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 نيسح مادص سيئرلا
 ..ةهبجلا يف

 ىقارعلا دادهتبسالا تالاح

 7 عب مدع جا 7 ب يو ا ا ا ا د جا
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 ةركملا يف نبض ماع
 ماعلا لاتقلا طوطخو

 نسح دمحم مساج  دادعب

 اذه لثم .لاتقلا تاهبح ِق نيسح مادص

 لمحيو ريثكلا ينعي تقولا اذه يف ثدحلا
 اهب ماق يتلا ةرايزلا هذهف ةلالد نم رثكا

 عطاوق تلمشو يضاملا ءاتالثلا موب يقارعلا سيدئرلا

 قلايفلا يهو .عيباسلاو سداتسلاو ثلاثلا قلايغلا

 يبونجلا عطاقلا نع دوز يتلا ةريقارعلا

 تقولا يف اهتيقوت يتأيو .ةرصبلا ةنيدم ديدحتلابو
 اونلعا نذل يناريالا ماظنلا باطقا لقط هقخيب

 موجه نش ىلع مهمزع نع ةحارصو .ةرم نم رثكال
 نم اوعدو .مساحلابرمالا لوأ مهتداعك دوفصو ريبك

 ةليلق ةرتف دعب مهنكلو ؛ةلماش ؛ةئبعت» ىلا هلجا
 ةلواحم يف مهتاحيرصت ةريتو نم اوُقِفخف اوداع

 يتلا مهتميزه ةلاح ف ةعجر طخ داجيال ةحضاو

 .هةقفحم ودين

 يف ًالفاح ًاموي ىضق يذلا نيسح مادص سيئرلا
 امدنع ..رجفلا غ وزب ذنم أدب لاتقلا تاهبج هترابز

 هترايز لالخ قارعلا ءادهش حاورا ىلع ةالصلا ىدا
 لافتحالا مويلا كلذ فداص ثيح :ديهشلا بصن

 هيف تلتق يذلا مويلا وهو .ديهشلا مويب يونسلا
 ىرسالا نم ةريبك ةعومجم ةيناريالا تاوقلا
 ةحنذملا هذه ءابنا كلذ دعب تبرستو نيبقارعلا
 لئاسو اهتلقانتو جراخلا ىلا ةنابجلا ةلعفلاو

 ةسسرامملا هذه نعو اهنع ثيدحلاب تضافاو مالعالا

 نم تباث هيجوت ةباثمب ةداع نوكت يتلا ةيناريالا
 نييقارعلا ىرسالا لتق زاوجب هتاوق ىلا ينيمخ
 مادص سيئرلا ليقتسا كلذ دعبو .مهلاوما مهبلسو
 ظاونأ مهحنمو ءادهشلا لئاوع نم ةعومجم نيسح

 مث نمو .ديهشلا ةراشو نيدفارلا ماسوو ةعاجشلا
 قلايفلا عطاوق دقفت*ثيح لاتقلا تاهبج ىلا هجوت
 ناريط ةحنجا دجاو ؛ ,عباسلاو سداسلاو ثلاثلا

 ةنيدم يف ل اريخاو .عبارلا قليغلا عطاق يف شيجحلا

 ةيشدعملا لاوحالا ىلع علطاو .ةرصبلا :ندملا

 مغر اهيلاها اهب عتمتي يتلا ةيلاعلا تايونعملاو
 .اهيف ةينكسلا ءايحالل يناريالا فصقلا

 ةكردملل لماك دا دهدسا
 تاهيجل نيسح مادص سيئرلاة رايز نا حضاوو

 6 فدهتست تاذلاب يبونجلا عطاقلاو لاتقلا
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 ام اذهو يناريا جوج يا رزقا ةيراجلا ةيقارعلا

 .ةحارص ةيقارعلا مالعالا لئاسو هتنلعا

 لاتقلا تاهبج ىلا نيسح مادص سيئرلا ةرابز
 موجه يا ةهجاومل يقارعلا دادعتسالا ةورذ ربتعت
 نا ايفاخ سيلو .همجح ناك امهم هريمدتو يناريا
 ةلاح يف يه اهفونص ةفاكيو ةيقارعلا تاوقلا

 اهتدع بناج ىلا .ةلماك ةظقيو ,لماشو مئاد رافدتسا
 ةدعتسملاو ةفاثكلا ةلئاهلا ةيرانلا ةحلسالا نم
 راعشلا عم مجسني امب ةيناريالا تاوقلا ىلع زاهجالل
 وهو ةلبقملا ةلحرملل ناونعك انه عفر يذلا
 .:ريخالا داصحلا»

 يداردا ليو
 يتلا ريراقتلاو ءابنالا عوضوملا اذهبي لصتتو

 ةيناريا دوشحو ةلماش ةئيعت نع ناريا نم جرخت
 بآأد وه امك .هئازجاو نويلملا مقر ىلا لصت ةريبك

 ماقرالا هذه لثمف .بيرق موجه لك دنع نيينارنالا
 نا ناريا ةردق يف سيلف ةقيقحلا نع امامت ةديعب
 اذه لثم ف يهو ريبكلا ددعلا اذه لثم دشحت
 نييناريالا بورهو يدرتملا ييخادلا عضولا

 يتلا برحلا يف ةكراشملا نم رمتسملاو دعاصتملا
 تاوقلل ماعلا دئاقلا بئان فصو دقو .مهتمهتلا

 ريخ ناندع نكرلا لوا .قيرفلا عافدلا ريزو ةحلسملا
 ةلماشلا ةئيعتلا نع ةيناربالا ايرتسهلا هزه هللا
 لفح لالخ ثيدح يف لاقو .صيخرلا جيرهتلاب
 طايضلا يوذ نم ددع ىلع ديهشلا ةراش عيزوت

 ثيدح نا :انضيا يضاملا عاثالنتلا مود ءادهشلا

 ال نييالملاو فولالا نيب حوارتت ماقرا نع نييناريالا
 :ءادهشلا يوذ ابطاخم فدراو ؛ةقيقح ىلأ دنتدست

 نلف اهلك ناريا تءاج ول ىتحو رمأ نم نكي امهم»
 مهي قحلن فوسلو راحتنالاو ةميزهلا ريغ ىلع اولصحي
 :هذقأ ءايقي: نأ ةقفحتم ةثزاك

 موجهلا رحدل ةرابجلا ةيقارعلا تادادعتسإالا
 تايلاعف ةلصاوم نع قارعلا فرصت مل يناريالا
 يذلا مهملا حالسلا اذهف .يناريالا قمعلا يف هناريط
 ارود بعلي هيف قلطملا قوفتلا مامزي قارعلا كسمي
 هتاعلط لصاوب امنييف .ةرتفلا هذه لالخ ًاريبك
 يف ةيناريالا دوشحلا برض يف فثكملا هطاشنو
 اهكابراو اهتادادما طوطخ ريمدتو لاتقلا تاهدح

 يناريالا قمعلا يف ةيعونلا هتايلمع ًاضنا لصاوي
 ةيجيتارتس نمض ةيطفنو ةيداصتقا ًافادها كديبل

 .ةتداصتقالا اهدراوم نم ناردا نامرح ِق قارعلا

 عبرا ىلع قارعلا راغا يضاملا عوبسالا لالخو
 وردسو زدلا دبس ىف ناتطخم اهتم ةقاطلل تاطحم

 لوقح ْىف ةيطفن فادها ةعبرا كد ىلا ةفاضإ :هاشو
 تالقانلا نم ىرخا ةعومجم ريمدتو .نسح ماسمإ
 نويناريالا لازال ةيناريالا ءىناوملا عم لماغتت يتلا
 ,.اهب قحل يذلا رمدتلاو اهتباصا ىدم ىلع نومتكتي
 نيماتلل زديول ةكرش نكلو .قبياسلا يف اولعف امك
 نع تنلعا امدنع يناريالا توكسلا اذه تحضف
 نم قياس تقو ْيف ةيقارعلا تارئاطلا ةباصا
 ةيمنب ىلوالا نيتيطفت نيتلقانل يضاملا لبق عوبسالا
 .ةيتاردأ ىرخالاو
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 سويد ن» 10 ا ير مم ا ا ل

 :ةيئاطيرتلا تندنتدتنإ ةفيحص

 يداريالا كب كددكتلا

 يركسعلا دشحلا ىلع هئاقلا

 فريد اعم سامولتدلا دشحلاو

 ةيملسلا تاضوافملا ماما احوتفم بادلا كرت ىلا
 موحبلا لسف دعب

 ةيناريالا «برحلا ةيسامولبد»ك

 افي اعجرلا طخ ظنح لواحت لاريا

 يف رغلا عدرلا

 همم وجووووبس وس حدس دس هاج كنج و ددصمام حتا سبة حطت حج تن دج عواد

 سيئرلا ةمق سكعنت نا نكمي ىدم يا ىلا
 ,يتايفوسلا ميعزلاو ناغير دلانور :يكريمالا
 ,ةيقافولا اهلدعافمو فوشتابروغ ليئاخيم |

 ايوروا يف يوونلا فلملا ىوتسم ىلع .لقالا ىلع
 بقترملا يناريالا موجهلا ةطخ ىلع ًاديربت ؛ ,اهبرطشب

 ؟قارعلا ىلع
 - يكريمالا اياونلا نايب لعج يف ةيناكما ةمث لهو

 ةوحص نود لوحي .ًايزمر ولو .ًاعدار يتايفوسلا
 وحن يئالملا ةعافدنا لمرفيو ,ةيئارنالا توملا

 ؟برحلاو رافنتسالاو ةثيعتلا
 ىلع ةلئسالا هذه تحرط ,«ةيبرعلا ةعيلطلا»

 تاعطاقت يف يسنرفلا يصاصتخالا .وتات لاشيم
 ةيتايفوسلا عاضوالا يف ريبخلاو ةيلودلا قافولا
 ةمقلا نا» لاقو .ةريبك حاهفتسا ةمالعب باجاف

 عامجا عقاولا ىف تناك جيلخلا برح لوح ةيلودلا

 ىلع لمعلاو ه5 رارقلا رادصا ىلع نمالا سلحم

 .ةرياع ةظحل اوس نكيمل عامجالا نكل .هقيبطت
 .اثحب عيساو .ايناديم .رارقلا قدينطت رثعتو

 نم .ىرخا تاريسفت ىلا ةاعدم تاريسفتلا تحبصاف

 يا وكسومو نطنشاو نيب ةمقلا نم عقوتا ال انه

 دادغب نيب ةيوستلا راطا يف بصي سوملم ىودج

 هذه يف اما .ةقطنملا يف ةيكريمالا حاورالا نم رذحبي نم

 ركل ايا + ايسألا اديه ب ةقلي يدا لحرف

 ه97/ رارقلا ةكرح امك ؛ ارا عسا كرحت يتلا

 ناردا ُِق ةيلودلا حلاسحملا «لبطعت ىلع تلمع يذلا

 سوقلا لخاد ةيجيتارتسالا ةيداصتقالا حلاصملاو

 ؟ينويهصلا يناريالا
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 تياوثلا ىلع زيكرتلا ةداعا ةدحتملا ممالا يف ْرِيَرَع قراط

 برحلا رارمتسال ذح عضو رداوب نا عقاولا

 مقر نمالا سلجم رارق هيلع ىوطنا يذلا لكشلاب
 هدوثب ذيفنت ةرورض ىلع رزارصالابو 7
 ضعب معدب ظحب مل .هيف تدرو يذلا لسلستلاب

 ديعصت هيف حتف يذلا ت تقولا ىف .دهوزقا نيذلا

 نيذلا نييكرتمالا ماما بابلا جيلخلا يف ةهجاوملا
 ُِق ةيطقنلا تارمملا يطرشك مهيسفنا حرطل اوداع

1 
 ' .نمألا سلجمل ةدوغلا :ناليوك يد
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 ةلاح باحسنا نم اوسجوتو .يبرعلا جيلخلا هايم
 يبرعلا ضوحلا ءازجا فلتخم ىلع يقارعلا يعولا
 ناك انه نم .ةهجاوملا ىف ادحاو نوكي نا بجي يذلا

 ىلع فوشكم هنكلو رشابم ريغ يلود ؤطاوت ةمث
 هتاينقتو هتابيترت يف ,51/ رارقلا ذيفنت ليجأت
 يه ليجأتلا اذهل ةيناريالا ةمجرتلاو .هلسلستو
 وكسوم عم ةئداه ةيسايس ةظحل نيب ةجوازملا
 نم عيبطت) سيرابو (ةبقترملا يناجنسفار ةرايز)
 هايم قوف ةنكاسم) نطنشاوو (نئاهرلا ةقفص لالخ
 عم تاهبجلا ىلع ةيخاص ةيركسع ةظحلو (جيلخلا

 ,  .(ةكبعتو دوشح) قارعلا
 ءودهلا تاظحل يضفت نا نكمب نيا ىلا :لاؤسلاو

 ؟ىذه ةنكاسملاو عيبطتلاو

 ةمق ىلع ةدوصرملا ةلحرملا هذه يف لصفلل لاجم ال
 يذلا يلودلا باطقتسالا نيب فوشتابروغ  ناغير
 ةئدعتلا عاقياو ةيناربدالا ةيناودعلا ىلع تدزلا بص

 قافتالا ءانثتسابؤو . تابيآلا ماظن اهقلطا يذلا

 يأل اناكم ةمث نا ودبي ال :نيرابجلا نيب يبوروالا
 :ًائانث وا ًايميلقا قا ًايوون ناك ءاوس .رخآ قافتا
 ,ةيناغيرلا ةرادالا مهدي تقولا لماع نا اصوصخ
 نهارت يذلا زربالا لزانتلا اهميدقت نود لوحيو
 برح» ىوتسم ىلع .ةيفوشتابروغلا وكسوم هيلع
 رابشا كلذل .يجيتارتسالا عافدلا ةردايم وا :موجنلا

 ةمق نا ىلا ,كيتامولبد دنومول» يف .كيرلاما كاج
 نيب تاضقانتلا ةفاسم سايقب تحمس نطنشاو
 ,ةقلاعلا ةيلودلا اياضقلا فلتخم يف نيرابجلا
 «”تروبير نيروف» ةرشنو . جيلخلا برح اهديبو
 .هاجتالا اذه ىف تيهد ,ةيرهشلا فصن .ةيناطيدربلا
 ضقانتلا نا ىلا ريخالا اهددع ٍِق تراشا ةظحل
 ةمق دعب رمتسم جيلخلا ىف يتايفوسلا  يكريمالا
 دنع الا عطاقتت مل فقاوملاو .اهلبق ناك امك .نطنشاو

 ثحبلا ىدل دعابتلا ىلا تداعو .قرولا ىلع عيقوتلا

 .ذيفنتلا تادلا نع

 ةيكريمالا /حاورالا» نيب بذاجتلا اذه
 مل وتات لاشيم لوقي امك .ةيتايفوسلا ؛حاورالا»و
 ىلا لوحت لب .ةيرظنلا تاماهتالاب قشارت درجم دعي
 مالعالاف .ةسوململا ةلدالاو قئاثولاب قشارت

 ةمئاع دعاوق ينبن نطنشاو نا ىلا تفل ينايفوسلا

 .نا» ةلاكو تراشا اميف :نيرحبلا يف ةتباث ىرخاو

 تاطحم يف تايفوس ءاريخ دوجو ىلا «يس .يب

 ْق ةطبارملا ةيكربمالا تاوقلا ىلع هيكارسلا تضصني

 تاماهتالا ةيقوقوم نع رظنلا ضغيبو .ةقطسملا

 ناردا رست وه حضاولا ناف :ةداضملا تاماهتالاو

 جيلخلا يف ةيتايفوسلا ةيكريمالا تاضقانتلا ةكرتل

 وراشتسمو .نطنشاو ةمق الاعتشا اهتداز ينلا

 تارايخ اومسح ةيجيلخلا ةلأسملا ف فوشتايروغ

 فوستنر وف رركو .597 رارقلا ىلا ةيسنلاب وكسوم
 ةقطنملا مصاوع يف هلاق ام .فينج يف يضاملا عوبسألا

 ةيرحبلا تاوقلا عيمج باحسنا نم دب ال هنا وهو
 لبق .ةيلود تاوق رشنو جيلخلا لودل ةعباتلا ريغ
 ,نمالا سلجم رارق ذيفنتل ةبلا دادعا ىف عورشلا

 نيب نواعتلا نا فوستنروف ركذو .55/ مقرلا
 ضفرلا عيوطتب ليفكلا هدحو وه نطنشاوو وكسوم
 يف يسايسلا ىقلعملا لعلو .61/ رارقلل يناريالا

 دق .فوشاردنوك فاليسناتس ..ايتسفزا» ةفدحص

 :جيلخلا يف ةيتايفوسلا ةسايسلا نم ايئناج فشك

 ناريا عم فلاحت يا مايق نع ثيدحلا, نا لاق ةظحل

 قاتم زمانا وح ًاقالطا ١ ًادراو سمبل برعلا باسح ىلع

 نيتوقلا ىدحا' است فدصن اننولح اذاو . ناوتمقا

 وه نبأ ,ام ةحردب .فقوملا لالغتسا نييمظعلا

 «؟كلذ يف بدعلا

 ذب ال يتلا ةبعللا هذه نا .فوشاردنوك يسن امير

 برحلا عورشم ةحلصم يف ةياهذلاب بصت نا

 تيباوث ىلا ةءاسالا ِق كلذك مهسُت . .يناريالا

 .ةيبرعلا اياضقلا عم يباجيالا لماعتلا يف ةيتايفوس
 يتلا فارطالا فقاوم عم نوقتلي .اهساسا ىلعو

 فرطظلا اهتعيلطو .ناودعلا دما ةلاطا لجا نم لمعت
 : ين ودهصلا

 ةلياحملا لوك يله لرش
 ؤطاوتلا بوقث نم نويناريالا للست .لاح يا ىلع

 .ةديدج ةيركسع ةرماغم راطا ىف اودشحو .يلودلا

 مهنيبو .عافدلا نوؤش يف نويبرغ ءاربخ عمجاو
 يموقلا نمالا لئاسمل يكريمالا عافدلا ندذعابيسم

 بقترملا يناريالا موجهلا دعوم نا جاتيمرا دراشتير
 (رياني) يناثلا نوناك يف وه ةيقارعلا يضارالا ىلع
 نم يبونجلا عاطقلا ىلع ركرتي فوسو :لبقملا
 نوزجاع نييناريالا نابظحال جاتيمرا نكل .ةهبجلا
 اونن نويقارعلاف .ةهبجلا يف قارتخا يا ثادحا نع

 نكمتت ملو .ةكسامتم ةيسفنو ةيناديم ًاعاضوا

 ةيتسجوللا تالكشملا زواجت نم .لباقملا يف .نارهط
 نش نع ةزجاع اهلعجي يذلا رمأآلا ,اهنم يناعن يتلا

 اهقاوبا يعدت امك . دحاو تقو يف ةريبك تامجه ددع

 -4 .بقترملا موجهلا ليصافت يف رثكا لخدي نم ةمئثو

 ا/ - ١9417 لوالا نوناك 778 ددعلا  ةيبرعلا ةعيلطلا



 قلطا يتلا تابلمعلا نع ةخسن نوكي دق هنا لوقو

 نم تقلطناو ..ميظعلا مودلا. مسا نويقارعلا اهيلع

 ما ةريزجو ةرمحملا ةنيدم نم ةبيرق رواحم
 ةعرس ْق ةيقارعلا تاوقلا اهتطيبحا دقو .صاصرلا

 ةيبرغلا رداصملل اعبت ,نيمحاهملا تدبكو .ةلئاه

 نم مهفعضو ٠ ,ىلتقلا نم فولالا تارشع .اهتاذ

 يناربالا ماظحلا دواع .موجهلا اذه دعبو .ىحرحلا

 .ةرصبلا ةقطنم تاعافد ماما .ديدح نم راحتنالا

 ةرنزج ريع لوالا :ةرملا هذه ءرواحم ةئثالث نمو

 ندودحلا ربع ؛يناثلاو .برعلا طش ِق ةليوطلا

 تلاثلاو . عمساجلا رهن هاجتا يف ةيناربالا ةيقارعلا

 ةئام نم رثكا نومحاهملا دبكتو . كامسالا ةريحب ربع

 قلطاو .اهتاذ ةيبيرغلا رداصملل اعبت ةيباضا فلا

 مسا هوققح يذلا لهذملا راصتنالا ىلع نويقارعلا
 ةوقلا ميطحت نم اونكمت دقو .«ربكالا داصحلا»

 هذه نم ةثملا يف 1١ اديدحتو .ةيناردالا ةيركسعلا

 ةريحب بودج ةيئاربا مدق ءىطوم ردنعا امو .ةوقلا

 يقارعلا يروهمجلا سرحلا تاوق تلفكت .كامسالا

 يف ةطبارملا ىرخالا تاوقلا عم قيسنتلاب .ةعردملا

 اوناك نيذلا نييناربالا ليوحتو هقحسي ةقطنملا

 .«تدم كمس»» ىلا هيف نسدجا وتم

 راركت ىلع ٠ اذا ٠ يناريالا ماظنلا رصُي انامل

 فوسو 1 ةفورعم جئاتنلا تماد ام رايتخالا

 ةقلطملا ةدقارعلا ةرطيسلا دعب . هل ًاريمدت رثكا نوكت

 ؟ةينادبملا ةردابملا ىلع
 .اهتيعوضوم ىلا كش ىقرد ال ةيركسع تامولعم

 عاطقلا وحن ةيناريإ دوشح نع سيراب يف تثدحت
 زاوحالا ةنيدم نم ًاقالطنا .ةهبجلا نم يبونجلا
 ١.41 لوألا نوناك 7 5755 ددعلا  ةيبرعلا ةعيلظلا - م

 نم ًاطوحت ةثدحتسم تانيصحت يف قدنختت يهو
 راظتنا فو ءيرحبلاو يوجلا .يقارعلا فصقلا

 .اهر وحج نم جورخلل .ةيوجلا لاوخالا ءوس
 نكل .ةيقارعلا ةيمامالا طوطخلا ىلع ضاضقنالاو
 امك :مودلا ةليحتسم ةيقارعلا ةيمامالا تاعافدلا
 ريتاوف ىوس نوعقوتي ال نويعقاولاو .سمالاب
 تحت .ةحنحالا تاعارص ىف :ةديدح ةسشاربا ءالشا

 نويركسعلا ءاربخلا اما .ةينيمخلا ةءابعلا
 ةيسدنهلا لامعالا نا ىلا نوريشيف نويبوروالا
 بولسا نع ٌدضف .ةيئاربا تادحو اهتأدب يتلا

 مدختست فوس نارهط نا ىلع نالدد دسشحتلا

 خيراوصلا نع ًالضف .ةيرشبلا تاجوملا بولسا
 اهيلع تلصح يتلا «؛وان» عون نم عوردلل ةداضملا

 يفو .ىرخا ةيبوروا تاونقو .ينويهصلا نايكلا نم
 ءىجالم ءانب يف ةينويهص تاكرش ترشاب . :راطالا اذه

 يف ةيفارغميدلا ةفاثكلا طاقن ٍِق اديدحتو .:ناريا يف

 قمعلا يف ةيقارعلا تاراغلا نم ًاظوحت ,ةظتكملا ندملا
 يناربالا

 ناردا تاداسحو يقارعلا 5
 اذهل يقارعلا يدصتلا حمالم مسترت فيك

 ؟يناريالا يركسعلاو يسايسلا طبختلا

 تامدصلا ةدجتتارتسا رمتست اميف :ةيربلا ةهبجلا
 ناكو .ةليوطلا ةيوجحلا عارذلا ةطيساوب ٠ ةيئابرهكلا

 تلعافت ةيضاهحالا تايرضلا ةيكيمانمد نا اتفال

 نيب ةيقارعلا تالتاقملا تحواز ذا. .يضاملا عوبسالا

 ةقاطلا تاطحم ةيوبحلا قفارملا ىلع زاهجالا

 ةطحم ىلع زاهحالا فطعنم دعب يئايرهكلا خضلاو

 يف تادشحتلا ىلع ركرملا فصقلاو .ةيوونلا رهشوب

 بكاوت قمعلا ُْق برضلا نا يا زاوحالا ةقطخم

 نشل بهأتت يتلا ةيركسعلا لصافملا ىلع برضلاو
 يجهنملا كاهنالا يف تلثمت ةيلوالا ةطحملاو .ناودعلا

 زاوم طخ فو .ةكرحلا ىلع اهتردق لشو .تاوقلا هذهل
 ٌةيكيمانيد ةمث تناك .ةيركسعلا ةيكيمانيدلل
 فارشا تحت .نمالا سلجم يف ىرخا ةيسامولبد
 ريزو ىقتلا يذلا :ةدحتملا ممالل ماعلا نيمالا

 ةيجراخلا ريزو بئان هئاقل دعي .يقارعلاةيجراخلا

 يقارعلا فقوملاو .يئاحيرال داوج دمحم .يناربالا

 مازح يف تباث وه امك .يلودلا لفحملا يف ًاتباث ناك

 مالكلا ةروانم ريرمتل لاجم الف .ةلخادتملا قدانخلا

 وير قراطو .ينارتالا مدلا ةروافم الو .ينارسإلا
 قيبطت يف يضملا ىلع ةدحتملا ممالل ماعلا نيمالا زفح
 لالخ نم ناردا ىلع هضرفو :يل ودلا رارقلا تابلا

 حيلستلا تاونق ىلع امك .اهطفن ىلع راصحلا ماكحا

 ْق ادنعي اوضم نويناريالاف .اهدمتعت ىنلا

 ماليستسا مدع ضورفملاو . دورقلا ةيجيتارتسا

 ْق عروتت ل ينلا جذامنلا دذهل ةيلودلا ةدارالا

 ةيسامولبد ةيلمعب يومدلا اهعورشم ةيطغت
 ةفيحص) ندنل يف يحوي نم ةمثو ...ةيضارعتسا
 دشحلا ىلع مئاقلا يناردالا كيتكتلا نا (تندنيدنا
 ممالا يف يسامولبدلا دشحلاو ةهبجلا ىلع يركسعلا
 ىلا هذرم (ةديدجلا يناجيرال طورش) ةدحتملا

 عوجهلا زحتع لاه. ىف هنا اهدافم ؛ةتئازيا تابامح
 ةحينم وجت حدقلا اهميسوروقادما ييقعت نع بقتزلا
 ماطترالا ةرذاحم لجا نم امير ءةرصبلا لزعو ةرامغلا

 ةوذسلاو ةعينملا نجاوحلاو ةيقارغلا ةيركسهلا .دوشخلاب
 ًاحوتفم تاآيلا كوتا دق نوكي ىناريالا ماطتلا نآفةيقاملا
 .ةدحتملا ممالا ةلظم تحت ةيملس تاضوافم ماما

 دحاو فده لحا نم .ًاذا ةذيدع ةيناردا تانافر
 ماظنلاف .ةروطخ رثكا ةلأسملا نكل .راحتنالا
 اياطخلا نم ديزملا باكترا ىلع رصين يناربالا

 هتتيطخ حمجح لعلو . هتحاطال ةيفاك يهو .ءاطخالاو

 لافقا نم دب الو .اهتمرب ناريا مجحب حبصا
 عم ةيناريالا بوعشلا ةحلاصمل .اتقؤم ولو .باوبالا
 .توملا ةوحص قف اهجز نع اضوع .ةايحلا دوحص

 نبسلا قف ًانغاطظ حبضا ىتارنالا ورتسناملا
 0 .ايفياا و محلا نهولا و اف عاطو
 لوقي نا ريثملاو .ناريا نم ناريا ذقنت دق ,ةينزاوت»
 دق /١9/1 ماعلا نا» لثا تريريه ىعدب يكريما ثحاب

 نومكحتي نيذلا ةرجعلا كنلوا ةحاطا ليق يهتني ال

 دلانور سيئرلا ىلا ريشي وهو ..اننومكحي الو انب
 .يديمكو (ةتحاطا لبق) ةيبقروب بيبحلاو .ناغير
 ؟ينيمخ دعب ناربا دغ نوكيس فيك :لءاستنو

 مالظلا ةيعضو نم الاخ لضفا نوكي» بدحيو

 محر نم علطت دق ةداضم ةروث ىلا» وعدبو .ةنهارلا

 .:اهلدكيشت ةداعا دعب .ًاملاح ةرثانتملا ةوقلا

 وه .ناريا يف .رسلا يف ثدحي ام نأ يف كش الو
 نيعلاب هطاقتلا نكمي امم ًارطخ دشاو ىهدا
 ...ةدرجملا

 رذزم ضاير
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 ماع لك نم .ريمسيد .لوا نوناك نم لوالا
 مويلا هنا .نييقارعلاةايح يف صاخ موي وه
 كتلوال ًاديلخت «ديهشلا حوي» يمس يذلا |

 ةرهاطلا مهؤامد تلاس ننذلا .ًاعبمج انم مركالا
 ردغلا تانعط مهرودصب اودصو .نطولا نع ًاعافد
 .سراف دالب نم مهيلا ةبوصملا

 سئانكلا عرقتو نذاملا ربكت مويلا اذه يف
 ةدحاو ةقيقد ةدمل ًامامت ةايحلا فقوتتو .اهسارجأ
 ثدح .ديهشلا موي ءدبب انالعا .ركادلا هحايص ذنم

 يه ةصاخ ةراش مهرودص ىلع نويقارعلا قلعي
 لك يف ةددعتم تاطاشن ءدبب ًاناذيا :«ديهشلاةراش»
 ًءافوو ؛برخلا ءادهشل ًاديلخت :قارعلا ىرقو ندم
 .مهل

 ناك نا ؛دادغب ةيقارعلا ةمصاعلا ىف فداص دقو
 لامعا ماتتخال ةبسانم ماعلا اذه ديهشلا موي
 ةعاق ىف تميقاف .نماثلا ىرعشلا ديرملا ناجرهم

 نم ددع اهيف أرق ىربك ةيلافتحا ديهشلا بصن
 متتخاو .ةيسانملاب مهدتاصق برعلا ءارعشلا

 يقارعلا مالعالاو ةفاقثلا ريزول ةملكب ناجرمههملا
 قارعلا نم نيبراهلا ةفاك نع ماعلا وفعلا اهيف نلعأ
 اذهب ًانمدت كلذو ,ةصتخملا مكاحملا لبق نم نينادملاو

 .يرعشلا ديرملا ناجرهمبو ميظعلا مويلا
 مايالا مهلو .دحاو موي ءادهشلل يفكي له

 ؟اهعيمج
 .اهتاذ ةداهشلا ةمدق نم هتيوه دكأتت زمر هنا

 نطولا لجا نم لذبت حورلا نم ٌرعا كانه سيلف
 نمو ءينطولا بارتلا ةنايص لجا نمو .هلالقتساو
 .ىرذلا يف ةقافخ ةعوفرم قارعلا ةيار لظت نا لجأ

 قارعلا ىلع ديهشلا مويب لافتحالا رصتقي ال
 ميق لك لمحت يتلا ةيسانملا هذه يف ماقت ذا .هدحو

 نطولا يف ةيقارعلا تايلاجلل تالافتحا .دجملا
 ةيسنرفلا ةمصاعلا تدهش دقو .ملاعلاو ىبرعلا
 ةسردملا عاق يق :يراجلا روشلا نم لاوالا ضم
 روتكدلا هيف كراش ًامخض ااًلافتحا سيرابب ةيقارعلا
 ةيقارعلا ةيروهمجلا ريفس يمشاهلا قازرلا دبع
 نويقارعلا ةبلطلاو ةرافسلا ناكراو اسنرف ىدل
 تابلاطو ةبلطو ةيسنرفلا تاعماجلا يف نوسرادلا
 نم ًادج ريبك ددع ىلا ةفاضالاب ةيقارعلا ةسردملا
 ةوالتب لافتحالا أدنبا دقو ءاسنرف يف نيميقملا برعلا
 .ةيسانملاب دئاصقو تاملك اهتبقعا ميكحلا ركذلا نم

 نولمحي مهو ءادهشلا ضهني مويلا اذه لثم يف
 قرزالا قفالا يف اوحولي يكل .ةعصانلا مهتايار
 يكلو .دجملا هاجتاب ضهني يذلا نطولا لبقتسمل
 يتلا يىلوطبلا مهداهشتسا تاياكح عيمجلل اولوقي

 .ةرهاطلا مهئامدب اهورطس

 43607 لوألا نفقا الا 94 نيسفا هةيسوسلا ةعيلظلا
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 ةقوقوملا ماغلالا نوف عيبطتلا
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 زئافرلا عوضوم
 يناسنالاو يسايسلا راطالا نم جرخي

 ةدلخادلا ةيباختنالا ةلأسملا ىلق ىلا لخدبو

 يئاضقلا جرخلاب هملع يقنب نارثيم
 «(نوناقلا وف نوناقلا» ردنعلو ةمزآلل

 نداهد هنكل

 تارافسلا برحل دح عضو بولسأ يف

 كاريس طقتلا له

 زاب ةسايس يف لوحن حل
 رسمنت لواحبو نئاهرلا ةداعتسا ةطخ يف اهرب

 ؛ را لوالا نوناك 58 ددعلا  ةيبرعلا ةعيلطلا

 .نارهط , سيرابا

 ىلع ًانخاس ناك ريخالا يسنرفلا ا كيولا»

 ملو .هداس يذلا ؛يبطقلا سقطلا» نم مغرلا

 نم ىتحؤ .نينطاوملا نم دحا عقوتي نكي
 ةيلخ» ءانثتساب .تاميظعنتلاو بازحالا ةداق

 لراش .ةيلخادلا ريزو اهلكش ينلا «نئاهرلا

 ءوردناب ريبور :نمالاب فلكملا ريزولاو ء.اوكساب
 كاح :ةموكحلا سدئر يراشتسم نم اددع تمضو

 ةيناردالا ةزهجالاو باهرالا ف نينضصختملا :كاريش

 ةلطع نا دحا عقوتي نكي مل :نانبل يف اهتادادتماو

 (ريمفون) يناثلا نيرشت نم ريخالا عوبسالا ةياهن
 نيب تاجافملا نم ةيمكلا هذهب. لفحت فوس ,يضاملا

 تداع ا ذا .توريبو نارهطو سيراب

 ف ةءاضالا يف يه .ىلؤوالا :ةسودجلا ةدحاضلاو
 يول ناجح .ةيسنرفلا ةزفلتلا نم ةيداقلا دانقلا
 ةيحاضلا يف هقافر نم ةثالث عم فطّتخا) نا دئامر ون
 سياف دراذأ / يف ةينانبللا ةمصاعلا نم ةيبونجلا
 يفاحص :كوا هيجور يه ةيناثلا ةنيهرلاو .(1985-
 فطتخاو .ةيدنكو ةيسنرف تاطحمل يعاذا ليسارمو

 (ريانب) يناثلا نوناك ١ يف ةيدرغلا ه2 ُْق

 /1 ١

 باهرا ورتسنام
 نمض .توريب يف .نيتنيهرلا نع جارفالا عمو

 ام تهتنا .هنم ةديدع طويخ ترهظ ويرانيس

 سسراف نبين ؛تارافسلا برح» هتيمست ىلع حلطصا

 .اهيلع قفتم ةطخل اعبتو .دحاو تقو يفو .نارهطو
 نع جرفا .رهشا ةثالث اهل دادعالا قرغتسا

 ديحو .سيراب يف نارهط ةرافس يف ؛مجرتملا»
 .نارهط يف يسنرفلا لصنقلا حارس قلطاو .يجدروغ

 تاعاق ىدحا يف ةيروص ةمكاحم دعب .يروت رايب
 ةمكاحملاو .ةيناريالا ةمصاعلا لامش .ننفدا نحس

 لكش يف هريرمتو .يجدروغ .بيرهت :ةيحرسم»
 يف :كولوب لوج :قيقحتلا يضاق ماما يروتاكراك

 يكل هيجروبول راطم يف ةصاخ ةرئاط زوهج راظتنا
 ريجفت مئارج ةعومجم هعم لقنتو .نارهط ىلا هلقنت
 طابش ١" يف ىلوالا :نيتيسانم يف سراب تمدا خيخفتو

 لوليا ١7 و : نيب ةيناثلاو . ١985 (ريارهف)

 .ًاحيرج ١6 وحنو اليتق ١١ تدصحو (ريمتيس)

 ٠ موب لاق امدنع امساح نارتبم سيئرلا ناك اذاو

 لالخو ؛يضاملا (ريمفون) يناثلا نيرشت ١ :نينثالا
 .نيسلا رهن فافض ىلع يبرعلا ملاعلا دهعم نيشدت
 ةءاربلا نيب ةضياقملا عيطتسن ال» سيراب بلق ْق

 نا ىلا .حوضو يف ريشي ناك هناف .«ةمدرجلاو

 .يجدروغ دبحو .ممعملا ريغ ,يناربالا يساموليدلا

 ةموكحلا ناو .ريداعملاو سيباقملا لك ْق : («خرجم»

 نارهط يف يسنرفلا لصنقلاب هتضياقم ىلا ترطضا
 ملف .ةيساموليدلا هتمهمب ىفتكا يذلا .يروت رايب

 نكاما ميغلتل ةقردرم لومي ملو .ةيباهزرا ايالخ مقي
 ةيدامرلا ؛ءويلبد .ما .يب» ةرايس لقتسي ملو .ةنمآ

 نارها ف يسرفلا يامل ذلا .اضيا انووبصو ك1:
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 «يتات»؛ رجنم ماما تارحجفنملا تقلا ينلا نوللا

 .تلتقو تعورو .نير عراش يف يبعشلا
 قئاثولا عمج يذلا :كولوي يضاقلا نا تفاللاو

 تاكبشل :ورتسيام. ك يجدروغ رود لوح نئارقلاو
 لك ىلع لمتشي تاب هفلم نا ليق ىتح ,.ةيباهرا
 يضاقلا. اذه ,ةلصقملا ىلا ةرشابم دوقت يتلا بابسالا
 ءازجا نع ثحبلا يف لمنلا ةقدب فورعملا .هتاذ

 موي خضر .اهتغايصو اهديسجتو ةيناريالا ةميرجلا
 ةطلسلل يضاملا (ربمفون) يناثلا نيرشت 74 دحالا

 ةلطعلا موي يف ايصخش رضحو .ايلعلا ةيسايسلا
 ,ةيبهذ ةدعاق اسِنرف ىف لافقالا ثيح :يعوبسالا
 ثيح .لدعلا رصق ىلا فكتعملا يجدروغ بحطصاو

 هجئاوح لقن راظتنا ىف .فصنو ةعاس الباقت
 ىلا هتلمح يتلا ةصاخلا ةرئاطلا ىلا هقارواو
 .نارهط ىلا اهدعب نمو .يشتارك

 ةدروبم ادكاحم
 ؟كولوب يضاقلاو يجدروغ نبب راد اذام

 تكبحو .ةيرخسلا ىلا نورقتفي ال نويسنرفلا
 عم فطاعتت يتلا فحصلا ىدحا عم :ةتكنلا»
 رصق باسح ىلع (ةيروهمجلا ةسائر) «هيزيلالا»
 يذلا يضاقلا نا تلاقو .(ءارزولا ةسائر) نوينيتام
 ضافضفلا ءاضقلا بوث ىدتراو :لدعلا ةعبق رمتعا
 يذلا لدعلا رصق ىلا هلوصو دعب ذا .ًالجعتسم ناك
 تحبصا ةرئاطلا نا هغلب :نييفاحصلاب ًاقوطم ناك
 سيئر لأسو .ةمكاحملا رصتخاف .قالطنالل ةرهاج

 باهذلا ديرت له. :اسنرف يف يناريالا باهرالا ةكبش
 ديرت لهو ؟جئاوح كعم له ؟نارهط ىلا ما توريب ىلا
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 ؟ةرئاطلا رمم نم برقلاب ما ,ةذفانلا بناج ىلا ًادعقم
 ؟ال ما نينخدملا ةروصقم يف ًادعقم ديرت لهو

 ةيوجا لجسي مل يسنرفلا يضاقلا نا يف كش ال
 .كلذ ىلا ةجاح يف نكي ملو .يجدروغ ديحو
 هتاطقل تاروطنو .ناقتا يف اكوبحم ناك ويرانيسلاف

 تناك اذا .سيرابو نارهط نيب زاوتم لكش يف
 نمث يابو .ديرت يتلا يهو .ةيسنرفلا ةموكحلا
 باهرألا جاير اهنم.بهت ئنذلا .توبقتلا لك قالخلا
 تارافسلا برح ةلمد أقف ىلا تلصوت دق ,يناريالا
 بيس نود ؛ناريا ىف لقتعملا اهلصنق تداعتساو

 ىلع ةريطخ ةقباس تلجس دق اهناف .زازتبالا ىوس
 ةمكاحم ةيحرسمو .ءاضقلاو لدعلا ميهافم ىوتسم

 ال اءزج لكشب يذلا نوناقلا ةلاه تفسن يجدروغ
 .ةيسنرفلا ةسماخلا ةيروهمجلا ةمظع نم أزجتب
 .اهيسؤب نم امك

 مالكلا مفاده
 «هلطب» يجدروغ ناك يذلا دهشملا اذه نا

 ضعي يف:ب+نونئاقلا .نا نع بيكانا وه
 ةظلسلا هلصفت بوث ىوس سبيل - نايحألا
 يف ناك يذلا نارذيم سيئرلاو .اهسايق ىلع ةيسايسلا
 ملع ىلع نوكي نا لباقملا يف ىفن ويرانيسلا ةروص
 ,كولود يضاقلا هيلا اجل يذلا يئاضقلا جرخملاب

 هريغك يناريالاو .نوناقلا وه نوناقلا نا» ربتعاو
 ..ل عضخي نا تحي

 ةموكحلا سيئر بولسا «نداه» يسنرفلا سيئرلا
 .هعقوم نم اقالطناو .تارافسلا برحل دح عضو يف

 نا ريغ .ةيلمعلا ةيكيناكيم ليطعت أشي مل هناف
 ىلا اجل نايسوج لينويل ؛بزحلل ماعلا نيماآلا
 ناك اذا» :لاقو .ليقثلا رابعلا نم .مالكلا ةيعفدم

 برزخ تفاك !ذاملق :اقيظن ىجدروقل ئيئاضقلا :فلملا
 ؟ةريخألا رهشالا يف ةيسافولبدلا ةعيطقلاو تارافنتلا
 قلظا(| دابملفا :تانماهتآلاب ًالقثم ىجادووغ فله ناك !ذآو
 قداشيحملك لَوق يف :ةرج .تناك ةلادعلا- لهو ؟هيخارس
 «ةيسايسلا ةطلسلا ةدارال تخضر اهنا ما ةيضقلا

