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 يسيفاه نه ردشأ لش ثيدح ىف
 :مؤبلا فرغلا هيلع عوج اه هيف أ رفتسا

 71عام ل ة اناا ود جت جا ةبدوساوسومسود# ايديا صم < وحملا طوس صمم 1 مبصوم جدت حصص جواججسجج7سو دعو جوج جججاسو7 هج هدد هج 0س سس و

 برشلاب متت نيف مادص
 اهم سيوغلا رو سرنا .»

 م 160 0س ب ةيناو»# ه7واةؤججوست» واتا هوجو ناسا هج دم

 بولا ادا هدب يفشل ١
 ةيلإ اذنه كار قل نها ضن نحن جانت ادد دكا 5 . 0 2 2-2 00 لا ل ذآذآذزذ

 0 مخ ا ا ل ا ا ا 1

 نلتدي كفرظلاو
 هقصعتت ممم تيس جمس ااا

 بلدي تاقالعلا ىو ءيبرعلا عضولا يف رظحلا اة ماع نم رثكا ءارولا قا 1 6 ص

 دشا ىلع ةيديطسلفلا ةقرولا ةرداصم تالواحم تداك فيك ؟ىرد نا نكمب اذام ءاندطو راطقا

 1 ردشتسي ال ةمالا هذه ف ضعبلا ناك فيكو .بيلاسالا لك ربعو عشاردلا ىتش تحت

 .ةيقارع ةلاح هرددعب لد .؛ةييرعلا ةمالا يع ةرماؤم هنا ىلع برخلا عضو ىلا رظني الو ٠ يناردالا

 نمو .طوقسلاب ددهنو ةيبرعلا ةايحلا تالاجم لك يف يدرتلا نم اروفف نعت قيال د

 يتلا ةيباجبالا تادجتسملا رابتعالا نيعب دخأي ال رصم عم لماعتلا رارمتسا نك فقيبكأ م

 .اههاجت برعلا رودو يموقلا رصم رود زيزعتل رمثتسُش نا نكمي ينلاو تأرط

 ؟ءى دامملا دودحو ةحدورملا دودح ندأو ٠ .برحلا نع اذامو .ةي وسدلا نع اذام

 تاررق اهنأشب تذختا ينلاو. ارخؤم نامع ةمق ل ودح تلثذم ينلا ءاهريغو ٠ عيضاوملا هذه لك

 ةهرظحو اهماما ةفقو نيسح مادص سيئرلل ناك كرتشملا ىدرعلا لمحلا ة هرعت يف ًافطعنم تردينعا

 بْرحل ةيموقلا ةدايقلل عامتجا ق- يا ال وع اهلا نم يخالاوو نايتس

 وهو ؟١ةمه | رومذا 9 ىلا اديدحتو ,نيماع نم رتكا لبق امل دوعي - يكارتش 31 يدرعلا ثعدلا

 ًالولح مسري هنوكلو .ًالوا هتيمهال ًالرظن مودلا ةيجرعلا ةعيلطلا» هرثست ٠ .هنيح ف رشنُم مل ثيدح

 اذه برعلا رد حل «يدرتلا ةماود نم جورخلل ةدكمم

 .نودلا ىلا اهجورح لع نياع نم ونكا ليك نامع ةقا
 ةمدق 46 د ا ل ا يي ا واع

 ناو دب ال ةينيطسلفلا ةمواقملا 0 دقتعن

 نم اهيمحي امي ةلحرملا هذه ىف فرصتت

 وه ةمواقملا ةيامح راعش نا يا ,ةيفصتلا |[ أ
 ةمواقملا نال .ًايوناث ًاراعش سيلو يرهوج راعش
 اهتيامحل ةبسانملا غيصلا دجت مل ام راهنت نا نكمد
 نييروسلا ةضيق يف عوقولا وا .ةيفصتلا نم
 .اهتثدابمو لب ...اهتيصخش ءاهنا يلاتلابو نييبيللاو

 ةيامح ىلع دعاست ةنورم ةيا نا دقتعن كلذل
 باسح ىلع نوكت نا نود نمو .ةيفضتلا نم ةمواقملا

 /١341 يناثلا نيرشت ٠١ 554 ددعلا  ةيبرعلا ةعيلطلا - ©

 تارارقل ءارقتسا تءاحف ءاهلك اهب ذحخالا نم

 : اة جس مجسسس 1

 فرصت .ةشيطسلفلا ةروثخلل ةيساسالا ءىدايملا

 .ةلحرملا هذه ْق حبحصو يلمع

 .ندرالا نيبو اهنيب تاقالع دوجو ةينيطسففلا
 نا لقعي ال .لاوحالا لك يفو ,ةيعقاولا ةرظنلابو
 نيطسلف ررحت نا ددرت يتيح سلفلا ةمواقملا نوكت

 نيطسلفل ةرواجملا لودلا عم ةئيس اهتقالعو

 .«ةئر ويس ءرصم .«ندرالا»

 ريدعتلل بولطملا كولسلاو روصتلا اذه تحن نا

 حجار يسابس لقع ىلا جاتتيو بعص رماهنع

 ىلا سيلو .نانف ةشير ىلا ةجاحب هنال .يروثو
 امك رومالا مهفن نكن مل اننا دىكالاو ... حالف ةاحسم

 مل . اذه لوقا يذلا ًايصخش اناو .نآلا اهنع ملكتن

 يحار ردنشنإلا يدرعلا ثعفلا بزخ نعش قرصت نكي

 ,.هدعبو ١918 ماع ذنم انطخ يف انررقتسا دقل

 ةمواقملا مارتحا انيسكب طخلا اذه نا دقتعاو

 ةعرح لكس نأ نوديو : عيطتسد ام بسح اهيوقيو
 نا لقالا ىلع انراعش نكيلو ...ةمواقملا عم لكاشمب

 بسحو يبرعلا عم اهنم بناج يف وا ءاهب فرصتن
 نم اذه ربتعن ناو :لاوحالاو فورظلا تاروطت

 .نهارلا يبرعلا عضولا ءوض ىلع ةيفقاولا رومالا

 قا ,نيدسنرفلا نم «ةسفر» انايحا لمحتن امدنعف

 نذل ديدشتلا عم مهئطخب مهربخن ًالثم تايفوسلا

 انلعف در نوكي ال .هسفن تقولا فو . اطخلا رركتي

 ناد وا' باي نمف::فورظلاو ٍلاوخأآلا لكي ًايوق
 .برعلا ضعب ضعب عموا . .ةمواقملا عم انفرصت كلذ نوكي

 ال اهمدق عطقن الو ةمواقملا انسفرت امدنع ٌلخمف

 نا كلذ .فعضلاب ا ذهانفرصت ناك نم نئاك فص

 همجحيو هحيراتب افورغم حيبصا ثعبلا بزح

 قفو فرصتن امدنعو ...قارعلا يف هتروثو هتقارعو
 عم ةيباجيالا انتقالع ىلع ظفاحن حورلا هذه

 .ةينيبطسلفلا ةمواقملا

 حلصت ال دقو ةيعقاو يه ىتلا ىرخالا ةطقنلا

 0و :ةيبرعلا اياضقلا لك ىلع سايقلل

 هنا يه .ةينيطسلفلا ةمواقملا عم ةلحرملا هذهل لقالا

 نأ قه نهارتفا 'ىلع'انكسابس عشرف نازوجي ل
 نم ةينيطسلفلا ةيضقلل ًاصالخا رثكا نحن نوكن

 .ىشابملا ناديملا يف اهنولثمي نيذلا نيينيطسلفلا

 بولطملا ةقالحلا جذوتش
 نيدثعيك ةماعلا ةيئدبملاةرظنلا ةيحان نمو

 انناب دقتعن مل ول :يعيبط رمال هناف :ةلاسر ةلمحو

 ررحتلا يف ةيبرعلا ةمالا ءىدايمل ًاصالخا رثكا

 انك امل .ندرحآلا نم ًامازتلاو ًايعو ردكاو .ةدحولاو

 قيرطلا اذه ىلع تايبحضتو ءادهش انيبطعا دق

 ةيبرتل نييثعبك اذل ةبسنلاب حصي اذه نكل ...خلا
 اذه بجومب صاخلا اندهجب لمعلاو انريمامج
 لماعتلل ةسائس ىلا اذه لوحف امدنع نكلو .راعشلا

 فوس .ةييرعلا ةحاسلا ِف ىرخالا فارطالا عم

 كلذل .نييثعبلا ريغ نم نيرخآلا دهج نع لزعنن
 .يقالتلا نم ىندالا دحلا دنع لعافتلا ضارغالو

 وا ؛لودلا عم ناك نا :ىلعالا وحن ملسلاب ءاقترإلل

 ةنورمب فرصتن نا انيلع .ةيسايسلا تاكرحلا عم
 فرط اهيف نوكي يتلا ؛لماعتلا ةسايس ف ةيعقاو
 اكل ليقع ييزع

 نم قلطنن ال نا انيلع .يلمعلا لماعتلا يف .نذاف
 وا ؛رامع وبا نم ًاصالخا رثكا اننا ضرتفت ةسايس

 نوضصضلخم نآلا مه امللاط نيرخآلا نم

 . ةينيطسلفلاةدضقلل

 تاقالعلاب حومسملا شماه نوكي نا بجيو

 ول يتلا ةنورملا ريغ ةنورملا يف سانلا ءالؤهل ةيوخالا
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 نال .رشابملا رارقلا بحاص وه ثعبلا بزح اهيف ناك
 امئاو بسحف ةماع ةسايسو ًاركف سيل ثعبلا بزح

 سيقن نا زوجي ال اذه بجومبو ًاضيا رادتقا وه
 ناك ول .انبزح لثمي نم رادتقا ىلع رامع وبا رادنقا
 ةيلودلا تاقالعلا يف فرصتلا نع لوؤسملا وه

 بزحلا لثمم نال .نيينيطسلفلا ليثمت يف ةيبرعلاو
 قمع هفلخ نوكد ةينيطسلفلا ةيضقلا لثمي امدنع
 ةروثلل ةدعاقك قارعلا تاناكماو .هلك ثعبلا بزح

 رامع وبا تاناكما سابق نكمي ال ةلاح هذهو ءاهلك

 .اهيلع

 ةيوخالا ةحيصنلا نا دقتعا ةلحرملا هذه ىف

 مهنيبو اننيب ةقالعلا جذومنب نيينيطسلفلا ةيوقتو
 ىلع مهعم قارتفالا سيلو .حيحصلا جهنملا امه
 ف اهب نوفرصتي يتلا ةنورملا تاوطخ ساسا
 نم نوجاتحي مهنال ؛يلودلا وا .يبرعلا طيحملا
 جاتحن امم رثكا ىدم ىلاو . ةندعم نيدايم لق: ةنورملا

 .فلتخم فرظلاو ةنوافنم تاردقلا نال ًارظن :نحن

 ةيرجتلا لالخ نم اديأر دقو ,مهحصنن نا بجي

 ال ةنواعملا نم ع ونلا اذه نا مهل لوقن نأك .طورشلا
 نم سيل اذهف ...اذك متلعف اذا الا مكل همدقن
 موقن مهل همدقنو هلعفن نا عيطتسن امو .انتسايس

 نود نمو ؛دحا يردي نا نود نمو ؛مههاجت انيجاوب
 فقوم ىلط وا :تاحيرصت وا .ةيمالعا ةحض

 ةمواقملا عم فرصتن ةروصلا هذهب اذكه .لياقم

 ىلا جاتحي يبرعلا عضولا نا دقتعاو :ةينيطسلفلا

 .همد وقت ىف دعاسن يكل عونلا اذه نم ةيحضت

 - اللا ندم خانخقطع - 5

 هذهف .تالاحلا فلتحت نا يمييلعلا نمو

 ةيبرع تاه مسا انتقال للم رطل وأ دق ةفيدعلا

 ةلحرملا هذه يف اهيلع تقبطنا ام اذاو ,امامت ىرخا

 .ىرخا فورظ وا .لحارم يف اهيلع قبطنت ال دقف
 انتاقالعل ماعلا طخلا يه ةسايسلا هذه نكلو
 ةلحرملا هذه ىف ديفم طخلا اذه نا دقتعنو .ةيبرعلا

 نع مئادلا زيمتلا ةلواحم نم رثكا ةيبرعلا ةمالل
 حلا ,سفنلاو رظنلا ةريصق تاسايسلا قيرط

 بسكلاو مالعالا نيدط ىلع دمتعت يتلا كلن ةصاخو

 نيب قارتفالاو دعابتلا قلخي امب دودحملاو تقؤملا
 زيمتلا نم اردق باسحلا نم طقسن نا نود برعلا

 اننيصوصخب لصتي امم ةسايسلاو مالعالا يف نيبلا
 ةحبصنلا لوقن انناف .كلذيو ...برحكو ةروثك

 ..مالعالا ىلا ًامئاد بهذت نا ضرتفن الو .برعلل
 طنيخبف 3 نسق ,.يوخا طيحم يف نكلو دقتنن
 نا الثم تاونس رشع دعب لاقي يكل يخيرات يليجست
 ,ةينالفلا ةيضقلا ىف اذك هفقوم ناك ثعبلا برح

 ال هسفن تقولا ىفو ٠ ؛ىرخالا اناضقلا ْق تبكو

 نع اهفرعن ال يتلا جئاتنلاب ًاقبسم ًانامض يطعن

 .نيرخآلا اياونو ةسايس
 تاقالعلا عجشن اننا ءيلب امك نآلا انفقوم نا

 ةمدخ قيرط ىلع ةينيطسلفلا  ةيندرالا ةيوخالا
 يه هزهو :ةينيطسلفلا ةيضقلاو ةيبرعلا ةمالا
 يه ام اما .اهب لماعتن يتلاةماعلا ةغيصلا
 انقح نم برعك اننكلو :مهقح كلذف مهتاداهتجا
 . برتحن نا نود دقننو ةحيصنلا مدقن نا اضيا

 هذهل يعقاولا راعشلا وه راعشلا اذه نا دقتعاو

 وه يىلانلاب و نيينيطسلفل ذلا عم ةقالاعلا ٍٍق ةلحرملا

 لكك ةيبرعلا تاقالعلل ةيلمع ةغيصك حلصي راعش
 .ةفورعم تاءانثتسا ادع ام

 يدلسلا لحلا هامأ تاناكمإ)
 نا دقتعت نا ةيعقاولا ةدبحانلا نم حيحص لش

 «ينيطسلف  يندرأ» » كرتشم دفوب اكريما عم سولجلا

 يف ءامترا ةلاح وه ةينيطسلفلا ةيضقلا ثحبل
 ةيضقلا نع لخت ةلاح وا .يكريمالا نضحلا

 ةرظنلا هذه لثم دلوتت نا حيحص ربغ ؟ةينيطسلفلا

 طيحملا يف مهريغو لب .راوثلا تابجاو نمف .انيدل
 نا وا .مهتيضقل نيمهفتم ًاسانا اوعمجي نا يلودلا
 نكمي نيذلا سانلا نم نكمي ام ربكا لقالا يف اودّيحي
 رثكي املكو .مهدض لباقملا فرطلا مهمدختسي نا

 مصخلا تايناكما جراخ نوجرخي نيذلا نودّيحملا
 ةحيحص ةسايسلا هذه تناك مهمادختسا يف لياقملا

 .يلودلا طيحملا يف
 ةيضقلا ىف ةينيطسلفلا ةمواقملا فرصتتس فيك

 عم فرصتت فيك وا .دعبألا ىدملا ىلع ةينيطسلفلا

 نا عيطتسن ال ,.اهعم ندرالا فرصتب فيك وا :ندرالا

 نا دقتعن ال انناف كلذ عمو . «نآلا ذنم كلذ جتنتسن

 تاوطخ ذختُت نال نآلا أيهم يلودلاو يبرعلا عضولا
 قيرطلا ىلع ىتح ةينيطسلفلا ةيضقلا لح يف ةيدج
 عضولا نا ىرن ال ىلوا .باب نمو .يكريمالا يملسلا
 نم برعلا ضعب ريكفت قيرط ىلع يملس لحل أيهم
 ...كلذل ةيح تادرفم رن مل ...قيرطلا اذهب نينمؤملا
 فقوملا كلذكو ...ةأحافم يتأي ال يكريمالا ريكفتلاو

 ةلاح هيف نوكت نا نكمي ال رخآلا وهف .«يليئارسالا»
 ةيضقلا ينعا ؛تاذلاب ةيضقلا هذه يف ةئجافم

 انناف .ةيلمع تاوطخ كانه تناك اذاف .ةينيطسلفلا
 فحصلا يف اهيف ريكفتلا ةيادب ظحلن نا دف.

 نيلوؤسملا تاحيرصت يف اهعمسن وا ؛ةيليئارسالا»
 تاباختنالا جماربو تادرفم فو ةنباهصلا

 «ةيليئارسالا» فحصلا يف رشنُي ال يذلاو .ةسفانملاو

 يف هدجن «نييليئارسالا» نيلوؤسملا مالك ف رهظي الو
 ىرخاب وا ةروصب ةيبرغلا وا .ةيكريمالا فحصلا

 لح لصح ام اذا لهسلا نم. نا دقتعن ال .اننا مث
 نييندرالا نبي دحوم فقوم ذزختب نا ,يملس

 نم اننا مغر .عوضوملا اذه ىلع نيينيطسلفلاو
 اضئاراو 0-5 نع رظنلا ضغب ضغبو اييودح

 نييندرالا نيب ةديج .ةيئانث ةيوخا تاقالع
 .نيينبطسلفلاو

 ةيضقلا يفف :قباس عامنجا يف انثدحت امكو

 ةيناكما عقاولا ىف دجوت ال ةيندرالا ةينيطسلفلا

 لحلا راطا ْق ءاوس .ةينيطسلفلا ةيضقلا ثحبل

 نوكت نا نودب يركسعلا لحلا راطا يف وا ,يسايسلا

 يف يدولا طمنلا نم ةيندرالا  ةينيطسلفلا تاقالعلا

 ةيفارغجلا يف و :ةسايسلا يف يعقاو ءيش اذهو .لقالا

 مئاقلا لخادتلاو ؛:ناكسلا ةعيبط ىف و .ةيسايسلا

 .نييندرالاو نيينيطسلفلا نيب

 ةدديطسلفل ١ ؛ ١ ةسدرإا ةذدصل ١ أ

 نّيمطت مل ام ندرالا ةلود نا وه مهملا بئاجلا
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 ةيندرالا ةقالعلا ىف يعقاو راطاب اهنايك لبقتسم -

 اهناب نورعشيس اهنع نيينعملا ناف .ةيميطسلقلا

 نايك يف نيينيطسلفلا نم ريثكلا دوجول ًارظن ةددهم
 امو .ةصاخلا تاقالعلا تحنت مل ام كلذلو :ندرالا

 ةقثلا نم راطاب ديدحج يروتسد نايك نم اهنع مجدي

 نينما ريغ نورخآلاو نيسح كلملا ىقبيس ةيعقاولاو

 حبصا ول ىتنح ينيطسلفلا نابكلا نال ,مهنابك ىلع

 .ندرالا مجحب وا «ندرالا بتاجم ًاريفص ًانايك

 ىلع رثؤي فوس هناف ندرالا لخاد_ ؛ةصخح.» - هدنعو

 .لكخادلا نم ندرالا

 اهتغيص تحن لهسلا نم سيل ةلأسم هذهو
 ضرعت الو .نيطسلف ةلود راعش يغلت ال ثيحب
 امهف .هسفن تقولا ف رطخلا ىلا ةيندرالا ةلودلا
 نكمتي ىدم يا ىلاف .دحاو حطس ىلع ناتلاح
 ةغيص تحن نم نويندرالاو نوبنيطسلفلا ناوخالا

 بيجتس مايالا نا ؟عوضوملا اذه ِق ةيلمعو ةنعقاو

 ...العق كلذ نم اونكمتي نا ىنمتن نحنو . اذه نع

 .ةيبرعلا ةمالا ةحلصمو مهنيضق مدخي امبو
 يف ام ىلاو ,مهتاردق ىلا كورتم عوضوملا اذه نا

 .تاطيطختو سجاوهو راكفا نم مهنم لك لقع لخاد
 يف اهدحو تسيل اهنكلو ةيساسا امهتدارا ناو
 يفو:ةمساح نوكت ةنيعم فورظ يفف .ةحاسلا
 نوكت ىرخا فورظ فو .:ةمهم نوكت ىرخا فورظ
 تالخادم بسب .ةرثؤملا ةيساسالا لماوغلا دحا
 هذه يف اهتاريثأتو ةنبلودلاو ةيبرعلا ةسايسلا

 رخآ بناج ىفو .ةيساسحلاو ددقعتلا ةغلاب ةبضقلا

 نومدقت «نيدليتارسالا» لعجب يذلا ام ع وضوملا سس

 نا ؟مهضعب وا برعلا هيلع قفاود ًايسايس لح

 نايكلا ىلع يداصتقالا طغضلا نع ةمجانلا ةنورملا
 ةلاح نع ةمحانلا ةنورملا لثم تسيل ينويهصلا

 عضولا هل ضرعتي ام ناو اثم يركسعلا ديدهتلا

 لماوع ءارح تاريغفتم نم «يليئارسالا» ينخادلا

 وه ةتورف ني اهتع مكتباامو ءاهرتغ وا فتناختنا
 ةجاحلاب «نويليئارسالا» رعشي يتلا ةنورملا ريغ
 مهنأب نورعشي امدنع وا :مهنايك ددهتي امدنعاهيلا
 مهنإف .ةسايسلا يف ةمزاللا ةنورملاب اوفرصتي مل ام
 لماوعلا هذهو .حالسلا ةوقب اهنم رثكا نوطعيس
 وا نيفرط نيب ضوافتلا جئاتنو فورظ مكحت ام ابلاغ
 لالتخا نا .ةوقلا يف نزاوت كانه ناكأ ءاوس .رثكا

 عارصلا فارظطا نيب ضوافتلا فورظ نا ذإ اهيف
 كانه نوكد نآك .ةيساسا لماوع اهيف رثؤت ام ًابلاغ
 فارطالا دحال ةوقلاب قحاس لالتخا وأ نزاوت

 كانه امناو .نآلا دوجوم ريغ نزاوتلا نكلو .ةينعملا
 اهانذخا ام اذا ةلاحلا نال «ليئارسا» حلاصل لالتخا

 قوفتلا ناف .اهقمع نم ةأازتحم وا.ةلوزعم

 نوفرعي ؛نييليئارسالا» نكلو ,حضاو «يليئارسالا»
 ةازتجم ريغ نوكت نا نكمي ةلاحلا هذه نا
 برعلا نم تالخادمب ىتح وا .ةيلود تالخادمب

 .ىرخا تاناكماو فورظ ف مهسفنا
 يطغت «ليئارسسا» لعجي ام نآلا دجويال كلذ عمو
 اهيلع قفاويو .نويندرالا اهلبقي ةنورم
 لك يف انماما ؛ليئارسا» كلتف :نوينيطسففلا
 يف ةبولطملا ةنورملا مدقت اهلعجي يذلا امف ءاهفورظ
 عضولا نسحت اذا الا متي نل كلذ نا ؟ةلحرملا هذه
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 لالخ نييحتم نا لقعتال يهرعلا عضولاو :ييرعلا
 ام اذا ...روظنملا نمض نسحتب دقو ...رهشا

 اًنيش يبرعلا فقوملا يطعت يتلا لماوعلا تنسحت
 يذلا ىلاحلا عضولا نا مث ةيحجرالا وا :نزاوتلا نم

 سايقلاب رقتسم ريغ عضو ,هيلع ةخبطلا يرجت
 .ةرتف دعب يهتنتس ناغفير ةسائر نال .ينمزلا

 نم هناف هتسائر نم ةريخالا ةنسلا لخدب امدنعو

 ًايدج ًارارق ذختي نا عيطتسي ال ةيلعفلا ةيحانلا

 لوق ىلع ًاباوجو . يحصلا هعضو ىلا ةفاضإ .اذهك

 نسمح لعق تناك تاحومطلا نا يف قافرلا دحا

 نم ردكا تناك امير اهنا لوقا . ًاريثك فلتخت تاونس

 لبق وه املثم نآلا حيحص ماعلا اههاجتا نكلو .نآلا

 بجوتست فورظلا تناك اذا هيلعو :تاونس سمخ

 نم بناج ىف رخآل نيح نم ةعجارملاا نم ًاردق

 ىلا منيع ال ةماعلا ةيجيتارتسلا نإف .تاسايسلا

 املتم نآلا ةحيحص برحلا ةيجيتارنسف .ةعجارم

 تزجع امثيح يركسعلا لحلاف .اقئاس تناك

 ىلا دنتسملا يسايسلا لحلا وا ىرخالا لئاسولا
 نع زجعت ام ماقم موقد نا ىلع رداق لاغف رادتقا

 ,حبحصلا روصتلا وه ةدرجملا ةسايسلا هقيقحت

 ىلا سيلو ءانئانب ىلا دنتسي روصتلا اذه لثم نااالا

 2 م صوم
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 اانا طوسح امو ارجوا وجسد منا ةفمممو سسجم هج تالا

 نيرخآلا ءانب

 يهوقلا دهدلاو ...ةنورلا
 نم ةنورملاب برعلا لقن ةلواحم نم ةيشخلا نعو

 ةنورم ءاطعا نود رخآ ىلا فقوم نمو .رخآ ىلا عقوم
 اذه نا لوقا ءاكربماو ليئارسا» ةلباقملا ىوقلا نم
 امك قابو حيحص وهو تانيعبسلا ف انليلحت وه
 راطا يف ثحبا يننكلو يجيتارتسالا راطالا نمض وه
 ةيجيتارتس اما .نهارلا عقاولل ةيلمعلا تادرفملا
 ًائيش كيطغي ال لداقملا نا يا .ةحيحص اهناف بزحلا
 يف هققحت نا كناكماب نا دقتعي مل ام :ةسايسلاب
 نا نع زجاع هنا رعشي مل ام لقالا يف وا .برحلا
 يف يه امك اهيلع ةظفاحملا بغري ام ةلاح ىلع ظفاحي
 ةيئاودعلا هتسايس قيقحت نع رجعم وا ...برحلا
 يفو يضاملا ف حيحص ماع نوناق اذهف ...برحلاب
 .لبقتسملا نم روظنملا ىدملا يف و رضاحلا

 ينيطسلفلا كرحتلاو يبرعلا نماضتلا لوحو
 ,ةمالا ةلاح نم ءزج وه يذلا نآلا ةمواقملا لاحو
 وه نآلا مدقتملا نيينيطسلفلا راعش نا لوقا
 يف نيينيطسلقلل يناسنالا دوجولا ىلع ةظفاحملا

 هورس <

 ةصرف رفوتت يلاتلاب و ةمالا لاح نسحتي نا ىلا لقالا

 انراكفا لوقن عامتجالا اذه لثم فو انه نحد

 .ةماث ةحارب

 اهشقانن يتلا اياضقلا حرط يف انتحار ذخانف نذا
 قارعلا لخاد ةلجعلل انوعدي ام دجوي ال هنال مويلا
 .بسحف يبرعلا نطولا يف يه .ةقلقملا ةلاحلا ناو

 اذهب ةقلطم ةروص يه لضفالا قارعلا ةروص نا
 ريغت عمو :نمزلا عم لضفا نوكتس يهو .هاجتالا
 ةديج انه انروما نا لوقا .ةفورعم ةنيعم فورظ
 هيلعو .لؤافتلا نم ةعساو ةروص مسرتو ةرقتسمو
 ريغ حاترملا ريكفتلا نم ةصرف انيطعت اهناف
 هذه يف قارعلا نا اذه ىنعم سيدلو لجعتسملا
 ولف .هجراخ نم هدفاور ةيوقنف ىلا جاتحي ال ةلحرملا

 انهجاول ةيبرعلا ةمالا نم ًاءزج قارعلا نكي مل
 ةبا مادختسا نود نم اندض كاحت ينلا تارماؤملا

 تارماؤملا نال .برعلا انئاقشا تايناكما نم ةيناكما

 قارعلا فورظو تاناكما ساسا ىلع لباقملاب مسبرتس

 .اهتاناكماو ةمالا مجح سشابسا ىلع سدلو بسحف

 ريثأتو ةمالا ىلع قارعلا تاقالع ريثأت تالخادمو

 نا وه .نآلا رطخلا ...ىفارهلا ىلع ةمالا

 يتلا ءيبرع رطق يا دض ةعوضوملا ةيجيتارتسالا
 هنايك يف ةيساسالا تازكترملا وا :هنايك فدهتست

 .ةدحاو ةما برعلا نا ليلحت نم يتأت .يبرعلا

 يقوسلا قمعلا تايناكما ردق ىلع ةرماؤملا عضوتف
 لودلاو ءليئارسا» تهحاو امدنعف ,يبرعلا

 رصم هجاوت ال تناك .رصانلا دبع رصم ةيبنجالا
 رصف يا ,يبرعلا رصم نايك هجاوت امناو ؛ةيرصملا
 دض يركسعلا ناودعلا ادب امدنع اذكهو ةيبرعلا
 ارتلكناو اسئرف هيف تكرتشاو ١555 ماع رصم

 وهو روصتلا اذه ساسا ىلع ناك (ليئارسا)و

 كاذنا يبرعلا عضولا نا الا .ةيبرعلا رصم ةهجاوم
 ةداضملا تاناكمالا لباقم جاتحت امب رصم دفري مل

 ثنح نم هتلمح دعا ودعلا نا لصح يدذلاف

 فقي يذلا يبرعلا قمعلاو رصم ةهباجمل تاناكمالا
 رصم تاناكماب هتهجاو رصم نا نيح يفاهعم
 رضحت مل ةيبرعلا تاناكمالا نال ,ةرشابملا ةيرصملا

 .لالتخالا لصحف اهيناح ىلا ارشابم آروضح

 تازكترملا نآلا فدهتست ةرماؤم ةيا ناف هيلعو
 رطق يا دض لصحتو يبرعلا نايكلا يف ةيساسالا
 نا دي الو ةيلحم ةرماؤم نوكت نا نكمي ال يبرع
 .روصتلا يفو اهفارطا يف ةيلودو ةيلومش نوكت

 ,ةيدرعلا ةمالا قمعب اههجاون ' هلا أطخلا نم نذا

 روعشلاب وا نكمملا بسحو .ًامادختساو ارافنتسا

 ناكمالاب نكد مل اذاو .لقالا َق بسحتلاو يموقلا

 هاجتالا اذهب ةرشابملا تاناكمالا نم عون يا دشح

 هنناعمو يبرعلا م حيراتلاب اهل ىدصتن نا انيلعف

 ْ .هروسرو
 ةرماؤملا يلثمم دض حمرلا سار وه نآلا قارعلاف

 وه كمر نا الا : ةلكوملا هذه ْق مهقمعو ةريصخلا

 نم اكره اتَمَدكُحَمسا دق نوكَت اكذاق ( .هدحو يبرعلا

 قمعلا مدختسن نا وه حصالا نكلو .يبرعلا قمعلا

 حيراتلا .بسحف خسراتلا سدلو هلك يمرعلا

 ترفوت امثيح ىرخالا تاناكمالاو ركفلاو ةفاقثلاو
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 ىندالا دحلا تاناكما يهو .اهراضحتسال ةيناكمالا
 يف ةيبرعلا ةمالا تاناكما نيب نم هرافنتسا نكمي امم
 .يبرعلا نطولا لوطو ضرع

 نا نكمي ال نميلا ةششبحلا هجاوت امدنعف
 نذا ؛ةيبرعلا نميلا امناو :ةينميلا نمدلا فدهتست
 رطخلا ةهجاومب نميلا يفتكت نا زئاجلا ريغ نم
 امناو ؛يلحملا روضتلا ىف .بسحف ةينميلا تاناكمالاب
 قمع نمض نميلا تاناكما.ريدقت لقا ىلع عضت
 نكمي ام رافدتسا ىلع لمعتو .اهركفو ةمالا خيران
 ىرخالا تاناكمالا نم ايندلا دودحلا نم هرافنتسا
 .اهلك نكت مل نا .ةمالل

 اميرو مكماما وه املثم قارعلا نا انروصت يفف
 نالا اما :ةلحرملا هذه لبق ةفورعم ريغ هتاناكما تناك
 نيططخملل ةيسنلاب ىتحو ةفورعم تحبصا دقف

 نكلو .مهماما ةحضاو اهلك تادرفملا نكت مل امير

 فورظلا بعضا يف نحتمت يكل تقولا ءاج امدنع

 ىدل ةحضاو تراص .«برحلا» اذه ِق ينعنتو

 .زازتعالا ةياغ اهب زتعن تاناكما يهو عيمجلا

 ٠١ قه ذم لل

 ١ نوكن فدك ةرهآؤلا ةبجاؤم
 نكلو ةرماؤملا هجاود نا عيطتسي قارعلا نا

 دح ياب هرافنتسا نكمي امب ريكفتلا نع اديعب سيل
 نم ىندالا دحلا لقالا فو :ةمالا تاناكما نم ىندا
 .هايتنالا وهو ةمالا يعو

 ةرشابم ةيدام تاناكما ريفوت ناكمالاب نكي مل اذاف
 اقمع رفون لقالا يفف .ةمالا تاناكما نيب نم ةلاعفو

 لتاقي قارعلا نا وهو .ةمالا ءانبا يعوو هابتنا يف
 ةرشابم ريغ تاناكما رفوي هتاذ دحب اذهو مهنع ةباين
 وأ ؛ءسامتلا لدق بسحتلا تالاح نم ةلاح قلخبو

 يبرعلا نطاوملا رضحي يكلو .ودعلا عم كابتشالا
 .ريدقت لقا ىلع رطخلا تالامتحا ةهجاومل هسفن

 ام وهو .راطالا اذه نمض ثحبلا نوكي نا ىرا
 اهريفوت عيطتسن يتلا ةيفاضالا تاناكمالا يه
 يا :يبرعلا نايكلا ةيامح نم ىندا ردق داجيال

 فورظ يف انلعجي امب لقالا يف ةيبرعلا تاذلا
 ؛لضفا عضو يف ماما ىلا ةوطخ ةيا دنع نسحتلا
 ةينيطسلفلا ريرحتلا ةمظنمف .طقف قارعلا يف سيل
 يبرع عضو طسو انوكي الا بجي الثم ندرالاو
 ءادعالا تايرض ماما ناملستسيو ناراهنب امهلعجي
 كلذك يغينبد رصمو ...ةيبرعلا ةمالا ىلع نيحراخلاو

 ومنت نا ىلع دعاسي يبرع عضو طسو يف نوكت نا
 تارارقلا ذاختال ىلعا ةأرجب ريكفتلا ةيناكما اهيدل

 ًالعف ةمالا نم يويح ءزجك اهرود رفنتست يتلا

 ةيموق ةيلوؤسم اهيلع ناب ًامئاد ركذتت ناو اروصتو
 دادزن اهتايناكما ناو ةمالا نما نم ءزج اهنما ناو

 .يلحملا يرصملا ريكفتلاب سيلو .يموقلا ريكفتلاب
 .لمعلا اذه يف رخأتن الأ بجي ساسالا اذه ىلعو
 نع عفادن فيك سيل ساسالا عوضوملا نإ

 نكس: يبرع نايع يا نع عفا: فنكامتاو :قازعلا
 عفادن فيك وا .ةمالا ةمدخل ةمهم تاوطخ وطخي نا
 نم ةمالا نايك فدهتسنت تامجه دض نايك يا نع
 ءيهي يذلا فرظلا رفون فيكو .هفادهتسا لالخ

 دحلا تاوطخب مدقتتل لكك ةمالا ةلاح لقن ةيناكما
 نع ثدحتن امدنعو .لضفالا قيرطلا ىلع ىندالا
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 نم لكش يأب ينعن ال هنع عاقدلاو يبرعلا نايكلا
 ةضراعم ةبا هاجت ةمظنالا نع عافدلا لاكشالا
 .انتيلو ؤوسم نم سيل كلذ نا .ةيلخاد ةينعش

 ةبيصعلا فورظلا هذه ف نييثعبك هديرن ام اذه
 يا يف يهتنت نا نكمي برحلا نا ةمالا ةايح نم
 ةمالا ف ءيسلا عضولا نا ينعي ال اذه نكلو .تقو
 نا امك ...برحلا ءاهتنا درجمب يهدد نا نكمي

 نا انيلع :برحلا ءاهتنا درجمب يهتني ال رطخلا
 .برعلا انئاقشا عم نيحيرص .نحن امكو نوكن
 وا :ةيبرعلا ةمالا هجاوت يتلا رطاخملا مسر يف ءاوس
 فورظ ريفوتل ةيسانم اهارن يتلا لولحلا ميدقت يف

 وحن ًاعم ءاقترالا دصقب يقالتلل ىندالا دحلا

 .لضفالا
 باسح ىلع زّيمتلا ةحارصلاب دوصقملا سيل

 رفوت نا وه ساسالاب اهب دوصقملا امناو .انريغ
 لجا نم يدرتلا ةلاح قوف يقالتلل لضفا ءاوجا

 يدرتلا ةلاح قوف يقالتلل ىندالا دحلا غولب

 ةلاح يف طقسي نال هقيرط يف وا طقس نم لاشتناو
 قيرط ىلعو .يدرتلا ةلاح قوف هعضنل يدرتلا

 .لضفالا ةلاحلا
 ان اصح سالم دج جنا 2 دل يح

 ا و

 ةسايسلاب انيس كيطعي إل لياقملا
 كئاكماد نا دقتعي ملام

 برحلاب هققحت نا

 امك لضفالا لولحلاو ..نيرنعلا عقاولل ةيورق
 بويعلا ةيؤر نع لفغا الو ءانتاناكما قفو اهروصتد
 ثيحب :هيف ترقتساو يبرعلا طسولا تباصا يتلا
 اهيبدلابساو ةيسايسسلا هذهيب هرداغت نا نكمي ال

 انتاناكماو انيدلاسا قفو لمعلا نا الا :بسحف

 بيلاسا قفو لمعلاو .ءيش اندحو انتاروصتو
 حيحص فصو نم قلطنت ةكرتشم ةيبرع تاناكماو

 رييغتل ةثيثح ىطخب ىعست اهنكلو .يبرعلا عضولل
 امثيح يبسنلا سايقلاب لضفالا وحن عقاولا اذه
 سامح دقفن نا نود فورظلاو ةيناكمالا ترفوت
 لئاسولا لكب ىلعالا وحت دوعصلا ةيثدبمو
 .رخا ءيش ىرخالا تاناكمالاو

 اياضقب لاغشنالا نود برحلاب لاغشتالا نا
 أطخ باكترا ىلا انب يدؤي نا نكمي .لكك ةمالا

 نم ءْرِج وه برحلا عضو نآل كلذ .يجيتارتس
 ريغو ...ةفرص ةيقارع ةلاح سيلؤو ٠ ةمالا ىلع ةرماؤملا

 نال «يوسارتسالا أاطخلا اذه لثم بكترن نا زئاج

 عقاولا ةروص مسر ٍِق ًاقابس لاز امو ناك انريكفت

 ؛لضفا نوكي نا هل نكمي فيكو .نهارلا يبرعلا
 قارعلا تفدهتسا يتلا ةرماؤملا نا وه كلذ نيب نمو
 دعبا ةلاح يهو .ةمالا فدهتست ةرماؤم نم ءرج يه

 هب موقي ام ناو .ةيلحملا ناريا تاناكماو روصت نم
 كاهنال ةرماؤملا هزه نم ءزح وه يناريالا ودعلا
 دارفتساو روطتلا ةيناكما نع اهداعباو ةمالا
 نبد ءادع تالاح قلحو رخآلا دعب دحاولا اهراطقا

 يذلا حالسلاب ضعنلا مهضعم حيذو .اهراطقا

 .يبنجالا هب اومواقي يكل هورتشا مهنا ضرخفي
 تايلاعفب مايقلا نود برحلاب لاغشنالا نذا

 ةجيتنلاب انلعجي يبرعلا عقاولا يف ةرتؤم ريبادتو
 كلذلو .برحلا نمر لاط املك يموقلا انرود نع ىلختن
 يموقلا انرود سرامنو برحلاب متهن نا بولطملا ناف
 يموقلا انر ود سرامن فيكف .هسفن تقولا يف

 يدرعلا نماضنلا و ...دارفدالا

 نا .مويلا هحرطن يذلا شاقنلا حاتفم وه اذه

 يبرعلا نماضتلا عمجي نا يه لضفالا ةلاحلا
 مل ناف ياي دكقالا ناكيالاب نك ملا نا ًاظيفتخ ىرعلا

 عمتجي نا وه دارفنالا نم لضفالا ناف اذه ققحتي
 دنم حضاو جمامرد ىلع قفتي نا نكمي ددع يا

 وه امف ,ماما ىلا هب مدقتلل ادعتسم نوكيو :ةياددلا
 .انلق املثمو .لقالا يف هنا ...؟حضاولا جمانربلا

 نوكي ناو .يدرتلا طخ قوف عيمجلا لعجي
 ةلاخ ىلا انعضو لقن هاجتاب هتاوطخو جمانربلا

 ريسي نأ عيطتسي انم نمو .ماما ىلاو لضفا
 ,نكيلف ىلعالا ىلا «يرطقلا» هدهجب يا هتاوطخب

 ليقارعلا اوعضي نا نود هوكرابي نا عيمجلا ىلعو
 هاجتاب نورخآلا ريسي نا ضرتفي ا اذهو .ههجوب
 ام نا ضرتفي نكلو .هتعرس سفنب لضفالا رومالا
 حبصي يدرتلا قوف ةوطخ هنا ىلع هيلع ىقفني
 اهحوم سيل جمانربلا اذه لثم ناو . عيمجلل امازتلا

 ىلع صرحلا نم قلطني امناو ءدحا دض ساسالاب
 يتلا ةرماؤملا ةهجاومل ةمالا ءانبا نيب ام تاقالع

 ضرتفن الا انيلع قارعلا يف نحنو اهنايك دض كاحت
 هذه يف اننال :ةهبجلا يف انتيوقتل ةرشابم ةلاح هنا
 انراطا نع جرخنو ًاميسج أطخ بكترن ةلاحلا
 وهو .راثيالاو ةيحضتلا ىلع مئاقلا ليمجلا يموقلا
 ذا :قارعلا عضو ةجلاعم سيلو ةمالا عضو ةحجلاعم

 تالاح نسحا ف وهو . .ًاضيرم سبل قارعلا نا

 .ةمالل اهانمتن يتلا ةلاحلا فو ةحصلا

 قارعلا نا يدبت ةغيص قفو رومالا حرط نا
 ,قارعلا قحب انبغ قحلي ساسالاب نوعلا دشني
 جالع نع هل ثحبن يكل ًاضيرم سيل وه املاط
 يوق قارعلا .لضفالا ىندالا دحلا ةلاح ىف هعضي

 ةينطو راودا نع رمتسم ثحب ةلاح ف انلعجي ثيحب
 دحلا ىلا ءاقترالا ةلاح قارعلا اهيف لثمد ةيموقو
 هسفن تقولا يفو ءاهانمتن امك ةمالا ةروصل ىلعالا
 انئاقشا عم اهدشنن يتلا ةلصلا ناب روصتلا نوكي
 ةهبجلا يف ةرشابم ةيركسع تادرفم ىلا لوحتتس

 .ًاًئطاخ
 نا فرعن اننا مغر .كراشا نا ددرا يريمن لاق ةرم

 لاق مث .هب انبحر .:ةيكيتكت ةيلحم ةينا دوس هضارغا
 ,ةهبجلا ىلا انولسرت ال قارعلا ىلا مهب ثعب نم
 اننا اولاق كلذ دعبو .انقفاوف .تاركسعملا ىف انوقباو
 نا لمتحملا نم نال :ةيركسعلا ةوقلا ىلا ةجاحب
 «# ىلا ةدوغلا قيرط مهل انلهسو ءايبيل انمجاهت
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 .نادوسلا ٍح

 ال ةيبرعلا تاقالعلا يف انتسايس نا لوقال دوعا
 انؤاقشا هب انمعدي نا: نكمي ام ساسا ىلع ساقت
 رداق وه نم ىلع بجاوو انل قح اذه نا مغر .برعلا

 ةيلعاف ةيوقت ىلع ساسالاب دنتست امناو .هيلع
 نم هذاقنا نكمي ام ذاقنال كرتشملا يبرعلا لمعلا

 ينثتسن ال ناو .يدرنلا يواهم يف نوقرغي دق نيذلا
 ليبنلا فدهلا اذهل اقيقحت نوعلا مهل مدقن امم ادحا

 ةيناكما ترفوت ولف :«يروسلا ماظنلا كلذ ٍِق امي

 ؛ىندالا دحلا دنع يقالتلاو يدربخلا نم هلاشتنا

 ناف كلذكو .كلذ ةدايقلا ضفرت الا لضفا ينئاف

 ةلاح ىلا يدرتلا ةلاح نم يبيللا ماظنلا لاشتنا
 كرتشم دهج يا لذبل ىندالا دحلا دنع يقالتلا
 نم هطقسن ال نا انيلع ىلعالا ىلا ةوطخ هاجتاب
 .باسحلا

 اطقاسنلا نم لضفا ىندإلا دحلا
 فوفص يف شتفن نا انيلع ساسالا اذه ىلعو

 دحلا دنع مهعم يقالتلا نكمي نيذلا نم نيرخآلا
 .اريربت يطعن وا :انتيثدبم يسخن نا نودو :ىندالا
 ةسايس يف ةضوفرملا ةدرفنملا تالاحلل ةيطغاو
 قفاونو يقالتلاب لصحي يعامج لمع لكو .نيرخآلا
 جراخ درفنملا لمعلا اما .هنع عفادن نا انيلع .هيلع
 اننال :هرزو نولمحتي هباحصا ناف :يعامجلا لمعلا
 ايروتسد قحلا عيمجلل ةلاحلا هذه يف ٍصضرتفن

 تاعوضوملاب مهداهتجا قفو اوفرصتي نال .ايعقاوو
 هدودح ُْق قافنالا نمض لخدت ال يذلا تالاحلاو

 جراخ فرصتلا يف قحلا مهلو اهانفضو امك ايندلا

 سدل نكلو .ةدايسلا ءىدايم بجومب يقالتلا راطا

 حيرلل روخبلا لعشن نا زوجي الو .انبجاو نم
 اذه كولس ف رهظت ةئيس ةلاح ةيا رربن وا ,ةنتنلا
 اهنايك نع ربعت ةلاح اهنال .سانلا نم كاذ وا
 يأرلا ماما اهرزو اهوطخي نم لمحتيو .اهماظنو
 ام تاداقننا اذل نوكت دقو ...خيراتلا ماماو ماعلا

 عضولا راطا يف فيكتس انتاداقتنا نكلو .هيلع
 .ءيش كرتشم لمع انيدل نوكي ال امدنعف .دندجلا
 فينتكت نا الا رخآ ءيش ًاكرتشم انلمع ن نوكت امدنعو

