضوي امم . (تانبعيسلا ةبادب يف طقف

 لشف يلاتلاب و .ةلامعلا هذه ىلع ينويهصلا دامتعالا
 نم ةحورطم تناك يتلا لمعلا ةيربع» ىلا ةوعدلا

 ينلا لامعالا ةيعون ىلا كلذ يف ببسلا عجريو .لبق
 تاعاطقلا يف اهتيبلاغ لمعت ذا .ءالؤه اهب موقي
 ةيشماهلا لامعالا ضعب عم تاءاشنالاو ةيمدخلا
 ةمدخلا عاطقو نييفرحلاو ةعابلاك ىرخالا
 ةيشيعملا فورظلا نع ًالضف اذه .خلا ...ةيلزنملا

 ةهج نمو ؛ةهج نم اهيف نولمعي ينلا ةيعامتجالاو
 لكل ةعوفدملا روجالا يف ةريبكلا قورفلا كانه ىرخا
 ام ردقب ذا :ةيدوهبلا اهتليثمو ةيبرعلا ةلامعلا نم
 رجالا فصن نم لقاب يبرعلا لماعلا هيلع لصحي
 همايق دنع يدوهنلا لماعلا هيلع لضحي يذلا

 .هسفن لمعلاب

 يدودجص لالذدسا

 عمتجملا ىلع رشابم ريثأت عضولا اذهل ناك دقو
 ىلع لوصحلا نم داصتقالا نكمت دقف .يدوديسحاا

 رشابملارجألا سايقمب ءاوس) ةصيخر لمع ةوق
 هنكم يذلا رمالا .(ةيعامتجالا هتفلكت وا ,عوفدملا
 ىلع هتردق ةدايز و ةيداصتقالا هتالكشم ةهحاوم نم

 .اهتاذ ةلتحملا ةيبرعلا يضارالا يف وا .ةيجراخلا
 ءاوس ةيروهنلا ةلامعلا ةفلكت عافترا ءوض ىف ةصاخ

 تالدعم دنازتو ةرجهلا تالدعم ضافخنا بيسي

 عاطقلا صاصتما ببسب وا .ةهج نم حوزنلا .
 .ةيناث ةهج نم ةلامعلا هذه نم ديزملا يركسعلا

 تءاج ةسايسلا هذه نا ىلا ةراشالا ردحت انهو

 - [ "قاموا نذاهلرإا ماخانات - م5

 ةيبرغلا ةفضلا يف يلحملا داصتقالا باسنح ىلع

 درطب ةينويهصلا تاطلسلا تماق دقف .ةزغو

 ةيغب اهترداصمو ؛مهيضارا نم برعلا نينطاوملا
 هذه ىلع تانطوتسملا ةماقا امهلوا .نيجودزم نيفده

 ةعارزلا يف ةلماعلا ديلا ليوحت امهيناثو .ءيضارالا

 نا ظحالن انهو .هتاذ ينودهصلا داصتقالا ةمدخل

 951١ا/ ذنم ةزداصملا ةيبرعلا يضارالا عومجم

 يا ,ًامنود 110456١ غلب ؛19/1١/ رابا ةياهن ىتحو

 ةفلابلا ةيبرغلا ةفضلا ةحاسم ىلامحا فصن ىلاوح

 ىلا ىداامم .(منود فلا ه0. و نييالم ةسمخ

 تغلي دقف يلاهالا اهعرزي يتلا ةحاسملا صقانفت

 هيف موقت يذلا تقولا ىف .طقف منود فلا م١٠ يلاوح

 منود نيبالم ةعبرا ةعارزب ةينونهصلا تاطلسلا

 يلحملا جتانلا يف ةدابزلا لدعم ضقانت كلذلو . ًاييرقت

 فصتنم ىتح درقفلا لالخ ةناملا يف ةريشع نم

 ةبادب يف ةئاملا يف دحاو نم لقا ىلا .تاندعبسلا

 ةينويهصلا تاطلسلا لامها دياّرت عمو . تانينامثلا

 ةجح تحت .قطانملا هذه يف ةيتحتلا ةينبلا عيراشم

 وا قافتا ىلا لصوتلا تايناكما ةفاك لقرعب كلذ نا
 مهماما نوينيطسلفلا دجي مل .ليقتسملا يف ةيوست

 وا :ةينودهصلا تاعاطقلا ف لمعلا ىوس جرحم نم

 لمع ىلع لوصحلاو جيلخلا ةقطنم ىلا ةرجهلا

 هنال ءينودهصلا نابكلا هب بحر ام اذهو .كانه

 اهناكس نم يضارالا هذه غيرفت ىلع هدعاسي

 اهتانبا ةريخو نيبلضالا

 يدرعلا نطاوملا لغ لدغا
 برعلا نونطاوملا لاز ام .رخآ ديعص ىلعو

 ًاعاونا نوعفدي مهف .ةظهاي ةبيرض ءابعا نولمحتي
 ةينازيملا ىلا ةرشابم بهذت ,بئارضلا نم ةريثك
 .اهلباقم تامدخ ةيا ىلع نولصحي الو .ةينويهصلا
 ,بئارضلا نم ىرخا ًاعاونا مهلمحت نع كيهان اذه
 ةميقلا ةبيرضك) ينويهصلا نطاوملا اهلمحتي ال
 نايكلا نم اهنورتشي يتلا عئاضبلا ىلع ةفاضملا
 نم ةدروتسملا عئاضبلا بئارضو .ينويهصلا

 .(جياحلا
 نايكلا فارتتسا نم فورعم وه امع ًالضف اذه

 ريشت انهو . قطانملا هذه يف ةيئاملا دراوملا ينودهصلا

 يتلا دايملا ثلث نم رثكا نا ىلا تايئاضحالا
 ةفضلا نم ينات ينويهصلا نايكلا اهمدختسي

 ةفضلا يف هايملا نوزخم ردقب ماقرالا ةغلبو ةنبرغلا

 نايكلا هنم لغتسي . بعكم رتم نويلم ٠ يلاوحب

 هذه دكؤتو .ًانويلم 4/8٠ نم رثكا ًايلاح يدويهصلا

 ىلا لصي ينويدهصلا درفلا كالهتسا نا تاءاصحالا

 ١5 يداعلا نطاوملا كلهتسي امنيب ءام بوكا ١6

 ةرشع ىلا لصب لوالا كالهتسا نا يا) طقف ًايوك

 تاءاصحالا بسح كلذو ( (يفاقلا فاعضأا

 .اهتاذ ةينودهصلا

 يف ةلنحملا قطانملا نا ظحالن ددصلا اذه يفو

 نم رثكاب مهاست تحبصا .ةرغو ةيبرغلا ةفضلا

 .يلامجالا ينويهصلا نابكلا جاتنا نم ةئاملا يف ةريشع

 07٠ ًايلاح ةغفلابلا قطاخملا هذش تادراو ناامك

 ينويهصلا نايكلا نم 4١/ اهنم يتأي .رالود نويلم
 ةيجراخلا ةراجتلا يلامجا نم ١١/ لثمي ام وهو)
 نا دجن تارداصلا ديعص ىلعو .(ةينويهصلا

 نم رثكا غلبت ةلتحملا ةيبرعلا يضارالا تارداص

 نايكلل /56 اهنم هجتي .رالود نويلم ٠
 نايكلا موقي مث .ندرالل /57” و ينويهصلا
 ىرخا ةرم جراخلا ىلا اهريددصت ةداعاب يسنوديصلا

 نم ٠١/ نم رثكا نا ىلا تاءاصحالا ريشت ثيحب

 ,ةلتحملا ةيبرعلا قطانملا نم يه ةيعارزلا هتارداص
 نم /5 يلاوحي ةيعانصلا تارداصلا مهاست امندب
 .ةيلكلا هتارداص

 هنلا لصوت يذلا قافتالا ةيمها ينأن انه نمو

 رحلا رورملا نامضب يضقيو نوسيش دولك
 نم وهف .ةزغو ةيبرغلا ةفضلا نم ةيتآلا تارداصلل
 عم .ةينويهصلا تارداصلا صقانت ىلا يدؤيس ةهج
 هومن لمجم ىلع تاريثأت نم كلذ هينعي ام
 ةيلاحلا ةيداصتقالا ةسايسلا زكترت نا .يداصتقالا

 يسيئرلاو يساسالا كرحملا هرابتعاب ريدصتلا ىلع
 رمتسملا زجعلا جالع يف كلذ اهدعاسي .ومنلا ةيلمعل
 جورخللو .تاعوفدملا نازيمو ةينازيملا يف ديازتملاو
 اذه اهدهشي يتلا ةقحالتملا ةيداصتقالا تامزالا نم
 .نابكلا

 قافنالا ىرتم
 يف ًاريبك ًاحاجن قافتالا اذه دعي ىرخا ةهج نمو

 ةفضلا يف ةلتحملا يضارالا تايداصتقا ميعدت
 ريدصت نم نينطاوملا نكمتيس ذإ ,ةزغو ةيبرغلا
 نل يلاتلابو ةينيطسلف عّئاضب لكش يف مهجاتنا
 تناك يتلا «ليئارسا يف عنص» ةمالع اهيلع عضوت
 لخاد تاجحتنملا هذه لوادن ةكرح نم ًاريثك قوسعف

 .ةيبرعلا راطقالا ةصاخح ةفصبو . .راطقالا ضعي

 نا امك .ينودهصلا نايكلل ةعطاقملا نوناقد ةمزتلملا

 تادعاسملا ةيلحملا ةينيطسلفلا تاطلسلا يقلت

 يف ًاريثك مهاسي فوس ةرشابم قيرطب ةيبوروالا
 ءاني ةداعا ىف دعاست ثيح ىلا لاومالا هذه هيجوت
 ١ .يداصتقالا قطانملا هذه لكيه

 ةفضلا يف نينطاوملا دومص رارمتسا ناف ًاريخاو

 .ينويهصلا لالتحالا هجو يف ؛:ةزغو ةيبرغلا
 ينطولا داصتقالا ميعدت ىلع لمعلا ىلع مهرارصاو
 ةيداصتقالا تاسايسلا عضوو .يضارالا هذه لخاد

 ىلع لمعلا ةرورضلاب بلطتي حبصا .ةمئالملا
 اههيجوتو ةيرشبلا ةصاخ ةحاتملا دراوملاب ضوهنلا
 عنم ىلع ًامئاد لمعلا عم .يضارالا هذه ءانبا ةمدخل
 تايداصتقا معد بلطتمد امم .ةيتحتلا اهتينب روهدت

 رارمتسا ربع يتأت يتلا ةوطخلا يهو .قطانملا هذه
 دادغب ةمق هتررق امي برعلا ماكحلاو ةداقلا كسمن

 رالود نويلم ١٠١ غليم صيصختب ,1917 ماع

 اذه بعل دقف .ينيطسلفلا بعشلا ٍدومص معدل

 ىتح تايداصتقالا هذه معد ف اماه ارود ردصملا

 يتلا ثادحالل ةجيتنو ,كلذ نكلو ١9/7. ماع

 عجارت ىلا ىذا ًامومع ةيبرعلا ةقطنملا اهتدهش
 ةينمها ينأت انه نمو . تاررقملا هذهيب ءافولاب مازتلالا

 هذهب ءافولاب رارمتسالا ةرورض ىلع زيكرتلا
 ةمداقلا نامع ةمق هدكؤت نا وجرن ام وهو :تاررقملا

 .يضارالا هذه نم برقلاب دقعتس يتلا

 يلابجلا حاتفلا دنع

 ١5417 - ٠86 يناثلا نيرشت 4  ”؟ ددعلا  ةيبرعلا ةعيلطلا



 و ا ا ادا تيا < و ا ا نو ها م ني ا هندح

 نواحتلا سلجم نيب نواعتلا
 تت دا قة جه سا طا دولا هنلا وة دودج بوجوب 17: سس و طا جوت جا ب و سوسو مد حجتو 101 1 0 ف وبا ندع ناو عسب هد ف ه1 23

 اهلود ضعب نيب ةضراعتملا فق فقاوملا دالاكشإ لح افتناب ليجاتلا ةسايس دمنعت نعت ةيبو والا قوسلا
 #1 ا ثا دفع اولا ا سا مشل د ريا ا ا 7 و ا وو نوت ل ق1

 تالتكتلا ةيمها 1 كفا فلتخمد ال

 ةعومجمل .ةيمدلقالا تاعمجتلاو ةيداصتقالا

 ,ماع لكشب ةيلودلا تاقالعلا يف :ءنادلبلا نم

 ف كلذو .صوصخلا هجو ىلع اهنم ةيداصتقالاو
 ةيغب .ةيداصتقالا اهتاسايس قيسنت راطا
 عضوو :ةحاتملا اهدراوم عومجم نم ةدافتسالا

 .يجراخلا ملاعلا عم اهناقالع ميظنتل ةمئالملا رطالا

 يجيلخلا نواعتلا سلجم ةبرجت ةيمها انه نمو
 ةيداصتقالا هتيقافتا نم ةعياسلا ةداملا صنت يذلا

 قيسنتب ءاضعالا نادلبلا وقت» نا ةرورض ىلع
 نادلبلا هاجت ةيراجتلا اهتاقالعو .اهتسايس
 ةيداصتقالا تاعمجتلاو تالتكتلاو .ىرخالا
 ةئفاكتم طورشو فورظ داجبا ءارو ًايعس ةيميلقالا
 فدهلا اذهل قيقحتو ءاهعم يراجتلا لماعتلا يف
 قيسنت ةسايس اهنيب ام يف ءاضعالا نادلبلا ذختت
 تايقافتالا دقعو ,رسيدصتلاو داريتسالا ميظنتو

 قلخ ىلع لمعلا عم ؛ةكرتشم ةروصب ةيداصتقالا
 ضوافتلا ىدل اهزكرم معدت ةيعامج ةيضوافت ةوق
 تراد قلطنملا اذه نمو .«ةيبنجالا فارطالا عم

 نواعتلا سلجم نادلب نيب تاراوحلاو تاشقانملا

 ةكرتشملا ةيبوروالا ةعومجملاو .ةهج نم يجيلخلا
 ىلا لوصولا يف بغرت ىلوالا نا كلذ .ىرخا ةهج نم
 ةبغر يتأتو .نيفرطلا نيب «ةرحلا ةراجتلل قافتا»
 رمتسملا ديازتلا ءوض ف هذه نواعتلا سلجم نادلب
 يراجتلا لماعتلا مجح عافتراو ءامهنيب تاقالعلا يف
 ٠١ اهنم .رالود رايلم ١ يلاوح ًايلاح غلبي يذلا
 هذه ىلا هجتت ةيبوروا تارداص رالود رايلم
 تادراو نم /"ه نم رثكا لثمي ام وهو .نادلبلا

 لماعتلا مجح عافترا ىلا ريشي امم .نواعتلا سلجم
 ةدابزلا ىلا كلذ ف بيسلا عجريو . .نيفرطلا نيد

 نيب ةيراجتلا تاقفدتلا ةميق ف تثدح يتلا ةريبكلا
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 ا و عي ا

 برعلاو ثلاثلا ملاعلا لبق
 قف ا د ا ا يا ا ل ل ع ا ا ا

 ةييور ولا قوعلأو
 ةصاخ :ملاعلا راطقا ةبقبو ن وعلا ناو راطقا
 :ةلئاه ةيليومت تايناكما نم اهيدل رفاوت ام ءوض يف

 .1914 و ١910 يماع طفنلا راعسا عافترا بقع
 نم تعفترا اهتادراو نا ىلا تاءاصحالا رنشت انهو
 ماع نويلب ٠١,١ و 1917١ ماع رالود نويلي 5
 مث 148٠: ماع رالود نوبيلب 50,07 ىلا 74
 ماع نويلب 40 نم برقي ام ىلا اهغافترا تلصاو
 راعسا طوبهل ةجيتن ,كلذ دعب تطبه اهنا الا 5
 ماع ةياهن يف رالود نويلب 7٠ ىلا تلصوف .طفنلا
16 . 