 يسنرف يسامولبد ء.يروت لوب» :نابسوج فاضاو
 هزجتحاو .ةيطابتعا تاماهتا هيلا تهجو :نارهط يف
 يجدروغ عم دحاو ىوتسم يف عضو مث نويناربآلا
 تقيسو ؛ةيسامولبد ةناصحب عتمتي نكي مل يذلا
 . «ةريطخ تاماهتا هدض

 ةغللا ةيجاودزا اويجحش نييكارتشالا نا عقاولاو

 نأ ادبو .كاريش كاج ةموكح اهب تملكت يتلا
 يسايسلا ىوتسملا نم جرخ نئاهرلا عوضوم
 .ةيلخاد ةيباختنا ةلأسم ىلا لوحتب ىكل ىناسنالاو
 كاج نا ىلع اسنرف يف عامجا ةمث .راطالا اذه يفو
 «يكيسروكلا» هتيلخاد ريرو اديدحتو .كاريش
 لراش (طسوتملا يف اكيسروك ةريرج ىلا ةبسن)
 يتلا تارافسلا برح فلم لفق يف احجن اوكساب
 ىلع صاخ لكش يف اجلفآو .رهشا ةسمخ تماد

 «فطخلا ةينواعت» نثارب نم نيتنيهر ةداعتسا
 كاج لجس دقو .توريب يف ةيئانبللا  ةيناريالا
 نييكارتشالا هيفلس ىلا ةيسنلاب ًايلاع ًامقر كاربش

 ,نئاهرلا ذاقنا يف ءاومروم رايبو .ءسويباف نالور
 انه نم .نمثلا ةظهاب .ةيلام ةيسايس ريتاوفل اعيتو

 «تاراقسلا برح» يا ؛ةريغصلا ةقفصلا» تلخادت
 ,ةكياشتملا :نئاهرلا ةيضق يهو ,ةريبكلا ةقفصلا عم
 نم ةيب ونجلا ةيحاضلا نيب ةدودشملا طويخلا تاذو
 سرحلاو ةفرطتملا ةيفلسلا تاميظنتلا ثيح :توريب
 يف ينمالا اهدجاوت مكحب قشمدو .يناريالا يروثلا
 عاقبلا لهسو ةينانبللا ةمصاعلا نم يبرغلا عاطقلا
 ةسسؤم ىلا فطخلا تلوح يتلا نارهطو .ينانبللا

 تابختنالا فلمو نئاهرلا
 ةيسنرفلا ةموكحلا سيئر نا ًايفاخ دعي ملو

 هتداق :ىرخا لماوع نيد ناك نئاهرلا فلم نا ريتعي

 ةداعتسا قيرط ىلع مدقتلا ناو .نوينيتام رصق ىلا
 لبق .ةريغصلا تاوطخلا قطنمل ًاعيتو .نئاهرلا
 (سرام) راذا يف ءيسائرلا يباختنالا قاقحتسالا
 ةشرو أبع كلذل .هيزيلالا رصق ىلا هدوقب دقت:
 ءاريخو :ةيناريالا ةسايسلا يف نييصاصتخالا نم
 ةدقع ةلحلحل ةقلطم تايحالص مهحنمو .باهرالا
 ذنم يا ١1485. (سرام) ١7 ذنم نانبل يف نيفوطخملا

 ةرافسلا يف نايسامولبدلا هيف لقتعا يذلا مولا
 ليسرامو ناتنوف ليسرام توريب يف ةيسنرفلا
 تايلمع ةفرغ ىلع مالكلا انعسو يفو .نوفراك

 ةبكاوم اهتمهم .ةموكحلا سيئر رقم يف .ةرمتسم
 لوؤت نا نكمي يتلا لبسلا رابتخاو .نئاهرلا ةيلمع
 .ةديدجلاةلاحلا هذه راطا يفو .اهنع جارفالا ىلا

 نمر ءاهنا .اهنم .تاييترت ةلمج كاريش ذختا
 تاقالعلاب نوموقي نيذلا .نيينلعلا نيدفوملا
 ةرهجالا ِق نييصاصتخالاب ةلأسملا رصحو .ةماعلا

 كاج ديسلا رداب .هتاذ قايسلا نمضو .ةيناريالا
 ,ةيجراخلا ةرازو دي نم نئاهرلا فلم عزن ىلا كاربش

 وهو .اوكساب ىطعاو .ةيلخادلا ةرازو ىلا هملسو
 لكشف :لمعلا يف ةقلطم تايحالص .هيدل ةقتلا لجر

 . (اكيسر وك ةريزج ىلا ةبسن) نييكيسروكلا نم ةيلخ
 اوكسابو :نخاسلا يكيسروكلا مدلا نا ليق كلذل
 ديلج باذا يذلا وه ةيطيسوتملا ةريزجلا نبا

 .نئاهرلا

 يف ءلمعلا ةطخ يف ىلوالا ةظحللا تلثمتو
 لوح تامولعملا نم نكمم دح ىصقا ىلع لوصحلا
 تحتف راطالا اذه ىف .ةفطاخلا ةينانبللا تاهجلا
 تاميظنتلا نم ددع ينوؤسم ماما اهباوبا سيراب

 ..لما» ةكرح نم نولوؤسم ًاعابت اهرازف ,ةينانبللا
 ميرك .«ةينانبللا تاوقلا» دئاق بئان لضو مث
 هيبن ريزولا «لما» ةكرح سيئر هعبتو .ينودارقب
 .ع وضوملا يف هرظن ةهجو ضرع يذلا .يرب

 اوراز نيرخآ نيينانبل نيينما نيلوؤسم نا ليقو
 اهتحردا :تامولعمب اولدأو ؛ارس ةيسنرفلا ةمصاعلا

 لب .كلذب فتكت ملو .ريبكلا فلملا يف ؛اوكساب ةيلخ
 «توريب يف ينمالا روضحلا فينثكت ىلا ترداب
 ايافخ فرعتو ؛ةيبرعلا ةغللا ملكتت رصانع تلسراو
 ةرشبلا باحصا روضح نا ليقو .ةيتوريبلا ةحاسلا
 ىلا هادعت لب .ةيقرشلا توريب ىلع رضنقي مل ءارمسلا
 ةرافسلا نع ًاديعيو .ةمصاعلا نم يبرغلا قشلا
 ةنوكسملاو وصنميلك ةقطنم ىف ةعقاولا ةيسنرفلا
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 ىذلا «ةمردنحلا» نم ةيزمر ةدحوبيو حايبشالاب ج

 ةكفاش كالساو رتاوسو .ةيبروس تادحو مهر تمم

 لخدتلا ةدحو» مسا هيلع قلطا يذلا قيرفلا اذه

 يف ةندعم ةيطغت نم دافتسا فرجا يتامولعملا

 نئاهرلا ةماقا نكاما ديدحت يف حجنو ةيبرغلا توريب

 رورد يذلا بيبطلا عم ثداحت هنا امك .اهضعب وا

 مهنمو ؛نئاهرلا ضعب نا ًاصوصخ .نيزجتحملا
 يف ًارهش 7 هزاجتحا ىلع ىضم نوتراك ليسرام
 .ةقيقد ةيحص ةيعضو

 ؟ دحأ ١صخش م لصخحش

 . يف نكت مل نئاهرلا نا سيراب يف تامولعم عمجتو
 ,ةدحاو ةقطنم يف ىتح الو .ةدحاو ةيفارغج ةرئاد
 ةيبرقلا تارامعلا ىدحا نا لوقي نم ةمث ناك ناو

 يف تقوط دقو .دبعلا رئب يف اضرلا مامالا دجسم نم
 نم ددع اهيف ّرم :ةلحملا ناكس لقني امك :تفال لكش

 لوخد دعبو .ةيربجلا ةماقالا ةليط .نئاهرلا
 راذا يف ةينانبللا ةمصاعلا ىلا ةيروسلا تاوقلا

 يف ىرخاو .اديص ىلا نئاهر تلق :يضاملا (سرام)
 ىلا ةقحال ةلحرم يف تديعا اهنكل .عاقبلا هاجتا

 نيرشت يف سيراب يف رئاود تجور كلذل .توريب
 نييبوروا ةثالث نا يضاملا (رسقون) يناثلا

 مل :نايسنرفو يبرغ يناملا مهو :نانبل يف نيزجتحم
 يفو .ًاررقم ناك امك .عاقبلا ةقطنم يف اوملسُي
 تلطعو .تادحتسم تأرط ةريخالا تاظحللا

 ب ةقالع ىلع تادجتسمل هذه نا ركذو . ةيلمعلا

 ةعرج تناكو .ةقفصلا دونب ضعيب امك ,ناكملا

 نامزو ناكم يف «ةطقللا» ةدواعمل ةيرورض ربصلا

 ةملكلا نع ثحبلا نم ىوتسملا اذه نا ىف كش الو

 نم ةظحل ىوس سيل ينانبللا عبرملا قوف ةعئاضلا
 تاضوافملا اهترصتخا ةيناثلا ةظحللاو .ةيلمعلا

 لراشو ينافيتس ردنكسلا اهارجا يتلا ةيرسلا
 يحبص خيشلاب ةقالع اهل تاعامج عم ينايكرام
 سيئرو :ناذبل يف «هتللا بزح» ةداق دحا وهو .يليفطلا

 نم ةمثو .يوسوملا نيسح ..ةيمالبسالا لما ةكرح»

 باتك فلؤم نايب رايب مهنمو ؛سيراب يف لوقي
 دقو ؛ةيناريالا 2 : ةيسنرفلا تاقالعلا لوح «ديدهتلا»

 ردنسكلا نا .:قاوسالا ىلا يضاملا عوبسالا لزد

 صخش عقاولا يف امه ينايكرام لراشو ينافيتس
 تاضوافملا فورظ هتضتقا كيتكتلا اذهو .دحاو
 .ةمرتشلا

 زاهج يف قباس وضع ينايكرام نا لاح يا ىلع
 ةبقارم ةرادا» ىلا ىمتناو .«داضملا سسجتلا»
 لراش ,ةيلخادلا ريزو نم برقم وهو ..«يضارالا
 يف ةديدع تارم قشمدو توريب ىلا نانو اوكساب

 ُِق ةينمالا ةرهجالا ضعب ٍِق اريبخ ريتعُيو ,قياسلا

 .نييروس ًاطايض ًارارم ىقتلا هنا ركُذو .ةقطنملا
 تاميظنت ىدل ةطاسو رود يف مهعم قيدسنتلا بلطو

 .ةيبيغلا توريبلو عاقملا لوسي ةيفلس
 حالسلا كاذلمو ةسادسلا فلم

 ناك قشمد رود نا سيراب يف تامولعم دكؤتو

 ١ - لوالا نوناك 7 8*7 ددعلا  ةيبزغلا ةعيلطلا م١

 ينف نع جارفالا ةيلمع بيترت ىلا ةبسنلاب ًابواجتم
 ناج ,يسنرفلا نويزفلتلل ةيناثلا ةانقلا يف ةءاضالا
 .لقتسملا فاحصلا كوا هيجورو .نادنامرون يول-

 رشا كف يف ةيروسلاو ةينانبللا :نيتقلحلا نكل
 عم اتلماكت امهناف :نيتيشانسأا اتناك ناو :نئاهرلا
 نا ٠ ازاجم .نولوقي نويسندرفلاو .ةيناردالا ةقلحلا

 ,لفقلا اذهو .يناريا لفقلا نا ريغ ءيروس حاتفملا
 اعدم ,لهم ىلع هيف حجاقفملا كنترحت كاريش لواح

 دسلا فلملا ىلا الوصوو ,يجدروغ ديحو ةيضقب
 اعبت .«فيدوريا» ضرق ىلع يوطني يذلاو قلاعلا
 برح نم فقوملاو ةحلسا حئاولو ةيناريالا ةروتافلل

 .جيلخلا

 هتيمست ىلع حلطصا ام ةرارش ذنم هنا تباثلاو
 زاجتحا ىلا نارهط ءوحلو .«تارافسلا برح»

 رايب نارهط يف سيراب ةرافس يف لوالا ريتركسلا
 ىلا داق يذلا مجرتملا» ل سيراب زاجتحاو ءيروت

 ةبغر ةمث تناك ءيجدروغ ديحو «ناشرطلا راوح
 «ةيرجتلا . راركت ةرذاحمو .ديعصتلا مدع يف ةلدابتم
 .191/9 ماع نارهط يف نطنشاو ةرافس اهتزاتجا يتلا

 .قيرطلا ةيادب يف «ةيمالسالا ةروثلا» تناك اهموي
 رّوهتلا نأب اهعانقال ًايفاك ةظحللا مخز ناكو
 ماعلا يف نكل .عئاقو ىلا الوحتي نا نكمي مالحالاو
 تريغت .طابحالاو ءالشالا راسم دعبو :؛ م17

 ريغ اهناب تعنتقاو اهميهافم تريغتو ..ةروثلا»
 ِق رارمتسالاو «نيطايشلا» ةاداعم ىلع ةرداق

 ةموكحلا سيئر ةبعل لثمتت دقو .اهعورشم
 ماظن ةسايس يف لوحت ةظحل طقتلا هنا يف ةيسنرفلا
 :نئاهرلا ةداعتسا ةطخ يف اهريمثت لواحو .ينيمخ

 يتلا اصعلا ةسايس هيمسن نا نكمي امب حّولو
 .يجدروغ ىلا عامتسالا ىلع رارصالا يف تلثمت

 نا دعب ,خيخفتلا ةكبش يف هرود نع نالعالاو
 يضاقلا ةدايقب ءيئاضقلا قيقحتلا ةنجل تلمكتسا
 ةهج نم ىحواو .ةلدالاو نئارقلا فلم كولوب لوج
 ةينأ طورش ترفوت اذا ,نكمم عيبطتلا نأب ةيناث
 .ةلدابتملا تالزانتلا قطنم راطا ىفو :ةيلبقتسمو

 يدددحو ينادطادلم
 موجه لجا نم ءىبعت يتلا نارهط نا دكؤملاو

 ةطبترم نوكت دق .تالزانت تضرع قارعلا ىلع ديدج
 ُْق هلامكتسا ىلا ىعست . .يحدلستو يلام مبوب

 ىلع تالزانتلا هذه نا امك . :ةلماشلا برحلا عورشم

 ةيركسعلا اهتلآ باصا يذلا رابهنالاب ًاضيا ةقالع

 ال ةيبرعو ةيلود تاروطت دعب .ةيسايسلا اهتلآو
 .برحلا ةحلصم ُْق بصت

 نارهط ىلا لصو .يرسلا ضوافتلا طخ فو
 امك :ةيسنرفلا ةيلخادلا ةرازو نم نودفوم ارخؤم
 سنك ىلا اولصوتو .كاريش كاج يراشتسم ةيلخ نم

 ,يناريا دفو سيدراب ىلا لصو مث .ةتوقوم ماغلا

 دمحا ةجوز قيقش ,يئابطابط قداص ةسائرب
 ريدر و ةيوضعو يسأل ماظنلا ميعز لجن ينيمخ

 عم يئابطابط حرطو . يونسلا وكسينوالا رمتؤم يف
 يا ًاضرع اوكساب لراش ةيلخادلا ريزو

 نع رظحلا عفر لوح راذو ,نويسنرفلا'

 يفو .نارهط يف نيزجتحملا نييسنرفلا نييسامولبدلا

 ديحو نع رظحلا نويسنرفلا عفري .لباقملا
 ىلع ترصاو .ةضياقملا تضفر سيراب نكل .يجدروغ
 امهنيب نوكي نا ىلع ,نيتيسنرف نيتنيهر رسا كف
 ةعضو بيسي .نوتراك ليسرام يساموليدلا
 حت قئاثوذداعا ًاضدا سيراب تطرتشاو .يحصلا

 يف يسنرفلا يراجتلا بتكملا يف اهيلع ءاليتسالا
 ةرافقسلا ىلا اهميلسست يرجي نا ىلع .نارهط
 دعب اسنرف حلاصم لثمت اهنال . نازهط يف ةيلاطتالا
 .تارافسلا ةعبطق

 يئابطابط قداص ىلا تغلبا ضورعلا هذه

 لوالا نيرشت ةياهن يف يبيبح ميهاربا نسحو
 سيراب ىلا اهب اماق ىلوا ةرايز لالخ يف .(ربوتكا)
 يسترفلا دفولا ظحالو .نارهط ىلا اداعو اهالمحف
 نم اهنكمت ةيعضو يف نوكت ال دق نارهط نا ضوافملا
 نيب نكل .سيراب ىلع ةيزيجعتلا طورشلا ءالما
 (ريوتكا) لوالا نيرشت ةياهش يف ىلوالا ةرايزلا
 ةياهن يف يا .يضاملا عوبسالا يف ةيناثلا ةرايزلاو
 تاضوافملا تناك ةظحلو :(ريمفون) يناثلا نيرشت
 «تاجوم». نم مغرلا ىلع :ةرمتسم ضرالا تحت

 يف نكي مل ام لصح .ةيناريالاو ةيسنرفلا طورشلا
 ىرج ذا توريب يف ةيقرشلا قطانملا يفو .نابسحلا
 امدنعو .ةدراب ةظحل يف نييسنرف نييركسع لادتغا
 ىدوأ يذلا هتاذ ؛ويرانيسلا» عقوتيب دحا نكي مل

 .نانبل يف يسنرفلا يركسعلا قحلملا ةةايحب
 يف اهيلع قلطا يتلا ةثداحلاو .رييتوغ لينولوكلا

 !! تءاري مكح ردص لعافلا :سيراب تاريجفت
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 يتلا ةلحملا ىلا ةبسن) «ةرودلا ةيلمع» مسا سيراب

 (ةيقرشلا توريب يحاوض ىدحا يهو ءاهيف تعقو
 .نيدلاسر اهيف اوارقو .نييسنرفلا نيضوافملا تكبرا
 .اهفسن فدهي :ةقفصلا ىلع رخآ فرط لوخد ىلوالا

 !!ةلرالا توبت مغر ةءارملا يج دروغ ديحو

 م حن ماخرت رع

 ىف ةكباشتمو ةلخادتم تاميظنتلا نا ًاصوصخ
 ةحنجالا نيب ديعصت ةلواحم ةيناثلاو .توريب
 .اسنرف عم «ريرحلا كيد ةاعد نيب يا ءاهتاز ةيناردالا

 تلفح ؛لاح يا ىلع .اهعم ,ةيدندجلا ديلا» ةاعدو

 لكب يناريالا رابتخالا نم ةديذجلا ةظحللا هذه
 ىف ىضملا نم دب ال ناكو :ةيكيتاماردلا تايطصملا
 نا ذا ,ةامدملا عباصالا زواجتو نئاهرلا ةيلمع
 اولتق نييناربالا نا ىلا تراشا توريب ٍِق تاهج

 ؤطاوت نم اودافتسا نا دعب .نييسنرفلا نييدنجلا
 ةجاحلا نا امك .نانبلب ةينعم ةيبرعو ةينادبل تاهج
 دنع يسفنلا ليكشتلا يف تارغث تثدحا .لاملا ىلا
 ةيديذاج ةريسا تحيصاف .ةينانبللا تايشيلمملا
 .ةمهم ةبا نيفنتل ةدعتسمو رالودلا

 ,نيتيسنرفلا نيتنيهرلا ذاقنا ناف .نكي امهمو
 يف ةقلح كوأ هيجورو نادئامرون يول  ناج
 لبق هتياهن ىلا لصي نا بعصلا نم .ليوط لسلسم
 نئاهرلاف .ةيسنرفلا ةيسائرلا تاباختنالا
 نوتراكو نيتنوف نايساموليدلا يا ؛ةيخيراتلا»
 طورشلا ةريسا لازت ام نامفوك لوب  ناج ٍقاحصلاو
 نم .اهنع جارفالا لبقو .ةيزيجعتلا ةيناريالا
 ةسسنرفلا تاقالعلا ىف عيبطت نع ثيدحلا بعصلا

 نكي مل نا .بعصلا عيبطتلا وهو ةيناريآلا -
 .ًاغدلب ناك نارتيم سيئرلا نا اصوصخ .ليحتسملا
 يبرعلا ملاعلا دهعم يفو لاق امدنع .ةيافكلا هيف امب
 .قارعلا ديبأت يه ةتباثلا اسنرف ةسايس نا تاذلاب
 ةسايسلا هذهو .«قارعلا ليضفت. ةملك لمعتساو
 رثكا ْف اسنرف تدغو ءزمرلا ةميق تدتراو .ترمنسا
 نم رثكا عم فطاعتلا ةحضاو يسايس فقوم نم
 .ةيبرع ةيضق

 اسنرف تارايخ يف تباوثلا ىلع ديكوتلا اذه
  يسنرفلا عيبطتلا لعجل هدحو يفكي .ةيبرعلا
 نئاهرلاو .اليحتسم ًاناقهر لماك لكشب يناريالا
 نم ةمثو .حايرلا ةكرح ىلا رهاظ رشؤم ىوس تسيل
 ىلا نارتيم سيئرلا أجلي نا سيراب يف روصتي
 ١5/٠ ماع لواح يذلا شاقن سينا نع وفع رادصا
 .رايتخب روبهش قياسلا ناريا ءارزو سيئر لايتغا
 ةعفد جارفالا وهو اطرش عضو يسنرفلا سيئرلا نكل
 عانتمالاب دهعتلاو .ةيسنرفلا نئاهرلا نع ةدحاو
 الو .نيرخآ نييسنرف نينطاؤم ةيرح زاجتحا نع
 حايرلا تابلقتب اريبخ تاب يسنرفلا مكحلا نا يف كس
 ةلاح يف يناريالا ماظنلا نوكي ةظحلو .ةيناريالا
 .حالسلاو تقولل ًايسك ضوافتلا ىلا ردابي .فعض

 ةسايس دواعي .ًايوق تاب هعضو نا ربتعي امدنعو
 .ًاضيا نوبعال نويسنرفلاو .هيف ةلصأتملا باهرالا

 ,مهينطاوم ةداعتسال تابلقتلا فيظوت نولواحيو
 يف ناريا ىلع حاتفنا عم كلذ قفارتي نأ نود نم
 نوفرعي مهرودب نويناريالاو .جيلخلا برح ةيضق
 قوف سيلقميد فيسك نئاهرلاب نوكسمتيو .كلذ
 ...هذوخ ىدترا يذلا يسنرفلا سأرلا

 رّدرم ضاير

 ندضمل نه مؤ لح عام

 ةيضارعلا ةرؤغلا ةديرج
 ندنمل نم ةيلجدلا اهتدط يف
 اهورإلا يف ننأ تح كلصن

 ظ اين فا لاهش .٠
 2 ادنكو ..ةدهتملا تايقإلاو .٠
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 ةلحاعلا تامهملا ددحتو نامع ةمق جئاذن ميقت ريرحتلا ةمظنمل ةيذيفنتلا ةنجللا
 1 ب و اجا تبتسم 11و 1 طوب ودمرت ز اترك ع طم  هتيسمدسجت تاج د جججسوسسا» حورجسوجس هوو حصوجتجوجسجوو70ب اق جا وج ججوجججو وجيم و وجمل عوسسسو

 رب 8 ىرفأو ٠ ندرألا عم راوحلل
 هدو وت وسد دجهم#ت ا ةعسد» ةعقموم جونج وسمت و جوج ج1 جم ب جد تقمساو سجد اب حس و ةلاج دج جوا جر عوباج» با سسسجب طور ججوما#

 فص ادئلوه ةعازا لسارمو يدودهصلا نادكلا زهن ةيعارشلا ةرئاطلا ةدلمع

 ؛يليئارسالا تادلوح ركسعم دحتقا ينيطسللا لوألا
 2 با فوم بكا ادخال تي ل ا دو سوة لا»وو جوس د 1 يتجهون جدام دج جوانا تقرا سوو وم

 ةمق لظ يف ةرشابم «ةيليئارسا»  ةيبرع
 ةمظنم داعبتساو نطنشاوب نيقالمعلا

 يتلا نامع ةمق يف طقس دق ؛ةينيطسلفلا ريرحتلا .
 ايعرش ًالثمم ةمظنملاب يبرعلا كسمتلا تددج
 مانت له ؟دعب اذام نكل ...نيطسلف بعشل ًاديحوو

 لهو ؟زاجتالا اذه ريزرح. ىلع .ةينيطتسلفلا ةزوقخلا
 سيلأ ؟ةمهادلا تاقاقحتسالا ةهجاوم ىف كلذ يفكي
 يبرعلا ىوتسملا اذه ىلع ةلواحم دوجحو درحم

 ليثمت ةيعورشمب نعطلل - تلشف نإ و  يمسرلا
 ؟نيطسلف بعش لاضنل رمتسم ديدهت وه .ةمظنملا

 ىعسملا اذه لثم دول تانامضلا ريفوت نكمي فيكو
 ؟ةمداق تايسانم يف

 ةمظنمل ةيزيفنتلا ةنجللا اهتحرط ةلئسالا هزه
 دادغيب هتدقع يذلا عامتجالا ىف اهسفن ىلع ريرحتلا

 ىرج ام هيف تضرعتساو نامع ةمق دعب ةرشابم
 يف ةلجاعلا تامهملا تسرادت امك .ةمقلا كلت لالخ

 ىلع عوضوملا اذه عامتجالا لوانت دقو ...اهباقعا
 : تاب وتسم ةثالث

 .هليصافت لكب ةمقلا ف ىرج ام درس- ١
 .جئاتنلاو فقاوملا ميدقت " 

 .ءاضعالا ىلع اهعيزوتو تامهملا ديدحت - "

 ةدددح هك ردنم

 ةفقو كانه تناك لوالا ىوتسملل ةيبسنلاب ©

 تضرف يتلا ةيعوضوملا تايطعملا ةساردل ةصاخ
 دومصلا تايطعم ديكأتلاب اهزرياو ةمقلا ىلغ اهسفن

 يف (اهروصأ لكجاي تمت: ىلا يمويقلاو ينظولا
 ضرالا لخاد حلسملاو يريهامجلا لاضنلا دعاصت
 يعامجلا كسمتلا ةيار تحت .اهقطانم ةفاكب ةلتحملا
 .كبسمتلا كلذل ماهلا ناحتمالاو ريرحتلا ةمظنمب

 يف ةريخالا هتلوح لالخ زتلوش ةعطاقم رارقي

 سفن ىلعو دومصلا اذه عم يقتليبو .ةقطنملا

 ناندلب تاميخملا ىف ريهامجلا دومص ىوتسملا

 دوجولل ةيركسعلاو ةيلاضنلا تاردقلا ديدجتو

 تاضوافم ءارجال رنلوش ع ورشم نا حيحص هش |

 ١5 - لوالا نوناك " - 555 ددعلا  ةيبرعلا ةعيلطلا ١47

 .لوقلاب ةيلفعلا فضن

 وقنا لك عم تاقالعلا زيزعتو كانه ينيطسلفلا

 ديعصتو .ةينانبللا ةحاسلا ىلع ةقيدصلاو ةفيلحلا

 .بونجلا يف ينويهصلا لالتحالا تاوقل ةهجاوملا
 عم ينطولا ىوتسملا ىلع دومصلا اذه لماكتيو

 ةلثمتملا يموقلا ىوتسملا ىلع دومصلا تايطعم

 ةيرصنعلا ةيلهاجلا تاوقل لسابلا يدصتلاب
 يبرعلا نطولل يقرشلا حانجلا ىلع ةينيمخلا
 ىوتنسم ىلع ديدجلا يريهامجلا ضوهنلا تامدقمو
 لاضنلا ديعصتت كلذ ف امي هلك يبرعلا نطولا

 لجا نمو «عيبطتلا» دض رصم ْق ماعلا ينطولا

 .يخيراتلا يموقلا اهرود ىلا رصم ةدوع

 تالواحملاو عيراشملا لشف :كلذ ىلا فاضي

 اهباحصال ةيامحلا ريفوت يف ةيلازعنالاو ةيئافكنالا
 يف ةلعاف ةمظنا ةعومجم وا ماظن نم رثكا ةدوعو

 اهنما نع ثحبلا ىلا يمسرلا يبرعلا عضولا

 يف و ,يبرعلا نماضتلا, تاسسؤم لالخ نم ينطولا

 تاسسؤم نم فقوملا ريغت ظحول قايسلا اذه فو
 تالواحم كانه تناك ينلا ةييرعلا ةعماجلا

 اميرو ٠ .اهرود ليطعتل ةيضاملا ةرئفلا يف ةحضاو

 سيلو ...ايلامو اب ًايسايس اهراقفإ قيرط نع اهتاغلال
 تاسايبسلا هذه ةجيتن ترم دق ةعماجلا نا اوبشن

 ريثكلا بتاور عفد نع اهيف تزجع قيضلا نم ةرتفب
 .اهيفظوم نم

 راشملا ةمظنالا ةدوعو ةديدجلا تاروطتلا نا ريغ

 يبرعلا نماضتلا» ىمح يف اهنما نع ثحسلل اهدلا

 اهصضصح عفد دنكعت ةمظنالا كلت لعج

 هتدمها رصحنت ال ريبغتلا اذهو ...اهتارخأتمو

 لولدملا ىلا اهادعتت لب .ةعماجلا :ليدعفت» ةيلمعب

 ريبيغتلا ءارو نمكب يذلا يمدهاقملاو يسايسلا

 لازعنالا عيراشمو تالواحم طوقس هزرباو روكذملا
 ناهرلا ىرح ينلا يقطانملا قا يميلقالا وا يرطقلا

 يضوقلا عورشملا لحم اهلولح ىلع قباس تقو يف
 ةيبرعلا ةيوهلا ىلع ؤطاوتلا نمز يف عماجلا
 .ةقطنملل

 ةمقلا دقع ىف تمهسا يتلا تايطعملا هذه

 يف ةلعاف تناكو ءاهيف ةرضاح تناك ةيئانثتسالا

 .اهجئاتن ىلع يلاتلاب و اهلخا د فقاوملا ىلع ريثآتلا

 لد 01 هه ددلحلا ردك

 فقاوما تناك يعوضوملا راطألا اذه نمضو ©

 لك نا ًارهاظ ناك لاحجملا اذه قف ٠ ,مهسفنا ندرمتؤملا

 ةدوصقملا وا «ةيوقعلا» تاسايتلالاو «تاوتدفلا»

 لينلا وا ةمقلا ف يعيبطلا ةمظنملا روضح ليطعتل

 اذه ىف طقس ام لوا ناكو . تطقس دق :هتلقرع وا هنم

 نا يروسلا سيئرلل قبس يذلا «وتيفلا» لاجملا
 ةمق يا يف تافرع رساي دينسلا روضح ىلع هعضو

 :ةيبرع
 تاطانترالا كلت طوقسلا ِق كلذ التو

 ىدل ينيطسلفلا دفولا تبكاو يتلا ةيلوكوتوربلا
 ..ةمقلا لخاد هتاكرحت ضعب ىفو نامع ىلا هلوصو
 قوف تافرع ةرئاط اهيف تطبه يتلا ةظحللا ذنمقف
 ديشن ةيكلملا ىقيسوملا ةقرف تفرع مث ندرالا ضرا
 نويزفلتلا ىلع الوقنم كلذ ناكو ٠ ةيتيطسلفلا ةروثلا

 كلذ نبد تثعبنا .:ةلتحملا ضرالاو ندرالا ىلا

 ةضيان ةقالع ةينيطسلفلا ريهامجلا نيبو روضحلا
 .اهنع لفاغتلا وا اهزواجت لهسلا نم دعي مل مخزلاب
 ةطيحم ,ةيئرملا ريغ, ةقالعلا هذه تناك دقو
 ةرتف لاوط هتاكرحتو ينيطسلفلا دفولا روضحب
 كلذل ةمعادلا تارهاظملا رجف ام يهو .ةمقلا
 .اهارقو ةلتحملا ضرالا ندم ف روضحلا

 ىلا .ةيريبهامجلا رعاشملل لعافلا روضحلا اذه

 مادصص سيئرلا هبعل يذلا ريشابملا رودلا بناج
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 يندرالا نيدفولا نيب ديلجلا رسك يذلا وه نيسح

 ةيدو ةلباقم تاردابمو تاردابم روطو ينيطسلفلاو
 اهعقو اهل ناك تافرع ديسلاو نيسح كلملا نيب
 سابسالا تناكو ؛اهحراخو ةمقلا لخاد يباجبالا

 ينيطسلف راوح لجا نم رمتسملاو قحاللا ىعبسملل

 .ةمقلا دعب ديدج يندرا-

 ريدرحتلا ةمظنم تناك ًاضيا فقاوملا قاس قو

 فقوملاب تلثمت ةيوق فقاومب رمتؤملا ىف ةحلسم

 نم ىضاملا ددعلا ىف دانضرعتسا يذلا يقارعلا
 رئازجلا افقوم هبناج ىلا ناكو .«ةيبرعلا ةعيلطلا»
 ةداضم فقاوم كانه نكت مل نيح ىف .يلامشلا نميلاو
 زتلوش عورشم طقس نا دعب اميس ال ةيدج ةروصب
 .ةمقل ىلا هلوصو ليبق

 ةدضقلا ملاصل فقاوم

 ةروثلا تريتعا دقف ,ةمقلا جئاتن ٍِق اما

 لك ىلع ًاريبك ًاراصتنا تققح اهنا ةينيطسلفلا
 :تابوتسملا

 ةمقلا هتنلعا امك :جيلخلا برح» نم فقوملاف -
 ريرحتلا ةمظنم هب مزتلت يذلا فقوملا تاذلاب وه
 ةيبرعلا ةفقولا ديدجتل لخدمك همئلع نهارتو

 تاردق دشح ديعي يذلا وه كلذ نا رايتعاب ةدحوملا

 تايدحتلا ةهجاوم ْق ًايدامو ًايسايس ةمالا هذه

 تاساكعنا نم كلذل ام لكب برحلا كلت ةياهن برقيو
 ودعلا ع عارصلا ْق يبرعلا فقوملا ىلع ةيباجيا

 .يدنودهصلا

 هيف ةمظنملا ةكراشمو يل ودلا رمتؤملا نم فقوملاو-

 ديحولاو يعرشلا لثمملا اهرابتعاب ةاواسملا مدق ىلع
 ةرايعلا بطش تالواحم طوقسو) نيطسلف بعشل
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 ةهجاوم ىف ةمظنملا فقومل ريزعت وه (ةريخالا

 ليبق ءاج كلذ ناو اميس ال يلودلا قاقحتسالا

 .نيقالمعلا ةمق نم ةليبلق عيبابسا

 هب بلاط امم لقا ناك نإو  رصم نم فقوملاو

 ىلا رضم ةدوعل اعد ١ يذلا ينيط سلقلا دفولا

 تاقاطلا ةداعتسا ماما ًاعساو بابلا حدف - ةعماجلا

 نازيم ىف رصمل ةنركسعلاو ةنرشيلاو ةيسسايسلا

 ةينيطسلفلا ةدانقلا ةءارق نا ْق كش الو ...ىوقلا

 يف ءاوس ةركبملا اهتردابمو ,رصمل يموقلا رودلا اذهل
 ذوعدلا يف ما يمالسالا رمتؤملا ىلا رصم ةدوع

 ناهرلا مجح ىلا ريشت ,ةيبرعلا ةعماجلا ىلااهتدوعل

 .رصمل يبرعلا رودلا ىلع ريرحتلا ةمظنمل يموقلا

 ةلجاع تادبم
 تايرجمو تايطعملل ةءارقلا هذه ءوض ىلع

 تامهم ةيزيفنتلا ةنجللا تددح اهجئاتنو ةمقلا
 :ةلدقملا ةلحرملا

 ينطولا ديعصلا ىلع ققحتن ام ررابتعا-١

 ينطولا سلجملا ةرود دعب اميس ال ينيطسلفلا
 ةمظنملا ةدحول ديدجت نم .رئازجلا يف .ةريخالا
 .اهجراخو ةلتحملا ضرالا لخاد لاضنلل ديعصتو
 لك عم ةمظنملا ىطاعنل ةبلصلا ةدعاقلا وه

 يبرعلا نيددعصلا ىلع تادجتسملاو تايدحتلا

 ريوطت بوجو ىلع عامجا كانه ناكو .يلودلاو
 .اهداعبا لكب لخادلا عم ةقالعلا

 بدلصتل نامع ةمق جئاتن نم قالطنالا 7

 بح كلتب كبسمتلا لالخ نم يبرعلا عضولا

 تحتفت يتلا ةيباجيالا صرفلا ريوطت لالخ نمو
 :ةمقلا ةرتف لالخ اهياوبا

 دومصلا ىوق عم ةمئاقلا تاقالعلا ريوطت

 نكميو ينيطسلفلا فقوملا تمعد يتلا ةيساسالا
 مث دادغب يف ةيزيفنتلا ةنجللا عامتجا دقع ةءارق انه
 نينميلاو رئازجلل تافرع رساي ديسلا ةرايز
 ةينيطسلفلا ةدابقلا نيب لئاسرلاو تالاصتالاو

 ثيداحالا ىلا ةفاضا ةيبرع ةمصاع نم رثكاو

 ينلا ةدريثكلا ةيفاحصلاو ةينويزفلتلاو ةيعاذالا

 ىلع زكرت اهلكو ةرتفلا هذه لالخ تافرع اهب ىلدا
 يفو يبرعلا عضولا يف ةيباجيالا بناوجلا ريوطت
 .ةيبرعلا ةمظنالا لك عم ةينيطسلفلا تاقالعلا

 ندرالا عم راوحلا ديدجت ىلع عامجالاب قافتالا -
 ةسائرب ضرغلا اذهل ةصاخ راوح ةنجل ليكشتو
 ميحرلا دبعو نسحلا يناه ةيوضعو سابع دومحم
 .ييحيلا قازرلا دبعو يناروح هللا دبعو دمحأ
 رابتعاب رارقلا اذه يف عامجالل صاخ ىزغم كانهو)
 ةنجللا يف ةكراشم نكت مل يتلا تامظنملا ةكراشم
 .(رئازجلا ةرود لبق ةيذيفنتلا

 ةسائرب رصم عم راوحلل ىرخا ةنجل ليكشت -
 تافرع ديسلا ةرايز متت نا ىلع .يناروصلا لامج
 نوكت نا دعيو ةمداقلا ةبيرقلا ةرتفلا يف ةرهاقلل
 ةمظنملا بتاكم حتف تداعا دق ةيرصملا ةموكحلا
 | .(مايا لبق متام اذهو)

 يروسلا ماظنلا عم احوذفم بابلا ىلع ءاقبألا
 اذه ىلع تاردابملا لك عم ةيباجياب يطاعتلاو
 يثالثلا ءاقللا نم كلذ يف قالطنالاو .ديفصلا

 ءاهنال يرئازجلا ىعسملاو (دسأ ؛ديدج نب .تافرع)
 :ناندل ٍِق «تامدخملا برحا

 ىلودلا كرحتلا

 ديعصلا ىلع اما ,ءيبرعلا ديعصلا ىلع اذه

 ةمق ىلع مامتهالا زكرتي نا يعيبطلا نمف :يلودلا

 ةينيطسلفلا تاروطتلا باقعا يف اميسال .نيقالمعلا
 ةرايز باقعا يفو .قبس اميف ةضورعملا ةيبرعلاو
 يتلا تاثداحملاو يتايفوسلا داحتالل تافرع ديسلا

 نم هريغو فوشتابروغ ميعزلا عم كانه اهارجا
 ةيمسرلا ةرايزلا راظتنابو .تايفوسلا نيلوؤسملا
 اذه ةياهن لبق ةيذيفنتلا ةنجللا سيئرل ةمداقلا
 يف ةكراشملل تناك ةقباسلا ةرايزلا نا رابتعاب) ماعلا
 ..(ريوتكا ةروثل نيعيسلا ىركذلا تالافتحا

 اهرابتعاي ىوصق ةيمها ةمداقلا ةرايزلا بستكتو
 .نيقالمعلا ةمق ءاقل دعب متت

 ةينيطسلفلا ةروثلا لصاوت ءانثالا هذه ٍِق

 ةيسنلاك هرواحم عيبمج ىلع دوهعملا يىنودلا اهكرحت

 ةدسنلاب ما زابحجنالا مدعو يمالسالا رمتؤملا لودل

 يف اميس ال ةيبرغلا لودلاو يكارتشالا ركسعملل
 ققحت ةينيطسلفلا ةيضقلا نا ظحالي ثيح ابوروا
 ودعلا ةسايس ىظحت نيح ف .ةيسايس بساكم
 نا ظحول دقو .اهب ناهتسي ال تاسكنب ينويهصلا
 ةيبرغلا ابوروا يف نيتريخالا زيريبو ريماش يتلوج
 اهايخوت يتلا ةيسايسلا ضارغالا اققحت مل اكريماو
 مظاعتملا ددبأنتلا ديدبتل يعسلا ديعص ىلع اميس ال

 ديصرلاو ,ىلوودلا رمتؤملا دقع ةركف هاقلت يذلا

 بعشل ةعورشملا قوقحلاب فارتعالل ديازتملا

 يف اهتامهمو ةينيطسلفلا ةروثلا عضو ةءارق يفو

 ةيلوطبلا ةيلمعلا قوف زفقلا نكمي ال .ةرتفلا هذه
 ركسعم دكحتقا يدذلا «ةروثلا نرسيت» اهب ماق ينلا

 ال .(ةنومش تايرك) ةصلاخلا يف ةينويهصلا تاوقلا

 ف تثدح اهنا ثيح نم لب بسحف اهتلوطب ثيح نم
 يف ىربكلا ةزهلا هذه تثدحاو تاذلاب ةرتفلا هذه

 تدكا امك .ةحلسملا هناوق فوفص ىو ودعلا فوفص

 ةيامحلاو نمالا تاءارجا لك نا هلك ملاعلل

 ءالبشا ىلع امالمس ميقت نا نكمي ال ةوقلا تاسرطغو

 ليج ءارو ليج لظيس بعشل ةينطولا قوقحلا
 .تايحضتلاو مئازعلاو تالوطبلا هذه لثم عديي

 ًامخز يطعت يتلا ةيلمعلا هذه قح نم ناك اذاو
 يف حلسملاو يسايسلا ينيطسلفلا لاضنلا رواحم لكل

 ام غلبا ناف .ريثكلا اهيف لاقي نا :جراخلاو لخادلا

 نم ادنلوه ةعاذا لسسارم هلقن يذلا كلذ وه اهيف لدق
 :لاق نيح ةيلمعلل يلئاتلا موديلا ىف ةلئحملا ضرالا