 اننابكل زيمتلا ةلاح انسسند الا يقسحم ةلاحلا هذه

 نا مغرو .بزحلا ماماو .ريهامجلا ماما يثعبلا

 يقالتلا دودح نع يئدبملاو .يسايسلا ثيدحلا

 ينثدبملا لمعلا تايحاوو داهنجالا دودحو هتامازتلاو

 ميسر نا الا :ناكملا اذه يف ايعص نوكبد ال دق .ىقرالا

 اهبف نزاوتلا !اذذحو ةيلبصفتلاو ةيلمعلا اهدودح

 ريغ دوهج ىلا ةجاحب اهنا ذا .نيهلا رمالاب سيل
 عم ةقالعلا نارسخ مدع نيب نزاون يكل ةيدايتعا
 يهو ةبولطملا زيمتلا ةلاح نيبو .ةيبرعلا راطقالا
 و .ةيلاضن ةكرحك ةيعرشلا ىف انقحو ةلودك ةدايسلا ىف انقح

 ةلودلا يف ةنس ١1 دعب انتبرجتو انريكفت نا نظاو
 انالعجب نا ىلع نارداق بزحلا ىف نينسلا تارشعو

 اذه قفو ةيولطملا غيصلا تحننو :رومالا :نزاون
 .انفلسا امك كلذ ةيوعص مغر ةيداع ريغ ةقدب راطالا

 امب ةيضاملا تاونسلا ةيرجت دؤت مل .نآلا ىتح
 طلخ تالاح نم ةلاح ىلا برحلا :ةبرجت كلذ ف
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 روهمجلاب دصقأ ال ؛يبرعلا روهمجلا دنع قاروالا
 قمع دصقا امناو ,ةريغصلا نيكاكدلا» يبرعلا
 يبرعلا نطولا راطقا يف ةيبرعلا ريهامجلا

 نا لوقي نم كانه نا دقتعا ال ةلاحلا هذه فو

 برحلا فورظ يف ةسايسلا يف ةنورم ىطعا قارعلا
 يف تلق املثمو . سكعلا ىلع لب .ءىدابملا باسح ىلع

 ةليصالا انتسايسل نيمهفتملا نأ تاعامتجالا دحا

 .ديازت يف ةفيرشلا انئدابملو
 .اهلك تالخادملا مغرو .ةيربجتلا هذه نا

 يلكشلا يلختلاو .ةيلاعلا ةنورملاو ًانايحا توكسلاو
 قمعلا يف يموقلا انرود نم بئاوج ةسرامم نع
 نهذ ىف طالتخا يا ىلا دؤت مل .لاعف لكشب يبرعلا
 وا برحلا فورظ يف ةنورملا نأب يبرعلا روهمجلا
 نذا ...ءىدابملا نع ىلختلا ىلا تضفا دق اهلبق
 .قارعلا لجا نم سيل .رودلا اذه سرامن نا انناكماب
 ينلا ةرماؤملا عونو مححل قارعلا لجا نم امناو

 اهنماو ةيبرعلا ةمالا لجا نمو .اهل ضرعتي
 .يبرع قمعب ةرماؤملا هجاون نا دب الف ...اهلبقتسمو
 امناو .ددحو قارعلا فدهتست 2 ةرسماؤم يهو

 .ىرخا اراطقا فدهتست

 تاناكما ريفوت ةيلوؤسم انيلع عقت انه نمو
 :فعضلا بيسي يدرتلا يف عقو نمل ىتح ةيفاضا

 نم لقتني نا ىلع ارداق هلعجنل .اياونلا بيسي سدنلو

 هذه رفون اذناو .يدرتلا قوف ةلاح ىلا يدرتلا ةلاح

 عقت انيلعو ...يقتلن امدنع كرتشملا لمعلاب ةلاحلا

 يكل .يدرتلا ةلاح قوف فقي نم عيجشت ةيلوؤسم
 وحن هجتملا مّلسلا ىلع ىرخا تاوطخ وطخي
 نا نظاو ...ةعاجشلا نم ردقب ىلعالاو لضفالا
 .رثك كرتشملا لمعلا اذه لثم نوجاتحي نيذلا سانلا

 ءاوس .لمعلا اذه لعف دودر ةلأسم ىقبت نكلو
 اذه غاصي فيكو ؛يىلودلا وا .يبرعلا ديغصلا ىلع
 ماما ىلا تاوطخلا ريس نمضن يكل ءادتبا لمعلا
 يعدا الو ...ةدرفنملا ةئيسلا تاوطخلا رزو لمحتنو

 برح نا لوقلا عيطتسا نكلو .طيسب لمعلا اذه نا
 اهتفيص ةريسملا هذهل تحني نال لها ثعبلا
 لعفلاب ىندا دح ةلاح يه املاط .ةلاعفلاو ةيعاولا
 ةوطخ ةوطخ تاوطخلا لقن ةلاح ناو .كرتشملا
 ةنسآلا كلاسملا ف ظطقاستلا ةيؤر ةلاح نم لضفا
 ةلاح نم لضفا يه كلذكو .هعنمل ءيش لعف مدعو

 .لضفالا وا ةليضفلا نيبو :يدرتلا نيب فوقولا
 يف قافرلا عم اهنع انثدحت يتلا راكفالا ةلمج هذه

 . اذه انعامتحا لبق ةيرطقلا ةدابقلا

 ديفيد ساكو ...رصم نخ
 رخدن ال نا انيلع ...لوقا ديفيد بماكل ةيسنلابو

 ةرطخلا فقاوملا نع داعتبالل رصم ةدعاسمل ًادهج
 ميهافملا اندمتعا ام اذا اذه ىف حلفن دقو .ةنيهملاو
 - :ةدلاتلا

 عم ةسايسب يضمت الا لجحا نم رصم نواعن

 نماو اهتدادسو اهنما يذؤت نا اهنآش نم «ليئارتساأ»

 .عييطتلا ةسايس كلذ نبب نمو .يبرعلا نطولا

 ةيسانم ةصرف تقو يا يف دجت يكل رصم نواعن

 سيل اذه نكلو «ليئارسا» عم اهتقالعب رظنلا ةداعال
 جئاتن راعش وه امناو .نهارلا لاحلا راعش

 رصم' ىلع هحرطن ًاقاثيم وه سيل يا :نماضتلا

 يقالتلا ؛قاثيم» اهقلخي نا لمان جئاتن وه امناو
 .هفارطا نم لوبقم دح يا دنع

 بماك ىف ساسالا نكلو ءاندس تملتسا رصم نا

 ةردق جراخ رصم ةردق جارخا ىلا فدهي ناك ديفيد
 داصتلا عسج وع ُْق اهعضوو لد .ةينرعلا ةمالا

 «ليئارسا» عم ةيسامولبيد تاقالع داجباو حداصتلاو

 فارتعالا ىنعمي يا :يبرعلا خيراتلا ىف ةرم لوال

 لوقت رصم تناك ناو .وه امك .يليئارسالا» نايكلاب
 ًافارتعا سيل ينويهصلا نايكلا عم اهقافتا نا
 فدهلا وه اذه نكلو ءوه امك ينويهصلا نايكلاب

 حمد نا نودنرب اوناكو ... يكريفالا «يلدتارسالا»

 ىلا ينويهصلا ططخملا روبعل روسجلا دحا رصم
 روسح دحاك ناردا اومدختسا املثم .ةيبدرعلا ةمالا

 نا طيطختلا ناك يا ةيبرعلا ةمالا دض روبغلا
 .ةيبرعلا ةمالا دض ًارسح رصم مدختست

 ضعيبب لمعلا ىلاحلا يرصملا ماظنلا فقوا دقل

 عيبطتلا تاسايس ضعب يف لمعلا فقوا .دونبلا
 ماظنلا ناف ةيسامولبدلا تاقالعلا اما .اهدونبو

 تاقاط لصفو ءازتحا عوضومو اهب رئاس يرصملا

 دقو .رخآلا وه رمتسم ةديرعلا تاناكمالا نع رصم

 رصم مادختسا ىف نآلا ىتح ينويهصلا ودعلا لشف

 ينويهصلا ططخملا روبعل رسجك ةرشابم ةروصب
 .ةيبرعلا ةمالا دض

 نا عوضوم نآلا ىتح كرابم ينسح دمج دقو
 نع ةباين ةيئيطسلفلا ةيضقلا يف ارود رصم سرامت

 .اهنع اليدبو ةينبطسلفلا ريرحتلا ةمظنم

 يف هنم تادرفمو ديفيد بماك فصو وه اذه

 تادرفملا لطعن نا انعطتسسا اذاف ,ةمهملا هيناوح
 .رصم دضو ةمالا دض اهمادختسا قدعلا ديرب ينلا

 نم ةلاح ةبا نع دعتبتل رصم ةنواعم انعطتسا دقف

 رصم قمع مادختسا انعطتسا اذاو .يدرتلا تالاح

 لاعف لكشب .ىرخألا ةمالا ايااضق لح يف نواعي امب
 ناف :يقيرفالا وا يبرعلا قا :يل ودلا ىوتسملا ىلع

 ةمالا ةمدخ يف ريصم تاقاط نم ءزج عضو ينعي اذه

 ةمالل يداعملا ططخملا دارا ينلاو ةيبرعلا

 نم ًايناج ىرخا ةيحان نم انحتفو ...اهديمحت

 5 دي دس ةحاح ٍِق يهو ,رصم خاما ةمالا تاناكما

 اذهل ايهم قيرطلا ناب يعدن ال اننا ىلع ...كلذل

 الا تسيل ليبقلا اذه نم جئاتن نا ضرتفن نا انيلعو
 تالامتحالا ناو .تالامتحالا نيد نم لامتحا

 .ةلواطمو تقو ىلاو تايلاعف ىلا جاتحت ةيباحجبالا

 قيرطلا اذه ىلع ةمساح ةروصب اياونلا رفوت ىلاو
 ,ساسالا: ةجردلاب رضم يف نيلوؤسملا ٍبناج نم
 نم ةيبرعلا ةمالا ءانبا بناج نم وه املثم
 نا بلطتي قيرط هنا الا .رصم جراخ نيلوؤسملا
 ماما كلذ دعب نيروذعم نوكنل انتاردق ريتخن

 لمعن نا وه سايسالا نا .. .حيراتلا ماماو انسفنا

 امدنع رصم لقثف .ةييرعلا ةمالا دقننو رصم ذقنتنل

 رعقلا ىلا ءالدلا نم اريثك بحسب رثبلا ىلا يوهب

 بحس ىلع ارداق نوكي هناف ةمقلا وحن يقترب امدنعو

 هعضن نا دب ال عقاو اذهو ...ءاقترالا ةلاح ىلا ريثكلا

 ةسرامم اندرا ام اذا .هساسا ىلع فرصتنو انماما

 .ةيعقاوو ةرثؤم ةروصب يموقلا انرود

 مْ - )211 ور ولولا لوا



 فيغرلا ىلا تلصو ةمزألاو عيمجلا دف عيمجلا ناربط يف
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 نوحاترم نويناريالاو نويكريمالا
 عبلخلا هاب قون ديسيسل
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 يناريالا ماظنلا ةداجس تحت ماغلالا دع ل

 ,رخا رثا امغل :رحجفنت اهنا اه لب .هتوقوم

 ةعانملا يف ريبخالا طخلا رينعا ام طوقس دعب | ٠

 هتاعاقنا ترئاون ماغلالا لسلسمو :ةيلخادلا

 سشرحتلاب ًاءدب .تنافلا عوبسالا . .ةيودملا

 يتلا ةيراجتلا نفسلاو تالقانلاب يضارعتسالا
 ال اهنكل .ةيكريمالا ةدحتملا تابالولا باسحل لمعت

 .ةينانوي وا ةيماناب لب .:ةيكريما ًامالعا عفرت
 لوعفملا ةيراس تلاز ام ةيناردالا ةيبهذلا ةدعاقلاو

 .هتيساسحو قزاملا ةقد نم مغرلا ىلع .لاجملا اذه يف
 يتلا تالقانلا لفاوق نم يال ضرعتلا مدع يف لئمتنو

 نا امك .ةيكريما ةيركسع ةبكاومب زمره قيضم لخدت
 ةرذاحم ظحلت تلاز ام ةيناردالا ؛ةيبهذلا ددعاقلا

 :يكريمالا لوطسالا نم ةعطق ةبا عم كايتشالا

 باطخلا نم مغرلا ىلع .ريغتن مل ةيناريالا ةبعللاو
 بشنو ةنصرقلا ىلع موقت يهو .يرانلا يسايسلا
 | نود نم .ةيرحبلا ةحالملا ةكرح يف اهبلاخم
 .نيدكريبمالاب ةرشابم مادطصاألا نود نمو .اهلطعت

 انعلاط .لايحلا ىلع صقرلا اذه نم ةقطانلا ةنيعلاو

 رايتخا» اوضاخ امدنع مايا لبق نويناربالا هب

 يهو .«موديست ودنارغ» ةبكريمالا ةلقانلا عم ؛ةوقلا

 لايما دعب ىلعو .يمانابلا ملعلا عفرت اهنكل .ةيكريما
 مهقراوز نا امك ..نتينر. ةطاقرفلا نم ةدودحم
 :«ديموردنا» ةينانودلا ةلقانلا تضرتعا ةعيرسلا

 .ةيدوعسلا لحاوبس هاجتا يف ةرحيم تناك ةظحل

 عم موجهلا تقاوتو .اهلكيهب ارارضا تقحلاو
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 زارع 1 نيينروبلا ويزاتيسلا عارتي فعتتلاو .٠
 تناك م يه ,ةينانوي ةنيفسب 5 شرحت

 .تيوكلا هاجتا ىف ةرحيم

 لدابك» ِق نورمتسم نيينارمالا نا اقفال ادنو

 .يبرعلا :جملخلا هايم يف نييكريمألا عم «تايحتلا

 ءىبقي نا عيطتسو نك يأ لا: يتاجدستاز

 يذلا ناكملا يف طقف سسمل .«لوصالا» نوعارب مهو

 اضيا لب ٠ ةيراجتلا نفسلاب اوشرحتي يكل هنورانخي

 لكشن ال حيراومج ىلا وجل ةعذو» حالبسلا ةيعون يف

 عم تالاحلا ىصقا يف ةرغث ثدحت لب . ايقيقح ارطخ
 ىحرج ىلا ةفاضا :دمحي ام ناعرس قيرح ةيادب

 اذهو .ةفدهتسملا ةنيفسلا نتم ىلع نوجلاعي

 هتفيظو يبلب دعب ملو .ًاحوضفم حبصا كنتكتلا
 دعت حلو .ةيئانتتساو ةردان تالاح ِق الا ةيساسالا

 ردنم قوف «ةيحرسملا تاكرحلا» هميوعت ٍِق مسد

 الو ىروشلا سلجم ةصنم ىلع وا .نارهط ةعماج
 «نارامح ِق «يسامخلا سلجملا» تاعامتجا ْق ىتح

 .فكتعملا هدلاو مساب ثدحتي يدفعهم دمحا ثيح

 يناريالا عراشلا اهلم يتلا ,تايحرسملا, هذه يفو
 ليوهت .اهيف نيديازملا تاديازم نم ززقتي حبصاو
 لحا نم ةبسفن ةئيعتو ةقطنملا نم نيدكربمالا درطب

 نا تبثت ةينادبملا عئاقولا نكل .ةيرانلاو ةبراضلا

 رامثتسالا نم دعبا فدهن ال يناريالا ضارعتسالا

 نفسلاب شرحتلا تايلمع ترتئاوت انه: نم .يلخادلا
 يناريالا 0 عارصلا زومر تعراسو . ةيراجتلا

 0 لا نيف ,ةئيعتلا لفضل,

 ىلا نييناربالا قوسل ةيئاثتملاو ةبعصلا ةثيعتلا
 قد ىلا رطضا هتاذ ينيمخ نا نم مغرلا ىلع .ةهبجلا

 برحلا نم ريبكلا طابخالا ةلاح طسو .ريفنلا

 .اهنافعاضمو

 درحلا هاحئاد : نورهللا

 تاب يناربالا باذعلا فطعنم يقف ٠ اذا ءيش لك
 دقن .طقف قارعلا ىلع برحلا لجا نم سبيل ارخسم

 لب .ةيثيعلا برحلا اهنا نم يناريالا ماظنلا دكأت نا

 هذه ف ةءارقلا نم دب الو .لخادلا بورح لجا نم
 نم اهتاكابتشاو اهتاكباشتو اهلوصفو «بورحلا»
 هايم يف بلاخملا ةيسايس «فئاظو» طاقتلا لجا
 «تاراصتنالا,و تاهبحلا ىلع دشحلاو جيلخلا

 ةقطنم) ةهبجلا لامش يف ,ةيمالعالاو. ةيمهولا
 يجهنملا قيوستلا داعبا دصرو (نارمع جاحلا
 لوح :ةعنقالا» هذه رودتو تاعئاشلاو بيذاكالل

 لالخ نم مكاحلا ماظنلا ذاقنا :يساسا سحامه

 ماهيالاو نييقيقحلا اهعاذص ليهجتو ةثراكلا ليمجت
 .حيحصلا وه سكعلا اميف .لحلا يه برحلا ناب

 .دردملا سحل رارغ ىلع .قزاملل ريبكت عم نا يا

 يتلا يه اهدحو يناريالا ماظنلا زومر نوكت امدنعو

 مادقاب مطحملا جاجزلا قوف ريسنت وا دربملا سملت

 هرسأب دلت نوكيب نا نم نوها ةييصملا ناف .ةيراع
 كلذل . جراخلا ىلع برحلاو لخادلا بورحل ًاريسا

 ,ةدحاو ةطقل يف ةيناريالا ةحوللا تاليصفت عمجتنت

 ةلاحتسا وه لوالا دهشملاو .دهاشملا تعونفت ناو

 .جيلخلا يف ةيكريمالا عطقلل داج لكش يف ضرعتلا

 لحس دق ناك ناو .اجناس سمبل يناربالا ماظملاو

 دق نارهطو نطنشاو لعلو .ةقامحلا يف يسايقلا مقرلا

 زواجتت ال يكل :ناملتنج قافتا»2اتدقع

 ند ,ةلدايتملا تايحنتلا يوتسم سشرحتلاةبعل

 امك نويكريمالاو .ًاحوتفمو ارح يرحبلا لقنلا ىقبي
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 .عاملا قوف سشياعتلا اذهل نوحاترم نويناريالا

 نم روضحلاو دجاوتلا ىلع ددشي لوالا فرطلاف
 :ةيراوم ولو .رمثتسي يناثلا فرطلاو .ةهجاوم نود
 يف :ربكالا ناطيشلاب» ةلمتحملا ةعيقولا ةيعضو
 .جراخلاو لخادلا

 لوطسالا 3 ةيناريالا تابحتلا لدابت ةظخ نكل

 سامح ريثت ملو .ًاجيردت اهمخز تدقف يكريمالا

 ءوحللا ىلا دق دمع ينالملا رطضاف .يناربالا عراشلا

 .ماعلا رافنتسالا لوبط اوعرقف .اهنم ليدنلا ىلا
 حالسلا لمح ىلع رداق يناريا لك اوعدتساو

 وه يناجنسفار نوكن نا ةفداصم تسيلو . ع وطتلل

 نم ةديدج ةلحرم ىف ةيبعش ةكراشم ىلا اعد يذلا

 (ارتموليك )١١6١ ةليوطلا ةهبجلا دفرو .برحلا

 عضو .ةبغاص ًانازآ قلب مل امدنعو .نيلتاقملاب

 ةفورعملا ةيبرغلا ريراقتلاو .نازيملا يف هلقث ينيمخ
 يف رثعتلا» ىلع تملكت اهتيعوضومو اهتقدب
 عم مادصلا ةروانم نا ينعب اذهو ..ةثيبعتلا

 نا امك .ليشفلل رامثتسا ىلا تلوحت نييكربمالا

 تحوار ,لخادلا يف رافئتسالا يهو ؛ةفيدرلا ةطخلا

 ٍْق اذا ريغت اذام :لاؤسلاو .ةسئاب تالدعم يف

 لهو رييغتلا اذه تايلآ يه ام ؟ينيمخ ةيروهمج
 دلبل قزم ىلا ماظنلل قزام نم تلوحت برحلا
 ؟هلمكأب

 هدشا لع ءارهلا طوش
 راجفنا دهش تنافلا يساربالا عوبسالا نا عقاولا

 رومرلا نيب عارصلا لوخد بيسب نيتتوقوم نيتلينق
 ةلدينقلا . قياسلا نم ةريخألا راثمالا ةرشع ةلحرم

 رودل ةينلعلا ةضراعملا ةعقر يمانت يه ىلوالا

 عراشلا ضفر ةعقر يمانت .ةيناثلاو .يناجنسفار
 نجعم ىلا برحلا تلصو نا دعب ,عيوجتلا راسمل
 مود تاذ .سشتيفزولك لاق يتلا ةدعملا ىلاو .ربخلا

 ...يناجنسفار ةلبنقب أدبنلو .خيراتلا تيب اهناب
 حجن يناريالا ىروشلا سلجم سيئر نا تباثلا

 يف :ينيمخ نم ةرشابم ةيطغتبو .ةقباسلا ةرتفلا يف
 عم تاقالعلا ىتحو ,عارضلا قاروا فيظوت

 دمحا نم رمأي مكاحلا هنا اديو .هحلاصل نطنشاو

 هذه تلصاوتو .هيبا نم رماب مكاح وه يذلا ينيمخ

 دقُع يذلا «يمالسالا داحتالا رمتؤم» ىتح .ةلاحلا
 ,يضاملا (ربمفون) يناثلا نيرشت ١١؟ يف ءنارهط يف
 ىلا فوشكملا لكشلا اذهب ةرم لوالو ءضرعن ثيح
 «يروثلا سرحلا» نم مسقو ةبلطلا تاماهتا
 ضيقنلا حانجلا وهو .يئالع نسحم عم فطاغتملا
 .«يروثلا سرحلا» ريزو .تسود قيفر راصنال
 عيملتل ةرملا هذه لخدتي مل ينيمخ دمحا نا تفاللاو
 نومضم ىلع قفاو هنا ليق لب يناجنسفار هجو
 سلجم سيئر ىلا اههجو يتلا ةيماهتالا ةعلاطملا
 ادبو .يمشتحم ربكا يلع ةيلخادلا ريزو «ىروشلا
 ماما قارتخالا لهس يعافد طخك ناملربلا سيئر

 نع ثيدحلا ركدملا نم ناك اذاو .ةداضملا تامجحهلا

 ةلبقملا تاباختنالا ف هبصنم هنادقف لامتحا
 لوصو ذنم ةثلاثلا يهو .«سلجملا» باون ديدجتل
 ءىبعي فوس يناجنسفار ناف .ةطلسلا ىلا ينيمخ
 يئالع نسحمو يمشتحم ةهجاوم لجا نم هفوفص
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 نم يتيالو ربكا ىلعو يثنماخو ,؛ةهج نم يرظتنمو
 .لاح يا يف الهس سيل طوشلاو .ةيناث ةهج

 .ةروظنم ريغ ىرخاو .ةروظنم بورح هتمجرتو
 قارغلا ىلع برصحلا يف ددشتلا يف ةديازمو

 يناجنسفار نيب ةحوتفم ةكرعملا تأدبو . تايفصتو
 بزح ميعز ينامريك يئاغب لقن رثا يمشتحمو
 ثدنح :نافيا نجس نم ةثج (لمعلا) «ناشيك تمحز»

 ىضق نارول رايب وه ًايسنرف ًاثحاب نكل .القتعم ناك
 ةيعل نا «ةيبرعلا ةعيلطلا» ل لوقي «ناريا يف ةرئف
 يننماخو يمستحم نيب ةرمتسم طيروتلا

 ةيلوؤسم رخآلا ىلع يقلي دحاو لكو .يناجنسفارو
 ةياهنلا يف .وه ينيمخ نا دحا لوقي ال يكل .رايهنالا
 نم ةمث ناك .«ةروريسلا» ةجيتنو .كلذ نع لوؤسم
 اديو .هتارايخ ةيعرش يف و .ماظنلا ةيعرش يف نعطي
 يرظتنم نيسح وه ةطرولا نع ديعبلا ديخولا نا
 كلذل .هفعض نم مغرلا ىلع مامالا ىلا عفدنا يذلا
 ريخالا ددعلا نهض يذلا يسنرفلا ثحابلا ظحالي

 نا :هتاظحالم نم اضعب «,نامرثوؤا» ةلجم نم
 قزام يف عوقولاب الا متي ال ةفالخلا قزأم نم بورهلا
 يدرتلا نع شايلا عقو ىلع .برحلا وه ةحاارف دا
 يف ةلخادتم ةثالثلا قزاملاو .لماشلا يداصتقالا

 فجن اهمدقي يتلا ةروصلاب انملس اذاو .عقاولا

 دكأتن ءيرظتنم نيسح نم برقم بئان وهو .يدابا
 «ةلعشلا»و .برحلا نم مها ىحضا زيبخلا نا نم
 ىلع ىتح تافطنا ةدقوتم اهءاقبا ماظنلا دارا يتلا
 تلتاق يتلا ةيناردالا تاوقلاف .يركسعلا ىوتسملا

 ىلا تعجارت ,قلايفلا ىوتسم ىلع .ةيادبلا يف

 هتاناننخ لكل : جيلخلا ِق تاليضعلا نهارعتسا

 مويلاو .ةيولالا ىوتسم ىلا مث .قرقلا ىوتسم
 تادحولا ىوتسم ىلع اهناودع سرامت تحبضا

 .كلذ نم لقا تايوتسمي انايحاو .للشلاو رمزلاو
 ناك :تاهبجلاب قاحتلالا لجا نم ريفنلا عرق امدنعو
 اذه لهف .ةديدج ءالشا ةلحر ىلا ةوعد ةباثمي كلذ

 أدب ينيمخ هضرف يذلا برحلا رايخ نا ينعي
 ؟ههسفنا نييناربالا نمو :ةداضم تارايخب مدطصي

 ةيناريالا ةلاحلا ىلع روثعلل ريبك دهجل ةجاح ال
 يرظتنمو يناجنسفار ناك اذاو .ةديدجلا
 ناف ؛مهفقاوم لجا نم نورواني يثنماخو يمشتحمو
 تاروانملا ءاوتحاب البفك تاب ماعلا يناريالا عضولا

 ةفالخلا ناسرف نا وه تفاللا نكل .اهحضفو

 نم .مهعقاوم زيزعتل .عضولا فيظوت ىلا نوعسي
 ىلا ةراشالا يفكتو .رخا دوقوب ةيعللا نارتقا انه

 ةضراعملا معزتي وهف .ةديدجلا يناجنسفار «نئامك»
 ةقئاضلا نم لملمتلا ةجوم بوكرل ةيعامتجالا
 تايفوسلا عم . عافد ةيقافتا ٠ ب حوليو .ةيشيعملا
 لمعتسيو .ةدحتملا تايالولل هئادعب يحوي يأ

 رازابلا لاجر ةهجاوم يف /ةليقثلا .ةيظفللا ةيعفدملا»
 ىلع ةباقرلا سلجمو ايلعلا ةيعيرشتلا ةسسؤملاو
 ءاضرا برحلا لَحا نم رفنتسيو .روتسدلا

 هذهو .«يروثلا سرحلا» يف نيفرطتملاو نيددشتملل
 طقس يذلا قراملا ىلع ةدوصرم امارد ٍِق راودا اهلك

 ىلا ينيمخ أجلي نا عقوتي نم ةمثو .ماظنلا هيف
 نوكمد ال دق ..,ةققرحملا شايبكا» نم لسلسم
 انل لوقي امكو هنال .ىلوا ةلحرم يف .اهنيب يناجنسفار
 هرايخ مسح دقو .ةبعللا نقتي لاز ام /نارول نايب
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 يدا ةجيتنلا :٠ وعتلا نا كررهلا

 عم هب موقي يذلا يئاميالا لزغلاو .يكريمالا
 .نيدكريمالا عم فلاحت يف ؛لماكلاب .فظوم تانفوسلا

 نيقي نا يف كش الو .يتايفوسلا رطخلاب مهديدهتو
 نم رثكا يف :هتمجرت ترهظ امكو ,يناجنسسفار
 هحو ىف ؛:دومصلا» ليحتسملا نم هناب ددافم .ةيسانم

 نود نم :ةفالخلاو عقاوملا ةكرعم يف هيضراغم
 يديمح :ةظحللا ىتحو .يكريمالا ءاطغلا ىلا ءاكتالا

 .ةيلهالا برحلا نود لوحي يذلا وه هدحو
 كلذل .هّذو بسك ىلع نوقباستي نوعراصنم او
 مهتعانق مغر .برحلا يف رارمتسالا لجا نم نودياري
 تيوط دق ةريبك تاروطتل ةعفارك برحلا هذه ناب
 ناسين يف ةرصدلا ىلع ريخالا موجهلا ذنم اهتحفص

 ضاع" (ليونا)
 ةلدحاسملا ةلدادملا

 :ةدحاو ةيروحم ةجلاعم يف بصت .دفاورلا. هذه
 ةروريسو :لخادلا تالوحت ببسبو .ناريا نا
 ,دمال ةرداق ؛ةحنجالا نيب تامادصلاو تافلاحتلا
 ىلع امك .ءاملا ٍِق ,ةقطنملا ُْق ردوتلا ةلاح ءاقبا ىلغ

 ىا ثادحا نع .لباقملا يف :ةزجاع اهنكل :ةسبايلا
 اهفادها سمالت اهلعجي .برحلا يف يكيتامارد روطت
 وه يقارعلا يدصتلا نا يف كش الو .ةيسايسلا
 دعيو .اهيلع زجعلا اذه ضرف يذلا مساحلا لماعلا
 حبصا نامع ةمق يف قارعلل ديؤملا يبرعلا فقوملا
 حلاص يف لمعيو .ةيبرع ةيجينارتسا ةدام تقولا
 فعاضمب .ةلباقملا ةفضلا ىلع :تقولا اميف .برعلا
 اهلزتخا ةلاحلا هذهو .يناريالا قزأملا ةدح نم

 نوح وج نوايا ىننضع ال

 ةعماج يف يناريا ثحاب وهو .نيبوش مارهش
 ,ناريا نا» : الئاق .فينج يف ايلعلا ةيلودلا تاساردلا
 اهنالو .قارعلا مزهت نا اهيلع بجي «برحلا بسكت يكل
 ناريا هعنمو قارعلا دومصو .تمزه دقف .كلذ لعفت مل

 عيطتسي لب ال .يسايس راصتنا وه اهفده قيقحت نم
 ةيلودو ةيميلقأ ؛:ةيسايس فورظ ريفوت دعبو «قارعلا
 نا اهيلع اضاف ةيوارلا ىلا شكا ناربآ عقدين إ ٠ ةمئالس
 ةظهابلا هلزانملا نيبو .ةلزانملا نع عانتمالا نيب راتخت

 اهيف امب ,تقاض جراخملا نا نيبوش ظحاليو .«نمثلا
 نا ديرت تناك اذا ناردا نال .يتايفوسلا جرخملا

 اذهو .نمث نم دب الف .ةيتايفوسلا ةئرلا نم سفنتت
 يميلقا رودبو برحلا فقوي لوبقلا وه نمثلا
 .وكسومل

 ماظنلا دعتسي يذلا موجهلا ريصم وه ام

 ,ةهبجلا نم يبونجلا عاطقلا ىلع هب مايقلل يناريالا
 ؟تالوحتلا هذه ءوض ىلع

 نيسيحجيتارتسالا ءاريخلا نم ددع عمجحُي

 ةهبجلا ىلع تدشح نارهط نا ىلع نييسنرفلا
 دق ًانيعم ًاموجه نا ىلعو .ةرصبلا ةلابق ةيبونجلا
 مهسفنا ءاربخلا نكل .ةنسلا ةياهن لبق لصحي
 ىلع نوكيس ديدجلا موجهلا ريصم نا نوكردتسي
 هلدبتسي دقو .ةقباسلا تامجهلا هيلا تهتنا ام رارغ
 قارتخا تالواحمب ,ةريخالا ةظحللا يف :نويناريالا
 ةردقلا نع اهريبعت نم رثكا سأبلا نع ربعت ةدودحم
 ةيقارعلا طوطخلا ةعانم يف تاريبغت ثادحا نع

 ةيلخاد ةرورض نيخستلا نا ىلا رارصالا اذه درمو

 .ةفالخلا ىلع فوشكملا عارصلا حسب وم ٍِق ؛ةيئاربا

 نيبقارملاو ءاربخلا ىدل انيقي ةمث نا ىف ةقرافملاو

 هل دودرم يا َدقف برحلا ىلع ناهرلا ناب نييبرغلا
 ناهرلاو .يناربالا لخادلا تاباسح ءانثتساب
 .058 رارقلا لالخ نم .ةيوستلا ىلع وه ديحولا
 تارملل ًافالخ ,موجهلا اذه ىلع ملكتي دحا ال كلذل
 درفت ةيبرغلا مالعالا لئاسو تناك ثيح ةقباسلا
 .ةيناربالا تادادعتسالل اهتارشنو اهتاحفص ةرادص

 نع :؛ةضافا يف ءيبرغلا مالعالا ثدحتي .لباقملا فو
 ىلع عمجيو .ناربا ٍِق ةيداصتقالا عاضوالا

 ريفوت نع ةرجاع ةموكحلا تناب ثيح .اهتبوعص
 عيب ىلا اهعفد يدذلا رمالا ,سانلل قدانبلاو ةديزلا

 يفو .ةسخب نامثاب ةرحلا مادرتور قاوسا يف اهطفن
 يف امك طفنلا يف ؛رازابلا» ةيلقع نم مغرلا ىلعو .دازملا
 :ةلهحتسملا ةلداعملا ةريسا نارهط ناف .:ةسايسلا
 ليومتو برحلا ةلآ ليومت يا :ةرئادلا عيبرتت

 ريغ عافترا ىلا ةفاضا .ةحلملا ةيعامتجالا تامدخلا
 لمعلا ريزو هركذ امل ًاعبت ةلاطبلا تالدعم يف عقوتم

 .يناريالا
 يف ةيبعش رثكألا تاب برحلاب رفكلا ؛برح» له

 ؟ناريا

 ةثراكلاف .باجيالاب نوييجي ناريا نم نومداق
 فو .عراوشلا يف ةيمرم ةيداصتقالا  ةيعامتجالا
 ىلع لوصحلا لجا نم .ريباوطلا يف فوقولا تاعاس
 :برحلا ىلا ناهترالا نم اويعت سانلاو .ةيداع ةعلس
 ىلا امك :مالسلا ىلا نؤوعلطتب و .مدلا ةنحطم نمو

 مكح بايغ يف .ةادحلا عم مهحلاصت ىرخا ةطلس

 ف لخدلل لوالا ردصملا 3 تلوحت يتلا ةوشرلا

 اهناب يروثلا سرحلا تاعامج نومهتيو .ناريا
 ىلا ةيعادلاو .برحلا نم ىلوالا ةديفتسملا
 هتامزا رطخا زاتحي هتاذ «سرحلا» نكل .اهرارمتسا
 لنقم دعب .هتيدب يف تاراطشنا ةمثف .هيسييسآت ذنم

 يتعطاقم يف .يضاملا عوبسالا .هتداق نم ةعبرا

 ميركو يدهم جاح دمحم مهو .ناهثنمركو ناتسرول
 .هدار يساكا نيسحو مدقم دمحم يلعو يليين

 ىلعالا دئاقلا .يئاضر نسحم نم نوبرقم مهعيمجو
 يف تاعئاش ترسو .هيف نيفرطتملا ميعَزو سرحلل
 ىلع .بالقناب مايقلا كشو ىلع سرحلا ناب نارهط
 نم صلختلل ,سنون يف «يبيقروبلا ويرانيسلا» رارغ
 نم نينامثلاو سداسلا ماعلا أدب يذلا ءينيمخ

 طسو .يضاملا (ريمفون) يناثلا نيرشت 1 يف .هرمع
 هعضو يف ةيلاتنم تارايهنا نع ةقثوم رابخا
 ويرانيسلا نودعيتسي نوفراعلا ناك اذاو .يحصلا
 ةنهارلا ةظحللا ىف لقالا ىلع .نارهط يف يبيقروبلا
 راطا يف لباقملا ىف :لامتحالا اذه نوجردي مهناف
 .ناريا يف ماعلا يداصتقالا  يسايسلا يدرتلا

 لوحت «؛سرحلا» ةينب يف تاراطشنالا نا نولوقيو
 نوربتعي يلالملاو .ةيباختنا ةيلمع قيسنت نود
 يطايتحا ةباثمب هروحمتو هتاميسقت يف «سرحلا»
 ّدَض عيمجلا اذه نم .ةطلسلاب مهدحا زافام اذا مهل
 دئاق توم نورظتنيو .ةلفقم ةرئاد لخاد عيمجلا

 يهو .ةكرتلا نم يقب امي اوزوفي يكل ارتسكروالا
 .لاح يا ىلع ماطحلا ةكرت

 ردزم ضاير

 ١ ١ - 1541 يناثلا نيرشت ٠١ 5548 ددعلا  ةيبرعلا ةعيلطلا



 ينقتنإلا بولا (يركاتشلا ديس سيراب

 ع : هنأ دوراسلا» قيرط

 ملوهكوتسا ...يف رمت نارشط ىلا
 جرم هوو شالا مجاب حس سوح وساوس اا 11 و و11 سمببسسبب بسسس سس سس 10101111 اد

 تاسنجلا ة ةددعتم تاكرش ناد تودكنعلا طوخ هبشب جيست

 اضيا ةسوروا هتيغسلارزا دارنا (تدغ - ناردا» لس لدحت

 نه يو عي 0 82 هش كا جيون فض لس رن 0 ا ا ال إل اي ير ا هت م قرف وذ ل ل ع ا ا ا

 ىلع :حئاضفلا ةنده» ًاليوط رمعت مل نأ عتضوق'اهراقف 3 ةفيحف نم كلا تعرست يتلا
 برتقي ام ردقبو .يسنرفلا يسايسلا حرسملا |[!

 ةحاح دتشت . يسائرلا يباختنالا قاقحتسالا [

 ةراثإ ىلا ها للا ريم قا لوصولا لغ نيسفانتلل
 دويقب مصخلا ليبكت هنأش نم ام لك شينو رابغلا
 لثملا قيطند اذه نم .هتبقادصم يف رثؤت تاسرامم

 ءدبلا ةيشع نهارلا رعذلا مسوم ىلع يسنرفلا

 يفخت ةحيضف وا ةقفص لكف .يباختنالا نوثاراملاب

 ديردتل :؛ءامكحلا» لخدتي نا ليقو .ىرخا ةحيضف

 رئاخذ تنحش ينلا ةكرشلا يشو ٠ «ريبش ةحيضف,

 نم مغرلا ىلع .1985١و ١9/17 نيد ناريا ىلا قدتعاو

 تايلعاف ةيطغت نم تدافتساو ,يمسرلا رظحلا

 ةطلسلا ُْق امك ةيركسعلا ةرسسؤوملا ٍِق ةذفان

 .لاوها لقت ال ,ىرخا ةحيضف ترحفت ٠ .ةيايبسلا

 دورابلل ةينطولا ةكرشلا» اهيف ةلوطبلا رودي تماقو
 تعنص دقو .ةلودلا فارشال ةعضاخلا ,تارحجفتملاو

 ةكرش اهنديو :تارسجفجملل ةيديوبس تاكرش عم

 نيد ةدتمملا ةرخف ا يف ناريال فئاذقو ًاماغلا «روفوم»

 لوصح تبثت يتلا قئاثولاو . 1585 ةيادبو 4
 اهبلا تدهع ةيئاضق رئاود اهتفقلت تاعيبملا هذه

 عمو و ةعساو تاقيشحت ءارحاب ةيلاحلا ةموكحلا

 يف ماعلا شتفملا ريرقتل الئامم نوكي دق .ريرقت
 ةحيضف لوح ابراب اوسنرف  ناج ةحلسملا تاوقلا
 .تايلوؤسملا ديدحت لجا نم .هريشول»

 ةلحرملا يف قئاثولا برح ىلع مالكلا انه نم
 قئاثولا هذه ىلواو .ةنهارلا ةيسنرفلا ةيسسايسلا

 ”١ - ددعلا - ةّيبرعلا ةعيلطلا 554 ٠١ يناثلا نيرشت ١1

 كا يل ا ل ية ةس

 (سطسغا) با يف تدقاعت ةيناريالا عافدلا ةرازو

 كيرا كراك اهترادا سلجم سيئرو .ةيديوسلا
 و عفادملا دوراب نم نط ٠٠١ ىلع لوصحلل .زتيمش
 مث .راجفنالا ةديدشلا ««لازكا» ةدام نم انط <64

 ريدم .ريبيرود كينا عيقوت لمحت .1484 (ريمفون)
 دورابلل ةيسئرفلا ةينطولا ةكرشلا يف ريدصتلا بتكم

 ةيديوسلا روفوب ةكرش سيئر ىلا تارجفتملاو

 ةكرش نم عرف يهو ,ادئاكس ةكرش ىلا «لازكا١ ةدام

 ١ «يسيدوموك نايفاثي دئاكس»

 اضدا ايبورإل يع ناردا»

 «تدغ 2 هتاذز تقولا َِق يف ةيسنرفلا «تيغ

 توبكنعلا طويخ هبشي ًاجيسن ةمث نا يا .ةينوروا

 .تايبسنحلا ةددعتم تاكرش نيب هتكانح ترح دق

 حالسلا ىلا ةهرشلا يا قوسلا بسك فدهلاو

 ْق ىرخالا قئاثولا تيذدت و .ىرخالا توملا تاوداو

 نم اعون كانه نا هيفا تارحفتملا ةحيضف

 ةيبلتل لكشت يذلا يبوروالا محويسروسنوكلا

 اسنرفو دب وسلا بئاجح ىلاو .ةيناربيالا تانلطلا

 انسانا انعال ةيداحتالا ايئاملا تناك .ايلاطياو

 يف هنا ودبي . ةحيضفلا قاروا لسلستل ًاعبتو . ًاضيا

 ةكرش سيئر غلبا 1584 (ريمسيد) لوالا نوناك 5

 5238 0 ا ا ياو ا

 ىلا زتيمش كيرا لراك يتيدوموك نايفانيدناكس
 يف ةبولطملا دورابلا تانيع نا نييناريا نيلوؤسم
 طوطخلا تارئاط نتم ىلع .نارهط ىلا اهقيرط
 هذهو .تروفكنارف راطم نمو .ةيناريالا ةيوجلا

 حالسلا تايرتشمل بذج ةطقنك تروقكنارف
 نا لبقو .ةيبوروالا مصاوعلا فلتخم نم .ةيناريالا
 «ةيبرعلا ةعيلطلا» عجار) نارا ىلا اهلقن ىلا راصُي
 (41 (ريوتكا) لوالا نيرشت 7١ ”7 ١ مقر ددعلا -
 ٠١ ىفو .ةرجفتملا تاقفصلا ةحبشس كلذ دعب تركو
 ةكرش تلسرا :1985 (ريمسيد) لوالا نوناك

 ريدم ىلا ةرفيشلاب ةيقرب «ينيدوموك نايفاني دناكس»

 دورابلل ةيسنرفلا ةينطولا ةكرشلا يف ريدصتلا بتكم
 لصو اهسيئر ناب هملعت ريدر ود كينا :تارحفتملاو

 اهموي ملعو .ةقفصلا ماربا نم ةيئاهنلا ةلحرملا ىلا

 رتيمش كيرا لراك :يدنوسلا تارجفتملا لواقم نا
 لوالا نوناك < يف ريبكلا دقعلا مرباو . نارهط يف ناك

 نيتسسؤملا نيب ةكارشظحل يذلا ,1984 (ريمسيد)

 فو .يناريالا بلطلا ةيبلتل ةيديوسلاو ةيسنرفلا
 يف دقاعتلا مت :1486 (رياني) يناثلا نوناك ٠

 نيب .ىوصقلا ةيرسلا نم قاطن يفو ءسيراب
 ةيسنرفلا ةينطولا ةكرشلاو ةيديوسلا ءروفوب»
 نط 8٠١ ب نارهط ديوزت ىلع تارجفتملاو دورابلل

 0 وساد ف نا اذضاو تادو

 0 ب هنق مْرُه يذلا مودلا ىلا يا

 رارقلا حيتافم نيكرات /(ةموكحلا) نوينيتام رصق
 .يدراكسيجلاو ينوغيدلا نيميلل يجراخلا

 ,لقالا ىلع ارهاظ .ضقانتت ةقثوملا تامولعملا هذه
 يذلا رظحلا رارق لوح نارتيم سيئرلا هلاق ام عم
 اذاو .ةحلسالاب ناريا ديوزت ىلع انصخش هضرف

 تارشؤم ناف :هتعلاطم ةيقوتوم ىف دحا كشي ال ناك

 يف نا ءيموكحلا رارقلا ةلآ لخاد ةنيعم تارغث نم

 تمهافتو :سويباف نالور عم ناو ؛اوروم رايب ةلحرم
 ةيناربالا ةلسلا ءلم لجا نم حالسلا تايلعاف عم

 .دحاو تقو يف فده نم رثكا قيقحتو .توملا تاوداب
 بودج يف تيبص باعتا لدب ىلع لوصحلا اهنيب

 كشو ىلع تناك ةحلسا تاعافص ذاقناو .نيلواقملا

 نم رثكا فظوت يتلا ريشول ةكرش لثم .سالفالا
 ةزجتحملا نئاهرلا ةيضق ةلحلحو ,لماع فالآ ةرشع
 هدونب تتاب ةضياقم ويرانيسل اعبت .نانبل يف

 .ةفورعم هطورشو

 دوردلا ةكرشو ةساردالا مداصإلا

 ديلجلا نم ةلحرملا هذه ايافخ ىلع نوعلطملاو
 ةكرشلا نا نولوقي سيرابو نارهط نيب لعتشملا
 فرعت مل تارجفتملاو دورابلل ةيسنرفلا ةينطولا
 عم «حلملاو زدخلا» ةرخف ٍِق امك قد ويستل ١ ْق اجاور

 يف ترشن «هيتيناموالا» ةفيحص نا ىتح .ناربا

 (ربمفون) يناثلا نيرشت ٠١ يف ردص يذلا اهددع
 ىلع ةكرشلا هتممع يلخاد رييدت نم ةخسن يضاملا
 لمع تاعاس ىلع هيف متحتست اهلامعو اهيترادا

 12 - ]ن1 وحبا نوطلات خ84



 نم نكمتت يكل .ةفعاضم روجا لباقم يف .ةيفاضا
 اهتاز ةكرشلا نا ةقرافملاو .ةيناربالا تابلطلا ةيبلت

 دورو لبق روهشبو .ةيلامعلا تاياقنلا ترطخأ
 ةيعامج تاحيرست ىلا ةرطضم اهنأب يناريالا بلطلا

 هلايتغا يف ةيناريالا عباصالا :هملاب فلوا

 ىرخا ةيحنض :ناردوا هينير لارنجلا

 ةّنحال ىلع نكن حلو .سدكملا دورابلا نم تاعدوتسملا

 ايروكو ؛يليشت ىوس ١9/5 ماعلا ةيادب يف اهنئابز

 نوبز يليشت نا وه زجعلا يف فعاض امو .ةيبونجلا
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 ,قيوستلا يف راهدزالاو جاورلا مايا .هيف بوغرم ريغ
 دقاعتت ىتلا تاقفصلا ريتاوف ددست ام اردان اهنال

 باوبا ىلع ةيناريالا عباصالا تقد امدنعو .اهيلع
 نم دب ال ناكو .ءيش لك ريغت :سيراب يف اهيناكم
 راطا يف اهيلع ترثع ام ناعرس ةيسايس ةيطغت
 .ةلعاف ةيمسر تابعمج

