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 2 از

 1 0 نما ديدعلا وح عمجت 3 0 0 ١ نما. حلا و
 دخأ ف زربي نأ ةفدضص نكد هلو .نيدحيسمو نيملسم نيلضانملا 0

 ع جو ع

 1 1 نيدلا نع خيشلا ديهشلا وه ةيروس نم لضانم خيش اهتاقلجح 2
 0 00 عئار جيبزم يف مالسالاو ةيورعلاو ةيروتلا دسح يذلا مانسفلا 0
 7 ٠ الو :ةفدص تسملاهنا امك .دونلا ىتح راوثلاو نيلضانملا مهلُم لاَ

 1 0 واجلي ن 1و دجاسملا نم ةرغ: بايش قلظنتن نأ فولاملا ريغ 2 ظ
 ٍ 1 توبب ف دحاتشملا تسل قأ .ودعلا عهدراطت امدنع افلا

 ْ 7 دادعتسالاو قحلات نامنالا نلاكت هدم ناولكلضصامملا لميسي نكح 1 7

 1 ياو انطولا ونا ليبسم يق ذاهجلا نم نم ىميسأ داهج يأو ؟داهجلل 1
 '!ةلك يبرعلا نطولا بلق .نيطسلف نم ىلغأ نط 1 0 ل ل

 ا .ةينيطسلفلا "ا ضرألا اهدهشتا ها ا
 00 ظ اوفا ملا اهيلعأ دتشنت امدنع ا 0 تسيل ٠

 1 11 ةيلاعلا يافا عورلا مالسالا | نم دس .ةيبرك ةينيطشخف 7

 ُ نايحتاو . اا ر 0 : . راسجلا يرصفعلا مهيضَعَتَو 70707
 3 2 ير هذه  ءاهتإ ىل 0 5 : 1 احلا ا د 2 8 ْ 1 ٌ 30

 ظ 0 ْ 1 هر رولا ل ارحم - اهتاذا نَدَح 3 - ةيهارك / 3 9 1 ةيد 0 ءاركلا للود ىريضحعللا >0

 يه اهتاميخمو مشاه مة موب 1 _ 1 ٍ تنك 5 2 0 :ةلماش د 0 0 يف
 0 راوج يف ةطالبا ا 4 : : :

 :هللا دارو :ليكخلا ةراوق
 انها اد 0 0 رو لسقلا او

 م -

 1 ١ ةمآلا لجأ نمو .هللا ليمس يف ةيحضتلاو ذاهجلل مئادلا ا 3
 56 1 نيب رجفتن اهلعجي 5 نلا وهو .اهتموصيد نيس وه اذه 0 00 ئ
 20 ١ هذه يف ةيتيطسلفلا ةروثلا ههجاوت ام رطخآ ٌلعْلَو رخآلاو نيحلا 0 5

 1 0 :نييلايربماو ةذباهص نم ءادعألا ةلواحم وه .رسمأت: نم ةلحرم لا 10 1

 0 1 د ةروث هنأ ىلع ,ةمراع ةروخ نم مساق ةرغ تدهشت ام ريوصت 1!

 : دنت : 1 نم 5 23: 1 لا قايسناو ةيموقلا وآ ةيدطولاب اهل ةقالغ 30

 د

 5 ةروث يه يتلاو ا ةفقازبلا | ةينيطسلفلا 0 ةددجتم روض ىوص

 دن م ا #3 لاجل

 0 .اهتاقلح فلتخم يف ةيذيطسلفلا ةروثلا الو: 0 3 ريا
 ١ ١ ةروتلاف .ةفلتخم ًالاكشا خاب نأو :ا ةكبا نأ

 1 نرقلا اهقرغأ ةرماؤم عشا ىل وع درك ًءاذتبا هاك ل ةيفرطسلفلا 1

 ٍج قد َةَلْثِمُم تردضا ئدلا ةيرامعتسالا ىوقلا ةرماؤم يش :نورشعلا : :

 0 ينوب دهصلا نابكلل ىلوألا نسسألا عضو يذلا روفلن دعو ايئاطيرب . ظ
 1 وكلا ضرع دقو :ققحت نأ ىلا هدهعتت تلظو :نيل كلف ضرأ يف

 1 تفاكف :تارماؤملا نم ديدخلا ىلا ليوطلا اهخيرات ربع .ةيشطسلفلا
 00 0 ديدج 0 قب هد

 1 1 .ةروضلا هذه لثم جنورت ءارو .اهجراخو نيطسن 0

 0 اهاوتحم نم ةروقلا.غرفتو :ةهج نم هتبروثو مالسالا ىلا يت 1
 ١ 0١ يف ةروخلاف -ةيناث ةهج نم .ةيماسلا اهفادهأ نع اهفرحتو يقيقحلا
 ١ 27 نوكت نا نكمد ال :نيطسلف ف لاحلا وه امك :ءادعالا هلتحي دلي 1
 7 نكي ملام“ عراشلا نم أ دجسملا م تقلطنا ءاوش: ةيقيقح روف 1

 0 لا ماد انو لااطحالا نب رقت د ف نياسالاو لوالا اهفرخأ 1

 00 / نوكت نأ نكن 0 نا يق ةروث يهف : ريكا نطو نم ار 30 7
 1 نوكي نأ نكمي فيكو ؟ةيموقلا وأ ةينطولاب اهل ةقالع ال ةينيد ةروت
 7000 ١ ؟نطولا ريرخت ىلا فدهت ال ةروتلاكرحم نيدلا

 نيلقلا ندملا نم اهريغو ةزغ يف مويلا ثدحي ام نإ

 0 0! 1 اذه. تحن :كانهو انه. 53 َّق : 3 يدل كَ ل :تالواحملا طا ظ 0 0 3 10 : 1 00 1 ةيماسلا ١! ةيمالسالا ميقلا ١ 3 يور 5 .نيط لف 0 .ةروثلا : 0 1

 ٠ ةءاسالا دصقن كلت و لا هذه ةمدخل .كاذ وا راعشتلا 0 1

  08ظ وفور نع اهقرخ وأ ةروثلا 01



 ٠ ةضاقتنلا ------

 ةفضلاو ةزغ عاطق يف ةيبرعلا ضزالا دعت مل
 .ةينودهصلا مادقالا تحت :ةريثو» ةبسرغلا

 «ىلوصا» يدوهي يا ةعاطتسا يف دعي ملو |

 -يروطابر اهمسا يذلا ةيرهجملا تاعاصجلا نم
 نيذلا «نويديسحلا» وا (ىرقلا ريطاون) ءاتراق
 تاعامجلا وا «ةيدوهيلا ةكلمملا» ىلع نوملكتب
 نا لوقلا :لمعلا» و ؛دوكبللا, ةامسملا ةريبكلا

 ةنعللا هلعل لب .ةقلطملا ةمعنلا ...وه لالتحالا
 اهرساب ةينويهص ةسايس لشفب ةطبترملا ةقلطملا
 ةيبرعلا ضرالا بيلعت ةيضرف ىلع 147177 ذنم تماق
 ناسنالا شيمهتو (فحازلا تانطوتسملا مازح)
 بيكرت ةداعا مث ؛(ليحرت ,بيهرت .عمق) يبرعلا
 اذاو .ينويهصلا موهفملل ًاعبت ةينيطسلفلا ةيضقلا
 ةزغ عاطق يف نآلا ةلعتشملا ءرمجلا ةروث» تناك
 اعاستا رثكالاو .اكسامت رثكالا يه ةيبرغلا ةفضلاو

 رهقلا نم ريبك ماكر ةليصح اهئاف .تاونس ذنم
 نا دعب ترجفت يتلا دقحلا تايسرت نمو :موجلملا
 .سيئيتلاو ملظلاب ةينويهصلا فورظلا تحفط
 ىلع .«ءاقبلا برح. ريباعتب .ءةروثلا٠ تنرتقاو
 تاضبق :قرتحت تاراطا) ةهجاوملا تاودا ىوتسم
 ىوتسم ىلع امك :(ةقراح تاجاجزو ةراجح .عفترت
 اذامل .لالتحالا ءىفكني نا ليق ادهن نل) تاراعشلا
 ىلا ةفاضا :تسكع دقو . (؟انهوجو ىف باوبالا دصون

 ةعراقم تناك ناو :لالتحالا ةعراقم ىلع ميمصتلا
 يديطسلفلا يعولا ةيوبح .زرخملاو نيعلل

 - |[: ةالوزلا" نوابااب خان خاتات - 5

 ًادحاو هرهوج يف ىقبي يذلا ينودهصلا عورشملل

 توصلا ةبعلل عضخو .ةيجراخلا هؤايزا تلدبت ناو

 رس كلا نإ لدم

 ْيف ديدج نم اهسفن حرطت .ًاذا ةوحصلا اهنا
 ضرالا لقتعي يذلا يناطيتسالا دملا ةهجاوم
 نم ةديدج ةلحرم ةيادب يهو .لبقتسملا لقتعيو

 ءاعو لخاد تالعافت ثتادحال حشرملا مادصلا

 ضعب لاصوا يف ةردق ثبو .يىنويهصلا مكاحلا

 تال داعم يف ريثأتلاو :ةيبرعلا «لادتعالا» تاسايس

 .ينويهصلا عقاولا رمالا سركت يتلا رساوكلا لودلا
 يذلا رمالا ءلاوحالا نيسحا ىف .هلهاجتت اهنا وا

 داعبا روليتت .راطالا اذه يف .هخيسرت ىلا يدؤي
 نيب جلث ةركك تمانت يتلا ةينيطسلفلا ةضافتنالا
 .ةيميهدلاو هتلا مارو ةطالب ميخمو ةرغو سنوي ناخ
 قطنم ىلع بضغلا ةضيقبو مدلاب ضارتعا اهنا
 ةيضقلا نع ثيدحلا فلي يذلا سأيلا

 اذه سايق ىلع ةيوستلا تاخبط ىلعو ,ةينيطسلفلا
 ةينيطسلفلا ةينطولا قوقحلا اميف ؛كاذ وا فرطلا

 ًايعيبط ناكو .يجهنم لكش يف لالتحالا ةلآ اهسودت
 ةموكحلا مسقنتف .«ينويهصلا عقنتسملا» كرحتي نا

 ةرادالا جرختو .افوخ رثكا وه نم نيبو فئاخ نيب
 نع ثدحتتو .زاغلالاب بوشملا اهتمص نع ةيكريمالا
 يف ينودهصلا شيجلا'هيلا أجلي ةيناسنا ال لئاسو»

 نم باحسنالا نا ىرت وكسوم اميف .«عمقلا تايلمع
 .ةررجملل دح عضوب ليفك هدحو وه ةلنحملا يضارالا

 عاطقو ةيبرغلا ةفضلا يف ثدحي ام نا عقاولاو
 لقعلا لب ءاهدحو ةينويهصلا ةوقلا لشي مل ةزغ
 ينويهصلا عورشملا ناك اذاو .ًاضيا ينويهصلا
 دديش :نويروغ نب ديفاد ىلا ىقري يذلا :يساسألا

 برعلا ناكسلا شيمهت يف نمزلا رود ىلع رارمتساب
 .ةقحاسلا ةينويهنصلا ةيكيماثيدلا عم مهفيبكتو

 عورشملا ةحلصمل ًامامت لمعي ال نمزلا نا ادب نكل

 يف نييعقاولا ضعي هنم رذح رمالا اذهو .ينويهصلا
 دوعن ..ءاندض لمعب نمزلا» نا اولاق امدنع بيبا لت

 غولب نم رذح يذلا ريفاش وهايلا يسايسلا ىلا انه
 ىأرو .«ةيسفنلا ةيرقيعلا ةلتحملا يضارالا برع»

 مهتيشت نا امك .مهيدل فعاضت ينطولا سحلا نا»

 كلذ نع نوردعي اوحيصاو .اضيا فعاضت ضرالاب

 انهار دقلو .ةقراحلا تاجاجحزلاو يدملاو نيكاكسلاب

 انئجوف اننكل . برعلا ىدل ةيشاركلا لكأت ىلع ًليوط

 .«ءايجولويديا ىلا لوحتت يتلا ةيهاركلا هذه يمادتت

 ناعانقلا نها
 قطنم ماما ءاقمحلا ةينويهصلا ةوقلا اهنا

 ستيف زوالك ىلا بيبا لت يف دوعي نم ةمثو .ةراجحلا

 اذا .ءاقمحلا ةوقلا نع اموي ثدحت يذلا

 فيئزل أرقن امدنعو .لاثمك ةينامورلا ةيروطاربمالا
 دوقلا نا ول امك رعشن «سنراه» ْق فيش

 يف اذامو» :لءاسستي و قزآملا ىلا تلصو ةينويهصلا

 نابش ةهجاوم يف اولعفي نا نيجحدملا دونجلا عسو
 ' «؟مهضرا يف اوتومي نا اوررق

 نهت تأدب ةينيطسلفلا ةضافتنالا نا عقاولاو

 لالتحالا يف تأر .ةقرمع ةينويهص تاعانق

 سيلف .ينويهصلا لبقتسملل ةنامض ناطيتسالاو
 .هب بلاطي نم ةمث ناك اذا قحلا تومي نا نكمملا نم
 رعذلا صاصرب نوطقسي نيذلاو .هلجا نم توميدو
 .ةيساسالا ةلداعملا هذه ىلع نودكوي ينويهصلا

 ةيلومشب لالتحالا اواجاف نيينيطسلفلا نا كلذ
 .اهب اديغي ءيخملا ىلع مهميمضتيو مهتكرح
 يف لمحلا سيلو .بئذلا ةهجاوم يف بئذلا :مهراعشو
 ,نامثين لافري موي تاذ اعد امك .بثذلا ةهجاوم

 نوكي نا طرش .تسدنكلا يف ,دايحتاه» برح ميعز

 دعن ,نسلاب نسلا ةكرعم انه نف .ًايبرع لمحلا
 فرطتلا مقافتو ٠ :ءىداهلا ضارتعإالا ةيئاحجم

 قحسا .ءارزولا سيئر نا ًاصوصخ .ينويهصلا
 ماخاحلا ةطخ ينبت ىلا تئافلا عويسالا اعد .ريماش

 ليحرتلل ؛تانحاشلا ةفسلف قيبظت» يا اناهاك ريئام
 تانطوتسم / يف لمعلا نشد هنا امك .يعامجلا
 لدحرتلاف .انلشف نيتسايسلا نكل .ةزغ قنخل ةديدج

 يف ءاقبلاب برعلا ثبشت ماما ليحتسم يعامجلا
 .ةهجاوملا ىلا لاقتنالاو .نمثلا ناك امهم مهضرا
 .ةيبرغلا ةفضلاو ةرغ المت تتاب نيكاكسلاف
 مهو .يلخادلا قزاملا مقافت نم نوفوختي ةنياهصلاو
 يف الا الح ؛مهنيب روقصلا اصوصخ .نوري ال
 .ةعوفرملا تاضبقلا باحصال قعاصلا ثاثتجالا

 عافدلا ريزو :نيبار قحسا لوقي نا ًاتفال ناكو
 ةلوجب موقي ثيح تاذلاب كروي وين نمو .ينويهصلا

 © _ 9١/لا/ لوالا نوناك ١5" ددعلا  ةيبرعلا ةعيلطلا



 هينرسلا كرختلا انيلع يدار قحتشا

 امهم :عيرسلا كرحتلاو .كرحتلا انيلع» نا ةبكربما

 نايصعلا رارمتسا نال .ةيكربمالا لهعفلا ة ةدر تناك

 امك :نييرخملاو نيدباهرالا راشتنا ىلا ًامتح يدؤيس

 .«عدرلا ىلع ةيليئارسالا ةقاطلا يف يوينب ءارتها ىلا

 وه امم فوختت بيبا لت ىف ىرخا اًتاوصا نكل

 ىلا ةوعدلا ىلا تردابف .لصحب دق اممو لصاح

 اماطل تاوصا يهو , عاطقلاو ةفضلا نم باحسنالا

 .ةلأسملا هذه لايح اهددشتب تفرُع

 رحلا ةيحاوم يق حلا

 فوخلا ىدم روصتي دحا ال .لاح يا ىلع
 ال يذلا حالسلا هنا .«نيكسلا ةنعط» نم ينودهصلا

 ةلئاعلا تارئاط لكي الو .افاكرملاب ال .هتمواقم نكمي

 لكشي .يداعلا ينويهصلا رظن ْف هنا امك .ةيكربمالا
 دقحي لباقي نا بجي يذلا دقحلل ىوصقلا دودحلا

 ندمو ةزغ يف يرجي امل ةبكاوم نم دب الو .ةيلاعف رثكا
 .ةرمتسملا تاهجاوملا طيرشل ًاعبت :ةفضلا

 مدلا نم دحاو طخ ةطالب ميحمو سنوي ناخ نيب
 لالتحالا صاصرل ةفيثكلا ةهجاوملاو .ينيطسلفلا

 يف ينودهصلا نمالا ريصم طقف حرطت مل هتاذوحو

 .هتادساسا يف هتدده لب .ةلثحملا ةيبرعلا يضارالا

 ةيمك نم مغرلا ىلع :ةيرارمتسالا يف ةزرابلا اهتميم
 لاقتناو يدويهصلا صاصرلا مهدصح نيذلا ىلتقلا

 ةطيرخل أعبت ,رخآ ىلا عّيرم نم داضملا فنعلا رؤب
 يفو .اهتبقارم فدهب عاطقلاو ةفضلل تاميسقتلا

 ناخ يف عضولا لعتشا .لاوجلا فنعلا ةطخ راطا
 مث .«يليئارسالا» شيجلل زجاح ةمجاهم دعب ,سنوي
 ةمظنم» لواحت ثيح ةطالب ميخم يف ةمواقملا تمبهتلا

 شيج. نكل .ميخملا ىلع ةرطيسلا .حتف ةبيبش
 ةطشنالا هزه عنم ىلع مراع «يليئارسالا عافدلا

 «ةيليئارسالا» ةعازالا ردرقتل اقفو ,«ةيديرختلا»

 تلقتنا :؛ةطالب ميخم ةراجح نمو .ةيربعلا ةغللاب
 تاريصتلاو هللا مارو نوزلجلا تاميخم ىلا ىودعلا

 ةيلصتقلاو يناةراجحجلا برح تلصوو .ةرغ عاطق يف

 ةلينقب تقشر دق تناكو .سدقلا 5 «ةيليئارسالا
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 اهراز موي .تاونس رشع ذنم .ةرم لوال .ةيودي
 .ةدحتملا تايالولا ةيجراخ ريزو .رجنسيك يرنه

 ,لفلا ةرك
 .سلبان نم بيرقلا .ةطالب ميخم ًاذا مدق له

 «دقحلا عدوتسم» ب رغنيفول ماخاحلا هفصن يذلا

 هنكل :جلثلا ةرك رارغ ىلع :ةلماشلا ةمواقملا جذومن

 ؟لعتشملا حلثلا

 نم هقلق نع ريع .نيبار قحسا .عافدلا ريزو

 تقولا ف ءدكا هنكل . ةطالب ميخم نم ةينآلا ىودعلا

 ةضمقلا» ,ميمعت يف وه لحلا نا ىلع ,.هتاذ

 ةينونهصلا ةموكحلا تعمتجا امدنعو .,«ةيديدحلا

 عضولا ةجلاعمل (١19817/1؟/7١) يضاملا دحالا موب

 قحسا :ءارزولا سيئر راشاو .ةيديدحلا ةضيقلا

 باهرالا حفاكيس «يليئارسالا» شيجلا» نا ىلا ريماش

 ةئيه سيئر أرقو .«ماعلا مالسلا نمضيسو حاجن يف
 لامغالا قسنم هعضو اردرقت نورمش ناد ؛«ناكرالا

 عارذلا برض» ب يحويو .ةلتحملا قطانملا يف

 ردرحتلا ةمظنمل ةيسايسلا عارذلاو ةيركسعلا

 .«ةريخالا ثادحالا ءارو فقت يذلا ةيئيطسلفلا

 هنا لاقو نوراش ليبرا قباسلا عافدلا ريزو لخدتو

 ةداق» دض ةعبس روهش ةليط لمع (تانيتسلا

 بلاطو .ايباهرا ١١٠١ لتقو .ةرغ عاطق يف بيرختلا

 لوح لماش شاقن ءارجاب ةموكحلا نوراش

 ٍِق ىارف ءاريباش فسوب ريزولا امأ ...باهرالا

 مل قطانملا ِق بايشلا» نا يموكحلا عامتجالا

 شيجلا دونج ةهجاوم يف نيددركم اودوعي
 .«هجول اهجو يليئارسألا

 لسن ؛
 تافصاوملا لزتحت تالخادملا هذه نا عقاولاو

 لكش يف ةزغ هدهشت يذلا يندملا نايصعلاب ةصاخلا

 بايش هي موقي .يلاكيدار نايصع وهو .صاخ
 يتلا ةروصلا عم ضقانتيو :نوسيسم نوينطو
 تدعبا امدنع ,:«ةيلبتارسالا» ةموكحلا اهتمردق

 يف تاضاقتنالا ترصحو يوبعتلا يبعشلا عياطلا

 .«ةروجأم رصانع اهب موقت ةيبيرخت لامعا» راطا
 ةقيقح يفخي ال عئاقولا نم بوسحملا بورهلا اذهو
 نيب لب .نيتلود نيب تسيل اهنا .ةدئاسلا تاهجاوملا

 دض ةهجوم تسيل يهو .نيبعشو نيروهمج
 نايكلا دض ةهجوم يه ام ردقب ينويهصلا شيجلا
 نم .برعلا لالذإو لالتحالا ىلع مئاقلا ينويهصلا
 نال ؛ةيلها برح رصانع ىلع تاهجاوملا يوطنن انه
 :«جراخلا نم تاراشا اهتزفح ناو .لخادلا يف ةمواقملا

 ةبلط نا تفاللاو .نييلحملا ناكسلا نم ةعبان يهف

 ةعيلطلا مهو .برحلا دوقو مه تاعماجلاو دهاعملا
 هذه يف ةءارقلاو .لالتحالا ىوق عم ةيمادصلا

 :ةيلاتلا تاظحالملا يع لدست ةرهاظلا

 ف أشن ةمواقملا دوقي يذلا بابشلا ليج نا- ١
 ةكرح يف مزتلا :قفالا دادسنا ماماو .لالتحالا لظ

 نييمت نيبادت ةهجاوم:همه حبصاو  ةيفطو ريرحت
 رايخلاو .لبقتسملا صرف نع الضف ةيمويلا هتايح

 هل ىنست اذاو .ةبيقحلا وا شعنلا :هل ينودهصلا

 :ةقيقد ةيعضو يف شيعيف :نيدحلا نيذه نيب ءاقبلا
 .«ةيديدحلا ةضضدقلا» ةسايسل ةنيهر

 دعب ءلخادلا يف ينيطسلفلا لمعلا زيكرت - ؟
 تامظنملا نا ًاصوصضخ : جراخلا َّق هراسحنا

 تغرفت :نانبل نم جورخلا دعب ةينيطسلفلا
 ةرشع ةنماثلا ةرودلا دعبو .لخادلا نوؤشل
 ٍْق ةطشنالا تدحو . ,.يندتح_تدلقلا ينطولا سلحملل

 ةينيطسلفلا ةحنحاألا نيد هةيلئقعحلاو يضارالا

 يفو :«ليئارسا» دض ديحوت لخادلا يفف .ةرحانتملا
 .ةددعتم ةيسائس تاروحمت جراخلا

 ىلع بضغلاو طابحالا رعاشم مكارت “ 
 ,ةلتحملا قظانملا يف لالتخالا اهعبتي يتلا بيلاسالا
 ىتح : (ذايم - ضرا) ةيداصتقالا تاموقملل طاقساك

 يروم دراشتير :يكريمالا ةيجراخلا ريزو دعاسم نا
 قطانملا نم ذخأت ليئارسا نا» :ًالئاق كلذ فصو
 داس بولسالا اذهل ًاعبتو .«يطعت امم رثكا ةلتحملا
 .ةلتحملا يضارالا يف «ديبعلاو دايسالا» قطنم

 (ىرقلا ظياور) يسايس ءاوتحا نم ةقالعلا تروطتو
 ثاثتحالاو ةرشابملا ةرظيسلاو عاضخالاو عمقلا ىلا

 .يجهنملا

 :هنحجذومدب يداديتسالاو رمثسملا ديوهنتلا  :؟

 دمتعيو («توريح» ةكرح ىلا ةبسن) يحيقنت :لوالا
 نم ينيطسلفلا بارتلا ىلع ةلماكلا ةرطيسلا أدبم

 :يلاينولوك .يناثلاو .ناطيتسالا تالجع لالخ
 ةيصخشلل ةيتحتلا ةينبلا ريمدت دمتعيو
 (ةيديدح ةضبق ءدرط .عسوت) ةينيطسلفلا
 ةلثحملا يضارالا دهشتو .ةنياهصلا لامعلا هلسوتيو

 عضو :نايضعلا عالدنا ةيشعو .نيجذومنلا قيبطت
 تانطونسم /ل ل يساساألا رححلا ريماس قحسا

 يف ناوسلاك اهب طنحتو .ةنيدملا .قدخت .ةرغ لوح
 نا اصوصخ .ةيجيتارتساو ةينما بابسال :ديلا
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 نم ةثاملا يف ٠5١ ليحرت راصنا نم نييدوكيللا
 مهتوردتعب .ةئاملا ِق | ىلع طقف ءاقنالاو .؛اهناكس

 ليماسر باحصاو :1558 يينيطسلف نم

 قرشلا ةمزا فلي يذلا يسايسلا دومحجحلا

 نطنشاو ةمقو ةيببرعلا نامع ةمق دعب طسوالا

 راضتحاب زيمتت يتلا ةظحللا د د يفو ةيلودلا

 ٍِق ةيسائرلا تاباحتنالا ةيشع ةيشع مالسلا تاردايم

 تسيئكلا تاباختناو ,نانتولو اسنرفو اكربما

 (88 ويلوي  زومت) يف رشع يناثلا ينويهصلا
 ليربا  ناسين) يناريالا ىروشلا سلجم ديدجتو

 ادح سمالتخل ؛ ةيئيطسلفلا سحاوهلا ربدكت -١9848(

 ؛نامما انا نا ًاتفال ناكو .موجلملا ريغ بيهقلا نم

 نا يضاملا جويتسالا ,ردنعا ٠ .ًانهار ,نمالاو ةيجراخلا

 ريماش ىف ىأرو «دحاو قزأم يف ًاعم دوهيلاو برعلا»

 تبعوتسا يتلا ةمزالا بيس» نييدوكيللاو
 .«عيمجلا

 رذسلاذلا

 يضارالا يف «يليئاريسالا» قزأملا نا .نكي امهم
 ةضافتنالاف .تافصاوملا لماك تاب ةلتحملا ةيبرعلا
 دفرتستو .ةقباس تاضافتنا لزتخت دديدجلا

 ,اهتاذ يه ةلكشملا نكل .نيديدج ًامدوايضغ

 ءاروو .ةلعتشم تاديقعت اهديزي :نمز لارنجلا»و
 .يخيرات دادتما امهل نارايت ديدجلا  ميدقلا قزأملا
 ىلا ةلتحملا قطانملا مضب يداشنب لوالا رايتثلا

 كلذ يف امب ,لئاسولا لكب برعلا ليحرتو «ليئارسا»
 قلطُيو .اناهاك ريئام ماخإحلا لوقبي امك :تانحاشلا
 لثم فئادر هلو ..ريفسنارتلا» مسسا رايتلا اذه ىلع

 (نوراش ةيرظن) ندرالا يف ءليدبلا نطولا»
 جورخلا ءاقل لاملا نم غلبم) عوفدملا ليحرتلاو
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 هدوقب يناثلا رايتلاو . («ليشارسا ضرا» نم يعوطلا

 رايبخلا» ةيساسالا هتلداعمو ؛لمعلا بزح»

 فارسا نيد ةللحللا يضارالا معدات يا يدا

 هايقل ًايدافتو .«ةيدوهنلا ةلودلا ءاقن ع ًاصرح

 ,ةريبك ةيلقا برعلا اهيف لكشي ةيموقلا ةيئانث ةلود
 .ةيرثكا ىلا لوحتتل .نمزلا رورم عم دادزت فوس

 زيريب نوميش نلعا :ةريخالا ةيكريمالا هتلوج فو
 ىلع بجوتي» هنا دوهبلا ةداقلا ماما كرويوين ِق

 نا وا ةيدوهب ةلود ديرت تناك اذا .ررقن نا لدئاريسا

 حورطم وه ام» نا فاضاو ,؟ةلماكلا ليئارسا ضرا

 ةلود ةلأسم امئاو :ماليسلا وا برحلا ةلأسم سيل

 لاقو .نويروغ نب تارايخ ىلا داعو .ال ما ةيدوهي
 ةيموقلا ةيئانث ةلود ىلع ةيدوهب ةلود ةركف رثآ هناذ