 يفارغجلا عيزوتلا نا ىلا ةراشالا ردجت انهو

 | 1 ل ءاهبلا ر اشملا ةرثفلا

 تقولا يف /*ه ىلا ًابيرقت 40 نم ةيبوروالا قوسلا
 7/١ ىلا ١8/ نم نابابلا بيبصن داز امنيب :نهارلا

 نا ىلا كلذ يف بيسلا عجربو . .اهسفن ةرتقلا لالخ

 ةهجتملا يجيلخلا نواعتلا سلجم تارداص مظعم
 طفنحلا ُِق اساسا تزكرت .:ةيبورؤالا قوسلا ىلا

 قوسلا تادراو نم /45 نمرثكا تلكش) .هتاقتشمو

 تاريغتملل ةجيتن تعجارت اذه نمو .(ةيبوروالا
 تادراولا .ةيلودلا ةيطفنلا قوسلا اهدهشت يتلا
 تغلب) ةعومجملا هذه نم ماخلا طفنلا نم ةيبوروالا
 تناك نا دعب كلذو ء.اهتاجايتحا ىلامجا نم 65
 ماع ىتح تاجايتحالا هذه نم 4٠/ نم رثكا يطغت
047). 

 لواحت نا .عجارتلا اذه ءازا .يعيبطلا نم ناكو

 هذه عم اهتاقالع ةيمنت نواعتلا سلجم نادلب
 ىلع لوصحلا ىلع لمغلا عم :ىرخا ةرم ةعومجملا
 هذه مجح عم مءالتت يتلا ةيسانملا بساكملا

 نادلبلا نم اهريغ ىرت اهناو ةصاخ“؛ .تاقالعلا

 ام ريثكب قوفت يتلا ءايازملا نم ديدعلا ىلع لصحت
 هيلع لصحي ام كلذ ىلع ليلد ريخو .هيلع لصحت
 نمو .نادلبلا هذه عم هلماعت نم ينودهصلا نابكلا

 يف اهتبغر حرطب نواعتلا سلجم نادلب تماق انه
 ْف مهاسي ثيحب رحلا لدابتلل قافتا ىلا لوصولا
 .ايوروا ىلا ةهجوتملا ةيجيلخلا تارداصلا عفد

 ليجاتلاب بلظلا اذه يبوروالا ب بتناجلا لاق دقو

 هذه لوح ءارآلا فالتحال ًآرظن كلذو «نآلا ىتح

 ًاضراعت ضراعتت اهنا ضعبلا دجو دقف .ةركفلا
 ايناطيرب ةصاخ) ةيراجتلا مهحلاصم عم ًاديدش
 فارطالا ضعب هب تبحر امنيب .(ادنلوهو ايناملاو
 ةعيبط ىلا كلذ يف بيسلا عجردو .اسنرفك ىرخالا

 ةفصيو ؛ةعومجملا هذه ىلا ةيجيلخلا تارداصلا
 ناو ةصاخ «تايواميكورتبلا تارداص» ةصاخ
 نم اهتارداص ةدايز ىلا اهقيرط ف ةيجيلخلا نادلبلا
 ةعانصلا هذه تلاز ام امنيب اذه .تاحتنملا هذه

 ,هتاذ يناطيربلا داصتقالا لخا د ًايساسا ًالقث لكشت
 لوصولا لاح ؛ةيناطيربلا تاجتنملا ضرعيس امم
 ىتلا تاحتنملا هذه ةسفانم ىلا ؛قافتالا اذه لثم ىلا
 نمو .ًاريبك ًاضافخنا اهراعسا ضافخناب اهنع زيمتت
 اذهل ةديدشلا ةيناطيربلا ةضراعملا يتأت انه
 نم ديدعلا ضرف ىلع اهرارصاو لب .قافتالا
 ةصحلل اهزواجت ةجحب تاجتنملا هذه ىلع بئارضلا
 ةحونمملا ؛تايلضفالل ماعلا ماظنلا» يف ةددحملا
 فصن تاجتنملاب قلعتي ام يف :ةيمانلا لودلل
 ردحت اذه .ددحم لكشي ةعنصملا وا .ةعنصملا

 نم نواعتلا سلخم نادلم تارداص نا ىلا ةراشالا
 ةدحو) وكيا نويلم يىلاوح نم تداز تاجتنملا هذه

 ماعةدحو نويلم ؟4 ىلا (ةيبوروالا باسحلا
 ١" ىلا تلصوف ١18 ماع اليلق تطبه مثال 4
 يف يسنرفلا فقوملا لثمتي امّنيِب اذه .ةدحو نويلم
 ةموكحلا بغرت ذا ,ةّيقافتالا هذه ىلع ةقفاوملا
 هذه عم ةيراجتلا اهطباور ميعدت يف ةيسنرفلا
 حلاصم نم هلثمت ام ءوض يف ةصاخ .ةعومجملا

 تلازام كلذلو .ةصاخ ةفصي اسنرفل ةماه ةيراجت
 ليدبك .ام ةغيص ىلا لصوتلا ةيغب ةحوتفم ةيضقلا
 معد رارمتسا ىلع دعاست ءاذه «يراجتلا قافتالل»

 .نيفرطلا نيب يئانثلا نواعتلا
 تاقالعلا ةيمهاب لماكلا ميلستلا عمو

 ومنلا ةبيلمع طيشنت يف ةيلودلا ةيداصتقالا

 ظحالملا نا الا .ًامومع راطقالا ةفاك لخاد ةيمنتلاو
 ميعدتل ىعست تلاز ام نواعتلا سلجم نادلب نا
 ةيبوروالا نادلبلا عم ةيداصتقالا اهتاقالع قيثوتو
 .صوصخلا هجو ىلع ةيموروالا قوسلا .امومع
 .عمجا ثلاثلا ملاعلا نادلب كلذ يف ةلهاحتم
 يدؤي امم .موصخلا هجو ىلع ةيبرعلا نادلبلاو

 يلاتلابو .كرتشملا يبرعلا لمعلا دوهج تيتشت ىلا
 اننطو يف دوشنملا يداصتقالا لماكتلا 'راتينم قيوعت

 يبرعلا
 لكش اهتب ور نم نادلبلا هذه ريغتل ناوألا نآ لهف

 نا ما :اهتعيبطو ةيلودلا ةبيداصضتقالا تاقالعلا

 !!؟ لوطا ةرثف راظتنالا ىلا ةجاح يف لاز ام رمالا

 يداصتقالا مسقلا

 36 - ولولا نىوسرتأ ملظفلظت -



 كيبوالا تادئاع طوبش

 نا ىلا تاءاصخالا رخآ ريشت
 نادلبلا يف طفنلا ريدصت تادئاع
 ةمظنم ىف ءاضعالا رشع ةثالثلا
 دق (كيبوالا) طفنلل ةردصملا راطقالا
 يلاوح ىلا ١985 ماع تطبه
 رابلم ا/لا/, ١7 ىلا تلصوف ,فصنلا

 ف رالود رابلم ١7١,91 لياقم رالود
 نم مغرلا ىلع كلذو .قباسلا ماعلا
 نم نادلبلا هذه تارداص ةدايز

 نم تداز ذإ 756 تو يع

 ىلا ًايموي ليمرب نويلم ٠
 ةرتفلا لالخ لدمرب نويلم 53 3

 ةضرعتملا نادلبلا ربكا تناكو
 يتلا رئازجلا يه ةراسخلا هذهل

 /58154 ةبسنب اهتليصح تطبه
 :/55 رطقو ./ه5",5ايبيلو

 /5ه5 ةدحتملا ةيبرعلا تارامالاو
 2/54 نارباو /594 نوبياغلا

 ايريجين ./418,5 روداوكاو
 تادئاع طبهت مل امنيب اذه 6
 كلذو /6١,ه دودحب الا ةيدوعسلا

 اهتارداص ةدايزب اهمايق ىلا عجري
 تيوكلا اهيليو .ًابيرقت /57 ةبسنب
 ةيسنب اهتادئاع تطبه دقو قارعلاو

- 

 نازيم ضئاف طبه دقف انه نمو
 نم راطقألا هذه يف يلكلا تاعوفدملا
 زجع ىلا ١ ة مو ماع رالود رابلم ©

 ماع رالود رايلم ١8,144 هردق
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 نواعنلل لوكوتورب

 اسنرفو رصم نيد
 تاعامتجا ءانثالا هذه ىرجت

 ةيسنرفلا / ةيرصملا ةنجللا
 .يداصتقالا نواعتلل ةكرتشملا

 هذه لالخ عقود نا رظتنيو

 نواعتلل لوكوتورب ىلع تاعامتجالا
 همحح غلبد ناو ١98 ماع يلاملا

 ضرقك يسنرف كنرف نويلم ٠
 نويلم 7٠١ يلاوج ةدايري ,رسيم
 ماعلل يلاملا لوكوتوربلا نع كنرف
 نويلم ٠٠١ ىلا ةفاضالاب .ىضاملا
 اهب دعو كاريبش ناك ةحنمك كنرف
 حاتتفا دنع ةرهاقلا ف هدوجو لالخ

 .قاقنالا ورثم

 - 1.81 41017 1711: تا - 7

 ديزملا رالودلا فرص رعس دهشي
 .ةيلودلا قاوسالا ف ضافخنالا نم
 ىلا يضاملا عوبسالا ضفخنا دقف
 .ًاماع نيعيرا ذنم هل ىوتسم ىندا
 تلشف دقو .ينابايلا نيلا لباقم

 نادلبلا يف ةيزكرملا كونبلا دوهج
 اذه فاقيا يف ىربكلا ةيعانصلا
 ىلا كلذ يف بيسلا عجريو .روهدتلا

 ةيكريمالا ةرادالا ةردق يف ريبكلا كشلا
 ةيداصتقالا تاحالصالا ءارجا ىلع

 ةينازيملا يف رزجعلا ضفخ هيغب
 ْ .ةيكريسألا

 راشا ةمزالا هذه لوح هقيلعت يف

 ةرئاج ىلع زئاحلا ولوس تربور
 ىلا ١ 5 1/ ماعلل داصتقالا يف ليون

 عند نا كشوبي ًايداصتقا ًادوكر نأ

 الا سيل ةصروبلا يف رايهنالا ناو
 ةرادا ةديشب ولوس دقتناو .اريذن

 رطخا تبكترا يتلا ناغير سيئرلا
 ةسايسلا لاحم ىف ءاطخال#
 ةفصبو .ةلماشلا ةيداصتقالا
 قالطاو بئارضلا ضيفخت ةصاخ
 رفسا امم .ةدئافلا راعسأل نانعلا

 مقافتو رالودلا رعس ضافخنا نع
 يراجتلا نازيملا ىف زجملا
 .تارامثتسالا ضافخناو

 رالودلا رعس نا ركذلاب ريدجو
 ىلا يضاملا عوبسالا يف لصو
 ىندا وهو .ايناباياني 5
 امك .ًاماع نيعيرا ذنم هل رعس
 يناملالا كراملا ةهجاوم ف ضفخنا
 رعس ىندا وهو ١,7٠8 ىلا يبرغلا
 كراملاب لماعتلا ءدب ذنم رالودلل

 نيثالثو ةعست ذنم يا) يناملالا
 .(اماع

 راعسا تلاز ام رخآ ديعص ىلعو
 ارالود 17٠١ لوح ةرقتسم بهذلا

 نم مغرلا ىلع كلذو .ةصنوألل
 .رالودلا ةميق ىف رمتسملا روهدتلا

 ةيرطقلا تادراولا ءافرا

 تاناييلاو ماقرالا تحضوا

 زاهجلا نع ةرداصلا ةيئاصحالا
 اهتادراو نا ءرطقي ءاصحالل يزكرملا

 يجيلخلا نواعتلا سلجم راطقا نم
 44 و انوبلم 7١ نم تعفترا دق

 ها جو و ووصول وسم وعم و تو 7 تق تازة اة ن7 جاوا نة 1777

 قالا

 كرتسملا ىب رغلا لمعلا
 ةيبرعلا ةمقلا نوكت ةيبرعلا ةعيلطلا, نم ددعلا اذه رودص عم

1 
 ءارآلاو تاباتكلا تددعت دقو .اهتاعامتجا لوا تأدب دق ةّئراطلا
 اهناو ةصاخ .ةمقلا هذه لامعا لودحو ةيولطملا ماهملا لوح

 ىلع تسكعنا يتلا .ةيبرعلا تافالخلا هيف قمعتت يذلا تقولا يف دقعنت
 يعادت كلذ ىلع لبلد ريخو .كرتشملا يبرعلا يداصتقالا لمعلا ةريسسم

 ةدحولا ىلا قيرطك ةيداصتقالا ةدحولا موهفم نم .يبرعلا نواعتلا روص
 ىلا :تانبتسلاو تانيسسمخلا ِق ٠ ,ةكرتشملا ةببرعلا قوسلاو ةلماشلا

 اذه نا لب .كرتشملا يبرعلا لمعلل ىثدالا دحلا تابجيتارتسا موهفم

 نواعتلاو ةيئانثلا تايقافتالا هناكم تلتحاو .ًابضيا ىشالتب ذخأ موهفملا
 .رثكا ال ثالث وا نيدلود نيب يئانثلا

 يبرغلا نطولا جامدنا ةدايز ةيلمعلا هذهل ةيئاهنلا ةلصحملا تناكو
 ةدايز نم كلذ هينعي ام عم .ةيملاعلا ةيلامسأرلا قوسلا يف .هلمكأب

 ىلع .ةيساسالا ريغو .ةيساسالا هتاجاح ةيبلت يف جراخلا ىلع دامتعالا
 اهدرفمب تجمدنا ةيبرع ةلود لك نا .ةمزالا قيمعت نم داز اممو .ءاوسلا

 اهتايناكما نم ًاريثك فعضا امم :ةيلودلا ةيلامسأرلا تاقالعلا ةكبش يف
 .ةنكمم ةدافا ىصقا قيقحت ليبس يف ةيعامجلا ةمواسملا وا .ةيضوافتلا

 ةيرطقلا ةعزنلا ديازن ىلا عجري كلذ يف يسيئرلا بيسلا نا كش الو

 نع كيهان اذه :كرتشملا يبرعلا لمعلا باسح ىلع .اهتدايسب ثبشتلاو
 ضعب ناو ةصاخ .يبرعلا يداصتقالا لماكتلاو ةيداصتقالا ةدحولا

 ةيامحلا نم ديزملا ةئزجتلا رارمتسا يف ىرت تحبصا ةيبرعلا راطقالا
 هذه عايض ىلا نايدؤي لماكتلا وا ةدحولا امنيب ءاهتورثو اهتارايتمال
 .تاورثلا

 رمتؤم ىلع ةحورطملا ةيسايسلا لكاشملا ةيولوأب لماكلا انميلست عمو
 ناودعلا ةرئاد عيسوت ءوض ىف .جيلخلا برح نم فقوملا ةصاخ .ةمقلا
 دكؤي امم :قارعلا بناج ىلا تيوكلا لمشيل يبرعلا نطولا ىلع يناريالا
 اهتئزجتو ةقطنملا تيتفت ىلا ىعست يتلا ةيناريالا ةيعسوتلا ةعزنلا
 ضرف حاتُي ثدحي .ةينويهصلا ةيجيتارتسالا فادهالا عمت كلذ ِق ةيقتلم

 ىرن كلذب انميلست عم .يبرعلا نطولا ىلع ةلماكلا ةنميهلاو ةرطيسلا
 ىلع ديكأتلا :نامعب نوعمتجملا برعلا ءاسؤرلاو كولملا ديعي نا ةرورض
 ةرورض ةيبرعلا راطقالا ةدشانم يلاتلابو كرتشملا يبرعلا لمعلا ةيمها

 دعبلا ذخا ةيغب ةيبرعلا راطقالا لخاد اهب لومعملا ومنلا ططخ قيسنت
 ,كرتشملا يبرعلا لمعلا ةيمها ىلع ًامئاد زيكرتلا عم .رابتعالا يف يموقلا
 يحل .ةيدرعلا ةيداصتقالا تاسسؤملا رودل ربكا اميعدت بلطتب ام وهو

 ةرم دحوملا يداصتقالا يبرعلا لمعلا حور ظاقمنال ًاريبك اهؤرنع تاد

 نم عوضوملا تايلاكشا حرطل ةبسانملا يه ةيبرعلا ةمقلا نكتلو .ىرخا
 .ديدج

 حاتفلا ديع

 .٠*8 و ًانويلم 7 ىلا لاير فلا

 اهتبسن ةدايزب كلذو لاير فلا
 اهتادراو يلامجا نم ًابيرقت 5
 اهتادراو تداز نيح يف اذه ,ةيبرعلا

 ةيسنب لكك ةيبرعلا نادلبلا نم
 نييالم ٠١7 ىلا تعفترا دقف 2٠١ ,ه
 27 اهردق ةدايزب «لابر فلا "ها/ 3

 ماع نع لاير فلا 7587 و انويلم
8 . 