 نييليئاريسالا ىدل ةيلمعلا هذه تعاشا دقل»

 يثادفلا اذهب لثمملا دواد ةروص يروف لكشي

 ركسعمب لثمملا تايلوج رهقي وهو ينيطسلفلا

 ناك نا دعي كلذو ...ةنومش تايرك يف شيجلا

 «لدئارسا» ةروصب اليوط نوكسمتب نويليتارفالا

 ردي ناندع
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 00د جد جدو هجوما دم جس ترج جنا توتجنس» بج هد طاووس 7 وبسسو ا هم

 ؟ عفن زيأةلبقما ةيرضلاو سيراب وانو .قشمد رهط ءارو نم نئاهرلا قلطت نارهط

 ساو وبا ووجود ا دج 7 جب ات  ج يدصصساسبس 1 دوج عج رج ناتي دوعن نو وب قا

 عضولا رع رطل ةديزج ينم ةطخ

 ا ل ل ل ل ف لا را ا لاا ع فس ل

 يذلا تاخانملا نونيعم نوبقارم فصي
 ةكرعملا تاخانمب :ةينانبللا ةحاسلا دوست 0
 .راجفنالا قبست يتلا ةندهلا وا ,عقتس يتلا 0
 ىلا ريبشت .اقلطنم نانبل نم .تذختا يتلا ثادحالاف

 هيشب ام شيعت ةيلودو ةيمدلقا ًافارطا ,ةصمث نا

 ,دحاو عويبسا ِق ثادحالا كلت تعقو دقو .ةكرعملا

 ناذنامر ون يول ناج نييسنرفلا نع جارفالا اهيف امي
 يه ناريا نا امهنع جارفالا دكاو .كوأ هيجورو
 ةليسو بامهرالا مدختسي يذلا يميلقالا فرطلا
 يف .ةينانبللا ةقرولا فيظوت ىلا ىعسيو ةياغو
 تعس .ةقلغملا نئاهرلا ةذفان نمف .ةيلود تاعارص
 اهتاقالع ةداعإو راوحلا فانئتسا ىلا ناربا
 نئاهرلا تمدختسا دق تناك املثم . سيرايب

 مصاوعو بيبأ لد ربع حالسلا راردتسا يف ؛ةيكريمالا
 .ىرخا ةيبوروا

 مداصالا يلع ضعلا

 نادئامر ون نع جارفألا نيقارملا ضعي رسفد دقو

 رشايمو ينلع ثيثح يشاريا يسقي هنا .كوأو

 يناعت يتلا ةيساموليدلا ةلرعلا ةدح نم فيفختلل

 رارق رودص باقعا يف .يل ودلا ديعصلا ىلع اهنم

 ويلوي / زومت رهش يف 518 يلودلا نمألا سلجم
 نا» :يبوروا يسامولبد ريببعت دح ىلعو .يضاملا

 ردصمب مل .جيلخلا برح ءاهناب يضاقلا 6597 رارقلا

 نع ربعي رارق هنا ًاصوصخ .ذفني ال نا لجا نم
 نيب قافولا ةمق لبق ردص هناو .ةيلودلا ةدارالا

 يتايفوسلا ميعزلاو ناغير دلانور يكريمالا سيئرلا
 .«رهشا ةثالث يلاوحب .فوشتايروغ ليئاخيم

 برح ءاهنإ ف اينناتسع آرود ةمقلا هذه بعلتسو

 عضولا ىلع اد انباجيا اهتيايد سكعتتس ىنلا جيلخلا

 ايبلس سكعنذت نا نكمي يذلا تقولا يف ءينانبللا

 .اهيف ةطروتملا فارطالا ىلع
 ريشي .كوأو نادنامرون نع جارفالا ىلا ةدوع يفو
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 يف يفخلا ضقانتلا نم عون ىلا نونذيعم نويقارم

 اذه رهظ دقو .ةيروسلا  ةيناريالا تاقالعلا

 .سيراب عم رشابملا راوحلا نارهط ةرادإ يف .ضقانتلا
 توزن يلف ,تقدح.ىتثلا, ةيشماهلا .ةهجاوبملا نع الئضف

 ربع سيراب ىلا نايسنرفلا نانطاوملا رفاسي نا
 رورملا نود نم يا .صربق مث ,ةيقرشلا ةقطنملا
 .ةيروسلا ةمصاغلاب

 نيلوؤسملا ضعب صرحي قايسلا اذه يفو

 ريرو ىلا نومير رانرب ناج يسنرفلا ةيجراخلا ريزو
 ةلواحم اهنا :عرشلا قوراف يروسلا ةيجراخلا
 نع جتانلا رتوتلا ةدح فيفخت فدهتست ةيسامولبد
 يف قشمدو سيراب نيب رظنلا تاهجو يف تافالخلا
 هتدح نم تدازو تفسشك رتوت وهو .نانسيل

 ةموكحلا سيئر اهب ىلدا دق ناك يتلا تاحيرصتلا
 نايكلا ىلا ةريخالا هترايز لالخ .كاريش كاج يسنرفلا

 نييروسلا ضعب ريصم صوصخب .ينويهصلا
 «:تدرو تاحيرصتلا كلت نا ركذتلا يغينيو .دوهيلا

 رمالا ,قشمدل يسنرفلا ةيجراخلا ريزو ةراير دعب
 نا ًاملع .تاقالعلا يف رتوتلا ةدح ىلع دكؤي يذلا
 ةيروهمجلا سيئر مهتعيلط يف :نيينانبل نيلوؤسم
 ةدافتسالا ىلا رارمتساي و بأ دب ىعست .ليمجلا نيما

 ْق ةلحلتلح ثادحال :يل ودلاو يبوروالا فقوملا نم

 .ةينانبللا ةمزالا
 ةيلاوملا ةيتوربيبلا فحصلا تاقيلعت يفلت الو

 يف نارهطو قشمد نواعت ىلا تراشا ينلا ةيروسل

 ِق يفخلا ضقانذتلا - كوأو نادنامرون نع جارفالا

 ددرتت ينلا تامولعملاف .امهنيب تاباسحلاو حلاصملا

 يف حاتفملا تناك نارهط نا دكؤت .سيرابو توريب يف
 ,ةيسنرفلا فحصلا ضعبو .نيتنيهرلا نع جارفالا

 يف ناريا باسحل نولمعي نيحلسمو ىوق ىدل

 طا وجات ة دوو ججوا عجوة مدل

 مومحم ىروس ٠ يناربإ قابس ٠
 هيب رغلأ تورس ين

 سلو واو اا تب

 اهدوهج» نع قشمد ثددح ناف كلذل .ناننل

 ةدح ةلازا ىلا اهبناج نم داح يعس وه .,ةيناسنالا
 بيسب ,سيراب نيدو اهنيب ,تاقالعلا يف رتوتلا
 .ينانبللا عوضوملا نم امهنم لك فقوم

 نيبو .نارهطو قشمد نيب تاقالعلا نا عقاولاو
 نم سيرابو نارهظ نيبو .ةهج نم سيرابو قشمد
 ةلحرملا يف ةقيقد ةبقارم عضوم نوكتس :ةيئاث ةهج
 كرتتس .ةيباجيالا وا ةيبلسلا اهتاروطت نآل :ةلبقملا
 قرشلا يف ةزرابلا تاعوضوملا نم ددع ىلع اهتامصب
 حبصأ دقو .ينانبللا عوضوملا اهندد نم .طسوالا

 ينلا تاقالعلا كلت نا .عيمجلا ىدل فورعملا نم

 باويا ىلع تتاب :نانبلب رشابم سابت ىلع يه
 يف نوينانبللا هرظتني ام اهلقا .ةيساسا تارييغت
 .ديدج ةبروهمج سيئر باختنا نم لدقملا فدصلا

 ةقلعتملا تاداهتجالاو تاريسفتلا تناك ًايأو
 ةيينانتس اطاسوا ناف ءكوأو نا دنامرون نع جارفالاب

 تاقالعلا رمت ةوق تارابتخا نع ثدحتت ةينانبل
 ةلحرم هبشي ام نا نعو .اهيف ةيروسلا  ةيناريالا
 قشمد نيب :نآلا ؛دوسي يذلا وه .عباصالا ضع

 تدر .كوأو نادنامرون نع جارفالا يفف .نارهطو
 تتوص امدنع ؛نامع ةمق يف ةيروس فقوم ىلع نارينا
 برجي ناري ةنادإ يف يدرعلا عامجإلا يناجولا
 .جيلخلا

 دعب اذام :وه :توريب يف نآلا حورطملا لاؤسلاو
 ؟كوأو نادنامرون نع جارفالا

 ىلع ادج ةيوق ةيناربالا ةيرضلا تناك دقل

 اديعب .سيرابو نارهط نيب يرسلا راوحلا ىوتسم
 جارفآلا ذيفنت يف ةيوق تناك امك ءقشمد نويع نع
 ةمصاعلاب رورملا نود نم .كوأو نادنامرون نع
 ىلع نيتمصاعلا نيب جلاضصتلا يَرَجَي لهف :ةيروسلا

 هيبرغلا توريب يف ةوقلا رابتخا نئاهرلا نع جارفالا
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 ما : ثالثلا ةسسئرفلا نئاهرلا نع :جارفالا ى رونسم

 ؟نانيل نم رخآ نيكمرو ةاجافملا ىصخع زويب
 عياصالا ىلع ضعلا ةبعل نا نظلا بلغأ

 ,ئرخا ةبعل اهلخاد رمتستو ,ةريصق ةرتف نمتستس

 نع عافدلا قو ناودالا ءادا ِق ضقانتلا ةرعل يض

 نا ةينانيل ةينما رداصم عقوتت كلذلو .حلاصملا

 ةيركسعلا تاوطخلا ضعي ةيروسلا تاوقلا ذختت
 لخادم ىلع ةرطيسلا يف ةيساسااهريبتعت يتلا

 .. ١ يب هدي
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 بهت ينلا تارغثلا دسل اهجراخمو ةيبرغلا توريب
 اهنم حايرلا

 ةديدج ةيرؤس ةطخ
 ءارجا :ةيروسلا تاوقلا يف طابضلا رابك أدب دقو

 يباينلا سلجملاو ةموكحلا يسيئر عم تالاصتا
 ضعبو ينيسحلا نيسحو صحلا ميلس روتكدلا
 كلت تدتراو .ةيبرغلا توريب يف ةيسايسلا هوجولا
 :ةعرسلا عباط .اهنم ةيرسلاو ةينلعلا تالاصتالا
 ةطخلا ىف رظنلا ةداعا نا ىلا ريشي يذلا رمآلا

 توريب ف ةيروسلا تاوقلا اهتذفن ينلا ةينمالا
 .اهيلا ةبسنلاب ةغلاب ةيمها يدترن .ةيبرغلا
 يف تاقيقحتلا فلم نا .لاجملا اذه يف .ظحاليو
 توريب راطم يف تاريجفتلا تذفن يتلا ىوقلا تايوه
 ةروصب قلغا دق .ةيكربمالا ةعماجلا ىفشتسمو

 ضعبل ةينلع تاحيرصت نا نم مغرلاب .ةيئاهن
 برح» تمهتا نيينانبللا نييسايسلاو نيلوؤسملا
 .ناريا هلومتو همعدن يذلا «هتللا

 نم ىعست ةيروس نا نيبقارملا عيمجل ودبيو
 يف اهرود ىلع ةيسايسو ةينما ةلاح ءافضا ىلا .ديدج
 ىلا ًاددجم ىعستس اهناف كلذلو .ةيبرغلا توريب
 :ةيلاتلا تاوطخلا نيفنت

 ةروصب اهلزعو ةحلسملا تايشيليملا قيوطت ١
 .ةيبرغلا توربب نع ىرخآب وا

 دقتعت يتلا ةيبرحلا تادايقلا ةرضاحم ١"

 .نانبل يف اهرودل ًالقرعم ارود بعلت اهنا قشمد
 توربب ْق ينمالاو يسايبسلا عضولا تسيدرف - "*

 هوجولا ضعب ماما لاجملا حاسفاو ؛:ةيبرغلا
 ىوقلا لش فدهب طاشنلاو كرحتلا ف ةيسايسلا
 ىرخالا

 ةيمالعالاو ةيسايسلا تاناجرهملا ةماقا عنم  ؛
 ةحلصم يف بصت ينلا كلت الا .ةيدرغلا توريد يف

 .ةيروسلا ةسايسلا
 يتلا ةديدجلا ةطخلا حمالم ضعب يه هده

 توريب يف اهذيفنت ىلا ةيروسلا تاوقلا ىعستس
 ةيحاضلا يف عضولا طبضل اهنم ةلواحم يف ا

 ةروعضنب ,ًاتباث تاب دقو .هبلع ةرطيسلاو ةيبيونجلا

 ةيحاضلا يف نودوجوم نيييرغلا نئاهرلا نا :ةيناهن
 توريب يف ثدحت ينلا تاريجفتلا ناو .:ةبيونجلا

 تاوقلا دض عقت ىنلا تاءادتعالاو ةبيرغلا

 امك :ةيبونجلا ةيحاضلا نم برستت .اهيف ةيروسلا
 ءايحالا نا ًاملع :ةينانبللا ةمضاعلا يف ددرتب
 ةحلسملا ىضوفلاب ٌجعت يبرغلا قشلا يف عراوشلاو
 .ليللا رشتني نيح

 «لفا» يف ةبروس  ةدداربا عورذ
 روهظ وه ةيروسلا ةمصاعلا قلق ريثي امو

 ىلا تفقو ينلا «لما» ايشيليم لخاد ةيوقلا خورشلا
 ةيحاضلاو عاقيلاو ةيبرغلا توريب يف قشمد ٍبناج
 ىوقلا زكارم نيب ةيومدلا تاهجاوملاف .ةيبونجلا
 ةمثو .ةيعوبسا ةروصب رركتت :«لما» يف ةرحانتملا
 ,هيمح لقع يزكرملا يركسعلا لوؤسملا نا دكؤي نم
 ةهجاوم يف ةيسيئرلا عارصلا ةقلح ريدي يذلا وه
 يف كوكش كانهو .يرب هيبن «لمأ» ايشيليم سيئر

 ىلع ؛ةنهارلا عارصلا ةلحرم زواجت ىلع يرب ةردقم
 ْف :هل ةيروسلا تاوقلا هرفوت يذلا معدلا نم مغرلا
 هيمح لقع نا .كلذ ينعي الو .هموصخ ةهجاوم

 هعنموب نوكيس :ةينلع ةروصب ناريا همعدت يذلا

 كلت نا كلذ .يرب هيبن ىلع عيرسلا راصتنالا قيقحت
 «بزحو ايشيليم ريغ ىف تث تثدح يتلا تاعارضلا

 ,.اهيف رصتني نا عيطتسي ال ًادحا نا نع تفشك
 بعلت يذلا ةيلودلاو ةيميلقالا تالخدنتلا ببسب

 . تاعارصلا ةرادا ُِق ًايسيئر ارود

 يذلا يرب هيبن «لمأ» ايشيليم سيئر نا ودبيو
 هموصخ ةهجاومل ةيروسلا تاوقلاب ناعتسا
 نا كلذ .ةقئاخ ةلزع لخاد شيعب .هيضراعمو

 نوقيضيو .ىرخا ىوقب .نآلا نونيعتسي هموصخ
 لاح ىو :«لما» ةدايق نع هداعبال ؛قانخلا هيلع

 ؛لما» نوكت :مهتطخ ذيفنت نم موصخلا كئلوا نكمت
 طوقسلا كلذ نوكيو ةيناريالا ةضبقلا يف تطقس دق

 ةحاسلا ىلع ةيناريا  ةيروس ةهجاومل الخدم
 .ةيناذبللا

 اهمدختست ةقروك ١لما» نا هّلك كلذ نم مهالا
 اهتادايق ناو ,ةثرتهم تتاب .ناريا وا ةيروس
 تايفصتلا ةلحرم تلخد .ةريبكلاو ةريفصلا
 ةدوزملا تاسدسملا ةغل ىلا ةدوعلاو ةيدسحلا

 يميلقالا فرطلا لعجي يذلا رمالا ,توصلا متاوكب
 ةقيقحلا ف ارساخ «لما» لخاد عارصلا يف حبارلا
 ىوس سيل ؛نآلا .يرجي ام ناف كلذل .عقاولاو
 يومدلا عارصلا نم ةليوط تاقلحل تامدقم

 قبس ةيفارغجلا نم ةريغص ةحاسم ىلع .فينعلا
 اهفصو نا زتلوش جروج يكريمالا ةيجراخلا ريزول
 .«نوعاطلا ةنيدمر ب

 ًانخاس ينانبللا عضولا ودبي قايسلا اذه يفو
 ةيلودلاو ةيميلقالا ىوقلا نا حال اذاو .نانبل لحاد

 ًاقلعتم ىقبي اهمامتها ناق ءينانبللا نأشلاب متهت
 ىلا ,الثم ,زفقي نانبلف . حلاصمو تابايسح نم اهل امب

 نع جارهط جرفت امدنع .يل ودلا مامنهالا ةهجاو

 ىلا زفقي وا .كلتل وا ةلودلا هذهل نيتنيهر وا ةنيهر
 عارصلا لعتشي امدنع .يميلقالا مامتهالا ةهجاو
 قاطن يف لازت ال تاعارص يهو . كلت وا ةوقلا هذه نيب

 ةدوجوملا ةيمدلقالا فارطالا نيب ةوقلا ٍرابتخا

 .نانبل يف ًايركسعو أي انسانبس

 مصاوعلا يف ًايلاح حورطملا يرهوجلا لاؤسلاو

 ,ةيروس لماعتتس فيك :وه ةيبوروالاو ةيبرعلا
 قا لوصولا لا « نايل عمرا همعاسجو نآلا نم
 ؟ديدجلا ةبيروهمجلا سيئر باختنا قاقحتسا

 لظ يف ًاضوصخ . .ةحيرم دعت مل ةينانبللا ةمزألاف

 اذإو ...اهسفن ةيروس يف ةقئاخلا ةيداصتقالا ةمزالا

 ةروصب ينعي كلذ ناف , حواري ينانبللا عضولا يقب
 ةيروس ىلع تايلوؤسملاو ءابعالا دايدزا :ىرخأب وا
 كلت نم فيفختلا ىلا .نهارلا تقولا ىف جاتحت يتلا
 ..ةيلخادلا اهمومه ةجلاعم ىلا فارصنالل .ءابعالا
 قع اذه ؟نانبل عم ةيروس لماعتتس .نذإ :فيكف

 يىومدلا عيبرلا لبق ًاياوج رظتني يذلا لاؤسلا
 .ليقملا

 شلك زاوف
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 عيلخلا برحو ...يودلا رمتؤملا لوح
 الا مما جز هدمت تجج هد جسما و1 تساو هداداجا» ادد حجت م ادوسلاب وجم مها جو يحصر وحقل تجامع لاجل طلت ولاا نانا ديس

 ناقتي وكس او كراس
 نافلتخيو ...
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 ةيقافتا ىلع ينامورلاو يرصملا ناسيئرلا عقو
 ماع ىتح يراجتلاو ينفلاو يداصتقالا نواعتلل

 ٠٠١ ب ردقُي اضرق رصمل اينامور تمدق امك ٠٠
 .رالود نويلم

 ثحسبلا لحم اياضقلا لخادتو ددعت سكع دقو

 لك فقاوم يف مهافتلا ىدم يمسرلا نايدلا تارابعو

 ةحورطملا ادباضقلا لمجم هاجت اينامورو ربصم نم

 - كرايم ءاقل فصو ٌحصي كلذلو .ًاسلودو ًايمدلقا

 .ًايرود نكي مل نإ .يدايتعا ءاقل هنأب وكسيشواش
 ةيمانتملاةيداصتقالاو ةيسايسلا تاقالعلا راطا يف

 ناموش دمحم  ةرهاقلا

 سيئرلا اهب ماق يتلا ةرايزلا ةياهن يف
 :ةرهاقلا ىلا وكسيشواش يالوقين ينامورلا
 ةيضقلا لوانت كرتشم نايب ردص

 ,ةينانبللا ةلكشملاو جيلخلا برحو :ةينيطسلفلا
 ,ةيوونلا براجتلاو حلستلا قابس فقوو
 ًاريخاو :ىلودلا قافولا ناشب نيقالمعلا تاثداحمو
 دقو .اينامور و رصم نيب يداصتقالا نواعتلا اياضق

 يدايتعا ءاقلا ها ع انا ا
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 نم فقوملاب ةصاخلا ةرقفلا لمآت نكل :نيدلبلا نبب

 نيب حضاو فالخ دوجو نع فشكي جيلخلا برح
 نع رداصلا يمسرلا ن نايدلا ىفتكا نا .نيفرطلا

 ذيفنتل ةصاخ تاءارحا ذاختاب ةيلاطملاب تاثداحملا

 يف ةحالملا ةينرح نامضو 4 حقر نمالا سلجم رارق

 هذه ةعيبط لدحب حلل نايبلا نا يأ .جسيلحلا

 دق فالخلا نا رداصملا ضع تركذ دقو :تاءارحالا

 يف يبوروالاو يكريمالا يركسعلا دجاوتلا لوح راد
 .جيلخلا دانم

 ةيلشاردا ١ قوخم
 جيلخلا برح نم فقوملا لوح قباسلا فداحلا

 ةيضقلا ناشي قافتالا ةيناكما ىلع رثؤي مل
 وكسينتواَمو كرايم بلاط دقف  ةطسلالا

 يضارالا ةفاك نم ينويهصلا نابكلا باحسناب

 بعسشلا قح ىلع دكأو ,1”19! دعب ةلتيجتلا

 ,ةلقتسملا هتلود ةماقاو .هريصم ريرقت يف ينيطسلفلا

 ةكراشمبو ةدحتملا ممالا ةياعرب يل ودلا رمتؤملا دقعو
 ةمظنم اهيف امي ةينهعملا فارطالاو ىربكلا لودلا

 ديحولا يعرشلا لثمملا ةينيطسلفلا ريرحتلا
 هذه نا نويبقارملا ىريو .ينبيطسلفلا بعشلل

 ةغايص عم قياطتلا دح ىلا برتقت ةغايصلا

 مالسلا عورشم» يب ةصاخلا نامع ةمق نومضمو

 رمالا .يلودلا رمتؤملاو ساف ةمق يف ررقملا ,يبرعلا
 يسامولبيد كرحت لوأ يف ةرهاقلا صرح سكعي يذلا

 ,صنلا اذهب اهمازتلا نالعا ىلع نامع ةمق دعب
 دوهجي همايق ةلاح ْق هب وكسيشواش مازلا ةلواحمو

 سيئئرلا نا فورعملاو . بيبا ل ىدل ةطاسسو

 نيب طسوتلا يف ةيمهالا غلاب ًارود بعل ينامورلا
 ةريخالا عانقا ةلواحم يفو . بدنا لتو ةرهاقلا

 .يلودلا رمتؤملا ىودجب
 سيئرلا نا حّحرت ةديدع لئالد ةمث راطالا اذه يف

 ةدوع نم» .ةيليئارسا». فواخم ىلع ءانب .ينامورلا
 سيئرلا عم حتف دق ءرصم عم ةيبرعلا تاقالعلا

 يف «ةيليئارسالا»  ةيرصملا تاقالعلا فلم كرابم

 دعب ةيبرعلا ةحاسلاب تقحل يتلا تادجتسملا ءوض

  ةييرعلا تاقالعلا ةدوع ديدحتلابو .نامع ةمق

 .ةيرصملا

 يف يركسعو يسايس لوؤسم نم رثكا ناكو
 نؤكت نا نم هفوخت نلعا دق ينويهصلا نايكلا
 مازتلا باسح ىلع رصم عم. ةيئرعلا تاقالعلا ةدوع
 نع ردصي مل امنيب ,ديفيرد بماك ةيقافتاب رصم
 ءانثتساب تافوختلا هذه ىلع لعف در يأ ةرهاقلا
 برحلا سيئر بئان ليلخ ىفطصم روتكدلا مايق
 ددرت بيبا لت ةرايزب ةيجراخلا نوؤشلل ينطولا
 ةرشاعلا ىركذلا ةيسانمل - ةيصخش ةرايز اهنا
 .ةلتحملا سدقلا ىلا تاداسلا ةرايزل

 ةلحرملا ف ةوعدم ةرهاقلا ناف لاح يا ىلع

 ةيبرعلا لودلا داجت اهتامازتلا ةنزاوم ىلا ةمداقلا

 ةثوروملا اهتامازتلا عم .جيلخلا ىف طشنا رود بعلو

 ةبعص ةنزاوملا نوكت دقو .ينويهصلا نايكلا هاجت
 نم ةرهاقلا تدّعص اذا الا  ةليحتسم نكت مل نإ -

 .«ديفيد بماك» دويقو ثرإ نم كاكفلل اهتاوطخ
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 سلحملا ةلاقئساب ةنلاطملا لودح تلضو

 ةديدح تاداحتنا 5-2

 زيبرا نيبئاحصلا ها نس ان ةفصاع
7 - 3 4 70 
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 ,ةيبنرعفلا ةحيلطل ب بدكم - ةرهاقلا

 نييفاحصلا ةباقن لخاد فالخلا دعاصت

 ةياقنلا سلجم ءاقل ف ىرج ام ميوقت نأشي

 تاوطخلاو .ردب يكز ءاوللا ةيلحادلا ردزوب 7

 قوقح نع عافدلل ةليقملا ةلحرملا ْق ةبولطملا

 - لكلا نواجرلاا نهوض [9

 .ةحضلا بيس راب يك ءاولا

 0 د

 3 و

 ةئهملا ةماركو ياسا

 عم عييباسا لبق بواجت دق ةباقنلا سلحم ناكو

 لاحر ءادتعا نأشب ةياقنلا ف تادرحلا ةنحل ةوعد

 ةيداتب مهمايق ءانثا ا ريغ ىلع ةطرشلا
 نم :ةضرافملا فحص يبودنم عنمو .مهفئاظو
 وا ةرازولا ةطشنا ةعباتمو ةيلخادلا ةرازو لوخد
 ترشن كلذك :ةيلخادلا ريزو تاَرَمتْوَم روضح

 اهقادما ةطامي
 0 04 3 جاد 4 دع د 0 0 دي دين اب 4ج 0 هع نيت

 ًاظافلا هّجو دق ةيلخادلا ريزو نا ةضراعملا فحص
 ىقطصم يفاحصلل نوناقلا اهيلع بقاعي ةحراج
 ةضراعملا ؛دفولا» ةفيحص ريرحت سيئر يدرش

 ةروص يف ةياقنلا سلجم ةياجتسا تءاج دقو

 ةموكحلا سيئرو ةيروهمجلا سيئر هيف دشان نايب
 اهل ضرعتبد ينلا تاءادتعالا فقول لخدنلا

 ىلا فالخلا فارطا ةوعد كلذكو .نويفاحصلا
 .فالختلا لحم اياضقلا حرط ف ةيعوضوملاب مازتلالا

 اهب ماق يتلا ةطاسولا دوهج تحجن لاح يا ىلع
 ريرحت سيئر و نييفاحصلا بيقن عفان ميهاربا

 نيب نييفاحصلا ةباقن رقم يف ءاقل دقعب ؛مارهالا»

 مهافتلا ءوس ةلازال ةيلخادلا ريزوو ةباقنلا سلجم
 ةقالع يف ةديدج ةحفص حقفلو نيفرطلا نيب
 ءاج دق ءاقللا اذه نا ددرتو . نييفاحصلاب ةيلحادلا

 راطا يفو .مكحلا ْف ايلع عجارم لخدتل ةباجتسا
 يمتني يذلا يىلاحلا ةياقذلا سلجم معدل يعسلا

 ةروصب مكاحلا ينطولا بزحلا ىلا هئاضعا ةيبلاغ
 .ةرشابم ريغ وا ةرشابم

 تالكشم رجف ةباقنلا سلجم يف ردب يكز ءاقل
 تالكشملا لك اهتدحو اهقمع يف زواجتت ةديدج
 رشن ناشب ةددحم عئاقو ريزولا ضرع دقف .ةقباسلا
 نود لوحتو ةطرشلا لاجر ىلا ءيسن تاعوضوم
 ةضرغم تالمح نش نع الضف .,مهتابجاوب مهمايق
 سلجم ءاضعا ضعب ددع لياقملا يف .ًايصخش هدض
 ىلع ةطرش طابض اهلالخ ىدتعا عئاقو ةباقنلا

 اذه نكلو .مهتابجاو ةيدآت نم مهوعنمو نييفاحص
 ىلا تدا ةنخاس تاهجاوم نم لخي مل راوحلا
 عامتجالا نم فراع لالج يفاحصلا باحسنا
 سيئر بسب ريزولا مايق ىلع لاق امك  ًاضارتعا
 يفاحصلا بحسنا امنيب .«دفولا» ةفيحص ريرحت

 .عامتجالا جئاتن نايب ةغايص ةنجل نم انهم يدجم
 دق ريزولا عم ءاقللا نع ردص يذلا نايبلا ناكو

 نادأف .ثدح ام زواجت ةلواحمو لادتعالاب حسنا

 اعدو ةطرشلا لاجر ضعبو نييفاحصلا تازواجت
 ةصاخ تاعوضوم رشن يف ةيعوضوملا مازتلا ىلا
 دلع ايا ,بيقامسملا فهن ل يهار ةلونطتب
 ةرازو ةطشنا ةيطغت يف ءاهب نولمعي يتلا فحصلا
 .ةيلخادلا

 عامتجالا ةعاق لخاد ثدح امو نايبلا ةغايص

 :ثدح امل تاداورلا تددعت ذا .ةحض ثدحا ريزولاب

 رظضاف :نييفاحصلا روهمج ءايتسا راثا يذلا رمالا
 نع ةرابع ناث نايب رادصا ىلا ةباقنلا سلجم ةيبلغا
 نكل .هيف ليق ام لكو ريزولاب عامتجالا رضحم صن
 امك :سلجملا ءاضعا قافتا عضوم نكن مل صخلا اذه

 ءاضعا دحا بسس دق ريزولا ناب ةحارص فرتعا هنا

 عفدناف نييفاحصلا ءايتسا نم دعص امم سلجملا

 ةلاقتساب ةبلاطملا ىلا ةباقنلا لخاد يوق رايت
 ةديدج تاباختنال ةوعدلاو يىلاحلا سلجملاو بدقنلا

 نع عافدلا ف لشف يىلاحلا سلجملا نا ىوعد تحن

 .ةنهملا ةماركو نييفاحصلا قوقح
 لخاد.لكشلا اذهب ةمزالا نا نويقارمحلا ىربو

 ىلا جاتحي اهزواجت ناو ,اهتمق ىلا تلصو دق ةباقنلا
 نع ردصي يوق ديدج نايبب يهتدت اميرو .ريبك دهج
 ةيعمجلا ةوعدب يهتنت دق وا .ةباقنلا سلجم
 ..يرود ريغ عامتجا ىلا ةباقنلل ةيمومعلا
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 ءادجشلا طالب ةسسردم ىل ةيناديم ةرادز
 11 1 ا دوصو وسوم جز: وروح كوس ج 3717ج ووسام طك ماجا جاف

 ريفاصعلا ترادتسا نبأ ىلا
 ؟ ركاسلا جابصلا كل

 1+ 111 ا د و اج ديمو دنا

 صم كونا بنج سبا دجاج ا دا سوا عامودا ااا قو

 يب
 ديس رتب# 0992017 ا يي تال ل الل تل ف ع ع وضد قش نب ا ا و نا < * ا وو ع

 لافطالا داسحأ هتاوصأ عم ترئانن لئاه ريدا ىود ؛نمزلا جراخ ةظحل يف
 ضعبلا اهضعب ىلع ناردجلا تمكارتو

 0 احا ل ا ضار ل تا يي سمت وق تلا و يوسف ا يو 0 ا ا

 .مهرتافدو ةهتتالقاو ةيتببلا | مهتابجاو يدق سدكتت

 حابصل اونغو .نيعراش وا ًاعراش اوربع قيرطلا يف
 يه تظقيتسا يتلا اهسمشلو .يهازلا دادغب
 ال يكل .نيعرسم مهيوذ اولبق .ليلق ذنم ىرخالا
 ةحاس ىلا اوفلد ,ىلوالا ةيسردملا ةصحلا مهتوفت
 يف ةريغصلا مهداسجا اوحنري نا لبق ةسردملا
 ةحاسلا يف مهقافر عم اوفطصا .سردلا فوفص
 قيربب ضموت مهنويع تناك .ملعلا ةيحت ءاقلال
 :ي وق ريده ىود :نمزلا جراخ ةظحل يف .بيرخغ

 تمكارتو .لافطالا داسحأ هتاوصا عم ترئانت
 .ضعبلا اهضعب ىلع ناردجلا

 طقس موب ١9/17., لوا نيرشت نم رشع ثلاثلا

 سك طالب ةسردم ىلع دقاحلا نارهط خ وراص

 هنا .نيبقارعلا ةركاذ يف ادلاخ ًاموي ىقبيس دادقيب

 مهيلحلا آددهش نوثالثو ةعبرا هيف طقس يذلا مودلا

 نيعبراو ةعبراو ةئامثالث نع ًالضف .لافطالا نم
 اير

 ةيبرعلا ةعيلطلا دفوم نم دادغب
 مساج لصيف

 يه طقف ةدحاو ةنس اهرمع :راون فارر داسنر

 طالب ةسردم اياحض نم ةديهش رغصا

 طوقس لعفي اودهشتسا نيذلا ءادهشلا

 :ءاميسالا هذه ىرخا ةرم ارقحل

 ةنس ١١  راوئ لداع ىلع ©

 تاونس "  راون لداع ةريمأ ©

 تاونس /  راون لداع ءافو ©

 مهف . دبكات لكب .ام ًائيش ءامسالا هذه ينعت له

 اوظقيتسا .ةساردلا دعاقم ىلع اوعمتجا ةوخا

 راطفالا م اعط اولوانت .مههوحو اولسغ .احابصض

 ةيدرقلا «عادهشلا طالفر ةسردم ىلا اويهذو .ةعرسد

 يتلا ةيدلجلا مهظفاحم نولمحي مهو .مهراد نم

 ١8819 لوالا نوناك 7 553 ددعلا  ةيبرعلا ةعيلطلا_ 9 ١

 هيي ل ل ا ل ا

 يهو :ةنس 7١ يويلع دبع لما ةديسلا تناك له
 فرعت ةسردملا يف اهلمعي قحتلتل اهتيب ةرداغمب ٌمهت
 اينافط اهعس تذخا دقو :ةداهيشلا عم دعوم ىلع اهنا

 نم ًادحاو ًاماع تلمكا يتلا راون قازر اشر ةريغصلا
 ةظفل قطن ىف مثعلتت كاذنآ تلاز ام ةلفطلا .؟اهرمع
 يخرت يهو كحضلا ملعتت تلاز ام ءامام» وا ءاباب»
 ردقلا نا ريغ .ىلفسلا اهتّثل ىلع ةريغصلا اهنانسا
 .دحاو نآ يف ةنبالاو مالا عم دعوم ىلع ناك

 نسحم راون ديهشلا ةرسا يه اررضت د ريسالا رثكا

 دحاو نا ىف ءادهش ةعست ةرسالا هذه تمدق دقف ىلع

 1 مهو
 ةنس ا/١ ىلع نيسحم راوث 8

 ةنس 76- نسحم راون ةليمج 1#
 ةنس ١94  نسحم راون ةيدعس ا

 تاونس ه  راون لداع ةربمأ 8
 ةنس ١١ - راون لداع يلع ا
 تاونس 8 راون لداع ءافو 8#

 ' ةئس ١١ -راوذ نسحم ةيرون ا#
 ةدحاو ةنس  راون قازر اشر ا#
 ةنس 7١5 - يويلع دبع لمأ *
 ءادهشلا طالب ةسردمف ,بيرغ ضيفب ٍناكملا ددهي
 خ وراصلا طقس نيح .ةداهشلا لعفل زمر تحبصا
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 اهسوؤرب ريفاصعلا ترادتسا .اهنيرن قوف رداغلا
 دق ةيرشب ريفاصع ةمث نال كلذ :عامسسلا ىلا ةريغصلا

 قريبلا ماما نطولا ديشن ددرت لزت مل يهو توه
 .ىرذلا يف عفتري يذلا

 رخآ عنودن
 ليق نم هتياصا .قوعم ىيركسع دانع نيسح

 يمامالا هقدنخ ف وهو ,برحلا اياظش نم ام ةدظش
 ٍق ىرخالا 0 تدهشتسا ةلفجع هل .عادعالا اود

 ريكذتلا نم دب الو ها وررس بيعي
 3 ناقيقش .ةلفطلا . ةديهشلا هذه ذولا نأ
 .ةكرعملا يف !دهيشتسا

 خخ وراصلا نأل كلذ .ةداهشلا جذامن ددعتنو

 ماكر ىلا اهلاحاو ةسردملا ناطيح روذج علتقا
 هللا» حرصتل ىرخالا يه ضهنت ينلا .ةراجحلا
 .نيدعجلا هحو يق ةربكأ

 >3 د لا 7
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 ىلع ًاموي نيعبرا رورم ىركذ يف لافتحالا فداص
 حاتتفا عم «ءادهشلا طاليب ةلوفط داهشتسا

 حاتتفالا مود ناكو .نماثلا يرعشلا ديرملا ناجرهم

 تناك ىريكلا حاتتفالا ةديصق نال كلذ ادوهشم اموي

 اوقب نيذلاو ىحرجلا ةسردملا لافطا لخد نأ ةظحل
 يكلو دادغب فويض اونحب يكل ةايحلا ديق يلع.