 .«نيطسلف برع لك لمشت

 “٠ مود . تسينكلا يف زيريبب حرط طخلا اذه نمض

 رمالا ,حالبسلا نم ةزغ ديرحت ةركف ١987-31١7

 : يفدل ديفيد لءاستو .دوكدللا ةداق هضفر يذلا

 الا اهيف سيلو .حالسلا نم ةزغ ديرجت نكمي فيك.
 نا» :ريريبد درو ...؟«:يليئارسالا سشينجحلا حالس

 نم ةروطخ رثكا يه يبرع فلا "6: ىلع ةرطيسلا

 شيعي ثيح .اعبرم ارتمولبك 0١" نم باحسنالا

 .عاطقلا ِق عاضوألا ريغتت مل اذاو .ةيعص

 ةقاطب نيداعملا نييلحملا ناكسلا محم ىلا رطضتسف

 ِق تارمعتسملا ناد :فاضاو . «لدئارسا ةلود» ةيوه

 ...:اهكيكفت بجيو ائيش انل مدقت ال ةزغ عاطق
 نع ثيدحلا ىلا هتعلاطم يف زيريب صلخو

 وحن كانه نوكيس ليلق دعب» :ةيفارغميدلا ةلكشملا

 راصتنا) ةيبرعلا ةزيملتلا لتقمو .يبرع نؤوميلم

 يه هذه له» :لاؤسلا حرطت ةرهاظت لالخ (راطعلا

 .«؟ةيدوهنلا ةنايدلا

 قشارتلا راطا يفو .تمصلاب ًاليوط ريماش ذلي مل
 ةزغ كرتن نا دمرد لهد :ردربب لأس . ججحلاو مهتلاب

 .:؟نيبرخملل

 كرحت :ةيريرحلا تازافقلاب لاجسلا نع ًاديعب

 ؛«ناتيا ليئافار :ةينونهصلا تاوقلا ناكرا سيئر

 عيش لك ناد» :لاقو ,ةينيبطسلفلا ةكصاعلا» طسو

 ال برعلاف .ناوالا تاوف لدقو :نآلا ثحبُت نا بحي

 دكأتت ةقيقح هذهو .ةلتق اونوكدب نا الا نوعيطتسي

 .«موي دعب اموي

 ةشويبملا ناردجلا لع قر
 ةيساسا ةقيقح نوسانتي ةنياهصلا نا يف كش ال

 مل مهنا املاط اوأدهي نل نيينيطسلفلا نا يهو

 ؛نايصعلا ىلع نورياثي فوسو .ةلود ىلع اولصخي
 احيحص سيلو .كلذ مهل ققحتي ىتح لتقلا ىلعو
 نا» :بيبا لت ةعماج ىف نيثحابلا دحا لوقيامك

 نكل .«يليئارسالا سأرلا ف سدسملا ةهوف يه ةلودلا
 سدتسملاب توملا ناف حلالا ةينقتب انملس اذا ىنح

 نل نوينيطسلفلاو .نيكسلا ةنعطب توملا نم لهسا
 ةنياهصلا عنتقي نا نم دب الو .نيسئاي مهدحو اوقبي
 ةنياهصلا دعقي له نكل .اضيا نوسئاي مهناب
 ضعب نم اجيردت نويحسنيو «سأيلا ةقفص»

 السلا نم ةزغ ديرجت :زيريب

 ؟لماش باحسنال ًاديهمت .ةفضلاو ةزغ يف طاقنلا
 نويدوكيللا لازي ام .ةظحللا هذه ىتح

 .ةيباختنالا ةديازملا قاروا نوبعلي «نويلامعلا»و
 يذلا رمألا :ةيوستلاب اوليقي نا عقوتملا نم سدلو
 ىلا رمجلا مايا رارمتساو تامداصملا رارمتسا ينعي
 قوقحلا ةيقبساب ينويهصلا نايكلا ةداق عنتقي نا
 ضرا ىلع اهب فارتعالا ةيقبسابو ؛ةينيطسففلا
 نيذلا مه نيينيطسلفلا نا نم مغرلا ىلعو .عقاولا
 سسا نوحزحزي فوس ةياهنلا يف مهناف ,نوتومي
 هنا ىلع نوديدعلا عمجي يذلا ينودهصلا عورشملا

 طقف سيل .نوروشحم ةنياهصلاو .قزاملا ىلا لصو
 نيذلا جراخلا يينيطسلفل لح يا اودجي مل مهنال
 اضنا لب :ةينوبهصلا ناردجلا ىلع نوقدي اوحريب ام

 يينيطسلفل لوقعم لح يا اوغوصي مل مهنال

 زواجتي عاقيإب .ًايمك ؛نورثاكتي ال ءالؤهف .لخادلا
 وحن ًايعون نوعفدني مهنا لب ؛يدوهيلا رثاكتلا
 ةسايسل .ةيعصلا ناو :ةبر ورضلا تاودالا كالتما

 وه اذهو .ةينويهصلا مدقلا ءىطاوم ميغلتو ةدوعلا

 .ينويهصلا نايكلا ةداق ىلا ةبنسنلاب عيظف رما
 تومي نال دعتسم ينيطسلفلا نا يف ةعاظفلا لثمتتو
 ةلماكتم ةيناسنا ةيوه ىلع ظفاحي نا لجا نم
 ىذلا لقعلا كالتما ىلا ةفاضا .ةيقيقحو ةليصا
 ةلاصالا ضرعتت امدنعو .ليقتسملل ططخي

 لصحي ام ىوتسم ىلع لعف ةدر نم دب الف :كاهتنالل

 نم ىلعو .دوهبلا ناك اذاو .عاطقلاو ةفضلا يف

 ءاوتحالا ىلع نوليحتسم مهناب اورخاف دق .مهخيرات
 .مهر ودب ةلداعملا هذه ىلع نودكؤي نيينيطسلفلا ناف
 ةغبلب دهاشم ماما نحنو .عمقلا لئاسو تلشف دقل

 يف ةريبكلا ةينودهصلا ةدقعلا لعلو داضملا عمقلا نم

 ميطحت وا بيوذت يف اولشف نويهص ينب نا
 ةيومدلا ةرودلا ىف يشمت يتلا ةراجحلا
 :ةيتيظسلفلا

 رنرم ضاير
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 :نوفرتعي ةنباهصلا ةداقلا
 لو .ييك طباضو 1171 ماعلا ذنم فنعألا ةهجاوما اهنا

 م وما

 فداصملا ءاثالثلا موب راتخملا رمع ع راش ناك

 ًائداه يراجلا نيمو لوالا نوناك ١

 ةدعب لكنس هملش دعب .ام ًاعون

 .نيطسلف ةحاس يف تانعط

 ةرغ ءانباو اهباوبا حتفت ةيراجتلا تالحملا تناك

 ليلقلا ناك امنيب .ءوده يف مهتاجايتحا نوضقي
 نم مغرلا ىلع) اوءاج نيذلا ةنياهصلا نم ليلقلا
 يف عابت يتلا عئاضبلا ضعب ءارشل (لكيس لتقم
 نابكلا ءاجرا يف هب عابت يذلا رعسلا فصنب ةزغ

 .ينودهصلا

 لصاوت ةينويهصلا «عافدلا» ةرازو تناك

 ةنياهصلل فحصلا ربع اهتاريذحتو اهتاميلعت
 ال .كدحو رفاست ال١ :اهنمو .ةزغ ىلا نويهذب نيذلا

 لخدت امدنع ٠ يل م .ةحلسا نود رفاست

 ةرداغمل جاتحت دقف نامالا مارح عزنا كترايس يف ةزغ هع

 .١ناكسلا رظن تفلن لامعاب مقت ال :ةعرسب كتراسس

 رماغي لاز ام ضعبلا نإف تارسدجملا هذه مغرو

 هترايس حالصال وا هنايجاح ءاضقل ةرغ ىلا بهذدو

 لثم هل ثدحي نل هريغل ثدحاام نأ 1 هي

 يف «ةيليئارسالا» ةيركسعلا ةطرشلا دئاق عرصم

 نارزع ميياح وا لات ينور نتباكلا عاطقلا
 تدي ييشلا طابنف دحأو اورثيك ليئاريسو

 نورطضصم ةتياهنضلا نم نيريثكلا نإ امك : مهريغو
 لالثحالا تاطلس ناو ا غ ىلا تاهذلل

 ًايداصتقا ة ةزغو ةيبرغلا ةفضلا طبر ًامئاد تلواح

 عوضخلا ع امهلها ريجت ىتح ينويهصلا نايكلاب
 الثمف .ةرورضلا تالاح يف مهعيوجت ةلواحمو اهل
 يتلا ثالثلا ةينويهصلا تاكرشلاب ةزغ طبر ىرج
 ,عاطقلا يف دوقولا تاطحم ةفاك ىلع لورتبلا عزوت

 ةئيلم ةرايس ٠1 نم رثكا موي لك ةنيدملا لصي ثيح
 .ةرايس فلا 0٠ نم رثكا ديوزتل لورتبلاب

 لذخللا رمع ...ةدادبلا

 دونح نم ةنياهضلا اههحاوب ينلا ةلكشملاو

 رمع عراش روثي ىتم نوفرعي ال مهنا يه مهريغو
 ةضافتنالا معتو ...هئوده نع ىلختيو الثم راتخملا
 نطولا ءاجرا ىلا لقتنت ام ناعرس يتلا هلك عاطقلا
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 بيج نودعتسم يع ايف ءلثحملا

 يذلا ينويهصلا يدنجلاو ةظحل لك يف لالتحالل
 ةنعط هنت هيتآت ةظحل ةبا يف فرعي ال عراشلا يف ريسي

 ةججدملا ةينويهصلا تايرودلا ىتحو .نيكس
 ىقلتت ىتم فرعت ال اهنا ذا نامألا فرعت ال حالسلاب

 برح ميعز ريريب نوعميش بلط كلذل .ةقراح .ةلبنق
 يم رع ساو دعاصت نم طقف مانا لبق لمعلا
 لا لحو .طقف نع يلختلا ةلتحملا ضرالا ءاحنا

 لالتحالا ذنم ىح اهماقا يتلا ةنطوتسم ١
 .نطوتسم ٠٠٠١ يلاوح اهنطقي يتلاو :نآلا ىتح

 طئاحلا ضرع زيريب بلطب اوبرض نينطوتسملا نكل
 هذه ناو رطخلا ةهباجم بجي هنا نيعدم هومجاهو
 !مهكلم يه ضرالا

  يديطستتلا بضكغلا ض5 .:ةدددج ةرمو

 ىلا ةزغ نم ةضافتنالا و لب ببسحف .راتخملا

 مار نمو ؛سنوي ناخ ىلا ةطالب ميخم نمو :سلبان

 ينيطسلفلا بعشلا نلعاو ...ةشيهدلا يملا هتبأ

 ةهجاوم يف لهاستي نل هنا عمجا ملاعلا مامأ ًاددجم
 .لوزي ىنح هل حضري نلو لالتحألا

 ندم عيمج تدهش نييضاملا نيعوبسالا لالخف

 ةهجاومربكا ةزغو ةيبرغلا ةفضلا تاميخمو ىرقو
 لالتحالا سشبجو ةلتحملا يضارالا ءانبا نيد ةيماد

 هذه اوفصو ةنياهصلا ةداقلا نا ىتح .ينويهصلا

 نابكلا لالتحا ذنم فنعالا اهيا ةبهجاوسلا

 ىتحو 1971 ماعلا يف ةيبرعلا يض

 هذه ناب ينويهصلا نابكلا ةداق ضعب معزيو

 ايجاجتحا ًاعباط ذختت تابون الا يه ام تاهجاوملا
 ةيجراخلا ريزو ةرايز دنع تأدب دقف .ايوفعو
 يف ترمتسا مث ةقطنملل زتلوش جروج يكريمالا
 لتق دعب مث :ةزغ ف نييئاوف ةعيرا داهشتسا باقعأ

 زجاوحلا دحا دنع اضبا ةزغ + عاطق يف نينطاوم ةثالت

 تاعامجلا تلواح امدنع تدعاصتو .ةينويهصلا

 مث ؛هيف ةالصلاو ىصقالا دجسملا ماحتقا ةفرطتملا
 ترمتساو .نيطسلف ميسقتل نيعيبرالا ىركذلا تءاج

 ةيئادفلا تابلمعلا رثكا ىدحا نويئادفلا ذفن موب

 ةيعارشلا مهتارئاط نم ددعب اوقرتخا امدنع ةأْرْج

 دقو .لتحملا نطولا لامش يف ةينمالا تابيترتلا عيمج
 حرجو لثق ينويهصلا نايكلا ةيلمعلا هذه تدبك
 ةراسخلا ىلا ةفاضالاب ةنياهضلا نم ريبك ددع
 ببسب رالود نويلم نم رثكا تغلب يتلا ةيداملا
 ةحلسملا تاوقلا فوفص يف لماشلا رافنتسالا
 .ةئيضم ةيخوراص ةفيذق 47٠١ نم رثكا قالطاو

 تسبل لالتحالا ةمواقم نا دكؤت ةقيقحلا نكل
 اذه ةرايز دض جاجتحا درجم وا ةيوفع ًلاعفا
 ةحضاو ةيسايس داغبا اهل لب .كاذ وا لوؤسملا
 ةدايق لوح نيطسلف ءانبا فافتلا دكؤت تالالدو
 مهنطوبو مهضراي مهثيشتو ريرحتلا ةمظنم
 .مهقوقحبو
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 هذه ليقتي نا عيطتسي ال ينودهصلا نايكلا نا

 ,ةلئحملا ضرالا ءانبا دومص سكعت يتلا ةقيقحلا

 يف لاوطلا تاونسلا حلفت مل يذلا دومصلا اذه

 ىلا نودمعي ةنيباهصضلا ناف كلذل .هنم لينلا

 نمو .ةينيطسلفلا ةمواقملا عمقل ليسلا لك مادختسا

 .ةيضاملا مايالا ثادحا ليسلا كلت

 ةيابنلا ةدادد
 مهباوص نودقفي «نييليتارسالا» لعج يذلا ام

 ينيطسلف لك ىلع ةيئاوشع :ةروصب رانلا نوقلطيو
 ؟مهدض رهاظتلل جرحي

 ةينويهصلا تاطلسلا تلتق امدنع تناك ةيادبلا
 نم ةرشع ةيناثلا زواجتي ال سنوي ناخ نم ًايبص
 عمجت دقل . سليان نم رخآ ًانطاومو رمعلا

 ىلع احاحتحا سلبان ةنيدم زكرم ف نورهاظتملا

 شدجح ىلع ةراجحلا ءاقلاب اوأدب و مهناوخا لتقم

 ةرم راثلا قلطا هنكل مهقيرفتب أدب يذلا لالتحالا

 رمتسا اذكهو اعبار مث ًاتلاث انطاوم لتقف ىرخا

 نم الا لزعلا نينطاوملا ىلع رانلا قالطاب ةنياهصلا
 يفوتكم اوفقي مل نيينيطسلفلا نكل .قيرطلا ةراجح
 حالسلاب لالتحالا ةمواقمل عيمجلا جرخف يديالا

 قارحاي اوماق امك :ةراجحلا ...مهل حاتملادبحولا

 ينويهصلا شيجلا دجو اذكهو .تارايسلا تالجع
 عفدف فقوملا ىلع ةرطيسلا نع ازجاع هسفن

 ةرازو تعنمو .ةلتحملا يضارالا ىلا ةريبك تازيزعتب

 ةفاحصلا يلسارم ىلا ثدحتلا نم دونجلا ,عافدلا»

 فحصللا ىلا ًارارق تردصاو ةيملاعلاو ةيلحملا

 روص رشن مدعي ةلتحملا ضرالا يف ةرداصلا
 .تارهاظتلا

 ةنباهصلا طابضلا عم نينار قحسا عمتجاو

 ىلع ةرطيسلا عطتسي مل شيجلا نا :مهل ًالئاق
 ال قيرطلا تاعراق ناو ةصاخ برعلا ناكسلا

 ةرغ ماحتقا دونجلا عطتسي ملو ةراجحلا اهصقنت
 نم زجاوح نوينيطسلفلا عضو دقف ةلوهسب
 عيطتسي الو قيرطلا دادتما ىلع ةقورحملا تالجعلا
 ليس يقلت نود دحاو رتم ةفاسم مدقنلا دونجلا

 .ةراجحلا

 تبأر نا ثدحي مل» :ًايقعم رخآ ريبك طباض لاقو

 دقل ...ةئباهنلا ةبادب اهنا وددب . .دزهك ةفيخم ًاثادحا

 ءاهناب نوبلاطي ًاقباس ةزغ يف نوينيطسلفلا ناك
 نع يلختلا ديرن نيذلا نحنتف موبيلا اما لالتحالا

 انماما نم نونطوتسملا رمي ةظحل لك ...ةزغ
 اوفقت اذامل ...ةراجحلاب انبرض دقل :انيف نوخرصي
 .,ام ًائيش اولعفا يدبالا ىف وتكم

 قلقب و بقاري هلك ملاعلا ناك ةيضاملا مايالا ةليط
 ,ةزغو ةيبرغلا ةفضلا يف ثادحالا دعاصت ريبك
 تاطلس نا ةينيطسلفلا ريرحتلا ةمظنم تنلعاو
 ىلع ًامامت ةرطيسلا تدقف دق ينودهصلا لالتحالا

 ثحب ىلا داع دقف يلودلا نمالا سلجم اما .عاطقلا
 ًاماع ٠ ةليط هيلع ةضورعم تبقب يتلا ةيضقلا

 ةراجحلا عضت لهف اهل لح داجيا يف حلفي نا نود

 ؟لالتحالل ةياهنلا ةطقن

 لصاو وبا بيهو
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 يدودهصلا نايكلا هيف هجاوي يذلا تقولا يف
 فلتخمو ةزغ ىف ةمراع ةينيطسلف ةضافتنا لني

 اهتسمالم نع ًالضف ,.ةييرغلا ةفضلا ندم
 ةموكح تجهتنا .ةلتحملا نيطسلف يف ىرخالا ندملا

 راظنالا فرص اهتلواحم يف رخآ ًايولسا بيبدأ لت

 تكرحتف .ةلتحملا نيطسلف ىف يرجي امع ةيلودلا
 ْيف «ينمالا مازحلا» لتحت يتلا ةينودهصلا تاوقلا
 .يبرغلا عاقبلا ةقطنم هاجتا يف ءينانبللا بونجلا
 تذفنو :يراجلا رهشلا نم ١ : يف ءاثالثلا مود ءامسسم

 تمدقت امك .ىرقلا ضعب يف ةيركسع لازنا تايلمع
 يتلا يضارالا لخاد نيرتموليك ةفاسم تاعردملا
 .19814 ماع ىف ةينويهصلا تاوقلا اهتلخا دق تناك
 ةينويهصلا تاوقلا تذفن يتلا ىرقلا نا ظحولو

 يتلا ةرغشم ةدلب نم ةبيرق .اهيف لارنالا تايلمع
 يأ ثودح نود نم .اهيف ةيروسلا .تاوقلا طبارت
 ..ةيليئارسالا تاوقلا» نيبو اهنيب ةيركسع ةهجاوم
 ةلاح نع تامولعم .ةملاعلا ءادسالا تالاكو تلقنو

 ىلا ةريشم .ةيروسلا تاوقلا فوفص يف رافنتسالا
 اهنا يعدت ةينويدهصلا تاوقلا نا املاط اهب ءافتكالا

 نمم يبرغلا عاقبلا ىرق ضعبل فيظنت ةيلمع ذفنت
 .«نييباهرألا» ب مهفصت

 ,«ةيليئارسالا, ةيلمعلا يف هايتنالل تفلملاو
 يا يف لغوتلا لبق فصقلا حدختست اهنا .ةدودحملا

 ىلا اولخدي نا دونجلا ثبلي ال مث ,ةدلب وا ةيرق
 دض باهرالاو لاقتعالا تايلمع اوذفنيل ةيرقلا
 تاوقلا تلقنعا دقو .نيينانبللا ناكسلا

 مهلقن مت ينانبل نطاوم ةئم نم رثكا «ةيليئارسالا»
 نوحلسم مهنا ىوعدب .بيبا لن يف نوجسلا ىلا
 «ةيليئارسالا» تاوقلا دض ةمواقم تايلمع نوذفنيو
 .ينانبللا بونجلا نم ًاءزج لتحت يتلا

 بهذت نا نويركسعلا نوبقارملا عقوتي الو
 .هيلا تيهذ امم دعبا ىلا ,ةيلنئارسالا, ةيلمعلا

 .«ةيبرعلا ةعيلطلا» رودص نم ريخالا مويلا ىتح
 نيطسلف يف ةينيطسلفلا ةضافتنالا نا رابتعاب

 :ساسألا اهفده يبرغلا عاقبلا ف ةدودحم ةيليئارما: ةيلمع

 ىلع رثؤم طغض لماع لكشتو دعاصتت ةلتحملا
 اهئارز و ءارا ضراعتت يتلا «ةيليئارسالا» ةموكحلا
 .نيرئاثلا نيينيطسلفلا ناكسلا ةهجاوم ةيفيك يف
 يتلا مايالا يف ؛ةيليئارسالا» تاوقلا تدمتعا كلذلو
 لئاسو .يبرغلا عاقبلا يف ةدودحملا تايلمعلا تلن

 نايحالا ضعب يف ةمدختسم .يعفدملا فصقلا
 ىذلا تقولا ىف .تاعردملاو رتبوكولدهلا تارئاط
 ةلابق :ةيليئارسالا» ةيبرحلا قراوزلا هيف تكرحت
 ةنيدم ىتح ةروقانلا نم دتمملا ينانبللا ءىطاشلا
 فقوو رحبلا نم هترصاحمل .بونجلا يف اديص
 .هدلع ةرشتنملا ندملا نع ةيئثاذغلا تادادمالا

 كلذ نا ةعلطملا ةينانبللا رداصملا دقتعتو
 نا «جمربمو سوردم يركسعلا «يلدئارسألا» كرحتلا

 ةدحتملا ممالل ماعلا نيمالا دعاسم لوصو عم قفارتب

 ثحبلل بيبأ لتو قشمدو توريب ىلا غنيدلوغ كرام
 يف ةطبارملا ةيلودلا تاوقلل ديدجتلا ناكما ف
 نا دقتعملا نمو .ةديدج روهش ةتس ةرتف .بودجلا
 نا نم مغرلاب .لصاح ليصحت نوكيس ديدجتلا
 ضفارلا هفقوم ىلع لازي ال ينويهصلا نايكلا
 .بونذجلا يف ةينما تابيترتب بلاطملاو ديدجتلل
 ,ةيليئارسالا. ةيركسعلا ةيلمغلا ناف كلذلو
 نيمالا نم فلكملا غنيدلوغ ةمهم فسن تفدهتسا
 يا .رفصلا ةطقن ىلا اهتداعاو ,ةدحتملا ممالل ماعلا

 ثحبلا نود نم .ةيلودلا تاوقلل ديدجتلا يف ثحبلا
 يضاقلا 475 يلودلا نمالا سلجم رارق ذيفنت يف
 رشنو بونجلا نم «ةيليئارسالا» تاوقلا باحسناب
 ىلع ينانيللا شيجلا نم تادحو عم ةيلودلا تاوقلا

 .ةلتحملا نيطسلفو نانبل نيب ةلصافلا دودحلا لوط
 ةيلمعلا نم حوضوب هجاتنتسا نكمي امو

 تارتفلا يف رركتتس اهنا .ةدودحملا ؛ةيليتارسالا»

 ,ينانبللا بونجلا يفق ٠ ,يبرغلا عاقيلا ِق ,ةلدقملا

 يف ةينيطسلفلا ةضافتنالا هنع رفستس ام راظتناب

 تعضو ةضافتنا يهو .هةنلتحجحجلاا يضارالا

 «نويساربيل» ةفيحص تلاق امك خفلا يف ؛ليئارسا»
 .ةيسنرفلا

 4 _ذذنغلا لوألا نوناك +1 3:5 وعلا تةيبرعلا ةعتلطلا



 ةيناردالا ةدلقعلا نكل

 0 اا مسح

 هسفن تقولا يف ةرذح ةثداه دادفب
 ةفاك رفنتست ةنقارعلا تاوقلاو ...

 ليثم اهل سيل ناريذ ةفاثك دعنو اهنحلسا

 ؛ةراؤ/ لوألا نؤناك 54١ 5١ ددعلا  ةيبرعلا ةعيلطلا - ١

 اال كا ا ا ا ل ع

١ 

 نسح دمحم مساج  دادغب

 ٍِق تتثتيل 3 امو تناك ؛ةيب رعلا ةعميلطل 2 7

 تشاع .يناردالا ودعلا عم لاتقلا تاهدجح |

 ذنم ةمساحلاو ةريسبكلا كراهملاةفاك

 .ةيناريالا يضارالا نم يعوطلا يقارعلا باحسنالا

 يفخت نا نود ةيعوضوملا ىخوتت اهريراقت تناكو
 يذلا يقارعلا لتاقمللو يقارعلا رصنلل اهزايحنا
 راثلا طخ دنع تاودتسا عبس نش ندالا ذنم ركرمتي

 ةمالل ايداحو : ةيبرعلا ةلوطبلا ريطاسا ًادسحجم

 عجرتستل .ديدجلا نرقلا باتعا ىلع يهو ةيبرعلا
 ةدلاخلا اهتلاسر ثعبتو ديلتلا اهدجم

 رعاسلمو نوع ىف نسالاي ابك مونجلاو

 عون اهدوسي ثيح رخآو موي نيب لعتشت نا حشرملا
 لك ثدحتت ثيح .ةفصاعلا قيسبي يذلا ءودهلا

 يناودع يناريا موجه برق نع تانهكتلاو ريراقتلا
 يف هبعش تارايخو قارعلا ةدايس فدهتسي ديدج
 .ةادحلا

 ردحو ...ءودش

 جيرهتلا سكع ىلع هنا ةوقي انه ظحالملاو

 همجحو ريبكلا موجهلا نع ةيناريالا ةيريتسهلاو
 :هدعوم بارتقاي ةلصاوتملا تاديدهتلاو هب غلابملا

 يبعشلا وأ يمسرلا ديعصلا ىلع ءاوبس قارعلا نإف

 نويعلاف .رذح ءوده هنكلو ماتلا ءودهلا هدوسب

 بيسلا وه اذهو .دانزلا ىلع عياصضالاو ةحوتفم

 ىلع ةماتلا ةردقلاب ةطرفملا ةيقارعلا ةقثلا ف ساسالا

 همجح ناك امهم .هقحسو يناريا ناودع يا ةهجاوم
 ةيفاخ تسيل تاهاجتا ىهو .هتاهاحتا تناك امنداو

 ةيقارعلا ةدايقلل ةبسنلاب ةصاخ .لاح لك ىلع
 .ةيرابختسالا اهتزهجاو

 لاتقلا ةهيج دوسي يذلا رذحلا ءودهلا نا مهملا

 ذنم ةيركسعلا ةيقارعلا تانايبلا هنع ربعت يذلاو
 ةيلاتق تايلاعف نم اهتادرفم ولخت ثيح مايا ةدع
 هتايط يف يفخي ءودهلا اذه .ةداعلا يه امك ةريبك

 قارعلا لوعي ةرييك ةكرغمل لمتحملا راجفنالا كلذ

 ةلاح نمض اهيلع قلطا ثيح .اهمسح ىلع اريثك
 ةلالد «ردكالا داصحلا ةكرعمت» يسفنلا دادعتساإلا

 ينلا ةمهملا تاحافملاو ةريبكلا تادادعتسالا ىلع

 حبصتلو زجعلا هيشب دح ىلا اهلصوتل هدو

 رجع يذلا نارطلا كلذ نم اهجئاتنو اهتاريث
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 دريربت وا هنهباجم نع يناربالا ماظنلا باطقا

 ' يا نم رثكاو نآلا تحيصا يتلا ةيناريالا بوعشلل

 .اهنع ًامغر .ناعطقلاك تاهبج ىلا قاست ىضم تقو

 مهرظنلاد ناردلا
 ةعيلطلل» تدكا ةديدع ةيركسع رداصم

 اهبييس دوست يتلا ةقثلا ةلاح نا «ةيبرعلا
 رتاوسلا نم دنمت يحلا ةيقارعلا تادادعتسالا

 ةحلسالا فوفص يلتاقم لكب ارورم ةمدقتملا ةيعافدلا
 يتلا ةديرفلا ةلاحلاب ملاعلا ىريامك ًءاهتناو

 .عمحا ةلعلا اهفرغيو «لخادلا اهشيعب
 ةفاثك تدعا ةيقارعلا ةدايقلا نا اررس سيلو

 ةيناريالا عئالطلا سيل دصحل .ةلئاه ةيران
 ىتح لب :بسحف اهددع ناك امهمو .ةمجاهملا
 دقف .ةيفلخلا عقاوملا يف دوشحلا ريمدتو اهترصاحم
 اهتايحاو تددحو ةيقارعلا ةحلسالا ةفاك ترفنتسا

 يناريالا موجهلا تاودا ىلع ةيلعافبو زهجتل ةقدب
 ةراشالا انه ىسنن الو تادعملاو رشدلا نم هلئاسوو
 لتاقملا اهب ىلحتي يتلا ةيلاعلا ةيونعملا حورلا ىلا
 حيطخت ىلع هرارصاو .ةلحرملا هذه يف يقارعلا