 تاناويحلاو ةيذغالا تءاج دقو

 مث :تادراولل ةيسنلاب لوالا زكرملا يف
 زكرملا ةعنصملا عئاضبلا تلتحا
 دراوملا ثلاثلا زكرملا ىف ءاجو .يناثلا
 .اهنع ةعرفتملاو ةيواميكلا

 1"7/ 19417 يناثلا نيرشت 5  ؟10 ددغلا  ةيبرعلا ةعيلطلا



 ةيعماج ةسارد
 ةانت ةرهاقلا يق

 دووم ةخقعكا 10 رى ةسءوم هنو د0 د ودع

 تاحشلا دمحم : ةرهاقلا

 :ةرهاقلا ةعماج بادآلا ةيلك ق تشقون لكي

 ضوع ثحابلا نم ةمدقملا ريتسحاملا ةلاسر

 ,ةيبرعلا ةغللا مسقب ديعملا يرابغلا يلع ا
 عبارلا نرقلا يف رصم يف ةعيبطلا رعش تلوانت يتلاو
 تشم روظوتاو .ةييرع]ا ةقللا ,ةيسك سيل راصن نيسح روتكدلا نم ةشقانملا ةنجل تنوكتو .يرجهلا
 ميهازبا روتكذلاو ءاهنب بادا ديفع مالس لولغز
 بادآلا ةنرلكي يرصملا تدالا دذاتسا يقوسسدلا

 ةجرد ىلع ثحابلا لصحو .ةرهاقلا ةعماج

 .زايتماو ريدقتب ريتسجاملا
 حيمالم مهأ سملتن نا انه بلاطلا عم لواحن

 قلطا ام ةسارد وهو لاحملا اذه ناو ةصاخ .هتسارد

 نوثحابلا اهيف فلتخا دق .يرصملا بدالا هيلع

 هنلع قلطي بدا لعفلاب كانه له :ضعنلا لعاستو

 رصم يف بتك ًايبرع ًايدا كانه نا ما يرصم بدا»

 هذه ركف لوا وه يل وخلا نيما ناك اذاو ؟ةنبرغلا

 اذلو ةليلق لاجملا اذه ف تاساردلا نا الا .ةيضقلا

 يرابغلا يلع ضوع ثحابلا عم راوحلا اذه ناك
 ؟اذه مكتحيل ةيسيئرلا حمالملا مها يه ام اه

 هذه ساسا ىلع امئاق عوضوملا اذهل يرايتخا -

 اذه ناك امك :ةعيبطلاو رعشلا نبب ةقيشولا ةلصلا

 .رصم يف ةعيبطلا رعشل ةيدقن ةسارد عوضوملا
 يف رعشلا اذه ليلحتو سرد سابسا ىلع ةمئاق يهو

 ءاقلاو .رعشلا ِق ةعيبطلا موهفم ديدحتل ةلواحم

 3 3770-4 ددعلا  ةيبرغلا ةعيلطلا ا" ١9417 يناثلا نيرشت

 يف ةعيبطلا
 رجلا عبارلا نرقلا يف

 سولو عجم ممول كمسلبوببول سبونج ةماعلا دج هاهو با جا ا

 ,رصم يف يبرعلا بدآلا لحارم نم ةلحرم ىلع ءوضلا
 .ةيرعشلا هتاعوضوم نم عوضوم ةسارد لالخ نم

 ىرجملا عيارلا نرش . ديدحتلا ناك !ناملو -

 ا ثحبلل حانا عبارلا نرقلا يرايتخا

 ةينمز ةرتف يف رصم رعش يف ةعيبطلا عوضوم
 اهيف رفوتو ,.عوضوملا اذه اهيف زيمت .ةددحم
 نب ميمت لثم نيزرابلا رصم ءارعش نم ةعومجم

 ابطابط نداو يليفعلا فيرشلاو عبكو نياو .زعملا

 ربوصتي اومتها نيذلا ءارعشلا نم مهريغو

 نا ثحنلا لواح دقو .ًاحضاو ًامامتها ةعيبطلا

 رعشو .ةساردلا ةرتف يف ىصم يف ةعيبطلا رعش طبري
 تلواح امك .ىرخالا ةيبرعلا ميلاقالا يف ةعيبطلا

 بورض نم رغشلا اذه ىف رفوت ام ىلع ءوضلا ءاقلا

 يبرعلا بدالاو رصم بدا نيب قافتالاو كارتشالا

 هذه هلالَخ نم مكلوانت يذلا جهنملا حمالم يهامو ا#

 ؟ةيساردلا

 يتلا ةيرعشلا صوصنلا ءارقتسا ىلع تدمتعا

 رعاشلا فقوم حضوت يتلاو تالالدلا ضعب لثمت
 لالخ نم نوكلاو ةايحلا يف هئاراو :ةعيبطلا نم
 نم ريوصتلا اذه ةيقدكو اهدهاشمل هريبوصت

 ىلع زيكرتلا جهنملا اذه حاتا دقو :ةينفلا ةيحانلا

 طبرو ؛ةعيبطلا رعش يف ةزيمتملا بناوجلا ضعب
 ةايحلا تاريفتم نيبو رعشلا اذه نبب ثحبلا

 نم هيحاص امو : عيارلا نرقلا يف رصم ف ةيعامتجالا

 ىلا مهب ادحو ءارعشلا ةليخم يف رثا يراضح روطت

 ثحبلا طبر امك ,ازدمتم اريوصت ةعيبطلا ريوصت

 ةيرظن نيبو رصم رعش يف ةعيبطلا ريوصت نيب
 نفلا ةيرظنو ,ةيحان نم ةيروطسالا ةاكاحملا
 ىرخا ةيحان نم يمالسالا

 مكتب خم اهب كارت نقلا فاعلا" لقت سكانر 8
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 رعش نا اهمها جئاتنلا نم ديدعلاب تجرخ دقل-
 رعشلا ناويد ىلع بلغ دق ةتماصلا ةعيبطلا

 يذلا يراضحلا رييغتلا تلثم هروص ناو .يرصملا

 ناو ,عيارلا نرقلا ىف رصم ْق عستجملا باصا

 اذه تاعوضومل مهريوصت يف اوربع دق ءارعشلا

 مهلثمتو .ةيبرغلا دفاقتلاب مهلاصتا نع رعشلا

 ءارحصلل مهفصو يف 9و ٠ مهاوي يبرعلا تاذلل

 رهاظمل مهريوصت يف اوسكع مهنا امك .اصوصخ
 ,نوكلاو ةايحلا نم مهفقوم ةتماصلا ةعرينطلا

 اوسكعو :؛هيف اوشاع يذلا عمتجملاب مهطابتراو
 ترهتشا يذلا .جيسنلا ةعانص نفي اورئآتف .هقوذ

 يف رهظ ذا .ةيرعشلا مهروص ليكشت يف :رصم هب
 يتلا ةفرخزلاو قدمنتلا ىلع حهصرح روصلا هذه

 تناكو .جيسنلا ىلع ةموسرملا شوقنلا ريمت تناك

 دق ةقرشم روصك ةعيبطلا اهب اومسر يتلا روصلا
 مهلاضتاو ءمهقوذ ىقرو مهربضحت زدهاظم تيسكغ
 .ىرخالا بوعشلا تافاقثو تاراضحمب

 نبد قرفقلا ديدحت ىلا اذه يثحب يف تيهتنا دقو

 نيد ةقالعلا ديدحت ىلاو .هيبشتلاو فصولا

 ةاكاحملا نييو هنيبو ٠ ًامومع ةاكاحملاو هتيشتلا

 ةقالعلا ديدخت ىلا تبهتنا امك ًاصوصخ ةدطسرالا

 ةروصلا نيب ةقالعلا ديكأت ىلاو ةعيبطلاو نفلا نيب
 ةساردلا تدكاو .ةيمالسالا نوشثفلاو ةيرعشلا

 روصلا نا .رضم يف ةعيبطلا رعش ىلع ةيقيبطتلا
 ذاختاو ةىّسحلاب  اهيلغا يف - تمستا ةيرعشلا

 اهوعدمم رئاتو# اهل ةدام ءارثلاو فرتلاو ىنغلا داوم

 :يق نييسابعلا ءارعشلاو اصوصخ زيتعملا نداب

 .ًامومع نييرحهلا عيارلاو ثلاثلا نينرقلا

 358 - 1[ ن1 نخل جن خخ



 ,رصاعملا يناربالا يسايسلا ركفلا»

 يوارلا رانسلا دبع رونكدلل ديدج باتك ...

 | ةلواط ىلع ...هجففلا هيو
 ست 1: باق ةماعلا 1/7131 ط7

 ركفلا ءيوارلا راتسلا دبع روتكدلا باتك ل
 لوانتي يذلا .رصاعملا يناريالا يسايسلا

 يقلي .ينيمخلل .هيقفلا ةيالو. باتك هيف [ ال
 تءاج ينلا ةلطابلا ةيئادبلا تاءادنلا ىلع ءوضلا

 مالسالا حور نع ةديعيلا ينيمخلا ثيداحا يف
 لثم يهف يفسلفلاو ينيدلا هاوتحمو هرهوجو
 يملعلا رصنعلا ىلا رقتفت .ايجولوثيملا صصق
 فلؤملا ةيؤرب ,هيقفلا ةيالوف» ينالقعلا راوحلاو
 هيقفلا حنمت يلك يئايزيفاتيم روصت نع قثبنت
 ةيالوب عتمتلا يف صاخ عون نمو اريمم اقح يناريالا
 ةكرحتملاو ةتياثلا تادوجوملا ةفاك اهل عضخت ةماع

 دالبلا عيمج ىلع ةقلطم ةطلسو ضرالا حطس ىلع
 نوؤش ىلع .مئاقلا»و ' ,يصولا» هنال كلزو دابقلاو

 لثم دمتعا يناريدالا روتسدلا نا ًاملع . !نيملسملا
 رمالا ةبالو ىلع صنف ةيناثلا هتدام ٍْق ةباصولا هذه

 ١١ ١١, اعمال تارقفلا بجومبو ٠ ,هنقفلل ةمالاو

 ىلعالا ردصملا ردتعُي هيقفلاف ًاضيا روتسدلا نم

 ةيذيفنتلاو ةفحعسرشتلا ,ثالثلا تاطلسلل

 .شدحلل ىلعالا دئاقلا وهو ةيئاضقلاو

 ىتلا «ةسادقلا» ةفص لباقم هنا فلؤملا ركذيو

 مت دقف اهدشرم ىلعو ةيناريالا ةبرجتلا ىلع تلخدا
 ةيملعلاو ةينالقفلاو ةينسنلا ءاصقا
 ةيفئاطلا حالس ؛ةيالولا» ترهشف .ةيطارقميدلاو
 اهبراجت تربتعاو ىرخالا بوعشلا هجوب ةتيقملا
 ةيقرعلا عزاونلا بولساب ترشابف ةليخدو ةرفاك
 برحلا» راعش تحت اهتاططخم زذيفنت ةيئادعلا
 وحن هجوتلاب اهتاوطخ ءىدتيبت يتلا «ةسدقملا
 ثيحب جيلخلاو قارعلا مض اهل ىنستيل دادغب
 ةيناودعلا برحلا تناكف .اهميدلاقا نم ادحاو نوكن

 - "مك ولا]' نيكل متنطإت - 09
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 دض د ةطارقومثلا تاكد دل ةسيشاو ةمحرت

 تاآيعف .قارعلا ٍِق يبرعلا مدقتلل ةدئارلا ةيرجتلا

 قارعلل ينطولا نمالا دض ةمشاغلا اهاوق ناريا

 .ىرخالا ةيمالسالا بوعشلا مومعو ةيبرعلا ةمالاو
 حضوي «ةيمالسالا ةموكحلا» لصف تحتو

 ينيمخلا اهب رشب يتلا ةموكحلا كلت ناب فلؤملا

 تافيظوتلاو ةيئايزيفاتيملا بناوجلا اهيلع تيلغت
 امه نيتمهم نيتزيكر طقست اهلعج امم ةيوفصلا

 «ةيالولا» ودبت كلذل «يلقعلا ناهربلاو ةجحلا نايب»
 ًايسايس ًاماظن اهنوك نم رثكا ةروطسا اهنأكو

 نومضملا نع دعتبتو لكشلا نم برتقت ًايعضو
 .ءايدنالاو لسرلا ىلع ةمئالا ةدلضفا بش ذم عيستتو

 ناك امف .هبقفلا رود زاربا وه يديمخلا مهن ام لكف

 يف عجرملا مهف ءاهقفلاب ةمئالا هطانا دقف يبنلاب طانب

 ١ 1 .!رومالا عيمج
 نع اريسفت هباتك نم رخا لصف يف فلؤملا مدقيو

 ةيالولا ةبرجتو ركف تمزال يتلا ةيعئارذلا تافصلا
 أديم قانتعا ىلا نوينيمخلا نويظارقويثلا أجل دقف
 تحت توضنا يتلاو ةيعسوتلا مهعامطال ءريربتلا»
 لدعلا ةماقاو فورعملاب رمالا, لثم ةينيد تاراعش
 امك يتلاو ةيناودعلا مهبرح اورريب يك «يهلالا

 قيرطلا اهناو ؛هللا برح» اهناب ينيمخلا اهفصو
 يحيلستلا نواعتلا رريي امنيب «ءشسدقلا ريرحتل»
 مت نواعتلا اذه نأب «ليئارسا»و هيقفلا ةيالو نيب
 .شيجلل ىلعالا دئاقلا وهو ال فيك ؛هنم ملع نودب
 .برحلا نالعا نكمي طقف هنم رداص رارق ىلع ءادبو

 فلا هيونت
 حضوبي «يمالسالا مكحلا ماظن» لصف تحتو

 هناب هحيرصتو ةيدرفلا ينيمخلا رظن ةهجو فلؤملا
 ةلاسرلا لماحو مالسالا ةقيقح نع ربعملا ديحولا
 تاريسفت ناب باتكلا فلؤم حضوي امك .ملاعلل
 ٍزواجت كلذك .يمامالا هقفلا موهفم تهوش ينيمخلا
 ًاضيوفت هسفن حنمو تيبلا لها قح ىلع هتاريسفتب
 .رظتنملا يدهملا ةركفل ةبيغلا نمز ف ًايهلا

 يذلا ,لاضنلا لبس» لصف ةيمها فلؤملا نيعي
 رود ىلا نيشيف ءيلمعلا بنئاجلا يف هترورض دكأنت
 هتايصوتو ةلطابلا هتاءادنب لثمتملا ينيمخلا
 ةماقا ةقدوب ٍِق اهلك بصنت يتلاو يناربالا بتايشلل

 ثارت ًايسانتم اهتماقا ليسو ةيمالسالا ةموكحلا
 ىري دعب ملف .رومالا هذه لثم هضوخ دنع مالسالا

 هبقفلا ةنالو ةماقاو ةموكحلا وه ًادحاو ًادعب لا

 ًاديعب جراخلا نم يلمعلا رييغتلاب الا متت ال يتلاو
 ًامامت لزعنم لكشيو ةيمالسالا ةيرظنلا نع

