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 برو ودع اههمدققع)

 ةيسايس ةيعوبسا ةيبرع

 170: 1 32 طة نت 2774777777 1 نسون ةقلم +

 ١ ة مؤ/ يناثلا نيرشت ار ع نينثالا - 5-3 دقق ف ةيسماخلا ةنسلا اذ 23 08-7 ما 197

 يسئرف كنرف نويلم اهلامسار (م.ممش) يبرعلا سرافلا راد نع ردصت

 - اسنرف نيس روس ييون 452 ٠ :نوبود عراش ١ :ناونعلا 1

 ابيس :روصلا .ف 715787 سرافلا نمط 0 5٠ :نوفلت

 1 م7 همعمع م8 537 هلل 59 عمو 5 معها 5 مه. 2 2

 داب ءقمأأ1 لع 1.000.000 1.1. 0. طا هذا 121115 53 1
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 داوع فيصان :ريرحتلا سيئرو رانا
 [دز معمر, لعازو طنطأز ءوغلورر ءأا 196031 مانا عل

 اادك11' 411 كلل

 رفعج وبا ليبن :ريرحتلا ريدم
 [)11:ععاعاتت لع 3 0 م11 و لهذا نا

 ناك *

 مالعالل عيتتملا هابننا تفلتست ةراثك ءايشا

 تابفلخ ارقي و نغمتي و ققدم نا دارا اماذا .يدرعلا
 هيداكو زدكرتد و ؛ةدحاو ةنوأ 6 :كانهو اذه رْشْنُن ام

 : يكرم
 ةركاذلا نم هيف ىحمت دكت مل يذلا تقولا يفف

 ةسردم لافظا قحم ةيئازدالا ةرزجملا روض ةدرطلا

 دود ال نم ىتح اهتعاشبب تلاه يتلا .ءاذهشلا طالب

 نع ءابنأ دورو ءدد عمو ؛يبرغلا مالعالا يف ىرم نأ.
 3 :ديدح موجه نشل ةينارما تادا دعتسا

 يو .اهتادطغت نم رذكلا ي يدرغلا مالعالا لئاسو

 موجهلا و :قارغلا نم لينلا ةلواحم ىلا دحاو تيقوت
 ةحئار هنم حاوفت لكشتي . .هفقاوم هيوشن ةبغب هيلع

 يتلا ةظحللا يو :؛ ديزي امددع لخدتي يفخ « يد ول»

 لؤاجتام عم فوشكم لكشب قفاوتن تن فا دهال اهديرد

 !ضرالا ىلع هيفدت ناودا

 :موجه لك لبق ويراتيسلا اذه رركتي اذاملا
 لئاسو نم ديدعلا لبق نم هديفنش نماؤثي اذا ٠

 ٌ ٌْ ؟فده يالوا ةالعالا

 - ىرخس :ينآلا موحهلا راخدنا دهن و اذاملا مك

 هدو كح كح ىضم موجه رخآ ركإ متابك

 هذه لك لع دولل عسم ال روظسلا هذه تناك ذأ

 اذا هنا ىلا لقالا ىلع هانتنالا تفل نم دب الف .ةلئسألا

 عياضصالا ةوطسو نود نم للقب ضفنلا ناك

 مالعا لئاسو نم راشكلا يع: ةيفخلا ةينويهصلا

 ىلع ةديدع ةلثما ضعنلا اذه كبطغنو .برضشلا

 ىرخا ةلثما هسفن تقولا يف ىسني هنإف .اهتيلالقتسا
  ةددحم اباضق يو .ةنميهلا هذه ىلع ةيحو
 ا برحك «صاخ لكشمن انتما سمت ةريطخو

 .ينونهضلا يجرعبلا عارصلاو

 :ىرذ
 رخآ وهو .سرادللا دعم تابفشتسللا برض له

 ةلجملاو رابخالا هب انتحلاط يذلا ناردا «تايلاعف» 1
 هتعاشمل ارلغن - هسفن ضرفب نأ نكمي عبطلل ةلئام

 لكشمت ريصق دمألا ولو مالعإلا لئاسو مامتها ىلع -

 راوقلا اذه نأ ما .يمالعالا موجهلا رارق لحم لحب
 فصقك رك مرج ةعاظف هيلع ىفطتا ل

 1 «تايفشتسللا
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 161: 4747.50.40 1 اء: هال ط مل طخ 613347 1

210105: 3 

 (هردوتوكأ هر مق 6 ةلعع لعد ]هدتعم ماما عا ظانطل ا ءقانمم - 18/7 - 67445

 1متر وعم ءد ل عوضعع مقنع لآ, - ك4 63, 4ث. 11[ةرتعءورن - 75016 ويمنع - 16: 66175
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 25 ضخ ا سم يا او

 0 ا نارهط ماظن ه ةيلا لصو يذلا قزاما ف قمع يل اتلاو 3 11 ل ا 1
 هن تقحل ينلا ةرركتملا مكازهلا مغر ٠ :ناودعلا ىلع هرارضإ 2000

 . أ لاحقلا طوطخ ىلع ءاوس ,ينامثلا برحلا تاونس لاوط.

 : يمح مُهَلَوأَو ةهزومر سوفن لخاد .ئتحو نارخا: زخاد 1: 000011

 ١ يبرع فقوم روهظ :قزاملا اذه قيمعت يف دار 0 0 1 0
 ةمالاو قارعلا ىلع هناودع ْنْم - ىندالا ددح كَ ولو - هلك م 0 00

 ” لولبآ نم عيارلا يف ناودعلا اذه عدي دنم ةره لو فا ع

 ىلع بتآذ هجم ةقرو ةهذب نم طقسأ ىذلا وبصألا 0 كك

 0 دعت 3 0 ع 3 0 0 ةهح هوم اهل 0 0

 1 يتق د

 0 لوط ىع تامجهلا نشو :ةهبجلا 0 هر : ل
 ظ ىوس اودصحب ملف :لبق نم كلذ: اولعفت . 5 .لاتقلا 1

 ئ 06 تنجح نم تول ا 0 8 1 01 ٍ ا 2 22 000 0000 0 0 ل 2

 ظ 1 اويّرِج دق 1 ظ 0 : لاتن 00
 ' جزاو ,ةنجلا حيتافم نم ًاءدب بيلاسآلاو لئاسولا فلتخم 1 1 1
 ىلا :نيلتاقملا ما قيرطلا حتفل ماغلألا لوقح يف لافطالا 1

 : ططخلا عضو قا اهريغو ةينودهصلا تاب ف ب كلان ةناعتسالا 0

  مئازهلا ىوس اولاخي ملق :ةيلاتقلا بختلا ببردتو 5 كسعلا
 عاقب رئاس نم ةحلسالا عاونأ ن ةلتخم ىلع اذ اولضحو .رامد 1

  تيدجلا نم نولجخي ال يتلا ةلتحملا نيطسلف اهلواو ءضرآلا ٠
 مكر :ينويهصلا هدا ف اة ردرعت لع مهمزع نع نآلا 1 06

 نم ناريإ ماكح ديري . .ةيفرخلا ةماللا ديحتا 0 0 دع - 1 0 2 م َ .دادغب ء ءايحأ ٠ دجأ ب بأ 3 دا ل
 0 دض مهناودع ىلع نورصم مهنآ برعلا ماكحلا 8م ظ فإ اهلذ -
 14 د 001 ف هرخلا مههجاو قلو حا يبرت 00 00

 - يذلا بلصلا يقارعلا رادجلا لدب هيلا مهتبرض نوهُجوي ٠
 ' اذه ةحطانم نع اولا نأ نود 0 ورا ع 2 3ث 0

 0 3 وجرت يتلا ا نماضتلا ةريسم هيف 1 م 3 0

 د7 نع هن 1+
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 توملا غرر يفارعلا ,ةيعونلا فادشإلاب رادخ

 رئاربل مسجلا لاصوا نس
 كي ل ل ا م ا

 هلو ج1 ا يس جو

 ٠ ظ 2 رانغلا ةلاهإ :ةرملا هل بني ةلواحملا 2

 - نع وامل لاو تلا معا داما
 يناريالا ماظنلا وعدت يتلا كيلذسألا] يف ام

 يف راحتنالل ةديدج ةصرف نع ثحبلا ىلا

 لخاد نم ةيبنجالا ريراقتلا عمجت تقو (
 نا .اهدصر ةقدب ةداع ةفورعملا يهو .نارهط

 عراشلل يداصتقالاو يسايسلاو يسفنلا عضولا

 ةهبجلا ىلع كسامت يأ ناو :ةمزالا ةورذ يف يناردالا

 هيلا رقتفي طرش اذهو .لخادلا ف كسامتلاب طبترم
 ؟ةقيمعلا تاراطشنالا طسو :ماظنلا

 دعي مل تقو يف ةنيعتلا ىلع يلالملا رصي اذاملو

 ىلا نوعدب اذاملو ؟نيعوطتملا بطقتسي مهحارص

 ىلع اهتيبعش تدقف دقو برحلا تدب ةظحل يف لاتقلا

 لهو ؟ىلودلا ديعصلا ىلع امك .يلخادلا ىوتسملا

 ٍِق يضملا :ةمدئدقلا هتلداعم ىلا ينداريالا ماظنلا داع

 ام برحلا فقو ىف ةلكشملا لب .ةلكشم سيل برحلا
 ؟توملا راهدزا ىلع «هتيعورشم» ىنب هنا ماد

 سيئر اهقلطا يتلا رافنتسالا تاءادن نكت مل
 يناجنسفار يمشاه .يناريالا ىروشلا سلجم
 ىلع حالسلا لمح ىلع رداق يناربا لك اهيف ثحو

 ةكراشم مرلتست ةديدجلا ةلحرملا نال٠ عوطتلا

 تسيل تاءادنلا هذه ::برحلا ِق ةعساو ةيبعش

 رودص رثا يناربالا ددعصتلا لسلسم نع ةلوزعم

 - ويلوي  زومت ٠١ يف 544 مقر نمالا سلجم رارق
 تأادب .ةفلتخم تاونق ديعصتلا اذه لسوتو .يضاملا

 ةهنومضم نم هغارفاو ىلودلا رارقلا ىلع فافتلالاب

 نم ةيزيجعتلا طورشلا غوصو هدونبب بعالتلاو
 تاروانملا تقفارتو .ةقيم ةقرو هليوحت لجا
 ضعبل ميغلتو ةيركسع تاروانم عم ةيسايسلا
 طخ يف و .يبرعلا جيلخلا هايم يف ةيلودلا تارمملا

 3 ةيناربالا تاحفاصملا ترتاوت ؛ةيعللا هذهل زاوم

 (طوبضمو سوردم شرحت) هايملا يف ةيكريمالا
 لدابت) ربلا يف ةيتايفوسلا  ةيناريالا تاحفاصملاو
 ماظنلا نا ادبو . (ةيداصتقا ضورع لدابتو تارايز
 ةلواحمو هسافنا طاقتلال تقولا ىلع نهارب يناريالا
 يف ىعسي ناك هنكل .ةيوستلل هطورش قيوست
 زيزعت ىلا ؛«ةيسايسلا ةراطشلا» راتس ءارو .عقاولا
 هنشب يّرب موجهل ًادادعتسا :ةيركسعلا هتناسرت
 .ةهدبحلا نم يبودجلا ءزجلا ٍِق ,ةرصنلا عاطق ىلع

 نيعم ىوتسم ىلع نيدضاملا نيرهشلا ىف ظفاح كلذل

 .خيراوصلاب دادغب فصق رارمتسا ربع .رتوتلا نم

 - ولولا" نوانللا# ذلاخات!: - 5

 د ىلع ب / ةديعبلا ا فصقلاو

 رقوي مل ماظنلا اذه نا امك .لزعلا نييندملا ًافدهتسم
 نكت مل تايلمعلا هذه نا ًاتباث ادبو .تيوكلا
 عضو راظتنا يف .تامدقم نم رثكا .هيلا ةيسنلاب

 عطاق يف ديدجلا يربلا موجهلا ىلع تاسمللا
 يحيلسنتلاو يرشبلا دشحلا لامكتساو .ةرصبلا

 ةيركسعلا تامولعقملا تعمجاو .هل مزاللا يلاملاو

 يف ةثالث روهشش نذنم تطشن نارهط نا ىلع ةيبرغلا

 تاقفص ىلع مهعم تدقاعتو حالسلا راجت باطقتسا

 تاريدغت ترجا اهنا امك .رداصملا فلتخم نمو .ةريبك

 تاركسعم تماقاو ,ةيركسعلا تادابقلا ف ةعساو
 نا دغب ,ةيلاملا تاءارغالا نم تفعاضو :بيردتلل
 ينيمخ هعقوت ام ردق ىلع نكي مل بواجتلا نا رهظ
 ينيمُخ د كارتشا رسفب رمالا اذهو .مكاحلا مقاطلاو

 ىلع رداقلا «هيقفلا» هفصوب :ةئبعتلا ةلمح يف هسفن
 .ةقرحملا ةسايسل نيضفارلاو نيددرتملا باطقتسا

 يف ةينيدو ةيركسع رئاود نم ةاقتسملا تامولعملاو
 عوطتلا ىلع اولبقا نيذلا دادعا نا دكؤت نارهط
 دئاق ء.يئاضر نسحم رطضا امم .لامآلل ةبيخم تناك

 ةدراطمو لاقتعا تالمح ميظنت ىلا يروثلا سرحلا

 رداصم تزعو .مهامسا افك .«ةروثلا ءادعا» تلاط
 ةرهاظ يهو :يناربالا ي ويبعتلا دملا دودح ةيسنئرف

 ةيعقاولا دم ىلا ,لبق نم حوضولا اذهب رولبتت مل
 نم عساو ءرج ىدل نبقب اهالما يتلا ,نداضملا

 .ةميزهلاب ةموكحم برحلا هذه ناب يناريالا عراشلا
 تارايهنالا ةيطغت ىوس اهل «ةفيظو» نم دعي ملو
 .لخادلا يف ةيداصتقالاو ةيسايسلا

 لامع ةمف ةببجاوم يق ناربط
 عراشلاو داو ٍِق مكاحلا ماظلا نا كش الو

 دق ىيلودلا عمتجملا ناك اذاو .رخا داو يف يناربالا
 نم ةيعضو نم فطعناو .برحلا تاونس لالخ رنغت
 .اهئافطا ىلع لمعي نم ةيعضو ىلا ةهجاوملا دقوب

 يبرعلا عضولا ناك اذاو :تيزلاب جوزمملا ءاملاب ولو
 ةيناودعلا ةعزنلا :نامع ةمق يف نادأو ًاضيا ريغت دق
 لعلو .ريغتب مل ينارياآلا ماظنلا ناف .ةيناربالا

 حبصاو .ةيواهلاب ًاثيشت هتداز اهب ينُم يتلا مئازهلا

 وهو .ماكرلا قطنم نم جورخلا هيلع بعصلا نم
 عاطق ىلع موجهلا يف ءدبلا لاح يا يف لجعتسي
 نم راثلا اهمها .ةديدج  ةميدق بابسال ,ةرصبلا

 دم ع كك

 ةحاطاو .نامع ْق روليت يذلا يبرعلا عامجالا

 ةداعا لثم .ةمقلا اهنلع توطنا ينلا تايباجبالا

 ةداعا ينعي اذهو .ةرهاقلا عم يسايسلا لصولا

 فقوملا ناو اصوصخ .هتعيبط ىلا يبرعلا عضولا

 000 يمسرلا نيديعتشلا ىلع يرضملا
 قارغلا ىلع ناودعلا هلثمي يذلا رطخلا رعشتسا

 ةظحللا هذه يف ,ةيبرعلا رصم ةدوع امو :ءدبلا ذنم

 الا .ًايداصتقاو انسايبس ,يناربالا نراوتاللا نم

 نم مداقلا .ودعلا اذه دض .ةيبرعلا ةفكلل ًاحيجرت

 ربع دقو .خيراتلا عاق يف ةنيفدلا هعامطاب قرشلا

 ريبكلا ررضتملا وه يناريالا ماظنلا نا يف كش الو
 دقو .دحاولا يبرعلا ضوحلا ىلا يعولا ةدوع نم
 .اهليطعت ىلا ةيمالسالا تيوكلا ةمق لبق ىعس
 ىعسملا اذه نع ,ةيبرعلا ةعيلطلا» تبتك اهمويو
 .«ةمقلا ةيشع ءالشا ةروتاف» نع ةرايع هنا مومحملا

 تمح يتلا ةيلاعلا ةرصبلا ناردج ماما طقس هنكل

 عطتسي مل هنالو .هنامزو يمالسالا عامتجالا ناكم

 لوبط تتاب كلذل .ةرصبلا ىلع ديدجلا موجهلا لالخ
 زيربتو ناهفصاو نارهط يف حوضو يف عمست ةئبعتلا
 نا لاقف .اهداعبا حرشل يناجنسفار عوطت دقو .مقو

 ةيقطنم ةجيتن يه برحلا نم ةديدجلا ةلحرملا»
 لكف .ةريخالا ةيركسعلاو ةيسامولبدلا تاروطتلل

 اويلقنا «ليئارسسا» دض  حافكلا نومعزب اوناك نيذلا

 .«ةريطخ اداعبا :كلذل ًاعبت ؛يدترت برحلاو .اندض

 قوف ةييرع ةلظم تعفر يتلا» نامع ةمق ىلا تغلو

 يركسعلا طغضلا ىلع انزفحي ام اذهو .قارعلا

 .«انفادها ىلا لوصولل

 ؛لدعلل ةرهاظ تحسصا اساظع»

 قافولا, ليعافم ةحاطال ًاذا ةيركسع ةيلمع
 رسفت ال ؛ةمقلا ةدقع» نا ريغ .نامع يف «قفاوتلاو

 قطنم ىف دب الو .ةيناريالا حالسلا ةيلج اهدحو

 مئازهلا ىلع رابغلا ةلاهال ةديدج تاهجاوم نم ىل الملا

 ماما هوعفد يذلا نمثلا اوسن مهلعلو .ةقباسلا

 اردرقت نا نم مغرلا ىلع .ةقباس كراعم يف .ةرصيبلا

 نم ليتق فلا 7١ نا ركذ يناريالا ناملربلل ًايرس
 بونجلا ةمصاع ماما اوطقس نيعوطتملاو سرحلا
 نم اددع عفد يذلا فيخملا مقرلا وهو .يقارعلا

 ناكو .يتيعلا برحلا رابح ةعجارم ىلا نيلوؤسملا

 ..ةئبعتلا تايلمع زيم يذلا روتفلا ف ًاحضاو كلذ

 ىلا هسفتب ينيمخ لوزن نم ذكدنع دب ال ناكو

 عرسا يف برخلا مسح, ل ادعوتمو ادعاو ةحاسلا

 يذلا ماظنلاو .بولقملاب مسح هنكل .«نكمم تقو

 تاهبجلا ىلع ةوق ةيلمع ةيا ىلا ةحاح رعشتسد

 ىلا ًاضيا ةجاح رعشتسي .قارعلا عم ةيركسعلا

 قراملا اصوصخ ,ةيلخادلا تامزالا ءاوتحال برحلا

 ةاعد مدخت برحلاف يعامتجالا - يداصتقالا

 يذلا عارصلا وهو .نييزكرماللا هجو يف «ةيزكرملا»
 ةدملا يف مقافتو :نارهط ىلا ينيمخ لوصو عم أدب
 .ةلودلا لخاد ةلود نم رثكا لظ يف .ةريخالا

 فيضلا اهناب :برحلا نوفصي نارهط نم نومداقلاو
 ةثولو راكتحالاو بيستلا عقاو بجحل هيف بوغرملا
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 يسنرفلا ثحامبلا وه نيمداقلا ءالؤه دحاو .حيرلا

 ةلجم نم نارياب صاخ ددع يف بتك يذلا اورول رايب
 مايا ذنم سيراب يف تردص- (رخآ لكش يف) «نامرتوا»
 ةيساسالا داوملا ىف نينقتلا نا» هيف لوقي ًاقيقحت
 ماظن» مساقتن .ءايحالا ناجلو .ةحاسلا ديس وه
 يف فوقولاو .بوبحلاو زبخلا ىلع لوصحلل ,مئاسق
 لافقا دعب سودرف ءادوسلا قوسلاو .ةنهم روباطلا
 رازاب) ةرحلا قوسلاو (يتالود) يموكحلا قوسلا
 ةياغلا هذه فو . .عبشي ىتح لكأي دحا الو .(دازا

 رخآلا هب كسمي ال أظيخ كلمبي هنا دحا لك يعدي

 ههنا فيرطلاو . .ةمزحالا نودشبي عيمجلا نكل

 كنرفلاف . ةلودلا نم اًءدب .ردانلا دقدلا ءارو نوعسب

 ١91/4 ماغ الابر 17 يواسي ناك يذلا يسنرفلا

 رخآ نانيل ن نارداو . ,الابر ١ ا نآلا ي واسبي حبصا

 نا لوقي مهضعبو .يدقنلا رايهنالا لاجم يف
 داصتقالا نارلودي يروثلا سرحلاو يناجتسفار
 نا لوقلا ةغلابم سيلو .ةسايسلا ارلود نا دعب
 ةيمسر ةلمع ىلا ًاجيردت لوحتي يكريمالا رالودلا
 .ةيمالسالا ةيروهمجلل

 .ليسانتت ينلا تامزالا بورحو . برحلا ةمزا اهنا

 نا» دكا دق يحمق هللا ةبا وهو :يلالملا دحا نا ىتح

 كلذ نم مغرلا ىلعو .نايعلل ةرهاظ تحبصا انماظع
 اهلعلو ..برحلا يف نورمتسم هلاجرو ينيمخف
 نم ةمث كلذل .لخادلا تاماحتلال ةديحولا ةدطغتلا
 تاهجاوم ضوخ يف نارهط فزاجت فيك :لءاستي
 ةمزرا شيعت يهو .قارعلا دض ىدملا ةعساو

 ؟ةقناخ ةيسايس  ةيداصتقا

 ناودعلا يلع راما
 اذه طسو ؛قطنملا» ىلع روثعلل عبطلاب لاجم ال

 دقو .نارهط يف يركسعلاو يسايسلا لوقعماللا

 سيل ةيناريالا تاباسحلا ىف ًاحاحلا رثكالا نوكب
 ةيناريالا ةيرثكالا ىدل يداصتقالا نجعملا ءاوخ
 نيب ءولتمملا يسايسلا نجعملا وه ام ردقب ةتماضلا
 قايس ف يناجتسفار صرح دقل .نارهطو نطنشاو
 عم كابتشالا داعبتسا مدع ىلع ةيرافنتسالا هتبطخ
 قوف حلملا اذه نم دب الف .ةيكريمالا ةدحتملا تانالولا
 ةيظفللا برحلاو .ةينيمخلا ةيجوغاميدلا ةخبط
 نكل .ماظنلاب صاخلا باطخلا نم ءزح اكريما دض

 .يظفللا لاعتشالا اذه ضقنت ةينادبملا عئاقولا
 نم ةريخالا ةرتفلا يف لوحت يكريمالا لوطسالاو
 ةقيرط ىلع كرختي يكرم ال عبش ىلا يثري حجش
 برحلا ناكو .لمعلا نع لطاعلا :ناملتنجلا»
 نا ًاتفال ناكو .هبيصت ام ردقب الا هينعت ال ةيناربالا

 ةلاحلا لوح ؛تسوب نطنشاو» يف روم يلوب لوقي
 داعنالا ةدودحم اهفاد» جيلخلا ْق ةدكريمالا

 .«ةصاخو

 لوبط» عاقبا ىلع مالكلا اذه ينعي اذام نكل
 وذ سيل ,لياقملا يف .وه يذلا «يناربالا ناودعلا

 ؟هماما ةصرفلا تحبتا ول :ةدودحم داعبا

 ةيحت» ةسايس ةظحللا ىتح اودمتعا نويكريمالا

 برحلا رارق يف اورثؤي مل مهنا يا .«ةيحت لباقم
 اساسا هفده ةلدادتملا تايحتلا قطنمو .يناربالا

 ناو نطنشاو يف نا .ةيلخاد ةيسايس حلاصم ةمدخ
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 ًاضيا بحسني :نطنشاو ىلع قيطني امو .نارهط يف
 ىلع قابس يف ناتمصاعلا ثيح .وكسوم ىلع
 .ةياهنلا يف .نوكت دق يتلا ةيناريالا ؛ةكعكلا.
 هيف عيمجلا ىرتشا :بيصناب يف ىزربكلا ةزرئاجلا
 تالوحتلا ةيعون يا .بحسلا راظتنا يف .ًاقاروا
 برحلا ىلع اهناهر لشف نا دعب .ةطلسلا لخاد
 ةمزاو يركسعلا - ىسايسسلا رارقلا ةمزال ءاطغك

 1 .فيغرلا

 مل ةيناريالا برحلا ةيجيتارتسا نا يف كش الو
 نا ول 4 يىلودلا رارقلا رودص دعب ةنكمم نكت

 طاقنلا نم ىندالا دحلا ىلع اوقفاوت قاروالا ةلمح

  يتايفوسلا نيايتلاف .بيصنابلا ىف ةكرتشملا

 لعلو .ةساسحو ةلعتشم طاقن لوح رودب يكريمالا

 ةيتايفوس - ةيكريما نزاوت ةلحرم ىلا لخد بذاجتلا
 ةيلاعفلا تناك اذاو .برحلا رارمتسا باسخ ىلغ
 باطخ يف سيلف .نارهطل يكريمالا ءءادعلا» صقنت
 :لقالا ىلع ةظحللا هذه يف :درايتعا نمكي ام ٍوكسوم

 لالخ نمو .برحلا فقو لجا نم نارهط ىلع ًاطوغض
 موجه نش الثم نارهط عيطتست .«نزاوتخلا» اذه

 يا قيقحت نع ةزجاع تناك ناو :قارعلا ىلع ريبك

 ةحوارملا وه برحلا هذهل رخآلا هجولاو .فده
 ءيش الو .يبرعلا جيلخلا يف يل ودلا رارقلل ةيسايسلا

 .ماعلا راسملا ف لوحت يا فارشتساب حمسي

 ماما مطحتت ةيناردالا تامحهلاو . دماص قارعلاف

 نيب ةدرابلا برحلاو .ةصارتملا ةيعافدلا طوطخلا

 ريزو ةلاقتسا دعب ةرمتسم وكسومو نطنشاو
 ءاهتنا راظتنا يف .اهلبق تناك امك رغربشياو عافدلا

 رابهنا) ةيشحولا تايراضملا عجشت يتلا ةيناغيرلا

 نيطسلف يف ؛ةيشحولا برحلا امك (تاصروبلا
 يذلا تياربلاغ ثينيك  نوجو .جيلخلاو نانيلو

 ِ ةرهرَخأ نوين ريالا رحتنا انه فما تاي لع

 نا ىري .«ةيناغيرلا سابسا ةيليفطلا ناد لوقي

 لطع» رغربنياو نا اريتعم ؛اهل ناما مامص بورحلا

 .«جيلحلا ُِق يدايق وسلا 25 يكريمالا مهافتلا صرف

 ةلداعم ىلع ريبكلا يداصتقالا ريبخلا ًاكوتدنو

 ةيلاربيللا» نا يهو .رجنسيك نم ناغير اهاحوتسا
 يف تامرالا رامثتسا ربع الا رمتست ال ةيلخادلا

 نارهط مدخ اصعلاب حيولتلا نا ىلا ريشنل «جراخلا

 ا نا تبثدو .يتايفوسلا داحتالا بهرب ملو

 ىلا يدؤت قيرط ىلع ةمالع نوكت دق رغربنياو
 نيرابجلا ةمقو .ميراتلا ىلع ناهرلا دعب ةيعقاولا
 :يشتولراك نيدعت نا امك .ةندهلا عورشم ىف ةطحم

 رغرينياول و قيانتتلا ع و نمالا نايم

 ردح رشكا ن نوكي دق هنكل .ةرورضلاب مئافحلا

 نيذلاب كرما يعوارتشاو»
 ةكلمملاو ناتسناغفا يف قياسلا يكريمالا ريفسلا

 رارق» ناي فرعي ناموين تربور ةيدوعسلا ةيبرعلا
 عم اهتاذ ةريتولا ىلع رمتسا اذا .يناريالا برحلا

 لبق ناك امك .جيلخلا يف ةيكريمالا ليطاسالا .دوجو
 الا :هنم ىودج ال نا ينعي اذهف ءدجاوتلا اذه

 قرطلا نم ةدافالا نولواجي .نيذلا تايفوسلل
 حالسلا نا ىرب يذلا ناموينو .«ةدودسملا ةيكريمالا

 حالسلا اميف حوضولا وه جيلخلا يف يف يتايفوسلا

 ىلا نطنشاو وعدب :ضومفغفلا وه يكريمالا

 ةباجتسالل نارهط ىلع طغضلاو اهتاباسحةعجارم»

 ب رارقلا فصيتو اولا نمالا سلحم رارقل

 .«يباجبا راسم ٍِق اهريمثت ريمتن نم دب ال يتلا ةصرفلا»

 ٍِق اهريمثت ىلع يناريالا ماظنلا صرح ول انام نكل
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 دصرد راحتنالا قلزنم نا دكؤت ةديدع تارشؤم

 طوش تفظو نارهط تناك اذاو .ةدرجملا نيعلاب
 ْق يضملل يتايفوسلا 52 يكريمألا «عارذلا يول»

 ةيجيتارتساب ةموكحم اهناف ءبرحلا ةيجيتارتسا
 نم تنافلا عويسالا ثدح امو .ةتقارعلا عدرلا

 اهقفارمل قيقدلاو مكحملا يوجلا فصقلا نم جذامن

 يف يوونلا اهلعافم لاط يذلاو ةيطفنلاو ةيعانصلا
 اهسفن ترشح يذلا قراأملا قمع ىلع دكؤي رهشوب
 تلعج يتلا ةيعونلا ةقدلا ليجست نم دب الو .هيف
 ًافده 6 نم رثكا يف ماكرلا عرزن ةيقارعلا تالتاقملا

 نيماتلل ءزديول» ةكرشو .ةثالث مايا ةرتف يف ًايرحب
 صاخ لكش يف تفقوتو .رئاسخلا هذه ىلا تراشا

 ىلا ةفاضا .:فسوي» ةيناربالا ةلقانلا ةباصا دنع

 عفرت نكت مل ناو نارهط باسحل لمعت ىرخا تالقان
 اذه يف ةيعونضلا ةظحللا نا تباثلاو .اهملع

 ىلع زاهجالا يف تلثمت يقارعلا يوجلا ضاضقنالا
 نيينقتلا نم ددع لتقو :ةيوونلا رهشوب هطحم
 دق ناريا تناكو .اهيف نيلماعلا بئاحالاو نييناريالا

 ةيبرغلا ايناملاو ايلاطيا نم :ةريخالا ةرتفلا ىف تقلت
 قوسلا نم ترتشااهنا امك .ةطحملا تازيهجت

 ءاريخ تمدقتساو .ةعشملا داوملا نم ةيمك ءادوسلا

 اهلعج يتلا ةطحملا ليغشتل نييبرغ نييناملا

 ةبرض هذهو .لمعلل ةحلاص ريغ يقارعلا ناريطلا

 ىقرت يتلا ةيناريالا ةيعانصلا ةينبلا يف ةرثؤم
 رظتني ام ىلا رشؤتو .هاشلا نمز ىلا ىلوالا اهسسا
 يتلا ةرطخلا ةبعللا يف اهماظن رمتسا لاح يف .نارهط
 هبجي قارعلا نا ينعي اذه .اهنمث ددسي نا نم دب ال
 هلعلو .ةسارش رثكا ديعصتي يناريالا دنعصتلا

 دفرنسم وهف .ىضم موي يا يف هنم ىوقا مويلا
 نونف يف ةيلاع ةينقت ةريخب .هلوح يبرع فافتلاب
 :نامع يف نيسح مادص سيئرلا لاق امك ءبرحلا

 ةلبقم ةنس نيسمخ ىلا ةنيتم انتاهبج نا. ىلا اريشم
 ..«لقالا ىلع

 ةيقارعلا ةردقلا نم قيقدلا فطعنملا اذه ماماو

 امإف . ةقدض تارايخ ةهجاوم ٍِق نويئاربيالا فقد

 ماما ًانكمم لاجم الو . ةلماش برح اماو .لماش مالس

 .هايملا يف ةندهلا يف ىرخا مدقو .ةيربلا برحلا يف مدق
 ىلع ربلا يف رداق هنا دقتعي يلالملا ماظن ناك اذاو
 ةينادبملا تانيعلا ناف :ةيقارعلا ا قارتخا

 ماهوالا ةلسلس يف مهو كلذ نا ىلع دكوت يهو . . ةقطان

 تاونس عبس ذنم ةيناربالا بوعشلا تداق يتلا

 نع لطاع نيبالم 4 وريباوطلا ؛ةراضحدو رقفلا وحن
 :ترختا نم باصم انويلم مهيلا فاضي .لمعلا

 :ر ناف .نييناربالا باونلا دحا هلوقب امل ًاعبتو

 انويلم ١5 سمالي دق ضيضحلا يف نوشيعي نيذلا
 يساسا ءْرِجَو .ىرخالا ندملاو نارهط عراوش نوألمي
 يمويلا يقارعلا فصقلا هردصم قناخلا حشلا نم
 .ةيعانص ىنُي نم يقب امل

 ةئيغتلا تاحيص ةيناربالا بوعشلا تمئس دقل
 مدلا ةشرو تمئسو .برحلا رارمتسا لجا نم
 يف رمتسي ماظنلا ناف ؛كلذ نم مغرلا ىلعو .ةحوتفملا
 !...يناربا رخآ ىتح .يثبعلا ناهرلا

 رثزم ضاير

 اخ ا وس ررلا مجاور 4

 :يداخبا زاك اه ةمقرهتؤم نانب + بناج ١
 تارارقلا نم ةلمج ءاسؤرلاو كولملا ذختا

 ,ةيناربالا  ةيقارعلا برحلا لوح ةماهلا
 ًاناميا ,يبرعلا جيلخلا لود ىلع نارهط تاءادتعاو

 دب الو ءرطخلا هددهتي ةيبرعلا ةمالا ريصم نأب مهنم
 .هياصن ىلا قحلا ديعي مزاح فقوم نم

 لوليا) ساف ةمق رارق ىلا ًادانتسا اوررق دقو
 بآ) ءاضيبلا رادلا ةمق رمتؤم نايب ىلاو

 ةعماجلا سلحم نع ةرداصلا تارارقلاو (5

 ةيداعلا ربغو ةيداعلا هداقعنا تارود ف ةيبرعلا

 19417(2 بآ) رارقو ١19417( ناسين) رارق اهرخأو

 :ةيناريالا  ةيقارعلا برحلا لوح .يلي ام اوررق
 يضارالل ناريا لالتحا رارمتسا ضفرو ةنادا- ١

 خراص ءادتعا نم كلذ هلثمي امل قارعلا يف ةيبرعلا

 اهتمالسب سامو ةعماجلا يف وضع ةلود ةدايس ىلع
 .ةيمدلقالا

 يف هعم فوقولاو قارعلا عم لماكلا نماضتلا  ؟

 .هتدايسو هضرا نع عورشملا هعافد
 تامازتلالا ذيفنتل ةيبرعلا لودلا دادعتسا

 بجومب اهنيب اميفو قارعلا وحن اهيلع ةيترتملا
 عاقدلا ةدهاعمو ةيبرعلا لودلا ةعماج قاثيم
 .ةعماجلا لود نيب ىداصتقالا نواعتلاو كرتشملا

 معدو ه4 مقر نمالا سلجم رارق دييأت 1
 يدؤي امي لماكتم لكشي هذيفنتل ةلوذبملا يعاسملا
 عازنلا بناوج ةفاك لح ىلا

 رداصلا 5148 مقر نمالا سلجم رارق ذيفنت لوحو
 :ىلي ام اوررق 1987 زومت ٠١ يف

 / ه7 مقر نمالا سلجم رارق ةوقب مهدييأت
 /١941.

 روكذملا رارقلاب قارعلا بيحرتب مهتداشا - ؟
 ةروصب ماعلا ننمالا عم نواعتلل هدادعنسابو

 لماش لح ىلا لوصولا لييس يف ةين نسحيو ةميلس
 عازنلل فرشمو مئادو لداعو

 ددرت نودب لمعلا ىلا نمالا سلجم مهنوعد
 ًاحورو اصن لماكتم لكك 544 رارقلا قيبطت ىلع
 ىلا ادانتسا ةيلمعلا هتارقف لسلست قفوو

 نمؤد امي ةدحتملا ممالا قاثيم بحومب هنايحالص

 يفو نيدلبلا نبب لماشلاو لداعلا مالسلا قيقحت

 ماعلا نيمالا دوهجل مهمعد نع نوربعيو ةقطنملا
 .راطالا اذه يف ةدحتملا ماا

 ةحالملا ةيرح نامض ىلا ةدشب مهتوعدد 4

 نوناقلا دعاوقل ًاقفو يبرعلا جيلخلا ْق ةيلودلا

 ةيئاملا تارمملا يف ماغلالا عضو مهتناداو يلودلا
 يف ًافرط تسيل يتلا لودلل ةيميلقالا هايملاو ةيلودلا
 كلت ىلاو نم ةهجوتملا نفسلل ضرعتلا مدعو برحلا
 ماعل ه7 نمالا سلجم رارق قفو كلذو لودلا
45. 

 راطقا ىلع اهناودع نم تعسو دق ناريا تناك املو

 تابو تيوكلا ةصاخو .قارعلا ريغ ةيبرع ةيجيلخ
 ررق دقف ؛هتمرب يبرعلا يموقلا نمالا ددهي عضولا
 :يلب ام ءاسؤرلاو كولملا

 ةرركتملا ةيناردالا تاءادتعالا ةناداو بجش ١
 رابتعاو ةيميلقالا اهتمالس ىلعو تيوكلا ةلود ىلع
 .ءاعمج ةيبرعلا ةمالا دض ةهجوم تاءادتعالا هذه

 ذيفنت ىلع ةيبرعلا لودلا ميمصت ديكأت - ١
 جيلخلا لود هاجت اهيلع ةيترتملا تامازتلالا

 لودلا ةعماج قاثيم نم " ةداملل ًاقفو ةيبرعلا

 يبرعلا عافدلا ةدهاعم نم " ةداملاو ةيبرعلا

 تاءادتعالا هذه ىف ناريا رارمتسا ةلاح يف كرتشملا
 هذه دض ةيبرعلا جيلخلا لود عم مزحب فوقولاو
 .تاءادتعالا

 ةيداصتقالا تاقالعلا يف رظنلا ةداعا -
 دوزت يتلا لودلاو ةيبرعلا لودلا نيب ةيراجتلاو
 ناربنا تلصاو ام اذا كلذو ةحلسالاب ناربيا

 .ةيبرعلا جيلخلا لود ىلع اهتاءادتعا
 لودل ةيلخادلا نوؤشلا ىف ناريا لخدت ةنادا- 4

 ةراثأل باهرالاو فنعلا ىلا اهئوجلو ةيبرعلا جيلخحلا

 .لودلا هذه يف لقالقلا قلخو لكاشملا

 تاءارجا نم هتذختا ام ىف تيوكلا معد 5

 ىلع ظافحلاو اهيضارا ةمالسو اهنما ةيامحل
 .ةيراجتلا اهحلاصم

 ةحالملا ةيرح نامض ىلا ةدشب نوعدي - ١
 نوناقلا دعاوقل ًاقفو يبرعلا جيلخلا يف ةيلودلا
 ةيئاملا تارمملا ْق ماغلالا عضو ةناداو يل ودلا

 يف افرط تسيل يتلا لودلل ةيميلقالا هايملاو ةيلودلا
 ىلاو نم ةهج وتملا نفسلل ضرعتلا مدعو برحلا
 سلجم رارق قفو كلذو برحلا ف فارطالا ريغ لودلا
 .19/84 ماعل هه7 نمالا

 يف ةسدقملا نكامالا ىتخ يناريالا ناودعلا لاط ذاو
 ددهت ةيناريالا اياونلا نا نورمتؤملا كرداو ؛ةمركملا ةكم
 عم ًانماضت اوررق دقف .ًايجراخو ًايلخاد دلب:لك نما
 :ىلي ام :ةيدوعسلا

 ةكلمملا عم لماكلا هنماضت رمتؤملا دكؤي- ١
 يتلا تاءارجالل ماخلا هدننأتو ةيدوعسلا ةيبرعلا

 جاجح يدؤي يك ةبسانملا ءاوجالا ريفوتل اهذختت

 عنمو عوشخو نما يف جحلا رئاعش مارحلا هللا تيب
 نيملسملا رعاشمو مارحلا هللا تيب ةمرحل ةءاسا ةيا
 سمت ةسدقملا نكامالا يف بغش لامعا ةيا ضفريو
 ةيبرعلا ةكلمملا ةدايسو جاجحلا ةمالسو نمأب
 .ةيدوعبسلا
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 يلا ريالا لفحلا تامامج
 ردجسلا ن تاناعف عب اخ
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 ةديدعلا ةمدلملا اهحئاتن قف وفت ةدحدتارثسالا يستانلر ا ةشنو اطيب ميسم دير رابغ
 1 وج روو ةو

 دض كيشو يناريا موجه نع ثيدحلا
 لمجم ىلع يغطي داكب ةيقارعلا ةدايسلا

 يفند ال دادقجبنا مغرو ؛ةقطنملا ف ثادحالا

 دوشحلا دكؤتو لب موجهلا اذه لثم ثودح لامتحا

 تقولا تاذ يف اهنإف .لاتقلا ةهبح ىلع ةيناربالا

 تادادعتسالا عم لماعتلا ىف ءودهبو هت فرصتت

 .هثودح تقو يناريالا موجهلا عم يلاتلابو ؛ ةيناردالا

 ًاريبك ًاموجه ناريا نشت نا نيقيلا مكح يف امبرو
 ةدعل كلذو اتسككك» اهتداعك همست امك قا

 لاجم انه سيل .ةيلخادو ةيسايس عفاودو تارابتعا
 ىدم ىلع ءوضلا طلسن نا بسانملا نم نكلو .اهركذ

 هحاجن ةيناكما ىدمو حموجهلا اذه ىلع ناربا ةنهارم
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 لوبط عرف عم لقالا ىلع بسانتي ام ءيش قيقحت يف
 باطقا اهثدحا يذلا حالبسلا ةعجعجو برحلا

 مايالا لالخ ةنانرلا مهتاحيرصت ْق يديمحلا ماظنلا

 .ةمرصنملا

 نزتخت .ةلئسالا هذه ىلع ةيباجالا ةلواحم ٍِق

 ةيناربا تاموجمه ةسمخ ريصمو ثادحا ةركاذلا

 نم يعوطلا يقارعلا باحسنالا ذنم لقالا ىلع ةريدك

 ناردا ماكح عفدنب ةرم لك يفف .ةينارنالا يضارالا

 قحاس يركسع حاجن قيقحت مهو تحت مهدوشحب
 حلاصل ةدشب ليمت يتلا ةوقلا ةلداعم رييغت لفكي

 تاناسح قباطتت ال :ةرم لك ُُق مهنكلو .قارعلا

 ةيصاخ هذه نا ودبيو .رديبلا تاباسح عم لقحلا
 هذه لك ناردا تدقف ثسح يناريالا ربكفتلا مكحا

 نم مهلثمو ىلتقلا نم فولالا تاثم تاموجهلا

 ققحت ملو ىرسالا نم فالآلا ىلا ةفاضا ؛«ىحرجلا

 ام لك مغر هب تثيشت ,مدق ءىطاوم ىوس اهيف

 تحيصا ثيحب :ةميسج رئاسخ نم ًايموي همدقت

 ,اهل ةيقيقح ةديصمو . .اهتاوق ىلع ًاريبك ًائبع لكشت

 ءىطاوم تحبصا» :يسنرف :يركسع ريبخ لاق امكو

 اهيلع عمجتن يتلا ةعمشلا ةيباثمي هذه مدقلا

 .«ءاهصانتقا لهسيو اهيذجتو تاشارفلا

 ةدوف ناماكحتسا

 ةيناردالا تاموجهلا لكل ريصملا وا عقاولا اذه
 بقترملا موجهلا جئاتن يف فلتخيس له..ةقبانفلا
 دكؤتو لوقت ةيقارعلا ةيركسعلا رداصملا ؟ديدجلا
 :ًاكتفو ًاريمدتو ةوسق دشا ةرملا هذه نوكتس اهنا
 لدق «ربكالا داصحلا» كراعم ذنم ةيقارعلا تاعافدلاف

 ىف تحيصاو ةعانم تدادزا فصنخلاو ةدسلا ىلاوح

 ةلئاهلا ةيرانلا ةفاتكلا ىلا ةفاضا .ةناصحلا ىهتنم
 لاتقلا ةهبج لوط ىلع ةيقارعلا تاوقلا اهكلتمت يتلا
 يقيقح ميحج ىلا ضرالا ليوحت اهناكماب يتلاو
 يقارع طباض لوقو .ةيناريالا تاوقلا تناك امذنا

 موجهلا ءابنا ىلع ًاقيلعت «ةيبرعلا ةعيلطلل» ريبك
 يضاملا ءاثالثلا مود ثدح ام نا» :كيشولا يشاردالا

 حصي دق يلاحلا ريمفون يناثلا نيرشنت د ١8 قفاوملا

 يناريا موجه يال ايقيقح اهوبرانيس هريتعن نا

 اهماوق ةيناربا ةوق تلواح مويلا اذه يفف لمتحم

 قرتخت نا ةعردملا 8١ لؤالا ءاوللا وهو .ءاول
 تنش ثيح طسوالا عطاقلا ىف ةيقارعلا تاعافدلا
 ليللا فصتنم دعَبو مالظلا جنج تحت اهموجه
 تناك ةيقارعلا رانلا نكلو .نيتعاسلا يلاوحب

 اهروهظ لاح اهيلع فئاذقلا تلاهناو مهراظنناب

 يف لماك هبش ًاريمدت ءاوللا اذه ريمدت مت دقو نادعلل
 عطتست مل ةيناريالا تاوقلا نا يا .مارحلا ضرالا
 ذاوملل ةيمامالا تافاحلا ىلا لوصولا ىتح

 ابيرقت نيتعاس دعب دهشملا اذه رركتو .ةيقارعلا
 اهتلواحم ةيقبتملا ةيناريالا تاوقلا تدواع ثيح
 امم بناوجلا لك نم اهيلع ةيقارعلا رانلا تقبطاو
 رارقلا ىلا ناريثلا هذه طغض تحت اهرطضا
 نم ىتح نكمتت نا نود يئاوشع لكشب عجارتلاو
 يف تكرت ثيح تادعملاو دارقالا يف اهرئاسخ ءالخا

 .«مارحلا ضرالا

 طباضلا هنع ثدحت يذلا يضاملا ءاتالثتلا موب

 ةيناربالا ضرعتلا ةلواجم ريمدت هبنف متو يقارعلا

 كراعملا تناك امنددقف ,ايقارع ًاموي قحب ناك هذه

 ةيوجلا دوقلا تناك طسوالا عمطاقلا ُِق ةرثاد

 يف و طيطختلا يف ةدرفنم ةئيرح ةيلمع ذفنت ةيقارعلا

 تاذ رهظ لبق ةرشع ةيداحلا ةعاسلا يفف ,جئاتنلا

 ةيقارعلا تارئاطلا نم ةعومجم تهجوت مويلا
 ةئامعبرا يىلاوح دعبب يذلا ينارنالا رهشوب ءاددم