 يدايالا لك تلفاجت يتلا ةيناربالا ةيناودعلا

 ثيح .نوتيزلا ناصغا لك ترسكو :مالسلل ةدودمملا

 ءاهنال قيرط ال نأب ةلماك ةيقارعلا ةعانقلا تتاد
 يناريالا ودعلا ىلع لماشلا زاهجالاب الا برحلا
 ترفو دقو .طابحالاو زجعلا ةلاح ىلا هلاصياو
 نم تامزلتسملا لك ةيقارعلا ةيركسعلا ةدايقلا

 ةيقارعلا ةهيجلا ةظحل دانزلا نع عفرت مل ىتلا ديلا

 انماط خت العلل“ كلانا 11

 لتاقملا مجرنبل ةيسانم فورظو تادعمو ةحلسا

 ليوحتب كلذو .يلمع عقاو ىلا هذه هتعانق يقارعلا

 ةربقم اهمجح يف قوفت ةربقم ىلا ةكرعملا ةحاس
 فالآلا تائثمب ءىلتمت يتلا نارهط طسو يف يتشهب

 .برحلا ىلتق روبق نم

 ؟ هيموحه خاتاالم

 ةلاحلا وا ةقدقحلا دذه نا ًاحضاو قوديبو

 بابسالا ىدحإ يه ًاديج ناريا اهيعت يتلا ةيقارعلا

 ىتح ماجحالا ىلا اهباطقأب تدح يتلا ةيسيئرلا
 ذنم هب اوحول يذلا موجهلا اذه لثم نش نع نآلا
 لوا يف مهتداعك ًامساح هوربتعاو نيرهش نم رثكا
 لئاسو ىف ةمظنم ةقيرطب كلذ نع اوعجارت مث .رمالا

 قزام يف ينيمخ ناريا ىقبت اذه مغر نكل .مهمالعا
 ةدايدزو اهلويط قد يف رارمتسالا ناف اذل . برحلا

 جيدلل ةيسانملا ةلاحلا ناحيصي ةقطنملا يف رتوتلا

 .نارهط يف اراهج هتاراعش نوعفري يذلا يناودعلا
 هيلع نودمتعي يذلا ريبكلا موجهلا نع ليديكو

 ةيبرحلا ةلآلا تيحوت .هجئاتن نم نوفاخيو

 ىلاف .يبرعلا جياحلا بوص ةفاثكيو ةيناريالا

 نإف :تيوكلا فدهتسا يذلا خوراصلا بناج
 نآكو ٠ دعاصتم لكشبو ترمتساةينرحنبلا ةنصرقلا

 ادمعتم ًايتاربا المع ىل والا ةلهولل ودين امك كلذ

 تالقان برح ىلا لاتقلا تاحاس نم برحلا ليوحتل

 نع راظنالا فرص اهمها نم :ضارغأ ةدع قيقحتل

 عم ةمئاقلا برحلا ةلاح يا . عارصلا ةقيقحو رهوج

 هو مقرملا نمالا سلجم رارق عيشدت فدهب قارعلا

 ىلا لاقتنالل ًاريخا ققحت يذلا يىلودلا رارصالاو

 ناريا ةيقاعمب كلذو هزيفنت نامضل ةيناثلا ةلحرملا

 .اهيلا حالبسلا ريدصت عنمو

 يلودلا عامجالا نا ىلوالا ةلهولل ودبي امك

 بابسالا دحا ًاضيا وه ؛نمالا سلجم رارق قيبطتل
 نش نع نومجحي ناريا ماكح تلعج ينلا ىرخالا

 اميف كلذ نوكيس ثيح .نآلا ىتح بقترملا مهموجه

 ًامومع يلودلا عمتجملل رفاس دحت ةياثمب ثدح ول

 ناريا لواحت ام اذهو ًاصوصخ رابكلا ةسمخللو

 رخا يأر كانه يأرلا اذه ةهجاوم يف نكلو .هيدافت

 يف ينيمخ نازيا تعضو ىتم :لواسنلاب يفنكي

 ةقيقح ف يهو .هتاسسؤمو يل ودلا عمتجملا اهنايسح

 ؟؟دلاعلا لك ىلع اهناودع نشت رمالا

 اهدسج يرخنت نايط
 نإف تابيسملاو بابسالا تناك امهم لاح لك ىلع

 امهمو يبرعلا جيلخلا هايم يف ةيناريالا ةنصرقلا
 ناربا ىلع ةرشابملا اهتاريثأت يف لداعت ال تدعاصت

 تاراغلا كلذب ينعنو اهتاذ ةقطنملا يف يقارعلا لعفلا
 نفسلاو تالقانلا ىلع يقارعلا ناريطلل ةيلاوتملا

 طفنلا لدمحت تايصمو ءىناوملا عم لماعتت يتلا

 برق ةيرجبلا فادهالا هذه دايطصاف .ةنتاربالا

 ةرركتمو ةينيتور ةلاح تاب ةيناريالا لحاوسلا
 لمحت نيتلقان لك نيب نم نا لوقلا نكمي ثيحب
 ىلا ريدقت لقا ىلع ةدحاو ضرعتت يناريالا طفنلا
 ريدك ضافخنا ىلا ىدا ام وهو .ةيقارعلا خيراوصلا

 ل تحبصا ينلا ين ذاربالا طقنلا رددصت تالدعم ِق

 فارتعاب ليمرب نويلملا تالاحلا ىصقا يف زواجتت
 نيمأتلا تاكرشو ةيملاعلاإةيطقنلا قوسلا رداصم
 اذهو ندنل يف يرحبلا نيماتلل زديول ةكرش اهنمو
 دهشيو دهش يذلا تارالودلا نم اهتادئاعب مقرلا
 اياونلا تاقفن نم ًابناج ّدسي هتميق يف أداح ًاضافخنا

 .ناريا اهتيبت يتلا ةيناودعلا

 تقو ذنم ناريا ىف ةمئاق ةلاحلا هذه .راصتخاب
 اهنسرابب يذلا ةم راخلا ةوقلا وهاظقم وك مهوور دون
 دما ذنم رخنت ةلاحلا هذه ناف ينيمخ ماظن باطقا

 باق هطوقس تاب ثيحب .ماظنلا اذه ةيلكيه يف ديعب
 ةمتع يف اهلك ناريا طوقس امبرل لب .ىندا وا نيسوق
 تناك ةقيقح هذهو نينسلا تارشعل دتمتس مالظ

 يف اهتارشؤم ىلع ةدهاش ماودلا ىلع ةيبرعلا ةعيلطلا
 لتاقملا ملقلاب تدصر امدنع ةريبكلا كراعملا لك
 ماما يناريالا رايهنالا تاظحل ةمحتقملا ةسدعلاو

 ىلتقلا فالا ثثج تروصو .يقارعلا رادتقالا
 اعطاق سوملا دحك وهو يقارعلا دحلا دنع نييناريالا
 ةعيلطلا, ترشب لوالا مويلا ذنمو كلذبو .ًارتاب
 رصن لوأب ىرحالاب وأ .يقارعلا رصنلاب ةيبرعلا
 طايحالا تالاح ددبب .رصاغملا خيراتلا يف يبرع

 اهتعاشا ةمالا ءادعا لواح يتلا ساآسلاو ةالايماللاو

 تاسكنلا رامثتسا لالخ نم ةيبرعلا سفنلا يف
 اذهبو .ينويهصلا نايكلا عم لاتقلا يف ةيلاوتملا
 اهلؤاقت ناكو اهتلاسر ؛ةيبرعلا ةعيلطلا» تدا
 . تققحت ام ناعرس ريخ ةراشب

 ١1 _ ١مل لوآلا نوناك 751١-5١ ددعلا ةيبرعلا ةعيلطلا



 نيد هتطاسو فئاتسي يفروم

 .ديدحلا يدانبللا سيدئرلا باحتنا يقنع

 : موس لك روحم .لبقملا فيصلا يف

 اعم نأ يف ءىقدسو .ةيركسعلاو ةيسايسلا ل

 يلع روحم ليمجلا نيضا ناكل يتاسنبللا:نسيئرلا
 ًالعاف هرايتعاب :ةيركسعلاو ةيبيسايسلا طوقضلا

 نيذلاو .لبقم لا سيئرلا باختناو رايتخا يف ًارثؤمو
 ناميلس نيقباسلا نيسيئرلا يدهع نوديعتسي
 .طوغضلا مجح نوكردي :ءسيكرس سايلاو ةيجنرف
 تاختنا ِق :ةيلودلاو ةيميلقالا تالخدتلا مجحو

 ةيلودلاو ةينميلقالا ىوقلا لازت 8 .ريغص دلبل سيئر

 تافلاحتلاو حابرلا داجتا يف رش وم هنا دقتعت .اهسسفن

 سا قرشلا ةقطنم يف

 ةرملا رقوج
 ةنسلا يف .ايلاح “رمت يذلا ليمجلا سيئرلاف

 0 ةيميلقا تاعارص هجاو ,هتبالو نم ةريخالا

 نيقيسالا نيسيئرلا نم لك اههحاو يتلا تاعارصلا

 ناودع ناكو . سيكرس سايلاو ةيجئرف نامي
 ةيميلقالا هتهجو ذختا يذلا لوالا عارصلا
 تاضوافملا نم قثينا يذلا «رابا ١٠ قافتا» ةيلودلاو

 ١ - دذعلا  ةيبرعلا ةعيلطلا 74١ -  5١مبإ/ لوالا نوتاك ١

 كلذ ىهتئاو .«ةيليئارسالا»  ةينانبللا  ةيكريمالا
 ةحفص وحن هاجتالاو .قافتالا ءاغلاب عارصلا

 .ةيروسلا  ةينانبللا تاضوافملا نم ةديدج

 ينانبللا ناسيئرلااهدقع يتلا تاءاقللاو

 نيد قارفلا ىلا ةحفصلا كلت تهتنا دقو .يروسلاو

 طاقسإ مت امدنع .يروسلاو ينانبللا نيسيئرلا
 ماع نم رياني / يناثلا نوناك رهش يف «قشمد قافتا»
 ةغوارملاب ليمحجحلا قشمد تمهتاو ؛ 5

 هيلع مدو يذلا «قشمد قافتا» ليطعتو ,؛ةعداخملاو

 54 يف ةقيبح يلياو يرب هيبنو طالبنج ديلو نم لك
 ةمصاعلا ٍِق ١ موه ماع نم ريمسيد / لوالا نوناك

 عارصلا روحم نا قافتالا دوني تفشكو .ةيروسلا

 تاقالعلا وه .ةديدجلاةلحرملا يف .ةهجاوملاو

 عاضوا لظ يف اهئاسرا ةيفيكو .ةيروسلا  ةينانبللا
 تافداعلا تناك دو .تودصيو دي ةيطسوا قارعش

 يف عارصلا رواحم نم اروحم .ةيروسلا - ةينانبللا
 ناميلسو سيكرس سايلا نيقبسالا نيسيئرلا يدهع
 .ةيجنرف

 ةلمح هجاو ةيجنرف ناميلس قبسالا سيئرلاف
 اهداق ينلا ةلمحلا كلت اهزربا .ةفينع ةيسايس

 يف :قشمد ىلا اوأجل نيذلا نييباهشلا طايدضلا ضعب

 يروسلاو ينانبللا نيسيترلا

 نوؤشلا يق لخدتلا ةمهتب .مهتمكاحم باقعا

 سيئرلا لصوت نم مغرلابو .دالبلا يف ةيسايسلا
 نم «ةيروتسدلا ةقيثولا» ب فرع ام ىلا ةيجنرف
 ظفاح يروسلا سيئرلا عم هدقع يذلا قافتالا لالخ

 ,فقوتت مل ةلمحلا ناف :1975 ماع يف دسأ
 نا ىلا :ةيسايسلاو ةيركسعلا طوغضلا تدعاصتو

 ىرجو .ينانبللا روتسدلا نم ٠ ةداملا ليدعت مت
 ةيجنرف سيئرلل فلخلا سيئرلا باختنا ميدقت
 نإ كاذموي ليقو .سيكرس سايلا سيئرلا وهو
 .يروس ..يكربما قفاوت جاتفم وه ىسيكرس سيفرلا
 ةقيثولا» فلخو ؛ةيجنرف فلخ يذلا سيكرس نا ريغ
 ةيسايس ةلمح هجاو نا ثبلي مل ؛نآ يف «ةيروتسدلا
 ةقيثولا» قيبطت يف حجني ملف .ةفينع ةيمالعإو
 ميعز اهيضراعم زربا دحا ناك يتلا «ةيروتسدلا
 يذلا طالبنج لامك كاذنآ ةينانبللا ةينطولا ةكرحلا
 يفو .91١21/ا/ ماع نم سرام / راذا ١5 يف ليتغا
 تدعاصت .سيكرس دهع نم نيتريخالا نيتنسلا

 ليمحلا ريشي زريو .ةيمالعالاو ةيسايسلا ةلمحلا

 ,سيكرس يدقتنم ةعيلط يف «ةينانبللا تاوقلا» دئاق
 ةيروسلا  ةينانبللا تاقالعلا حيضوتب املاطمو

 .نييتو .ةيلودلاو ةيبرعلا فارعالا قفو اهئاسرإو
 سيئرلا باختنا يف عارصلا روحم نا .ةيناثلا ةرملل
 تاقالعلا وه :ةطلسلا هيلوت لالخ يف وا .ينانبللا
 نكمي ال انهو ؟اهئاسرإ ةيفيكو .ةيروسلا ب ةينانبللا
 لخدتلا لكش ذخأ يذلا ؛يليئارسالا» لماعلا لافغإ

 سرام / راذآ رهش يف .ةينانبللا نوؤشلا يف ينلعلا
 ينويهصلا شيجلا حاتجا امدنع :191/ ماع

 يلمع دو كا دموي يصسا» 2 :يفادتجللا :يوضحلا
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 نا «يليئارسالا» لماعلا ثبلي مل مث .«يناطيللا
 نانبلل ينويهصلا حايتجالا يف رشابم لعف ىلا لوحت
 ةيناثبللا تاسسأملا تلخد كلذبو ١95/87. ماع يف

 تاعارصلا ةماود .اماع سلشع ةثالث ذنم ةرمثسملا

 حلاصم تاذ ةيلود تاقالعب ةكيتشملا ةيمدلقالا

 طسوالا قرشلا ةقطنم ِق .ةيجتتارتسا تاياسحو

 .اهنمرب

 يروم ةطاسو

 يهتني يذلا ليمجلا سيئرلا دهع نوكي دقو

 دوهعلا رثكا :لبقملا ريمتيس / لوليأ ١7 يف ايلمع
 ةيمدلقالا تالخدتلا دعانصت لعفب ةيوسأم

 رصمدوم ناقعا ِق تلكشت ينلا ةموكحلاف .ةيلودلاو

 ديشر اهسيئر ليتغاو .تقزمت .ريهشلا «نازول»
 لاقتسا مث ,يضاملا وينوي / ناريزح رهش يف يمارك
 تقولا يف :نيزرابلا اهئارزو دحا فاكس فيزوج
 .تالاقتسالا ةحبس لصاوتت نا هيف عقوتي يذلا
 نيب :ليقتسي دق هنا ددرتي نيذلا ءارزولا نيب نمو
 .ريصق رونكيف طفنلاو ةعانصلا ريرو .,رخاو موي
 .تقو عرسا يف ء:يموكحلا رييغتلا ضرفي يذلا رمالا
 .ديدجلا سيئرلا باختنا قاقحتسا بارتقا بيسب

 طوغضلاو طوغضلا تحت ةعقاو ةيلاحلا ةموكحلاو

 نيب فقت اهنا نولوقي نييقارملا ضعبو .ةلدابتملا
 يف ةيساسالا ةدقعلاو .يروسلاو ينانبللا نيسيئرلا
 .يروسلا ينانبللا  راوحلا وه ,فوقولا كلذ
 لكشيو ةموكحلا لبقي نا ديري ليمجلا سيئرلاف
 ىلع ءاقبالا هاجتا يف عفدي دسأ سيئرلاو ءاهنم اليدب

 - ثلا ىلا نوممات دتحمع 3

 ةيمدلقالا تاريغتملا نم ديزملا راظتناب .عقاولا رمالا

 سيئرلا نم نيبرقملا ضعب دعبتسي الو .ةيلودلاو
 يكريمالا ةيجراخلا ريزو دعاسم ةدوع :ليمجلا
 مايقلل ءيفروم دراشتير طسوالا قرشلا نوؤشل
 يف :يروسلاو ينانبللا نيسيئرلا نيم ةطاسوب
 ةديدج ةموكح ليكشت اهباقعا يف متي ؛ةلبقملا ةنسلا
 سيئرلا باختنا ىلع فارشالاو ةئيهتلا نم نكمتت
 لكش .ةرملا هذه ءقروم ةطاسو ذخانسو .ديدجلا

 يهتنت نا ىلا .توريبو قشمد نيب ةيكوكملا تارايزلا
 دقعو .يروسلاو ينانبللا نيسيئرلا ةحلاصم ىلا
 تماد ام ,ةديدج ةحفص حتفي .امهنيب ءاقل

 اهدعوم يف متتس .ةيروهمجلا ةسائر تاباختنا

 دكؤتو .ريخأت وا ميدقت يا نود نم يروتسدلا

 3 تعس يتلا ىوقلا نا ةينانبل ةيسايس رداصم

 ام. نارغ ىلع ؛ديدجلا سيئرلا باختنا دعوم ميدقت

 تعجارت دق ,ةيجنرف قبسالا سيئرلا دهع يف ىرج
 ًاعقاو ًارما هلعج ىلا اهيعس نعو ,بلطملا كلذ نع
 تاباختنا ءارجا ىلع ليمجلا سيئرلا رارصأ بيسب
 / بآ رهش يف يا .يروتسدلا اهدعوم يف ةسائرلا
 يىلاحلا سيئرلل نا ينعي اذهو .لبقملا سطسغا
 تقولا يف ينعي امك ,لبقملا سيئرلا رايتخا ف هتملك
 .ةيلودو ةيميلقا تاريغتم بقرتي ليمجلا نا .هسفن
 ,ليدقملا سيئرلا دذختب نا نكمي يذلا راسملا حضوت

 ةقطنملا فو ,نانبل ىف نيينعملا عيمج نا ًاملع

 باوج ىلا انه .ةراشالا نكمتو .تاريغتملا نورظتني

 امع :توريب يف اشتولوك يليساف يتايفوسلا ريفسلا
 يف ءضيرملا لجرلا» نانبل رابتعا نكمي ناك اذإ
 يف ةقطنملا لود عيمج نإ. :لاقف .طسوالا قرشلا

 سيئرللو .,ةقئاف ةيانع ىلا جاتحتو .ىفشتسملا

 نل ءرارمتساب ددري ناك ذإ .ههباشي مالك ينانبللا
 ىلع ناو نت هيلع وك اشم دكت هنتوا وعول

 فختل :تقولا ضعب اورظتند نا نييناغيللا

 ذاقنا نم اونكمتيل مهتدارإ ىلع ةيميلقالا تاريثاتلا
 شيعلاو رارقلا يف مهتيرح مهتداعتنساو مهنطو
 .كرتشملا

 ةلكشملا  لحلا
 هدوع نوكيس .ةلبقملا ةلحرملا ناونع ناف اذكهو

 اذهو ؛ءيروشلاو يحانمللا نيبسيئرلا نيب راوحلا

 نم ففخت ةديدج ةموكح ليكشنت ىلا جاتحي

 ىلع ةلنقتلا ةنعامتجالاو ةرنداصضتتقالا طوفغضلا

 ماعلا ىف .ةديدج ةموكح ليكشت لاح قو .نيينادبللا

 ؛ةير وسلا  ةينانبللا تاقالعلا بيلاود ناف :ليقملا

 ريغ .ءىرخا تاهاجتا يف رودت تأدب دق نوكن

 اما .ةقياسلا تاونسلا ىف اهتفرع يتلا تاهاجتالا

 ينانبللا نيسيئرلا نبب ةيرسلا تاطاسولا تلشف اذا

 .يفروم دراشتير ةطاسو اهتمدقم يفو .يروسلاو
 ردع ؛ةرمتسم اهنا ةينانيل رداصم دكؤت يتلا

 ناف .قشمدو توريب نم لك يف نييكريمالا نيريفسلا

 سكعنيس ديعصتلا كلذ نا يعيبطو .يركسعلاو

 يناعي يتلا ةيعامتجالاو ةيداصتقالا عاضوالا ىلع

 اهعجارت ةينانبللا ةريللا فناتستو .اهنم نوينانبللا
 ةبعصلا تالمعلاو يكربمالا رالودلا ةهجاوم يف

 عيمج ىلع تبلقنا دق ةلواطلا نوكت كلذبو .ىرخألا
 .ةيناندللا ةحاسلا ىلع ةريغصلاو ةريبكلا ىوقلا

 ثودح لاح يف :هناكماب نوكيس هنا ليمجلا ريتعيو
 عيونت .ةريبك ةيداصتقاو ةيسايس تارايهنا
 هتارايخو .ينانبللا ديعصلا ىلع ةيسايسلا هتارايخ
 .يلودلاو يبرعلا نيديعصلا ىلع ةيسامولبدلا

 دراشتير حجني له :وه ًايلاح حورطملا لاؤسلاو
 عيطتسي لهو ؟قشمدو توريب نيب هتطاسو يف يفروم
 ينانبللا نيسيئرلا يضرت ةغيص ىلا لصوتلا
 ؟يروسلاو

 ناف :ةيروسو نانبل ىلا يفروم ةدوع راظتناب
 وا هحاجن ناكما لوح .ةمسقنم :؛توريب يف ءارآلا

 نا نودقتعي .نوريثك مهو :نومئاشتملاف .هلشف
 هراهدزاو ةيسايسلا هتيفاعو هتدحو ىلا نانبل ةدوع

 ىوقلا ضعب ةحلصم يف تسيل .يداصتقالا

 نولئافتملاو .ةدوعلا هذه نم ةررضتملا ةيمدلقالا

 ةيسايسلاو ةيداصتقالا طوغضلا نع نوثدحتي
 يذلا رمالا .ريبكلا يركسعلا راجفنالا تالامتحا
 كئلوا عقوتب كلذل .يفروم ةطاسو حاجن ىلع دعاسب

 ,ليشفلا ىلا يقروم ةطاسو يهدنت ال نا .نولئافتملا

 :نطنشاو هعفدتس نمث كانه ناك اذا اصوصخ

 ةيرويس رعشت يحلا ةيداصتقالا تادعاسملا ةهجحي

 .اهيلا ةسام ةجاحب اهنا
 ةمزألا يف عارصلا رهوج ناف .قايسلا اذه يفو

 يروسلا ينانبللا راوحلا فانثتسا وه ,ةينانبللا
 نع ثحبيت ةرنثك ىوق نا املع .هفانئتسا مدع وا

 نع ثحبلاو ...ةنهارلا قزآملا نم جورخلل لولح
 نم ىلا ةجاحب ىوقلا كلت تتاب ,ةلكشم تاب لولحلا
 .لحلا فو ثحبلا يف اهدعاسي

 شلك زاوف

 | 7 _ ١41 لوالا نوناك ؟١  ؟١4 ددعلا  ةيبرعلا ةعيلطلا
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 لدصشت لذلاح تلازام ملاعلا اذه يف ةديدع ةمظنا ةمث
 ةريسسملا بيلاسآب دّيقت

 ذإ :هل موزل ال ًامازتلا اقرهوحو ةنطأ رقوتلا ]ب

 ةيطارقميدلل يلكشلا رهظملاب كسمتلا اهرظن ف يفك

 الو :يباينلا سلجملا باحتنا ةيلمع هرصتخت يذلا

 هذه باختنالا ةيلمع ف تمكحت نإ كلذ دعب اهمهب

 اهريضيال امك .عاطقالاو ذوفنلاو لاملاو ىوقلا ركارم
 قفو ةلماك هتابحالص سلحجملا اذه سرام ءاوس

 ةبرجتلا تدعتبا ءاوسو .اهسرامي مل ما روتسدلا
 ةيطارقميدلا أذبمل يقيقحلا نومضملا نغ ًاريثك
 .ال مآ اهفدهو

 ضرحلا نا ةمظنالا هذه ةاعد يفخُي ال .اذهلو
 ّرمت يتلا دئادشلا تاظحل يف أدبملا اذه ةيسدق ىلع
 ناك اذا فيكف ,ةيلاثملا نم ًابرض دعي بوعشلا اهب

 ددهت ينلا فورظلا ىصقأ تحت امئاق صرحلا اذه

 رارمتسا وأ يجراخحلا ناودعلاك .نطولا نمأ ايدج

 ؟هدضص برحلا

 ةهجاوك ةيطارقميدلا ىلا هذه ضعسبلا ةرظن

 حضفت نا ثبلت ال طقف لكشلا ىلع صرحت ةيليمجت
 يفيقحلا رطخلاب روعش لوا دنعف .ثادحالا اهفيز

 سادت فيك ظحلن ام ناعرس يل اخادلا وا يجراخلا

 يرمر فيكو هه ماظنلا لبق نم لكتنتلا اذه تك
 لمعلا ليطعت متيو .ءىراوطلا ةلاح نالغعا

 ىلع ةلثمالاو . تاعيرشتلا نيس فيقوتو نيناوقلاب

 ْق .رخآو نيح نيب هدهاشن ام اهزربا لعل ةديدع كلذ

 وا ءام مكح هاجت ةييعشلا ةمقنلا دعاصت ةلاح

 نم تاعاطق نيبو هنيب ةهجاوملا ةرئاد عاسسنا

 لافقا لمشت ةيعمق تاوطخ ىلا اجلب فيكو .عمتجملا

 نوناق ضرفو ,لاقتغالا تالمح نشو ,تاعماجلا
 ةطلسلا تاودال قحلا يطبعت يذلا ءىراوطلا

 عوجرلا نود مهتبساحمو سانلا فيقوتب ةيذيفننلا
 ىلع مادقالا تايحالص اهحنمي امك .ءءاضقلا ىلا
 ةزواجتم .شماهلا ةدودحم ريغ تاءارجاو تافرصت

 ظافحلا مساب فارعالاو نيناوقلاو روتسدلا نم الك
 لالقتسا ىلع ظافحلاو نطاوملاو نطولا نما ىلع

 !نالبلا
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 لود اهيف تضرعت يتلا تالاحلا يه ةليلقو

 ةيزارتحا تاوطح ىلع مدقت ملو .ةيقيقح راطخال

 تاقاطي فرصك نيومتلا يف نيذنقتلا تاءارجإب اءدب

 .زرالاو ركسلاو زيخلاك تايساسالا ىلع لوصحلل
 ةبرجتلا سمت ةيرذج ٍتاءارجاب ءاهتناو
 ةايحلا رهاظم لك لاطتو .ميمصلا ىف ةيطارقميدلا

 سلاجملا طاشن ديمجت ىلا ًالوصو .ةيدايتعالا
 رارقال اهيلع فراعتملا ةينوناقلا رطالا لكو ةيباينلا
 .تارارقلاو عيراشملا

 يا :هسفن يلاتلا لاؤسلا حرطي .كلذ ىلع ًاسادق
 ,ناودعلل ضرعتت ام ةلود اهب فصوت نا نكمي ةلاح

 ىلع مدقُت الو. ليوط دمأ ذنم ةدساق ابرح ضوخت وا

 اهصرح رّبعي عضو يا نعو ؟تاءارجالا هذه لثم
 ةلودلا مايق ناكرأ نم يساسسا كو سمُي لإ ىلع

 ينوناقلاو يعيرشتلا اههجوب لثمتملاو ؛اهرارمتساو
 ةيداملاو ةيرشبلا اهتاناكماو اه دهح لك عضن تقو يف

 ؟حالسلا تحت

 ةلاح نالعا ىلع اهمادقا مدع يسلب اذام

 ةيساسالا ىنبلاب اهساسم مدعو .الثم ءىراوطلا
 فارعألا نم فرعل اهقيلعت وا .ةيطارقميدلا ةلاحلل
 مدع كلذ نم رثكاو .نوناقلا فاصم ىلا تقترا يتلا
 نم ننقت نيومت تاقاطب فرص ىلا ىتح اهرارطضا

 ركسلاو زبخلاك يساسألا توقلا عيزوت اهلالخ
 " ؟زرآلاو

 ةاطو رارمتسا فورظ لظ ىفو .كلذ لكل ةفاضإ

 بعشلا راتخي نا ىلع اهصرح ينعي اذام ءبرحلا

 سنتا ةرقف ىهتنت امو دذحملا تيقوتلا ف هيلثمم
 ىتح ولو. .ديبدح سلجم رابتخا لجا لحيو يباينلا

 ؟ةهبجلا ىلع كراعملا ريدهو عفادملا تاوصا تحت

 رخآو ...لثم
 ةيساق ًابرح ضوخي يذلا نانبل نا حيحص

 يف ّرمتسا دق هيلع يضقت داكتو .هناكرا مظعم تضوق
 لثمتملا ةيطارقميدلا هتبرجت لكش ىلع ظافحلا
 .هرودو سلجملا اذه ةيلالقتسا ىلع .هباون سلجمب