 ًافادها ربهامجلا ربتعيف «يدرف يتاذ قطصنميو

 هذه مجرتتف «جراخلا» نم اهيناما قيقحت يغيبني

 بونسالاو يقتعلا لمعلا خقاو قعارخللا ين: ةفيراظلا

 ريدصت» يناريالا حلطصملاب وا حلسملا يناودعلا

 موي مجرت امب ًايلمع ءارجالا اذه نرتقيو ٠ «ةروشلا
 .قارعلا دضضض 14

 بكاو يذلا يداحالا رودلا ىلع فلؤملا زكري
 ةيبلسلا هتاداهتجاو هتبالو ةماقا ف ينيمِخلا ةريسم
 اهمعي مالسالا ضرا نا يف ةيلايخلا هتاحيرصتو
 كلذك ؛هألميس يذلا وهف يفارغجلاو ينيدلا غارفلا
 ةيروهمجلا مايق دعب ينيمخلا رود ىلا فلؤملا ريشي
 جيلخلا لودل هديعوو هتاحرصب ةلثمنملا ةيناردالا

 ةرورضب كلذو .صاخو قدا لكشب قارعلاو يبرعلا
 ةلزنم نا هيأر يفف ءاهقفلل مهتاطلس نع ماكحلا يلحت

 باّتكلا فلؤم فصنو .ءايبنالا ةلزنم ٍِق يه ءاهقفلا

 يف سمغنم يظارقويث لكيه اهناب هيقفلا ةيالو
 مث :ملاعلا دض ةهجوم جاجتحا ةكرح ىلا تاراعشلا

 لقعلا ىلع قوفتت ةفطاعلا ناب ةيالولا يف ظحالي
 يه ينيمخلا تاءادنف كلذل .يعولا ىلع يعواللاو

 اينبد ,ةهدعاوقو مالسالا ءىدايم لكل ىلحخت

 ةيطارقميدلا حورلل ةداضمو .ًايفسلفو ًايسايسو

 بهاذملا ةرواحم يف يمالسالا لقعلا اهكلتمي ينلا

 تارهاظلا نم ةرهاظ ةينيمخلاف ؛ىرخالا نايدالاو

 ملاع ىلا بوعشلا عجرت نا ديرت يتلا ةيشافلا
 يتلا ايبوتويلا ةركفب هبشا يهف ؛لهجلاو مالظلا
 لصتت ال ةيرظن وا ةركف اهنال اهقيقحت بعصي
 .لايخلاب هبشا يهف اهقيقحت نكمي الو عقاولاب

 باتكل ًايدقنو ًايليلحت ًاجهن فلؤملا دمتعا دقل
 تمع يتلا تاضقانتلا زاربا دكاو هيقفلا ةيالو
 ةينيدلاو ةيسابسلا يخاونلا نم ةيالولا تاحفص

 كلذ يف هنأش ينالقعلا قطنملا ًامدختسم ةيفسلفلاو
 يتلا ةيمالكلا ةلزتعملا ةسردم داور ةفاك نأش

 .ةفرعملا ردصم وهف .لقعلا ىلا رومالا ةفاك تعجرا
 اذه ىف ننصصختملا دحا فلؤملا ناف ورغ الو
 اذه هباتك اما :ةنيصر تاسارد كلذ يف هلو رامضملا
 .دادغيب تامولعملاو ثوحبلا زكرم نع ردص دقف

 ايليا نومدا
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 ديدجلا قرعملا هدأ
 ىداصتقالا ثحابلاو يبدالا دقانلل

 باتك ارخؤم ردص لضاف لامج يرصملا
 لوانتي «ليمحلا داسفلا بدا» ناولعب

 فيكو 15 ماع دعب يرصملا بدالا

 ةسايس دعب ديدنحلا عقاولا نع ربع
 ةديدحلا تاريغتملاو يداصتقالا حاتفنالا

 يرضللا عمشدلا يف
 لكل ثحابلا اهوانت يتلا لامعالا

 .ديعقلا فسوي .ظوفحم بيجن :نم
 حالص .خيشلا دمحا , ميهاربا هللا عنص
 دمع ءليدنق داّوف :ةحيبتلا دبع

 لامح ءايسح-ا ىنم .يواملس

 يف باتكلا ردض دقو . ...اطيقلا
 .بهاوملا باتك ةلسلس

 ءاحر فو رعملا يرصملا دنقاتلا

 ةعسوم ةيبدا ةسارد نآلا دعي شاقنلا

 سيفافاك نيطنطسق ينانويلا رعاشلا نع

 . ةرهاقلا نم باتك يف ابيرق ردصت

 يف ةزيمتم ةيرعش ةبرجت هلو 87
 مغر نزتخت يتلا ةريصقلا ةديصقلا ةباتك

 .ةعساوو ةقالخ اداعبا اهرصق
 ىتلا ةيدقنلا ةمدقملا ىلا ةفاضالابو
 باتكلا ناف . شاقنلا باتك اهنمضتيس
 دئاصتقلا نم ةعومج اضيا نمضتي

 3 . ةيزيلكنالا ةغللا نع ةمحرتم
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 نم ددع ابم دلخ ىتلا دئاصتقلا

 طالب ةسردم ذديمالت قارعلا ءارعش

 طوقس ءارج اودهشتسا نيذلا ءادهشلا

 نم رشع ثلاثلا يف رداغ يناريا خوراص
 باتك يف اهعمج مت .لوا نيرشت رهش
 ةيقارعلا مالعالاو ةفاقثلا ةرازو هتردصا

 . «ءادهشلا طالب ناويد» ناونع تح

 رشع ةثالثل دئاصق ناويدلا مضض
 داهشتسا يناعم نع اهيف اوريع ارعاش

 ةلهز + برسقلا يف, نيسقارعلا لامطا
 دبع قازرلا دبع :نم لكل دئاصقلا
 . يقح يؤل .يروخلا ليلخ .دحاولا

 .رصان بيدا .؛نيساي لا نيسح دمحم

 دعر .يرسايلا يلع .يوسوملا ةدحاس

 دودولا دبع .ىميمتلا لماك .ريضخ

 دواد ظوفحم .يناروجلا دادو .ىبسيقلا
 .رمعج يضار دمحمو .ناملس

 نونفلا ةرئاد تعد ىرخا ةهج نم

 نييليكشتلا نيتانفلا عيمج دادغبن

 ماقيسو .ةعشبلا ةميرحلا هذه اراكنتسا

 . نونفلل مادص زكرم يف ضرعملا
 1 11111 117511171711117 ا

 ةينيطلا مقرلا ليله
 ترشاب دادغبب ثارتلاو راثآلا ةرئاد

 يتلا ةينيطلا مقرلل لماش ليلد دادعاب

 قرج عفاوم ٍق اهيلع روشعلا مت
 .اريخؤم ةيئارثلا اهنقازيخ نع فيقكلا

 ام ةديدحلا ةيئيطلا تافشتكملا نم

 ديدج ميقر ةئايناث ىلع اهددع ديزي
 ةعارزلا اياضق يف صوصت ىلع رفوتت
 بدالاو خيراتلاو كلفلاو ةغللاو

 .داصتقالاو

 ةفشتكملا مقرلا هذه خيرات دوعي

 ةيروشالا دوهعلا تارتف ىلا اثيدح
 لبق ١594 218915 ةميدقلا ةيلبابلاو
 ه507 ٠4 رصن ذخوبن رصعو داليملا

 تايولعم رفوتسو «أضيا البلل لبق
 يداو دالب ناسنإو خيرات نع ةديدج

 :.نيدفارلا

 ا و ل ولا

 ناضل يف
 ءانغلا نف ةدئار هلاليج ليج ةقرف

 ةعومجم ندنل يف مدقتس يبرغملا يبعشلا
 ةديدع تالوج دعب ةيئانغلا اهتالفح نم

 . اعلا ندمو مصاوع يف
 ةعومج نم ةقفرفلا هذه نوكتت

 ليثمت مهتياوه ةيبرغم ةيبعش ةيقيسوم
 ميدقلا يبرغملا ينفلا ثارتلا صيخشتو

 عوامل + ةينوبمووي دب 3 2ينج
 وم عمان ةقيلار بباب 71ج
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 دقو .ىلوالا عبانملا ىلا عوجرلاو
 تاحاجن ةقرفلا هذه يناغا تققح
 . ملاعلاو يب رعلا برغملا يف ةريبك

 دئاصق نم اهيناغا ةقرفلا هذه ىقتست
 دئاصقو بوذجملا نمحرلا دبع يديس
 لكاشم جلاعت يتلا ىرخالاو نوحلملا

 نينعتس ثيح .ءيبرغملا عمتجملا

 . ةقيتعلا ةيقيسوملا تالآلاب
 11711 بج يربججتو 210100017

 ...لففا يأ هأ

 برغملا نه نؤيد
 رعاشلا اهغمح ةديصق ةرشع تس

 ناويد يف رجحوب مالنسلا دبع يبرغملا
 سارجا) تناؤئع تح ارخؤم هردصا

 نم ددعل قبس دئاصق ابهنمو .؛لمالا

 ةعيلظلا» اهنمو ةيبرغلا تايرودلا
 . اهضعب ترشن نا «ةيب رعلا

 ملحلا باتك : هدئاصق نيوانع نم

 درولا ينغم .تونجل ا راوح ىرفسلاو

 يف توملا .ىلالا رتافد .روهمجلاو
 .رضخالا دلولا نع كنولأسي .ةارملا
 . . .اهريغو ةدالولا سرع

 عطقملا اذه (روضخلا) هتديصق نم

 : بورا نع

 ةديصقلا قاثبنا يف
 ةيقدنبلاو ةديرجلا نيب
 موجنلاب ةسورحم ميرم كيتأت
 تايركذلابو
 يعيبرلا لاعتشاالاو لئاسرلاب ةلمحم

 . رادجلا ءارو نم اه سيل

 افوقو افوقو : لوقت نا ئوس
 راصخلا بوذي نا ىلا

 ريغت تارئاط ائه

 ءامدلاب ةشورفم عراوش
 توملاو كتفلا نم ىوقا توربو

 كرفلا يصعشمدلا
 ةيب رعلا [ضيسلل عسبارلا ناجرهملا

 /١98 با ىف دقعيس يذلا ةيليجستلا

 نا دعب .هتفاضتساب سنوت موقتس
 ثلاثلا ناجرهملا دادغب تفاضتسا

 . ارخؤم
 ىسنوتلا جرخملا كلذ نلغع

 قفاو دقو .يهابلا اضر فورمعملا
 داحتا سيئر يماهتلا حالص جرخخملا
 دشح. ىلع لمعلا دعب .نييليجستلا
 نمو .هحاجنال ةينفلا تايناكمألا

 ناثلاو لوالا ناجرهملا نا فورمعملا
 (مههتفاضتسا ةيبرعلا ةيقئاثولا مالفالل
 . ةرهاقلا

 ةضشقانم ىلع لمعت تاناجرهملا هذه

 لليجستلا مليفلاب ضوهنلا ليس

 تازاسجبتا رشا ضربغو «يرسعلا
 . برعلا نييقئاثولا نيجرخملا

 يف يناببسلا رقفلا
 دايم ممحرلا نم رش
 ريل :نمايبللا ركقلا وع فل

 ةلجب نم رتخالا ددعلا ردص . مساق
 نم ايرهش ردضت ىتلا ةيبدالا «ردايبلا»

 : ١ ةيكادتلا ,ةيقاقك ةيبداا

 تاسارد بئاج ىلا ةلتحملا سدقلا

 ةريصقلا ةضقلا ىق ةيبدا صوصنو ةيدقن

 4 . ةديصقلاو

 ءابدال دئاصقو اصصق أرقن ددعلا يف

 . يلع قيفر مهنم لدحملا نطولا نم
 حلفم .يوازغلا تزع .جارف سيمحخ
 . ريقش ميلس .روعاف ناكر « نسح

 ةعلاطم اهنيماضم ىلع فرعتلل يفكيو
 نيطسلف .ريصملا نيا ىلا : لثم اهنيوانع
 ,ةكئاشلا كالسالا تالحر .يدالب

 يهو .اهاوسو مساف ديهش ةرزجبم
 روعشلا ةدح نم ىلطبتت صوصن

 لالتحالا لظ تحن داهطضالاب
 ةلاسبلاو دومصلا ميق نمو .ينويهصلا

 سجس سعوا 1 1111

 يانسيم طبر ...مخمملا لجرلا
 نورام ينانبللا جرخملا زجنا نا دعب

 نع ثدحتت ىتلا مالفالا دحا يدادغب
 بورح» مليف وهو ةينانبللا برحلا
 ارتخؤم رجنا 21418 ماع (ةريغص
 لجرلا» ناونع لمح اديدج اطيرش
 ةدع يف كراشي نا لمؤملا نم .«مثلملا
 . ةيلود تاناجرهم

 ددع ديدحلا طيرشلا اذه لثمن نم
 : مهنم نييسنرفلا نيناثفلا رابك نم

 نحنف .ودوريج رانريبو يلوكيب ليشيم

 يف مهاسي ىسترف هبيبط ماما مليغلا يف
 يف عقي مث توريبب ىحرحلا ضعب ذاقنا
 تاكباشتلاو تالاكشالا ةرئاد

 ليشيم) راسك هفلكيف .ةينانبللا

 قفو .ةينائيل ةلئاع ةدراطمب (يلوكيب
 مليفلا انلقني يكل .يرئاشع يلبق قطنم
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 ا ل ا 111711 171 1
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 . ةريهشو
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 قحتست يهف اهنع ةباتكلا يف وا «نآلا

 نع زجواتب ينكل . ةقمعم تاسارد

 كا ةيرتثت 1 ُْق (فراتكسا ةلع

 نمف بع دخلا بنكبو 1

 يتايسلاو يذلا اهظخ ركذ يرورتتلا
 ةماه ةرغث دسي ادرفتم انعوضوم نوكيف

 داوعل باتك ىلع قيلعتب يفتكي الو
 .مالقالا تارشع هتلوانت فو رعم

 ١4 ىتح ةلحمك «؛ديدحلا» تش

 ةيراتركس ىلع بوانتو ١4945 رايا
 . جيدخ لاشيمو جاحلا سيول اهريرحت
 اهؤاضغا ١9485 ةئس ةكرش ىلا تلوحت
 .نوعرف .ءاحيش) (روجولا» بتاحصا

 م ,ريرحتلا سيئر داوع ناكو (جيرف
 (داوع) مطحف» اليوط ةكرشلا شعت
 . قلطللا'ءاوها ىلا جرخو صفقلا
 ةلحب نم ديدجلا لوحو ةكرشلا خسف
 هتاطحم نم . ةيموي ةديرج ىلا ةيعوبسا
 .184ه زومت يف هرفس ةماهلا ةيفاحصلا
 يف فحصلا باحصا نم ةعامج عم

 لالخ ءارتلكنا ىلا .ةيروسو نابل

 قو (ديدحلا) هتديرج الثمث .برحلا

 اهزايتما 00 ١45 لوا نيرشت

 وير يل يسامولبدلا كلسلا ٍق رودل

 ىلا «مالكلا ناسرف» هباتك يف راشا دقو

 اهترماغم دعب اهتناع يتلا تابوعصلا
 نال ةديرجك اهيلع علطا مل .ةيموب
 يل ركذ هتكل اهدادعا كلمي ال اهيحاص

 تزايناو رهشا ةتس يلاوح تردص ابنا

 نيلاؤس ىلع ةباجالا لواحأس دعبو
 ةيؤر يه ام :قايسلا اذه يف نيماه

 هذه تلج فيكو ةيفاحصلا داوغ

 ؟ديدحلا ىق ةيؤرلا

 (رمعلا داصح» هباتك يف داوع 0

 تمض تاللحملاو دئارجلا نم ةعومج

 و هلئاصقو هصصقو هتالاقم

 «قرللا7 ءةميشح هللا دعبل (سئارعلا»

 (ةيعوبسالا ةسايسلا» «.يروخلا ةراشبل
 سرطبل «نايبلاو . لكيه نيسح- لمحمل

 , حلصلا مظاكل (ءادتلا» «يناتسبلا

 «سبقلا» .لقع دعساال «قريبلا»