 ةكرشلا نا دكؤت اهناف ءىنعم نم ماقرالل ناك اذاو

 اهتيمست) تارجفنتملاو دورايلل ةيسنرفلا ةيدطولا
 ماعلا يف تلجس ( 5.0.2.5 ةيسنرفلا يف ةرصتخملا
 دورابلا ةراجت يلامجحا نم ةثملا ىف "ه5 17
 نم ةّئملا ىف 554 ىلا ةيسنلا هذه تزفقو .ةييوروالا

 اما .1487 ماع ةيبوروالا تارجفتملا قوس يلامجا
 يطاعتلا يف ةيبهذلا ةرتفلا وهو 65 ماعلا يف

 لك مقرلا اذه زواجت دقف ,نارهط عم رجفنملا
 عومجم نم ةثملا يف "5 فقس سمالو . تاعقوتلا

 نوينقتلا ءاربخلاو .ةيبوروالا دورابلا تاراجت

 نيب ًاكرتشم ناك ناريا هاجتا يف قيوستلا نا نولوقي
 .ةيسنرفلا ةينطولا ةكرشلاو ةيديوسلا ءهروفوي»
 فئاذقلاو ماغلالل ةنبعم تافصاوم هتضتخقاو

 ءارجا يهو .هيومتلا تار ورض ىلا ةفاضضا .,ةعنصملا
 ةيسنرفلا ناتسسؤملا هيلع تقفاوت يئاقو
 اتديكت امهنكل . احابرا ان دصح ناتللا .ةيديوسلاو

 ةماعلا ةبيريدملا يقلتت نا اريثم ناكو .ًاضيا ىلتف

 يف لوبرتنالا نم اباتك نانبل يف يلخادلا نمالا ىوقل
 تصصخ ملوهكوتس نا نالعالا اهنم بلطي ديوسلا
 نمظح نم نوكت نوروك نويلم اهتميق ةيلام ةأفاكم
 لابتغا ةيضق تاسيالم فشكت تامولعمب يلدُن

 ةيقارعلا برحلا يف مالسلا طيسوو .اهئارزرو سيئر
 ةمصاعلا تددحو .هملاد فلؤوا ,ةيناريالا-

 يف وا ديوسلا يف ديدستلل لباق غلبملا ناب ةيديوسلا
 مسا ىلع لماكلا ميتعتلاب دهعتت يهو .جراخلا

 قف ةينمالاو ةيئاضقلا رئاودلا نا تباثلاو .ريخملا

 لوح تايضرفلا لك تدفنتسا نا دعبو .ملوهكوتس
 تداع :؛تاهاجتالا فل م ىف تصضقتو .هملاد لادتغا

 دعب ؛ةيلمعلا يف يناريالا طيخلاب كسمتت يكل
 اذه ليوحتو .ةيديوسلا ؛تيغ - ناريا» حاضتفا
 ,رازاب» ىلا يعامتجالا ءاخرلاب عتمتي يذلا دلبلا
 هنم اوقوسنت نيذلا هتريسامسسو توملا تاودال

 رايغ عطقو تايلكده اوقرسو .ةيعفدمو تارجفتم
 نكل .اهجاتنا كشو ىلع ديوسلا تناك تالتاقمل
 «جاربملا» حلاصل اولخدت يسلطالا فلحلا تالارنج
 ىلع اومكحو .ةيناطيربلا «ودانروتلا.و ةيسنرفلا
 نا ددرتو .ةيسلطالا ةتكسلاب ةيديوسلا «ىفال»
 عمداستملا ءارش اولواحو .اهب اومتها نييناربالا

 ف اهوماقا عناصم يف اهجاتنا يف عورشلل نيينقتلاو
 .تارئاطلا هذه بدكرتل اصيصخ .زيربت

 سيئر لخدت .ةقفصلا رما حضتفا امدنعو
 ديدهتلا نم مغرلا ىلع اهدمجو هملاب فلوا ءارزولا
 يتلا مالسلا ءىدابمل انمث هتايح عفد دقو .يناريالا

 ةيلاطيالا ,وريجاسيمول» ةفيحص تناكو .اهب نمآ
 .هملاب لايتغا ىف ةيناريالا عباصالا ىلا تفل نم لوا
 نيدلا لاجر دحا تافارتعا نم اهتامولعم تقتساو
 ةكايح ىلع اهيف دكاو فينج ىلا أجل يذلا نييناريالا
 هئاغلا بيسي هملاب ةحاطا ةرماؤمل يروثلا سرحلا

 سيبسأت مسرب تناك ةينقت تاريخو ةحلسا تاقفص

 هذه نا كش الو .ناربيا فق حالسسلا جاتنال ةيثب

 ةكرش لالخ نمو .هملاد دعب ترمتسا تاقفصلا

 ةيسمخ رريبا نيب ربتعت ينلا «روقوي»

 يف ةقيوستو جالسلا عينصتل :مويسروسنوك»
 لوح سيراب يف تريشن يتلا قئاقولاو .ابوروا
 ةيسئرفلا ةينطولا 0 «روفوب» نيب نواعتلا
 طوبطخإ نا ىلع دك قت (2.82./5.00) تارحفتملاو دورابلل

 تاهاجتالا لك ُِق وا جسمي يديويسلا حالبسلا

 أَءْزِج رهظ ءامورو سيراب يف حلاصم ةشرو ماقا دقو
 دحللا تارعم نعت يحق ةظح شفاه لع اهنم
 .يبرعلا

 ةديدغ تاذلح

 هدحو ديوسلا ءارزو سيئر سيل .نكي امهم
 لارتجلا الو .ةيديوبسلا ,تنغ  ناربنا» ةيحض

 «تيدغ  ناريا» ةينحضص هدحو ناردوا هيتير

 يناثلا نوناك ١5 يف هلزنم ماما لنق .ةيسنرفلا

 ميساي فورعم ءاهلوصف نم لصف وا ١1986  رياثد

 التق تبهذ :ةثلاث ةيحض ةمث .«ريش ةحيضف

 يقدم وكوب اهلوح ةيرسلا نم راتس لدسأو اضيا

 هتدفضت ترخ دقو .وريب كاج صاخلا هلامعا لجرو

 ةظحل يف :1586 (ريمسيد) لوالا نوناك "ال يف

 ةيسنرف ةدتعاو رئاخذ عيب دوقع ذيفنت نم ةيقزأم
 يتلا ةيرسلا تافلملا ىلع نوعلطملا لوقيو .ناريا ىلا
 يف تاهج نا ؛اهلوح ضوافي وريب كاج يماحملا ناك
 نييناربالا تدعو دق ةقياسلا ةيكارتشالا ةموكحلا

 عوردلل ةداضم خيراوصو تارادار مهحيبب

 . ققحتت مل دوعولا هذه نكل .تيسوزكا خيراوصو

 هنا اضونَجخ» نمثلا عفد وربي كاح نا نودقتعيو

 ةقفص ىلع ةريخالا تاسمللا عضوب افلكم ناك
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 .نيدناربالا عم تيسوزكالاو تارا دارلا حج

 تناك اذاو .ةدحاو ةلسلسو .اذا ةديدع تاقلح
 ةحيضف ىلا رشابم طخ يف تداق ,ريشول» ةحيضف
 ؛تارجفتملاو دورابلل ةينطولا ةكرشلا اهتذفن :ىرخا

 ىلا ًاضيا اهرودب تضفا .ةموغلملا تاقفصلا ناف
 طسو) نويل ةنيدم يف نيبركسعلا دحا تافارتعا

 اهداق ؛:ةيسنرف ةيركسع تارئاط نا اهيف لاق .(اسنرف
 ١1817 يماع نيب تعربت :يوجلا حالسلا يف طابض
 دذهو .نارهط ىلا رئاخذو ةحلسا لقنب 1985و
 ؛ريتنا سنارف» ةعاذا يقلعم دحا تعفد تافارتعالا
 ةحيضفلاب ةيسنرفلا «تيغ  ناريا» فصو ىلا
 ىلا يدؤي ىلوالا ةقبطلا عزن نا يا .ةيجولويجلا
 ذخآملا نع بيقنتلا مسوم يف ,ةثلاث مث ...ةيناث ةقبط
 ىركسعلا اذه ىلدا امدنعو .ةلدايتملا تاطرولاو

 يف طيخلا سار طقتلي نم ةمث ناك .هتافاوشعاب
 «نارونام» ةكرش نا فشتكيو .ةديدجلا ةحيضفلا
 ف نارهط ىلا رئاخذلاو ةحلسالا نم ًانانطا تنحش

 دعاوقلا ىدحا نم ًاقالطنا .14/5 (رياريف) طابش
 يهو :(اسنرف قرش) غرويسارتس ةنيدم يف ةيوجلا
 تطحخ ذا .احهرعتم طخلا ناكو ١١5. ةدعاقلا

 .هرقنا ىلا اهنمو .هنويشل يف ١5١.,  لاسنارخلا»

 رئاطلا كوكملا نع فشك يذلا ردصملا لاقو .نارهطف
 ةقالمعلا لقنلا تارئاط نا نارهطو غروبسارتس نيب
 ب 1١9185 (رياريف) طابش يف تماق ١١7١  لاسنرتلا»

 «ىرخا دعاوق انابحا تمدختساو .ةيلبل ةلحر ٠"

 .اهل ةمخاتملا :نايلرواو اسنرف طسو يف .رتسيا لثم
 ىلا ريشت ةضماغلا قيدانصلا قوف تاباتك تناكو
 ,تناكو .«رئاخذ دئاز ةحلسا» يا .اهتايوتحم
 نم :تابايدلل فئاذقو خيراوص تافذاق ًاديدحت
 ريدم لخدت نم مغرلا ىلعو .«نارونام» ةكرش جاتنا
 ةعطاقلا ةلدالا ناف .زوليف لوب  ناج ؛ةكرشلا
 قيوست يف هعلاض هتكرش نا اتبثا قئاثولا برحو
 ,وراغيف - نويل» ةفيحص تماقو .ناريا ىلا توملا
 يف هنا تركذو .نحشلا تالاصبنا نم تانيع رشنب

 ىلا تلصو :1985 (رياربف) طابش 75  ؟٠ ليل
 .نحش اترئاط غروبسارتس يف ١١4 مقر ةدعاقلا

 روباط لصو اهتاذ ةظحللا يفو .نايلروا نم اتمدق
 ايناملا يف ,غروينفوا نم ةهومملا تابعوتسملا نم
 تعّروو .طيباض فصو طباض ةدايقب .,ةيداحتالا
 امهنا دعب اميف تبث نيتللا نيترئاطلا ىلع نانطالا
 .نارهط يف دابارهم راطم اندصق

 «تبغ  ناربا» نم جذامنلا هذه نا كشال

 سيئرلا اهنع ثدحت يتلا كلت ريغ يه ةيسنرفلا
 لاق نيح غروبمسكول نويزفلتو ويدار ةطحمل نارتيم
 عطق ضعبب ناريا نادمامت 1987351941 نين. هنا

 لبق اهنمث تددس دق تناك ةليلق ةحلسابو رايغلا
 .«تاباسحلا ةيفصت تدرا يننا نا .يباختنا

 لعجي ال نهارلا يباختنالا طوشلا نا تيباثلاو

 .ناريا عم طقف اهتاباسح يفصت ةيسنرفلا بازحالا

 اهفذاقتي حئاضفلا ةركو .ًاضعب اهضعب عم ًاضيا لب
 نع.ةرداصلا ماكحألا راظتنا يفو :راسيلاو نيميلا
 ...عارتقالا قيدانص

 حاينصلا ندم
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 يرعلا د ةعدلطلا ١ لا ثدحتب يروق دمحم لوأ قيرفلا

 بيب رخب بؤملتم
 عيلخلا يف ةحالملا ةيامح
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 تاو فحم ةرهاقلا

 ةيبلاغو رصم ند ةدمسرلا تاقالعلا ةدوع

 رود بعلل ةرهاقلا حيشرب ةبيبيرعلا لودلا

 يسيئرلا هعوضومو هلخدم ناك امير .ديدج /
 .جفلخلا وح

 يف ةيركسعلا رصم تاناكما زربت قايسلا اذه يف
 كلذ ةقالعو ,يبرعلا يموقلا نمالا ةبامحو مع ل

 نم ينويهصلا نايكلا عم ديفيد بماك ةدهاعمب

 نم ةييرعلا ةعماجلا ىلا رصم ةدوع مدعو .ةهج

 تاكرحت ىلع ًادويق ضرفت ديفيد بماك ةدهاعمف
 داعبتسا رارمتسا نا امك .ةقطنملا ف ةيركسعلا رصم
 اهمازتلا نم لعجي دق ةيبرعلا ةعماجلا نم رصم
 .لؤاستو شاقن عضوم كرتشملا عافدلا ةدهاعمب

 نامع ةمق رمتؤم جئاتن ريثاتو اياضقلا هذه لوح

 «ةيبرعلا ةعيلطلا» تقتلا يبرعلا يموقلا نمالا ىلع
 قباسلا ةيبرحلا ريزو يزوف دمحم لوا قيرفلا
 يف ثحنا نا يركسع لجرك ينمهب ام نا» لاق يذلا

 روظنم نم يداعلا ريغ ةمقلا رمتؤم يف ثدح ام ةقالع
 ناونعلا نا دقتعاو .يبرعلا يموقلا نمالاب هتقالع

 نمالا ةيضق يف ثحبلا رمتؤملا لامعال يسيئرلا

 ربعيو.ةياغلل قفوم ناونع وهو ,يبرعلا يموقلا

 هانملا ربهطت ىلع ةرداق ةيرصملا ماغلألا تاحساك ٠
 (لدفدل يد باك مصرس قيرعلا جلخلا 0 # ناوق لفنو

 صا 3 1 جور ووسوس هج جتا جججساج سووجسس مس مجول وللاا7ا جحا

 ةلاح نواجتل يناجيا علطتو ةريصب نسح نع

 .«يبرعلا نطولا تباصا يتلا قزمتلاو يدرتلا
 حرط نا ىرا يرظن ةهجو نم» :فاضاو

 ىف كراش نم عيمج ريجا وحنلا اذه ىلع عوضوملا

 يف كلذ دعب لخدي مث هب ايباجيا ةزتلب نا رمتؤملا

 تاررقمب مازتلالا نا كش الو . ةينزح تاعوضروم

 ءرمتؤملا مامتها نكل :رخا ءيش اهذيفنتو ءيش رمتؤملا
 2«يبرعلا يموقلا نمالا عوضومب .ىوالا ةجردلا يف

 .«ةلحرملا هذه يف يرورضو حلم رما وه

 جيلخلا نبأل ةيبرع ذوق
 دكاو .ناربا نادا دق رمتؤملا ناك اذا لاق حث

 اديدج لئثمي فقوملا اذه ناف .ءقارعلا ةدنئاسم

 يموقلا نمآلا نيمانو معد قدرط ىلع ةبيط ةوطخو
 نلعي مل رمتؤملا نا يهو ةلكشملا ىقبت نكل .يبرعلا
 .كرتشملا يبرعلا عافدلا ةيقافتا قيبطتب همازتلا
 برعلا ءاسورلاو كولملا لعفد نا اصلخم دوا تنكو

 هذه ٍٍق مئالملا ددحولا يىلمعلا ءارجحالا هنال كلذ

 .يناريالا ناودعلا عدرل ةلحرملا
 ضقانتب ًادبرغ ًارارق ذختا» رمتؤملا نا ظحالو

 قفاو ذإ يبرعلا يوقلا نمالا ةيامح تابلطتمو
 ةيبرعلا ةكلمملاو تيوكلا ديبأت ىلع عامجالاب
 ةيامحل تاءارجا نم هتذختا ام ةفاك يف ةيدوعسلا
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 امهنما ةمالس نامض لجا نمو .امههايمو امهيضارا
 ىدصتلا يف امهل هتدناسم نلعاو .امهرارقتساو
 اذه ...:هتاءادتعاو ىناربالا ماظنلا تاديدهتل
 تيوكلا ةوعد ىلع ًالامحا ةقفاوملا ينعي صنلا
 كلذكو .ةيميلقالا اههايم ةيامحل ةيبنجا ىوقل
 ةيبنجا ةلود نم رثكال ةيدوعسلا ةيبرعلا ةبلاطم
 .جيلخلا يف ةحالملا ةنامحب مايقلل

 نأ عم تسل انا» يزوف دمحم لوا قيرفلا عباتو
 ملعلا عفر ةدحتملا تايالولا نم تيوكلا بلطت
 وه بكرملا حطس نال .ةيتيوك نفس ىلع يكريمالا
 ىلع يكريمالا ملعلا ندوجو نا يا :ضرالا حطبس

 ةعطق ىلع هتاذ ملعلا دوجو هانعم ةيتب ووك ةنيفس

 ليلحتلا نع رظنلا ٌضغب ةيبرعلا ضرالا نم
 ةداعا لالخ نم ةيلمعلا هيب تمت يذلا ينوناقلا

 كلذ ىنعم نا .تاءارجالا نم كلذ ريغ وا ليجسنلا

 مغر مهسفنا ةيامح نع نوزجاع برعلا نا ةحارصب
 ةيبرعلا ةيوجلاو ةيرجبلا ةوقلا رصانع رفاوت
 ةحالملا نيمآنو جيلخلا ُِق نارا ةهجاوم ىلع ةرداقلا

 ههنا ديدين و تاءادنعا يا نم جيلخلا يف

 ف لمعي يذلا يرصملا لوطسالا م وع

 نم رمحالا رحبلاف .جيلخلا نع ةديعب تسيل راحب
 ,جييلخلل زاوف نانرش وه ةيجيتارتسالا ةيحانلا

 رحبلا نم روبعلاو :ةديعب تسبل امهنبي ةفاسملاو

 .«اليوط اتقو قرغتسي ال جيلحلا دانم ىلا رفحالا

 لبق ةيبرعلا تاقالعلا نا دقتعا» :لوقي عبات مث

 ةرداق ماغلا .ةحساك ١ : رصم ىدل نا مغر .لحدتلاب

 .ماغلالا نم جيلخلا هايم رينهطتو حسم ىلع

 لودلاو رصم نيب تاقالعلا تداع نا دعبو نآلاو

 يذلا لاؤسلا ناف جيلخلا لود ةصضاخ .ةيبرعلا

 لوأ يموقلا نمألا ...يزوف دمحم لوأ قيرفلا

 وو ولاا نورا ىسحطط - 5

 ةيرصم عدر ةوق عيمجت نكمي له هسفن حرطي
 ةحالملا نيمأتو ةيامحب موقت :ةيرحبو ةيوج .ةيبرع
 اهل ةيبنجا لود ليطاسا دوجو نم الدب جيلخلا يف
 ؟,ةقطنملا ف حلاصمو عامطا

 ةمث»-:كرتشملا عافدلا ةدهاعم قيبطت ةيضق يفو
 نييسامولبيدلاو نوناقلا لاجر وعدا ةينونئاق ةطقن
 يبرعلا عمو يعم وسبل .اهتحنل

 لودلا ةعماج ىلا اهتدوع مدع مغر رصم ىلع كرتشملا

 وه امك تجرخ كرتشملا عافدلا ةيقافتا نال .ةيبرعلا
 هذه نا دقتعاو .ةييرعلا ةعماجلا ةقتوب نم فورعم

 وعدا انه نمو .ثحب ىلا جانحت ةكئاشلا ةدضقلا

 قباسلا ماعلا نيمالا ضاير دومحم قيدصلا
 نم هحرطت امع ةباجإلاو اهثحبل ةيبرعلا ةعماجلل
 .. تايلاكشا

 ددقدد بفاكت فارتعا ل

 تادعاسم رصم ميدقت ضراعت ىدم لوحو
 عم كانه اهتاوق عيمجت وا جيلخلا لودل ةيركسع
 دمحم لوا قيرفلا لوقي ,ديفدد بماك» يتيقافتا

 ةينوناقلا ةيحانلا نم ضراعت يا دجوي ال١ :يزوف
 يركسعلا قحلملا نم ةثلاثلا ةداملا يف فرحلا صتلاف
 سرام يف ينويهصلا نايكلا عم حلصلا ةدهاعمل
 اهتعقو اهلئامت تايقافتا يا ىلع ةيولوا ذخأت 4

 موهفم نكلو .ىرخا لود وا ةلود يا عم رصم
 نابكلا نمأب فرعي امي قلعتت اذه ضراعتلا داعباو

 ال جيلخلا ىلا ةيرصم تاوق لقب امنيب .ينويهصلا

 .«ينويهصلا نايكلل ًارشابمأ ديدهت لكشي
 ليلحتلا اذه» يزوف دمحم لوا قيرفلا فيضيو

 .عوضوملل ةيركسعلاو ةينوناقلا داعبالاب قلعتي
 ةديعب ىرخا ةيسايسو ةيركسع داعبا ىقينت نكل
  ةيرصملا تاقالعلاب طيترتو ليلحتلا اذه نع
 .«ةيكريمالا  ةيرصملا تاقالعلاو .:ةيليئارسالا»

 ةيناكما نا» يزوف دمحم لوا قيرفلا ىريو
 جيلخلا لود يف ةيرصم ةيوجو ةيرحب تاوق دجاوت
 ةيبنجالا تاوقلا دجاوت نم الدب بولطمو .نكمم رما
 لوخدلا ينعي ال اذه نإ» :فيضيو .جيلخلا هايم يف
 ةيبرع تاوق عيمجت درجم وه لب «ناريا عم برح يف
 عدرو جيلخلا يف ةحالملا ةيامح لجا نم ةيرصم
 تاوقلا هذه نإ» :لاق مث .«ةيبنجا تاءادتعا يا

 ءافولا ىلع امامت ةرداق ةيوجلاو ةيرحبلا
 ةيلمع بيرعتو جيلخلا يف ةحالملا نيمأت تاجايتحاب
 .«يبرعلا يموقلا نمالا ةبامح

 ةدوع تضراع يتلا ةيبرعلا لودلا فقوم نعو
 يزوف دمحم لوا قيرفلا لاق .رصم عم تاقالعلا

 تحبصا لودلا هذه نا» قيبايسلا ةيبرجلا ريزو

 ىوقلا نيزاومو ةقطنملا عاضوا يف رشؤت ال ةيلقا
 رصم عم تاقالعلا ةداعا اهضفر نا دقتعاو .اهيف
 0 موهفم ريغ رما ؛ددفيد بماك» ةدهاعم ةجحب

 ارتعت مل رصم عم اهتاقالع تداعا امدنع ةيبرعلا
 يلا رطاخملا ىلا ترظن امنإ .,ديبفيد بماك» ب

 ةرورض .تدجوو يبرعلا يموقلا نمألا هجاوت
 , ينويهصلا نايكلاب فرتعت نا نود نم رصم ةدوعل
 لتو ةرهاقلا نيب طيرت يذلا مالسلا ةدهاعم وا

 .بئنا

 ةيفارعلا ةرؤغلا ةديرخ
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 ب يوتا افلا بيض ىونسولع قاع ةيرفرطظتلا

 - عا 8
 ةريدك تاموسح تضرع نارهط

 داصنفإلا ناقنال اهلورتد راعسأ يلع
 ددصتلا ضافخنا دعب يدرتملا

 ةيفارعلا ةيوجلا تابرضلا ببسي
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 نسح دمحم مساج :دادغب

 يىلاوح نيضتحت ديشرلا ةمصاع تناك امنيب

 ةرهاظت مخضا يف يبرع ركفمو بيدا فلا

 ,نماثلا ديرملا ناجرهم يهو ةرصاعم ةيفاقث
 لاتقلا تاهدح ءامس ًالمت ةبقارعلا تارئاطلا تناك

 دوشحلاو تامحتلا ىلع فكازقلا فالاآ قلطتو

 ءابنألا ديازت طسو تايلمعلا حراسم ْق ةيناربالا

 كيشو ريبك يناريا موجه نع تاحيرصتلاو
 تابيلمعلا هذه لياق دقو .ةيقارعلا ضرالا فدهتسي

 يءامس نم لك يف يقارعلا يي ىوحلا طاشنلا ُِق

 مانالا لالخ يناريالا قمعلاو يبرعلا جيلخلا

 .ةمرصخملاةلدلقلا

 وجلا حالسل ةيلاتقلا تامهملا ددع هسكع لاتقلا
 ةمهم 584 طقف نيموي لالخ غلب ثيح يقارعلا
 .تايلمعلا حراسم ةفاك تلمش

 ةلوحمو ...ءاعدأ

 عم فدارت لعافلا يقارعلا ي وجلا طاشنلا اذه

 نا دعيف :قارعلا لامش يف ةدودحم ةيرب كراعم

 هذه يف كراعم ثودح يضاملا ع ويسالا نارهط تعدا

 ةيقارع ضارا ىلع اهتاوق ةرطيس تعردا امك ةقطنملا
 هذه دينفتب روفلا يلع دادفسب تماق .كانه

 ىبرعغلا نيدمالعالا نم اددع تلسراو :تاءاعدالا

 مهل دكأت ثدح موعزملا لاتقلا قطانم ىلا بناحالاو

 عوقو مدعو عطاقلا اذه دوبسم يذلا ماتلا ءودهلا

 ةرطيس بناج ىلا :نارهط تعدا امك ةريبك كراعم

 اهحيتافم ىلعو اهتمرب ةقطنملا ىلع ةئ دارا تاوقلا

 .ةيجيتارتسلا

 تفشكنا ام ناعرس يذلا ءاعدالا اذه دعب
 تاضرعتب مايقلا ةيناريالا تاوقلا تلواح هتقيقح
 لسالس هيف رشتنت يذلا يىلامشلا عطاقلا ىف ةدودحم

 ةينالعا ةلمح اهتقفارو ةيمارتملا نايدولاو لابجلا
 ةموعزم تاراصتنا قيدقحت نع ثدحتت ةديدج

 تاحاسمب ةيقارع ضارا ىلع ةرطيسلاو .ىرخا
 تاضرعت درجم رمالا ةقيقح يف تناك امنيب ةريبك

 يمالعا اهنم فدهلا ناكو .ًائيش ققحت مل ةدودحم
 ةيركسع تاكرحت هنوك نم رثكا يكيتكت امبرو
 عم تلماعتف ةيقارعلا ةدايقلا هتكردا ام اذهو .ةرثؤم

 خسف بسانتب اميو ءوده لكب ةيئتاريالا تاءاعدالا

 ةدودشم عباصالاو راظنالا تقبأو .يقيقحلا اهمجح ةهبج دنع ةبيقارعلا ةيوجلا تايلاعفلا زيكرت
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 ةيقارغلا تارئاطلا اناا وكت قبلا .-

 تاعمجتلاو تادشحتلا عقاوم بوص دانزلا ىلع
 ةفيثك ةيقارع نارينل ًايموي ضرعتت يتلا ةيناريالا
 .ةيعفدملاو تارئاطلا نم

 ريشوب ةدرف
 ىلع ناهرلا ةقلح يف رودت يتلا ناريا ناف اذه ادع

 انيمي تفلتن يهو ةكهنم ودبت .ةغرفملا برحلا
 ةبرض رارغ ىلع ةديدج ةيقارع ةبرض راظتناب الامشو
 يضاملا ع ويسالا تمن ينلا رهشوب يف يرذلا لعافملا

 ذخا سكعلا ىلع لب .دغب اهراثا هتنت مل يتلاو
 ىلإف .دحاو نأ يف ريثمو ديدج وه ام اهنم حشري
 رهشوب ةطحمب قحل يذلا ريمدتلاو بارخلا بئاج
 ةيبرغلا ةيناملالا ةكرشلا باحسناو ةيوونلا
 برست ثودح ءاينا نإف .اهل ةذفنملاوةفرشملا

 دعبف .ًايموي دكأتت تتاب ةطحملا نم يوون يعاعشا
 يناريالا ءارزولا سيئر بئان يهلا هتلا رما نلعا نا
 نع ةيناربالا ةيرذلا ةقاطلا ةبسسسؤم لوؤسمو

 ةصاخ .كلذ ءارح نم هقلقو برستلا اذه لثم ثودح

 ةيذغالاو ةيعارزلا تاجتنملا ىلع هريثأتب قلعتي اميف
 ريراقت كلذك هتدكا ام وهو ةيناربالا عئاضبلاو
 ةسسؤم ناف .ءابوروا يف تردص ةيفاحصو ةيملع
 ءاعبرالا موي تنلعا ةيناريالا ةيوجلا داصرالا
 اذه ةبسن عافتراو نارهط يف وجلا ثولت نع يضاملا
 ناكسل ريذحت يف تعدو ةريطخ تايوتسم ىلا ثولتلا
 عبرا ةدمل لزانملا يف ءاقبلا ىلا ةيناريالا ةمصاعلا

 ةصاخو .رطخلل مهضرعت ةيشخ ةعاس نيرشعو
 !!يسفنتلا زاهجلا ف ضارمأب مهنم نيباصملا

 ا وجا نواقما# ناقلات - 14

 برحلا لع هر ...لصتقالا 3 مجارت
 يوونلا رهشوب لعافمل ةرمدملا ةيقارعلا ةبرضلا

 ةيعوذلا ةيوجلا تادلمعلا ىف ظوحلم ءوده اهبقعا

 اذه ةباتك تقو ىتح  يضاملا عوبسالا ةيقارعلا
 ةيناربالا ةيويحلا فادهالاو تاشنملا دض ريرقتلا
 تابرضلا ادع ناربا قمع يفو يبرعلا جيلخلا ٍِق

 ىلاو نم رحبت يتلا ةيطفنلا تالقانلل ةيلاوتملا
 عم ةحضاو اهراثا تدب يتلا ةيناريالا لحاوسلا

 نحشلا تاطحم تفدهتسا يتلا ةيوجلا تاراغلا
 ةردق ضافخناب كلذو ,ةيناريالا ةبطقنلا لوقحلاو
 ليمرب نويلم لدعمب طفنلا نم ةيريدصتلا ناريا
 نم ردصت يتلا ريراقتلا كلذ تدكا امك .ًايموي
 ًاضياو .طفنلا قاوساو ةصتخملا ةيملاعلا تاسسوؤملا
 طفنلا ءارش نع نيدروتسملا ماجحإ لالخ نم
 هلقن ىلع ةظهابلا نيمأتلا فيلاكتل ًارظن يناريالا
 .اهيلع يقارعلا راصحلا ببسب ةقطنملا ةروطخلو

 عجن نل ةلإاحم
 يذلا يناردالا داصتقالل يدرتملا عقاولا اذه

 يف ةايحلا ةموميد يف هدحو طفنلا ريدصت ىلع دمتعب

 ةيبرحلا اهتلا ليومتو اهداصتقا رييستو ناريا
 اهسفن ةغرفملا ةقلحلا كلتب هتهباجم ناريا لواحت
 هريدك تاموسح تضرع دقف .برحلا ىلع ناهرلا نم

 نييلودلا نيلقانلا عيجشتل اهلورتب راعسا ىلع
 يدلا ضرعلا يف اذه حضتاو .اهطفنل جيورتلاو

 يناريالا ةيجراخلا ريزو يتيالو ربكا يلع همدق

 ,ويكوطل ةريخالا هترايز لالخ نيينابايلا نيرت
 اهتحرط يتلا ةيندتملا راعسالا لالخ نم اضياو

 هذه نكل .ةرحلا مادرتور قوس يف اهطفنل نارهط
 نيصتخملاو ءاربخلا يأرب ,يدؤت نل ةلواحملا

 لكشي الو «ناريال ةجودزم ةراسخ ىلا الا نييطفنلا
 هذه لثم ضرع نا كلذ ةيناريالا ةقئاضلل لح يا

 ىلع ةدودحملا ناريا ةردق عم ةريبكلا تاموسحلا

 ىلا اهضافخناب حشرملا لامتحالاو .ريدصتلا

 تايلاعفلا بيسب بيرقلا ىدملا ىلع ىندا تايوتسم

 نيرتشملا دوجو لاح يف  رفوي نل ةيقارعلا ةيوجلا
 رايستل ىتدالا اهدح ٍْق ةمزاللا ةيعصلا ةلمعلا

 هذه نا ىلا ةفاضا :ناربا ىف ةيعيبطلا ةايحلا
 ىلع اهتادئاع ةيدودحم مغر ةيناريالا تالواحملا
 تيبثتل كبوا ةمظنم دوهج ىلع رثؤنتو رضنس ناريا

 رعس دنع اهئاضعا عامجإب ترقتسا يتلا راعسالا

 نا رخآ ىنعمبو . دحاولا ليمربلل ارالود رشع ةينامت

 يدؤويس طفنلا راعسا ىلع تاموسحل نارهط ءاطعا

 ةيملاعلا قاوسالا يف طفنلا راعسا يعادت ىلا كلذك

 «طفنلل ةردصملا لودلا لك كلذ ءارج نم رثاتتسو

 يبيدرخت لمع هناب الا هفصو نكمي ال ءارحا اذهو

 ءاربخلا دحا فصو دح ىلع ناريا بناج نم دمعتم

 .كبوا ةمظنم يف

 ةساوفإلا ةدصوقلا

 يقارعلا راصحلا ةهباجمل ةيناثلا ةلواحملا اما
 اهرداصم نم اهنامرحو ناريا ىلع قانخلا قييضتو
 جاهتنا ىلع نارهط رارمتساب تلثمت دقف ةيطفنلا
 طوطخو رداصم ديدهت وهو .هتاذ ميدقلا بولسالا
 ديدهتلاو ةنصرقلا قيرط نع ةيلودلا ةحالملا
 عطقلا اهترفو يتلا ةيامحلا مغرف .نييناريألا

 ٍنفسلاو تالقانلل ىريكلا لودلل ةدئاعلا ةيرحبلا

 ًارخؤم ضرعتلاب ناريا تماق دقف اهمالعا عفرت ينلا

 فئاذقلاو ةحلسالاب اهتمحاهو نفسلا نم ديدعلا ىلا

 دوعت تالقانو نفس اهنمو يخوراصلا عفدلا تاذ

 ةعبات ىرخاو .امنبو اينامورو نانويلل اهتايسنج
 لكو .ىرخا ةلود يف ةلجسمو ةيكريما لورتب ةكرشل
 دنع وا ةيناريالا رزجلا برق تمجوه نفسلا هذه
 هذه نم اهيلع نارينلا قالطإب اما .زمره قيضم
 ةيناريالا ةيبرحلا قراوزلا ةطساوب وا .رزجلا
 .يبرعلا جيلخلا هايم ضرع يف ةدجاوتملا ةعيرسلا

 يذلا ريطخلا يناريالا لعفلا اذه نا يهيديو

 الو « عيني قارعلا ينعي ال ةيلودلا ةحالملا دديهب

 لكشي لعفلا اذه مهفدهتسب نم ىلا هجوم هنا دقتعب

 لوا قاروالا طلخل ةيناريا ةلواحم وه لب رشابم
 ةقطنملا يف رتوتلا ةدايزل دمعتم يناريا ءارجا وهو

 ةدايزل ةمئالملا ءاوحالاو تاريريتلا داحبال ءايناث

 تزربو تاشن يتلا جيلخلا هايم يف يبنجالا دوحولا

 رارضالا بيسي هعم لماعتلا وا هنلا ةجاحلا

 طوطخل اهديدهتو بربحلا رارمتسا ىلع يناريالا
 عم يناريا ناشاذهو :ةيلودلا ةحالملا رداصمو

 لبقتسملا فو نآلا صيرح هنإف قارعلا اما ,ملاعلا
 يف الامشو انيمي تفلتب يناريالا ماظنلا ىقبُي نا ىلع

 ةبرضلا هيتأت ىتمو نيا نم فرعي ال رعذ ةلاح
 .سأرلا دنع وا ةرصاخلايف ةمداقلا
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 رهش نا ىلا ريشت تايطغملاو , تل 50
 رهشلا نوكيس ربمسيد / لوالا نوناك
 .ىلودلاو يميلقالا نيديعصلا ىلع فطعنملا

 داحتالاو ةيكريمالا ةدحتملا تابالولا نيب قافتالاف
 ةبيوونلا خيراوصلا ةلازا ىلع .يتايووسلا

 ريروو :هيلا لضوتلا مق..ىدملا ةريصقلاو ةطسونملا
 زدلوش جروج ةيكريمالا ةدحتملا :تايالولا ةيجراخ
 .وكسومو نطنشاوف .«يخيرات» هناب قافتالا فصو
 ,قافتا ىلا ,فينج تاثداحم ةياهن يف ءاتلصو
 روريس فوشتابروغ ليئاخيم يتايفوسلا ميعزلاو
 / لوالا نوناك ٠١ ىلا ١ نم .ةيكريمالا ةمصاعلا

 دلانور يكريمالا سيئرلا عم ةمق دقعيل .ربمسيد
 .يخيراتلا قافتالا ىلع عقويلو .ناغبر

 ةيسيلقالا كاعوضوملاو...ةيلودلا مقل
 ةيتايفوسلا  ةيكريمالا ةمقلا نا دكؤملا نمو

 دق ناك يتلا ةنخاسلا ةيميلقالا اياضقلا لوانتتس

 ىظحتسو .كيفايكير و فينج يف اهيلا قرطتلا مت
 ,اهيف ثحبلا نم ريبك طسقي ةيميلقالا اياضقلا

 لثم قباسلا وا كمح د0 تحال تاورخ نا كك

 ىلع ًايباجيا رثؤت نا اهناش نم - رتوتلا رؤب ديربت
 متل اذه يف هيلا لصوتلا متب قافتا يا

 ةيمهأب ىظحت ةيميلقالا تاعوضوملا ضعبو
 يف متيس امو .ناتسناغفاو جيلخلا برح لثم .ةغلاب

 نطنشاو نيب قافتا نم .نيترؤبلا نيتاه نأش
 تاعوضوملا ةيقب ىلع هريثات هل نوكيس .وكسومو
 نا ًاملع .(طسوالا قرشلا ةيضقو نانبل) ةيميلقالا
 نودقتعي نييقارملاو نييسامولبدلا ضعب
 ىلع اتقفتا دق ةيتايفوسلاو ةيكريمالا نيتمصاعلا
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 يلودلا نمالا سلجم لصوت ذنم .جيلخلا نيس داعلا
 ويلوي / زومت رهش يف 018 رارقلا ةغيص ىلا
 ةبراوملا بيسب اقلعم رارقلا يقبو .قباسلا
 داحتالاو ةدحتملا تايالولا نأ ادبف .ةيناريالا
 ةيلآ يف يا .رارقلا ذيفنت ةيلا يف ناتحبي .يتايفوسلا

 ىرخا ةغيص يا يف ناثحبي امم رثكا .برحلا ءاهنا
 نوكت دق جيلخلا برح نا .لاجملا اذه يف .حضاولاو

 ةلظم هقوف رشتنت يذلا زربالا يميلقالا عوضوملا

 هذه يف برحلا ةلحرم ىطخت يذلا يلودلا قافولا
 ةيمها نم ليلقتلا ىلا ناربا يعسو .كلت وا ةرؤدلا

 ,.ةماعلا ةنيعتلا ىلااهتوع دب :يل ودلا فاطعنالا

 ودبت ةروانم الا وه ام :عساو موجه نع اهثيدحو
 يفو .اهيف نيلوؤسملا تاحيرصت لالخ نم ةحضاو
 ةيبصعلاب مستت اهنا .اهيف لاقي ام لقا .,تاحيرصت
 برحلل ةسمحتملا ٍناريا ناف كلذلو .لاهفنالابو

 اهتاباسح عجارُت اهسفن دجتس .اهتلصاوملو
 ةمقلا ءاهتنا باقعا يف .اهفقاومو اهتاحيرصتو

 يتلا تاقافتالاف .فوشتايروغو ناغير نبد ةيلودلا

 ضرفت .ةيتايفوسلاو ةبكريمالا نيتمصاعلا نيب ٌدقعُت

 لودلا لبقت ىلا يهتنت .ةديدج تايبطعمو عئاقو

 ناريا أدبت يذلا مويلاو .عئاقولا كلنل ىرغصلا

 تايطعملا عم قباطتتل اهتاباسح ةعجارم .هيف
 مدع لاح يف كلذ نال اديعب دعي مل ,ةديدجلا ةيلودلا
 ب .نئانبكلا ناريا ىلع رجن نا هناش نم ,هثودح

 رتفم .نطنشاو ف .ةيلودلا ةمقلا ربتعُت ءانه

 هع م ةيقب يفو .:جيلخلا برح يف : :ًابعص

 ةلحرم اهنوك ىدعتي ال ةرضاحلا ةلحرملاو .ةيمدلقالا

 نا ًاثبع وديس الو . قافولا ةلظن# وجت لوخدلل ؤيهذلا

 تحت دقعنت نا تراتخا .نامع يف ةيبرعلا ةمقلا

 نا .دكؤي نم كانه نا ىلع ..قافتالاو قافولا» راعش
 .لصاوتتس نامع ةمق ىف تأدب يتلا ىلوالا تاوطخلا

 نم ريثكب لقا فلكي يبرعلا  يبرعلا راوحلا ناو
 ةيا بستكت كلذلو .يبرعلا  يبرعلا فالخلا
 هذه لثم يف يعيبطو .ىربك ةيمها ةيقافو ةوطخ
 .الوا ديربتلا ةلحرم ىف فادهالا رصحنت نا فورظلا
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 .ةقحال ةلحرم يف قافولا ىلا لاقتنالا نكميل
 تامولعملا ضعبل يسايسلا ىنعملا وه اذه لعلو

 يتلا ءابنالاف .تاحلاصملا نأش يف اهبيرست متي يتلا
 عم قشمد ةحلاصمل نيسح كلملا يعاسم نع ثدحتت

 تاوطخلا نم ةدحاو اهنوك نع جرخت ال ,ةرهاقلا
 ةرم نم رثكا يف اهنع ثيدحلا ىرج يتلا ةبقترملا
 سيئرلا ذختاو .هرما مزح يلودلا فقوملاف ,ةقباس
 يف يضملاب امهرارق يتايفوسلا ميعزلاو يكريمالا
 نيديعصلا ىلع قحالتتس تاوطخلاو .قافولا قيرط
 .يل ودلاو يمدلقالا

 يدبلقا عوضوم لدم
 ةيمدلقالا تاروطتلاب اطيترم ناندل ناك اذاو

 خانملا ناف :ةقياس ةلحرم يا نم رثكا :ةيلودلاو

 ينانبللا عضولا يلع ًاسكعنم دبي مل .ماعلا يقافولا
 رداصم .ةمث نا .ءاملع .نابلغلا ةلحرم يف رمي يذلا

 توريب يف نيلوؤسملا نا دكؤت :ةعلطم ةيناننل

 يف ةليوط ةنده بيترت ىلا يدؤي قيرط نع نوثحبي
 .ةقناخلا ةيداصتقالا عاضوالا لظ

 ودبت ؛نانبل لوح فتلت يتلا ةيداصتقالا ةمزالاو
 ىلع ةيروس هيناعت امف .هدودح تزواجت اهنا
 امع الوه لقي ال يعامتجالاو يداصتقالا نيديعصلا
 ىلع يناعت قشمد نا .لوقي ضعبلاو نانبل هيناعي
 امم رثكا ,يعامتجالاو يداصتقالا نيديعصلا

 يف يموكحلا رييغتلا ىرج دقو .توريب يناعت
 ,نيثالث نم اريزو ١4 يلاوحب ءيجو .:ةيروس
 تيقبو :ةيلاملاو ةيداصتقالا عاضوالا ةجلاعمل
 تابو .ةقرممو ةمسقنم ةموكح نم يناعت توريس

 ةموكح ليكشت وه :نانبل يف ًاحاحلا رثكالاو بولطملا
 نكميل ,ةيداصتقالا ةمزالا ةجلاعم نم نكمتت ةديدج
 .يسايسلا عضولا ةجلاعم قحال تقو يف
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 .ثدحيس ام ةروص مسر بعصي نآلا ىنحو
 درلا نأب .لوقت ,ةعلطملا ةينانبللا رداصملاف
 ةينانبل ةموكح ليكشت ىلع يمسرلا يروسلا
 ضعب ءىجوف دقو .ايراوم لازي ال .ةديدج
 اهب ىلدا يتلا ةيديعصتلا تاحيرصتلاب نيلوؤسملا
 نم هتدوع باقعا يف يرب هيبن ؛لما» ايشيليم سيئر
 اهدقع يتلا تاعامتجالا نم ةلسلس دعب ؛قشمد
 يرب عم مادخ ميلحلا دبع ىروسلا سيئرلا بئان

 .طالبنج دبلو يكارتشالا يمدقتلا برحلا سدئرو

 كسمت لازت ال قشمد نا ,نونيعم نوبقارم دقنعيو
 ًانيحو .ةنورملاب حولت ًانيح يهف .اهيفرط نم اصعلاب
 امب يشن ت تاحبيرصتلا تناك اذاو . ديعصتلا ىلا اجلن

 نوكيس راجفنالا ناف :لبقتسملا يف ثدحي نا نكمي
 تالاصتالا تناك اذا اما .ةلبقملا ةلحرملا ناونع
 يشت يتلا يش .ةيبرعلاو ةيلودلا طوغضلاو ةيرسلا
 0 هاجتا يف ريسي نا يغيني ينانبللا راطقلا ناف
 سيئر نكمت لاح يف سركتت نا نكمي يتلا
 .ةديدج ةموكح ليكشت نم ةيروهمجلا

 تاوقلاف . توريب وحن راظنألا عيمج هجنن كلذلو
 توريب يف ةيركسع تايلمع هجاون ةيروسلا
 ف متت فطخلاو بلسلاو بهنلا تايلمعو .ةيبرغلا
 قشلا ناب يحوي يذلا رمالا .ةيبرغلا توريب
 ,مهم فطعنم يف رمي ةينانبللا ةمصاعلا نم يبرغلا
 :نآلا لاقب كلذلو .يقيقح جارفنا ةلحرم ىلا ىدؤي دق

 .جارفنالاو راجفنالا بطقتست ةيبرغلا توريب نأب
 ؟بولطملا وه امف

 ىلا ةدوعلاو .يديعصتلا ىرب حيرصت ءوض يف

 تاميخملا دنض برحلا يف ناريتلا لاعشا
 ةهجاومل يركسعلا بهأتلا نأ ودبي .ةينيطسلفلا
 يف ترج يتلا تاثحابملا ناونع وه ةلبقملا تاروطتلا

 جيلخلا برح عم :لخد نانبلف .ةيروسلا ةمصاعلا

 «نامع ىف تدقع يتلا ةيبرعلا ةمقلاو . ةديدج ةلحرم

 .نانبل فو جيلخلا يف ثادحالا راسمل لوحت عورشم

 تاقالعلاو .ةديرعلا  ةبيبرعلا تاقالعلا راسملو

 عفدت نا قشمد ةحلصم نم لهف .ةيلودلا  ةيبرعلا

 تاروطتلا لظ يف .رايهنالا وحن ةينانبللا عاضوالاب
 طسوالا قرشلا يف عضولا نا ما ؟ةيلودلاو ةيبرعلا
 هيف عاضوالا بيترت ديعت ةفينع ةمدص ىلا جاتحي
 ؟ين ودلا رمتؤملا ةيشع :نانبل يفو

 ةيدرفلا تورد دعب اديبص
 ةفاح ىلا تلصو نانبل يف عاضوالا نا دكؤملا نم

 فادهالا تأدب دقو .ناكربلا ةهوف ىلا يا ةيواهلا

 دض برحلا ىلا ةدوعلا لالخ نم رهظت ةيقيقحلا

 ٍْق ًاريبك ًاقلق ريثب يذلا رمالا .ةينيطسلفلا تاميخملا

 ضعبلا دقتعيو .نيينيطسلفلاو نيينانبللا سوفن
 نوكتس .ةينيطسلفلا تاميخملا دض برحلا نأب
 عاضوالا ريجفت يف مدختسيس يذلا ليتفلا

 .ةديدج برح يف دلبلا قارغا فدهب ؛ةيناميللا
 يف :اليتاش ميخم دودح دنع تلعتشا يتلا ناريخلاو

 يش يضاملا عوبسالا لالخ ةيبيونجلا ةيحاضلا

 دض برحلا لاعشا ف ًاضيا مدختسيس 0

 توريب ف ىرج ام رارغ ىلع اهيلا ةيروسلا تاوقلا
 سيئر حملا دقو .يضاملا رياربف طايش ١١ يف ةيبرغلا

 دعس ىفطصم سدنهملا يرصانلا يبعشلا ميظدتلا

 ىلا لوخدلا ةيروسلا تاوقلا ىلا بلطلا ناكما ىلا
 دض برحلا نوكت دقو .لاتقلا ةدواعم لاح يف اديص

 راوحلاب ةنوهرم .ادنص يف ةيئيطسلفلا تاميخملا

 ةمظنمو ةيروس نبي ةداضملا طورشلاو طورشلابو

 .ةينيطسلفلا ريرحتلا

 نيب بذاجت ةطقن نانبل ىقبي .راطالا اذه يفو
 نا .تاروطتلا يف ديدجلاو .ةددعتم ةيميلقا ىوق
 ةثالث لاوط نانبل تبذاجت يتلا ةيميلقالا ىوقلا
 ةيلودلا ةمقلا ةيشع .نآلا اهسفن دجت .ًاماع رشع
 يا .هسفن عضوملا يف .فوشتابروغو ناغير نيب
 تاروانملا شماوه قدضو :بذاجتلا عضوم

 ىوقلا ىلع تاب اذكهو .ةيركسعلاو ةيسايسلا
 اهفقاوم دّدحت نا .نانبل يف ةدوجوملا ةيميلقالا
 ةيلمعلا جئاتنلاو .يل ودلا قافولا ءوض يف اهفادهاو

 ,روهظلا ف ادبتس .فوشتابروغ  ناغير ةمقل
 ةيضقلاو نانبلو جيلخلا برح ىلع سكعنتسو

 قرشلا ةطيرخ ةداعتسا نكميو .ةيندطسلفلا

 قافولا ةلحرم يف ةمئاق تناك يتلا ةيشايسلا ظسوالا

 يكريمالا سيئرلا مايا وكسومو نطشنشاو نيب
 ةيؤرل ,فوشتورخ يتايفوسلا ميعزلاو رواهنزيا
 فقومو .ةلبقملا ةلحرملا يف ةيسايسلا ةطيرخلا
 ,نامع ةمق تارارق نم يباجيالا وكسومو نطنشاو
 لودلا ضعي نيب ةيساموليدلا تاقالعلا ةدوع نمو

 ...ةنهارلا ةروصلا نم ًابناج ىسفي .رضمو ةيبرعلا
 يتلا تاروطتلا هرسفت ةروصلا نم رخآلا بناجلاو
 .فوشتابروغ  ناغير ةمق باقعا ف ثدحتس

 شلك زاوف
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 يبرع ضيوفت ىلع تنهار نطنشاو
1 

 ارق نطنمشلاو ل تاضوتطمو
 زفير وسنايروغ ةمقو

 ضيقنلا يلع تءاج جئاننلا نكل ...