 ةطحم تفصقو ةيقارعلا دودحلا نم ارتمولدك

 يعانصلا عمجملا ديدحتلابو هيف ةيرذلا ةقاطلا

 ةعاسلا يف تدواع مث ءانيملا ف يوايميكلا جاتنالل

 نم ةريبك نادعايو هسفن.موبلا ريصع نم.ةعبارلا
 ةيرذلا ةطحملا ىلع ىرخا ةراغ نيش نم تارثاطلا

 ..اهيف ي وايميكلا يعانصلا عمجملاو

 لاؤس نم رثكا ريثن ةيلمعلا طيطختو جئاتن
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 ىلع رصتقا دق يداملا اهريثأت ناك اذاف .ىنعمو

 رثكا لتقمو ناريا فارتعاب ةيرذلا ةطحملا بيرخت
 نسدقهملا, مهوب نمو انهيف نيلطاصتا نه ةّوشع نه
 عم .ةيرذلا ةقاطلا يف رابكلا ءاربخلا دحا ,يمتسُر»

 نم ثوعبيم وهو سدنهم مهنم نييناملا نيصخش
 ةسيسؤملا يهو ةنداحتالا ةينئاملالا يبود يب ةكرش

 لمكتستو ةطحملا لمع ىلع فرشتو بقارت ينلا

 نع .ةراغلا بقع ًاضيا تنلعا يتلاو اهتاءاشنا
 ءاهتنا نيحل يناريالا عورشملا اذه نم اهباجيسنا

 ةنراقم ساقت ال ةيداملا جئاتنلا هذه .برحلا
 ةيلمعلا اهنع ترفسا يتلا ةيجيتارتسلا جئاتنلاب
 ,ةيناربالا ةيرذلا ةظحملا هذه تآشنم دض ةيقارعلا
 نيسح مادص سيئرلا ةلاسر نم حضاو وه امكف

 فَر يذلا ةيقارعلا ةيوجلا ةوقلا دئاق ىلا ةيباوجلا

 نم ةطحملا هذه نا ةيلمعلا حاجنو ذيفنت ىرشب اهب
 يدج ديدهت ةباثمب يه ةيقارعلا رظنلا ةهجو
 مادص سيئرلا اهفصو دقف ةيبرعلا ةماللو قارعلل
 ةمالا دض ةتيبملا اياونلاو ءوسلا نزخمب نيسح
 ًاقيلعت يقارعلا سيئرلا فاضاو قارعلاو ةيبرعلا
 روقصلا لشفا كلذب و١ هلوقب ةيلمعلا حاجن ىلع

 هذه قيرط نع اياونلا ردقاو سخا نم ةدحاو
 انتما تاعلطتل ةداضملا ةوقلا تلمع يتلا ةقلحلا
 اهلامكا تدواعو داشلا دهع ذنم ناريا يف اهئاشنا ىلع
 ةيوجلا ةوقلا دئاق اما .«لاجدلا ينيمخ نمز يف
 حيرصت يف دكا دقف ة :نايعيش ديمح رابطلا قيرقلا

 يتلا ةيقارعلا ةروثلا ةفيحصل ةيلودلا ةعبطلل
 0 نا ملاعلا ءاحنا ةفاك ٍْق غعروفو اثيدح تردص

 ةيجتتارتسلا فادهالا نم دعي ي ويحلا فدهلا

 أعم ةئيرجو ةيعون ةبرضض : ةيقارعلا هيوجلا ةوقلا

 -(ةاموللاا نراتلاا خملنخرناج- 9

 مهتوق يف مهانبرض :نابعش ديمح رايطلا قيرفلا

 ملاعلاو لب ةيبرعلا ةمالاو قارعلل ةبسنلاب ةريطخلا
 ةقدب بقاري قارعلاو :نمز ددمو اننا» فاضاو كلذك

 ميسحت لماوع ةئيدهتل ةثييخلا ناريا تالواحم لك

 نطولاو ًالوا زيزعلا اننطو فدهتسي رطخ يوايميك
 عمجملا اذه تاجتنم مادختسا كلذكو يبرعلا

 ديفمح قيرفلا لصاوو .«ينودلا باهرآلا ضضارغال
 ةدقارملا هذهل ةجيتنو هنا» ًالئاق هتيدح نابعش
 جاتنالل عمجملا اذه فاقيال ناح دق تقولا نا اندجو
 هريمدت مت دقو ديعبلاب سيل نمر ذنم أدب يذلا
 يتلا ةيوقلاو ةفيثكلا ةيوجلا تاعافدلا نم مغرلاب
 ,عمجملا اذه اهب طيحا

 معا .ينثلا
 ثيدحو نيسح مادص سيئرلا فصو لالخ نم

 ةيرذلا ةطحملل نابعش ديمح رايطلا قيرفلا
 رهبشوب يف يوايميكلا جاتنالل يعانصلا عمجملاو
 ٍِق ةيقارعلا ةبوجحلا ةيلمعلا نا امامت حمصضتب

 حجج حس نا تدارا وا ترفسا ةنينانبسلا اهجئانن

 حلاصل ةيجيتارنتسلا ىوقلا نازيم ةلداعم ًامدقم

 ناريا كالتماف .ةقطنملا يف ةيبرغلا ةمالاو قارعلا
 يداعملا يسم حا ماظن رارمتسا عم ةقلحلا هذهل

 ىلا بيرقلا ىدملا ىلع يدوي ةيبرعلا ةمالاو قارعلل
 راطقا ةفاك ىلع هبقاوع فرعُت ال امهل رشابم ديدهت
 ةيلمعلل ةينفلا جئاتنلا اما ملاعلا اميرو لب ةقطنملا

 نم ةأشنم يا ريمدت ىلع قارعلا ةردق تدكا دقف
 تناك امهم ةينفلاو ةيداصتقالا ةيناريالا تآشنملا
 تتبثا ,لباقم رخآ ىنعمبو .ةديعبو ةنيصح
 حالسل مدقتملاو عيفرلا لاتقلا ىوتسم ةيلمعلا
 ةقيقحلا هذه ىلع ةلالدلل يفكيو .يقارعلا ناريطلا
 ةطحمل ىلوالا مهتبرض يف نييقارسلا نيرايطلا نا
 تاعافدلا ةفاك اوقرتخا دق رهشوب يف ةيرذلا ةقاطلا
 ةبيرضلا يف و اهتوقو اهتفاثك مغر اهب ةطيحملا ةيوجلا
 ةدواعمل ةطحملا ىلا قيرطلا ىق مهو اورمد ةيناثلا

 مبراوصو رادارلل ةطحم :يدحتلا ْق اناعما اهيرض

 ىلا نيملاس مهتارئاطب اوداعو وج - ضرا كوه
 يه حرطت ةيلمعلل ةينقلا ةجيتنلا هذه .مهدعاوق
 محالسسل ةيلبقتسملا تامهملا نع ًالاؤس ىرخالا
 .يقارغلا ناريطلا

 ةيوجلا ةوقلا دئاق دكؤي ديفصلا اذه ىلعف

 حالسلا ةردق نا نابعش ديمح رايطلا قيرفلا
 منطحت يق ريدك رود هل حبصا يذلا يقارعلا يوجلا

 برض يف ةيناردالا ةيطفنلاو ةيداصتقالا تازكترملا

 مل لاتقلا ةهبج لوط ىلع ةيناريالا دوشحلا
 تاهيجوت راظتناب اهتيلعاف لكب نآلا ىنح مدختسن
 تقولاو طيطختلا بسحو نيسح حادص سيئرلا

 مهجملا برض ةيلمع امو .ايلعلا ةدايقلا هررقن يذلا

 دعت يتلاو رهشوب يف يوايميدكلا جاتنالل يعانصلا
 اهب ترم يتلا فورظلل .تابلمعلا رطخا قدا نم

 نم ضيغ الا ةبورضملا فادهالا عقوم ةيمهالو
 :مظعا .ينألاو نضيف

 برحلا هذه يف قارعلا ىقبي ارخآ سيلو اريخا
 ةدايسلا مغرف .هيدي اتلكي عارصلا ةفدب نفيد

 جيلخلا هايم ف موي دعب ًاموي سركتت يتلا ةيقارعلا
 بوص ةهجتملا راظنالاو ةكرعملا ءامسو يبرعلا
 لازت ال ريبكلا يناريالا موجهلا راظتناب لاتقلا ةهبج
 رثكا لبق «ربكالا داضحلا» كراعم جئاتن اهماما ةلثام
 لهف ةرصبلا ةنيدم موخت ىلع فصنو .ماع نم
 ؛ريخالا داصحلا وه يناريالا موجهلا اذه نوكيس

 .ةلبقملا مايالل هتباجا كرتن لاؤس
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 تساسطتساجتتوسا »متسع وساحة 071 سلط

 اداضفلا هاحت ب ع تحسس
 ان 1 سا ب 2 ا ول م للف اك كدر نا 0 صاع يم

 يبرعلا عضولا ميمص يف ةلتسا
 مساتاساطاتا هطول دا سمانا ت تت جت

 ادام لااا رعرسر تو حس وبدات وجو جسم دز سنت وسو

 امير ًالولدم :هتاذ دحب .نامع ةمق داقعنال نإ
 فقاوملا نم كاذ وا اذه هتيمها يف قوفي

 - اهتيمها ىلع  نورمتؤملا اهب جرخ ينلا |
 يىدح ١ خ7 ماع ذنم ؛ةمقلا ةسسؤم» بابغ نال كلذ

 ةرتفلا هذه يف ةيبرعلا ةمالا هنهجاوام لك مغر ؛نآلا

 درجم ىلا هدر نكمي ال :ةيريصم تابدحتو رطاخم نم

 - كاذ وا يبرعلا مكاحلا اذه لبق نم يتاذ ريصقنت

 , ا ةيلوؤسم نم نولمحتي ام ةماسج ىلع
 نع اريدعت ناك ةيضاملا ةرتفلا يف ةمقلا بايغ نإ

 ...هلك يبرعلا عضولاب تملا ةروطخلا ةديدش ةلاح

 تعضو ةميسح ثادحا عضولا اذهب تفصع دقف

 عضوم هلك يبرعلا نطولل ةيموقلا ةيوهلا
 بماك» دعب :ثادحالا هذه زرنا لعل ...ناحتما

 ةروثلا ىلع بورحلاو نانبل يف «بورحلاو»

 ةفلتخم طوغض نم كلذ بكاو امو  ةينيطيسلفلا

 عمو .اهرادحتاو طفنلا راعسا عافترا نيب ىرخا

 لخاد بئرشت تناك ةفصضاعلا ثادحالا هذه

 ةلعتفم وا ةثوروم ةنماك تاددلس ةيدرعلا تانابكلا

 ةيمارلا تاططخملا اهترغاو يجراخلا طغضلا اهججا

 .اهتيوه ديدبتو اهميسقتو ةقطنملا قيزمت ىلا
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 نابع ةمق عب
 ةطلا ةمقلا داقعنإل ةصرفلا نرفو رثلا يف ةداجبالا تاطقللا

 ةديدجلا ةطيلا اج ١ اوبال
 هيما

 فقاوملا تزيمت ةلاحلا هذه لثم ةهجاوم يف
 .ةروسجلا ةينطولاو ةنمؤملا ةيموقلاو ةيعيلطلا

 ,.ةهياجملاو ةيحضتلاو دومصلا ىلع ناهرلاب

 تاقاط نم يبرعلا بعشلا يف ام ىلع ًاضيا ناهرلابو

 نيح يف .اهتلاسر ءاطعو ةمالا رهوج لثمت ةلئاه

 ءامتحالاو ءافكنالاب رخآلا ضعبلا ىمتحا

 يلخادلا نمالا ةزهجاو ةيرطقلا مكحلا تاسسؤمب
 هينجت اهنا هل ىءارت ةيلودو ةيميلقا تامواسمبو
 .ةقحاللا اهتاعيت نم هبقتو ةلحرملا راطخا

 دومصلا ىلع اونهار نم نيب ةوجفلا تربك اذكهو

 رمالا غلب ىتح ءافكنالاب اومتحا نم نيبو ةهباجملاو
 ايعيبط ناكو !هسفن ودعلاب ءامتحالا ةجرد مهضعبب
 لك اهعمو ةيبرعلا ةعماجلا ةسسؤم زجعت نا
 نع ةديمحلا يعاسملاو ةبيطلا تاردابملا باحصا

 فرط نيب ام روسجلا دمو نيفقوملا نيب عدصلا بأر
 لديتت اهسفن ةلاحلا ىلع رببك ريغت أرطي ملام ةوهلا

 اذهو ...فقاوملا ىلع اهتاريثأتو تايطعملا هعم

 : لصح ام تاذلاب
 تاونس عبس نم رثكال قارعلا دمص نا دعبف

 ةيجمهلا فحز هلك يبرعلا قرشملا نع دصي وهو
 ايريتسهلاو ينيمخ ماظنب ةلثمملا ةديدجلا

 معدب نازيا يف اهلعشا يتلا ةيبهذملا ةيئيفوشلا
 ةيلود رئاود نم ةفلتخم تادعاسمو طيطختو

 ىلعو ,ةقحاللا ثادحالا اهتحضف ىردك ةيمدلقاو

  ةيكريمالا ؛تيغ  ناريا١؛ ةحيضف اهسأر
 ماما رهظت تأدب دومصلا اذه دعس ...ةينونهصلا

 هذه ىدل نزتخم وه ام ةقبقح اعيمج برعلا راظنا

 رفودذ لاح ِق ةقراخ تاردق نم بعشلا اذهو ةمالا

 هذه ةرادال ةلهؤملا ةدادقلاو لاتقلاو دومصلا ةدارا

 .ةدارالا كلتد تاقاطلا

 ةقحالتم تاجوم هجو يف نائبل دمص نا دعبو
 تورحو .يبهذملاو يفئاطلا ميسقتلا يورح نم
 ضرالا ةرداصمو ةدارالا بلسو عيب وجتلاو تيتفتلا

 اذه نع ربع ام زربا ناكو ...ايفارغجلا ديدبتو
 يتلا ةيقيقحلا «ةمايقلا» كلت :ةمقلا ةيشع :دومضلا
 لك قرتخا يذلا يديحوتلا لامعلا بارضإب تضهن
 ءارضخلاو ءارمحلا طوطخلاو زحجاوحلاو دودحلا

 .اهريغو
 اهيعشب ةنيطسلفلا ةروثلا تضع نا دعبو ب

 اهتمظنمو .تاميخملاو لخادلا يف لضانملا دماصلا
 ىلع .نيينطولا ءالولاو ةيوهلا نع ةريبعملاو ةدئاقلا
 تالمحو ةيسايسلاو ةيداملا ةيفصتلا بورح لك
 ...ةيعامجلا رزاجملا تايلاوتمو ةيلعفلا ةدابالا

 خسراو ىوقا اهنا رصم ةيورع تدكا نا دعبو
 «عيبطتلا» تايلمعو ةنايخلا تادهاعم لك نم

 .ةهوبشملا تادعاسملاو نويدلا طوغصضو .ةموغلملا

 ...ةلزعلاو داعنتسالا تالواحم لك نم كلذك ىوقاو

 اوفرتعا عيمجلل ًاحضاو حيصا هلك اذه دعب
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 وه ةيورعلا ىلع ناهرلا نا  اوفرتعي مل ما كلذب
 فراش دق ريصملل ةيسنلاب ناحتمالا ناو ,بلغالا

 يتلا ةيموقلاو ةينطولا ةقيقحلا حلاصل هتياهن ىلع
 . ديدبتلاو تيتفتلاو ةيجمهلا بورح حاير تدص

 دومصلا ىوق هتضرف يذلا فطعتملا اذه

 ال تايحضتب ,ثادحالا ةريسم ىلع يموقلاو ينطولا
 ماما ةصرفلا زرفاو ةلاحلا ريغ يذلا وه ء.اهل ريظن
 دم يف حجنتل ةيبطلا تاردادملاو ةددمحلا ىعاسملا

 برعلا ماكحلل ةفلتخملا فقاوملا نيب ام روسجلا
 .نامع يف ةيبرعلا ةمقلا دقع ىلا ًالوصو

 وه ةمقلا هذهل لجسي ام لوا نا لوقلا نكمي انه نم
 عقاولا تايظعم يف لصح رييغت نم هنع ربعت ام ةيمها
 نود .هفصو نمكي يذلا اهداقعنا هصرف حاتأف يبرعلا

 ىلع ةضيرملا تاناهرلا طوقس نالعا هنأي ءةغلابم هيا

 .ةميزهلا

 اهل رفوت فقاومب اهجورخ يتاي ةمقلا داقعنا دعب
 تلثم فقاوملا هذه نا نع رظنلا ضغيو .عامجالا

 كلذ نا نعو :ةلحرملا هذه ىف بولطملا ىندالا دحلا
 ضعب يف ددرتلا تالواحم هنم تلان دق عامجالا

 يبيللا نيماظنلا فقاوم تاذلابو .فقاوملا

 جراخ دولج مالسلا دبع ركفت. نيحر ,يروتسلاو
 لواح نيحو .اهلخاد هيلع قفاو ناك امل ةمقلا تاعاق

 يف ةسيئر لع عقو انع «ىفحتي نا عرشلا قوراف
 نايب نا ىقبي :هلك كلذ نع رظنلا ضغب ...نامع

 فص يف اهب جرخ ينلا عامجالا ةفيصب ةمقلا
 ةلحرملا هذه يف ماغلا يبرعلا فقوملا تايساسا
 دومصلا ىلع ناهرلا تادساسا عم قفاونم لكشب

 تلوح نوريصع دعنست- 1

 انرشا يتلا ةهباجملا ةرتف لاوط ةيموقلا ةيوهلاو
 ... قيس اميف اهبلا

 هرايتعاب قارعلا دومص دفؤنللا ىديد دف ب

 يديمح ماظن ةيناودع ناداو .مهلك برعلل ادومص

 .ةيدرغلا ةمالا ىلع

 لاضنلاب يعامجالا فارتعالا ديدجحت ىنيتو

 ةمظنمبو هتروث ةيعرشبو ينيطسلفلا ينطولا
 بعشل ًاديحو ًايعرش الثمم ةينيطسلفلا ريرحتلا

 هلالقتساو نانبدل ةدايسب كبسمتلا ىنيتو

 ...هندحوو

 لشف نا دعب رصم لزع رارق نع يلختلا ررق امك
 ال اهتداعتسال ةليسوك) هفده قيقحت يف رارقلا اذه

 حلصلا ةدهاعم تلشف امك ًامامت . (اهل ةيوقعك

 دييأتو اهتلزع نامض يف «ديفيد بماك» تايقافتاو
 :يبرعلا فصلا ىلع اهجورخ

 تاروانملاو تافالخلا ليصافت نع رظنلا ضغبو

 :ةيعامجلا ةغيصلا هذه ىلا لوصولا تقيس يتلا

 دكؤي هذهك ةغيص ىلع عامجالا رفوت نا .مهالا ىقبي
 اهزرفا يتلا ةديدجلا ةيباجيالا تايطعملا ةيلغ
 ةدجتسملا ةيبرعلا ةلاحلا ىف دومصلا ىوق دومص

 .اهلالخو نامع ةمق ليبق

 ؟ نعد االم ...نآلا

 بيسب اميرو ...هتيمها ىلع هلك كلذ ينعي له
 ةمالا هذهب صيرتلا تاططخم نا  ةنيمهالا هذه

 اهقيزمت ىلع رمتسملا ناهرلاو اهيلع ناودعلاو
 ؟ايناهن تطقس دق .اهني وه ديديتو

 تمسح دق ةيلخادلا ةميزهلا ى وق نا ينعي له

 ىلع ناهرلا فص ىلا ًايئاهن تزاحناو اهتدر طوطخ

 يموقلاو ينطولا ضوهنلاو ةهباجملاو دومصلا

 ؟ددحتملا

 !ةالك : ديكأتلاب باوحلا

 ,.هتققحو نامع ةمق هتلثم يذلا زاجنالا نإ

 ضفرت ينلا ةيداعملا تاططخملا مخز نم فعاضيس

 فعاضنسو :دعب ةمساحلا ريغ اهتميزهي ميلستلا

 قف ةفيعضلا تاقلحلا ىلع طوغضلا مجح نم

 ةدودشملاو دادترالا نم ةيدرقلا فقاوملاو ةلسلسلا

 !ةقباسلا ةيشافكنالا اهعقاومو اهقدانح ىلا

 نا  ةحارص لكب كلذب فرتعنلو  ملعلا عم ذه

 ةعيص يش ؛نامع ناجنا اهيلع ماق يتلا ةفيصلا

 لثمي عيمجلا هيلع قفتا امف اهيناوج ضعب يف ةشه
 دومصلا فقاوم باحصا هن لبقب نا نكمد ام ىندا

 طوطخلا باحصا هبلا لصن نا عيطتسي ام ىصقاو

 .ىرخالا فقاوملاو
 دعب ام تادجتسم ءوض ىلعو عقاولا اذه نمو

 دعيتسي ال تايدحتلاو طوغضلا ٍْق دعاصت نم ةمقلا

 نامع ةمق نايب ىلا نورظني نم نيب قارتفالا ددجت
 تاسايسو فقاومب ايلمع هتمجرت نم دب ال جمانربك

 نورظني نم نيبو ...هيدل دومصلاو ةهباجملا تاردق
 ءاهنم دب ال ناك ةمواسم هنا ىلع نايبلا كلذ ىلا

 يأب كلذ مهمزلي نا نود هيلع اوعقو مهنا مهيفكي
 .تاسايسلاو فقاوملا ىف ريبقت

 يتلا تايطعملا اونب نم نيب ..قدا لكشب وا
 ةقثو لمأب نورظنيو نامع ةمق اهساسا ىلع تدقعنا
 نامع ىلا اولصو نم نيبو .:نامع دعب ام ةلحرم ىلا
 .اهلبق ام ىلا نيدودشم نولازي ام مهو

 عارصلا اذه تايطعم نا لوقلا نكمي هلعلو

 اهراقعنا ةيادب عم تأدب دق .ةمقلا ىلع قحاللا

 هتلمحت يذلا خوراصلا كلذ ناريا تهجو امدنع

 هذه لك لمحتت امك ًامامت :ةمقلل هحوم وهو ندادغب

 .برعلا لك دض ةهجوملا برحلا
 نم نارهط يف عرقت تداع يتلا برحلا لوبط امو

 ناريا يف ةيرصنعلا ةيجمهلا مزعل ديكأت الا ديدج
 ططخم يف ريسلا ةلصاوم ىلع اهءارو فقي نمو

 اهقيرمن ىلع لمغلاو اهلك ةيبرغلا ةمآلا ىلع ناؤدعلا
 .ةيموقلا اهتيوه ديدنتو

 طغضلا تالواحم عم بكاوتملا رارصالا اذه نا

 ريجفتو ةيبرعلا ةلسلسلا ىف ةفيعضلا تاقلحلا ىلع

 ةينانبللا ةحاسلا ىف ديدج نم مدلا تامامح

 (امهريغو ةعماجلا ىفشتسمو راطملا تاراجفنا)

 جرلجلا نم اهراوجو اديص و ةدحفلا لئاتف لاعشاو

 ةيوفصت تانوتا ىف ينيطسلفلا دوجولاو تاميخملا

 يف اهريدت تناك يتلا اهسفن ىوقلا اهريدت ةديدج

 لالتحالا تاوق ديعصتو .ةيضاملا لحارملا
 يف ريهامجلل يعامجلا عمقلا تايلمعل ةينويهصلا
 ديعصضتلا ةلحرم «ريشابت» الا هلك كلذ ام ...لخادلا

 ةمق دأو تالواحمو ناودعلا تاططحم يف ديدجلا

 اهزرفا تايباجيا نم اهقبس امو اهجئاتنو نامع
 .ةمقلا كلت داقعنا ةصرف اهب رفوو دومصلا

 ؛ ليخ دف لدي وحرس اذ
 :رخآلا لاؤسلا حرطي انهو

 ديعصتلا اذه برعلا ماكحلا هيباجيس له

 ىعسمو عامجا نم اهيلا زمرت امو نامع ةمق حورب
 دوعيس ما ؟دحومو لماش يموق نما ماظن ءانب
 ىلا تاءادتعالاو راطخالا دعاصت عم مهضعب

 ريغ تامواسملاو ةلزعلاو ءافكنالاب ءامتحالا ةسايس

 ؟ةيموقلا قو ةينطولا

 فانك. ماو ام قارعلا ىلع ًاديدج

 اوعقو نيذلا نيرخآلا برعلا ماكحلا فقوم نوكيس
 اونلعاو ناربا ةيناودع اوناداو نامع ةقيثو ىلع

 ؟ةيناودعلا كلتل هتهباجم يف قارعلل مهديبأت

 هب مهمارتلا اونلعا امب ماكحلا ءالؤه مزنيس له
 قياسلا يف اوناك امك نولظيس ما .هيلع اوعقوو
 ؟؟نكت مل نامع ةمق نأكو

 نم قارعلا ىلع فوخلا اهحرطم ال ةلئيسالا دذه

 تامجهلا تمطحت امك مطحتنس ديدج يناربا موجه

 ام ردقب .يقارعلا دومصلا ةرخص ىلع ةقباسلا

 نامع ةقيثو ىلا ةرظنلا لوح لؤاستلا هحرطي

 .. .اهتايدحتو ةديدجلا ةلحرملا هجاوي دحوم يبرع
 ةدوع عوضوم برعلا ماكحلا مجرتيس فيك
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 وا ةيصخش حلاصم يبلت يتلا ةيئزجلا تاضياقملا
 ةصرف اهيف نوريس ما ؛كاذ وا مكاحلا اذهل ةينما

 ثتارتو رصم تاقاطو رصم باعيتسا لجأ نم ةيدج
 يبرع يجيتارتسا ماظن يف اهريهامج تالاضنو رصم

 يدصتلاو ةهباجملا ىلع ةمالا تاردق نم عفري ديدج
 لك ءاوتحاو ةيموقلا اهتيوه خيسرت لفكي امب
 ةلحرملا ف تججأتو ترهظ يتلا ةدبلسلا تازرفملا

 ؟ةيضاملا

 فارتعالا ديدجت برعلا ماكحلا مجرتيس فيك -
 بعشل اديحو ايعرش الثمم ريدرحتلا ةمظنمب

 : ؟نيطسلف

 نيطسلف بعش ىلع هتارماؤمل ءاطغك ضعبلا

 هنم فواخملا ريثت ام وهو) .هتروثو هتيضقو
 اديص يف ًارخؤم ةنتفلا لئاتف لاعشا تالواحم

 نم ليدلل هتالواحم يف رخآلا ضعبلاو (اهراوجو
 تاقاقشنالا خيرفتو ةمظنملل ةيليثمتلا ةيعرشلا

 هتمجرت دجيس ما ؛اهلوح نمو اهلخاد تاماسقنالاو
 بعش لاضن معدي دحوم يبرع فقوم يف ةيلمعلا

 كلذ نع اهريبعت يف ةمظنملا فقوم معدد و نيطسلف

 قوقحلا نامض ىلا الوصو هل اهتدانقو لاضنلا

 ؟ةتبياثلا ةينيطسلفلا ةينطولا

 نانبل نم مهفقوم برعلا ماكحلا مجرديس فيكو
 اهر وصتي مل ادودح تغلب يتلا هتنحمو هبعشو

 مهلتسي فقوم ىلع ماكحلا ءالؤه يقتليس له ؟لايخ

 بارضالا اهنع ربع يتلا ةينطولا ةدحولا كلت

 لكب ةينانبللا ريهامجلا ةاناعم مهلتسدو .يلامعلا

 يتلا طوغضلا لك مهقوف نم بحسيف .اهداعبا

 لظتس ما ؛مهلكاشمل مهلحو نييناندللا يقالت لطعت

 يبهذلاو يفئاطلا شيدجتلا ليعفتو زازتبالاو

 ينويهصلا ودعلا عمم تامواسملا زيلاهد لوخدو

 ؟ًانابكو ًايعشو ًاضرا ينانيتلا دسحلا قوف

 مهيوعش نم برعلا ماكحلا فقوم نوكيس فيك-
 «ررشن» عمقلا نم ريثكلا ناك دقف ؟نامع ةمق دعد

 «ضعمبلا مهّضعب نم ماكحلا ءالؤه فواخمب هسفن

 دعب ديعصلا اذه ىلع ةضرتفملا ةنينامطلا رفوت لهف

 مكاحلا اذه ىدل ةيلخادلا ةقثلا ضعب .ةمقلا

 نم ءيش ماما لاجملا حتفي امب .كاذ وا يبرعلا

 ال رخآ ءيش اذه نا ما ؛ريهامجلل تايرحلاو ةنورملا
 ؟هب ةمقلل ةقالع

 ام ءوض ىلع .ددحتب يتلا يه اهلك ةلئسالا هذه
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 لمعلا ىرجم .فقاومو تاسايس نم هل رشؤت
 مغرلابو ...ةديدجلا ةلحرملا يف هلك يمسرلا يبرعلا
 ددعل ةيتاذلا عاضؤالا اهججؤت يتلا كوكشلا لك نم
 تايطعملا نا ىلع ناهرلا ىقبي ةمظنالاو ماكحلا نم
 ةصرفلا ترفوو ةيبرعلا لاحلا تريغ يتلا ةيباجيالا
 لمعلا تايطعم رفوتس يتلا يه ةمقلا داقعنال

 نم ريثكلا نم مغرلاب ةديدجلا ةلحرملا يف يبرعلا
 !«ةمواقملا» امير و تاببلسلاو تايوعصلا

 ردب نائدع

 ١5417 يناثلا نيرشن «" - 71 ددعلا  ةيبرعلا ةعيلطلا ل

 2 ى-. ني تب هل حس ناعم 4 ةريغألا نايلبفلا كال م

 يف ةنيابتملا تامولعملا رداصم عيمج قفنت

 ةرتفلا نم ةدتمملا ةلحرملا نا ىلع .نانيل

 ,لبقملا عيبرلا لصف ىتح 5 ةيئمزلا

 لمجم ىلع اهتامصب كرتتس يتلا ةناومدلا تاعارصلا
 عقوتتو .ةيلاحلا ىوقلا نيزاومو ةيسايسلا ةايحلا
 كلن يف :.مدختست نا .اهسفن تامولعملا رداصم

 اهيف امب :ةعونتم بيلاسأو لئاسو :تاعارصلا
 نانبل هدهش امع فلتخم عون نم ةيراحتنا تايلمع
 سلبارطو ةيبرغلا توريب يف ًاصوصخ قباسلا يف
 .لامشلاو راكعو

 اهثودح لامتحا دكؤي ال تامولعملا رداصم نيابتو
 مدختست ينلا قرطلاو فادهالا لمشب لب .بسحف

 اوذفن نيذلا نإ لوقي نم ةمثو .ثادحالا كلت يف
 ىفشتسم يفو توريب راطم يف تايلمعلا هذه ضعب
 :ةيروسلا تاوقلل زجاوح دضو ةيكريمالا ةعماجلا
 نيذلا نم مه ,يلاحلا رهشلا نم يناثلا عوبسالا قف

 نم مهوا :ةيروسلا تارباخملاو نمالا ةرهجا مهتلاط
 ماقرالا تزواجت يتلا ةيلاملا تاوخلا نم نيررضتملا
 مهنأب داقتعالا ىلا نورخآ بهذي نيح يف .ةيلايخلا
 نيخست فدهتست يتلا ةيناريالا تايشيليملا نم
 فوفص يف ةلبلبلا ةراثاو ةيبرغلا توريب يف عضولا
 يروسلا سيئرلا روضح دعب .ةيروسلا تاوقلا
 ,«ةينايخلا» ةمقلاب نارهط اهتفصو يتلا نامع ةمق
 «ناريا ةنادا ىلع ةيروسسلا ةمصاعلا ةقفاوم دعبو

 ريزو اهب ىلدا يتلا تاحيرصتلا نم مغرلاب
 يهو .قحال .تقو يف .عرشلا قوراف ةيجراخلا
 ىلع ةيروسلا ةمصاعلا ةقفاوم يغلت ال تاحيرصت
 ءاضعا دحا ناك عرشلا نا رابتعاب :ناربا ةنادا
 براضتت كلذلو .يماتخلا نايبلا ةغايص ةنجل

 تاوقلا نوهمجاهي نيذلا ةيوه لوح تامولعملا
 .اهدض ةيركسعلا تايلمعلا نوذفنيو ةيروسلا
 تايشيليملا نا ةيبرغلا توريب يف ءلوقي نم ةمثف
 ةلاسر قشمد ىلا غلبت يكل اهذفنت يتلا يه ةيناريالا

 ظ توتي راظم ف ريخالا رمجفتلا

 12 1 ن1 ح7 نواب خ11



 يف ةدوجوم ناردا نا» :اهدافم ةمراصو ةحضاو

 .الهس سيل اهدوجو نم صلختلاو ,ةيبرغلا توريب
 ةلحرم ىف ةيرسلا تاقافتالا دقع ناامك

 .«نمث نود نم رمي نل .تاقاقحتسالا

 يتلا ةيركسعلا تايلمعلا نإ ,لوقي نم ةمثو
 تايوه اهءارو يفتخت ؛ةيروسلا تاوقلا دض ذفنت
 ةريثك ةيركسعو ةيسايس ىوق ناو .ةددعتم تاهجو
 ةيلاعفبو :ةقلطم ةيرسب تايلمعلا كلت نفنت
 تارياخملا ةزهحا اهتيرض دق تناك نا دعب .ىوصق

 ثالثلا تاونبسلا ِق :ةرم نم شكا ةيروسلا تاوقلاو

 .ةبضاملا

 .,عئاقوو ةلدا ىلا جاتحت ىرخا تامولعم ةمثو

 يه :ةيقرشلا قطانملا يف «ةينانبللا تاوقلا» نا يهو
 ,ةيعونلا تايلمعلا كلت ذيفنت ىلا تأجل يتلا
 فلاحتلا رادج ىف ةمئاقلا ةرغثلا نم ةديفتسم

 تحملا يتلا تامولعملا نا ريغ .يروسلا  يناريالا
 اهلعجي يذلا رمالا قئاقحب ززعتت مل ةهجلا كلت ىلا
 دق «ةينانبللا تاوقلا» نا ًاملع .ةيقادصملا ىلا رقتفت
 ىلع فقت يهو تايلمعلا كلت لثم ىلا ةجاحب نوكت
 .ةلبقملا ةيروهمجلا ةسائر تاباختنا ةبتع

 ةعماجلا ىفشتسمو راطملا اتيلمع تراثا دقو

 تالؤاستلا نم ةلمح ,ةيدرغلا ٍتوريب ٍِق ةيكريمالا

 ناتأرما امهتذفن نيتدلمعلا نا ًاصوصخ :كوكشلاو

 ال ذا .نيتارملا اتيوه دكاتت ملو .ةيراحتنا ةقيرطب
 توربب يف رودت تاسمهلاو ,ةيراضتم ءابنالا لازت

 ًالوطم فقوت ينانبللا يسايسلا طسولاف .ةيبرغلا
 راطملا يتيلمع ابقعا نيذللا نيثداحلا دنع
 امدنع ,.ةيبرغلا توريب ىف عقو لوالاو .ىفشتسملاو

 تاوقلل زجاح دض اموجه نولوهجم نوحلسم نش
 حورجب رخآ ةباصاو يدنج لتقم ىلا ىدا ةيروسلا
 رسج نم برقلاب يناثلا ثداحلا عقوو .ةريطخ

 .ينانبللا لامشلا ةظفاحم نيب لصفي يذلا نوفدملا
 ىتح ليبج ةنيدم نم ًاءدب ةيقرشلا ةقطنملا نيبو

 ا ىلا ةمصاعلا مسقنت يتلا سامتلا طوطخ

 يدنج حرج ىلا ثداحلا كلذ ىداو :يبرغو يقرش

 شيجلا دونج دحا هيلع رانلا .قلطا امدنع ؛يروس

 لهو ؟نانبل يف ؛:نذا :ثدحي يذلا امف .ينانبللا
 تحمبصأا اذاملو ؟فده ىلا ةيروبسسلا تاوقلا تلوحت

 ؟فدهلا يه

 يف ةلبقملا تاروطتلا اهيلع بيجت ةحوتفم ةلئسا
 .لبقملا عيبرلا ىتح نآلا نم ةدتمملا ةرتفلا

 نييسايسلا ضعب ثدحتي قايسلا اذه فو
 ديازتملا يروسلا يركسعلا طروتلا نع نيينانبللا
 يف ةعئاشلا ةيمستلل ًاعبت «ينانبللا عقنتسملا» يف
 نويسابسلا كئلوا دكؤيو .ةيملاعلا مالعالا ةزهجا

 نيب ةلصافلا ةفاسملا نال ًايمتح تاب طروتلا نا ىلع
 ةساّكر تاباختنا ةلخرمو ةنهارلا ةلحرملا
 نا لجا نمو .ةقيضو ةريصق تناب ةيروهمجلا
 مهفادها قيقحت قشمد يف مكحلا لها عيطتسي
 .ةيسائرلا تاباختنالا ةيشع ؛نانبل يف مهتاباسحو
 رثكا يف مهتاوق جر ىلا نيرطضم مهسفنا نودجيس
 ف اهنوهجاوي يتلا تايدحتلا ىلع درلا ىلاو ةعقب نم
 ينانبللا سيئرلا ىعسي نيح ف ...ةقطنم نم رثكا
 انلع هعم ةفطاعتملا ةيسايسلا ىوقلاو ليمجلا نيما
 هعورشم قايس يف ثادحالا كلت فيظوت ىلا .ًانمضو
 شيجلا ةطلس تحت توريب ديحوت ىلا فداهلا
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 تالداهملا ٍِق يرذج رييغت ءارجال .ينانيللا

 .ةيلخادلا ةيسايسلا

 يذلا ديازتملا يروسلا يركسعلا طروتلاو
 لشف باقعا يف يتأي .ةيوقو ةرثؤم تايدحت هجاوي
 تناكو .يروسلاو ينانبللا نيسيئرلا نيب راوحلا
 نيب راوحلا كيرحت اهقتاع ىلع تذخا دق نطنشاو
 ذزم .امهنيب تالاصتالا ءارجا ةداعاو .نيسيئرلا
 رياني / يناثلا نوناك رهش يف «قشمد قافتا» طوقس
 .ةيجراخلا ريزو دعاسم ىلوتو ١9/5. ماع يف

 نيب مئاقلا دومجلا كيرحت يقروم دراشتير يكريمالا
 هيعاسم نا ريغ .يروسلاو ينانبللا نيسيئرلا
 ةمصاعلا نا نم مغرلاب ؛ديلجلا لبيجب تمدطصا
 كلذ نم ىوصقلا ةدافالا ىخوتت تناك ةيكريمالا

 ينانبللا نيديعصلا ىلع اهرود نم ديزتل .راوحلا
 ةيكربمالا يعابسملا لشف ىلع نوعلطملاو .يميدلقالاو

 نيسئرلا نبي بذجلاو دشلا ةلحرم نا نودكؤي

 ةقيقد ةلحرم تلخد دق :يروسسلاو ينادبللا

 دقفيس يذلا وه ْنَم ءنآلا ىتح فرعُي ملو .ةساسحو
 ناو ؛ةلبقملا ةنسلا روهشلا يف ةروانملا ىلع هتردق نم
 ةيروسلا تاوقلا نا ىلع نهاري ىوقلا ضعب ناك
 ىلا ةرطضم .ةلبقملا .ةلحرملا يف اهسفن دجتس
 نوكن ال ىتح ٠ .يركسعلا اهدوجو نم فيفحتلا

 نم ًائدش نا ٠ رس سيلو . ةيراحتنالا تايلمعلل ًافده

 «نييروسلا دونجلا نم ددع ىلع رطيسي رعذلا
 يوري امك .ةيبصعو بضغب فرصتلا ىلا مهعفديو
 دوجولا لخد لهف .ةيبرغلا توريب نم نومداقلا
 ؟ةينانبللا ةجاجزلا قذع ىرخا ةرم يروسلا

 تقولا يف لاؤسلا ىلع ةباجالا بعصلا نم
 يف ًايقيقح ًايعس ٠ همك نأ هكؤملا قا ريغ :قابحلا
 ًايركسع عارصلا طويخب مكحتلل ,ةيلاحلا ةرتفلا
 تاباختنا دعوم لبقملا فيصلا غولب لبق .ًايسايسو
 ةلحرملاب مكحتي يذلا فرطلا نآل .:ةيروهمجلا ةسائر
 هناكماب نوكيس .لبقملا عيبرلا ىتح نآلا نم ةدتمملا
 ,ةسائرلا تاباختناب .ريبك دح ىلا ؛مكحتي نا
 .لبقملا ينانبللا سيئرلا ةيوهبو

 0 ىقبت .هادم عارصلا ذخأب نا راظتئابو

 انكمم ارما .ةيكيتامارد تاجافم ثودح لامتحا ىلا

 نم ةريبك ةماود يف نييساسا ءاقرف جز ىلا يدؤت دق

 ءالؤه ىلع بعصلا نم نوكيسو ...فنعلاو مدلا

 مهنا ول ىتح .ءارولا ىلا عجارتلا ةيناكما ءاقرفلا
 هاجتا يف تاوطخلا ضعب ىلا اوعس وا اودارا
 نيديعصلا ىلع ةمهادلا تاقاقحتسالاف .ءارولا
 ف ةيميلقالا ىوقلا عضت تادب .ينودلاو يبرعلا
 قرشلا يف و نانبل يف حصي ناك امو .قزأملا نم ةلاح
 نطنشاو نيب ةدرابلا برحلا لظ يف .طسوالا
 .امهنيب راوحلاو قافولا لظ يف حصي ال دق ءوكسومو
 اهريغ يفو .ةيبرغلا توريب يف نآلا ىتح يرجي امو
 يف ثدحيس امل ةيادب لا سيل .ةينانبللا قطانملا نم
 ٌبهت تادب تاجافملا حايرف . .بيرقلا ليقتسملا

 نم ريثكلا بلقتس ةلبقملا ةيومدلا لوصفلاو
 .ططخلاو عيراشملا

 شلك زاوف
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 تالالد تاذ تاءارحاد هدهغ مناي نيداعلا ني
 دعي اة تكا 0

 سنون يف عارفنالا وحن ىلوأ
 م 0 71+ 06 تدي اووف و وس نورا

 رفتب يمسرلا يمالغالا لهشملا

 ديدجلا سيئرلا و

 ,سيئرلا ةماث ١ بقل فقل دادرت مدل ا نلطب

 ينطولا حافكلا زومرل رابتعالا ةداعا
 فسوب نب علاص ةلاع ةدوع برق نع ثيدحو

 ةلماك هتيرح ةداهتسا طرتشي روشاع بينحلاو
 همسا ربدغت دراو ف يمالسالا هاجتالاو .

 ١ ندعلا  ةيبرعلا ةعيلطلا / 71  ”71ىناقلا نيرشت ١5417

 ام تلت يتلا ىلوالا ةليلقلا ماننألا متع 5

 يف ةيسنوتلا ةطلسلا مره يف رييغت نم ثدح

 «يراجلا ريمفون_ يناثلا نورعج نم عبضسلا 1

 نا نكمي ام ىندا ىلا ةدوديشم نييقارملا دم تلظ

 نم ندبصي دقاول نوص اسمو :عاضوألا يفت
 يبنوتلا عكحلا مقاط بئاج نم تاررقو تاءارنجإ
 يلع نب نيديباعلا نيز سيئرلا ةدايقب ديدجلا
 هذه تيقبو .شوكبلا يداهلا ديسلا لوالا هريزوو
 ةنوحشمو ىتش تاققوتب ىِلِبُح تاعباتملاو راظنالا
 نايبلا نيماضم اهتراثا ةعونتم تاءارقو تانهكتب
 ١١7/1٠//1981. تيسلا حابص عيذا يذلا

 اهتادهعت عضوب ةديدجلا ةدايقلا أدبت ىتم
 ىدم يا ىلاو .كلذب موقتس فيكو ذيفنتلا عضوم
 اذه ؛اهتحتف يتلا قافآلا هاجتا يف بهذت نا اهنكمي

 بواجتتس ىدم يا ىلا ةيناث ةيحان نمو ةيحان نم
 ىلعو ةيسنوتلا ةيبعشلاو ةيسايسلا ةحاسلا اهعم
 ىل وا حمالم نييتن نا اننكمي ؟كلذ متي فوس وحن يا

 هذه سنوت ْف يرجيو ىرج ام يف ةعيرس ةبوجال
 ىلع يناثلا نيرشت / ربمفون نم عباسلا ذنم مايالا
 بزحلا لمع ططخو ةموكحلا تاءارجا ديعص

 عراشلا ديعص ىلع كلذكو مكاحلا يروتسدلا

 عراشلا هعفري امل ةفاضا .هلئاصف فقاومو يسايسلا
 ٍِق مويلا حلي ةميدق بلاطم نم ضيرعلا ماعلا

 الوا هلمأب كلذ يف ًاعوفدم ,لبق يذ نم رثكا اهحرط
 .هدوعوو ديدجلا مكحلا يف رخآ ءيش يأ لبقو

 تاردفتو تاءارجإ

 تاءارجالا نم ةلمجب ديدجلا يسايسلا دهعلا أدب
 ماعلا يأرلا ىدل ًاحايترا تيقل يتلا ةيجارفنال
 مكحل يناثلا مويلا ذنم ذختا دقاهلوا ناكو ,يسنوتلا

 ميعزلا نع ةيربجلا ةماقالا عفرب يلع نب سيئرلا
 لابقتساب هل حامسلاو روشاع بيبحلا يلامعلا
 ةيعرشلا ةيباقنلا تادادقلا نم هراصناو هفراعم

 ل ل ا يي

 ماعلا داحتالل رشع سداسلا رمتؤملا نع ةقئثدنملا
 نم ةعوشمملا تادايقلا يهو .لفشلل يسنوتلا

 ددع ةلباقم نم روشاع نكمت دقف لعفلابو .طاشنلا
 لوالا ريزولا فرط نم يعد امك راصنالا نم ريفغ
 وفعلا رارق هغلبا يذلا شوكبلا يداهلا ديدجلا
 ةيحنت ٌصخت لئاسم ةدع ىف هعم ثحابتو .طورشملا
 ةدايقلا تادهعتو :ةبيقروب قباسلا سيئرلا
 بحجاولا يلاحلا يباقنلا عضولاو ةديددجلا

 ' يلع نب سيئرلا لبقتسا لوالا عوبسالا لالخو
 ,قيسالا لوالا ريزولا ةجوز يلازم ةيحتف ةديسلا
 اماع ١١ ةدمل نجسلاب موكحملاو ايوروآب ميقملا

 ةيؤرل جراخلا ىلا اهئانباو اهرقس ليهست فدهب
 ةيناكما نع ءاينا كلذ لبق تريس دق ناكو .اهجوز

 ةعيسب موكحملا يلازم راتخم ربكالا اهنبا نع جارفالا
 .ةلمح ءانثا يرادالا داسفلا اناضق ٍِق انحس ماوعأ

 ىلع ةعراصتملا ةحنجالا نيب تاباسحلا ةيفصت
 ,ةبيقر وب مكح نم نيريخالا نيماعلا ف ةفالخلا
 .يلادلا تعفر روتكدلا اهرهص نع جارفالا كلذكو

 اهاترا يتلا ةيجارفنالا تاءارحالا نيب نمو

 عباطب هدهع حتتفي ال ىتح ديدجلا يسنوتلا سيئرلا
 ةيضق يف ةلودلا نمآ ةمكحم رظن ءاجرإ :ددشتلا

 ةيلوضالا تادايقلا نيب اآرخؤم مهبلع ضويقملا

 ربمتبس - لوليا ف ًايبايغ تمكوح دق تناك يتلاو
 .يضاملا

 يسنوتلا يمالعالا دهشملا ريغت ىرخا ةيحان نم

 ناك امع لقالا ىلع ىلوالا ةلهولل - ًاريثك يمسرلا
 ةدع فذح متف .يلاحلا ريمفون  نيرشت 7 لبق هيلع

 تايدحتلا عفر يف ةمهاسملل ةوعد :يلع نب نيدباعلا نيز
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 اهلك تناك ةداتعم ةينويزفلتو ةيعاذا تارقف

 لثم هتماعز ديجمتو ةبيقروب صخشل ةصصخم
 يف ةيحئادملا حابصلا جماربو .سيئرلا تاهيجوت»
 ةيبزحلا فحصلا تاتيشنم نع تياغ امك ؛ةعاذالا
 نم اهريغو «سيئرلا ةماخف» تارابع ةيمسرلاو
 اهتاذ تارابعلا نا ظحالملاو .ةهباشملا غيصلا
 يف ديدجلا سيئرلا مسا ركذ دنع اهلامعتسا رمتسا
 كلذ. نا ودبيو ةأجف تيغلا مث ىلوالا ةثالثلا مايالا
 ةيروهمجلا سيئر نم صاخ بلط ىلع ًءانب مت دق
 تاسمللا كلت نا ًاعبط عيمجلا مهفو .هسفن
 لاطت ربكا تاسملل ةئطوت ريغ نكت مل ةريفصلا
 ىلع تدق ينلا ةيبيقروبلا ةيقحلا تامس ضعب

 املثم هصخش ةدارفو «ردكالا دهاجملا» سقم

 عامتجا لوا ررق اذكهو .هتاذل اهديريو اهروصتي
 رييغت نيدباعلا نير ةسائرب ةديدجلا ةموكحلل
 ثيح (يروهمجلا مالسلا) يسنوتلا ينطولا ديشنلا
 ةرامشا نمضنملا قياسلا ديشنلا نع يلختلا ررفقت

 هلاديتساو اماحقا تمحقا «بيبحلا حورلا ةضاخح

 هيف ريغ يذلا «ىمحلا ةامح» ةيئطولا ةروثلا ديشنب
 عم مءالتيل اليلق ةيسنوتلا ةينطولا ةكرحلا ليج
 ٍِق هعضو دق ناكو ةيسنونلا عاضوالا ةيصوصخ

 قداص ىفطصم ريبكلا يرصملا بيدالا :لضالا

 ددع فذح اهعامتجا يف ةموكحلا تررق امك .يعفارلا
 ضعيب ةلصتم تناك ينلا ةينطولا دايعالا نم

 اهنم : أدح ةصاخلا اهلحارمو ةييقروي ةادح لدصافت

 ١ يف دالبلا ىلا هتدوع ىركذو . «بأ ىف هدالنم دبع

 يسنوتلا ينطولا ديعلا ادغ اذكهو .خلا ...ناريزح
 ضوع سرام  راذا ٠١ يف لالقتسالا ديع هتاز وه

 - "ولا زحا نورت“ هانخطظات - 5

 دقو .لبق نم ناك املثم وينوي - ناريزح نم لوالا
 يف ةقيمعلا .اهرهاظ يف ةيلكشلا تارارقلا هذه تراثا

 دض ينطولا 00 رومر ىدل ىضر اهلولدم

 تركذتو/ ,يمسرلا خ خيراتلا لجس نم لماكلاب مهؤاغلا

 لاضنلا ف مهتمهاسللو مهل ةليوطلا ةبيقروب ةبقح
 نويسنوتلا ءارقلا دهش اذكهو .لالقتسالا لحا نم

 لثم لجر عيقوت نمزلا نم دوقع ذنم ةرم لوال
 نم مويلا نوريثكلاو :(حابصلا) ةيمسر ةيسنوب

 يف ناك يذلا وهو ًاقلطم هتوفرعب ال ةصضاخ بايشلا
 نيعرارملا داحتا نيما ١1557 ىتحو تانيعيرالا رخآ

 :شوكبلا يرداهلا بازجألا نوناق روصت يف ةكراشملل ةوعدو :..