 يكلو .اودهشتسا نيذلا لافطالا مهقافرب مهوركذي
 ةقداصو ةيحش .ةصاخ ةينغا اضبيا مهل اونغي

 مهو :نييدبرملا ماما لافطالا فطصا .ةيميمحو

 دورولا اوعّرو ةعاقلا اورداغ نيحو .درولا نولمحي
 .ءارعشلا ىلع

 مهءامسا لمحت جدرلا

 ةنسردم قا رخئبلا حابتلا ثم يب ناي اتم
 رجحلا عم دعوم ىلع نويديرملا ناك .ءادهشلا طالب

 ءاهتراجح تمكارت يتلا ناطيحلاو .قطنب يذلا

 ٍْق ةمث .بارتلا تحت نم عيشي لاز ام يذلا مدلاو

 باي دنع رعاشلا اذه فقد .ىسنت ال ةحئار وهيلا

 نمرتم قوف نخآ رعاش فقيو .هتايركذ ىلع براوم
 يناّكم يف انه فقي ناك :لوقي وهو ةسردملا ضرا
 ْق حبرج نآلا وه وا دهشتسا لفط امير .هتاذ

 ١ 410/ لوالا نوناك 7 559 ددغلا  ةيبرغلا ةغيلطلا - "' ١

 .ىفشتسملا
 ناكملا اذه يف انه محدزت ةركاذلاف .روصلا ددعتتو

 ربكا يحو ةداهشلا لثم لهو .رعشلاب يحوي ام لكب
 ؟ةديصقلل

 عم لمحت .دادغب فيرخ ىلع بهت ةفيفح حير
 .مهتلوفط يناغا . اولحر نيذلا لافطالا روص اهئاسن
 تخطلت ىتلا مهيايث .ةريبكلاو ةريغصلا مهمالحاو

 فورح طخت تناك ينلا مهمالقا .يكزلا مدلاب

 ءالؤه مه الا ةركاذلا يف دحا الو .ىلوالا ةيدجبالا

 .ةمداقلا مايالا دجم مهحاورأب اوبتك نيذلا
 حرشت .ادحاو ادحاو .ةسردملا ةرادا انلبقنست

 قلاب ركذي قلا نويعلا يف ةمثو .ىرج ام عيمجلل
 عادهشلا طالب ةسردم ريدم ثدحتي .لافطالا نودع

 .ةداهشلا ةظحل نع .ءادهشلا ةسردملا لافطا نع
 ةراجحلا نع .اهيف ضبنلا فقوت يتلا بولقلا نع
 قوف لاس يذلا مدلا نع .ةأاجف تمكارت يتلا
 حابصلا يف لافطالا هعفر يذلا ملعلا نع .بارتلا
 ترياطت ىتلا رتافدلا نع .ديشنلا هل اوّنغو .ركابلا
 مهتباضا نيذلا ىحرجلا نع .قلطلا ءاوهلا يف
 نع .مهرودصو مهسوؤرو مهمادقا يف اياظشلا
 يذلا فزنلا نع .ناكملا ىلا نعره يتاوللا تاهمالا
 يتلا ةركاذلا نع .خوراصلا طوقس دعب رمتسا
 .نيلحارلا لافطالا روص الا ءيش لك ىسنت

 الو ؛لوآلا نوناك نم لوالا ف ديهشلا موي يتأيو
 رهش الإ ءادهشلا طالب ةسردم ثداح نع هلصفد

 هذه . ديهشلاةراشب نييقارعلا رودص نادزتف .فينو
 .ذنم مهرودص ىلع نويقارعلا اهقّلعي يتلا ةراشلا
 ثيح .ماع لك نم لوا نوناك نم لوالا حابص
 يفو لمعم لك يفو عراش لكآؤ .ةقيقدل ةايحلا فقوتت
 تاذلاب ةظحللا هذه يف .ةسسؤم لك فو تيب .لك
 عرقتو .ةالصلا ةريبكتب قارعلا دجاسم نذام حدصت

 .هموي يف ديهشلل ةيحت .اهسارجأ قارعلا سئانك
 ' .اهيمج انم مركا وه يذلا اذهل
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 ةيسدق ةودن» هيف تدقعنا يذلا تقولا يف
 كرتشا يتلا .«ةرهاقلا يف نيفيرشلا نيمرحلا

 ءاملعلاو نيركفملا رابك نم ددع اهيف 0
 اهبكترا يتلا ثادحالا نم فقوم ذاختال نيملسملا
 تقولا يف ...مارحلا هللا تيب يف نويناربالا جاجحلا
 عافدلل ةودن دقع ىلا اهبناح نم نارهط تعس .هسفن

 هميقو مالسالل ةداضملا اهتاسراممو اهفقوم نع
 ةودنلا لالخ نم ًاحضاو اديو .ةيماسلا ةيحماستلا
 ميسقت ىلا نارهط ماكح يعس .اهيلا ناريا تعد يتلا

 .مهقيزمتو نيملسملا
 ادب دقف ,ةرهاقلا يف تدقع يتلا ةودنلا يف امأ

 يفو ,مالسالا ءاملعل ريبدكلا روضحلا ْق مامتشالا

 رهزالا يف ةيمالسالا تاساردلا ةذتاسا ةكراشم

 نيذلا رصم تاعماجو فاقوالا ةرازوو فيرشلا
 ةددعتملا بناوجلا تلوانت ةديدع ًاثاحبا اومدق
 لصا ىلع عيمجلا قافتا نم ًاقالطنا ةودنلا عوضومل
 نيمرحلا ةيسدقو هتعيرشو مالسالا لوصا نم

 - ارو" ندربلرا ماب زباب: - 3

 : ةرفاقلا 3ك / ريرخلا+ ةدسرقف للود

 مالعال ىللت 5 دراخ هينا اريآلا د هراجما
 ىلإ 8 دس ويلا ل ا نع وسل 2

 ةينيمحلا ةنتفلا ثادحال ةودنلا تضرع دقو

 عمجاو .ةمركملا ةكم يف و مرحلا ضرا ىلع تعقو يتلا
 اهرييدت اولون نم ةنادإ و اهتنادإ ىلع نورضاحلا

 .هتمرح اوقرخو .مرحلا يف اوثدحا دقو .اهيف اوكراشو
 . هللأ تدب جاجح نم نيذمآلا اوعورو

 يضقي ًاعيمج نيملسملا بحاو نا ةودنلا تّرقأو

 نمأب سابسملا مدعو جحلا كسانمل ضرعتلا مدعب

 ةيسارحو ةيامح ىلع فوقولاو :مارحلا تيبلا

 لك تدياو .ةرمعلاو جحلاب امهدصقي نمو نيمرحلا
 نيفيرشلا نيمرحلا ةيسدق ىلع ظافحلا ليبس يف دهج
 .يمالدسالا ملاعلا ءاحنا ةفاك ْق اهتمرحب فيرعتلاو

 اهيف كراشو :يكز سابع نسح ةودنلا سأر دقو
 نيركفملاو ءاملعلا نم ديدعغلا تاشقانملاو ثوحدلاب

 ةشقانملل ثاحبألا تحرط تاسلج تس ىدم ىلعو

 :ةيلاتلا تايصوتلاب نوكراشملا جرخو
 روض لكل ةدشب اهراكتتسا ةودنلا نلعت

 اذه روص زربا نمو جاليسالا حساب فرطتلاو فنعلا

 ةريخالا ةكم ثادحا ىف ناريا هيلا تأجل ام فنعلا
 فنع وهو .مرحلا يف جاجحلا نم نينمآلا تعور دقف
 اهل ةنمآ ةعقب يف نمالاب لالخا هيفو اعرش مرجم
 نا ىلا ناكم لك ىف نيملسملا وعدنل انناو .اهتيسدق

 و....قفربو ةريصب ىلع هتلا ىلا مهنوعد نوكت
 ةيناربالا ةنثفلا عممصقل تذخحنا ينلا تاءارحالا

 ثبع نم .هتنايضو مارحلا هللا تيب جاجح نيماتو
 .نيثياعلا

 نيفيرشلا نيمرحلا ةيامح نا ةودنلا نلعت

 نيملسملل ةرمعلاو جحلا رئاعش نيماتو امهتمدخو
 جاجحلا ةمدخ ىلع مادقلاو ملاعلا ءاحنا عيمج نم

 ةيبرعلا ةكلمملا صاصتخا نم وه رامعلاو
 ةيماليسالا ةعقيرشلا ثادحال اقبط ةيندوعسلا

 دلبلا اذه ىح نمو .اهب لومعملا ةيلودلا دعاوقلاو

 ححلل نيملسملا لوصو مظني نا انوناقو اعرشت

 2:روزتخلا تاءارحالا ةفاك ذحتت ناو ةرمعلاو

 جيجحلا نما فلاخي نم لك عدري ام تاءارجالا

 جحلا رئاعش ءادا نيمأتل اهب لومعملا مظنلاب ّلخيو
 .ةرمعلاو

 ثارتلاب مامتهالاب ةودنلا ءاضعا ىصوي

 تاكرحلاو نيينيمخلا فشكي يذلا يمالسالا
 ةيبرعلا تاغللا ىف مالسالا قيرط نع ةفرحنملا

 ةيبوروالا تاغللاو ةيدروالاو ةيكرتلاو ةيسرافلاو
 نم اونكمتيل نيملسملا نيثحابلا لوانتم يف اهلعجو
 .اهنم نيملسملا ريذحتو اهعفد

 مالسالل حاده طاشن لك ةعيباتمب ةودنلا يصوت

 نوكدل ملاعلا ىف ناكم يأ يف و تناك ةروص يا يف

 ةحاسلا ىلع يرجي امم ةندب ىلع نوركفملاو ةاعدلا

 يقالتو هراكفا ضحد مهنكمي ىتح ,ةيمالسالا
 .بسانملا تقولا ِق هراطخا

 ناب يمالسالا ملاعلا ىف مالعالا لئاسو ةدشانم -
 ةيسدقب هيونتلا يف ىربكلا اهتيلوؤسمب موقت
 نعامهوحن نيملسملا بجاوبو نيفيرشلا نيفرحلا
 ةيفاقثلا ةطشنالاو تارضاحملاو تاودنلا قيرط
 .ةبطاق يمالسالا ملاعلا دالب يف ةيبدالاو

 عيفر ىوتسم تاذ ةودن ليكشتب ةيصوتلا
 ريصبتل يمالسالا ملاعلاب لاصتالا ةمهمب علطضت
 يتلا بورحلاو تاعازنلاو نتفلا داعباب نيملسملا
 ةيمالسالا دالبلا ىف نيملسملا نيب نوينيمخلا اهريثب
 لوصا نع ةجراخلاو ةفرحنملا تاسرامملا عقاو نم
 .هثدايمو خالسالا

 نيقرشتسملا ضعب تاءارتفا ضحدو ةعباتم -
 ضرعتي ام اميس ال .يمالسالا خيراتلاو مالسالا ىلع
 قيرط نع ءايبنالا خيراتو .ةسدقملا نكامالل
 تاساردلا زكارمو ناصصختملاو ءاملعلاو ةزتابسالا

 .يمالسالا ملاعلا يف ةيمالسالا

 ىلع نيفيرشلا نيمرحلا ةيسدق ةيضقب مامتهالا
 نسرادملا يف ةيساردلا تاررقملاو جهانملا ىوتسم
 .تاعماجلاو دهاعملاو

 ةيدوعسلا ةبيرعلا ةكلمملل ةودنلا تلجس -
 تنادو :نيفيرشلا نيمرحلاةيامح يف اهدوهج
 ربتعاو .مالسالا نع ةجراخلا ةيناردالا تاسرامملا
 ةلطاب ,ةسدقملا نكامألا ةبيامحل ةينارنالا تاوعدلا
 .يمالسالا نيدلاب اهل ةقالع الو
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 ارارغ

 فدهلاب نا رسيرتب ركدو .«ةرصحلا ةقطنم

 ةماقاو ةرصبلا لالتحا وه يناريالا يجيتارتسالا
 ال يناريالا عورشملا٠ ناظخالو !ءاهيف ةيروث ةموكح
 تنلعا يتلا ةيبرعلا لودلا يف لب «ليئارسا» يف رثؤي
 نا ءلاح يا ىلعو .نارهطل اهتنادا نع نامع ةمق يف

 نيب عارصلا لفقي وهف .نيدودرم عورشملا اذهل
 نع ثحبلا ةيلمع لجؤيو .«نييليئارسالا»و برعلا
 .«نمرلا نم رخآ دقعل مالسسلا

 ناربط مم مهافتن :رداش :سيرابو ا
 2 و سس جوت ح1 3سم 11ج اا د17 - 1 ا تو 1 دوك < دعم

 نم راثلا سحب حضنت يخلا ةعلاطملا هذه

 :نامع ةمق هترولد يذلا يعولا نم امك ,برعلا

 ةقالعلا نع ةحيرص ةعفارم ىلا ريماش عم لوحتت

 يفو .يكريمالا رسجلا ربع .ةيناريالا  ةينويهصلا
 مضت يحلا «”كابدأ» ةسسؤم هتملظخن يدلا ءاقللا + ىو

 ددرتب مل ءنطتشاو ْق ينويدهصلا يبوللا تايلعاف 3 أ

 راسم مسر يف كلذك ينويهصلا نابكلا ءارزو سيئر
 نا ركذو .بددا لتو نارهط نب ,مثالا تاقالعر

 ىلع انتزفح هكا تايالولا نيبو اننس تاقالعلا ةعيبط» ةقوم هدوصسجا دوج ٠ عد مست هجوم ساس د وو ةقونا *  دييووح حجرا تا رار لم والم - مو خا 2- ةم بج داو ديد حج وسم دوو جيو

 ةيكريمالا ةرادالا تمدقت امدنعو .ناريا عم رود بعل ىدسحلا نهر ل لاح لع رشا ينويهصلا - يناربال يوونلا نواعنلا

 ءاهيتف'نازيا“ عولضو قئاهرلا ةلكشمل لح داجيال ٍبلطب
 نيبو اننيب ةيجيتازتسالا طباورلا ساسا ىلع انفرصت يبس نادنفت ميش تاك ريسول 0

 هنضقل جراخم نع ثحبلا راظا يفو 1 4 تايالولا د قن> - هع -سويتسجساو» وعم هرج ١ هج 0

 اهددوزتب انبلا بلطلا ىلا نارهط ترداي كلذ دعي :ناردا ا تمسنتا ناردا قارعلا نب برحلا» ىلا مهدشت يتلا مثالا 7 قلع ىلا كتلا

 سس يصار دكؤت نا انطرتشاو . حالسلاب | رابخالا دحلا لمحم ىلع ذخان نحنو .ةريخالا ةرتفلا :حيرصتلا ىلا اولقتنا لب .نارهط ما <
 .انتاعقوت لذخت ذخت مل لعفلابو .نئافرلا ضعب حارتس تلش ةيقارعلا ةيوجحلا ةوقلا ةبلاعف نا ةلئاقلا وأ .ةيئاختنا 1 ا ةقالعلا هذه نأ نم ًقالطنا

 كلن ةفمؤب# كلت لج# "نلف نكمم اه لعق ىلا تعزراشو يف ترثا اهنا امك .يناريالا قمعلا يف ةيويحلا قفارملا | هع خس لع ةدوضولا ةلكرلا طورشلا ةعضاكب
 .«اهعم مهافتلا يف تالكشم ةيا ناعت مل .تقولا | يف تايلمعلا عاطق نم ةبيرقلا ةيناريالا دوشحلا وا ةيدوكيللا ةركفملا ق اهلغل .يباحتنالا توصلا

 ظ ّْ يف لوحتلا تالداعم يف ةيجيتارتسا ةمالع ةيلامعلا
 ىلع بيبا لت ةيجراخ ريزو .زيريب لاق امك :ةقطنملا
 «ندنلل هترابز يف .ةيناطيربلا ةزفلتلا ةانق ةشاش

 يسنرفلا سيئرلا نا اتباث تادنو .يضاملا عويسالا

 ةيناطيربلا ءارزولا ةسيئر امك .نارتيم اوسئرف
 هتلوج يف زيرب ىلع ةلئسا احرط رشتات تيرغرام
 معدلا لوح .ندنلو سيراب يف .اهب ماق يتلا
 ىلا هدالب همدقت يذلا تاربخلاو حالسلاب دودحماللا

 ,ناغير دلانور :يكريمالا سيئرلا نا امك .نارهط
 نايكلا ءارزرو سيئر ىلع اهتاذ ةلثسالا حرط
 .ةيكربمالا ةهتلوج ْق ,ريماش قحسا . ,ينويهصلا

 تلاز ام ةبكريمالا «تدغ  ناريا» لويذ نا اصوصخ

 حاضتفا ذنم تضم بيبا لت ناامك .لعافتت

 هتيمست نكمي ام يف :نارهط ىلا ةيكريمالا تاقفصلا
 ةهج نم تفدهتساو .ةيناردالا :تبغ . ليئارسا»

 ربعو لصي ناك يذلا يكريمالا حالسلا ضيوعت
 نقح تلجعتسا .ةئناث ةهح نمو .ةفلتخم تاونق

 مايقلا نم اهنكيمتل مزلي امب ةينيمخلا ةيناودعلا
 .قارعلا دض ةريبك تامجهب

 ةفوشكم ةجاجفب ىفن دق ريماش قحسا ناك اذاو
 نواعتلا دراو يف هدالب نوكت نا نطنشاو ُِق

 هتيجراخ ريزو ناف .نارهط عم يجيتارتسالا
 ةهتطحم و ةيموقلم ةعلاطم جدق نير نوشيش
 ْ 3 ««دنومول» ةفدحص ىف اهنم ءادصا تددرت .ةيسسنرفلا

 يقارعلا ناريطلا ةيلاعف ىلا دجب رظنن :اسنرف يفزيرتب| | ريع اهلمكتسا هنا امك .سيراب ىلا هلوصو ةيشعو

 فلا لوا# دوق - 75177 1
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 ناتطبترم .زيريبو ريماش يتعلاطم نا يف كش ال
 يه قيوبست ىلع نالمعي يذلا دحاولا توبهلا ةلوجب
 .نيقالمعلا ةمق ةيشع .ندنلو سيرابو نطنشاو
 ,يلودلا رمتؤملا عييشت راطا يف ناجردنت امهو
 ةرجه عيرشتل ةفلنخم ةيلود تاهاجتا يف طغضلاو

 قايرت ىلع لوصحلا ىلا ةفاضا .تايفوسلا دوهبلا
 ءاوجاب اتنرتقا ناو نيتعلاطملا نكل .يفاضا يكريما
 ءاقلل ؛ةربخالا ةرشعلا راتمالا قابس ىف .ريضحتلا
 نالصفنت ال .يتايفوسلا ميعزلاو يكريمالا سيئرلا
 نايكلا هجهتنا :تباث يجيتارتسا طخ نع
 .ةيناريالا  ةيقارعلا برحلا هاجت ينويهصلا
 ىلع يناريالا ناودعلل حونفملا معدلا ىف لثمتتنو

 خض نا سيراب يف ةينما تامولعم تدكاو .قارعلا
 يف هرئاتو تعراست :نارهط ىلا ينودهصلا حالسلا

 تاهجاوم لاعتفا لظ ىفو .ةريخالا ةثالثلا رهشألا

 ةيرحبلا عطقلاو يناريالا سرحلا نيب ةيحرسم
 ءاطفن تانحشلا هذه نمث نارهط تددسو .ةدكرتمالا

 ةظحملا نا امك .رالودلاب ةينيع غلابم ىلا ةفاضا
 ,ةيقارعلا تارئاطلا اهترمد يتلا .رهشوب يف ةيوونلا
 نيينقتلا بناج ىلا :ةنياهص نيينقت مضت تناك
 نواعنلا اذهو .نيبلاطبالاو نيبيرغلا ناملالا

 ذنم هاشلا هقلطا .ينودهصلا يناربالا يووبلا

 ,ينيمخلا مقاطلا عم لصاونو . تاتوعسملا بفاضتتقم

 .1184 و ١91/9 نيب تاأرط فقوت ةرتف نم مغرلا ىلع
 تاونس ابكاو نيذللا بيستلاو ىضوفلا ىلا اهّدرمو
 .ىلوالا ؛:ةروثلا»

 نيب ؛يجيتارتسالا لضاوتلا, يمارم نا عقاولاو

 اهتدصر دقو .ةفورعم تتاب بيبا لتو نارهط
 اهل تصصخو .ددع نم رثكا يف «ةيبرعلا ةعيلطلا»

 ائيلع رثؤي ال يناريالا ع ورشملا ؛ نطنشاو يف ريماشو
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 ,ةيروطاربما ةطخ يف لثمتتو .فالغ نم رثكا
 دومصلا ةقلح هفصوب قارعلا فازنتسا اهروحم

 دنع مئاقلاو .يبرعلا يراضحلا قمعلاو يبرعلا

 ىلا ةرشابم ةيدؤملا يبرعلا نطولا تاباوي ىدحا
 وهو .ةليوطلا برحلاب سرمت قارعلا نا امك .بلقلا
 ىلع اودوعت نا دعب ةنياهصلا قلقي يذلا رمالا
 عياط تاز بورح يو ,.ةفطاخلا تاراصتنالا

 يجيتارتسالا لاصولا نم تانيعلا رخآو .قعاص
 ةقطانلا تانيعلا .يهو .بيبا لتو نارهط نيب
 نع ةحضاو ةركف يطعت يهو .اهتيفرح يف .اهدراطن
 ةلودلاو ناريا اهدنع ىقالتت يتلا ةدحاولا فادهالا
 ةليفكلا ةكرتشملا لئاسولا نع .امك .ةينويهصلا
 .ارمتسم ناودعلا لغجي

 شيجلا ناكرا سيئر وهو .رازاعيلا ديفاد لوقب
 ؛ةيتاحمي» ةلجم 0 ١91/7 برح ىف ينويهصلا

 ًامساح اراصتنا نا. :شيجلا اذه مسساب ةقطانلا

 نا امهلوا :نيبيسل 0 ةرطخ ةلود هلعجيس قارعلل
 ةيلاتق ةربخ وذو ءادج يوق شيج هيدل نوكيس قارعلا
 ةهجاوم يف هتيّؤر ضرفيس قارعلا نا امهيناثو .ةريبك
 لالغتسا انيلعو «ليئارسا»و برعلا نيب ةيوستلا راسم
 رمتست يكل سرفلاو برعلا نيب ةيخيراتلا ةيهاركلا
 رمع يسرافلا يموقلا رعاشلا ىهابت دقو .ةهجاوملا
 ةنيرع ةنلكما رهتتسا نود نمو قابمك ءظت هتان عايكللا
 كلت ىلا دوعت يلاحلا عضولا روذج نأ ينعي اذهو .ةدحاو

 :«مايالا

 «ليئارسا» تققح دقل» :رازاعيلا ديفاد فيضيو
 ةيلجلا ةدئافلا :برحلا هذه نم ةديدع دئاوف نآلا ىتح

 نا انك انهت 2 ارخلا' ةرئادتنع دعبا قارتعلا نا ىف
 ةمثو .يفلخ طخ ىلا تعجارت ةينيطسلفلا ةلكشملا
 مهمامتفا نوزكري برغلا نا يه ريثأتلا ةقيمع ةقيقح

 نومتهي امم رثكا ؛ةيقارعلا  ةيناريالا برحلا ىلع مويلا
 ضعب ركذيو .«يليئارسالا» - يبرعلا عازنلاب
 ةيبرعلا لودلا اوراز نيذلا نييكريمالا نييسامولبدلا
 نعالا مالك نوعسم ال تاوكلي' دنع اوناك عونا
 قازفا» له وكرم ةقاعلا' لك ناك" عوتلا' ان "؟نككازعتا

 معد قو ؛ةرمتسم برحلا هذه لعج يف لثمتي انرودو
 ..ةهجاوملا ىلع رصت يتلا ناريا

 ناكرا سيئرو .روطسلا نيب.ةءارقلل لاجم ال
 كردي و .حوضو يف ملكتي قباسلا ينويهصلا شيجلا
 ثحتسيو .هجلاعي يذلا عوضوملا تاديقعت
 ام رانلا قوف تيزلا بص ىلع ةينويهصلا ةدايقلا
 .برحلا نم ىلوالا ةديقتسملا يه هدالب تماد

 يف عاوبلغ سوماع ملكتي .هتاذ طخلا يفو
 .«برح نم اهب معنا» :لوقيف .«فيراغم» ةفيحص

 َّجُر .يجيتارتسالا  يسايسلا لاجملا يف» :درطتسيو
 دنع رمالا فقوتي ملو .نهولا نم ةلاح يف يبرعلا ملاعلا
 الذب لب..«ليئارسا» دض برحلا ةرئاد نم رصم جورخ
 ؛قارعلا اهردصتي انتهجاوم يف ةيقرش ةهبج ةرولب نم
 ةيقرش ةهبج ةههجاوم ىلأ يىبرعلا ملاعلا رطضا
 يقاس

 ريرحتلا ةمظنمو قاوعلا
 : ةيلاحلا ةلداعملا «فيراعم» ٍِق عاوبلغ جستيو

 نا ذا .«ليئارعسا» ىلا ةبسنلاب يلاثم عضولا اذه نا»

 نالكشي ةيناريالا  ةيقارعلا برحلاو رصم عم مالسلا
 .ةلبقملا تاونسلا لالخ حيرملا يجيتارتسالا انعضو
 ةرطاخملاو عافدلا ةنزاوم ضفخ ناكمالا يف ناك اذاو

 كلذب مايقلا نكما دقف ءيماظنلا شيجلاب ساسملاب
 نا يف انتحلصمو .يجيتارتسالا عضولا اذه لضفب
 نم سيلو .قارعلا فعضي ناو ؛برحلا هذه رمتست
 ةينيطسلقلا ريرحتلا ةمظنم ةدعاق نا ةفدنضلا ليبق

 نم مهالاو .قارعلا ىلا لب سنوت ىلا سيل العف تلقتنا
 ءاندايا ةمعورفم ةفساك ةئيقو هيك نأ: ىه نللذ

 فاعضا مدعو ناريا رايهنا نا وهو طيسي ببسلاو
 ًارطخ ينعي .هتوق مظاعت رارمتسا ديكأتلابو .قارعلا
 نا هنأش نم .روطتلا اذه لثم نا .«ليئارسا ٠ ىلع ًاينايك
 يقارعلا ديدهتلا نم ًارطخ دشا ةروص يف انعضو مقافي

 .«رشابملا
 ىلا ةينويهصلا ةفيحصلا يف قلعملا دوعيو

 رارق فصيو .ةيكريمالا «تيغ  ناريا» تايادب
 هنا» ب حالسلاب نارهط ديورت ناغير سيئرلا
 لب يكربسمالا سيئرلا فصي ةنفاانك . .ملكح

 هذهو :دحا رهظ ءارو ءىبنخب مل هنال .«عاجشلا»

 «ليئارسا ١ حلاصم عم ًاضيا قباطتت» ةسايسلا
 ام عم ةطقنلا هذه يف عاوبلغ يقتليو .,«ةيويحلا
 ةمدخ نارهط معد» لوح نطنشاو يف ريماش هلاق
 .ةلفقم ةقلح ىف رودي ينويهصلا ركفلاف ..انحلاصمل

 نارهط عم ةيجيتارتسا تباوث نمض كرحتي وهو
 تاططخملا ردرمتو ةييرعلا ةعانملا فاعضال

 ..ةداضملا

 سورد :ةيناريآلا ةيقارعلا برحلا» ناونع تحتو
 سيئر بئان .رفلا فسوي لوقي .«ليئارسال ةيركسع
 لت ةعماج يف ةيجيتارتسالا تاساردلل هيفاي زكرم
 (” 4 دلجملا ١. ددعلا :تنشدوح هاريكس ةلجم) ببا

 يف ةيركسعلا نيزاوملا ىلع تأرط ةيوينب تارييغت نأ»
 ةردق يف لثمتت تاروطتلا هذه زرباو .طسوالا قرشلا
 داعبا تاذ ةردق يهو .ةيموجهلا يقارعلا وجلا حالس
 ضاوحا ىلع ةحجانلا تامجهلا يف ترهظو . ةيجيتارتسا
 كلذ ىلا فاضيو .ةيئانلا ةيتاربالا ةمئاعلا طفنلا
 قف | ديدحتو-نييقارعلا .نيرابطلا ةءانك ىف تاتيسحتلا
 يفو :مادقالاو ةعاجشلا يفو ؛:ةيمويلا تاعلطلا ددع

 :ةةضصرقلا د

 «نآ يف نييوج نيب رس ما دختسا يف لثمتت ةيدايق ةءافكو
 يقارعلا وجلا حالس برقي يذلا رمالا ؛ربلاو -- ٍِق

 نم :لقالا ىلع وا .يجيتارتسالا مسحلا قيقحت

 .«برحلا يف هسحلا اذه لثم نم نارما 0
 :ةىلاتلا ةلرداعملا ىلا ٍينويهصلا ثحابلا داو

 اهانب اهانب يتلا غردقلا قا اسوعتم انقارع اهوج احالس ن
 نا امهنآش نم .ةيئان تافاسمل لقنلا 0
 ةاذهو ٠ : ساحل دض ةيلبقتسم برح يف اول اريبغت

 اعلا لكاشتو اهلك

 ٠١ -9) ستراه يف لوقيف .روتسهدف نيبوؤر اما
 اماه أطرش لثمي جيلخلا برك رارمتسا نا» (1441-
 ىلآ ةيمارلا هظطظخ ٌديفنت ىلع «ليئارسآلا.: نقيجلا ةردقل

 برحلا هذه لعج يف انرودو .ةيركسعلا ةيرظنلا رييغت
 ,.( مرهئنببدن

 ف ةرئاط لثم . .:ةنيسحم ةيوج ت تاق

 حابصلا رينم

 "8 157417 لوالا نوناك 7 5595 ددعلا  ةيبرغلا ةعيلطلا



 1 ا قالطأ وا مهلا ةلداع تامكاحم -

 0 : تاب ا تهجو رق نينا 1

 ا 0 0 0 ل ةيسجئر نا. 0 "5

 د 01 هارد . -

 0 م ةرايزل ريماش ىلا ا 0 فترا ةسيطعلا
 ..ىشتات ةديسلاب اهلالخ 0 ٠

  فقوم نم م ةيفطيرما 8 ةموكحلا ءايتسا 0 1

 آ ديسوالا قرشلا ِق مالسلل لود رمت

 اني #0 ضو ا ربا فخصلاو ...
 تايشيليم يدبا ىلع .نانبل يف ةزجتحملا اهنئاهر عوضومل ةيسنرفلا ةجلاعملا

 .يناطيربلا فقوملا تلعشا .نارهطو سيراب نيب تارافسلا :برحلو .ناريال ةعبات .
 نم ريخالا لصفلا رظتنت مل .رشتات تيرغرام ةيناطيربلا ةموكحلا ةسيئرف
 جورخلا نم اهبضغ نع بارعالا ىلا تعراس لب .ينازيإلا - يسنرفلا ,راوحلا»

 .هتهحاومو تاهرالا ةجلاعم ةيفدك ْق يبوروالا نماضتلا عى دابم يل اع يسنرفلا ْ

 هل ةديساسا تاءال ىلع تقفتا ةكرنشجلا ةسورؤالا قوسلا نادلي نا ندخل تركذو

 ماما عجارت الو. باهرالا عم تاضوافم ال هنا يهو .اهنع جورخلا زوجي
 تلاقو . الود ما اوناك ادارفا. تاهرالا نوبسرامي نيذلا عم تامواسم الو. نيديباهرألا

 ةموكحلا سمئئز ىلع ةلئسالا ضعي حرطتس اهنا ةنناطيربلا ةموكحلا ةسيئر

 بلطتس اهناو .نغاهنب وك يف دقع يبوروالا عامتجالا يف .كاريش كاج يسنرفلا
 .ةددجم لئاسم لوح ؛ليدصافتلا» ب ةباحالا

 نع تربع ينلا ةيناطيزبلا فحصلا ىف هنءارق نكمي ,رشتات تدرغرام فقومو

 : ادبو نارياو نئاهرلا يفطاخ هاجت اهفقوم يف سيراب درفت نم يناطيربلا ب بسضغلا
 ' ةموكحلا سيئر ةسايس دقتنت ندنل نا ةيناطيربلا فحصلا تاقيلعت لالخ نم

 ثوعبم مهنيب نيفوطخم ندنلل نا .ةيناطيربلا فحصلا تركذو .كاريش كاج
 . هفأ 3و هيجور يسدرفلا ةييشرلا لاق يذلا تو يريد ةيناكيلغنتالا ةسسنكلا

 3 ْش ..هةسفن كوا همف ناك يذلا ىندملا يف زوجحم

 نع اهتيدح ف دسحتام وه :ةيناطيربلا فحصلا هنع تلءاست ام ئاوقا لعلو

 فيك الاو ,ةيسنرفلا ةيسافسلا ةطلسلا نع هتيلالقتسا ىدمو يسدرفلا ءاضقلا

 يف لدعلا رصق ىلا ةنناردالا ةرافسلا نم يحدروغ ددحو جورخ ريسفت نكمي

 يروت لوب نيبو هنيب لدابتلا مت ثيدح يشتارك ىلا ةريشابم هرفس مث . .سنرأف

 ةسمخ ددم ايسيرف يقف بولطم يجدروغف ؟نارهطب ةدسنرفلا ةرافسلا يف فظوملا

 5 ماع ريمتيس / لولبا ُِق سندرابي تثدح يدلا تاريجفتلا ةمهتب روهش

 وه .يجدروغ عم لماعتلا ىف يسنرفلا لهاستلا ةيناطيرملا فحصلا تربتعاو

 .كوأ هبحورو نادنامر ون يول ناجح نع جارفالل اسنرف اهتعفد ينلا ةيدفلا

 ةيسنرف ةحلسا ءاطعا ىلا ةراشالاب ةيناطيربلا «”تنئدانيدنألا ةفيحص تدرفتو

 فقوتلا نع اضف :كوأو نا دنامرودن نع جارفالا لداقم .لاغتريلا رنع :ناردا ىلا

 يلختلاب اسنرف ةنناطيرملا «,نمداتلا» ةفيحص تمهناو .ئجدروغ ددحو ةقحالم نع

 ش .باهرالا ةهجاوم ف ةريطخ ةوطخ كلذ ةربتعم :يسوروالا نماضتلا نع

 يف و ةيسنرفلا فحصلا يف اماه ًازيح تلتحا ةيئاطيربلا فحصلا تاقيلعت

 فقوملاب رثاتت ندنل املثم يناطيربلا فقوملاب رثاتت سيراب نأ ادبو نويزفلتلا
 تاضوافملا طخ ىلع ةوقد تلخد رشتان. نأم .نولوقي :نيبقارملا ضعمو . .يسنرفلا

 .نغاهنب وك ةمق يف زربتس جئاتنلا تاذ ناكم او اهنم يرشلا ةيئاردقا - درا



 ديلا سيئر ندا 0

 ١ تفلو ريصقتلا ىلع تاماهتالا تزكرتو

 ١ 5 هختب ال ريصضقتلا نأ دهايتنالا

 ١ ىلا ذال يذلا ركسغملا ريفخ هتيلوؤسم

 ١ | نم ةمثو .هتمرب ةدعاقلا نمأ لد :رارفلا

 0 1 نايك نم صاصتقالاب بيدا لت ىف ٠ تلاظطنإ ٍ

 0١ |: ةقطنملا يف نييركسعلا نيلوؤسملا

 | ف 00 ءاسؤرلاو كولعلا ىلا اتسم 0
 .ق اريخا تدقعنا يتلا ةيبرعلا ةصقلا

 | ,«عساو قاطن ىلع اهعيزوت ىرج ٠ ندرالا 00
 0 ةعماجل ا ةكافدلا 0 يطبجس د متو ٠

 0 1 ١ لازنج روج دملا ةيمدقملا قو .ةيلامشلا 3

ةيلامشلا ةقطنملا دسنانق ديليب يوي |
 00 ١ | ,

 | م3 ريزو نم برقم رفعي يذلا
 عار قحشا 1

 .ةدفإ 0
 ا دم يتلا تاثتوشملا لالخ

م قشمد يف نويزروسلا نولوؤسملا
 ع

 ديشرلا | دينو يكارتنلا دنالا يمدقتلا بزحلا نسدئر
 ١ | هيبن 'لما» ايضيليم سيئرو طالبمحا

 : 0 توريب نم ةدراو تامولعم ت تداقإ ا
 ١  تاريخملا سيئر ناعنك يزاغ. دييمعلا 000
 | مكبس .نانيل يف ةيروشلا ةيركسعلا |
 3 ةتييعتو ا .ةيروس 0 ناتجل | نم هلقن 0

 راطا يف

لبشخا داع امدنعو .هدنحو ٠
 نك 1 .نانبلا ىلا طا

 3 0 باقعا 3 ماجا يوب نم 0 00

 ا . ثذرآلا 0

 ْ م يدوم ١ يتلا

 ا 00 0 4 0 1 ولالا 0 111 - 00

 ا يرصانلا يبعشلا 5

 ل 0 اديص ىف. 0 ةلطصم رب

 نطولا اذه

 لداجت 1 قئاتو
 .ًاييرقت. دعاصتم «ةيليئارسشالا,  ةيئاربالا تاقالعلا نارين بهل

 مدق يتلا «تيغ  ناريا» ةحيضف دعبف .ةدع ةيبرغ مصاوع نم
 ناغير دلائور يكربمالا سيئرلا مهعف نمي :نويكرصالا نولوؤسملا

 رودلا» حمجح اهلالخ نم رهظو ..تيغ  ناربا», نع مهتاداهش .هسفن

 نع ةيديوسلا ةمضاعلا ملوهكوتس جرخت .ناريا يفو ءاهيف ؛يليئارسالا
 قئاتو نم اهيدل ام حهدقتو ,ةقلغملا نئازخلا حتفتو .اهنمص

 باهرالا ةيحض هملاب فلوا اهءارزو سيئر بهذ يتلا ديوسلا
 1١6٠٠١ يىلاوح اهتاحفص ددع غلبب ةقيقد قئاثو اهيدل نا تنلعا .يناربالا

 نيب ام رالود نودلم ٠٠٠ يلاوحب ةحلسا نارهط ىلا تعاب بيبا لت نا ديفت

 .رئاخذلاو حالسلا عونو طيسولا مسا ملوهكوتس تدرواو 285 3 5
 .«ملاعلا يف قئاتولا قدأ١ اهنإ تلاقو

 : يه ةدحاو ةطقن ىلع ايقتلا «يلدئارسالا» كولباشو يناردالا كولباش

 ب تممعتو .ءىدابملاو ميقلا نارهط تحابتساف .ةبورعللو برعلل ءادعلا
 ءاهي بننأ لت تبحر يتلا ةيجيتارتسالا فادهالا قيقحتل :«مالسالا»

 !ىرخالا رثا ةدحاو ةيبرغلا مصاوعلا تاباوب اهماما حتفت تعقفدناو

 بيبأ لتف .اناجم نارهطل اهتامدخب بيبا لت عربتت نا الوقعم سيلو
 هدجت مل ام :يىلالخلا يف تدجو ذقو ! اثلاكو ايناَثو ذا اهتيجيثازتسا ىلع ةصيرح
 نطولا قف تالداعملا زييفت لع ةّرداق نارهظ نا تدقتغاو :اقياس ناريا يف

 ةمدخ يف ةيناودعلا اهتاريخ تعضوو .اهبناج ىلا تفقوف ؛اهحلاصل .يبزعلا
 .اهل ةهباشملا ةيناريالا تاربخلا

 ًافلس فرعت نا نود نم :ًاناجم اهتاربخ مدقت نا .ًالوقعم سيل ببأ لتو
 ..يناردالا باهرالا دوقنس نبأ ىلاو .ةيشاربالاةيناودعلا لصتس نيا ىلا

 يلالملا اهمجرتد ةقيسم تادهعت ىلع نارهط نم تلصح دق نوكت نأ دب الف

 .ءيشب ينودهصلا تنعتلا نم لقا سل ًاتنعت

 ةبرسلا نم جرح دق ًايليئارشا,  ايتارما افلاحت كانه نا ١ءنذإ .كش ال

 ءىبخي نم :برعلا ةداقلا نم .كانه لازي ال يذلا تقولا يف .ةينلعلا ىلا
 .لامرلا ىف هسنأر

 «فلاحتلا اذه يف ناريا ةحلصم يه ام نكل

 اهدصحيس يتلا جئاتنلا هيلع بيجتس لاؤسلا اذه نأ دكؤملا نم
 نيرصاحمو نيلوزعم مهسفنا نودجيس نيذلا .ريبخالا يلالملا موجه
 رايهنالابو سايلابو ...ةميزهلا نم نيدئاعلا دونجلابو ثثجلاب
 ...يسايسلاو يداصتقالا

 ك .ف

 د اهم لوألا نوناك + ددعلا  ةيبرعلا وللا



 0 ا ا د جدر كا سوت 1 1 ا ا ل تا

 وع جوع نيج دج

 ب حلاصملا دودج نامسرنو : ناب ولولا ةمئاق اق نانحت عيلخلا ابرحؤ | زاتسنففا
 1 د د :

 ناسا لاح ا

 آدبت ١9/17( لوالا نوناك / ءاثالثلا) ًادغ كني

 يتايقويسلا خمدعزلا نيب ةثلاثلا ةمقلا

 ىكربمالا سيئرلاو فوشتابروغ ليئاخيم اهلي

 وحن راظنالا هجتتو .نطنشاو يف ناغير دلانور
 ناك امم ىوقا مامتهاب ةمقلا هذه جئاتنو لامعا
 ريمفون / يناثلا نيرشت يف فينج يتمق لالخ هيلع
 *“١118. ريمفون يناثلا نيرشت يف كيفايكيرو 6
 لامآلا مجح ىلا كش نود نم دوعي يسيئرلا ببسلاو
 < ةتافوسلا مهافتلاةريسم اهتظقيا يتلا ةيعقاولا
 / راذآ يف ةيفوشتابروغفلا ةقالطنالا ذنم ةيكربمالا
 ةروتاف يف ًايلمع هقيقحت ًانكمم حبصا امو 86 سرام

 عيباسا نذنم نيقالمعلا نيب تاب وستلاو تافالخلا

 ةزدان درافيش دراودا ةراير ذنم رثكا ةقديو ةليلق
 جروج ةرايزو نطنشاول يتايفوسلا ةيجراخلا ريزو
 .وكسومل يكريمالا ةيجراخلا نيزو زتلوش

 ةيووبلا حدراوبملا ةداغ
 لوال دهشتس نطنشاو نا نآلا ىتح ايمسر دكؤملا

 .١918 ةيناثلا ةيملاعلا برحلا دعب ام خيرات يف ةرم
 عزنل قافتا لوا ىلع عيقوتلا مسارم 41445 -
 سيئرلاو يتايفوسلا ميعرلا نيب يوونلا حالسلا
 رجفتم يوون سار يفلا نم رثكا يغلُيس يكريمالا
 ىدملا ةريصقلاو ةطسوتملا خيراوصلا تامل

 برغ نادلب ةسمخ يف ةطبارملا ةيتايفوسلاو ةيكريمالا
 ءاتشلا ءدب ذنم ءابوروا قرش يف نيدليو ةيبوروا
 .١ةملا* ماع سراقلا ي وونلا

 ؟ةيوونلا ةيقافتالا هذه ةيمها نمكت نبأ

 عامتجال جودزملا رارقلا عم ًاقح تأدب ةلكشملا
 ةرورض ىلع رارقلا كلذ صن دقل .4 ماع وتانلا
 ُِق ةطئارملا ةيكريمالا ةيوونلا م حيراوصضلا ثيدحت
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 راةهق
 يفشل ناعازتلاو ةيووغلا ةيوستلا :اميدامأ ناتبضن

 :فوشتاب رؤك» 7
 ةيخيلال هلام

 تئناكو حتا نيب ةازل نم ةيدرقلا انوروا

 00 مانق رارقلا اذهل ةيسلظطالا ةعيرذلا

 ةبكتنم ةدوبح قاع ىلا ةهجوملا ىدملا ةطسوتملا

 ةيبرغلا ءازجالا نمض نيدبرغلا ءافلحلا نادلب يف

 ١98٠ ماع علطم ذنمو .ةيتايفوسلا ايريييس نم

 ةيبوروالا تاقالعلا تاسيس م7 ءاتش ةياغلو

 مدعزلا رارق يف هتورذ غلب ًاريطخ اروهدت ةيلودلاو

1 

 قرر وكسوم ني

 ةدئام نم باحسنالا فينجيرب قباسلا يتايفوسلا
 تناكو :47 ماع فينج يف نييكريمالا عم ضوافتلا
 لياقتملا'يوونلا ديدهتلا لاحفتسا نا ةعيرذلا
 انملاع نم ةديدع قطانم يف يل ودلا عضولا مزأتو

 ةانق بايغ يف «جيلخلا برحو ناتسناغفا ةدئلوب»

 اهرابتعاب ةيرسيوسلا ةنيدملا يف رشابملا راوحلا
 ىلا عقوتم وه امك داق :ةيملاعلا نمالا تامامض ىدحا

 21 - غنيشرب» خيراوص نم ديدجلا زارطلاةرجه
 بيوصتلا يف ةقد رثكالاو ىدم دعبالا ةيكريمالا
 ىلا ةفاضا .ةيتايفوسلا فادهالا ةلاطا ةعرسو
 ةسمخلا ةيسلطالا نادلبلا ىلا زورك» تافوذقم
 يذلا 8 ماع رخاوا يف كلذ ثدح دقو .ةفيلحلا

 مغر ابوروا يف يوونلا ءاتشلا ماع هيلع قلطا
 ةيريهمامجلا مالسلا تاكرح جاجتحا ةرارح
 ديدهتلا ىلع يتايفوسلا درلا رخأتي ملو .ةعساولا
 بضتب 5 ماع علطم رشويف يسلطالا يكريمالا

 يضارا ىلع ىدملا ةريصقلا ةيتايفوسلا خيراوصلا

 .ةيطارقميدلا ايناملاو ايكافولسوكيشت
 ىلع ةرداق /7  غنيشريب» خيراوص تناك اذاو

 ةيتايفوسلا اهفادها ىلا لوصولا ةعرس لازتخا
 سأدو « 7١ سأ .سأ» نإف ١“  عنيشربب» عم ةنراقم

 ىلع ةردقلاب تزيمت , 77 سبأ .سأ»و +772 سأ .
 اهفادها ىلا لوصولاب +7  غفيشريب» ةعرس لازتخا

 ليحرت نأب نذا لوقلا نكمي اذكهو .ابوروا برغ يف
 ىلا ةيتايفوسلاو ةيكريمالا خيراوصلا نم ديدج زارط

 لب ؛نمالا نم ًاديزم بلحي مل ةيبوروالا يضارالا
 رامدلا لئابسو ةعرس نا ا ديدهتلا نم اديزم

 فصنلاو ةقدقدلا نيب تحوارت يتلا ةريندجلا

 خيراوصلل قئاقد سمخلاو ةيتايفوسلا خيراوصلل
 ةيسايسلا مكحتلا ةردق ادلمع ترداص ةيكريمالا
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 وا ةهباجملاو دحلا ةعاس لحت امدنع .ةلو قسسملا