 يلودلا رمتؤملا قاقحتسا هجاوت بيبا لن
 ؟ رخا «تاداس» ب

 مرتسع لمع مإ
 ! نمارتم «يلدئارسا»  يناريا

 ١441 يناثلا نيرشت ٠١ 754 ددعلا  ةيبرعلا ةعيلطلا - ارم

 زيريب نوقست لفألا ةيداصو :.«لودلا وإلا نع ابدي زك
 0 جواد بوس اوبس وجم تترتب اة 1 آو

 ناو هل ي
 يف ًاظوحلم ًاعراست ةريخالا رهشالا تدهش
 نيتلودلا نبب :؛يلودلا ىقافولا» ةكرح

 نا دكؤملا نم هعم تاب لكشب ,نييمظعلا
 ةناؤا ةيقافتا ناغيرو فوشتابروغ ناميعزلا عقوي
 نه ىدملا ةطسوتمو ةريصق ةيوونلا خيراوصلا

 نونا نم عياسلا يف ررقملا امهئاقل لالخ .ابوروا
 يتلا ةبيقافتالا يهو ...مداقلا (ريمسيد) لوالا

 زتلوشو ةزدان درافيش ةيجراخلا اريزو لواحي
 اوعضي نا عوبسالا اذه امهل نوقفارملا نوينفلاو
 .ةريخالا تاسمللا اهدلع

 نا ةيلودلا ةيسايسلا ةقورالا ٍِق افورعم تاب دقو

 ةيئانث تايقافتا ىلع .عيقوتلا مث :تاضوافملا ةيلمع
 تايالولاو يتابفوسلا داحتالا نيب عونلا اذه نم
 ند ةريذك «تامهافت» نع لزعمي دلنمل ان .ةدحتملا

 ةيميلقالاو ةيلودلا اياضقلاب قلعتت نيسفرطلا
 رطاخم اهتايط يف لمحت يتلاو ةرجفتملا ىرخالا
 نوتا ىلا امهتداعتسا وا ةهجاوملل امهرارجتسا

 يذلا «قافولا» ددهت يلاتلابو .«ةدرايلا برحلا»

 .تايقافتالا هذه لثمي هناجوتب

 باحصا لك رظني ةقيقحلا هذه ءوص ىلع

 ميعزلا ةرايز ىلا ملاعلا يف اهب نيينعملاو اياضقلا
 ةدحتملا تايالولل ةلبقملا فوشتابروغ يتايفوسلا
 ءاياضقلا كلتل ةيسنلاب يريصم قاقحتسا اهنا ىلع
 نيقالمعلا ةدئام ىلع ءروضحلا» ل عيمجلا ىعسيو
 جئاتنب دشت ةبسانم ةيضوافت عاضواو ةوق قارواب
 اياضقلا بساني يذلا هاجتالاب ةقلامعلا راوح
 .اهبلا راشملا

 يوالا رهنؤملاو ...طنشاوو وكسوم
 امل فارطالا ددعتم كيرحتلا ناك قايسلا اذه يف

 .ةيضاملا رهشالا لالخ طسوالا قرشلا ةمزأب ىمسب
 :نييمظعلا نيتلودلا لبق نم كيرحتلا اذه أدب دقو

 ةوعدلا بحاص وهو .يتايفوسلا داحتالاف ©

 ةوعدلا كلت طيشنتب فتكي مل ؛يلودلا رمتؤملل
 تاراوخلاو ةنلودلا لفاحملا يف اهيلع ديكأتلاو
 ةينعملا ريغو ةينغملا فارطالا لك عم ةيئانثلا
 تالاصضتالا نم ةلسلس كلذل قفاضا لب .بسحف
 زجاح قارتخا فدهب ينويهصلا نايكلا عم ةرشابملا
 يعاسم يف يتايفوسلا رودلل نايكلا كلذ ضفر
 عم تاقالع وكسومل تسيل هنا ةعيرذ تحت ةيوستلا
 تالاصتالا هذه تغلب دقو !عازنلا فارطا عيمج

 نيطسلفل يتايفوسلا يلصنقلا دفولا ةرايزب اهتورذ
 ةيسكذوثرالا ةسينكلا تاكلتمم درج ةجحي ةلتحملا
 رهشا ةدع ترمتسا ةرايز ىهو ...كانه ةيسورلا
 نييسايس نيلوؤسم عم ةديدع تاعامتجا تنمضتو
 ينويهصلا نايكلا يف

 تالاصتالا دزه ؛بيضوت» ىف وكسوم تحجن دقو

 اهتدايق يطاعت قايس يف يلصنقلا فقسلا تاذ
 ىذلاو .ةقطنملا يف ةريثك فارطا عم نرملا ةديدجلا
 ةمصاع نم رثكا عم ةريبك ةيسامولبد تازاجنا ققح
 هجوب قياسلا ىف ةقلغم تناك ةظفاحم ةيبرع
 1 .يتايفوسلا داحتالا

 تايفوسلل نوكي نا ةفداصملا ليبق نم سيلو
 انايحاو ةديج تاقالع ةمداقلا نيقالمعلا ةمق ليبق
 ةيذيطسلفلا ريرحتلا ةمظنم نم لك عم ةزاتمم

 جيلخلا لودو رصمو قارعلاو ةيروسو ندرالاو
 نم فارطالا هذه نيبام ىلع ... دحاو تفقو يف «نارداو

 !بورحو تاعازن ىتحو تافالخو تاضقانت

 تاقالعلا هزه ُِق دحت وكسوم نأ هيف كشال اممو

 قرشلا ةمزا ناشب يضوافتلا اهفقومل عفد ةوق
 يشو ...يلودلا رمتؤملل ةوعدلا ساسا ىلع طسوالا

 ةمظنملل ليدب يا ىلع قيرطلا مطق :ةيبرعلا ةمقلا
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 يف ىتح اهل نيديؤم بستكت تتاب يتلا ةوعدلا
 ةسايسلل ءالولا ىلع بوسحملا يبرغلا فصلا

 رشتنات تيرغرام ةديسلا عم ىرج امك .ةيكريمالا
 نم تحبصا يتلا ةيناطيربلا ءازرولا ةسيئر
 .رمتؤملا كلذ دقعل ندسمحتملا

 ةدودشم لازت ام يتلا ةدحتملا تايالولا اما ©

 - نو ير نيس مامحتات - 1

 ىعاسمب دارفتسالا قدرط نع هتققح يدذلا زوفلل

 بماكو» تاداسلاو رجنسبك مانا ةقطنملا قف ةيوستلا

 يسامولبد موجه نش نم اهل دب ال ناكف .«ديفيد
 رابتعالا ديعب نا لواحي ةقطنملا ف سكاعم

 موجهلا يوتحيو اهئاقدصا ىدل اهتيقادصلا
 هيف جدقتي يذلا تقولا ِق يتايفوسلا يساموليدلا

 .ىلودلا رمتؤملا ةغيص نع ةليدب غيصو تاحرتقمب
 يتنلاةلحرملا رامتتسا ىلا نطنشاو تعراس اذكهو

 اهدوحو زنيزعنل «جيلخلا برص اهنلا تلصو

 تافالخلا ةباوي نم تفلد امك ةقطنملا يف اهذوفنو

 اناضقلا نم ريثك لوح قشمدو وكسوم نوب هددجتملا

 نويدلا ءجيلخلا برح .نانبل .ريرحتلا ةمظنم)
 ةيروسلا  ةركريمالا تاقالعلا ميوعتل (كلذ ريغو

 زومت يف ةيروسلا ةمصاعلل زرتلاو نونرف ةرايز مث
 ... قشمدل نوتلغيا ريفسلا ةدوع اهدعبو

 يف زتلوش اههقيجراخ ربزوب تئثعب كلذ دعَبو
 مصاوع ةدع ىف ةلوجب موقيل لوالا ندرشت فصتنم

 ندنل ىلا مث (ةلتحملا سدقلا ضايرلا ةرهاقلا) ةنيعم

 هدعاسم دقوب نا ليق نيسح كلملاب ىقتلا ثيدح

 ىلا وه رفاسي نأو ةمهملا ةعباتمل قيشمد ىلا فروم
 خبراوصلا ةيقافتا لوح راوحلا ةعفياتمل وكسوم

 .ةدحتملا تايالولل فوشتابروغ ةرايزو
 ليدنلا رتلؤش عورتا

 اما ,سكاعملا يكريمالا كرحتلا لكش ثيح نم اذه
 فشك نا دعب  نآلا دكأت دقف نومضملا ثيح نم

 ام  ًانلع كلذ نع باقنلا يندرالا ةيجراخلا ريزو

 دق يكريمالا ةيجراخلا ريزو نا نع ددرت نا قبس
 يلودلا رمتؤملا نع اليدب تاضوافملل اعورشم ضرع
 قحساو دسأ ظفاحو نيسح كلملا ةوعد نمضتب

 ةرايز لالخ ةدحتملا تايالولا ةرايزل ريماش
 فارشاي كانه تاضوافم ءارجاو اهل فوشتايروغ

 .نيدمظعلا نيتلودلا

 اذه نا وهف يرصملا رهاط ديسلا هفشكي ملام اما
 نإ «زميات كرويوين» ةفيحص لوقت يذلا ,.عورشملا
 ينويهصلا ةيجراخلا ريزو وه يلصالا هبحاص
 ناك 171١ -1٠١-87( نويبيرت دلاريه) زيربب نوعمش

 يمسرلا يبرعلا ضيوفتلا نم عون نيمأت طرتشي
 تاضوافملا ف كارتشالل دسأ ظفاحو نيسح كلملل
 .ةحرتقملا

 ةيناكما ىلع حضاو يكريما ناهر كانه ناكو

 ةمظنم دعبتسي ىذلا) ضيوفتلا كلذ لثم قيقحت
 ديحولا يعرشلا لثمملا ةينيبطيسلفلا ريرحتلا

 هنا ًارس سيلو .نامع ةمق يف (ينيطسلفلا بغشلل
 لثم دوجو ىلع اهلالخو ةمقلا لبق لئالد كانه تناك

 ركبم قيسنت كانه ناك كلذ نم رثكا لب . ىعسملا اذه
 ءارزو رارق ذنم ينعم فرط نم رثكا نيب
 فدهب .ةيئانثتسالا ةمقلل ةوعدلاب برعلاةيجراخلا
 .ضيوفتلا كلذ نمضت ام ةغيص ىلا لوصولا

 تابقعب اومدطصا عورشملا اذه باحصا نكل

 لوا ناكو .اهزواجت وا اهليلذت نم اونكمتي مل ةريبك
 ةلتحملا ضرالا يف ريهامجلا ةضافتنا تابقعلا هذه
 ىضارا ىلا ةديرغلا ةفضلاو ةزغ نم تدتما ىتلا
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 اضيا فقوملا اذه ىلجت دقو ...ريرحتلا ةمظنم ةدايق
 نيح ةلتحملا ضرالا يف زتلوش اهاقلت يتلا ةعفضلا يف
 هيلا ثدحتلا وا هب عامتجالا نيينيطسلفلا لك ضفر
 .هتعطاقمل ريرحتلا ةمظنم ةوعدب كلذ ف نيمزتلم

 ديعصلا ىلع اما ء:ينيطسلفلا ديعصلا ىلع اذه
 قارعلا فقومل ناك دقف تاذلاب ةمقلا لخادو يبرعلا
 ةلواحم يا ىلع قيرطلا عطق نا مسحلا لعف
 ءاوس ريرحتلا ةمظنم نع لئادب ريرمت وا بيرستل
 قايسلا اذه يفو .ةيبرع وا ةينيطسلف لئادب تناك
 نيسح مادص سيئرلا باطخ ف درو ام عقول ناك
 كلذو عوضوملا مسح يف غلاب رثئا ةلاسملا هذه لوح

 :لاق امدنع

 ةمدقم يف ةوخالا اهنا ةيقيطسلفلا ةيضقلا- ىقنتوم
 لفات ا اك ايبود... انلفشت ىتلا اياحهقلا
 نقاشا نأ ىرخل  ناسصم قم ناطقالا تويضفتو

 لعفلاب هنع ربعت قيمع ناميا هيضقلا هذه ةيزكرمبي
 لماعتلا يف ةيدجلا ريياعم مها نم لعلو .رباثملاو سوململا
 مالكلا رهاظ سئل اناباضق نم اهريغ وا ةدضقلا هذه عم

 فقوملا عم اهيلا ةبستلاب فقوملا قباطت لب .لاقي يذلا
 ةروصبي انم دحاو لك سمت ىتلا اياضقلا نمو تاذلا نم

 . ةرشابم

 تان, ةعينيطسلفلا عم فيضتاو لوقا اهدقعف

 نيح هب برعلا نم مهريغ بلاطاو مهبلاطا يذلا بولسالا
 فقوملل نوكيو ًافصنم كلذب نوكا ةنحم ىلا ضرعتا
 ىتشي نيرخآلا ىلع ةياصولا ضرف اما ؛هتيقادصم

 دكأتت ملو ...هررض تاونسلا رورم ىلع تبث دقف عئارذلا

 .عّئارذلا كلت ةيقادصم

 ةيئدبملا تاجرد ىلعا نم نأب قمعي دقتعن اننا
 هيلا بهذت ام ديؤن اننا لوقن نأ ةيموقلا ةيلوؤسملاو
 اهرابتعاب تارايخ نم ةينيطسلفلا زيرحتلا ةمظنم
 ...ينيطسلفلا يبرعلا بعشلل ديحولاو يعرشلا لثمملا

 اميف هرايخو هرارق مرتحي نا ىلع انم لك صرحي امكف

 انيلعف هيلع زواجتلاب دحال حمسي الو اياضق نم هصخي
 ملول ىتح مهرايخو نيينيطسلفلا انتوخا رارق مرتحن نا
 ةيسوق نا ...ةلودل ةيوكمم نآلاا ىتح» ةبفظتمللا نكت

 لكل (يبيئارسالا) ديدهتلا ةيلومشو ةينيطسلفلا ةيضقلا
 .«ةقيقحلا هذه نم ناريغت ال برعلا

 مادص سيئرلا ةيصخشب دونسملا فقوملا اذه

 برحلا يف دماصلا قارعلا نزوو هديصرو نيسح
 ىلع تراد يتلا تاشاقنلاو .تاونس ينامث ذنم
 دينفتو ةريثك تاروانم ءاوتحا ىلا تدا .هةئوض

 عورشم ةيوه يموقلا اهرهاظ يفخي تامولعم
 هذه ةمدقم يفو زتلوش نم بولطملا ضيوفتلا
 يبونجلا ءزجلا يه نيطسلف» نأب ءاعدالا تالوقملا

 ينيطسلفلا رارقلا ىلع ءاليتسالا فدهب «ةيروس نم
 !!ةينيطسلفلا ضرالا ريرحت ةيلوؤسم يلّوتال

 ةيقلع نوكا نأ ضف :تافرغ

 ةسائرب ةمقلا ىلا يديطسلفلا دفولا نا ةقيقحلاو

 فقوملا اذهل هريدقت فخي مل تافرع رساي ديسلا
 نم رامع وبا جورخ ناكو ؛مساحلاو مزاحلا يقارعلا
 ةنجللا تاعامتجال كانه هتوعدو دادغب ىلا نامع
 ةينيطسلفلا ةروثلل يركسعلا سلجملاو ةيذيفنتلا
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 1! ١941 - ١ يناثلا نيرشت 5١ - 574 ددعلا - ةيبرعلا ةعيلطلا



 زتلوش عورشم نع باقنلا فشك :يرصبلا رهاط

 لك ىلا ةلاسرو ريدقتلا كلذ نع اريبعت نيينيطسلفلا

 .فقوملا اذه ىزغم لوح رمالا همهي نم

 ام نامع يف ةمقلا سلاوك تددر كلذ نم رثكا لب

 ةيقاونالا بركلا نم كقوملا لوم تافرغ سام هلق
 برعلا ءاسؤرلاو كولملا ىلا هجوت ثيدح قارعلا دض

 نارهط يف يل مدق يذلا دجملابظحي مل ًادحا نإ» : دئاق

 اميف كانه ىلع ضرع امي الو هايشلاب ةحاطالا دعب

 رمالا قلعت امدنع هلك كلذ تضفر يننكل ...دعب
 يذلا ةمقلع نوكا نا ضفرا يننال .ءيموقلا فقوملاب

 .«راتتلا ماما دادغب باوبا حتف
 تربع امك ينيطسلفلا عقاولا ءوض ىلع .اذكهو

 يذلا يمسرلا يبرعلا عقاولاو .لخا دلا ريهامج هنع
 فقوملاو نزولاب هيف تاروانملا ضعب تمدطصا
 ىرخا فقاوم نم لاجملا اذه ىف نيديؤوملا نيدقارعلا

 تابو .زتلوش عورشم طقس ,يرئازجلا فقوملاك
 فارطالا لبق نم هضفر نع نالعالاو هفشك ناجمالاب
 .هب ةيطاخملا

 طوقسلا اذه هكرت يذلا غارفلا نا كلذ نم رثكا

 يبرعلا فقوملاب نامع ةمق يف ءىلخمب نا دب ال ناك

 ديدجت وهو .روكذملا طوقسلا عنص يذلا رخآلا

 ةمظفحمد فرتعي يذلا يئدبملا يبرعلا فقوملا

 بعشلل ًاديحوو ًابعرش الثمم ةينيبطسلفلا ردرحتلا

 كراشت لاعف يلود رمتؤمل وعديو ينيطسلفلا يبرعلا

 .ىرخالا فارطالا عم ةاواسملا مدق ىلع ةمظنملا هدف

 ةدكرفالا - ةددوديصلا ةهرشحلا

 رطخا تقو يف لصح دق زتلوش عورشم لشف نا
 .كلذ :ناغير عورشم هيف ددبت يذلا تقولا نم ريثكب
 ءاقلك مهاد قاقحتساب ًاقوحلم نكي مل ريخالا نال
 . لشف نا نيح يف :ليقملا يكريمالا  يتايفوسلا ةمقلا

 ديحولا ليدبلا يلودلا رمتؤملا لعجي رتلوش عورشم

 ١541 يناثلا نيرشت ٠١ 754 ددعلا  ةيبرغلا ةغيلطلا - ' ١

 نا دعب :نيقالمعلا نيب راوحلا ةدئام ىلع حورطملا

 ةقباسلا ريضحتلا ةرتف ينويهصلا نايكلا كلهتسا
 نيرجاوم يتايفوسلا داحتالا َراَرَتِيا تالواحم يف اهلك

 ةغيص وحن ةدحاو ةوطخ مدقتلا نود تاءاقلو

 .ةيبوسنتلا يعاسمب امدق ريسلل ةلوقعم

 ةموكحلا ناكرا تلعج يتلا يه ةقيقحلا هذه
 ةمق دعب علهلاب نوياصي ةينويهصلا ةيفالتنالا

 ايلود ًاكرحت نوقسنيو مهتافالخ نوسانتيف نامع
 نكمي ام كاردتيسا لما ىلع زيدرببو ريماشل ًاجودزم

 ينويهصلا زتلوش عورشم لشف باقعا يف هكاردتسا
 ظ .نيقالمعلا ةمق داقعنا ليبقو لضصالا

 ف امبرو .فالتئالا ةموكح خيرات يف ةرم لوالو
 سيئر نم لك ريطي ,ينويهصلا نايكلا خيرات
 ىلع نيتنمازنم نيتلوج:يف ةيجراخلا ريزوو:ءارزولا
 زكرت.دقو ءدحاو تقو يف ةيبرغ ةمصاع نم رثكا
 ىلع تاثداحم نم ناتلوجلا هتنمضنت ام لك ىف ثحبلا

 قافتا. ىلا ناغيرو فوشتابروغ لصوتي نا رطاخم
 يلودلا مالسلا رمتؤم نأشب ءىدابملا ضعب ىلع

 ماع كرتشملا يتايفوسلا - يكريمالا نايبلل ًاهباشم
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 قوقحلاب فارتعالا اهنمض نم ءىدابم ساسا
 .نيطسلف بعشل ةعورشملا

 كلذ ف دحو دق ينويهصلا نايكلا ناك اذإو

 تاداسلاب ىل ودلا قاقحتسالا نم ًاجرخم تقولا

 نآلا دعبتسملا ريغ نم هنإف .ةلئحم لا سدقلل هترايزو

 ناو يلودلا عقاولا رمالاب نايكلا كلذ ناكرا ملسي الا
 .ىرخا ةرم لئامم جرخم نع ثحبلا اولواحي

 يف اهديؤي نمو ةينودهصلا يعاسملا ذخأت دقو

 ةيدجب ثحبلا ىحنم اهريغو ةدحتملا تايالولا
 ْق رخآ «تاداس» نع ربكا طوغضو تاءارغاو

 نامع ةمق تارارق نم لصنتب ,يبرعلا عضولا

 ليق نلعملا يبزعلا اففوملا ةيقدجم ىلع جرخومو
 ؟يبرعلا عضولا يف «تاداسلا» اذه لثم رفوتب

 ىلع درمتلل ليدبلا ينويهصلا رايخلا اما
 قيرط نع برحلا وهف يلودلا رمتؤملا قاقحتسا
 نم ضارغا ةلمج ققحت ةيركسع ةيلمعب مايقلا
 ةقطنملا ضرا ىلع ديدج عقاو رما ضرف اهنمض
 تضخمت دق ناقالمعلا ةمق نوكت امع رظنلا فرصي
 .طسوالا قرشلا ةنضق ددصي هنع

 موجه نع ددحتملا ثيدحلا نا ملعلا عم اذه

 وذ ةمداقلا ةبيرقلا ةرتفلا يف قارعلا ىلع ريبك يناريا
 فقوم ىلع درلا ثيح نم ءاوس عوضوملاب ةريبك ةلص
 ةيلمعلا عم ماهسالا وا .نامع ةمق يف قارغلا
 رمأ مسر ةلواحم ف ةتيبملا ةينويهصلا ةيركسعلا
 .ةةطنملا رع كوح فاو

 قفاوتت يتلا ىلوالا ةرملا تسيل .ةبسانملاب .هذهو
 ىلع ةريبكلا ةيناريالا تاموجهلا نمازرتتو اهيف
 ىلع ةينويهصلا تاءادتعالا عم ةيقارعلا ةهبجلا
 اروركم تاب دقو ...هيف ينيطسلفلا دوجولاو .نانبل
 ىتح ةرصبلا نم ةدحاو برحلا هذه نا لوقلا

 .ةروقانلا

 ردب نائدع

 00 اة جت 1 ب بج تا طبخ 4طن طن طمت و جتا تا ردو جم موس سطل طنا
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 ةيبرعلا ةعيلطلاب صاخ  طايرلا

 ممالل ماعلا نيمالا اهارجأ يتلا ةلصفنملا

 برغملا نيب راليوك يدزيريب ديسلا ةدحتملا
 ذوفنلا لوح نيعراصتملا ويراسيلوبلا ةهبجو
 ,رئازجلا عمو .ةيبرغلا ءارحصلا يف ةدايسلاو

 :ةيوارحصلا ةهبجلل لوالا معادلا اهفصوب

 يتلا ةقطنملل ةمخاتمو ةينعم اهرابتعاب ايناتيرومو
 لصاوتم قيسدتبو ءاذه دعب .ءعارصلا اهيف يرجي
 ةوطخ قيقحت نكما ةيقيرفالا ةدحولا ةمظنم عم

 ةمظنملا لبق نم ةلوذبملا يعاسملا قيرط ىلع ةيلمع

 مدد ءارحصلا عارفل يملس لح داحبيال ةيممالا

 قيرط نع ريصملا ريرقت أدبم قيبطتب هيلا لصوتلا
 ريبعتلا نيدوارحصلا ناكسلا لوخي ءاتفتسا ءارجا

 ةدايسلا لظ ىف ءاقبلا ةدارا نأاشب مهبأر نع

 ءصاخ نابك يف مهسفناب لالقتسالا وا ء.ةيبرغملا

 افلس هوع دتو .ويراسنلوبلا ةهبح هيلا وعدت ام وهو

 .«ةنوارحصلا ةب ةنيرعلا ةيروهمجلا» ب

 ةنجللا عورشم ْق ةيلمعلا ةوطخلا لشثمتتو

 نم :ًاقالطنا كلذو .اهفلم اهدادعا ْق ةدنقتلا ةيممالا

 ىلا كلذ دعب .لقتنتل :ءارحجصلاب ن نويعل ةئنيدم

 ىعست يتلا قاروالاو .ايناتيروم اريخاو رئازجلا
 يلوا نييعتب قلعتت اهعيمجت ىلا ةروكذملا ةنجللا
 دييحت نامض ةيفيك ةساردبو .ناكسلا ةيعونل
 .ءاتفتسالا ءارحا لالخ ةيبرغملا ةرادالاو شيحلا

 نيمالا اهسارتب يتلا ةخجللا هذه نا مولعملا نمو

 ةدحتملا ممالل ةصاخلا نوؤشلا يف دعاسملا ماعلا

 تايلمع يف نيضتخم ًاريبخ رع ينثا نم نوكتت
 يف اذكو .ةيمومعلا ةرادالا ىفو .ةيممالا مالبسلا

 نيد بشن دق ريبك فالخ ناكو .تاءاتفتسالا ميظحنت

 لاصتالاو تارواشملا نم ةليوط روهش دعب لني
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 ءارحصلا ىلا ةددقتلا ةدحنملا ممألا ةنجل لوصو عم

 ىوتحمو اهترايز عوضوم لوح رئازجلاو برغملا
 ديسلا يرئازجلا ةيجراخلا ريزول قبس ذا اهتمهم
 باحسنا نع ثدحت نا يميهاربالا بلاط دمحا
 ديسلل هسفن رمالا بسنو .ةيبرغملا تاوقلل قيسم
 ةينابسا ةفيحص قيرط نع .راليوك يد
 تبرعا نيح يف .كلذ بذك يذلا (ايسدنابدينا)
 ةنجللاب اهبيحرت نع .ةرم نم رثكا طابنرلا
 برقا ىف ءاتفتسالا ةرطسم قيبطتل اهدادعتساو

 1 اظيض ةينطت فاقنو نق ا قسما

 - ىلا وحلا نورجل) ع ممن 03

 هجئاتن ولع ةقداصملل اهئيهتو .لاجآلا
 اهددع يف «ةيبرعلا ةعيلطلا» هتدروا امل اديكأتو

 ةنرتقملا ءارحصلا ىف نانئمطالا ةلاح لوح قباسلا
 ةيبرغملا ةحلسملا تاوقلا لبق نم بقرتلا نم عونب

 موي بقرتلا اذه دكؤي ام ًامامت رجفنا
 لوصو نم طقف نيموينلبش يا (مال/ )14/١ ١

 نم اهلايقتساو ساف ةنيدم ىلا ةينقتلا ةنجللا
 ةلاكو تعزو نأ 1/١ ٠ ) يناثلا نسحلا كلملا

 نايبلا (ةيمسرلا ةلاكولا) ءابنالل يبرعلا برغملا
 نع ثدحتي وهو .ةيبرغملا ناكرالا ةدايق نع رداصلا
 يلتاقمو ةيبرغملا تاوقلا نيب ةريبك ةكرعم عوقو

 يعقوم يف موجهلا تنش يتلا ويراسيلوبلا ةهيج

 2 لوح ءارحصلاب ةكدرد ماو ةيسرافلا

 ةينرغملا ةدايقلا تنلعاو .ثلاثلا يبرغملا

 م اذكو اهفوفص يف ًاليتق نيعبسو نينثا طوقس

 ىلتق نم ؟ 45 نايبلا دّذع اميف ًاحيرج نيعيس ةباصا

 نم اهناب كراعملا هذه طابرلا تفصوو .ويراسيلوبلا
 دعب كلذو ءءارحصلا اهتدهش يتلا تاهباجملا ىوقا

 رهش ذنم اديدحتو :ةلماك ةندهب تزيمت روهش ةدع

 .يضاملا (سرام) راذآ

 فحص زكرم .طايرلاو ءاضيبلا رادلا فو

 ةعمجلا موي دادعا ترهظ .ةضراعملاو ةموكحلا

 اهتاحفص يف ةزراب نيوانع لمحت )0/1١//81(

 يأر ف ةدكؤمو .ويراسيلوبلا موجه نع ةنلعم ىلوالا
 اهنم فدهلا ةيركسعلا ةيلمعلا هذه نا كرتشم

 ةثعبلا لوصو نم 4/ لبق ةقطنملا يف رتوتلا ديعصت
 مالسلا ةمهم فسنو ,ةدحتملا ممالل ةعباتلا ةينقتلا
 رالي وك يد ديسلا اهلالحا ىلا ىعسي يتلا ةيممالا
 فارطالا ةفاك نم تادهعت ىقلت ناو هل قيس يذلا

 اهل حاتيسو ةلقرع ةيال ضرعتي نل ةنجللا لمع ناب
 ريتعتو .بولطملا ينمالا وجلا ف اهفلم دادعا

 ديدجلا موجهلا نا را يف ةيمسرلا رئاودلا

 هن تدهعت امل ًاضقن لثمي ويراسيلوبلا ةهبجل

 قيبطت نم فوخلا ف نمكي هاوحف ناو ,رئازجلا
 ,هنع رفستس يتلا ةجيتنلاو .ءاتفنسالا ةرطسم

 قلعي قدي يذلا لامالا عما بالعقم ريغ نول نق يدلناو

 هدوجو ةيعورشم يف برغملا نوعزاني نم اهيلع

 ةيبرغلا ءارحصلاب
 مادصلا هثدحا يذلا جاجترالا ناك اياو

 ممالا.ةنجل لوصو عم زاوتب ءارحصلا يف يركسعلا
 اهعسو ام اهتمهم نفنتس ةريخالا هذه نإف .ةدحتملا

 يذلا راليوك يد ماعلا نيمالا ىلا اهريرقت لقنتل كلذ

 ذيفنتل ةيلمع تاحارتقا عضو كلذ ءوض يف يونس

 برغملا نم لك ىلا ةديدج ةرايزب مايقلاو .ءاتفتسالا
 تاءارجالا لوح تارواشملا قيمعتل رئازجلاو

 نا ىلع .لاجآلا برقا يف عازنلا مسحل ةيئاهنلا
 ىدلو .ةيبرغملا ةيمسرلا رئاودلا يف دئاسلا روعشلا

 يف كيكشتلا نع ردعي ةينطولا ةيبسايسلا ةرسالا

 فقول .اهمعدب نمو .ويرايسيلوبلا ةهيج دادعتسا

 ناب هسفن تقولا ِق .يحوبو ءرانلا قالطال يلعف

 اما .ةلوجلا نوبسكيس مهنأب نوعنتقم ةيراغملا
 لبق رخآ ليوط طوش اهماما ناك امبرف ةدحتملا مالا

 قيبطتل ليقارعلا ةفاك اهقيرط نم لوزت
 لماكت فقوي يذلا عارنلا اذه ءاهنإو ءاتفتسالا

 ١91/6 ةنسس ذنم يبرعلا برغملا
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 ةرك دوعو نم دحاول ذيفنتو .. ىرخأ تاوطخ
 101 100171 قا قا هش هندسه حجج جب بت حاج 6 1 افلا

 ةعاسلا ناونع جاتفنالاو نمألا
 يضلؤل يأ
 مدا حط د ف

 يروتسدلا بزحلا رود عجارت دكؤت هتديكرتو «يموقلا نمألا سلجم» ليكشت
 - نمألا داسحل انقؤم

 0مل سوت زماواو 77711 1 حسو عمة تن 000 09 فس تضع و راقت وود نو ت١

 نت 1 قناة لتجار 7ع تتج وج جدمج جصدم جو يم وججاج جر ووجب م وبسم جوج

 بسمو ةهسجوت تت تجمد سوسسس سامبا

 عد 22 ه8 082 توي د 828228# هم

 يسنوتلا مكحلا لمع جمانرب ع حوضو مغر
 ذيفنتلا تاوطخ نا مغرو .نلعملا ديدحلا

 نم ةدضافلا حوباسالا لالخ هد كوالا

 اهليصافت يف وا ماعلا اَيطَخ ِق يا ,كلذك تءاح

 ىلع - لقالا ىلع نآلا دحل لدي فاك حوضو نمض
 يتلا ءىدابملاو فادهالا ءارو ريدقتلل ةيذ دوحو

 اهتدكا امكو يلاحلا ربمفون - نيرشت ا/ نادب اهنمضت

 ريدزولا ةودن ةصاخ كلذ قم نلوؤسلا تاحيرصت

 تادجحتسملاو تايطعملا ضعمب ناف .ةيفاحصلا لوالا

 ةديدجلا ةطلسلا لمع يف ةيئارجالاو ةيسايسلا

 مرش يف ماعلا دهشملا نأب لوقلا ىلا نيبقارملا عفدت

 ءوضلا جوازتي مستب نهارلا ةيسنوتلا ةطلسلا

 ءرجلا لتحت ةريثك ءوض عقب نا عمف .ةمتعلاو

 نع لفغي نا دهاشملل نكمي ال ؛ةحوللا نم عسوالا
 هلعجت يتلا ةمتعلا اياوزو .ةريغصلا لالظلا عقب

 تلاز ام ثادحاو ام قئاقح وا .ام عئاقو نع لءاستب

 ال بابسأل هلاجرو يلع نب سيئرلا لضفي .ةمومضم
 اهنع فشكلا مدع .ةعاسلا ىتح مهريغ دحا اهملعبي

 .اهحيضوت مدعو
 نا هنكمي ال امك نهكتي نا بقارملل ىنستي ال ذاو

 مدع عمو ةيور نود ةجئارلا تاعئاشلل ملستسي
 مومضملا فاشكتسا يف هدغاس نيقب يا دوجو

 اننا لق وا :ةحوللا ةدهاشمب يفتكنس :يفخم لاو

 امك مكاحلا يسايسلا مرهلا ةروص ضرعتسن فوس

 تايطعملا هب حمست امب مايقلا عم اهرهاظ يف ودبت
 .تاحاتنتسا نم ةفوشكملا

 يسائرلا ,جاطرق» يرصق نيب يمويلا لمعلا قسن
 ١54177 يناثلا نيرشت ٠١  ؟174 ددعلا  ةيبرعلا ةعيلطلا - <32

 ان ا ضو ف ية ون م 5 1 ووصول 1 طنا ووك وت سم جو ووو وت

 ومنت اهنم رثكا ةيسايس ةريدك عيراشم ءاغلاو ةرمتس تيسرربلا رفاظن اسم
 نوجا ل 11 اا دو سس جساس وجااا سر تما مد هب نا تالت اونو ج ةاطلالا#ا

 5 داكي ماستقأب يشب يموكحلا «ةيصقلا»و

 لثمملا ةلودلا سأر نبب راودالاو فئاظولل احضاو

 يداهلا لوالا ريزولاو يلع نب سيئرلا صخشب
 لوالا يسايسلا لجرلا هرودب لثمي يذلا شوكبلا
 نا كلذ نم . .ةيلاحلا ةموكحلا مقاط ُِق ًانزو لقئالاو

 ىلع نآلا دحل ظفاح يلع نب نيدباعلا نيز سيئرلا
 يف اريزو ناك نا ذنم هيف ةفورعملا هتنصخش جحمالم

 ليلق .روهظلا ليلق لظو :قياسلا سيئرلا دهع
 رادضا ةزيمي ايفتكم :تاحيرصتي ءالدالاو مالكلا

 ,ريبك زورب نود فارشالاو هيجونلاو .ىلعألا رارقلا

 كلذ ناك امير .عراشلل ةرشابم ةسمالم ريغ نمو

 ةبطاخم ىلع هدوعت, مدعو يفيظولا هنيوكت مكحب
 لعفب ًاضيا كلذ ناك امبرو .رشابم لكشب دوشحلا
 لاجملا ةفرعم ىلع ةيذيفنتلا ةزهجالا ةفرعم راثيإ
 اهنيبت ىرخا بابسال كلذ ناك اميرو .يذيفنتلا

 يداهلا لوالا ريزولا ىلوتب لياقلاب .ةمداقلا مايالا

 ليوطلا هسرمت ىلع نوبقارملا عمجُي يذلاو شوكبلا
 .ةيلاعلا هتربخ ٠ .الوادت ردكا رسعتم وا «نكمملا نفي»

 رييستلا ةمهم .اهتايضتقمو يسايسلا لمعلا ةبعلب
 يروتسدلا بزحلاو ةموكحلا لمع ْق يمويلا

 فادهإالا حيض وم ةمهم ىلوتي امك .مكاحلا

 تالاصتالاب و ةيفاحصلا تاءاقللا ردع تاسايسلاو

 ةضراعملاو مكحلا ُْق ةينعملا فارطالا عم ةفلتكخملا

 .ةيبعشلاو ةيمسرلا تامظنملاو

 ةغللا نمو مكحلا لمع بولسا نم ًاقالطناو
 ةطلسلا ةفاحص ِق ةيلحلا ةيميسرلا ةيمالعالا

 برحلا رود ودبي .عومسملاو يئرملا مالعالا ةزهجاو
 هذه يف و رارقلا ردصم يف ايبسن اعجارتم يروتسدلا

 كلذو .ريمفون  نيرشت ا/ ذنم لقالا ىلع ةلحرملا

 ةسيسؤملاو يموكحلا يدهتتلا ناهجلا باسسحل

 كامهنا ببسب كلذ نوكي له .ةيركسعلاو ةينمالا
 بيلاسال ةلجاع ةعجارم ةيلمع يف ةيبزحلا ةسسؤملا
 :ةييقروب ةيحنت دعب ديدجلا ريغتلل رظنلاب اهلمع
 ةدايقلا اهتضرف يتلا ةديدجلا تايطعملا ءوض ىلعو

 ريغ هنا مولعمو ؛يلع نب سيكرلا ًاساساو ةيسايسلا

 :يروتسدلا بزرحلا يف ديصرلا الو روذجلا حسار
 هرواحمو بزحلا ةاتع داعبا بنسب ةصاخ كلذكو

 حضتي أدب كلذ عم .؟حايصلا دمحم لاثما ةبرقفلا

 ةيركسفلاو ةينمالا ةسيسّؤملا نا نيبقارملل

 ةيزكرم رثكاو مها راودا بعل ىلع ةلبقم ةيسنوتلا

 مايا اقباس هن تفتكا امم معلا بيلاود ىف امسحو

 دهع تناك يتلا ةبقحلا كلت .ةيببقروبلا ةبقحلا
 نيح يف .عزانم ريغ نم ؛يبهذلا» يروتسدلا بزحلا
 ضارغالا ةمدخب ةينمالا تاهجلا تلفكت
 ًءاغلا ةيسنوتلا ةيركسعلا تدهشو .؛ةيروتسدلا»
 ىلع يسايس ءدجم» يا ىلا لوصولا ةيناكمال ًامات
 يبرعلا نطولا نم ىرخا نادلب يف لصح ام فالخ
 .ثلاثلا ملاعلاو

 كهرالل ةاصع فاشتكا و نمألل سلجم
 نمالا سلجم» لبكشت د يحاو مل اذكهو

 نييقارملا ءيلاحلا ريمفون - نيرشت 7٠ ٍْق «يموقلا

 يف هعون نم زاهج لوا اذه نمالا سلجمو .اريثك
 هذهب ةيدما ةسسؤم عضو مت نا قبسي مل ذا سنوت
 دهعلا ةليط قباسلا يف لكشلا اذهو ةيمهالا
 ىلع فارشالا ةيروهمجلا سيئر يلوتيو .يبيقروبلا
 نايبلا هركذ ام بسح هتيوضع ْيف مضي يذلا زاهجلا
 عافدلا يا .ةدانسلا ءارزو :لوالا ريزولا يمسرلا

 ةلودلا بتاك مهعمو ,ةيلخادلاو ةيجراخلاو
 ةفاضا شيجلا يف ةماعلا ناكرالا سيئرو ةيلخا دلل

 ةضماغلا لالظلا عقبو ةيباهرالا ةباصعلا يلع نب نيدباعلا نيز

 24 زنا نحب ندم ىلحطات -



 اما !!مهراتخب نيذلا ظابضلا نم ريخالا اذه هاري امل

 ةساردو عمجب» لثمتتف «يموقلا نمالا سلجم» ةمهم
 ةينمالا تايطعملاو تاميولجملا عيمج مييقتو ليلحتو

 ةسايسلا يف (يرطقلا ينعي) يموقلا نمالاب ةقلعتملا
 نما ىلع ًاظافح ةيعافدلاو ةيجراخلاو ةيلخادلا
 عاذملا ناييلا فضي ملو ٠. «اهتاموقمل ًامعدو ةلودلا

 ىفتكا امنا !؟درو امل حيضوت يا نيرشت 5 موب

 مايقلل ططخت تناك ةباصع» فاشتكا نع ثيدحلاب
 نيلوؤسملا نم ددع لايتغا فدهتست ةيباهرا لامعاب
 عبتت» مت هناو .«ةيندمو ةينما تاشنم ةمجاهمو
 فاشتكاو ريخالا ربمتبس- لوليا رهش ذنم ةباصعلا
 تناك ةيكلسال تازيهجتو ةيدرفو ةيبرح ةحلسا

 ةيا ريغ نمو حيضوت يا نود اذه درو .ءاهتروحب
 .ربخلاب نيينعملا ةيوهل ةراشا

 ةيباهرالا ةعومجملا نع نايبلا اذه نا ريشملا

 ةلخ دوجو ابن ايمسر تاطلسلا بيذكت نم طقف ماي ةعبرا دعب ءاج نيلوؤسملا نم ددع لايتغا ططخمو
 فدهتست ةبيقروب سيئرلا مكح مايا رخآ يف ةقباس
 فقب :كاذنا لوالا ردزولا نيدباعلا نِيز لايتغا
 ةفيلخ ةحازال حسماطلا حايصلا دمحم اهءارو

 :- هعمو هناكم لولحلل ًايروتسد ةيبقروب

 لهف . !ةبرقملا ةبيقروب ةيشاح نم هريغو يريخسلا
 نايب يف ةروكذملا ؛:ةباصعلا» نيب ام ةقالع نم
 يذلا حايصلا ططخمو .يموقلا نمالا سلجم»
 لعف درب لصتي رمالا نا ما ؟ًاعطاق ًايفن هيفن ىرج

 مايقلا نيفرطتملا نييفلسلا نم عيماجم يونت تناك
 نييفلسلا تامكاحم ىلع ًادر يضاملا لوليا ذنم هب
 ؟ةعساولا

 !نآلا ىتح حضاو وا ددحم باوجحال

 ةيفصت ىلوتي دق ؛يموقلا نمالا سلجم» نا مهملا
 تارابختسالا لاجم يف قباسلا دهعلا تافلخم

 رعت ةَمدخ ف سلا ةقودكأ 7 شوكبلا ينال

00 
25 

 ةحاسلا طيضل ةفاضا ًايركسعو ًايندم نمالاو

 ةطخل الامكتسا ةضراعملا يف نيفرطتملا ةرصاحمو

 ةيلخادلل ارفف ناك امدنع ةميدقلا ىلع نب لمع

 مهايالخو مهتكرحو نيينيدلا نيفرطتملا لمع نأشد

 ال وهو ةعاسلا ناونع ينمالا طيضلاف .ةيرسلا

 ةرورض عم مئاقلا ديدجلا دهعلا رظن يف ضقانتي
 ةيددعتلاو حاتفنالاب ةيسايسلا ةايحلا ةندهت

 سبسا ىلع ضراعملا طاشنلا ميظنتو ةيبزحلا

 لقالا ىلع اهنم ءزج وا ليوطلا يبيقروبلا دهعلا
 لطعلا ةمانز ورو ينمالا لاجملا ىلع رصتقن ال اهنإف