 ترصان ينلا ةيريهامجلا ةمظنملا كلت ,نييسنوتلا
 حانج عم هعارص ِق فسوب ند حلاص موحرملا

 .لالقتسالا ةيشع ةييقروب

 يرونسالا تيدلا يف ديدج سنرل
 ةنادب تاريشؤملا هذه ربتعي نيبقارملا ضعب

 رصاعملا يدنوتلا حيراخلا لاحرل رايتعالا ةداعال

 سيئرلا ْق ريثي مهئامسا ركذ درجم ناك نيذلا

 تارشؤملا كلت نمو .بضغفلاو جاعزنالا قباسلا
 فسوب نب حلاص ةلمرا ةدوع ةيناكما ركذن نا نكمي

 اهاقنم يف تللظ نا دعب سنوت يف شيعلل اهئانباو
 دق فحصلا ضعب تناكو ”١45., ذنم ةرهاقلاب

 فسوي نب حلاص ةلئاع هب تمدقت بلط ريخ ترشن
 ناك امك «ريبكلا ميعزلا» ةافر ةداعال يلع نب سيئرلل

 .سندوت ىلا نويسنوتلا هيمسي
 تيبلا» بيترت ةداعا نم ءرِج هركذ قيس امو

 لاوط ةدع زومر هترجه نا دعب .ريبكلا «يروتسدلا
 داثم كلذ نمو .مكحلا يف يروتسدلا بزحلا ةريسم

 لوا مغدالا يهابلا ديسلا ديدجلا سيئرلا لابقتسا
 ةلمحل ضرعت دق ناك يذلاو يسنوت ءارزو سيئر
 لبق تانيعبسلا ةيادب يف ةبيقروب اهرما ىلوت ةديدش
 رابتعالا ةداعا ركذب حاجن ريغ نم يلازم لواحي نا

 تدقع مكاحلا تيبلا بيترت ةداعا ددص يفو .هيلا

 اهل ًائراط ًاعامتجا ةيزكرملا يروتسدلا بزحلا ةنجل

 بجحاولا لمعلا ٍططخو .لصاحلا رييغتلا ثحبل

 ديدجلا مكحلل ًامعد بيرقلا لبقتسملا يف اهعابتا

 تاهجوت قايس يف ةلجاع فقاوم ةدع ديدحتو

 - ريمفون نم عباسلا ذنم الصا ةرددحملا ةدايقلا

 ريهطت ةرورض ىلع زيكرتلا ىرجف .يلاحلا نيرشت
 كئلواو «ةيزاهتنالا رصانعلا نم» بزحلا فوفص
 مهبرآمل ةمدخ ةيضاملا عباوزلا بوكر اولواح نيذلا
 ملو..ايلعلا نظولا حلاكم ٍتابسح ىلعو ةيصخشلا
 اهب نوينعملاو .اعبط ةراشالا هذه تالالد فخن

 لامش ةنيوعلا ةنكث ىف 87/١١/10 ذنم نوعبقي

 ةبا نم ًابسحت مهلاقتعا مت نيذلا نيب نم ,ةمصاعلا

 ءاضقلا ىلا مهتلاحال ةمدقمو .رييغتلل ةداضم ةمواقم

 يف الثم راونالا) فحصلا ضعب تأدب ام صوصخب
 آدبت اياضق نم هيف ضوخلاب 00000 ددع
 دنع يهتنت الو ةلودلا لاوما ف فرصتلاو داسفلاب
 ًاقابتسا ًايدسج يلع نب ةنيفصتل ططخم عضو

 ريثأتلا ريع هؤاصقا رذعت ام اذا ةيدقروب هتفالخل

 .قياسلا سيئرلا تابغرو تارارق ىلع

 ةيبرتلا ريزو حايصلا دمحم ءالؤه نيب نم
 خرؤمو .روتسدلا بزح يف سرشلا لجرلاو قباسلا
 ايشيليم لوا ثعابو ءرامعتسالا دض ةبيقروب حافك
 يوقلا ريزولا يريخسلا روصنمو .ةثيدح ةيبرح
 نوؤسش سزو نيسختما دوفحمو :كورغخاو قاشلا
 هكلم روهش رخا يف ةبيقروب راشتسمو ةسائرلا
 ماع ريدم ةيطع يداهلا لثم مهلاجر نم ددعو
 بوجحمو مساق نسحو ةيسنوتلا ةيوجلا طوطخلا

 ,روقص» نم مهعيمجو روشرش دومحمو يلع نب
 ةكلاحلا ننفلا مايا عمقلا لاجم يف هئاربخو برحلا
 .ةلبوط ةمئاقلاو (مغ7/ 85ه 4+ 3 -4)

 روتسدلا بزحل ةيزكرملا ةنجللا نايب يف ءاجو
 ةيدايقلا اهتاتيه يف ةيبزحلا ةمظنملا ميعطت ةرورض
 بايشلا رصنعب ةيدعاقلا اهرطا ف امك ةلوؤسملاو
 ةنجللا تدكاو .هتقث بسكو هتاقاط ىلع حاتفنالاو
 هتناكمو ةبيقروب ميعزلا ثارت ىلع ظافحلا» ةيزكرملا
 بزح خيرات نمايساسا اًءرِج كلذ رابتعاو
 ريدزولا شوكبلا يداهلا هززع يذلا ءيشلا ءروتسدلا

 - نيرشت ١١ مود ىلوالا ةيفاحصلا هتودن يف لوالا

 نم صاقتنالل لاجم ال» نا ىلع حلا ذا تئافلا ريمفون
 نل نحنو .هخيراتب سملا وا ةبيقروب ميعزلا صخش
 ريهشتلاو ةءاسالا تالمح نم عون يا مادقي حفست

 .,هب ريكفتلا وا هيف لوقلل لاجم ال رما اذهف
 يف ةصاخ بوتكملا يسنوتلا مالعالا نإف كلذ مغرو
 ناو أدب .بزحلا نع ايبسن ةديعبلا هتزهجا
 نم هنع تمصلا نكمي ال ام ةراثإب  ماشتحاب

 نع ثدحتت مل ناو يهو .قباسلا دهعلا تاسايس
 دحل تفتكا وا ؛هلاجر ركذب تفتكاو تاذلاب ةبيقروب
 درو اذكه) «ةرردلا لاجرلا» ضعب ءامسا ركذب نآلا
 -< نكي مل يذلا (نيرشت ا/ موي يلع نب سيئرلا نايب يف
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 ةلصحم ْيف دقتنت كلذب اهناف .مهركذ ذبحي ةبيقروب
 .ةرشابم ريغ ةقيرطب قباسلا سيئرلا مكح ءايشالا

 رداصملا نم اددع نإف .ةموكحلا ةليكشت امتنا

 قيضو رييغتلا ذيفنت ةعرس اهتلما ,ةيتقو اهنا دكؤي
 هذه نا امكو .شوكبلا: يلع نب ينانثلا ماما تقولا

 هذه ِق ببرق ريوحت ءارجا دعيتست ال رداصملا

 لاطي ريبغت برقب لوقلا ىلا بهذت ال اهنإف .ةموكحلا

 كلذ عم ينثتست ال يهو'.ةنيعملا تارارولا نم ًاددع

 ددج لاجرب يلاحلا يموكحلا قيرفلا زيزعت ةيناكما
 بئاقح ريغ نم ةسناتسملا ةضراعملا فوفص نم

 نيبطارقميدلا تادايق نم ةصاخ .ةيذيفنت

 ةدحولا بزحو (يريتسملا دمحا ةكرح) نيبكارتشالا

 روتسدلا بزح نع لصالا يف اقشنا نيذللا ةيبعشلا
 عقاو نم ًابيرق ىحنملا اذه ودبيو .تاونس لبق
 شوكبلا لوالا ريزولا دعيتسا نا دعب نآلا لعفلا
 ةديدج ةيعيرشت تاياختنا ءارحا ةركف

 يلاتلابو .باونلا سلجم ديدجتل ةيئانثتساو
 لوخدل ةيناكما حتفو ةيروهمجلا سيئر باختنال
 .تقو برقا يف ةيباينلا ةيليثمتلا ةرجح ىلا ةضراعملا
 نا هذه ةيفاحصلا ةودنلا ددصب ركذلاب ريدجو

 'ماما لاجملا حتف نع ثدحت ناو شوكبلا يداهلا
 نيذلا نيب نم جراخلا يف نيبرنغملا نيضراعملا ةدوع
 مدقتي نا ىلع ةنيعم ةيئاضق ماكحا مهقحب ردصت مل
 ةيسايسلا) مهاياضق يف رظنلا ةداعا بلطب ةيقبلا
 ولو ريشي ملأ هناف . .يسنوتلا ءاضقلا ماما (ساسألاب

 وا ديق نود ماعلا يايا وفعلا ةلآسمل ديعب نم

 بلاطم يف لوالا عقوملا لتحي يذلا وهو :طرش
 سكعلا ىلعو .ءاوسلا ىلع ماعلا يارلاو ةضراعملا

 نيضراعملا تافلم نا لوالا ريزولا لاق كلذ نم
 فوس ةعونتم ةيسايس اياضق يف نمز ذنم نيقحالملا
 ةسامح نم تفخ يذلا ءيشلا .ةلاحب ةلاح .سردن

 اذه ببس نع رملا لؤاستلا ىلا مهعفدو نيبقارملا
 يداهلا اعد ةضراعملا بازحا صوصخيو .ددرتلا

 روصتو ةغايص يف اهتكراشم ةرورض ىلا شوكيلا
 ةايحلا ميظنتل هعضو عمزملا بازحالا نوناق
 يلاملا بنئاجلا حيضوت ةرورض ىلع ًادكؤم ةيسايسلا

 لك نع ًاديعب ايدام تاميظنتلا هذه معد رداصمو

 .تاهيشلا

 ةضاعملا لخاد ةندنح ةكرح

 اهيازحاو اهلئاصف عيمج تقفنتا ةضراعملا هذه

 ةيديم ةلودلا ةدادق ة يق مش يذلا ,بعتلل حايترالا ىلع

 مقاطلا عم ةقثبو ًايباجيا لماعتلل اهدادعتسا

 ام لصوو رتوتلا عفدو ءاوجالا ةيقنتل ديدجلا
 تالاصتالا تددعتف .مكحلا نيبو اهنيب عطقنا
 نم شوكبلا يلع نب نم لك نيب ةيفتاهلا ةيصخشلا
 .يريتسملا) ىرخا ةهج نم بازحالا ةداقو .ةهج
 رئاود تدهشو ؛(يباسشلا ءلمرح .رمع جاحلاب
 ةكرح (روظحملاو يمسرلا) اهيقشب ةضراعملا
 تادجتسملا ثحبل ةثيثح تارواشمو تالاصتا
 ام تالاصتالا هذه زرباو .اهعم لماعتلا قرطو

 ةكرحو يريتسملا دمحا ديسلا ةكرح نبب يرجي

 حاتفلا دبع اهتداق دحاب ةلثمم ؛يمالسالا هداحتالا»
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 :؛«لدتعملا حانجلا» لثممو ,ةيدوعسلا ىلا رافلا وروم

 «هاجتالا» مامضنا ةدناكما :لاصتالا عوضوم ناكف

 ةايح روصت يف اهعم قيسنتلاو ةضراعملا لمعل
 طرش ددح شوكبلا يداهلا نالو .ةيددعت ةيسايس
 لمعلا ديري بزح يا يلخت بوجوب ميدقلا ةطلسلا
 وا ينيد ساسا يا نع ةينوناقلا ةيعرشلا فنك يف

 ضعب ناف :هيلع موقي نا نكمي يرصنع وا يبهذم
 رييغت ةيناكما نع ثدحتت تأدب ةعلطملا رداصملا
 ىلع لصحت ىتح اهمسا يمالسالا هاجتالا ةكرح
 ةبعللا طورش نمض طاشنلاب ينوناق صيخرت
 !ةلبقملا ةيظارقميدلا

 نبلا زظنناب اباضق
 ناو نييعرشلا ةيباقنلا ةكرحلا ءامعز نا يقب

 مهناف هديدتحلا مككلاب مهبيدحرت نع اوربع
 دحل هعم لماعتلا يف رذحلا نم ردق ىلع نوصرحي

 رودق نب نيسح تاحيرصت نم كلذ ىلجتو .مويلا
 بيبحلا حيرصت يف رثكا ىلجتو .شوكبلا بيطلاو
 روشنملا) ةيسنرفلا «كيرفا نوج» ةلجمل روشاع
 هتدئاسم نلعي نل هنأ هيف دروو ”١5٠١( اهددعب

 اذه هيلا ديعي نا لبق ديدجلا مكحلل ةحيرصلا
 تاياقنلا ميعر نأ مولعمو .ةلماك هتيرح ريخالا
 .هنع ةيربجلا ةماقالا عفر مغر لظي ةيسنوتلا
 ةيقب حلا امك .يسايسلا طاشنلا نم ًاعونمم
 عارسالا ة ةرورض ىلع ةيعرشلا تاياقنلا يف نييدايقلا

 لكايهلا نيكمتو تقو عرساب ةيباقنلا ةلكشملا لحب

 .اهطاشنل ةدوعلا نم ةيعرشلا

 ١1١/١5/!8, موي بعشلا ىلا اههحو ةلاسر ىف
 همازتلا رارمتسا ىلع يلع نب نيدباعلا نيز دكا
 امك ءيضاملا نيرشت 7 تادهعتب يموكحلا هقيرفو

 هرود ةيمهاو بابشلا ةكراشم ةرورض ىلع حلا
 يداصتقالا يدحتلا عفر ىلع لمعلا يف ةصاخ
 مغر اهشيعت سنوت تلاز ام يتلا ةمزالاب لثمتملا
 سيئرلا ركذ كلذبو .فيرخلا اذه اهجارفنا رداوب
 لمعلا نم ربكالا ءزجلا نأب هينطاوم ديدجلا
 نل رييغتلا ناو .ءدعب متي مل هئابعا لمحت بجاولا

 ةايحلا لبقتسم ثحب ىلع راصتقالاب هادم غلبي
 ةهباجمب كلذ متي ام ردقب دالبلا يف ةيبسايسلا

 ءالح ةوشنو .ةيعصلا داضتقالا عاضوال ةيقيقح ةدقيبقح

 ال ام ىلا مودتق نا نكمي ال ريمفون ٠ رييغتب سوباكلا

 راظتناب ةريثك مومه لافغا ىلا عفدب ام ىلا وا ةباهن

 .دالبلا ف ًاعم ةضراعملاو مكحلا لاحرو نيلوؤسملا

 حاتتفا ىلع ةمداقلا ةدملا قف ةليقم سنوتنو

 تالاجم يف حالصالاو لمعلل ؛ةمخض تاشرؤو»

 اهريغو ةييرتلاو مالعالا امك .داصتقالاو ةسائسلا

 ةرباثمو ةرويص ةجلاعم جاتحت يتلا تاعاطقلا نم

 نع اونهربي نا ةسناوتلل نكمي كلذ فو .ةيرذجو
 ةبيقروب باهذ» نا نيبقارملا ضعب ةلوقم قدص
 ءالعف دشرلا نس غلب هنا رعشي بعشلا اذه لعهحب

 ةياصو نع ًاديعب هسفني هئابعا لمحت ىلع رداق هنآو
 .«كردرطملا

 فيرشلا ناورم

: 

 معو وس ا حو اا اوتو دج دسم سطات ووو دج صووم

 مهاقل أ 2 اقالعمل | 1

 ل وجا جب جودت جت اجا جوج ديس ومو

 صاخ - ةرهاقلا

 تاشقانم يف رضاحلا بئاغلا تناك كلذ
 ناشي ةحورطملا تالداعملاو برعلا ءامعزلا |“
 يلودلا رمتؤملاو جيلخلا يف برحلا اياضق ةهجاوم
 .يبرعلا نماضتلاو

 ىلعو ةمقلا تارارقب ةيرصملا ةموكحلا تبحر دقو

 ةنيرغلا ةمقلا | ظ بدعم هاجتالا ف ةنكمملا ةوطخلا ..
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 ناقالعلا هدوغ ةمييط لوح ةرهاقلا يف يأر نم رش
 دي يدا 25171777 دج نوم « ات" 1ر2 2 ةةمفسةغ د7 73 17/1 م 7 ة ج #

 دفا هير ةيلاؤلل |
 بارغلا ىلارصم تد
 1 اال ننس وب ا 8125 ج7 نت هيدا الطلح ديدن" 05 صج وج نلت” جو زنة دم دست يح 77 ب 3737 2 ةك

 ربك نايلوؤنل اهحشرت دئرتاوقلاو + .تذان ذفن ينلا ةمقلا

 يف ةلود لك ةيرحب اهنم قلعت ام صوصخلا هجو
 رارقلا اذه نا ظحالملاو .رصم عم تاقالعلا فانئدتسا

 ةقيرط فرعيو نامع ةمق نع رارق عرساو لوا وه
 تداعا ينلا ةيبرعلا لودلا تلاوت دقف .ذميفنتلل

 .رصم عم ةيمسرلا اهتاقالع

 ةيرصملا تاقالعلا عيبطت نإ لوقلا نكمي انه نم
 نع تضخمت يتلا ةيلمعلا جئاتنلا مها نم ةيبرعلا

 - ا واا نورتماا ةطخاقع - 17

 ةيعضو عم ىشمتتو ةعقونم ةدوع يهو .نامع ةمق

 لالخ ةيبرعلا مصاوعلاو ةرهاقلا نيب تاقالعلا

 ًاروطت تروطت دقف ؛ىلوالا كرايم ةسائر تاونس

 و أ ,يمسر جيوتت نود نم اريبك
 اهنم ترم يتلا ةياوبلا يه تناك جيلخلا برح نا

 برعلا ىلا رسصحم ةدوع وارصم ىلا برعلا ةردوع

 يف ام مها نكل ةديدع ىرخا ًابابسا كانه نا حيحص

 اذهو :جيلخلا برح يف ديعصتلا وه ةلحرملا هذه

 .ةيرصملا ةموكحلا ىلع نيتجيتن بتري لماعلا

 اهمعد دودحو اهمازتلا ىدمب طينترت - :ىلوالا

 :يناريالا ناودعلا ةهجاوم يف منعا لودو قارعلل

 ,هبناج ىلا اهفوقوو قارعلل اهمعد تدكاو .ةيبرع

 هذه رخآ تناكو .جيلخلا لودو تيوكلا بناج ىلاو
 ءانثا ةلازغ ؤبا دمحم ريشملا حيرصت تاديكانتلا

 ةميزه لاح يأب لبقن ال انناب» نامع ةمق عامنجا
 نا فاضاو «ةيبرع ةلود ةبا نما ديدهت وا قارعلا

 نم تادعاسم بلطت مل ةيبرع ةلود ةيا وا تيوكلا

 ميدقت نع رخأتن نلف كلذ انم تبلط ولو .رصم

 يا دوجو ةلازغ ويا ىفن امك .ءاقشالل نوعلا

 نانو مالسلا ةدهاعمب رصم مارتلا نيب صراعن

 .كرتشملا يبرعلا عافدلا ةيقافتا
 - ةيرصملا تاقالعلا ةدوع نا  :ةيناثلا ةجيتنلا

 ةعيطقلل ةيلصالا بابسالاب طبترت مل ةيبرعلا
 لب . ديفيد بماك ةيقافتا باقعا يف رصم عم ةيبرعلا

 يف يبرعلا يموقلا نمالا معد يف يصم تايناكماب
 .يناربالا ناودعلا ةهجاوم

 رممل ردكأ رؤل
 تحبصا برعلا ىلا رصم ةدوع :لاح يا ىلع

 ىلع اهتايعادتو اهتاساكعنا اهل نا دكؤملا نم :ةقيقح

 رصم لخاد عاضوالا ىلعو .ةماع ةيبرعلا عاضوالا

 .ةصاخ

 داقث تيستكا دق ةدوعلا هذهب يرصملا رودلاف
 يف و ةقطنملا اياضق لمجم ىلع ريثأتلا ف ةيقادصمو
 يل ودلا رمتؤملاو ينويهصلا نايكلا نم فقوملا ةمدقملا
 .مالسلل

 هسفن ردقلاب بتري رودلا اذه يمانت نكل

 لكو ةرهاقلا نيب ةمداق تامادص اميرو ؛تابلوؤسم

 تاهجوت بسحب كلذو :بيبا لتو نطنشاو نم لك
 .ةيلودلاو ةيبرعلا اهتارايخو ,لبقتسملا يف ةرهاقلا

 رصم ْف ةيسايسلا رئاودلا لخاد رودي لدج ةمثو
 .هيلع ةبترتملا تايلوؤسملاو رودلا اذه قفاب قلعتي
 تاقالع ةدوع نا .ىزي نابت زريي قايسلا اذه و
 يف اهدعقمل اهلالتحا نود .رصم عم ةيبرعلا لودلا
 ىلع يئرم ريغ ًاديق لثمي ةيبرعلا لودلا ةعماج
 هيف يزكرملا اهرودو يبرعلا لاجملا يف رصم تاكرحت
 ةدوعل ةضفارلا ةيبرعلا ةلقلا قطنم دكؤي هنا امك
 .رصم

 ةدوع ناب رخآ رايت ىدل داقتعالا دوسي لباقملا يف
 ام لضفا يه لكشلا اذهب ةيبرعلا ةيرصملا تاقالعلا
 ريوطت ناكمالاب ناو ؛ةلحرملا هذه يف هقيقحت نكمي
 لقث اهل تاوصا ةمثو .لبقتسملا يف عضولا اذه
 رصم ىدل نا يعدت يارلا اذه باحصا نم يمالعا

 يهو ةيبرعلا عاضوالا ىلع ريثاتلل لضفا ةصرف
 ديفملا ريغ نمف ؛ةيبرعلا لودلا ةعماج جراخ
 فعضلا اذهب يهو ةيبرعلا ةعماجلاب قاحتلالا
 ترهظ ةيبرع  ةيبرغ لكاشم كانه نا امك ,ككفتلاو
 نال يعاد الو ةعماجلا نع ةديعب رصمو حطسلا ىلع

 .اهيف صوغن

 فلخ نماكلا يرطقلا قطنملا نع رظنلا ضغبو
 ناهر ىلا نوريسشب نييقارملا ناف ءقباسلا يأرلا

 عم يداصتقالا نواعنلا ريوطت ىلع ريدكلا ةرهاقلا

 ةرورض ةركف حرطت قابسلا اذه يفو ٠ ؛جيلخلا لود

 يجيلخلا نواعتلا سلجم وا ةيجيلخ فارطا مايق
 لباقم رصم ىلع ةيكريمالا ةيركسعلا نويدلا ديدستب
 ةيناكما نع ثيدحلا ددجت امك .رسيم ضرق
 لاجم يف يرضصملا يجيلخلا نواعتلا ةداعتسا
 ةعيطقلا باقعا ىف فقوت دق ناكو ,يبرحلا عينصتلا
 رصم عم ةيبرعلا

 ةضراعملاب مكحلا تاقالع تفعض ةيناث ةهج نم

 تاقالعلا ةداعا رارق دغي سوبسحم ربثأتل رصم يف

 ىذهد ةعمتجم ةضراعملا بازحا تبحر ذا :ةيبرعلا
 قاهرودو اهطورش يف تفلتخا اهنكل ةدوعلا

 يذلا رمالا ,.ديفيد بماك تامازتلإ نم صلختلا
 يف ينطولا راسيلا ىوق ىدل جرحلا نم اردق ببس
 تايناكما رصمل رفوت مل نامع ةمق نا ىرت دإ رصم
 صلختلا ىلع اهدعاست وا اهنكمت ةيونعمو ةيدام

 ةصاخلا تاقالعلاو ديفيد بماك ةيقافتا دويق نم
 ينطولا عمجتلا بزح دكا دقف كلذ عمو .نطنشاوب

 ةدوع ةيمها ىلع سيسأتلا تحن يرصانلا بزرحلاو

 ىلع ديدشتلا عم ةيبرعلا مصاوعلا نيب تاقالعلا
 ررحتلا ةكرحو ةيبرعلا ةمالا مدخت نا ةرورض
 وا ةيينجا ىوق حلاصم ةمدخ يف نوكت نا ال يبرعلا

 .ةيعجر ةيبرع ةمظنا

 ا1/ - ١541 ىناثلا نيزعشت 51 /71”  ددعلا  ةيبرعلا ةعيلطلا



 ..لالثحالا تحت ةيبرعلا ةفاحصلا
 اوسع وهنج  نادس جه اج و ججمج ه1 وتسسسوو؟ جرجا تعج وز جزجروو وس وجسم جم 1# ةطامس سا جونو»دوس جتا وسع حجو وجداسوجاو دج بحس جدحسصس جوجو صدد

 تانالعا ىف هدي
 ينوؤيشفلا بيفرلا

 . ! ضيا ...كاينولا
 © مخ وطا وديق*# مز رضقا 00505 1 د يي 2 ا ا ريا ا ير ا ا

 ةفيحص ةيأ يف لوقلا عونمم
 | هتءارقب يبرعلل حمس الف ينويهصلا هؤرقب اماما

 و و سوتجلاب »ص وجو سو سو جووممو مت جبامساو تب دس جسما اناا واج» تاج وجو اك ادت هوتماو وااو ا سساساسو 0 جتا عوج تجسس ل1

 ! انطو ديقفلا ناك :ةينيطسلف ةفيحص

 ةقاحصلا تلاز ام .ةرداصملاو قالغالاو ةياقرلاو تاقداضللا معرو .نيتيلاتنم نكرم

 عم رافلاو طقلا ةبعل بعلت لالتحالا تحت ةينيطسلفلا
 .بلاخملا نمرثكا ىه انه لمعتسيو «داهطضالاو ةقحا

 اطمقلا نا وه ديحو قراف عم «بيقرلا

 ااا جتجااس»سجوو هج حساب تاج وجحمس» هححس د جس جس دوو اس كو نارا تلو هدو ا ةمنتتات خ طعا#» و كة اجم نبتت ندوب تح مجزوم

 195١2ا/ ماعلا دعب ةلتحملا ةيدرعلا يضارالا

 تالجملاو فحصلا ركذ ةرورضلاب يعدتسي
 .144/ ماغلا ذنم ةلتحملا نيطسلف ف تردص يتلا
 نيمسق ىلا مسقنت تلاز امو تناك ةفاحصلا هذهف

 ةموكح اهتردصا يتلا تالجملاو فحصلا وه لوالا

 ةفيحص لثم .ةيبرعلا ةغللاب اهبازحا وا لالتحالا
 اهردصا يتلا «داصرملا» ةلجم وا ةيموكحلا «مويلا»

 تالجملاو فحصلا وه يناثلا مسقلاو . «مايم» برح

 لثم «؛حاكار» يعويشلا بزحلا اهردصأ يتلا

 ليما بتاكلا اهريرحت ساري يتلا ,داحتقالا» ةفيحص
 ةلجمو :مساقلا حيمس رعاشلا اهيف لمعيو يبيبح
 .ةيفاقثلا «ديدجلا»

 ىلا فاضي نا بجي ًاثلاث ًاعون نا لوقي نم كانهو
 ةفيفخلا ةفاحصلا نم عون وهو نيقباسلا نيمسقلا

 ىلع اهعيزوت ٍْق دمتعت ينلا «ةرانصلا» ةلحم لثم

 ,كاذ وا قيرفلا اذه ةمحاهم وا حئاضفلا ىشن

 ةفيحص هذهو .روعشم يفطل اهريرحت ساريو
 هنا يعدي يذلا اهبحاص نكل .نوريثكلا اهنجهتسي

 لوقب ًاناجم اهعز وي و ةيراجتلا تانالعالا ىلع دمتعي

 ةيبرعلا تالجملاو فحصلا نيب ًاعيزوت رثكالا اهنا

 تلتحأ يتلا ةيبرعلا يضارالاو ةلتحملا نيطسلف يف

 اننكمي ًاضيا عونلا 0 نمضو /١971!. ماعلا دعب

 يف ةينيطسلفلا ةفاحصلا نع ثيدحلا ع

 ١9417 ىئاثلا نيرشت 55 7 ددعلا  ةيبرعلا ةعيلطلا- 8

 فيفخلا هاجتالا تان ”ريبغخ» ةلجم جردن نا

 .فيدثكلا عيزوتلاو

 ضعب هجتا :ةزغو ةيسرغلا ةفضلا لالثحا دنع

 يف ةياتكلا ىلا نيينيطسلفلا نييفاحصلاو باتكلا

 نا ًاحضاو رهظو :154/ ماع ةلتحم لا ضرالا ةفاحص

 ىلا مهتريبخ اولقن مث مهلمع نم اودافتسا ءالؤه

 .دعب ام يف ةزغو ةيبرغلا ةفضلا

 ةفضلا يف تردص يتلا ىل والا ةيمودلا ةفدحصلاو

 (ربمسيد) لوالا نوناك رهش يف كلذو .فلزلا وبا
 نوناقلا قديبطت نم اهيحاص دافتسا دقو ؛

 ةفيحص ردصمل ةيبرعلا سردقلا ىلع «يليئارسالا»

 امج جزوق نا ,ةيبرغلا ةفضلا يف ًاراشتنا رثكالا يه

 .ًايموب ةخسن فلا ١١ نلعب

 ةالطنالا ةنس
 ماع :نوريثكلا هريتعب يذلاو ,5١ا/7؟ ماعلا ِق

 تردص .ةينيطسلفلا ةينطولا ةفاحصلا ةقالطنا

 ةفيحبص امه شيلالا قنا تينيظسالف .ناتفيحص
 فالآ ةينامث نم رثكا مويلا عزوت يتلا .رجفلا»
 رسسرحتلا ةمظنم نع ريعملا توصلا ردبتعتو .ةخسن

 لصي يتلا «بعشلا» ةفيحصو :ةينيطسلفلا

 رشعب كلذ دعبو .ةخسن فالآ ةسمخ ىلا اهعيزوت

 يضارالا يف مويلا ردصي ذا ؛:ةحيسلا ترك تاونس

 اهنم ةلجمو ةفيحص ١ نم رثكا ةلتحملا ةيبرعلا
 .« بتاكلا» .:ةعيلطلار .يبدالاو يسايبسلا «ردايبلا»

 .اهريغو ,ةدوعلا» ««بردلا» 2«عاريشلا» .«دهعلا»

 تقلغا دق لالتحالا تاطلس نا ىسنن نا:نود اذه

 .ةريخالا تاونسلا ُِق فحص عبرا

 لالفتسا نيينيطسلفلا ةلواحم نم مغرلابو
 الا ةفيزملا ةيطارقميدلا ةبعلو ينويهصلا نوناقلا
 رادصابي اهحامس ذنمو ةينونهصل ١ تاطلسلا نا

 ةيركسع ةباقر ضرفت ؛ةينيطسلف تالجمو فحص
 نوناق ىلع كلذب ةدمتعم فحصل ١ هذه ىلع

 نم مغرلاب .سدقلا ينطاوم لمشي يذلا ءىراوطلا

 اذه . !ةماع «يلدئارسالا» نوئاقلل نوعضخي مهنا

 باّدكلاو نييفاحصلا ىلع ةمراصلا ةباقرلا ادع

 نوناقلاف .مهل ةرمتسملا تاقياضملاو نييتدص_سلعلا

 بيقرلا ةيحالص نم» :نا ىلع صنب «يليئارسالا»

 نما ءهرظن ىف نسمي نا هنآش نم ام لك رشن رظح

 اذهو . ةماعلا ةحلصملا قا ماعلا ماظنلا وا ةلودلا

 نا نكمس ام لك بطش ةيحالص بيقرلا يطعي ًايلمع
 .هتضراعم ىلع زفحي وا :لالتحالا ءى واسم ىلا هينب

 ةفلئخم نابوفعو دحاو نولاف
 ىلع اهتاذ تاميلعتلا هذه قيطنت امئديو

 ةفاحصلا نا الا .ةنيرعلاو ةيربعلا ةفاحصلا

 يتلا تالاقملا الا بيقرلا ىلع ضرعت ال «ةيليئارسالا»

 ةرداصلا فحصلا اما .ةيركسعلا نوؤشلا لوانتت

 يونت ام لك ميدقت اهيلع بجوتيف ةيبرعلا ةغللاب
 !ةافولاو ىعذلا تانالعا كلذ ف امي . بيقرلا ىلا هريشن
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 «ًاينطو ديقفلا هاما ا هللا ذحت ينلا

 يتلا ةديحولا ةرملا تناك امنيب :كلذ هباش امو

 ةيبوقع ىسقا يهو) ةيربع ةفيحص اهيف تقلغا

 ًاماع نيثالثلا لالخ ةينويهص ةفيحص ىلا هجوت

 ةرداصلا ؛توشادح» ةفيدحص قالغا يه (ةيضاملا

 دحا طقتلا امدنع .طقف مايا ةث ةثالث ةدمل بيبا لت ٍ

 اك ورز يسوع ىسومصرت - 9

 نيحلسملا دحال ة ةروص ةقيحصلا يروصم

 تارباخملا لاجر ًاديعب 6-0-0 ,نيينيطسلفلا
 فاطتخا ةيلمع لالخ :تيب  نيشلا» ةينودهصلا
 هسفنب روضملا عمس نا دعبو ٠٠١ مقر صايلا
 «يباهرألا» نأ ةينويهصلا ,عافدلا» ةرازو نالعا
 هليمزو وه هحارجب ارثاتم دهشتسا دق ينيطسلفلا
 اهترشن يتلا ةروصلا لالخ نم نيبت دقو .رخآلا
 ديق ىلع اناك نييئادفلا نا «توشادح» ةفيحص
 نمالا لاحر امهلتقو .ةيلمعلا تهتنا امدنع ةابحلا
 .دعب ام ف ةنياهصلا

 نع ةمجرتم تالاقم بيقرلا بطشي ام ًاريثكو
 ال دوهيلا ءارقلل حلصي امف .اهسفن ةيريعلا فحصلا

 ةفيحص لوقتو .برعلا ءارقلا هيلع علطي نا حصي
 فحصلا ىلع «ةيليئارسالا» ةباقرلا نا رجفلا
 ينويهصلا وزغلا باقعا يف تدادزا دق ةيبرعلا
 تقلغا ء,١! 87* (سطسعغا) تأ 17 ىفق احسب

 ءىراوطلا عافد ةمظنا بجومب «عارشلا» ةلجم
 ,1448 ماع يناطيزبلا بادتنالا ءانثا ةرداصلا
 مزلم ريغ ءاوللا فرصتم نا نا .بابسالا ءادنا نودو

 ناكو .ةرشن ةيأ صيخرت بحس دنع بايسالا ءادباب
 بحست .لالتحالا ذنم ةقياس لوا عارشلا قالغا
 كانه تناك هنا عم ةينذيطسلف ةفيحص ةصخر اهيف
 .تقؤم قالغا' ثداوح

 تاطلس اهمدختست ينلا ىرخالا تاءارحالا نمو

 ةرداصم ينيطسلفلا توصلا تاكسال لالتحألا
 دودح نم جرخت املاح .رخآلاو نيحلا نيب فحصلا

 ,ةزغو ةيبرغلا ةفضلا يف اهعيزوت ةيغب سدقلا
 عنم يف قحلا يركسعلا مكاحلل نال ,نكمم رما اذهو
 بيقرلا اهزاجا ول ىتح فحصلا نم نيعم ددع عيب
 وا فحصلا يعزوم لاقنعا هنكمد كلذك .يركسعلا

 وبا لامكو ديسلا نومام عم ثدح املثم اهؤرقي نم

 .ةيسسرقملا

 ةدئاوشعلا سلاسالا
 ةرداصملاو ةرشابملا ةباقرلا ىلا ةفاضالابو

 ىيلاسا كانه ,صيخارتلا رادصا ضفرو :قالغالاو
 ةفيحص اهتدروا امك يهو :ةقياضملل ىرخا
 يارلا نيناوق ىلا تمت ال ةيئاوشع بيلاسا ,ةيسدقم
 نييفاحصلا ىلع ضبقلا لاثملا ليبس ىلعاهنم .ةلصب
 مهتيطغت دنع نيينيطسلفلا نيروصلملاو

 لصيو .مهيلا ضيرحتلا ةمهت هيجوتو .تارهاظتلل
 ةقراح ليانق ءاقلا ىلا ةينويهصلا تاطلسلاب دحلا

 ةفيحص عم ثدح املثم ,ةينبطسلفلا فحصلا ىلع

 ةلبنق ,ستيال ديرك» ينويهصلا ىقلا امدنع .رجفلا»
 .1485 (ريمتبس) لوليا ١4 يف اهبتاكم ىلع ةقراح
 ةلواحمل «ةدوعلا» ةلجم ريرحت ريدم ضرعتامك
 ليدتغا كلذك ...رهشب ةثراحلا هذه دعب لايتغا
 ةفيحص لسارم هقيفلا ميلحلا دبع نسح قاحصلا
 لوح ًاقيقحت رشن هنال ١ 45 ماعلا ةيادب يف رجفلا
 نم ًاددع نا تمثاو يضارالا ريبورت ةحيضف

 نوعجشيو كلذ يف نيطرونم ٠ ,.ةدباهصلا نييسايسلا
 ,وياطلا» قارواب بعالتلا ىلع نوهملا ةرتامسلا

 يقاحصلا ناكو .اهباحصا ملع نود ضارا عيبو
 رثعب ملو 14 ماعلا ذنم ىفتخا دق رصن فسوي
 .نآلا ىتح هيلع

 لامعتسا ىلا ةينويهصلا تاطلسلا اجلتو
 ييفاحصلا ةيراحم ٍِق ريخا وخآ بولسا
 ةقيرط ىلع مهنطو نع مهداعبا وهو نيينيطسلفلا
 ردرحت سيئر تدعبا املثم ٠ (يكلا جالعلا رخاآ)
 ماعلا ٍِق داوحلا دنع نيسحو ١ / ماع «بعشلا»

 نود كلذ دعب هينه مركا ليمزلا تدعبا كلذك:: 65

 .بابسالا ءادبا

 وضع لثم .نوفرطتملا ةنياهصلا يعديو
 ريَزو نوراش لييراو نيهوك الوئغ تسينكلا
 بتاك وا فاحص نيب قرف ال نا ؛ةعانصلاو ةراجتلا
 يا نيبو ,ةلتحملا ضرالا ِق رعاش وا صاق وا
 لا «نانبل يف فوكنشالكلا لمحت يديلحسلف «يباهرا»

 ريرحتلا ةمظنم فوفص يف يدنج امهيلك نا
 .ةينيطسلفلا

 هذه نوريتعيف نوينيطسلفلا نويفاحصلا اما

 ذنم اوكردا دقف .اهيلع نوذخاؤي ةمهت ال ,مهل ةداهش
 هذه يف .ةيقدنبلا بداج ىلا فقي ملقلا نا ةباديلا

 .ةداوه نود اهنوضوخي يتلا ةليوطلا ةكرعملا

 لصاو وبا بيهو

 ا 4 _ ١17 ىناثلا نيرشت 73١ 7 ددعلا  ةيبرعلا ةعيلطلا



 لماش راوح
 ينزل يوونلا عدلا سل ءادأ دحا عم

 الاف 5 لا رضشلا

 :«ةييبرغلا ةفيبلطلا» ل

 اب برحلا اريحا

 رياح ززا علا نه طلو
 نا

 ةميزبلا رف اوضحت نل نوينأرتلا

 برحلا فلول ةوعر نم رثقأ فوشي وغس ناقير مل نم عقوتا لو

 رجفت لقا عافنإ

 ا ا ا ا

 ةمظنم ةعيدخ ىوس سيل ةقلاعلا ةيوونلا تافلما لوح تايفوسلاو نيكرمالا نيد يرجي م .