 يف بوسحنم ريغو يشابم يتوت لضخ امدنع
 .الصضاةجنشتملا ةيلودلا تاقالعلا

 ' لمخلا نمكد نما

 ايوروا ىلا هلمح . يذلا ديدهتلا نم فيزحلا اذه

 رخآ بناح نم َنَقَع روطتملا يوونلا حالسلا مكارت

 نم يا حلاصل ام قوفت قيقحت يف ةيلمعلا هتيلعاف
 نازيملا يتفك يف ؤفاكتلاو لداعتلا نال كلذ نيقالمعلا

 تاودا نم ديدجلا زارطلل نيتريمدتلاو نيتينقتلا
 يطارقميدلا يناملالا سيئرلا اهفصي امك «ناطيشلا»

 رداق ءاوسلا ىلع ةيتايفوسلاو ةيكريمالا ركينوشه

 لداعتلا ةلاحب ىمسي ام قيقحت ىلع ًايكيتاموتوا
 ةلاح يف: نوكي اهنيبرخآ ىنعمبو . .اددجم يوونلا

 ةيتايفوسلا خيراوصلا نوكت يتايفوس فده
 يه اهقيرط يف نيبقرشلا ءاقلحلا يضارا ىلع ةطبارملا
 ءافلحلا يضارا ىلع بدو به ام لك ريمدنل ىرخالا

 ديدهتلا رطخ نذا نمكن نيا .نطنشاول نييسلطالا
 ؟يوونلا

 يذلا يوونلا حلستلا قابس نا فورعملا نم
 رشنو جاتنا ف تايفوسلا حاجن ذنم هتدح تديارت

 ةيموجهلا ةيجيتارتسلا خيراوصلا نم ةبجو لوا
 , تانيتسلا نم يناثلا فصنلا لالخ تاراقلل ةرياعلا

 وا لداعتلاةلاح ةعباتتملا هتاقلح عيمج يف دلو دق

 يف نيقالمعلا نم يا نآلا ىتح عطتسي ملو نزاوتلا
 ىدملا ديعبو قلطم لكشب لوصولا يلمعلا عقاولا
 ريرحتو ىلوالا ةيوونلا ةبرضلا ةيجيتارتس ىلا
 درلاو «ةيناثلا ةيريضلا» ةيجيتارتس راثا نم هسفن
 ذنم ي وونلا لداعتلا ةلاح ءوضن نإف انه نمو .نرملا

 ةيميئقالا تايوستلا ىلا ةيووفلا تايوسنلا
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 .عقوتلا مدغ وا ةشهدلل اريثم ارما نكي مل 84 فيص
 ميدع حلستلا قابس نم طمنلا اذه نذا ودبي دق

 .ةروطخلا ميدع لقالا ىلع ايرهاظ يلاتلاب و ىودجلا
 اذه يف ىلعفلا ةروطخلاو ديدهتلا ردصم نا ريغ
 ةعرس ىلا دوعب امنإ ,اقح ىيدجملا ريغ قايسلا

 فعضلا رطاخمو .ةيحان نم ةينوزلحلا مكارنلا
 يملاغلا يسايسلا رارقلاب مكحتلاةلاحب يجيردتلا
 .ةلباقم ةيحان نم يوونلا رامدلا ايجولونكتب

 نع ةرولبتملا ةثيدحلا ةيخيراتلا ةربخلا نا
 هنأ كشلا لبقي ال امب دكؤت يوونلا حلستلا قابس
 يشن وا ضرفل ةديحولا وا ةحيحصلا قيرطلا سيل
 يسايس وا يعامتجا ماظن طمن وا ايجولويديا ةيا
 يغولا ايحيردت ممعتي !اذكمو .يللاع قاطن نع
 «”تسوكولهلل» يعامجلا مسياطلا ددصب يناسنالا

 نيب يكارتشا وا يلامسار نيب زييمت نود نم يوونلا
 يضقت هذهك ةهباجم نال رضخا وا دوسا وا ضيبا
 اقح عيمجلا ىلع

 دعاصتم وحن ىلع تدهم فرع لدق قئاقحلا هذه

 اذاو .نطنشاو ىلا فوشتابروغ ىيرط يجيردتو
 حيراوصلل يوونلا رفصلا رابخ ةيقافتا تناك

 ةيماتخلا اهتغايص تدعا يتلا  ىدملا ةطسوتملا
 زتلوشو ةزدان درافيش نيدلبلا ةيجراخ يريزو نيب
 ملحلا ةيدجبا يف ىلوالا يه ارخؤم فينج يف
 نل ودبي امك اهنأف يوونلا حالسلا عزنل يرشبلا
 ةيوست ىلع مهافتلا ةيناكما نأل ةريخالا نوكت
 هيتئتسالبلا حيراوصلل ,ذصنلا ضدفختلا

 سوؤرلا باسح ادبم ىلا راضي امدنع ةيموجهلا
 اهطير مدع ىلع ام لكشب قفتيو ةرجفتملا ةيوونلا
 تسل ةيعربمألا .ةصاخح ءاضفلا هركسع جمارب عم
 يف ةيتايفوسلا تاحيملتلا ضعبف .اقح ةليئض

 مرصنملا عوبسالا لالخ تديازت يتلا اهريغو فينج
 نم ديعصلا اذه ىلع ةلمتحم ةديدج ةردابم ىلا ريشت

 يموي لالخ فوشتايروغ لوالا نيلمركلا لجر بناج
 .نطنشاو يف هتماقا

 ةسيلقالا تاعازتلا فلم قر ثعتلا .
 يكريمالا  يتايفوسلا ضوافتلا ةدئام ةطراخ ىلع

 هلال طاقم نيسرحتولا بقارملا دجي فينج يف

 نم ليلقلا هسفن تقولا ف دجي هنكل .ًاقح ءارضخلا

 اذه يف هدايتنالل تفلملاو .ءارمحلا فالخلا طاقن

 ةينلع تاقافتا رولبي مل فينج نوثارام نا لاخملا
 تايوستب قلعتي ال رمالا نآل يضاملا يف ةلماكتم
 ةيوون تايوستب امناو .اهسفن ىلع ةقلغم ةيوون
 رؤبل ةبولطم ةيسايسويج تايوست ىلع ةحوتفم
 نطنشاوف .ةرتوتملا ةيميلقالا حلاصملاو عارصلا
 يف تانيعبسلا دقع لالخ تايفوسلا مدقت ىرت يتلا

 ىطسولا اكريماو ايساو ايقيرفا نادلب نم ديدعلا
 مسر ةداعاو ةيحان نم ةيوونلا تايوستلا نيب طبرت
 اميف نيقالمعلل ةمغانتملا حلاصملا طوطخو دودح

 يف مدختستو .انملاع نم ةيدامرلا ةقطنملاب ىمسي

 رثكا طغضلل يئاضفلا حلستلا ةعفار هسفن تقولا

 ةرزدان درافيش تاثحايم يف تفلملا نمو .نيلمركلا ىلع

 نا فينج يف دعي اميفو .ءالوا وكسوم يف زتلوش
 ءابنالا ىلع اتمّيخ رتوت هبشو عاطقنا يتظحل كانه
 ةيقافتا ددضصيو ةرم نطنشاو ةمق ددصب ةلئافتملا

 حل ًادحا نكل ىرخالا ةرملا ف يوونلا رفصلا رابخ

 .امهماما بولطملا ردقلابو اريثك فقوتي
 ةعيلطلا, اهتقتسا يتلا ةدكؤملا تامولعملا نا

 ةيتايفوسو ةيناملا رداصم نم نيلرب يف ,ةيبرعلا
 ريغو تقؤملا رثعتلا بابسا نا ىلا ريسششت ةقوشؤم
 ةصاخ ةيميلقالا تاعازنلا فلم ىلا دوعت عقوتملا
 اهنا جيلخلا برحو دوا ةيناغفالا ةطشملا

 لجعتست فوشتايروغ ةدايق نا حضاولا نمف
 نم رثكا هيف طروت يذلا يناغفالا عقنتسملا ةيوست

 فيدحترب دهع لالخ يتايفوس يدنج فلا ٠

 امصخ, وكسوم ريتعت يتلا نطنشاو ناو ةصاخ

 ديرت ال .ناغير سيئرلا دكؤي امك ادودل ايسايس

 ال :ناتسناغفا ميحح نم ًافرشم ًايتايفوس 0

 يكنابلا ءامد قعلت تلاز ام اهسفن يه اهنأو اميس

 مالك ءاج .اذهل .مانتيفلا لاغدا يف ةكوفسملا
 ةرايزلا لالخ ام ًاعون ةوسقلا ديدش فوشتابروغ
 ةمصاعلا ىلا يناغفالا سيئرلا اهب ماق يتلا ةريخالا
 نا ىلا هللا بيجن اهلالخ رطضا يتلاو ةيتايفوسلا
 ىلع ةقفاوملا ةمالعةدحاو ةرم نم رثكا سأرلا زهي

 ةروث نا٠ :هل لوقي وهو يتايفوسلا ميعزلا مالك
 ةايحتلاب :تريضتنا دق ىمظعلا ةيكارتسشالا ىبوبقكا

 قيتتس ةيرخ هيا نكن م ةدودككلا زيغ
 اذ ماشا جسما ت18 يلوح تصخ نااجتكالا
 نأب فاضاو يناغفالا هفدسض 2 نلمركلا لحجر ث ثدحت

 ناو ؛نآلا دحل ًايفاك امَعَد مدق دق يتابفوسلا داحتالا

 لبق لوا مهسفنا ةدعاسم ناغفالا قافرلا ىلع

 قدرطلا ن ناو ؛ندرخآلا ةدعاسسم ىلع دامتعأالا

 ناو دب ال ةيويسآلا لابجلا دالب فورظ يف ةديحولا
 فقوت ةطحمك ةعساولا ةينطولا ةحلاصملاب رمت
 .ناتسناغفا ىف مدلا فيزنل ىلؤا ةيرارطضا
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 و
 ةلكشملا تاضوافم لوح ةدكؤملا تامولعملا نإ

 تحت يرجت يتلا ةيرسيؤسلا ةنيدملا يف ةيناغفالا
 - فوستنروف تاءاقل اهلبقو ةدحتملا ممالا ةيار
 نيب فينجو وكسوم تاعامتجا اهلالخو ,تسوكامرا
 رودي ال فالخلا نأب ريشت زتلوشو ةزدان درافيش
 ةدم لوح امناو :يتايفوسلا باحسنالا ةيئدبم لوح
 عسضولاو .ناتسناغفاا لبقتسمو تاحسنالا

 .ناتسكاب وا ناريا ةهجل ءاوس اهبطيحملا يسايسلا
 برح ثحب يرجي ةيناغفالا ةلكشملا عم ًاطابتراو

 ةيوستلا قافاو يبرعلا جيلخلا يف ةئفادلا هايملا

 رارق ةدعاق ىلع ةيناربالا  ةيقارعلا برحلل ةيملسلا

 .69/ ةبيلودلا ةدارالا

 ةيتايفوس تاروصت عقاولا يف كانه تسيل
 برحلا لوح ةدكؤمو ةكرتشم ةددحم ةيكريما

 ريغ ,ةيناريالا  ةيقارعلا برحلاو :ةيناغفالا ةيلهالا
 وكسوم دادعتسا اهنيب نم ةمهم قافتا طاقن كانه نا

 فدهب ًايئدبم ةيرورضلا تامواسملا دقعل نطنشاوو
 اذه نإف كش نودبو .رتوتملا يلودلا عضولا ةئ

 ةجردب هضرفت ةيتايفوسلا ةمصاعلا يف دادعتسالا
 اهتمدقم ف فقت :ةطغاض ةيلخاد تارورض ىلوا
 نا نكمي ال يتلا ةيديدجتلا فوشتايروغ تاحومط
 .ةلدقملا رشعلا تاونسلا لالخ ايلمع ًاعقاو نوكت

 .اهل ةيسانملا ةيلودلا ةدظغالاو طورشلا ريفوت نودب
 فوس يوونلا حلستلا نوزلح نم ذحلا ناف اذهلو
 وهو .اريبك ًائبع ةيتايفوسلا تاقفنلا ٍلهاك نع مشرد

 اذل فوشتابروغ جمانرب يف ًايسيدئر ًافده لكشن ام

 ةفض بوص ىرخا تاوطخ مدقتلل هدادعتسا نإف

 نع ىرخأ تاوطخ عجارفلا وا .ةبكريبمالا بلاطملا

 هدئاوعتب نهترد امنإ ةيتايفوسلا ذوفنلا قطانم ةفض

 - يداصتقالا ديدحتلا ةريسسم ىلع ةرشامملا

 ةيداصتقالا ةايحلا يف يملعلا ينقتلاو يعامتجالا
 .ةنهارلا ةيتايفوسلا

 «ةيبرعلا ةعيبلطل ١ ظحلت .عقاولا اذه ءوض يف

 وا ةيسسانسلا طابشوالا ٍّق ءاوس .اتفلم الؤافت انه

 ناغير - فوشتابروغ ةمق نا ىلا ريشي .ةيمالعالا
 نيقالمعلا نيب لوالا يلمعلا لخدملا نوكتس ةيلاحلا
 ةريسسمل ًاديدهت ريثكالا دويلا ةايوسش لع قافأال

 ةقطنم يف و :ناتسناغفا يف ةرشابملا ةيئانثلا امهتاقالع
 هءازا نوربيثكلا عشا ودم يدذلا رالا .يبرعلا جيلخلا

 لابجح نم يتايفوسلا باحسنالا نوكد نأن

 يتايفوسلا جارفنالا نوكد ناو :ًاكيشو ناتبسناغفا

 عم ةسوملم ةقيقح يناردالا  يقارعلا عارصلا ِق

 .1 588 ماعلا ءدد

 نوبقارملا هيف ككشي يذلا تقولا يف و
 موجهلل ةيلمع ىودج ةيأب انه نويسسايسلا

 يف نودكؤي مهنإف :نآلا دحل هل جورملا يناربالا

 مل :نامع يف ةئراطلا ةيبرعلا ةمقلا ناب هسفن تقولا

 امناو ةيوونلا نطنشاو ةمقل ًاقادتسا عقاولا يف نكت

 ةرخآتملا ريغ ةظحلنا فو .حضاو يبرع كاردا يه

 تامواسملا حاير ديكأتلا هجو ىلع هب يتاتس ام ًاريثك
 ةمق نم ٌءادتبا ةلبقملا ةيكريمالا -ةيتايفوسلا

 .ةثلاثلا نطحشاو

 /١517 لوألا نوناك / - 553 ندعلا  ةيبرعلا ةعيلطلا

 0اس هدم دب هج وسم بد دوو موج هرعت ووو هووجستجوس»» جسوم د د جدو

 نا نس ا وح يسم“

 ادملس هتب ثلاثلا ملاعلا نرسل .انمومه مالسلا عنصو ثيدحتلاو ةيوونلا تايوسنلا»
 ا 100 وص و

 ةداقل وكسوم تلاف اذ
 ؟ررغخلا ت تافرشو هبوب نا بازحا

 ,حبحص ريغ ارارق 1
 (ةيوسحم ريغ تارماغم يف طرونلل نيدعتسم انسلو يلودلا عضولا ةئدهن ددصن نحس

 ينلا تالزانتلا دودح مسرت نا عيطتست له» :لوقا انيدل تامواسملا دودح ىلع ةباجالل

 ,؟ ناملالا عم نينيل اهلبق
 سوا طوع 2 جنم تزاوج جدو نتباوت اتي وج رج جس ب ددؤ حو جرو هجم موح جادو قطبا

 نا دكا يتايفوسلا يع ويشلا بزحلا ةدائق ْق يناثلا

 ةئدهت وه ةنهارلا ةيتايفوسلا ةيسادسلا 3 ساسالا

 ردوطنتو .ةدحتملا تانالولا ععسد ةصاخ يل ودلا عضولا

 عجب سجس

 د اة فا 1 هكا و جوس ناو و عبو خجول

 يدعسلا دينعتس .د- نيلزرب

 بتكملا وضع فوشتاغيل ثدحت ءدبلا يف

 ليئاخيم دعن ا يسايسلا لب
 يعويشلا بزحلا ملس يف فوشتابروغ (

 ةيجراخلا ةسايسلا ءاريخ ثدحت ا ,يتايفوسلا

 يلدي ةيتايفوسلا ةيسامولبدلا كوكم مهتمدقم فو
 ملاعملل تايفوسلا ةداقلا ضرعو .فوستئروف

 يذلا فوشتابروغ جهن يف ةديدجلا تافطمعنملاو

 .ةيلودلا ةسايسلا يف ديدجلا ريكفتلا ناونع لمحب

 .فصنلاو ةعاسلا ءاهز ضرعلا قرغتساو

 زومر نم ريثكلا مضي ناك نيمعتسملا روهمج
 ضعبو ايقيرفأو ايسآ يف ينطولا ررحتلا تاكرح
 .ثلاثلا ملاعلا ىف ةيعويشلا بارحالا ةداق

 ؟تايفوسلا لاق اذام

 نولحي نيذلا بناجالا نوهعمتجملا مهف فيك

 ليبونلاب ايدافتحا ةيسانمل وكسوم ىلع ًاقويض

 مالك ةيكارتشالا ربوتكا ةروثل نيعبسلا
 !؟ تايفوسلا

 تيدحنلاو عوبطلا
 يف ؛ةيبرعلا ةعيلطلا» ترواح كلذ ىلع ةباجالل

 0 ةيسيسلا تايصخشلا ىدحا نيلرب

 .مسالاب اهركذ مدع تأتراو .وكسوم ءاقل يف ةكراشملا

 نيرابجلا نيب مالسلا ةعانص :فوشتاغيل لجرلا نإ ةيبرعلا ةيسايسلا ةيصخشلا لوقت
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 يفو ,ةدعصالا فلتخم ىلع ةيئانثلا تاقالعلا

 يىحخخلا يملعلاو يداصتقالا نواعتلا اهتمدقم

 .يلاملاو

 ريظنلا ةعطقنم ةحارصب فوشتاغبل ثدحت دقل

 لجخي ةيتايفوسلا ةسايسلا لاجر دحاك هنا لاقو

 ًاريثك
 نم لقتني وهو لاثملا ليبس ىلع ةيتايفوسلا ةيوجلا
 رثكا ىرخا نادلب تارئاط دجي امنيب .رخآ ىلا دلب
 .ةحارو ةثادح

 رمأل دب الو ىمظع ةلود يتايفوسلا داحتالا نإ

 نع تف شك هنكل ًاةئينسم لاثللا نوكي ةقاريهتجززا كيك
 ةلودك : اهقيقحت ديرن ىتلا تاعلطظتلاو ةمزالا قمع

0 

 نأ» ٌكنئاق ثيدحلا ىف رمتسا فوشتافمنل

 ءانبلا ةداعا ينعتو ديدجتلا ينعت اكيورتسي وربلا
 ثيدحت كلذل ساسأكو :؛داصتقالا ثيدحت ىنعدو

 ةيرورضلا تارامثتسالا ريفوتو ايجولونكتلا
 عيطتسي ال يتايفوسلا داحتالاف .اهل ةبولطملا
 . ةيافك روطنم نع هسقن وه ناكاذا ام دحا ةدعاسم

 تايوستلا نم دب ال فدهلا اذه ىلا لو ضوللو

 اي ونس اهصصخن يتلا ةيلاملا تاقفنلا نال ةيوونلا

 تايالولا عم يوونلا حلستلا قابس ةهجاومل
 كلذك . اريثك ىندملا انداصتقا فلكت ةيكريمالا ةدحتملا

 هتارامثتسا ىلاو برغلا ايجولونكت ىلا ةجاحب نحنف

 ؟نذإ لمعلا ام
 ناب فوشتاغيل دكؤي ينينيللا لؤاستلا اذه ىلع

 ةنتايفوسلا ةصاحو ةيلودلا تاقالعلا ةئدهت

 كا هناو ٠ :يوبح نم رثكا ارما تاد ةيكريمالا

 نمؤن انثالا ةيتايفوسلا ةسايسلا يف يزكرملا
 يف رئاود كانه ناو :ةدكارتشالل يملسلا راصتنالاب
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 طوطخلا تارئاطل مدقتملا رنغ ىوتسملا

 يف ةمهاسملا ىلع ةرداق يملاعلا يلامسأرلا ماظنلا
 نيب ةيملسلا تاردابملا لويقو مالسلا مسح

 نا ع 2 نا اضيا نمؤنو ٠ يالا نيملطنلا

 ناد قلل دؤدح

 يقيرفالا ينطولا رمتؤملا بزح لثمم لءاستي انه
 نل هذهك ةسايس تناك اذإ ام ايقيرفا بونج نم
 ةددعتملا تاكرشلا عم لماعتلا رطاخم هجاوت
 باوج ناكو .ايقيرفا بونج ف ةصاخي .ةيسنجلا

 تاقالعلا ماظن يف اهينجحل لييس ال نكلو ةدوجوم

 ءاضعا دحا اما ,«ةنهارلا ةيلودلا ةيرداصتقالا

 قافرلا ناكل ل دقف ةينيطسلفلا ريبرحتلا ةمظنم

 مل ةعاسلا فصنو ةعاس ىدم ىلع مهنا تايفوسلا
 ,ةيليئارتسالا» ةيئاودعلا ىلا ةدحاو ةملكب اوريشب

 نيب تاقالعلا ةداعا تاين نع ًايلاح ددرتي ام مغر
 ال يذلا يتايفوسلا باوجلا ناكو .بيبا لتو وكسوم
 نأ كمتكن ال. ًاضيا ددصلا اذه ىف ليوأتلا ليقت

 ماع ةيساموليدلا تاق ةالعلا عطق نإ لوقي ايار كانه

 دوحو ناو حييعص زيغ ًارارإ لصضالا ىف ناك "1/

 يرورض بيس ددسن ا لت عم ةيساموليدلا تاقالعلا

 ةغايص يف انريثانلو ةرشابم عارصلا يف انتمهاسمل

 ةلكشم لحو هروضح نوديرن يذلا يل ودلا رمتؤملا

 يف ,نييليئارسالا عم ضوافتن نحنو .عارصلا

 .«ليئارسا» يف ةعورشم ةيتايفوس حلاصمو قوقح
1 004 535 

 رارفنسالاو ةندببلا
 مهدادعتسا مدع تايفوسلا دكا ءاقللا لالخ

 نادلب نم دلب يا يف تاهجوتو ةسايس ةيا معدل
 تابلوأ رايتعالا رظنب ذخأت ال ثلاثلا ملاعلا

 ةئدهت ددصبي نحن. ف ةنهارلا ةيتايفوسلا ةنيفيبسلا

 يفطر وتلل نيدعتسم انسلو يل ودلا عضولا رارقتس رقتساو

 عضولا ريتوت اهنأش نم ةيوسحم ريغ تارماغم

 ةيصخشلا تلأس انهو .«ةهباجملا ةدح ديعصتو

 ىتلا تاقافتالاو تامواسلا دودح نع يناثلا وكسوم

 ٌنرف .اهننفنل ةيفوشتابروغلا ةدايقلا اهتمسر
 يل مسرت نا عيطتست لهد» مان حوضوي فوشتاغبل

 سفوتيل ةيوست يف نينيل اهلبق يتلا تالزانتلا دودح
 0 عم تسرب

 ةعبلطلا, ثدحم د يدلبلاو يلحملا مكحلا

 اذهب ًاجافا مل ا ملعن له» هلوقب .,ةيبرعلا

 تالوحتل روهش ليق ططخن انك دقل .مالكلا

 وكسوم ريفس نم انيلطو اندالب يف ةيرذج ةبعامتجا

 ةيتادفوسلا ةروشملاو ةدعاسملاو معدلا مجح ءادبا

 باون دحا لاسرإ يف ا بوح لدمتو .ا ل

 ءودهب اوفرصت . الوغناواب انبويثا ءاطا 0

 تقولا يف نيدعتسم انسل .مكيلع برغلا ريثي ال امبو
 5 0 565566640466556 554564506646660 هةءه
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 ! اهتأشنأ يتلا تاعافدلا .مدخت حل ةّوملا هذه

 خلك 86١ ةحاسم ىلع ٠ ,ةيليشارسالا» تاوقلا

 اهسرحي يتلا ةيناثبللا ضرالا نم عبرم
 تذيع رطيتسيو يسيوشجلا نع شيج |

 نِم مهتاوقل يميمرلا ع و

 َنلِعُم راقتحاو ,ةسدقملا ةعاجشلا نم ةعرجب

 سارّخلا سوؤر قوف ناينيطسلف راط .توملل '
 نالجرلا ناكو .ليلجلا هاجتاب «نييليئارسالا»
 يتلا ةقطنملا اَمأ .ءايحا ادوعبي نلامهنا ناكردي '
 :زمر نم رثكا لمحتف اهاراتخا ٠

 قرف تحاتجا ؛ليلجلا مالس نامض لجا نمف ©
 ١9/7 وينوي / ناريزح يف «ةيليئارسالا» تاعردملا |
 بعرلاو توملا ةعراز نانبل يف نيينيطسلفلا تاعمجت '
 تاونس ثالثب كلذ دعب عجارتت نا لبق اهقيرط يف |
 شيجلل ةيركسعو ةيسايس ةثراك اهعم ةلماح '
 .«يليئارسالا» '

 اهدعيف .ًايظابتعا ةنرلمعلا تبقوت تآب مل نك

 موستل نوعين رالا ىركذلاب «لافتخالا» متدس نيمودب ١

 حيرات يف لصاف مود وهو .نيطسلف

 ةزايح لحا نم نولتاقتب نيذلا «نيبليئارسالا»و

 نينيطسلفلا 7

  ءاعبرالا ةليل نم ًءاسم ةرشاعلا ةعاسلا ىف
 نيتيعارشلا نيترئاطلا نم ةدحاو تطح .سيمخلا !
 .ةينانبللا دودحلا نم رتم 5٠6١ ىلاوح ةفاسم ىلع '

 .بيسلا فرعي مل ؟اذامل

 .روتوملا ىلع أرط ًالطع وا ًايحالم ًاطخ ناك امدر

 رابطلا تلتق تايرودلا ىدحا نا تناك ةجيتنلاو

 .لضفا ةصرفلا تناك يناثلا رايطلل ةيسنلاب . ًاروف

 ةنيبدم نم رتم ٠ دعب ىلع لقح يفطبه دقف '

 لمحت ةرايس ترم . (ةمسن فلا )١5 ةنومش تايرك '

 لتقف رانلا مودنع يئادفلا قلطا.ةدنجمو امزالم

 ركسعملا وحن مدقتي نا ليق ةدنجملا حرجو مزالملا

 ةجض نود نم ركسعملا لخاد هقيرط قش .ديعب ريغ
 اوقلتيل نيعزف دونجلا ضعب جرخف .منهج ران حتفو '
 .ةلمجلاب ترجفنا يتلا ةيوديلا ليانقلا '

 .دونجلا نم 7“ حرجو " لتقم :ةيلمعلا ةليصح

 بلق يف مدلا عقنتسم يف طقس يذلا يئادفلا لتقمو |

 ناكس مانو ةيركسعلا تازيزعتلا عمسلدلاب تيلاج

 يف نانبل وزغ ذنم ىلوالا ةرملل ءىجالملا يف ليلجلا |

 ١541 لوالا نوناك 7- 554 ددعلا  ةيبرعلا ةعيلطلا

 ميو

3 
 ا

0 
2 

: 
5 

0 
0 1 

5 
 م

4 5 
0 
 ة

2 
00 

3 
3 
3 2 
3 
1 

7 
2 

 3 م

 1 ا

 0 ما 2 نارا جادو

 ا ا

 30ج و و او
 كابا 17
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 د ا ا ا رطب ا سدود و ا دي و هور
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 عتابا امس

 جو ووو وج »جو سونا جرو هدا جلا ده مح ود هم حتما

 .19857 ماع

 نع ثدحتت ةنودجم تاعئاش تراد ءامثالا كلت يف

 ضرالا ىلع طح ةيعاوشلا تارئاطلا نم لوطسا

 نيعوطتملا دحا حرُج امنيب :«ةيليئارسالا»
 هنا مهداقتعال دونجلا صاصرب نييناطيربلا
 الو .:ةوسقلا ةديدشو ةعجوم ةيرض اهنإ» «يباهرا»
 هب حرص ام اذه ناك .ءاهبعوتسن فيك يردن
 .ةيلامشلا ةقطنملا دئاق نرمش ناد لارنجلا

 - نيطسلف ريرحتل ةيبعشلا ةهبجلا ثتدلعا
 يتلا ةيلمعلا نع اهتدلو ؤسم ةماعلا ةدايقلا

 ةينيطسلف ةيرق يه ةيبقو ..ةيبق» مساب اهتدمع

 رانلا قالطا فقو طخ نم برقلاب عقت تناك

 اهتمجاه /١154: ماع يف ينيطسلفلا  «يليئارسالا»
 لتقو ١9057. ماع ُِق نوراش ةدايقب نييلظم ةدحوأ

 .ًاينيطسلف الجرو ًالفطو ةأرما 595 نويلظملا '

 يف ىري ةقطنملا دوسي يذلا يمنهجلا ىطنملا

 نا اهل ديال كلذل . «ليئارتسا» ل ةميزه :«ةيبق» ةيلمع

 ١ة مالم م ؟نبا :وه لاؤسلاو :درت

 زف يف
 يروم نايإ :ملقب

 ممآلال ةعناتلا ثوغلا ةلاكو ءابطأ ققحتس

 برضلا لوخ ةزغ لافطأ تاداهش يف ةدحتملا
 يدبأ ىلع يجهنم لكشب هل نوضرعتي يذلا [1

 .«نييليئارسالا» دونجلا
 دعاصت عم نماّرتت لافطالا لاوقا نا هركذ ريدجلا

 رمد داكن الق :ةريخالا رهشالا ْق ماديجعلا ِق فنعلا

 .تالاقتعاو تارهاظم ثودح نود نم موب

 ذنم ديازتي يذلا دقحلاب قيعب ةزغ عاطق ن نإ»

 يذلا ثوغلا ةلاكو ريدم زليم درانرب ٍلوقي :«نيرهش

 سرادم :لافطا هيورب امي ًامتهمو ًاينعم حيصا

 ضغب - ينينورلا برضلل مهضرعت نع نيثجاللا
 .نحسلا ْق مهدوجو ءانثا  مهرامعا نع رظنلا

 ةرورضب ثوغلا ةلاكو ءابطا رارق ناك انه نم
 عمج لجا نم مهنع جارفالا روف لافطالا صحف
 .اهنوقلتي يتلا ةئيسلا ةلماعملا ىلع تاتابثالا
 .ةدحتملا ممألا ىلا اهب ريرقت عفر يلاتلابو

 يوتحي هيف قيقحتلا يرجي يذلا لوالا فلملا

 اولقتعا نيذلا راغصلا نايشلا نم ١١ ل ةيضق ١

 تيسلا مود ثوغلا ةلاكول عيات بيردت زكرم ِق

 يتلا ةرهاظملا ِق اوكراشب مل مهنأ املغ : !ئضاملا

 زدزع درط رما ىلع جاجتحالل موديلا كلذ ف تجرخ

 .ةدوع '

 ا ل ا ا ا ا

00 

 دس وة جامو بج ووو لاطواا ناو جا اب نة أ

 :فركعو جوس عد نيت نا فيرد
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 ه2 دمع

 2 2 داو 2 وب يي تيد ب محلا يك راو عر ميد د يسد

 ب جدير دو موبد

 اسسسا وسم اا ا

 و ومم#

 مهتالقنت يف ءيطاشلل ةيذاحملا قيرطلا مادختسا '

 :ةرازو الب «يليئارسالا» ريزولا نمزياو رز ٠.

 مهنم ةثالث ةلاح تع دتسا .حهنع جارفالا دعب

 لوبقم ريغ عضولا اذه نإ» . ىفشتسملا ِق ةجلاعم

 ١ نوموقد نيذلا دونجلا لوحي هنال لوا :نييبسل

 نيب دقحلا دلود هنال ابناثو . .شوحو ىلا برضلاب

 .زليم درانري ديسلا لاق .«ناكسلا
 زغ ْف فنعلاو بضغلا نا ظحالُي ؛لاح ةيا ىلع

 .تعفد ةجرد ىلا .مايالا هذه راحفنالا كشو ىلع

 ىلا 5٠٠١" مهددعو  عاطقلا يف جدو شما

: 

 ندملا نيب يسيئرلا قيرطلا ف رورملل ًايشاحت
 مهتارايس ضرعنتنت ال ىتح لاقتربلا تارايبو

 .نوبرهيو راغصلا اهبرضي يتلا ةراجحلل
 .سرادملا بالط نيب ةضاخ .ةمواقملا مادتحا نإ

 يف لافطالا سرادم عيمجتل ةرشابم ةجيتن هنأك ودبي
 يلاوح لبق تثدح يتلا تارهاظملا رثإ دحاو ناكم
 قفار امو .ةرغ نم نيبلاط لتقم ىلع ًاجاحجتحا ماع

 نيب تاقادص ءوشن اهبلع بترت تالاقتعا نم كلذ

 لوقي .مهنع جارفالا دعب ترمتساو تمن :نيلقتعملا
 نيئجاللا ءانبا ناك ثوغلا ةلاكو يف نيملعملا دحا
 نوعلظتي»:نآلا :ضالخلاا نيعرو قيوطك ملعلل قوشطعتي
 ا سيل .مهفوخ نودقفي  لاقتعالا دعب  مُهف .«فنعلل
 مهنا حيحص»  اضيا توملا نم لب .طقف نجسلا نم

 مهتكل ءلاهتعالا ءانكا ةثيسلا دلل نوم و
 ديس يعاب يف ةايحلا نا نوجتنتس

 ةداقلا مه ءالؤه نإ :ةفرشم اهنإ لب .ءءوسلا نم ةريبك
 دحا ىأر اذه ناك :«:نآلا مهتاعمتجم يف نويقيقحلا

 .ةحصلا زكارم يف نيلماعلا
 بالطلل تكرُت ةزغ عاطق ةدايق نا يه ةجيتنلا

 .ناكسلا دحا ريبعت دح ىلع .ءايسنلاو

 ءاسنلا نيب تامادصلا تدادزا ةريخالا ةنوآلا ِق

 | لوعب تالاحلا مظعم ِق بيسلاو ,نماإلا تاوقو

 1 .ءانبالا لاقتعال

 | نم يروص حابصم لتف .ًلاثم يضاملا رهشلا يف
 ١ ناك يتلا ةرايسلا تعقو نيح  يزاغفملا ركسعم

 ١ ,ثداحلا نم مايا ةعيرا دعي و.نيمك يف اهيف رفاسي
 اهل حمسو اهحارس قلطا مث .ةينه هتدلاو تلقتعا

 هتدحت دق امم افوخ ,ليللا فصتنم يف اهنبا نفدب

 . تابارطضا نم ةزانجلا
 ىّوُس ىئذلا ثلاثلا اهتيبو اهدلو ةينه تدقف

 ةمهتب نيدا دق ناك يذلا ليتقلل باقعك ضرالاب
 .دودشا نم بيرقلا لوالا اهتيب اما .نمألاب لالخالا
 مده نبح ٍِق 0/001 ماع ْق هتئوسقف دقف

 ةجحب ايلابج يف يناثلا اهتيب «نويليئارسالا»
 .عراشلا خميس ون

 اهعمد فج نويعب اهتيب ماكر ىلع فقن نآلا اهنإ
 اج بضغيو

 7 .ةيهاركلا ريثن يذلا ناطيتسالا اننهما كامشو

 | نم /8 نولتحي نينطوتسملا نا ملعن نيح ةصاخ
 | يتلا ةزغ هايم ثلث ىلع نولوتسيو ةيعارزلا ضرالا
 ١ ةرغ تناك دقل -.مهيضارا ير لجا نم ءاهرابا فجت
 1 جاتحتس اهنكل .تاونسلا تائملةبصخ ةحاو
 1 .تاوتسا٠ 1 امايساوتم

 | ةزغ نم لعجت يتلا لماوعلا ضعب هذه .
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 قيض تقولا نا نودقتعي كانه نوشيعي نيذلا
 انمز هءاوتحا دحأ عيطتسمي نا نم ريكا بضغلا ناو :

 .لوطا ا

 هرزقتعي ام اذه .«ةنسلاو .رهشا ةعبستلا نين» :

 ل

 تاثالعلا ىف ةديدج ةلحرم

 ويرول دؤلك :ملقب

 يف ةديدج ةيكيمانيد ةريخالا ثادحالا قلختس»
 ام اذه ناك ..ةيناريالا  ةيسنرفلا تاقالعلا

 ةيجراخلا مساب يمسرلا قطانلا هب حّرص
 يروت لوب «ةلدابم» نم تاظحل دعب ةيسنرفلا '

 قلعتي اميف /عيرسو مهم روطت عقوت» ناكمالاب '
 .ةيلاملا اياضقلاب
 تعفد دق اسنرف نا ىلاانه ةراشالا نم دب ال |
 م0. "1١9/8 ريمفون/ يناثلا نيرشت يف نارهطل'
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 ايد ع نوف نوف لل رع و صا ضنك حا ا ل ل ا ا ل ع يد

 عمجملل هاشلا اهضرقا رايلم لصا نم رالود نويلم
 .فيدوروا يب وروالا يعانصلا

 ,فيدروا زواجتت ةيناريالا لاومالاةياكح نكل
 تفقوا دق تناك ةيسنرف تاكرش ىلع نويد ناريالف

 .ةطلسلا .ىلا يندمخلا لصو امدنع ناريا يف اهلمع
 ناريال ةبسنلاب يلاملا فلملا ةيمها لافغا نكمي الو
 .ةتيدر ةبداصتقا ًاعاضوا شيعت يتلا

 داوملا راعبسا نا كانه نم نيدئاعلا دحا لوقد

 ٠/٠١ ةبسنب تعفترا دق موحللاو زرلا لثم ةيساسالا
 نع كيهان ,ةريخالا ةسمخلا رهشالا لالخ 7/5٠

 تفقوتو .ةّرحلا قوسلا يف لايرلا رعس رايهنا
 .تارامثتسالا

 يقارعلا ناريطلا فصق عيبطلاب مهاس دقلو

 يهو ةصاخ .اهفاعضا ىف ةيداصتقالا ناريبا تاشنمل

 ءارش لجا نم ةبعص ةلمعل ةحاحلا سما ىف
 .ةحلسالا

 فيدوروا نيدل اسنرف ديدست ةيمها يتأت انه نم
 . دئاوفلا اهيف امب رالود يرابلمب ردقي يذلا

  ةيسنرفلا تاقالعلا عيبطت ناك ول ؛نكل
 نمز ذنم لاكشالا لحل لاملا ىلع ارصتقم ةيناريالا

 لجا نم سما اهطورش نارهط تررك دقف .ليوط
 سيرابب اهتقالع نأب اهفارتعا نم مغرلا ىلع عيبطتلا
 : يه ةيناربالا طورشلاو .:ةديدح ةلحرم تلخد:

 ةياعدلا فقو لجا نم تاءارجالا ذاختا سيراب ىلع»
 ١ ءاسسنرف يف ناريال ةيداعملا لامعالاو

 ةئدهتل ايفاك يوجر دوعسم داعبا نكي مل .نذإ
 .ىلالملا

 قلرفلل ةياركسعلا ةدعاسللا يفقوت | اسفوف رراعم
 .٠«نارهط .هلمتحت ال ىذلا رمالا

 نارتيم اوسنارف سيئرلا ركذ :طورشلا هذه لوح

 يزف د تش ا ا ل رع عا 0
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 نكل شاقن عوضوم سيل عوضوملا اذه نا سما
 .«نارسال اودع نوكنتس اسسنرف نا يدعي ال اذهب

 ًائيش ركذي مل نارهط ويدار نا ةظحالملاب ريدجلا
 هنال هحارس قالطا ناريا دوت يذلا شاقن سينا نع

 اما .يروثلا سرحلا ريزو تسود قيفر قيدص
 مايقلا مدع ىلع ةممصم يهف ةيسنرفلا تاطلسلا

 مل املاط شاقن سدنا نع جارفالا حلاصل ةردابم يآب

 |  .نامفوكو نيتنوفو نوتراك حارس قلطي
 مهنال اروف مهحارس ديكانتلاب قلطت نل نارهط نكل

 : .اهتاناهر ىدحا نولكشي
 ىوطنا دق الصف نا لوقلا نكمي .لاوحالا لك يف

 .ةيناريالا _ ةيسنرفلا تاقالعلا يف

12 

 ا يالا 2

 جءاطسع

 نويبيرت دلاربهلا

 اكربمأو ايناطيرب
 ةففصلا نامجاشت

 سميج يراب :ملقب

 تيرغرام ايناطيرب ءاررو ةسيئر تيضغ

 حارس قالطا يسنرفلا رارقلا نم رشتات
 يف طروتلاب مهتملا يجدروغ ديحو يناريالا

 يف سيراب تحاتجا يتلا ةيباهرالا تاريجفتلا ةجوم
 حارس قالطا لباقم كلذو ١1487. ربمتبس / لولبا
 ,نانيل يف نيزجتحملا نييسنرفلا نئاهرلا نم نينثا
 نارهط ف ةيسنرفلا ةرافسلا يف لوالا ريتركسلاو

 ! عم ةلاسملا ثحشسس اهنا رشت ننان هدسسلا تلاق

 | ررقملا ةيبوروالا ةعومجملا لود ةمق يف كاريش كاج
 |  .يلاحلا عوبسالا ةياهن يف نغاهنبوك يف هدقع

 داقتنا نع كلذك ةدحتملا تايالولا عروقت مل

 مساي يمسرلا قطانلا راشا دقف .يسنرفلا فرصتلا

 دق نئاهرلا ىفقطاخ نا ىلا سما ةيكريمالا ةبجراخلا

 .اوتفوك
 لماعتلا نا» تدكأف ايناطيرب ءارز و ةسئئر امأ

 فنعو رثكا فطخ ىلا طقف دوقسس نييبياهرالا عم

 يهف .باهرالا ةحفاكمل لضفالا ةقيرطلا اما .دشا

 | يه هذه :مهبلاطمل ًادبا ملستست نل كنا ىلع رارصالا

 | اسنرف فرصت زيلجنالاو ناكريمألا نولوؤسملا
 لود عم اهيلع تعقو ينلا تاقافتالاب الالخا

 ةمق رمتؤم ف و يضاملا ماعلا يف ةيبوروالا ةعومجملا
 يذلاو .وينود / ناريزح يف دقعنا يذلا ةبقدننلا

 مدعو باهرالا دض ءعافلحلا عم مزحد فوقولل اعد

 ةل» .مهاعري نمو نييباهرالا ديدهت ماما نرابتلا

 سما ةيندنللا زمداتلا ةفيحص هتدتك ام اذه ناك

 م

 م ١ م0 لوالا نوناك ١ 5*5 ددعلا  ةيبرعلا ةعيلطلا
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 هنوجسو لورتدلا مومه لواتنل ةيسنرفو ةيدرع ٠ 7 سايس تاصخش