 ,بسحف ةلودلا يف ةيدوكوتوربلا رهاظملاو ةيمسرلا

 ىلع ٠ «شوتورلا» ضعب لمشتل كلذ ىدعتت لب

 .ةعيتملا ةدلاملا ةنيناوسلاو عيابسلا ينئامنالا ططخملا

 نع ًايئاهن رظنلا فرص ىلع تاطلسلا تنلعا دقف

 ًاعمزم ناك يتلا ةفلكملا عيراشملا نم ريبك ددع

 ةقلعتملاو _ هب لمعلا أدب اهضعيو  اهّواشنا

 رفوي امب .هتماعر ةدايعو ةييقروب صخش ديجمتب
 دالبلا داصتقا دجبي تارائيدلا نم نيبالملا تارشع

 عيراشملا نمو .اهل ةحاحلا دسشا ف هسفن شهلا

 ةمصاعلا ىلع ةفرشملا ةيصقلا ةحاس ةّئيهت ةاغلملا

 بصن دييشت ديري قباسلا سيئرلا ناك ثيح سنون
 يف تارئاطلل ناثطيهم عورشمو .هصخشل ممص

 نم مكض قدنفو .ريثتسملا ةريثالا هتدلب راطم

 نا مولعمو .كلذك ريتسنملاب ماقيس ناك ىلوالا ةجردلا
 ةينازيمب اهدحول رثاتست تناك ةللدملا ةنيدملا هده

 يف ةعمتجم تاظفاحم سمخل صصخي ناك ام لداعت

 .رطقلا يف اهيلع بوضغملا قطانملا

 عررخلاو لخادلا ف ماتفدا

 ةطلسلا اهتعطق يتلا دوعولا ذيفنت باب يفو

 سلجم قداص .ماعلا يأرلا ماما اهيسفن ىلع ةديدجلا

 ىلع يلاحلا ريمفون  نيرشت ١١ موي يسنوتلا باونلا
 كلذكو .ةيسنوتلا ةضراعملا هب تبلاط امللط نوناق
 وهو .ةيلامعلا تاباقنلاو ناسنالا قوقح ةطبار
 ىلع يظفحتلا فيقوتلا هدم ديدحتو طيض نوناق

 لاقتعالل اهب حومسملا ةدملا كلذكو ,قيقحتلا ةمذ
 نمو .نيمهتملل ةيسنلاب ةمكاحملا ءارجا لمق تقؤملا

 ريغ قيقحتلل فيقوتلا امك لاقتعالا ةدم تناك لبق
 يبكل ثدحتسملا ديدجلا نوناقلا ءاجف ةطوبضم

 .نيبقارملا نم ريبك ددع رظن يف ةلوبقم لاجآب اهددحي
 اهتددح يتلا ددملا ىلا اهاوتسمب لصت مل اهنا مغر
 ,ريثكب اهنود تءاجو ةريثك ةيطارقميبد لود نيناوق

 ًايباجبا ىدصو ًاحادترا نوناقلا اذه رودص يقل دقو

 ضراعملاو ماعلا يأرلا قلق فخي مل نإو .اظوحلم
 ذيفنت هب ريسي يذلا قسنلا هطب نم لوجخلا
 .ةيطارقميدلا دوعولا

 .تءاح لخادلا ف ةيحاتفنالا تاوطحلا هذه

 حاتفنالل ةيسنوتلا ةيسامولبيدلا تاوطخ يزاوتل
 راجلا ىلع  ًاعبط اهتباوث نمض  جراخلا يف
 ريزو يريتسملا دومحم بهذف .ايبيل يف سكاشملا
 موي سلبارط يف نييبيللا نيلوؤسملا ةلباقمل ةيجراخلا

 تاقالعلا عيبطت ثحبل يراجلا رهشلا نم ١
 ةداعا نا نع نلعا ثيح .ةيجيردتلا هتريبسسمو

 ءاضقنا لبق ًايمسر متتس ةيسامولبيدلا تاقالعلا
 ددحم جمانرب ءوض ىلع كلذ يرجيسو ,ماعلا اذه

 ماع لصنق نييعتب أدبو ,جيردتلاب هذيفنت متي
 دكا امك .سلبارط يف يسنوت لصنقو سنوت ف ايبيلل
 ةدحو نا ىلع ىرخا ةرم يسنوتلا ةيجراخلا ربزو
 ريغب موقت نا نكمي ال ةدوشنملا يبرعلا برغملا
 لك يف لماشلا نواعتلا نم ةتباث ةميلس سسا
 يف ) يبراغم رطق يا ينثتسي ال لكشبو .نيدايملا
 .(ىصقالا برغملل ةحضاو ةراشا

 دومحم ةيجراخلا ريزو نا ريكذتلا ردجيو
 نامع ةمق ءاهتنا دعب سيراب راز دق ناك يريتسملا
 ةروصب يسنرفلا فرطلا عضو راطا يف ةرشابم
 ةكرح نمضو هتاز راطالا يفو .ةديدحلا عاضوالا

 شوكبلا يداهلا لوالا ريزولا روزي ةيبراغملا سنوت
 ةدع لمشت دق ةلوج علطم ىف يرئازجلا فيلحلا
 تاطلسلا حاتفنا نا كش الو .ةقطنملا يف لود
 اهرظن يف ودبي يبيللا اهراج ىلع ةديدجلا ةيسنوتلا
 دييحت ضرغب ؛ةلجاع ةيداصتقاو ةيسايس ةرورض
 ةدراولا ءاهددوت» تارشؤم نم ةدافتسالاو سلبارط

 صولا هدادعتساو ردخالا يفاذقلا ديقعلا باطخ يف

 ,«سنوت ىف ءاقشالا ةمذ ىلع ةلماك ايبيل تاناكما

 نم ةيلامعلا ةانقلا حتف ضرغل صاخ هجوبو كلذكو
 ةيسنوتلا ةلاطبلا ةدح فيفخت متي ثيحب ديدج
 ناك املثم ةيبدللا قوسلا ىلا لامعلا نم جاوفا عفدب
 ماظتنا سنوت يف ظحول دقو .ةقباس تارتف يف رمالا
 يف نيبغارلا لامعلا نم ةليوط راظتنا ريباوط
 نا امك .«ةيريهامجلل» لوخد تاريشأت ىلع لوصحلا
 نع ايبيلب قاحتلالاب ادب نيرجاهملا نم ضعبلا
 .انيثاو اطلامو امور قيرط

 فيرشلا ناورم
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 دنزرب اد نودع دج دج هج اج اهل دج جب هاج

 لالخ .:ينارمالا ينطولا رزرحتلا شيجح. هذفن يعون يركسع موجه يف

 يدهاجم» ةمظنم نع رداص نادب نلعا :ةيناربالا تاوقلا .دض .يضاملا عوبسالا

 ايدنج ؟١٠76 يىلاوح حرجو لتق نع رفسا موحهلا نا. هضراحملا ةيئاردالا ٠ قلخ

 .ايتاردا

 ايدنج 1“ لتق يناربالا ينطولا ريرحتلا. شيج نأ رداصلا نايبل ا لاقو

 100 : 0 24 1 .ةعاس "٠١ ترمشسا ةكرعم يف < نيدناربا دودح 3 ا ”١ يلاوح حرحخو

 يتقم هشارن يذلا :يمالسالا عاقللا 3 17 نم ةريبك تايمك ىلع ءالبتسالا ف  حجن ريرختلا شدج شح نا هلوق نايبل ١ فاضاو

 شلا ةيئائنللا ةيرو محلا |( | ريمدت مت هنا ىلا اريشم .اهءارو ةيناربالا تادحولا اهتفلخ يتلا داتعلاو ةحلسالا
 صرفت يذلاو (دلاخ | ' .ةناريالا تاوقلا اهمدختست ةيزكسع ةبرع ٠٠١ ىلاوحو تامبابد رشع :نم رثكا
 .ىرسالا ف اوعقو ندذلا نب نيدناريالا طانضلا نم ةريشع ءامسا نايبلا دروا مث

 ذيفنت ىلا ىلودلا نمآلا سلجم. ,قلخ يداجم». ةمظنم تعد ةيناث ةهج نم

 ىلاحلا يناربالا ماظنلا هيف يناعب يذلا تقولا يف سلجملا نع رداصلا ه5 رارقلا

 ةلصاوم نم هتايح دمتيسسي يناردالا ماظنلا نا ةمظنملا تربتعاو .ةقناخ ةلزع: نم

 «يناردالا ينطولا ريرحتلا شيجح اهذفني ينلا ةبركسعلا تايلمعلا ناو. ترحلا

 .ةيغاطلا ينيمخ مكح نم نريناريالا ٍداقَمإ لجا نم متن

 : ءاسؤر نم أددع مضي يذلا . ءاقللا» نأ
 :.باونلاو ءارزولاو نيقباسلا تاموكجلا

 َ» " - ديقت ءابنا 0

 بيجت دمحم ي
 . "10 بادم“

 انني ا

 ع

 عوجلاو رقفلا لوجو نم هذقنمب نم ىلا علطتب بعشلا ناو

 هةمادختسا نم ٠ را نيعوبسالا يف ؛فثك داشرأ نسيئرلا نا نم مغرلابو
 0 يف الا ةيلاخ وددن يتلا اهتادحاو اكاد عراوش يف شيجلاو ةطرشلاو نمالا تاوق

 00 عطقتست ملف . ديدش قافحاو لما ةيبحب بيصا هناف . يمعشلا رهاظتلا تالاح
 ٠ - ةضراعملا بازخألا تادانق عم مهافتلا وا .بارضالا فقو نمالاو ةطرشلا تاوق

 ةلاقتسا ىتح بارضالا يف رارمتسالاب تدهعت يتلا  شيدالغني يف ًابزح 50

 ةطلسلا نم لارنجلا
 حارتقاب مدقت امدنع .ةضراعملا بازحالا قيوطت ىلا داشرا لارنحلا ىعس دقو 89

 ةضراعملا تادانقلا نا ريغ ,ةديدج ةيسائرو ةيباين تاباختنا ءارجا هيف دهعنتب .. 10
 ددع هيف ديازت يذلا تقولا ٍِق :بارضالا ةلصاوم ىلا تعدو تاحارتقالا تضفر تحت ضرالا زتهت 7 ماع .دنم ٠ سشيدالغنب سسئر داشرا دمحم لارنخلا

 .نوجحسلا يف نيلقتعملا نم عقيس هنا .نودكّؤي ٠ نيدساموليدلاو نيدقارملا ضعبو . عقب داكيو هيمدق
 يتلا ةضراعملا تادايق نا يف نمكت ,نودياحم نوبقارم لوقي امك ةاسأملا نكل 50 0 .رخآو موب نيب ةطلسلا

 .الولح نمضتب جمانرب الو .ليدي اهيدل نشسيل داشرا دمحم لارنجلا ةلاقا ىلا وعدن : يق .ةدحاو ةعفد .ةيسايبسلاو ةب ةيعامتجالاو ةيداصتقالا تامزالا تعمحت دقف
 .نا «نآلا ؛:ةضراعملا ءامعزل ةيسنلاب مهملاو سشددالغنب يف ةمكارتملا تامزالل ةعجان ا ةيسابسلا تابرنحلا ةمزا ,تامزالا كلت عم تفطو .داشرا لارثحلا هجو
 .يتلا شيجلاو ةطرشلاو نمآلا ةزهجا بهذت نأو داشرأ دمحم سشرلا ليقتس ةضراعملا تححن .امذدنع .ًاعنمج ترجفناو :ناسنالا قوقحو ةيطارقميدلاو
 نع ثحبلا ا دين ةطلسلا ةضراعملا بازخحالا ملستت امدنعو . دالبلا مكح يف هكراشت يف ماعلا بارضألا ىلا تعدو .ةيبعشلاو ةبسانسلا اهفوفص ديحوت يف ةيلاغنبلا
 نا ذإ رخآو مود نبب لحريس داشرا لارتحلا نا ودنسو .ةعجان لولحو جمانرب ' لارنحلا 2 ةضراعملا ءامعز مهتبو . :هتلاقتسا يىلافنبلا سيئرلا مدقت نا ىلا دالبلا
 .تايوتسملا عيمج ىلع للشلا نم ديزملا لمحتت دعت مل سشيئدالغنب .«شيدالغنب يف ةيداصتقالا ةانحلا رمدو ٠ ,يعامتجالا مالسلا ضوق» هنأن دارا
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 اديعب تهذ يذلا تقولا يف .يتانبللا | .. ْ

 هيمح لقع يزكرملا يركسعلا لوؤسملا | 2
 ةيسنئتلان

 .ةوعنا

 ؟ ديدح وأ فاننتسا

 تاساردلا يجيرخ ةطبار نا ظحول
 دسسا تعفر اهسئري ناك يتلا ايلعلا

 لالخ تلح مث يروسلا سيئرلا قدقش
 ىلا تداع دق . 194 ماع ,ةفالخلا. ةمزا
 ناك اذا .فورعملا ريغ نمو ...طاشنلا

 طابشنلل ًافانتتسا ديدجلا طاشنلا اذه

 هتدايق ثيح نم .ديدج وه مآ :قباسلا
 !ةيميظنتلاو ةيسايسلا هتاهجونو

 يي لخدقلا
 ردعاصت نيبقارملا ضعب وزعي

 بونجح ىف اددجم يبونثالا لخذتلا
 ةيداضتقالا تانوعصلا ىلا .نادوبسلا

 سيئرلا اههجاوي يتلا ةيسايسلاو
 ءابنالا ديفتو .مايرم وتسيغنم يبويثالا .

 ,يبويثا نيبالم ةسمخ نم رثكا نا
 رفوت مدع ةلاج يف عوجلا نم نوتومدس |

 امع' الضف .مهل ةيئازغلا تاذعاسملا
 بوشن ناكما نم ةرهاظلا كلت هب رذنت

5 
0 

 م

04 2 

 دي

 معدب ايبويتا نادوسنلا مهتا دقو |
 يف ايركسع لخدتلابو قنرق نوج ةكرخ

 ءاقل نا ىلا ريشي يذلا رمالا .بونجلا | ٠
 سيئر نيب اعقوتم ناك يذلا ةمقلا |

 ىدهملا داضلا ينادوسلا ةموكحلا |

 ف .دقعي نل ,مايرم يبودشالا سيئرلاو |
 موطرخلا نيب رتوتلا ةدح دعاصت لظ
 0 . ءايابا سيدأو

 زال لس
 نيمداق نم ؛ةيمرغلا ةعيلطلا. تملع
 .ةدح نا .سيراب ىلا ةيبرغلا تؤريب نم
 ايسشيلنم يف نيلوؤسملا نيب تافالخلا

 ناو .عوجراللا ةظقن تفلي دق .لماع| 3

 ردح فكاع ديقعلا هيئانو يرن هيبذ ٠

 1ك دحأ[ نكاد كليك انج - 282--

 ةيبرغفلا توريب نم نومداقلا دكؤيو
 جراخ ىلا ءوجللا ىلا رطضب دق ىرب نا

 .هيضراعم ةوق تمانت نا دعب نانبل

 نارا ىف تاردخملا
 يتلا ؛ةيرجلا ناربا» ةرشن تداقا

 :قلح يدهاجم. ةمظنم اهردصت

 سرحلا نا دكؤن .نارهظ نم اهيلا
 ىف و ؤبسم نم اددع لقتعا دق يناربإلا

 ببسب .يلالملا ضغِب مهنيب .تاظفاحملا
 نمو .ةوسرلاو بيرهتلا لامعا يف طروتلا

 ال ام تمدعا ةيشاربالا تاطظلستلا نا ىلا

 نامدالا ةمهتب اقنش ايناربا ١” نع لقن
 مث يذلا تقولا يف :تاردخملا يطاعت ىلع

 يف نييقيقحلا نيطروتملا ىلع هيف رتستلا
 نامدالا عيجشتو تاردخملا بئيرهت

 1 سل

 واللا ذه ف
 يمدقتلا برحلا سيئر دعبتسا

 عيطتست نا .طالبنج ديلو يكارششالا
 . تناك يتلا «نيرجتلاو ديحوتلا ةهبج»
 فائثتسا .نانثدل ىف قشمد اهمعدت

 اهفيما ةلاقتساب تطرف نا دعب .اهطاشن
 نم نويرقم لاقو :دهوصناق ميضاع ماغلا

 نسسئر نيدو هندن لصفي ام نا, ظالبشح
 يرسم نيدو «؛يرب ةهنبث لما, انشيليم
 امم رثكا ..يناثبللا يغودشلا بزخلاو

  قالظ ةلحرم ةيلاحلاةلحرم او .عمجب'
 .«ءاقدضالاو ءافلحلا نيد

 حاارالا غزا
 تاثداحملا نع نامتكلا يط يقب ام
 يرخضملا  سيئزلا ' نيد ترجح ينلا

 ذيقنتب قلعتملا بناجلا وه ينانبللاو
 475 و458 يل ودلا نمالا سلجم يرارق
 ىقنلا دقو .ينانبللا بوثجلا لوح
 نا ىلع يرصملاو يناتبللا ناسسيئرلا
 نيراربقلا زيفنتل مئالم ىلودلا خانملا
 نم قادوا عودت ىدلا رمالا :ئيروكذملا
 لالتخالاب عرذتت ىرخا ةيفيلقا ىوق
 :بونحلل « لدتارسالا١

: 

 . ىسطعطلا تقشلا هب ياض ا
 ةيبرعو ةيسنئرف تامظنم تكراش

 يف ينيطيسلفلا هلعلا لوح عمخحتلاب
 سيرايب ةييسنت ديرلا «ساترابسوم» ةحاسن

 بعشلا عم نماضتلا موي ةبسانمل
 / يناثلا نيرشت 19 يف ينيطسلفلا
 دنجألا موي عمجتلا' مبا دقو ريسفوت
 ةطحم ماما ةرشفل ْ ١ ةعاشلا ٍِق مضامل 1

 ١ (وردملا) «سانراضوم,
 موي وه ريمفون 55 نا هركذ ريدجلا

 دقو :ينيظسلفلا بعشلا عم نماضتلا
 .٠ .يمسر مودك ةدحتملا ممالا ةتنلعا

 نطولا |ذه
 قافولا «وغنات»

 نطنشاو نيب رئادلا راوحلا نم ريخالا دهشملا نع ةراتسلا تعفترا "1
 نيتيجراخلا اريزو فينج يف حرسملا ةبشخ ىلع رهظو .وكسومو ا

 ملاعلا ناو .ةديعسلا ةمتاخلا ىلا تهتنا دق .امهنيب ةليوط ترمتسا يتلا
 ةرتفلا ف .فوشتابروغو نافير نيب نطنشاو يف «ةعئار ةصقر» دهاشيس
 .هنم رشاعلا ىلا ردمسيد / لوالا نوناك ل نم ةدتمملا

 نم أدبت ةداعلاك يهو .ةيناث ةرم تادب نيرابجلا نيب قافولا ةلحرم
 لئاسملا ىلا يهتنتل ؛هنم عرفتب امو ءيوونلا حالبسلا ةلاسم يف قافتالا

 .ةيميلقالا
 .امهنيب ةمق ءاقل لوا يف .فوشتابروغو ناغبر نيب راوحلا ادب امدنعو

 لشفلا نلعتل .ةيملاعلا مالعالا لئاسو تجرخ ١14865. ماع ف فدج يف

 . ءاقللا ءاهتنا ىدل لمالا ةبيخو
 نيب ةيناثلا ةمقلا ءاهتنا ىدل .ةدملاعلا مالعالا لئاسو يأر ريغتي ملو

 نا :كاذموي .اوظحال نيذلا مه لئالقو .كيفايكير يف .فوشتابروغو ناغير
 ,نطنشاوو وكسوم نيب مئاقلا ديلجلا رادج يف تحتف دق اهب سآي ال ةرغث
 ززع امو .قالطلا هاحتا ٍِق ال قافولا داجتا ُْق ريبست راوحلا بدلاود نآو

 نيلوؤسملا رابك نيب تلاوت يتلا تاعامتجالا .ةرغثلا ثودح لامتخا
 .كيفايكير ةمق ءاهتنا باقعأ يف تايفوسلاو نييكريمالا

 ٍِق هحئاتن هل نوكتس عقاولا اذهو .اعقاو تاد ىا ,قافتالا عدو قو

 قافولاب ةّينعم نوكت ام ابلاغ يتلا ثلاثلا ملاعلا لود يف اصوصخ .ملاعلا

 قافولاب ةينعملا لودلا كلت نيب نمو .اهريغ نم رثكا :نطنشاوو وكسوم نيب
 طوطخ ىلع اهدوجو ببسب اهريغ نم رثكا امبرو .ةيبرعلا لودلا .هجئاتنو
 دنع ةرشتنملا بورخلا بيسيو .نطنشاوو وكسوم نيد ةمئاقلا سامتلا

 تاناسحي ةرشايم ةقالع اهل .ةساسح لئاسم بيسي وا .اهدودح

 1 .امهحلاصمو نيرابجلا
 داحتالاو ةدحتملا تايالولا ىدل أدج ةساسح ةلأسم جيلخلا برحف

 عيطتسي لهف .اهريغ نم رثكا ةيساسحلا كلتب ةينعم نارياو .يتايفوسلا

 .قاقولا دعب برحلا ىلع مهرارصاو مهتنعت يف اورمتسي نا نارهط ماكح
 ؟نطنشاوو وكسوم نيب ةمئاق تناك يتلا ةدرابلا برحلا مايا ِق امك

 لك يف ًاضنا ةساسحو ةساسح ةلأسم :يليئارسالا»  يبرعلا عازنلاو
 : ,؟بيبا لت اهتيسح لهف .وكسومو نطنشاو تاباسح نم

 هنا ًاضيا ودبي .ًاماع رشع ةثالث ذنم ةيهتلملا ةرتوتملا ةرؤيلا نانبلو
 نا ًاملع .اهتاداسح هبف ةطروتملا ةيميلقالا ىوقلا عجارت لهف ... ساسح
 !؟نانبل يف امهتاباسح اعجار نطتشاوو وكسوم

 ...نطنشاو يف فوشتابروغو ناغير ةلواط ىلع نوكتس ناتسئاغفاو
 .ملاعلا.يف رنوتلاو عازنلا رؤب نم اهريغو

 يتلا سوردلاو جئاتنلا .قافولا ,وغنات» نم ريخالا دهشملا يف ُمهملاو
 نا نكمي ام مهملا لد ...ثلاثلا ملاعلا يف لودلا ةداق اهصلختسد نا نكمد

 اهريهامج ةحلصمل .نيرابجلا قافو نم :ةيبرعلا تاموكحلا هصلختست
 .ةيغاطلا ىوقلا نم اهررحتو اهمدقنو

 نسل

 ك .ف
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 نارتيم موجه يوذحي كاريش

 !اييرف توتلا ةقرو

 ١541 يناثلا نيرشت ؟١ 774 ددعلا  ةيبرعلا ةعيلطلا -

 تب: نع ةقدفحلا ةعاس

 : عافبإب
 ولا رت رت دووم رسوسوسو وخط حسو جوا ملا اجا ع وسو و

 واسس جالا حتا ب جا د جب سوو جعجتا7ا دود تب

 نف اهناب اهفيرعت يفكي له ؟ةسايسلا يه ام
 ىقونلا يسايسلا لمعلا وأ مكحلا ةيسرامم
 ءونض لع ةنيم فأدقاقيقحتأ هيلا لوبصولا

 اهذخا كلذ ىلا فدضن نا يشدد ما ةددحم جمارب

 ,مكحلا ةيكرح باعيتسا يف ةيئادلا ةنطفلا ةباثمب

 تاردابمي موصخلا تاهجاومل رمتسملا يدصتلاو

 ؟ةيموجه رثكا
 تافيرعت نع ثحبلا يف لاسرتسالا نكمملا نم
 لاحملا نم ةددعتم ةلئسا نم اقالطنا ىرخا

 فقوتلا نم ًاصانم دجن نل اننا ريغ ؛هسفن يسايسلا
 انناينغي امهنا دجنسو .نييلوالا نيفيرعتلا ماما
 :ةنهارلا ةيسنرفلا ةسايسلا لقح مهغل ًاريثك

 يتلا تاوطخلا ىلع ءوضلا طلست نيح ًاديدحتو

 اهتطساوب نيعيو .نارتيم اوسنارف سيئرلا اهوطخي
 .مكحلا ةسرامم يف جهنم ملاعمو كولس راثا

 دصر ةلضاومل انر ورض هاندجحو لخدملا اذه

 ىمسيب ام فاشتكا نع ةمجانلا ةماهلا تاروطنخلا

 بقاوعلاو .«ريشول» ةكرش ةيضقب اسنرف يف ًايلاح

 ةريخالا هذهب نا :ةصاخ ةفصب ءاهنع ةمجانلا

 تامولغم راهشإب سيلو ؛ةياهنلا يف .رمالاب قلعتي
 يف ؛:هذه .؛حالسلا ةكرش طروت نع :تعيذا نا قيس

 نوناقلا رظح ةينمز ةرتف لالخ ناريا ىلا ةحلسا عبم

 ماظن عم لماعتلا حالسلا يردصم ىلع اهلالخ

 تربتعا يذلاو :باهرالا تايلمع يف طروتملا نارهط
 مكحلا خيرات نم ةددحم ةلحرم يف ةيسنرفلا ةرادالا

 قفاوتت ال ةيجيتارتسالا اهحلاصم نا .يكارتشال

 روذحلا نعاتحد
 ىلا هنم ىيلاوملا ,يسنرفلا مالعالا ناك اميفف

 «وراغيفلا» ةفدحص) ةمكاحلا ةيثدميلا ةييلغالا

 ةيسايسلا حئاضفلا نع فشكلاب زيمتملا وا (ةصاخ
 «ينيشنا راناكول,) اهروذج فاشكتساو اهنئارقو
 ةفاكب :يسايسلا طسولا اميفو :(«نويساربيل»و

 ةيقارمو .«ريشول» ةحيضصفي لغشنم .هتائيه

 يبيراملا نخرخلاو :ةدزيلالا ربضصق لجدم ىلع اهاياظس
 توبص ناك وديوفل وس: عراش ل يكارتسالا برحلل
 ةرم اقفدتمو .ةرم ؛ائداه باسنب نارتيم اوسنارف

 ربع (مال/١٠ /15) نينثالا مود ءاسم .ىرخا

 ماما ةقيقحلا نلعي وهو . (51ا) ةعاذا تانوفوركم

 تاذ ةرجش ةقيقحلا نا امِيَو ,نييسنرفلا نييالم
 اذه نإف .قمعلا يف ةدتمم روذجو لئاه مجح

 وأ قاروالا نول دنع فقوتلا ضفر كنحملا يسايسلا
 الو اهلك ةباغلا يفخت ال ةدحاولا ةرجشلاف .ءاحللا
 ,ةلماكلا اهحئاضف رصانع هانكتسا ةردقم كلمت
 الا فرعت ال هذهو :ةيولطملا ىه ةباغلا نا لاحلاو

 تناك اذلف حيضوا ةرايعيو ءاهلاغدا رع بربقلاب
 يتلا :ةيحئاضفلا ةعيبطلا تاذ .ةيسايسلا ةلمحلا
 لينلا ىلا يمرت .«ريشول» ةكرش ةدضق عم تلعتشا

 هيلا يمرت ام نيب نم ءيسنرفلا يكارتشالا بزحلا نم
 حيلستلا ةقفص رثإ ةلومعو ىواشر يقلتب همهتتو
 نا يغيني عوضوملا اذه نإف روظحملا ىتاربالا

 هفارطا نم وا هتاياهن يف ال هساسا نم ًاضيا ذخؤي
 رفوتي ينلا ةيلاملا ةورثلاب .ًايرذج .طيترم هنا كلذ

 اهب لصوتي يتلا ةيفيكلاو ,كاذو بزحلا اذه اهيلع
 وا ةيلاعلا فيراصملابو لب .ةورثلا هذه ينجل
 تالمحلا فلتخم يف اهقفني يتلا ةدودحملا

 ىلع اهنمو .اهب موقي ئتلا ةيئيبعتلاو ةيميظنتلا
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 هذه لك .ةيباختنإلا ةلمحلا ةينازيبم ضاخ هجو

 يذلا مالا ةيضقلا ىرجم ْيف بصي ام يه رصانعلا

 ردصم نيبت متي يكل ةيولوالا اهل ىلوت نا يغبني
 اهنأشبي تاتادثا كالتثماو ةنسايسلا حئاضفغلا

 . كش يا اهلاطنال

 يف نارتيم سيئرلا ثدحت .عوضوملا اذه لوح
 نينذقت ىغيني» :لاقف (111) ةعاذا هعم اهترحا ةلباقم

 ليومت نينقت يغبني يا :ةيباختنالا تالمحلا ليومت
 .نآلا نم هلمع نكمي ام وهو (...) ةيسايسلا بازحآلا

 ام لكو نوقلتي ام لكب اوحرصي نا نيحشرملا لك ىلع
 حيرصتلا تاعريتلا عمجب نوموقي نيذلا ىلعو .نوقفني
 يمومعلا ليومتلا ةفعاضم ًاضيا يغبني .نوطعي امب
 الو.«تاهفتلل فقتي عتضو نم ذب ال نعل :2) .بازحإلل
 ام ةئيه دوجول ةرورض كانه نا يا .ةبقارملا نم دب
 ةهازتو ةقدقحو :ةدبصلا !نيف قل لاقي ام ةقيقتع .نقلزت
 نأشلا اذه يف ةاضقلا نم لضقا سيلو :تايلمعلا
 اعمر موقثأل اذا :دخآ اًيينك ١فطبقا ذا ثعاف (...)
 امو ؟نيعم ىوتسم نم نوبختنم هكلتمي ام ةيقارمب
 دعقملاب زوفلا لبق مهتورث فرعن نا نم عنمي يذلا
 ؟مكلذ دعبو :يباختنالا

 ,عبطلاب ينعا يننا» :لئاق نارتيم فيضيو
 سيئرو لوالا ريزولا ةمدقملا يف مهنمو «ءارزولا
 نيعرشملا كرتنل نكلو :باونلا ىلا ًالوصو .ةيروهمجلا
 اذه ذيفنتل ةيلمعلا ةرطسملا يه ام نكل «رمالا ريرقتل

 :ينآلا لكشلاب كلذ يسنرفلا سسّئرلا ىرد ؟روصنلا

 ةيعمجلا ماما نوناق عورشم ةموكحلا حرطت نا يفكي»
 ةيعيرشتلا ةرودلا ةياهن لبقو ؛ةمداقلا مايالا يف ةينطولا
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 + ىإ 8: ليه كلذ: كاقي مل ناو .لاح لعق ةزاجلا
 عيقوتل دادعتسا ىلع انأف (ريمسيد) لوألا نوناك

 ةتاتككسا ةرورب قف داقعتالا ىلإ ةاكربلا ةوعدل موتمرم
 رمال اَذَهَو ىداقلا (نياتي) قئاكلا نوتاك ريتك لالخ

 تقولا خويشلا سلجمو ةينطولا ةيعمجلل نمؤيس يذلا

 هذه يف .:ةيئاهن ةروصب .مسحلل (...) يرورضلا
 فما |( ةيسفرفلا) ةيووومجلا ةايهت حكم تلا ةيسلعلا
 .«ةنس ةئام نم رثكا

 لهذلا لود

 تاقيلعتلا تبراضت .نارتيم سيئرلا ثيدح دعب
 يف يهو :لعفلا دودر تددعت امك .تاليواأنلاو

 يتآلا ىلا ريشت اهلمجم
 ىلا ,ينيميلا يسايسلا طسولا يف بهذ نم كانه -

 ليومتلا طبض ىلا يعادلا فقوملا اذه ةانق نم زمغلا
 ةلواحم ةباثمب هيلا رظنلاو .يباختنالاو .يبزحلا
 يف تبكترا يتلا ةفلاخملا نع رظنلل فرصو ,فيرحت»
 نم «ناريا ىلا حالبسلا عيبب يكارتشالا مكحلا دهع

 اهلصح يتلا ةيلاملا ةدئافلا لوح جوري امو :؛ةهج

 ىلع ذخؤي ىرخا ةرابعب .كلذ ءارو نم نويكارتشالا
 ةيطغتلا هتلواحمو .هيف ةروانملا بولسا فقوملا اذه
 .«ةحيضفلا» ردصم ىلع

 ةينارتدملا ىوعدلا رابتعا ىلا بهذ نم ةمث -

 ةينيميلا ةيناملربلا ةيبلغالا لهاك لاقثا امهلوا
 .اهدوهج ةفاك عضو ديرت ينلا يهو ,ةديدج ءابعاب
 ةلمحلا ضوخل ةديدجلا ةنسلا علطم نم ءادتبا
 تافالخ روذب عرز امهيناثو .ةيسائرلا ةيباختنالا
 هنع فرعي يذلا ينيميلا فلاحتلا فوفص يف ىرخا

 عوضوم هاجت ةيلك ًامجسنم وا ًاقفاوتم سيل هنا
 ديسلا بزح نإف حضوا توصبو .ةسايسلا لام
 هعورفو (ةيسنرفلا ةيطارقميدلا داحتا) هيوناكول
 افالخ عورشملل سمحتت نا ىلع ةرداق ىرخالا

 يف ةيفافشلا هذه لثم اهجعزت دق ىرخا بارحال

 سيئر اهيلع حلي يتلا يسايسلا ليومتلا
 لب :يقالخا ناحتماك اهحرطيو .مويلا ةيروهمجلا
 حمطي نم لك هزاتجي نا دب ال رهطم ةباثمب اهبصنيو
 تايسائرلا وحن يباختنالا قابسلا يف لوخدلل
 .ةمداقلا

 ةطخ رهظم ةيسائرلا ةردابملا يف اوأر نورخآ -
 ماعلا يذرلا ماما نارتيم عضت ةمكحم ةيسايس
 ةيقالخاو ةهازن ىلع نيصيرحلا ةعيلط يف يسنرفلا
 بسكي ؛ةلاحم ال هيلع دوعتو .:ةيسابسلا ةايحلا

 ديدجت ىلع لوع اذا ةصاخ .ةيخانلا ةقث نم ريثك

 نيب نكاستلا دهع لعجت كلذ ىلا ةفاضالابو .هتسائر
 ال ةديج ةلصحمب يهتني يكارتشالا راسيلاو نيميلا
 هرابتعاب ةيروهمجلا سيئر اهنم ينتغي ناو دب
 .ةردايملل يلعفلا يعادلا

 نم مهو ٠ .هلبق نيرخا ٌةاعد كانه نا قحلاو

 عفدلا ٍْق اوأكلت مهنكلو .ةينيميلا ةيبلغالا ميمص

 زيح ىلا ةسايسلا لام ةلأسم يف رظنلا حارتقاب
 نع راعشك هب اوحول مهنا وا ينوناقلا عيرشتلا
 رثكا نإف ةهجاوملا ف مهو نآلاو .كولس نسح ةداهش
 نسحي «ةديصم» ماما هنا سحا مهنيب نم فرط نم
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 ؟كلذ ىلا ليبس نم له نكلو .اهيف عوقولا بنجت

 كاريف كاوج
 ةسايسلل رخآ فيرعت نم دلوتي نال لباق باوجلا

 اذهو .يدحتلا يدحتو لب .ءيدحتلل نفك اهحرطي

 .كاريش كاج لوالا ريزولاب عفد يذلا مهفلا وه
 لك بوكر ىلع لوعي .ةسايسلا نف يف ةرودب كنحملاو
 نا راهظاو هعقوم يف تابثلاب اهترصاخم لب .رطاخملا
 مغر هتعانق عم ًامامت قفاوتم يسائرلا حارتقالا
 ال ؛ةسايسلا لام» ةرجش نأب .رخآلا وه .هتعانق
 يف ارقنل ,ريشول ةحيضف» ةباغ يفخت نا نكمي
 «وراغيفلا» ةفيحص هعم اهترجا ينلا ةلباقملا

 يف برغتسا» :هفقوم ددحي فيك )14/1١١//8(

 ضعبلا اهنم ذختا دق ريشول ةيضق نا فيك ةيادبلا
 انتا... :ةيسايسلا بازحالا ليوم عوضوم رافال ةعيرأت
 نم رثكا ىعدنسي نا هنأش نم ام ءازال لقالا ىلع .انه

 ةقءاسلا ةيدلغالا نا نا انتا: وظحلا كفلآو. قيلعت
 اهتضق يتلا) سمخلا تاونسلا ةليط لمعت مل (راسيلا)
 اهّق:اهإ :عوسكوللاق:عيرشتا ا نا دنسصا لع (مكحلا:يف
 مكح لظ يف .نينطاوملا قح نم نا دقتعا انأف يتصخي

 لمعلا ةيكرح نع نكمي ام رثكا اوفرعي نا ؛ءيطارقميد
 ةيأب نكل .بازحالا ليومت صوصخلابو .؛يسايسلا
 ىطعي ىوتحم يا ذئدنعو ؟نوناق حرظ مزلي له ؟ةقيرط
 ةورث لمشتل ةبقارملا تاءارجا ديدمت يغبني لهو ؟هل

 يمومع ليومت يف ريكفتلا يغبني له ؟ةسايسلا لاجر
 تانه ناشي. ةقلطملا ةيفافشلا .نضرف كك ؟نباؤحالل
 تاقفنلل دح عضو ىلإ جاتحنس له كلذكو ,«؟صاوخلا
 ةلئسا اهنا ؟ةفرسم ًايصخش اهريتعا يتلا ةيباختنالا
 .انيدع طبسم باوج خيدقت بعصي يتلا هذه ؛ةندتك

 ىلا عوضوملا اذه لوحتي ال نا ىلع صيرحل ينناو
 لمأ انافق اذلو ةماعلا ةايحلا يف ةدندج تالاجسل قلطنم

 يف ًارود بغلت يتلا بازحالا ةفاك نيب نواعت ققحتب نا

 يلوؤسم ةوعد تررق دقف هيلعو .ةينطولا انتايح
 رستم ةفيحبت ةركطولا ةكدحلا يق ةظملا بازحألا
 لجأ َنْم لمقملا عويبسالا نم ا ديا ىعم عمتجتل

 ديدحتلا ىلا لصوتيو ربعيل عيمجلل ةرطسم ىلع قافتالا
 .«كرتشم فقول

 اسنرفل لوالا ريزولاو ,سيراب ةدمع حجن اذكه
 يف لقالا ىلع ٠ ,ةينارتيملا ةردابملاو موجهلا ءاوتحا يف

 موي نم اءدب ًايلمع قلطنتس يتلا يه ىلوا ةلحرم

 عم عامتجا لوا ٍِق (مال/55/١١1) سيمخلا

 لَم موضوم ةساردل ةيسنرفلا ةيسايسلا باحالا
 اهنوناقو اهدودحو تاباختنالا ليومتو ةسايسلا
 بحرو .هتقفاوم ىدبا دق عيمجلا ناك اذاو .لمتحملا

 ,ضارتفا بعصلا نم هناف ءلصاحلا بواجتلاب
 لوح عيرس يضارتو لهس ماجسنا ققحت ةيناكما

 ةيعمجلا بكنت نا ضرتفي يذلا نوناقلا ىوتحم

 علدتت نا عقوتملا نمو :ًاددرق هتسارد ىلع ةينطولا

 ةفرعم ناهر .العف ريطخ ناهرلا نال ىرخا ,حئاضف»
 قالخال ريسسع ناحتما اذكو .«ةسايسلا لام»

 عزنت نأب ًالجاع ةبلاطملا ةيلاربيللا ةيطارقميدلا
 .توتلا ةقرو اهنع

 يواوزلا ناميلس
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 يدها نوعس < سد ىنرم

 طاقنلا زربأ رشنب ؛ةيبرعلا ةعيلطلا» درفنت
 كرتشملا يسايسلا  يرظنلا نايبلا يف
 يناملالا يكارتشالا برحلا نع رداصلا

 ,ةيطارقميدلا ايناملا ةيروهمج ف مكاحلا دحوملا
 ةيروهمج يف ضراعملا يناملالا يكارتشالا بزحلاو
 .ةيداحتالا ايناملا

 ؟ةقيثولا هذه «ةيبرعلا ةعيلطلا» رشنت اذامل
 يعويش ليصف نيب كرتشم نايب لوا اهنال :الوا

 وه ماه ليصفو ةيملاعلا ةيعويشلا ةكرحلا يف ماه
 .ةيملاعلا ةيطارقميدلا ةيكارتشالا ةكرحلا يف رخآلا
 ةكرحلا لخاد امهنيب رحانتلا نم ليوط نمز دعب
 بزحلا قاقشنا ذنم تدتما ,ةيناملالا ةيلامعلا
 ءوشنو 7 ماع يساملالا يطارقميدلا يكارتشال

 ةيجولودباو مسا لمح ىلع رمتسا امهدحا ؛نييزح

 يىعوستفلا بزحلا حسا لمح رخآلاو ,مالا بزحلا

 .ةينيشدللا  ةيسكراملا ةيجولوديالاو يناملالا

 يتلا .ةقيثولا هزه نا .نذا ءلوقلا نكمي اذكه
 ىه :تاونس ثالثلا ءاهز اهزاجنال لمعلا قرغتسا

 ةيجولوديالا ةقالعلا خيرات يف ماه فطعنم
 نيعبسلا براقي ام ذنم نيبزحلا نيب ةيسايسلاو

 اهلتحي يتلا ةرثؤملاو ةماهلا ةناكملل ًارظن :ًايناث
 ةيعويشلا ةكرحلا ديعص ىلع ءاوس .نيبزحلا نم لك
 يبوروالا ديعصلا ىلع كلذكو ,ةهج نم ةيملاعلا
 ربتعي نايبلا اذه نإف .ىرخا ةهج نم يلودلاو
 رثكا نيب مهافتلا قيرط ىلع رثالا ةقيمع ةوطخ»

 ,ًاعراصتو ًاضقانت نيتيلودلا نيتكرحلا لئاصف
 ميمعتلل ةلباق ةحوتفم ةينلع ةوعد هنوك ىلا ةفاضأ

 لبقو يوونلا بعرلا دادتشا لدق هنأب ًاملع .ًايملاع

 ناكمالاب نكد مدل يديدحتلا فوشتايروغ جهد تايث

 نييكارتشالاو نييعويشلا غولب ةيناكما روصت
  نايبلا اذه هسكعي يذلا مهافتلا ذح ناملالا
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 كققشف ل اة ا علا ل

 رحادتلا نم ةنس ١ دعب

 .ةقيثولا
 نزوب تالؤاست حرطت ةقيثولا هذه نا :ًاثلاث

 يف ديدجلا ريكفتلل ةيلعفلا ةصحلا يه ام :يخيرات
 يف اهتاساكعنا ودبتس فيك ؛اهتاياغو اهعفاود
 ركفلا يف ديعبلا اهريثأت وه ام ؟يلمعلا قيبطتلا
 ةيعوبشلا بارحالا جهدو يديدبللا يسكراملا

 قافآلا يه ام .ارخا سمبل نكل ًاريخاو ةنكارتشالاو

 ,ةيلامسأرلاو ةيكارتشالا نيب ةقالعلل ةيليقتسملا

 ؟ةسايسو ةيجولودباو ًاماظن

 ركفلل ةبسنلاب ةنيعم ةيمها ةقيثولا هذهل له .مث
 هعيانمو ةيلاحلا هتارانت فلتخمب يبرعلا يمدقتلا

 مدقتلاو ررحتلا ةكرح بازحألو .ةيخيراتلا
 لكب نهارلا يبرعلا عضولا نأو ًاصوصخ ؟ةيبرعلا
 روطتلاب رثؤمو رثآقم ءزج .هنيدايمو هرصانع
 ؟نهارلا يملاعلا

 نمكت يهو .ةيناملالا ةقيثولا ةيمها ودبت انه نم
 .رطخلاو روهدتلا ةماود ماما فقوتلا ىلع ةردقلا يف

 تايطعم صحف ةداعاو سافنالا طاقتلا يفو
 .ةيرجتلا

 ريغ مأ ,ًايكارتشا ما ناك ًايعويش . ,يناملالا نا

 ديدهتلا ةماود ناب .ةوقب نآلا ردي تاب .كلذ

 يحورلا عارصلل لوقعملا فقسلا تسيل .يوونلا
 حلاصملاو دارفالاو تاقبطلاو مظنلا نيب يسايسلاو
 مالسلا ةيمها ىلع لوا قفتنل :لوقب هنا .ةيملاعلا
 .نواعتلا لخاد دعي اميف عراصتنلو .نمالاو

 .عراصتلا لخاد نواعتنو
 ,ةيناملالا ةقيشولا انل مدقت .ةيوازلا هذه نم

 ةيناكما ءيذرتلاو ةقرفلا ةماود نوهجاوي برعك

 ةيناكماو :سافنالا طاقتلا ةيناكماو .ًاضيا فقوتلا

 .ةلاحلا هذه نم جورخلل :قيرط نع ثحبلا
 .كرتشملا نايبلا يف درو ام زربا يلي اميفو

 كرتشملا نفلاو يجولويدبإلا عارملا
 :نيرايخ ضرفي يملاعلا عضولا نا نايبلا ىري
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 ب ت7 جس طجبج

 :نوي يبكارتشاو نيلري يبعويش نيد كرتشم ناب لوأ
 د محعوجوو و حتا وون دو تت »جو 1 ةبسجج موحجس ود توا هت ماتا ناو اعط اجت

 نواعتلا لخاد عراصتنل
 ءارصلا لخاد نواعتشلو

 دج اهدا يعج وو 9 سعف 82 يع 6 يديد يف جمع دو وسل د سوف ع ل ل عل

 :نارقيو ...ةيئادعلا نع داعتدالاو حبرصلا دقنلا يف رخآاا فرطلا قحبو نياتلاد نافرتعي نابزحلا .
 ىرخالا لودلا نوؤش يف لخدتلا مدع ةطيرش يجولدبالا عارصلا نم فوخ)

 وموسم توتتاب»»» »ب مهدت دة ةةفوعسس» »رت ا سسوس وجنس جا ا ا 1 جل

 ضفدلا امهيضعت عم ةانحلا املعتي نا يلامسأرلاو يكارتشالا نيماظنلا ىلع

 نفي د هيد .تايضاطدتلا كالا ةطاقتلاو

 هوس وجو جو صمت

 777 1 و مت

 مزلتسي امم .كرتشملا توملا قا ةكرتشملا ةابحلا امإ

 اباضقلا عم ًاديدج ةاماعتو ًايخيراتأ ايسايس ًاريكفت

 ةليسو بيضا نوكت نا يوونلا ماع ِق

 قابس ضرف ىلع ةسايسلا حوقت نا وا .ةسايسلا
 ةعانملاو :يركسعلا قوفتلا ىلا ع وزنلاو ,حلستلا

 فاطعنا نم كلذل ديالو .ةلماشلا ةرطيسلاو ةيتاذلا

 مالسلا نامض ةسائس لالحاو :ةيلودلا تاقالعلا يف

 حالسلا عزن لجا نم .راوحلا ىلا دمعلاو .كرتشملا
 ةحلصم عص مجسنت اهدحو هذهف . حلاصملا نزاوتو

 مدمج ةحلصمو ,يكارتشال او يىلامسأرلا :نيماظنلا

 ْق سانلا تاب دقل .ةيناسنالاو بوعشلاو لودلا

 راوحلا ةرورض نم ةعافق ىلع قرشلاو برغلا

 اطرش امهف .حلستلا ةسايئس نع فوزعلاو يساببسلا

 ءانب اطرشو .ةيرظنلا قراوقلا مغر قافولاو مهافتلا
 عم كرتشملا لماعتلاو .ءلداع يملاع يداصتقا ماظن