 ةلجم ىلع فرشملاو ةيسئرفلا يوونلا

 ةمق نا ريتعي .ةيلصفلا «كيتيلويويج»
 / ٍِق ,.نطتساو ُْق .ينايفوسلاو يكريمالا نيقالمعلا

 ةعيدخب يهتنت دق لبقملا  ريمسيد  لوالا نوناك
 .يبوروالا نمالا باسح ىلع نييكريمالل ةيتايفوس
 تاروطت تدهش ناو . جيلخلا برح نا ىربو
 تالداعملا ىلع جرخت ال يهف :ةديدج ةينادبسم

 موجه يا نا ينعي اذه :تاونس ذنم اهل ةموسرملا

 اال ىتاقلا ةيرعتاا* تن ندعلا  ةيفرعلا ةقيلطلا رب (

 د نوح

 تامحهلا نع ةخسن ىوس نوكي نل ديدج يباربا .عدرلا ةيرظن ءابا دحا .اولاغ رايب لارذجلا

 نم ةحلسا اويطقتسا نوينارمالا ناك اذاو .ةقئاسلا

 هيف امب اوطوحت نييقارعلا ناف «عبرالا ملاعلا تاهج
 .ةديدجلا تايلمعلا درل ةنافكلا

 :سيراب بلق يف .نيسلا رهن ىلع ةلطملا هبتاكم يفو
 لاجو ..ةيبرعلا ةعيلطلا» اولاغ لارنجلا لبقتسا
 ةيسايسلاو ةيركسعلا ةقطنملا تافلم 6 اهعم

 عم نمازتت يتلا ةيسنرفلا تاباختنالا ىلا قرطتو
 ةيلودلا تاقاقحتسالا» :لاق .ةيكريمالا تابياختنالا

 انلود اب دلما نوكل لقا

 ىربكل لودلا ىدل حلصلا سا يهسرلا بتاطخلا (

 ْف ذوفنلا قطانمل بدترت ةداعا ةيشع انناكو .ةمهاد
 1 .راوحلا طيرش انهو ...«ملاعلا

 ليطاسالا نا وديي :«ةييرغلا ةعيلظلا»

 يف تلخد يبرعلا جيلخلا هايم يف ةيسلطالاو ةيكريمالا
 تلوحت :لاوحالا نسحا يف ءاهناو .فهكلا لها ةيوبيغ
 :اهذم١ ديدجلا لصقلا ةنيراحو | ىوتتلاا نم وحن ىلا

 لهو . يسلطالاو يكريمالا دوجولا اذه نوميقت فيكف
 ةحزحز نع ازجاعو ءاهتاذ «ةيدامرلا ةريتولا» ىلع رمتسي
 لاديتسال ةين ةمث نا ما .هعم ًائظاوتم وا عقاولا رمالا

 ؟ةيلوذ ىرخاب هيكريمالا مالعالا
 ليطاسالا فده نا دقتعا :اولاغ رايب لارثجلا -

 يف ةيسلطالا ليطاسالاو :جيلخلا هايم يف ةيكريمالا
 لب .برحلل دخ عضو ىلا اساسا .يمري ال .نامغ رحب
 ْف اكريما ءاقلح عم نماضتلا نع ريبعتلا لسوت هنا
 ةيبرعلا ةكلمملا مهتعيلط يو .جيلخلا ةقطنم

 لودلا هذه تآدب دقو .تارامالا ضعبيو ةيدوعسلا

 .يطفنلا اهجاتنا قيوست تابوعص نم العف يناعت
 يف ةحضاو ةيناردالا اياونلا تناك ةكم ثادحا دعب و:

 نم تيوكلا جاردتسا دعب .برخلا ىلا ةيدوعسلا رج
 اهتآشنم فصقو ةيميلقالا اههايم ميغلت لالخ“
 نا لؤقلا ىلا ينرطضت تايطعملا هذه .خيراوصلاب
 لثمتت يكريمالا يركسعلا دوجولل ةيساسالا ةطخلا
 تالقان ماما ًاحوتفم هكرتو زمره قيضم ةيامح يف
 ىلع اناف ءقيضملا قلغت مل برحلا تماد امو .طفنلا
 نوديزي مهو .اوكرحتي نل نييكريمالا نا نم نيقب
 ضارعتسا ءادا :يركسعلا دشحلا لالخ نم .ًاضيا
 فارطا بيهرت دح ىلا لوصولاو .ةيسايسلا ةوقلل
 تامالع ةمث نكل .ةهجاوملل ادح عضت يكل برحلا

 عضو يف ةيقيقحلا نييكريمالا ةيغر لوح ماهفتسا
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 مقرلا .نمالا سلجم رارق ىلع اوقفاو مهنا .عبطلاب
 فقو ىلا وعدت ىتلا تاحيرصتلا نم اوفعاضو .4

 ىلع ةيداصتقا تايوقع قيبطت اولواحو .برحلا
 رانلا قالطا فقو ىلع ةقفاوملا ىلع اهلمحل ناريا

 دقتعاو .ةرمتسم برحلا تيقب .كلذ نم مغرلا ىلعو
 لالخ نم ةلكشملا نم بارتقالا ىلا نورطضم اننأ
 فقو نا نوري نييكريمالا لعلو .ىرخا بناوج
 :نارهط يف ةيفاضا تاب وعص داجيا هنآاش نم برحلا

 قوف ًالومحم ءاج يذلا مكاحلا ماظنلا ىونسم ىلعو

 رظن ةهجو نم .برحلا فقو نا امك .ةنيعم تاراعش
 ىلع هتقاط ةفعاضمب قارعلل حمسي دق ةيكريما
 ةبيداضتقالا هتاردق زيزعتو طفنلا ريدصت

 .ناربا ىلع بحسنت اهتاذ ةلداعملاو .ةيركسعلاو

 رمالا :طفنلا ريدصت ىلع اهتقاط ةفعاضم ىلا أجلتف
 دذه راعسا ىف ةديدج تارايهنا ىلا يدؤي يذلا

 ميقن يتلا يه اهدحو نطنشاو تسبلو .ةداملا

 اهتاياسح اهل ىرخا لود ةمث .ةحلصملا تابابسح

 .اهتعاضبل ةلئاه ًاقوس برحلا يف ىرت يهو . ًاضيا

 الثل .برحلا هذه فقوحت نا .نمث ياب .ديرت الو
 فقوملا رابتعالا يف انذخا اذاو .ةنيمث ةصرف رسخت
 برحلا ى.ئرت بيبا لت نا ىرن :«يليئارشالا»
 ىلع .نيبراحتملا نيفرطلا فاعضال ةيحذومن ةليسو

 «نويليئارسالا»و . ًامكاد فزنتست برحلا نا سابسا

 :ىلوالا ةجردلا يف ءقارعلا فازنتسا يف ةحلصم مهل
 ةيركسعلاو ةيلاملاو ةيداصتقالا دعصلا ىلع

 هذه يف عيبيو يرتشي يذلا يتايفوسلا داحتالاو
 .يناربالا نهولا ِق ًاضيا :ةحلصم هل برحلا

 ميدقتب هل حمسي يذلا رمالا .ايانتسو ًايداصتقا

 ةظحل يف .لفلغتلاب مث .ىلوا ةظحل يف .ةدعاسملا

 نا وا عطاقتت نا نكمُي يتلا تاباسحلا هذه .ةيناث

 تاباسح ةمث نكل .برحلا رضاحب قلعتت ضقانتت
 نويكريمالاو .برحلا دعب ام ةرتفي قلعتت ىرخا
 اذهلو .ناريا رامعا ةداعال مهرالود ىلع نونهاري
 ماظنلا عم ةحوتفملا تاونقلا ىلع نوصرحي بيسلا
 مهجعزت ال نيديدع ءاقرف نا لوقا كلذل .اهيف مكاحلا
 ةينآ تالاجم يف امك .ةديعبلا اهقافآ يف .برحلا هذه
 رمتست امردقب هنال .حالسلا قيوست لثم .ةرشابمو
 تابايدلاو رئاخذلا ىلا ةجاحلا رمتست :برحلا
 هتضياقمو .اهنم يطايتحالا ديدجت ىلاو :تارئاطلاو
 ضعب عم ناريا لعفت امك .طفنلا نم تايمكب انايحا
 ةرعللا ىسنن نا بحي ال .كلذ لك طسوو .لؤودلا

 ىمظع ةلودل ةمصاع لوحتت نيكب ثيح ,ةينيصلا
 تناك نا دعب .يجراخلا ملاعلا نوؤش يف لخدنتن
 .ملاعلا نع عاطقنا يف .اهراوسا لخاد شيعت
 .ناتيهتلم ناتطقت طسوالا قرشلاو جيلخلاو

 رسفت يتلا اهتابذاجتو ةيلودلا ةحلاصملا نابطقتست
 نا دقتعاو .رانلا فقو ىلا لوصولا نع زجعلا
 نوكي دق ًارجفت لقا عاقياب ولو .برحلا رارمتسا
 فصق وه برحلا هذه يف ينلهذا امو الود ًايلطم

 ىلا هجوت امدنع نكل .ةقيقد ريغ خيراوصب .ندملا

 يدوت نا نم:دب الف ءاهيحاوض وا .نادغب لثم ةنيدم
 ىلا ناريا ءوجل ةظحل روصتنلو .نييندم ةايجب
 نييقارعلا درو دادغب ىلع فيثك يخوراص فصق
 يتلا ةجيتنلا نوكت فيكف .نارهط ىلع يوج فصقب
 ”اهيلا لوصولا يف فارطالا لك رذاحت

 1و نماجرطاع ىلجنلتا: - 1

 نم ىوتسملا اذه ةسمالم ىف فرط يال ةحلصم اال
 دقوت يتلا ةيلودلا فارطالا ىتح الو .بعرلا
 برحلا راسم دهشي الا عقوتا كلذل .برحلا
 ىلع ءنهارلا ةعاقيا ىلع رمتسي فوس لي - تاريغتم
 .هيبسب وا يكريمالا يركسعلا روضحلا نم مغرلا
 .نزاوتلاب حمست ام ردقب .اهل ةيلودلا ةيذغتلا هذهو
 ىتحو :يركسعلا مسحلا نود هناذ تقولا ف لوحت

 اعطق دعاسب ال يذلا رمالا ؛برحلل يسايسلا ميسحلا

 .ةب وسحتلا فورظ قالطا ىلع

 ناريا عيبت تاهج يا :«ةيبرعلا ةعيلطلا» ا
 اهميلست طرتشت لهو ءدادغب ىلع اهقلطت يكل خيراوص

 ىوبس خيراوصلا خضل فقس ال نا
 ال نا ىنعت اذه ؟كلذ ىلع ةبترتملا ةيلاملا ةروتاقلا ةميق

 تبث نا دعب توملا ةلآب.نارياديوزت ىلع ةيلود طباوض
 يهاضي ال ناكو ديعصتلا ىلع ريصتو مالسلا ضفرت اهنا
 ةناسرت يقوسم ضعب مئارج ىوس ةيناريالا ةميرجلا
 ؟رامدلا

 ةنناسنا رعاشم نضرتفت كقا :اولاغ ناب لارتجلا
 طباوض ةمث ناك اذاو .ةيلودلا حلاصملا ةيبعل يف
 ةدودحم تايمك ميلست ىوتسم ىلع اهسملتا ينئاف

 .ًامئاق رتوتلا لعجي لكش يف .ناريال خيراوصلا نم
 نزاوتلا يف رثؤي رصنعب اهديوزن نود لوحيو
 .يجيتارتسالاو يركسعلا

 لودلا ميقوت ينعي اذام :.ةيبرعلا ةعيلطلا» 8
 هكر نارعقلا لع نفالا سلجم يق ءامقتالا' سمكلا

 هتاذ تقولا يف هفسن مث جيلخلا برح هيوستي يضاقلا
 لهف «هتايولوا لسلستو هدوتيل ةفلتخم تاءارق لالخ

 فورظ ءانب يف «بئاغلا ريمض» يه ةيلودلا ةيقادصملا
  ؟ءفاكتمو لداع مالس

 4 يو ىربكلا لودلا نا اولاغ رايب لارنجلا

 اهنكل .برحلا فقو انسايبس ديرت اهنم ةيمها لقالا

 طاقتلا نم دب الو اهتيذغت ىلا ىعست .ًايحلصم

 حلاصملا ةبغلو يمسرلا :باطخلا نيب ةيجاودزالا
 نود لوخي ءيش الو .ةموتكمو ةيرس ىقيت ينلا
 ىلع كلذ دعب لمعلاو .ةيمهالا هذهب يل ود رارق ذاختا

 لجو هدح قلع ةنواي: لك: خلاص يقصي :ةيضو وبات
 تذختا ةديدع ىرخا تارازق ةمث تناك :54/ رارقلا
 ةظحل تفسن مث ٠ .عامجالا هيشب وا ,عامجالاب

 ٍْق ًامئاد حجنت مل ةدحتملا ممالاو .اهبلع عيقوتلا

 اربح يقب رارق نم مكو .يلودلا مالسلل اهتيؤر ضرف
 قرشلا يف عارصلا ىلا ةبسنلاب ًاصوصخ .قرو ىلع
 يقالخالا دعبلا نم ازهت ةيلودلا حلاصملاو :طسوالا

 دعب و ٠ .ايصخش اناو .لودلا نبب تالماعتلا فق

 نمو 67 رارقلا نم ًايباجيأ ًائيش عقوتا مل. ةدرحت

 ضعب أجلت نا تعقوتو .هقيبطت ىلع لمعلا ةيناكما
 ةعرذتم ؛هنم لصنتلا ىلا هتمربا يتلا فارطالا
 فورظلا نا ىرا ال .نآلا ىتحو .يناريالا ضفرلاب
 ...ةيلودلا فورظلا عيطلاب ينعاو .هقيبطتل ةمئالم

 ناريا» ىلا نورتشت مكلعل :«ةيبرعلا ةعيلطلا» ا
 دعبلا مادعنا نع نوثدحتت امدنع ةيسنرفلا «تيغ -
 همث تنتاك هظحلو .ةيلودلا ةشايسلا يف و ىقالخالا

 يا ىلع لماشلا رظحلا عم ةيسنرف ةيسسر + بنا هنن

 اذه قرخت :ءةهج نم رثكا تناك «ناريا ىلا حالس
 نيتيمرهلا يف ةذفان تايلعاف ضعب نم ةيطغتبو .رظحلا

 هذه ىلا مكترظن يه ام .هيسايسلاو ةيركسعلا

 خأ 5 دودحم تايفك

 ؟تاذلاب تقولا اذه يف اهتراثا اذاملو ؟ةحيضفلا

 ةذه ىف ريظتح وق امر: اولاغ رام لارستسجلا -
 ةيسنرفلا ةيمسرلا ةسادسلل ةضقانم اهنا تادلمعلا
 بيبسب :ناريا ىلأ حالس رددصت مدع ىلع ددشت يتلا

 دذهو .قارعلا ىلا اندشت ينلا ةصاخلا تاقالعلا

 يسايبسلا رارقلا ءارو نكل . ديلاقت اهل ةسايسلا

 ثدحي انهو .رخآ عون نم حلاصم ةمث تناك يمسرلا

 لودلا ىلا ةيسنلاب هتلق ام ةدحاو ةلود لخاد
 اهفسن مث .ةنيعم ةسايس نع نالعالا يا .ىرخالا
 .اهعم ضيقن فرط ىلع ةيسايس ةسرامم ىلا ءوجللاب

 نع انلعا امدنع .هتاذ حفلا يف انعقو اسنرف يفو

 انقرخ مث ؛:ةهج نم «ناريا ىلا حالسلا رظح ةسايس
 نوكت دق ةلودلاو .ىرخا ةهج نم ةسايسلا هذه

 قو .هب ملعت مل اهنا اضيا نكميو .قرخلاب تملع
 ناتيسنرف ناتسانس كانه تناك :ةيئاهنلا ةلصحملا

 ةموكحلا لظ يف يا .دحاو فقس تحت ناتضقانتم
 يف نيباطخ تغاصو نيتغل تملكت ينلا اهتاذ

 هديؤب يريهمامج باطخ يا .ء.اهتاذ ةظحللا

 .هل داضم ىناد وست قا يعيذصت رخاو «نويسنرفلا

 ةليط نينزاوتم ارمتسا نارفانتملا ناباطخلاو
 ...ماوعا
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 ىلع .ةيمالغالا ةلاهلاب اهتطاحاو .تاذلاب ثقولا اذه
 ؟ةو سيب مرد هكا نم مقيولا

 ةعيبط ىلا يبأر يف كلذ دوعب : اولاغ رايب لارنجلا

 بختني يذلا يسنرفلا سيئرلاو .يسنرفلا روتسدلا
 عتمتب روتسدلا اذهل ًاعبق .تاونس عبس ةدل

 تايبحالصلا نم ةيبرق .ةقلطم هيش تايحالصضي

 ةنجلي ديقملا فوشتايروغ لثم سحل وهو .ةيكلملا

 ةئمهالا نم بصنخملا اذهو .هتاوطخ بساحت ةيزكرم

 هذهو .هعازتنا لجا نم نشت كراعم نا ثيحب
 تاباختنالا ةيشع ةدوجوم نكت مل حئاضفلا

 ةيروهمجلا وا ةثلاثلا ةيروهمجلا نمر يف ةيسائرلا
 نع الضف .ةيروهمجلا سيئر عقوم ثيح ةعبارلا
 ةيروهمجلا عم نكل .نييوناث اناك هتايحالص
 امو /١95 ماع لوغبد لارنجلا اهقلطا) ةسماخلا

 روتسدلا لوخو .رومالا تلدبت (ةرمتسم تلاز
 يا نا ىتح ةقلطم تايحالص ةيروهمجلا نسيئر
 اناهر ةطلسلا تحضاف .هنم رارقب قلعتد تاب ءىش

 لاما ذدقعت ةيسايسلا بازخالا لكو .ًالئاهو ًايساسا
 بصخملا اذه عارتنال ةسسئئر قارواب كاسيمالا ىلع

 تالجسلا نم شبنت ينلا حئاضفلا رانا وددت كلذل

 قايبسلا نم ًاءزح ةيبسائملل اهعيملت داعُتو ,ةمددقلا

 رذق وه ام رشن ىلا آجلن ٍبازخالاف .هيزيلالا رصق ىلا
 نا لوقا انه نم .اضعب اهضعب تاردق نم لينلل
 حمسي ذا ؛تايباجيا هل نهارلا يسنرفلا روتسدلا

 هذهو .ةيسايسلا تاسسؤملا لخاد ةيرارمتسالاب
 هنكل ةقياسلا ريتاسدلا عم ةدوقعم تناك ةلداعملا

 هبش ةطلس رصح ف ةلثمتم ,تايبلسو قفارتي
 رفالا ,.تاونس عدس ةلبط .دحاو لحر دب ُِق ةقلطم

 طخلا يف عوقولا تايناكما ىلع يوطني يذلا

 «تيغ  ناربا»١ عم رمالا وه.امك ,.يحئاضفلا
 يف رثؤت ةحيضفلا هذه نا يف كش الو .ةيسنرفلا

 ةيقادصم نم لانتو .يكارتشالا بزحلا ديصر

 يح ىنتار ا ب 1 _ دا ةقلا دقوا ا ل ديمللا د ةةووعلا ةنلطلا



 ةيروهمجلا سيئرو .هتاسرامم ةبقالخاو هتروص
 .ةيسائم نم رثكا ىف .ضقانتم لكش يف فرصت هتاذ

 يف ةيركسعلا تاعانصلل ضرعم رخآ ىف هنا ركذا
 ةاركاطنا نيردت.قا يلح تنذر وسيول رام
 يتلا ةدتعالاو رئاخذلا نود نم ةلتاقملا ةيسنرفلا
 ةدهاشم ضفر هنال :ةيراضلا اهتوق لكشت
 يف بطخ هتاذ تقولا يف و .ةيعفدملا عطقو خيراوصلا
 حتهب حمكحلا, نا مهل الئاق نيدسترفلا نييعانصلا

 هنا رطخالاو .:ىصقالا دحلا ىلا مهتعاضب قيوستب
 ريدصت تاليهست تفعاضت ١98١,. ماعلا ذنم
 قيمع ضقانت ةمثو .جراخلا ىلا يسنرفلا حالسلا

 :يسايسلا كالهتسالا مسرب لوألا :نيفقوم نيب
 سفنلا يف ةلصأتملا مالسلا-ةعزن ءارغا ىلا فدهبو
 يذلا ح السلا تاعانص حسرب يناثلاو .ةيسنرفلا

 ةرمتسم تابيلط نم ديالو :صخش فلا ٠“ فظوت

 فرعا الو .اهلامع نم مسق حيرست ىلا رطضت الثل
 يتلا ةيصخشلا كلت الا نارتيم سيئرلل ًاهيبش
 مسا اهيلع قلطاو .رييلوم يحرسملا بتاكلا اهمسر
 ةسرامملابو ةجودزملا ةغللاب رهتشا يذلا «فوترات»

 .هجودزملا
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 نانهرةمث .ناك.لهو ؟خالسلا ةشرو:لظ يف :ةيسنرفلا
 ؟ةحلساب نئاهز هضياقم ىلع

 مكحلا نا ىفخا ال :اولاغ رايب لارنجلا

 ءارو فقت نارهط نا نم دكأت نا دعبو يكارتشالا
 لالخ نم اهتلامتسا لواح .نييسنرفلا فاطتخا
 نا ءرخآ ىوتسم ىلع .اهل دكاو .ةحلسالا تانحش

 لبق ام ىلا ىقرت قارعلا عم ةمربملا حالسلا دوقع
 ىلع لضحب مل هنكل .ةينارنالا  ةيقارعلا برحلا
 .ةحلساب نئاهرلا ةضياقم ةطخ تلشفو .ةجيتن

 قيوست نم لوالا فدهلا نا لوقلا ىلا ليما يننكل
 ايداصتقا لب .نئاهرلا نكي مل ناريا ىلا حالسلا
 كشو ىلع تناك تاعانص ميوعت راطا يفو .ايلامو

 ةيمرهلا يف طاسوالا ضعب تناك اذاو .سالفالا
 ةياهنلا ٍِق .اهتاف .ةعلاض وا ةلوؤسم ةيركسعلا

 قيدص اهسأر ىلع ناكو .عافدلا ةرازوب ةطبترم
 ىطغ هنا ةفاحصلا لوقت :ةيروهمجلا سيئرل
 نويركسعلاو ١98 89 ١19/85 نبب تاقفصلا

 هذه ىلع نيقفاوم ريغ اوناك ولو ىتح «نوعيبطب

 يف حيلستلا ةرادال ةيلوؤسملا لّمحا اناو .ةسايسلا
 نيزو.عم ىثابم لكش يف لمعت يتلا عافدلا َةراَرَو
 يرجت جراخلا ىلا ةحلسالا عيب ةيضقو .عافدلا
 ءارزولا سيئرو .ققدتو رظنتو عمتجت :ناجل لخاد
 ةجيتنلاو اهنع ةرداصلا تارارقلا ةروص يف نوكد

 تارابتعا هل يسايس نارق حالبسلا عنب نا يه
 .حودلا ةمومسم ءاوحالا نا ٍْق كش الو .ةيداصتقا

 لها ةدراَن اهب موقي يتلا حتئاضفلا دذهل ةجيتن

 يسنرفلا ماعلا يارلاو :نيمملا لها اروطو:رايسبلا
 لبق تايلوؤسملا ديدحت ديريو .لوهذلاب باصُم
 ةبقاعمب بلاطب هنا امك .يباختنالا قاقحتسالا
 .ايئاضق ةحيضفلا نع نيلوؤسملا
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 نع .كدتحتتيقلاا نا بحالا يف مهيار ام :عييلطمتلا

 نتاهرلا تكحضصأ نأ

 ١ يناثلا نيرتشت 75 7717 ددعلا  ةيبرغلا ةعيلطلا ١9217

 اولاغ لارتجلا 0 ةيلوذلا ع ملاصملا : ىقالخالا هللا

 ةنيدم عاطق ىلع ديدج موجه نشل ةيناريا تادادعتسا

 تامجحهلا ىلع نيرداق اولاز ام نييناربالا له ؟ةرصبلا

 نم. ةدافتسالا مدع ىلع نيرصم اولاز ام له 'ةريبكلا
 ؟ةقئاتسلا سوردلا

 ذنم دوست يتلا ةندهلا نا :اولاغ رايب لارنجلا

 ةئبعت ءارجاب نييناريالل تحمس نوكت دق روهش
 مهنا يتامولعمو .ةرصبلا ةنيدم ىلع موجه نشل
 اويسردو .ةفلتخم رداصم نم ةحلسا اوسردك

 .ةيتا تايلمع فدهب .ةديدج ةيموجه تاكيتكت
 نم تادحوب ةهبجلا ىلا اوعفد مهنا ىلا ىمارتو

 ام ىلع جرخت جئاتنب اوزوفي نل مهنكل .تاعردملا
 اودعتسا نودقارعلاف .ةقداسلا تارملا يف يف دودصح

 ال ضرالا ةعيبط نا امك .ةهحاوملل ًايسفنو ًاينقت

 ةينيط ضرا قوف مدقتلا ىلع تاعردملا دعاست
 يف ىدملا ةدبعبلا ةيعفدملا رود انه نم .ةيعقنتسمو

 عونلا اذه اسنرف يف انفرع دقو .ةيتآ تاهجاوم ةيا
 ماعلا يف ضرالا ةعيبط هضرفت يذلا ةهجاوملا نم
 مهنا لاقي نيذلا نييناريالا نكل .نادرف لوح 7
 امصخ نوهجاوي تاعردمو ةحلساو نيلتاقم اودشح

 نا عقوتا ال كلذل .نيلتاقمو ةحلسا ًاضيا دشح
 .دديدج تايطعم نع ديدجلا موجهلا رفسي
 ةرم راركتلل ةحشرم ةقباسلا تاهويرانيسلاو
 دعب موجهلا وبخي مث .ةفينع تاماحتلا يا .ىرخا
 مهدعاوق ىلا نيمجاهم نم ىقبي نم دوعيو .كلذ
 ..ةديدج تامجف راظتنا ف .ةيقلحلا

 مسوم ىلا نورظنت فيك :«ةيبرعلا ةعيلطلا» ا
 تاونس ةعيطق دعب رصم عم ةيبرعلا تاقالعلا دداعا

 روط يف ةديدج ةيسايس ةلداعم ةمث نا ىنعي اذه لهف
 تاقاقحتسا ةوحاوم قو ةقطنلا ف لكبفلا

 *اهتاعبتو ةيناريالا  ةيقارعلا برحلا ىلع

 ةيترتم ةيتآ

 لوقعملا ريغ نم هنا يل ودين : اولاغ رايب لارنجلا -
 ,ةيبرعلا مومهلا جراخ ةياهن ال ام ىلا رصم ىقبت نا
 تمسر ةيناربالا  ةبنقارعلا برحلا نا اصوصخح

 نا لدبي ؛ةظحللا ىتح ءيش الو .ةقطنملا يف تالوحت

 .بيرق لبقتسم يف اهرازوا عمضت فوس برحلا هذه
 ناغير ةمق نا نودقتعت له ..ةيبرعلا ةعيلطلا . ا
 ةيقارعلا برخلل ًادح عضت فوس ةلبقملا ف اوشتايروغ

 لاحم ةهمث لهو ؟ةندهلا وحن اهب فطعنتو .ةيناريالا -
 ةطارزالا برحلا ةلجح.يف كوت فوقألا جراخ .تارارقل
 ؟يىلودلا قافولا ىوتسم ىلع ةمقلا هذه نم نوعقوتت اذام

 تقوس ةمقلا هذه نا دقتعا :اولاغ رادب لارنجلا

 ىلع ًاسايقو .جيلخلا برح لوح ماع نايبب جرخت
 . هذه.نا ىرا ؛نآلا .ىتح ةيلودلا دوهجلا :ةجيتن
 ىوس .جيلخلا برح قف ةنده ةيا نع رفست نل ةمقلا

 سسلو .ينمتلا ةغبضص ٍْق .برحلا فقو ىلا ةوعدلا

 نيب يضاملا ةكرت اهيف لخادتت ءبرحل دح عضو الهس
 .لبقتسملاو رضاحلا سجاوهو .نيفلتخم نيبعش
 لوح لاقي ام دجلا لمحم ىلع لمحا ال بيسلا اذهلو
 ةمثق .ينيمحلا توم عم برحلل ةنكمم ةياهن

 لوقا داكاو .برعلا هاجت ناريا يف ةيئادع ةيكيمانيد
 .ةرّذجتم ةيئادع ةينب

 ناغير ةمقل تاساكعنا ةيا :.ةيبرعلا ةعيلطلا» ا
 لهو ؟ابوزوا يف يجيتارتسالا نمالا ىلع فوشتابروغ -

 خيراوصلا بحس دعب ةفوشكم ودبت «زوجعلا ةراقلا»
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 ؟ةيتاذلا ةوقلا ىلا اءوجل تضتقاو :ةيفاك نكت

 نييكريفالا نيب يرجي ام :اولاغ رايب لارنجلا -
 سيل ةقلاعلا ةيوونلا تافلملا لوح تايفوسلاو
 ف تدقع يتلا ةمقلا فو .ةمظنم ةعيدخ ىوس
 قافتا ةدوسم :ىرحالاب وا ؛قافتا ناك .كيفايكير
 يف ةيخوراصلا ةناسرتلا نم ةثملا يف 5٠ بحس لوح
 اهدافم ةلداعم ىلا تدنتسا ةدوسملا هذهو .انوروا

 ال ناكو .بعرلا نزاوت وا لداعتلا اسمال نيفرطلا نا

 اده ىلع بترتملا رطخلا ليطعت نم .ذئدنع .دب
 عماوصلا ددع صيلقت يف عورشلا لالخ نم نزاوتلا
 عزن ظحل صيلقتلا اذهو .ةيخوراصلا تاصنملاو

 .ةيبوروالا ةطيرخلا قوف ةرثانتملا ةيمكلا فصن
 ىتح مربُي مل قافتالا اذه .يبرغلاو يقرشلا .اهيقشب
 يف نزاوت اللا ثيح قافتا مربا لياقملا يفو .نآلا
 .نزاونلا راطا يف سيلو .دئاسلا وه ىوقلا
 .قافنالا اذه حماربا نم اويسك نيذلا مه تايفوسلاو

 يتلا خيراوصلاو .نييكريمالا ىلع نوقوفتم مهنال
 يشو .ةدودحم ةيريمدت ةردق تاذ يه اهبحس ررقت

 فو .ةيجيتارتسا اهنم رثكا «ةيسايس» خيراوص
 لح نوسيكريمألا . عزمي فوس .ةبزاوم ةوطخ
 يا .نييبوروالا عم افلاحت تسرا يتلا خيراوصلا
 ةمق هسركت فوس يذلا قافتالا دعبو .تايفوسلا نا

 ةيبرغلا ايوروا ديدهت سورلا عيطتسي :نطسقاو
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 مهنأ يا .درلا ىلا نيبكريمأالا جاردتسا نود نم

 ىلختي فوشتابروغو .ايملس مهدييحت يف اوحجن
 يتلا 4٠١: .سا .سا» خيراوص نع ةقيرطلا هذهب

 لقا تارم رشع يهو .نمزرلا لعفب .ةكلاه تحبصا
 ةيوونلا سوؤرلا تاذ .«غنيشرب» حيراوص نم ةقد
 تائم ثادحا ىلع ةرداقلاو .ريمدنلا ةبنوقلا

 لكشلا اذهبو .يتايفوسلا داحتالا يف :ليبونرشت»
 لامعتسالل ةلباق ربغ ةحلسا فوشتابروغ ضياقت
 .نييكرنمالا ىدل ىوصق ةيلاعف تاذ ةحلساب هيدل
 قوس اهناب فوشتابروغ  ناغير ةمق تفصو كلذل
 اسايق فصولا اذهب ثيشتم اناو .ةعيدخلل ةديدج
 ةمق ًاصوصخ .ةقباسلا ممقلا رضاحم ىلع
 .كيفايكمر

 قبطن نا انعسو يف لف :«ةيبرعلا ةعيلطلا» ©
 أجلي نل نايكلا اذه نا لوقنو :«ليئارسا» ىلع ةلداعملا

 ةّعشملا اهتافعاضم نال ةيوونلا ةلبنقلاب حيولتلا ىلا موي
 ةيوونلا ةلينقلا لوحي يذلا رمالا .هيلع دترت فوس
 ؟ريبعتلا زاج ذا ,سأيلا ةلبنق ىلا« ةيليئارسالا»

 ةيوون ةوق ؛ليئارسا, اولاغ رايب لارنجلا -
 اذه لامعتسا ىلا اجلت نل اهنا ينيقيو .ةريغص
 ةيبرملا عياصالا ناب ترعش اذا الا حالمسلا

 .رحبلا يف ىمرُت نا كشو ىلعو .اهقدع قوطت تحبصا
 ح البس هنا .يوونلا حالسلل يساسالا طرشلا اذهو

 رمالا قلعت اذا اما .ريبكلا رطخلا تاظحل يف يئاقو

 نم ةريخالا ةطقنلا ىلا بهذت نل اهنا يا :حالسلا
 دقتعاو . تافعاضم نم كلذ ىلع بترتي ام عم ,فنعلا
 حالسلا نم عونلا اذه مزلتست ال ةقطنملا فورظ نا

 كالتما ىنعي اذام :«:ةببرعلا ةعبيلطلا» 1

 هذه رثؤت لهو ؟ةيكريمالا رغنيتس خيراوصل نييناريالا
 «يقارعلا ىوجلا قوفتلا ىلع خيراوصلا

 ترهظا خيراوصلا هذه :اولاغ رايب لارنجلا -
 تاماوحلا دض ناغفالا نيمواقملا برح يف ةيلاعف

 نيذلا مه نيمواقملا ءالؤه نا يل ودبيو .ةيتايفوسلا

 تارئاط دض اهلامعتسا اودارا نيذلا .يناربالا

 ىونش نوكلمي ال مهنا دقتعاو . ةيكريمالا رتب وكيلهلا
 نيزاوم يف لاح يا ف رثؤت ال ٠ دم ةدودحم تايمك

 ...يقارعلا يوجلا قوفتلا
 ملستلا ىلا نورظنت فيك ..ةدبرغلا ةعيلطلا. ا

 ةييقروب ةيحنت عم سنوت يف اثدح نيذللا ميلستلاو
 ؟مكحلا ةمق ىلا نيدباعلا نيز لوصوو

 ذنم رييغتلا اذه عقوتا ٌثنك اولاغ رايب لارتجلا -
 لبق بحسنا ةبيقروب نا ول ىدجالا نم ناكو .نمز
 .سنوت يف ًاريبك ناك لملمتلا نا ًاصوصخ .ماوعا
 مهملاو .هتاذ ىروتسدلا بزحلا ةعامج لخاد ىتح
 ةشبحلا روطاريما ريضم قلي مل هتيحنت راطا يف هنا

 ديلاقتلا اهلعلو .فنعلل ضرعت يذلا يسالسسالبه

 تمهسا يتلا يه فنعلا عم ىقانتت يتلا ةيسنوتلا
 نود نم ةيملس ةيلمع ميلستلاو ملستلا لعج يف

 .مد ةقارا

 حاّيصلا رينم :سيراب يف هرواح
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 فسد ودود وجبس رج دا

 نار دووم مرش ةينيطسلف ةلودب فارتعالا
 هوجسس» ودبس جوجو جسم دحام 3 اة ةووواوجوبوجسوو مج بدو سمس و

 .نويسنرفو برع نويسامولبد
 ركف لاجرو نويمالعا

 «ةيبرعلا نادلبلا  اسنرف ةقلح» ةوعد اول
 ,سيراب يف يسامولبد ءادغ ةلفح ىلا

 ةحمدتلا ضوفم ءاقلل

 نوسيش دولك ةكرتشملا ةيبوروالا قوسلا يف
 .«ةيبرعلا اسدرف ةسايس» ع وضوم لوح

 .ءاقللا ترضح .ةيبرعلا ةعيلطلا»

 فقاومو راكفا نم هيف رادام تلجسو
 :ثالثلا طسوالا قرشلا تامزا لوح

 ةينانبللا ةمّزالاو ةينيطسلفلا ةيضقلا .جيلخلا

 جود 7 با جما عميجواج 1 م ودايحموب وادم سم وو جاو#

  اسنرف ةقلح» هيلا تعد يذلا ءادفلا

 ىلع طقف ًامسد نكي مل ؛ةيبرعلا نادلبلا
 ىلع ًاضيا امسيب ناك لد :ةيجولا ىوتسم | ١

 ضوفم ناك يذلا ءادغلا فيضو .ةسايسلا ىوتسم
 ريروو ةكرتشملا ةيبوروالا قوسلا يف ةيمنتلا
 هتريخ عضو نوسيش دولك .قباسلا اسنرف ةيجراخ
 ةيؤر جسنو .نازيملا يف هتاروصتو هتامولعمو
 برح :ةيساسا اياضق ثالث ديعص ىلع ةلماكتم

 .ةينانبللا ةمزالاو ةينيطسلفلا ةيضقلا .جيلخلا
 .اهتايصوصخ يف اهيلا قرطت ةثالثلا تافلملا هذهو

 ةيواز نم ء.اهنيب لصولاو لصفلا طاقن يف اهجلاعو
 يذلا لوكوتوربلا ناك اذاو .اهب يسنرفلا مامتهالا

 ةقلح» لامعا ىلع ةفرشملا هتبترو .ءادغلا ةلفح داس
 ,ليفرب ورف ود نيترام :ةيبرعلا نادلبلا  اسنرف
 نم ةثلاثلا ةانقلا ف طسوالا قرشلا يف ةيصاصتخاو
 ,يواستلاب ةلئشا حرط مزلتساو .ةيسنرفلا ةرفلتلا
 نييفحص "و برع نييفحص " نيب ىلوا ةظحل يف
 ةكرتشملا قوسلا يف ةيمنتلا ضوفم ناف :نييسئرف
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 نارهطو سيراب نيب ناشرطلا راوح :نوسيش دولك

 ةلفح يف هنكل .ةيسانم نم رثكا يف اهنع ربع نوكي

 ةميدقلا هتيؤر ىلع نوسيش ىفضا ةروكذملا ءادغلا

 يف تباوث هربتعي امع عافدلا يفو :ةغفارملا يف ةرارحلا
 .تايوستلا يف تباوثلاو عارصلا

 :ةيلاتلا طاقنلا قوسن .هلاق ام زاجيا اندرا اذاو
 نا :ةيناردالا 5 ةيقارعلا برحلا ىوتسم ىلع -

 .ةيناردالا ةينيدلا ةيفقلسلا ةهحاوم ٍِق لبسي لادغب

 م <

 .دادغب ىلا لوصولا ىف طقف حمطت ال ةيفلسلا هذهو

 برحلا انه نم .توريبو تيوكلاو ةكم ىلا لب
 علطتت ةيناريالا ةينيدلا ةيفلسلا تماد ام ةرمتسم
 ىذصت قارعلا نا نوسيش ظحالو .شالفنالا ىلا
 .اهل قارتخا يا نود لاحو ةيشالفنالا هذهل

 ضوفم اعد :ةينيطسلفلا ةيضقلا ىوتسم ىلع -
 نيفرطلا ةكرتشملا ةيبوروالا قوسلا يف ةيمنتلا
 امهضعبب فارتعالا ىلا ينيطسلفلاو «يليئارسالا»
 دودح مسرت نا دعب ةيوسسمتلا لجا نم ء.اضعب
 .ةيلود ةنامضي .ةينيطسلفو ,ةيليئارسا» نيتلود

 ناب ارارم :نييليئارسالا» حصن هنا لاقو
 دب ال يذلا قحلا اذهو .ةلود يف ًاقح نيينيطسلفلل

 «لدتارسا» لدقتسمل ةنامض وه ايناديم هتمحرت نم

 .باجنالا ةيكيمانيدب فورعم يبرع طيحم طسو
 .«ةيفارغميدلا ةلينقلا» هامس ام اذه

 لمعتسا .ةينانبللا ةمّزالا ىوتسم ىلع -
 نا لاقو .«سأيلا»و «ززقتلا» لثم تاملك نوسيش
 ثادحالا لكل يومد روكيد وا ىدص قودنص نانبل
 نييجراخلا نيدعالل دب الو .ةقطنملا ف يرجت ينلا

 نع فقوتلا نمو ,نانبل نع مهيديا عفر نم
 فشكتساو .هئنانيا نما باسح ىلع ةوقلا ضارعتسا

 نع نانبل دييحت اهنم .لحلا ىلا يضفت دق تاونق
 نهارلا سجاهلا نا فخي ملو .ةقطنملا يف تاعارصلا
 نا ىلا حملأو . ءاذغلاو ءاودلاو ءاسكلا وه توريب يف

 .كلذ ىف رصقت مل ةكرتشملا قوسلا

 ايانث يف ترئانت يتلا ليصافتلا ضعب نم دب الو
 .ضرعلا اذه

 يف ةرم تاذ ددرتي مل يذلا نوسيش دولك نا
 ديسلا ةينيطسلفلا ريرحتلا ةمظنم سيئر فصو
 ةموكحلا سيئر روضح يفو «توريب ف ؛تافرع رساي
 سيئرلا ةماخف» ب نازولا قيفش .ٍذئموي .ةينانبللا
 يف ةيكريفا ةيسايس ةداع كانه تناك اذا امع لءاستي
 يباختنالا ماعلا نع رظنلا عطقم .طسوالا قرشلا

 همسا ًائدشت ,عقاولا ىف .فرعا ال :بيجيو ...نهارلا

 . .ةقطنملا يف ةيكريما ةسايس»

 لولا ةوطحلا ةمف

 ٍْق .ًادوصرم ناك ءيساموليدلا ءادغلا» نكل

 لوالا لاؤسلا ناك كلذلو .نامع ةمق ىلع .هتيادب

 اهتيمها لوحو اهلوح نوسيش ىلع حرط يذلا
 ةمق نا»١ :باحاف .ماعلا يبرعلا راسملا ٍِق هرظنب

 يمالسالا  يبرعلا عمتجملا يعو ىلع تدكا نامع

 ةعافدنا اهتدلو ىتلا رارقتسالا ديدهت راطخال
 ثدح ىوتسملا اذه ىلع .يهو .ةينيمخلا ةيفلسلا
 يناريا لغلغت لك تبجش اهناو ًاصوصخ .مهم
 ,لياقملا ىف ءىنعي ال اذهو .ةيبرعلا ىضارالا لخاد
 ةطخ ةياهن يف انحبصا .نامع عامتجا دعب .اننا
 تاوطخب مدقتن اننا وا «ةيناريالا جاجترالا قيوست
 قرشلا يف ةيوستلل يلودلا رمتؤملا وحن ةتباث
 :نامع يف تققحت دق ةيساسا ةوطخ نكل .طسوالا
 .«نيفدهلا نيذه وحن

 نرعلاو رمق
 ةمق نا وه نوسيش دولك تاروصت يف تفاللا
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 ىلا رصم ةدوع ةمق هئلا ةيسنلاب تناك دقو نامع

 وحن روبعلا يف ةظحل ,رصم ىلا برعلا ةدوعو برعلا
 وهو .لقالا ىلع ةيبرع ةظحل اهنا .ىلودلا رمتؤملا

 دقو .رصم لوح فافتلالا ةرهاظ رسفي يذلا رمالا

 دعب :ين ودلا رمتؤملا فلم نم لوالا لصفلا ف نوكن
 ملسيو .هعم نوفطاعتملاو .دهوديؤم هل حبصا نا
 تابوعص ةمث ةمث ناب يبوروآلا ةيمنتلا ضوفم
 ىلا اهدرم :يلودلا لمشلا ماشتلا نود لوحت

 تاظفحت ىلا امك .ةدكريمالا تاباختنالا قاقحتسا

 نييساسالا نيبعاللا نا» :لوقيو .,«ةيليئارسا»
 نا نم مغرلا ىلع :ضوافتلا يف مهتيغر نع اوربع
 تالوحت سملتا نا ديراو .ةفلتخم مهتاحومط

 يفف .نييساسالا نيبعاللا فقاوم يف ةيرهوج
 اهدحو ةيفاك دعت مل ةوقلا ناب ةعانق ةمث ليئارسسا

 اهتدابق ىدل فوخ ةمثو .لدقتسملا ةنامض لجا نم
 لطت تأدب يتلا ةيدوهيلا ةيفرطتلا تافعاضم نم
 .ةقطنملا ىف ىرخالا تايفرطتلل ةلئامم ىهو ءاهسأرب

 ًاضيا يه ةيبرعلا ةيفارغميدلا ةيكيمانيدلا نا امك
 نا ىرا ؛ىرخألا ةفضلا فو .فوخو قلق ردصم
 امك .(نامع ةمق) فقوملا ةدحو وحن نوطخي برعلا
 وحن نوطخي .مهرودي .اوأ دب .نيينيطسلفلا نا
 ىلع تارشؤم هذهو .(رئازجلا رمتؤم) فقوملا ةدحو
 ىلودلا رمتؤملا عورشمل يجيردتلا جضنلا

 نرعلا مم ةقينو باو
 لودلا  اسنرف ةقلح» ءادغ ف نوسيش دولك ناك

 ببصتت تناك هراكفا نا امك :ًاقرع ببصتي :ةيبرعلا

 ةلئسا ىلع دودرلا ربع .صرحو .ًاضيا .ةدج
 مكحتن يتلا «تباوثلا» رشني نا ىلا نيرضاحلا
 ىلا ةجاح يف ابوروا نا» ىأرف :ةيسايسلا هتيؤرب
 ىلا ةجاح يف اسنرفو :ثلاثلا ملاعلا عم ةقيثو طباور
 رحبلا ضوح لودو يبرعلا ملاعلا عم ةقيثو طباؤر

 يذلا وه يفارغجلا سامتلا سيلو ,طسوتملا ضيبالا
 سحجاه نسل نا امك .ةجحاحلا هذه هدحو رسفي

 .هدحو .قلطا يذلا وه ةيبوروآلا ةعلسلا قيوست
 ةيبرعلا قوسلاب اذاف .ًاماقرا قاسو .ةجاحلا هذه

 هيعوتست ام فاعضا ةيبوروا تاجوتنم بعوتست
 عم ةيبوروالا ةراجتلا نا نا .ةيناباي علس نم
 يف رالود تارايلم ٠١ مقر سمالت يبرعلا نطولا
 سيل (دحاو بناج نم هلعل) «جهوتلا» اذهو .ماعلا
 نوكت نا بحي تاقالع نع ريبعت هنا . ةفداصملا دنلو

 اسنرف تاقالع نبب زيدمو . .اماغدناو اماحتلا رثكا

 تاقالعو .يبرعلا برغملا ف لود ثالث عم ةقئاوتملا

 نا لاقو . جيلخلا عم ةقئاوتملا ةينوروالا ةعومجملا

 رثكالا, ريبعت لمعتسا) ًابرق رثكالا يه اسنرف
 وا صالخلا رحب طسوتملاو ,حلاعلا نم («:ةيميمح

 ملاعلا لود لثم .نوقلق نحنو .انل توملا رحب
 .اهريداحمو ةيفلسلا ةمحهلا نم ىرخالا يبرغلا

 اعاقنا ةظحللا هذه يف .يدترت اهنا اصوصخ

 تانايدلا نضح طسوالا قرشلا نال انركسع

 خانم يف لعافتت نا بجي يتلا ةثالثلا ةيديحوتلا
 نم ددعل امئثاد تلق دقو .لدادتملا مارتحالاو ملسلا

 ىلع روثعلا مهيلع نإ ,نييليئارسالا يئاقدصا

 و طي نورد ب رم: -

 نا بجيو :برحلا يف سيلو مالسلا يف مهلبقتسم
 بعشلا اهدف امي ؛اهقوقح ةقطنملا بوعش لك لانت

 هنأ نيدنيطسلفلا يئاقدصال تلقو  يحيلجحلعلا

 .دوحولا ُِق «ليشارتسا» قحب فارتعالا بح اد

 يذلا يقرشلا ناكملا ف ةعطاس ءاوضالا تناك
 فو .«ةيبرعلا نادلبلا  اسنرف» ةقلح روضح مض
 لوح ةلئسا تراد .ءادغلا نم ةريخالا تاظحللا

 يناريالا  يسنرفلا عيبطتلا لشفو سنون يق رييغنلا
 و 1977 نيد ناريا ىلا ةيسنرفلا ةحلسالا ةحيبضفو

 ةدضق» مساب ةفورعملا ةحيضفلا يشهو . 65

 امهلتسم .ةلئسالا لك نع نوسيش باجاو ..ريشول
 قرشلا اذه ىلا» :هوي تاذ لوغيد لارنجلا ةلاق ام

 ءب قئاوتلا ىلا ايعاد يبوروالا لوؤسملا هيلع

 ةيداصتقا بايسال سيل .يبرعلا ملاعلاو اسنرف
 .ةيجيتارتساو ةيئاسناو ةيفطاع بابسسال لب .طقف
 ف هحاير رثؤن يذلا رحبلا وه هيأر يف طسونملاف
 ,ةيباجيا حايرلا هذه نوكت نا نم دب الو .اسنرف
 لجا نم :نيتفضلا ينطاوم نيب مهافتلا ىلع ةمئاقو

 ...عيمجلا ةحلصم

 ناشرطلا راوح بايسا وع نول درسيو

 ةيزيجعتلا طورشلا ىلا داعو .نارهطو سيراب نيب
 تاقالعلا يف ةيسنرفلا ةبغرلا تفسن يتلا ةيناريالا
 عم ةزدمملا تاقالعلا رايبخ نا ظحالو .ةيعيبطلا

 عم نكمم عيبطت ةمث ناك اذاو .يئاهن قارعلا

 ا هجوتلا اذه نمض نم وهف .نارهط

 يقارعلا يسدرفلا زيدامتلا و زيمتلا ةلداعمب نيام

 ٍق ةيناربالا تاسرامملا فصو دق نوسنش ناكو

 لاجملا اميف .ةوقلل ضارعتسا» اهناب جيلخلا
 وه ةيناريالا ةيفلسلا هيلع نهارت يذلا يقيقحلا
 ةرداق دعت مل نارهط نكل .ربلا ف يركسعلا فحزلا

 عيمجلاف .اهل برع ءافلحب عرذتلا ىلع نامع ةمق دعب
 , يخراتلاو يفارغميدلا لقثلا تاز رصمو .اهونادا

 نامع ورمتؤمو .ناريا عم عارصلا نم اءرج تحبصا
 ىلع ,.اهعم تاقالعلا ةداعا اوررقو .كلذب اوفرتعا

 يف ةيباجيالا تالؤحتلا هيمسا ام اذهو .ساسالا اذه
 0 ..فوشتابروغ  ناغير ةمق ةيشع ةقطنملا

 اهتايئزج لكب ةعلاطملا دفاور تّيص .لاح يأ ىلع
 ام ردقبو .ةيبرع - ةيسئرف ةزيمم تاقالع راطا يف
 ف ءليصافتلاب اهتطاحا ىلع نوسيش ةيؤر تدكا
 اهتيويح تقتسا اهناف .تالوحتملاو تباوثلا ةيلدج
 عوزنلا نم امك .خيراتلاو ايفارغجلا قئاقح نم
 لصولا يف برعلا ىدلو نييسنرفلا ىدل يعيبطلا
 .ةحورطملا تالكشملا لح لجا نم مهنيب .قيمعلا