 شويبجحلا ةوطسو تالخدتلاو .رامدلا مغر

 ,ةريبك تالولدم لمحيو ماه رما وهو .تايشيليملاو
 همهاد امدنع ةّرم نم رثكا رطضا هسفن نانبل نكل
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 ءاهتنالا وحن يباينلا هسلجحم ةرتف تبراقو :تقولا

 رذعتل ًارظن ىرخا ةرتف هسفنل سلجملا دَّدَحُي نا ىلا
 ماستقاو برحلا فورظ لظ يف ةماع تاناختنا ءارجا

 .هباتنت يذلا ىضوفلاو .دلبلا

 قارعلا اههجاو .اهنم ىسقأو .هذه برحلا فورظ
 ضّرعت نا ذنم  فلتخم لكشيب نإو  لار امو
 14/٠١, لولبا نم عبارلا ةحيبص يناريالا ناودعلل
 ؟فّرصت فيكف

 .دادغبل رئاز يا نا ىلا ةراشالا نم دب ال .ةيادب
 ةهبجلا تايلاعف عم هعلاطت اهرابخأل عبتتم وا
 ةلجع رارمتسا ةظحالم ,ةيمسرلا تاطاشنلاو
 يف ينطولا سلجملاب ةلثمتملا ةيعيرشتلا ةطلسلا
 نكت مل برحلا نأ ول امك يعيبط لكشب نارودلا
 ...عيس تاونس اهيلع ٌرمي ملو .دودحلا ىلع ةبيرق
 ديعصلا اذه ىلع ههابتنا تفلي ام دشا ّلعلو .رثكاو
 كراعملا مادتحا ةورذ يف ىتح ينطولا سلجملا صرح
 در ودب موقيو ٠ ,ةلماك هتايحالصض سرامب نا ىلع
 صرح اسكاع .هيسفن تقولا يف يباقرلاو يعيرشنلا

 اهرهظمو ةيطارقميدلا ةيلمعلا رهوج ىلع لكك دلبلا
 ثيشتي ةيعل تسيل ةيطارقميدلا نا ادكؤمو .ًاعم
 نامياو نومضم يه امناو .اهمساو اهلكشب ضعبلا
 .ضرآألا ىلع نامّجرتُي أدبمب

 ف ريبك رود ةروثلاو بزحلا ةبرجتل نا كش ال
 لك اَّبعو مدلا لذب يذلا بعشتلا رودلو .كلذ
 هيلثمم راتخا يذلا وهف .ًاضنا ريبك رود تاقاطلا
 رمالا ةيلاضنلا هتبرت نم اونوكي نا ىلع صرحو
 دودح دنع سلجملا ءاضعا سلكت مدع سكعب يذلا

 كلت ريغ ىرخا ماهمب مهمادق لب .ةيمسرلا مهماهم
 «ينخادلا مهماظن يف وا ًايروتسد مهل ةددحملا

 ءاقتلالاو .لاتقلا تاهبج ىف ةرمتسملا تارايزلاك

 ةشياعمو .دونجلاو طابضلا رابكو نيينادبملا ةداقلاب
 ال ؛كلذ نكل .عامسلا ريغ ةيؤرلا ثيح عضولا
 تابحاو نع اضوع ينطولا سلحملا ءاضعا هسرامب

 يف يتاي امنإو .اهباسح ىلع وا .ةيساسالا مهماهم
 امل اقفو :ليصافتلا ىتح هيف نوسرامي يذلا تقولا
 ينحلاو ٠ .مهل يلخادلا ماظنلا نم 7 ةداملا هتمسر

 .ةعهىساو ةيعيرشت تابيحالص سلجملل تدّدح

 اهتزهجا ةيقارمو ةلودلا ةسايس ةشقانم تايحالصو

 ةيمنتلا ططخو .ةينازيملا رارقا كلذكو ؛اهتاسسؤمو
 .اهنم لك تاقيبطت ريس ةعباتمو

 سلجملا تاعامتجا رضاحم ىلا دوعي يذلاو

 ليصافت هعلاطت يونسلا هباتك ىف ةقثوملا هتارارقو

 ةطلسلا «رتلف» يف ّرمت نا َدِب ال يتلا بناوجلا لك
 هذه نا ىريو .اهتباقرل عضختو ةيعيرشنلا
 ةطلسلا لاغشناو برحلا فورظ اهعنمت مل ةطلسلا

 نم ١44 ةداملا قيدطت نم اسهترادا ف ةيذيفنتلا
 ةطلسلا ريس قئاقد ةعباتمب ةقلعتملا يلخادلا ماظنلا
 عالطالاو ءارزولا ةلءاسم لالخ نم اهسفن ةيذيفنتلا

 مهضعب ةفاضتساو ,مهتارازو لامعا ريس ىلع مهنم
 هنم فوقولل .ةرورضلا دنعو .رخآلاو نيحلا نيب
 زم هجاود اًمعو هلاجم ىف ققحت اًمع ايصخش

 . تاب وعص

 رول يأو ...سلجم يأ
 ,ريثكلا اهنع ضعبلا فرعي ال دق ةبرجتلا هذه

 - | ذا ذا" ندايللات ةاذانتع - [5

 55/ رارقلاو ةدحتملا ممالا ءاوجا يف سلجملا عضي زيزع قراط

 نم رثكا ذنم» هنا ملعي ال دقو .اهتايفلخب ملي الو
 تقبس يتلا تاناملربلا مايا ذنم يا .ةنس نيثالث
 يقيقحلا اهليثمت مدعب تزدمت يتلاو 4 ةروث

 لاملا طغض تحت يتأت تناك اهنال ارظن .بعشلل
 اوبختني مل نييقارعلا ناف .ريوزتلاو ةوشرلاو
 دعب الا بعشلا نم ةرشايم ةروصبو ةيرحب مهئالرب

 ْق اديدحتو ١9/8 زومت ١ا/ ةروث تدطوت نا

 18٠«. ناردزح

 .ةديدجلا ةبرجتلا ةيصوصخ زربت انه نم
 نكميو .عفادملا ريده طسو ىتح اهيلع صرحلاو
 دذه فادهتسا ىلع لياقملاب يناربالا رارصالا مهف

 ىلع همزع قارعلا هيف دكا يذلا تقولا يف ةبرجتلا
 , يف ديدج ينطو سلجم رايتخال تاباختنالا ءارجا
 .19854 ماع كلذل ددحملا تقولا

 ىلع مهتاموجه ربكا دحا نويناريالا نيش اهموي
 لوالا نيرشت ١9 و ١8 يموي دعس فيس عطاق

 ءارحال ررقملا دعوملا نم نينثا نيموي لبق يا !١ ٠

 ا ةحيبص متن نا اررقم ناك يتلا تاباختنالا

 يناريالا ناودعلا فده ناكو . .لوالا نيرشت

 ةلواحمو ,ةيلخادلا ةهبجلا ةعزعز :احضاو

 لاشفاو .عارنقالا قيدانصو سانلا نيب لوؤحلا

 .لكك تاباختنالا ةبلمع

 يف نيرمأب نييناريالا اوأجاف اهموي نييقارعلا نكل
 ةرتف يف ريبكلا موجحهلا حميطحت ؛لوألا .دحاو تقو

 لابقالا :امهيناثو ,نيمويلا ّدعتت مل ةيسايق ةينمز
 .عارتقالا قيدانص ىلع عساولا

 ةصاخ ما ةيدايتعا ةلاح هذه له :ىرخا ةرم

 ؟ةزيممو

 نم رثكا نوكنت ال دق ةيدايتعالا فورظلا ْق

 .اهتاطو تحتو ةرمتسملا برحلا فورظ يف اما .ةيداع

 ناميدالا سكعت ةصاخ ةلاح اهنا رارقالا نم ديال هنإف

 ؛يجراخلا اهرهظمب ال ءاهفادهاو ةبرجتلا سسأب
 دزه رامغ ضوخ ىلع ةريبجم ةطلس ةبا تناك امل الاو

 سيئر يدامح نودعس روتكدلا اهفصي يذلا ةلاحلا
 ال نا انيلع» لوقلاب يقارعلا ينطولا سلجملا
 هساخ انييووسا نوت نا عقوتن نا بجي لب برغتسن

 ةميق ناف كلذل ؛ ةضاعب وماما ىلاعنلاب ياقرو ناو ءانب

 ةدوجوم جذامن نم دعبلا وا برقلاب ددحت ال هب موقن ام

 يف هيلا ىدؤت امو رفوجلا باوص.يق:لب .نآلا ملاعلا يف
 :«انمعشو انتمآ ةحلصا ةنقيشح ةمدخ خم ةياهقلا

 ةسرامملا نم ساسالا فدهلل هتيؤر اما

 تاسرامملاب اسايق قارعلا اهقبطي امك ةيطارقميدلا
 ةيظطارقميد وحن هجتن اننأ» :لوقيف حملاعلا ْق ىرخالا

 يف لاحلا وه امك يزكرم رود اهيف لاملل سيل ةيقيقح
 ةفيرفتلا اهسلاحم نا امك قييرعلا فايطا قتلا

 نوكت نا لصألا يف اهنم دصقي مل ةتّيم الاكشا تسيل
 ال اهئاشنا نم دصقن ال نحنف :ةيقيقح ةيعيرشت تائيه
 ماعلا يأرلا ىلع ةروانملا الو يسايسلا انماظن ليمجت
 امو: لوقت ام طببضلاب دصقت اننا لب ؛ىودلاو ىلحملا

 ىرخم ناد ةروص
 قارعلا فقوم اريثك مههابتنا دشي نيذلا دحأ

 مقر نمألا سلجم رارق ذيفنت ىلع صرحلاب كسمنتملا
 ,ةلطامم وا :فيوست وا ؛بعالت نود .وه امك

 اذامل :ءاقدصالا نم عمج يف لءاستن دهدونب يف ريبغت وا

 بيترت ةداعإب لبقي وا .ريغي وا قارعلا ؛كتكتي» ال
 ؟كاذ وا دنبلا اذه

 حرشلا يف ةلاطالا نع اديعبو  ربكذتلا نم َدِب ال انه

 هنا  رارقلا حور فسن ينعي دونبلا بيترت ةداعإ نأب
 قارعلا نلعي مل ةرشابم رارقلا اذه رودص دعب
 ىطعاو .ًايئثديم هب بحر نإو .هنم يمسرلا هفقوم
 مادص سيئرلا اعد اهءانثا .هيلع درلل ع ويسسا ةلهم

 ةداملا بحومد هل ةلوخملا ةيحالصلا بسح ناسح

 نم 44 ةداملا نم 4 ةرقفلاو .روتسسدلا نم ةلدعملا 6
 ,ةلّدعملا 19/١ ةنسل ه5 مقر ينطولا سلجملا نوناق
 ةشقانم لجأ نم ةئراط ةسلجل سلجملا ءاضعا اعد

 نم لصفم حرش ىلا سلجملا عمتسا نا دعبو .رارقلا
 قراط ديسلا ةيجراخلا ريزو  ءارزولا سيئر بئان
 .يممالا رارقلا تايثيحو سلجملا ءاوجا لوح زيزع
 يصوي عامجالاب ارارق ذختا ليصفتلاب هشقانو
 يف نواعتلل قارعلا دادعتسا» نع بارعالاو هلوبقب
 تاقلحلا طيارتم ينمز جمانرب قفو احورو اصن هذيفنت
 فرشملاو لداعلاو لماتكلا مالسلا قيقحت ىلا يدوي: اهب
 ةلطامملا وا :.فيؤستلا وا: ةتئرجتب ةهج ةيآل حامسلا نود
 .«هذيفنت يف

 .دعبو
 نمر يف تكيص ىلا فقاوملا دحال ةروص اهنإ

 تحخسرتو .صاصرلا يود عم تبتكو .برحلا
 ةمهملا هاجتاي هلك قارعلا نادبنشنا طسو اهديلاقت

 نوكت فيكف :نطولا نع .عافدلا :ةيحاحلم رثكألا
 رصنلا قيدقحتو ,عفادملا تمص دعب ةروصلا

 ؟يناهنلا

 رقعج وبا ليدد

 ١6  ١ةمال لوالا نوناك 54١ ١ ددعلا  ةيبرعلا ةعيلطلا
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 : «ةيبإ رعبا ةعيبلطلا»

 ماع نانبل ىلا ةيروسلا تاوقلا لوخد عم
 ضعبل تاماحتقا نم اهقفار امو 5
 فيان نييفاحصلا داهشتسا) فحصلا

 نمو («توريب» يف رماع ميهارباو .ررحملا» يف قالبش
 .هلماكب يمالعالا: مسجلا ىلع طوغضو تاديدهت
 نييفاحصلل ةريبك حوزن ةكرح توريب تدهش
 لود هاجتاب نانبل يف نيلماعلا برعلاو نيينانبللا
 .ةيبرغلا ابوروأو يبرعلا جيلخلا

 ةييرعلا لاومالا ةرجه ةرتف يف و) ةكرحلا هذه عم
 رخآ تددجت (طفنلا راعسا عافترا دعب برغلا ىلا
 كلت :جراخلا ىلا ةيبرعلا ةفاحصلا ةرجه تاجوم

 قوس دوجو ىلا رمالا رخآ تهتنا يتلا ةرجهلا
 اهيف ردصت ابوروا يف ةعساو ةيبرع ةيمالعا
 تاعاذالا ضغبو دئارجلاو تالجملا تارشع
 ينرملاو ءورقملا مالعالاو نالعالا تاكرشو

 [عوسماو
 اهقايس ىلا ةدودشم ةرهاظلا تناك ءدنلا ىف
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 نع ربعت تناك اهنا ثيح نم .يمالعالاو يسايسلا
 ريبعتلا ىلع ةردقلا نامضل ةيرحلا خانم ىلا يعسلا
 تبكلاو عمقلا فورظ يف هنع ريبعتلا نكمي ال امع
 .ةيبرعلاةحاسلا مظعم ىلع ةرطيسملا

 اهردصا يتلا «يبرعلا ءامحالا» ةلجم تناك اذإو

 اذهل ًاجذومن ربتعت  راطيبلا نيدلا حالص ذاتسالا
 ةئوهلاب اموكحم ىقيب جذومنلا كلذ نإف .ىعسملا

 يمالعا عورشم وه امم رثكا هبحاضل ةيسايسلا
 ىرخا ةيمالعا براجت نا يغلي ال كلذ نكل ...تحب
 نيبو ابوروا يف ةيرحلا رفوت نيب ةلصلا تتبثا
 ىلع ةلثمالا زرباو .ةيرحلا كلتل اهتسرامم ةيعورشم
 مايأ) «ثداوحلا»و «يبرعلا نطولا» :اتلحم كلذ

 ناتاه تعاطتسا ذا .(يزوللا ميلس موحرملا
 يمالعالا ع ورشملا نيب ةنامأب اطبرت نا ناتلجملا

 يف قحلا نيبو ,تحب ينهمو يراجت عورشمك
 انكمم دعب مل ام لوانت يف ةأرجلاو ةيرحلا ةسرامم

 ...تاعوضوم نم ةيبرغلا ةحاسلا يف هلوانت

 ككشاد ممقلا
 نم ةدافتسالا ةرهاظ ...ةرهاظلا هذه نا ريغ

 ةهجاوم يف ًالعف اهتسراممل جراخلا يف ةيرحلا خانم
 ديلاب تمدطضا ام ناعرس ...لخادلا يف غمقلا
 :نيهاجتا لالخ نم عمقلا كلذل ةليوطلا

 تدهش دقف .رشابملا يوفصتلا عمقلا وه :لوألا
 اذه زومر ىلع ءادتعا نم رثكا تانينامثلا ةيادب

 نيدلا حالص ذاتسالا ليتغا ذإ .يمالعالا هاجتالا
 فطتخاو ,سيراب يف هتلجم بتكم باب ىلع راطيبلا
 هتدلاو ةزانج يف هتكراشم دعب يزوللا ميلس زاتسالا
 ,ةهوشم نومرع جارجا يف هنثج تدجو مث :توريب يف
 هديل دمعتملا مرحلا كلذ وه اههيوشت يف ام عشباو

 يف هط ضاير ذاتسالا ليتغا امك .اهب بتكي ناك يتلا
 يف ةريبك ةعوبطم رادصال هيف ايهتي ناك يذلا تقولا
 نطولا» ةلجم تضرعتو ...ةيسنرفلا ةمصاعلا
 تارشعل ةفاضالاب اذه ...ءادتعا نم رثكال «يبرغلا
 انه برعغلا نييفاحصلا نم ديدعلل تاديدهتلا
 .كانهو

 هذه تلغتسا ثدح .يلاملا عمقلا وه :يناثلاو

 تاهجو لود لبق نم جراخلا ف ةيمالعالا ةرهاظلا
 يف اهفيظوتل .ةيبرع لاوما سوؤر باحصاو
 تالاصتا نم تاهجلا هذهل ام عضوو .اهتمدخ

 ةرجاهملا ةفاحصلا هذه نيجدت ةيلمع ةمدخ يف ذوفنو
 دقو ...نيجدنلا ضفري اهيف توص لك ةرصاحمو
 عيروتلاو نالعإلا تاكرش ع وضخ ىلا رمالا لصو
 ...اهتاوزنو تاهجلا هذه ةوطسل ةيلك هبش ةروصب

 ةبرخلل ةرجاهملا ةفاحصلا ةسرامم تأدم اذكهو
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 نم عمقلا نم ًافوخ لالحمضالاب .ابوروا يف ةرفوتملا
 نم ةيلاملا تاءارغالاو تاطوغضلل اخوضرو ةهج

 ..ىرخا ةهج

 رربي نا بجي يذلا يقيقحلا توصلا تفخ دقو
 ام كانه دعب مل هنا ىتح ...ةيرحلا ىلا ةرجهلا هذه
 :نظولا: يف اهتاليمز نع فحصلاو تالجملا كلتزيمي
 ةينقتلا تامادختسالا لاجم ْق مدقتلا ضعي الا

 دالبلا ْق اهنم رثكا برغلا يف ِق ةرفوتملا ةدنفلاو

 .ةيبرقلا

 رادجلا قرخ ةلحم
 «ةيبرعلا ةعيلطلا» تردص تاذلاب ةرتفلا هذه يف

 عمقلا يرادج قرخل ةئيرج ةلواحمك ؛سراب يف
 ..مدقت اميف نيروكذملا

 اهسفن ىلع ةلجملا هذه تلا ىلوالا ةيحانلا نمف ©
 كراعم يف ةدياحملا ريغ ةعاجشلا ةملكلا لوقت نا

 نكت ادا ةيريصملا اهاياضقو ةيبرعلا ريهاميجلا

 . تاديدهنلاو رطاخملاو فورظلا
 ءيش لك مغر ةرداق تناك ةيناثلا ةيحانلا نمو ©

 :ةينالعالا رداصملا» عم يطاعتلا ةيناجم ىلع
 , .هتاهاجتاو عوبطملا ةايحب مكحتلا ىلع ةرداقلا

 ًاتوص نوكت نا اهسفن ىلع تلآ دقل .راصتخاب
 تناك اهنأب ...اهتلاسرل اهءافو تققح دقو .ةدضقل

 اياضقلا هاجت دياحملا ريغو ءيرجلا توصلا

 .ةيساسالا ةيموقلاو ةينطولا
 ريثكلا ضارعتسا ناكمالاب ناك اذاو

 تتيبثا يتلا

 فقاوملا نم

 نإف .اهتدقادصم ةبرجنلا هذه اهبف تتدت
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 :قيضلا لاجملا اذه يف يفكي كلذ نم ليلقلا
 ةيضقلا ؛ةيبرعلا ةعيلطلا» تنبت دقل ©

 ناغوز يا نودب ةينيطسلفلا ةروثلاو ةينيطسلفلا
 ةهجلا هذه طوغض عم طسو لولح وا تامواسم وا

 .كلن وا

 ةيزيفنتلا ةنجللا سيئر درط دض تفقو دقف
 تناك اميف ءقشمد نم ةينيطسلفلا ريرحتلا ةمظنمل

 ريغ تمصب جرفتت ةينيطسلفلا ةروثلا يف تادايق
 كيهان .ثدحلا كلذ يف ةدحاو ةملك لوق ىلع ةرداق
 نيب اهفقاوم تحوارت ةريثك مالعا ةزهجاو فحص نع
 ريربت ةجرد ىلا فارحنالا يف باهذلا نيبو تمصلا
 !:ةلعفلا» كلت

 سلبارط راصح يف ةروثلا ةدايق عم تفقوو
 تناك نا دعب .ةدايقلا كلت عم ةدموي ةلص ىلع تناكو

 تضرح يتلا تاهجلاو ,قاقشنالا» دض تفقو دق
 قاقشنالا كلذ عقوم تحضف وا هءارو تفقوو هيلع

 (ةينويهصلا ريغو) ةينويهصلا ةيلمعلا قايس يف
 .ةينيطسلفلا ةروثلا ةيفصتل

 ًامامت .ةقحالدملا «تامدخملا بورح» دص تفقوو

 ُْق ةلتحملا ضرالا ريهامج عم ًامئاد فقت تناك امك

 نا انلق اذا ارس عيذن الو .اهتاضافتناو اهتالاضن
 ردق ربكا ىقلتت يتلا ةلجملا يه :ةيبرعلا ةعيلطلا»
 ةلجملا اهناو .لخادلا يف برعلا نينطاوملا لئاسر نم
 يف ةينطولا فحصلاو تالجملا اهنع تذخا يتلا
 .رابخالاو تالاقملا نم ددع ربكا ةلتحملا ضرالا

 بعش عم ,«ةيبرعلا ةعيلطلا» تفقو دقو ©

 ال .ام دح ىلا ريشابملا هتوص تدغ ىتح ةيروس

 ,ةيلخاد ةيروس ةيضق بعشلا كلذ ةيضق رابتعاب
 وا ةيروس روضحق ...ةيموق ةيضق اهرابتعاب لب
 نم ريثكب مهاو ربكا يبرعلا يموقلا لمعلا يف اهبايغ
 ,ىرخالا ةيبرعبلا ناطقالا مظعم بايغ وا روضح
 ىلع ريبك دح ىلا فقوتم روضحلا اذه نا ف كش الو
 ةتدارإ نع ريبعتلا ىف يروسلا بعشلا ةردق

 نم بعشلا كلذ هل ضرعتي ام نإف هيلعو ...ةيرحب
 عقومل فيظوتو يخيراتلا هرودل ديدبتو تبكو عمق
 .ماعلا يموقلا حلاصلا ريغ يف يجيتارتسالا ةيروس

 مهأل ريمدتو اهلك ةيبرعلا ةمالا ىلع ناودع وه
 تايدحتلا ةهجاوم ىلع اهتردقو اهدومص تاموقم
 .اهب صيرتت ينلا ةنريصملا

 يف نانبل بعش عم «ةيبرعلا ةعيلطلا» تغقوو ©

 ةطيبسبت ةيئديم ةرظن نم ةقلطنم ةبكرملا هتنحم

 ال اننا يهو .اهبييغتو اهسمط ةديدع تاهج تلواح
 لكب دحاو بعشك لب ,فئاوطك نانيل بعش ىلا رظنن
 لك امنيب ؛برع عيمجلاو نوينانبل عيمجلا :هفئاوط
 يداعملا ططخملا نومدخيو نويميسقت نييفئاطلا
 :ةيبرعلا ةمالاو نانبلل

 فئاوطلا» ةلوقم «ةديرعلا ةعيلطلا» تضفر دقل
 نوريثك قلزنا يتلا ؛ةيمدقتلا فئاوطلا,و !.ةينطولا
 لكل ةرمتسم ةروصب تدصتو ...اهيواهم يف
 نيذلاو ينويهسلا ودعلا عم نيتطاوتملا نيدفئاطلا

 تاراعشلا نكت ايا هعيراشمو هتاططخم نومدخي
 .اهءارو نوفقي ينلا

 هتحص تتبثأ يذلا .فقوملا اذه ىف تناك دقو

 نع ةريمتم .نآلا نيديؤملا نم ريثكلا هل راصو مايالا
 ىلطنا ؛هتينطو يف كشي ال اهضعب ةريثك تاوصا

 . !فيزلا كلذ لثم اهبلع

 نع ركيم تقو يف «ةيبرعلا ةعيلطلا» تربعو ©
 رصم بعشو رصم ةينطو ءاصعتسال اهكاردإ
 .«عيبطتلا»و مالسستسالا ةنلمع ىلع امهتدورعو

 اهتاقاطل ديلا دمو رصم ىلع حاتفنالا بوجود تدانو

 ًاضيقن حاتفنالا اذه رايتعاب ةيموقلاو ةيئطولا

 بلص لكشت تناك يتلا ةدمعتملا لزهلا ةيلمعل
 يتلا ؛ديفيد بماك» تاقافتاو حلصلا ةردشهاعم

 يف برعلاب دارفتسالاو رصم داعبا ىلع تنهار
 ...اهيابغ

 ةنادإ ىلا ةقايس ,ةيبرعلا ةعيلطلا, تناكو ©
 ىلاو ؛ةيبرعلا ةمالاو قارعلا دض ةينيمخلا برحلا
 نم ساسا ءزجك اهتقيقح ىلع برحلا كلت ةيؤر
 اهدوجوو ةمالا ةيوه فدهتسي ىذلا ططخملا

 نم نوريثك هيف ناك يذلا تقولا يف ...اهريصمو
 نولذبي تاوصالاو بارحالاو نيرظنملاو نيركفملا
 ةينيمخلاةرهاظلا ,ماهتال» اهتقاط ىصقأب مهدوهج
 ريغو ةينويهصلاو ةيلايربمالل ةاداعملاو مدقتلاب
 !كلذ

 ,ىرخا فقاوم .ةيبرعلا ةعيلطلل٠ تناكو ©
 يف .اهسفن ةيمدقتلا ةيموقلا تاقلطنملا نم امنا
 دادتما ىلع اياضقلاو ثادحالا فلتخم ةهجاوم
 نادوسلا ىلا نميلاو جيلخلا نم ةيبرعلا ةحاسلا

 يف برعلا اياضق نمو ...ايناتيرومو ٍبرغملاو ايبيلو
 ىلع ريثأتلا تاذ ىربكلا ةيلودلا اياضقلا ىلا رجهملا
 رصاعملا انملاع ىلع وا صاخ لكشب ةيموقلا اناياضق
 .ماع لكشب هلك

 دادتما ىلع :ةيبرعلا ةعيلطلا, ةبرجت يه هذه
 اهتأرج ىف تناك دقو ٠ ,ةيضاملا سمخلا تاونسلا

 اهرابتعاب :؛اهلك ةرحاهملا ةيبرعلا ةفاحصلل افقيس

 تالايتغا هتماقا يذلا :فوحلا رادج» ترسك

 .ىلوالا ةلحرملا

 نم وكشت ديكاتلاب تناك ةبرجتلا هذه نكل
 ىوتسملا ىلع نكت مل ذا ءاهراكنإ نكمي ال تايبلس
 ىلع هيف تناك يذلا ىوتسملا سفنب ينقتلا ينهملا
 .فقوملا دديعص

 اذهل دوعت ال نآلا ةيرجنلا هذه ةبياهن نا ريغ

 دقتفت اهنال امناو .حالصالل لباقلا يئزجلا للخلا
 ةريبكلا طوغضلا ماحزر ُِق يداملا دومصلا تاناكمال

 ..مايالا هذه ةيبرعلا ةفاحصلا اهل ضرعتت يتلا
 طوغضلا كلتل عوضخلا هسفن تقولا يف ضفرتو
 ةيلاضنلا اهتيضقو ةيموقلا اهتلاسر نع يلختلاو
 .ةنولملا هطئارشو نيجدتلا طورش لوبقو

 :وه ةطحملا هذه يف ريخالا لاؤسلا ىقبيو
 فقوتب اهتوص ةيضقلاو ريهامجلا دقفت له

 ؟...,ةيبرعلا ةعيلطلا»
 ... الك ديكاتلاب
 نا لواحي يذلا حلسملا يتنمسالا فقسلا اذهف

 ةروصب هاوفالا مك يف حجني نل ,توصلا كلذ قنخي
 اقفو «نازخلا ناردج ىلع قدن» لظنسو ...ةيلك

 ةريهشلا هتياور ىف ينافنك ناسغ ديهشلا ةحيصنل
 .«سمشلا ِق لاجر»

 ردد ناندع
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 - ةيسايسلا ةثدهتلا لع موقت ةضراعملا عم لماعنلا ف كرام ةيجيتارتسا
 ١ كاسسؤلا رو ددكأت _

 0 دابا دوت 0 اا الا ب سس سا

 ,«ةيبرعلا ةعيلطلا» ليسارم- ةرهاقلا

 ريغتلا :رصم يف يساينسلا ماظنلا»

 لوالا يونسلا رمتؤملا عوضوم .رارمتسالاو
 زكرم همظن يذلا ةيسايسلا ثوحبلل

 مولعلاو داصتقالا ةيلكل عباتلا تاساردلاو ثوحبلا
 .ةرهاقلا ةعماجب ةيسايسلا

 يه ةسلج ١١ ىف تمظتنا اثحب ١5 رمتؤملا شقان

 ,رارمتسالاو ريغتلا رصانع :رصم يف يسايسلا ماظنلا

 ةبخنلا ءيسايسلا ماظنلل يخيراتلا روظتلا
 .ةسائرلا ةمسسؤم .رارقلا عنص تايلاو ةيسايسلا
 تاكرحلا .ةيبعشلا ةكراشملاو ةيسايسلا تازحالا