 شيع فورظو عوجلا زواجتو :ةلماش اياضق
 دعب مل مودلا مالسلا قلح ناو .ةسئادلا نيبالملا

 عم قافتالا يف طقف امناو ضعب دض حلستلا ىف انكمم

 فرصتلاو ريكقتلا نأ ناينلا ىرد كلذل

 عم نييسانتملا .ةيلودلا تاقالعلا ْق نييسايسلا

 :يلب امب امستب نا بحجب «ي وونلا ديدهتلا مجح

 :يووقلا نطخلا كقود
 .ميركلا سانلا بوحو نيمأتو ةايحلا نامض -

 ةمزالا زواجتو يجولويبلا لاجملا ىلع ظافحلا

 .ةيحولركيالا
 ةقافلاو نويدلا ىلع ءاضقلاو . عوجلا دض لاضنلا

 ةمهم اهرابتعاي ء.ةيمانلا نادلبلا ف ةيداضتقالا

 ةحلضم راطا يف اهلح بجي ىتلا ةكرتشملا ةيناسنالا

 : .ةكرتشملا نشيلا

 ؟فوشتابروغ جهنم رثا دح يا ىلا :ركينوه
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 عم ةايحلا املعتي نا نيماظنلا ىلع بجي اده نم

 ىلع امهتاضقانت مغر مهافتلاو ًاضعب امهضعب

 ةيسايبسلاو ةيداصتقالاو ةيعامتجالا دعصلا

 ايسحي نا نم كلذل دب الو .ةيجولويدبالاو

 ىلا اجلبو «لئاسولا رايتخا يف ايورتيو .امهتافرصت

 فواخمو كوكشلا ىلع ءاضقلاو ةقثلا قلخو راوحلا

 .ديدهتلا

 ةيادتجالا مقنلل ةيعلسلا ةاربلا
 حلاصملا رواجتي مستن نيماظنلا نيب تاقالعلا

 نامض اءاش اذإف .ةيناث ةهج نم اهضقاننو .ةهج نم
 ف ادمعي نأ امهيلع ناك :خيراتلا ةموميدو مالسلا
 عانقا ةليسو يهف .ةيملسلا ةارابملا ىلا امهعازن
 ْق مهسد ناو .كاذ وا ماظنلا اذه ةيلضفأب رشنلا

 لضفا قلخي ناو ,ةمقافتملا ةيناسنالا اياضقلا لح

 ىعسي ناو .ةيناسنالا قالطنال ةيعامتجالا طورشلا
 ملاعلا نادلب ريوطتو ةثيبلا ةلكشم زواجت ىلا
 :روما نم دب ال اذهلو .ثلاثلا

  يملعلا مدقتلا ىلع ةيعامتجالا ةرطيسلا -
 .ينقتلا

 قوقح ريوطت قيقحتو .ةيح ةيطارقميد ريوطت
  ةيعامتجا قوقحك اهلماكت راطا ف ناسنالا
 .ةيدرف ةيصخشو . , ةيسايبس

 ال ةمداقلا لابجالا ءازا ةيلوؤسملا نم ًاقالطناو
 داصتقالا نيب ةحيحص ةقالع ءافب نم دب

 .ةعيبطلاو ناسنالا نيب ءايجولوكيالاو
 عيسون يف مهست ةيلاحلا جارفنالا ةسايس -

 عَيَمَجَو نيسيئرلا نيماظنلا نيب نواغتلا ةيناكما
 يف كياشتلا نا بير الو .تالاجم لا فلتخم يف لودلا
 اذإف .نواعتلا ىلع نيماظنلا ودحب يملاعلا داصتقالا
 ضيفخت ىلا ,ةيملسلا ةارابملاو نواعتلا اذه دنتسا
 يف يعامتجالا مدقتلا ةيلمع عيرست نكما :ةحلسالا
 .ملاعلا يف و نيماظنلا

 ارملا ل
 ماد فينع عارص دعب ,امهنا نابيزحلا نلعي

 مالسلا لجأ نم لمعلا نا ادجو .ةئس نيعيس

 ثبيرو امهالكف ؛ىنج ىلا ًابنج امهلمع يضتقي

 مارتلالا امهيلعو :ةيبوروا ةيناسنا ةراضح
 قوقحو ةيطارقميدلا قيقحتو لامعلا حلاصمب
 تتاب دق ةديدج قافتا طاقن ناو ًاصوصخ .ناسنالا
 .مالسلا ليبس يف لاضنلا ىرجم يف امهنيب رهظت
 هموهفم ل يصفتلاب نيبزبحلا نم لك ضرعتساو
 ,ةمظنملا ةيطازقميدلاو :ةيطارقميدلل ضاخلا
 لئاسول ةماعلا ةيكلملاو .ةيكلملاو ,ةيددعتلاو

 عارصلا نا الاقو .اهريغو ,ناسنالا قوقحو .جاتنالا
 نكمي الو .رمتسيس ةيساسالا اياضقلا هذه ىلع
 اذه ناكماي هنكلو .ةمواسملا عيص ربع هؤاهنا

 ةرمثملا وا ةجتنملا ةارابملا نم ًاَءْرِح نوكي نا عارصلا
 كلذكو ؛:تاحاجنلاو تازاجحنالل كرتم ناو .نيماظنلل

 رايعم نوكت نا ةصرف تاقافخالاو تاعجارتلل
 .مكحلاو مييقتلا

 ةلاحل امهيسفن دادعا نيفرطلا ىلع نإف .هيلعو
 .رخآال دوجولا قح ءاغلا فرط يال زوجيالو ,مهافت
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 نيماظنلا دحا لحي نا ىلع لمالا دقع نكمملا ريغ نمو

 امهيلع ناك كلذل ,عازنلا ريعست ريغ ىلا دقي مل ليوط
 نيم شياعتلا ناكمإيو,:مالسلا ةردقب افرتعي نا
 .ةفلتخم ةمظنا

 ينكن دوفعلا و تادفافنالا

 روقعلاو تايقافتالا نا امهنايب يف نابزحلا ىري
 نكل :مالسلا نامض ةيلمعل ةيرورض تاسسؤملاو
 راوحلاو ؛عارصلا ؛ريضحت» نم دب الو يفكي ال كلذ
 : بلطتي كلذو .ةضقانتملا ءارآلا لوح

 .ًايعقاو الملحت نيفرطلا تايناكما ليلحت
 ةنعامتجالا تاضقانتلا نع ح وضوب ريبعتلا 18

 :ةيساسملاو
 .لودلا نيب تاقالعلا كلذ لومش مدع -

 عارصلا لح يف برحلا وا ةوقلا نع يلختلا
 .ةيلصتملا ةهياجملا زواحجتو

 ساسا ىلعو .يملاع دعب يذ مالس ةلاح ةمدخ

 .ةوقلا لخدت نود عارصلا ةيوست
 ) لماعتلا لوصا ريوطت نم دب ال كلذ لجا نم

 امهميق نع ريبعتلاب نيفرطلل حمست يتلا ,كرتشملا
 ؛نواعتلاو ضوافتلاو لماعتلا نم دي الو .ةيساسالا
 لصتي ام لكل حيرصلا حشضاولا دقنلا ةسراممو
 كلاسم نم .ةيطارقميدلاو ناسنالا قوقحو مالسلاب
 لضفا نواعتلا يف ةارابملا نوكت دقو .تافرصتو
 ةيضرالا ةرككلا لاجم ىلع ظافحلا ىلا ةليسو
 ,ثلاثلا ملاعلا سؤبو عوجلا زواجتو .يويحلا
 نا يعيبطو .ةيرهوجلا ةيناسنالا حلاصم نمض
 ةلوهسلا نم رمالا سيلف .ربصلاب ناماظنلا عردتي
 دعاوق ضعب ةغايص نكمن قلطنملا اذه نمو .ناكمب
 : ىلاتلا وحنلا ىلع ةيملسلا ةارابملا

 نايبلا دادعإ قرغتسا تاونس " :تدنارب يليف

 جيوب تامين ًامئاد ةداعفو ل ىلا ل

 نمو . .حالصالاو روطتلا ةلصاوم نود اهلح عيطتست

 هتتالوحملا هذه ليعرض نأ فكنا نيو ةارابملا ناش

 :نآلا هيلع ينم

 قتلا را قدم فاؤعمالا فيل لك ىلع.
 ةاوامسملا نا ىلع ىكنسله ةقيشو تبصحن دقو .حيرصلا

 :عارقتالا ميهفس يف يحوقلا ج اررصلا لمشت ةيلالقتسالا
 نا ماظن يا يف ةيعامتجالا تاقالعلا دقنل يغبني -

 فقيل 0 ياعسل ةلياق متاجر ف ياكم

 ولا نعلبس مق تاب فصوم الق نكألا فزطظلا فواقم
 .مالسلا عنص ىلع رداق ريغ

 لمغتلا لب .ةيميلقالا تاعازنلا بنجت نيقرطلا ىنلغ -
 .اهئاهنا ىلع

 مدع طرش يجولويديالا عارصلا نم فوخ ال.

 دقتلا مهفي الا لع -ىرخالا لودلا نوؤتش يف لخدتلا
 .عونلا اذه نم لخدت هنأب

 لوح ,ةمظنالا ةارابم لوح ةحوتفملا ةشقانملا نا
 ,اهيلاثمو .اهتايلضفا لوح .اهتاقافخاو اهتاحاجن

 ةارامم نا لبد . ماظن لك لخاد ةنكمم نوكت نا بجي
 هيا هجآ نع

 . شاقنلا اذه ةئاعر ضرتفت . ,ًالعف ةيقيقح

 قف برغلاو قرشلا ينطاومل لماشلا حالعالل

 ةيمها ةمظنالا ةارادمو مالسلا نامض ةيلمع ىرجم

 .نيماظنلا لود ىلع بجوتي ددصلا اذهبو .ةيمانتم

 لدهست يكنسلجل ةيماتخلا تارارقلا عم اماجسنا

 ةيرودلا ريغو ةيرودلا فحصلاو تاعوبطملا رشن

 .اهيضارا ىلع ؛ىرخالا لودلل
 ةيعامتجالا تامظنملا عيمج نبب رئادلا راوحلا

 بستكي نييناجلا يف دارفالاو ىوقلاو تاسسؤملاو

 ةارابمو مالسلا نامضل ةيسنلاب ةديازتم ةيمها

 ةكراشملا :ةلدابتملا تارابزلا لمشن اذه نا .ةمظنالا

 ةيملعلا تايلاعفلا قد ,ةيساردلا تاقلحلا يف

 ةمظنالا دودح نع ًاديعب .ةيسايسلاو ةيفاقثلاو

 .اهسيفن

 ديدج فرصن ديدج ركفت
 امدنع كرتشملا نمالا ىلا لصوتلا عاطتسملاب سيل
 ةيجولوديالا تاضقانتلا نع ريبعتلا يرجي
 تاقالعلا ميمست وا ديدهت ىلا يدّؤت يتلا ةقيرطلاب

 عارصلا حرطب صخالا ىلع وا .لودلا نيب ةيئانثلا
 بنجتم ريغو يحلاصت ريغ لاضن هنا ىلع ىوقلا نيب
 اهبلطتي يتلا رومالا نيب نمو .رشلاو ريخلا نيب
 لكشب لخدتلا تالواحم نع يلختلا :كرتشملا نمالا

 هنا .ىرخالا لودلل ةيلمعلا ةسايسلا يف رشايم

 يف ةارابم .ةمظنالا نيب ةيملسلا ةارابملا ًايضيا بلطتب
 ىلا ةفاضا .ةكرتشم ةروصب ةغاصملا دعاوقلا راطا

 .ءانبلا راوحلاو يسايسلا عارصلا ةنرضح
 مالسلا نامض ةسايس عم مجسني هلك اذه نا

 يكارتشالا بزحلا .اهل امهينبت نلعي يتلا
 يناملالا يكارتشالا بزحلاو يناملالا يطارقميدلا
 .دحوملا

 1" ١ - 1441 يتاثلا نيزتشت 7+ .:554 .ذذقلا. ةيبرعلا ةفيلطلا .
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 (//61- ةملك هولعت سوق ةزغ ىلا قيرطلا يف
 ءيش ال نأ املع :نيرئازلاب ةبحرم 6080©)

 «نويليئارسالا» دونجلاف .ةرايزلاب يرغي
 ىلع ءاسنلاو لاجرلا رمي امنيب ةسارحلاب نوموقي
 ماوكا طسو خيطبلا عابي ثيح ةيلمرلا تاقرطلا
 .اهلهاجت نكمي ال نفع ةحئار حوفتو ,تايافنلا

 ةقطنم .نييفنملل اجلم رخآ :يه امك ودبت ةزغ

 رثكا اهيف شيعيو ؛لايما ه اهضرعو اليم 18 اهلوط
 يتلا كلت نم أوسآ اعاضوا ينيطسلف فلا 56٠ نم

 ةيبرغلا ةفضلا يف مهناوخا اهشيعي

 يذلا درمتملا بضغلا رهظت ةزغ نكت مل .كلذ عمو
 دعي ريغت دق نآلا عضولا نا ريغ . ةفضلا ندم يف يلغي

 ,عاطقلا يضارا ثلث ًايجيردت «ليئارسا, تمض نا
 ١١١٠١ اهيف شدعب ةرمعتسم ١6 اهيلع :تندنو

 هينكاسب عاطقلا ةيقبظنكي امنيب .يدوهي
 عبرملا ليملل ةمسن 5441٠ لدعمب نيينيطسلفلا
 .دحاولا

 ٠ ة راب يناثلا نيرشت ١ - «578 ددعلا - ةيبرعلا ةعيلطلا - 3"
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 ءادحا ضعب نا ىلا ةراشالا انه ديفملا نم لعل

 يف نيترم دايملا اهياصحت ناكسسلاب ةمحدزملا ةزغ ةنيدم

 هادم ضيفت ام ًاريثكو ,.ظطقف فيصلا ءاذثا عوبسالا

 : برشلا هانم ىلع: يراجملا
 :ةزغ لحا نم ؛ليئارسا» تاططخم يه ام

 اذه ىلع ةباجالا نا زيريا لارشجلا فرتعي
 .«رالود فلا "4 ىلا جاتحت» لاؤسلا

 موي لك نأب ًانايحا ةزرغ يىلاها رعشي . لاح يا ىلع

 سانلا دشأ نحتمت ةنعل وه لالتحالا تحت رمي

 .مه ثيح ءاقبلا ىلع نوممصي .كلذ عمو .ًاناميا
 2.3/1 ا

 .غنوك غنوه يهاضت انه ةيناكسلا ةفاثكلا نإ

 ةيلحاس ةعقر نونطقيف دوهيلا نونطوتسملا اما
 .«ةيليئارسا ارييفير» حبصت داكت

 نيئجاللا نم مه ةزغ برع ةيبلاغ نا هركذ ريدجلا
 يتلا تاميخملا يف نوشيعب نيذلا 5٠١/( نم رثكا)

 1١ ذنم ةدحتملا ممالل ةعباتلا ثوغلا ةلاكو اهتنب

 ردعت سايلا نم ةلاح دوست تامّيخملا هذه فو . ًاماع

 جرخن نل» لوقلاب تاريصنلا ميخم ءاسن ىدحا اهنع

 تازجعملا نمرو:ةزجعمياالا_ىواسالا مسجولا 1قه.نم
 لاو دق

 مهتوق ىلع نولصحي عاطقلا ناكس ةيبلاغ
 ثيح .«ليئارسا» يف لمعلا قيرط نع يمويلا
 قيرط ىلع حابص لك صخش فلا يىلاوح دشتحي

 تاسافنلا عمجو ع راوشلا فيظنتا ف لمعلل بيبا ص

 اذه لقثب نورعشي ةزغ يلاها نكل .نكاسملا ءانبو

 انحيبصا دقل» «ليئاريسا» ىلع يرابجالا حا

 هبي «

 .ةزغ ةئ

 ةزجق ميرسي يلا يموشم نس
 .تايضمحلا نم ةيسيئرلا اهليضاحم ةصاخ :ةزغ

 .ةصدخرلا ةلماعلا يدبيالا ليس ىلع ءاقيالا مهمهب

 لكشت يتلا ديصلا ةنهمل ادودح اوعضو كلزذل

 «ةينما بايبسال» ةرغ ٍْق * مقر ةعانصلا

 روطت ةيناكما لمحبي فلختم داصتقا :ةجينتنلا

 وا تو م تيوس ع ل ع ع

 4 7 010بد7- أ 8 7 ا

 - فلا ال ا ا

 0111 الاوت اتوب وبلا يون
 دود

 يا

 ا نيهوك مولاش : ملقب
 نا

 ' نا مهيلغ ءدالبلا نم يجارخا لجا نم» .ليئض

 ا .«ةوقلاب ةرئاطلا ىلا ينورجي اولعف مهما «'نويليشارسالا» نولوؤسملا يع دب

 | دم نم يرصتلا اذه قلطا يذلا لجرلا .ةزغ يف ةايحلا ةيعون ريوطت لجا نم ريثكلا

 | كرابم روتكدلا وه .ةيقرشلا سدقلا يف عضاوتلملا
 | تضفر يذلا ينيطسلف لصا نم يكريمالا ءضوع

 2 نم وهو .ةيملسلا لئاسولا تاساردل ينيطسلفلا
 | يا ١954 ماع ىتح اهيف يقب يتلا سدقلا ديلاوم
 ا .سدقلا ىف :مّماد ميقم» ةيوه لمحي هنا

 يف هتسارد لامكال هدلب ضوع رداغ ١479 ماع يف
 ةيسنجلا ىلع لصحو جوزت ثيح ةدحتملا تايالولا
 يئاهن لكشب سدقلا ىلا ةدوعلا ررق هنكل .ةيكريمالا
 نم يكريمالا هرفس زاوح هنكمو . ١8 ماع ِق

 بلاط امدنعو .ءانع نود ةيحايس ازيف ىلع لوصحلا
 اهب جرخ يتلا هتيوه نا فشتكا .ةمئادلا ةماقالاب

3 

 ادد ا رطبا وو

 1 ناو .«ةحلاص دعت مل» ١559 ماع ف سدقلا نم

 | ةتس لك اهب ءاج يتلا ةيحايسلا اريفلا ديدجت هيلع
 : 8 ف 0 ةديحو 6 رهش

 1 وعدب ناك ضوع كرايم نأ ًاملع ,ةرملا هذه ه ازيفلا

 سابسا ىلع ١1185 ماع ذنم فنعلا نع يلختلل هيعش

 رابجال قرطلا لضفا يه ةيملسلا ةمواقملا» نا

 «ةلتحملا يضارالا نم باحسنالا ىلع «نييليئارسالا»

 نا نوربتعي «نييليئارسالا» نا رمالا يف فيرطلا
 ةوعد وه لحرلا اذه هم رشيب يذلا فنعلا مدع

 نوذحأي مهف . ادلعف ًازازفتس ا نكد مل اذا نايصعلل

 ضفر ىلا «ليئارسا» يف ةيوناثلا بالطل هتوعد هيلع
 .ةلتحملا يضارالا ف ةيركسعلا ةمدخلا ءادا

 اج طة وجا جحا ا وج 2>
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 رع جب وسر حج هنتي ٍِ
 0 354 8و

 حم 0

 آوسا انشر

 ةرازو ُِق لوؤسرسم دكا انفك «ةلودلا نوؤش ٍِق

 .«ةيليتارتسالا» ةيلخادلا

١ 

 ددوم ول

 2 ثض

 اينامؤر ىف

 كنب

 ] لحدت هنا .فنعلا ىلع ضيرحنلا نم

 .هعون نم ريخآلا وه '

 | يف فوسارب يف ١١/١6 تارهاظم تلؤحت

 ١ سيئرلا ماظن ىلع يقيقح درمت ىلا اينامور
 ْ لخدت ىع دتسا امم .وكسيسشواشت يال وقين 1

 .ةنددملا ىلا ءودهلا ةداعا لحا نم شدحلا

 تاجاجتحالا ىلا دوعي تابارطضالا بيس
 ةردنو روجالا ضافخنا ىلع عناصملا دحا يف ةيلامعلا :

 ىلا تهننا يندلا تاحاحتحالا كلت .ةيشاذغلا داوملا

 ىلا لوحتنل كرحتلا عاستاو ةطرشلا ةهجاوم

 ةيلاطلاو وكسيشواشت' طوقست ئدانت .ةرهاظم
 نيخلاب 0١

 يذلا ماظنلا نإ نويبرغلا نوبييقارملا لوقب
 ىلا ىعسي .تارهاظملا عاستا ماما عزفلا هارتعا
 نع نيلوؤسملا ضعب ماهتا قيرط نع .تقولا بسك
 .مهتدقاعمل ثادحالا

 لصي يتلا فوبسارب ةنيدم تادارطضا نا عقاولا
 يتلا ىلوالا تسيل ةمسن فلا 4 ىلا اهناكس ددع
 نود رطخالا اهنكل ءاينامور ف بضغلا نع تريع

 ةيداصتقا ةمزا شيعي يذلا دلبلا كلذ ىف كش

 لجا نم ةلوقعم ريغ ادوهج اهءاذثا لذدسو .ةقناخ

 .ةيجراخحلا نويدلا ديديست

 نا ودبي و٠ .تالاجملا لك يف ةدمزم تحيبصا ةردنلاف

 لدلدلاو . اديدج ًايساق ًعاتنشش نوهحاوسس ناكسلا

 خيراتي ةلودلا نع رداصلا رمالا وه كلذ ىلع

 صوصخي ةديدج تاءارجا ذاكتاب قلعتبو 11

 زواجتي ال نا بجي نإ .ءابرهكلاو زاغلا كالهتسا
 راماقحإ ءابرهكلاو زاغلا نم توبدلا كالهتسا

 ةئفدتلاو ةءاضالا :نآأ ٍْق .صلقب يذلا .هيب حومسملا

 ب يضاملا ءاتشلا ىف حمس هنأ املع . ىتدالا دحلا ىلا

 ءابرهكلا عطق اما .ةئفدتلا لجا نم طقف ةجرد
 ىلا يدؤب امم ًانايحا ًادموي 5 ةديدع تاعاس ىلا لصيف

 روجا صيلقت يلاتلابو عناصملا يف جاتنالا ليطعت '
 .لامعلا ٠

 مادختسا ةلودلا عنمت :ىرخا .ةيحان نم

 اميف .نيزنبلل ًاريفوت ءاتشلا ف ةصاخلا تارايسلا
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 .ذيفنتلا ةيقارم شيجلا ىل وتد

 ماظن نا ىلا ةراسثالا نم دب ال لاح لك ىلع

 .ًابرغو اقرش هنلزع داسدزا نم يناعب وكسيش واشت

 ةسايس ةرشايم دقتنا فوشتايروغ نا ةجرد ىلا

 يضاملا ويام / رايا يف
 ةوسقب ينامورلا ماظنلا دقتنُيف برغلا يف اَما

 .ناسنالا قوقح ىلع لواطتلا ببسب
 بضغلا نوكي ال نا نوبقارملا عقوتي .ماتخلا ق

 لجرلا دض يكل دحالا مود علدنا يذلا يبعشلا

 - ًاماع 7١ ننم ةينيلاتس ةقيرطب دالبلا مكحي يذلا

 ايل

 ةيسيقر ةيمت نادستاففا
 ةهقلا لمق ام تاضوافم ىف

 ركوو رفودسيرك :ملقب

 دسيئر ًاعوضوم ناتسناغفا نوكتس
 / م حيراتب تادب يتلا فيدثح تاتداحم

 .نيقالمعلا ةمق لامعا لودح دادعال | .

 صيلقت يف ةبغر يتايفوسلا داحتالا ىدنا نا دعي

 :دحاو ماع ىلا ارهش ١5 نم هتاوق باحسنا جمانرب

 يف مهالا يه ةريخالا قئاقدلا تابضوافم لظت

 نطنشاوو وكسوم يتجراخ يريزو تاعامتجا
 ىلا فدهت يتلا زتلوش جروجو ةزدان درافيش راودا

 | يف ًايسيئ
 ١

 تاقافتا عيقوت قيرط يف ليقارعلا ىلع بلغتلا |
 ىلا ةفاضالاب .ىدملا ةريصقلاو ةطسوتملا خيراوصلا

 ج17

ٌ 
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 عوضوم نم دعبا وه امل ةمقلا لامعا لودج عيسوت
 .يوودلا حلستلا ةبقارم

 ةديدج ةيتايفوس ةنورم كانه نأ عبطلاب ظحالي
 عوضوم ناو ةصاخب .ناتسنافغفأب قلعتب اميف

 لخادلا ىوتسم ىلع اديازتم ًءابتسا ىقلي برحلا

 ًاريبعت رثكا ىلتقلا تالئاع تحبصا دقف .يتايفوسلا

 عارصلا رارمتساب اهتداعس مدعو اهنزح نع
 اهلما 1 يفخت الف ةيتايفوسلا ةفاحصلا اما

 ىلاجتا يتاغفالا ةيعزلا - 1 انيجت ددكم لشف نم |
 | لحاد عارصلا ءاوتحا يف  قياسلا تارباخملا ريدمو

 .هسفن مكاحلا بزحلا

 باحسنا لجا نم يساسالا وكسوم طرش ناف كلذل

 سمسا ا

0 3 
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 يهو  ارهش ١7 لالخ يتايفوس يدنجح فلا 65

 ناتسكاب اهب بلاطت يتلا رهشا /:لا نم لوطا ةرتف
 اهتدعاسم ديمجت ىلع نطنشاو قفاوت نا وه -
 .ناغفالا نددرمتملل

 ريغ ىرخا عيضاوم كانه :لاح يا ىلع

 4 لالخ فينج ىف اهتشقانم متتس ناتسناغفا

 ,الثم طسوالا قرشلا عوضومك .ةمداقلا ةعاس

 تاعازنلا ًاضيا كانهو .صاخ لكشب جدلخلا برحو

 .ايقيرفاو ىطسولا اكريما نم لك يف ةيميلقالا
 طبضب قلعتملا يسيئرلا عوضوملا ىلا ةفاضالابو

 .ناسنالا قوقح عوضوم ثخبُيس .حلستلا
 نم ددع لوح لاجملا اذه يف هنولوقي ام تايفوسللو
 نوهجاوي نيذلا مهرمع نم نيرشعلا يف ناكريمالا
 نم اهم سأب ال ةبسن ىلا ةفاضالاب .مادعالا ةبوقع
 .جالع وأ ىوأم نود نم شيعت يكربمالا بعشلا

 لجا نم ريكا اطوغض اكريما سرامتنس .ليباقملا فو

 نوكتس يتلا يتايفوسلا داحتالا نم دوهبلا ةرجه

 لالخ نطنشاو اهدهشتس يتلا ثبارهاظتلل اناونع

 19817/1١7/١٠١. ىلا ؛/ل نم فوشتابروغ ةماقإ

 لكش ةيبوروالا زيريب نوعمش ةللوج ذخأت

 ةريسم معدل ىعسي لاز ام وه .ًايمسر
 ىلا ريشي لاحلا عقاو امنيب .ةيطسوا قرشلا هالسلا أ

 ةفاسم ىلع «ةيليئارسألا» تاباختنالا ىلع هنيع نا
 لواحي زيريب نا ؛ىرخا ةرابعبو .نآلا نم ماع
 بخانلل هسفن ميدقت قيرط نع ةتيرارمتسا نامض

 لجا نم ًاريثك لمع يذلا لجرلا:ةنا ساسا ىلع
 ام يذلا يل ودلا رمتؤملا دقعو مالس قافتا ىلا لصوتلا

 لبق رونلا ىري نل اميرو .نآلا”ىتح ًابارس لاز
 .مداقلا ريمفون / يناثلا نيرشت

 نآلا ذنم زيريب نوعمش حلاص يف ظاقن كانه نكل
 تازاجنالا :يه ءيليئارسالا» ٍبخخانلل ةبسنلاب
 ال زيريب نا ريغ .نانبل نم باحسشالاو ةيداصتقالا
 دوكيللا ءارزو نواعت نود:نم دعيإ يضملا عيطتسي

 ءاكرش قرفُي مالسلا عوضوم نا جيضاولا نمو .هعم
 (:فلاحتلا ةموكح

 يف هتروصب ءانتعالا زيريب نوعمش لواحد كلذل
 همعد اذا «ليئاربسا + ٍٍق حجت دقف ء.اكريماو انوروا

 ملاعلا ماما ودبي ناب رطاخي هنا افلع .ةوقب برغلا
 نا ادملع اذإ ةصاخب .ررقي نا عيطتسي ال لجرك
 تاماسقنالا نكل .مهريص دفنب ادب دق تافوسلا
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 ةيداصتقالا ةكرتلا ةهجاوم يف ىلع نب نيدنلعلا نير.
 ا ووو عت »ا 11 ا ااا اسططتلا

 ينل هيب ةروغبف

 ودوج اسولا# هومر ووك وس

 يسوم ب تجي اوبل

 ىلع نويسنوتلا ظقيتسا .يضاملا رسيمق ون

 :ماق دق هنا نلعيل لوالا مهريزو توص ال“
 مكحلا ةريسمو.دالبلا ةدابق ىلونب روتسدلل ًاقفوو

 يتلا ىلؤوالا ةيروهمجلا ءاهتنا كلذب ًانلعم .اهيف

 نم ديدعلا اهللخت ,اماع نيثالث ةيارق ترمتسا

 ةيسايسلا ةدعصالا ىلع تابلقتلاو تارييغتلا
 .ةفاك ةيداصتقالاو

 ةيبغر عضيل .يروتسدلا رييغتلا ءاج دقو
 وهو .قيبطتلاو ذيفنتلا عوضوم يسنوتلا بعشلا
 : عراشلا ىلا تجرخ يتلا ريهامجلا كلت هنع تربع ام
 هسفن رهشلا نم عساتلاو نماثلا يف :ةيوفع ةروصب
 .ةكرحلا هذه عم نيلماكلا اهنماضتو اهديسأت نلعتل

 تالكشملا ددعتو دقعتب لماكلا ميلستلا عمو
 ةيروهمجلا, اهتثرو يتلا ةيعامتجالاو ةيسايسلا
 رواجت ىندا نود نم - لوقلا نكمي ..ةيناثلا

 رودلا تبعل ةيداصتقالا ةلأسملا نا  ةقيقحلل
 يتلا .لماوعلا ةمدقم يف لقالا ىلع تناك وا ,يساسالا
 باقعا يف تمت اهنا ةصاخ .ةكرحلا كلتب تلجع
 لالقتسالا ذنم دالبلا اهدهشت ةيداصتقا ةمزا أوسا
 حلططصا يتلا "اما ماع ةمزا دوصقملاو .نآلا ىدح

 .«دوسالا ماعلاب» اهتيمست ىلع

 فوس يداصتقالا عضولا نا دقتعن انه نمو

 لامعا لودج ىلع ةيساسآلا تايولوالا ىدحا لنحي
 نع لؤاستلا حبصي انه نمو .ةيناثلا ةيروهمجلا
 داصتقالا هيلع ريسيس يذلا راسملا ةعيبط

 ١5417 يناثلا نيرشت .7١ 774 ددعلا  ةيبرعلا ةعيلطلا - "5
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 يف اهزيفنت عمزملا ةيداصتقالا تاسايسلاو ؟يسنوتلا

 نطاوملا ةايح ىلع كلذ لك ريثآت امو ؟ددصلا اذه

 تارطنشالاو قلقلا :تاونس-زيخلا ةيضاقتنا

 ؟لخادلا يف ةشيعملا تايوتسسمو ؟يداعلا يسنوتلا

 لفن مل تاردفذ

 بلطتت .اهريغو تالؤاستلا هذه ىلع ةباجالا نا
 ةيداصتقالا ةلكشملا قمعو داعبا حيضوت
 ةموكحلل ةيداصتقالا ةكرتلا ةسارد عم ,ةيسنوتلا
 .ةيبيقروبلا

 ةيلاحلا ةمزالا روذج نا ىلا ةراشالا ردجت انهو
 يتلا ومنلا تايجينارتسا ىلا ساسالا يف عجرت

 ةيروهمجلا ءانثا ,:ةفلتخملا تاموكحلا اهتعمبتا

 .يسملعلا طيطختلا نيب تحوارت يتلا .ىلوالا

 .حلاص نب دمحا اهذفن يتلا :تاينواعتلا ةيرحتو

 نم يناثلا فصنلا يف اهذيفتن مت يتلا ةبرجتلا كلت

 اهتلك مث ا. .اهبحاص ةحاطا ىلا تدأ دقو .تائندتسلا

 رداصملا ىلع اساسا تزكر ةديدج ةيداصتقا ةسايس

 يساسالاو يسيئرلا كرحملا اهرابتعاب ةيجراخلا
 ةموكح اهتمسر يتلا ةسايسلا كلت .ومنلا ةيلمعل

 نوناق :ةموكحلا كلت تنشد دقو .ةريون يدامهلا

 ةباثمب ؛ 197/7 ليربأ / ناسين يف رداصلا رامثتسالا
 .ةلحرملا كلت ةسايس نع يمسر نالعا

 عضولا ناف تارييغتلا كلت لك نم مغرلا ىلعو
 روهدت رمتساو .لبق يذ نع آءوس دادزا يداصتقالا

 بعشلا نم ىمظعلا ةيبلاغلا ةسشدعم لاوحا

 ماع ةنادب عم مايقلا ىلا عفدنا يذلا ءيسوتلا
 ةضافتناي» تفرع .ةيبعش تاضافتناب : 4

 ءاج «(يداصتقالا عضولا مرات رارمتسا عمو «نيبخلا

 ةديدج ةموكحب :ةبيقروب بيبحلا قباسلا سيئرلا
 ذنم ةموكحلا كلت تلواجو رفص ديشر ةموكح يه

 54 - [ : لاول: ن1 ذا نانا -



 ًاجمانرب تمسرف عضولا حالصا اهئيجمل لوالا مويلا
 فدهب .1185 سطسغا با يف يداصتقالا حالصالل

 دق ناك تاعوفدملا نازيم نا رابتعاب روهدتلا فاقيا
 ددع عفتراو ,رالود رايلم ةردق ًايسايق ازجع لجس
 فلا ٠١ نم رثكا ىلا فئاظو نع نيثحابلا نيلماعلا
 ناكسلا يلامجا نم ١4/ يواسي ام يا) لطاع
 نوميلم ؟ مهددع علابلاو ًايداصتقا نيطشنلا

 ءالؤه نم 5٠/ نا كلذ نم رطخالاو لب .(ًابيرقت
 (ًاماع 550 - 14) ةيرمعلا ةحيرشلا نمض نوعقي
 يعامتجالا ديعصلا ىلع ءاوس .رطخلاب رذنب ام وهو

 .يسايسلا ديقصلا ىلع وا

 عاضوا تروهدت دقف رحآلا بئناجلا ىلعو

 عاطق» ةصاخو داصتقالاب ةيسيئرلا تاعاطقلا

 ماع لالخ يحايسلا لخدلا ضقانت ذا ؛ةحايسلا
 عجريو ١984 ماع نع اييرقت /,4 ىلاوحب 6

 دادعا ىف ريسبكلا ضافخنالا ىلا كلذ ىف بيبسسلا

 ةصاخ ةفصيو .تايسنجلا ةفاك نم نيحئاسلا

 .نويرصملا مهيسأر ىلعو طسوالا قرشلا نم نيمداقلا

 ةلامعلا درطب ةيببللا ةموكحلا رارق دعب كلذو

 دق تناك يتلا ةلامعلا كلت .اهيضارا نم ةيرصملا
 «سنوت ىلا ةيحابس تالحرب مايقلا ىلع تداتعا

 .ةدوعلا وأ بتاهذلا يقيرط يف ءاوس

 لامعلا تاليوحت طويه نع الضف اذه

 ةريبك ةروصب تضفحنا يتلا جراخلا ىف نييسنوتلا

 هتدهش امل ةجيتنك ءاوس .امضدا ةركفلا هذه لالخ

 ريثأت نم اهيلع بترت امو ثادحا نم ةيطفنلا قوسلا
 وا ةلامعلل ةبليقتسملا نادلبلا تاسادس لمجم يف

 نادلدلا ٍق ةيداصتقالا ةمزالا مقافتل ةحجتتنك

 امو (ءالؤه مظعم اهيلا هجتي يتلا) ةّيلامسأرلا
 .لمعلا .تالاجم ديدحتو ميجحت نم اهيلع بنر
 عفتراف :ديازتلا يف :ةينازدملا زجع رمتسا دقف كلذلو

 <. ىلا 1481 ماع يكريما رالود نويلم 7١4 نم
 ١19886. ماع نويلم "54 ىلاو ١1984. ماع نويلم

 يلامجالا يلحملا جتانلا ىلا زجعلا اذه ةبسن تلضوو
 تاوتتسلا نالتك“ 70 ١ و /ا/. ؛ ىلا /7,هده نم

 .بيترتلا ىلع 1980 و ١984 و ١
 لدعم ضفخنا نا كلذل ةيشاهنلا ةلصحملا تناكو

 نا دعب ١/ نم لقا ىلا ىلامجالا ىلحملا جتانلا ومن
 .1984 ماع /هرهو ١9/5 ماع / 4/8 ناك

 ىلع رفص ديشر ةرارو لمعت نا يعيبطلا نم ناكو
 تماقف داليلاب يداصتقالا راسملا حالبصصا ةرورض

 اهيف ءاج يتلا ؛ةعباسلا ةيسمخلا ةطخلا عضوب

 يلامجالا يلحملا جتانلا ةرايز ىلع لمعلا ةرورض
 عفتراف ء(15459) ليقملا ماعلا لالخ /4,5 ةيسنب

 ةرورض اضياو .ةطخلا تاونس ةباهن عم /5 , ىلا

 قوس يف ًايونس لماع فلا 4١ باعيتسا ىلع لمعلا
 .ىلخادلا لمعلا

 ديشر ةموكح تماق دقف ىلودلا ديفصلا ىلع اما

 :ةيلودلا ةيلاملا تاسسؤملا ةقث بسكل يعسلاب رفص
 يف ,يلودلا دقنلا قودنص عم ةيقافتا ماربا ربع
 اهل حاتا ام وهو :1985 سطسغا بآ فصتنم
 جمانرب معدل لاومالا نم ديرملا ىلع لوصحلا ةصرف
 ءاوس .رالود نودلمه ٠ ىلاوح) ,دوبشنملا حالصالا

 ضعبو نييلودلا كنبلا وا قودنصلا نم ةمدقملا كلت
 .(ىرخالا ةيراجتلا فارطالا

 -1 نأ ىلا نوزبانإت نادل - م5

 رمثت مل تاءارجا :رفص ديشر

 يف .ةيلمعلا حاجن ىلا ىلوالا تاءاصحالا ريشتو

 ءوض يف ةصاخ .هترثع نم يسنوتلا داصتقالا جارخا
 ثيح امامت ةيتاؤم تناك يتلا ةيلودلا عاضوالا
 ةيينجالا تالمعلا نم لخدلا رداصم تدادزا

 تادارنا تعفتراف .لمق نم ةعقوتم نكن حمل ةروصب

 ماع يف يسنوت رانيد نويلم 1١" نم ةحايسلا عاطق
 .تئافلا فيصلا يف رانيد نويلم 00٠١ ىلا 5
 7/٠٠١ ةيسنب ةيسنوتلا تارداصلا ةلدصح تدادزاو

 يف اذه . (ةتباثلا راعسالاب ١17/ و ةيراجلا راعسالاب)
 7/54 نم رثكاب تادراولا هيف ديازتت مل يذلا تقولا

 عاضوا نسحت ىلا ىدا ام وهو .ةيراجلا راعسالاب
 تارداصلا ةيطغت ةيسن تعفترا نإ يراجتلا نازيملا

 ماع ةساردلا لحم ةرتفلا لالخ /58 نم تادراولل
 كلذ يف ببسلا عجريو .1417/ ماع /04 ىلا 5
 ةصاخ .ةيعارزلا تارداصلا عضو نسحت ىلا

 يف نسحتلاو /11 ةبسنب تدادزا يتلا تايضمحلا
 نويلم ١١,65 نم عفترا يذلا بويحلا لوصحم

 .نوبلم "١ ىلا راطنق

 نيددادلا ند همه اكح تاثأ رحآ

 نيز ةموكح تءاج ةيلمعلا كلت مضخ فو
 نع راسملا لامكتسا تلواح يتلا يلع نب نيدباعلا
 لكده ُِق ءاوس تاحالصالا ضعب ءارحا قيرط

 .ماعلا عاطقلا وا ةيفرصملا ةدئافلا وا روجالا
 2/٠١ ةيسنب روحجالل ىندالا دحلا عفر نع تنلعأف

 ةييادب عما دنت والا يلحرو لك همم نا نع
 اهولتت نا ىلع /5 ةبسنب .ربمفون يناثلا نيرشت
 ماعلا علطم عم اهسفن ةبسنلابو ىرخا ةدايز
 .مداقلا

 ةدئافلا ضيفخت حن دقف رخآ دبعص يلعو

 اذا ١54/ 6 ىلا ١5/ ا نم ضورقلا ىلع ةيفرصملا

 “,١ ىلا ١5,9/ نمو .ءلجالا ةريصق تناك

 صاخشالل حامسلا عم .ىدملا ةطسونتم ضورقلل

 حامسلاو ةهج نم ةرحلا تاياسسحلا حتفبي

 نم ةيسنب ظافتحالاب نيردصملا دارفالاو تايسسؤملل

 اهنوري يتلا ةقيرطلاب اهمادختساو .ةصاخلا
 تنلعا دقف ةماعلا تاسسؤملاب قلعتب اميف

 حرطب صاخلا رارقلا ذيفنت نع ةديدجلا ةموكحلا
 ىلا ًاحابرا ققحت ال يتلا ةماعلا تاعورشملا ضعب

 ةكراشملاب لامعلل حمسي يذلا رمالا .ماعلا باتتكالا

 اهلام سأر ٍِف ةمهاسملا ريع تاشنملا هذه ةرادا ِق

 يذلا رارقلل ًاقفو كلذو .ةسسؤم لك ةيعضول ًاقيط

 لئاوا يف ةبيقروب بيبحلا قباسلا سيئرلا هعقو
 .ضرغلا اذه قيقحتب يضاقلاو ءيضاملا سطسغا

 ةموكح اهب تماق يتلا تاءارجالا ضعب يه هذه

 يتلا دالبلا يف رومالا ديلاقم هملست لبق يلع نب

 ناو ةصاخ .ىرخا ةرئف اهيلع رمتسم نا عقوتُي

 .رييغت يا هيف ثدحي مل يداصتقالا هزاهج
 ةيفاك تاءارجالا هذه له لؤاستلا لظي نكلو

 مءالتت لهو ؟ةيسنوتلا ةيداصتقالا ةمزالا جالعل

 ىلع ةباجالا نا ؟ةمزالا ةعيبط عم تاءارحالا هذه

 ةمزالا نا ىلا ةراشالا بلطتن ساسالاب لؤاستلا اذه

 اهنا يا :ةيلكده ةمزا يه يسنوتلا داصتقالا يف

 ناك يذلا :عمتجملا لخاد يف يلكيه للخ نع ةمجان

 ةر وصب ةيمدخلا تاعاطقلا ىلع دامتعالا هنجيتن نم

 ةعانصلا) ةيعلسلا تاعاطقلا لامها عم .ةيساسا

 داصتقالا ومن نا ينعي ام وهو (ساسالاب ةعارزلاو

 عاضوالا ةمءالم ىدم ىلع ديعي دح ىلا فقوتي

 ىلع ةيبوروالا قوسلاو ًامومع ةيلودلا قاوسالاب
 .صوصخلا هجو

 ضارتقالا تالكشم ديازت نع الضف اذه

 نم رثكا ىلا نويدلا مجح لصي ثيح .ةيجراخلا
 نم /5ه يلاوح يا) تارالودلا نم تارايلم ةخس

 هذه ةمدخ تلاز امو لب (يلامجالا يلحملا جتانلا

 ثلث نم رثكا كلهتست (دئاوفلا + طاسقالا) نويدلا
 فقوملا دادزيو .ةييدجالا تالمعلا نم ا ينايصح

 ةطخلا تاحجايتحا :نانستتلا# انذخا .اذإ ًاديقعت

 تارادلم ةعيبس ىلا لصت د يتلا ةيلاحلا ةيسمخلا

 ربع اهتيطغت ىلا نآلا سنوت ىعضتو .رالود
 تاسسؤملاو ةيلودلا ةيلاملا قاوسالا نم ضاارتقالا

 .ىرخالا
 رارقلا يعناص نم بلطتت اهريغو رومالا هذه

 حالصا ىلع نآلا نم لمعلا ةرورض ,يداصتقالا

 لمعلا ةيغب ةيداصتقالا تاعاطقلا لخاد يف للخلا

 عم ةيعلسلا تاعاطقلا ىلع دامتعالا نم ديزم ىلع

 ةيلحملا تارخدملا ةثيعت ىلع لمعلا ةرورض

 مدع دت عم تارامثتسالا ليومتل كلذو ساسالاب

 ىلع دامتعالا نم لد ,كرتشملا يبرعلا لمعلا

 تالضعم اهلك يهو .هفالخو ةيبوروالا قاوسالا

 .ةيناثلا ةيروهمجلا لمعت نا يرورضلا نم حبصا

 .اهل بسانملاو مئالملا لحلا داحيا ىلع

 يلابجلا حاتفلا دبع

 "86 _ ١541 ىناثلا نيرشت ٠١ "17 ددعلا  ةيبرعلا ةغيلطلا



 نت  ا ي ا  ا  ف يمفدل

 .رهش نم رثكا تماد تاشقانم دعب .اريبخا

 ىلع ناغير دلانور :يكريمالا سيئرلا قفاو
 ضفحب يىضقخي يندبم قافنا ىلع عيقوتلا

 نيمداقلا نيماعلا لالخ ةبكريمالا ةينازدملا ُْق منعا

 نم ىلوالا نيتلحرم ىلع كلذو .رالود رايلم /6 غلبمبو
 يتلاو -١1988( 19441/) .يلاحلا ماعلا ةنزاوم لالخ
 .رالود رايلم "7١,5 ب اهيف زرجعلا ضفخنيس
 .(1985- )١98/4 مداقلا ماعلا ةنزاوم يف يقابلاو
 نا دعب ذيفنتلا زيح قافتالا اذه لخدي نا رظتنيو
 نوضغ يف يكريمالا سرفنوكلا نم هدامتعا متي
 .ةلبقملا ةليلقلا مايالا

 ةموكحلا نم ةلواحم يف ءارحالا اذه يتأيو
 فاقيال .نييبوروالا ءافلحلا طغض دعب .ةيكريمالا
 ةيلاملا قوسلا هدهشت يذلا رايهنالاو روهدتلا
 يف «ليرتس لوو» تاصروي ثادحا دعب ةيلودلا
 هتيناكما نع لعاستن انلعجي ام وهو .يضاملا رهشلا
 ؟ىرخا ةرم ءودهلا ةدوعو رارقتسالا قيقحت يف

 ءارآلا ددعتت لؤاستلا اذه ىلع ةباجاللو

 ليبس ف ةماه ةوطخ اهاري ضعبلاف .تاهاجتالاو
 هلا :ءينلا ضعب ةرخآنم تءاح ناو .قوسلا ميعدت