 لثح هيدول مدضارلا ء نسرلا بجعل
 . ينيوتلا ناربحل ؛رابغلا)و «رارحالا»و
 لوالا“ةدعلا ذم هنابلا» يف لمع

 ريتزكس ناكو ١94:41 ىتح 09*

 هوي لك اهيفا بنكي, [دناي راج هلا ريرخت
 عيقوتب ةيسايس ةيعاتجا .ةيبدا رطاوخ

 . (مايالا رابغ» هباتك ٍْق اهعمج ,(دامخا

 ليجلا ناسلا» «ضرعملا» يف ررحو
 يفو .«ةريشعلا ةيصعو قييلسلا

 يثايرلا ردنكسال (هئاتلا يناحصلا»

 ىهشي ام . شيبح داؤفل («فوشكملاوو

 ةرارملا يف اراهغا نا داوع تاباتك نم

 - اورو نسمات مننصعع 3

 نوكلاو ةيعامتجالا ةئيهلا ىلع بضغلاو
 ىلا ىعس هناو هسفن يف قفدتت تناك
 حالصا نم نكمي ام ققحيل دقنلا

 رابغ» يف هتالاقم . تاعمتجملاو :سوفنلا

 «(رونلا حابصا سانلل لوقت (مايالا

 ربهاسلا دقنلا نم ولخن 3 ابنكل

 نا ءىراقلا هظحلي امو .افيئعلاو

 ينبت ةلاسر داوع اهمهف امك ةفاحضلا

 اهب نمؤي لوسر يناحصلاو :ةملكلاب
 مهب ضرالا حلم» نويفاحصلا .بتكي
 لوقي» حلصملاو ١ اعيش لك حلب

 يكلو .« لجو الو فوخ نود ةقيقحلا|

 ارح نوكي نا بجن ةقيقحلا لوقي

 يف قشف .ايؤرو ةيؤر بحاص الوؤسم
 .ةيرحلا سدقي «؛رمعلا داصحا باتتك

 ةفاحّضلا نع ناتلاقم ءديدجلاو فو
 ةحيرخ ابنه روقلا ةده نافحيرطت
 يف اهاقلا ىتلا ةرضاحملا ينو .ةفاحصلا
 «ديدحلا» يف اهرشنو ةيكريمالا: ةعماجلا
 دت فيك :لءاست (1554١ه رايا4١)
 اهصرحب باجأف ؟لالقتسالا ةفاحصلا

 ...٠ ةلشالا هتامإتغا بلص يق ةيبزعلا اياكفقلا

 اهديحتبو يقرشلا نانئبل رود ىلع

 يموقلا لقحلا يف اهلمعبو يحلا ريمضلا
 نوكت نأبو ةيفئاطلا تاطلسلا قوف

 داوع هين دقو .قحلا يف نيرئاسلا ةنهم

 (بذك ةعولاب» ىلا ةفاحصلا ليوحن نم

 ريغ نم مهو نولفطتي نوريثكف»
 .«دالبلا ىلاو اهيلا نوئيسيف .ءاهلها

 ةماه ةفاحصلا ةلاسر تناك اذإف

 اهريخ فيكف دحلا اذه ىلا ةريطخو

 ؟اهعم هحومط ناك امو هتلجم يف داوع

 ١ 4 هنالافم

 رودت نايساسا نالقح ديدجلا يف
 لقحلا :ةعونتم ىرخا لوقح [هوح
 ةلجمك يهو . يبدالا لقحلاو ىسايسلا

 ةيركف ةميق تاذ ةينغ ةقينو دعت

 نم اهرابتعا نكميو ةينطوو ةيخيراتو
 لك يف انتايحل حلصي يذلا ء ءانبلا انثارت

 بتك ام ادع اهيف تفلملاو .رصعو نآ
 ةسيسايس تالاقمو صصق نم داوع

 امئاد هبتكي ناك يذلا بايلا كاذ ةيدقنو

 سانلا ىلع جرفتا يتذفان» نم

 ارخاس ابيدا هيف وديبي (؛كبحضاو

 سحلا فيهر ًارعاشو ًايعامتجا ًاحلصمو

 (معاد اناسناو اطقال اخرْؤَمَو ًايبدا ًادقانو

 الو . حالفلاو روهقملاو نيكسملاو ريقفلل
 تننكاو يتلا « ءايسسالا ركذل موزل

 فيئرب يفتكأف اهيف تبتكو (ديدحملا»

 ةينرسا ديعسو رطاخ دحلو يروخ

 نيدلا رع وبا ديرفو فولعملا يدشرو
 ريغو داوع ليماو لزركم نالبقو
 كارت رطاخو ىرغلا ثارتلل يروخف

 .يورقلا ثارتلل داوع ليماو ينانبللا
 مسي يذلا بساحملا (بارعلا»و

 نود ةماعلا ةحلصملا مدخيو رومالا

 قيفوت «ديدحلا») بحاصو «فيغرلا)»

 ناك ديدحلا مه نا ينربخا دقو .داوع

 ةعانصلا سيلو ةيحالصالا ةلاسرلا

 ةلجملا يف ةيساسالا داوع ةفصو . ةيداملا

 ةسايسلاب ىقري نا لواح بيدأك هنا
 نناسنالا بداللا ةارم ىلا نييسايسلاو

 ناسنالا مارتحا ىلا .فداهلا عيفرلا

 ركفلاو ةايحلا ىف هقح ىلع ظافحلاو

 فيك الئاستم ملأتي كلذل .دقتعملاو
 مه ةوخا رشبلا لتقي نا نكمي

 .نييالملاب

 امازتلا اهيف دجن «ديدحلا» أرقي نمو

 ينالقعلا يفئاط اللا يطارقميدلا طخلاب

 ىععس ينانبللا نطولا ديعص ىعف .رحلا

 نم ايجيردت يفئاطلا أدبملا ةلازال داوع
 نيب ةدحولا ق قيثوتل كلذو ةماعلا انتايح

 نطولا اهنم فلأتي ىتلا رصانعلا فلتخم
 قيعت ةيفئاطلا» : لاق ١9( 4 با 7

 نيرشت 4 7١5 ددعلا  ةيبرعلا ةعيلطلا

 بتكو «ابوعش هبعش عزوتو نانبل روطت
 ةلود نانبل» :لاق برعلاو نانيل نع

 هتيفارغج نم صئاصخ هل ةيبرع
 يعامتجالا هنيوكت ةعيبطو هخيراتو
 الا رمتسي نا نكمي الو هزكرمو

 .(8) .«برعلا هناوخا عم نواعتلاب

 .ةيوبرت تايرظن ديدسجلا يف ًارقنو
 ىلوالا راثلا تناك ةيركف اثاحباو
 فيئر باتكك دعب اميف ةريثك بتك زوربل
 قييراسلا ف بريملا عمم يريرغ
 نم ريثكلا تق دقو (ةروطسالاو

 ناملربلا» باتكو «ديدحلاو ٍِق هتاحفص

 بتكو فولعملا يدشرل «لثشمألا

 اجيدضكو ايماع ارعش أرقنو .ىرخا

 لعلو» : يروخ لوق اهنم ةريثك تايثارتو

 نأش ةميدقلا ةيبرعلا بتكلاو ينأش
 هله نع تعطقنا اذا .ربغلاو ةكسلا

 ءاملا نم تجرخا ةكمسلاك اناف بتكلا

 افوش نفت ةفضلا لع تيقناو
 راعالا كلت زعاو .انينح برطضتو

 . ظحاحلا بتك اهافقصاو اهرزغاو ىلع

 . «رحبلا وه وا ربنلا وهف

 هبتك ام ديدحلا تايبا ضعب يفو
 : لاق اًيرخر سايلا

 * مايالا ةفحت نم تبعت
 لمالا يف تاحارت ءانفلا ىلا

 اهرشنت دنت ءاضيب بحس يننأك

 لبجلا لغ اهيقلتو حايرلا فك
 1 ةيهال فاطعالا ةلدهم ىحرم

 لبقلا نم ناولا توملا اهنأك

 :ريشب لاشيم لاقو

 يبلق فيك درو اي تيسنا»

 كمضو هحرج ىلبع ىول
 ادجو - ينأ فيكو

 كمشل ميسنلا ىتح

 كد 0 درو اي فاخا

 كمك قشت نا ىوطلا دي

 ائيش كنع رهزلا لقنيف
 «كَمسا ةدعب رهطلا ظفلي ال

 يتلا صصقلا ضعب ركذب متتخ -تخاو

 : يراسل كغ ل كاع نع عج

 ٍق ةايحلا» .(ىتوملا بشت وم ريق

 هذه يف ةصئاصخ زربأف . خلا «نانبل
 طقللا ىلع هتردفقو هسيعفاو صصقلا

 تاكرحلاو ءايشالا قامعا ىف روغلاو

 يف رعشلا حور هثبو سوفنلاو
 ةيملا "تازاوقطا اهقلخو .«ةضوخشتالا
 هريوصتو قيقدلا هدقنو .ةربعملا ةضبانلا

 عقاو ىلع يفضي يولع تاَيَسْفَنلا

 ءوضلا نم أديم تايصخشلا

 .فشكلاو

 257 ١ ةترعا/ ىتاثلا
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 نمي علتقم ادع نيأ نم

 هديؤت ةياور عم ةلحر .هروذج ١

 اهعم تفلتخا يتلا روذحلا ِق ام

 ءامو بارت نم ضبغت ةمحلم غوص ىلع
 هجوو دسج ىلا .ءاوهو بشعو
 نأك .كلت ىلا هذه نم وا .نييارشو

 وا .اهعوض امه وا . مبم ءافتحا ةغللا

 .اهيتأت نيا نم فرعت ال ةدحو لكلا نا

 هجولا وه هجو لك نالو ءاهيف كنال

 ؟رخآلا
 .فيلالا محافلا اذه ؟توملا نم

 وه ىقابلا نا ىلع ةديحولا ةمالعلا 3

 هنكلو .سأب ال ؟نيح ىلاارصتنملا
 نيب ةحسفلا يف هنا خراص نالتعا
 نا يضاملا ةدارا .بايغلاو ةدالولا

 ةابحلا أك لبقتسملا ىلا رضاح ا قرتخ

 نم ةرذ لك يف ةددحتم .ةدحاوةقلح

 لاخت دومح ةظحل لك ىلع ةدرمتم ءابهتارذ

 . ةتباثلا ةروصلا ابنا

 وهو «ةياورلا هب أدبت .دلاخ وبا
 . اهتياه

 لامكتسا .ةايح فانكئسا .هتدوع

 . تعطقنا ابنا نيح ىلا ليخ ,ةيادب

 ىظيو كازا ل رشم ؟سقيرم قه
 قيرطلا قس هنكلو ؟« نسسح ؟ملعي ال

 ىلا ةلئاعلاب داع نا دغب . لثما دوجو ىلا

 ىلا .اهرودج نا يالغلا اهراطا

 عادباو .ءاقبلا يف م ا رارمتسالا اذه

 !ءاقبلا

 :ًاملح ةلئاعلا لايخ يف دلاخ وبا ناك

 ةينغ اهنكلو .ةروطسا ىلا لوحتي داك

 وهف :ةيعاوو ةقيمعو ةريثك ناعمب

 ماهتلا لاهتحا وهو .روذحلا ىلا ةدوعلا

 ةلئاعلا ةنأكل ىتح ؛ ةلئاعلا لمش

 هضفرو عقاولا ىلع لي وهو .اهلك
 دستحتتت هيف . لبقتسملا قيرط كولسو

 اهعرش يتلا ةديمحلا لاصخلا لك

 نيوكت ّك لصا قلخلاو .دادحالا

 وه سبيلا .- يبرعلا ىدل ةيصخشلا

 ةلئاعلا سرف نع ثحبي قلطنا يذلا
 الا مسقاَو .تقرس نيح : ب

 دا يف  ؟اهم داع اذا الا

 اك سل : بلطت اال ةثالث لا

 قو .- سرفلاو .ةوهقلا لالد رعتشلا

 بطق ادغف .هتملك دنع لظ .اهدجي ُ
 ؟ةلئاعلا مالحا

 قيطي» نمف .فيلاو عجاف توملا
 ةوسقب قحست ةليمحلا انتاياكح روصت
 نيب ىعسي توملا ؟ - 771 ص (ةذهك

 .ةفدص ديصتي .روهلا يفو .توبيبلا
 .ةخوخيشلاب تام .ءادب تمي مل نمف
 . ةيعيبط ةبكنب وا .ةصاصرب وا

 دهاش « ةيغاطلا (نيشيإ ما لت 0(

 نم ءزج هنكلو .رما ديس توملا نا نلع

 صوصللا ىتح . ةيمويلا سانلا ةايح

 نأ راظتناب . هرفحو هروبقب نورتستي

 ناك نئثلو . مهسئارف ىلع اهنم اوضقني

 لباو ب لفغبلاك فقي لتلا اذه

 ناولا هب طيحت) هنإف ؛ةريهظلا سمش

 روذج هلو .ةيرحس تاوصاو « ةيبيغ
 ؛حاورالا جرخت ةفوج نمو .ضرالا يف
 .- ١١ ضد

 نكلو . ةايحلا ةيثبعب للا يحوي دق

 هيلا نولمحي نم .هلوح نم موقلا
 .« بصتقلاب نيفوفلم اتوم  مهءابحا

 .ةايحلاب لا ثنو رشتسي

 نم ةلاخ ةولعاج مه لب .لتلا نيدحتم
 . يوضوفلا وا بيترلا شيعلا تاالاح
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 عسمتجملا دك نم ها .

 ىتح «ةياورلا يفو . عقاولا يف ةبراضلا

 ..اهرادم يه وا هتروص يه

 مرو ةروطسا
 وحن ىلع توم ةيوالقصلا بايغ

 ةأيح- يف اهروضح نكلو .ءاجيتالا نم

 .مهمالحاو .مهايخو .سانلا

 . قيمع فيثك روضح «.مهلبقتسمو
 لمح يذلا قاريلا ةليلس ةيوالقصلا

 سدقلا ىلا ةمركملا ةكم نم (ص) يبنلا
 روسو ةريشعلا فرش» يهو .فيرشلا

 الب يقب» اهعابو اهقرس نمو .؛ةيرقلا
 .- 58ص - ؛ءافو الو فرش الو سرف

 .ةريطخو ةماع امبايغ ةيلوؤسمو

 نكلو .نالوؤسم قورسملاو قراسلا
 نوكلتمت» :رطخا قورسملا ةيلوؤسم

 نيب ةفتكم اب نوقلتو سرفلا هذه لثم
 فيكف ونكس نحنو مالظلا عرذا

 يف ىرت يتلا نيعلا دقفت فيك ؟اهعيضن

 هذه نوكلتمت ؟قاربلا تنب لامح مالظلا

 نأ نودقتعت فيك ؟نومانتو ةليصالا

 اهيمحتل يأت اهفالسا فالسا نم ًاحور
 م هيام سرف ؟ابنم

 لك يفتخي ٠ , يفتخم نا ىهف .ءاهتسارحل

 101 و

 روضحو زمرو ةروطسا ةيوالقصلا
 .روسلاو فرشلا يه ىعفاو تساث

 نا دلاخ يبا ىلعو 4 اهببايغو

 ناهتسا دقل .روسلاو فرشلا درتسي

 نوكي نا بجي امك [هيبحي مو ءاهج
 كيدل» .ةيوالقصلا تباغف .ءبحلا

 انا يدلو .ءيبش لك ىنعت كسرف

 اياب

 تنك تنا .رظنا نكلو .نالكوتم
 اكرات .كمون يف طغت لب ءامئان الكوتم

 روقص يملا ةليصالا ةييبحلا كتيوالقص

 ءاظقي الكوتم تنكف انا اما . مالظلا

 اثحب تاملظلا كلحا يف بقلت ينويع

 يبح ًاعرشم تمدقت . . .ةبيبحلا نع

 امهاس اهوح كبح ًاكرات تنا تمن املثم

 اي ةقلحبم نيع بحلا .نيعلا ضمغم
 ١ سبل < يضل . لجر

 اذه ةيضق .نذا .ةيوالقصلا

 بحلايو .هتاقالع روحمو .عمتجملا
 بحلاب ال .ةيضقلا ىمحم ظقيلا
 , هتيضق ىلع رهسي اال نمو .لفاغلا