 ةسايسلا يف دفولا بزح .ةيمالسالا ةيسايسلا
 9١م0 لوالا نوناك 5١ - ؟١4 ددعلا  ةيبرعلا ةعيلطلا-

 ردو الوب ساو دبدوب وسمو جرن ادوول دوج دوج ديس جب

 ير ماظنلا ْق نارك وريتنلا رود .ةيرصملا

 ةامحلا تاريغتم ضعب ,يسايسلا فنعلاو باهرالا

 .ةكراشملاو ميلعتلاو ةسادسلا

 نيس ون بيس وك

 تراد يتلا ثاشقانملاو ركتؤملا قارؤا تشق

 ىلع تدكاو رصم ِق يعامتجالاو يسايسلا خانملا

 تف و د يس 5 د دوس 70

 اياضق لوانت يف ثحبلا زكارم ةيلالقتسا ٠
 نم ةيلاع ةجردبو ةيمهالا ةغلاب تاعوضومو
 تاشقانم نأب لوقلا نكمي امك . ح وضولاو ةحارصلا

 قاروالا نم ديدعلا نم مها اهبلغا يف تءاج رمتؤملا
 ةفاك نع ترّبع دقف كلذك .رمتؤملا ىلا تمدق ىتلا

 .يرصملا عمتجملا يف لمعلاو ركفلا تاهاجتا

 را بت دو ويفو دميوم جد مسح ووسع 1 و

 ةنقترلا ةسشسؤم
 ةسسؤم يف ةيرارمتسالاو رييغتلا ناونع تحت

 ةلواحم ةعمج يوارعش ىولس .د تمدق ةسائرلا

 ةفلتخملا اهتزهجاو ةسائرلا ةسسؤم ةعيبط ليلحتل
 دبع مكح تاونس لالخ اهب تفحل يتلا تاريدغتلاو

 تارييغتلا هذه طدئر عم كرايمو تاداسلاو رصانلا

 . ثالثلا ءاسوؤوؤرلل ةىيصخشلا تامسلاب

 سيئرل يسايسلا بتكملا نا ىلا ةثحابلا صلختو
 لامعأب ماق دق ثالثلا ءاسؤرلا دهع يف ةيروهمجلا
 ةسادسلا نم رثكا ةيجراخلا ةسايسلاب ةقالع تاذ

 ةنبئاكر ِق تندح يذلا تارييغتلا تناكو ,ةيلخادلا

 هيولساو كرابم ةيؤرل ًاساكعنا كلذو ةدودحم كرايم

 مهنم لك رابتعاو هئارزو لالخ نم لمعلا يف
 ردراقتلا ةءارق ىلا كرايم لدمبو .صاخلا هراشتسم

 سكع ىلع تارارقلا رادصا لبق يّنأتلاو تانايبلاو
 ي وفش صخلم عامس ىلع دمتعي ناك يذلا تاداسلا

 ىلع رثكا هدامتعا ناكو .ريرقتلا رصانع مشهأل

 ةيسامولتد لضفي ناك امك , بناحالا نيراشتسملا

 ةيئابرهكلا تامدصلا

 ثحب لوانت رارقلا ذاختا يف كرابم تامسب ًاطابترا
 كرابم سيئرلا ةيجيتارتساب هفصو ام ةدوع داهج .د
 ةئدهتلا ىلع موقت يتئاو ةضراعملا عم لماعتلا يف
 وا ةضراعملاب ريهشتلا ىلع دامتعالا مدعو ةدسايبسلا

 راطاك ةلودلا تاسسؤم رود ديكأت عم اهديدهت

 ةرتف ىهنا كرابم ماظن نكل .يسايسلا عارصلل
 ةيدودحم دايدزا يف لثمتن ةقيمع ةمزاب ىل والا هتسائر

 ردصمك ةضراعملا ىلع دامتعالاب ةصاخلا ةتاسايس
 تاسسؤوم عشاد يذلا رمالا ,ةيبساببسلا ةدنئاسملل

 نامضل ةيسائرلا تاسايسلا ديلاقت ءايحا ىلا ةلودلا

 1 14311 نمل خخخ -



 .ةيناث ةسائرل كرايم باختنا

 ريغ مظنلا نم طمنلا اذه نا ثحابلا ىريو

 طورشو ةمكاحلا هفورظل ارظنو هتعيبطل رقتسم
 ةيجيتارتسا عابتا ناامك يب يسم نإ ةفئاظوب فايق

 ةدوع ءوض يف نكلو تقولا ضعب ًاديفم نوكي
 وا ةيرصانلا ءاوس ةينوناقلا ريغ ةضراعملل طاشنلا

 يعامجلا يعامتجالا فنعلا طمن زوريو ةيمالسالا

 .ةفلتخم ةيجيتارتسا ىلع دمتعب نا ماظنلل دب الف

 ةبخن دينجت كرابم ماظن ىلع ثحابلا حرتقيو
 ةطبترم ديلاقت سيسأت ىلع ةرداق ةديدج ةيسايس
 طورشلا نيسحت ىلع لمعلاو ةيسايسلا ةراهملاب
 ماظنك رمتسي نا هل ناك اذا ةيعامتجالا ةيداصتقالا

 يقيقح يطارقميد ماظن ىلا لوحتلل ىعسي يلاربيل
 ةيطارقميد ةروث ثادحا يعدتسبي اذهب لوقلاو

 .ةماعلا تاساسسلا عضوو ةلودلا ميظنت ىف ةبقيقح

 ةيطارقممالاو شيجلا
 ةفيرط ةلواحم سودنميلكا قيفوت مذقيو

 يف ةيبوسحملا تاقالعو للشلا ةساردل ةديدجو
 يف ةلشلا ةيمها دكؤي ثيح يرصملا يسايسلا ماظنلا
 ال هنا الا ,اهفقاومو ةمكاحلا ةبخنلا ةعيبط ديدحت
 فيرعتلا نا ذا ,كلذ دكؤت ةيناديم ةسارد مدقي
 اهرودو :للشلاب» ةصاخشا ميهافملاو ثاحبالاب
 ثحملا اذه لعلو . ثحابلا دهج قرغتسي يسايسلا
 بئاوجلاب متهت نا طرش عسوأ ةساردل ةمدقم نوكي
 نم :ةلشلا» موهفم درجت الو ,عوضوملا يف ةيقبطلا
 .ةرهاظك اهزرفي يذلا يسايسلاو يعامتجالا راطالا
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 ةشقانمل هللا دبع دمحا .د لقتني :ةلشلا» نم

 ماظنلا خيرات يف ةيمها رثكاو بحرا عوضوم
 ةحلسملا تاوقلا ةقالع وهو ىرصملا يسايسلا

 كراعم دصري ثيح .رصم يف ةيطارقميدلا روطنخب
 رودو يركسعلا قافنالا نآشب ةضراعملاو حكحلا

 لوح راثي ام كلذكو ينطولا بزرحلا يف ةيبرحلا ريزو
 تازايتماو :ةيكريمالا ةلارغ وبا ريشملا لويم
 ةيندم ةطشناب شيجلا مايقو نييركسمعلا
 دملا لخاد ةيداصتقاو

 نيبركسعلا دوعت نع ثحابلا ثدحتيو

 لمعلا 1١5657 ذنم يا ًاماع "5 لالخ نييرصملا

 ناو :مهلثم نييركسع لاجرل ةيسايس ةدايق تحت
 يدؤي دق نييركسعلا نيب نم هل بئانل كرابم رايتخا
 نم لوالا دقعلا ىتح ةسائرلا ةلحر رارمتسا ىلا

 .مداقلا نرقلا

 دامحا دعب تانكثلا ىلا شيجلا ةدوع نا :عياتبو

 هرايتعا نكمي ال 1985 رياربف ىف يزكرملا نمالا درمت

 نيزاومو عارصلا فارطا ريغتت دقف .ًارمتسم ًاللثم
 ٠ موقت يتلا ةدعاقلا ةشاشه نا فيضيو .ىوقلا
 حمست دق ةيرصملا ةيطارقميدلا ةبرجتلا اهيلع
 يف ةصاخ .لبقتسملا ف شيجلا لخدت نم ربكا ةجردب
 نكل .ةيعامتجالاو ةيداصتقالا تالكشملا مقافت لظ
 تايلمعلا ةهجاوم يف ًاتماث ًافقوم ذختت ال شودجلا

 عدت امنيب اهنم ضعبلا ددهت يهف ةيطارقميدلا

 ئادمو عدو وك يا هناشو نخآلا نضعجلا
 ةيولطملا ةيطارقميدلا تادلمعلا

 يسادسلا فيدحلا

 فنعلا ةرهاظ قيفوت نيئسح ثحابلا لوانتيو
 219817 - 194657 نم ةرتفلا لالخ رصم يف يساسملا

 رصم يف يسايسلا فنعلا ةرهاظ نا ىلا صلخيو

 اركح تسيلو هريغ نود يسايس دهعب ةقيصل تسيل
 اهل ةدقعم ةرهاظ اهنكلو .هريغ نود يسايس رايت ىلع
 ةيداصتقالا اهداعباو ةبيخبيراتلا اهروذجح

 .ةيعامتجالاو
 ذل عمتجملاب ترم يتلا فنعلا ثادحا ءوض ىفو

 بعشلا ةيبلسو عوضخ ةلوقمب ميلستلا نكمي
 ةبلطلاو لامعلا نم ةباشلا حئارشلاف يرصملا
 اما ,فنعلا لامعا نم ريثكلا اوسرام نيلطعتملاو
 ةرتف لالخ فنع لامعا يف اوطرخني ملف نيحالفلا
 مستت ميهافمو ميق ةدايس ةجيتن امير ةساردلا
 اهيلع لصح يتلا بساكملا ىلا ةفاضالاب .ةيردقلاب
 ويلوي 7١ دعب رولبت يذلا ماظنلا نم نوحالفلا
 .مهدوقت يتلا ةيعاولا ةعيلطلا بايغو 1

 ةرهاظ يف ةيرارمتسالا حمالم نا ثحابلا ىريو
  ةيرصانلا) ةثالثلا دوهعلا لالخ يسايسلا فنعلا
 ةعيبط يف ةيرارمتسا سكعت د (ةبكرابملا  ةيتاداسلا

 فنعلا ةرهاظ يف رييغتلا حمالم اما .يسايسلا ماظحلا

 اهتدحا يتلا ةيلكيهلا تالوحتلا ةقيقح سكعتف
 ثحابلا عباتيو . ,يرصملا 0 ١ تاداسلا ماظن

 ىوقلا بلغا نيب ماع ًاقافتا ةمث 9 وت نءن

 لامعا ةهجاوم نا ىلع رصم يف ا تارانتلاو

 هلإ نوكت ال فنعلا اهيف ومني يتلا ةثيبلاو فنعلا

 ىلا دهنتسي يموقلا ضوهنلل عورشم لالخ نم
 رودلاو ةيعبتلا لباقم لالقتسالاو ةيطارقميدلا

 ىلع ءافكنالاو ةلزعلا ةهجاوم يف لاعفلا يموقلا

 .ةيراضحلا ةلاصالاو تاذلا

 لكبه ثدحن اذكه
 فالآ ةثالث نع ديزي ام اهرضح ماتخلا ةسلج
 اذهو .ةرشهاقلا ةعماج بالط نم مهيلغا صخش

 ثدحتملاف هرريب ام هل ماحز ىلا لوحت يذلا لابقالا

 ذنم ةرم لوألو ثدحتي يذلا لكيه نيدسح دمحم وه
 .ةرهاقلا ةعماج لخاد تاونس

 دقف ,لكيه ثيدح زيم لبقتسملا يف ةقثلاو لؤافتلا
 ةباكا كرست انتا معو ةنوزهم ةما اننسل اننا :اناكأ

 ةميزهلا قظنمب ريكفتلاو سحلاو فرصتلا ناو :ةموزهم
 نع رظنلا فرصبو ...جئاتنو بابسا هل نوكت نا دب ال
 لك فو ؛ًاعقاو.تحينضا ةميزهلا ناف جئاتنلاو بابسأالا
 11 ةمدص ىلا عجرت انتميزه بابسا ناف عمسن ام

 نلظآ ال نكل ,ًاخداف ناك انتمال تدح اه ناف ديكاتلابو
 هتلعف ام هيف تعقو يذلا عمتجملاب تلعف ةميزه هنأ ن

 اماعرا#  :ةيمشس نقف يىرصملا انعمتجمب 517 ةميزه

 دلجو سفنلا بيذعت ةيلمع لازت امو رثكاو ةميزهلا ىلع
 .«ىرجت تاذلا

 بوح ىستتو 7 ركذقت !ةانل :لضتفا لطالستو
 ديلا ءاكيو ةطلسلا تاوقلا عاتي #ةاعاو ةفاؤختتسالا]
 تفرضت دقل .؟13:1/© ربوتكا ةو.وينوملالا عمجمو يلاغلا
 فريقك اهنيب :ةيمحم اهداكو ةسسؤولا ةظحل ةفالا
 .«موزهم هنأكو حيحصتلا ةمحلم شاع يذلا عمتجملا

 بقعا يذلا لوحتلاو ةعويملا ةلحرمل لكيه ضرعو
 صلخو «يبرعلا ماظنلا يف يلكيه للخ ىلا ىداو 5377
 اهنا قيم قا ةنيزهلاب اهسيبلت يرجي ةسا اشتا» لا
 ةيقيقحلا اهتمزاو ةموزأم ةما اهنا ينظو ةموزهم تسيل
 .«رومالا طالتخا يف يه

 رصمل ىرا ال» :لكيه لاق يبرعلا رصم رود لوحو
 ىرا تسلو .دوقت نال ةدعتسم يه امر ادقمب الا ةدايق

 ةزهاج يه ام رادقمب الا اهتما طسو ًازيمتم اعضو اهل
 .«اهتايلوؤسم لمحتل

 رارطضا ريغبو ةيعاوط مكل لوقا» :لكيه عباتو
 رصم يف مئاقلا ماظنلاب نولبقي نيذلا نم دحاو يننا
 ىلوالا ةظحللا ننم كردا ماظن هنا وهو دحاو بيبسل

 يف ومنلا مجح نا ىنعمي .هتوق دودح ةطلسلل

 حبصا رصم ف ةيعامتجالا ىوقلاو ةيبعشلا ىوقلا
 .ةطلسلا عضو عم .ءؤاكتم لقالا ىلع عضو يف
 يلاتلابو هز واجتت نا لواحت ملو كلذ ةطلسلا تكردا
 ضارتعا لواحت ملو ينطولا راوحلاب تحمس دقف

 دقتعاو . ةيخيراتلا وا ةيعامتجالا تالعافتلا ىرجم

 ٌدابقتسمو ًايلاح ريثأتلا ديدش ريضم يف يرجي ام نا

 .ةيبرعلا ةمالا ف يرجي فوس ام ىلع

 يف ةركفملا ةيخنلا رود ةيمها نع لكيه ثدحتو

 يف ةبخنلا اما .لبقتسملا فاشكتسا يف يبرعلا نطولا
 ضفر اهمها ةددحم تايلوؤسم اهماما ناف» رصم
 يموقلاو ينطولا لمعلل تايولوا عضوو ةميزهلا
 يبرعلا ملاعلا يف تلصح يتلا تاريغتملا ديدحتو
 يضارتلا نم عون ىلا لصوتلاو .اهعم لماعتلاو
 لكيه دقتناو .«ةماهلا اياضقلا نم ددع هاجت ماعلا

 امك .يضاملا ةريسا اهنال ةمئاقلا ةيرصملا بازحالا
 نطولا يف ثوحبلا زكارم دوهج ديحوت حرتقا
 .يبرعلا
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 لاشلا زمبلا يف .زكلوطشلا مامح ٠
 ةرئاطلا . ةيلمع ل تو ريسلا دولا نبا

 نيعويبسا ذنف تفدهتسا ينلا «ةيعارشلا

 نم ٍترقلاب  روييغ ..ءلحاتلا» ركسعم
 تدصحو ىلغالا ليلجلا ْق ةنومش تايرك ةنطونسم

 « ىحرج ةرشعو ؛ ,هتاذ ركيسعملا دّئاق مهنيب . ىلتق ةتس ةنتس

 ؟ةرمتسم ةئبعتو ًارعذو

 ةيلمع دعب ةيعقاو رثكالا لاؤسلا نوكي دق
 درلل ةلمتحملا نكامالا ةقرعم سيل ىلعالا ليلجلا
 يتلا بابسالا فاشكتسا وه ام ردقب ينويهصلا

 ريغ ةيرضلاف .ةريبك ةينويهص ةيلمع نود لوحت
 تاوقلا تاركسعم دحا اهب ينُم يتلا ةيداعلا

 نم ددعلا اذه لافقا ىتح تعبتتسا ةينويهضلا
 بقرتلاب بوشم يداع ريغ اتمص ,ةيبرعلا ةعيلطلا»

 راثلا ةيكيناكيم يف اللخ كلذ يف ىأر نم ةمث .رذحلاو
 ةمظنم ةداق مهندبو ءرخآلا ضعبلا اما .ينويهصلا
 نوكسلا نا اوريبتعا ةيئيطسلفلا ريرحتلا

 يذلا تابرضلا دعب فولام ريغ وهو .ينويهصلا
 طاقتلا ةصرف ىلع يوطني .ينويهصلا نايكلاب قحلت
 .ريصقتلا تايلوؤسم يف تاقيقحتو بكاوتت .ءسافنا
 .ةقدب ةراتخم طاقن ىلع ضاضقنالا متد كلذ دعبو

 هسركو :نوبروغ نب ديفاد هقلطا ,ميدق أدبمل ًاعمت
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 قوف برعللا دض برحلا» هتصالخو انا يشوم

 تاميخملا تادايق تقلطا كلذل .«برعلا ضرأ
 قدنختو .رافنتسالا ءاوجا نانبل ىف ةينيطسلفلا
 ىلا نويئدملا لزنو .مهتايراطب ءارو نولتاقملا
 يف :هرسأب ينانبللا بونجلا طوحتو .ءىجالملا
 نم رثكا عقوت يتلاةينويهصلا ةيلمعلا راظتنا
 ربلاو رحبلا يف نوكتس اهناب ينيطسلف لوؤسم
 عقوت يا .اديص ةنيدم باوبا سمالت دقو .وجلاو

 ْق ًارتمولكيك غه وحن دتمي قمع ىلا ةنباهصلا ةدوع

 اسسار اهعضو .ةميدق ةطخ هذهو .ةيناندللا يضارالا

 ذنم زيربب نومدشو ريبماش قحسا .مكاحلا فالتئالا

 دقو .اهذيفنت لجا نم ةعيرذ ارظتناو .ماع نم رثكا
 ةعيرذلا يه ةيعارشلا ةرئاطلا ةيلمع نوكت

 موب 2١587 ورغ ىف ثدح ام ىلع اهسسايق .ةيولطملا

 ريفسلا ىلع رانلا قالطا ةصرف نغيب ميحانم طقتلا

 ةيلمعلاب مايقلل .فوغرا ومولش .ندنل يف ينويهصلا
 دذنم اهططخ تعضو يتلا ةريسبكلا ةيحايتجالا

 نا رابتعا ىلع .ديفيد بماك تايقافتا ىلع عيقوتلا
 نا بجي يتلا ةيناثلا ةيبرعلا ةلودلا وه نانبل
 ةيرضيقلا ةيلمعلا نم دب الو .اهراطق لقتست

 ىلع مالستسالا طورش ضرسفو توريب عيولج_ ذل

 .اعم نيينتيطسلفلاو نيينانبللا

 ؛ ينوييملا ديلا نوكينس فيك
 نال ةحشرم تلاز ام نذإ لحانلا ركسعم ةيلمع

 ةقالع ىلع ةينويهص ةيركسع ةيلمعل ةعيرذ نوكت
 تانزاوتيو .يلخادلا ينانبللا عضولا تاقاقحتساب
 هذه تاهويرانيسو .هضرا قوف ةدجاوتملا ىوقلا
 ىتح ددمتلا ظحلب ويرانيس اهنيبو .ةديدع ةيلمعلا
 قالزنالاو ءيبرغلا عاقبلا ةهبج ىلع :نوعرقلا ةريحب
 ةيبونجلا ةهبجلا ىلع .اديص تاباوب ىتح
 ةعاس نورظتني مهو .كلذب ارارق اوذختا ةنياهصلاو

 دعبو :نانبل ىلا ثلاث لوخد يف عورشلل رفصلا
 ةراثإ مدعو ةيكريمالا عاضوالا ىلا ,نانئمطالا»

 يناريالا موجهلا عم تقاوتلاو ةيبوروالا ةنيكسلا
 را رزاتت ءذئدنع .قارعلا ىلع ديدجلا
 نم .يبرعلا نطولأ دض ةيناريالاو ةينويهصلا
 اذهل اسوملم ًاعاقبا نابطعتو 0 برغلاو قرشلا

 .نلعلا ىلا رسلا نم جرح يذلا فلاحتلا

 ًامئاد قياطتت ال ينويهصلا لقحلا تاباسح نكل
 نم ةمثو .يلودلا رديبلاو يبرعلا رديبلا تاباسحو
 تسيل نادبل بونج يف ةينويهصلا دوشحلا نا دكؤي
 يه ام ردقب .ةبيرق ةرتف يف .ةيتآ ةبرضل ةمدقم
 ةيلمع تايناكماب حيولتو .ةموجلم ةبرضب ليوهت
 بايسأو .ةديدج تاياسح راظتنا ِق .ةلجؤم

 بيننا لت لاغشنا ىلا نوبقارم اهوزعب .ليجاتلا

 سولراك ينانويلا ةيجراخلا ريزو لايقتساب
 ىلا ينانوي ريزول اهعون نم ةرايز لوا يف .ءسولوباب
 نايكلا اذه نالو .همايق ذنم .ينويهصلا نايكلا

 ا 9 ليلجلا ةيلمع
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 نيسحتسملا ريغ نم ناك دقف ؛انيثا عم عيبطتلا دشنب
 .نيينيطسلفلا دض ةيركسع ةيلمعي ةرايزلا ريكعت

 هتقرغتسا يذلا تقولا ف لثمتي ناك بيس ةمثو

 درلاو .روبيج ركسعم ةيلمع لوح تاقنقحتلا

 اوماق نييئادفلا نا ًاصوصخ . جئاتنلا ىلع فقوتد

 .ينودهصلا شيجلا ركسعم دض ةئيرج ةيلمعب

 .قاردخالل لداق ريغ ةنباهضلا ةريتعا دعا اوقرتخحاو

 نييكريمالا غلبا ريماش قحسا نا دكؤي نم ةمثو

 تيقوتل ًاعبت :؛نيينيطسلفلا بيدات» ىلع هرارصإ
 دعبو ؛نيددحملا ناكملاو نامزلا يف بيبا لت هراتخت
 يتلا مايالا ليعافم ءاهتناو نطنشاو ةمق ءاهتنا
 مالعالا اهروص امك ؛ةيخيرات مايا, يشو .اهنبقعا

 .يتايفوسلاو يكريمالا

 ًايركسع ًاريبخ «ةيبرعلا ةعيلطلا» تلأس امدنعو

 لاق .ةعقونملا ةينودهصلا ةيلمعلا لكش نع ًايسنرف

 تاحايتجحالاو ةفثكملا تايرضلا نيب حوارتت اهنا

 فصقتف ؛ نيلكشلا نيب بيبا لت جوازنت دقو . ةيلحرملا

 يداو يف ةينيدطسلف ًاطاقن وا اهتاميخمو اديص

 ةقطنم يف ءىجافم لازناب موقت اهنا وا .عاقبلا
 ىلع :نانبل يف يروسلا نمالا ةطيرخ نمض ةساسح
 ةلغاشم تابلمع ةيعضوملا تايرضلا هذه نوكت نا

 دعب ,ينادبللا بوذجلا يف عيساولا حوجهلا قيست

 ددع نا» لاق يذلا ينويهصلا عافدلا ردزو حيرصت

 مويلا ديزي نانبل نم ةيبونجلا ةقطنملا يف نيبرخملا
 0١ 7 برح لبق هيلع ناك اًمع

 عضو يذلا وهو .يسنرفلا يركسعلا ريبخلا نكل

 ةينويهصلا  ةيبرعلا بورحلا لوح ةسارد نم رثكا
 ةدودحملا ةيرضلا ىلا بديا لن لمعت نا دعيتسي ال

 1 ةمقاعلا“ ىملبنولنا: - 1

 ينانبللا عاقبلا يف ةينيطسلفلا تاعمجتلا دض

 طاقن دض ةقعاصلاو ةدودحماللا ةيرضلا ىلاو :بونجلاو

 تاركسعم) (يلامشلا نميلا يف ةددحم ةينيطسلف

 ديعب دح ىلا هبشي ينميلا ويرانيسلا اذهو .(بيردت
 طشلا مامح ةقطنم دض ةينويهصلا ةيلمعلا

 دقو .1486 (ربمتبس) لوليا ةياهن يف ةيسنوتلا

 ةدهجنتعلا رازتسا : 1 رض

 ةمواقملا تاليكشت دحأل ازكرم تفدهتسا
 ماظنلل ةياهنلا ةيادب عقاولا يف تناكو .ةيديطسلفلا
 تايلعافلا نم ددع كلذ ىلع عمجا امك .يبيقروبلا
 .ةيسنوتلا ةسايسلا

 !انوبرض
 نع ًلضف .ةيلخادلا ةينويهصلا ةلداعملا نكل

 ةمق شماه ىلع ترولبت امك .يىل ودلا قافولا تالداعم

 .يكريمالا سيئرلاو يتايفوسلا ميعزلا نيب .نطنشاو
 هجرت ةييوووسلا ةكرحلل ًاريبك ًاشماش كرتن ال دق

 نم دب الو .ىلعالا ليلجلا ةيلمع دعب اهتيناودع
 ينوبهصلا عضولا تايلآ يف ةقيقدلا ةءارقلا
 يفو ؛درلا ىلع ةردقلا ةيدودحم فاشكتسال .يلخادلا

 .ينويهصلا شيجلاةدايق هل تططخ يذلا لكشلا

 ةلجم ترشن .«لخانلا» ركسعم ةيلمع لبق هنا كلذو
 ددع) ينويهصلا شيجلا مساب ةقطانلا ..هيناحمب»

 ةيركسعلا ةقطنملا دئاق عم اراوخ 4-١19817-1١١(
 ال٠ نا هيف لاق .ديليب يسوي لارنج رجيملا ؛ةيلامشلا
 لعجن نا انعطتسا دقو .نيبرخملا ىدل ًاديدج ءيش
 .هل دح ىندا ىلا لصب يبيرختلا طاشنلا ىوتسم

 ىلغ نيبرخملا ةردق ىف نسحت يا ىرا ال يننا
 دوبست طابضتالا, نا ديلبب معزو .«ءاننلا ةءانرسالا

 قارتخا يا دض ةعانملا كلذكو .شيجلا تاعاطق
 ريس ريس نيسح ىلا نوتئمطم نحنو .يجراخ
 .«رومألا

 ىتح عوبسا نم رثكا مالكلا أذه ىلع ضمي مل

 ف اعدص تثدحاف .روددج ركسعم ةيلمع تعقو

 ةدايقلا تاباسح تبلق اهنا امك .ينويهصلا نمالا
 ركسعملا يف ةيئرملا ثّثجلا رظنم نكي ملو . ةنركسعفلا

 ريغ ثتجلا كلت لب ءرعذلا حض يذلا هدحو وه

 ىلا ًاريشم .اهيلع ملكتي هسفن ديليب حار يتلا ةيئرملا
 ةظقيو ؛ينويهصلا شيجلا ةمظنا يف ءام للخ»
 ةهجاوم ىلع دونجلا ةردقو ةيتارابختسالا ةزهجالا
 يركسعلا قلعملا عفد للخلا اذه .ةئراطلا تالاحلا
 كلذ انقانخي كسمأو» :لوقلا ىلا «هرافاد» ةفيحص ىف

 يف ثيدحلا ىلا ىهتناو .«ءانوبرض :جعزملا روعشلا

 .«ىلعالا ليلجلا يف راعلا ةليل» نع بخاص قيلعت
 .نورمش ناد .ينويهصلا ناكرالا سيئر نا ريغ

 نم مغرلا ىلع ,«نيروعذملا ةنامط» ىلع صرح
 ميدمعت» نا لاقو .«ةريبكلا ةمدصلا» ب هتياصا

 امك .تايلمعلا هذه لثم راركت ىلع زفاح رعذلا تالاح
 ًاحضاو ناكو .«حوزنلا ىلع ةقطنملا ناكس لمحي هنا
 ينويدهصلا «يعافدلا ماظنلا» نا نورمش مالك نم
 ةيركسع ةيلمع اهبار يف عقنت الو .تارغثلاب باصم
 ,ةينمالا ىنبلل ةلكيه ةداعا لب ,نيدنيطستفلا دض