 ةيسايسلا ةيبجولا تناك ؛:ةيؤرلا هذه نمض نمو
 نا ودبيو .ةيئاذغلا ةبجولا نع «ةماسد» لقت ال
 اوكردا «ةيبرعلا لودلا  اسنرف» ةقلح ىلع نيميقلا
 ءاقل ىلا اوعدف .تاعامتجالا نم عونلا اذه لئاضف
 :اسنرف ىلا ةيبرعلا ةرجهلا تالكشم لوح لبيقم
 برسغملا نم مهتيدلاغ .لماع نوبلم وحن ثيح

 ران فورظلا ضعي يف نوناعي .ريبكلا يبرعلا
 .ةجوملا ءاوتحال ةبعوتلا نم دب الو ...ةيرصتنعلا

 حايصلا رينم  سيراب

 يدغمل نه ماب لح اص

 ةايضارعلا ةروغلا ادرج
 ندنمل نه ةييلوالا اهتسيط يف
 ايؤرإلا ىف ننا ثببح كلصت

 ايفيرفا لاهشإ ٠
 !دنكإ ...ةدحتملا كايالإلاو ٠٠

 8 ١ ١54:07 يناثلا نيرشت ءاعاو اا دقات ةدبرعلا ةعيلطلا



 21| عويسالا اذه لهتيسنف نم ء ْ
 3 0 م دلكؤت 0 اذه

 ينطولا ريرحتلا شبيج دعاوق ىدحا يف و .يوجر دوعسم دينسلا ةسسائرب
 ينطولا ةيناريالا ةمواقملا سلجم دقع .ةيناريالا  ةيقارعلا دودحلا ىلع يناربالا
 رشع ةثالث اهرضحو .ىلاحلا يناثلا نيرشت نم عبارلاو يناثلا نيب ةريخالا هترود

 ايوروا نادلب فلتخم ٍِق نسسلخملا يلتممو تايصخشلاو بازحالا نع ابودنم

 ينيمخ ماظن عضو نع سلجملا سيئر يوجر ديسلا ريرقت ةسارد دعبو . .اكريماو

 نمالا سلجم رارق نومضم نا ىلع عامجالاب قفوو .ةريخألا رهشالا لالخ ماعلا

 .ينطولا ةيناريالا ةمواقملا سلجم هيلا وعدي يذلا مالسلا عورشب عم قفتن 58
 7 7 3 ١  عيس ةبرحت ناو. ينيمخ ىلع اهتيلوّؤسم عقت ةقطنملا اهدهشن 83

 را نو ع ىلع ة ةديدبش ه0 عباتي لظيسو .مالسلا تاردابم لبقي نل هماظن نا دكؤت برخلا نم تاونس
 ار ىلا اهم تقوط يتلا | | ذيفنت عنمل تاغوارملاو ليحلا لك لمعتسا كلذلو .ةيعسوتلا هتسايسو .برحلا
 0 ةيلهبج بفج نم ةلواحم ةبالا 7 .51/ رارقلا
 ٠ ةنجللا دوجوو نمازتت ويراسيلوبلا | - لتقم اهتجيتن نم ناك يتلا .قارعلا ىلع ةيبرحلا تامجهلا لشفب سلجملا ركذو 9

 17 ةدحتملاو ممالا ليق نم ةيدعملا ةيدعبلا 1 نل .ايجراخو انلخاد لوزعملا ينبمح ماظن نابو . يناربا ٠ فلا نياسمخو ةئام
 10100 0 .ديدج ريبك موجهب مايقلل يضاملا ماعلا اهدنح يذلا نادعالا دينجت غيطتسي

 تاوق ليش ىلع ةردقلا دح ىلا ةلاعف تدغ ةينطولا ريرحتلا تاوق نا ىلا راشاو
 2 20 0 نأ ماظنلا مه نم تاب كلذل .هب موقت موجه لك يق ٠ ,ماظنلا شيج نم ةيساسا
 زف ةيسنوفلا تاطلسلا تيد 5 .ةيلاعفلا هذه نم دحلا لواحب '

 1 ”نيطاعلا اهييسامولكا ددع صيلقتب 13  ةكم يف ةيمارجالا لامعالاو باهرالا يف ينيمخ زود ىلع سلجملا رارق ددشو
 : : 0 اوعنمي نا نامئادلا هءاضعا ةصاخو :نمالا سلجم بلاطو .تنوكلاو ةمركملا
 00 اثم ةيفرشلا توريد ف ةيمزاحلا | ١ .حالسلا اهعيب وأ «ناردأ نم لورتبلا ءارش

 ل ةيسيرفلا ةيجراخلا يف رئاود تلاقو | | ْ
 يالا ةةرودلا 4 ةيلمعل قياس : رارقلا اذه 3

 ا هيسرفلا نأ ا عفن 0000 قرا
 ١ شل ليسا و 3 | طخ 1 شبا يلف رقم دكا ةكرح

 50 0 0 ردت ا يوت

 ضوافتلا ىلع ةمئاقلا .ةيوستلل ةيريماشلا ةيؤرلاب هلوبق تبثي وهو دعت ةيكريمألا
 ,ةخبطلا» نع تايفوسلا داعبا ىلعو درفنملا

 ةكرتشملا نيينويهصلا نيلوؤسملا ةلحر بناوج نم ًايناج ءيضت ةيفلخلا هذه ل ا ل ل
 نم دحاو فقوم لوح ةيتوبث ةداهش ضيبالا تيبلل نامدقي امهنا .نطنشاو ىلا | دقو .نطنشاو ىلا زيريب نوميشو ريماش قاحسا .ينويهصلا نايكلا اسار لصي .
 عيرست ىلع يتايفوسلا ميعرلا ثح ناغير سيئرلا نم نابلطيو .يلودلا رمتؤملا “٠ يف ءنطنشاو يف فوشتادروغ  ناغير ةمق ةيشع .يمايسلا ماوتلاك امختلا
 ميوعت ةرورض ناحرطد امهنا امك .يتابفوسلا داحتالا نم ةيدوهبلا ةرجهلا رئاتو نا دعن :نومضملا يف ةديدج نكت مل اذا .ةرايزلاو . مداقلا (ربمسيد) لوالا نوناك

 .ةحورطم تايدحت ةهجاوم يف .ةيفاضالا تانوعملاب ةينويهصلا ةنازخلا ,ةيفالتئالا ةلخرملا ةيادب ذنم ًايرود اهن مادقلا ىلع ناينويهصلا نالوؤسملا جرد
 - ةيدوكدل ةظحل مزلتسا اهعيملت ةداعا نكل :ةميدق ةلحرلا ىف رواحملا هذه ةرادالا ىلع دحاو سارك ناسارلا لطي ةرم لوالو لكشلا يف ,لقإلا ىلع .ةديدح يهف

 .ةيلودلا ةمقلا قاقحتسا ةيشع ةكرتشم ةيلامع دحاو لك اهب ماق يتلا ةيوستاللا تاروانم ةليضح امهتييقح يفو .ةيبكربمالا

 ىلزانتلا دعلا فطعنم دنع ةنياهصلا هرمثي .ديدج زازتبال ةطخ اهلعلو اياضق لوح مهافت ىلع ديكاتلا ناديري امهنا امك .ددحم رود ساسا ىلع .امهنم..
 نم دن الو :يدوهيلا تؤوصلا ىلا يروهمجلا بزحلا ةجاحو .ةنكريمالا تاداختنالل يل ودلا رمتؤملا لوح ةيساموليد ةجض اهروحم .ةيمرلعا اياضقو ةيلخاد ةيسايس

 ال تايلط لسلسم ف يضملل «ةيويحلا ةجاحلا» هذه نافظوي زيريبو ريماش نا نف ناقتا يف ريماش نم عربا ناك يذلا زيريب نا ًاحضاو ودبيو .هداقعنا طورشو
 ...ضعدنالا تبيبلا ىلا ديبدج يكربما سيئر لوصو عمالا اتقؤم يهتنت ةمصاعلا ىلا لضو ,برسلا جراخ دزغي ةيضانا ىحواو ةيساصوليدلا ةرواسملا



 ةينويهص تاهج ةدع نم .يمسرلا
 تدادزا دق:تادددهتلا هذه ناو .ةفرطتم

 نامع ةمق اهتذختا يتلا تارارقلا دعب
 نم ددع عم ةيرصملا تاقالعلا ةدوعو

 .ةيبرعلا راطقالا
 نا ىلا. .ىرخا ةهجح نم .انه ريشن

 ىقلت دق ةرهاقلا يف ينودهصلا ريفسلا

 تاهج نم ةلئامم تادبدهت رثخآلا وه

 عف عيبطتلا لاكشا لك ضفرت ةيرصم
 .ينودهصلا نابكلا

 دفن اهدا
 نع تورس يف ةرنما تامولعم تتدحت

 يف تمدختسا يتلا ريجفتلا ةينقت نا
 ُْق راظتنالا ةعاق ْق امك تورد راطم

 .ةدحاو ةيكرتمالا ةهعماجلا يقسشنسم

 ع ولض ىلا ريشت ةدلوالا تامصبلا ناو
 اتمدا نيثللا نيتيلمعلا يق «هتلا بزح»

 .: 3 ددرتو ايفا عوببسالا توريد

 تامادصل ةيادب نيتخخفملا نيتيلمعلا ٌْ

 راصنا نبب توريس يف هتاذ عباطلا يدترت

 ةثدعت نا امك نارهطو قشمد نم لك

 دعف تآ ذم هللا بزح» ٍفوفص يف ةتماص

 هللا لضف نيسح :ماعلا ددشرم ملكت نأ:

 يذلا مالآلا نع ريبعتلا ةرورض. ىلع
 نا ليقو .,...ديعب تقو ذنم اهنزتخن'
 تاوقلا ةدوع عم دي «تقولا», اذه

 ةتس ذنم ةيبرغلا توربب ىلا ةيروسلا ْ
1 

 ضو ها
 قياسلا يضاسعلا نيرا فيكما

 لويح حمل وطقف نبلا قضم لطف

 هذه ةرادا ٍْق اضنا لب : ةيئاميللا ةمزالل

 رشا نم ربتعُي يذلا وهو .عقوتو .ةمزالا
 نا .ناثدل ىف يروسلا رودلا يديؤم .

 ' ةلئقل ١ ةهسانرلا تاياختنالا ينناتا

 يتاوق يروس- يكريما ةيضرت حشرمب
 ارعو .(«ةيناثبللا تاوقلا» ىلا ةبسن)

 يف لوؤسملا نيم ليضح مئات ل كلذ ْ

 ميلستو ملست ىلع يروسلا سيرا
 ةسلاغ ناامك نيثداه نيايروتشد |[

 سيئرلا نوبختنيس نيذلا باونلا
 قطانملا ١ نوسشيعب لسقملا ينانبللا
 يدب هع مارا

 1 مكب ا نيو 27 ْ

 ةيذشتت اساس
 ئازجلا ىف

 جاهتنا ةيرئازجلا ةموكحلا تررق
 ليلقتلا يضقت .ةديدج ةيفشقت ةسابس
 تايضنقلل ًادانتسا ,داريتسالا تاقفن نم
 تاذش ينانو .ةديدجلا ةلودلا ةينارس

 ةينويدملا نالبعا ءوض يف تارارقلا
 تغلب يتلاو رئازجلا ىلع ةيجراخلا

 .تارالودلا نم ارايلم نيرشعو ادحاو
 ذدم اهل يوتيسلا نا دنتشسلا طيسوتم غلببو

 ةعبرا ىلاوخ ١51٠ ماعلا .علطم

 يضتقي امم .رالودرايلملا فصنو تارانلم
 يفشقت يداصتقا بولساب لمعلا
 ,ةلئقملا ةلحرملل

 ديننا كالصتا
 ةي نا زهلا . ذيب رفحلا تاذالعلا
 ريزو ةمصافلا رئازجلا يف لح

  افيطللا دبع روتكدلا برغملا ةيجراخ
 نسحلا كلملا نم ةلاسو ةماح يلالبفغلا

 ديدج نب ىلدناشلا سيئرلا ىلا يناسثلا

 دق يىنلا ةديدجلا ةكيماشبدلا لوح

  ةيرئازجلا .ةيبرغفملا تاقالعلا اهقرعت
 بقعو 0551 ةتدوعتلا ةطابسولا دعب

 هيلا لصوتلا مت يذلا يئدبملا قاستالا
 تاقالفلا ءامحال نيرابجلا نيب

 حيف ةداعاو .ةيراجتلاو ةيسامولكدلا

 نيب ىباكسلا لصاوتلا خامأ قيرطلا

 .نيدلدلا

 ىلع لوصحلل ىعست يناليفلا ةرايز
 اناونلا لوح ةددحم تامولعم

 فرصبو ,عوضوملا اذه ٍّق ةيزئازجلا

 ع ارنب ةضاخلا تاروطتلا نع رظحلا

 1 .ةيدرفلا ءارحصلا

 اريرب ةهزؤ
  ةدعاق ليهات ةشرو ىلا ةكرحلا تداع

 رتكا تقفقوت نا دعب :ةيلاموصلا اربرب

 قا“ «ءاقيزريه» ةعاذاو ماوغا ةفالق نِم

 رشت مل ربخلا تب يتلا لاموصلا لامتتي

 تضصخ ةبكرصالا عافدلا ةرازو نا ىلا
 21 ادجعتلل رهشا ةنس ذنم ةبنيدع غلابم

 تارئاظلا لايقتساإل جردم ةماقإ

 تناك ينلا ةددعاقلا ِق ةيكريفالا

 عم نيداغوا برح ىتح ةنايقوس

 نا تفاللاو .لوبذ نم اهالتامو ؛ايبونثا .
 ديشخ عم نمازتي اريرب ةشرو جتف
 جيلخلا يف ةيسلطالا ةيكريمالا ليطابسالا
 ىلا نطنشاو ةحاح ىلا رشؤدو .يبرعلا
 | | ةمئاعلا نغاوقلاو ىزاوتت .ةتئاث نعاوق

  ةقطنملا ف يركسعلا دجاوتلا عورشميف

 نطولا اذه

 ةيناريالا لببونرشت
 .ةيتنكسلا ءعابحالاو ءاسنلاو لاقطالا ناريا قحالت اميق

 رثكا ءادهشلا طالب ةسردم يف حرحتو لدقتف ليانقلاو خ ميراوصلاب

 ةسمخ نم رثكا لامشلا ف ىفشتسم قو. .ةأرماو لفل يامل نم

 عقوت ةيدودحلا ندملاو ةرصبلا يفو ,اخيشو ةأرماو ةلفطو الفط نيتالثو
 ةيودحلا ناريا نييارش فصق ىلع هطاشت قارعلا رصقي .اباحضلا تارشع

 يف ةيرذلا ةقاطلا عمجم نييارشلا هذه زربا ناكو . برحلا ةلا يذغت يتلا
 .يناثلا نيرشت نم رشع عياسلا ءاثالثلا . وجلا روقص هفصق يذلا رهشون

 لودلا ةهناجم ىلع ًارداق احالس كلمت اهنأب دما ذنم حولت نارهط تناك
 لواحت ناريا نا ملعت .ىربكلا اهنمو .ةريثك لود تناكو .اهسفن ىمظعلا
 ةّيوطلاو ةينلا ءوس نم اهناو .كلذ ىلع نهارت اهناو .ةيرذلا ةلبنقلا كالتما
 .ىضحت ال ةيرشب ثراوك ىلا تدآ ولو اهلامعتسا ىلع اهلمحي ام

 .نارهظ يلالم اياون ةقيقح نع ةيرذلا ةقاطلا عمجم برض فشك دقو
 .ءاربخ لاسرال ةيلودلا ةيوونلا ةقاطلا ةنجل يناريا يمسر قطان اعدو
 :ليبونرشت ةثراك هبشت ةثراك بنجت ىلع هدالب ةدعاسمل

 دض :54/ يل ودلا نمالا سلجم رارق لالخ نم .عمجا ملاعلا فقو دلو
 .اهيلع تاي وقع ضرف ىلا اعدو .اهناودع ناداو .برحلا ىلع ناريا رارصا
 ًأبسحت :ناريا هجتنت ام عطاقيف .مزاللا ءارجالا ذختي نا نآلا هب ىرحاف
 .اهجاتن باصا نوكي نا دب ال عاعشا نم

 ةيقرشلا ابورواو يتايفوسلا داحتالا تاجتنم اهلك ابورؤا تعطاق دقل
 ناك اذإف .اهسفن يه هجتنت امم ريثكلا تفلتاو .لييونرشت ةثداح دعب

 ام هبشت هتاعاعشاو لعافملا برض راثآ نا دكؤي يناريالا يمسرلا قظانلا
 .اجرفتم فقيالا يلودلا عمتجملا ىلع نإف .- لوقي امك  ليبونرشت يف ثدح
 .اهلك ناريا تاجتنم عطاقم ناو

 لودو قارعلا ىلع اهناودعب نارهط اهتراثا يتلا رطاخملا ترثك دقل
 ال يل ود عارص نم فوخ ردصم حيبصت نا ىلا تدتما لب .يبرعلا جيلخلا

 كلذل .روظنملا ىدملا يف دح دنع رطاخملا هذه فقت نلو .هجئاتن دحا فرعي
 نع ىلختت ناو :برحلا فقو يف لجعت نا ىربكلا لودلا ىلع ًامازل ناك

 سيل وهو  يدتعملا ىلع ضرفت ناو .ةينا حلاصم ليي يف ةمواسملا
 هيلع ضرفت نا 594 رارقلا اهنمو مالسلا تاءادن لكب لبق يذلا قارعلا
 رطاخملل دح عضو ىلا ليدسلا اهدحو كلتف :ةيلودلا ةدارالا ىلا عابصنالا

 اهدحو جيلخلا ةهفطنم ال .ملاعلا ددهت ينلا

 يناولح دجام
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 تلاته طمالا17 1 طف طم هد 11مم جب ع جر موج

 كي ا ا ا ارا ا 0-9

 اهروص زرنأ ن زربأ نا ناردا دال حال لا ع حالسلا ةيضق قو ايضقو ةضفراعم و ةيبل ةسلغالا نيد ةرمتسم ةكرعلا

 :ةيبخاصلا ةكرعملا ةيلح نارتيم اوسنارف

 ةينيميلا ةيبلغالا نيب عيبابسا ذنم ةعلدنملا

 نييكارتشالا مكح ةلحرم ىلع ةيوبسحملا ةكرتلاو

 ةيسابس حئاضف لوح مهتلا لدايت لكش ةذخآلاو

 نم داريو ءاهيف اطروت نيفرطلا نا دقتعي ةيلامو
 .ًايقالخاو ًايسايس . اهات رثكالاو ,مكحلا مامز طيض

 .ةلودلا ف بصنم ىلعا يف نوجولل

 دوهعم وه امكو .يسنرفلا سيئرلا نإف .عبطلابو
 لب :ةحيضفلا باب نم ةكرعملا هذه لخدد ال .هي

 خانملا ريهطت ةيغي ةيقالخا حور ثفد ةادأب

 قحل يذلا يدرتلا ىوتسم نم يسنرفلا يسايسلا

 نا لبق هنا ريغ .هلخادب شياعتلاو لماعتلا دعاوق

 دهاش ىلا لوحتي نال ًارطضم هسفن ىأر كلذ لعفي

 تلاط ىرخاو .ًايصخش هب قحلت مهت درل تابثا
 ,ربكالا هميعز ريتعي يذلا يكارتشالا برحلا
 امب ,ةرشابم ريغ ةروصب ولو هب قحلت يهف يلاتلابو
 .اقم ميظنتتلاو ةيصخشلل كرتشملا ليقتسملا ددهب

 ةيضقلا يف حاحلاب ةيولطم هتداهش تناك دقل

 «:ريشول» ةكرش ةحيضفب اسنرف يف .مويلا ةفورحملا

 ىلا ةحلسا عيب ىلع 148593147 نيب تمدقا يتلا
 يف رظح رودص عم ١9/1 ذنم ةصاخبو .ناريا

 سفرا لك دقف .ًاعقوتم ناك نحو, ,ًامامت :

 /١5417 يناثلا نيريشت 77 - 7117 ددعلا  ةيبرعلا ةعيلطلا - "4

 دل جساس حجج جوجو جبد

 بزحلل لقا نيمالا لئس نيح .ناشلااذه

 يف هيأر نع نابسوج لينويل ديسلا يكارتشالا
 ىلع دوعت نا نكمي يتلا ةيلوؤسملا نعو ,عوضوملا
 ال برحلاو هناب باجا .ةلودلا ىنسترو بزحلا

 ىلا احلم ًابلط هجوو .ةيلوؤسم ةيا نم نابرهتي
 ديدبتل بولطملا ءوضلا يقليو لخدتي يك نارتيم
 رومالا عضول يا .تايلوؤسملا ديدحتو تاعاشالا
 .اهباصن يف

 ,ايراي نيرقت نودص عم بلطلا اذه نمازت دقل
 ماهتا هيفو ةحلسملا تاوقلل ىلعالا شتفملا وهو
 ماهتاو :ناريا حيلست ىلع ضورفملا رظحلا قرخب
 ةلومع ىلع لوصحلاب يسنرفلا يكارتشالا بزحلل
 اهتمريا يتلا ةيلامجالا ةقفصلا ةميق نم /5 غلبت
 ناريا عم ريشول ةكرش

 ؟نارددم لذ اااه

 سيترلا ناك )87/1١١/١5( نينثالا موي ءاسم
 ءالداللو ,عوضوملا لوح ثيدحلل دعوم ىلع نارتيم
 فلخو . (871) ةعاذا .نوفوركيم ةلابق ةداهشب
 نييالم ةتس نع فيني ام ناذا يوثت ويدارلا ةزهجا

 لوح ةقيقحلا رودص نويقرتيو نييسنرفلا نم
 ةيسايسلا ةايحلل لوالا ناهرلا تاب عوضوم

 ,ةيلاقتنالاو .ةيعصلا نكاستلا ةلحرم ىف ةيسنرفلا
 ةقيقد نيعست لصا نم .دالبلا اهب رمت يتلا
 ,ريشول» عوضوم نارتيم صخ ةلباقملا اهتقرغتسا
 اهنم دصقلا تامولعم ةلمح اهبف درس ةقبقد "50 ب

 هيناج ىلا ماعلا يأرلا بسك ةداعاو .ةمذلا ةئربت
 ةيلمع ةبآب ترعشا ام اذا يننإ :هلاق امم ناكو

 «يرودب موقاو .رابتعالا نعب اذه نك يننإف ٠ ةيبدرهت

 يف ينم ردب ام وهو .ةلوؤسملا تاطلسلا راغشإب

 درجمب نكلو ١1585. ةنس ىرجم يف ةقباس تابسانم
 ترذدق يننإف .ءيشب ينرطخت دعت مل ةلماعلا ةزهجالا نا
 اهتررقا يتلا ةدعاقلا قرتخي ءيش يا بوجو مدع

 .«ىسقخب
- 

 يطعيو .ةيلوؤسملا نم برهتي ال لجرلا نكل
 تسوكال لاربمالا نآب «فرتعي» وهف .:كلذن ىلع ليلدلا

 ةيجراخلا تارباخملل .ةماعلا ةرادالا نع لوؤسملا

 تاقفص مريب نم كافه نا لامتحاب هنلا ىحوا

 اذه يف» :نارتيم لوقي ادهو :«ناردا ةدئافل ةحلسا

 -دقملا نلظحلا ناي يريح دقو . ةمظتنم ةروصب يتلباقل

 تاعئاشب قلعتي يمألا ناك اهتقو ا ضرعت امير

 ؟ةيروهمجلا ا تسوكال لاريمالا

 تارياخملا لوؤسم نا .ةيادبلا ىف .ملعن انه

 ةقفص كلانه نا ةلودلا سمئر غلبا ةبيحراخلا

 نع ةرابع يهو .روتاؤكالا ىلا اههيجوت بسن ةحلسا

 عفادملا دليلا اذه ىدل سيل يذلا تقولا ف فئاذق

 مت ةيصريق ةرحاب رما ًاضيا ريثاو .اهل ةصصخملا

 ةنوحشم .يرصملا ديعسروب ءانبم ْق اهزاجتحا
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 حصن هناب نارتيم لوقي :دحلا اذه ندعو .ةحلسالاب

 عافدلا ريز وب ةرشابمو الجاع لاصتالاب تسوكال
 هرابتعاب )14/0/1١1( خيراتب .ونريه لراش
 :كلذ دعب مايا ةثالثب هزجنا ام وهو ىلعالا هلوؤسم
 .«اييرقت هتاذ لحالا يق هسفن ءيشلا تلعف دقو:

 ةتس يضم دعي هناب ةيسنرفلا ةلودلا سيئر فيضيو

 ةرادا نماريرقت تيدقلت .ءراعشالا اذه ىلع رهشا

 ليجستلا يغبني» :يناتلاب ديقب ةيبجراخحلا تارياخملا

 ةرتفلا قةرمريغ اهيلا ءانقتالا تراثا: نق روسقول ةكرش قام
 نا ىلا  ةدكؤملا ريغ تامولعملا ضعب ريشتو .ةريخالا
 مت دق ةيمسر ةنجل نم اهيلع قّدص ةحلسا تادعم
 ملع ىلع ناك عافدلا ريزو نإ» افيضم «اهريدصت
 .«نازيا ىلا ح السلا عيب مدع ىلع صرحخلاب

 نأ 'ةيلع راع ل لكشاب :حضاو وهاامكو .اذغم
 ةمهت لك هنع دعييو ؛ةسفن ءىربي يسنرفلا سيئرلا

 برص ساسح ع وضوم هاجت ةرشابم ريغ وا ةريشايم

 ي ومدلا باشهرالا يدعنو ٠ .ادسحو اقمع نيدسنرفلا

 حايبزنا يال نكمي الو ينارمالا ماظحلا ٠ ,هسرامي يذلا

 لكشيو ةلودلا سيئر ةعمس ىلع رثؤي نا الا هناشب
 نم لهأتت يتلا ةبخانلا طاسوا يف ةيقيقح ةروطخ
 .ةديدج مكح ةرتفل ةيروهمجلا سيئر راينخال نآلا

 ١ نالإ لوؤسملا نم
 نم .ةياهنلا يف ,يفعن ال هذه .ةمذلا ةئردت نا ىلع

 تايلوؤسملا ديدحتو لوؤسملا فرطلا نييعت ةيمتح
 لوقلا ىلا نارتيم عفد ام وهو .ةقيقدلا اهتيبتارت يف
 اهارجم ذخأت نا يغيني ةيئاضقلا ةرطسملا نآب

 هذه يف مسحلا دوعي اهيلاو .بولطملا لكشلاب
 زاهج ناب وتلل جتنتسن نا ءاذه .انيلع نا .ةيضقلا
 عوضوملا وه .ءادلعلا هبتارم فلتخمب .عافدلا ةرازو

 ؟هتيلوؤسم نيا :ونريإ لراش

 -_ 1و نطق ل وانزت 09

 يضاق ناف ةلاحلا هذه فو .ماهتالا صفق ف ىف

 عم ققحب ناو دب ال .فلملاب فلكملا ءقيرقحتلا

 نوكي نا ٍذئدنع , دعيتسملا نم سيلو .رمالاب نيينعملا
 يف تمت يذلا ,ونريه لراش قباسلا عافدلا ريزو
 .ءالؤه دادع يف «ريشول» ةقفص هدهع

 عم باسحلا ةيروهمجلا سيئر ىفص دقو :نآلا
 ةيسايبسلل ركعلا عاملا يق هغفيرمت اولواح نم

 ميعزلا وهو ,هنم ًابولطم يقب ٠ ,.ةيحئاضفلا

 ةبج يدتري نأب نيبكارتشالل انهار يخيراتلا

 يذلا برحلا كولسو ةيديقعلا هتيضق نع يماحملا

 لجا نم هل ًامعاد ًافص فقيو ,ةطلسلا ىلا هلصوا
 كلميد مل اذه عافدلا فقوم ىف .ةيناث مكح ةرقف

 ةلداع ةيضق نع عفادي هنا كردي يذلا يماحملا

 ايضغ طيشتسي وهو الا هب انسسحا امو .هباضعا

 ريرقت لالغتسا اهب مت يتلا ةقيرطلا صخي ام يف:
 اهنا ربتعا يننإف (يكارتشالا) بزحلا دض ابراب
 نمو .«رضاحلا تقولا ىلا يقالخا بصن مخضا

 لك هلهاك ىلع يقلي نم عقوم ىلا لقتني يماحملا فقوم
 نم ةلومع ةيا مالتسا نم .هبزح ًابربم ةيلوؤسملا
 هدادعتساب يدحتلا ارهظمو .تناك ةقفص يا

 لوح جئاتنلا لك لمحت ىلع رداق هنا نع هنالعاو

 .«ةمرفلا» وا ةمهتلا هذه

 فيك فرعي يذلا رهاملا يسايسلا نارتيم ةداعكو

 تاضقانتلا كاردا عقوم نم .ماكحاب هتبعل بعلب

 هموصخ ىلا جرخبي هناف .بعللا دعاوق كيكفتو

 .ًادحا اهنم هعقوتي ال يتلا ةيوازلا نم مهيلع لطيو
 كلذ لعفي مل وا .مهقاروا قرحي يذلا بولسالابو
 ةيضقلا يهو «ةصاخلا ةسردملا» ةمزا تيش نيح

 لغشيو .اوروم رييب اهسأري ناك ينلا ةيكارتشال
 ركف اهموي ؟يرافس نالا اهيف ميلعتلا ةرازو بصنم
 ةسردملا عقوم نم حزحزي نوناق قيبطت يف يرافس
 اذه نا رهظو ةيمومعلا ةسردملا حلاصل ةصاخلا
 سوفن يف ساسحلا يلاربيللا رتولا برضي نوناقلا
 ةداوه ال ةروصب اددشتم نيميلا ادبف .نييسنرفلا

 .موزهملا وهو .رتولا اذه ىلع ةدشب فزعف اهيف
 ةملح تفاجو سومجو# دفاو

 كلذ دعب اليقمو ؛ يوضولا لوح يارلل ءاتفتسا
 .اوروم ةموكح

 بارحألا ليومتو ةرالدملا
 مكاحلا لخدا ربشول ةكرش ةحيضف ماما

 ةدام اهنم جرخاو ةمكحلا ةدج تحن ل كلا «رحاسلا»

 امو ,حئاضفلا هذه ءارو نم هنع توكسملا اهمسا

 لاومالا يا ,يكارتشالا بزحلا ديدحتلاب ءاهنم لاط
 اهتالمح اهب ضوختو .بازجأآلا اهب ريست يتلا
 ,ةمكاحلا ةينيميلا ةيبلغالا رثت مل وا .ةيباختنالا
 :لعاستت مل وا ,ةيضقلا هذه ؛ةبسانم نم رثكا ىفو

 ريفون ةيناكما نع ءرفلاو ركلا نيبو .ددرتب ولو
 ؟ليومتلا ةيقارم طيضل تاودا

 نآلا نمو «مكلجر انا» :مهل نارتيم لوقي انه
 سلجم وعدب ارارق ردصال دادعغتسا ىلع يننإف

 ليومت عضو رقت ةدام ىلع تبنوصتلاب ا

 هترود يف كلذ هل تاتي مل اذاو .اسنرف يف بازحالا
 ,ًاضيا :دادغتسا ىلع يننإف :ةيلاحلا ةيعيرشتلا
 يناثلا نوناك رهش ىف ةيئانثتسا ةرود ىلا ةوعدلل

 .اهتاذ ةياغلل :ةلبقملا ةديدجلا ةنسلا نم (رباني)
 نيعاص عاصلا نارتيم ليكي ةقيرطلا هذهب

 نكلو .مهلعف دودر ءدعب ءفرعن ال نيذلا هموصخل
 حفلا هيشي امل نوحاترم مهنا دكؤملا نم سيل
 ىلا رخا وحن نم رظنن نا انيلعو .مهل بوصنملا
 فدهلا ىلاو .هاجتالا اذه ءارو نم يقالخالا عباطلا
 ىلع سبل الب ةيقالخا ءافضا ةبغر ف نماكلا دعبالا
 .يطارقميدلا ماظنلا

 مهتاقيلعت يف ؛نييسنرفلا نييسايسلا ضعب ليمي
 لام» عوضوم ناشب يسائرلا حارتقالا ىلع ىلوالا
 نارتيم سيئرلا ناب «بازحالا ليومتو ةسايسلا
 ةينامربلا ةيبلغالا لعجي ذا .دعبا افده بيصي
 ةمداق روهشل لغشنت .كاريسش كاح ةموكح اهعمو

 ةلمحلا ىلا فارصنالا ةدح نم ففخي عوضومب

 يسائرلا دهعلا ىلا لاقتنالا نمضدو .ةيباختنالا

 هذهلو ؛ءىداهلا يسايسلا راوحلا نم وج يف ديدجلا

 سيسيراب ةدمع «ةلراغم» ىلا برقا نارتدم ناك ةداغلا

 ةلياقملا يف لاق هناب ًاملع هعم قفاوتلا ضعب راهظاو

 .«رركتب نا يغيني ال نكاستلا عضو» ناب ةينعملا
 :هرارق عقوم يف !ادماص ىقبب ؛هتكتحي و هنإف عيطلابو

 ناك اذا امعغ .نآلا ىلا .حاضفالا مدعي يرسلا

 اذه نا لمتحملا نمو .لعفي نل وا هحيشرت ددجيس
 هدحو لدفكلا وه هءافخا نال ارخآتم ثكمدسس رسلا

 عقوم ىلا يسائرلا هعقوم نم هيزيلالا ليزن لقن مدعب
 اشماه دعابتلا ةصرفل يطعيو ,يباختنالا حشرملا
 قرتحت قاروالا نم ديزملا لعجيل ةروانملل ربكا
 .هماما

 هذه يف موصخلا ةحلساب نيهتسن ال نا انيلع نكل
 ةلباقملا ناب عقوتن ال نا انيلعو .ةسرشلا ةكرعملا
 ,ةلعتشملا قئارحلا ءافطا ىف ةيلك تحجن ةيعاذالا
 اهردصت يتلا ةعبطلا يف ؛وراغيفلا. ةفيحص يه اهف

 يف اهحاصفاب ًاديدج ًاقيرح لعشت نويل ةنيدم نم
 ةادغ يا م11 ف خرؤوملا اهددع

 راطم ناب .ةيروهمجلا سيئر تاحيرصت
 و 9/17 نيد ةدتمملا ةرتفلا لالخ ناك غروبسارنس

 ىلا ةحلسالا نم ةمخض تايمك لقنل ًاحرسم 5
 تناك ةيلمعلا هذهل ةيمسرلا قاروالا ناو :ناريا
 مزجلا ةغيصب ةروكذملا ةفيحصلا تثدحتو .روزت
 نيرابط نابو :كلذ تبثت ةيعطق ةلدأ اهيدل اهناب

 قاروا اهل اورفو تاقفصلا هذه يف اوكراش نمم
 .ةحيبضفلا تايايثاو

 ةموكحلا نيبف ىرخا حئاضف عقوتن نا انيلعو
 وفرتحم كانهو ؛,باسح نم رثكا ةضراغعملاو

 .مهالا ىلع ناهرلا .دعبو لبق :كانه نكل .حئاضفلا
 ةيسنرفلا ةيسايسلا ةايحلا نا دقتعنو رطخالا
 مهلدمو ليوط قفن يف يسائرلا ناهرلا بيسي تلخد

 ,ةيدابتعالا ,اهقالخا» ىلا دوعت نلو .هنم جرخت نل

 ل .نارتدم اوسنارف اهب بلاطي يذلا ةناصرلا ىلاو

 .روظنملا (ويام) رايا رهش بقع ناهرلا مسح اذا

 ي واوزلا ناميلس
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 تايالولا ةيجراخ ريزول لوالا بئانلا
 ةيروهمج ىلا ةرايز يف ةيكريمالا ةدحتملا

 نيموي تقرغتسا ةيطارقميدلا ايناملا

 ةيجراخلا ريزو رشيف راكسا عم دهتياو عمتجا
 ةفئاطلا لوؤسم ىقتلاو ءيطارقميدلا يناملالا

 ماعلا ريتركسلا ركينوه شرا هلبقتسا مث :ةيدوهيلا
 سلجم سيئرو دحوملا يناملالا يعويشلا بزحلل
 .ةلودلا

 يف رشيف  دهتياو تاثحابم نا لوقلا نم دب الو
 لاكشالا ةددعتملا دوهجلا يف ةديدج ةورذ نيلرب

 ديعصلا ىلع ةصاخ ةيئانثلا تاقالعلا ريوطتل
 ايناملا نيب ينقتلا 7 يسملعلاو يداصتقالا

 نا ودبيو .ةيكريمالا ةدحتملا تايالولاو ةيطارقميدلا
 نم دحت تلاز ام يسايس عماط تاز تابقع كانه

 يف دوعتو ؛ةيئاسلا ةيئانثلا تاقالعلا قافآو تاناكما
 نا ريغ .ةليقثلا ةيكريمالا طورشلا ىلا اهنم ريثكلا
 نيعلا ضامغا ةسايس سملي انه يسايسلا بقارملا
 يزازفتسا وحن ىلع هريثت ءامم رثكلا ءازا ةينام الا

 كلت ىلا طقف علطتلاو :ةيكريمالا ةقالعلا رئاود ًانايحا
 .اهيف ةعفنملا لدابتو نواعتلا نكمي يتلا نيدايملا

 اهذاد ينودجصلا يد اللا

 فقوملا ىلع ةطغاضلا لماوعلا نيب نم نا ودبيو

 ايوروا مومع عم تاقالعلا عوضوم نم يكريمالا
 ىمسي ام :ةيطارقميدلا ايناملا ّصخالا ىلعو ةيقرشلا
 يكريسمالا 3 يدويبهصلا يبوللاو دوهمنلا ةلكشمب

 دقل .يكريمالا سرفنوكلاو ةموكحلا لخاد فرطتملا
 لالخ ةظوحلم تاروطت ديعصلا اذه ىلع ترجح

 ةدقعملا تاضوافملا ةليصح عقاولا يف يه .41/ ماعلا
 ءاوس ,ةمرصنملا تاونسلا ف باعصلاب ةئيلملاو

 ىف ترج يتلا كلت وا .نيلرب يف اهنم ترج يتلا

 دهتياو نوح ناك تئافلا عوبسالا لالخ 0

 تاقالع كانه نكت مل هنا فورعملا نمو .نطنشاو
 لود تذختا امدنع بيبا لتو نيلري نبي ةيسامولبد

 نايكلا عم اهتاقالع عطق رارق وسراو فلح
 تلظ كلذ عم ."ا/ ماع ناريزح برح رثا ينودهصلا

 ١4/417 يناثلا نيرشت 51 5777 ددغلا  ةيبزعلا ةطدلطلا

 :نيلرب هترايز لالخ دهتياو
 هدو تعم سا وج و عتوس»و تدوم وبوجود ويموت

 لوأ دوهجلا ىدلع ضب وعنلا
 يقرتلا يناملالا : يكربمألا نواعتلا يني مث ..

 0 يو سسوس ودود طا بج جدت وجو نا ]ا

 نيلرب ءازا ةددحتملاو ةميدقلا هينا 9 6 لت

 اينام أف .دوهبلا تاضيوعتي يفتي ام ددصي

 نوك ىلع لاجملا اذه يف اهفقوم سس ون ةبطارقميدلا

 ناو :حلاعلا دوهيل ًاديحو ًالثمم تسيل «؛ليئارساأ»

 ةيقرشلا ةيناملالا ضرالا ىلع نيحالفلاو لامعلا ةلود

 يذلا يزانلا يناملالا ثاريملا نع ةلوؤسم تسيل

 ىلع عيقوتلل لوالا مويلا ذنم هئاثتجا ىلع تلمع
 ثدح ةريخالا ةرتفلا فو .:5 ماع مادستوب ةدهاعم

 ايناملا ةموكح نيب ةقالعلا ىف سوملم جارفنا

 زواجتي ال يتلا ةيدوهيلا ةفئاطلاو ةيطارقميدلا
 اهل ءالولاب نونيدي نمم درف ةئامنامث ًايمسر اهدادعت
 .ةينيدلا اهرئاعس نوسراميو

 نواعتلا نيب كلذ عم طيرت نطنشاو نكلو

 حلاصل ققحتملا جارفنالا زدحو لماشلا يداصتقالا

 ةمهاسمب نيلرب ملحت لباقملا يف .انه ناملالا دوهيلا
 ططخ يف ةيكريمالا ايجولونكتلاو .ليماسرلل ةرثؤم
 بزحلا رمتؤم اهانبت يتلا حومطلا مدقتلاو ةيمنتلا

 د تو ا وجو جالا نا سوسو فت

 تسيل ةيعقاولا ملحلا اذه قافأآ .85 ماع علطم
 ةينويهصلا ةيدوهبلا تاريكأتلا ىمرم نع ةددعب

 ةقيقحلا هذه .ةيكربمالا ةدحتملا تايالولا لخاد
 ةيعامتجالا جارفنالا ةسايس مومع ىلا ةفاضا
 ثحبلا ىلا نيلري تعفد :ةينيدلا ةيضقلا ءازا ةصاخ

 دودح لوح رمثمو ليوط راوح يف لوبقم فرط نع
 ةممؤملا تاكلتمملا نع ةيولطملا ةيلاملا تاضيوعتلا
 .ًالوا دوهيلا ضعبب تقحل يتلا ىرخالا رارضالاو
 يدوهيلا طاشنلل يسايسلاو ينوناقلا راطالاو
 ىلع ًءانبو ًايناث ةيطارقميدلا ايناملا يف ينيدلا
 ةمظنملا ىلع نيلرب رايتخا عقو هذه ةديدجلا فورظلا

 اهسيئر تدفوا يتلا كرويوين يف ةيملاعلا ةيدوهبلا
 رخاوا قافتالا ىرج امك .ةيطارقميدلا ايناملا ىلا
 ةباعرل صضاخ ثوعيم لابسرا ىلع م17 ماع فيص

 يدنلوب وهو ةيناملالا ةيدوهنلا ةفئاطلا حلاصم

 هطاشن ةسراممب ًايلعف أدب .ةىسنجلا | يكريما لصالا

 . .ارخؤم نيلرب يف
 تاضد هعذلا دودح

 يف ةيناملا تاضارتعا كانه تسيل أدبملا ثيح نم

 ايناملا ناو ةصاخ ,ءضيوعتلا ةلأسم ىلع ودبي ام
 اهنم ىرخا لود بلاطمل تياجتسا ةيطارقميدلا
 هذه دودح يف نمكي لاكشالا نكلو .ةدنلفف

 تعاطتسا نيلرب نا اذه لاقي اممو . تاضيوعتلا

 اهرايتخا ريع بيبا لت نم اهفقوم ىلع رارمتسالا
 ديكأت نكلو .ليدب راوح فرطك كرويوين ةمظنم
 قيلعت ىلع ءاشعلا ةيدام ةملك لالخ دهتباو

 ةلكشم ةيوست ىلع ةيكريمألا نواعتلا ةباجتسا
 لصوتلا دعب متي مل هنا كش نود ينعي ءضيوعتلا
 .لوبقمو ضرم لح ىلا

 لبقتسأ يذلا يكريمالا لوالا بئانلا راثا دقل
 ننب نم اهريتعا ىرخا اباضق ةغلاب ةوافحب

 امك اهريفوت بولطملا ةماهلا فورظلاو تاقلطنملا
 لوح نيلري ةيغر ةيقادصمب نطنشاو عنتقت
 .نيدلبلا نيب يجولونكتلاو يداصتقالا نواعتلا

 ىمسي ام ةيمها اهرثكاو اياضقلا هذه نيب نمو

 قوقحو .نيلرب رادجو .يلودلا باهرالا ةلكشمب
 ةيداصتقالا نيدانملاو قاوسالا حتفو :ةلاستإلا

 هذه ضعب نا بير الب لوقلا نكميو .نواعتلل
 عابطنا ريثت دهتياو اهلمح يتلا ةيكريمالا بلاطملا
 ةضحملا ةيلخادلا نوؤشلا ىف يكريمالا لخدتلا
 نا ريغ .ةيلودلا ةرسالا يف ةناكمو ةدايس تاذ ةلودل
 يف ةظوحلم تاوطخ تمدقت اهنا ىرت يتلا نيلرب

 ىلع ةصيرح تدب .ةراثملا دهتياو اياضق نم ديدعلا
 نيعلا حتفو ةيحان نم نيعلا ضامغا ةسايس
 تاجاحلا ىلع رثكا ةدشب اهطيلست لب ؛ىرخالا
 .ةروطتم ةيئانث تاقالع يف ةرثؤملاو ةيلعفلا

 دكا تسبادوب نم ًامداق وكسوم هلوصو روف
 لبقي ال وحن ىلع تزربا ةيقرشلا هتلوج نا دهتياو
 ةقداصلا اهتيغرو ةيكارتشالا نادلبلا صرح كشلا
 لاؤسلاو .نطنشاو عم ةيئانثلا تاقالعلا ريوطت يف
 ىلع صرحلا اذهل ةيلمعلا ةمجرتلا لوح رودي نآلا
 لاقتنا ةيرحو ةيكريمالا ليماسرلا ةكرح ديعص
 مصاوعلا ىلا ةيبوروالاو ةيكريمالا ايجولونكتلا
 .لبقتسملا يف ةيقرشلا
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 صاخ - نيلرب

 نيليزيج سيروب نا لوقلا نكمي له
 بزحلل يسايسلا بتكملل حشرملا وضعلا
 يف ىلوالا ةيحضلا وه يتايفوسلا يعويشلا |

 ؟يديدجتلا فوشتايروغ جهن .
 ركذب نأ بقارملا ناكماب نا .كش نود الك باوحجلا

 فينجيرب ليعر اياقي نم تطقس ةديدع ءامسا
 بتكملا جراخ ىلا نيلّحرملا ءاضعالا تارشعو

 يعويشلا بزحلل ةيزكرملا ةنجللاو يسايسلا
 شرع يوقلا نيلمركلا لجر أوبت ذنم .يتايفوسلا
 .8 ماع رادا ٍِق هتن رانركيس

 يف عمج يذلا نيليزيح زنيمن ام ةمث كلذ عم
 :دحاو نا ْق ةلاقالاو ةلاقتسالا بزحلا نم هحورح

 كلذ .نيمرصنملا نيماعلا ةريسم ىف نيدورطملا لك نع

 بتكملل حشرملا وضعلا سيل نيليريج سيروب نا
 لوؤسم الو ,ةيركسعلا ةعانصلا لجر الو ءيسايسلا
 لك قوف وه امناو .بسحف وكسوم يف برحلا ميظنن
 تياثلاو فينعلا لضانملاو ءيرجلا لجرلا كاذو اذه

 يتلاةظحللا ذنم فوشتابروغ جهن لجا نم

 ملستيل لاروالا موخت نم ريخالا اهيف هاعدتسا
 ةيتايفوسلا ةمصاعلا ىف ةيبزحلا ةيلوؤسملا

 نع يلختلا يف فوشتابروغ ليئاخيم رارق نكي مل
 هقيفر ىلا اديدش ادقن ههيجوتو .نيليزيج سيروب
 موي :برحتل ةكرحرتملا ةكجللا عامتجا قاوولا
 مل ءيراجلا يناثلا نيرشت ١١ مرصنملا ءاعبرألا
 ْف نزحلل ةريثملاو ةقيقدلا تاظحللا رارط نم الا نكي
 عون نم ناك كلذ عم هنكل فوشتابروغ ةايح
 ةرورض ىلا راصي امدنع اهنم دب ال يتلا تارارقلا
 ,عمتجملاو درفلا ,جمانربلاو صخشلا نيب رايخلا
 .بزحلاو قيفرلا