 ام وهو .ةيلاحلا ةمزالا لح ف كش الب مهستس اهنا
 نيحرودالاب راودا يسنرفلا ةيلاملا ريز و ددكاو قيس
 ةيكربمالا ةموكحلا عانقا انعطتسا ول» لاق
 وهو .؛ريبك دح ىلا انحجن نوكنس زجعلا ضيفختب
 ةيلاملا قاروالا ةنجل سيئر اضيا هيلا راشا ام
 يف قوسلا نا دقتعا» لاق نيح ةيكريمالا تاصروبلاو
 قافتالل ةجيتن تاوم وحن ىلع رثاقت نال اهليبس
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 ةيكربمالا ةييازيملا يف زهعلا ضفخ

 ءابنا تسيل كلت ناف ديكاتلابو .ةينازيملاب ضاخلا
 .«ةييلس

 ىلا ريشن ءارآلا هذه ةحص ىدم ىلع مكحلا دنعو

 ةسايبسلا لوح  لازي الو ناك ساسالا فالخلا نا

 يف عسوتلا يف ترمتسا يتلا ةيناغيرلا ةيداصتقالا

 ...تيرتس لوؤ

 عافدلا تاقفن ةصاخ ةفصيو ماعلا قافنالا

 ةنزاوملا ىف رالود رايلم ١1 ىلا تلصو ذإ) حلستلاو
 رالود رايلم 7١٠١ زواجتت نكق مل اهنا نيح يف ةيلاحلا
 ضرف هيف ضفرت يذلا تقولا ىف اذه ١1984(. ماع

 يذلا رمالا .لاومالا سوؤرو تاورثلا ىلع بئارض
 عمتجملا لخاد ىلحملا كالهتسالا ةدايز ىلا ىدا
 ديارت هيلع بترت ام وهو ,ةريبك ةروصيب يكريماألا

 دعب ًاماع ,زجعلا رمتسا يلاتلابو .ةنزاوملا يف للخلا

 عم رالود رايلم 7١٠١ نم رثكا ىلا لصو ىتح .رخآ
 ةرادالا تزكر للخلا اذه جالعلو .19/5 ماع ةباهن

 دوقنلا نم: ديزملا حرطييإف عموتلا ىلع :ةجكريالا
 وه اذهو .ىرخا بئارض ضرف نود نم «:ةيقرولا
 نييروهمجلا نيب يساسالا فالخلا رهوج
 .نييطارقميدلاو

 يف ءاربخلا ككشي نا يعيبطلا نم ناك دقف كلذلو

 ليمةيلاملا قاوسآلا ىلع ريشاتلل ءارجألا اذه ىودج
 لامآلل ابيخم ءاج قافتالا اذه نا نوريثكلا ىري
 عيماسألا لالخ# ,ردصلا غرافب اهنورظتني اوناك يتلا

 ريشبو .تاشقانملا اهيف تراد يتلا :ةقياسلا ةعيرالا

 ىفتكاف انهما ءاح قافتالا اذه نا ىلا نورخآلا

 نوناقل ًاقبط :رالود راملم "77 ضمئفخت نع نالعالاب

 زحعلا ىلع ءاضقلا ىلا فدهي يذلا «نامدور  مارج»

 ينلا ةقيرظلا حضوب حل امصنين . ١1947 ةنزاوم يف

 4 يلاوح يأ) ةيقبتملا غلابملا ليزنت اهب متيس
 . (تارالودلا نم تارايلم

 .هذه رظنلا ةهجو نا ظحالي رخآلا بناجلا ىلعو
 نا ىرت يتلا ةميدقلا ةيؤرلا نم قلطنخت تلاز ام

 ةلود قتاع ىلع مق يلودلا يداصتقالا حالصالا

 هذهو .اهريغ نود نم لودلا نم ةعومجم وا .ةدحاو
 ةيرهوجلا تاريدغتلا رابتعالا نيعب نخات ال ةرظنلا
 يداصتقالا ماظنلا ىلع تاأرط يتلا ةسساسألاو

 ىلع حلطصا يتلاو .ةيلاحلا هتلحرم يف لكك يب ودلا

 تاريدغتلا هذش .«رالودلا دعم أمذر ةلحرم اهترمست

 فرصلا راعسا ةلحرم شيعب ملاعلا تلعجح يتلا

 «ندوو نوتيري» ماظن نع يضاغتلا متف . ,ةموعملا»

 فرصلا راعسا ىلع يسابسا لكشب زكنري ناك يذلا

 .رالودلاب اهتاقالعل ًاقفو ةددحملاو ةتباثلا

 ماظنلا ىف ةيرهوجلا تالدبتلا نع الضف اذه

 ةيلاعف رثكا «ةديدج ةيداصتقا ةوق» زوربو يلودلا
 ًاديدحت اهب دصقنو اهتاذ ةدحتملا تايالولا نم
 رظن ةهجو مهل ءالؤهو .ةيبرغلا ايناملاو نابايلا
 ام وهو :ةبلاحلا ةيكريمالا ةموكحلا نع اريثك فلتخت

 ةلكشملا ديقعت يلاتلابو .عضولا تايوعص نم ديزي
 .ربكا لكشب

 ًايلود دامع ىلطتت تحبصا ةيضقلا نإف كلذلو

 نادلبلا تناك ءاوس فارطالا ةفاك هيف كراشي ًاماع

 سسالا عضو ةيغب ةفلختملا نادلبلا وأ ةمدقتملا

 ئدقنلا ماظنلا اهيلع ريسي نا يغبني يتلا ةميلسلا
 ةيرذجح تارييغت ثادحإ ينعي ام وهو .يل ودلا

 ةيناكما كانه لهف .يىلاحلا ماظنلا يف ةيرهوجو

 ؟كلز قيدقحتل

 يداصتقالا حميسقلا
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 يبرعلا لورتبلا لوح ةودن
 ,يضاملا عوبسالا يف تمتتخا

 يبرعلا لورتيلا» ةودن لامعا
 نواعتلاو ةيداصتقالا ةيمنتلا
 نم ديدعلا اهرضح يتلا «يلودلا
 ةيداصتقالا تايصخشلا
 اريفش ءاهمدقتي ةماعلا ةيسايسلاو
 :سيراب ف بزقملاو قارعلا
 طفنلا ءاربخ نم ةعومجمو
 ريدم مهنيب نم برعلاو نييسنرفلا
 رئازجلاب لورتيلل ةماعلا ةسسؤملا
 فسوب ديسلا .كارتانوسلاد»

 سيئر يرايعلا ىلذاشلاو ,يفسويلا
 ةيداصتقالا ةيمنتلل يبرعلا كنبلا
 ايقيرفا يف

 يدامح ديسلا رمتؤملا حتتفا دقو
 ةديرعلا ةعماجلا بتكم ريدم ديصلا

 هيملك يف لوابت يذلا .نينرابت
 ىلودلا ديعصلا ىلع تاروطتلا
 .ةيجيلخلا عاضوالاو

 سسرابب يقارعلا ريفسلا ثدحتو

 هبعلب يذلا رودلا رارمتسا ىلع دكأف

 ةمهم ةدجيتارتسا ةعلسك طفنلا
 .ًامئاد اهيلا ةجاح يف برغلا لظيس
 .ىرخالا ةقاطلا لئادب لظ يف ىتح

 .ةربيك ةوطخ رمتؤملا اذه دعيو
 ييوروالا - يدوعلا ناوحلا قيرطف
 ىلع تاونس رشع ذنم فقوت يذلا
 ةدوع ,ةيبرعلا ةعيلطلل,و .لقألا
 .مداقلا اهددع يف هتيطغتل
 انش ضخ ل ل ا ا ا يم يع ع

 يف يرضملا يزكرملا كنبلا ناشا
 عاضؤوالا نع يونسلا هريرقت
 ةنسلا لالخ ةينامتئالاو ةيدقنلا
 ديصر نا ىلا 19485./١1481.: ةسبلاملا
 نم عفترا دق يجراخلا ماعلا نيدلا

 يف رالود نويلم 578, ١و رايلم ٠"

 ىلا 1985 (ناريزح) وينوي ةياهن
 يف رالود نويلم 5.1 و رايلم 7”
 . 1571 (ناريزخ) ىينوي ةياهن
 ١١١,86 و رابلم " اهردق ةدابزيو

 نا ركذلاب ريدجو ...رالود نويلم
 علت ةماعلا ضورقلا ةدصرا ةلمح

 هينج نويلم 885,5 و رايلم ١7
 نددلا يلامجا نم /9.,575 لئثمتو

 ةيمهالا ف كلذ يلدو يجراخلا ماعلا

 ه تغلي ينلا نيدروملا تاليهست

 ا“ واول ةطحاناات 0

 210720 ا ا ا

 م ج1

 مث هينج نويلم 8717.7 و تارايلم
 تغلب يتلا ةيبرعلا لودلا عشادو
 نويلم 515,5 و نيرايلم اهندصرا

 ةرورضب كنبلا بلاط كلذلو
 ةيجيتارتسا عضو ىلع لمعلا
 لجالا ْف عاضوالا هذه ةجلاعمل
 .ليوطلا

 ةموكحلا نا ىلا ةراشالا ردجت
 حارتقاب مدقتلا مرتعتن ةيرصملا
 ةراقلا نويد ةلكشم لحل يمسر

 اهضرعل كلذ و .اهلمكاب ةيقيرفالا
 يذلا يقيرفالا ةمقلا رمتؤم ىلع
 جالعل رهشلا اذه ةبادب ف دقعيس

 .نويدلا ةمرا
 0 ا ل د ل ل

 -. يكرمالا زجعلا ضيفخت
 قفاو :غيباسا ةعبرا دعب ًاريخا

 ضيبالا تيبلاو يكريمالا سرغنوكلا
 ةنزاوملا زجع يف ضيفخت ءارجا ىلع
 رالود نوبلب ال5 ةميقب ةيكريمالا

 وف ١9488 نييلاملا نيماعلا لالخ
* 

 ضفخ قافتالا نمضتربيو

 رالود نودلب م٠ ةيكريمالا ةينازدملا

 نويلب 7١ اهنم .يلاحلا ماعلا لالخ

 نييالب 4 كانهو .اهديدحت مت رالود
 امك .دعب اهيلع قافتالا متي مل
 تاقفنلا ليلقت قاقتالا نمضتي

 عملا مح
 عجم ا 1

 ةيبوروللا قوسلا تادراو طوبف
 كيبوألا طفن نم

 قوسلل يئاصحالا بتكملا راشا
 تادراو .نا ىلا ةكرتشملا ةيبوروالا
 مداقلا ماخلا طفنلا نم راطقالا هذه

 ةمظنم يف ءاضعالا نادلبلا نم
 7١4,6 ةبسنب طبه دق كيبوالا
 ىلاحلا ماعلا نم لوالا فصنلا لالخ
 ١9/5 ماع نم اهسفن ةرتفلاب ةنراقم
 تادراولا هزه تطيه نا دعب كلذو

 4 1 ىلا نظ نزؤسلم 17777!
 نم مهييصن طبيه كلذبو :نويلم
 نم ةيبوروألا تادراولا يلامجا
 اذه 25١,9 ىلا /07؟,9 نم طفنلا
 تادراو هيف تدادرا يذلا تقولا يف

 ريغ راطقالا نم ةعومجملا هذه
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 قفا

 ليوط قيرط ىلع ةوطخ
 قيسنتلاو يعامجلا لمعلا ةيمها كردت ةنيدملا راطقألا تأدب له
 ؟ال ما .رخآلا فرطلا ةهجاومل اهنيب

 تاموكح تنلعا نا دعب ,ةدشب نآلا ًاحورطم حبصا لؤاستلا اذه |( ال
 كيسكملاو ايبمولوكو ليزاربلاو نيتنجرالا) ةينيتاللا اكريما يف نادلب ةينامث
 عاضوا ةشقانمل رمتؤم دقع ىلع اهمزع (اليوزنفو ياوجراو وريبو امدبو
 اهيلع متيس يتلا سسالاو دعاوقلا عضو ةيغب ٠ :ةدحراخلا اهتينويدم

 .ةنئادلا فارطالا عم ضوافتلا

 هيف ىرجت .يذلا تقولا يف ,عامتجالا اذه ينأب نا تاقرافملا نمو
 عوضوملا اذه ثحبل ةصصخملا ةيقيرفالا ةمقلا دقعل ةريخالا تابيترتلا
 .رهشلا اذه نم ثلاثلاو يناثلا يف ةمقلا هذه دقعت نا رظتني ثيح . .اضيا

 لماش قافتا ىلا لصوتلا ةيمها ىدم ىلع ديدج نم دكؤت ثادحالا هذشهو

 ًاقفو لماعتلا مكن يتلا ةمدلسلا سيسالا عضو لوح .ةنيدملا فارطالا نيب

 ندم اساسا لماعتب رخآلا فرطلا نا ةصاخ .نييسيئرلا اهينّتاد عم اهب
 مني يذلا «سيراب يدان» كانهف .ةطقنلا هزه نم اقالطنا ةلموط ةرتف
 «ندنل يدان» كانهو ,ةيموكحلا نويدلا ةلودج ةداعا ىلع هيف ضوافتلا

 ةقفاوم ىلع لوصحلا يغيني نييدانلا عم لماعتلا لبقو .ةيراجتلا نويدلل
 ةنيدملا فارطالا تلظ دقو .تاءارجالا كلت لثم ىلع يلودلا دقنلا قودنص
 نم ناكف ,درفدم لكشب تامظنملاو تائيهلا كلت لك عم لماعتت  نآلا ىتح-

 ماما نكي ملف يلاتلابو .ًاددع رثكالاو ىوقالل ةبلغلا نوكت نا يعيبطلا
 .نينئادلا طورشل مالستسالا الا .رفم نم ةنيبدملا فارطالا

 رثكا حبصتسو .ةيباجيا ريياعملا لكب ؛دعت ةوطخلا كلت ناف كلذلو
 ةهحاولا ةمئالم ةفص لوح ٠ «دحوم قافتا» ىلا لصوتلا حمتام اذا ةيباجبا

 ةنيدملا نادلبلا لماعتن نا وه ًادحاو ًاطريش بلطتي ام وهو . نئادلا فرطلا

 اياونلا نسحل لاجم الف .نئادلا فرطلا هي لماعتي يذلا ةسفن تولسالاب

 نا بجي يلاتلابو .ةيلودلا ةيداصتقالا تاقالعلا يف ةبيطلا ينامآلاو
 كلذو. أعم اهياوعش جااستبوب ةيقيرقالا ةراقلا ةدشصم نما ديبالا قااعتت
 للقتو :ةيلودلا ةيلامسأرلا قوسلا ىف ةرثؤم ةوق حيصت نا نكمتت ىنح
 كلذ اعد ول اذبحو .نآلا ىتح هل ضرعتت يذلا ملظلا نم ءيشلا ضعب
 يف) يىرخالا ةنيدملا فارطالا حمضيل اعاستا رثكا رخآ رمتؤم ىلا رمتؤملا
 نم ًاقالطنا ةماع دعاوق ىلع قافتالا متدلو ٠ (ايساو ةينيتاللا اكريما

 .ًاعيمج ةيساسالا اهحلاصم

 عففلا نيه

 داحتالا ةصاخ كيبوالا يف ءاضعألا

 .ةيسهجاو لامسعلا نحو يتايفوسلا

 ةمكحم تضرف . 2, تويهصلا نايكلل

 .ةيكرسأ ةكرش ميرفت
 .تالصاوملا

 رالود فلا ٠١ اهرادقم ةمارغ ةيكريما

 ,نينوكسبو ةيالوب «ليه» ةكرش ىلع
 تادعم تاعانصي موقت يتلا

 ىثلا تامارغلا ةلسس راطا.يف
 ذنم ةيكريمالا ةموكحلا اهضرفت
 ىتلا تاكرشلا ىلع .ماعلا اذه ةيادب
 ةيبرعلا ةعطاقملا ماكحال بيجتست

 7548 ددعلا  ةيبزغلا ةعيلطلا

 زرعتل تاءارجالا هذه ينأنو

 دض ةزيمتملا ةيكربمالا ةبغرلا
 ةعطاقمب ةصاخلا ةييرعلا تارارقلا
 ' .ينويدهصلا نايكلا

 37 جت لافتا تن جة و حس جدعون جمجوم وسم ع ع

 اب ومال يناثلا نفرق



 0و دا صوت عج هاو دروب صدمات 1#

 قارغلا نم ةيحرعم ضورف
 نيطسللا خا

 3. مخ نكح داوم 29 دونجا زج و دا ل ا 1 3 5 7 0 3

 سوسلا ةنيربدوتص ىركذ ل يحرس اجر
 ا ا قتجاا دافني جت جنو عج ا 1

 عوج وجت ومصمم 1 تس موو حك موج وم هنو دم تت 1500ج جججوجج عاجاجسج»وجووج سو جاو حاج متلاةت

 نينانفلا لابقتسال عراوشلا ىلا تحرخ سيوسلا ةنيدم رشامج

 ا 000 اا ا ا 0 و 0 سوو ودمج ا 0 ع

 هالحتالاو برعلا نينانفلا داحتا' سسات قزم

 فده ققحي نا يف يبرع نافف لك دوارت
 راكفالل يبرعلا لصاوتلاو لاصتالا (

 اذه نا مغرو .ةيبرعلا راطقالا ةفاك نيب رعاشملاو

 ىلوالا هتايادب يف هتازاجنا نا الا ديدج ديلو داحتالا
 ملحلا قيقحت يف لؤافتلا ىلع ةثعابو ةرشبم ودبت
 قا .عبابسلا نفلا ديعص ىلع اءاويس يبرعلا يفاقثلا

 ليكشتلا نونف وا :نونفلا وبا حرسملا ديعص ىلع
 نونفلا هذه حبيصت ثيحب .اهيلا امو ىقسموملاو

 لامآلاو مومهلاو راكفالا نع ريبعتلل طئاسو
 .ةكرتشملا

 نينانفلا داحتا ماق دقف فادهالا هزهل ًاقيقحتو
 دعس ىرضملا | يحرسملا بنئاكلا هيسآرب يذلا برعلا

 فورعملا يقارعلا نانفلا هنع بونيو :ةبهو نيدلا
 ناحرهم ةماقاب داحتالا ماق ,ديمحلا ديع يماس

 دومص ىركذ يف سيوسلا ةئنيدم ف يبيرجت يحرسم
 (نيرشت) يف «يليئارسالا» راصحلا ماما اهبعش
 .ةنيدملا وزغل ودعلا تالواحم رحدو . ١9377 ريوتكا

 ةيموقلا ةيحرسملا ةقرفلا ةنيدملا ىلع تدفو دقو
 ةقرفلاو ءيسنوتلا ينطولا حرسملا ةقرفو .ةيقارعلا
 يرصملا يموقلا حرسملاةقرفو .ةينيطسلفلا
 .ةديجملا ةييرعلا ىركذلا هذهب لافتحالل

 ةفاقثلا حرسمب ميقا يذلا حاتتفالا لفح يفو

 عراوش يف ريهامجلا تدشتحا سيوسلا ةنيدمب
 برعلا نينانفلا ةيحتل حرسملا ىلا ةيدؤملا ةنيدملا

 /١541 يناثلا نيرشت ٠١ 514 ددعلا  ةيبرعلا ةعيلطلا 8

 ل داع ينويهصلا راضحلا ماما اةدوبنم ىركذإ
 اا وو ا

 ةيوعصي دوشحلا هذه نونانفلا قرتخاو .ءاقشالا

 اذه يف مهدعاقم ىلاو حرسملا ىلا لوصولل ةغلاب

 .نكش نيسسحت برح ناكرا ءاوللا ىقلاو .لفحلا

 ءاقشالا ةوحالاب بدحرتلا ةملك :سبيوسلا ظفاحم

 رصم نيب ءاخالا طباورو دولا رعاشم نع اربعم
 يقارعلا حرسملا كارتشا نا دكاو .اهتاقيقشو
 .يبرعلا نماضتلل ازمر دعي ينيطسلفلاو يسنوتلاو

 ةيبرعلا بوعشلا نبب كرتشملا ساسحالل ادبكأتو

 احيرات عدت امنا تاراصتنالاو برحلا مانا ناب

 .ناودعلاو ملظلاو يغبلا ىوق دض يبرعلا لاضنلل

 .ةيهو نيدلا دعس نانفلا يحرسملا بتاكلا ثدحت مث

 نكمي يذلا رودلا ةبمها ىلع ادكؤم ةبرصملا ةينفلا

 ناينب يف عدصلا بأر ىف نونفلاو ةفاقثلا هبعلت نا

 نونفلاو ةفاقثلا ن وكت نا لما ىلع ةيبرعلا ةدحولا

 فادهالاو راكفالاو رعاشملا يقالتل ارسج وا اردعم

 .ةكرتشملا ةلبرعلا

 نا نكمملا نم ةيسانسلا هيف لشفت دق ام ناو

 تاءاقللا نم ديزم ىلا اعدو .ةفاقثلا هيف حجنت

 .برعلا نيتانفلا نيب ةينفلاو ةيفاقثلا

 نيضرع ةيقارعلا ةقرفلا تمدق ناجرهملا فو
 «سيوبسلاب ةفاقثلا ح رسم ىلع لوالا .نيبحرسم

 ةليل) ةيحرسمل ةرهاقلاب مالسلا حرسم ىلع يناثلاو
 باشلا يحرسملا بتاكلا فيلآت نم (ةليل فلا نم

 حرسملا لمكي .مداقلا عيبرلا يف ةرهاقلا يف برعلا

 ا 5 جوج وجع هود عج

 ربيدكلا يقارعلا نانفلا جارخاو دومحم ركاش حالف

 . ديمحلا دبع ىمايس

 تمدق دقف يسنوتلا ينطولا حرسملا ةقرف اما
 ةنيدم) ةيحرسمل لوألا نيتفلتخم نيتيحرسمل نيضرع
 يقوش يرصملا يحرسملا بتاكلا فيلأت نم (نيعنقملا
 .يسيوس فصنملا يسنوتلا ناثفلا جارخاو سيمخ

 فيلاآت نم (يلايخ يف ةورث اي) ةيحرسمل يناثلاو
 .اضيا يسيوس فصخملا جارخاو

 ناكف يرصملا يموقلا حرسملا ةقرف ضرع اما
 يحرسملا بتاكلل (ضرالا تحت نينثإ) ةيحرسمل
 يمهف جارخاو .يواملس دمحم باشلا يرصملا
 .ىلوخلا

 صضورعلل يدفدلا ميقنلا

 ًايدقن ناجرهملا اذه ضورع مييقتل ةلواحم يفو

 روهمجلا اهيف دهاشب يتلا ىلوالا ةرملا تبسمدل هذه

 نا قيس دقف .ةيقارع ةيحرسم اضورع يرصملا

 ةرتفلا يف ةزيمتم اضورع ةرهاقلا روهمج دهاش

 يهو (ءاسملا اذه مكميدن) اهمها لعل ةريخالا

 ةلحر ربع يقارعلا نانفلا ةريسل ةيخيرات اماروناب
 .«ينفلا عادبالاو يعامتجالاو يسايسلا لاضنلا

 تالافتحالا راطا يف مدق ضرعلا اذه نا روصتاو

 نم وهو .يرصملا ةيحرسملا نونفلل يلاعلا دهعملاب
 دقو .ًاضيا ديمحلا دبع يماس زيمتملا نانفلا جارخا
 :ناطفق ىماس نانفلا :هئبق ةيسيئرلا راودالا بعل

 .فراع ةيزوف ةنانفلاو

 ضرالا) ةيحرسم ةرهاقلا روهمج دهاش من
 (ةفورب) ريتعي يذلا ناجرهملا اذه يفو .(شطعلاو
 نينانفلا داحتا هميقي يذلا ريبكلا ناجرهملا ىلع

 38 - [ نك ىلا نوما خلقا



 نم ةليل) زيمتملا هضرعب لصاوتلا ةريسم يقارعلا
 ينطولا حرسملا موجن هيف كرتشا يذلاو (ةليل فلا
 رود ءاداب ماق يذلا ديمحلا دبع يماس :لثم يقارعلا

 . (دازرهش) رود تدا يتلا فراع ةيزوفو .(رايرهسش)
 .,رداقلا دبع ءانه .يناعلا يدحوو .يعييرلا ةمطافو

 .سابع حارفا ؛يئارماسلا رازن :نيهاش يلع قداص
 .رداقلا دنع لدلخ

 ةقرفلا ىلع فارشالاو ةوعدلا ةيبلت ىف مهاس دقو

 يميمتلا همعن ريبكلا يقارعلا نانفلا ةيقارعلا
 يذلا يحرسملا ضرعلا نومضم نا ظحالملا نمو

 حرسملا ةبرجت رارمتسا دكؤي ةيقارعلا ةقرفلا هتمدق
 ىلا ةدوعلاب ةيبيرعلا ةيوهلا دبكات يف :يقارعلا

 ةريهشلا ةيثارتلا ةداملا ىلع ًادامتعا كلذو .ثارتلا
 تايصخشلاو اهصوخش لعجو . (ةليلو ةليل فلا)
 كلذ رايرهش ةيصخش لثم ةيروحملاو ةيسيئرلا
 ءاندح قشعلا نم تابون هياتنت يذلا مكاحلا

 ثدحبي .رخا انيح ةآرملا ىلع بضغلاو ةروثلاو

 نق يحزتسملا ضرعلل ةيسيئرلا ءاميثلا» حيصت

 رايرهش كلملا نبب ةدلاخلا ةصقلا ىلع ةعيونت

 .دازرهش هتيويبحمو

 تىداملا بسكن نا لواحت ةيماردلا ةجلاعملا نا ربغ

 نا دكؤي ًايناسناو ًايعامتجاو ًايسايس ًادعب ةيثارتلا
 ةوهشو .بضغلا تابون ناو .يناسنا بلطم لدعلا
 فعضلا بئاوجح سكعت امنا كشلا وا ماقتنالا

 بناجلا عم ةهجاؤملل ةليسو ًاضيا اهنكل .يناسنالا
 دازرهش اهلثمت يتلاو ةيرشبلا سفنلا نم رخآلا
 دايرهش عم اهفقاومو اهراوح لالخ نم ودبت يتلا
 بتاكلا نا امك .ًءاكذو ...ةمكحو ...ةبالص رثكا

 ةادا دازرهش صدئصاقا نم لعجي نا عاطخسا

 ٍِق ةيمادلا بناوجلا كلت نع فشكلاو ...ريونتلل

 رخآ ًايراوم أطخ ةدحرتملا حرطت امك .كولملا ةابح
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 نيقشاع لالخ نم دازرهشو رايرهش نيب ةقالعلل
 :ةمواقملاو بحلا ةدارا ىوس ناكلمي ال نيريقف

 ال بحلا عدخم ىلا ةنايخلا ىعفا للستت امنيحو
 هبحل ةيحض هسفنب عفدي نا الا قشاعلا كلمي
 .ءيربلا رهاطلا

 نع سعت نأ لولاك ىتلكلا نا طشحالملا نه
 نع ةلوزعملا ةيسايسلا ةمظنالا تايبلس ضعب
 ىلع بتاكلا ظفاح دقلو .اهبوعش لاما نعو اهريهامج
 يذلا ينامزلا دعبلابو .هصوخشب يثارتلا رصنعلا

 يكحلا رصنع ىلعو .ةيحرسملا ثادحاأ ةيف رودن

 صيخشتلاو مايالا بولسا نيب جزملاو درسلاو
 لعج ةيحرسملا ةغل يف رشابملا باطخلا بولساو

 رمخأ انيحو . حوضولاب ًانيح زيمتت اهظافلا

 يف عقو دق صنلا ناك ناو .ةفيفخلا تاءاحيالاب

 بيعي دق ام وهو .دارطتسالاو راركتلا نم تالاح
 . دهاشملا ضعب فذح ىلا جاتحي و ةيماردلا ةينبلا

 يماس نانفلا جرخملا لواح دقف :جارخالا نع اما
 ضرع لالخ نم صنلا اذه ميدقتن ديمحلا ديع

 ىلع دمتعا ثيح حوضولاو ةطاسبلاب يمت يحرسم
 لثمملا لعجو .ثاّالا وا رظانملا نم ةيراع ةبشخ
 .صنلا نومضم ليصوتل ريبعتلا ةزيكر وه يحيربسملا
 ةطيسبلا تانيوكتلا ضعب ىلع دامتعالا عم اذه
 ةءاضالا تناك امئندب :ناكملا رصنعي يجو ينلا

 .رخآ ًاندح ناكملاو ؛ انيح نامزلا رصنع ددحت

 قطانم ثالث ىلع نيلثمملا ةكرح تزكرت دقو
 ةقطنم يهو ةيشحلا ةمدقم يف ىلوالا :ةيساسا

 دهاشمل هراسيو طسولا نيمي مث ..بازرهشو نايرهش
 وا تايصخشلا ضعب اهب موقت يتلا صيخشتلا
 .(سروكلا) هب موقينيذلا قيلعتلل

 رصنع ىلع ديمحلا دبع يماس جرخملا دمتعي ملو
 وا رظانملا وا سيالملا لالخ نم يحرسملا راهبالا

 نا مغري ةيعمسلاو ةيرصنلا تارثؤملا وا ةءاضالا

 .عقاولا ملاعو لايخلا ملاع نيب ام لقتنت ةيحرسملا
 تناكف .يليثمتلا ءادالا ةيفرح ىلع جرخملا دمتعا لب
 عم يحرسملا اهتادا يف ةقستم دازرهش ةيصخش

 نسحا اميرو بتاكلا اهحرط يتلا ةيصخشلا حمالم
 يف ةعنقم تناك دقف رودلا اذهل فراع ةيزوف راينخا

 .يتوصلاو يكرحلا اهئادا
 هتلغش اميرف ديمحلا دبع يماس نانفلا اما

 رايرهش ةيصخش صمقت نع جارخالا :ةيلوؤسم
 دقو .هماما يتلا ةلطبلا نيبو هنيب توافتلا ءاجف

 .ةيديلقتلا وا ةيكيسالكلاب هؤادا مستا
 :نم ًاقيفوت رثكا يعيبرلا ةمطاف تناك امبرو

 ؛يئارماسلا رازنو :نيهاش قداصو :؛يناعلا يدجو

 امازتلا رثكا ةيحرسملا يف يئاسنلا رصنعلا ناكف
 .جرخملا هعدتا يذلا يحرسملا عادالا جهنمب

 ةيشوتلا ةقفلا
 لوالا ضرعلا تمدق دقف ةدسنوتلا ةقرفلا اما

 مامتها نيبي ّصنلا نومضمو (نيعنقملا ةنيدم)
 ثيح ةيموقو ةيناسنا اياضقب يسيوسلا فصنملا
 ةابحلا تاموقمو .تلتخا دق لدعلا نيزاوم
 يه نيعنقملا ةنيدمف .اهرهوج تدقف دق ةيناسنالا

 ىعوجلاو نيمولظملاو نيروهقملا ةنيدمل جذومن

 ةنيدملا هذه ىف دايدنسلا ةلحر ناف اذلو .نيفئاخلاو

 يتلا هوجولا كلت نع ةعنقالا فشكل ةلواحم يه

 .ةيرحلاو بحلاو لدعلا تاءاعدا ءارو ىفحتت

 نا يسيوسلا فصنملا لواح قايسلا اذه يفو
 نيلثمملا تاراهمو تاردقو ةيجارخالا هتاردق دكؤي

 صنلا ىناع ثيح .يحرسملا صنلا نع ٌدايدب

 اهراركتو راكفالا حرط ْق فارسا ةلاح نم يحرسملا

 يماردلا سصشلا ال يئانغلا رهشلا ىلع دامتعالاو

 .ةيرعشلا ةروصلاو فيثكتلا هرهوج يذلا

 بويع نع ضي وعتلل فصنملا ةصرف تناك اذلو

 اهرصنع ةيحرسم ةيؤر ىلع دامتعالا لالخ نم صنلا
 قوف اضيا لوجيو لوصي يذلا لثمملا يساسالا

 يصعلا ضعبو رئاتسلا ضعب نماالا ةيراع ةبشخ
 ةركفل لداعم يه ةيراعلا ةيشخلا نأكو .سيناوفلاو

 يف جرخملا ىلع ذخؤي امم ناك ناو .ةقيقحلا فشك

 ضعيو .ةيكرحلا تالالدلا ضعب بايغ ضرعلا اذه
 ناف اذه نم مغرلابو .تاليكشتلاو تانيوكتلا
 يحرسملا ريبعتلا ةغل روطت دكؤي يحرسملا ضرعلا
 .نايرعلا ريشبلا :مهفيب نم ناكو .يسنوتلا لثمملل
 حلاص .دواد ةميلح ؛يورعلا .لامج .دواد يداهلا

 يلع ٠ ؛«قدصم نيدلا حالص .لماك لامج .داليم

 .ةريعم وب ةيزوف ؛فارص ىسيع .رارح هيلع ؛ةتسوب
 مجنو . حجان يجحان ءيسليارطلا ىلدل ٠ ديدجلا تاحرف

 .ودباحص نيدلا

 (ريقفلا حرسملا) هيلع قلطي امل اجذومن اوناك دقل
 تاناكماب يرث هنكل .ةيراع ةبشخ ىلع دمتعي يذلا
 .لثمملاو جرخملا لالخ نم يحرسملا عادبالا

 لاح يق ةورتاد
 فصنملا هجرخاو هدعا يذلا يناثلا ضرعلا اما

 (يلايخ ف ةورث اي) ناونعي ناكف اضيا يسيوسلا
 يناعت ةرسال ةيديلقت ءاميث» لوح رودي وهو
 ةعيسلا هءاندا بالا مهوب ثدح قزمتلاو تافالخلا

 ةموعزملا ةيصولا نع ثحبلاب ةوخالا أدبيف ,هتافوب
 ' ثحبلاو فالخلا ةلحر لالخ نمو .بالا اهكرت يتلا
 نيب تاضقانتلا نع ضرعلا فشكي ةيصولا نع
 نيميلا نبب ةيركفلا تاضقانتلا ءاوس .ةوخالا
 :يزاهتنالا طمنلاو .ينيدلا رايتلا نيب وا .راسيلاو
 نم جاوزلل ديلاقتلا اهتعفد يتلا ةاتفلا نيب وا

 ةدحولا مالآ يناعت ىلبح ةلمرا اهكرت يرث زوجع
 .ةياكلاو

 ىزغملا نع ضرعلا فشكي ةيحرسملا ةياهن فو
 ىلا وعدب يذلا يسايسلاو يعامتجالاو يقالخالا

 .ليصالا يبرعلا تيبلا روذج ىلا ةدوعلاو كسامتلا
 رايتخا نسحا دق فصنخملا نا حضاولا نمو

 كلذو .دراكفا نع ريبعتلل يديموقكلا بولسالا

 ىلا ةيحرسملا لاكشالا برقا يه ايديموكلا نا رابتعاب
 ضرعلا عم روهمجلا لعافتل كلذو .يسايسلا حرسملا

 لوقعلا ىلا لوصولا ىلع ايديموكلا ةردقو .يحرسملا
 راهظا يف ةغلابملا ىلع دامتعالا لالخ نم .نادجولا ال
 ةيقالخالاو ةيكولسلا تاضقانتلاو بويعلا
 .ةيسايسلاو

 يف لوالا رصنعلا مه اوناك نيلثمملا نا كش الو
 يحرسملا ضرعلا اذه ديسجت

 يناثلا نيرشم رد د 4 _اهربال ناثلا هنرشت ٠١ 4 ددعلا :ةيبزعلا ةعيلطلا
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 أ ةمدقملا ص سدالس دلغ

 | ةقافتلا ماحتاد

 ال دارفا ءايدا ديد وم نيس كسل يرق ةيفاقث ةلحم هذه

 سيراب نم اهرادصا اوبكاو دفو . ةيفاقث تايعمو تاسسؤم ءارو تفقت

 ايواجتو اناسحتسا اهدادعا تقاال دقو ,يبرعلا يفاقثلا رشنلل ةمهم ةفاضا لكشتل

 اهرودص رثعت رس نع نولءاستي مهلعج .برعلا ءارقلاو نيفقثملا ندل نم اريبك

 .ةريخالا ةنوآلا يف

 تايناكمالا نأب تالؤاستلا هذه ىلع بيجي يملاسلا بيبحلا ىسنوتلا صاقلا
 متي يذلاو .يرودلا اهرادصا يىطغت ال ؛ةمدقملا» ري رح ةرسال ةرفوتملا ةيداملا

 هشيعت ايلام اقزأم ناف . يلاتلابو .هنايثا داعتست ال ةيبرعلا راطقالا لخاد هعيب

 انهو .ابنم ديدح ةدغاةميق تترفوت ايلك رداضت نال اهرطضيس .نآلا «ةمدقملا»

 تارا زولاو تاداحنالاو ٠ ةلحملا هذه معدي بلاطي يذلا يأرلا مع دن نأ لد 2

 .اهرارمتساو اهمعد نع ةلوؤسم ةيبرعلا 4 تايعمجلاو

 تاسارد اتمضتم مايا لبق ردص ةزيمتملا ةيرودلا هذه نم سداسلا دذعلا

 يقتايبلا باهولا دبعل دئاصق يرعشلا عادبالا يفو .وتاباسوتسنراو نوكرا دمحمل

 ةديدج ةياور نم لصفو موعن ليبنل ةصق ةمثو .راش هينيرو نوضيب سابعو

 . سوستير سيسنايو ليعامسا دهف ليعامسسأل تاباتكو .يملاسلا بيبحلل

 داقت اما . يطايخ سيمخل امنيسلا يفو رغاد لبرشل يليكشتلا نفلا يف ىرخاو

 سيرداو زوريك فيزوجو يدنجلا ماعنا مهف بتكلا وضرعتسمو ددعلا
 . يروخلا

 ةزيمتملا ةيبدالا اهتاجاتنب «ةمدقملا) تصخ يلا ددعلا باك ءامسا يه كلت

 ةروص» يايبلا ةديصق لثم ة ةركاذلا 2 هتدام ىقيت :ايتم !نيدج اددع لكشتل

 رعاشلا عم ةلباقملاو «ضماغلا تسويرا انا» سوستير ةباتكو «ام ةنيدمل ةيبناج

 زار ددعلا تور نم اهاوسو يغود لاشيم هه
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 0 ا 1 1 1 35 1 يقع قالا -

 طاسوالا يف شاقنلا ريشت ةيجارخا

 تحت ةديدج ةيحرسم ارخؤم مّدق . ةينفلا
 .«زازها ىسركلا ةمينرتا ناونع

 .دمحم قوراف فيلأت نم ةيحرسملا
 ةيباجيالا ءادصالا نم ريثكلا تيقل دقو

 اما .ةيدادغبلا ةينفلا ةفاحصلا ٍق

 راظتنا تاظحل نع ثدحتيف اهعوصوم

 اعناو لابقا (هبيرود تدا نيتأرمال
 ِ , طاطبلا

 ةبهو 2 دعس نعيرمملا بتاكلا

 ايخيرات السلسم يرصملا نويزفلتلل دعا
 حالص يبرعلا دئاقلا ةايح نع اديدج

 ماع م٠٠ رورم ةينسانمل يبويالا نيدلا

 . سدقلا ريرحت ىلع
 تيبو نيطح كراغم لسلسملا روصي

 صضرا برعلا داعتسا ثكثسح .سدقملا

 ارظنو .نييبيلضلا نم نيطسلف

 يف يرصملا نويزفلتلا كراشتس ةديدع

 لمعلا اذه 9

 5 ا هلا ندلطصب
 ةمحرتلل نومأملا رادل رادصا رخا

 ناوثع تحن بابتك دادغبب رشنلاو
 نم ددع هدعا (تارمتؤملا تاحلطصم)١

 ةفلتخم نادلب يف نيمجرتملاو نييعماجلا
 ريسيتقتا تر بىه ناقه فارقا تبت
 نم وهو .ةيروفلا ةمجرتلا يف يلودلا
 ٍ . يبلحلا مي ميحرلا دبع ريمس ةمح رت

 اليلد ريتعي ا باتكلا اذه حيتي

 ةصرفلا .يلود رمتؤم يف كراشي نم لكل
 ةصاخلا تاحلطضملا ىلع فرعتلل

 ءاهتراداب ةقلعتملا ريباعتلاو تارهؤملاب
 تاغللاب افاشك بانكلا نمضت دقو

 ةيزيلكنالاو ةيسنرفلاو ةيبرعلا
 . ةينابسالاو
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 0 ل ل ا

 ةمصاعلا ْق مايا لبق تهتنا

 يفاقثلا ىقتلملا لابعا ةيبرغملا

 باتكلا داحتا هيلا اعد يذلا

 ماعلا داحم الا نواعتلاب ةبراغملا

 ةعوضوم لوح برعلا باتكلاو ءابدالل

 كراش دقو .(«ةيبرعلا ةياورلا ةلئسا»

 برعلا داقنلاو نييئاورلا نم ددع هيف

 لاقملا اذه بناج ىىلا ءىراقلا دج )

 دقو .(هيف ةكراشملا تايصخشلا ءامسا

 ةسلج دعب ةودنلا لامعا تقلطنا

 يروبايلا دمحا تاملك اهتللخت ةيحاتتفا
 يلركتلا داؤفو برغملا باتك داحنا سيئر

 .(رصم) ظفاح يرصد (قارعلا)
 ةدارب دمحم دقانلا اهسأرت : ةيئاسم ةسلحب

 لكل ةيدقن ضورع اهيف تمدقو

 اثحب :(ةيروس) يدفص عاطم ©
 . يئاورلا ضنلا
 نيح :(برغملا) ودحنب ديشر ا#

 .يئاورلا يف ةياورلا ركفت

 : (برغملا) يواشلا رداقلا دبع ال#

 يئاورلا عا ادبالل : زاوم باطخك ةداهشلا

 عم 5 نم هل بكاوملا دقنلاو

 . هيسرامتو

 رف 894 وعلا كةييرعلا ةقلطلا“. 5

 هني #01 1ع 0 دف ع في نرد د ف

 ىرخا تاسلج كلذ دعب تلاوت

 تاداهشو ةيدقن ضورع اهيف تمدق
 برعلا نييئاورلا لبق نم ةيصخش

 هذه نمو .مهبراجت ميدقتل نييوعدملا
 . ضو رعلا

 لدج : (قارعلا) يرئازجلا دمحم ا#
 ةيبرعلا ةياورلا يف ليجستلاو ةيؤرلا
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 5 عقاولاو

 غيص :(برغملا) نيطقي ديعس ا#
 . ةينقتلا هداعباو يئاورلا باطخلا

 (نيطسلف) ءاجيفا وبا فاون
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 . لتحملا نطولا
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 ١ ةىما/ ينادلا ني

 اهنافاو ةيبرعلا ةياورلا ' م نرعلا داقنلاو ( زير ت

 َِق ةودنلا هذه تءاج دقو . برغملا

 5 تدقعنا هقباس تاودن باقعا

 ةيب رعلا ةياورلا ةودن» اهنم .برغملا

 ةودناو (« ساف ةنيدم ِق قافآلاو عقاولا

 انهو . « سانكم ةئيدم يف ةيبرعلا ةصقلا

 اهمدق يلا ةيحاتتفالا ةملكلا صن مدقن

 باتتك داحتا سيئر يروبايلا دما
 . برغملا

 ماتشالا |

 ةياورلا اهحرطت يتلا ةلئسالا ونت

 قمع يف اهسارغناب يشي ًاعونت : ةيب رعلا

 يف .ةنس ةئام لاوط ا خيراتلا
 . عادب لاو سابتقالا نيب حجرأت

 ةيئاورلا ةباتكلاب لصتت ةلئسا كانهف

 ترم ىتلا لحارملابو ءاهنوكتب ءاهسفن
 ىلا .ةيئادبلا ةيدرسلا لاكشالا نم ءابم

 ف اعوجر . ةثيدحلا ةيدرسلا كاكشالا

 درسلا قئارط ىلا .ةنهارلا ةرتفلا

 يك .ةديدج ةفيظو قفا يف :ةيثارتلا
 لكشلا لالخ نم ءالثم ,كلذ حضتي
 ةعمجل (ةيماللا ةماقملا) ِق يماقملا

 ُِق يلجتلا هتف يفو 0

 يفو .ناطيغلا لامجل (. . .تايلجتلا)

 وو طة تا وطمس 33ج

 و لكشلا يوزلخلا يبعشلا درسلا
 :ظوفحم بينجنل (شيفأرحلا ةمحلم)
 ىتلا ةيثيدحلا ةينبلا يف ءاهلك هذه لبقو
 دمحم .تانيعبرالا ذنم اركيم اهفظو
 وبا انثدح) دئارلا هلمع قف يدعسملا

 .:(. .: .كاق ةريره

 ةباتكلا قئارطل خب «ناحخلا نا

 اهنا :ىلوالا ةلصولل م مهوي .ةيئاورلا
 ىلا ةماقملا نم :ايرئاد الكش تدحم#ا
 ىكحلاا ىلا ىبعشلا ىكحلا نمو .ةماقملا

 تبثت .قدا ةبراقم نا ريغ . . . يبعشلا
 كانه سيل ذا هوم يرئاد لكش هنأ

 ةيادبلاب يعو لب .ءدب ىلع دوع
 ةيؤر قفو .اهرصانع مهال فيظوتو
 ةرسلا نضتاصخ نما نم حتت ةديدج

 عاد كا فاقت نزاوت نع اثحب
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 ةباتكلا ىقتلت لاجملااذه يفو
 ةيفسلفلا تاهاجنالا ضعبب ةيئاورلا

 ىلجتست نا تلواح ىتلا ةرصاعملا

 يمالعالا يبرعلا ركفلا تانوكم
 نكمن يعو قلخ لجا نم ةليصالا
 .رخآلابو اهيضايب تاذلا تاقالعب

 ليصأتلاو بيرغتلا تارايت نع ىأنمب
 . ةفرطتملا

 دقنلا ىلع ةلئسا حرطت ةيناث ةطقن يف
 اسراذ ةيبرعلا ةياورلا بكاو يذلا

 ارورم ةيخيراتلا ةساردلاب اءدب .اللخو
 يوينبلا ليلحتلاف . يجولويدالا دقنلاب

 . ىنسللاو يئايميسلاو

 ْق دقنلا اذه ىلع لحسي ام مهاو

 يذلا عقوملا حواري ' هنا ماعلا ههجوت

 ,سابتقالا ةلحرم يف ةياورلا هيف تناك
 هحهانمو هتاحلطصم لحف .اردان الا

 . هتاحورطو ةيفرعملاو ةيئارجالا هتاوداو

 - نأ ىلا نواب ماتخانات - ك3

 «قبطتو.+يرعغ ياقث لفتح نم ةيصقم
 صوصن ىلع ,يئاوشع لكشب ءانايحا
 .اهتاصوصخ اه ةيبرع ةيئاور

 رعي ماعلا هانعمب .طاقسالا نا

 عم يبرعلا يئ ئاورلا دقنلل ةزيمملا ةمسلا

 ةليلق 3 .ةجردلا َك توافت

 .ةلاصالا نم عون قيقحت ةيناكمال رشؤت مو

 ةيئاورلا صوصنلا ءارقتسا قيرط 9.
 .ةيساسالا اهتانوكم ءوض يف .ةيب رعلا

 لغتشت يتلا نيناوققلا صالختساو
 عم ءانايحا .يقتلت دق ىتلاو ء.اهقفو

 . يملاعلا يئاورلا صنلل ةماعلا نيناوقلا

 صنلا نا ودبي ىرخا ةهج نمو
 الا ةقدب هليلحت متي نا نكمي ال يئاورلا
 يف صنلاب متي بت ىتلا 2 ترفاظت اذا