 .ةلذزاختملاو ةفدعضلا رصانعلا نم اهفيظنتو

 يف ةينويهصلا ةموكحلا عامتجاب تلجع ةمدصلاو
 ةرئاطلا ةيلمع ىف ثحبلل تصصخ ةيرس ةسلج

 )١١/1٠١//١1981(. اهيلع درلا تالامتحاو ةيعارشلا
 يف رظنلا ةداعا لوح راد ةيمالعا رداصم هتيرس امو

 نا ددردو .نانبل بونج يف «ينمالا مارحلا» ةفيظو

 درلا» اهنمو .ةسلجلا يف تذختا ةيرس تارارق

 يفو .ةيئاذفلا ةبرضلا ىلع ؛يجهنملاو قعاصلا
 تارغث ىف ثحبلل ةيعافد ةيلخ تلكش .كلذ نوضغ

 ةلتحملا نيطسلف لامش يف ةلزاعلا ةقطنملا» نيب جمدلا
 راذنالا لئاسو نم اهريغو .ينورتكلالا جايسلاو
 ,ءاهنع ثدحت يتلا «ةريغصلا تارئاطلا دض ةمدقتملا

 عافدلا تاوق دئاق :فيراب نابتا ديمعلا ,ارخؤم

 بونجلا يف ةيركسعلا تايلمعلا روطت نكل .يوجلا

 لعجي .ةزغ عاطقو ةيبرغلا ةفضلا يف امك .ينانبللا
 لصاوت ًايلات عيتتسيو . ًاريبك ينويهصلا قرزأاملا

 .يمحت ال يتلا ةيامحلا لئاسو نم ديزملا نع ثحبلا
 اهتدقع يتلا ةيرسلا ةسلجلا يف راد اذام

 ركسعم ةيلمع ىلع درلل ةينويهصلا ةموكحلا

 ؟لحانلا
 ,ةينويهصلا ةفاحصلا اهتبرس يتلا تامولعملا

 ةيمالعا لئاسو اهترشن رابخا عم تغطاقت دقو
 ةموكحلا نا ىلا ريشت ةيسنرفو ةيناطيرب
 ةمئالملا دودرلا ةيرسلا اهتسلج يف ترقا ةينويهصلا
 دقو .ىلعالا ليلجلا يف ةينيطسلفلا ةبرضلا ىلع
 تايلعاف تالؤاست نع ةبوجا ءاطعا ىلا ترطضا
 بأرل ةبولطملا لئاسولا لوح ةيسايسو ةيبزح
 انه نم .ماقتنالاب اهليلغ ءافش لبق ةينمالا عودصلا
 ,.ءءادف شايكا, ميدقت وحن هاجتالا ًاحضاو ناك
 نم ددع مدق كلذل .عراشلا يف ةمقنلا صاصتمال

 ىرح ؛ةيزاوم ةظحل ىف و .ةمكاحملا ىلا ةدعاقلا دونج

 - ينما عباط تاذ تاجاتنتسا نع ثيدحلا
 ببسب .لاحلا ةعيبطب ؛ةيرس تيقب .يركسع
 ناد ناكرالا سيئر جرخو .ةيتايلمعلا اهتايوتسم
 -6] نا لوقي يكل .ةيرسلا تالوادملا رضح دقو .نورمش
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 اذهل يلاتلا مويلا يفو .«تأ هنكل رخأت درلا» حج
 لاع» ةفدحص ىف يركسعلا قلعملا راشا حيرصتلا

 درتس فيك ىرن يكل راظتنالا انيلع, هنا «رامشمه
 توكسلا نكمي ال هنا عبمجلل دكؤملا نمو .«ليئارسا»

 ةيلماقتنالا ةيلمعلاف .ةملؤملا ةيلمعلا هذه لثم نع

 .رخا ىوتسم ىلع ؛:ةينعغم ,ليئارسا»و .ةيتا

 .ةيلامشلا دودحلا ىلع ديعصتلا نود ةلولدحلاب

 ةسوردملا ريغ ةيماقتنالا ةيلمعلا نا نم قلق ةمثو
 ةينيطسلفلا تامظنملا ةطشنا ميخزن ىلا يدؤت

 .«ةلتحملا قطانملا يف امك نانيل بونج يف ءاندض

 ةبلؤل ريااخم
 ةعاس هجاود ينوبهصلا عدرلا نا ٍِق كيش ال

 يف تغرمت يتلا هتييه ذاقنا لواحيس وهو .رابتخالا
 ةيبرغلا ةفضلا يف امك :ىلعالا ليلجلا يف ءلحولا
 ,ةيسايسلا ةدايقلا ىلع داب كابترالاو .ةزغ عاطقو
 رثكا نييركسعلا لعلو .ةيركسعلا تادايقلا ىلع امك
 ملو اودر اذاف .ءوسلا تارايح ماما مهنال .ةريح

 دشا رمالا نوكي :ديليب يسوي لوقي امك ,اوعجوي
 تاعطاقتلا لظ يف الهسس سبلو .درلا مدع نم ةثراك

 ةبمكلا ريثتث فادها رابتخا ةيميلقالاو ةيلودلا
 قلعم هلوقي امب انملس اذاو .يودلا نم ىربكلا
 ةبركسعلا تادادقلا ناف :ةيناطيربلا «نايدراغلا»

 درب ةموكحلا ىلإ ةيصوت عفر عطتسنت مل ةينويهصلا
 ةيندم تاعمجت ىلع ةراغالا دح زواجتي سوردم
 لوقت كلذل .اياحضلا نم ريبك ندع داصخو
 ةيكيسالكلا تارايخلا دحا نا ةيناظيردلا ةفيحصلا

 برض يف لثمتي ؛ليئارسا» لوانتم يف يه يتلا
 لخاد ينيطسلف فده برض وا نانبل يف تاميخملا

 ةعساو ةيلمع بلطتب لوالا فدهلاو .ةيروس

 ةفيحصلل ًاعبتو ,يناثلا فدهلا اما .قاطنلا
 «ليئارسا» نيب اديعصت يضتقيف ءاهتاذ ةيناطيربلا

 .نآلا هيف ةحلصم اهل نا بيبا لق ىرت ال .ةيروسو
 يتلا ةيسنرفلا تامولعملا كلت عم بهذن له نكل

 رجي ملو تلجات ةينويهصلا ةيلمعلا :نا لوقت
 ؟اهّواغلا

 نع سيراب ىف تامولعم تثدحت .عقاولا يف

 نود لوحت «ةيتايفوس  ةيكريما ريزاحم» ةلسلس
 تقولا يف ؛لقألا ىلع :ةينويهصلا ةيماقتنالا ةيرضلا
 ةلداعم نم تامولعملا هذه تقلطناو .رضاحلا
 عيشتسي فوس يدودوسصلا درلا نا اهدافم ةيساسا

 ةفاح ىلع ةقطنملا عضي يذلا رمالا .ًاينيطسلف ًادر

 وا ءنطنشاوو وكسوم دوهج تناك اذاو .لوهجملا
 لاقتنالا راطا ىف ّبصت ءامهنيب ةحلصملا تاعطاقت
 مولعملا» ىلا .يركسعلا لوهجملا» نم ةقطنملاب
 الجؤم ىقدي فوس ينودهصلا درلا ناف ,««يسابسلا

 اريربت لكشت يتلا فورظلا طقستو .قحال دعوم ىلا

 ءاريبخ لوقي انه نم .ةينويهصلا رظنلا ةهجو نم هل
 ةرملا هذه نوكي ال دق درلا نا سيراب يف نويركسع
 ةيفاضا تانيصحت» لكش ذخأي لب .ةيركسع ةبرض
 لاق امك .«ربلاو وجلا نم «ةيليئارسالا» يضارآلل
 .زيريب نومدش ينودهصلا نايدكلا ةيجراخ ريزو
 ةبقاعمل انعسو يف ام لك لعفنس اننا» :فاضاو

 لييرا اما .«رمتسمو ليوط باسح هنا .نيلوؤسملا
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 حايتجا سدنهمو :قياسلا عافدلا ريزو .نوراش
 هبنكاوو .ةلتقلا يدبا ثاثنحا» ممل تلط دهف «ناذيل

 ءابحته» ةكرح مدعر ,نامين لافود هتان طخلا فق

 يقطنملاو سوردملا درلا نا ريتعا ةظحل « (ةضهنلا)

 وه ىلعالا ليلجلا يف ةيعارشلا ةرئاطلا ةيلمع ىلع
 ةيبرغلا ةفضلا يف تانطوتسملا نم ديزملا ةماقا

 ؟مامالا ىلا ينويهصلا بورهلا وه له
 نوفوختب ةنياهصلا نا دكؤت ةقرفتملا تارشؤملا

 لوقي ترام ق فيش فيشر درلا ىلع دودرلا نم

 ارد دودحلا قالغا» وه ديحولاو يقطنملا نرلا نا

 انعضي يذلا ماقتنالا» ةركف ذبحي الو . :اوجو ارحبو

 ىلع لياقملا ْق دديشتو . «ةرمدم تالامتحا ىمرم ِق

 1 باهرالا تايلمعل ءاوس ناكملاو نامزلا رابتخا ةئرح

 ناك اذإ :تاراشالا هذهو ..ءاهيلع درلا تابلمعل وا

 امردقب ةينويهصلا تارايخلا نا وهف ,لولدم يا اهل
 ةبرضلا نال .هتاذ تقولا يف ةقيض يه ,ةحوتفم يه
 ددع ربكا ٍْق بيستلا :اهنم .فادهأب نرتقت نا بجي

 ىلع نيلواطتملا عدرل حاورالاب رئاسخلا نم نكمم
 لاجملا ريبكتو .ةينويهصلا ةيركسعلا ةمرحلا
 ,.ةينودهصلا ةلودلا هيلع رطيست يذلا يوجلا

 مازحلا ةيلاعف عيملتو .راذنالا تالاجم ةدائنزو

 ةطقن ءاذا ينويدهصلا نابكلا راتخي لهف ...ينمالا

 ضاضقنالل ةيروس وا ةينيطسلف وا ةينانبل فعض
 ظ ؛اهيلع

 نم ددعلا اذه لافقإ نم ةظحللا هذه ىدح

 . دراو يف ةنياهصلا نا ودبي .,ةيبرعلا ةعيلطلا:
 نم .ةيمك لقا ىلع يوطني يذلا .درلا :ناكم رايتخا
 لثمتتو .نانبل بونج هنا .ةيسايسلا تاديقعتلا
 لالخ نم .ضرالا ىلع ينمالا مازحلا ريبكت يف ةطخلا
 ,ةيرحبلاو ةيربلا تاوقلا نم ةريبك دادعا ةعافدنا
 لامشلا يف تاميخملل يوج فصقو قفارتت

 حميصت ذ ذئدنع .عاقبلا ىلا الوصضو . بونجحلاو

 نارينلل رئشابملا ىمرملا يف ةينيطسلفلا تاميخملا
 دودحي نهكتلا بعصلا نم ناك اذاو .ةينويهصلا

 ةفداهلا ةينودهصلا ةطخلا وه تباثلا ناف .ةيلمعلا

 ةظخن يصاو نانا تودحم و يحمل ١ ماركا ريبكتالا
 اهتمجرتل ةبسانملا ةظحللا ةنياهصلا رظتنا ؛ةميدق
 .اينادعم

 عقاوملا يف برضت بيبا لت نا ًاتباث ناك اذاو
 ةلسلس تفلت ةرملا هزه اهناف :ةعقوتملا ربغ ةيبرعلا
 نمو .ًاضيا ةعقوتم ريغ نكاما يف ةيبرع تابرض
 ةضافتنالا ىلا ىلعالا ليلجلا يف «لحانلا» ركسعم
 تاضيبقلا نم راسم .عاطقلاو ةفضلا يف ةلماشلا

 ضرالا لعج يذلا لقنتملا ناكربلا نمو .ةعوفرملا
 دعب مل يبرعلاف . نيلتحملاو ةلتقلا مادقا تحت رنهت

 بلاطو .نامين لافوي هيلع ملكت يذلا لمحلا كلذ
 لوحت لب . «يليثاربمالا بئذلا» نيبو هنيب شياعتلاب

 قرتخت ةيعارش ةرئثاط ىلاو .ةتوقوم ةلدنق ىلا

 ...ناطيتسالا ةلودل بذاكلا نوكسلا

 حاّبصلا رينم

 اطال( زاجل اقسام طا دانا الان
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 يبرعلا برغملا نوؤش ررحم بتك

 يهو .اهعوضومب ةيفاحص ةلاقم لك طبترت
 يلاتلابو .ةيغال تناك الاو ًامدو ًامحل هبلطت
 ةيرورض تارابعلا هذه . ع وضوم تاذ ريغ

 تفقو بيصعو ماه لمغاش يف لوقلا نيقوحل

 رخآ دنع قباسلا اهددع يف «ةيبرعلا ةعيلطلا»
 ديدج يأ نأ مغرو .:هتافطعنمو هتاروطت تاطحم

 ةلصاوم نم ًادب دجت ال اهنا الا أرطي مل هنأشب ركذي
 ليلحتلاو ضرعلا يف هقيقبسأب فارتعالا
 اهنم رباعلا .ىربكلا لغاشملا نيب نم فارشتسالاو
 يبرعلا اننطو لغاشم نم ,خسارلاو

 يذلا يبرعلا بزغملا لغانشو عوضوم هنإ
 فلتخم دصر ىلا .لوالا اهددع ذنم انتلجم تفرصنا
 عم انتريسم نكت ملو .هباعصو ٍهتامامتهاو .هاباضق

 ةيفاحصلا تايطغتلا عون نم ًاتابث يبرعلا برغملا
 «تاقعصلا» نع ةثحابلا تاباتكلا الو :ىلجعلا
 سيلاوكلا ف لوخدلا بنجت نع الضف .ةيرابخالا

 ةهرابعبو . تايبضرتلاو تاباحملا زدلاهد وا ةسمدتلملا

 «يبرعلا برغملا ءانبا ىلا اقامت ادهجوت نحنف ىرخا

 ةيلوؤسملا نم ًاقالطنا ةيورعلا ءاثبا مهلك مهثارو نمو

 نا بسحنت ال ليبسلا اذه ىف و ةثياثلا ةنموقلا

 تايئزجلا نا كلذ .رّيغت دق هنم انقلطنا يذلا روظنملا
 انتسنا ام ؛اهتيمها تناك ايا .ةيفرظلا تاسيالملاو
 مث نمو :اهلخا دب ي وضنت يذلا ةيجيتارتسالا رطالا

 فادهالا وحن ىعسن امك يدتهن انلعج ام اذه نإف

 ةغرمتمو اندح ةحنرتم وديت يهو ىتح ةديعبلا ٠

 .ةلاحتسالاو رذعتلا يواهمو تاجرعتم يف رخآ ًانيح

 لاري امو يبرعلا برغملا ةيمنحب يعولا ناك دقل
 ةيمتحلا ةفص اندنع تذختا يتلا تايضرفلا ىدحا
 ىلع «ةيبرعلا ةعيلطلا» اهتريشن يتلا تالاقملا تحارف
 عاضوا جلاعت تاونس سمخ نم برقي ام ىدم

 يف ءايبيلو سنوتو رئارجلاو برغملاو ايناتيروم
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 ذأ ع ن شا ' 1 0 تافالخلا رواحت و ةرورض كردن هراطقا تأدب
 .ةيداصتنقالاو ,ةيسايسلا اهداعياو 1117

 .ةيفاقثلاو :ةيعامتجالاو
 ام ةلزنم ىلا ثدحلاب يقترت يتلا ةجلاعملا .انادحا

 هانكتساو .عضو قف نعمتو .هئارو نم ققحتيبس

 قيقحتل حومطلا قايس ىف تالصحملاو تاصالخلا

 .هقرشم يبرعلا ن نطولا برغم هيف لمكي يبرع دغ

 دق يذلا جهنملا اذه لثم ىلع ضعمبلا انذخا ام اذاو

 تعنن نا يف ريض يا انيأر ام نحنف ةيلاثملاب فضوي

 ءزح ةلصخلا هذه نا .لعفلاب, رقنعن اننأل ةيلاثملاب

 ةنكمملا اهتافيرعت ىدحا يف ةيلاثلبا نالو .انتيوه نم

 دقو :لزانتلا ميدقت ضفرو جازتلالاو قدصلا يه

 انتلاسر ناب انم اعانتقا نيلولم الو نيفسا ريغ انلعف

 .قرظلا ةلجملا فقوت عم فقوتي نل اهنع عافدلاو

 راثكو «صللخلا ءاندالا يبرعلا برغملل نا ام ردقب

 نيدلا ,يمالعالا انكانم عمم بواحجتو كراش مهد

 .اهتدقادصم ْنوتدشبو انتلاسر لامتكا انل ن وققحيس

 ةيسايسلاو ةيفارغجلا ةقطنملا هذه نإف مودلاو

 تارشؤم اهنم ردصت ةماه تالعافت فرعت ةيرشلاو

 ةرورض نوكردي اوأدب اهيف نيلوؤسملا نأب يحون
 لوح ءاقللا ةيمهاو .مهنافالخ نم ديدعلا زواجت

 لمتحب نمزلا داع ام لفاكت قيقحتل ىندالا دحلا

 نا يا .ايداحا نوكي نا نكمي ال لفاكت وهو :هعجارت
 يف اهسفن قوست يهو الا .رولبتت نل لمكالا هتيلاعف
 لعفلا روذج يف سرغنتلو :يلكلا يبورعلا رطخلا
 تارشؤملا هذه نإ  يىلومشلا هلمع جمانربو يموقلا

 نحنو اهنضتحن ينلا ىضرلا تاعانق ىدحا يه

 نلف ةيقايلا تاعانقلا اما .ةيفاحصلا انتريسم فقون

 ةفاك ىلع يبرعلا برغملا ءانبا رصتند نيح الا متن

 ةضهن قئاوعو .فلختلا بايساو .ةثزحتلا لماوع

 ةدايسلا هل نمضي ام راطا ٍِق درفلا ررحتو عومجملا

 دب ال هدغ خسرات راسم فو ٠ ةنطارقميدلاو ةيرحلاو

 ةعستطلا# د نحف يدنا 2 هدو قفي نا

 .ةيموقلا

 هذ وللا نولالا# ىاعخانا: - ط3

 ا د م ا رت

 .اودقع ,ايبسأ قرش بونج لود ةطبار ةداق

 الينام يف ارمتؤم .يضاملا عوبسالا لالخ 0
 رمتؤملا وه 4 .ةينيبلبقلا ةمصاهلا

 لودلا كلت ةمظنم تناك ذإ .ةنس نيرشع ذنم ثلاثلا

 لجا نم 157٠١ ةنس يف ,كوكناب يف اهسيسأت مت دق
 يملعلاو يلاملاو يراجتلاو يداصتقالا نواعتلا

 يا ققحت نا ةمظنملا كلت ملط تست عملو .قفاقثلاو

 ةلولشم تيقب دقف :هايتنالل ةتفلم ةيباجبا تاحاجن

 كلذ بناج ىلا تفقو يتلا ةيكريمالا طوغضلا لعفب
 نييليفلا : :مدضت ٠ ايسآ قرش بونج لود نيب عمجتلا

 يانوري ةنطلسو ايزيلامو ةروفاغثسو ايسينودناو

 دنالياتو
 يتلا .ونيكأ نوزاروك ةينييليفلا ةيسيئرلاو

 يتلا ةريخالا تاباختنالا يف ةسائرلا ةدس ىلا تلصو
 دق .سوكرام روتاتكيدلا ينيبيليفلا سيئرلا تحاطا
 عضولا نم مغرلاب .الينام يف رمتؤملا دقع ىلا تعس
 اهذفن يتلا تامجهلا ةلسلسو .اهيف ينمالا

 قلقلا ةروص ريهظت فدهب :ةمصاعلا يف نويعودشلا

 لالخ نم :لواحت ونيكا نا يعيبطو .رارقتسإاللاو
 ,ةنهارلا ةطلسلاب ةقثلا ةروص ريهظت رمتؤملا دقع

 اهب ريسلاو دالبلا ةرادا ىلع ونيكا ةموكح ةردقيو
 يف يداصتقالا رارقتسالاو يعامتجالا مالسلا وحن
 مكح اهفلخ يتلا ةيعصلا تاثوروملاو ءابعالا لظ
 درجم نا نيبقارملا ضعب دقتعيو . سوكرام دنانيدرف
 ةموكح ىلا ةعفذ يطعُي .الينام يف .رمتؤملا داقعنا
 ةسيئرلا تعس يتلا فادهالا ف بصيو .ونيكا
 .اهقيقحت ىلا ةينبيليفلا

 قرش بونح لود ةمظنم ةداق نا دقتعملا نمو

 ةيداصتقالا نوؤشلا ىلع مهرمتؤم نوزكريس ءايسا
 عاضؤا نم مهيوعش يناعت ذا .ةيعامتجالاو
 تاجلاعم ىلا جاتحت ةيناسنا تارادهناو ةيوسأم

 قلقلا ةراثا هاجتا يف .اهلاحفتسا لبق ؛ةيدج
 «لودلا كلت ةداق فوخت نم ديزي اممو . بارطضالاو

 .ةيكريمالا ةدحتملا تايالولا ِق يداصتقالا عجارتلا

 .يملاعلا ددعصلا ىلع ةيداصتقالا ةمزالا دادنشاو

 نم رثكا رمتؤملا نع جتني نا عقوتملا نم سيل كلذل
 ىلا فدهت .ةيلامو ةيراجتو ةيداصتقا تاقافتا عيقوت

 تارامثتسالا كبرحت ربع .طوغضلا نم فيفختلا

 .اهيسسفن لودلا نيب ةلدابتملا ةدلاملا
- -- 

 ؟فادهالاو لامآلا ققحتت نا نكمي ىدم يا ىلإ

 انيس قر بونج لود ةملقنم
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 عئاقولا نم ربكا فادهالاو لامآلا نا دكؤملا نم

 ايسينودناو نيبليفلا نم لك يف ةنهارلا تايطعملاو
 ةنطلس انينثتسا اذا .دنالباتو ةروفاغنسو ايزيلامو
 نا نكمي .ةلئاه ةيلورتب ةورثب عتمتت يتلا يانورب
 عقوتي نا ,ةلبقملا ةثالثلا روهشلا يف .ًايبلس رثاتت
 راعسا دهشت نا نيبداصتقالا ءاربخلا ضعب

 مظعم ىلع ةيبلسلا هجئاتن هل نوكت ًاطوقس لورتبلا
 اذه ىف هايتنالل تفلملاو .طفنلل ةجتنملا لودلا

 اروبون ديدجلا ينابايلا ءارزولا سيئر نا لاجمل
 جراخ هل ةلحر لوا يف الينام ىلا لصو .اتشيكات
 ضرق ميدقتلو .ةتسلا ءامعزلاب عامتجالل :نابيايلا

 لود فرصت يف هعضي .رالود رايلم " ةميدقي يلام

 ةمظنم يف ًاوضع تسيل نابايلا نا ًاملع ةمظنملا

 .ايسآ قرش بونج لود

 .الينام ىلا ينابايلا ءارزولا سيئر لصو دقو
 ةموكحلا تفعاضو ,نوينابايلا نمالا لاجر هقفاري
 ةجوم دعاصت بقع .ةريخالا ةظحللا يف .مهددع نم
 لوصو فلتخي مل كلذبو .الينام يف تاريجفتلا
 ءامعزلا لوصو نع .هسارحو ينابايلا لوؤسملا
 يف ,مهدالب نم نمأ لاجر مهقفار نيذلا نيرخآلا
 ةموكحلا هيف تذختا دق تناك يذلا تقولا
 .ةددشملا تاءارحالاو نمالا تاحرد ىصقا ةينيدليفلا

 تارئاطب نييدلفلا ىلا نادلبلا ةداق مظعم لصوو

 لودلا ةكراشم نع اضف ,ةيركسع رتيوكولبه

 تلداعتو .ًايرحبو ًايرب نمالا ريفوت يف اهسفن
 .ةيداصتقالا سحاوهلاو ةينمالا سحاوهلا

 ايسآ قرش بونج لود ةمظنم نا ًاريخا ىقبي
 تديأو :ةنس نيرشع ذنم ,تئشنأ يتلا تسلا
 ىلا تداع ءاهفادهاو اهءاشنإ ةدحتملا تايالولا

 فقت نطنشاو نا ضعبلا دقتعيو . ديدج نم ةايحلا
 نم .لبقتسملا يف ققحت نا لماتو .اهئايحا ءارو
 نا ريغ .يضاملا يف هققحت نا عطتست مل ام ..اهلالخ
 تايطعملاو عئاقولا يغلت ال ةيكريمالا فادهالا
 كلت تاعمتجم يف ةمئاقلا ةيعامتجالاو ةيداصتقالا
 ءاقتلالاو عامتجالا ىلا اهرطضا يذلا رمالا ؛لودلا

 .يساملاو طوغضلا نم فيفختلل ًاددجم

 ك .ف
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 لوالا ريزولا كرحت يتلا هذه ةقاط ينذ 3

 هعم قباسيو :هنمز قياسي هنأكو ةريخآلا كحل
 مهاسب ينلا كلت وا اهب رقي يتلا ثادحألا لالظ
 ؟اهعنص يف ةرشايم

 نا كلذو .ًاديعب باوجلا ةقحالم نم ىودج ال
 مكي نا ذبحي الو .هحومطب ادحا لهمي ال كاريش كاج
 هودواعمو وه اهطخ مسر ةرئاد جراخ هنع ثحبدلا

 نارود اهلخادو اهلالخ نم روصتيو .نويرقالا
 نم اسآر هلقنتس اهنا دقتعي ام يه اهلمكأب ةسايس
 رصق ىلا ىلوالا ةرازولا رقم ثيح نوينتام رصق
 اي د اردشالا هميرغ حيزدل هيزيلالا

 .ةيروهمجلا
 هدعوم نا ردتعب كاريبشو ١5/8١ (وبام) رابا ذذم

 امير لب ءلح دق اسنرف يف ةيسايسلا ةطلسلا ةمق عم
 ةنس ذنم هتعاس تقد دعوملا اذه نأب لوقلا نكما

 دهع يف لوا اريزو هنييعت نم نيماع دعب يا, 5
 هتلاقتساو .ناتسد راكسدج يريلاف قياسلا سيئرلا
  هبزح دادعال ذئذنم غرفتيل بصنملا اذه نم '

 ةكرعم رامغ ضوخل هسفن ءيهيو ديدجلا يلوفيدلا
 راتخا دق يسايسلا نمزلا ناك اذاو .ةسائرلا
 ام وه رخآ ًانمز نإف ١481١ ةنس مكحلل نيدكارتشالا
 ةقيرطب نكلو .نوينتام رصق ىلا ١487 ةنس هب داع
 .اسنرف يف اهيلع قلطي يتلا هذه يه ًادج ةيصوصخ

 يف اهيلا انقرطت املاط يتلا  .نكاستلا. عضو .ًايلاح
 اذهو  ةبلخادلا ةىسنرفلا ةسايسلل انتاعجارم
 ةيبلغالا كلمي يذلا لوألا ريزرولا لعج عضولا
 ءاضفلا ىلا رظني ةينطولا ةيعمجلا يف ةيناملربلا

 ىوتسم نم رزغاو دعبا ةرظني هلوخ يسايسلا
 رييتعب هنا اذه ىلا فضا .هلغشي يذلا بضنملا
 سركي نا رظتني هنال ةيلاقتنا ةلحرم درجم هيصنم
 ١1988( ويام / رابأ) ةيسائرلا تاباختنالا دعوم

 دهعلا كلذب يهتنيو :هتطلس حسريو :هعورشم
 نكي مل ءؤطاوت ةظحل» ربتعي يذلا نكاستلل نيجهلا
 .ةيروتسدلا ةسسؤملا رارقتسا ىلع ظافحلل دب اهنم

 ايفالحا» ةلحرم لكل

 وهو نوينيتام رصق ىلا سيراب ةدمع ةدوع ذنمو

 .ةيعامتجالاو .ةيداصتقالاو .ةيسايسلا تايوتسملا
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 , عيباسالا لالخ ودعي هلعجتو . ,يسنرفلا '

 كتر سنا هن طيس وأ كلمت موه هاي سوقا
 امّئاد هل ناك نارتيم اوسنارف سيئرلا نا مغر

 بصق .ةيماح ةسفانميو .هنم عزتناو ,داصرملاب

 .عافدلاو ةيجراخلا ةسايسلا يرامضم يف قبسلا

 تايحالصلا ًاديج فرعي يذلا كاريش نا ريغ

 حار لوالا ريزولا نود ةلودلا سيئرل ةلوخملا
 هل بسنااهنا ىري يتلا ةيبلخلا يف فراخي
 اوجرخ دق نيدكارتشالا نا دقتعا ثدحو .هتيبلغالو

 مويلا ىلا اسرفاببتن اريك مل جارشع نيمونتم
 نمالاو (ةلاطيلا) لكخشلا | عيضأاأوم ِِق ًاديدحتو

 يف ناريخالا ناعوضوملا ريتعيو .باهرالا ةحفاكمو
 ذنم .اهلب وعتو ةنهارلا ةموكحلا لامعا لودح سأآر