 ةربودلا قوسلا قرادسلا رارقتسا نامضل ةديدج لئاسو نع ثحبتو
 ١ ووو امد هو وع وس جة لا

 لكلا قيفاتصم دنحا تدريس دي ج5

 نادلدلا ْق ةيينجالا تالمعلا نم ةسسئرلا

 رودلل ةحبشتك- مهالا وهو-ًاضيا نكلو .هل ةردصملا

 .ةيلودلا ةيجيتارتسالا تاقالعلا يف هبعلب يذلا

 قاوسا ف تن تثدح يتلا تارييدغتلا لك نم مغرلا ىلعو

 يسيئرلا ردصملا لازي ا لورتبلا ناف .ةيلودلا طفنلا
 يف عساو قاطن ىلع مدختست ةيلوا ةدامو ةقاطلل

 .ةيملعلاو ةبعانصلا تالاجملا مظعم

 ثادحالاو ةيسايسلا لماوعلا نا لوقلا نكميو
 يسيئرلا رودلا بعلت يتلا يه ةئراطلا ةيملاغلا
 انه نمو ...ةيلودلا ةيطفنلا قاوتسالا ٍِق حمساحلاو

 .قوسلا هذه يف ةفلتخملا تالامتحالا ةسارد نإف

 تاقالعلا لكشو ةعيبط ىدم ىلع ساسالا ف فقوتت

 .ةمئاقلا ةيلودلا ةيسسابسلا

 تلاز ام يبرعلا جيلخلا ةقطنم نا فورعملا نمو
 ةيطفنلا تاجابتحالا مظعمل يسيئرلا عينملا لثمت

 هذه يف يبسنلا طويهلا نم مغرلا ىلع :ةيلودلا

 ةدئاسلا ةينمالا عاضوالا سكعنت انه نمو .ةيمهالا
 نإف رخا ىنعمب .ىقوسلا ةلاح ىلع ةقطنملا هذه يف

 زارقتسا مدع ينعي ينايسلا نارقتسالا مدع
 ةيبصعلا نم عون ةدايسو ةيلودلا قاوسالا
 حيحص سكعلاو .اهيف فوختلاو

 ةفرغ اهتدقع يتلا م ةيمها ينأت انه نمو

 زكرملا عم كارتشالاب ةيسنرفلا  ةيبرعلا ةراجتلا
 ىلا 717 نم ةرئفلا لالخ ةيلورتيلا .تاساردلل يبرعلا

 تءاج يتلا ,يضاملا ريمفون / يناثلا نيرشت 4

 ةيمنتلا  يبرعلا ٍلورتبلا, ناونع تحت
 نم ديدعلا اهرضحو .«يل ودلا نواعتلاو ةيداصتقالا

 ةيسنرفلا ةيداصتقالاو ةيسايسلا تايصخشلا

 يتلا قاروالا ضعبل ضرع يلد اميفو .ةيبرعلاو
 :اهيف تمدق

 قارزلا دبع روتكدلا اهمدق ىلؤالا ةقرولا
 اهيف لوانت .اسنرف يف يقارعلا ريفسلا يمشاهلا
 / ةييرعلا تاقالعلا ُِق اهريثآنو جيلخلا برحد

 يبرعلا جيلخلا ةيمها ىدم ىلا راشأف .«ةيبوروالا

 ١9:41 لوالا نوناك 7 575 ددعلا. ةيبرعلا ةعيلطلا “5

 هعقوم مكحب ءاوبس .اقيفلنماتقاو دقيقا سشملا

 ةقاطلا رداصم مها دحا هدرايتعاب وا «قارغحجلا

 اهلثمت يتلا ةيمهالا مكحب وا ملاعلا يف ةيطفنلا
 .ةيعانصلا راطقالل ةيسنلاب ةيجيبلخلا قوسلا

 توحلا هيج
 مدع ىدؤي نا يعيبطلا نم ناك دقف كلذلو

 نيفرطلا ىلع ريثأتلا ىلا ةقطنملا يف رارقتسالا

 لود ةصاخ ملاعلا راطقا مظعم ىلعو لب .نيبراحتملا
 ىلا ددصلا اذه يف اريشم .ةيبرغلا ابورواو جيلخلا
 1١9/٠0 ةيسمخلا ططخلا يف مت يذلا عجارتلا
 بناجلا ىلعو .يبرعلا جيلخلا راطقا لخاد 6
 هذه ىلا ةيبيوروالا تارداصلا تعجارت رخالا

 نا ىلع دكؤي يذلا زمالا .سوسحم لكشم ةقطنملا

 ماع ربمتبس / لوليا 4 ذنم تأ دب يتلا ترحلا كلت

 نادلنلاو اغيمج ةقطنملا لود اهنمت عقدت

 دعب يمشاهلا روتكدلا ضرع مث .ًاضيا ةيبوروالا
 ةيعانصلا نادلدلا نيب ةقالعلا ةعيبط ىلا كلذ

 تأدب دق اهنا ىلع دكاو :ثلاثلا ملاعلاو ىرتكلا

 ةسفانملا ءوض يف ءلاكشالا ةددعتم ًاراعيا ذخاأت

 دتشت نا عقوتي هنإف مث نمو .قاوسالا ىلع ةديدشلا
 دقعلا ىف اهتورذ غلبتل :نمزلا مدقت عم ةسفانملا هذه

 نكمتيس يذلا وه ديحولا حيارلا نا ىريو .مداقلا
 هعم لماعتلاو ثلاثلا ملاعلا لكاشم باعيتسا نم

 .لدانتملا مارتحالاو ةكرتشملا حلاصملا ساسا ىلع
 :برحلا كلت ءاهنا يرورضلا نم حصا كلذ ءازاو

 نم ًافوخ ٠ اهئاهنا ْق يناربالا ماظنلا بغرد ال يتلا

 بناجلا ىلع دجن امنيب .ةيدرتملا ةيلخادلا هعاضوا
 مالسلا تاردابم لكي بحر دق - قارعلا  رخآلا

 مالس ةردابم حرط لب .اهئاهنال تلذب يتلا يعاسملاو
 ةيلودلا دودحلا ىلا طورشملا ريغو لماشلاو لماكلا

 ةيقافتا عيقوتو :برحلا ىرسال لماكلا لدابتلا عم
 دلب لك مارتحاو نيتلودلا .نيب ءادنعا مدعو مالس
 نوؤشلا يف لخدتلا مدعو رخآلا دلبلا رايتخال

 .ةيلخادلا

 .يملاعلا مالبسلا ىلا نيعادلاو ةقطنملا ف مهحلاصم

 ىلع يناريالا ماظنلا ثحل دهجلا لذي ةرورض ىلا

 مه دوهج اولذدب نا مهيلعف ضفر اذاف .برحلا ءاهنا

 هداجاشحا ىلع ماظحلا اذه ل وصح عدم لحا نم

 .برحلا يف رارمتسالا نم هنكمت يتلا

 ةاثاو احسالا طوش
 الوقت روتكدلا اهمدق دقف قارؤالا يناث اما

 ةيلورنيلا تاساردلل يبرعلا زكرملا ريدم سيكرس
 5 ةيبرعلا تاقالعلا ىلع هدرثأ و لورتيلا» نونعملاو

 راشآأو . :ايداصتقاو ابلامو ايراجت ةسوروالا

 دق ىل ورتبلا بدالا نا ىلا هتسسارد ةيادب ىف ثحابلا

 يتلا ثادحالا دعيو :تانيعيسلا فصتنم ذنم زكر
 ةروتاف عافترا ىلع .ةيطفنلا قوسلا اهتدهش
 كلذ ريثأتو ةيبرغلا نادلبلل ةيطفنلا تادروتسملا
 .هفالخؤو تاعوفدملا نيزاومو مجسدلا تإالدعم ىلع

 - ةرشابملا ريغ  ىرخالا راثآلا ةسارد لمها امندب
 هذه ىلا ةيبوروالا تارداصلا ومن نع ةمجحانلاو

 تارداصلا نا ىلا راشا ددصلا اذه ىفو .راطقالا
 , 15/7 ننم .تطغ دق ةيبرعلا راطقالا نم ةيلورتسلا
 يف ءاضغالا ةيبوروالا راطقأالل تادراولا فصن

 /.07 ٠ نم رثكا يطغت تناك نا دعي .ةكرتشملا قوسلا
 .تادراولا هزه نم

 نم ةيبوروالا تادراولا يف طوبهلا ببس للعيو
 نيجتنملا نم داريتسالا ةدايز ىلا ةيبرعلا ةقطنملا
 ةفصبو .كيبوالا ةمظنم يف ءاضعالا ريغ :نيرخآلا
 ةيمكلا تفعاضت ىذلا لامشلا رحب لورتي ةصاخ
 يف اذه .1485-- 1١9/0١ ةرتفلا لالخ هنم ةدروملا

 يبوزورالا - يبرعلا راوحلا نم ةزوض :نودتنملا

 141-34 خ31 خللا م1



 رثكاب ةيبوروالا تادراولا هيف منت مل يذلا تقولا
 .طقف /* ,9 نم

 قوسلا نا كلا ددوبيلا اذه نم مغرلا ىلعو

 اموروال .ايساشاو اماه القت لثمت لظنس ةبيبرعلا

 ليقنسمي ةصاخلا تاعقوتلا ءوض يف .:ةيبرغلا

 عم ينايفوسلا لورتبلا وا لامشلا رحب لورتب
 يطايتحالا ةبسن عافترا نا رابتعالا نيعب ذخالا
 اهدحو كيبوالا نادلي كلمت ثيح .هنم يملاعلا

 برحلا زارمتسا راثأ يمشاهلا قازرلا دبع . د

 - 4111/1 1 ةانننلات - 5

 يواسي ام وهو) يملاعلا يطايتحالا نم 5
 يملاغلا يطايتحالا يلامجا نم ليمرب رايلام 4.4
 ١19/85(. ةياهن ىتح راملم 4 , ١ غلابلا

 ةجئبتنك تن تلو يلا راشإلا ىلا كلذ دعب ضرعيو

 ةميق نإ ىايشيفا :قاوبسألا يف راعسا ! طوخبيل
 قوسلا وحن ةهجتملا ةيبرعلا ةيلورتبلا تارداصلا
 رالود رايلم 18 نم تطبه دق ةكرتشملا ةيبوروالا
 ىذلا ماعلا) ١9/65 ماع رابلم 58,4 ىلا ١ مد ماع

 219/5 ماع يف طقف رايلم 18و (راعسالا برح قبس
 :سيكرس الوقن روتكدلا ظحالي ىرخا ةهج نمو

 7٠5/ تغلب دق يبرعلا لورتبلا تارداص ةميق نا
 198٠, ماع هنغلب يذلا ىصقالا دحلا نم ًابيرقت

 تارداصلا مجح طوبه ىلا كلذ ف ببسلا ٌدالعم

 ةيناث ةهج نم راعسالا روهدتو .ةهج نم ةيبرعلا
 هذه ٍِق دّئاسلا مخضتلا نع مجانلا رثالا ةفاضا عض

 تطبه يلاتلابو رالودلا ةميق لكات نع ًالضفو راطقالا
 لالخ /5/ ةبسنب لاومالا هذهل ةيئارشلا ىوقلا
 19/٠-1985. ةرتفلا

 ىوتسم نع سيكرس روتكدلا لءاستي كانهو

 ةمظنم هنع عفادت نا بجي يدلا مئالملا راعسالا

 ىلع ةظفاحملا انبغر اذا هنا ىلا كلذ يف اريشم كيبوالا

 ةلوقعملا راعسالا نإف ١98٠١ ماعل ةيئارشلا ىوقلا

 سفن ىلع ةظفاخملا اندرأ اذا اما ؛ارالود 45 .ىلا لصت
 ىلع قياسلا ماعلا) ١186 ماعل ةيئارشلا ىوقلا

 "4١ ىلا راغسالا عفترت نا بجيف (راعسالا برح

 طوبهل ي وسأملا ريثأتلا حضوت ماقرالا دده ؛ ًارالود

 هجاوت يتلا :هل ةردصملا راطقالا ىلع طفنلا راعسا

 امندب .ةداح ةيداصتقا تامرااهمظعم يف ايلاح

 - ةدروتسملا نادلبلا د بناجلا ىلغ تداع
 ةمدق ليلقت اهيسأر ىلع ةماهلا عفانملا نم ديدعلاب

 اهنأ ودين ايازملا هذه نكلو .طفقنلا نم مهتادراو

 قطابتلا اهنم ةدددع لماوعل ةجيتنك صقاشنتن

 فاشكتسالا تاقفن يف ١985/١9586 ذنم ظوحلملا
 ىلا ىدا يذلا رمالا طفنلا نع ثحسلاو بيقذتلاو

 نم كلذ ديفي ام عم ؛ةيلورتبلا تايطاينحألا عجارت

 ميعدت ةرورض ىلا ثحابلا ريشي ماتخلا يفو
 فارطالاو ةيبرعلا راطقالا نيب ةلدابتملا تاقالعلا
 لوح ةفلتخملا تاروصتلا عضو ةيغب ةيبوروالا
 .امهنم لكل ةكرتشمل ا حلاصملا

 ىدقنلا ماظنلا حالصا
 نع ةودنلا هذه يف ةثلاثلا ةساردلا تناك مث

 ينازوت راكي ديسلا اهمدق يتلا «دقنلاو لورتكبلا»

 ,ةيسنرفلا  ةيبرعلا ةزاجتلا ةفرغل ماعلا ريتركسلا
 ةيلودلا ةيدقنلا عاضوالا ٍْق تارييغتلا عيش اهيفو

 «نآلا ىتح /١1941 وينوي - ناريزح نم ةرتفلا لالخ

 يملاعلا زايهنالاو ةصروبلا ثادحا اهتللخت يتلا
 يل ودلا دقنلا قودنصل ةنونثسلا تاعامتجالاو

 ةنازخلا ريتركس ركيب سميج اهيف نلعا يتلاو
 ةديدج ةيدقن ةدعاق قلخب هحارتقا نع ةيكربمالا

 اهسسآر ىلع ةبلوألا تالمعلا نم ةلس ىلع زكترت
 .«بهذلا

 نا ًاحضوم هتسارد «ينازوت» ديسلا أدبيو

 مت نا دعب كلذو هيلع قلطي امك «ماظنلا» سيلو
 ةيقافتا» ذنم ةعبتم تناك يتلا «ةبعللا دعاوق» قرخ
 ىلع للديو ,1417 سرام / راذآ ىتح ؛زدوو نوتيرب
 نيتيساسا نيتيضق نم يلودلا فقوملاب هذه هتجح
 .فرصلا راعساو ةينويدملا امه

 ثلاثلا ملاعلا نويد غلبت امنيب هنا ىلا ريشي انهو
 ىلع ةقحتسملا نويدلا نإف ءابيرقت رالود رايلم فلا
 .رالؤد رابلم فالا ةعبس غلبت ةيكريمالا ةموكحلا

 هذه لح ةرورض لوح بصني زيكرتلا نإف كلذ عمو
 ءالما نم كلذ هينعب ام عم .ثلاثلا ملاعلا يف ةلكشملا

 اما .راطقالا هذه ىلع يلودلا دقنلا قودنص طورش

 امكأ د ضفرت اهناف ةدحتملا تانالولاب قلعتبي اميدف

 ةرورض ىلع ركرت اهنكل يلخاد مخالصا نع ثيدحلا

 ةبيبيرقلاابنتاملا بناج نم حالصالا يتآي نا

 نهارلا يلودلا ماظنلا نا دكؤي يذلا رمالا .نانايلاو
 نم ةريغص ةعومجم وا ةلود يديا ف ةبعل ايلاح

 ةفاك يناروت ديسلا شقاني مدقلا ثحملا اذه

 يدقنلا ماظنلا حالصا لجا نم ةحرتقملا لولحلا
 يبرعلا رانيدلاب ءاهتناو ءركيب عورشم» نم اءدب
 بايسحلا ةدحوو ةصضاخلا بحسلا قوقحب ارورم

 ةيحالصض مدع ىلا اريشم ؛هفالحو «وكدالا» يبوروالا

 ىلع ةرصاق تلاز ام اهنال تاودالا هذه نم لك
 هتابلال ًاقفو نهارلا يلودلا عقاولا غم لماعتلا
 يرورضلا نم حبصا انه نمو . تدل تايلوس

 عاضوالا رارقتسا نامضل ةديدج ةليسو نع ثحبلا
 ةميق تابث نامضو .لكك ةيلودلا قاوسألاب راعسالاو

 يحد همدلا نولدنلا

 0 سيئر يرابعلا ىلذاشلا ديبسلا كلذ دعي ثدحتو
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 نع ايقيرفا يف ةيداصتقالا ةيمنتلل يبرعلا كنبلا
 يبرعلا نواعتلاو ةيلورتبلا تادئاعلا» عوضوم
 هتدعل يذلا رودلا ةسسارد لواح دقو .يقديرفالا

 ةراقلا عم نواعتلا معد يف ةيدرعلا تانوهملا

 نم ديدعلا دوجو ىلا كلذ يف اريسشم ةيقدرفالا

 نواعتلا اذه نم لعجت ينلا لماوعلاو بابساإلا
 ىلا تفقو دق راطقالا هذه نا ةصاخ :ةحلم ةرورض

 نايكلا عم اهعارص يف ةيبرعلا راطقالا بناج
 رارق ىلع ءانب هعم اهتاقالع تعطق ني ينويهصلا
 .ةيقيرفالا ةمقلا

 فالتخالا هتملك يف ءيرايعلا يذاشلا ضرع دقو
 كلتو ةيبرعلا .تانوعملا نيب يرهوجلاو يعونلا
 لثمت ءاوس .ةمدقتملا ةيعانصلا نادلدلا نم ةمدقملا
 ةليصح نم اساسا يتأت ذإ اهرداصم ثيح نم كلذ
 تانوعملا ردصم نوكب امنيي ةبيطقنتلا تارداصلا

 ومنلا نع ًامجان ةيلامسأرلا نادلبلا نم ةيبنجالا
 تانوهعملاف رسخآلا ديعصلا ىللعو .يداصتقالا

 ًاماقرا .اهماجحا يف تلثم ايقيرفا ىلا ةهجتملا ةيبرعلا
 - تغلبف .نآلا ىتح قرشلا وا برغلا نم مدقت مل
 ةمدقملا تانوعملا فاعضا ةعبس  لاثملا ليبس ىلع
 نواعتلاو ةيمنتلا ةمظنم» نم ءاضعالا نادلبلا نم

 عيزوتلا ةلأسمل ضرع كلذ دعبو .«يداصتفقالا

 ىلا راشاف تانوعملا هزهل ةيقلتملا فارطألل قفارغجلا
 .يلامف لاغنسلا اهيلت اهسأر ىلع يتأت اينيغ٠» نا
 اينازنت ءوساف انيكروب .ادنغوا .اينيك .اييمارف
 وحن ةجتت اهنا .دكؤي يذلا ربمآلا .«نوريماكلاو
 - اهنع عاشي امك - سيلو .ًاجايتحا رثكالا نادلبلا
 دجوت ال هنا امك .طقف ةيمالسالا لودلل هجتت اهنا
 ماوعا لالخ ماقرالا هذه طوبه ىلع تارشؤم ةيا

 .طقنلا راعسا روهدت دعب يا 5 ١9803

 يتلا قاروالا ضعبل ,عيرسلا ضرعلا اذه دعب
 ظحول هنا ىلا ةراشالا اذب ردجت .ةودنلا هذه ىف تمدق
 اهتيسارد بلطتت تناك يتلا رواحملا نم ديدعلا بايغ
 وا قاوسالاب ثدحي اميف ةيطفنلا تاكرشلا رود لثم
 نيتوقلا يف يرجت يتلا ةيسايسلا تارييغتلا
 نمو .هفالخو. طفنذلا راعسا ىلع دريشاتو نيدمظعلا

 تاساردلا يدعم ميدقت نا حوا دقف ؛ىرخا ةهج

 ,ةيملعلا تسسلو ةيفيظولا مهتغيص ىلع زيكو دق

 ملكتملا مسا ركذي نا يا. حيحصلا وه سكعلا مهوب

 نمتؤملا ىلع عبصي يذلا سمالا .هبتقيطو,مثررالوا
 ملكتي ثدحتملا نا ىلع دكؤت يتلاو ,ةيملعلا هتفص
 ىلا ردابتي دق امك ,ةيفيظولا سمدلو ةيملعلا هتفصد
 .تعبتا ينلا ةقيرطلل ًاقفو نهذلا

 ةريبكلا دوهجلاب هونن نا يغيني انناف اريخاو
 ميظنتو دادعا ىلع نوفرشملا ةداسسلا اهلذب يتلا

 ةيلورتيلا ثوحبلل يبرعلا زكرملا نم ءاوس ةودنلا
 ةرورض تحضوا ينلا .ةيراجتلا ةفرغلا.نم وا
 عطقنا يذلا يبوروالا  يبرعلا راوحلا رارمتسا
 ةودنلا هذه تءاحجف .ايبرقت تاونس رشع دنم

 نيب تاءاقللا هذه لثم دقع ةيمها ىدم حضوتل

 لصوتلا ةيغب نييبوروالا مهئارظنو برعلا ءاريخلا
 .. مهند امدق قاوسألا ةكرح مكحت ةماع دعاوق ىلا

 يلامجلا حاتفلا
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 2. تي 2 هع ع و ا و

 قرشلا غنوك غنوه ليئارسا» ريتعن نا بجي»
 ًاضيا يهو ًايِجولونكت روطتم دلب يهف .طسوالا

 ةراجتلل تلايقافتاب عتمتي يذلا ديحولا دلبلا | "ل
 ةدحتملا تايالولاو ةكرتشملا ةيبوروالا قوسلا عم ةرحلا
 لوؤسم ويلوتس لانودل هب حرصام اذه .«ةيكريمالا
 :لاقو .ةيبوروالا  «ةيليئارسالا» ةيراجتلا ةفرغلا

 ماربا امهلوا .تاقالعلا هذه ةيمنتل نيقيرط كانه

 ءوكيالا» ةيبوروالا باسحلا ةدحوب ةيراجتلا دوقعلا
 وه ىناثلاو ءفرصلا راعسا تالكشم ىلع يلغتلل

 : « يجولونكتلا لدابتلا
 هيف دعتسي يذلا تقولا ف .ثيدحلا اذه يتأبو

 ةيراجتلا ةيقافتالا ذيفنتل ينويهضلا نايكلا
 ماع يف ةكرتشملا ةيدوروالا قوسلا عم ةسعفوملا
 ماع يف لماكلا ذيفنتلا زيح لخدتس يتلا 6

 ةطقن لثمي ام وهو .ايبرقت ماع دعب يا 4 !١

 ينويهصلا داصتقالا يف ةماه قالطنا
 ذنم لمعي ينويهصلا نايكلا نأ فورعملا

 .هتارداص عيجشتو معد ىلع .تانيعيسلا فصتنم

 لجا نم كلذو .ةرفتست قوش نامتخ لع لمعلا. ةيغب
 ةيداصتقالا هتدجتتارتسا ذيفنت ذىفنت ْق ةمهاسملا

 .يداصتقالا هومن مث نمو ةيركسعلاو

 ةطيحملا ةيعيبطلا قاوسالا نم هتامرحل ارظنو
 «ةعطاقملا» ةسانسل ةجيشن ةيدرعلا قوسلا يا هب

 لواحب هنإف ,ةيبرعلا ' ءاطمقالا مظعم اهجهتنت يتلا

 واةيسورؤالا نادلدلا ُِق ةدوشنملا هتلاض نع ثحسدلا

 راطقالا ضعب نع الضف .ةيكريمالا ةدحتملا تانالولا

 .ةينيتاللا اكريماو ةيقيرفألا
 د .ةكرتشملا ةيبوروالا وسلا تيقب اده نمو

 ذإ .ةينويهصلا ةراجتلل بسانملاو مئالملا نويزلا

 يلامجحا نم 5 يلاوح ةعومجملا هذه تادراو غلبت

 اهتارداص غلبت امنيب .ينودهصلا نايكلا تارداص

 ةيكريمالا ةدحتملا تايالولا لتحتو .ابيرقت /7 هيلا

 7 ةدنوبهصلا تادراولا نم )١9/ ةيناثلا ةيترملا

 اكريما نادلب ىلع عزوي يقابلاو .(اهتارداص نم
 ىلا كلذ يف بيسلا عجريو .انيساو ايقيرفاو ةينيتاللا

 يتلاو قوسلا دذه ىلا ةهجتملا تارداصلا ةعيبط

 اهبرقل ارظن .ةيعارزلا تارداصلا يف ًاساسا زكرتت

 ىلع بلطلا ةيبلت نم اهنكمي يذلا رمالا .يبسنلا
 تاريدقتلا ريشت انهو .ةعيرس ةروصب تاجتنملا هذه

 .نودمتعي ةنياهصلا نيعرازملا نم /؛٠ يلاوح نا ىلا

 نم ناك كلذلو .قوسلا عم تاقالعلا ىلع ءاساسا

 اينايسا مامضنا ةيضق دذوحتست نا يعيبطلا

 ريكفتلا ٍّق اماه ازيح قوسلا ىلا لاغتريلاو

 ىلع اب املاح طغضلا ىلا اهعفد يذلا رمالا يدويهصلا

 ءاشنا نع ةجيتنلا ترمثآف :قوسلا هذه تاموكح

 .بديا لتو ديردم نيب ةيسامولبد تاقالع

 بصتنت ةينوينهصلا فادصالا:' ناف لاح يا فو

 قاوسالا وزغ ةلواحم وه يسيئر فده لوح انتتانبأ

 نم كلذ هينعيام عم .اهيلع ةرطيسلاو ةيبرعلا
 ينلا ةيندعملاو ةيعارزلا ماخلا داوملا ىلع لوصحلا

 ىف بغرت بدبا لت نا امك .اهيلا ةجاحلا دشا يف يه

 ةراجتل زكرمك اهتاناكماو يفارغجلا اهعقوم لالغتسا
 ةيلاعف رثكا رصانع اهل حيتي يذلا رمالا :تيزئارتلا
 ىدل ىعست يهف يناتلابو .يداصتقالا ومنلل

 ةيغب ةيكريمالاةدحتملا تايالولاو نييبرغلا اهتافلح
 رداق دلبك اهسفن ميدقت قيرط نع .كلذ يف اهتدعاسم

 اهبلا جاتحت يتلا ةمئالملا ايجولونكتلا ريدصت ىلع

 يعارزلا لاجملا يف ةصاخ ةفصينو .راطقالا كلت

 ْق ,علطخحتو . ةيوارحصلا يضارالا حالصتساو

 لا طيدولا رودي مطسيقلا لا هسفت تقلا
 .ةيلاملا قوسلاو ةيبرعلا قوسلا نيب يجولوكنلاو
 ةيشودهصلا فيراعم ةفيحص هيلا تراشا ام وهو

 لودلا ةوق فعضو لورتبلا ةمزا نا,اهلوقب

 ةميق ضافخنا ىلا تدا ايداصتقاو اد ايسانس ةيب ةييرعلا

 ىلا انعفدي يذلا رمالا .ىلود يلام زكرمك نيرحيلا

 تفاضاو .«تالبا يف زكرملا اذه ءعءاشناب ةنلاطملا

 ناكملا الوأ ًاجودزم اريربت اذهل نإ. اهلوق ةفدحصلا

 .ايسآ قرش بونجو ةيبرغلا ابوروأ نيب بسانملا
 .«لورتيلا لودب طيترملا يلاملا طاشنلا يناثلاو

 نال ىعسي ينويهصلا نايكلا.نا حضتي انه نمو
 قاوسالا ىلا ةمدقتم ةيريدصت ةدعاق حبصي

 وهف يلاتلابو :ةيبرعلا قوسلا ةصاخؤ هب ةطيحملا
 ىلا .فدهي نوناق نادصابي ةيبوروالا نادلبلا بلاط
 ةبلودلا تاكرشلا عطاقت يتلا ةيبرعلا لودلا ةبقاعم

 تايالولا ىف قبطملا نوناقلا رارغ ىلع .هعم ةلماعتملا

 نع لؤابستلا حبصي انه نمو .ةيكربمالا ةدحتملا

 !2,١ 9 ماع دعب اج تاقالعلا هذه لييقتسم

 0 نيديعصلا ىلع يبوس كلا
 فقوملا كلذ ةهجاومل برعلا ّدعا اذامف ...يسايسلاو

 يداصتفقالا مسقلا

 مدلل ماهل كالا كاد 36



 داصتقالا رامضضا

 ةيرصملا نويدلا ةلودج ةداغا

 عم ةيرصملا ةموكحلا تقفنتا
 ةلودج ةداعإ ىلع ةيناملالا اهتريظن
 ةقحتسملا ةماعلا ضورقلا نم ءْرِج

 ةيادب نم ةرثفلا نع .ىلوالا ىلع
 ٠" ىتح 1981 يناثلا نوناك
 . ١ ةرلىم ناريزح

 م٠6 ةلودح لمشد قافتالا اذهو

 نوينم 871) يضاشلا كرام نوجلم
 ةقحتسملا نويدلا يلامجا نم (رالود

 اهردقو ةيناملالا ةموكحلل رصم ىلع
 ةرتف ىلع صئيو .رالود رايلمف 65
 لدعمو تاونسس سمخ اهردق حامس
 ./5 , © هرادقم ةدئاف

 دعب قافتالا اذه ذفني فوسو

 نوؤشلل يناملالا ريزولا عيقوت
 .هيلع رشنغ شرتيد رئاه ةيجراخلا
 لئاوا ىف رصمل ةعقوتملا هترايز ءانثا
 / .مداقلا عوبسالا

 نالعا هيلع قلطا نايب ف
 نم لك ءامعز قفاو :وكلوياكا»
 ايبمولوكو ليزاربلاو نيتنجرالا
 ياوغرواو ورييَو امنبو كيسكملاو
 قوس ءاطقنأل ضعلا 'ىلع ةليورنفو
 قوسلا رارغ ىلع ةكرتشم
 .ةيبوروالا

 ةيجراخلا نويدلا ةلاسم نعو
 راشا .هيلع ءاضقلا ةيفدكو

 نوعلا ميدقت ةرورض ىلا نوعمتجملا
 عيطتست ال. ةهلود نم ةلود ةيآل
 ءامعزلا هجحو امك .اهتويد دادس

 نم ةيعانصلا نادلبلا ىلا ةوعدلا

 ةيفب يسايس راوح ةماقا لجا
 عم ةيمنتلا تاقوعم ىلع بلغتلا
 داصتقالا ةلكيه ةداعا ىلع لمعلا
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 ةعافسلاو ةراجتلا ربزو 3
 لالخ يعانصلا جاتنالا نا ينابايلا
 ةبسنب عفترا دق لوالا نيرشت رهش
 نم: هنسفت سهشلا» ةنراقم 05
 ةنراقم ١,7/ ةبسنبو يضاملا ماعلا
 يضاملا لوليا رهشب

 نا ىلا ينابايلا ريزولا راشا دقو

 - واود“ نيلتاإ# ىلبخانات - 7

 لالخ رمتست فؤوس ةدايزلا هذه
 يف دعاسي امم .ًاضيا ىلاحلا رهشلا
 ١ .دالبلا' داصتقا ميعدت

 تقولا ىف نالعالا اذه ينأيو

 يكريمالا رالودلا هيف عجارتي يذلا

 نم مغرلا ىلع كلذو .اريبك اعجارن
 اهتنلعا ينلا حالضالا تاءارحا

 ىلا ةفداهلاو ةيكريمالا ةموكحلا
 اهنازيمو ةينازيملا زجع ىلع ءاضقلا
 تاموكح ةبلاطم عم .يراجتلا

 رارقاب ةيبرغلا ايناملاو نابايلا
 ج ورخلا ىلع لمعلل ةلثامم تاءارجا
 .ةمزالا هذه نم

 نويدلا ةلودجل ةيقيرفا تاحرتقم
 لامعا ءيضاملا عوبسالا تهتنا

 رارقاي ةئراطلا ةيقيرفالا ةمقلا
 ةقيثولا امه نيتيساسا نيتقيثو
 نم ًانالعا تنمضت ىتلا ةيسايسلا
 نويدلا ناشب ةعمتجملا لودلا
 ,ةيداصتقالا ةقيشؤلاو .ةنجراخلا

 يف دحوم يقيرفا فقومب قلعتنو
 اعد دقو .نوردلا ةمزا ةحجلاعم

 ةيلمع متت نا ةرورض ىلا رمتؤملا
 ةيجراخلا نويدلا لوح ضوافتلا
 : يه ةيساسا ءىدايم ةدعل اقفو

 ةيئانثلا نويدلا نم ءزح دادس

 ضفخو .ةيلحملا ةلمعلاب ةيمسرلا
 ضورقلا ىلع ةيقيقحلا ةدئافلا رعس
 قاقحتسالا ةرتف نمو ةمئاقلا
 / .ةصاخلا ضورقلل حامسلاو

 عم اماع 5٠ ىلإ دادسلا ةرتف دم -
 ةفاكل تاونس ٠١ اهردق حامس ةرتف

 ةلودج ةداعاو .ةديدجلا ضورقلا
 .اهنسفن طورشلاب ةميدقلا نويدلا

 ضورقلا عيفج ليوحت -
 ةدايز عم ,حنم ىلا ةيمسرلا ةيئانثلا
 ضورقو تانوعملا ىف حنملا رضنع

 ةيلودلا ةيلاملا تاسسسؤملا

 .ةيمدلقالاو
 فقوو ةدئافلا راعسا ضفخ

 ةيجراخلا نويدلا ةمدخ طاسقا عفد

 ماعلا نم اراينعا تاونيسس ٠١ ةدمل

 .مداقلا

 يلامجا زواجتي الا ىلع لمعلا -
 دليلا ىلع قحتسملا نيدلا ةمدخ

 نم ةلمتكمو ةلوقعم ةيضن ؛نيدملا
 .هتارداص ةليصح

 ىلا يقدرفالا نالعالا راشأو

 ةئيبلا نيسحت ىلع لمعلا ةرورض

 تعش 53904# ل ا

 حيتي امب ةيلودلا ةيداصتقالا
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 يافا

 ؟ نإ ىلا ...ىبرفلا بامشلا
 ينمدم نم ةنيع ىلع ارخؤم تيرحأ يتلا تاساردلا تراشأا ا

 ةحيرشلا نم ءالؤه نم نم رّذكا نا ىلا ننيوريهلاو تاردخملا لب

 كلذ نم برغالاو .اماع ١/8 1-0-١ نيب مهرامعا حوارتتو .ةيبايشلا الأ

 .ايلعلا تالهؤملا يوذو نيفقثملا نم ةليلق ريغ ةئف مهنيب نا
 عافتراب زيمتت ةيبرعلا لمعلا قاوسا نا يف نماك ةيضقلا رطخ لعلو

 ةيسسمخ نع مهرامعا لقن نمم ناكسلا نه يلاوح كانهف ٠ ةلاعالا ةيسن

 )١8 ةيرمعلا ةحيرشلا نمض عقت يتلا يهو ةيقيشملا ةتفلا اما : ًاماع رشع

 ةلاض نم مغرلا ىلعو . يبرعلا نطولا ناكس نم ًاددرقت /45 لثمتف 0

 ؟/ .ةحيرشلا هذه نم . العف نولمعي نم نا ظحالن .ةييسنلا مجحلا اذه

 ةرايز ىلا ىدا امم .لمعلا نيس يف ناكسلا يلامجا نم 4: مهتيسن زواجتت

 .دارفا ةعبرا لكل الماع يواست تحبيصا ثدحب .ةلاعالا ةيبسن

 ضافخنا نم ةيبرعلا لمعلا قاوسا هب فصتت ام كلذ ىلا انفضا ام اذاف
 :(ءاسنلا بناج نم ةصاخ) ةكراشملا لدعم يضقيو :لمعلا دودرم يف

 هذه ةروطخ ىدم حضتا ىلدغيشتلاو ينهملا ندوكنلا ىوتسم ضافخناو

 , .ةرهاظلا

 نطولا نا ظحالن ؛ تالكشم نم هل ضرعنن ام لك يف يساسالا لعافلا وه

 دصقنو يسيئرلا هبصع فدهتست .ةديدش ةمحهل ضرعتي هلمكاب يبرعلا

 ىلع اهعونتو .تاردخملا هذه رداصم فالتخا ددكوي ام وهو . بايشلا هب

 ىلع عقي يبرعلا اننطو ناب ليلعتلا حصي الو. لبق نم ادئاس نكي هل وحن

 نارياو ابكرت لثم موديلا هذهل اييدصقخت جا نادلنلا خم دودحلا

 عارسالاو يداصتقالا نافعتالا

 .ةيعانصلا لودلا اهضرفت راعيسا عقر اميس الو ةيمنتلا ططخب

 ابالاب 716 101 اسال نم ةيقيرفألا نادلبلا تارداص

 ريبيادت ءاغلاو 'ةمئلوالا تشل

 يتلا ةيكرمحلاو ةيراجتلا ةبامحلا

 ا ا ١
 ةنجتاوسي *

 لس جو صحح وانس

 فود سل مك

 يضر 00 00 1 موس <

 ينج يجب 03211032

 ل وو اء ف فاو د ويحول روض

 اخ تس

 ع م

 يدم يش 7

 - طيس نعزي تن عم

 ا باعت نع كيلا ةيمقا ىذاث انه نموا فاك ريغ ريسفتلا اذهف قاتلامو

 |  .ةمئالملاو ةبسانملا لولحلا عضو ةيغب ةرهاظلا هذه راشتنا لماوعو
 |  اهتاريثأتو ةيبرعلا لمعلا قاوسا يف ةدئاسلا عاضوالا ةسارد يغبنيو
 |  ةرقاسلا) اهعاوناةفاكب ةلاطبلا ةبسن عافتر؟ يف كلذ لثمت ءاوس ةفلتخملا
 | ....ةفلتخملا راطقالا نيب ةيبرعلا ةلامعلا لاقتنا صئاصخ وا .(ةعنقملاو

 ا 1
 ا اساسا أبشن ةرهاظلا هذه رارمتسا نا ىلا ضعبلا ريشي 2

 ١  دايدزا نع مجانلاو .يبرعلا نظولا ىف دئاسلا يعامتجالا للخلل ةجيتن

 | | .حدافلا ملظلاب نيريثكلا روعش يلاتلابو ,ةفلتخملا تاقبطلا نيب ةوهلا
 ١ نا يغبني ةيموق ةيضق يبرعلا نطولا ىف تاردخملا راشتنا حبصا دقل

 |  جالعلا اهتجلاعمو اهتسارد ىلع لمعلا لجا نم نيصتخملا دوهح فتاكتت

 (|  ةمظنالا يف للخلا حالصال دوهجلا ميظنت ربع الا كلذ ىتأتي نلو .بسانملا
 : .صوصخلا هجو ىلع لمعلا قاوساو .ًامومع ةيبرعلا ةيداصتقالا

 1 ليفت ليقتسم ىلع تيرجا ينلا تاساردلا ةفاك نا ىلا ةراشالا ردجت انهو

 ا يتلا ةيقيقحلا ةورثلا وه يبرعلا نطاوملا نا ىلع تدكا دق يبرعلا نطولا
 | ىلع ساسالاب فقوتت لبقتسملا عم لماعتلا ىلع ةردقلاف يلاتلابو ءاهكلمن
 أ نل يذلا رمالا .هتاردق مظعتو نانا اذه مادختسا ىلع ةردقلا ىدم

 آ اهتياغ لب ,ةيمنتلل ًارذضم هرايتعاب ناسنالا ىلا رظنن امدنغ الإ ققحتد
 ا 7 .ةيبسانسالا

 اما _ ١5417 لوالا نوناك ل 8 ندعلا - ةيبرعلا ةعيلطلا



 قع

 : ةيب رعلا ةعيلطلا دفوم نم دادغب':

 مساج لصيف

 دادغب فيضتست ىرخأ ةرم |
 دئاصفق «رسعحملا ىحو ١3

 ىف .ةديصقلا عءارعشلا |
 ديارملا ةلسلس يف نماشلا وه ديرم
 اهيعارذ |ك اهبلق دادغب حتفت ةت .ةيرعشلا

 ملاعلاو يبرعلا نطولا ير لكل
 .ىربكلا اهتديصق مش لوقت

 ماغنا ىلع مهدئاصق اط اولوقي يكلو
 ءادهشلا مركو يلوطبلا فزعلاو بحلا

 . هئائياب بارتلا راهبناو ةلجد بايسناو

 ءارعشلا هدصقي نماث يرعش دبرم

 نوقلتأي و .ءارنوضو تبدحج لك نم

 دتمت يتلا مهتاركاذبو دجملا ةروسب
 7 فت ام لسنا كامولا ف اقيمع

 ىلوالا لوضالا ىلا دوعتو .ينأي
 مرسلا ءانب ديعت يكل ةايحلا فو رحل

 ا رخفي نيطب لوحي .يتايحلا

 . هترارح ينئاصبو

 نم دادغب ىلع ءارعشلا دفاوتي

 اب نوشايج ء.اهبرغمو ةركلا قرشم

 عبس نم رثكا لالخ نويقارعلا عنص
 مهدئاصق نوبتكي مهو 0

 دصيو ودعلا هيباجي يذلا صاصرلاب

 . ةيباكلا ةازغلا د

 ناك يناث نيرشت 74 ءاثالثلا

 ءارعشلا نم اهفويضو دادغب 3
 لامعا حاتتفا عم نييفاحصلاو داقنلاو

 ةعاق يف نماثلا يرعشلا دبرملا ناجرهم
 . تارمتؤملا رصق

 مالعالاو ةفاقثلا ريزو ىقلأو

 مساج بقيَضصت ةفيظلا ديسلا يقارعلا

 اذه فصو ثيح حاتتفالا ةملك
 ةرحلا ةملكلا ناجرهم هناب ناجرهملا

 نوناك 7- 559 ددعلا  ةيبرعلا ةعيلطلا 8

 ميو - جب 1 جتنا + عر وقتا جرجا

 نيلئقما يب ءارعش . . .نماثلا يرعشلا ديرما ناجرهم ٠
 1 ا قا - د1 واالا < ةااتطخ لل تج وبج#ا#

 .روهزلاب فويضلا ءارعشلا اويح ءادهشلا طالب ةسردم لافطا
 يبرعلا لبغسلل ارانثو ىضفنا ان الصو مد نم اولعج نويديرملاو