 ةقابس.يف هطضت ىلا جه هتاذ دح

 قفو بل ا يخيراسلا

 . يزكرم يجولومتسبا روصت
 لصتت ةلئسا كانه .ةثلاث ةطقن 3

 فو .ةيب رعلا ةياورلا ةيرظنب ةرش

 قلطني ةدع تاهاجنا زرت ا اذه

 يف .ةماع ةيروطتلا ةيرظنلا نم اهضعب
 اهوصاب ةيبرعلاةياورلا :طبرل ةلوا
 يتلا تالوحتلا ةلسلس ربع ؛ةيخيراتلا

 يموهفم نم رخا هاجتا قلطئيو ءاهتفرع
 .ريثأتلاو ة ةفاقثملا

 ,ةيبرعلا ةياورلل ةيرظن ةغايص نا
 .نآلا ودبي هنإف .ًابقترم ناك ناو

 . هتاحو رط لج ٍِق ءاعباتو ءارشعتم

 ريمي ةماع ةيس كذقو .يبرغلا 1

 يبرعلا يملعلاو يئاقثلا لقحلا اهم

 . انهار
 يف :(ةياورلا) داليم نا

 ددرت دعب :يبرعلا ضوبنلا رصع ةيادب
 مت ةمساح ةظحلا ربتعي . سابتلاو رثعتو
 نيب .رضاخلاو يضاملا نيب مادصلا اهيف

 ةفاقثلاو يديلقتلا يبرعلا ثارتلا

 . ةروطتملا ةيب رغلا

 ىفارتلا قايملا ْق ةياورلا نا

 ةينيد وا ةيبدا ةدام ةداع لوانتت .يبرعلا

 وا اهضفر وا اهوبق دصق .ةيوغل وا

 ىلا ىعست فاظملا ةياهن يف اهنا اكمل

 ىدمو .ثدح وا لوق نم دكأتلا

 0 منيب .عقاولل مهتقباطم

 0 ال ام ب كتثادحالا

 .هتودح- وأ هدوجو نم دكأتلا

 يه ليجستلاب ةريدحجلا ةظ ةظحالملاو

 0 يلا

 ةياورلا ناف اضياو : ثيدحلاو يثارتلا

 قلخ اهتلواحم مغر .ثيدحلا اهانعمب
 ةقيثو ىقبت اهنإف ٠ يليختلا صاخملا اهملاع
 وا ةيئاذ ريس وا ةيفارغويب رصانعب ةلصلا
 موهفم يقتلي اذكهو .ةماع ةيخيرات

 يف .يبرغلاو يبرعلا هيلولدمب ةياورلا
 0-5 . لييختلاو يعقاولا عطاقت ةطقن

 نع ةيب رعلاةياورلا زيمي يحو رطا عاقيا

 . ىلوالا اهلحارم
 نأ ىفحب 5 .نيماضملا ثيح نمو

 ضاقنا ىلع تنوكت ةيبرعلا ةياورلا

 عبياطلا تاذ ةيلوطبلا ريسلا

 يذلا راهدزالا دعبف .يروطسالا

 ةريسو ةيلالها ةريسلا عبط ةداعا هتفرع

 ةيابغن يف اهريغو نزي يذ فيسلاو ةرتنع
 .يبرعلا ماعلا يف رشع عساتلا نرقلا

 يبرعلا خيراتلا ىلا ةياورلا مامتها هجتا
 ىلاو .ىربكلا هئادحا روصت يمالسالا

 ةمهلتسم هتايئزج فصت شيعملا عقاولا

 عم  ةلعافتمو ةهج نم يبرغلا جدومتلا

 بدالا َّق ادئاس ناك يذلا

 ناانتكمي لبا هين هيناث ةهج نم . يبعشلا

 نا نيضرتفم .كلذ نم دعبا ىلا بهذن

 وا ةيبرغلا صوصنلا ضعب ةمجرت

 جذومنلا كلذ نا .يبرغلا جذومنلل

  ةيبرعلا ةعيلطلا

 ةعساش يه مكف .ًادحوم سيل هسفن
 ةيسنرفلا ةياورلا نيب الثم قفورفلا
 عساتلا نرقلا يف ةيسورلا ةياورلاو
 3 ةيزيبلجلالا ةباورلا نيبو ءريثخ
 ةياورلا اهتضيقنو رشع نماشلا نرقلا
 .ةديدحلا ةيسنرفلا

 يبرغلا جذومتلا نم قلطتي نم نا
 رصانع ادصرتم , ةيب رعلا ةياورلا ةءارغل

 : عادبالا رصانع نع الفاغتم رائاعلا
 ةيبرغ تاياور أرقي نأ اشبع . لواحي

 ريغ كلذو .ةيبرعلا ةغللاب ةبوتكم

 « ةفرعملا لقن تايوتسم عيمج ُِق . نكمت

 ربعت ىتتلا ةيبدالا براحتلا لقن ىرحأف

 اهبيذت نا نكمي ال ةيصوصخ نع
 . ةقفاثملا

 نل قربعي ةيبرعلا ةياؤرلا رقت كا
 اهتلالدو اهئانبو اهلكشو اهتغل لالخ
 رمتسملا اهراوح مغر .ملاعلل اهتيؤرو
 . يملاعلا يئاورلا ريبعتلا طامنا عم

 يا :يرعلا وت ورمل ع ادبالا نا

 2 ابك“ ّط فلي اا هدو

 . ةماع نورعلا ا ادبالا ددصي

 3 14 20 ب ةلئسالا
 ركل كج عدلا

 هي هيدصتب كلذو .ةغللاو فيضاو
 روذحملا نع ةعنقالا ةحازاو عقاولا

 تاياورلا صضعب تناك اذكهو

 خيرات يف .ةئيضم اطقن ةديجلا ةيبرعلا
 .ةيدرسلا اهتايئنقتب . يبرعلا بدذالا

 خسرت .اهرامعم ةلاصاو اهريبعت قرطو
 ىع لمعتو .ةيباجنالا ةيركفلا ميقلا

 راوعبلل وعدت هريوطتو توج ريونت

 . ةيدرسلا هريبعت لاكشأ عم اهلعافتب

 طرشك ةيفاقثلا ةيوطا يف 5 نود

 : ليصا ضوبم لكل ىماسا
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 متر 2

 نأ ملفي
 0 مودات تلا تو تا فود +111 وفدا نق( تبة رووداو مج جبسم دس طلبات ت77 زجاجات

 «لوقنف ةياورلا صيخلتب أدبن 1
 قيوارلا ديري .قاقشنالا دعب | هلل
 .؟توراح نيع ىلا باهذلا ا“
 يقرطلا لك تانتجا هيلع ًايح اهلصيلو
 زجاوح ؟بيبأ لت نم جورخلا فيكف
 صاصر قالطاو .ةئيدللا جراخحم دنع
 .تايرودو ديف هبتشم لك ىلع

 لقا عم رانلا حتفت رتبوكيليه تارئاطو
 يذلا ديحولا ُُِ قيرطو .ةكرح
 نا الوا كيلعو ءراهبن ليل سو رحم ىقبت
 . ايح هلصت

 قراجلا قرطت اليل ةرشع ةيداحلا يف
 الأرومالا نا سحي امدنعو .بابلا هيلع
 ةايسم ةلبنقب فذقي ماري ام ىلع يرجت

 لتقيو ,كرويوين نم اهارش عومدلل
 .ةراحلل نيقفارملا نيلجرلا دحا

 ديئتي و «ليخادبلا ىلا ليتقلا بحسي

 ذخأي مث 7 ءايقتناو ءاهيحلضر عمها ةراخا

 الا .تيبلا يف ءىيش لك بلقب
 ,يفقسلا ةبيشخت ىلا دعصي دعصي مث .بابلا

 . كانه ءىبتحيو

 قالطإب نودذخأيو .نوحلسم يت أف

 نورسكي .فرغلا لك يف 3ك

 ةرايس نوبلطي .نوخرضيو .ءايشالا

 نيكل .. .نورداغي مث .فاعسا
 يفإ + نيعوبسا ةدم ائبتخم ىقبي يوارلا

 رشق ؟- - 754 ددعلا._ ةيبرغلا ةعيلطلا - © 5

 نوقرسيو سانلا ب .ىلوالا مايالا
 يف ماقي .«كلذ دعبو .هيلع اوماطتسا ام
 ب الق .يركسع بتكم تبيبلا
 نع ويدارلا الو .نينرلا ىلع فتاه لا
 دق اهلك ةقطنملا نإ نولوقي . . .لمعلا
 ىلع اودر ميغاو .مهتبقارم تحن تعقو

 .ةيوبطا تايججفلا اهيف اب: تايجفلا
 ىلا يوارلا عمتسي .تقولا لاوط

 هس عباتيو «توراح نبيع ةعاذا
 عيذملا الا قبب ١ اهتوارضل يلا تامجهلا

 0 ء«يوارلا ركفي لك ءايح
 نيع تحما نإو .كانه هناكم نا انيقيا

 ؟تو راح
 ,هئبخم نم جرخي مايا ةعبرا دعب

 لاكي ىتحس موعي :رجعبلا قيرط ذخايو

 لزت ملو تناك مويلاو .ةيبرع ةيرق موقت
 تنيزنئارت ةياتلنؤو «رادار ةطخحم

 قلستيو .فحزي مل .نيرجاهملل

 نم تارتقالا هيشجتيوب«لبجلا ىف ىرج
 ةقطنملا يف ءاقبلا هيلع ذا ءانيلؤروخ

 دحأب يقتلي نأ اضنا هيلعو . ةدياحملا

 نكلو ءارع يداو ىلا هلصويل .برعلا
 انهم نم وهدرط يذلا وعي: مهاقلي نيا
 ءىش لك نآلا يطعي هناآ؟ة4م ةئش

 .يلع وا نسحو دومخخو دمجأب يقتليل

 ١5417 يناثلا ني

 هيؤر

 0 تل يب 60700 ل م

 ناعنك سومعل ؛توراح نيع لا ى قيرطلا) ةياور يف
 1 يع وعوو وصم جا ا وا طح ةيدطملاو#دا طلال ل نكن زجر نا طل عاج لقوا ئئينا جي وحج وس ب حج جحا دع وعم دع: اة »وصوم مااا ا دمسا»# وجلال تا 1

 بركس سوياكل
 0 ا سس 2” ااا ااا ا ااا ا لاا

 "77 دة دع نوعا 01 1 وبس سوو دج حر

 مز 2
 هي

 تيل زوزو و دس دسم ا

 لاا و عدا 1 1 ع دا تم او تمت ج7

 ىلع ينودعاس .نوذخ» : مه قوق

 5 1 انج نم جور

 اهلتقتف .ابمترايس ةأرما 55

 ةرايب ُْق برسبسو .ةعئاض ةصاصر

 نم .دومحم ننفقي مهدحا .لاقترب

 . هحالس هعم يوارلاو .حالس نود

 يتكرعم يف اناو . ىلوالا هتكرعم يف ناك»
 . (”5 ض)  يوارلا لوقي - ؛ةريخالا
 .دونجلا نم براه هنأ دومحن هريخي

 ايربهم نا هيلا بلطي هعم هراوح لالخو

 نست الا ايه اههولتقي نا لبق ةيوس

 مث .رخآلا نم رذاحي دحاولاو .نابهذي
 مايا ميدق ةحلسالل 2 يف ناثبتخي

 د هوست .نزيحجنالا
 هلو نع دتحاو لك فشكيإو .ضضعبلا

 رخآلا نا نافشتكي مث .رخآلل يداعملا
 . ةينويهصلا ةيركسعلا :كنلاكا ىف

 لوقي .بهاذ وه نيا ىلا دومحم لأسيو
 تبسنا له توراح نيع ىلا» :هل

 ابر - اظح يا كل نوكي نل ؟نوتجم
 انا يظح امو - كعم ظح ىل نوكي

 نيع .انقفتا كعم يظح سفن ؟كعم

 .(450 ض) 0. . .يقيرط يف توراح
 ةرايمسس نافطتخي قيرطلا ُِق امهو

 .هحرج دوم هل فظني .ةحفصم

 لارنج ةرايسل نادصرتيو .هدمضيو
 نمو . ةنيهر .هقئاسو وه هناذخأب

 ضرالا لفسا نوطبب يقاوسلا ىدحا
 أدبي .ةميدق تاي ْق اوضيعخيل

 ريخالا فو : هيلا مهي ال يوارلا

 لارتح هيلاظمبو قئاسلاب يوارلا تدعي

 ويدار ءرورملاب حيرصت : لامشلا سيخ
 نلجا ليتم فرامل ا

 ارويل مهيت 5 .ايح ةنيهرلا لارنجلا

 ل جلع لاثلالو .ةنوؤملاو ويدارلاب

 بسكي نا ديري يذلا لامشلا شيج
 لبق . مهءاضعاب بعليو «تقولا

 نع يوارلا ثحبي .يئابنلا هموجه
 توبات قيرط نع هدجيف ءرخا جرخم
 مهجو رخ دعب ٠ .لعفلابو .«يرجح

 لارنج . فئاذقلاب مهأبخم ىمري . ليلقب

 ىلع ءاضقلل ىعسي لاشلا شيج

 ىذلا ديحولا هنال ةنيهرلا لارتحلا

 ىطعاو هدولج عاب هو كفرَعَي

 قالطا دعبو 6.248 ةنس تامولعملاب

 لضيل .ةلوطبلاب ىعدا فيك .ةحاربس

 شيجلل ماع دئاق مث :لارنج ةبتر ىلا

 .(نيب راشا) ىلع ضيقلا ىقلا نا دعب

 يذلا مكحلا ؛مهيلع مادعالاب مكحو
 هقئاسو ةنيهرلا لارشجلاب هذيفنت مت
 .دومحمو

 هتتازتز يف بهو: يوارنلا ملي, مث
 نم مجوره للم دوهيلا م حيرات عئاقوب

 ازكرم .رضاخلا مويلا ىلا 0 ماما

 شح لارض كسلا ةيتسشافلا ىلع

 يفو .«شيجلل ادئاق راص يذلا لامشلا

 ىلا برها نمو .هلتق نم نكمتي ملحلا
 بلطت يتلا ارويل ةاتفلا عم توراح نيع

 ائيش ديرت دعت مل اهنال .ءاهلتقي نا هيلا
 سدسمب اهسفن لتقت مث .توملا ريغ
 . لارتحجلا

 1 ءاضيا توملا توراعر نيع يف

1/7770 
 1ر0 7700

 ا نارجل

 11 اانقا لعدم

 مهو نا قادم طمع لت
 ]نمو (2نتدمعت 17م يعلو

 18777 أ ةططعأ
 ةياورلا فاالغ

 44 - ]نك ىلا ندليللات ا ىلتاض د



 نيع يف هنكل .ناسنال رثا ال .؛ةرهزل

 ةيلشتسلا ةيصخشلا
 ىدل ةيدوهيلا ةيصخشلا روطتت

 ماهاربا ىدل يه امن رثكا ناعنك سومع
 تناك اذإف (قباسلا انضرع يف عاوشوبب

 يف هيلع يه ملثم كرحتت عاوشوبب دلع
 بجي |ملثم ناعنك دنع حبصت .عقاولا
 يعو ىلا اهعم بهذنف 2

 قيرط نع ولو .يعولا لعفو .فقوملا
 هقئاقدب بتاكلا هليختي ءيئاور

 ارجع كَقَح هئم لعجو .ةريغصلا

 . هراكفال
 نم ًايئادع ًافقوم فقوملا سيل انه

 وا .1«نفيل ريثم) ةيئيطسلفل : ١ ةيصخشل 1 ١

 0 قشت يهو ايدايح اهنم افقوم
 رئادلا تاعارصلا ةبلح ِق اهاوه

 مم فقوم هنا .(عاوشوب ماهاربا)
 ةيدوهيلا نيتيصخشلا قوقحب
 ةيناسنا قوقحك .ةينيطسلفلاو
 ةينيطسلفلا ةيصخشلا ناو . ةيوضيهم

 .ةلمتكم ةيصخش دومحمب ةلثمتملا

 رشؤتل اهيمدق ىلع فقت نا اهناكمإب
 ةيفلخلا تهتنا دقو .بلاطتو نيدتو
 ةيصخشلا ةزاوصل ةيعحتلا وا ةيفالخالا
 ةدراطملاو .يربعلا بدالا يف ةيب رعلا

 قوفتملاو راتخملا يدوهيلا دع مود

 .يروطسالاو
 ىلع ةيدوهيلا ةيصخشلا تلوح دقل

 نم ةيصخش ىلا ناعنك سومع يدي
 اهلاعفا ةأطو اهقتاع ىلع لمحت مدو محل
 لبسلا ىتشب *ب لواحنو .5/ نيطسلف َّق

 براء مسالا هاطولا نم ملح نا

 تاللارنجلا اهيلا يدائي ةديدج ةكرعم
 ةميرجةطساوب الو .برعلا دض
 رب ةياورلا ُْق ىوارلاف . ..ةديدح

 عم الا كانه ةيقيقح ةكرعم ال نا
 0 .مهتاوذ .مه تالارنجلا

 دعب .دوهيلا يو برا مهمئارجل
 ىلا :تالارنملا برح.يتاكلا 7 نا

 برح ىلا يلاتلابو .مهنيب اميف برح
 كئلوا .مهسفنا مه دوهيلا نيب قاقشنا

 عم نيذلا ءالؤهو .ءالؤه عم نيذلا

 الول ءةدحاو لظتس ةجيتنلاو .كئلوا

 ىلا عسي .دياحم ريغ ثلاث فرط دوجو
 ةيرح اهمزر يف لثمت ةرم تولاج نيع
 .ايذوبم وا ايئيطسلف.ناكا ءاوس.ناسنالا

 ليوطلا نيرطلا
 تولاج نبع ىلا ليوط قيرطلا نكل

 هنا ىلع بتاكلا ديكأت مغر .ةرحلا
 “١(. ص) ؛ًاليوط سيلو 77 نسيلال
 لك لتقت ةينويهصلا ةيردكسملا نال

 لبق يدوهيلا لتق نع ددرتت الو ءيش
 ىلع ءاقبالا ليبس يف ىنيطسلفلا

 .ةيديدحلا اهتضبق ةطلسو .اهتنميه

 اهلعجن وا ارويل لتقتو .دومحم لتقتف
 ريطلاو عرزلا تلتق لبق نمو ءرحتنت
 عمو . . .توراح نيع يف ناسنالاو

 يوارلا هيف لتقي يذلا ملحلاف «كلذ
 .ققحتلا نم هل دب ال ركسعلا لارنج

 لبق يعولا يف ةلحرمو ةوطخ هنال

 ةوطخ دومحم لتقم نا ىتح .ررجتلا

 لبق ينيطسلفلا يعولا لعف يف ةلحرمو
 .رب رحتلا

 يبيح لببإ ةقيرط ىلع
 يبيبح ليمإو ناعنك سومع نيب
 نيب .ةكرتشم ةديدع صئاصخ

 لك نيماضم نيبو .نيبولسالا
 ةقيرط دجن بولسالا يف ... .امهنم
 ىلع ليختملا ءانبو «تاملكلاب بعللا

 ةربعل اهنم لك ةلماحلا ةعيرسلا ةريصقلا

 زجاوح ال .,نيماضملا يفو .ةراعتساو

 نا هناكمإب ثدحلاو « ةاولاو ملحلا نيب

 ين وا .يعقاو وهو 3“ ءاضف يف موقي
 نا نود . يملح وهو عقاولا ءاضف

 حرتقت يكحلا ةينبف كانه رايتخا نوكي

 ءارو نم يعسلا لالخ نم هح هحرتقت ام

 لئامتو .ىريبكلا ةيناسنالا ةقيقحلا

 لوصف يف نوكي ام رثكا يبيبحو ناعنك
 خي راتلا لوحتي ثيح .ةريخالا ةياورلا

 .ةياورلا تايصخش نم ةيصخش ىلا

 . صقلا عئاقول «تاطحم» هتايصخشو

 يركفلا هطخ ةمدخل بتاكلا اهفظوي

 . لمعلا هحبنو

 سومعو يبيبح ليما نين كلذكو

 عسجافلاو : رخاسلل ع او يسب

 ةحضو ء.ةرم رخاسلا ةحبحش ؛

 عقاوب نافزنت امهاتلكو + انج عجافلا

 هباشتلا ُِق ليصأتلا اذهو . حيبذ هوشم

 ضرالا بدا نيب عسوا لكشب هدحن

 نا ةنصاخو 2 بدالاو ةلتحملا

 بدالا ىلع نيينيطسلفلا ءابدالا عالطا

 مهدجاوت نم جتان رما هتساردو يربعلا

 هبلطتت امو .يمويلا دحا كانه

 ىدل ةصاخو .ةرمتسملا مهتهجاوم

 مساغلا حيمس لاشما ( مهنم ءارعشلا

 عم ةنراقملاب ناريج ملاسو .دايز قيفوتو

 دوهيلا ءارعشلاو يكسفوخين رشتو كلايب

 امتح ةطقئلا هذه لأ هك .نابشلا

 . لبقتسملا يف

 : شماه

 مسممد ا<عمجم: اه (هناع 0' عام |1300

 عم. ملطزم الز ءاطعأا, طحملذ 984

 0 سس م جا
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 .ةيسنرفلا ةيبدالا زئاوحجلا

 سداسلا نينثالا حابص تررق ل

 يراجلا يناث نيرشت نم رشع
 نب رهاطلا يبرغملا بتاكلل اهتزئاج
 ةيسنرفلا ةغللاب هتياور نع نولج
 . «ةسدقملا ةليللا»

 لئاشو هل تدرفا ًاريبك ثدحلا ناك
 ةيئرملاو ةعومسملا ةيسنرفلا مالعالا
 دقو ءابتاحفصو اهجاوما ةءورقملاو

 لمعلا اذه ةيمها ىلع اهعيمج تزكر

 ةزئافلا هتياور لمحي نولج نب

 9| ةيلاقث رئاوج

 انش 1 سال لطف نواب وح يعج: م 0000 :

 ولج نب رهاطلا ةلبل ٠
 ربكا .روكنوغ ةزئاج ةنحل

 ةسدقملا
 ةريشم ايا .بتاكلا كيه ١

 . ةزئاجلا هذه لينل بيدأك هقاقحتسا 01

 يذلا يبرغملا يبرعلا بتاكلا وهو

 تاياور ةيسنرفلا ةغللاب بتكي
 رشنلا رود مها هبتك ترشئو .دئاصقو

 سريب نوج ناسو وبمار ةغل دالب يف
 راد ترشن (ةسدقملا ةليللا» ةياور

 ةزئاج لبنل اقيم اهتحشرو: يوسمول
 ةيفرحلا ةمحرتلا تناك اذاو ءروكنوغ
 وه (اه الان[ 53616©) ةياورلا ناونعل

 ىحوي امنومضم ناف ؛ةسدقملا ةليللا»

 مردقلا ةليل» اءاوبع ةمجرت ةرورضب
 بالا ىنمتي ةلئاع نع اهئادحا رودتو

 هجوز دلت نا ىلع .رصي لب ءاهيف
 ىئنا هلبقي نلو ياركد ًادولوم 507

 . ىننا ةدولوم ةأرملا عضت نا امو . اذدبا

 ةلباقلا عم قفتا دق بالا نوكي ىتح
 لفط ابنا ىلع لفطلا ةدالو نلعت نا ىلع

 « سانلا نيب ضيقنلا ربخلا عيشيو .ركذ
 وه يروتد مسأب هتنبا تالا يمسيو

 ميق ىلع :؛ىتفلا  ةاتفلا بشتو «دمحا»

 ميش هي دساحتت يف ةروكذلا

 نكلو .ةثونالا هيف 0 ةلوحفلا

 ذا ؛ةبوذكالا نالطبب اليفك ناك نمزلا
 ىلع ومني يوثنالا دسجلا أدب ام ناعرس
 تاونس ترمتسا ىتلا ةعدخلا باسح

 شامقلا فئافل اهعم عفنت نلو «ةليوط
 هيومتل .ىتفلا  ةاتفلا ردص ىلع

 بالا راضتحا ةظحل يفو غ ةقيقحلا

 - رايتخا ةيرح نبالا ةنبالل كري (ي هتومو
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 لخادتتو ةيويفملا هتيوه  اهتيوه ا ري
 ءىراقلا ريثت ةقيرطب .ةياورلا لوصف

 (« يفرش اع فشتكي يذلا يبوروالا

 ةيسنرفلا ة ةيئاورلا صوصنلا هل هجتت ال

 تدا تازيم نم ةزيم هذهو .ةيبدالا وا

 هيف ىري يذلا :نولج نب رهاطلا
 هنا ةبراغملا تاتكلا نم هنارقا صعب

 ةيصصق «تاخبطت برغلل م دقي امنا

 يعامتجاو يرولكلوف راطا : اهقوذتي
 (وباتلا» مادعنا لظ يفو ءاهيلع بيرغ

 يبرعلا بتاكلا هنم يناعي يذلا
 . . !ةيبرعلاب

 رهاطلل ىركلا ةزئاحلا هذه

 ال ملو .ةيبرعلا ةفاقثلل راصتنا .نولج

 تتاكلا لخدي نا نم دب ال هناو ةصاخ

 ال اذهو . ىرخا تافاقث نيدايم يبرهلا

 هبءاجت لب .ادبا ءرسيو ةلوهسب قأي
 مغر .ةديدع بعاصمو تارسعم ًامئاد

 قف ءايسالا مها دحا نولج نب نا
 م ىأر دقو .ةينوفكنارفلا سلجب

 .سلجملا اذه هلوخد ذنمو .كلذ يف

 فا ةرئاخلا هذي هجيوتتل ةلواخم
 .اهاوس

 نا نكمي ام لك نع رظنلا ضغبو
 بتاكل ةزئاحلا هذه ناف .عونلا

 نم رخآلا ماحتقال ا اهنا يبرع

 9 الهس سيلف ءهتغل لالخ
 د ةزئاج اوحنمي نا نييسنرفملا

 ا ا هذه لثم ةريبك ةيسنرف

 يح سا , مهتدلج ءانبا

 ةدع نيب نم هو راتخا ثيحب

 نولح نب زوف ريخ نالعا درخعمب

 رهشا وغيب رانربب نلعا ةزئاحلا هذبم

 ةيسنرفلا ةزفلتلا ىف يف يناقث جمانرب مدقم

 نولج نبل هتفاضتسا نع «فورتسوبا»

 .ةياورلاو ةزئاجلا نع ثيدح ٍِق

 حرطت نال كيفك هدح-و اذه ناوكيسَو

 3 ةياورلا سن : نم فالآلا يوسول راد
 .اروف عابت 7 ءةيسنرفلا تابتكملا

 ملاع صصق نم ىرخا ةصق كلتو

 قف هقرطو هتالخادمو يبدالا رشنلا

 .راهشالاو جيورتلا
 ةنسدقملا نولج نب رهاطلا ّ

 اهلبق نمو .روكنوغ ةزئاج تدصح

 برع تاتكل قىرخأا زئاوج تحنم

 جروج لاشما نم ةيسنرفلا ةغللاب
 يروخ سونيفو ديدش هيردناو ةذاحش
 ىرحم يف بصي هلك اذهو . 0
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 داوحلا دبع لامك : ةرهاقلا

 يواقرشلا ن نمحرلا ديع لحر

 ري ركفملاو بتاكلا لحر 1

 رصم هتعدو .ريصق ضرم دعب الذل“
 بتاكلاب قيلي بيهم بكوم يف مايا لبق

 لذنم هءاطع أدب يذلا لضانلااو
 لذب دق يواقرشلا ناكو .تانيعبرالا
 ذا . ةريجألا همايا "لالخ ربك اديهج
 ىلا ىضاملا زيوتكا فصتنم يف رفاس

 ةرودلا حاتتفا روضحل ةدجتملا ممالا
 ا هتفصنب كرويوين ِق هديا

 .يقيرفالا يويسآلا نماضتلا ةمظنم ةمظنمل

 سايب يقتلبل فيشج ىلا رسفاس
 ا ةرهاقلا ىلا داعو .تافرع

 ةمظنم لافتخا اهنم .ةبسانم نم رثكا

 ةروشب ئقيرفالا يويسآلا نماضتلا

 اضيأ هدهش يذلاو ,ةيكارتشالا ربوتكا

 ةنحللا سيئر استيباك ليئاخيم

 نم ءاج يذلاو نماضتلل ةيتايفوسلا

 رومظتل دفو سار ىلع يتايفوسلا داحتالا

 وكسوم ىلا ىواقرشلا رفاس مث .لفحلا

 ترج يتلا تالافتحالا ْق اير اشملل

 ٠١ يناثلا نيرشت ١541

 ىتلا وكسوم يفو . كانه ةبسانملا سهنب

 اذه لالخ ةرارحلا ةجرد اهيف ضفخنت

 باهتلاب بيصا .ماعلا نم تقولا

 نوحلاعملا ءايطالا هحصنو .داح يوئر

 ىلع رصأ هنا الأ .ىفشتسملا ىف ءاقبلاب

 رعش هنا ودبيو .ةرهاقلا 1 ةدوعلا

 ىلا: :ةبيبسلا ءاسم داع .لجالا وندب

 هتفاو ىتح ضرملا مواقي لظو . ةرهاقلا

 لحارلا ةايح نم ةريخألا مايالا هذه

 ملف' «لجرلل ليوطلا يراتلا نمش
 رعاشو طقف بتاك درجم يواقرشلا نكي

 هتما لاضئب طبترا الضانم ناك هنكلو

 : ىف ةيبدالا ةايحلا هلوخد ذنم

 ةلاسرو ةريهشلا هتديضقن تانيعبرالا
 («نامورت سيئرسلا ىلا يرصم با نم

 رعاشو ريبيك بتاك داليمب اناذيا تناكو

 ىلتت دئاصق نم رعشلا لؤح ..بوهوم
 تاروشنملل ةدام ىلا .تانولاصلا يف

 هب فتستو راسشلا يف عزوت يتلا
 ذنم ءرامععتسالا دض ةرهاظتملا ريهاجلا

 يواقرشلا دنج ىل والا تاظحللا

 يف ءاوس ءدهتما اياضق نع ريبعتلل هتبهوم

3 
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 «ةليمح» بتك  هتايحرسم وا عهراعشا

 نع ؛«رمحالا رسنلا»و .رئازجلا ةروث نع
 7 ينطو»و ءيبويالا نيدلا حالص

 ةريخالا تاونئسلا يفو .نيطسلف نع

 تاظحللا نع ةباتكلا لغ هملق فق فقوا

 1 0 فق راتلا يف ةئيضملا

 ةليوط ةلحر
 فوفص نيب يواقرشلا دلو

 ىدحا .«نوتالدلا» ةيرق يف .بعشلا

 نم رشاعلا يف دلو :.ةيقونملا ةظفاحم ئرق
 : خيراتلا وهو ١951 ماع ريمفون

 ةعبس نيخيراتلا نيب امو .هيف لحر يذلا

 قوقحلا ةيلك نم جرخن ٠ اماع نوتسو

 قحتلا هجرخت دعبو 1١5. 1417 ماع

 هليج ءانبا نم نينثا ةدحاو ةرحح

 يحتف يئاورلاو .نيدلا ءابم دممحا اميه

 .قوقحلا يجيرخ نم نانثالاو , مناغ

 هتعفد نمو

 4.6 - ]املا ىلا ننعم خخ 81 -



 ١970 ماع يبدالا هجاتنا لوا رشن

 اهبتك ةديصق .فسويلا زور ةلجم يف
 ازغ لق ناك يذلا تريانوب اهيف وحب

 رمتسي مل . اماع نيعبراو ةئام لبق رصم

 ,يموكح فظومك اليوط يواقرشلا
 يف لمع .ةفاحصلاب لمعلل لقتنا اهنا

 م «تائيعبرالا لالخ يرصملا ةلئرج

 لالخو .ةيروهمحجلاو روما ةلجين ف

 راسيلا ىوقب طبترا دق ناك ةرتفلا هذه

 عم ردصا ١9 ها“ ويام ٍيفو .ةدعاصلا

 داؤف نسح لحارلا نانفلا هرمع قيدص

 ةيؤر نع ًاريبعت تناكو .(دغلا) ةلجم
 يف ةلجملا ترشن «نفلاو بدالل ةديدج
 2 ناونعب الاقم لوالا اهددع

 - | نم هنا هيف ءاجو . (ةفاقثلا

 دارفال ازايتما تسيل ةفاقثلا نا ىلع
 كارت ىلع اينناوب :نيتنيمم
 ذم ناسنالا لمعلا ثارتو .يناستنالا
 دجو نا ذنم يا .لمعي نابسنالا ذب

 لمعلا ثارت يه ةفاقثلا .ناسنالا

 ةيرحلاو ةداعسلا لجا نم ىعامجلا

 ١ ليج وهام لك دكت .مالسلاو
 ددعلاو يناثلا ددعلا 6 ناسنالا

 ةماه ةسارد تك كلا نم ثلاثلا

 هجو مث «يرعلا ركفلا يف ةروثو نآونعب
 نيددعلا يف ةماه ةلاَصو نيسح هط ىلا

 نع اعافد تناكو .سماخلاو عبارلا

 ةمهتلا ةهجاوم فق .ءابدالا ع

 يف اومدقت نم اهقلطي يلا ةيديلقتلا

 نيذلا كقئلوا وا ءءايدالا نم نسلا

 م نيذلا وا , عقاولا نع اولزعتا

 وفأب اناذيا هيف نوريو .ديدحلا

 ةيدالا ةايحلا يف رركتت مهت هذصهو

 نيذلا 0 امو .ءرارمتساب

 وا , مهعيباني تفجو .رمعلا ّق اومدقت

 ةيموحنلا بناج الا بداالا نم اوكردي ُ

 ةمداقلا لايجالا نونمجابت .فئازلا

 , عرستسلاب اضنومهتيو : م كعب

 _ ىلا .ةءارقلا مدعو . لاحعتسالاو

 هذه تناكو .يلابلا سوماقلا كلذ

 نيسح هطو يواقرشلا نيبيةكرعملا

 صق دقو ءراوخلا نفل ًاعيفر ًاجذومن
 سكعت ةددحم ةعقاو لحارلا ىلع
 تاقاللع دوسي ناك يذلا مارتحالا

 . مهميدقو مهديدج ىذئتقو ءايدالا

 : هصن ام يواقرشلا يل لاق

 انسلو نويداتم اننا.لاق . بابشلا ءايدالا

 رثكا ةيبنجالا بادآلاب متبغ انناو ءءايدا

 هيلع أدر تبتكو .ةيب رعلا بادآلا نم

 اوحضن بايشلا ءابدالا نا هيف كف

  ةيب رعلا دالبلا ف مهب اقع اوحبصاو

 ءتجرت وفإعا نا اك ءرصم ىفو
 نيفلكتم وا نيِندأتُم اوسيل مهناو

 ادر بتكيل نيسح هط داعو .بدالاب

 - |: ةااولا] ن ملزانإا ناتو نان - 7

 : هيف لاق

 يبرعلا بدالا ةءارق تدوعت دقل

 ةيبنجالا بادالا أهقت اهك ميدقلا

 ناو .بيدالا وه بدأتملا نا تملعل

 ًايداتمو ًاييدا ناو .بدأتملا وه بيدالا

 . دحاو ىنعمب
 ةيبرعلا ةغللا مجاعم ىلا تدع ذئنع

 ًايدافت ينعت ل اييدا نا تداجوف ًاعيمح

 بلط وا فلكت ىنعت بدأتملا ناو

 هيف تلق ادر تثبتكو تدعف .بدالا

 اذه ىلع يئلدي نا هنم تبلطو .كلذ

 ملعتن ىتح يوغل مجعم يا يف ىنعملا
 . انذاتسا هرابتعاب هنم

 در ءارذتعم نيسح هط باجا ٍذئدنع

 : لاق ذا .ادج ًارثؤم ًادر هل لاقم يف

 . .أطخ سوماقلا لع ءىرق دقل

 . اراح اراذتعا تبتكو تدعف

 : اقلعم يواقرشلا لوقي

 انتذدتاسا مرتحن انك نيللا ]د ىلا

 . .اننومرتحي مهو

 ةييذاولا 7 0 ضرألا
  يرصملا ةديرجل يبدالا قحلملا ىف

 هصصق نم اددع يواقرشلا رعن

 باتك يف 158 ماع تربدص 0

 يرصملا يفو .(ةكرعملا ضرا» ناونعب
 هتياور رشن أدب ١461 ماع ينو. .اضيا
 اديهمت ريتعت يىتلاو .«ضراالا» ة ةعئارلا

 .يبرعلا بدالا يف ةيعقاولا ةياورلل ايوق

 ةايحلل ةيعامتجا ةقيث ةقيثو ابنا بناج ىلا

 ةرتف ءانثا ”تادقالتلا ْق نيحالفلا

 يقدص ليعاسسا روتانكدلا مكح

 .لدعلاو .ةيرحلا منيق نع نع تريبعو

 ررعسللاب ةيرخلا ةيقن تطيرو
 لدبتساو .يقدص هاغلإا يذلا روتسدلا
 داليم ناك .ءايروص .اليزه اروتسد هب

 ةياورلا خيرات ٍُق ًاثدح ضرالا ةياور

 ردصأا 146 ماع يفو .ةينرغلا

 . (ةريغص مالحا» ةيصصقلا هتعومج

 ماعلا لمعلا سراب «يداقرشلا ناك
 يف ازراب اوضع ناك .طاشنو ةمبس

 ماع يفو .يرصملا م - سلج

 ةليسلس نادصا 7 كراش 64

 رامعتسالا» اهنم ردض:ىتلا .«نطاوملا»

 زيزعلا دبع لحارلل (بوعشلا ودع

 «ةيسايسلا ةيطارقميدلا»و . يمهف

 انتمزارو ءرودنم دمحتن لحارلل

 قازرلا دبع روتكدلل ؛ةيداصتتالا
 ْق امئاد لمعي يواقرشلا ناك .نسح

 دض ةينطولا دوهجلا ليتكت ليبس

 يفو .فلختلا ىوقو :رايعتسالا

 تناك ويلوي ةروشل ىلوالا تاونسلا

 ,راسيلاو نيميلا يداعت ةديدحلاا ةدايقلا

 فوفص نيب فقي يواقرشلا ناكو

 دبع لامح بهذامدنع نكلو .راسيلا

 ةلسلس بتك , غنودناب رمتؤم ىلا رصانلا

 ةادعمو غودناب نع تالاقم

 باتك يف كلذ دعب اهعمج ؛رامعتسالا
 7 : الئاق همدق

 عادلا نا دعب اوكردي ' نيدلا ىلا

 نم قثبنت ةرورض يملاعلا م السلا نع

 ةيلوؤسمو الا ءانروطت
 هذه ىدها 1 ع اهضرفي

 بولق» < 0 4١ه ماع ِق

 «ةيفلخلا عراوشلا» رشن مث :ةةيلاخ

 دنع بعشلا ةديرج يف ةلسلس
 كَ /١46 ماع تعبط مث :اهرودص

 لوسر دمحمب» باتك رشن 1957 ماع

 يواقرشلا هجوت ةيادب ناكو .«ةيرحلا
 نم ,يمالسالاو يبرعلا ثارلا هاجن

 بنام لع ركرت ةديدج ةيؤر لالخ
 .لدعلاو ةيرحلا ميقل ةمهلملا ةئيضملا

 هتيحرسم ردصا اضيا 1١91557 ماع ّق

 اهمو .هتايحرسم ىلوا تناكو .«ةليمح»

 دهمو . يرعشلا حرسملا ىلا ةايحلا داعا

 هريغو «روبصلا دبع و 00

 م دوك م تع صو كلذ

 ديزي ناك «.لعفلاب فققوملاب لوقلا ترقي
 .رئازخلا ةروث

 رعشي ىواقرشلا ناك ةرتفلا هذه ىف

 . ةلحرملا داس يذلا يطارقميدلا رهقلاب
 هلاط .رهقلا اذه .ةيسيلوبلا ةدراطملاو

 معنملا دبع روتكدلا هقيقش صخش يف

 ,.[16 ماع لقتعا يذلا يواقرشلا

 للخلا ناك ءاذيدش ابيذعت بذعو

 مامأ احضاو ودبي ةينبلا ِق مداقلا

 تدلو .ةاناعملا هذه نمو .هتيتيع

 يىتلاو .«نارهم ىتفلا» ةعئارلا هتيحرسم

 يهيج تاداقتنالاب ةلفاح تناك

 سنام ام اهيف نوعي ناكو .ةداحلاو

 نا ذئتقو ةضراعملا ةيسايسلا ىوقلا

 «حالفلا» ةتناور فلاقن- كلذك هئلعت

 ةبرحتلاب ذنئتقو يمس ام دقشتب

 ماع ة ةينوي برح ءانثاو .ةمكارتستالا

 ىقشنلا ذتا نا دذعبو م: 17

 . تك بتك .1ليئارسأ» ةدناسم ٍق يكريمالا

 عراشلا يف تعزو يتلا ةيناثلا هتديصف

 ىلا يرصم با نم ةلاسرو .روشنمك

 ةديصقلا هذه نكلو (لوسنوجح سميئرلا

 2 يتلا ةرهشلا سفنب ظحن :

 نكت ملو «نامورت سيئرلا ىلا هتديصق

 فالثخال اهب ٠ , ينفلا ىوتسملا سفن ىلع
 يف عورملا ةميزملا مجحو .فورظلا
 بتك ١9549 ماع يف .1945ا/ وينوي
 ةيادب ذلمو .!اكع ينطود هتيح رسم

 .ثارتلا ىلا امامت هجتا تانيعبسلا
 نم ةنوكملاو (هللأ رأث» هتيححر مسه 6-6

 - 754 ددعلا  ةيبرغلا ةعيلطلا

 نيسحملادو ارتأت نيسحلا» ء«نيئزج

 ىتح ضرعت مل ةيحرسملا هذهو ,(«!ديهش

 نا لحارلا تاينما نم ناكو .نآلا

 م نكلو .حرسملا ةبشخ ىقوف اهاري

 ثارتلا ىلا هجنا .كلذ ققحتي

 ةمئالا ةديص مدقف .ىمالسالا

 . نيقتملا ماما يلع . ةميمت نبا قةعستلا

 نب رمع قورافلا ءزيزعلا دبع نب رمع
 يل لاق تاباتكلا هذه لوحو .«باطخلا

 :هعم ريخا راوح يف يواقرشلا

 ةيخيراتلا تاباتكلا نم برتقا انا»

 يلاحلا عقاولا ةرظنبو .عادبالا حورب

 اهاجنا تظحال دقل .لبقتسملاو

 ينيدلا باتكلا تاو . ةينيدلا 0

 نوريثكلا هيلا هجتاف ادج حفار

 نأ تدجو ىقب ابو . !!ةورشلل 25
 ىلا ءىس ةنيدحلا تانيامكلا

 همدختسم اهنا ىرا لب .نيدلا رهوج

 نم تسيل اهنيماضم نا لب ءايسايس

 ةايجخ هي ماسالا . « يش يف 2

 هيف ميتا هيتكا اهو «مالسالا قئ ةئلاقح

 مهنا اذيج نوفرعي ىننومهتي نمو
 دمتعا اهبتكا ةملك لك يف ؛نوئثطحخم

 ةدمعا يف ةدوجوم .اهه ةيوق ديناسا ىلع

 اهلك بتكلاو :«يمالسالا ثارتلا

 مالسالا نا لوقا .ةحاتمو .ةدوجوم

 نمو . لضافو قداص غش هفده

 ةعيرشلاو نيدلا فده نا ءاهقفلا لاوقا

 فييزتلا ءازا ةماعلا ةحلصملا ليصحت
 لئاسو لكب لوؤسم ىننا تسسحا
 ةقيقحلا هذه فشك اهكلما ىتلا ريبعتلا

 . ةقزترملا ء دوه مواقا نا يبيجاو نم هناو

 ام ىلا سانلا نوعفديو نوللضي مبءال
 .اهحالص سيلو ةمالا بارخ هيف

 (بحلا يف بتكت ام مع اي) يل نولوقي
 ن0 عل و اذه نا ىرا اناو

 كس ين عوس اذه نا يأرو

 لوقي زيزعلا دبع نب نب .باتكل
 يواقرشلا

 4 ةروص مسن نا تقؤاغ قلو

 ءيش لكبو هتيفاعو هتورثب ىحض مامال
 مالسالا ميق رشنيل هتايح يف

 :لوقي ةمئالا نعو .( . . :ةلضافلا
 نع عفادو .رهقلاو ملظلا دهاج

 «لدعلاو ةيرحلا ُْق تاننسنالا قح

 . ةلضافلا ةميركلا ةاييلعاو 0

 قافنلا نم .رصع تاروذاق مواقف

 امو د فيزلاو باكلاو

 .دساقمو رورش نم ةمئالا ءالؤه همواق

 دهاج يتلا تايبلسلا سفن يه

 هملقو هتبهوم دضو .اهدض يواقرشلا

 لدعلاو ةيرحلا ميق لجا نم ءاهتبراحمل

 . .مالسلاو

 ٠ اوما يناثلا نيرشت ؟ -/51
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 قي رغأا نادل
 ىلا «ىربتكلا ةيفاحصلا تاقيقحتلا» ةلحن تصصخ

 نع ةريخالا اهتاقيقحت دحا .ةيسنرفلا ةغللاب ردصت

 عمتجملا عقاو نع اروص هيف ترشنو «ىرخالا ناريا#
 . نارهط يلالم مكح لظ يف .يفيرلا يناريالا

 ب ىمسبي ام 1“ .ريغتت مل ةقافلاو عوجلاو رقفلا ةروص

 تلمح لب . سانلل ةداعسلاب تأت مم (ةيمالسالا ةروثلاا

 .رارقتسالا لدب ءانفلاو . شيعلا ةمقل لدب رهقلا مش

 . ةايحلا لدب توملاو

 ضراالا ين علطتت مهويعو .مهنوطب ىظل ىلع نوماني
 ةرضخ- ةئماظ لزت امل مهمانغاو ءابشع تبنت دعت مل ىتلا

 . ةبئاغ
 صاصرب تومي ناريا ءانبا نم فالآلا ناك اذاو

 ادوقو نارهط ماكح مهلعج دقو .ةهبخلا ىلع ترحل

 نم نوتومي ىرخا افالا ةمث ناف .ءافلس ةرساخ رحل
 ةيلو الا داوملا تايغ لظ فو .راهنم داصتقا لظ يف عوجلا

 . ةايحلل ةيساسالا

 قيقحتلا اذه يف مهنكلو ءابغدم ءانبا لثم ناريا ويفير
 ال نيذلا كئلوا ةاناعم ىه .ةجودزم ةاناعم نوناعي
 نيسحتل لئاسو الو ءضرالا يف ةرضخ ىلع نورشعي
 .رجحلا الا ممل توق الو .ةعارزلا

 7 . ,ءارعلا يف مايخ // فدلعلا
 نوطيلا عوجو ضرالا عوج / ربخالا
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