 نم كلذ اهفلك امهم امهمسح ىلع .اهماهمل اهمالتسا
 مسحتل هلذب عيطتست يذلا دهجلا الا هل دعب ال نمث
 اهتيبلغا حلاضل ةيسائرلا تاباختنالا ةكرعم
 .اهتيجولويدياو

 كارنش كاج سافنا ضعب طقتلن ديدحتلاب .انه
 يف ةلودلا بتاكو اوكساب لراش هتيلخاد ريزوو

 بهتلم ًايثالث نولكشي مهو .وردناب ريبور نمالا
 يتلا ةريخالا ةطخملا يف الا فقوت يا فرعي ال سفنلا
 دق نمالا مادعنا سجاه نا عيمجلل اهيف ليختيس
 اهتمارك تداعتسا دق دالبلا اهيف نوكتو .عجارت

 توربد ىف نيزجتحملا اهئانبا ةفاك ةداعتسا عم ةلماك

 ءالؤه دنع .يناريالا باهرالا ءالمع دي ىلع
 نوربيعي ال مهف كلذلو جئاتنلاب ةربعلا نا نيقياستملا
 ج وتنم ةبعونلو نودصحب ام مكل الا .ثارتكا رببك

 ماعلا يأرلا قوس يف اديجح كلهتسي نا يف نولمأب

 ةسايسلا مهسا لوح يارلا تاءاتفتسا اذكو

 ةسايسلا داصحو متاوخب ليفكو .نييسايسلاو
 هجوت يتلا تاداقتنالا ةفاك ىلع دري نا «ةيعقاولا»
 ءىدابملاو :ناسنالا قوقح مارتحا نأشب اسنرف ىلا
 الا  تاراعش نم لكاش امو ةيروهمجلل ةخسارلا
 ةيبلغالا رظن ةهج نمو .هذه ةلاحلاو .يغبني
 بجنت ةيسايس ةلحرم لك نأب رارقالا .ةمكاحلا
 ةدعتسم ريغ اهنأب ربهجح توصيو نلعتو اهقالخا

 !ناك فرط يا نم سوردلا ىقلتنل

 ديدانض ني وتكأ يعينا طخ
 .ةيح دعب يهو .ثادحالاو عئاقولاب ريكذتلاو

 اهئارو نم جئاتن نم عقوتم وه امبو :نهذلاب ةقلاع
 ىعست يتلا ةحورطالا مهفل ةمءالم رثكا ودبي
 اهزاختاو .اهمدمعتل ةيلاحلا ةيسنرفلا ةموكحلا
 تاباختنالا ةلمحل ةيراعشلا لخادملا ىدحا
 دايعا دعب قلطنتس يتلا ةيمسرلا هبش ةيسائرلا
 .ديدجلا ماعلا

 ,رشابملا يمويلا ديعصلا ىلعو .ًالوا ,رمالا قلعتي
 لتق مئارج يف نييسيئرلا نيمهتملا ىلع ضبقلا ءاقلاب
 ةيبعشلا تاعطاقملا نم ددع يف تانسملا ءاسنلا

 نهلاوما نم ندرجي نك يتاوللاو .سيراب ةنيدمل
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 ىلا دوعت ةيضقلاو .ةعشي ةتيم نفرعيو نهيلحو
 فالا عجضم تضق دقو .تلخ ةديدع روهش

 رمعلا عضول نهنم تاكورتملا ةصاخو ,تايسيرابلا
 ةينمالا ةطلسسلا ترهظاو .ةلرزعلا تالاحو يدرتملا

 يلاتلابو .نيمرحملل يدصتلا نع ًةزجاع يا .ةيراع
 ناك امو .ملاعلا مصاوع مها ىدحا يف نمالا طبض

 راعش مساب مكحلا ىلا تلصو ةيبلغا ٌرسيل اذه
 طبض نع نييكارتشالا زجع داقتناو نمألا ةداعا

 ساسحا يا كردن نا انناكمإب انه نمو .رومالا
 .هل دعي ال اوكساب لراش حمالم يف ىرس رصنلاب
 بقع هباتنا يذلا رخآلا ساسحالا هقوفي امبرو
 ةريطخلا رصانعلا نم نيثثا ىلع ضمىقلا ءاقلا

 يتخلا ةيسنرفلا ةيباهرالا ةعومجملا نم ةيقدتملا

 تاونسل . تلظ ينلاو ٠ ,ريشانملا لمعلا حينا لمحت

 تابصخشلاو .ةيموكحلا ينابملا نم دختت ةليوط

 ةلودلا ترهظو .اهتايرضل ةرشايم ًافادها :ىربكلا
 عضولا ف مكحتلا ىلع ةرداق ريغ اهناكو ءالزع اهءازا

 ,رشابملا لمعلا» تابلمع ناو امينس ىلخادلا ىنمالا
 ةريزج يف تدعاضت يتلا تايلمعلا ىلا مضنت تناك
 .نييكسابلا نييلاصفنالا ةكرح دب ىلع اكيسروك
 ةطلسلا ةبقادصم ىلع رثؤي نا هنأش نم هلك اذهو
 نيعا يف زتهت اهتميق لعجيو .ماعلا يأرلا رظن يف
 اوكساب لخدتب انهو ةلمتحملا ةبح ةيخانلاو ,؛ةيحانلا

 ال يذلا كاريشل ةنيمث ةيده مدقيو ةمساح ةروصب
 وهو اميس ديدجلا بسكملا اذهب وهزي نا الا نكمي
 اوققحي مل نيذلا بيرقلا سمالاب هئامرغ يف ركفي
 .ةلثامم ةيرض

 كلذ وه لثمالا سسكملاو :ةقحاملا ةبرضلا نا ديب
 نئاهرلا ثيح توريب يف هتيبذاج دجوت يذلا

 مهتلود الو كاكفلل اليبس نوفرعي ال نويسنرفلا
 كاج نا دحا ىلع ًايفاخ نكي ملو .مهرسا كف ىلا لصت
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 هتاناهر ةمدقم ٍْق مهريرحت حمطم عضو كاريس

 ببسب اريثك اوررضت نييكارتشالا ناو ةصاخ
 هدحو .ّىذا كلذ نم مهقحلو ىعسملا اذه يف مهلشف

 قياسلا يكارتشالا ءارزولا سيئر سويباف نارول
 مايالا ىلا 'نويناربالا بعالت نا دعب هترارم ردق فرع
 ب ةيغيرشتلا تاباختنالا ىلع ةقباسلا ةريخالا

 توريب نم مهوفطتخم نلعاو .نئاهرلا ,ةعانص.
 ةموكحلا طاقسا دح ىلا مهب نوضياقيس مهنا
 هرثا يباهرالا لهعفلل ناك عءاوسو .ةنكارتشالا

 شيوشتلاو ةياعدلا دودح ولع رضتقا وا دوصقملا

 نوينيتام رصق اوكرت نييك رتشالا نا ديكالا نم نإف
 ريرحت نع مهزجع نم لمالا ةبيحب نوسحي مهو
 ناب مهيعو ةبيخلا دذه ةدح نم ففخ ناو .نئاشرلا
 نع لزانتلاو .اهلمكأب ةسايس ليدبن ناكمالاب سيل
 ةرسامس ةئضرت ءاقل ةيماسو ةددحم ءىدايم ٠.

 ةديدجلا ةينيميلا ةموكحلا نا هيف كش ال اممو
 ىدحا اهنم تلعجو .هذه .لشفلا ةظحل تصنتقا
 نطاوم وحن رورملاو لوخدلل ةيسيئرلا تاباوبلا
 هئالو بسكو .يسنرفلا ماعلا يأرلا ىلع ريتاأتلا
 اهدوقب امك ةديدجلا ةبلوغيدلا ةسراممو ةساتيسل

 ”١9/8 (سرام) راذأ دعب ةزدجو ةرتفيو .كاريش كاج

 .نيتنيهير حارس قالطا يف .العف :لوالا ريزولا حجن
 يفو نيديدع ءاطسو لخدتو تاضوافم دعب كلذ متو
 نم الا ءانه .اهب ريكذتلل ةجاح ال تاسبالمو فورظ
 ىوتحم ىلع يضاملا يف تيقلا يتلا كشلا لالظ ةهج

 نم نييرخآ نيتنيهر ريرحت ىلا ىضفا يذلا ضوافتلا
 حلطضا ام جارفنا ةرشابم كلذ دعبو مث :توريب
 سيراب نيِب «تارافسلا ةمزا١ ب هتيمسن ىلع

 هحارحاو ةترصاحم ةلواحم راب نوؤمير

 ةموكحلا رارصا ةجينتن تاشن ينلا ء:نارهطو

 ديحو يناريالا فظوملا لاوقا عامس ىلع ةيسنرفلا
 ثداوح يف ةرشابملا هتقالعب هبتشملا ءيجدروغ

 راذآ يرهش نيب سيراب ةنيدم تبرض يتلا باهرالا
 عضو يتلا يهو :1487 (ربمتبس) لوليأ و (سرام)
 ماظنلاب ةطبترم ةيباهرا ةعومجم ىلع اهيف ديلا
 نا يسنرفلا قيقحتلا فلم يف ءاجو .يناريالا
 ةباثمب ةيناريالا ةرافسلا يف لمعي يذلا ءيجدروغ
 سفن يف يناثلا لجرلاب فصوي هناب ًاملع - مجرتم
 لاصتالا طبرب موقي يذلا صخشلا وه ةسيسؤملا

 اذه ىف ليصافتلاو يناريالا باهرالا يذفنم عم

 عم ةلدابملا ةيلمع .كلذك .اهيلاو .ةفورعم نأشلا
 جاردناو ,نارهطب ةيسنرفلا ةرافسلل لوالا ريتركسلا
 نارياو اسنرف نيب تاقالعلا عيبطت قفا يف هلك اذه
 ةيلزانت طورشب متيس هنا يف كشي دحا دعي ملام قفو
 درط يف ىلوالا اهتارشؤم ترهظ سيراب لبق نم ىربك
 ةيناردالا ةضراعملا ةكرح ىلا نومتني دارفا ةعّومجم

 نم ماه مسق ديدست نع ًالضف ؛قلخ يدهاجم»
 ةسسؤم ىلع هاشلا دهع نم رخأتملا يسنرفلا نيدلا

 يف لوادتي امنع كيهان اذهو .«فيدوروا»
 .ةيلام ةضياقم دوجو نم ةيسايسلا سيلاوكلا
 ءارش نع رظحلا عفرل سيراب يف بيرقلا دادعتسالاو
 ىف وضع هب حرص ام ىلع ًءانب ماخلا يناريالا طفنلا

 ةردصملا لودلا ةمظنم رمتؤمب يناريالا دفولا

 خيراتب انييف يف ريخالا (بيبوا) لورتبلل
 اذه .زميات كزوبوينلا ةفدحص ىلا )80/175/1١١(

 نأب ربتعت ةيسنرفلا ةموكحلا نا نم مغرلا ىلعو
 رخآ ريرحت دعب الا ققحتي نل يقيقحلا عيبطتلا
 سامحلا نا الا توربي ىف دعب نيتزجتحم نيدديهر

 ماظن عم تاقالعلا نم ةديدج ةلحرم ىلا لاقتنالل

 نا امك :نهكت لك جراخو ًادراو أرما تحيصا نارهط

 ًاديعب باهذلل ةدعتسم اهنأكو ودبت ةموكحلا هذه

 ريرحت تنمض اذا تالزانتلا نم ديزملا ميدقت يف
 ةبيباختنالا اهنلمح يف رثكا رخافنل اهيتنيهر

 اهيف قفخا ام يف ًاقح تححن اهنأب ةمداقلا ةيسائرلا

 بولسأب يهابت نا .كلذ دعب .اهلو ,نويكارتشالا
 ام :مويلا لكشت يتلا هذه .:ةيعقاولا»١ ةسسايسلا
 ب خرؤملا اهددع يف ؛:ناوبول» ةلجم هتمسا

 !«اوكساب داصح ميسوم, ب )1/67/11١(
 ةملكلا ىنعم لكب لماك داصح وهف :نذإو

 جردنت ةيقابلا هتامالع اميف .هعئاقو ضعب انصخش

 (ةيبيرضلا) ةيلاملاو ةيعامتجالا تاءارجالا ةلمج يف
 رودالب راودا ةيلاملاو داصتقالا ريزو اهيلا رداب يتلا
 .ةهج نم .ةيزمرلا هتميق داصحلل نوكي يكلو -
 كاح دمع تباث لمع لودج هبشي ام ىلا لوحتيلو
 ناك هنا ةضراعملا تريتعا ةيسايس ةروانم ىلا كاريش
 ليدصحت ىلا ىوبس يدؤت ال تماد ام اهنع ىنغ يف

 حرط روتسدلا نم 1١ .ةداملا ىلع !نامتعاف : لضاح

 ناكو ناملربلا ماما هتموكح ىلع ةقثلاب تيوصتلا
 ىلا ءوجللا ىلع همغرت ةداحةمزا دوجوب قلعتي رمالا
 فرظلا ةهجاوم يف ةموكحلا رارمتسال ةرطسملا هذ
 يكتسي ال هنا فرعت يذلا يعامتجالاو يسايسلا

 ,ةنمزملا هعاجوا ادع .ةداح عاجوا ةبا نم ادهار

 يراجتلا رجعلاو مخضتلاو ةلاطبلا نيب ةحوارتملا

 2 لوبد نم ارخؤم اهب قحل امو رامثنسالا فعضو
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 قحلن .ًاضيا .انئش نإو .ةسملاعلا ةيدقنلا ةمزالا
 ١985 (سرام) راذآ ذنم فقوتي مل يذلا لاجسلا
 مكاحلا نيميلا نيب نكاستلا عضو بعاصم لوح
 .هنم ًاغورفم ارما تاب امم .ضراعملا راسنلاو

 ةسانرلل قيرطلا يف ةجلسالا لك
 يف نمكت كاريش ةروانم نإف سابتلالا ددبتي يكلو

 ىلا ةيبلغا ميعر هجوتي ثيح نم اهيف ةقرافملا رصنع
 يف ةقثلا ديدجت اهنم بلطيل ًافلس ةبوسكملا هتييلغا
 ريخالا بسكملا .طيضلاب يه ةقرافملاو .اهتموكح
 ,ةقياسلا هيساكم ىلا همض سيراب ةدمع دارا يذلا

 ةناح اهضرعتسي وهو ةردامملا هذهل هترفح يتلاو

 لوعي.وهو )87/1١7/١١( خيراتب باونلا ماما ةلاح
 مقاط مارلا وه لوالا :فده نم رثكا ةياصا ىلع

 يتلا تارارقلا ةيلوؤسم لمحت ىلع هلماكب ةيبلغالا
 ,مهكارشاو .همكح نم ةريحالا ةرتفلا يف اهيلع مدقأ

 جارخا وه يناثلا .ةنكمملا بقاوعلا يف .يلاتلاب
 يف راب نومير يوقلا ةسفانمل ةيلاوملا ةعومجملا
 ةيطارقميدلا لجا نم داحتالا بزح فوفص
 بالقنالا لامتحا يف مهشماه قييضتو ةيسنرفلا
 .ةيسائرلا تاباختنالا ةلمح قالطنا ةادغ هيلع
 ةيجتتارتسالا ةعيبطلا رهظي ريخالا فدهلاو
 ناب يسايسلا ماعلا يارلل عءاجيالا يا ةروانملل

 وا ارباع انيوكت تسبدل اهتيدلغأب ةنهارلا ةموكحلا

 دوستو ىقيتل ةدوجوم يه لب :ةيفرظ ةظحل ةسرامم
 وه داصحلا نإف مث نمو .ةمداقلا مكحلا ةيعابس يف

 .ةيتآلا مساوملا قفا ىف ىلوا ةلصحم
 ليلحتلا عئاقوو "نست ةداعتساأ ناكمالاب نا

 نمو قايس نم رثكأ يف اهجارداو ءدب ىلع ًادوع اهلك
 :ةياهنلا يف ءاننا الا .هجوتو روصت نم رثكا قلطنم
 .يعيبطلا اهارجم ف اهجامدإ نم ارفم دجن نل
 تاداختنالل لماشلا دادعتسالا ىرحم قف :قيمعلاو

 ةيراضتملا وا ةنماضتملا ططخلاو :ةمداقلا ةيسائرلا
 .اهل ةئيهملا

 ماعلا نم ةريخالا عيباسالا يف رريد كاريش كاحو

 قيسيو .هسفن مدقي نا ديرد قابس لطيبك يلاحلا

 نا يف ددرتم ريغو ةذوحتسم ةحلساب ًاعفدنم :هلظ

 نييياستم نعلو هقيرط يق هدجم اس لك لعهتسمو
 هعم نوعطقي هتقايل تقاف امبر ةقايل يوذو نيرهام
 نومير هتريشعو هبهذم نم مهاوقاو ةفاسملا سفن
 ىلوالا ةرودلا يف ةلزافملا متتس امه تيبو نان
 حشرم ءاعم .امههجاوب ةسسائرلا تاناختنال

 قرفلا نا ريغ .حئشرم نم رثكا امبرو نييكارتشالا
 مل مهنا نوينيتام رصق ليزن نيبو ءالؤه نيب
 نورفوتي اولاز امو :ةلماك مهقاروا نع دعب اوفكشي
 ةحلسأب مصخلا ىلع زاهجالاو .ةأجافملا رادتقا ىلغ
 ةيقيقحلا ةعاسلا لزت مل تقو ىف اذهو اهعقوتي ال دق
 ناضكري راسيلاو نيميلا يبرقع نا مغر قدت مل
 غرمتتو تاراعش تفاهتن ضكرلا اذه يفو .اهوحن
 يف ةيسنرفلا ةبخانلل ىقبيس اميف ءىدابم ًانايحا
 ةديدج ةلحرم نيشدت اميرو اهريبصم ريرقت ةياهنلا
 .اسنرف يف ةيبرغلا ةيطارقميدلا ةايح نم

 يواوزلا ناميلس
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 ايمانا قوض شنابلا نكلو هديت نططسناووزوعت انبلا
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 نانؤيلا ىف ةيكريمالا دعاوقلا
 146 ءاعلا دف سف

 ويردناناب
 .عاوقلل ديدجتلا تاضوافمطير لواحب

 للاسم يكربما فقوم

 كرت ماهافالخ ف ننبلل
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 «سوعك ل قوهمحم انيثا

 / ةينانوبلا تاثحايملل لوالا رابتخالا
 انيثا ةينانويلا ةمصاعلا يف ىرج ةيكريمالا

 نيرشت / ربمفون رهش نم لوالا فصنلا يف (
 ُْق ةيكربمالا دعاوقلا لبقتسم لحا نم ىضاملا

 تناك تاثحابملا ءاوحا نا نم مغرلا ىلعو .نانويلا

 تناك اذا ايمف مزجلا هناوال قباسلا نمو ةحيرم ريغ

 نا الا ؛ىنمو .. .ال ما ةديدج ةنقافتا دقع ىلا ٍدوقتس

 نوكتس تاثحاسملا هذه نإ تدافا ةيموكح ًاطاسوا

 دعاوقلا ىقبت نا حجرالا ىلع نكل :ةقاشو ةليوط
 155٠. ماع ىتح نانويلا يف ةيكريمالا

 نل ةيكربفالا / ةينانويلا تاثحابملا نا حيحص

 تسيل نمزلا نم ةرتف يضم لبق ةمساح ةلحرم لخدت
 عبتي ينانويلا بناجلا نا امهلوا نيبيسل ةريصق
 ةرملا دذه نمضي نا ٍِق داما «ليب وطلا سفنلا» ةيانن

 ىطعُي نا لبق ًابسانم هاري يذلا يرورضلا لباقملا
 هداجتاب مدقتلاب تاثحامدملا ٍْق هبلثممل رضخالا ءوضلا

 نا اهيناثو .ةيقافتالل ام ةغيص ىلع ةقفاوملا

 ةاراجم يف ةبغر نآلا ىتح نودبي ال نييكريمالا
 نم رثكا حتف ىلا ةنعادلا مهبلاطم ءازا نيينانويلا
 رصح ىلع نورصيو تاثحابملا ةلواط ىلع فلم
 نا ىلا ريشي امم .طقف دعاوقلا عوضومب تاثحابملا

 خوضرلا يف ةبغر نآلا ىتح يدبت ال نطنشاو
 عافدلا ريزو تاحيرصتف .ةينانويلا بلاطملل
 ريزو دعاسمو رغرينباو رابساك قباسلا يكريمالا
 زومت رهش ف نانويلا راز يذلا تسوكامرا ةيجراحلا
 ال نيدلبلا نيب تاثحابملا نا تدكا يضاملا ويلوي /
 نا ينعي امم .ةثلاث ةلود ىلا ةراشا نمضتت نا نكمي

 ةخبا رحب لوح ةبكرتلا  ةينانويلا تافالخلا
 مامتها ةرئاد جراخ ضربق لامشل يكرتلا لالتحالاو
 يكارتشالا مكحلا رصي نيح يفف .ةيكريمالا ةرادالا

 طبر ىلع ويردنباب سايردنا ةماعزب نانويلا يف
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 نيب تافالخلا ةيوستب ةيكريمالا دعاوقلا عوضوم
 د ةيصريقلا ةلأاسملل لح داجناو هرقناو اندثا

 ايلاح يراسلا قافتالل ديدمت قيقحت ىلا نطنشاو

 لاح ف ىصقا دحك اهيلع تاليدعتلا ضعب ءارجا عم
 0 انيثا ةموكح ترضا

 ةيكريمالا ةموكحلا نا نآلا ىتح رهظ يذلاو
 قيرط نع نانويلا يف مكحلا ل ىلع ةممصم

 تربع يذلا «بيهرتلاو بيغرتلا» بولسا ةسرامم
 لئاسو ريع تاثداحملا تقيس يتلا تادددهتلا هنع

 لوولا» ةفدحصل ةلاقم يفف .ةيكربمالا مالعالا

 يف ةدئاسلا رظنلا ةهجو نع باقنلا فشك ؛تيرتس

 تادعاسمملا طبر ةرورض يهو.ضيبالا تيبلا
 .اهيضارا يف دعاوقلا ءاقب ةلأسمب نانودلل ةيكرمالا
 يضرت ةيباجيا جئاتن ىلا لصوتلا مدني مل اذا هناو

 .ايكرت ىلا دعاوقلا لقن يف ءدبلا يغبنيف نطنشاو
 ةموكحل انطيم ًاديدهتو ةحضاو ل ةراشا هذه

 تاثحابملا طبر ىلع اتهبناج نم رصت يتلا انيثا
 .ةيصربقلا ةلأسملا ةيوستو ةجيا رحب يف تانامضب

 ارو دعازقلا نأ ناديلا ةنوتل ئرت اهتيحات نمف
 اهنع ىلختلا لهسلا نم سيل اهدب يف ةمهم

 هحاوت 5 ةيكريمالا ةموكحلا نا ةقيقحلاو

 اهدعاوقب صتخي اميف طقف نانويلا يف بعاصم
 .ايوروا بونج ءاحنا عيمج يف امناو :ةيركسعلا
 ةلأسم دعت مل ايكرت ىتحو لاغتربلاو اينابسا يفف
 هذه تاموكحل ةيسنلاب ةيهيدب ةلأسم دعاوقلا ءاقد

 ةعضاخو :«:شاقنلل ةحورطم ةلأسم امناو :لودلا

 .نطنشاو نيبو اهنيب ةلدابتملا حلاصمللو ضوافتلل

 اذهب اهعفدي فاضا بيس اهيدلف نانويلا اما
 يذلا وتانلا فلح يف ةديحولا ةلودلا اهنا نإ .داجتالا
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 يف وضع ىرخا ةلود نم ةرشابم تاديدهت هجاوت
 ةصاخ ةياعرب ىظحت ينلا ايدكرن يهو هسفن فلحلا

 .نطنشاو لبق نم
 رودقمب نوكيس له .نآلا حورطملا لاؤسلا

 قافتالا عيقوت لبق اهفادها قيقحت نانويلا ةموكح

 ؟نطنشاو ةموكح نيبو اهنيب
 ىلعو .مرجب كلذ ىلع ةباجالا ركبملا نم نوكي دق

 عقوتم ديدجتلا :ويردناباب سايردنا

 ءيشلا نإف «يعوبدسالا انيثا ردرقت» ٍِق ءاجام دح

 حرطت نل فوس انيثا نا وه هدكؤن نا نكمي يذلا

 دعو يذلا ماعلا ءاتفتسالا ىلع تاثحابملا نومضم

 عورشلا لبق ينانويلا بعشلا ويردناباب ديسلا هب
 لصحت فوس يذلا لياقملا نكي مل اذا ,تاثحابملا يف

 يا نا يف لثمتيو طيسب ببسلاو .ًانئمطم هيلع
 ,كوسابلا» ةموكح كلذ ىف امب ةينانوي ةموكح
 ءارجا يف ةبغرلا اهيدل نوكت ال فوس ةيكارتشالا
 امدنع ةصاخ هرسختس اهناب ًافلس فرعت ءاتفتسا
 تاياختنالا دعوم نم ءاتفتسالا اذه تيقوت برتقي

 .دالبلا يف ةماعلا

 ةموكحلا نكمتت مل اذا ثدحب نا نكمي اذام نكل

 ؟هديرت يذلا لباقملا ىلع لوصحلا نم ةينانويلا
 ةيفاحصلا رداصملا مظعم يقتلت راطالا اذه يف

 قلطم يف هنا يهو ةدحاو ةطقن ىلع ةينانويلا
 يضارالا نع ةيكريمالا دعاوقلا لحرت نل لاوحالا
 دعوم نا نم مغرلا ىلع ١14٠ ماع لبق ةينانويلا

 ريمسيد لوالا نوناك ١" يف يهتني يلاحلا قافتالا
 يذلا يكريمالا بلصتلا رارمتسا لاح يفف

 نيد ضنلا تاهجو ف دعامد ىلا ةرورضلاب يدؤيس
 تاثحايملل يساسالا نومضملاب صتخب امدق نيدلملا

 رداصم دعبتست ال ديدج قافتا ىلا لوصولا لجا نم
 ينانويلا ءارز ولا سيئر ءىجافي نا ةينانوي ةيموكح
 ىلا ةوعدلاو ناملربلا لحب ينانويلا بعشلا
 دعاوقلا» اهروحم نوكي ةركيم ةماع تاباختنا
 ,يداصتقالاو يعاقدلا نواعتلا قافتاو ةيكريمالا
 يبلسلا اهعقوم جئاتن نطنشاو اامحم ,نيدلبلا نيب

 ةجيا رحب يف ةينانويلا ةينطولا اياضقلا هاجت
 .صربقو

 فلت ينلا تاداهتحالاو تاليوأتلا ةرثك مغربو

 يف دعاوقلا ناشب ةيكريمالا ةينانويلا تاثحابملا
 تازارفال ةجيتن يتأت اهمظعمب يتلاو نانويلا
 هنكي يذلا ءادعلا لعفب ةيسامحو ةيبصع

 ىقيت ةيكريمالا ةسايسلل مهمظعمب نوينانويلا
 تانيعستلا ليق ةيكريمالا دعاوقلا جورخ تالامتحا

 رازادلا ةرئاد نع جرخت الو ادح ةليشض اهدعيو

 يف يسايس فرط لك هئارو نم فدهي يذلا يسايسلا
 يوقيل يبعشلا ديياتلا نم ديزم قيقحت .نانويلا
 يسايسلا ناعضولاف .يباختنالا هزكرم
 عضولا ىلع طغاض امهالكو .يداصتقالاو
 نم نادعبي نانويلا يف زراب لكشب يعامتجالا
 ىلا ةيكريمالا ةينانويلا تاثحابملا لوصو تالامتحا

 ةموكحلا فرط نم لقالا ىلع ةجاجزلا قنع
 نم تاثحابملا هذه فلي ام لك نا حجرالاو .ةينانويلا
 ةروانملا راطا ىدعتت ال رطخ سارجاو سيقاون
 يف نييكارتشالا ةموكح نقتت يتلا ةيكذلا ةيسايسلا
 ا لماع ىلع دمتعت كلذ يف يهو .اهبعل انيتا
 يف يهتني يذلا دعاوقلا نأشب قافتالا نا كردتو

 مايقلل ًارهش ١17 ةلهم نييكريمالا يطعي لبقملا ماعلا
 ىتح هنا قايسلا اذه يف حضاوو .مهدعاوق ليحرتب
 نمض ترج نانويلا يف ةماعلا تاباختنالا نا ول

 نإف 1484 وينوي ناريزح وهو اهل خيرات ىصقا
 ءارجال ةيفاك ةرتف يهو لماك ماع ةرتف كانه
 نع دعاوقلا لدحر أدبس نأ لبق ةديدح تاثحايم

 .ةينانويلا يضارالا
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 تامولعملا ناف ًاينانبل 75 لاقتعا نع نوريماكلا تاطلس هتنلعا ام سكع ىلع