 هيدا

 ةيناكما يعو نع لهس دق نيليزيح نا ةقيقحلاو

 ميدقت ىلا رداب امدنع هنع يلختلا رارق ذاختا

 نيعيسلاا ليبودلاب لافتحالا ءدب ةيشع هنلاقتسا

 يناثلا | نيرشن عامتجا يف ًاقحالو . .ةيسبيورلا ةروثلل

 ,اريرم ًايتاذ ًادقن هسفن دقنف عوطت امدنع يراجلا

 ىلا ديعي نيليزيج نا لوقلا بجي فاصناللو
 خيراتلا ىف لاجرلا نم زارطلا كلذ ناهذالا
 ةلمجلا يقشاعب نينيل مهفصو نيذلا يتايفوسلا

 - |: 31 وخلا نورت“ مسنات 31

 ةودخ 1 نع تاالاعل ٠١
 هعامنأل فوشتاب روق ةلظم

 ليقتسملا وكسوم ميظنت .(وؤسي ناك دقف .ةيروثلا
 بلاطيو ,ةدئاسلا عاضوالا دقن نم رثكي لاقملاو
 تازايتمالا طاقسإب ظفحت وا رذح البو للك نود
 رصانعلا نم ةريثك لايجا لب ليج اهب عتمتي ينلا
 بنجت عطتسي مل نثلو .ةلودلاو بزحلا يف ةزرابلا

 ةيرانلا هتاحيرصت نيب ضقانفتلا زواجت وا
 نود قلطملا هطارخنا ضّرح دقف ةيلمعلا هتازاجناو
 زومر نم ريثكلا فوشتابروغ جهن يف طريش وا ديق
 .نيظفاحملا حانج

 ردنسم فوشنابروغ جمادرب
 نا نولوقي نلمركلا يف رومآلا ايافخ ىلع نوعلطملا

 يف يناثلا لجرلا ناك نيليزيجل ةيداعملا ةلمحلا ميعز
 هحاجن نا نوفيضيو .فوشتافيل برحلا ةدايق
 جمانرب يف نير وبصلا ريغل زمر مها ةحارا يف عطاسلا
 لمارفلا ةيلعاف ريبك وحن ىلع زرعيس فوشتابروغ
 دب الو .حالصالا ةعافدنا يف ةيعامتجالاو ةيبزحلا

 عافدئالا ةعرس نم فواحم : فوشتابروغ

 كلذ ىلا قالزنالا اطخلا نم نا كلذ عم لوقلا نم

 نم ربكا نيليزيج يطعت يتلا تاروصقلا نم عونلا
 جمانرب نا داقتعالا اضيا أطخلا نم نا امك .همحح

 وا نيليزيج ليحر عم ضرعت دق فوشتابروغ
 ءاضعا ةيبلاغف .ةرثؤم ةيعون ةوبك ىلا هليحرت
 عم تلاز امو تناك ةيزكرملا ةنجللاو يسايسلا بتكملا
  ةيعامتجالا طورشلا رييغتب يفوشتابروغلا ملحلا
 نكل .ةيطارقميدلا تايرحلا سيركتو .ةيداصتقالا
 ةيرظنلا نيب ةقالعلا لوح رودي ودبي امك فالخلا
 رودي عارصلا ناو .لعفلاو مالكلا نيب .ةسرامملاو
 مسا فوشتايروغ مهيلع قلطي نم نيباقح
 .ىرخا ةهج نم نيلجعتملاو ؛ةهج نم نيظفاحملا

 اهنم ريبك ءَرَج يف يمتنت ينلا نيليزيج تاحورط
 ترفتسا .ةرماغملا ةيروثلاو ةيراسيلا ةيلوفطلا ىلا
 ,يتايفوسلا رارقلا يف ةرثؤم تلاز ام ًالايجا
 نم فوختي يذلا رايتلا زومر كلذك ترفنتساو
 ىلا هلمكأب يف وشتابروغلا راطقلا ضرعت لامتحا
 انه نمو .هعافدنالا ةعرس يف ةالاغملا ةجيتن ةثراكلا
 هديدحت يف لجع .تقو ةلأسم الا نكي مل هليحر نإف
 نيليزيج حيرصن يماردلا لكشلا اذه ىلع هبيرقتو
 نيعيسلا ليبودلا ةيشع ةلاقتسالا ةينب هسفن
 فوشناغيل حانج حيرصتلا فقلت دقف .ةروثلل
 ةقيقحك فصاعلا ءاعيرالا عامتجا يف هسركيل
 نيليزيج طخ ىلع نيبوسحملا ةعانقب سيل ىظحت
 ىلا لاروالا نم هب ءاج يذلا لجرلا معدو هفقاومبو
 .فوشتابروغ ليئاخيم :وكسوم

 القعت رثكا فلخلا
 طاسوا يف فواخملا نيلدزيج طوقس راثا دقل

 .فوشتابروغ جهن ريصم ىلع ةيعامتجاو ةيبزح
 ميظنت ةدايق ْف هل ًافلخ فوكياز فيل رايتخإ نا ىلع
 ريمتي الو .فواخملا هذهل ديربت لماغ ناك وكسوم
 يف ًاحشرم ًامات ًاوضع هنوك يف هفلس نع فوكياز
 رثكا لْعف لجر هنال امناو بسحف يسايسلا بتكملا
 دارغنيل يف يبزحلا هلجسف ف .مالك لحجر وه امم

 ةيباجيالا لامعالاو تازاجنالا نم ريثكلاب ظفتحي
 ةيباجيا ةكرتشم مساوق كلذ عم كانه .ةدوهشملا
 نم سدنهم هلثم هنا اهنيب نم نيليزيج نيبو هنيب
 ةعانصلا لاجر نم هناو .طارقونكتلا ةليصف
 .لقعتم نكلو ىنيليزيج هنا ىلا ةفاضا :ةيركسعلا

 نع كلذ مغر لعاستي نم ةيتايفوسلا ةمصاعلا يف
 نلمركلا لجر عيطتسي ينلا ةبامحلا ةلظم دودح

 ءايفوالا هجهن راصناو هيديرمل اهريفوت يديدحلا
 لماوعو ةيتاذ بايسال .نوضرعتي امدنع
 فوشتابروغ ةيحضقتف .زازتهالا ىلا .ةيعوضوم
 نيلجعتملا رايت نم ديدعلل ريبك سرد نيليزيجي
 ةوطخ ماعلا ريتركسلا قابتسا نا نودقتعي نيذلا
 حيحصتلا ىف ةردابملا ىلع ظافحلا ٍْق هدعاسب ةدحاو

 .ديدحلا

 ىلا ىرخا ةوطخ نيظفاحملا عجارت نم قلقلا
 دب ىلع ديدج دبق ةفاضا اهئاش نم ءارولا

 ةايح ف ًايلاح دئابسلا رهظملا وه .فوشتايروغ

 .يتانفوسلا يعوينشلا بزخلا
 ؟قلقلا اذه فوشتايروغ ليئاخيم للذنس فيك
 ال نيبعال ءارا هتعقر ىلع ةلبقملا ةكرحلا يهامو
 ؟ةراهم هنع نولقي
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 نأ نكمي 1 ةحطالا رظح

 عيرلا ءارغإ ماما دمصي

 1 ويوسسو# سمسم اوس جا حس ندصس ةدت صمت جنجوووع 7 جلا بوبس ج1 14

 فانثتسال دعتست تناك يتلا ةيكربمالا نت ُ

 .نارهط ماظنل ةحلسالا عيب رظح لجا نم اهتلمح |

٠ 

  1اة 0

 دق اهنا ساسسا ىلع سرغنوكلا نم طغضب ةحلسالا

 .«ليشارسا» ءادغ] نيينيدطسلفلا يديا ٍِق عشقت

 ىدم دشجت خيراوصلا هذه ىلع ناريا ةزايح نإ

 توا ةيلود ةلواكم هز !هوجاوج حنا واي وعصال»
 ةردابمب تناك نإ و ىتح يئالملا ىلع ةحلسالا قفدت

 ملاع ...ملاعلا اذه يفف .نمالا سلجم نم معدو

 تاموكحلا دوهح دعت مل .عشجلا ةحلسالا ةراحت

 ؟ةريدك ةيلاعف تاذ ةراجتلا هذه قيوطتل ةيبرقلا

 :ةفدزم ريتاوفو نحش قئاثو مادختسا ببسب كلذو ؛

 يدلا ناكملاب ةقلعتملا ةيذاكلا تاداهشلا نع كدهان

 .ةحلسالا 4 5

 يف ةبغرلاو ةيمسرلا ةباقرلا هام عيل

 «ثلاث فرط» دوجوو .لاملا نم ردق ىلع لوصحلا

 .ةلتاقلا تادعملا ةكرح ليهست هتمهم عبظلاب

 تاكرشلا ضعب ىدل حبرلا زفاح نإ .راصتخاب

 .ةيناربالا ةيزركيسعلا ةناسرتلا ةيوقت يف مهاس |

 .فلتخم عضولاف .رغنتس خيراوصل ةيسنلاب اما

 يركسع براق ىلع حيراوصلا هذه تطبض نا رعيق

 نم نكي ىل ءاةمضا//١١ /م حيراتب يناريا |

 دكأتلل ناتسناغفا ةراجلا نم دعبا رظنلا يرورضلا
 رادجلا يف ةحرحم ةرغث لكشب يذلا ردصملا نم

 تاوقلا ةحار قلقا يذلا حالسلااذهف .يكريمالا'

 نع ,ناغفالا «نيدهاجملا» ىلا برست ةيتايفوسلا: :

 .ناتسكاب يف زكرمتت لقالا ىلع بازحا ةعبس قيرط |

 بجهود 7 0 ا 5

 نيد ل يم

 01 دو بوس صو

07 

 كانه تماد ام رارمتسالل ةحشرم ةراجت اهنإ
 عفد ىلع ةرداق ناريا تماد امو اهينج نكمي حابرا

 .اهتاجاينحال ظهابلا نمثلا

 يف نولوؤسملا هركذ ام كلذ ىلع التم قوسنو
 ةحلساب ناربا تدوز دق نيصلا نا نم نطنشاؤو
 نيكب تجتحا .يضاملا ماغلا يف رالود نوبلب اهنمث

 نكل .ناريال (600:0/)5) خيراوص عبت مل اهنا ةلئاق :
 تازيهجتب يلالملا تدوز نيصلا نأب تاريدقت كانه
 ةداضم خيراوصو ةيتايفوس تارئاط نمضتت
 .دودج تالقانو تابابدو :تارئاطلل :

 ا حنراوص ىلع ناريإ لوصح فاشتكا ناك

 ١ ةدحتملا تايالولل ةيسنلاب ةّرم ةقرافم رغنتس
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 . ءوج ضرا رغنتس خيراوص نا لوقلا نع ينغ
 ١ ىلا ةمدقتم . :فتكلا ىلع ةلومحم قلطُت نا نكمي يتلا '

 ّ ىلع اهعبب ترصق ةيكريمالا عافدلا ةرازو نا ةجرد

 ١ ةيدرعلاو ندرالاف . مهب قثنت نيذلا ءافلحلا نم ةنفح .

 ١ نم عونلا اذه مالتسا نم اتمرح ثم ةيدوعسلا
 روج دو ون وجده رس

 1 دفع ع

 د د

 ب واااو د

 نوي ا

 ل

172 1 

 1و

 يود

 "ا

 يل ب

 0 ا

 1 رفنتس حيراوص هتكلس يذلا قيرطلا نوكي اذكهو |

 ١ يتلا ةيوتلملا قرطلاب نروق ام اذإ .ارشابم اقيرط'
 | ترهدزا دراحت ٍِق ءاطسولا نم ٌريثك اهمدختسا م

 ”اهتضرف يذحلا تاعيرشتلاو دويقلا م

 || نكنسعملا تادادما نع كدهان .ةبيرغلا تاموكحلا

 ١941 ىناّتلا نيرشت 55 "737 ددعلا  ةيبرعلا ةعيلطلا - اك

1 

 قتاع ىلع عضي .ناريا. ىلع ةحلسألا رظح.نإ
 ىلع ةباقرلا ديدشت ةيلوؤسم ةيبرغلا تاموكحلا
 ىلا ةفاضالاب :«ةثلاث لود» لالخ نم .تارداصلا

 لجا نم اهيضارا مادختساب حامسلا مدعب مازتلالا
 لشفلا دعب ةصاخ نارهط ةموكح ىلا ةلحسالا لقن
 لالخ ةحلسالا بيرهت ىلع ءاضقلا يف ظوحللملا
 نم كلذ ىلع لدا الو .ةيضانملا ةليلقلا تاونسلا
 ريشول ةكرش اهب تماق ينلا تارجفتملا عيب ةيضق
 نارتيم اوسئارف سيئرلا ملع نم مغرلابف .ةيسنرفلا
 كلذ دعب نيماع ةدم ترمتسا اهنا الا 19/5 ماع اهب

 ةبادب عم أدب يذلا يمسرلا ةحلسالا رظح لظ يف

 :عينحلا درج
 ةحلسالا بيرهت يف قيقحتلا يرجي .ايلاطيا يف

 نآلا ىتح قيقحتلا رفسا .ايفاملا ةدايقب تاردخملاو

 1 لعب يزبلا اكينسوتوناكيم اليسلاف لاقتعا نع
 ماغلالاب ناريا ديوزتي مهتملاو .تايف ةكرش مهسا نم
 يبتلا (ىرخا قطانمو ايريجين يف ةيطغت تاكرش ربع)
 ايلاطيا اهيف امب .ةيبرغلا لودلا ليطاسا موقت
 .جيلخلا هايم يف ًايلاح اهدايطصاب

 ١1١ عبي ةدضق يف قيقحتلا يرجي .اسمنلا ف

 ب ةيبلط نم ءزجك نارسدال ( (هانأل 45) ) زارط نم ًاعفدم

 ةهجلا.985١- 1١96 يماع يف عفدم ٠

 عمجمل ةعباتلا (8ل071هانا0) ةكرش يه تعاب ينلا

 هنا فرعي نكي مل هنا نلعا يذلا 0/0651 81م17©)

 . !!ناريال ةحلسا عيبي

 ربكالا ةحيضفلا تناك :تيغ  ناريا باقعا فو
 اياضق يف تّمزتملا يبرغلا دلبلا :ديوسلا بيصن نم

 ترحامعد ل مهاس يالا ةكلسألا عودو مداتشلا
 ةعانصل ةيلود تاكرش عم انواعتم ينيمح ماظن

 ةكرش عرف , (901015) ةكريش تعاب دقف .تارجفتملا

 تايايدلل ةداضم خبراوص ناردال :ةحلسالل ليون

 زتيمش كيربا لراك ديسلا ةطساوب ةروفافنس ربع
 (510/6015) 0000000011 مسساب ةفورعملا هتكرشو

(/00170311 . 

 ةلمح دوقن ةدحتملا تابالولا تناك ١9487. ماع

 تراهنا نا ىلا :ناريال ةحلسالا عيب رظح لجا نم
 بترت امو تيغ  ناريا ةحيضف لالخ نم اهتيقادصم

 ةياهن ىتح ًايئاضق امكح 56 نادجم د كن رع

 نحش ةلواحم وا ةحلسا نحش ةمهتب يضاملا ماعلا

 .نارهط ىلا ةحلسا

 عيب عورشم وه مدقن ام لك نيب.نم ةراثا رثكالا

 1 نمضتبي رالود ينويلب هنمث اروطتم ًاداتع ناربا ا

 ْ تاعردمو (؟ 4) زارط نم ةلتاقم موتناف تارئاط ا

 .ةيموجه رتبكوليه تارئاطو ؛ (1148)

 ١ ردصم نم يتأت نا الا نكمي ال ةحلسالا هذه
 ّْ .«يليئارسالا» شيجلا نزاخم :دحاو ا

 | مهنيب نم .الجر رشع ةعبس لاقتعا يبس وه اذه :

 ١ ىلع ًءانب ماراب ماهاربا دعاقتكملا «يليتارسالا» لارنحلا ا

 | ١8 ذنم ادومري ىف ةيكريمالا .تاطلسلا تاقيقحت

 ْإ .ةمكاحملا راظتناب مهو . ا

 ا , ؟ايناطيرب نع اذام ا

 ١ نكرم تقلغا ةيناطيربلا ةموكحلا نا ٌحيحص ا
 ١ هريدب ناك يذلا زكرملا كلذ . ندنل يف يناربالا دادمالا

 | ةماعلا تاقالعلاو قيسنتلا لجا نم نويركسع |
 ١ نكل .ةنيدملا يف (8201 !/©اا]) عرف لالخ نم عفدلاو 1

 | بتاكم ميقتسو ةيسامولبد ريغ ىرخا بتاكم ناريال
 ١ نم ًاديزم ةيبرغلا تاموكحلا تدبا اذا الا ,رثكا ' ع

 ١ .ةظقدلا

 (690182© 10- مساب بتكم كانه .ًالثم غروبماه ف 1
 صاخشا امهريدي :خروبز يف رخآو ؛ مه11 2»>م015) ا

 امك :ةحلسالا ءارش مهتمهم يروثلا سرحلل نوعبات |
 .عالطالا ةنسح رداصم لوقت

 دقعل ةمهم زكارم كانه نا رداصملا هذه فيضتو

 ةروفاغنس نم لك يف ةحلسالا نحشو تاقفصلا ١

 بونجو لاغتربلاو اينابساو ةيكرتو نانويلاو
 .ليراربلاو ايقيرفا |

 ١ ةحلسالل وكرم تناك ايفالسغوب نا ًاضيا لاقنو

 قدانبلا كلذ ىف امب .ةيقرشلا ابوروا نم ةمداقلا '

 .ةيقرشلا ايناملا نم تارئاطلل ةداضملا |

 ممالا يف اوضع تسمبل يهو .ارسيوس ىلا لقتنن

 1 ةحلسا ريدصت ىلع صنت اهتساسس نكل .ةدحتملا

 ١ ريمضلا بيناتي رعشت مل .كلذ عمو .طقف ةبعافد

 ّ نم ةيركيسع بيدردت تارئاط ريدصتب تحمس نيح '

 ١ ةرئاط ىلا اهليوحت نكمي يتلا (2015|61) زارط |

 .ةيموجه
 | .ليئارسا» تناك عبسلا لاتقلا تاونس ىدم ىلع

 | يلالملا ديوزت لاجم يف مهالا امبرو ًاتابث رثكالا يه |
 ”" .برعلا فاعضا ف اهيتغرب ةعوفدم .ةحلسالاب

 ّْ دوهيلا نم ىقبت نم ةحار نامضو حابرالا نع كيهان '

 ْ .ناربا يف

 >7 ١98١ ماع نارهط تدوز :ليئارسا» نا دقتعمو

 .مم 6 عفادمو )١/48( تابايدو كوه خبراوصب

 | ١985 ويام / رايا نيب ام ةعقاولا ةرتفلا يف اما
 لالخ يا .هسفن ماعلا نم ريمفون / يناثلا نيرشتو :

 1 ردقب ةحلسا نارهطل بيبا لت تعاب رهشا ةكس

 ١ يكريمالا للحملا لوقي امك .رالود نويلب يلاوحب اهنمث |

 : ليبي يراخا|

 هدحتلا7171 ]/افا موو جد يقتل

 اة تجد نو تجمج»ح# ةجوو دحر جوج بح جلا قساوة دج ا ااا هاا دا

 | نا ضرتفُت .تيغ- ناريا نع باقنلا فشك دعبو
 ا لجا نم «ليئارسا» ىلع اطغض تسرام نطنشاو '
 1 «ليئارسا» ةقالع نكل .ناربال اهتادادما فقو |

 ل اقيرط ةريبخالا هذه نم لعجت ,ايقيرفا بونجب

 ١ رداصملا دحا يه ايقيرفا بونح ناو ةصاخ .ًايلاثم
 و ووساو ا واو د وسو ن1 اجد جووسوب»# ودولاب وا

 32-- [- 5151 رج رررب هزه م



 | طفنلا لباقم ةيناريالا فئاذقلاو تارجفتملل ةمهملا !
 ا | ماع فيص ىتح حضتا ام اذه لقالا ىلع .ماخلا |
/ 84 . 

 | يق اير وتيرب نوعل نا لمتَكَي هنآ ل وقم اني نم !ِ
ّ 
 : .ناريا ىلع يلود رظح يا يف ةيسيئرلا .ةرغخلا ا
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 ' لبق طيضلاب تناك امك تاقصلملا تداع

 | مه اهو. أرهش ١١ ذنم نييروسلا لوصو
 ناردح ىلا نودوعي هللا بزح ءادهش»

 زربت ةنولمأ روض نوكتلم نابش :ةيبرغلا :توريب |
 .اهيف اوتام يتلا ةينبلا مهبايث |

 لعفي نا نود .ةيناريالا مالعالا ًاضيا تداعو
 نا نولمأي اولاز ام مهلعل . اهلايح ًائيش نويروسلا
 2477 اص تل يح ا ا

 د رج 3

 لماش يمالسا عارص ىلا وعدي هللابزح نامغرو |
 ىلا ميظنتلا نانبل يف هؤاضعا لوحي ..ليئارسا, دض |
 قطانم يف و توريب يف يسايسلا ذوفنلا هفده زاهج |
 .دالبلا نم ىرخا :

 بزح تاعومجم مضت .نانبل فصن نم رثكا يفف >5
 ةيركسعلاو ةيلاملا نوؤشلا ميظنت اهتمهم اناجل هللا |
 تاعمحتلا تارشع يف ًايلمع مكحتت يشو :ةيعرشلاو

 مج اتسم زنا وتوتف ا: يجب سا 1 تن7777 وا 72 قفا 7 جز يع بس 71777

 كلذو :بونجلاو عاقبلاو ةيدرغلا توريس ةيحاض ٍِق ْ

 تاونق ربع رمي يذلا يناربالا لاملا قدرط نع

 لكش ىلع انلع عرويو :قشمد يف ةيناريالا ةرافسلا ا
 ةيحاضلا ءادحا ىف يناجم ماعطو .ةيريخ تامدخ آ

 ' نوموقي نيذلا اما .ناكسلاب ةظتكملا ةيبونجلا

 | يطعُي امم ؛ناريا مهتدفوا نيد لاجرف عيزوتلاب ا

 ديصوح وجو مورسدوجما كج جسما 17 1! تتوراو كا: 7*1
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 | هارقق نما فالالا -تارزشتع نيب نارهطاٍهلظنل ةيمها
 ٠ .ةعيشلا

 ا ؟.هللا بزح» وه نم
 ب ٠ لوصو عم ناتبل يف هللا بزح ةكرح تأديب

 | دقو ١5/5 ماع .كبلعب ىلا ةروثلا سرح نم ًايناربا

 : .كلذ ةيروس تعجش

 أ تايشدلملا ىلع لاومالا قفنت عيطلاب ن نارسا تناك

 ١ نومظند . ,ينيدلا ءاضقلا ىف ءاردخ اهدوقي ينلا

 توا ا لا

 ٍدادعأب توملا مث لاتقلا لجا نم مهوبرديو ناكسلا
 .جيلخلا برخ يف ةريبك |

 هللا بزح ةدايق نيع يذلا وه ايصخش ينيمخ نإ

 ةركف ادبا معدت نل ةدايقلا هذه نإف كلذل .نانبل يف

 .ًاقرمت طسوالا قرشلا نادلب رثكا ف ةيناملع ةلود

 ميظنت ىلع ن ناريا ةبمده نإ لوقلا ركذلا نع ينغ

 عاقبلا يف نآلا نويبردملاف ٠ ةريبك يركسعلا هللا برح

 ,ينيلرتسا هينج اتنام هرادقم ابرهش ًابتار نوقلتي

 يف يداصتقالا رايهنالا مضخ يف «يقيقح» غلبم وهو
 يتلا ًاينيلرتسا اهينج نيتسلا غلبمب ةنراقم .نانبل

 نانبل شيح ايشيلم دارفال «نوفسايمالا» اهنبطعي

 .ييوقجلا
 لالخ ثدح ام ىلا ةراشالا انه ديفملا نم لعلو

 دقف ٍةيبونجلا ةيحاضلا يف نيدضاملا نيعوبسالا

 نع ًاخسن كانه نيميقملا نم هتلا برح ءاضعا بلط

 ةيدقن تانوعم عيزوت لجا نم ةينانبللا مهتايوه

 مهتالئاع نا نويلخملا ةداقلا عننقا اذا مهيلع

 .رقفلا ىوتسم تحت شيعت
 نم مغرلا ىلع اهمرك ناريا ضرعتست اذكهو

 دحا لوق دح ىلع .«ليقثتلا يىلاملا برحلا ءبغع»

 .يضاملا ع وبسالا ةيحاضلا يف اهمساي نيقطانلا

 تاركسعم اما :دحاسملا نم هللا بزح رادب

 دودحلا نم ةبرقم ىلع نيتيرق يف دحوتف بدردتلا

 يف ناعابت نيتلجم بزحلا ردضتو . .ةنزروسلا

 ؛:قارعلل ءادعلاو ظعولا نم طيلخ امهو .:ةيحاضلا

 6-1 وكل تقو نم ةيبرويسل ةيداعملا ةياعدلاو

 يذلا ىلعالا يراشتسالا سلجملاب ئمسي ام ًاضدا

 نم نوكتيو .نانبل لجا نم هسفن ينيمخ هلكش
 .مالسالا زنك. اهنا ىلع ناريا َّلا نورظني نيد لاجر
 فلا 0,6٠٠" عفدي نا زنكلا اذهل نوحمسي مهو
 .نانبل يف هللا بزح ىلتق تالئاعل ًايرهش رالود

 ناربا ةعينص وه هللا برح نا ف كش كانه لهف

 نم يناعت تلاز ام دالي يف ةبصخ ةبرت تدجو يتلا
  "؟هرقفلا ديازتو ؛يليئارسالا, لالتحالا

 ل

 م د 3 ل قاب يا 9

 12.4 يم 6-1 داعم الا 1 4
 2 : 401 ياساحم د م 000

 . سو. .ممموعحاوج -- 7
 5 ا ا 1 16 1 1 ا

 ل د 4 0 1 يد

 رهدزيإ مل ىذلا مالعلا
 يروم نايإ :ملقب

 نوظحالي ال ةرهاقلا ةقيدح ماما ةراملا داكي
 ةيانب ىلع ةسسلخ قلعملا :يلدتارعسالا» ملعلا

 فرقري اميين ,؛ةيرصملا ةمصاعلا يف ةرافسلا

 رثكا نم ةدحاو ىلع بيبا لت يف ينرصملا ملعلا

 ادموي ةليوطلا فوفصلاب الافشنا ةنيدملا تارافس

 :ةيحايس زيف رظنتق |
 ١ ةعيبط ضحلي نيترافسلا عاضوا نيب ةنراقملا

 | قافتا ادقع نيميدق نيودع نيب ةيلاحلا تاقالعلا '

 اذه ىلع ةظفاحملا ةلأسم .نييرصملل ةيسنلاب

 . اًمأ ١ .هنم رفم ال ىذلا رشلا ةناخ يف عقت درابلا مالسلا '

 دج 2

 ا ل

 يدا د

 ا عسنب نا نولمأب مشو .يبرعلا ملاعلا ىلع حوتفملا
 ,نيبناجلا نكل .يبرعلا ملاعلا يف اولبقي ناو بابلا
 | ديازتم طابحإب نارعشي .«يليئارسالا»و يرصملا
 نويرصملا دارا دقف .ءيش نع رفسي مل مالسلا اذه نأل
 ةلكشملا لح ىلا ديفيد بماك تاقافتا يدؤت نا
 ا ناك امك ًاديعب ودبي لاز ام رما وهو .ةيندطسلفلا ا

 دقف «نويليئارسالا» اَمأ ًامئاد
 أ دحا لعفي ملف .تاداسلا جذومن نولدتعملا برعلا '
 : .كلذ !

 | امهو :مالسلل ةجاحب نيدلبلا نإف ءاذه عم

 ةداقلا عبتي نا اولما دقف

 .بيس نم رثكال هيلع ةظفاحملا ىلع ناممصم ٠
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 ا جس و

 ع 000

 ضرا ىلع

 سدقلا يف ىصقالا دجسملا نييرصمحلا نم
 تاياقنلاو نوماحملاو ءابطالا

 .اللظب ١5/6 ماع ءانيس ىف ؛نييليئارسا»
 | كرابم سيئرلا ةيبعش تلاز ام .لاح ةيا ىلع

 | ديمجت نع طقف ثدحتت ةضراعملا بازحأف .ةرمتسم
 .اهئاهنإ نع ال :مالسلا ةيقافتا

 | ىلع كرابم سيئرلا ىقبا دقل .العف ثدح ام اذهو
 | امم ايندلا دودحلا نمض :ليئارسا» عم تاقالغلا

 | ةلأسملا زواجت ىلع ةيبرعلا لودلا ةيبلاغ عجش
 ١ ةيساموليد تاقالع لجا نم رضخالا ءوضلا ءاطعاو '
 يذلا يفلسلا ديدهتلا لظ يف ةصاخ .ريضم عم ةلماك |
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 ١ ىوقالا ةيبرعلا ةلودلا ىه رصمف :ناريا همعزنتت

 .رسكالاو ٠

 أ لمالا ةبيخ يدبت ةرهاقلا تلاز ام :كلذل ةفاضا
 عضت يتلا «ةيليئارسالا» ةدايقلا فقوم نم | تابقعلا

 .تاضوافملا قيرط حتفي يل ود مالبس رمتؤم ماما

 | يذلا ىصقالا دحلا وه درابلا مالسلا اذه «نذإ
 نألا ىتح «ليئارسا» ضفرل ًارظن رضم هعيطتست

 2 ام ا وو دا

 مهي 2# جدد وعملا ماس

 نب اييبيمح

 .ةينيطسلفلا ةلكشملا ءاهنا لحا نم ضوافنتلا

 يف .سدقلل تاداسلا ةرايز ىلع تاونس رشع تّرم
 ءاج ؛ةبسانملاب ةديصق نايد يشوم بتك تقولا كلذ
 :ةياحا ىلا ةجاحب لازام لاؤس اهيف

 ثدح له .٠لدئارسا» يف تاداسلا سيئرلا طبيه

 ؟؟دلح درجم ناك هما ٌلعف اذه
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 | لاجم يف ليلقلا الا ققحتي مل ,عقاولا ظ
 ذ «ليئارساف» . تارايزلا لدايتو ةراجتلا |
 | حالصتسا عيراشم يف ءاربخ لسردتو يرصملا |

 3 دقذب امنيب :ةرهاقلا اهوحئاس دصقيو .ءارحصلا

 ظ ليلق ددع
 اما

 ا .«ليكارسا» |!
 ١ نيوانعلاف :جرح الو ثدح ةفاحصلا نع

 | نا نكمي ثداح يا زربت رصم فحص يف ةيسيئرلا
 | نم نيفرطتملا ءارآ لقنت يهو .«ليئارسا» ىلا ءيسي '

 | ركفلا يف يسيئرلا رايتلا لثمت اهنأكو اناهاك ريثم زارط
 | تعنص فيك نوركذي عيمجلا لعلو .؛يليئارسالا»
 | ةعيس لتق يذلا دودحلا يطرش نم ةضراعملا فحص

 ١ طفنلا يرتشت

 ظ
١ 

 ظ



 تم م عر

 بيشو يناجل ديدج انك يف رواحم ثالث
 ها جونج جججعجاج جت جس وج وسو دا قطو و دس دا ما وما دب در طر دبدوب زرت ا

 ىف ةرادااو داصتقالا»
 55 عانم ...يكارتشالا عمتجما

 د ب تقلا 17 د د تس هل ا دوج دوو سسو وجا 0 42 12 1 4 بد وب

 ليدبلا فصو 0 ..ةضوفرملا ةلاحلا فصو لرحم ىلع ٠ صنت ةمدلسلا ةرادالا
 ةيودح ةقالع رعلاو مستنإلا نمو .داريتسالا لع ةيلضفال اهل يلحملا عدنصتلا هي ةدلمع

 نكنش شر نش ل ل ا ل ا عا اا ا ل خلا لادن وج ا ججا تشع نع يدب

 قحب تانيتسلاو تاندسمخلا ةبقح تناك
 لالقتسالاو ينطولا ررحتلا تاروث ةرتف
 دقو .ثلاثلا ملاعلا راطقا مظعم يف يسايسلا

 ةجيتن .يملاعلا ىوقلا نازيم يف ارييغت تدهش
 لمعلا ميسقت ماظنو ةيلودلا ةينبلا ِق تالدميتلل

 هب تدنع ام نمض . تاروكلا هذه تدع دقو. يل ودلا

 ةيدبلا يف ةيرورض تاليدعتو تارييغت ءارجاب
 تاقالعلا ىوتحم ىفو .,ةيلخادلا ةيداصتقالا
 ٍ .ةيلودلا ةيداصتقالا

 ىدم ظحالب .تاروثلا هذه ومنل عيتتملاو

 تانيعبسلا ةيادب ذنم اهل ضرعتت يتلا ةساكتنالا
 ةيمنتلاو ومنلا ةيلمع قيقحت يف اهمظعم قفخأ دقف
 يف جامدنالا ىلا راطقالا هذه تداع لب .ةيلخادلا
 ةدح رثكا وحن ىلع :نهارلا يلودلا ىلامسأرلا ماظنلا
 لماوعلا يه امف .لالقتسالا لبق هيلع تناك امم
 ىه امو .تاساكتنالا هذه ءارو ةنماكلا بايسالاو

 ٍ .اهيلع ءاضقلاو اهحالعب ةليفكلا لولحلا
 انيدبا نيب يذلا باتكلا ةيمها يتأت انه نم

 جهنم .يكارتشالا عمتجملا ٍِق ةرادالاو داصتقالا

 نع يحمل هيف لواحي :تدهو يداه فيستا «باتكو
 ةءارقلا لالخ نم ةيساسالا ةلأسملا هذه طوطخ
 ةرادالاو داصتقالا» باتكل نيصرلا ضرعلاو ةيناتملا
 ,نيسح مادص سيئرلل «ءيكارتشالا عمتجملا يف
 اهساننتأ ةيروثو ةينملع تاجلاعم ثحابلا هريتعيو

 قافال ًاقيقحت .ًامدقتم ًايعون ًاريوطت عقاولا ريوطت
 .يقارعلا رطقلا يف ةيعامتجالاو ةيداصتقالا ةضهنلا

 تاساكتنالا ىلا ةراشالاب هنسارد ثحابلا اديد

 ملاعلاو ,ةماع ماعلا ٍِق هروقلا ةرييسم يق ةرعتسملا

 مدع ءوض ق٠ تاروكلا هذهن ًايقيقح التقم تاك يتلا
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 د ا سال و ا ري يدا د يعن و سف اع ع ع نقيس عج سس يف علف

 وا .تامهملاو فادهالا باعيتسا ىلع اهتردق

 لك نيمأت ةيغب قيقدلا تالكشملا صينخشت

 عجردو . حاجتي فادهالا غ وليب ةليفكلا تامزلتسملا

 يف ةلودلا ةزهجا هب تزسمت ام ىلا كلذ يف بيسلا

 يف ضافخناو نيتورو ةيطارقوريب نم ثلاثلا ملاعلا
 ام عم ٠ .ةبحاتنالا يلاتلاب و ٠ جاتنالاو ءازألا ةءافك

 دراوملل يداصتقالا ردهلا يف ةدايز نم كلذ هينعي
 يركفلا حوضولا مدع كلذ ىلع دعاس اممو .ةحاتملا

 ةرادالا بايغو ةيروثلا لمعلا ةيرظن بايغو
 ةزهجا ريوثتو ديدجتب ةليفكلا تاجلاعملاو ةمزاحلا
 .اهلمع لئاسوو ةلودلا

 نا ىربف .يفارعلا عمتمحملا تحامنلا سردب مت

 نم تنكمت نياسح مادص ةدايقم زومت ٠ / ١ا/ ةروث

 غيصو لئاسوو تابيكرتو ىنبك ةلودلا ةزهجا ريوثت
 تجوت يتلا ةيلمعلا كلت .عدبمو ديرف وحن ىلع لمع
 فدهت يتلا «قيشرتلا» ةسايس عم ١9/1 ماع علطم

 يدؤي امب .ةلودلا لمع بيلاساو لئاسو ديدجت ىلا
 لعافلاو يباجدالا اهرودب ةرادالا عالطضا ىلا

 دئاع قيقحتل حيحصلا اهعضوم يف اهعضوو
 عورف فلتخم يف لضفالا ءادالاو :لثمالا رامثتسالا

 كلذو :ةلودلا طاشن مومعو داصتتقالا ٍنيدايمو

 نا نيبسح مادص سيئرلا ةلوقم نم ًاقالطنا

 امناو :بسحخف ةايحلا عورف نم اعرف سيل داصتقالا

 ..اهنف يناساو يويح نايرش وه
 اهشقاني يتلا تاعوضوملا عونت نم مغرلا ىلعو

 رواحم ةثالث يف اهلمجن نا نكمي .هباتك يف فلؤملا
 درادالا موهفم لوالا روحملا لوانتي .ةيسيئر
 رامثتسالا موهغفم يناثلاو .عمتجملا ْق ةميدلسلا

 داصتقالا نبي ةقالعلا ثلاثلاو :لثمالا يداصتقالا

 .ةرادالاو

 طاقن ةدع لوالا روحملا ف بتاكلا ضرعتسي
 لثمالا مجحلاب هيمسن نا نكمي ام اهلوا :ةيساسا
 مدع ىلع لمعلا ةيمها ىلا ريشي ذا .يرادالا زاهجلل

 بماكلا لوقي امك وا :يطارقوربملا ةلودلا زاهج لهرت

 كلت ,اريصق يرادالا ليدذلا نوكي نا ةيمها» هيسفئ

 يخحاون نم ديدعلا ىلع ىضقي اهيجومب ينلا ةيلمعلا
 .نمزلا يف وا ةيرشبلا رصانعلا يف يداصتقالا ردهلا
 حيحصلا يداصتقالا كولسلا ةيفمها ينأت انهو

 كلذ دعب ريشي مث .ةيداصتقالا تاعاطقلا يف نيلماعلل
 فصو درحم ىلع بصنت ال ةميلسلا ةرادالا نا ىلا

 ليدبلا فصو .ًاضيا بلطتت لب ةضوفرملا ةلاحلا
 ىوقلاو ققحتلا تاناكماو لئاسو ريفوت ةلواحم عم
 ىلا بتاكلا قلطني انه نم .قيمطتلا تابجاوب ةفلكملا
 عبنت يتلا ةبرجتلا ةيصوصخ ىلع زيكرتلا ةيمها
 ينادبملا عقاولا صئاصخل قيقدلا مهفلا نم ًاساسا
 تارابتعالاو فورظلا .باعنتساو .ينايعلاو
 ةيبهذملل دوجو الف انه نمو .ةبرجتلا يف ةصاخلا

 غيص ىلع قالغنالا يف وا لمعلا ةيرظن ف ةدماجلا
 سيئرلا هلاق امي كلذ يف اآدشرتمسم . ةدودحم لئاسوو

 ةيموقلاو ةينظولا براجتلا» نأ هباتك يف نيسح مادص
 اهناو .اهتيصوصخ نع رظنلا ضغب ةيناسنا ذفاون اهل
 امدنع ملاعلا نإو ءرخاب وا ردقب :ملاعلاب رثآتت وا رثؤت
 ىلع ةيباجيا نوكت كلذ تابماكعتا نيفروقب.نوكي
 *,.ةزهاحلا تاقصولا لقت الةةاحلا ,قاو.انانايهق
 قمح ىلا يقابل لف تابقلا .ىكفتم نأ لابقت
 تايوظن لوستت ال' ناو ماهتغ نمعملا عيصلاو بيلاسالا
 لعافتلاو :ءقالطنالا لقرعت ةلتاق ةيبهذم ىلا لمعلا
 .«تادجتسملا عم لماعتلاو

 رود بتاكلا ضرعتسي ًاضيا روحملا اذه يفو
 هريوطتو جاتنالا ةدايز يف ةيونعملاو ةيداملا زفاوحلا
 .ايجولونكتلاو ملعلل لثمالا رامثتسالا قيرط نع
 ةيداملاو ةيعوضوملا زفاوحلا دامتعا يف اهرودو
 ىلع باقعلاو باوثلا بولسا دامتعاب .ةيونعملاو
 ةحيحصلا ةرادالابف» ىقيقدو فصنم ىلع وحت

 تيسح نكت مل ؛ةديدج لماوع لاخدابو زفاوحلاو
 نايؤحاقئامح ةةدلا قم ةيافكلاب ةنق انمع كس كسلا
 اهاطعا يتلا جئاتنلا يطعيو ةيعونلا نسحتتو جاتنالا
 .:: ان دنع

 روحملا اذه يف بتاكلا اهشقاني يتلا طاقنلا رخآو
 ةرورض ىلا ًاريشم «نيلماعلا عقاوم بيئثرت» هامسا ام

 ةلودلا ةزرهحا ةجاح بسح بيترتلا اذه متم نا

 . بسحف ةيملعلا ةداهشلا يبسح سلو .اهتاطاشنو

 ةءافكلاب ةداهشلا نرتقت نا يغيني رخآ ىنعمب

 كلذكو .ةيرادالا ةردقلاو تالهؤملا رفاوتو ةيملعلا

 .يرادالا عقوملا فورظ عم ةنزاوتملا ةيدايقلا ةردقلا
 نادلبلا نا وه يساسا رايتعا نم اقالطنا كلذو

 يركفلا فرتلا ةلحرم دعب غلبت مل ةضهانلا ةيمانلا
 ضارغال قلطم وحن ىلع تاداهشلاب مامتهالاو
 ةبعشتملا تامامتهالابو .ةدرجملا ةفرعملا

 اهتفلب يتلا .اهنم ةيشماهلا ىتحو ةيليصفتلاو
 ركذي .هتايصوصخو هلكاشم ٍلكلف .ةمدقتملا لودلا

 ةيرادنالا انتروث قايس ف نحنف» ًداناق كلذ بتاكلا

 ةداهشلل ىئاهنلا جتانلا لام نع ثحبن ةيداصتقالاو

 انتل راسملا ئه !ذهو::مامآلا ىلا انمدقت قف ةفرعملاو
 .«ديحولا
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 .باتكلا اذه هيلع زكتري يذلا يناثلا روحملا اما
 اتنازو» «يكارتش نال ا عمتجملا يف ىف داصتقفقالا موهفم وهف

 نيسح مادص سيئرلا ةيؤر ىلا ثحابلا ضرعي
 رامثتسالا ديعص ىلع ةيساسالا تايلاكشالا ضعب
 نم اقالطنا كلذو ؛يدجملاو حيحصلا يداصتقالا

 درجم ال .يساسالا ةايحلا نايرشك داصتقالا ةيؤر
 ةديدعلا لكاشملل ضرعي مث ..ةايحلا ع ورف نم عرف
 ةقالعلا ةصاخ ةفصيو ثلاثلا ملاعلا هجاوت يتلا

 .يلحملا عينصتلاو يجراخلا ملاعلا نم تادراولا نيب
 لجالاب ولو ىتح - داريتسالا متي نا لضفالا نم لهف
 ؟يلحملا عيذنصتلاب هنع ةضاعتسالا يغبني ما -
 ساسالا يه ىلحملا عيبتصتلا ةيلمع نا بدجيو

 تارامثتسالا ىلا ةرظنلا هنم قلطنت نا يغبنب يذلا
 يتلا عيراشملا ةيهام نع لؤاستلا حبصي انهو
 ؟اهربغ ىلع ةيولوالا ذخأت نا بحي يتلاو عّْنصت
 رابعملا نا مادص سيئرلا هلاق ام ىلا بتاكلا ريشب
 ىنعمب وا ..اهل ةمئادلا ةحاحلا ىدم» وه يساسالا

 عينصتلا وا داريتسالا نبد ةلضافملا دنع هناف رخآ

 اذه ىلا عمتجملا ةجاح ىلع اقكاو ركري .يىلحملا

 ام دراوملاو تايناكمالا نم كلمي لهو ؟ال ما عورشملا
 ةباجالا تناك اذاف ؟ال ما يلحملا عينصتلا نم هنكمي
 نع ليدبك عينصتلا ةيلمع نكتلف باجيالاب
 تالمعلا ىف ريفوت نم كلذ هينعي ام عم تادراولا

 رومالاو تاعوفدملا نازيم يف ريثأتلا وا .ةيينجالا
 رايسملا ىلع ةيباجيا روما اهلكو .2ىرخالا
 .يداصتقالا

 ةقالعب ةصاخلا كلت .روحملا اذه ىف طاقنلا يناثو
 قدنخلا» بتاكلا ريبعت بسح وا ةكرعملاب داصتقالا
 نم امهنيب ام ىلا ريشي ذا .«يقوسلا هقمعو يمامالا
 ةلودلا يف يجاتنالا عاطقلا لمعيف .ةيويح ةقالع
 نيدابملا ةفاك ىف يداصتقالا ءانبلا نيتكمت ىلع
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 قيقحت ةيغب .ًاعونو امك جاتنالا ةدايز ربع عورفلاو
 يف ةكرعملا تامزلتسم نيمات وهو الا يساسا فده
 قيدقحت ىلع اريثك دعاسي يذلا رمالا .ةررقملا ةظحللا

 نيب ةقالعلل ةجيتنك .ةيريصملا كراعملا يف رصنلا
 رودو .ةيركسعلا ةردقلاو ةيداصتقالا ةردقلا
 ةردقلا ريوطت ىلع ةيداصتقالا ةردقلا ىف روطتلا
 ربع الا ىتاتت نل روما اهلك يهو .ةيركسعلا
 مادختسالاو ةهج نم دراوملل لثمالا مادختسالا
 .ةيناث ةهج نم نمزلل لثمالا

 صاخلا ءاطفلا

 داصتقاللو ةايحلل ةيلومشلا ةيؤرلا نم اقالطناو
 دايحلا نبب داصتقالا ةرود نم قلطنت يتلا .هسفن

 ةلودلا ططخ ذيشنت ىرخحم ىلا ةيداعلا ةيمونلا

 عاطقلا ىلا ةرظنلا يتأت .ةيزكرملا ةيداصتقالا
 يه ةيدجلا تارامثتسالا نا فورعملا نمف .صاخلا
 وا يداصتقا دئاع قيقحت ىلا اساسا فدهت يتلا
 امناد لمعت ةرظنلا ىذه نإف يلاتلاب و .ْرِحُم يعامتجا

 ريغ ةطشنالا ىلا ةلودلا لاخدا بنجت ىلع
 ةجحرد فورظ عم مءالتت ال يتلا وا ةيداصتقالا

 لئادبلا رفاوت ءوض يف اصوصخ .عمتجملا يف روطتلا
 ةدنجلا تابعؤنلاب صاخلا عاطقلا يف .ةيلحملا

 ىودح يتق خا ىدعميو . .ًايعامتجا ةلويقملاو

 ةسفانملا ميجست نم اساسا ةيداصتقالا عبراشملا

 ًاضياو .هتاذ رطقلا لخاد عيراشملاو لماعملا نيب
 انه نم .رطقلا جراخ عيراشملا عم ةسفانملا عيجشت

 يف صاخلا عاطقلاب طونملا رودلا ةعيبط مهف ةدمها

 نم دلوتت يتلا ةيمهالا هذه .ةيداصتقالا تادحلا

 ةلماسشتلا ةرظنلل ًاقفو ىت ذأت اناهنال .ةايحلا محر

 داصتقالاو ةابحلا ةدلومشلو .ةيداصتقالا بتناوجلل

 عمتجملا يف ةميلسلا ةرادالا موهفم :بيهو يناه

 ءانبلا نا ىلا نيسح مادص سيئرلا ريشي انهو .اعم
 ,صاخلا طاشنلا ًاضيا لمشي قارعلا ىف يكارتشال
 لك دصقن ؛يكارتشالا ماظنلا لوقن امدنع اننال»