 ََ ل

 رغما ءامنلا تبوضو فيرشلا مك

 دبرملا ناجرهم ىلا ىرخا ةرم ءارعشلا
 ةملكلا ةميقب ازتلاو مهءافو دكؤت

 ةَضاع + قيقدلا فرظلا اذه ف ةريعلا
 ةمالا ءازجأ نم ايويح ا ءزج ناو

 برح ةلاحب رمي قارعلا وهو ةيبرعلا

 لك اهتيناودع ّق لمحت ةعساوو ةسرش

 ِدَقُع نم يسرافلا خيراتلا هلمحي ام
 .ةيب رعلا ةمالاو قارعلا دض داقحاو

 صخاوش مها دحا» ديرملا حبصا دقلو

 يزلاب (راسيلا ىلا) كريب كاج قرشتسملا

 لوالا .١9

 . ةلحرملا هذه ىف ةمالا رفس نع ريبعتلا

 ضرحت يتلا ةلتاقملاو ةفيرشل !| ةملكلا يف
 ددرتلاو ساأيلا درط ىلا وعدتو لاتقلا ىلع

 ةمداقلا لايجالا ركذتسو عونخلاو

 دب وغااف يف مهاس ن * م لك غلاب 0

 تاسلكلا وأ ىنعشلا لذا نم هوس
 زهت يتلا تاملكلا قالطا يف وا ةيساردلا
 تا لجا نم نادجولا كرقو ءمضلا

 يف علا :لصاوتو ةلزانملاو لاتقلا حور
 يف يبرعلا خ خيراتلا اهفرع ةكرعم فرشأ

 .«قارعلا وهو ةمالا راطقا نم ءرج

 | ميا دنت 246 يووعت جوووسو حب

 ناك لك نم هاصت
 رغسلا ةازاومب ضن ىنلا دادقس

 0 ع مو هوا سمج داو ا د ا ا تل وق دا 1

 ءارعششلا طالد
 ةءارقب حاتتفالا ءارعش أدبي نا لبقو

 طالب ةسردم لافطا مدقت مهدئاصق

 نك نم رزهزلا يسيل ع 6 ١

 مهئالمزب :ونفوركذيو فويضلا 0
 خوراص ءارج ءادهش اوطقس نيذلا

 مهتاكرح تناكؤ ؛ مهمالحاو مهرتافدو

 اذه يف ةليصق لمجا مهتاملكو

 نا ىلع اومسقا مهناو ةصاخ .ناجرهملا

 ءادهشلا مهئالمزل ءايفوا اولظي
 نا ىلا ريشن نا انه يفكيو . ىحرجلاو

 خوراصلا ىحرج نم اوناك
 ةديصق اوناك لافطالا ءالؤه .رداغلا

 نكمي تاملك ةيأف .ىرخكلا ناجرهملا
 ينفلا ضرعلا اذه نع ضوعت نا

 لئالق مايا لبقو .ةيناعم لكب ليمجلا
 داهشتسا ىلع اموي نيعبرا رورم نم
 يي . مهئالمز

 نم ددع أرق حاتتفالا ةلسلج يف
 يثيدحلا لايك : :مهو مهد اصق ءارعشلا

 دبع .(رصم) شيورد دعس .(قارعلا)
 دمحا .(قارعلا) دحاولا دبع قازرلا

 ةفيلخ .(ةيروس) دمحالا نإايلس
 ردنب دعر .(تيوكلا) نايقولا
 ةعاق ىف كلذ دعب اهولتتل .(قارغلا)

 2 ىتلاو .ةيئاسملاو ةيحابصلا

 31 1111101 نواعالاع نا خلق]ت -



 مادص ةزئاج ةمسوا حنم ميسأرم

 مهو اهب نيزئافلا روضحب بادآلل
 دبع .(نانبل) داوع فسوي قيفوت
 لايك .(قارعلا) دحاولا دبع قازرلا
 .(قارعلا) بولطم دمحا .(رصم) رشب

 ميكحن ةنحل اهترفقا يلا زئازجلا يهو

 ٍندرالا ميلعتلا ريزو اهسأرت ةيبرع
 .دسالا نيدلا رصان

 مهدئاصق تلاوت دبرملا ءارعش
 برعلا ضرا نم نومداقلا مهو دادغبل

 رمالا فقي مو .اهجيلخ ىلا اهطيحم نم
 ءارعش نا لب برعلا نييدبرملا دنع
 اضيا مه اوناك ىرخا تاغل نم نييملاع
 ةراضحلا ةركاذ دادغبب ابيح نوضيفي

 فريشلا ءارعتخلا ناز نيحو : ةيرعلا

 درملا يف اول

 شنفوجوب يدار

 كرين كاك

 يروقانلا سيرد جرف ديرفلا

 يبرع ناجرهم ربكا هنا :رشب لاك روتكدلا ا#
 مادص ةز زئاج يملستب هيف فرشت د1 فوسو .ةفاقثلل

 يي ةفاكلو يل اريبك افرش اهربتعا ىتلا «بادآلل
 ىلا ليزجلا يركشب مدقتا نا الا انه يل سيلو «برعلا

 . هجاتن نوميقيو عدبملا نورذقي نيذلا كنئلوا

 ريكا ديرملا ناجرهم حبصا دقل رف ديرفلا 8#
 ءاقلل ةصرفلا حيتي وهو يبرعلا راو مشل ىقئنلم
 ىف ؛نيدفارلا 3 ىلا ةمداقلا ةعدبملا ةيبرعلا بهاوملا
 . جبملا ةدحوو .حورلا ةدحوو ةملكلا ةدحو

 سيركت دبرملا نا حيحص :يروقانلا سيردا ا#
 تاقاطل اعيمجت نآلا حبصا هنكلو .ميرلق يبرع ديلقتل

 يملاعلا روضحلا اذهو .ةرصاعم ة هيب رعو ةيرعش ةيغادبا

 ىقتلملا اذه حاجن ىلع ليلد وه |منا فيثكلا يبرعلاو

 . ةيفاقثلا هتيمهاو

 اقرشتسم يرابتعاب : شنفوجوب يدار ا#

 يكل يل ةصرف ر ,كا ناجرهملا اذه ناف ءايفالسوغوي

 مهتغلب مهبطاخاو برق نع برعلا ةنابدالا ىلع فرعتا

 مهو نييقارعلا عم اعيمج انفوقو نع الضف ٠ ءاهنقتأ ىلا

 . مهيلع ةضورفملا برحلا هذه نوضوخي

 فقي ال ناجرهملا اذبم ىزازتعا نا : كريب كاج ا#
 نيلتاقملا سابل يدترا ينارت تنا اهف .نيعم دح دنع
 خي راتلل ليعت اذه لثم ًاناجرهم نال كلذ «ناعحشلا

 لقعلا تازاجنا دنع فقا نا ايصخش يل حيتيو هتهكن
 يللا 1

 -_ موجب نولبرنإت طورزإاا - 9

 ودعلا ةيمامالا لاتقلا ةاوم ىدحا

 .نيلتاقملا ءادر عسيمجل ا سبل نناريالا

 كرب كاج يسئرفلا قرشتسملا مهمدقتو

 ةيركسعلا (ةيريبلا» رمتعي وهو

 دونحلا اًيحو ىكانكللا سبالسمب

 نع ةباين .ةيبرعلا ةغللابو .طابضلاو
 .نييدبرملا لك

 لفنو رعش
 ؛ بسحو ًارعش سيل دبرملا ناجرهم

 اهعزوتت ىرخا ةطشنا ةمث كانه نأ ذا

 يقتلي يكل اذه لشم اعساو ىقتلم

 يرصملاو ىتيوكلاب يبرغملا بيدالا
 يرئازجلاب يقارعلاو يدرالاب

 ةفلالا نم وج ىف « ينادوسلاب قاتيروملاو

 ىلا دقتلا تاسلخ نافإا ءةيمييلاو
 1 رجعشلا تاسلجح ةداع قفارت

 عادبالا تالاح نم دعصت ىرخالا
 ثوحبلا نم كانه ناو ةصاخ ,يبرعلا

 داقنلا عم قافتالابو ًافلس هدادعا مت امن

 نم ريبك ددع شقان دقف .نيكراشملاو

 نم ددع لالخ نيثحابلاو نيسرادلا

 ةديصق» لثم تاعوضوم تاسلجلا

 سابع ىلع .د اهيف مهاس «برحلا

 ديعس .د .ةعمشلا نودلخ . د .نولع

 ديع .د ,ىسبكلا دارط . شولع

 . غئاصلا هلالا دع د . ىلع 0

 نيساي .يصولخ ءافص .يدومح مساب
 رعشلا» ةعوضوم ُِق اما .ظفاح هط

 دقف (ةرصاعملا ةراضحلا| تايلاو ىبرعلا

 دحاولا دبع .د هتشقانم يف مهاس
 ىرماث لضاف هكا نسخ .د . ةؤلؤل

 كلذ دعب تددعتو .يدفص عاطم

 تايوثسم لوحو تاسلحجلا رواخن

 مهاسو (يبرعلا رعشلا ُِق ةباحتساالا

 ديجنام :رايحلا تحدم .داهيف

 شلش يلع .ركصلا متاح . ينارماسلا

 .ىرخالا ةيدقنلا رواحملا نم اهاوسو

 يتلا ةيمويلا ةفاحصلا نع القف

 ام ةعباتل تاحفصلا نم اددع تدرفا

 تاسلج نم ناجرهملا لخاد يرجي

 ءابدالا عم تاللباقمو ةيدقنو ةيرعش

 ناجرهملا ةرادا تردصا دقف .فويضلا

 سأرت دبرملاب ةصاخ ةيموي ةديرج
 دقو .مولس قوراف رعاشلا اهريرخم
 كايعا عب اتت نا دير هذه 0

 ا 7 لا قدنف نم ا اوناك

 لأ ةسلج نمو .كاذ وا رعاسشلا اذه

 رميل نكي ملو .اهامعا ةيطغتل ىرخا

 نا نود دبرملا تاحابص نم حابص

 ةديرجلا هذه نوطبأتي مهو عيمجلا ىرت
 اودهاشو مهدئاصف اهيف اوارق نأ دعب

 روصو مهروصم امتاحفص ىلع

 ةمث نا نم اونقيت نا دعب و , مهئالمز

 حاجنال ناكم لك يف لذبي ايوؤد ايعس

 ةءارق نوعباتي اوناك نيذلا كئلواو

 اليوط نوففقوتي اوناك .ةديرحلا هذه

 0 ناك يلا ريتاكي راكلا ةيواز ماما

 دبع .ميحرلا دبع اهيف مسرلا ىلع

 . سابع ريضخ ء.نودعسلا ميركلا

 مهناب دبرملا ةديرج ءارق مهفصو ثيحب

 يدقن راطاب ةدوقنملا ةلاحلا طخم مهمالقا

 يعولا نم ةريبك ةجرد ىلع
 . هتلاح يهتنت الو ناجرهملا يهتني

 حيي راسي الو. ءابماونا تاعاقلا قلغت

 ءىطاوش ىلع هجاوما مسر نم ةلحد

 . ةيمظاكلاو ةيمظعالا

 ىلع ة ةزفلتلا حيتافم ريذدت تويبلا

 ىرت يكل ةصاخ ةينويزفلت ةجوم

 روصت ل ” مقل دئاصق 1

 لب ميم اهدحو اهءادعا

 ةيب رعلا ضراالاو ةيب رعلا ةملكلا ءادعا

 .يبرعلا ريمضلاو

 * 4 - ١مل لوألا نوناك 7- ؟59 ددعلا - ةيبرعلا ةعيلظلا
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 1 د دال 9 سب سجل بلا يس

 ةفاقثلاو ةيبرتلل ٍةيبرعلا ةمظنملا

 باتكلا نم اددع تعد مولعلاو

 يفاقث الرب ماهسالل برعلا ا

 ةيبرعلا تانويزفلتلا نم ثبي ,دحوم
 ميلعتو' يالا وعاةفؤتوم لوح
 جاتنالا ةسسؤم نواعتلاب ءرابكلا

 . يبرعلا جيباخلا لودل كرتشملا يجماربلا

 نآ» ناوئع نوكيس م جمانربلا اذه

 ءابدالا نم ددع 62 دعيو «ناوالا

 . حلاص بيطلا : مهنم برعلا نينائفلاو

 فسوي .نادمح وبا لامح .داؤف ةئيكس

 ليعاسا دهف ليعاسسا ءيناعلا

 ةيبيرعلا ةفسلفلا ىف تاسا رد
 ذاتسالاو بتاكلا حلاص ندنم

 هّدق يذلاو .فورعملا يقارعلا يعماجلا
 ةيدقنو ةيفسلف تاسارد ةدع لبق نم

 تاسارد دادعاب مايالا هذه لغشني

 برعلا ةفسالفلا نم ددع نع ةديدج

 .نودلخ . نباو يبارافلا لاثما

 نع ردصي باتك فلؤملا ديدج نم
 ناونع تحت ةيقارعلا لافطالا ةفاقث راد
 جيم ديف (ةلضافلا ةنيدملاو يبارافلا»

 برعلا ةئشانلا بطاخي ديدج بولسال
 يقيطسلفلا صنلا ةءارق ىلع مهنيعيو

 ةرفز ..:. ,امانع قوسفتو ةَسحَو: هَ
 بتاكلاو رعاشلا ليحر ةنس نع انلصفي

 7*١41(2. - ١ا/49) ةتوغ ناملآلا

 اذه ىركذبي لافتحالل نآلا ةعدم

 يناسنالا ثارتلل مدق يذلا بيدالا

 .ارترف مالاد

 ةيبرعلا ىلا ةمجرتم ةتوغ لامعا
 ىتلا «تسواف ةاسأم» ةصاخو اهبلغأب

 نا امك 10 ماع اهنم ءزج لوا ردص
 ناويدلا» هباتك ةيبرعلا ةبتكملا يف هل

 هيف ادب يذلا (يبرعلا فلؤملل يفرشلا

 ةأاتم

 ةرهاقلا يف ردص ناونعلا اذه تحت

 يذلاو ةيحرسملا نوئفلا دهعمل قباسلا
 برع ءايدا نع تاسارد ةدع هيف مذق

 رعشلاو ةضقلا نيدايم يف نيفورعم
 . حرسملاو

 قيفوت حرسم نع ةسارد نمف
 دمحا حرسم نع ىرخا ىلا ميكحلا

 فلؤملا انلقني ةبهو نيدلا دعسو يفوش

 يف تراثا ينابق رازن رعش نع ةسارد ىلا

 ةديدع لاعفا دودر ةرم لوال اهرشن نيح

 نال اط نيضفار وا نيرصانم نيب
 دنع ٍينابق عادبا فقوااهبحاص

 نا) ىار نيح !نرقلا اذه تانيعبرا

 بست ىف :راجتو 1 نايف زازت ريعف
 . (يلاحلا نرقلا تانيعبرا

 - 1 دورا بوفاة قت تخت 3

 يفاتسؤم عراف

 رهف يلا ملاذ نينح
 ناونع سيل ( ةيصخش تاياكح)

 يد يبنرفلا ىنغملل ةديدح ةناوطسا

 لب .يكاتسوم جروج يرصملا دلوملا
 راد نع هل ردصي باتكل ناونع وه

 .نوفال
 كاتسوم لحسي ب بتاتكلا اذه قف

 ةيردنكسالا ضرا ىلإ مئادنلا ةبيح
 ديلا بح لع انتو نالعو دلو فيع

 ءاضيبلا ناولالاو ىقيسوملاو
 ةيسنرملاب ينغي يذلا يكاتسوم

 نيذلا برعلا تدخحي 3 باص تيتكيَو

 ةجرادلا ةيرصملا ةحهللاب الا هنوفداصي

 لابس ادبا هتوفي 3 ءامامت اهاهنقتي 2

 :ةبرملا ويحاول



 1. عنيعشاا غن 0
 ىلا اهتمحرت تردص ١984 و 14 نيب ةرداصلا سيورد دومحم نياوود

 ايرام ةقرشتسملا فارشا تي . «ىفنملا وباطو ناونع تحن ةيسورلا ةغللا

 .فوكايريشم

 .رصضاعملا يبر علا بدالاب صصختم قايفوس قرشتسم .فوناحميلع رونا

 ةزيمملا تاوصالا نه شيورد توص.نا ىلا اهيف راشا ةمدقم ةمجرتلا هذه بتك

 . يرعلا بدالا يف
 .ليللا رجل . نايوشلف نا ديب . نوتيلا قاروا :

 لا
 يه ناويد وهف ةهعرمتلا هذه همسقتا م «شيوردل ناوتيد ريخا ابيل

 دقو 01988 - 14 سو ذرب هنت ينل ةتتايمل ضير ينج يح ةينغا

 .ةنورر# ةملعلا اد قع رخو ريلص

 لصي الو أي 3 اا تلق

 يرمف نم باغامع ثحبا تحرو |
 ١ كتوم كنع عد ,

 لجرلا اهنا لجحرأو
 رفسلا لخاد رفابسو رجاشو لحراو

 4 نيح ًاناكم ناكملا نوصل

 هدَشْنن ع اناكم ناكملا شقل ا

 رج رود طح ايلكو
 هل ءاوح م

 ؛ تحص نضع لام املكو

 ؟تارحجفما ددعغ مك

 تاوهاالا ددع مك

 ددغ اب

 0 برالاو
 ا ببسو 2 -

 ” فاننكا 0غ

 تعؤرن ليسرأف
 نسور ساو ع

 بداللا ءارق لغش يذلا «عئاضلا

 داعب .ةليوط ة رتفل يملاعلاو يبنرفلا

 نوكيل اسنرف هنطو يف ٠ اددجت هفاشتكا

 قح ىلع رشنلا رود قباستت ًايبعش ابتاك
 تحيبص | نا دعب هبتك تاعبط ءارش

 . ماعلا :قحعلل اكلم
 نا يف هل ردصت تسورب ليسرام

 نيب توافتت تاعبط ةدع ابيرقت دحاو

 نع ثحبلا» ةرهشلا هتياورل اهئازجا
 ةثالثب ةعبط نيب ام «عئاضلا نمزلا

 بسح ءازجا ةرشعب ىرخاو ءازجا

 , تاعبطلا هده يقنع
00 

 يف رفلا ريفقملا

 ءا رضمصلا داو نا رغتساالا

 دبغ دمحم هفلؤمل .دادغب نم ردصي

2 
8 0 

 : يلاتلا عطقملا 5

 رق ناقتف تخت 2: سطدبلا إ

 بدا .قارشتس دشالا .قرشلا : يب رعلا

 نع ةلصفم تاسارد هيفو «ءارحصلا

 . ماعلا اذه

 تدوس +جوسو», -

2 107” 

72 

 1 ا را "12777 7 و"

 ننس

 ةيئابنلا جن ءاتنلا نا فلؤملا ىري

 قرعلا 0 نم نكت مل قرشلا ةروصل
 نم ةيسايسلا تاريغتملا نا .طقف

 درقلا تايادبو ىيضاملا نرقلا تايابغ

 اهنم دب ال تاباحتسا تناك يراجلا
 . ديدجلاب رتعفطبو يريم ماع

0 95 8 5 

 ةرهاقلاب مويلا رابخا ةسسؤم نع
 .ديدحلا داعلا نم اءدب ردصتس

 اهعمج ىتلا ةيلالطا ةريسلا ءازجا .اعابتو
 اهتاور نم ىدونبالا نمحرلا دبع رعاشلا

 .سنوتو رصم ديعصب نييهافشلا
 . برغملاو

 صن لوا هنا ديدحلا صنلا ةميق

 ءارعش نع يدوبنالا هدعا بوتكم
 يب اوصصختن نيذلا رابكلا ةيلالملا

 ف ةبابرلا ىلع فزعلا ةبحاصمب اهتياور
 ىرق يف تارهسلاو حارفالاو قاوسالا

 لئابق هنكست يذلا يبونجلا ديعصلا
 ىتح اهديلاقت ىلع ظفاحت لازت ام ةيب رع
 لوتومي ةيلالشا ءارعش ناكو .نآلا

 يف روبقلا ىلا مهزونك نوبحصيو
 2 عرفت يدونبالا نكلو .مهرودص

 راعشا ليجستو عمجل ًاماع رشع ةسمخ
 اهتاور رخخا نم ةصاخ .ةيلالملا
 يذلا نيسح وبا رباج رعاشلا .ماظعلا

 ظفحي ناكو .جافوس يف شيعي ناك
 ثيب نويلم نم رثكا ىف ةلماك ةمحلملا
 .رعشلا نم

 دعا .يرعش ديدحلا صنلا

 اريسفتو .هتادرفمل احرش يدونبالا
 .ترئثدنلا يلا برعلا تاداعل

 ةعشس ةمحلملا لاطبا تاقالعو

 ذا . قحب برعلاةمحلم ةيلالطا دعتو

 ىلا دجن نم ةيب رعلا لئابقلاةرجه يكحم
 . مهتاحوتفو .برغملا دالب ىلا رصم
 كاآداعل ًايح الخس ربتغتو . مهالوطبو

 مهتايح ليصافتو .مهقالخاو ا
 محلا .ةيسورسفلا نمز يف ةيمويلا

 ءزج لك .ًاءزج نيسسخ يف ردصتس
 وأ .ةحفص يتئام يلاوح نم نوكتي

 صصق نم ةلماكتم ةصق ىكحي

 ةتس يف اهرودص مامتا رظتنيو .ةمدلملا
 . ماوعا

 مال لوألا نوفاك «- 15 نذل - هيدا ةعيلطلا
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 امدنع ةريغص 1 ممم تناك

 للا اهدلاو عم تءءاح
1 

 افهنما'تيكاف .. : قيد

 ثالث لبق اهدلاو اهكرت . ةضي رم

 يهو .بعتلا هئم لاث نا دعب تاونس

 دع عم ةديحو اهسفن دج مويلا

 ال روص عمو .اهمالحاو اماياقو
 عطتسي لو تضرم يتلا اهما نع اهقرافت
 . اهجالع ةليسو انمؤي نا ىه وا اهدلاو

 اهناو هةسنرتك ا

 شيعت ىتلا قشمد لثم ءاريثك تريغت
 را اهارت يىتلاو : لمعتل 3

 ناك اسال رمح
 امالحا اهيف جسنت «ةقنرشلا لثم اهلخخاد
 ش .ىري الو ىري ًابارسو

 اهشارف ىلع اهتفرغ يف تقلتسا
 نم تبحسو «ضرالا ىلع دودمملا

 نم اهتلصو ةلاسر رخا ةداسولا تمت

 تذخاو .اهبحو هبحت يذلا .اهاخ نبا

 . اهتءارقو اهلمأت ديعت
 ا
 عم تلصو ناذنم ...... مهني رع ب

 ةايحلا نا رعشا اناو توريب ىلا شيلا

 تومت وا « فقوتت يمالحا ناو .2تومت

 اهعاستا ىلع توريب يف اناو ءاضيا يه
 نا رعشأ .ءامسلاو رحبلا يف اهدادتماو

 نا داكت يسفنف .ةوق الب يناو قنتخا

 ضرالا نم  ناخدلا لثم رياطتتو قرتحت

 لثم فزني ىبلقو  ةيدامرلا ءامسلا ىلا

 تلزب ام ةليحو تيك يعول لك

 بقث ىلع اتدمجت دق اهانيع تناك
 اكد نيب ةلاسرلاو .رادحلا فق دوسا

 اتايركذ عم اهأرقي لاز ام اهبلقو

 يف قدي اهضبن عمست د تناك .افايخو

 نع دنري ديا عمستو .ةفرغلا ءاحرا

 ل اب ا سوو

 . . تاوصاو

 اهسفنو اهبلق نم ةقلعم ميرم تناك

 :ركفتو

 . نيبحملا نيب قرفت ةايحلا

 : لوقي اتوص عمستو
 دعي مل ءىقتلن ال وا . يقتلن نأ

 . . . ادبا امهم

 .اهلخاد يف قرطيو قفخي اهبلق ناك
 لمح ىلع ىوقت ال حنرتتو قيضت اهسفنو
 لعتشت يهف ءاهاؤر وا اهريكفت

 اهلقع رثنتل ناخدلا يف يفتختو .قرتحتو
 . رثكا ايرت نا لبق اهينيع قزمتلو

 يلخادلا اهتوص ىلع الع .ةأجف
 كش . اهتفرغ باب ىلع لاتتم قرط

 «تيبلا فرغ يف اهتاراج ىدحا نم هنا

 تهعما تقرا يضعن يتاخ بوو

 نها ناعم

 فد هما نيلا#

 ىلع اهدسج ةددم تيقبو .دحا

 .اهردص

 فيضت اهنا ىبع لدي ءيش يا نكي م

 يهف ٠ .اهيلع ةايح ةفرغلا يف اهدوجوب

 ؛ةطيبببلا ةيرغلا وضاق لتم ةقفاحم

 ا ةلا ةلواظطلا ماما اه ًاغباق كربلا

 فاج ماعط ةرضو بتك نم ًاضعب لمحت

 لمعلا ءادر لثمو .روحسلا تقول

 نيرامسم ىلع نايمتري ينوصلا لاشلاو

 ١537 لوآلا نوناك ا *+5 ددعلا  ةيبرعلا ةعيلطلا

 . طئاخلا ىف نيتيثم

 .ناولالاب ططخم طاسب كانه ناك
 .ةميدقلا شامقلا عطق نم كوبحم
 بوقثلا تناكو .ضرالا ىلع شورفم
 ناردحلا ىلع ةروثتم ةريبكلاو ةريغصلا

 نم روثبلا هب ءىبنت امب ءىبنت ةعبرالا
 .حورجو ضرم

 ىلا [ئاد تصلنت ةفرغلا تناك

 توصو اهتامدمدو ميرم بلق تاقفخ

 عايدملا توص ىلاو .بخاصلا اهلقع

 دنعو ءاسم لك اهثدحي يذلا ريغصلا

 اهعم مانيو .ملاعلا رابخا نع حابصلا

 سشارفلا برق ضرالا ىلع
 نم بلطت 0 ءءاسملا اذه ابنكل

 ع .ءيش يأ نع اهثدحي نا عايذملا
 هرش ومد روذدت نأ لبق ةداع مانت ال اهنا

 ثالث وا نوط رابخالا تارشن ىلع

 مويلا هلوقت اب تفتكا لب :لقالا ىلع
 اوبل نم اهاخ نبا ةلاسر

 . هلك ملاعلا تدجو

 عم اهدحوي ءىداه مون يف تقرغتسا

 .بيرغ لكشب ةتماصلا ةفرغلا هذه

 ءايشالا هيف رافقت يذلا اهملاع عمو

 يف روغتو ًاضعب اهضعب بارت
 رجفلا لبق اهتظقيا نا ىلا . . .اهفابعا
 تضبنف :هتبلط ىلع يتارحسملا تاب رض
 تحتف مث ءابمرل ةالصلا يدؤتو لستغت
 .زيخو نيج ةعطق تلوانتو ماعطلا ةرص

 . ةلاقترب عم

 ناسنالا ةايح نا رعشت ميرم تناك

 املثم رركتي دحاو موي نع ديزت ال
 رودت الثمو .ةلسلسلا تابح رركتت
 - .ابتاكم ىلا دوعتو ةعاسلا تراقع

 ةايحلا اهم يرجت نا فاخت نكت مل اهنكل

 نا رعشت داكت اهنا لب :ديدج موي ىلا

 تاوصاو ديدج مويل مئاد راظتنا اهتايح
 .ةديدج

 ريش قا وكيلا اياك ا ادم وقرو
 ماعلا ىلا دوغت اهنا كردت ناضمر

 نينه نيرتعلالا دوتصو ,ىضانتلا
 لثم اهيف ت تسئاع وتلا وأ ردا نولراكعو
 :انهحم دياز ءيذ لبكف .يوسلا اه
 هبا ك0 برست لت عاو

 ا لسغت حابصلا ةعش ةعشا تذخا

 ةقرقز تذخاو ايلا رضعبب ب اهدمتل

 ةحئار ٍِق ايون يسوقط من :ء نيقدلا

 قلما نوميللاو ؛جرانلا» رحبت ولع

 .:.:راكلا ءانف نم

 ةقبطلا يف اهتفرغ نم ميرم تفلد

 انهيخ ءاثبأ عم حابص لك ىقتلت
 ىلاو سرادملا ىلا وطخلا نولجمتسي
 تفلا تناك ...مهلمع نكاما

 تناك نيح يف (مههوجوو ع
 الو .اهعم افلات نوديي آل

 ا سام م طير

 نأ لب .اهيلع ةيحتلا اوقلا ام اليلقو
 ضعب تناكو .اهبنجتي ناك ضعبلا
 نهرودص ىلا اهءاتبا فطخمت تاهمالا
 ,قاقزلا ىف رمت امدنع ميرم نع اديعب

 ةاتفلا هله نا دقتعي ناك ضعبلا نال

 ىلع ةقلغنملاو اهدحو شيعت يتلا

 حمالملا ريباعت ةبارغو اهتمصب ءاهسفن

 سمي ةباصم .اههجو ىلع مسترت يتلا
 يهف .ةيفخلا حابشالا وا نونحلا نم
 دكر تلجف ل يدق تدهوشام اريك

 كانه نأك وا ءام ءىئش نم تفاخ ابمأك

 تربت نا كييرَتَو اهقحالي اناضتا
 تذخا رم نا ةقيقحلاو . . .هنم

 سانا كانه نأ ةريخألا ةرتفلا ىف

 نوراتخي مهعاو رشيلا مح نم نولكأ
 دابصلا رابخي ايلثم اذه سيرغلا ملهم

 تثدح دق تناكو 0

 نعو اذه اهداقتعا نع ابتاراج ىدحا

 اهلقع لخاد اً ىءارتي ام لك

 لثم يحلا يف تاعئاشلا اهنع ترشتن ةتناف

 نا متهت ل ميرم نكل .ميشهلا يف رانلا
 تناك اهنا مغر  تاعئاشلا هذه مواقت

 دقو  ناسنا يا اهنع دعتبي امدتع ملاتت

 جولي ام ةقيقح نم رثكا ةقثاو تحبصا

 هنم ٍتدكأتو ,اهيتيع مامأو اهون أرامل

 .اضيا هنع اهاخ نبا ا بتك نا دعب

 اهنم ذخأيو ءهب ركفت تناك ام اذهو

 اهينذاو اهناسلو اهينيعو اهبلق ساوح
 فقومو قاقزلا نيب اهبرد ىلع
 ثيحب .اهيف اهسولج ءانثأو .ةلفاحلا

 ىلا اهنايكو اهتايحح لكي لخدت تناك ابغا
 .اهتفرغ نم جرخت امدنع اهقامعا
 .اهلعاد لا نايت انهاتيع مجد
 اهناسلو ءاقراوغا' ىلا ناتصنت اهانذاو
 .اًطايخو اهلقعو اهلق عم ثداحتي

 تاوصاو عاعشاو روص اهلك يه ابنأكو
 نكل ءاهلخاد يف طقف شيعتو «صضبنو
 ساسحابو راجفناو بخصبي
 ىلا جاسحت نكت مل ءاذه ...لعتشم
 هعطقت يذلا بردلا ىلع اههابتنا زيكرت

 ةلفاحلا ففقومو قاقزلا نيب امو

 يضمن اهسفن كرت تناك لب . لمعملاو

 اذه. ىلع ةروفخم تحبصأ تاوطخ عم

 يشمي املثم هيف ىشمت اهنال .بردلا
 نأك .داتعملا مهبرد ين ايموي عيمجلا
 جرخي نا عيطتسي ال وا بحي ال ناسنالا

 .ردقلا همسا نجس نعو هقيرط نع
 ىلع لحانلا اهدسجب ميرم تقلا

 َّق ةلفاحخلا فقوم دنع ءاب رهكلا دوماع

 .ىدرب ربغ ىلع لطملا فيصرتلا

 تارظنب اهوح نيفقاولا قمرت تذخاو
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 مث .ةسوقملا ةلواطلا ىلع اهماما اهماعط عج
 ًاقوزلا لمعملا بايث اهسفن نع تمر

 ءوحللا هتلعف ام لوا ناكو .تدبنتو

 اهتءارق ديعت ءاهاخ نبا ةلاسر ىلا

 . اهبيبح توص ىلا عامتسالاو

 اهتاذ يه اهبيبح ةايح نا سحن تناك

 ينو اهعم نآلا هئاو .ةفرغلا هذه ةايح
 نايثغلاو زازئمشالاب اهلثم رعشي اهقامعا

 ًايقتت يتلا سهتقرغ تاردج ىأرم نم

 حو رجو ةئفع روثب اهنأك بارتلا اهقوقش

 يأ يف دحاو سؤبلاف .داسجالا قوف
 امك ةايحلا هذه نع ةبيرغ ىهو .ناكم

 اهنا رعشت اهنكل ءاهنع ءابرغ عيمجلا نا
 هذه عم انه سلجي يذلا ت | ضفرت

 . ثاثالا نم ةتماصلا ةميدقلا

 ليختت تأدبو اهشارف ىلع تددمت
 بناوجلا ةليقص تويب يف نآلا عبقي نم

 .ةبيهم فارطالا ةقراب .ءانفالا ةعساو

 اهيف شيعي مهضعب نا ركفت تذخاو
 يف تددعف .ةيرشبلا موحلل هلكا ببسب

 اهرمغ ىتح . محللا اذه دئاوف اهسفن

 .ه . هثاطغب مونلا

 لبط تاعرق ىلع تظقيتسا

 اولوانتي يك نيمئانلا ظفوي يارحسملا

 .رجفلا مستبي نا لبق روحسلا ماعط

 .«(ةلبط ابأد هنوع دي يحلا يلاها ناك

 تابرض ثالث بقع ةداع حيصي ناكو

 : هلبط نم ةمظتنم

 «ميادلا لجو ميان ايد -

 وهو هتوص ىلا تصئت .رمقلا ءوضب
 ويل :لزستم للك باب ىلع قد
 تيبلا لجر ىلع حيصي ناك . . . هلها

 2 . همسا ىلع بلغت ىتلا هتنهمو هبقلد

 ىلع يبأب ناهدلا اهراج ىلع يداني اذ وه
 ليم يبأب ناث تيب يىلعو .ناهدلا

 ماسشه يبأب هادان رسخأو .لاقبلا

 رظني حابصم يا رت مل اهنكل . . .رجاتلا
 مهمالحا نأك . نومئان مهّرطف .هروثب

 مهحاورا ثمبحماو مهتعبشا دق

 ءاقل نعو روحسلا ماعط نع اونغتساف

 اتفاخ ارون تظحال اهنا ريغ . . مهنيد

 امنكسي بيرق تيب يف ةفرغ ف ثعبني
 هسأرب لطا دقف « بيرق تقو ذنم باش

 درام موهج لظب ىقلأف هتفرغ ةذفان نم

 هناكو .قاقزلا ١ لباقملا رادحجلا ىلع

 يبأ» ىلع فتهو ءردقلا لظب

 ءطبب لبطي لازي ام ناك يذلا ا

 . . ميادلا دحو ميان اي» :ددري وهو

 ديم و داق رحفلا

 قاد سيل ليللا -
 : للئاق .هديب هل حولف

 .ةأراب واخ
 لبخاو ىلا ينتلث ثاو ٠ هل باشلا مستبا

 كه

 طسو طاسبلا ىلع ميرم تدعق

 يذلا ليلقلا اهماعط ا ةفرغلا

 يف نارثفلا اهلكأت ًاعطق هبسحي ء ءرملا داكي

 ىلع اهركفب لوجت تذخأو .اهراجوا
 - نينيعب رظنت تناك .نيمئانلا 2

 .اهماعط ىلا ىيلابأ ال لكشبو نيب
 هذه طسو ِق اهنا رعشت تناك 3

 اهنأكو ةايحلا زكرم ِق ابعأك ةفرغلا

 .ءيش لك ىلا نآلا رظنت يتلا ةديحولا
 ءايشالا تاعاقيا ىلا تضئتو

 اديحو ناسنالا كرتي ليللاف . . .اهوح
 هعمج و .ملاعلا دهر 1 هسفن لخاد

 و هعقاوو ةيضاملا هتايح عم قمعب

 7 اهما تترك لقا" هتاوهشو همالخحا

 نإ عيطتست ل تناكو اريثك اهم تقلعت

 صضضعبو اهتوص تركذتو .اهقرافت
 تذخا ملا. .اهدلاو عم ثداوحلا

 .بيبح ا يرانا .ءاهاخ نباب ركفت

 .تورين ىلا شيلا عم قفوسسملا

 : اهسفن تثدحو

 ليللا ىيضمي .ٍيلثم نآلا نوكي دق

 ىلا رظني هسفن عم ادذيحوو ابقرتم

 ابيرق هشاشر عضي ا(مئان وا . . .ملاعلا
 نم روصب ملحي وا يركذتي ء.هنم
 . ةايحلا

 هتالك توص اهنهذ يف عرقي ذخأو
 : ةريخالا

 ىلاو .نآلا ينده وه ام مهفا ال -

 ماعلا يف ...يتايح ريستس نيا
 مهفا تينكو .ةهبجلا يف تنك , يضاملا

 ابقرت ةايحلا تناكو .كانه انأ اذامل

 مهبحا يفافر نيب تشئكو .ًاراظتناو

 000 يوتوب
 توملا الا ىئرا ال اناف ءانه اما

 هناوأ « هل ةميق ال ءىش لك نأك « يلوح

 ةأيحا تحبصا دقل .لوزي نا بجي

 اذا يردا الو .ًاقارتفاو اداعتنا اهلك

 . ايي يقحتوا كيلا ةرغاس نك

 ىلع لطبت روصلاو تايركذلا تناك
 ةعشا يف اهدمعتف .ةداوه نود ميرم

 ةفرغلا ,ىلا ةذفانلا ربع ةللستملا كيبنلا

 ناو انيق .ربثكا نآلا اهنا اهرعشت

 ىقبت اهءازجا نإف تلا

 لك كلتمتو .اقيمع ارهوج كلنمت
 . ةقيقحلا

 ءاناعمل اتاللهزاو 0 تعسر

 ىلع ضبقت نا كو انك الا
 ضرالا :لع.تدذدهت مث .ةيراهلا اهمايا

 . فقسلا يف اهرظن تقلعو

 دب نط ةقلجبم اهفاح لع تلظ

 .ةريثك تاعاسب زحعلا نزلا زواجت نا

 ال نا لع تمزع دق اهسفن يف اهنأك

 ١971 لوالا نوناك 7 555 ددعلا - ةيبرعلا ةعبلطلا

 ام اهنكل .اهلمع ىلا مويلا اذه بهذت

 ع ةداح ةءاوتلاب تضم نا معمل

 تابرضب بارتلا اسايث نع تضفنو

 يشم اهتفرغ نم تجرخ مث .ةليلق
 ريغ ىلع افوح تارظنب يقلتو لهمتب
 ءيش نع ثحبتو لمأتت اهنأك اهتداع

 برم ايف

 ةقلغم لازت ام رجاتملا مظعم تناك

 نوريسيو نو رثاكتي ةراملاو .هاوفالا

 يذلا فقوملاب ميرم ترم . لاحعتساب

 ىلا ةلفانلا هيل نم لكتسم نا تداتعا

 تلظ لب هدنع فقوتت مل اهنكل .لمعملا

 اهنأك اههاجتا ريغت نا نود رنسبت

 فدبم .اهلمع نع مويلا تضاقتسا

 تناك .اهتايح الميل هتفشتكا دق رخآ

 دنع نوموكتي مهو سانلا ىلا علطتت

 وه غوجلا# «بيسلابلا قاروا ققتاي
 ةيحسلا جئاتن نلعت ثيح ءاثالشلا
 نوينقردجي مهيارت تناكأ كا

 مهلاماو مهمايا نوقزمي مهنأك مهقاروا

 اهءارو نيفذداق ضرالا ىلع اهنومريو
 - دي ول

 تقلا تار لمأتت يهو اهقيرط
 يذلا ليحستلا ةطرشا عسناب لوح

 فقو نم لوح وا .«فيصرلا شرتفي

 ةيراع ةأرما ةروص ىلع ماهسلاب يىمريل

 نيرشعو ةسمخ لباقم طئاخحلا ىلع ةقلعم

 افرق
 ةبق يف سمشلاف ءاظئاق وحلا ناك

 رجالا ا تغطسإ يلا ءايبسلا

 ءامسسلا ىلإ رظنتل ةديدع تارم اهرصب

 , لبق نم رمح الا ءادرلاا ذهب اهرت مل اهنأك

 يف تناك مايا اهتروص اه تءءارت دقف

 ثيح .قشمد ىلا يتأت نا لبق اهتيرق
 .لفطلا ةماستباك ةيفاص ءاقرز اهتفرع
 هفاس ىلع اهسلجي وهو اهدلاو تركذتف

 ناك .برغملا عم لقحلا نم دوعي (نيح
 فقوتي ناكو ءاهرعش دسمي نا بحب

 : اه لوقيلو هديب هنيبج حسميل ةهرب

 هديبلا لبحلا كد لل يرظسا

 دم عقت هءارو نقلا نيبعت كوخ

 نآلا سانلا كابشو < 2: قيود

 اوبهذيل نوموقيس ليلق دعبو .نومئان
 نوحرميو نوكحضي نكاما ىلا
 ءرثكا ةديعس كانه ةايحلا نا . . .اهيف

 :انم اموي اعرق نا. نب الو
 اهنال تاملكلا هذه تظفح دق تناك

 .اهتلوفط ىنس مايا ددعب تارم اه اهاق

 يف علطتت تناك املك اهنا تركذت اهنكل
 تناك برغملا وحن اهدلاو دي ةهج

 افيطل ارارمحا ةرمحم ءانسسلا دهاشت

 .نآلا اهيلع ميخي يذلاك ال ءكاكداه

 اهنم رحفتي رارمحالا نأك ةرعستم ةئكاد

 . مدلا لثم رطقيو

 مق .ءاهرصب ىشغيو

 اهدسج تدنئساو

 نلا تدهاش ابنكل

 دوجدحيو حابشألاك

 نع تدعتبا دف

 دا نم تذقنا اهنا

 : تناك .اهسرتفت

 بكاوملا فيصرلا

 + يفلت ىهو .قيكفذ
 رأك ةكيطب فخ يتلا

 0 اهنا وا ابنع فقوت

 بلاك ةغبطصم تناك

 «قارهم مد ليس لثم
 1 سانلا نمو ابهنم

 داك اهامدق تدمحتف

 رشعتراو .ضرألا يف
 قو ةءامغا اهتيشغو
 ءو ةخفتتم ديا اياقبو
 ' قربت حابشا تحن
 | ةدوحنم ةماق تازبو

 م ميرم تخرصف
 كار اهتيضدقو اهيدبن
 :ربعلا

 عن  نساف ' اان

 ١ دعت وا . . رشبلا

 ىو ضكر ءاثالث

 اك مهرظنم ناكو

 دو ةغئاس ةسيرف

 اجر اهنم لزن ةريغص
 ءارولا ىلإ تدتراف

 ه جرخت حابشالا نا
 هب فذقتل اهءاذح

 هسأر ىلع نم ةعبقلاب
 ات ةرافلا .هنأك هترايمس

 سم لوانتو ءاهركو
 : . . تاقلط عبرا

 - ساسنلا قلحم
 5 فهلتب نيعفادتم
 رخو .ةذيذل ةميلو

 جناكأ ةاعقملا د

 :اهوا نم تحارتسا

 ةيحم رظنملا ناك

 ! دقو ءارمحلا

 انْمْلا ُْق نوريثكلا

 < يبص ةميلولا نم

 ةطعتم دنعو هما

 شلا نم ةعومجم

 . ناكملا

 ]دا م ةلتات -



 يئارع ىحرسم
 ثيدح يف داورلا ليح نس

 ىلوالا ةيحرسملا تايادبلا نع
 1م م وس << كت سس سة نوحي بمحو

 : 5000اا9 11 نهاووودا 1 ول! ح38 17777777772

 يمد 7و حو 5 27 وتس 7 دج ظ وتتنت1

 حرملا يف انمالحأل لوألا ءاضنلا ه هم نسرادل
 ياسا ريسلا 2ع.