 . هدوجو روسو هفرش دقفي
 هذه لك ةيوالقصلا تناك اذا

 «ضرالل ازمر تنتاكؤو .يناعملا

 .مفوصاو .هسائنو . عسمتجملاو

 ىرخا بناوج يف ىلجتت اهناف . مهدغ
 ودبت ال دقو .ةايحلا نمو .ةياورلا نم

 لضفا اذهو  ةفوشكم ةحضاو ةقالعلا

 دوجولا ةمحلم يف اهسملتن اننكلو

 ناسنالا نيب لئاهلا عارصلا يف ! . ةيمويلا

 يف .يدبالا فلا ُِق :ةعيبظلاو

 نتج ؛ءاقشلا لك مغ خر.ناسنألا راصتنا

 .رهاقلا اهكولسو ميلا ةظاظف نأكل
 ىلع يرشبلا ةردق جهوتل ةليسو
 لكد نامزلا يف انهسملتت .: راضتنالا

 يفو .- ١١ ص  «بلقلاب ةلصتم ةقيقد

 . عجاوفو تابقع موي لك دلوي « ناكملا

 .تارتلاو .بصقلاو ىءاملا ٍق

 . ناضيفلاو . ميسنلاو

 ةيليصفتلا ة ةقحالملا هذه انه نم

 عفترت .ثدح ىندالو ءةلاج ديس #

 ةيرقلا لاجر لقتني .دسلا فلخ :- هايملا

 ةيرقم ىلع بصق نم ًاصاصخ اوبصنيل
 ةوسفو .ليللا كرس نولمتحي .ةهنئم

 يف قرخ ثدح نا . نوماني ال .رابغلا

 اودسف « موقلا ءاملا يف سطغ نيكبلا

 وبا قرا ةيئادبلا ءاوداو مهلئاسوب

 .سطفغي نا الا ىبأي خيشلا مادع
 .هبجحاو ىدا نا دعب دقي ارمتتف دعصي

 ملع ماذع عفتريإ .ريسَي داعب نهقب
 اقرخ سيل ءاملا يف ٍردحنيو فاسو

 .ةمقافتم ةحئاه ادبا هايملا ويا

 .ّدسلا ىلع اهموجه يف اهنيعت حيرلاو
 رصتني .ةئثراكلا هني ْق لما رخا

 .رمالا رخا ناسنالا

 لسرتي . ةعساشلا هايملا هذه .روهلا

 «ىرخالا تاتابنلاو ىدربلا ربع

 رولا سانو . بصق نم ةينبملا تويبلاو
 راوق نه لا ماعلا نع ةولوزملا
 بيع ىلا .ًاديثو ًاقش اقش هايملا مهب قشن

 .ةلزعلا مهم ءوغت . مهتايجاحيب لودو رتب

 هيلا ا مهب دبتسيو .روفا رطاخمو
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 .دبالا ىلا هوقرافم مهغأك ءاوأن اذا
 ام 0 ى.هيف شيعلا ريكا ناشبكو

 0 نا

 مغر . هيلع صرحلا يف تنعتلاو .ءاقبلا
 . هتاناعمو هتنعو هسؤب

 تافاسم روهلا ونطاق لحري ءزرلا
 هودصخحو 0 اذإف .هلوتشب اودوعيل

 قبي مو « خيش لان ءهورذو
 سدس ما هوكح

 لك هلوتش ىلا نوعسي .سانلا نكلو
 .هداصحو هعحرزب نلنوقشيو 3

 ىقبي امو .خيشلا ذخأي اب نوقشي
0 
 ةيسنملا ةعقبلا كلت يف ءيش لكل

 . سمشلا .رسمقلا قمسلا .عفو

 ,روه لا ءام ىلع ةخفتتملا ةثحجلا «بارتلا
 . .مهدعوم ريغ يف ةبحالا توم

 وه ناسنالا عفو لظي .كلد عم

 وأ ةعيبطلا عم 3 دفلق .نيوبقالا

 : رملا خي دراتلا اذه اعنصيل .هعم نآأطاوت
 لالا يف شيعلا .ىملالا يف ةدالولا

 يف ضام ع ءاقبلاو .ملالا ف بايغلا

 نمب لابم ريغ هناك .ةبعصلا هتروريس
 ريغصلا توملا» :توملا ىلع اوبردت
 يروفلا . عيرسلاو ءيطبلا .ريبكلاو

 ص - («بخاصلاو ءىداملا .لجؤملاو

 ريشب ءالع نانفلا ةشيرب ىئاورلا

 - "ماو نوال خاتخانت - 5

 ىلع اوبردت نمب الو 17" -35١8.
 هيلع فاخا ال ىنبا ىتح» : ةيدوبعلا

 ىلع ملعتيو . خيشلا زع يف وبريس وهف
 يلايلو هقاصبو هطاوساو هتيذحا مارتحا

 .- "8١ه ص  (هداسف

 بارتحاف .عقولا اذه سأبأ اما
 ال ءاقشلا لك نأك .ناسنالاو ناسنالا

 يرخا فرش هتالح

 نم اهوبا اهجوزي ال ىتح .اهسرع
 ام !ىرخا فرش ةئداح . يرضح

 لاتغي . ةيوالقصلا ةقرسب اههبشا

 سيرعلا ةليبق ضبغت . سيرعلا بالا

 ال .ةيابنلا ىتح ةرزحملا ىلع نافرطلا

 امنأك ءابغيب حلصيل خيشلا لخدتي
 هنكلو .اضعب |[ههضعب ينفي نا رظتتي
 .ةطرشلاب موقلا ينافت دعب يقأي
 امههعمو .ةدحاو ةعاق ىف اعم امهزححتف
 تارظنلاو هجوالا تئجوف .دلاخ وبا
 دقحلا روشي .تارظنلاو هجواللاب

 نئلو .ةحيسف ريغ ةفرغلاو . ةنيغضلاو
 رادجلا وحن ةرادتسالا مهضعب لواح

 تناك دقف .همّصخ ىري ال ىتح

 نيعالاو .داسجالاب رت داسحالا

 ىلع رثعي ودعلاو . ةمغرم نيعالا يقتلت
 اتوصو ةروص هودع نايك لماكو

 ةياهنلا يف (مبنكلو ١7".  «ةحئارو
 ًاعمو انيلو هيلع امذنقا ام. كبع اكرذا
 +5١ ص .«ميجرلا يوغلا ناطيشلا

 تن :بيحتسلا لدتا له نم
 ناسنالا نيبو .ةعيبطلاو ناسننالا

 ال ءافخلا ف ةرذب ومنت .«ناسنالاو

 مايالا عم ودغت اهنكلو .دحا اهيلا هبنتي
 ةقلح تاقلحلا تقف . ةءاضاللا زكرم

 . ةديحولا ةياغلا ىلا دترت ىتح .ةقلح

 نع ثحبلا هايعا نيح دلاخ وبا

 .بعيرم ةنبا نم جوزت .ةيوالقصلا
 ,نيحالفلا نيب احالف شاعو .ةليه
 .نوناعي ام يناعيو . نوساقي ام ىساقي

 .: ميا راسستلا ربصتيو ئازه موج

 ةيضق جوزت لف , جاوزلا اذه يف هَل

 مهيف ظقوي وه اهف . نييذعملاو نيحالفلا
 ىلع هيعو نوحتقي ام ردقب . يعولا

 .حاقللا اذه يف ام ز ربا لعلو . عقاولا
 لمنور: هللا دبع .دبعلاب دلاخ يبا 2

 نم ملعت امث رثكا هنم ملعت دلاخ ايا

 ادا اولا .نيريتخالا

 . كردي امب هئجافي

 يبا همعب .«. شويرم خالا نبا ءاقل
 ىرخا ةمالع . نحسلا يفو ى.دلاخ

 يعولا لثمي معلا ناك ام ردقبف .ةزراب
 .روشا ناكسو ةيرقلا لها رظن يف

 ظافحلاو .ةماهشلا لثمي ناك ام ردقبو
 ناك ام ردقب ؛ةلاصالاو .فرشلا ىلع

 اذه رقتسا نئلو . لغاشلا

 نوكي نا داكي ءاملح قامعالا يف عقاولا
 دف .نايسَتلا ءادرب هيلع حسم نمزلا

 رشت 5 775 ددعلا  ةيبرعلا ةعيلطلا

 ع طم كب هزفحت 5

 نع .ةنئيوالقصلا نع ثحبي (منأك

 1 .روذحلا

 هلد نم دبعلا ناو ,نحجسلا يف هيقتلي

 نم هجورخ ببس شويرم ناو هيلع
 فانئتسال .ةيرقلا ىلا ةدوعلاو (ي هسيك

 (منأك . قمعاو دشا ىعو ىلع ةايحلا
 عقيو ءانسان انيلع بم نا بجن ناك»

 كتيرق ىلا دوعت ىتح لوتقملاو لتاقلا
 .- ١7” ص  «كسانو

 . ةملك ىقبت
 «قاريلا تنب نيا ةنافو ينعت اذام

 ؟يئاورلا نفلا لاحم يف

 لازي ام يذلا بي بيجن عدا

 ىلع م الكلا ينديزي ال .ةقراف ةمالع

 ا نع لوقاس اهب ةعانق الا .هنف

 .ةعقارإلا تصب عاشو

 + ءاهلتسا 8 قبو - ةرضاعملا ةياورلا

 - يب رغلا ةياورلا ةينقت :قت  انايحا ةقرس لب

 - اهقبسم ايخ بيحتع عجارت قااهنا عم
 ىلع لمح .غ.لقالا ىلع وأ .ةقادح

 نع تعطقنا نا ةثادحلاو .ةئادحلا

 يف قارغا اهنا اهيلا ليخو .ةلاصالا
 تناك ء بسحف ةدروتسملا لاكشالا

 نا ةلاصالاو . امل يقيقح هجو ال ًائيجه

 .ًافشكو ًالدجو ًاراوح ٠ . عقاولا ين روغت

 كيلغ ألمي ءازيحتم انئاك هولجت ىتح
 الا ذئدنع لكشلا امو .نامزلاو ناكملا

 نئاكلا اذه هيف ىدبتي يذلا دسحلا اذه

 . زيحتملا

 ىلا يمتنت «قاربلا تنب عايض» ةياور
 . ةلاصالا هذه

 تايلجت نم دحاو ىهف ةغللا اما

 رعشلاب يمت 2 .ةدنستع وأ نئاكلا كلذ

 زمرلابو 00 هئاحناو هتفارط ْق

 نيم اريدم:ةلسحمأ عقاولا يف لغوملا

 ىديعبلا اذه نم 2 هنكلو .ديعب

 رعشلا وه وا ,كيدي نيب ةدرو وه ىتح

 . كتءابعب 0

 ةعاصن معغرو .كلذ عم

 . نيعون نم ءاطخا ىلع عقت مد :هبولمالا

 : ماعلا ةباتكلا راسم ارش ؤي مل ناو

 بتاكلا مدختسي ذا :يوغل لوألا
 .هريغل يه و ىنعملا اذهل اهبسحي ًاظافلا

 بيوت 1و ةطواعن تالا نه وا

 نيح نيب كئجافي:ذا . يوحن يناثلاو

 عوفرملاو .ًاعوفرم بوصنملا ءرخآو
 نم ريثك مادختسا ادع 1 .ًايوصنم

 الا بتاكلا ىلع ناكو ' أطخ رئامضلا

 .اذه يل عقي

 يدنجلا ماعنا

 +56 _ا١ةما/ يناثلا ني



 مايا ةنس ةدمل لوقتلي نويرصم داقن

 ةشفانمل ةيبدا ةلواط ىلع

 مساق ميكحلا دبع صاقلا ةيرجت

 ؟هئيرجت نع اولاق اذام

 ن5 95

 ةيبدأ تايقنلم
 11 سس وحراس ووصوجو» وروجسس وج هو دوس جيدمو يسرع جنبا دلو اولا واج ولا ملا زقرت تجر 7#

 هيد

 . شاني نيرصملا لاععلا باش داحتال عبارلا ةصقلا ناجرهم

 هللا دبع ىفطصم

 - ةيفاقثلا طاسوالا تدهش

 عبارلا ناجرهملا ةرهاقلا
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 ةتس ىدم ىلع لامعلا ءىشنو بابش
 داقنلا نم هيف كراش دقو .مايأ

 .لضف حالص روتكدلا :ءاندالاو

 راودا .ةميلت معنملا دبع روتكدلا

 .ديرف قيفش رهام روتكدلا .طارخلا
 ديع ركاش روتكدلا «نامثع لادتعا

 .«قزارلا دبع دومحم دمحم .ديمحلا

 روتكدلا .ىبسوطسب ناضمر روتكدلا
 ,. ديع دييَحلا دمحم دمحم .رابجلا تحدم

 مساق ميكحلا دبع بيدالا نع ضن

 هلامعا لوح ةودنب ناجرهملا حتتفا يذلا

 فيلم اهل اريك ةيئاورلاو ةيصصقلا

 : ةرهاقلا
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 . لضف ح' ل دنا

 و .ةميلت معنملا دبع روتكدلا

 ركاش روتكدلا دقانلا عوبطم ثحبب
 راتخاو ناكرهملا دعا دقو ديمحلا دبع

 عيبر بيدالا هتاودن راداو نيثدحتملا

 .توربصلا

 روتكدلا دقانلا لاق ميكحلا دبع نع

 :لضف حا الص

 خيرات هل درفيس نانف ماما نحن

 هتازحنمل ال .ةليوط تاحفص بداآلا

 يتلا تايلاكشالل اضنا امنناو .بسحف

 . تناول هاف ناتتيي كي

 يفتكي ال مس , |؛:كبع

 هنلآببعا ف ل رمالا ةقيقح ةقبَق

 ىلع انيك يقم دايو ال ريالا

 دعي مل : .يكحلا نع فك دقل قالطالا
 ةبكرم ةيقطنم عئاقوو اثادحا انل قوزي

 ةتودحلاب متهم دعي مل .ناكملاو نامزلا 6

 نفلا يف ة ةريطخ ةلقن هذهو .ةيديلقتلا

 لكشب ثدحن .ةلمح يبرعلا يصصقلا
 دب الو . مساق ميكحلا دبع دي ىلع داح

 ىتح ةفلتخملا اهبناوج ىرنو اهلمأتن نا
 حمطي مساق ميكحلا دبع نا .اهنم ديفن

 اناينب ميقي .ءايشالا رهوج ىلا ذافنلا ىلا
 ءاليس متي |هناو ةايمحعا يهاب ما

 ةلكشملاو .لقتسم ينف نايك تاذ

 ديدشلا هطابترا يه يريدقت يف ىلوالا
 عم ةصاخ .نامّرلا ىلع هيلاعتو ناكملاب

 هصصق لعجي امث .ةريخالا هتاعومجم
 لوالا نفلل .ةيليكشتلا تاحولل برقا

 . ناكملاب طبترملا

 دبع نا كلذ ىلع بترتيو
 كشوا ةريخالا هلحارم يف مساق ميكحلا
 ناو ثادحالا ةيكيمانيد نع ىنغتسي نا
 : لخادلا نحشلا نم رايتب 22ش

 ةقرلاو ونحلاب هحاتنا نطسي قيمعلا

 .دودخلا دعبا ىلا ةيساقلا

 : لضف حالص روتكدلا فيضيو
 ةوافحلا هذه ىلع لثم ززيا لعلو

 وه هيلع ديدشلا زيكرتلاو ناكملاب ةغلابلا

 ءىشب هلوانتأسو (ةضبقملا فرغلا ردق)
 نم لمع لك ناك ناو .ليصفتلا نم
 ةبرجت دعي مساق ميكحلا دبع لامعا