 عاطقلاو ىكارتشالا عاطقلا يا) تاعاطقلاو تاطاشنلا

 اهلكف (ينواعتلا عاطقلاو صاخلا عاطقلاو طلتخملا
 ةيكارتشالا انتلودو يكارتشالا انماظن نمض جحردنت

 طاشنلا ىلا ةرظنلا داغبا يه كلت ؛يكارتشالا اتئائبو
 يكارت ارتشالا ماظنلا نم اءَرج هرابتعاب هرودو صاخلا

 عاطقلا ريصبت نوكي انه نمو .هنع الصفنم سيلو
 ناميض عم ةينطولا هتيلوؤسمو هرودب صاخلا
 راطا يف حبرملا يداصتقالا طاشنلا يف ةيرحلا شماه
 نامض يف هتيمهاآو يكارتش نإلا ءانبلا ةريسم زيزعت

 يف صاخلا عاطقلا تاناكمال لثمالا فيظوتلا
 تارامثتسالاب مامتهالا ًاضيا انه نمو . عمصمتجملا

 اهفورظ نابسحلاب ذخالا عم نكلو .ةيبرعلا
 بيحرتلا يتأيو .اهيف رثؤت يتلا لماوعلاو ةيعقاولا
 ةجاحلا تاقلطنم نم ال ةيموق تاقلطنم نم اهب

 ردعو . ًاريقف ادلب سيل قارعلا نال ةيفرظلا وأ ةدنفلا

 ودبت رظنلا ديعبلاو دئارلاو قيقدلا صيخشتلا اذه
 عاطقلا عم لماعتلا يف ةيئدبملا ةرظنلا ةيمها
 .ةيبرعلاو ةيقارعلا هتارامثتتساو صاخلا

 ةقالعلا وه باتكلا اهلوانتي يتلا رواحملا رخاو
 ةدبعشلا ةباقرلاو :ةهج نم ةرادالاو داصتقالا نيب
 ىدم ثحابلا للحي انهو .ىرخا ةهج نم اهرودو
 ةباقرلا هبعلت يذلا يباجيالا رودلا ةيمها

 يفو .مهئاطخاب نيئطخملا ريصبت يف ةيريهامجلا
 جاتنالاو لمعلا عقاوم يف للحلا طامنا لك صينخشت

 دقنو .ةيطارقميدلا ةسرامملا ةيمها ءوض ىف كلذو
 لالخ نم ةفلختملا نيناوقلا وا ةئطاخلا تاسرامملا
 حرظو فلختلا بئاوج نايبت يف ةيلوصالا غيصلا
 هدكا ام ىلا بتاكلا ريشيو .ةحيحصلا لئادبلا
 يف نيلوؤسملا لبقت ةيمها نم» نيسح مادص سيئرلا
 ققحتي يكل .هعم لعافقتلاو دقنلل ةيرادالا عقاوملا

 نل كلذو «ةحيحصلا هطورشب يطارقميدلا لعافتلا
 نا ةطيرش «ىندالا عقوملا نم دقنلا لوبق ربع الا ىتأتي
 لاجملا حتفيو ريوطتلا فدهتسي ًايباجيا ًادقن نوكي
 دوعصصلا يف هقيرط ذخايل جضانلا ركفلا خاما ًاعساو
 دكالا ةيمها عم لمعلا نا ديملا يف نيوظتلا يف عفاستل
 ءاطخالا ةيعونو .هب حومسملا ًأطخلا شماه نابسحلاب
 ةدراو ةلاح لظي أطخلا نإف رخا ىنعمب وا .ىرخالا

 قيرفلا حورب ححصت نا بجي نكلو .ةضرتفمو
 .اعونو امك جاتنالا ةدايز ىلا وصولا ةيغي . دحاولا

 ًاقئاع . طك يل عوقولا نم ةسضاكللا لكصت ا ايذحو

 .«عادبالاو داهتحالا نود

 .مدقلا باتكلا كلذل ةعيرسلا ةصالخلا يه دذه

 راكفالا ضعب ىلع .ءوضلا طيلست يف مهاسي يذلا
 نيسح مادص سيئرلا باتك يف ةدراولا ةيساسالا
 يذلا «يكارتشالا عمتجملا يف ةرادالاو داصتقالا.
 لوانتت يتلا ةماهلا تافلؤملا نم ًادحاو دعي
 ةعيبتملا ومنلا ةيلمعل ةيملعلاو ةبلمعلا تالكشملا

 هجو ىلع قارعلاو .ًامومع ثلاثلا ملاعلا لخاد
 .صوصخلا

 يئابجلا حاتفلا دبع
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 ل 1 دودو ووك مح وحوسوو وسو ودوم اا

 105111 و دو و01001 1 اج 3 او طلال 11 170310101 فاننا”

 ”وهتؤملا ,ةيلاحلا ةنوآلا ُْق ةرهاقلا فيدضتست

 يذلا :ةييرعلا تاصروبلا داحتال لوالا

 تارامثتسالا عاضوا نيسحت ىلا فدهي

 قاوسا ريوطتب ةليفكلا ليسلا ةساردو ةيبرعلا
 ةيبرعلا تارامثتسالا عيجشتو .يبرعلا لاملا

 حاتفنا ثحب عم .يبرعلا نطولا لخاد اهبذجو
 ةلازا لبس ةساردو ًاهضعب ىلع ةيبرعلا تاصروبلا
 تاكرشلا لدايت نود لوحت يتلا تاقوعملا لك

 دقعي نا .تاقرافملا نمو .اهلوادتو ةبلاملا قاروالا

 لاملا قاوسا تلاز ام يذلا تقولا يف .رمتؤملا اذه

 امم ,ةديدش تابلقتو تارتوت نم هيف يناعت ةيلودلا
 ةيعانصلا نادلبلا يف ةيزكرملا كونبلا يظفاحم لمح

 ةيفب ارسيوس يف تاعامتجا ةدع دقع ىلا .عيسلا

 دول

 ١917 يناتلا نيرشت 5” 7*5 ددعلا  ةيبرعلا ةعيلطلا - ١ م(

 اهتيبس يثلا رئاسخلا دعب
 1 ا و ا نا اا اا باو ب دو جواب 0

 : 2 ديبالا ةيملاثلا تاص ودل أ ةما
 : ونهج ورد وعتاب 11711 ةققل ح1ب وتاقتلا اجبلا ط دل دوا وجا ةماعلا رفد ا ل حاج وو ووو 117071111 طاطا لالادو ادع طفوا وحون او قا رات اطناط

 ةيجراخلا ةيبرعلا تارامثتسالا

 ؟ نطولا ىلا اهتدوع ناؤأ نأ له
 ساس سات تقسو دقت جوف وسوم ناي طلاب

 ”قوشتولل اينحتو ٠ ةمزالا هذه نم جرخم ىلا لصوتلا

 .نادداصتقالا داسكلاو دوكرلا نم ةرتف ٍْق

 ,.ةيلاحلا ةيدقنلا ةمزالا نا ىلع عيمجلا قفتي

 ةمدقتملا ةيعانصلا نادلبلا ىلا ال اهراثآ دتمت فوس
 نمو عمجا ثلاثلا ملاعلا نادلب ىلا امناو .سسحف

 .ةيبرعلا راطقالا اهنمض
 ؛ةمدقتملا ةيلامسأرلا نادلبلا نا فورهملا نمف

 نم كلذ هينعي ام عم .ةيشامكنا ةسايس ذيفنت مزتعت
 ىلع سكعنتس ذا .ةيلودلا ةراجتلا ةكرح ىلع ربثأت

 ةيلحملا تاجتنملاو علسلا ىلع يلخادلا بلطلا

 حمحجح ضافخنا ىلا ةياهنلا يف يدّؤي امم ؛ةدروتسملاو

 يونسلا اهومن لدعم نا ظحالي) ةيلودلا ةراجتلا
 ةنراقم ءيضاملا ماعلا ةياهن عم /4 , ه ىلا صقانت دق

 2 د 5 ف و

 ىلع هرثا كرتمس امم (تانمتسلا ىف 28,5 لدعمب

 ضفخنتس يتلا ,ةيبرعلا تارداصلا ةكرح
 وا ءراهغسالاطوبهل ةحيتنك ءاوس اهتليصح

 ردزو نامقل ديسلا هدكا ام وهو .ةدروتسملا تايمكلا

 يف::كيبوالا ةمظنمل يىلاحلا نسيئرلا :يريجتينلا طفنلا
 يف نآلا رمت ةمظنملا نا» ًالئاق ةمزالا هذه ىلع هقيلعت
 ةيراضملا قوس ف تابارطضالا ببسب ةجرح ةلحرم
 يف مهسالا راغسا ةميق رايهنا ءارج نم .ةيلاملا
 نآلا بعصلا نم نا» فاصضصاو ؛ةيملعلا قاوسالا

 طقنلا راعسا ىلع رايهنالا اذه ساكعنا ىدم ديدحت
 رايهنالا مجح .دعب افورعم سيل هنال .ماخلا
 .«ىرخا ةهج نم هتدمو :ةهج نم يئاهنلا

 متت طفنلا ربعست ةيلفع نا كلذ ىلا انفضا ام اذاف

 اهل قيسي مل .تالدعمب طبه يذلا :رالودلاب ًاساسا
 ,يىلاحلا يىلودلا يدقنلا ماظنلا ةأسشن ذنم ليثشم

 هذه اهثدحت يتلا تاريثأتلا قمع ىدم حضتا

 .ةمزالا
 ىلا :ةبملاعلا تاصروبلا ةمزا تدا رخآ ديعص ىلع

 جراخلاب ةيبرعلا تارامثتسالا يف ةميسح رئاسخ

 ريسشت ذإ .(رالود نويلب ٠٠0٠ نم رثكاب ردقت)
 ةدع تزواجت دق ةراسخلا نا ىلا ةملوالا تاريدقتلا

 ىلع نا دقتعن انلعجي ام وهو .رالودلا نم تارايلم
 يف ىرخا ةرم رظنلا ديعي نا يبرعلا رمثتسملا
 :لاومالا هذه مادختسال لضفالاو لثمالا بولسالا

 اممو .ةيبرعلا قاوسالل هتيؤر يف ةصاخ ةفصيو
 مظعم مايق عم ثادحالا هذه نمازت كلذ يف دعاسي
 اهتيؤر يف ةيساسا تاليدعت ءارجاب ةيبرعلا راطقالا
 نم ديدعلا مايق ظحالن نا :تارامثتسالا هذهل
 ىلا فدهت ةديدح ةيداصتقا تاسايس نالعاد راطقالا

 ةفاك ةلافك عم ءصاخلا عاطقلل ربكا رود ءاطعا

 ام نكلو .لمعلا قوعت يتلا تانامضلاو قوقحلا
 لمحمل ةلماكلا ةيؤرلا اهصقنت تاوطخلا هذه لازت
 تاقوغملا ةساردو ةيبرغلا ةينوناقلا لكايهلا
 هذه ةكرح لشت يتلا ىرخالا لماوعلاو ةيلكيهلا
 .ةيباعيتسالا ةقاطلا صقن ةصاخ ةفصبو .لاومالا
 لاومالا هذه بذج ىلع ًاريثك دعاستس روما اهلكو
 ىرخا ةرم يبرعلا نطولا لخاد رامثتسالل

 نم خحيصا دقف:.يودلا ديعنملا ىلع اما
 عم نواعتلاب .ةيبرعلا راطقالا لمعت نا يرورضلا
 ماظنلا ليدعت ىلع ,.عمجا ثلاثلا ملاعلا نادلب
 الق .بسحف هحالصا ال .نهارلا يل ودلا يدقنلا

 حلابصملاب ارثاتم ماظنلا لظمد نال اقالطا ىدعم

 امتاو :ةلودلا نم. ةعومجم وا ةدحاو ةلودل ةبلحملا

 قوقحلا يف دوشنملا نزاوتلا ثادحا ىلع لمعلا بحي

 حبصا انه نمو .راطقالا هذهو ةمدقتملا نادلبلا نبس

 دقنلا قودنص لمع تايلآ ليدعتل لضانت نا اهيلع
 يذلا ..«تيوصتلا ماظن» ةصاخ ةفصيو .يلودلا

 نوكت نا ال .هيف توص ةلود لكل نوكي نا بجي
 .نآلا لاحلا يه امك صصحلا بسح تاوصالا

 تافالتخالا ىعارت نا بجي ىرخا ةهج نم

 يلودلا ماظنلا فارطا نيب ةيساسالاو ةيلكيهلا
 ةيلاملا تاسايسلا عضو دنع ةصاخ .ةفلتخملا
 ًاريثك ففخت نا نكمي روما اهلك يهو .ةيليومتلاو
 يدقنلا ماظنلا اهل ضرعت يتلا تائلقتلا ةدح نم

 .نهارلا يلودلا
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 داصتقالا رامخا

 يقارعلا موينولالا ريدصت
 ةعانصل ةماعلا ةأاسشملا تأدد

 ىلا اهجاتنا ريدصت موينوملالا

 نيرهشلا ِق ندرالاب ًاءدب :جراخلا

 ىلا هجوتلا ىلع اهمزع عم .نييضاملا
 ِق يبرعلا جيلخلا راطقا نم ددع

 .لدقملا ماعلا

 تققح دق ةأشنملا هذه تناكو

 ”1/10 و نييالم ةسمخ غلب ًايلام ارفو
 ةداعا ةيلمع لالخ نم رالود فلا

 كلهتسملا حوينوملالا مم دنا

 ةدلوا جا حن تاديحاو
 تي و سدس ودل

 ض هن ايتو ةلودح ددعت ةرهاقلا

 نطنشاو
 ةبرصملاةموكحلا تعقو

 ةداعا قافتا ىلع يضاملا عوبسالا
 ةدحتملا تايالولل اهنويد ةلودج

 قفاو يتلا دودحلل ًاقبط .ةيكريمالا
 رايا 5" يف سيراب يدان اهيلع
 .ةنئادلا نادلبلا عم يضاملا

 لمشي قافتالا اذه نإف انه نم
 ١١ ىتح اهدادس رخآت يتلا غلابملا

 تاقحتسملاو ,يضاملا لوالا نوناك

 نم ءادتبا ارهش رشع ةينامث لالخ
 ناريزح ىتحو 191/1 يناثلا نوناك
 ةرتف دعب دادسلا متي نا ىلع .

 عفدت) تاونس سمخ اهردق حامس

 . عطقف دئاوفلا اهيف
 و يجسوو 50

 عوبسالا ٍِق .ةرهاقلا يف <

 ىصوا دقو .ةيبرعلا تابت لا

 ةقلعتملا ةقبقدلا تامولعملا ريفوتب

 .ةيلاملا قاروالا لوادتو تارادصالاب
 تاصروبلاب اهنع حاصفالاو
 ةقالعلا يوذ ةمدخل كلذو .ةدنيرعلا

 نيمهاسملاو نيرمثتسيملا نم

 .ةيباقرلا ةزهجالاو

 م.بطظدنل ةمزاللا تاعمريرشتلا

 تاكرشلل ةيلخادلا تامولعغملا

 فارظا لكل ةلماكلا ةلادعلا قدقحتل

 عضو عم ٠ .:قوسلا ىف نيلماعتملا

 .كلذل هل نقتل ةياوتسيا

 2 يا يا ل

 - 0117111 نوانإت 11-7

 اك از ا سول ا ا ع سا سل

 نم لقأب ناريا طفن
 يمسرلا رعسلا

 ةموكحلا نا ىلا ءاينالا ريشت
 ةظفاحملل ًايلاح ىعست ةيناريالا
 ,ةيطفنلا اهتارداص رارقتسا ىلع
 هتضرف يذاا رظحلا دعب ةصاخ

 ىلع ةيكريمالا ةدحتملا تايالولا
 كلذ يف امب  اهعم يراجتلا لماعتلا
 تغلنا دقف .ماخلا ظفنلا ناربتسا

 اهدادعتسا نع نيينابايلا اهنئابز
 ًارالود لقي رعسب ماخلا طفنلا عيبل
 يذلا يمسرلا رسفسلا نع ادحاو

 ةردصملا راطقالا ةمظنم هيلع تقفتا
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 سفح وا

 سيب راد يف ينه رغدإ
 يرضصملا | طيكشتلا نائفلا ديدجح

 هنمضت .نينح مدا « سيراب يف ميقملا

 قاقثلا كرما ارخؤم هماقا هل ضرعم

 3 مدق .ةيسنرفلا ةمصاعلاب ىرصملا

 ىتلا ةديدخلا هتاحول نم اددع نينح

 نفلا يف ةفورعملا هتيؤر اهيف رمثتسي
 . ليكشتلا

 يروحجهبلا ماقا ضرعملا اذه لبق

 مدقيس هدعبو , هتاذ ناكملا يف هل اضرعم

 وه ثلاث يرصم نانفل اضرعم زكرملا
 لوا نوناك 4 نم ةرتفلل ,بجر نسح
 هنم نيثالثلا ىتحو

 ةماقا ىلع زكرملا طاشن رصتقب و

 ىدعتي لب د ب يحاسب

 وسعت دسم مت جر وصمم الشتا وتاكل: فلما سنا 01 نع

 ردال قتلا

 ! دئاسلا دفنلا ند ن وانا قنا / ةماقلا يب
 ةيب رعلا ةعيلطلا  ةرهاقلا

 يتلا تاودنلا كلت . ةرهاملا ف ةيفاقثلا تاؤدنلا طشتت مايالا هله ف

 طشنا نم .تانيئايثلا لئاواو تاَنيَعَسلا لالخ ءافتخالا ىلع تكشوا

 يف سيل .ةنحاط ةمزا نم ناعي يالا دقنلا نا دكا نسحملا دبع روتكدلا

 عم ةفقو ىلا ةجاح يف نيفقثملا ناو هلك يبرعلا نطولا يف نكلو 5-0-5

 د عقاولا اذهو . يعاتجالا

 . لضف خالبص روتكذلاو ءردب هط 0 دبع 1

 عيقاولل سانكعنا يبدالا عقاولاف 1 ٠
 ةيسنلاب ةايحلا يحانم م ةفدارم تحبصضا يلا ةمزا ةملكل ميو م

 ىلاجلا ليجلل ةيسنلاب ماعلا فدشها تايغ نم أديت ةلكشملا نأ لاقو ا

 نا دقنلا بجاوو 1

 ا 5

 ملحلا ةيناكما شاع قباسلا ليلا ايفا قباسلا

 امبو .. يموقلا عورشملا نع الدب يدرفلا عورشملا ىلا 14510 ةميزه دعب لوح
 اهدعي يف ءاوس ...ءابدالا ةايح يف نومكحتي اوحبضا نيذلا نا اءوس رمالا داز
 ةمزالا 1 نمو . .رالود فرعا باحصا مه ىرخاالا اهداعبا وا . ىداملا

 ىعقاولا هاجت ا! ىلع ةسرشلا ةمحطا هذه نسحملا دبع روتكدلا اهصخش انك

 نأ ىلا ةفاضا يعاتجالاو ىسايسلا عقاولا نم. سوره ةيلمع لثمي موجها اذدهو

 رشتنا انه نم .تاهاجتالا هذه عيجشت يف ةحلصملا ةيحاص علا ةمظنالا

 نضال لاقو .فقاوملا حيطست كلذ ىلا فاضي . ةيلكشلا بهاذملا
 نايكل يفصو ريسفت درجم اهلكف .هسفن لمعلا ىف هككشت اهؤرقي يتلا ةيدقتلا
 . ينفلا ليكشتلا تادحوو لمعلا

 ةعجارم ىلا ةجاح يف يبدالا ٍدققتلا فقوم نا ىأر ؛« لضف حالص روتكدلا

 هلك يبرعلا نطولا ف 5 . رصم يف سيل
 ةرهاظلا هذه نيت مدع ىلا يدؤي لحارملا هذه نيب ظلتلا نال .الابقتسا وا

 يذلا لوالا .نيرهظمب طبتري هنا لوقيف .احاتنا دقنلا ةلأسم حصضويو . .اهمهفو

 . حورطملا ينفلا م اتنالا عباتي يذلا يناثلاو . ةيدقنلا جهانملاو تفهاذملل لصؤي

 دح لثم تاثور قلع راضتقالا نال انعم [نبينا مسحب

 عيهابملا ىلا ةفاضا يدقتنلا هئارتن مدد نا ٍدقانلا نم بولطم ذا .نيكسلا
 ٍ وهف لضف 6 روتكدلا هآري انك ةمزالا نم يناثلا بناجلا اما ةثدحتسملا

 ِق مكحتلا ديدش ةاري يذلاو دقانلا هيف رشنيس يذلا ظيسولا وا ٠ ليضوتلا

 سعحلا ةأيسسا (ىوهو . يلابقتسالا ا كلاغلا يالا افآ ةيدقنلا ةباتكلا

 ”ىقيقحا نييك عديم هب مسني نأ نكمي ل ل اذهو عملا اذه بكي ايف

 ١ ىهو :ةرهاقلا هيليتا اهمظني ىتلا ةودنلا :ةرهاقلا يف ةيفاقثلا تاودنلا |
 ا 1 رخآ .نييليكشتلا نيناتغلاو باتكلا نم ةعومج

 | يذلا قدها هماما ناكو ؛

 ._ ا وا احاتنا دقنلا ناك ءاوس .

 © نا اذه ينعي الو .تاحردلا ريدقت وا .ةمسوالا

3 

 . ميو دل بنهج تسل
 | تاسراملاف .ماعلا فينصتلل نكلو ءيصخشلا هريدقتل عضخت دقانلا ةيلوؤسم /
 ١ رت كلو جالا لكب بموتس لشي ملدا نكسبال تسلا ةداخلا 0 ا

 : و ود اود باموال ا كيفن م 5-59

 نوال جل نع خخ 0 ئ

 يف ىسامالاو تاودنلا ةماقا ىلا كلذ

 ىلا ةفاضالاب .ةددعتم :ةيفاقث تابسانم
 دا 6 صضورع

 نبه هلا ١ لاففحألا

 مايا لبق تلفتحا اينملا ةعماج
 ةودن تميقا ثيح نيسح هط ىركذب
 ءايئملا ءارعشو ءابدا اهيف كرتشا ةعسوم

 بدالا يف هرودو ةيبدالا هتميق لوح
 ١ .رصاعملا ىبرعلا

 نع ةيحرسم ةودنلا هذه عم تضرع

 مليفو .يبرعلا بداالا ديمع ةايح

 . اهيف اشنو دلو ىتلا هتيرق نع يليجست
 نم .«سيرابب يرصملا يفاقثلا زكرملا

 ىركذ يف االافتحا رخآلا وه ماقا هتهج

 ءايدالا نم اددع هيلا اعد نيسح هط
 ةيسمالا هذه يف ةشقانم ترادو .داقنلاو

 يطعملا دبع دمحا رعاشلا اهيف كراش

 . ضوع سيول دقانلاو يزاجح
 0 ع سم

 77 ةيبرغلا اهنيسلا عاسا

 يني راد يف
 لوالا نوئاك 5١ ىلا د

 ًاطاينا لثمن ل ا نم كاعومي

 . ةفلتخم ةيب رع ف

 يتيوكلل «نيزلا سرع» مليف 0
 :نوئماظلا» ميش مث .قيدصلا دلاخ

 مليف عم .ليمج يركش دمحم يقارعلل
 ناونع لمحيو همالفا رخا وهو ءهل رخا
 . «لبحخلاو سرافلا»

 دبع يداش لحارلل (ءايموملا) مليف

 حير مليفو ءاضيا ضرعيس مالسلا

 مالفا عم .ديزوب يرون يسنوت «تحبلا

 واو هانط كل 3“ ورا

 رقيب العر نونف
 يفيرخلا مسوملا ف ضرعم لوا

 ل ةماعلا ريبكلا ةفاقثلا رصقل

 .رقبلا ةاعر نونفل هصيصخت من

 ةاعر ملاع نع ةينف ةحول نوسحهح

 اذه ماوق تلكش اكريصا يب رقبلا

 اذه ىلع افيض لحي يذلا ضرعملا

 بأد ةداع لالخ نم يناقثلا رصقلا

 دحا نونف ةفاضتسا يف ةئس لك اهيلع

 يف فيضلا بعشلا ناك دقو .بوعشلا

 ااا ا 2200111111 1 ح . ننابايلا بعشلا وه مرصنملا ماعلا
 00 ولا يشتم جاوب عسل نو اورو هجسيحي م زبر حو

 0 دس ب اة و جمس 1756
1 
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 ءارعش نع الضف «يبرعلا نطولا راطقا

 ناجرهم روضحل مهتوعد تمت نييملاع
 اديلقت حبصا يذلا ,يرعشلا ديرملا

 .ةروصنملا دادغب ديلاقت نم ايونس
 لافنركلا اذه ةريسم يف نماث دبرم

 يطارقميد رح ربنم لوح .يرعشلا
 .ىرخا ة هرم ةمالا ءارعش هيف مس

 ةرم ناك نا دعب ماع لك ةرم

 ارخاز ماعلا اذه ءاقل نوكيسو .نيماع

 تليحح ءيبرعلا بدالا.يف ةعمال ءامساب

 دقانو ركفمو بيداو رعاش املا

 نوؤشبي نيمتهملا ن نييمالعالا نع اللضف

 نم ةبخن ىلا اععمتللا نفلاو بدالا

 نع نويدبرملا اهيف ربعي يتلا دئاصقلا

 اهمالاو ةيبرعلا ةمالا مالا

 تاودن ةيربضشلا تاسلحلا قفارت

 اهيف لدابتي ةحوتفم تاراوحو ةيدقن
 عقاو لوانتت تاعوضوم نويدبرملا
 .ةديصقلا رودو رصاعملا يب رعلا رعشلا

 برا ةديصق ديدحتلا هجو ىلع ابنمو
 ىلا تاوطخ يموقلا لاضتلا عفد يف
 روخم ةمثو .ةمالا ءادعا ةهجاومل مامالا
 لوح داقنلا اهيف كراشيس يدقن

 تاياهن يف يبرعلا رعشلا» ةعوضوم
 . «نيرشعلا نرقلا

 ةنسلا هذه ديرملا ناجرهم ولخي ال
 هئايحا ىلع هومظنم صرح دييلقت نم
 ةنيدم ىف ةيرعش ةسلج دقعب لثمتيو
 ديرملا نطوم .ةدماصلا ةرصبلا «ندملا
 هتاناجرهم لوا داقعنا داليمو . ىلصالا
 مويب ةصاخ ةيرعش ةسلج نودقعي اك

 لوا نوناك رهش نم لوالا يف ديهشلا
 مادص ةيسداق. ءادهش تالوطبل اديلخت

 ماعلا اذه دس رم دهشي امك .ةديجملا
 ةزئاج ةحشوا حنمل ةصاخ ةيلافتخا

 - ثةلروالا" نوربررإان ىدنرزان - 3

 هبا تاعرب

 مباجربب لما ذويبرلا عت املا ذه م

 ١ نم ةيقتااع اق يتلا تادآللا ةادض
 يبرعلا نطولا يركفمو ءايداو ءارعش
 ةمالا ةفاقث ءانغاب مهامعا تمهسا نمع
 يف يموقلاو ينطولا لاضنلا معدو
 حي راتو يبدالا ثحبلاو رعشلا تاالاجي

 دقنلا يف نوسرادتي

 ٠ تناساودلاو بدآلا اللغوية 

 ترج ناجرهملا اذه لامعا ءدب لبق

 ةفاك ةئيهتل ةفثكم تادادعتسا

 هذه اجناب ةصاخلا تامزلتسملا

 5 3 عل ةيبدالا هع

  ةيبرعلا :ةعيلطلا

 ةفاك لالخ نم هلامعا ىطغتس يىذلاو

 ةعاذا صيصخن مت دقف مالعالا لئاسو

 ةعاذا» ةيمست اهيلع تقلطا ةصضاخ

 ةهءالعوب ةعاس ةرشع ىتنثا ثبت (ديرملا

 تاجوم ثالث ىلعو ارهظ ةيناثلا ةعاسلا

 جيلضلل ىرخا ة هجومو .قارعلا ءاحنال

 ىلا ةهجوم ةريصق ةجومو .يبرعلا
 ديعض ىلع اما .اكريماو ايوروا
 نويقارعلا نودهاشملا عباتيف نويزملتلا

 ةينوي زفلت ةانق نم ناجرهملا تايلاغف

 ةعاسلا نم تاسلخلا عئافو لفتت

 . ليللا فصتنم ىتحو ًءاسم ةسداسلا

 فوس ةيمويلا ناجرهملا ةديرج

 امع الضف ةيموي تاحفص تسب ردصت

 ةيمويلا ةيلحملا ةفاحصلا هدرفت

 ةديدعلا اهتاحفص نم ةيعوبسالاو

 ءارعشلا دئاصق رشنل اهقحالمو

 تاءاقللاو

 اعوئم اجهانرب ةيقارعلا مالعالاو ةفاقثلا

 ملاعملا ةرايز نمضتي دبرملا فويضل
 فلتخم ف ةيراضحلاو ةيئارتلاو ةيراثالا

 . ةيقارعلا قطانملا
 برعلا ءارعشلا توص ولعيس

 اجيوتتو .ةمالا توصل اديلخن
 هحوب ةدماص لظت نا يف'اهتاحومطل

 ءاقل امو «ناودعلاو وزغلا لاكشا ةفاك

 مهتازايتما ةقاكب ءءابدالا ءالؤه
 ليلدلا الا .مهتاءاطع عونتو .ةيبدألا
 قت « كني: لئاقت داني نا لخ ريبكلا
 بقل لمحت ناب ةريدج اهناو ءىرخا ديب
 يتلا يهو .ديدحلا روصنملا دادغب
 ةراضحلل ةمصاع ىقبتسو تناك

 قولا
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 ةيباحيالا صئاصخلا رف م
 0 ةيسيقشلا

 وموت ربو وبس جم سووا يتسم ب وحس ار ومس جوت وورروساسسا» جابوا جتا جا واو ظ موج حو دو ع د

 سا عوجسوسسو هيوجس»ص»و ت77 اا دس مج 7

 لاطبا ةتس ةياورلا هذه ف

 7 بحاص مدا : : نييسيئر

 |مهتنبا يفادو .هجوز ايساو
 ءيجيب يذلا باشلا ليربجو .ةبلاطلا
 حبصيس يذلاو هتدج ثريل سيراب نم

 وزومرا ةسودق كانه ملأ ءايسا قيشع

 لماعلا ميعنو .رضتحت ىتلا ةدجلا
 «قيسشعلا» ضيخلتي أدابتسو .يبرعلا

 يف «ليئارسا ةانب ةمحلم» ب انلعف |لثم
 صنلا دوجو رذعتل .ةقباسلا ةقلحلا

 ىدل هب فيرعتلا قيمعتلو .ةيبرعلاب
 . ءىراقلا

 ىدحا ْق ,مدأ بأرم لخدت

 نم ءاقرز «سيروم» ةرايس . تايسمالا

 ةيربعلا هتغل «ةيداع ريغ ةقيرطب ليربج
 ريباعت لمعتسي ام ابلاغ هنكل .ةميلس
 ةرم رخآل هترايس قاس هنا لوقي .ةميدق
 ىلا بهذ هناو ( ةئس ةرشع يتنا لبق

 .ريبك راوسسم نع ثحبلل رخآ بأرم

 مدا ىريو . ًادوجوم نكي مل هبلطم نكل

 هيتأتو .رامسملا ةيضق تسيل ةيضقلا نا

 ءاصتل هلحم يف ناكم دادعا ةركف
 نا لير لوقيف :ةميدقلا تارايسلا

 هيلغ حرتقي ا ذخأي نا باشلا

 , ةنيدملا ىلا هترايسب هبحصي نأ مدا

 .هرارسأب هل حوبي ةقيرطلا يو قفاويف
 امو . سيراب يف ميقم ليربج باشلاف

 اه سيل ىتلا هتدج يي الا داع

 تيب نع ةرابع ثراالاو .هاوس دحا

 ةئيدملا يف عقي يبرع يح يف دوجوم
 ذنم دالبلا هترداغمو ءافيحل ىتحتلا
 روعش يا هيدل ىنعت ال ةليوط تاونس

 رشت 58 - *51/ ددعلا  ةيبرعلا ةعيلطلا - ع ©

 11ج هبجج ممصدو ياو وو و نبددع سعب 08 ا

 يف رضتحت لزت ملة ةدجلا نكل «بتذلاب

 امو .دعب تمت ملو «تايفشتسملا ئدحا

 تومت نا ىلا تقولا ضعب هيدل نأ

 هنآل .هترايس حالصا ررق دقف .هتدج

 دصقي) ةديدجلا يضارالا ةيؤر ديري
 نا لبق سدقلاو (ةلتحمل | ىضارالا

 . سيراب ىلا عجري
 بأرملا ليربج يتأي مايا ةثالهدعب

 مدا هيلع فعاضيو «هترايس دادرتسال
 )4٠٠٠ هيف ءىش ضومغل ةرجالا

 هل ىضمي نا ليربج بلطيف .(ةريل

 مدعل رابني ةأجفو , غلبملاب نيد ةقرو
 بيسي كلذو . نيموي دنم اماعط هلوانت

 يف ليربج نا مدا فرعيو . ةيلاملا هتمزا
 دعبف ..لايعالا عاونا.لك سراهي سيراب
 ةيدوبم ةلاكو قيرط نع ةيربعلا سرد نا
 دقو .ةينويهص تالاقم مجرتي حار
 ضعبلو «نييليئارسالل» ةيسنرفلا سرد
 .اسنرف ىلا نيرجاهملا

 فلاب مدآل ليربج ءيجي ى.دغلا يف

 ةقاطب 0 ةلاكول داعا نا دعب ةربل

 ةرجا ديدست عيطتسي ال هنا ابو ةةدوملا

 ةناعا مدا هيلع حرتقي , ةرايسلا

 «نيدن نم هيلع ام لباقم ايا ةتارصا
 . تالاقملا ضعب ةمجرت يف ليربج اهنيعيف
 .اهحفصتو تاعوسوملا نع لقنلا ينو

 - يفاد هحوتن .كتانسفالا ىدحا 5

 بابلا دجتف دحتف .اهما بتكم ىلا م دآ ةئيا

 اهما اهل جرختف ؛تابلا قرطت أ ءقلغم

 نمو «ثعشم اهرعش ؛ مونلا صيمقب

 باهذلاب اهما اهرمأت . ىتيب هانلخ قود

 ىلا اهتفرغ رداغت يفاد 1 مونلا ىلا
 : ليربحل لوقت : اهعمستو ايل بدكم

 . «ءيشل هبتنت مو . مونلاب اهترما دقل»

 اهما نع يكحن نا يىناد ديرت

 ١ةيبال يناثلا ني

 0 ا فلا جي

 هدا + 0 ضيقت

 ةيؤر
 جووعلوا ودم جو ترم بتم

 وش وب ماهاربال وشما ةاررف
 ند 01 ف د 10

 2200000898 ضنك

 هساقلا نانفأ ؛ .ملقب ٠

 "اهيلغ مالا رثاق ءاتاقيدصل «ةقيشعلاو
 تاهنما ىدخال يكحن ريخالا يفو .ريبك

 (ةيداعلا ريغ ىلات ما» يه ءابعاقيدص

 تقو ذئم اهرجه يذلا اهجوز ببسب
 . ليوط

 مدا ىعسيف .ةأجف ليربج ىفتخي
 ىلا أجلي هنا ىتح .نمث يأب هداجنال

 . هنع ثحبلل « لهاست» شيحلا ةدعاسم

 ىلا مدا بهذي .هتاوطخ عبتت لجالو
 .ليربج ةدج اهيف لزنت ىلا يتحمل ا

 ةبوبيغ يف اهدجيف ءوزومرا ةديسلا
 يطعي اه هنوع نع اريبعتو ءةرمتسم

 .ةريل 20٠٠ ىفشتسملل

 لماعلا , ميعن مدأ لسري . ةرم تاذ

 .ةنس ةرشع سمح هرمع يذلا يبرعلا

 ؛ياد ميعن ىري اهدنعو ( ةييقحب هيتأيل

 ررقيو ءابهفارغ يف عقب ىمدا ةنبا

 ةساردلا لضفي ميعن د ناكو . أهم ءاقللا

 ىلع لصحت دقف ! بارما يف لمعلا لق
 سرد دقو .ةسردملا ف ةديح تامالع

 رشع بلق رهظ نع ظفحو «ةيريسعلا

 نا ىتح , 8اأةا] كيلايبل دئاصق

 هكرتيل ةيبأب لاصتالا لواح دق هذاتسا
 كلذ ضفر بالا نكل ءهسو رد عباتي

 يذلا زئاف : :نارخا نادلو هل ناك ذا

 بطلا ةبياودل ارتلحنا ىلا بهذ

 ةيلكلاب 57 نحت يذلا 0

 .ةقيقحلا يو ا

 2 ىتلا ىلوالا هتأرما نم ناندعو

 اما ءامهتسارد المكي نأب اهتافو لبق
 ايكيناكيم هنم لعجي نا دارا دقف  ميعن

 نع لوؤسملا همع نبا ديمح لثم ارهام
 . مدا بأرم يف برعلا لامعلا لك

 بايغ ىلع روهش ةعبرا رورم دعب
 تيب ىلا لوخدلا ةركف مدا يتأت ءليرج

 نم بقارملاو قلغملا وزومرا ةديسلا

 اجاش هل هحقيل وق حبلا هارد
 ىتلاو .اهتيب يف وزومرا ةديسلاب مدا
 مدا ررقيف «يب رع ميعن نا ةعرسب فرعت

 دعب وزومرا ةديسلا بحاصيل ميعن كرت

 ةصاخو . ليربج ىلع روثعلاب هتصوا نا

 نييئادفلا ضعب رصاحي .ةرتفلا هذه ّق

 ىضقيف ٠ ؛تايلكلا ىدحا و ظلفلا

 نيب نمو .مهيلع ؛ليئارسالا» شيحلا

 . ميعن وخا ناندع دجوي نييئادفلا

 حالصأ يف اليل لمعلا مدآ ررقي

 نأب لمأيو ( ميعن ةدعاسمب تارايسلا

 ا( سيروم: ةرايسن مهدخا ةيتأي

 نم وزومرا ةديسلا رداحتو :ةانقرزيلا

 نود .ايباهرا هريتعت تناك يذلا مي

 . ماعطلا هل مدقت نا نم كلذ اهعنمي نا

 اطأرقي ةيريعلا نقتي نقتي ميعن نا امبو

 رثعي نا نود يضمي نسرلاو .دئارجلا

 ررقيف اليل لمعلا نم مدا بعتي

 ةديسلا عم لازي ال ميعن نا ريغ . هفاقيا

 .يئاد ةيؤر عيطتسي ال هنا ابو ءوزومرا

 .(هتليبق» نع هدذعب كلذ ىلا فضا

 عر ا بدلا روحم ةينويهصلا ةي 7 لا
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 هب امصعيف روحهم هنا سخحي
 .بارطضالا

 دنع نوفلتلا سرج لري .ليللا يف :

 يتلا ةسردملا ريدم وه ملكتملاو مدا

 يا هنا مدا ربخيب ءيفاد اهيف سردت

 .دللا ةنيدم ىلا هقيرط يف وهو , ةثداحب

 « بأرملا ىلا هباحطصال مدا بهذيف

 ةرايس نوكت ريدملا ةرايس نا ريغ
 ليربج نا فرعيف .ءاقرزلا «سيروم»
 (ةيليئارسالا» تاوقلاب قحتلا نا دعب
 سكوذوثرالا نيدلا لاجر ىلا اهرداغ

 .«افشي نوشاد» يف سدقلا نم برقلاب
 .اقئاس اهيف لغتشا ةينيد ةسردم

 ىلع ميعن لخدي ٠ .مايالا دحا يف

 رضتحن اهدحيف «ءوزومرا ةلطيسللا

 اه لوقي . هجوز هيلع درتف .مدآل نفلتي

 روضح درحمب ةدجلا ةيؤرل اوتأي ناب
 ىلا تهذيب . كلذ :لالبخو .مذآ

 هي حاتفمب هحتفيو 0

 ع تا
 .اهتاينمتي ىلا ةّضرفلا

 دق هتدجح دجنو «ليربج دوعي

 نادجيف .تيبلا ىلا ايساو مدآ عجري
 . هثاذحب الغتشم ميعنو ,.ةيراع يفاد

 - |" ةالوزلا" نواجمات خانات - 45

 ؟قيطسلفلا بعشلا لا نورتكي فيك

 ِّق لمعلا نم هتلاقتسا ميعن مدقي

 مدآل اهيطعي ةراجيس لعشيو « بأرملا

 .ينادو ميعن نيب ثدح ام مهفي يذلا

 هتيرق ىلا ميعن ةداعا مدا ررقي .ذئدنع

 ميعن سحيف .هيدلاو عم شيعبيل

 مل لب ال .همتشي مل مدا نال ةحرفلاب

 ١ .ةحبدي

 نع ثحبي مدا نا ىلا ريشن نا دونو
 ىفتخا نا دعب ةياورلا ةيادب ذنم ليربج

 ءارولا ىلا دوعن مث ءريوتكا برج مف

 كييوب ماو كيا نيكل يقرا

 مدا ثحبو .ثادحا نم كلذ عبت ام و

 هتقالع حفن ىلا يمري مويلا ليربج نع

 ىلوالا هجوز ةقالع دعب هعم رمأآالا

 . ليربج قيشعلاب

 ةيذتلا
 ِ.ماسقا ةسمخ ىىلا ةياورلا .مسقنت

 انايحا رركتيو .ءاهيف رود لطب لكل
 وا نيلطب رظن ةهجو نم ثدحلا سفن
 دوجو مدا فصي الثمف , . هم

 نايطعت يقادو ايسا نا ريغ .ليرج

 اضيا ةيصخشلا سفن نع اهبتاعابطنا

 امدنع كلذكو .ةصاخلا (مهتيواز نم

 قاد لعقت .يفاد: نم هققوما عيمت تفضي

 رود ءىجيو 5 ميعن عم هسفن ءىبشلا

 هاجت اهققاوم رهظنف .وزومرا ةنليسلا

 ةاجت هسفن ءىشلاب موقي ميعنو . ميعن

 .وزومرأ ةدي
 قاسم: نانيطرغ ةينقتلا ةذنطو

 هلاطبا عاوش وبي لعجي :لوالا
 3 .مالكلا مش ءاشي املثم نوملكتي

 .ينويهصلا ماظنلا مش ءاشي انثع ايلثم

 :ةدئاسلا ايجولويديإآلا١ هضرفتو

 اهعارص ين ةيصخش لك ةقيقح سركيف
 ةيصخشلا ةصاخو ب عم
 : يناثلا ضرغلا .ةينيطسلفلا ةيبرعلا
 ةقلتخم ةينويهصلا ةيصخشلا نا زاربا

 ةيصخشلا نع هذهو ةيدوهيلا نع

 ماظنلا يف فالتخالا ناو يلا

 ةعزن ةيا هيف سيل ي نويهصلا

 .ةفئاز اهساسا يف يه (ةيطارقميد»

 تاعارصلا تافص نم ةففص اهناو
 | ِّق دارفالا نيب ةمئاقلا

 ةيئاورب بتاكلا اهب يتلا ؛ليئارسالا»
 ماظلإب دَدْببل اهانيو ةرشابم ريغ

 سحب طقف ةيحانلا هذه نمو . مئاقلا

 . صنلا يف بتاكلا دجاوتب

 لاتيصخش ةيدوببلا ةيصخشلا

 ناتيصخش ةيدوهيلا ةيصخشلا ف

 ةيصخشلاو ةيدوهيلا ةيصخشلا ا

 درفلا ّق ماظنلا اهديري ينلا ةينويهصلا

 نع دعبت ام رثكاو .نمث : ىأب يدوهيلا

 يف .ليربج ةيصخش ةيصخشلا هذه

 ةلاكو قيرط نع ةيربعلا سردي سيراب
 ةيرغلا: يف قويهصلا ماظنلا دمر ةيؤوخ
 يذلا وهو « ةينويهص تاللاقم مجرتيو -
 روعش يا نود دالبلا رداغ هنا نظي

 - هتدلح ثريل هتدوع دنعو .بنذلاب

 ٍنويهصلا ماظنلاب مزتليس اهثري نا درجم
 طسو يف اهتيب عقومب بصاغلا لثمت يهف
 0 اهتابسحتيو ىبعش يب رع ىح
 ثادحاالا نم ةلمح عقت - ميعن نم

 شيحلا ْق اال تاو

 ةعومج نذل لمعلل مث . ؛ليئارسالا»

 نم كلذ ينعي ام لكو .ةبصعتم ةينيد

 . هتيصخشلو درفلا ةيناسنال ةيفصت

 مدا ةيصخش ٍٍق كلذ ودبي ام رثكاو

 هجوز ةنايخ ىلع هتداعس فقوتتس يذلا

 ةنس ةرشع سم دعب ليربج قيضعلا عم

 يا هجوز نيبو هنيب دعي مل جاوز نم

 عاوش وبي ضرعي ال انهو .بواجن
 نوكت نا لمأي املثم ةيدوهيلا ةيصخشلل

 اهتبرجت عقاو نع ربعي ام ردقب عقاولا يف
 ةقيقحو .ينويهصلا ماظنلا يف ةيدرملا

 يف امبرو «ةرملا اهتيعبت يف ةبرجتلا هذه
 لكلا ءاحمالا دل ةيعشلا هذه زاربا

 موشن مث ديدنتلا موقي يدوهيلا درملل

 تاونس ىلا ريكفتلاب عجريو .ةنادالا

 لكب ءاقرزلا ا ثيح نيسمخلا

 الا يه ام هتالالدو ىفرزالا زومر

 يذلا .يدوهيلا درفلل ةبيخ تاونئس

 برح (ةياورلا نمز) مويلا شيعي
 نم برحلا هذه هيلع تللد امو .ربوتكا

 ةقالعلا راوبو ليربج ءافتخاب ثراوك

 ةايحلا فقوتو .مداو ايسا نيب ةيجوزلا
 مدعو .ةيجو لا ةنايخلا ىلع ةصاخملا

 هدحو وه ءيرب بحل ةيرارمتسالا

 نيب ةماعلا ةايحلا ةءارب ال يف يقيقحلا
 بتاكلا دكؤي يذلا . . .ميعنو يئاد

 تيبل يناثلا حاتفملل هكالتما ةيعرش ىلع

 - يبرعلا يحلا يف ةدجلا تيب وا مدا
 يدرسلا قطنملا ف هثري نا بجي يذلا

 سبيلو «يعرشلا ثيرولا هدحو .ميعن
 طرش تحن ليربجو ميعن وا . . .ليربج
 لوقن نا ديرن  هعايض نم هتدوع
 .(قيئارسالا» شيحلا يف  هعييضت

 فئوم باقم فذوم
 نم ةيدوهيلا ةيصخشلا تبرتقا املكو
 نع تدعتبا املك ةينيطسلفلا

 اهدجوا تاقالعل صضرعيف . ةينويهصلا

 نيتيصخشلا نيب ينويهصلا ماضنلا

 ىلع قيرطلا عطقل ةيدوهيلاو ةينيطسلفلا

 ةيلقعلا ءانيو ءابغنيب براقتلا

 .ساسالا اذه ىلع «ةيليئارسالا»
 برعلل دوهيلا ةلماعم ْق ةصاخو
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 ءيبرعلا نع قديتاهتلاو دوبل

 2 ىلا 1 ماعم سمطت فيقو

 ؟ةيدجب ذدخؤت الف « ةينيطسلفلا

 صاوخ ىدحا يف مدا ريعيو
 دئاسلا يدوهيلا فقوملا نع هتيصخش
 كلمي وهف . برعلا نيينيطسلفلا نم

 ازاي رد اةفاع نلف رك يل إ

 . مهءايسا ىتح الو ءائيش مهنع فرعي
 وه ءميعن مع نبا .ديمح ناكو

 درطي نا مدا دارا اذاو .ميتع لوّؤسملا

 «كلذ ذيفنت نع ديمح ددرتي ال

 نوكي نا نوبحي برعلا نا مدا ١
 ىسني هئنكل دارفالا ضعب مد حلالا
 ةلئاع نم اوناك بأرملا لابع مظغعم نا
 ىلع كلذ للدي نا نكمي امو .ءديمح

 ءارسلا ُْق دضاعتلاو مهنيب أييف نواعتلا

 برعلا ءابآلا نا مدا ظحاليو . ءارضلاو

 ةسردملا ىلا مهءانبا اولسري نأ 1

 ىري الف .لممعلا ىلا مهب ْن

 ماظنلا ٍق ةيبرعلا ا وي

 الو ةبعصلا فورظلا هذه .ينويهصلا

 سرادملا يف ليجستلا ةيوعص ىري

 يف ةرادالا اهعنطصت ىتلا تاعماجلاو
 ا هنكلو . برغلا ةبلظلا هوجو

 ثدح امدنع برعلا لامعلا لعف دودر

 ميعن وخا ناك نيذلا نييئادفلا موججه

 ركفيف .هوجولا تدمجن دقو « مهنيب نم

 دعب مهزانم يف تمصب نوكبي هلامع نا

 كلذب ريكفتلا ريتعيو .نييئادفلا لتقم
 «ينويهصلا ماظنلا لكيه يف ةريبك ةوجف

 وزومرا ةديسلا :فقوم ىلا اهنم ريعنس
 ىلع مئاقلا برعلا نييئيطسلفلا نم

 ذ ءرثكا اهل ظحالملا ريثت تاعابطنا

 برضلا هوفيلا ىلا اسهكوللس ليف
 ذا .«(دارافيسلا) ةماع ةروصب نييقرشلاو

 برعلا دوهيلا نيب دئاس قيرفتلا نا

 نيذلا (زانكشالا) نييبوروالا دوهيلاو
 نيذللاو «ةطلسلا زكارمب نوزانمي
 مهرودب ءالؤهو .قرشلا دوبي نو رقتحي
 اوعزتنا» نيذلا برعلا ىلع نودقحين

 دوجولا قحو دادجالا ضرا ميهغم

 ةديسلا ىأر وه اذه .. .«نينطاومك

 يم ةثيسلا ةياهنلا نأ ربتمت يتلا وزو
 ةلئاع نم رواق اغا .دا ءاهتياهن

 ذنم كانه تش سدقلاب دارافيس

 ءاقلب احا اهناينس يبات ضاع .نيليج

 امابلاغو ! ا. مدع اضفت يبرع عم

 دكاتتل « , ميعن بهذي ايتنا ثحتت تناك

 أرقي امدنعو .ةحلسالا دوجو مدع نم

 اذه» :ركفت تناك ةديرجلا اه ميعن
 « !نيعللا بلكلا اذه .ريغصلا يبرعلا.