 هس ا ا لة  ةةم3117 ق17<يسااةة7احسم»ج جس ج س  ج ج

 ريمتم رود يقارعلا حرسملل

 يف حرسملا نك دبيعض ىلع

 وا جارخالا وا فيلأتلا ئونتسم ىلع

 تحنت حرسملا اله ةرسمف .ءادالا

 كانه ناك ةريسملا هذه فلخو هتيوهو

 رفصلا نم وا غارفلا نم اوأدب داور
 ملحلاب ءىلللا ملاعلا اذه ىلا لوخدلل
 ١ . ةرماغملاو

 حرسملا داور دجحا بيبح ساموت
 نيذلا نيعديملا ءالؤه دحاو نارا

 . ةقيقحلا لكش ملحلل اوحنم
 يعل ماع كلوخد 4

 0 ما ةفدصلا قيرط نع ناك

 ناديم ىف لوخدلا ىلا كعغفد ىذلا وه

 1 . ةرماغملا هله

 ءاضفلا ىه ةسردملا تناك دقل

 - |4111 ندعم ذانخانات 45

 يف انك دقلف ردنا هس فرس يشن

 يئافر نم ةعومجو انا تانيثالثلا لئاوا

 ةيحرسملا لامعالا مي ددقتت ليمالتلا

 سيسات هلاذنا ةسراملا ريدم انعنقاو

 لوا انمدقو ةسردملا يف ةيحرسم ةقرف

 يتلاو (دايبعتساالا ة ةيحح رسم وشن امل لمع

 فسيوي ريبكلا داتسالا نم ةذوخأم تناك

 «رارمتساب هلامعا عباتن انك يذلا يبهو

 دقو ًايعامج ةيحرسملا هذه جارخاب انمق
 عجرملا وه يبشلا يقح داتضاالا ناك

 يتلا لايعالا ْق ديا ذخأت يذلا لوالا

 يه ةفدصلا نا رس كيف الو اهمادقن

 لوخد ىلا رمالا ةيادب يف ىنتداق ىتلا

 ىقح ةقرف تناك امدنع حرسملا ماع

 امدنعو اطامعا دحا ضرعب موشت يلبشلا

 رودلا اذه يل دنسا نيلثمملا دحا رخأت

 تناك هنم تيهتنا امدنعو هئادإب تمقف

 اريك اعفاد يلبشلا يقح يذاتسا تاللبق

 تقلخ يذلا ملاعلا وه حرسملا نا 7

 131 لبعلا شح ذاتسألا رفس دعبو/

 ماع ليتمتلا ةساردل ةثعب ف سب راب

 هللا دبع موهجرملا لكش 5 ١

 ةقرف ءاضعا زربا .يوازرعلا
 ةقرفا دهب اص ةقرف . يلبشلا

 يىنبحشر اهدعبي ض«ليثمتلا زابفتا

 ,ةقرفلا ْق لوا لشممك يوازعلا

 ةددعتم ًاضو رع ةقرفلا عم مدقا تذخاو

 نصوص نم ةذوخأم و اهبلغا

 ىف رودنو .كاذنا ةلوادتملا تاياورلا

 البرك ابتمو قارفلا تاظفاحت
 توكلا ةرصبلا . ةيرصانلا .ةيناويدلا

 . .اهريغو

 لوجتم حارس
 يف روهمخلا بواجت ناك فيكو ا#

 ؟مكعم ةرتفلا كلت

 ائنال ةبلطلا نم روهمجلا رثكا ناك

 سرادملا وا تايلكلا يف انلامعا مدقن امك

 امدنعو يهالملا يف نايحالا ضعبو

 انوي صصخن انك ةيولالا 9 جرخن

 .ءاضتلل

 مكل تناك لغو 5

 ظ ؟ةيحرسملا ضورعلل
 يههالملا يف انتايحرسم مدقن انك -

 كاذنا حراسملا رفوت مدعلو رابنلا لالخ

 وه ادوجوم ناك ىذلا ديحولا حرسم اف

 انعنقا نا ىلا ةيزكرملا ةيوناشلا حرسم
 اهيف مدقت ةلاص ءانب ةرورضب ةموكحلا

 ةعاق) ءائب مت دقو ةيحمرسملا ضورعلا

 لمحت اهتقو يف تناك يتلاو «بعشلا

 نم لوا تنك دفو لصيف كلملا مسأ

 ديع)» ةيحرسمب ةعاقلا هذه حستتفا

 .«سلدنالا كولم رخا رصانلا نمحرلا

 قفو ةقفوم ةيحرسملا تناك لهو ##

 نم تقولا كلذ يف ةدودجملا تاناكمالا

 ؟ةفلتخملا ىنفلا لمعلا تاينقت ثيح

 ةفزاجم قحب ةيحرسملا هذه تناك

 يف تيقب ثيح ةريبك ةينف ةرماغمو

 براقت ةرتفل اهجارتلا ىلع لمعلا

 نيلثمملا بلغا تمض .رهشا ةعستلا
 مسرب ماق دقو تقولا كلذ يف نيفو رعملا

 اطع ةدعاسمب يبوردلا ظناح رظانملا

 لوال مدقت ةبرجتب تمق دقو . يريص

 يف :ينفلا لمعلا ةينقت ىوتسم ىلع ةرم
 يف نيرظنم ليدبتب يهو ,ةيحرسملا هذه
 لخاد رظنملا ليدبت ال .دحاو لصف
 نودو ؛ةراتسلا لزتن نأ نود حرسملا

 يف كلذ ناك .كلذب دهاشملا 01 نا
 ١14145. ماع

 اهتمدق يتلا لامعالا تمستا اذايب ا#

 ؟ةيعفلا كلشي

 ضفارلا يسايسلا ا ىظوبلا

 2 انعارص نأ نيدجت الل ءرإيعتسالل

 ينتوهتسا يتلا عيضاوملا نمو .تقولا

 يحيرات عباطب مستت يتلا لاعالا يه

 «ديشرلا نوراه»دو «ةلبعو رتتع» لشم
 .اهريغو .«ريغصلا هللا دبع وبادو

 نم مدقت لايعالا هبله تناك له اذ

 ؟ةدحاو ةيحرسم ةقرف لالح

 ىيحي) ةقرف لثم ىرخا ىفرف ترهظ

 زرب دقو (تكوش دومحم) ةقرفو .(قئاف
 ليعامسا نانفلا نآلا ركذا ام ىلع اهيف

 يجقرطالا ميدو ىلع يداهو يقح
 ةعبات قرفلا هذه نكت مو .نورخاو

 تناك كاذنا ةموكحلا نال ةموكحلل

 نوكي الثل (نف) همسا ءيش نم ىشخت
 ةينطولا رعاشملا جيجأت ِق مهاست ةادا

 . ةرتفلا كلت يف عضولا دض ةيروثلاو

 هضاخ تاعاق

 5 6 _1941/ لوالا نوناك 759 ددعلا  ةيبرعلا ةعيلطلا



 ادع يريلكلالا ىف رشتسملا م تايركذلا ٌثيدح
 اح د هن 787 قع ٠ 31ج تت توتا ةقدحتا 7

 لاا الا 0 00007001 د دةثبءب

 هللا دبع ىفطصم - ناّع

 ديفاد يناطيربلا قرشتسملا كبي

 نم نواك دواد جالا وا نواك | هك“

 نيقرشتسملا نم ةليلقلا ةلقلا اخ

 افطاعت فطاعتت ىتلاو ةيب رعلا نقتن 08

 .نيملسللاو برعلا عم

 ءانثا يف هنا نآلا ىتح هل ا هئ
 ماع َّق رصضم ىلع ينالثشلا ناودعلا

 ايناطفاوب هيف تتكامل يذلاو ١465

 ةعماج ف نواك ديفاذ لاق اسنرفو

 يف اورمتسا زيلجنالا نا ول :ندنل

 ةيسنجلا كرتا فوسف رصم دض مهبو رح
 .دبالا ىلا ةيزيلكنالا

 مف نم جرخي م ءيرج حيرصت اذهو
 نم هب تملع دقو .يزيلكنا يا

 تيربقلا : جوع طفاجبلاو رسعاسغلا

 ماعلا قاظيإملا ةقاقتسامو هب كفو ظنلا

 ةيدرالا ةمصاعلا َّق نواك ديفاد ليلحلا

 عمجملا رمتؤم انرضح امدنع (نامع)
 ةيمالساللا ةراضحلا ثوحبيل يكلملا

 دسالا نيدلا رصان روتكدلا نم ةوعدب

 .يندرالا ةيبرتلا ريزو
 يف نيذلا رع فشوي روتكذلا يل لاقو

 : كواك ديفاد روضح

 انكو ايناطيرب ََق ًابالط انهي نحنا

 نواك داود عطول ةنيالا داس

 برغملا نم ما ٍنانبل ما ةيسنخلا يرصم

 ا : !؟ىرعلا

 بيسي اذهو .يناطيرب هنا لاوحالا

 181 : نواك ديفاد

 0 11 .. ا تبا ت1 لا وولاة جلا جبرا”

 ىف هقمعتو ةيبرعلا هتغل ةمالسو ةسالس

 ْ .ةيمالسالاو ةيبرعلا ةفاقثلا
 نيدلا زع فسوي روتكدلا هجو مث

 :لاقو ةرشابم نواك ديفادل همالك

 لقعلاو ريبكلا ماعلا اذه نا)إ

 ةدودحم ءايشا الا انل بتكي ل جضانل ١

 ةغللا دعاوق) وه ادحاو اياتك امنرو

 .ةيزيلكنالاب نيقطانلل (ةيبرعلا
 نم ةرييك ةلمح جرخا هنا 1

 نطولا ْق هاروتكدلا ةلمح نم تباالطلا

 ةغل بحاص وهو .ابوزرواو يبرعلا
 ةقرو الامج لثملا اب برضي ةيزيلكتا

 - هبلاطاو هيلع حلا يننا الا .ايولساو

 هتاركذم بتكي نا  نآلا دعاقت دقو
 ضعبب تالص ماع ا نال

 اوبهذ نيذلا رابكلا نييرصملا 1

 اًخيش ناك يذلا يغارملا خيغلا لدم

 سردي نواك ديفاد ناك نا تفو رهزالل

 رهزالا يف
 :نواك ديفاد روسيفوربلا طقتلي انهو

 :لوقيو ثيدحلا فرط

 ةرملا .يفرصم ىلا ترضح |(منيحو
 خيشلا وه رهزالا خيش ناك ىلوالا
 لاقتسا رهشا ةتس دعبو يرهاوظلا

 يغغارملا خيشلا هلم لك ءاجو

 يعاضوا نع ىنلأسو يناعدتساف
 : |رسفتسم لاقو . ةرهاقلا ّق يلاوحاو

 .ىفكي ال اذه : ًالئاق درف
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 نحكم دودج وس ووو سووا اا

 تاهينح ةسمخ ىلا يقافاكم عئفرو

 قاورلا يف ءرصم يف كلملا لثم تشع
 نيملسلا رقتالا ةيناك كوش
 ةقطنم ُْق ناكو نيصلا نم ا

 .ةديدخحلا ةيملحلا

 خيشلاب تيقتلا قاورسلا اذه يفو
 يف انراز يذلا (ينيصلا نيدلا ردا

 ه٠ دعب مويلا هب تيقتلا دقو قاورلا
 فتم قاهب يئاقل نم ةتس

 :ةنلاتبلا ىسفن تدجوف .تثمعض

 مل نآلا يم تنا .نواك ديفاد زوتكد

 روتكدلا اهب كميتا ىتلا ةمهتلا عقدت

 كليا نقلل لاق امدتع نيدلا رع فسوي

 كنال انقح يفو كسفن قح ُِق رصقم

 كذيمالتو تالاف 5 ىلع كتققو تفرص

 .هبتكلا فيلأت نع تفرصناو

 ريبكلا _ ماعلا دري“ مج  عضاوتنو
 : اائاف

 هذه ميدع اناو . . . ةبهوم ةباتكلا»

 (يعباضا قرخي ملا نال ةبهوملا

 زع فسوي روتكدلا هلأسي انهو
 ::كيدح مانيدلا

 ةناتك 5 دواد روتكد اي [دنتع له

 كبتقارع سكمعت سلا كفلعارسكدم
 ةداقلاو ءاملعلا .عم ةميدقلا "كتالضو
 ؟ترعلا

 : الئاق ملسملا قرشتسملا دزيو

 0 ةرهاقلل يرفس لبق»

 او عماج ِق قيس ثقتك رهزالاب

 عماج لوا اذهو - ندنل نم برقلاب

 برعلا .نايعالا نم ريثك ناكو كانه

 لآ ةويعذم جدنل ىلإ .قوريفحي نيد
 .ةعمجلا ةضيرف ءادال دحسملا 1

 دبع ريمالا ءاجح ةرهاقلل يرمس ل

 حبصا يذلا ندرالا يفرش ر 6 5

 كلذ ِق هيلا تقرعتو .دعب |يف اكلم

 تيضقو ةرهاشقلا ىلا ترفاس مث تفقولا

 ىلا تدع امدنعو ايناملا يف مث اهيف ةدم

 اكلم هللا ديع ريمالا حبصاو ايتاطيرب

 ندسنل ىلا رضح .ندرالا يقرش ىلع
 .لالقتسالا نالعا قئاتتو عيقوتل

 هذبم هل ياش لفح ندنل ةعماج تدعاو

 روسيفوربلا عم هيلا تيعدو ةبسانملا
 . ةيقرشلا تاغللا ةسردم نم قربرا

 ىلع ينركذت ىتح هيلع تلخد نا امو
 . «روفلا

 زغ فسوي روتكدلا لخدتي انه

 : لوقيو راوحلا يف نيدلا
 ليش اةنيط تائركذ- يزل اها ناو

 نماليسالا وب ىرعلا طولا ءاجوا عج
 هتاركذمةباتك ىلوتا نا هيلع نضرتعا اناو
 ندنل ىلا رضحا امدنع ىلع اهيلمي ىلا

 .باتك يف جرختل ةرايز لوا يف

 :نيدلا زنعع بفسوي روتكدلا فيضيب و

 وه سيل نواك روسيفوربلا نا ةقينقحلا يف

 دقف .بتكي نا لضفي ال يذلا ديحولا

 ديمحلا دبع موحرملا نأ اضيا تفرع

 انمق دقو ءاريثك بتكي نكي ملو يدابعلا

 هل انا تنجو هتالاقم 000 نحب

 ٍدادعم ىف اهمكأ دق لاك ةقرفتم تاللاقمن

 كلذك . هشك دا هل ترها كلذبو

 .دمحا هللا فلخ دمحم ليلجلا ىذاتسسا
 طشن مث ةباتكلا يف القم هللا همحر ناك

 ةيبرعلا تاساردلا دهعم يف لمع امدنع

 هيتك صضعب ردضاو ةرهاقلاب ةيمالسالاو

 يف اموءر ,نكلا ههلخ انيطتي. نكت ل ناو

 ةغللا نلعو انيلع لتضف نم هسفن

 ..ةيئرغلا

 نم ىرخا ةرم ءاجرلا رركا اناو
 دويبوربلا لايسألا ةاعساو ئذاكنا
 نع رجعي ناك نأ نواك دواد جباحلا

 هحتفقيو لجسمب أي نا ةتراحلا

 اهتيجس ىلإ اع هنسفن لسزيو ثدحتيو

 يف اهرشنو هثيداحا غيرفتب نحن موقنو
 ابك

 : ٌدائاق نواك روسيفوزلا قلعي انهو

 وخلا ءاقدصالا ٠ نم ريثكلا كانه#

 يلاصتا لوح ابر رشن يف يلع
 .نرق ٍبفصن نم رثكال يبرعلا نطولاب
 ناوثعب اباتك بتكا نا ُْق تركف دقو

 يف نابعتو نالسك ىننكلو (برعلاو انا)

 فسوي روتكدلا دري دوهعملا هفنعبو
 : الئاق هيلع نيدلا زع

 :تناف .روتكد اي هلبقث رذع اذه - : .

 46 - [:ىدروراب نوط ملطف -



 تنكو (نابعت) تنك اضيا كبابش يف
 :ةرق الفا لئاسرب ثعباو كيلا يننكا
 نم ريخ ةباتكلاف .ذاتسا اي بتكا

 .ناسنالا دلخت ىتلا يهو دالوالا
 نيب روهشمو فورعم كنا

 ديفتست نا ديرن نكلو .نآلا سانلا
 كتي رجنو كملع نم ةمداقلا لايجالا

 : رعاشلا لوق يعم ركذتو . ًاضيا ةيرثلا
 , هدعب ثيدح .ءرملا اهنا

 ضو نمل انسح اكيد نكف

 اناو .ىقبتس يتلا يه كاحيتكاو

 ندئل يف تاركذم تبتك ريغصلا كذيملت

 ةرهاقلاب قورشلا راد ين نآلا عبطتو
 كلذكو .(ىركذلا تداعو) ناونعن

 ىلا) ناوئعب باتك ةرهاقلا يف ىل عض

 نيصلا ىلا يتارفس نع (ةعونمملا رايدلا
 .ايسورو

 : نواك روتكدلا لوقيو

 ملعت له .نيصلا ىلا يقدقبس دقل

 نيصلا ةرايز يل ردقي مل اذا :لوقا يننا
 !!ايئدلا ىف تشع دق نوكا'ام قايح يف
 .ٍناث ملاع اهغا

 : فسوي روتكدلا دريو

 .العف ناث ملاع يه .تقدص
 اهب تيضماو نيصلا ىلإ تبهذ دقل

 اهئاحنا يف تلوجتو اموي نيعبرا
 ةثيدحلاو ةميدقلا اهتراضحب تلصتاو

 ًابيرغ ًاملاع تيأرو اهب تارضاحم تيقلاو
 مكملاع نعو يقرشلا انملاع نع فلتخي

 .ءئيش لك يف نرغلا

 نا نواك روسيفوربلا نم بلطاو
 انثدحيل ديزي وا ةنس نيسمح ءارولل دوعن

 قارشتساالا ملاعب هتامايتها ةيادب نع

 ىلا ءاجو ملسا فيكو ةيبرعلا ةفاقثلابو
 . ؟رهزالا

 هلك اذه نا : نواك روسيفوربلا لوقي

 اذيعلت تنك دقل .هللا ةيادبع ءاج امنا

 يدنلتكسا انأف ادشلتكسا يف ا ررغص

 قرشملاب ةلص يا يل نكت ملو . لصالا
 تنك امو .يمالسالا ماعلا وا يبرعلا

 0 اريثك بهذا تنك اريثك هنع فرعا

 5 2 ام أرقاو ةيمومعلا ةنمتكملا

 ةلجملا) نم اددع موي تاذ 6 تدحوو

 ارتلكنا يف ردصت تناك ىلا (ةيمالسالا
 ىل.اولاسلاو اهيلع نيمكئاقلاب تلصتاو

 0 تاعوبطملاو تارشنلا ضعب

 متها تنادي تقولا كلذ كيمو: مالسالا

 نا سفن نييو.قيب تررق مث مالسالاب

 كلذ ناك دقو . يمالسالا نيدلا قئتعا

 نم ناكو .ريغلا رظن يف ابيرغ اكولس
 نايدا ىلا يمامستها لوحا نا نكمملا

 م ةيكودنهلا وا ةيذوبلا : لثم ىرخا

 دا تادب نكلو ةيحيسملا ىلا دوعا

 ىلا ىه ابنا دقتعاو .ةيب رعلا ةغللا

 دعب رهزالا ىلا تبهذو . يمالسا تتبث
 . كلذ

 ؟رهزالاب كتقالع تءاج فيكو ا
 ةبتكملا ىلا يددرت ةرتف رق ىلا دوعا

 ةيسنرفلا تالخملل يءارفو ةيمومعلا

 انالعا اموي تدجو دقف .ةيناملاللاو

 نيدلا زع فسوي .د [هبئاجت ىلاو هللا دبع ىفطضم ىلا ثدحتي نواك
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 ةرود نع ةيسنرفلا تالجملا ىدحاب
 يف ةلسارملاب ةيبرعلا ةفغللا ميلعتل
 . سيرابب هسردس

 1 كارتشالا ةميق تعمح نا دعبو

 ةسردملا ىلا اهتلس را ةرودلا هذه

 يخل ميلعتب ةصاخ ا تتجوفو

 هذه + تليف يننا 5 يا

 ةيبرعلا ةغللا دا تذخا ميت ةرودلا

 ندنل ةعماج ىلا تبستناو ىحصفلا

 . ةيسارد ةحنم ىلع لوصحلل تمدقتو

 تناك ءالمالاو يهفشلا ناحتمالا فو

 ىلااهيف عمتسا يتلا ىل والا ةرسملا

 6 ىحصفلا

 ةنسةا تيلبو ةيقرشلا تاقللا: ةسرتنم

 . جنكاو دجسم ماما دنع نكسا اهب

 تبتكو ةرهاقلا ىلا رفسلا تررقو

 كلذ يف رهزالا خيش يرهاوظلا خيشنل

 ىلع قفاوي نأ هنم تبلطو تفقولا

 ةلاسرب ىلع هدر ناكو .رهزالاب يقاحتلا

 كيب الهسو الها :اهيف لاق . ادجةفيطل

 جف ياي
 ةنئلسس يلاوح ف ةرهاقلل ترفاسو

 راطخا يا ىنقبسي نا نودب 84

 يننا مغرب .رهزالا ىوس صخش يال
 يف نييرصملا نم نينثا فرعا تنك

 ل رخبلاب رضع ىلا :تلضوتو :يبلخلا
 تبكر مث . ديعسروب ىتح ةيناباي ةرخاب

 رهش رخاوا يف ةرهاسقلا تلصوو
 لوا تناكو .اديدش رح ا ناكو ويلوي

 تلد لثم أرجع اهيف ىسافا ةرم

 ةطحم يف تانامالا يف ىتبيقح تعضوو

 يف تيشمو سيمخ موي رهظ دعب ناكو
 عراشلا تدجوو .ةلاحفلا عراش

 . ةريغص تافطع ىلا عرفتيو يهتني

 ناديم) ديدحلا باب ناديم ىلا تعجرف

 ملا رخخآ اقيررط تذخت او (ًايلاح سيسمر

 اروطنح تبكر هنمو .اربوالا ناديم
 عماجلل تلصوو رهزالا ىلا :هل تلقو

 تقو. يف ماني عيمجلا تدجوف رمهزالا

 ماما ادحاو اصخش تدجوو . هلوليقلا

 ىحصفلا ةغللاب هل تلقف رهزالا باب

 ترضح دقل : اهب ملكتا نا لواحا 7

 اذه يف اذيملت نوكال ارتلجنا نم

 ىدان مث ينمهف امو ف قلمحف . عم ب

 ةيزيلكنالا لكني ناك رخآ صيخشلا لع

 ىلا كيلا مث

 ًايلاط نوكا نا ديرا انا :هل تلقف

 .رهزالاب
 : ًالئاق درف

 نآلا ةقلغم اهلك ب فبتاكملا نكلو

 ةزاحا ةعمجلا ادغو . سيمح موي اذهف

 رضحتو بهذت نا كيلعو .ةيمسر

 . تيسلا حابص
 ىفطصم خيشلا ةمتكم نيأو : هتلأسف

 ؟يبلحلا

 ينناب 0 تبهذو .اهيلا راشاف
 .و ندنل نم يبلحلا متسر قيدص

 دمحم خيشلاب اولصتاف .رهزالاب سردال

 نيغلبملا سيئر ناك يذلا يواببلا
 رهزالا هفلك يذلا هسفن وهو .رهزالاب
 يف راطقلا ةطخم يف يراظتنال باهذلاب
 نم مذاق راطق لك لوصو ديعاوم
 يعم بهذو يب بحر دفو ديعسر وب

 يئلزناو . هيف ميقال قدنف نع يل ثحبي

 يف شورق ةسمخب (رهزالا ةدناكول) يف
 ..مويلا

 . مويلا حابص يف ًاركبم يلا رضحو
 يذلا صخشلا عم (ةعمجلا) يلاعلا
 اعم يىلصنس لاقو كنا ملكتي

 ءارشل اعم لزئن نا بجي اننكل . ةعمجلا

 وهو ىبسأر قوف هعضال شوبرط
 . ةيمسرلا تالالباقملا لك 58 يرو رض

 ءاجرا 4 |(مهعم لوجنا تلي 0

 فاطملا ةيابن يىفو .ةميدقلا ةرهاقلا

 انلوائتو انجرخ مث : ةالصلا ةيدأتل انهج ا

 ريخح ىشسف فيك فرعا كنَسْلَو . ءاذغلا

 يفق .اهلك ةرهاقلا يف رصم ىلا يلوصو
 ميهاربا ختشلا سفح تيسلا حابص

 ةبلطلا ةشعب سيئر هعمو نابللا

 حيش بتكم ىلا يناذخاو نيينهلا

 نيواودلا عراش يف اهتقو ناكو رهزالا
 يرهاوظلا خيشلا ةليضف يب بحرو
 . ماستبالا ماد :ًاكوحض الجر ناكو

 لبجرلا عم لبقتلا نا يم ةبلطو
 يحب نئاكلا ينيصلا قاورلا ىلا ينيصلا
 تقؤم لكشب ةماقالل ةديدحلا ةيملحلا
 نيعوبسا دعبو رخآ نكسم ريبدت نيحل

 رودلا يف .ةزهاج كتفرغ :يل اولاق
 ىلع لطت يهو رهزالا عماجلاب يناثلا

 . نحصلا

 يتفرغ ىلا لقتنا نأ نيب ينوريخو
 ةبلطلا عم انا ثيح ىقبا وا دجسملاب
 دقو . مهعم ءاقبلا تلضفف . نيينيصلا

 .رارقلا كلذ يذاختاب تأطخا نوكا
 تاقكا ول ثق يتدافتسا تاك 3

 . دحسملا يف تشع

 وه اضاخ ايش رهزالا يل ا

 دعب جيصا يذلا يفازفزلا دمحم خيشلا

 ناك دقو . مولعلا رادل اديمع كلذ

 نارقلا هعم تأرقو .ةءارقلا يئملعي

 .ةئمدو ةليلكو :ثارتلا بتك تاهماو

 اذه لعلو .ةيزيلكنالا فرعي نكي ملو
 لكب ىحصفلا ةغللا مهف يل لهس
 .اهداعبا

 ينعاو ليمجلا ملحلاك ترم مايا ابنا

 يف اهنع يتايركذ ليجست يف حجنا نا
 . (برعلاو . . .انا) 20 يباتك

 5 1/- /١941 لوالا نوناك 515-7 ددعلا  ةيبرعلا ةعيلطلا
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 .رحص بنذ الا يلام : مهوق

 يسال

 .. داع ني نامقل تنب رحصو
 هباتك يف يركسعلا لاله وبا لاق

 .«لاثمالا ةرهمج)و

 نب لض يتب نم داع نب نامقل ناك
 حوت نب ماس نب مرإ نب نصوع ني داع
 جورتنف .ترحف الا ةأرما جو زستيام

 .لاجرلا ام يردت ال .ةريغص ةيراج
 لعج مث .هعفرف ليج ىلع ءانب اه ينبف
 .لسالسلاب لزني ناكف .اروس هل

 تعفر باغ اذاف . لسالاسلاب دعصي و

 ينيب نعمجتل هللاو :هموقل لاقف

 ع َنبلج الوا نامقل ةأرما نيبو
 . مكخايشا.هيف صقرت ءابرح

 ؟ابم انل فيك :اولاق

 مث :هقويسلا نيب يولعجا :لاق
 لا ىلا هايا اهوعدوتساف نايقل اوتا
 .ينودرتساف لجالا لح اذاف . .هامس
 . نامقل اونا مث .فايسا نيب هولعحف

 اولاقف
 انفويس هذهو .رفاسن نا ديرن انإ

 اهعضوو . مهنم اهذخأف .ةعيدو كدنع

 هتحاح ىف نامقل بهذ اذالف .هتيب

 ةوك نالعكف فن تلعف ..كرخ
 ,هناكم ىلا عجر ناهقل ءاج اذاف ءاهعم

 مهفايسا اوذخاف .لجالا غلب ىتح

 يهو هريرس ىلع نامقل سلجف .هنم
 مث .كرحتي فقسلاب اذاف رظنف ههعم

 اي :لاقف هتنبأ هل تفرتعاو عرمالل هبنت

 نم اهب ىمر مث .ىنتهد فويسلا !يتليو
 . لبجلا ىلعا

 نب سابعل ةبدن نب فافخ لاقف
 : سادرم

 ايانملا يل تدلك باتو
 رحص بنذ اللا تم امو

 نويبيلصلا ناك ىذلا تقولا يفو

 . مهفحز يف شطعلاو ءايعالا نولمحتي
 5 اب نومعني هلاجرو نيدلا حالص ناك

 ام لك ناكو .فيرولا لظلاو ريفولا
 كرحت نم دكأت امدنع نيدلا حالص هلعف

 هدد ثا وع ةيرتبط»يق هيلا نيييلضلا
 يبرغ طبار ثيح .لايما ةسمخ وحن

 ءاملا ةريفو ىغرملا ةينغ

 حالص دنج تاراغا عطسقنت مو

 مهفحز ءانثا نييبيلصلا ىلع نيدلا
 ناكو ؛ نيطح ىلا ةيروفص نم قاشلا

 ديدش اموي م1١1١ زومت نم ثلاثلا موي
 كرداامدنع .ءاوشا ذكار ةرارحلا

 فرشملا (ةيربط لبج حطس) نويبيلصلا
 ةئيه ىلع ةقطنم ىهو ؛ نيطح لهس ىلع

 نم ثكا رسبلا حطيس نع عفئرت ةبضح
 لعج ام ؛ناتمق اهو ريم ةئايثالك

 20 ةضقا

 نيح- ف «نقطعلا و مهم دتشاو كابغالا

 ةيضطا لفسا قف ريو ةبرقم ىلع

 ةيربط ةريحب مث نيطح ةيرق عقت اهتاذ
 نيبو مهنيب لاح نكلو ,قفادلا اهئايب
 حالص شيج ءاملا كلذ ىلا لوصولا
 نيدلا

 64 تبسلا موي سمش تقرشا امدنعو

 حالص شيج نا نويبيلصلا دجو .زومت
 راوسلا ةطاحا ميب طيحي نيدلا
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 مهيلع رذعت نيذلا .نييبيلصلا ىلع موجها أدب كلذبو . مسععملاب
 عةيوادلا مدقم تروف كنكو يد رارعف (ضللا) ظانراو ياج كلملا قيس انت :(نوض) ةاحئاب اورف دقق تلاتحر نم ةلق هعمو سلبارط تنوك (دنومير) قوس مهم ةاجنلا عطتسي مو دوعضصلا
 ىلا ىرسا نييبيلصلا رباكا نم مهريغو

 ىلا كلملا سلجاو اكس ًالامقتنا

 هيلع ددع .همئارحب هركذو (طانرا) وحن نيدلا حالص تفتلا نا ناكو . (شطعلا هكلها دقو) هبناج
 ترج دق) :طانرا هيلع درف (؟ثكنتو - مك) :هل لاقو .هتاردغ
 ةياعرب هلاجر نيدلا حالص رما كلذ دعبو .(هرذن ءافو) كلذ ءاجف ءطانرا سأرب حاطاو .هفيسب نيدلا حالص كسما ذئدنعو !(كولملا ةداع كلذب

 . مهارساو نييبيلصلا ءارما
 فرصنا يلا كلذ دعبو

 قيس نيس يف «نيطح نم نيدلا حالص
 نم غلب ٍليقاوا قشهد ىلا ىرسالا

 ف عابي ناك ريالا نأ "ل ىرسألا 7

 لجرلا عابي) ناكو ءريناند ةثالثب قشم

 !ةدحاو ةعيب ةادانملا ىف هدالواو هتجوزو

 ةلمحلا رسعس غلب هالو !(ةلمحلاب) )

 هتجوزو يبيلصلا نم ةفلؤملا ةرسالل
 .ازاكد نينايث « هيتلد و ةئالثلا هثانباو

 تناك دنقف نيطح ةكرعم جئاتن اما

 دالب يف (ةيمالسالا حوتفلا حاتفم)
 اهدعب هجن ا نيدلا حالص نال .ماشلا

 ذخاو .نييبيلصلا زكارم رئاس ىلا
 مث .ىرخالا ولت ةدحاولا اهطقسي

 ىلا ًاحوتفم قيرطلا كلذ دعب حبصا
 اذه برعلا جهتبا دقو . سدقملا تيب

 هب ىتختو .«نيبملا مضقلاو ميظعلا ربصتلا
 مهنم . . .رعشلا ناجرهم يف ءارعشلا

 ع و مع ع 0000700000 2

 ىنارجرجلا ةباصع لاق اهلل 1:

 يذلا ةفربا نيبقورسةباحضفا | اهباوصع 0 انسيمخا] ْ
 هسسوف نع ررهو ةهامر امل ١

 :رخآ لاقو #

 فباحسلا ليخم نع تقرب ناو
 يطا 3 ةعماب تسلو ١
 ا هل“ 5 او ١
 تام م ىلا دوش 0 حا ا

 مجلم ملحلاب ملحلل سرف يلو |
 عاصر ًاندخ لهجلا ىضرا تنك امو :

 : دبعلا نب ةفرط لاقو ا |

 ييبرغلا رفشلا نابع نه

 1 ءاوب ءاوبلاو | - ب 57

 ' ءادصو ريم هيلع | هاستو فوصيسلا خم .كوجيسلا ذا
 هد نكغوسلاو ثاج توسملاو
 | ةارسيعملا ةتوفقايلا كتيفتشتاو

 ا

 |ركفلانويعا عيلع 3 و ' رظفلا اهقيئاتقع تقنك
 1 ربخلا ام ٠ اذو لَه لئاسأ (|ركذلا ٍينايلا ماسحلاك وا

 | ريغ ام يضم دق اب سيقا
0 

 0 انهما“ لا
 | 0 ل يك يلو

 1 تارا لذلاو اوَُهدَص نك
1 
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 : هلوقب ن :ريدلا حالص 1 دئاقلا بطاخ يذلا (يتاعاسلا نبا)

 انينمؤملا نويع ترق دقف انيبملا حتفلا كتامزع تلج
 امل مالسالا ةذيحخا تددر

 هاير كله ىف لع لفاقي ائيمض ابن ءاضقلا فرص ادغ
 انيد ءادعالا لتاقت تناو

 : الاخ مايالا ةنجو ٍِق تدعغ
 انيمث !دنقع العلا دي فو

 . انو ترم مك هاي
 انويع تحيا مك هللاوو

 انيسفألالا فقكأ مَع عقرت ىده الا (ةيربط) امو
 ءوسب فذقت مل ليذلا ناصح

 انينسلاو يلايللا اهنع لسو
 اذ نمو ارسق اهماتخخ تضضف

 انيرعلا جلي نا ثيللا ضب
 ارط ضرالا لها دن كانه

 انورقلا ايعا لقعمو .كاوس
 تبن اءوفك ثنا وتجعةربسق

 انيلي نا ىساق لك ةياغو
 اقطن قيطي داهجلا نا ولف

 انينما اهولخدا : كادانل
 امالظ اهيلها حابص تلعج

 ءزلا تلدبأو
 ءاسن اهتزوح ةامح لاخت

 انيعيقم ديدخلا لَوَضْخي
 ءانغ مهمجامج يف كضيبل

 انينحلا ريطلا ملغ ليدل

 يلاوعلا ةفقثملا ىلا ليمت
 انوص ما احانز تينت لهف

 ائيده امل .تابضاقلا قورب ع الولف اهلهذي عقنلا داكي
 اهنه كانق دودق تزاح مكف

 انيلو انول انقلاك ادودق
 تاسنا رذاخلاك ليغو

 انوعو ًاراكبا كادن 0

 بحي هكلنم اهتركان اذو
 انوتها ثيغلا حضفت ناته

 ضيب ىهو ىلايللا اهب تدعا
 انوج مايالا ابي تاك لو

 دام لو افي وعأ
 هوئكاسو ماشلا مدع الف

 انيفدلا ءادلا ابن ىفشت يبظ

 انينا اهم رمت

 ةييب رشلا ةفللا رارعأ
 :لاعفالا باتك يف ةيطوقلا نبا لاق

 فعاضم :نابرض لاعفالا -
 :هنريقو

 هاور ءذاش لعف الإ امهريغ هيف 2 لعف ىلع برضو .لعف ىلع برض : ناي رض فعاضملاف
 تءاج لاعفا ريغ لعفي ىلع اي يع ايدعتم لعق ىلع هس ناك اف . فعاضملا ين ذاش وا ليلق مضلاو .بلت تبيل معالاو سبلت تينلا نستوي
 . نيتغللاب

 .هلعيو هلعي بارشلاب هلعو - , . ههرك : هرهمو هرب هره -
 . هدشيو هدشي هدشو -

 همني ثيدحلا من : ءارفلا لاقو.
 دشو .هتبيو هتبي ءيشلا تبو كما
 . هبحا ءىشلا تببح كلذ نم

 . نيتغللاب تتا لاعفا ريغ .لعفي ىلع هنإف دعتم ريغ ناك امو

 . حشيو حضي حش -
 .دجيو دٍجي رمالا يف دج
 . بشيو بشي بسش - . ميو مجي سرفلا مج'-

 .دصيو دصي ىنع دص
 .دحتو ذدحت ةأرملا تّدح
 .اخراص هتوص عفر :اليلا لجرلاو ؛قرب :الا لوؤي ءىشلا لا هنم دشو .يدعتإا ننعم اهيفااذإ .لعفي ىلع ايتأ اههماف حييرملا تبه ٠ « سمشلا ترذ اذقأ

 نم ايدعتم ناك ام لك : ءارفلا لاق دقو . ناسحتسالاو عامسلا ىلا هيف اهنإ ؛ةيلع لمحم سايق ةملك يثالشلل الو «فئاستتللا زياصلل شبل , .لعفي قلع هنإف لمح قلع ناك او

 . هرداضتم يف نازئاج لوعفلاو لعفلا نإف :ةيئالثلا لاعفالا



 درسا 000 ةيئللا «قسي

 «يخيرات» ءاقل رخآ نا تيرفلا تاعوسولا

 1 ةلحد ةأره لع قلاحت داق يكارك

 يبا عراش ءوضو ليللا ءودض نيب قرف ىرن الف ٠

 ةلجد موضو عشلا 1 نيب لوقا له.ءساون .
 ؟حوملاو ةراضحلاب يضاملا

 ربك بويا نونلا هذ جار
 0 درعتتي يذلا هملق ,نع تاس يق يفر

 ا مالم ىراف رهنلا 1 راسنا تنك :تايح نع

 فاكلا ةمه هيف دسحا :انأو هدلا رظنا تنكو

 اف :ءيدرل يدر ثاخلا 5

 اق ىف تبخل آل يتلا تاملكلا ءانب نعأ نيه ْ
 !| تنا ٠ ,سانلا لكي .تيقتلا, اص | | 5 سلو دنالا ذاتسا انعم ناكو» دا نارا بتاكلا

 0 غد , لايئاددو انآ: دادغب.ىلوالا ةرعاشلاب يئاقل | ١) 8 0 . ناكو ءاهاستت نأ را ةسلجلا ؛ هذه دهديتقا

 ” تناك ىرخا ةيصاخ كلذ ذ ىلا فضا اقل
 ' ىلا هت



 ديعشلا مج ىف

 ةركاذلاو حورلا يف ربكالا قلألا
 1 رمح

 مهو .مهموي وه ماع لك نم لوأ نوناك نم لوالا
 ا اهعيمج م ايالا

 ءايحأ لب ًاتاوما هللا ليبس يف اولتق نيذلا نبسحت 1
 «نوقزري مهير دنع

 انع اولحر مهنا مغر اقرا: ايف ءايجإلا مهو
 رشيبتساف «ضراالا وأسد تور نا دعب اولحر

 . نطولا قرايب تعفتراو رصنلاب تارتلا
 ,ابوصو بدح لك نم مهتاءادن :

 . ضايبلا ةعصانلا ةكئالملا رويط لثم اثنتأت

 . ةداهشلا دئاصق انيف لترت

 ةديصف رخا ىلا .ديهش لوا لجا نم ةديصق لوا نم نا 11

 يا

 | . ديهش رخا لجا
 اوبتك نيذلا ءادهشلا ءالؤه ءاتيف قدحت مهنويع

 . لبقتسملا ةديضف مهئامدب

 .انماوعاو انروهشو انمايأل ًءمسا مهتاملك تراصف
 هومدق ام كد انيف دحا ال

 ةريخآلا مهتاملك ىدص ديعتسن لذه ؛ مهموي فو

 . نطولا ىرث ىلع ارئاف امد نوفزني
 ىقبي نا لجأ نم مهحاورأب اوحض يذلا نطولا اذه

 .رهدلا ديأ !ءاضمو اناصمو ًارهاط

 ءادهشلا ءانبا رودص هس ىهدزت ةراش
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