 يناعي اهنا .. حستست الو رر كتل ةديّزف

 دلقي مث .اتباث اطمن فلؤي ال امدنع
 فعغي هنا «نيعدبملا نم ريثك لثم هسفن
 ام غضم نع فعب ههسفن لسلقاتا نع

 ىرسخا ةلكشم هذهو هلكا نأ قبس

 يناعن هل ديدج لمع لك م اما انلعجت

 طانا نم قصب ةلعوسغ انآ يشل

 ةرؤي ىلا بما اهب ذي نا لواح ةديدع

 يضتقي اذه نكل .رمآلا ةيابن يف ةيسيئر
 وأ ءيراقلا يفتكي الا رخآ بناج نم
 ةبراقم لواحي ناو ا دقاتلا

 ال تايمومعلا نال . لمع لكل ةصاخ
 لك ماما ةيرهوحلا هتامس طاقتلا ىلع وقت
 .ةديرف ةيعادبا ةبرجت

 هنا لضف حالص روتكدلا عامين
 ةباتكلا اقنا ىف لعوب ١5 رادقمب

 ةطاسبلا نع دعتبي صقلا ديوجنو

 تحبني هنا .ةدياحملا ةرثرثلاو ةيوفعلا

 . ةغللا داوم لبنا نم هلمح ميقيو هتاملك

 لصتت .ةظحالم اذه ىلع فيضا
 ميكحلا دبع تابيكرتب سبيلو تادرفمب

 يف اهلخديو اهعنطصي تادرفم . مساق
 ةديدج ىؤر اه عنطصيو ةغللا مي

 انبدا ةقيقح يرشي هنا .هب طيحملا ملاعلل

 تاناكما نم هعادبا ربع فشتكي اهب

 .اعم هزواجتتو ثارتلا لثمتت ةيوغل
 زارطلا نم ابيدا انبتاك حبصي كلذب
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 زارطلا نم ةغل قلاخ هنال لوالا
 .لوالا

 هسفن عم هتناما طرفل مساق داكي

 ال اهع ريبعتلا ةلواحم نع هقدص ةدشو
 يف ءىراقلا كرتي نا .هنع ريبعتلا قاطي
 كردي نا نود هعم لمأتي هرما نم ةريخ

 نا نود هروطس نم ىهتنيو .هتهجو

 يتلا ةلاسرلا يه ام وا بتك اذامل نيبتي

 ةلكشم هذهو .رطس امن بتاكلا اهاغتبا

 ءىراقلا اهدنع فقوتي نا دب ل قربا
 ىتلا تافيظوتلا نم اريثك نال ايلم دقانلا
 ءاوس مساق ميكحلا دبع اهمكحي

 ىلا اهب يهتني ىتلا ةطيسبلا ةصوصقالل
 ال .صوخشلا نم وا زمرلا نم نول

 نم اهب عنقن ةيلك ةلالد ىلا لّصن داكن

 نا كشون لب .لمعلا اذه ءارو
 اهأرقن ةءارق لك نم ةلالد صلختسن

 ىلع انئيب يف فلتخن ناو .لمعلا اذه
 نيب ةمس هذه تناك ناو . ةلالدلا هذه
 ةصرفلا ةحاتا . ليصالا بدالا تاس
 اهنا الا يناعملا ةددعتملا ةحوتفملا ةءارقلل
 اذاو بتاكلل ةبسنلاب رماللا ةقيقح ل

 عضت لايعالا نم ةعومجم يف ترركت
 داكي ذإ هرسمأ نم ةريح يف ءىراقلا

 5 ةريح- ىلا ىهتنيو

 . هلامعا عدبا امدنع

 لابحالا را
 محل ديع روتكدلا دقانلا -

 ميكحلا دبع لثمل ارقي نا يلثم دعسي
 ىلا يمتنا يذلا ريبكلا بتاكلا» مساك

 ةيرغل نع ثحبلا : طارخلا راودا

 - زول منو نوم ملفات - 6

 ةعدبم (هتايح ليج :م يذلاو .هليح

 وهزنف انلمع ىلا بسنت ةيقاب دلاوخ يف

 . رختفنو اهم
 نيحرف ديدحلل قفصن انك اذا نحنو

 ةيلوؤسملا لكب ةيبدالا انتايح ممق

 .ةيدحلا لكبو

 مساق ميكجلا دع ليج نم ءالؤهو
 شيعلاب ةريدج اهولعجو انتايح اونغا
 نا ةصاخ ةروصب ينفرشيو .ةايحلابو
 يف انتايح نعو هنع مكيلاو هيلا ثدحمنا
 اذه ل .ديدحتلاب ناكملا اذه ف هيدا

 نم هل ناك نا يذلا ينفلا دامت الا

 هيلا ونرت يذلا لضفلا اذهف .لضفلا
 ةينبالاو تايببألا دتل انراصبا

 لكل انتايح يف ةيفاقثلا لكايشاو
 . تاهاجن الاو تارايتلا

 جرد تاونس ذنم ىنفلا داحنالا اذه
 ةرشتسم ةميق هاسراو رمالا اذه ىلع

 . ةيلاغو ةزيزع

 نرق عبر لمكي مساق ميكحلا دبعو
 ثيدحلا انعادبا خيرات نم لماك

 يف ليلقلاب اذه سيلو .رصاعملاو

 ليج بساحلا ناك اذا نمزلا باسح
 ليج ةايح يف نرف عبرف .لايجالا نم

 ةرشعب مويلا مسا ميكحلا دبعو

 عضت نا سمتلت ةفقوب ريدج وه بتك

 ةديدجلا هلايجاو نفلا ةارش يديا نيب

 هذه .هليجو وه اهزحجنا صئاصخ
 كرتشم وه ام اهبنم صلختسا صئاصخلا

 .ةياورو ةيحرسمو ةريصق ةصق نيب

 ًايلامج ازجتم مكفاما رمالا ىدبا تيحَو
 اذهو .ريبكلا بتاكلا اذه هب زيمتي

 يبدا عون يا يف ةملك نم ىدبتي زجنملا
 . هيتكي

 نيب زيما ينلعجي مسايا يتعباتم نإ

 ناك . يبدالا نفلل ةغل ىلا نيبييعس
 ةمءاوملا ىلا هليج نمو هنم لوالا يعينا
 . عقاولاو فقثملا ركف نيب ةحلاصملا وا
 نا تانيتسلاو تانيسمخلا فقثم لواحي

 نيبو هنيب ةميمح ةرصآلا ديعي وا دقعي
 ةعاجلا هذه نوكت ام ابلاغو . هتعام

 ةقبطلا لكشت يتلا ةيفيرلا ةعامجلا ىه

 ةريخذلاو .نطولا اذه يف ا
 . انتفاقث باطقأب انتدما يتلا ةلئاها

 لامعا ف ةيوعأم 31 ةلأسم هله تناك

 مساق ليجو .هيلع قباسلا ليجلا
 ًالاسنالا مايا) ةياور رسك ل سلو 710

 عدبملا نم ةلواحم اهنا ىرا يتلا (ةعبسلا
 . هتعام عم هسيقن حلاسي نال يرصملا

 اذه لحخاد ِق زيمتي ١ دبعو

 رخآ يعس ىلا هزواجتتي مث ماعلا يعسلا

 نع شتفن نحنو نآلا هيلا ونرا ديدج
 خي راتلا ل اهتردابم نعو انتما عقاوم
 . ةفاك ةيفاقثلا اهتريخذ نعو يناسنالا

 نيب سيل مويلا ةمءاوملا تحيبصأو

 حبصا امناو .عقاولاو فقثملا ركف
 رخا يف اعطاس ىدبتي وهو  ىعسلا
 (ةرخآلا ربخ نم فرط) ةيئاورلا هلامعا
 ثارتلاو عدبملا نيب ةحلاصملا يف -
 لودذيملا عقاولا , 3 عقاولل عناصلا

 ةعامجلا خيرات يف ابرد 3 . جراذلا
 عع ْق خيراتلا اذه ماهلتسار

 عقاولل اماهلتسا سيلو عقاولل ةلكشملا
 . نيعلل ةلوذبملا هال ةحوطسل

 ناسنالا مايا) نيب نزاوا تجر اذاو

 (ةرخآلا ربخ نم فرط)و (ةعبسلا
 يفرط دحا ميدقتل ةنزاوملا هذه تسيلف
 مناو . حيبقتلا وا نيسحتلل وا ةيلمعلا
 عدبملا قافنا فقوم ُِق ىعسملا سامتلال

 نايب ُِق لصيفلا يهو هليكشت ةغل ٍيفو

 يهو .هربغ نع نانفلا اذه رادتقا

 .هريغ نع بتاك زيمت يف لصيفلا

 ءانغلاو توصلا

 ذيع زكاشا ىوتكدللا قيقاشلا منغتيو
 ةيضصقلا ةعومجملل هتسار د ِق ديمحلا|

 ةددحم رصانع (فولأملا ريغ ىلا ةرجشا)

 مسياهلا مساق ميكخلا دبع نلبي
 ي ثحبيو .هصصق يف ءانغلا رصنع

 هصصق لك يف يوارلا تالوقم
 وا رتشت فيكو تاالوقملا هذه تاالولدمو
 .هتاذ بتاكلا سيساحاو راكفا مجرتت

 ميكحلا ديع نانفلل صاخلا توصلا
 اى هئانغ وا ينفلا هئادا ءانثا فق مساق

 575 ددعلا  ةيبرغلا ةعيلطلا

 هذه لالخ نم لوقي نإ دقانلا لضفي
 :ووطسلا

 هلامعا يف مساق ميكح دبع ثدحعتب

 .:ةءامغلا نعو توصلا نع (مئاد

 لكش قف ا ناك ءاوس توصلاو

 ٍق وا ثيداحا لاوقا توص ُِق وا ءانغ
 سايق هذنع وه ىرخا لاكشا ةيا

 ةقالعو ةراضحلل رايعمو ةيصخشلل
 . ةفلتخم تافاقثو تاراضح نب ةقراخ

 راكفالا طمنل ةزيمت ةمالع هنا اك
 يتلا تاروصتلاو ميقلاو تادقتعملاو

 صئاصخ ددحن يىتلاو ٠ هفلخ فقت

 يفا مساق ميكا دبع ثادجتي :هياسيرم
 ةيدقنلا هتالاقم يفو ةيعادبالا هلامعا

 تاوالتلا)و (ةرضحلا يلايل) :نع
 يدشنم)و (دلاوملا تاءارق)و (ةيسنكلا

 (رازلا تاقلح)و (نيحاّدملا)و (ركذلا
 قلحتلا يلايل)و (نيباوجلا ءارعشلا)و

 ءانغ) نعو (ةبابرلا رعاش لوح
 نع كلذك ثدحتيو اهريغو (حارفالا

 صاخلا انتوصلو صاخلا انئانغل هقوش

 _- .نيلرب يف هتبرغ دعب ةصاخو
 تالا اف اديع ددعيو

 ترغلاو قرشلا يف هلاكشاو ءانغلا
 ريكفتلاو ةايحلا لاكشا نيب نراقيو

 .تاللآلا هذه فلخ فقت ىتلا ةفلتخملا

 ًءادتبا ىرخا ةقيقح اننا ىلا يهتني
 نيعم نع مئادلا هثحب ناو ًءاهتناو
 ةلواحم وه اهنا انتيصخشو انئيناغاو انتوص

 عزفلا نم اهم ةاجنلاو سفنلا ةفرعمل هنم

 . بائتكالاو قاحسنالاو

 راودا لوقي مساق ميكحلا دبع نعو
 ٠ طا رخلا

 نف ين طق ةيرصملا ةيرقلا بتكت مل
 .مساق ميكحلا دبع اهبتك اك ةصقلا
 اهقشعب هلوملا اهشيورد .عانصلا اهبتاك
 ىلع هبلق عزوملا ءاهنيطب هحور ةنوجعملا
 . اهئاوهاب هاوه قلعملا ءاهسان

 ردانقلا, فرعي مساق ميكتلا دبع
 ,ةيرقلا يف توملاو ضرسملاو ىملآلاو
 فرعي هنال .اهغوصي فيك فرعيو
 قبشو .شحافلا اهانغ ًاضيا غوصيو
 يلزالا اهنامياو .ةايحلل اهبحو .اهغاوشن
 اهايافخو اهقئافد دصري وه . قيمعلا

 .رادقالا ديو .فراعلا بحملا نيعب
 مساق ميكحلا دبع يرصملا بتاكلا

 قيرع يبرع ثارت نم هتغل لكشي
 اهو اعاوطم ةندل ةايح اهيف ثعبي هنكلو

 ةيبعشلا ةايحلا ءاب فرت .لضعو ديا
 ةيعقاو .ماوقلا ةفيثك ةغل .ةبيصخلا
 ديصرلا نم اهموق حنمت ,نا يف ةيرعشو
 سو ءًاعم يمويلا مالكلا نمو ,. يفلسلا

 ف ددحتملا ىتحتلا يفوصلا راجتلا

 . مهمالاب ينعم ركف نمو سانلا نادجو
 .اعم مهحارفال فرشتسمو
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 ةياذح لمه لل