 وهو .هيلا رظنت تناكو (554 صض)

 :لوقتو هل هتدعا يذلا ماعطلا لوانتي

 يبد نم يذغا « يل ةبسنلاب مؤش اذه
 (؟6١5 ص) ءادخ يتجيلتس يتلا 3

 يف براقتلا ةيمتح زومرلا لك زربتل
 ديكأتلا عم ( عسسل هيذغا) دعاستلا
 ىتلا ينيطسلفلل ةعشبلا ةروصلا ىلع
 .بلك) ناهذالا يف ةينويهصلا اهمسرت
 وه رخآلل دحاولا حبذ ناو ,(يباهرا

 ,نويهصلا فرعلا يف ديحولا ليدبلا

 حبدب ركف دق اضيا ميعن نا فرعن |نيح

 . هتنبا عم هتقالعل ةجيتن هل مدا

 نم ةيبرعلا ةيصخشلا فقوم اما

 فقوم يف ودبي ام رثكا ودبيف دوهيلا
 عم برعلا دجاوت نا ىري يذلا ميعن

 نيرذح اونوكي نا نم مهعنمي اال دوهيلا

 اهثبت ىتلا ةيهاركلا نم ةصاخو .مهنم

 نا ربتعيو ,مهسوفن يف ةينويهصلا
 عمت يف حا ابشا نع ةرابع برغلا

 نيذلا مه 0 .؛ييئارسالا)

 هفضن مهمالك . . .ءيش لك نوررقي
 0 .نلك رغآلا هفصنو .ةقيقح

 مهم اوثعبيل الا ا نومتبيع

 00 ىلا نوعمتسي .برحلا
 ,ويدارلا لوح نم نوعمتحيف .ةظحل

 .ايمويو ادئاس عسا دهشملا اذهو

 هيخا ةعاجش ىلع ميعن دكؤيو

 دوهيلا ايئاد نعليو .ىئادفلا ناندع

 وهو .دودحلا ةسارحب نوموقي نيذلا

 هوفقوا مون صيمق ءارشل بهذ امدنع

 هنا اوفرع نا درحمب هشيتفت لجا نم

 ةليئارسا يف يداع يش اذهو ءيرع

 ال دوهيلا نإ ميعن كردي كلذكو

 ءايساف .برعلا نع ًائيش نوفرعي

 هيلع يقلت .ةفقثملا ةأرملا ءمدا ةجوز
 تاوخاو ناونخإ نم مك لدم ةلئسا
 ؟ةيبرعلا ةسردملا جيمارب ام ؟كل

 ؟ةيرقلا نكست كتلئاعو ىتم ذنم

 .ةئياهصلاو دوهيلا يف هيأر اضيا هلأستو
 ,ةرم لوال امهنيب قيرفتلا يرجيل

 ايسآ اهيف حرطت يتلا ىلوالا ةرملا تناكو

 لعو .يبرع عم عيضاوملا هذه لثم
 نع ريثكلا برعلا فرعي .سكعلا

 دئاصق نوظفحي ةضردملا يفق ةف .دوهيلا
 ءارعش رهشا « . يكسفوخين 00

 نوسرديو ,نييكيسالكلا دوهيلا

 . دبعلا ةياكح

 اهيف ىقتلا يتلا ىلوالا ةظحللا ذنمو

 هلماعت ابنا ظحال وزومرا ةديسلاب م

 ,ةيبرعلاب هتبظاخ ,ةيادبلا يف :ةوابيشن

 مهغال .دوهيلا يق ههركي يذلا ءيىشلا

 نوبكتري ةيبرعلا نوملكتي نيح

 ةرشابم ريغ ةقيرطبو .ءاطخالا

 ميعن دوعت دقلو . برعلا نم نورخسي
 :دالوفرإةنيسلل ةيريصلا ةديرحلا ةءازق
 اذه دعبو ءةريغصلا تاللاقملا ةصاخ
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 تانالعاو تايفولا لحس ىلا لقتني

 لكشملا لوانتي امدنعو .جاوزلا

 رداغيف .راحفنالا نوكي يسال

 تلا

 يضارالا برع نا ميعت رح

 نويقيقحلا نوينئيطسلفلا مه ةلتحمل

 الق .ءافيح ةنيدم ف نوهيتب كا
 مهو .نوبهذي نيا ىلا نوفرعي
 يف مهدعاسيل ميعن ىلا نوهجوتي
 . ةمجرتلا

 عاوش وبي همدقي ام ظحالن قبس امث

 دقن نم  ميعن ةيصخش لالخ نم
 تقؤولا ٍيفو .يدوهيلا عمتجملل 0

 ةيضختغلا صئاصخ ىلع دكؤي ءهسفن

 ىلعو .ةيباجيالا ةينيطسلفلا ةيبرعلا
 نييقيقحلا ةلتحملا ضرالا ىنيطسلف رود

 بئاج ىلإ( ةلون 2 قللا تاحبماز
 مهجارخا يف «ليئارسا» يينيطسلف رود

 يذلا يعامتجالاو يسايسلا هيتلا نم

 امو .ينويهصلا ماظنلا الا

 لكشملا لوج نم «راجحفنأالا»

 وزومرا ةديسلاو ميعن نيب ىيطىلفلا

 نم ساساو هيتلا تايسأ نم ببس الا

 ينويهصلا  ماظنلا رارمتسا سسا
 . هماودو

 ماظنلل هدقنئب بتاكلا تهذيو

 بهذي امدنع دعبا ةطقن ىلا يننويهصلا

 نود «يليئارسالا» شيجلا ةرادا ىلا مدا

 ةيركسعلاف . لي ريج نع ائيش فرعي نإ

 مايف ذنمو ءداضرملاب هل نوكت ةمراضلا

 ءاشترالا ةيلمعو ؛ةيليئارسالا» ةلودلا

 تارادالا رئاسو شيخا ةرادا ىف ةدئاس

 نم درط كلذ لخا نمف ,ةيموكحلا
 بناج ىلا . . .لارتحلا ايسا وبا هلمع

 . يدام عمتجم (يليئارسالا» _ عمتجملا نأ

 دقو ء.لاملا عمج يف الا مدا ركفي الف
 لكو حو زر اننا لاخلا بح جحاتجا

 مداف ٠ .ةيفطاغلا ةايخلا تاسع لع كلت

 ءايسا عم ةيجوز ةذل يا دجي دعي مل

 بتاكلا لعجي 00 9 ٍُق اناعماو

 .ليربج قيشعلا عم الع ميقت اينما

 ةقيدص .ىلات 5 لعجي كلذكو

 نم مغرلا. ىلع ..ءىطاشلا ىلا .هنتبا
 هيتلا هنا .ةرشع ةسماخلا زواحجتت ال ابغا

 يسايسلا هيتلا بناج ىلا يفطاعلا

 ةيركسعلا هسركت يذلا يعامتجالاو

 باتك اهحضفيام رثكاو .ةينويهصلا

 نبيع ىلا قيرطلا)» ناعنك سوسمع

 ددعلا قا انضرع عوضوم .(«تولاج

 . مداقلا

 : شماه

 مطءوطحم العطوعطألاله: |2321

 ع0. يةامصقمال انعالاإل, ط5 9.

 .ديدج يئاور يسونسلا حلاص ليا
 فنيضصتتق لتم لعفلا هطاشن أدب نب

 كلذ .نِم هنا ىا :تانيغبسلا |[ ا

 ةيانع نود .ىمسملا يبدالا ليحلا

 . (تبابشلا نيعدبملا ليج» - ةريبك

 اذه اتموي ىلا ىبوتسلا رش
 ئتفو. © ةلوتعم ىلوالا تردص :نكاور

 يف ماعلا يف ؛يداولا ضيفي

 .ةديدجملا قافآلا راد نع توريب

 انروزتس ًادغو : ةنونعم ةيناثلا:تردصو

 نع سنوت يف ١4/5 ماعلا يف (لويخلا
 ..تاتكلل ةيبرعلا راذلا

 صصقلا ضعب - لزي مو  رشن
 تالسجملاو فحصلا يف ةريصقلا

 ريغ ةيسنرفلاب ةياور هلو .ةيبرعلا
 . ةروشنم

 بدالا نوؤش ىف هعم ثيدح انه

 ”ةضاخ ةناورلاو :ةَفاع
 ةياورلا ةمزا نع مالكلا رثكي 5

 امو ةمزالا كلت: بابسا ىه اف . ةيبرعلا

 ؟كيأر يف اهتامالع
 اهريغك ةيب د رعلا ةياورلا نا :كقتعأ ح

 ةرهاظ كاسيل .ىرخالا تاعاديالا نم

 يهف . غارفلا يف مزأتتو روطتتو نوت
 يبرع عقاو نم ءزج  ىبظ بسح
 ضعب يدل . يننا ريغ ٠ .هتيلكد مزأتم

 : اهيلع ىينقفاوت ال دق ىتلا تاظحالملا
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 .٠ هيلا ةناوز راظتلابو ناتباور '

 يف شيعت ةيبرعلا ةياورلا نأِب لوقلاف
 دوج ةرتفي .ةئهارلا ةلحرملا َِق ةمزا

 شيعت اهلالخ تناك ةقباس ,ةلحرم

 ٍِق 1 سفانت اهلعج اراهدزا

 مل- ىرا امك- نكلو .ةيناسنالا بادآلا
 انلكو غلبملا كلذ ةيبرعلا ةياورلا غلبت

 ع انيك تح نم ابغا 6

 انستا ةأسشتلاو دهعلا هثيدح ايري

 مف
 ةيئاسنالا ةبرجتلا يف هكبحبلا

 - مل وخال نولبزداج داب ملناب - 7

 .ىرخالا بادآلا يف اهتليمزب ةنراقم

 اطوش تعطقو تروطت اهنإف اذه عمو
 تايطعم هب اه تحمس يذلا ردقلاب

 اوراق «اييوشولا ىرسلا عياول
 ةيلدج ةقالع ف 0 نا الا

 ةيناسنا براجت ١ :يل لوقت دقو

 يذلا عقاولاو امدقتم بدالا ناك ةقباس

 5 اريثك هنع افلختم ودبي هلوح

 ةجردلا ف اقرف كانه | نكلو ١ حيحص

 كلت ِق عقاولا فلخت نيب يي

 انف يف تسيل ةيرعلا ةياورلا نا 8

 تنروفق هي .يهاهيلع ةروصقم

 .ىرخالا تاراضحلا بادا ْق ا

 انل ودبت لب ةمزا يف ودب ال ابغإف

 اننال ايقطنم هبسحا رما اذهو .ةرثعتم

 رمن .نيعرسم انارتف بكرلا قحالن
 اهزواحتنو , قرح يتلا لخحارملاب

 . اهتم يا يف | غلبن نا ليق

 دا م [مئاد انتاعاذبا كل 0 اذهو

 ةكرح ىلع دوعتي 0 تقول همزليف
 دجيل اهتازازتها بعوتسيو ةلفاحلا
 . نيرفاسملا ةيقبك هنزاوت

 نم دح اهمنزلي ةياورلا 3

 ةياورلا نيب قيرفتلا نا يامن . (ةيقطنملا)

 رعشلا نيب قيرفتلا نمض عقي ال رعشلاو

 «ةيقطنملا» كلت لهف  يداسلا رثلاو

 امو ؟ةيعقاولا ةفص يعدتست يتلا يه

 ؟؟ةيعقاولا ةياورلا ىنعم

 يف ةيعقاولاو ةيقطنملا نيب طبرلا نا

 انومأم (ئاد سيل رما وه ةياورلا لاجم
 دحا 0 انملس ول اننال .أطخلا نم
 ةيقطنم نوكت نا وه ةياورلا ناكر
 الملا هذه بسحو كلذ ىنعمن

 لك نإف ةيعقاولاو قطنملا نيب ةيلدجلا
 نوكت نا ةرورضلابو يغبني ةياور
 ةيعقاولاف كلذ ىبيل لاحلاو ةَيَِعَفاَو
 ناو .نيفاورسلا لك تمرد سبل
 نيمقاولا لبق اوؤاج..نييكيتتاسوربلا
 ةيعقاو اعطق نكت مو مب ةاياور اوبتكو

 ردقب ةنوكتع تناك ابنأ يرق: لع اذه

 . ةيقطنمل ملا نم

 ةيعقاولا ةياورلا ةيهام صخب ايف امأ
 ءانا ينلغشي ام رثكا داقنلا مهي رما اذهف

 اذإف « اهأرقا ةياور يدي نيب دجا امدنعف

 ام لءاستا الف ىسفن يف ءىش نع تباجا

 )1 اويخلا انروزتس ادغو هتياور فاللغ

 .(ةيعقاو) وا (ةيسنامور) تناك اذا
 كا

 ايكةينمردخلا فيراضفلا قيما ال ىننا

 .بلق رهظ نع اهظفحا ال يفنا
 تسيل يه يدنع ةيعقاولا ةياورلا نكلو

 نيئيشلا نم اهنكلو ةيسنامورلل ضيقنلا
 نيب فلؤي يلاثم قيفوت اهنإ :اعم
 : !نيهشنلا

 ةيئاورلا ةيرجتلا
 ؟ةيئاورلا كتب رجت نع انملكت له ا#

 , 2 ؟كلابعا ىلع ةبرغلا ريثأت امو
 املك ,لئاه ريبعت (ةبرجت) ةملك نا

 ردابتي سانلا ةئسلا ىلع ددرتت اهعمسا

 ميظعلا ء 0 ىلا

 لاؤس يف اهعمسا |منيح نكلو ءعبس
 0 يك

 ىدعتت ال لاجملا اذه يف ىتبرجت نال

 يتبرجن . ةريصق صصق ةعضبو نيتياور
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 كلت نع ديزت ال لمعلا اهبناج يف
 كلذف ةياورلل ىتشياعم اما .ةلصحملا
 ةيمها رثكالا ينادجولا بناحلا وه
 افوصف تشع ةياور نم مكو . يدنع

 م ةينادججولا اهروص نا يا: : اهبتكا مو

 حول ىلع ةفوفصم فورح ىلا لوحتت
 اهرثا نإف ةيرغلا صوصخمب اماو عقاولا
 ىلع ءاوس ءاريبك ناك ينفلا يلمع ىلع
 ةيحانلا وا عضاوتملا يلمعلا هي ابعا

 رجالا تش تكا يتب رغ ذ  ةينادجولا

 تر هتطساوبو يراضحلا هأنعمب

 يف اهلهجا تنك يسفن نع ةريثك ءايشا

 اهتبستكا يتلا ةيب رعلا ىتيوهف .قباسلا

 درج سيلو ةعانق ةبرغلا اهتلعج دلوملاب
 ديعص ىلع رمالا كلذك . يثارو ءاهتنا

 بسح يبيل يفنا نم مغرلابف ةيباتكلا

 مل يننإف رصاعملا ةيبرعلا ة ةئزحجتلا سوماق
 / هنتادحا يرجت يبدا رثآ يا بتكا

 ,لكو برع مه قتايصخش لك .ايبيل
 ندمو ىرق يف عقت ةيئاورلا ثادحالا

 الو (يزاغنب) اهنيب نم تسيل ةيبرع
 يياور تردص امدنعو (سلبارط)

 نم رفن نظ «يداولا ضيفي ىتم» ىلوالا
 . يلا اوفرعتي نا لبق نييرصملا يئاقدصا
 . ٍراعتسم مسا تحت بتكي يرصم يننأب
 .ءاعطق .هنال كلذب اديعس تتكو

 ظوفحم بيحن ريبكلا انيتاك ردصا امدنع

 يف دحا لءاستي مل هتايحيف ةياور لوا

 ةيقيقحلا ةيوهلا نع ةيروس وا سنوت
 . هولت نيذلاك ناك هنال يئاورلا اذه

 يق رولا حنا مل ايرتعم
 ؟برعلا نييئاورلا نم ترثأت نمب ا#

 ةحضا ةيبرع ةيئاور لايجا ةمث لهو
 مس ؟لاعملا

 هذه تيستكاو امبن ائراق تنك -

 لكل تأرق .ةركبملا ىنبس ُِق ةداعلا

 تائيتسلا تاونس يف برعلا نييئاورلا
 بيحن تاينقت امئاد ين ةدنقت تناكو

 لايجالا ةلأسم اما .ةيئاورسلا ظوفحم
 هليج رصع لكل نإف أدبملا ثيح نمف
 رداصي نا قباسلا ليلا عيلطتسي الو

 لاجميف هنا ريغ . قحال ليج ةلحرم
 .اينمز ٌىنعم ليج ةملك لمحت ال بدالا

 ريبعتلا اذه مدختسا نا تئش اذا نكلو
 ىننإف هيلع تاظحالم داريا نود

 أدب يكفر ليج ةمش هنا لوقلا عيطتسا

 يف برضي وهو ةيبرعلا اتنادلب يف رهظي
 تاوداب ةيبولسالا تاينقتلا ضرا

 نم اهلمعتسي ناك ىتلا كلت نع فلتخت

 نمض نم نكت مل همومه نا اك .هقبس
 نيذلا نييئاورلا تامايتها تايولوا

 . هلبق اوناك

 زيدلا لاك ديلو : ةلباقملا ىرجا
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 نيطيلا نم ةريبيلصلا لخف
 سدقلاب هوقحأ يذلا ريمدتلاو

 اورخاف لب .برغعلا اهلهاو

 تناك آبعال .ءاؤ رختفاو ةسايسلا .ةالس
 ناكم لك يف هوذتحا يذلا جذومنلا
 ماشلا صضرا ىلع مهمادقا هتئطو

 : . نيطسلفو
 ملا يذلا رمدملا رطخلا اذه مامأو

 ةراضحلاب قدحأو .يبرعلا قرشلاب

 نبزعلا نطولا يف تظقيتسا «ةيبرعلا
 اعين ضراالا تسشنأو .ةمواقملا 28

 ةءافكلاو عوبنلا ْق رطخلا كلذل اتالم

 نويبيلصلا ناك دقلف .تاودالاو

 ةردقلا ىوس نوكلتمي ال ةافج اناسرف

 تراثتساف ...ءامدلا كفس ىلع

 يف ةيسورفلا حور هذه مهتافص
 مظن نم ةجوم هيف ترهظف .قرشلا
 ناك يلا تاسسؤملاو شويحلاو مكحلا

 ةرهاظلا هذه تلعو .ناسرفلا اهدامع

 اوملستف اهباحصا مدقتو «قرشلا يف
 ةفسالفلاو ءاملعلا نم رومألا ماسمز

 روصعلا دورف لاوط ءاكحلاو
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 رسوم سور دعو 1 ال دف وع م

 ةلودلا كلت تماق نا ذنم يا .ىطسولا
 ةنس قارعلا ضرأب لصوملا يف ةيبرعلا
 يف كيلاملا ماظن طوقس ىتحو م )7
 ةنس (ىلع دمحم ) دي ىلع ةرهاقلا ةعلق

 .م١151

 دامع عاطتسا ١١515 ةنس يفو

 قارعلا يلامش ررحي نا يكنز نيدلا
 ناو ؛ يبيلصلا لالتحالا نم ةيروسو

 نم ةيبيلصلا (اهرلا ةيتنوك) ليزي
 ىلوت نيدلا دامع ةافو دعبو .دوجولا
 م15 ةنس نيدلا رون هنبأ مكحلا

 برتقي يك ًابرغ هتمصاع رقمب مدقتف
 لعجف («ةييلصلا تاراقالا نم

 اديهمت كلذو .(بلح) ةنيدم هتمصاع

 م84١١ ةئس يفو .ةديدج كراعمل

 رون ةلود ىلا قشمد ةراما تمضنا
 يف تاوطخلا ضعب هل تققحتف .نيدلا

 اهمسر ىتلا ةيجيتارتسالا قيرط
 ماشلا نم نيبيلعلا عالتقال

 هله تناك دنقلف .نيطحيلفقو

 ةرورض ىلع موقت ةيجيتارتسالا

 ةسدقملا ةئيدملا ريرحت ىلع ماع ٠ رورم ةيسائم

0 

 سدشلا رب
 واسس ساما الا

 10 ا دس خا ويقع 7م جا لاس جة

 نم ةيبيلصلا تانايكلا لوح فافتلالا

 «بونجلاو برغلاو قرشلاو لامشلا

 يذلا . طسوتملا ضييبالا رحبلا ىوس

 نم دب الو ءابوروا نم هريع اوءاج
 ىتجع مهيلع طغضلاو مهم ةطاحاألا

 اهنم اوأدب ىلا دالبلا ىلا هريع اودوعي

 ةمصاعلا لقئيو .ريبكلا ناودعلا !ذه

 (اهرلا ةيتنوك) ريرحم دعب .بلح ىلا
 رون ةلود ىلا قشمد ةراما ما[ضنابو

 نمو قرشلا نم ةيبيلصلا تانايكلا

 . بونجلاو برغلا يقبو .لامشلا
 يمطافلا ماظنلا ناك «برغلا يفو

 ىلع تاعارصلا هتكبا دق رصمب

 لغتساو .ءارزولا نيب ةطلسلا

 تحيبصاف تاعارصلا هذه نويبيلصلا

 نكلو .دالبلا يف ةعومسم ةملك
 يف - نيعتست نا تررق ىرخا افارطا
 تاوقو نيدلا روني. عارصلا اذه

 - زم دالبلا داقنال نيبراحملا هناسرف

 58 ا ا م ا 1 د عم اي عدلا كحق
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 3 د حر
 هب 1

 قدحأ يذلا رطخلا نكلو 8

 لك عفد ذئموي يبرعلا نطولاو رصمب
 ىحنو .فلخلا ىلا تاعارصلا هذه

 ماقاو .لظلا ةرئاد ىلا تاضقانتملا عيمج

 ءانبا اهيف:فلاخت ةيطو ةيبرق ةهبج
 ءاملعلا اهيف ملساو .دحاولا بعتشلإ

 . نيلتاقملا ناسرفلل دايقلا

 نويبيلصلا ناك ةرم لك يفو

 لالتحال مهشويجب اهيف نومدقتي
 تاي نيدلا رون شيج ناك .دالبلا
 تاحسناب ربت يبنيو ء مشاتل

 م ١١51 ةنس يف كلذ ثدح .نيفرطلا

 5"١١. هئسو

 ةنس ىبيلصلا رطخلا دتشا امدنعو

 قم ةييرس ةلاسسر:كجيربخم ١1
 اعقب ةرخاتقلاب نيطاسغلا "ريل
 :نيدنلا روث ىلا (ذضانعلا) ةفيلخلا
 هدوقي ئذلا هشيج لسري نا اهيف بلطي
 هيخا نباو (هوكريش نيدلا دسا)

 (تالصخ) ةلاسرلا هذه ىط دضاعلا

 هذه) : هل بتكو فقاححت رعش نم

 كب نثغتسي يرصق نم يئاسن روعش
 . (جنرفلا نم نهذقنتل

 مزهو .نيدلا رون شيج ءاجو
 لصوو .رضمل ةيزاغلا ةيبيلصلا تاوقلا
 4*5 ةنس ةرخآلا عيبر 4 يف ةرهاقلا ىلا

 .(م548١١) ه

 نيا جالص روهظ
 05 ةئنس ةرخآلا عيب ر ١ا/ موي يفو

 هوكر يش نيدلا لدينا ىلوت (م )58<١١7 ه

 (رواش) ريزولا لتق نا دعب رصم ةرازو
 جالص دي ىلع نييبيلصلا قيدص

 يثوت مايا ةسمخو نيرهش دعبو . نيدلا
 نيدلا حالص ةرازولا ىلوتف نيدلا دسا
 رهظاف ةرخآلا يدامح " 3 يبويالا

 هتلها ةيراداو ةيسايسو ةيركسع ةرادج
 بصنملا اذه يلوتل هتمومعو هتوخا نود
 .ةئس# 1 كاذموي هرمع ناكو ..ريطخلا

 ةرقابعلا ةداقلا نم نيدلا حالص ناك
 ةيوق ةداراو ءةذافن ةيصخش اذ . ماظعلا

 برصحلا نونف يف ةفرعمو .رهقت ال
 قلخ اذ ناكو .ىراجت ال ةسايسلاو
 نا لق لبنو ةيناسناب زيمتي نيم
 دقو ءاهيف شاع ىتلا ةرفلا َّق كتدحو

 هءاذعاو هموصخ باجعا لان

 هب تدهش ام قحلاو مهريدقتو
 .ءادعالا

 يف ةيوق ةلود ءانب نيدلا حالص ررق

 دي د وحد



 ماقف ,نيدلا رون هذيسل ةعبات رصم

 نتفلا ىلع ىضقو .ريهطت تايلمع ةدعب
 رصانعلا ةفاك نم صلخنو .ابءاحصاو

 ىّتلا وا .ىمطافلا ةفيلخلل ةيلاوملا
 نييبيلصلا عم نواعتتو لضتت تناك
 لامكتسا وحن ىربك ةوطخ تققحنو

 دص برحلل ةموسرملا ةيحيتارتسالا

 ةهبجلا ديحوت مت دقلف ..نيييلصلا

 .ةيلامشلاو ةيقرشلا ةهبحلا عم ةمرغلا
 نييبيلصلا راصح لامكتسا 5 د ملو

 ييرتللا

 رعش .ةيحيتارتسالا هذه ءازإو

 تيب) ةكلمب نا (لوالا يرومع)

 .ىحر يكف نيب تحبصا (سدقملا
 0 نم نيدلا رون سوسيج وع

 لالتحال هتنوعم ابلاط (نينيموك ليوتام)

 يلا ًاريبك ًالوظسا ريخالا لسراف . رصضم

 ريس امك ءطايمد ةنيدم فدهتسا رصم

 ,اهوحن نالقسع نم اشيج يرومع
 ةدحنلا بلط ىلا نيدلا حالص رطضاف

 رطخلا اذه ةهباحمل نيدلا رون نم

 ىلا ةوق نيدلا رون لسراف جودزملا

 يضارا هسفنب مجاهو .نيدلا حالص

 ىلع طغضلا فيفختل ةلتحملا نيطسلف

 كلت ىلع ديدلا رون موجبس يرومع

 طايمد حتف نم سئي ناكو . يضارالا

 . ايئاخ ةدوعلاب عرسا

  ةيبيلصلا ةلمحلا هذه لشف نأ

 ل نيدلا علا زكرم معد ةطيرببلا

 داق اذل . ةلتحملا يضارالا ضعب عاوتن او
 ةراغالا تفدهتسا م ١١7١ ةنس ةلمح

 ةعلق رصاحف .نيطسلف لحاوس ىلع
 حجني , هنا آلا ةْرغ يونج (مورادلا)

 هيسشن ماعلا ةيابهغ يو .اهالتحا ْق

 ىلع (تاليا) - (ةليا) ء ءاتم مجاه

 . هيلع ىلوتساو ةنقعلا جيلخ

 رون بلط م ١١ا/ ماع فيص يفو

 ةفالخلا ءاغلا نيدلا حالص نم نيدلا

 ةفيلخلا مسا لالحاو رصم يف ةيمطافلا

 .ةعمجلا ةيطخ ٍِق (ءيضتسملا) ىسابعلا

 نيدلا حالص | ةفالخلا تيغلا الو

 هوخولا نك نم نيندنلا د
 نيب فالخلا رظايملا لاصتالا اذه يبسو
 ذوفن ىشخي نم لك تابف .نيلجرلا
 0 يتباتالا مغرو . 0 هبحاص

 لو :ننلا رون يفوت م 00

 ٠ ليعامسا لبقلملا“ هنبا هدعب ريس

 .ةعلظ ا شميل نسا 1
 حالص حبصا نيدلا روش ةافوبو

 ا ماما يطع يتق 09

 مو .نامزلا كلذ يف مكاح ىوقا نيدلا

 يلوتب هنم ردجا برعلا ماكح نيب دجي
 وحمل ةيركسعلاو ةيسايسلا ةدايقلا

 ءزج ىغا تعطتقا يتلا خسملا ةلودلا

 . ةينيتاللا اهتكلمم هيف تسساو يبرع

 قرفت نا نيدلا حالص دجو دقل

 تااليود ىلا مهماسقناو برعلا ةملك

 بسلا يه ةهفيعض ةرحانتم ةريغص

 لالتحا نم نييبوروالا نكم ىذلا
 دالبلا ديحوت ررق كلذل 3طن

 ىلع ةرداق ةيوق ةلود سيسأتو ةيبرعلا
 ضراالا نم مهدرطو ةازغلا رحد

 . ةيب رعلا
 رون ةافو دعب .نيدلا حالص نلعاو

 ىلع هجوت مث ٠ .رصمب هلالقتسا .نيدلا

 نيب قيشمد لخدو ماشلا ىلا شيج سأر
 ىلوتسا مث .ريها جلا قيفصتو فانه

 كلمب ب بقلو .هامحو صمح ىلع
 ةقفاوم .لصحتساو .ماشلاو رصف

 هيلا ةطلسلا دانسإ ىلع ىبسابعلا ةفيلخلا
 ةريزتجا يبرغو ةيونلاو ماشلاو رصم ىلع
 مث ٠ . م3116 ماع زايا يف هتلظو ةييرعلا

 هنا الا .بلحو لصوملا حتف لواح

 ليكشت ىلا فدبم ناكو ه3 ق باج

 رفمو ةيرونسو قارعلا مضت ةيوق“ةلود
 ةيرشبلا اهدراوم مادختسا عي

 نمو ةينيتاللا ةلودلا ريعجلا ةيدانكاو

 .ةيبوروا شويج نم اهدناسي
 روطاربما قفتإ .م ١١ا/ال ماع ينو

 ةمجاهم اوررقو سدقلا ماكح عم ةطنزيب
 ملقنز نيدلا حالص اهيلا داعف .رصم

 تانيصختلا ىنبو عافدلا ططخ اهيف

 ةرهاقلا روس اهنمض نم ةمزاللا
 1 هذه نا الا .سبكلا

 موجها (مصم ,نيدلا حالص كرحتف

 يتلا نالقسع ًايخخوتمم عافدلا نم الذي

 (عبارلا نيودلب) اهيف رصحو اهرصاح
 راظتنال نالقسع ىلا مدقت يذلا هشيجو
 هيلع  ىضعتسا املو ايلف نيدلا حالص

 ىلا هجوتو اهترصاحمل ةوق كرت اهحتف
 مدقتلا لصاو مث |مههقرحاف ةلمرلاو دللا

 (نيودلب) نا ريغ . سلبان فراش ىتح

 اريبك اشيج عمجو راصحلا كف عاطتسا

 .ةبيهر ةكرعم ترادف (ةيفاصلا لتز
 عاطتساو .نوييبيلضلا اهيف رصتناأ

 هحوتو ةيوجعاب ةاحنلا ,نيدلا حالص

 .رأثلا ىلع أمصم رصم ىلا
 نيدلا حالص داع م ١١1/8 ماع يفو

 تيسشن نةيسقت ماعلا و .ماشلا ىلا

 هيخا نبا نيدلا زرع نيب ةيراض ةكرعم

 دجنتساف (سايناب) برق نييبيلصلاو
 ثيح هسفنل رأثو هيلا راسف .همعب اذه
 اجن دقلو ؛ىبيلصلا شيلا رمد

 ف حرج نا دعب ةبوعصب (نيودلب)

 يرفم) هدئاق ىضق نيح يف .ةكرعملا
 هنا رج ارئاعم هبت (دوروت يد

 ةكرعم تراد م ا١١ا/ل4 ةلئس فو

 برق نيودلبو نيدلا حالص نيب ىرخا
 (نويعلا جرم) لهس يف (يضاقلا لتر
 اراصتنا نيدلا حالص اهيف رصتنا
 ةرم اهنم نيودلب اجن دقلو ءامساح

 .ةبوجعاب ىرخا
 حالص لتحا . ةكرعملا هذه دعبو

 يذلا عينملا (نازحالا نصح) نيدلا
 تانب رسج برق ةنس لبق نيودلب هانب

 ,ةيربط - قشمد قير .ىلع ببوبقعي
 وحين لوحت مث . الماك ابيرخم هبرخو

 !ننحصو 0 ىلع راغأف لاهشلا

 يف هانب يذلا هلوطسا رما مث .توربو
 .اكنع لع ةراغالاب ةيرصملا ءقاوبملا

 0 ةقحالتملا تابرضلا هذه ءازاو
 أ بلط لأ نيودلب كلملا

 6 «نيدلا حالص قفاوف م

 مل يتلا سلبارط ةمجاهم ىلع رمتسا
 اهريما نعذا ىتح حلصلا اذه اهلمشي

 . نيدلا حالص عم الئامم احلص دقعو

 اذه ةرتف نيدلا حالص لغتسا
 رصاوا ةدايزو .هتلود ةيوقتل

 ام ىلع ءاضقلاو ءاهئازجا نيب ةدجولا
 يف ةفيعض تاراماو تاليود نم ىقبت
 .قارعلاو ةيروس فارطا

 بد دتف .نييبيلصلا لاوحا اما

 نم ةلأسم لوح مهئارما نيب فالخلا
 مهاوقا ناكو .هتافو دعب كلملا فلخي

 برعلا هيمسيو (دلانجير) ةيكاطنا ريما

 هتراما ىلا فاضا يذلا (طانرأ)

 جيزت نأ دعب كركلاو كيوبشلا قيضح

 شرع ةثيرو (يليم يد تيتيا) ةريمالا
 ناس دفا ناَدَه نانو .ندرالا

 .زاجحلا  ماشلا قيرط ىلع ناريطيسي
 ريمالا اذه ناكو .رصم  ماشلا قيرطو
 يتلا لفاوقلا ىلع امود ريغي روهتملا
 ىدحت دقلو .نيقيرطلا نيذه كلست

 هب هجوت اشيج زهجف ةندهلا (طانرا)
 ىتح زاححلا ٍق ةسدقملا يضارالا وحن

 نا ب .ةنيدملا قيرط ىلع (ءاهيت) لصو
 امم .ندرالا مجاهو عراس (هاش خرف)

 ةريبك ةيب رع ةلفاق بهن نا دعب هتراما
 ةنيدملا ىلا قشمد نف ةهحتم تناك

 ينيتاللا كلملا مولي لسراف (طانرا)
 درب ةريما ىلا زاعيالا هنم بلطيو

 مل طانرا نا الا .العف هرمأف ؛تايوبغملا
 . كلملا اذه رمال غصي

 ةيبد رفملا ةفللا رارعأ
 فيك ءامسالا باب يف سراف نبا لاق

 .تناحسملا ىلع عقت

 نيمسالاب نافلتخملا نائيشلا ىمسي
 ل مالكلا رثكا كلذو ما

 ةريثكلا ءاحبشالا ىمسنتو سيح

 نيع .ءاملا نيع :وحن .دحاولا مسالاب
 ءىنشلا ىمسيإو . باحسلا نيع .لاملا

 فيسلا وحن فلما ءامسالاب دحاولا

 .ماسحاو و م
 دقو ىكرتسملا وص ناثلا

 دحاولا ظفللا هناب لوصالا 1 هدح

 ةلالد رثكاف ,نيفلتخم نيينعم ىلع لادلا
 .:ةغللا كلث لا دنع ءاوسلا ىلع
 ىلع نورثكالاف : هيف 0 فلتخاو

 نم اما .عقي نا زاوحل .عوقولا نكمم هنا
 اظفل امتدحا دب ناب .نيعصاو

 رع نادل رخألا هسيقب مل «ىشعل
 ىف نيتفئاطلا نيب ظفللا كلذ رهتشيو

 تاغللا ْنا ىلع اذهو .نيينعملا هتدافا
 دحاو عضاو نم اماو .ةيفيقوت ريغ

 نوكي ثيح عماسلا ىلع مايبالا ضرغل
 . ةدسفملل ايبس حيرصتلا

 لقنل عفاو هنأ ل اضيا نورا

 . ظافلالا نم ريثك يف كلذ ةغللا لها

 :لاق  هعوقو بجوا نم سانلا نمو

 ظافلالاو ةيهانتم ريغ يناعملا نال

 11[ رتشالا مزل عدد اذاف .ةيهانتم

 كارتشالا نا ىلا مهضعب بهذو
 . بلغا

 ةيضاملا لاعفالاو .ةاحنلا مدا

 عراضملاو ءاعدلاو رجلا نيب ةكرتشم

 لاخلا نيب كرتقم اضيا وهو مكَنذك
 اهيف زيشك ءامساالاو .لايقتساالاو

 ىمسق ىلا اهانممض اذاف .كارتشالا

 كارتشالا ناك لاعفالاو فورحلا
 ظافلالا بلغا ناب درو .اهيلغا
 لِيلق اهيف كارتشالاو .ءامسالا

 كارتشالا نا فالخ الو .ءارقتسالاب
 . لصالا فالخ ىلع

 : كرتكملا ّق ةلثما

 .ديرد نبال ةرهمجلا ٍٍق
 عمجلا : معلاو .باللا وخا .معلا

 زجارلا لاق .رثكلا

 معاي كلام نب رماع اي
 ع تربجو اع تينفا

 5 نهارع ! اي هب اا لوالا مد

 . نيرخآ



 هادؤم .ةريخالا تاونسلا لالخ روعش ينباتنب
 ىلع يبرعلا نطولا راطقا نيب ام دعابتت تافاسملا نا :

 ام دعابت ةديدع ةيسايس تافالخ .قاقتلا ى وتسملا
 تاقالعلا ىلع ترئا تافالخلا هذه .رخآو رطق نيب

 يف ردصت يتلا تاعويطملاف .فسالل ًاضيا ةيفاقثلا

 نا امك .رخآ رطق ىلا لوخدلا نم ةعونمم ام رطق
 .تحيبصا كاذو دليلا اذه يفققم نيب تاقالعلا

 لالخ رهظ باتكلا نم ليج ةمث .ةبحاش ةحيحش
 يف ًائيش هنع فرعن ال ةيروسو ايبيل يف تاتيعبسلا ٠

 فرعن ال .كانه وا انه ردصت تاعوبطم ةمث .رصم
 يف ردصت يتلا ةيبرعلا تالجملا نمالا اقرابخلا
 كلت ىلا بتكلا تلصو اذا اذه .ندنل وا سيراب
 ةيسايسلا تافالخلاف .رطخلا نمكي انهو ,تالجملا
 ماعلا وا :مداقلا رهشلا يهتنتو ٠ مويلا آدبت دق

 :نادجحؤولا نكلو .دبالا ىلا مودق نل .راصتخاب .مداقلا

 ةدامع نادجو هنا ىزا يذلا .يبرعلا يفاقثلا

 اذا نادجولا اذه . ,ع ونتلا يغلي ال اذهو ,ةدحولا

 «يركفلا وزغلا .ءيش لك كلذ دعب لهسي قزمت

 اننطو حبصي .يداضتقالا وزغلا ٠ ,يفاقتلا وزرغلا

 .اهنم ذافنلا نكمي يتلا تارغتلاب اثيلم يبرعلا

 .دحا اذه ناك امير ,ةالايماللاو :ةذالبلا دوست

 لاعفا دودر مايق مدعو ,نومك نم هارن ام بابسا

 يف .انثما اهشيعت يتلا لاوحالا عم نيس

 «يبرع رطق ىلع ءادتعا ىرح اذا ناك تانيسمخلا

 تارهاظملا علدنت .اهاندا ىلا اال نع هناا ربحا :

 لودلا نم ًاريبك ًاددع نا عم .طقنلا بيبانا رجفتت
 «يبنخالا لالتحالا ةأاطو تحت حزري ناك ةب ةببرعلا
 هقدصي مل امب انررم .ةينطولا ةمظنالا لظ يف .مويلا
 سشبجحن ةرم لوال ةيبرع ةمصضاع صاحت ,لقع

 لعف دودر نع عمسن الف «يابئارسالا» لالتحالا

 !ديعتلا ن نمرلا يف مالا ناك امك. عا 1

 تاونس عبس ذنم ٍبراخي يبرع رطق وه امو:

 ىلع تسيل فقاوملا دجنو ٠ ,اهلك ةمالا نع ةباين

 0 ملا نم يموبلا ءاطعلا ىوثسم

 .يروطسالا داهشتسالاو

 ةيبرعلا ةيفاقثلا ءادجلا اضف 0 اق

 نينمؤل اهتاقدصا وةلحللا

 يف مهئارأب هنم نولطب ايطخب
 1 ةيبرعلا ةايحلا ننا وح فلذنم

 نا ةرورضلاب سلو
 ةلجلا ةسايس مهؤارأ

 ةمدقم نادجولا اذه خرشو .يبرعلا نادجولا قشل
 .اهسفن ةمالا قيزمت ءرطخا وهامل

 ةيبرعلا راطقالا زواجتت ناهفىلا وعدا اهم

 رورمي حمستف .يقاقثلا لاجملا ف طقف اهتافالخ

 انك اذاو .ينرعلا نطولا يف هردصم ناكاسم اما عاوبطلملا

 رظقي اهضعبو .ةيبنجالا تاعوبطملا لوادتب حمست

 انه ردصي يقاقث باتك نود زجاوحلا ميقن لهف امس
 .ًايسايس انفلتخا امهم :ًايفاقت لصاوتنلف .كانه وا

 يترايز لالخ اهتعمس يتلا ججحلا ضعب طقستلو
 يبرعلا برغملا يف ةصاخ :ةيبرعلا نادلبلا ضعبل
 دازيتسال ةمزاللا ةبعصلا ةلمعلا صقن لوح ريبدكلا
 .بتكلاو تالجملا

 لاضوالا مطقت وكشن نا ةارسأملا نيع سنلا

 طقستو .لاصتالا لئاسو هيف براقتت نمر يف ةيفاقثلا

 0 ةاسسأملا نم نعلا :ةينامزلاو كاع رجاوجلا

 .راطقلاو ,ةرئاطلاو .ةعيبطملا عارتخا

 يف هفيل ان روف هحسن متي باتكلا ناك تانشورتكلالاو

 ىلاو ءدحاو عوبسا دعب ةكم ىلا لصدف :ةرهاقلا

 .ةياقر كانه نكت مل. لقا وا رهش دعب برغملا ىصقا

 .سشيقفت طاقن وا ,ةيدودج تاطلس وا .كرامح ا

 ناك ٠ اهريع رشبلاو بتئاقحلا رورم نم دب ل تالاو

 رمي ةيحور ةلحر برغملا ءانبا نف يبرعلا فقثملل

 ةفوكلاو قشمدو رهزالاو ةنوتيزلاو ناسملتب اهلالخ
 ةلحرلا تناك .قرشملا ءاننا نم فقثملا كلذك .ةكمو

 انتفاقث اوغاض نمل يحورلا نيوكتلا نم اءرَج

 يف اما :رجاوح كانه نكت مل .اهدجم جوا يف ةيبرعلا

 نم هجاوتس بصق ياو: ةقشم ياف اذه انرصع

 ةرم مك :يبرعلا اننطو ٍِق لاحرتلابد مايقلا عمري

 دقو .كشلا تارظن هحاورس ة ةرم مكو ؟فقونس

 .كانه عيضي وا انه يفتخي
 دعب ًامود ةوهلا ديازتب يروعش قمعتي ؛فسالل

 .,اهيفالت بجاو ًاعيمج انيلع نا روصتاو . «موي

 نم سيل :مئاد وه ام لجا نم تقوم وه ام زواجتو
 .!انتما لحا نم نكلو .طقف انتفاقث لجا
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 نماثلا ديرملا نضتحت يتلا دادغب
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 اهب اوأضوتي يكل بوصو بدح لك نم اهي ف اي نك برب تاس لاك نع اهلا يسافلا
 59 يئن مح ةالص تي او

 اتتخا ىلع مايا الا ضقنت ملو 1 نقلا نفاس 5 :ت نا ةبكو

 يف نييدبرملل اهعر 1 .نناثلا يتاجر

1 : 
 وحصلاو .اليبس اهينئيع باده هيل ملا : : | ىلا فرعي اال مونل
 ديك نم اهئانبا ةسارحو اهونعز ىلع لظنت يكل 1
 يتلا ويميل حيو عضتالا را كان داهم ب ةلا بدلا جيرو. مشتلا ىف ةغبس ىلع لظت ىكلو. ءوب !

 ا صدي لوصتلا ىلا حاوي لك نقيب

 اق اما اهب منرتي رعاش ةينغا ءاسم لك دسوتتو
 تسع فب .اعم رعشلاو بحلاو
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