 .رحنا الف اهدعب لاع نم : مهوق

 راغا ناكو .موثلك نب ورمعل لثملاو

 لها هب عمسف .ةماريلاب ةفينح ينب ىلع
 :ةفيخ نب ميلي ىلب انجل حي رجح

 الف .ءرمش نب ورمع نب ديزي مهيلع
 :لاق ورمع مهار

 ردجا لق انهدع امم: لاع نق

 رجشلا ىعر االو ءاملا ىئقس الو

 فكسعلا قودنقدي رهدسلا ينتانجيي

 نع هارذاف . هنعطق ديزي هيلا ىهتناف

 :لاقو افاتك هذشو هريسأو .هسرف

 :لوقي يذلا تنا

 ٍلبحب انتنيرق دقعت ىلتم

 انييشنلا. ضعت نأ لكمتللا بيق

 مث : هذه يتفانب كنرقأس نإ اما

 :ورمع ىدانف .ًاعيمج امكدرطا

 !هلثمأ :ةعرلا آن

 , هوهنف : ميحل ونب هيلا  تعمتجاف

 . أرجح هب دروف

 ىلع هلمحو لق هيلع رض مث

 هاقسو .هل رحنو .هبيحن
 اق ىشتنا الف

 ريحت ديزي ربغالا هللا قزج

 نينكشو موثلك نبا نيج (ف

 الار فعاو هل لسمو
 الدثفلا) هقالضإ ربيعا , ديف

 ماا اا لال هولا ل وا د و

 نب دمحم يلع وبا ديمعلا وايش

 دمحا لضفلا يبأ ىلع نالسرا

 ميهاربإ نب. دمح | نب دمحم نب 0

 ْق اعماج اباتك لمعي نأب يناديملا

 علاطف . ةيمالسالاو ةيلهاجلا لاثمالا

 اهنم لخنو اباتك نيسمخ نم رثكا ناديملا

 هرداصم ررساو .ءاهبو قنور هيف ام
 يعمصالاو , ديبع يباو ةديبع يبأ باتك

 ديف يباو ورمع يباو .ديز يباو
 تكميقم سس ءاطعو ةملس سس لضفملاو

 فورح ىلع عمج ام بتر دقو .اهريغو
 قيرط لهسيل .ءاهلئاوا يف مجعملا

 . اهوانتم لع بلطلا
 ذبن يف نيثالثلا بابلا لعج هنا ىلع

 ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا مالك :نم

 ين طرخني امن نيدشارلا  هئافلخ مالكو
 يمس . .بادآلاو مكحلاو ظعاوملا كلس

 فاالا ةتس هيفو «لاثمالا عمجم) هباتك

 يف ليجلا راد ارخؤم هتردصا فينو

 . تادلجم ةعبراب .توريب
 بصتنت حئاصنو لاثمالاو

 ًالاصتا لصتتو .لوقعلا ُّق اهروص

 لثمتو , مهراجنو سانلا ةايحب ًايوضع

 تاظحل يق ناحتالا كقتت ةءاشب ادق

 لوطا سفنب هدمتو رطخلاو تايوعصلا

 برعلا ا ميظع ءازعبو

 ةيقار ةيناسنا ةفطاعبو ديعب رظنب

 ثارت ضغب نع مهضعب اولقانتف

 نوكتل لاعفالاو لاوقإلا نم دودسجلا
 نمف . لمح او لضفا .امئاد ) ةايح

 فو رعمو لمعلا همزلي ةخيتنأا زا

 هندي علا 0 مجم
 1 موو وم دوال ناطقا“ *زاةال ا

 ىلع نوروطفم اننا . برعلا نحن
 ةدومخملا تافصلاوةنسحلا 0

 ىنعمو جاتحملا ةدعاسمو ملحلاو م ركلاك

 اماحسنا انلاعفاو انلاوقا نيب نا كلذ

 رعاشلا لقي ملا . ةعاحلل ءافوو 2

 5 ىرعملا ءالعلا وبا ميكحلا

 دف دلخلا ينا دلو

 اذارغفتا دلخلاب ةييبجنأ امل

 "1 ويسأل

 مسقي (هرهاوجو ْق يمشافهلا ايار

 ع 2 :ماسفا 0 ىلا لاثمالا

 تاناويشلا 57 ىلع 0 ةليحتسم

 لمعلاو قطنلا اهل ىزعيف تاداملاو

 اهيف راد ام :ةطلقغو :ناسئألا داشرال
 ريغو قطانلا نيب لمعلا وا مالكلا

 ولخلا : ةعيراف لثملا طورش اما . قطانلا

 باهسالا نع دعيلا .ديقعتلا نم

 دورولاو . عماسلا جا -ابمأ .:لالحالاو

 آلوا نيعتسي يي ةلمتح ةروّصب

 ةحرصملا لاثمالا فق ميركلا نارقلاب

 خيراتلاو ربعشلا نم ا ةنماكلاو

 لايجلاو لاثمالا نم باط ام ةايحلاو

 اهنوك يناديم ا لاثما ةءارق ىلع ينادح امو

 انحنمتو ةيفاصلا عيبانيلا ىلا اني عسجرت

 صضعب نم لعجنو ايلبقتسم ٍِق ءاجرلا

 ىلا ةدوعلل ةطحم رضاحلا يف انتالكشم
 مالكلاف .رارمتساب ءانقترالاو تاذلا

 ردع ةبا ضامي ًاقارغتسا نيل لقلا ىلع
 ةمستملا ةيبرعلا ةيرقبعلا ىف لمأت وه ام

 ىلع ةرداق اهلعجت ةيح ةيلخاد ةقاطب

 نم ًايح ًاءْرَج لاثمالا تسيل وا . ةايحلا

 ؟ةمالل ةدحاولا ةيحورلا ةريخذلا

 نا نم ةزجوم ةملك ْق نكمتن الو

 لك رصحن نا وا هقح يناديملا ينفن

 نيكل . هلاثما اهبتدسح يتلا تانععوضوملا

 حملي ةعنبرالا تادلحملا أرقي نه

 نا سمليو اهريغ ىلع عدضاوم نايغط

 6 جدوسمك وه لكاققالا وده صضعب

 رتسابح هيف اهضعبو قوذلاو ةغالبلا

 اياضق ريوصت يف ةصاضواو ؤرجنو
 مالكلا رثؤنو اهنع حيشن ىتلا سنجلا
 اورشلاب ل ةيلاع ةحرد لثمي ام ىلع

 ْق ىبضلا لضفملا لاق اك ؛لقعلاو
 عباط ود لاثمالا نم ريثكف : ةنلاعما

 اذ هنظن امو يوبرتو يحورو يناسنا
 هيبولا لش انلدي ءانايحا .«يبلس عياط
 اههجو بجي اك موقنل ةايحلا يف مظل
 انميقب انايصخش معدنلو ريخلا

 نع مهضعب ريخي ام ىسنن الو . ةدلاخلا
 ضتععبب الوا ىوادت تناك اضارما نا

 . دعب نم ءاودلا يتأي مث مكحلا

 الخلا ةنيط

 ىلاو اهترطف ىلا لاثمالا ةيمها دوعتو
 تارمث نم تسيلو ةايحلا ةنيط نم اهنوك

 رمالا اذهو سيماوقلاو وحنلاو فرصلا
 ةيويحلاب امراع اقفدو ايوفع امخر اهحنمي
 هتيفارغجو ناسنالا خيرات نم أي



 هريطاساو همالحاو هتاناعمو هتركاذو

 ةروصلا ىرخاو ةقدلا عباط ةرات ذختيف

 اقافو ةفينعلا وا ةئثداهلا وا ةعيرسلا

 هده مسجتتو . .ةسشوسيلا ةلاحلل

 وأ ةراعتسا وا هيبشت هيبشت يف ابلاغ ةروصلا

 وا قالغنالا نم برتقت دق ةيحوم ةيانك

 نع ابلاغ فشت ابنكل :انابحا دانعلا

 ىسنن نا بج لهو . ءىضم ليمح ملاع

 زاجيالا يهو لاثمالل ةماعلا ةفصلا
 ناعم ا نم اعساو ءاضف زنتكي يذلا

 لمعلاو لمأتلا ىلع زفحيو تالبيختلاو
 .ارج ملهو فطعلاو ناهيالاو بحلاو

 ءاضف لكشت يتلا عيضاوملا زربا يه امف
 بط روع اللا يناديملا

 تناكأ اهداشناو اهركذو اهجيرخت نعو
 ؟ةفارخ وا ةروطسا وا ةصق

 جلاعي لاثمالا نم ريكالا ددعلا نا

 يهو نيمرسفالا ىلا ءامتنالا عوصضوم

 ةيلاغمو دخلا لع ثحلا مث ٠ تارشعلاب

 رسلا ىلع صرسحلاو تاقشملاو لذلا
 ديزم ىلع عيجشتلاو عاملالاو تمصلاو

 بدحلاو ءاغصاالا نسحو تبراحتلا نم

 كرتو قيدصلا ىلع ظافحلاو لمعلا ىلع

 اهيف ام كرت ابغم ةمالسلا نال ايندلا

 : نوكي لاملاف .داصتقالا ىلع ثحلاو

 ايساسا اعوضوم .بيرقلاب ماتهالا ئى

 روحو ةوقلا زمر وهو .يناديملا لاثما قف

 لاملاو بيرقلا لدعبو . طغاض يعامتجا

 لاثمالا يف ًازراب يفوصلا سفنلا ودبي
 كرت دقوو ةدل و ةميدق ةيبرعلا

 لقحلا اذه ُِق ازراب ارقا مالسالا

 وه يغاطلا عبارلا عوضوملاو .ريخالا
 را هرطخو مالكلا ةقد
 باتعلا مدعك ىرخا عيضاوم

 هبنتلاو ءاقدصالا باتع اصوصخو

 رذح عفني الا نوفرعي مهنا عم رهدلل

 يف أرقتو . (*74 ص ا“ دلجم) :ردق نم

 ةيرظن : دونما دنع ام برعلا ناشفا

 نمث عفدي ناسنإلا لعجت يتلا ءامركلا
 دلحملا ُِق ءاح ةلحسأ ما الحاعا هلامعا

 نوي زج سانلا» : (347 ص) ثلاثلا

 . «رشف ارش نإو ٌريخف ًاريخ نا مهلامعاب

 ىرخا تاعوضوم ةمثف .دعبو
 ةذلب ءىراقلا رعشي نا نكمي ةريثك

 ركذب نآلا يفتكنو اهيلع عالطالا
 بيرقلاب قلعتلا ىلا وعدت ىتلا لاثمألا

 خانم قلخو ناوخالا نع ىلختلا مدعو
 خالا رجم 0 يتلا ةيبصعلا نم

1 0 

 :لوا دلجم ١

 (*4 ص) نافهللا فهلي هما ىلا -

 (*ه ص) نهف كوخا رع اذا

 كل اخأ الف كاخا تيضرت اذا
0 

 (05) ليللاو كلها

 (43/) نيئضلاب نضي اهنا
 (869) لكف كوخا زح اذا

 011 تيرعا دقق كلها
 )١74( كاسا نم كاخا نإ
 عازلاه) تسنلا دعك ادلا دعنا
 كل مدي ناوخالا ءىواسم ىسانت -

 (505) مهدو

 : ناث دلجم - "<

 (" 14 ضص) رفئتسم هنا كرامح طبرا

 ص) عيضي اال نيجعلا يف تيزلا -
0 

 (89 صب) اهخرف ةماحلا قز هقْز
 ص) كريغ نيمس نم ريخ كثغ -
)2 

 صر بنرالا ةيلك نم كاخا مععطا

00 
 ص) توصلاب ولو كاخا نعا
2) 

 ١/”( ص) براش لوا هاه

 ص) كاخا فرعت ةلزانلا دنع -

0 
 رتشت ةريرجلا يف -
0 

 ص) ةريشعلا ك

 لان بع _ر م

 ص) كلها نع كاضع عفرت ال
45) 

 ١6١( ص) نهف كوخا زع اذا -

 صر ارصن كمع نبا نم مدعت ال -
 هه

 كافاع اير دمحاو كاخا مكت ال -

 85 نور
 2( ٠ ه ص) ءاشرلاب الا ولدلا سيل -

 صر دلو دق ْنُم ادلاو قعي فيك -

05 

 (4 ص) ةبجعم اهيبأب ةاتف لك -

 .ةأرما يهو .كفودص: تبببلاس -
 : يدنملا نارمح

 :لاق ؟هيلوا نع كوبا كئثروام 1

 ("8 ص) ممهلا نسح
 نظلا نسح نبف هسفنلا لعج» نم

 (8 47 ص) هبلق حارا ابيصن هناوخاب
 صو ةدود الا لخلا ىلع ربصي ال -

")2 

 نم الا كاخا ظفحم ءيش لك نم -

 ليد نع عيدي

 ص) ككلها كاقلا ام رش نم

5) 

 ينبدنت توملا دعب كنفرعا ال

 (5١١ص) يداز ينتدوز يتايح يفو
 ص) ًامولظم وا املاظ كاخا رصضنا

 مما

 (*// ص) ربخلا كاخا

 (" "5 ص) بيط ةعامجلا يف توملا

 : عبار دلجم -

 صر رمعلا يب ديزت محرلا ةلص -

4 
 هسفنب هاخا ناعا أرما هللا مجر

 (18 ضر

 لوالا دلحملا لاثما نا ظحالملا

 انئاقشو نير قف 00-5 نال ولا

 تافاللع ىلع ءاقباللو .. ميه دعبلا ُِق

 دعبلاو ةيحضتلا بجي لهاالا عم ةبي
 ةايحلا نوكتل فلكتلاو ةينانالا نع

 ةعيلط قو .ارارقتساو اكسامتو انواعت

 مدعو ءفواسملا يسانت تايحضتل ذتلأ

 نم لوالا لشملا ف درو امك ةيذالا

 1 ناثلا دلحملاف .ةيناثلا ةعومحملا

 هموق ىلع هحاتفنا يف درفلا ةميق نا ىلع

 ئدعتي مهتم يباجيا فقومنيوكتو
 ةعامجلا ةوق يفف .ةيتاذلا ةحلصملا

 . ةئينه ةيوق ةايحللو تاذلل رارمتسا

 ةيلو وسم ناسنالا ثلاثلا دلحملا لمحيو

 يف هرود ىلا لاثمالاب ههبنيو ةميظع
 ١ مدنتلا لبق مدقتلاو بيرسقلا تيد

 ممهطلا نسحو ليمجلا ناركن مدعو
 هميركت لبق هتايح يف بيرقلا ميركتو

 كاخا رصنا» تاجير خت نمو .هتامث يف

 يبنلا نا ىوريذ «امولظم ما املاظ
 لوسر اي 1 لب ءذه لاق ص
 هرصنن فيكف .امولظم هرصنن اذه هللا

 لاقو .«ملظلا نع هدرت :لاَقف ؟الاظ

 ْنإ املاظ هرصنأ ىنعي :لضفملا

 ةهج نم امولظم م همصخ تنك

 تنك لاح يا يف هملست ال يا .همصخ

 , (387/ه  ما/* ص . دلجم)
 نم ريثكلا لمحت لاشثمالا هذه نإ

 ةيركفلاو ةيعامتجالاو ةيسفنلا رهاوظلا

 ٍنيرعلا ريم ةماه ةزيم نع ربعت يهو
 . توملا اماو ةايحلا امإف هموق ةدحن ىهو

 01 ناك يناديملا نا لوقلا نم . دب 0

 ثارتلا مدخ .ةعسو روغ اذ [عماج

 ناسناو هخيراتو هتغلل هتبحم هلوقنب دسجو

 ميركلا باتكلل ايفو ناكو هضرا

 . ةنطفو ةمكح نم هيف امو هزاحعاو

 ةيبرعلا ةغللا رارعأ 3
 صئاصتخلا باتك يف ىنج نبا لاق

 : يصف ل ةحرط عضاوم لصا

 تدرط كلذ نم .رارمتساالاو عباتتلا

 نيب ترمتساو اهتعبت ادا ةديرطلا

 ْ ب ناسرفلا ةدراطم هئمو .2كيدي

 .ارفو ارك كانه نأ ىرت الا امش

 حمر : درطملا هنمو . هبحاص درطي لكف ا

 . شحولا هب درطي ريصق

 هؤام 5 اذا لودحللا درطاو

 ا نب سيق تيب هنمو ؛ حيرلاب
 ' تالا دارطاك ا[مسر فرعتا

 عج يهو .بهاذملا عباتتك يا

 وهف مهمالك يف (ذدش) عصضاوم اماو
 : هلوق كلذ نم .درفتلاو قرفتلا

 , الفاوج ىصخلا تاذش نكرتي

 ذشو .هنم تفابتو رياطت ام يا

 هتذددشاو ءادشو اذورنش كشيو ءيشلا

 ني ل اب هذشا ًاضيا هنكذلشو

 : لاقو يعمصالا اهضفرو
 عمجو .ًاقرفتم يا اذاش الا فرعا ال

 ::لاق . ذادش كاش

 ذاذشلا نم رم نم ضعبك
 مالكلا نا ملعا مث : ينج نيا لاق

 ةعبرا ىلع دوذشلاو دارطالا َْق

 :برشا

 لاعتسالاو سايقلا يف درطم

 .ديز ماق :وحن ةياغلا وه اذهو .ًاعيمج ١
 .ارمع تبرض ١

 يف ذاش سايقلا يف درظمو -

 ثاكم يضاملا وحن كلذو .لامعتسالا

 داشلا لايعتسالا يف درطملا كلاغلاو

 تيوصتسا :مهوق وحنب سايقلا يف
 .رمالا

 نساستفلا قاةلبعلا ميارلاو
 نووصم بوث :وحن اعيمج لامعتسالاو
 .فوودم كسمو

 ف درطا اذا ءىبشلا نا ملعاو :لاق

 ُن الف : سايقلا نع ذدشو .لاعتسالا

 هنكل .هسفن هيف دراولا عملا عابتا نم
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 ىحرخلا ةسردملا لافطا

 «ءادهشلا طاللبو ل

 ًءامدلا اهتطغ ءاضيب ةحول
 ٌءامدلا اهتطغ ءارضخ ةحاس

 ةلوفطلا ريفاضع قفالا ىلا أهنم تضمو

 . «ءادهشلا طالبو
 تولقلا ضيب تضم ريفاصعلا
 ٌءايربكلا ديشن حبصلا د تدشتا نا دعت

 . ايا قفالا ىلع دم نطو»

 00 تاراضحلا لمح ىدتراو

 نطو نيتارفلا ضرا تروي

 8 هز دجملا يرقبع

 مل سيقتل . .ريفاصعلا

 يباردلا فصلا يف رهزا لق مدلا اذه

 . لافطالا هدراغ دقو

 . . .«ءادهشلا طالبو ٌلافطا
 ءودهم ضبناو . . .بلق اي سرتحاو
 تلق أب ظقوت نأ فوخ

 «ءادهشلا طالب» ريفاصع

 ١ ن 1 و
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