 .ناكبلا ىلا مهضعم دامإ مق دكا ةباو .ًالقتعم 8١ غلب يقيقحلا ىددعلا نا دكؤت

 ةدحض اويهذ نيلقتعملا نا ةينوريماكلا ةمصاعلا نم ةدراولا تامولعملا تدافأو

 نيلقتعملا ة ةقالع ىلع تزكرن تاقيقحنلا نا ًاصوصخ ,ةيناربا ةيسايس تاطاشن

 .:هللا بزح» بو «لما» ايشيلبمب

 لحاس يف نوينانبللا نؤيرتغملا ضرعتي نا ةينانبللا تاطلسلا فوختتو
 هيف تمهتا يذلا تقولا قف .ةعساو درط تاءارجال انريحجب ريجيتو لاغيتسلاو جاعلا

 ةيجراخلا ةرازو دقتعتو .هلايتغال اهسيئر ىلع رمآتلاب نيينانبللا ضعب نويلاريس
 يف دهشيلس هناو .راسحنالاب أدب ايقيرفا يف ينانبللا يبارتغالا دملا نا ,نانبل يف
 ءاسؤرلا ضعب فقاومب ةيجراخلا ةرازو تركّذو .اداح ًاعجارت ةلبقملا ةرتفلا
 يمردقتلا نيبزحلا هاجت اهيخارت يف ةينانبللا تاطلسلا اودقتنا نمذلا ةقرافألا

 امدنع ٠ :يعامتجالا ( يموقلا يروسلا بزحلاو ىدانبلتلا يىعويبتلاو يكارتشالا

 ريتعاو .داشت دض ةيببللا تاوقلا بناج ىلا لاثقلل حلسم فلا يىلاوح اولسرأ

 ريغ .ةيقيرفالا لودلا نم ددع دص اهحوم :بازجإلا كلت فقوم ةقرافألا ءاسؤرلا

 ةيحض اويهذ نيلقتعملا نا اوحضوا :ناذبل يف مهيراقأب تالاصتا اورحا ندذلا نا

 ةيباهرالا ةيناريالا ةسايسلا

 لعافتت نيدعدملا نيئاربالا ةرضق

 رخأ لود يفو ...اسنرف يف ةجض
 «اسنرف ٍْق سشيعنو دوعن وا نوداغلا ِق تومن»

 ةثالثلا كارتالاو رشع ةعيرالا نويناربالا اهددر يتلا ةرادعلا يه هذه تناك

 نيدساسلا نيئجاللا نم

 .يلاحلا ردمسدد / لوالا
 ىلا مهتدوع مدت مل ام :توملا ماعطلا نع ًايارضا | نودعمبملا نلعا دقو

 ءوجللا نداوقل ارواكت ناك دافبألا نا نيدلعم .مهتداتاع عم شعل سيراب
 قحب قلعتملا فينح قافتا ىلع ةعقوملا لودلا ىدحا يه اسنرف نا ًاملع .يسابسلا

 .تايرحلاو ناتسنالا قوقح مارتحاو يسايسلا ءوجللا
 نع نيبرضملا نيدعبملا نم نينثا نا .نوباغلا نم ةدراولا تامولعملا يفو

 يحص روهدت نم ناوكشب امهناو .ليفربيل يف ىفشتسملا ىلا الخدإا دق .ماعطلا

 .ريطخ
 يف .ماعطلا نع نيبرضملا نيدعبملا عيمج ناف .ىرخا تامولعم ىلا ًادانتساو

 .موي دعب امويد ةروطخ دادزت مهعاضوا ناو .يحص روهدت نم نوكشي .نوياغلا
 نا دعب .نوباغلا نم نييسنرفلا نيماحملا ضعب داع .يضاملا عوبسالا يفو

 نينطاوملا كئلوا داعبإ نا مهداقتعا نع اوبرعاو ,نيدعبملا مهيلكوم عم اوثداحت

 نوناك 8 يف نوياغلا ىلا اسنرف نم مهداعبا ىرج نيذلا «ن

 .يسايسلا ءوجللا نيناوقل از واجت هيف نآل .ًافصنم نكي مل .كارتالاو نييناريالا
 ةلهم ةبا نيدعمملا حنمب مل .اوكساب لراش يسنرفلا ةيلخادلا ريزو نا نع كضف

 .هسفن تقولا يف مهراذنا متي مل امك ,ةينوناق

 تقولا يف .ةيمالعالاو ةيسايسلا اهداعبا ذخا يف ةيلمعلا رمتست ةيناث ةهج نم
 .غروبسارتس يف يبوروالا ناملربلا يف ناسنالا قوقح ةنجل هيف تثحب يذلا
 عباتت «نويزفلتلا اهيف امي ,يسنرفلا مالعالا ةزهجا ترمتساو .مهداعبإ ةيضق ةنئضق

 .ةرشامم ريغ وا ةرشابم ةروصب ةيلخادلا ريزو دقتنتو .مهرداعيإ عوضوم

 تاماهتا ىلع ,اهل نايب يف :ةضراعملا ةيناريالا «قلخ يدهاجم» ةمظنم تدر دقو

 نمألا نوددهي اونوكي مل مهنا ىلع ةددشم ,نيدعبملل يسنرفلا ةيلخادلا ريزو
 يسنرفلا سيئرلا ىقلتو . سيراب ىلا ةدوعلا مهقح نم ناو .ًاقالطا اسنرف يف ينطولا
 عقو ةيقرب اهنيب نم نييويساو نييبروا نييناملرب نم تاحاجتحا نارتيم اوسنرف
 ,داعبالا ةيلمع ىلع اهيف نوجتحي .يدنهلا ناملربلا نم ًابئان رشع ةعست اهيلع
 داعباب اوئجوف دق مهنا اوربتعا .نييناطيربو نييلاطيا نييناملرب فقاوم نع ًالضف
 نييسايسلا نيئجاللا كثلوا

 نم ريبك ددع اهذفن يتلا تاماصتعالا .لاجملا اذه يف هابتنالل تفلملاو
 ىلع ًاجاجتحا نطنشاوو ندنل نم لك يف نتيسنرفلا نيترافسلا ماما نييناردالا

 سيئرلا نا ةصاخ ,ةلوهسب ةحفصلا كلت يوطنت نا عقوتملا ريغ نمو .داعبالا
 ىلع بقع .داعيالل ًايطخ ًاريسفت ةيلخادلا ريزو نم بلط يذلا نارتيم يسنرفلا
 أ يف فاك ريغو حضاو ريغ هناد ريسفتلا

 ,ةيبوروالا لودلا ضعب ف و اسنرف ْف لعافتت يتلا ةيضقلا هذه يهتنتس فيك

 ًابسك كلذ لكشيس اهدنعو ءاسنرف ىلا نودعبملا دوعي دقو .حضاو ريغ لازي ام وهف
 قلخ يدهاجم» ةمظنمل اريبك
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 3 نمو :لبمحلل ىنميلا هدب + .ةلواطلا

 ئدرخأآلل ىرسيلا ددلا دمي هيأ: ةلواطلا'

 «يطينلا رهأا» فنفلا

 . داما فنعلاو 07

 يئالرتلا نولستلا ةنغفح تعد
 يود رمتؤم دقع ىلا :يبرعلا - يبوروألا

 ةلاتسملل لماش لج لجأ نم مالبسلل .

 دكؤت :ةزغو ةفضلا ندم يف ةينيطسلفلا |[
 :مهريصم ريرقت يف نييئيطسلفلا قح ىلع .

 دنا ارسالا» فندعلا

 لانس يف ينط ما

 ةيروبس ةياعرب لبقملا ربارمف

 اولخد ندذلا ءاطسولا كلا ,رمتؤملا كلذ

 رمتؤملا داقعنا نيد انمازت اوحرتقاو

 ىربكلا توريبل ةينما ةطخ ميوعتو [
 .ةيلودو ةيبرع تانامضب |

 ) ةنيتم نوكيا ,لبقملا رياربف 7

 ها و نا ةفولعملا

 ناو ءايئاهن تاب ظابش زهش يف :ةيناننللا
 لاشيم دامعلا ينانبللا ششيحلا دئاق .

 .ةيئانبللا ةمصاعلا يف نمالا يلوتل |

 ا رس

  ةيسئرفلا ةقفصلل يسنئرلا نم 1

 ادناملا ُِق اسسدرف ريسشس وش ةيناربالا

 اذه نا ليقو .هيفوداوب جريس ةيبرقلا |
 رهش وحن توريب يف ىضق يدلل 1

 : انام ملم خ1 ملط 29

 | نوثاعارهش يف ةيبوروالا ةعومجملا

5 0 

 0 وسلا نمالا سلجم رارق نرحب ايقيفوت
 1 1 دفع يك : اونلا ديا مدقتسو ٠ همة

 'ةضافتنالا نا تربتعاو .ةئينيطسلفلا أ

  (ةسيلشارسالاب ةموكحلا ةلمحجم |
 | ةفضلا يف فنع نم يرجي ام ةبلوؤسم

 | :نأ ىلا ةهبنمو :نيينيطسلفلا دض ةزغو
 فنع ىلإ رجيبس يأ

 . ١ طافش رهش يف ينطو رمتؤم دقع ناكفام |
 : - ةيشدرا-

 2 نإ اهيسفي زداصملا تكردتساو .ةيسنرف 1

 ' لثمل ةيافك ةدهمم نؤكت ال دق قيرطلا |
 جرل الذإ ظ

 | ..تانقعلا ليلذتب اودهعت طخلا ىلع

 ١ ةلملا رسيَروو و يسوتلا لسكر 7
 11 ا ظ ْ . طايش رهش نا نع تامولعم ددرثتو

 | اوم ماع اينولوب يف امهيدلبا نيريقس

 ١ شيجلا نم ةصاخ تادحو ءيهب نوع

 الامت حا 3ك داقتعالا لا بهذي

 نأ ةريضخالا تاسيضولعملا تفشك

 ْ عم ًاطويخ ع ل كرك 5
 ًٌ هناا رعذو اياسفملا فاطتخاب ةقالع

 1 اسما مآل ةزهجا ٍِق وزنا
 0 ا 00 ةيروسلاو

 00 ددرتو .لبقملا نيادج / نيدككقلا

 هولغملا ملا ثدحتتو .. 1 ٍفيضلا ق

 ظ .ةييوروألا ةعومجلملا

 ١ اروبا ءارزولا سيئر ىقلت

 ْ ْ : سيئرلا نم ةدع لئاسر يدهملا قداصلا

 : 1 اهيف مو موعدي 00 ينسح 0

 1 نا تامول لع 1 2 0 1 ماكرم

 | ةيفالتئالا اهتموكح ربغ موطرخلا
 ١ لعجل مزلي ام لك لذبب ًارارق تذختا
 ُ 1 1 داو ضرالا 0 ا ّآ ما ةحلاصملا

 1 يسيل آ ١ ةيجراخلا رسيزو روزد:
 1 للحل وسلا 3 نسوا ,نومير رانرب
 : ' يسنوتلا سييرا عم :تاثداحم ءارجال

 | ةيكراكلا لدزو و لغ نس نيدياعلا نيز
 18 نأ ىلا ءانثالا ريشت و .يريتسملا دومحم

 نامل يف ةمانرلا
 0 0 قف «ريرقتلا» .ةرشن ترداضفأ

 [ | تاباختنالا ءارجا ةلاسم نأ» ريخالا
 0 0 دح نيتعت ال ,نانبل يف ةيسائرلا
 1 . رصا ةبإتم :لقالا ىلع
 ضعب نا. تفاضاو ..ةنم

 ىلع ع اهئارجا مدع تالامتخال

 .١ يل تاباخفنالا لاح يا ىلع لظب
 0 1 /بقاوع ء يلا ًاينجت ىدحملا اهدعوم

 ل ا . ..«اهئاوجا مدع نع اشنت ظ

 طم

 نطولا اذه
 ..."أجلا ناكملا»

 حرسملا يرقبع تايصخش رضحت ةريبكلا ةيماردلا تاظحللا يف
 ةنوكسم وا .تاملكو فورح قوف ةلومحم . ,رييسكش ميلو يملاعلا ا

 .ليحتسملاو نكمملا لزنخت رعاشمو فقاومب
 تايصخشلا رثكا .ستوريو ...تلماهو ليطعو ثبكم نوكي دقو

 .ناكملاو نامزلا يف لازتخالا ةظحل نع ًاريبعت
 اهلاق يتلا ةريهشلا ةرابعلا نمو :ءيربلا بيطلا لفطلا ستورب نم كغعَد

 هريهشلا رييسكش ةرابع ماما فقو .ةلتاقلا ةظحللا ف رصيق سويلوب هل
 ةكلمم نم ام ناكم يف أطخ ةمث»  ركذأ ام ىلع  ثبكم ناسل ىلع اهلاق يتلا
 .«كرامنادلا

 يذلا يبنتملا ىدل .ىرخا ةروصب كعلاظي يريبسكشلا ءاملا ناكملا»
 فتهي امدنع .ءام نامز» يف ءاطخلا» لزتخي وا .هنامز يف ءاطخلا» نا ىري
 .«ُنَمَّرلا هسفن نم ُهُْعلبي سيل ام هغلبي نا هنمز نم ديرب هنا

 ركذتنلو .«املا نامزلا» يف .اليوط رمتسي دق يذلا ؛املا ناكملا» نم جرخنل
 ىلا ةنيدم نم هب فوطبو ,بعكلا كلذ لمحي اذم لكف :ينانويلا ليخآ بعك
 نيب ام نكل .ةلتاقلا ةيماردلا ةظحللا ىف لتاقلا مهسلا هيتأيو ...ةنيدم
 هايم يف كمدق عضت ال تنأآف .رارمتساب ههايم يرجت رهن .مهسلاو بعكلا
 .كلوح نم يرجت ةمئاد اهايم نأل .اهسفن رهنلا

 ,ضؤوعت يتلا ةظحللا اهنإ
 .ذقنت يتلا تئش اذإ وأ
 .لحرتو .دسجلا  ةبييقح يف كسفن عضت ام ةظحل يفو

 ,حمقلا تابح حالفلا عمجي امك ,كرعاشم عمجت

 سانلا نم ةر وحهم ةعيض يف نيتلا تابح فطقت ةيبص امك .اهفطقت وأ

 .ريفاصعلاو ... تودبلاو

 ..كبحا ينا»١ تييلوجل ويمور ناسل ىلع لوقي امدنع ريبسكش ةظحل
 نم نييالم ىلا لوحتت ةدحاولا ةظحللا نا سحأ نيبيبغت امدنعو

 تارادهنالاو رعاشملاب ةنوحشم .ىرخا ةيمارد ةظحل .«:تاونسلا

 سويلوي نيب ةهجاوملاةظحل نم لقا تسيل يهو .ةيتاذلا ةيناسنالا
 .ةياهنلا يف ةكرعملا رسخ يذلا ستوربو ...رصيق

 ؟ىرخأ ةغلي ثدحتنت اذامل :كسفنل لوقت

 رفس ىلا فس نمو ...ةثيدم ىلا ةئيدم نم ,ليحرلا
 .ةدحاو ةظحل يف دشتحت تاظحللا لك

 يذلا ليخاو ...ويمورو ستوريو تلماهو ليطعو ثبكم ؛تنأ ريصتو
 .هبنعك نم طقس

 ودوغو .يرجت رهنلا هايمف ةريخالا تسدل اهنكل ؛:ةديدجلا ةلحرلا اهنإ

 دعاف .ةيريبسكشلا ةظحللا اهنإ .لصت الو لصت .رهنلا ةياهن يف كرظتني
 :ةريخالا ةرملل نسيل نكل ...ىصيق سويلوي ةءارق

 قلش يزوف
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 ةرئاخلا ىضا رآلا

 نيهوك مولان :ملقب

 .نسدقلا ت سلات

 جرخ نيح .يضاملا ةعمجلا موي ذنم ديدج لوجت |

 | ةئيه ىلع ةعرسب رهظ نا الا ,لتحملا» نم ناكامف
 ا نيهوركملاءرضخلا تاعمبقلا» دودحلا سرحل ةدرود 8

 | ريغ ىلع ءنكل .يماظنلا شيجلا نم ىتح رثكا |
 | ةدوزملا ةيركسعلا ةرايسلا عطتست مل .ةداعلا |
 ١ نيذلا ناكسلا فيخت نا ةيكيتاموتوالا تاشاشرلاب '

 .سوؤفلاو ةيندعملا نابضقلاو ةراجحلاب اهومجاه |
 دونجلا نإ يمسرلا شيجلا نايب لوقي

 | يف اولواح
 ةليسملا ليانقلا قالطإب دشحلا قيرفت ةيادبلا |
 | رانلا اوحتفي نا لبق يطاطملا صاصرلاو عومدلل |

 : ١ لك يف ةلقتسملا هتلود يف ينيطسلفلا بعشلا قحب
 ا ىدملا ىلع ايلمع لمتحم اذهو . .ارجح يقلي نم

 | هجو صمقتت نا كاذنيح اهيلع نكل .روظنملا | اهناكس رهاظت يتلا ةرصاثلا ف ًاحضاو فقوملا اذه
 : !!ايروتيرب

 !!.مهتايح ىلع افوخ» |
 | حرجو ريغص باشو ةأرماو ةلفط لتقم :ةجيتنلا '

 | ةجوم ةياهن وا ةيادب يه كلت نكت مل .نيرهاظتم ” |
 .ةلتحملا يضارالا حاتجت يتلا فنعلا '

 ْ يلاوتلا ىلع سدابسلا مولا وه سما ناك دق

 ْ قرحتو .فوتولوملا لدانقو ةراجحلا هيف ىقلث يذلا ١

 .شيجلا صاصر ناكسلا هيف هجاويو .تاراطالا هيف |
 ,ريجفت تالواحم وا فنع درجم نآلا ةلأسملا دعت ملو '

 «يلينارسالا» شيجحلا نيد تامادصلاف

 .ةيبعشلا ةضافتنالا لكش زخأت نيينيطسلفلاو '
 ؟ةضافتنالا تادب ىتم |
 | لتق نيح يلاحلا رهشلا نم سداسلا يف كلذ ناك |
 | يلاتلا مويلا يف .ةزغ ةنيدم يف «يليئارسا» لامعا لجر '
 | ةرايسب «ةيليئاريسا» ةنحاش تمدطصا 17077
 0 ب ةعيرالا لتف .ةعبرأ ًاباكر لمحت ةصاخ ا

 0 0 اومحافهو غواوسشلا ىلا ميخملا ناكس ْ

 | | ةليصح تناكو :رانلا دونجلا قلطا ؛ةيليئارسا» '

 .احيرجح ١١و ًادحاو ًالبتق ةهجاوملا

 : ْ ةينيطسلفلا ريحتلا ةمظنم تكرحت جراخلا يف ْ

 | عاضوا يف رمتسملا روهدتلاب ماعلا يأرلا ريكذتل '
 .ةينيطسلف ةلكشم دوحوو ةلئحملا ضرالا

 .تيزلا ةعقب ريثأت انلابج ثادحال ناك لخادلا ْق

 ,نيتنيطسلفلا '

 أ قيرط ىلع قلعم نيئجالل ميخم .ةطالب
 د ناو اننبعت دق اننا نودقتعي :

 '" رظح شيعت ةمحدزملاو ةئطاولا هتويب

 | يذلا فرطتملا ينيميلا بئانلا ,ناتيا ليئافار مويلا |. ظ
 | مهو ةعمجلا ةالص دعب عراشلا ىلا ميخملا بايش |

 | لسراف .ةراجحلاو فوتولوملاب ةيركسعلا تايرودلا '
 | .ةلتحملا ضرالا ىلا تازيزعت «يلدئارسالا» شيجلا: '

 ١" نيب ىحرجو ىلتق طوقس نود نم موي رمي ال داكيو '
 ١ يذلا شيجلا فوفص يف ىحرجو ْ
 ١ ةفاح ىلع يضارالا نأو ادجاريطخ عضولا نأ ىرس | :

 .نايصعلا

ا مهنم نوريثك ىشخي هسفن تقولا يف
 | لصي ن

ُُ 

3 
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 ا | ةعساو ةباجتسا ةلتحملا يضارالا يف ظحالت
 ادبا لهسلا نم سدل هنا تشت ثادحالا هزه '
 قوفتلاف حالسلا ةوقد بعش عاضخإ ا

 1 ,نالا هيلع وم انه عضوا اآدبأ نكي مل «يليئارسالا» ٍ
 ١ ةيلخادلا مهتامزا نوشيعي نيذلا برعلا ءادعالاامأ '

 ًةاعدم لقأآ ًادبا اونوكي ملف ,يداصتقالا مهقانتحاو

 ا نا ليت ارض قح نمف م هنلع م امم وكلا ْ

 ١ نال ,رطخلل ؛ «ليئارسا» نوضرعي نيذلا لخادلا ١ هلاق ام اذه ناك .ةيضا ارالا نع يلختلل دعتسم وه

 | عم لماك لثامت ف اهعضي ةيبرعلا يضارألل اهلالتحا |

 رياني / يناثلا نوناك نم لوالا يف هتورذ ىلا فنعلا
 .«حتف» ةقالطنا ىركذ فداصي يذلا

 دقف «تافرع رىساب هلا اعد يذلا ماعلا بارضالل

 يف لمعلل لاّمعلا بهذي ملو اهباوبا رجاتملا تقلغا |
 ءافلإب تدده دقف سئانكلا اما .«ليئارسا»

 .محل تيب يف دالبملا ديع تالافتحا |
 :ج ودرم طغض تحت انعضو نوديرد مهنإ»

 مهنال .جراخلا يف يسايسو .لخادلا يف يباهرا
 *ي نم «نييليئارسالا» نبب

 ايمسر عاطقلاو ةفضلا مض ىلع موقي الح حرتقا

 يبيسملا ٠ فثكم درطب ناتيإ حصنمبو . .«ًاديااهترداغم

 .ناطيتسالا زيزعتبو «لقالقلا

 .«يضارالا ىلع رثأ يذلا يعافالا

 ؛ةيليتارسالا» ةموكحلا ىنبتت نا بعصلا نم

 هبف وعدن تقو ِق نوراشو ناثبإ تاحارتقا ًايمسر

 فارتعالاب ةيلاطملا دح ىلا راسيلا بهذي امنذيي . يلود

 ناك . 5 51/ ماع نيطسلف نم تلتحا يتلا يضارالا

 «لدتارسا» باحسناب بلاطت تاتفال نولمحي مهو

 .ةلتحملا يضارالا نم

 ا ل

 عوضوملا لوح االاقم اهسفن «نويساربيللا» ترشنو ...
 :ناونع تحت هسفن

1 « 5 

 ةيبطارقميدلا ىرغخت نيه

 يوبود راريج :ملقب

 ا دودح ىلع رود ىحنا ياسخالا تالا
 عاطق دوجوب ملاعلا ةيقب ركذت «ليئارسا»
 . ,ىرخأ ضارأل «يليئارسالا» وزغلابو .ةزغ

 يركسعلا

 .«وتيوس» ةزغ حبصتف ايقيرفا بونج |
 | صنعت «ليتارساو تناك تيدي لجا سس 1 جدع ىلع ينكني ال يذلا اهمزغ» راهظال «ليئارسألد

 ةوق ىلعو الوا (قراخلا) اهشيج ةوق ىلع امئاد '
 يتلا ةوقلا هزه .يناثلا ماقملا يف نييبرغلا اهئافلح |

 | ىلع اهيف نوكي يتلا ةحضاولا بورحلا يف مدختست | نوراش لييرآ ىلع ةبوسحملا طاسوالا يف اما
 | يا ةيواز يف ماعلا نمالا ىلع ةظفاحملا شيجلا ةدايق | .ندرالا عم روسجلا قالغا نع ثيدحلا يرجيف
 | شع فيظنتل» ةينيطسلفلا تاعماجلا قالغا كلذكو

 .اهلا

 | دمتعت :ليئارسا» تناك ؛اهدوجو تيبثت لجا نم

 | نيداعم ناكس يضارأ لالتحا يف ةيدجم ريغ :عراش

 ١ تناك :ةيجراخ تاءادتعام قلعتي رمالا ناك نيح

 ليوطلا لالتحالا اّمأ .اهرما ربدتت «ليئارسا» |

 ١ هناف .يفارغميد ريغت نم هلمحبي امو .هيف رارمتسالاو رمتؤم ىلع بترتت ةيميلقا تالزانت ىلا لمعلا بزح '

 .جرح فقوم يف «ليئارسا» عضب ا

 ا لك لتقل صاصرلا نم يفكي ام اهيدل نا فورعم

 : ةرغ عاطق همنسأ دوراي ليمري ْ

 ١ ال ةقيقحلا ةغاس نأ رهظت اهنكل راوحلا ةلواط ىلا
 | ماع ىلا 1444 ماع نم رصم هترادأ عاطقلا اذه : .دبألا ىلا اهليجأت نكمي '

 ىتح ١951 ماع ذنم :ليئارسا» هلتحتو . 4017 ا

 | ملك لكل ةمسن ٠“ لدعمب ينيطسلف فلا ' 5٠

 ملاعلا قطانم دشا نم ادحاو ربتعب كلذل .عيرم :

 ْ هناكس ددع زواحتي نا عقوتبو .ةيناكس ةفاثك

 "ووو ماع ٍِق نونلملا ْ 00 01

 ]| ةيبرغلا ةفضلاو ةزغ عاطق ناكس مجاه دقف |

  3٠ددعلا. ةيبرعلا ةعيلطلا 54١ ١” لوالا نوناك ١9

 2 ا 01
 .«يلدث ارسأ» /

7 
1 0 

/ 

  5٠نم لقأ ًايلاح هناكس نم ١9 لقأ //0/0 .ةنس |

 | ةثالث .ًايناكس ًاعمجت ١١ ىلع ناكسلا عزوتي

 | ريغ هايملا نم بعكم رستم نويلم "“ ةزغ عاطق '
 1 .برشلل ةحلاصلا |

 | نطوتسم 55٠١ شيعي اذه دورابلا ليمرب يف
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 ْ 0( لك نم تياوح ١ كانه .اهسفن ٠ ,؛ةيليئارسالا»'

 | فنا سس مقرلا لدقتا 2 بفاققلا هذه نع جرخت '

 ١

 ددوم ول

 «ىلجلا رماقا» شيشلا ظ
 | اهلتحت يتلا يضارالا يف فنعلا تاجوم
 ٍْ حبصت اهنكل .ةديدج تسبل «ليئارسا»

 | ىلع اهتردقو اهفنع دتشيو رشثكا ةرركتم |“
 .ةيراوفتسالا

 ةفضلا لتحت «ليئارسا» نا ًامئاد لاقُن ناك
 | ركسعلا ضعب :فيلاكتلا لقأب ةزغ عاطقو ةيبرغلا
 ةحاحلا دنع تازدزعتلا ضعيو .دودحلا سرحو

 | نم ةناسرت ىلا ةفاضالاب .«لقالقلا يلعتفم» عدرل

 ىبع دمتعت ىلا ةنعمقلاو ةيئاقولا تاءارجالا

 نود يرادالا فدقوتلاو ةليوط آددم .نجسلا

 " نأش نم ام لكو ٠ «يئاقتنالا» درطلاو ةمكاحم

 .:يردعلا مالبسلا» ىلع ةظفاحملا :

 | كاسمآلا تعاطتسا «ليئارسا» نا عنقاولا
 ا ءاهجولا عم ًاراوح تحتفف .ةءافكي اصعلاو ةرزجلاب ٍ

 ا ةسرامم نع ىلختت نا نود نم نيلدتعملا برعغلا |

 ١ بعشلا ىلع قانخلا قيضي يذلا يسيلوتلا رودلا

 .ينيطسلفلا

 ١ لدا جو مولا تحبصا هيجل او قلما دذشه

 يتلا 3 «ةفحازلا ةروثلا» مامآ ًايلمع يدحُي دعب ملو

 دب دي نع كح 0 هدذش ةلتحملا يضارألا و

 ةينطولا ةنيوه كانهم بايشل ١ سرك «ليئارسا+ 1

 ؛كرحتلل هعفدت يخلا' ةيوهلا هذه ,ةيناهن 5 ةروصيب ا

 ا .ًانادحا مالسالا يز تدترا نإو ١
 | بضغلا ةءارق نم اننكمت يتلا ىرخالا ةيؤازلا ا ْ؛
 ا ذنم نامع ةمق يف ثدح ام ىلا ندوعت يدطتستللا ا

 | ةلكشملا ةبيرعلا لودلا ترّرم دقف .عيباسا ةعضب

 | ناغير نكي ملو .,تمصلا هبشي امب ةينيطسلفلا |[
 ١ لودلا نم ةدضقلاب ًامامتها رثدكا فوشتايروغو ا

 |  .نايسنلا اذه ىلع نوينيطسلفلا راثف .ةيبرعلا |
 ١ اهنكمت يتلا لئاسولا ,ليئارسا» ىدل نا موهقم

 أ عيطتست نل اهنكل .ةروثلا هذه قيوطت نم [
 ١ .اهنيفصت

 ١ رارجنالا يف ةيدوهيلا ةلودلا رماغت .ًائيشف ًائيش
 | قفالا بايغ جتني مل ثيح ايقيرفا بونج قطنم ىلا |

 | ازيخ تحبصا يتلا تابارطضالا الا يسايسلا '
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 0-٠ اب مجسم

 طقسب .مايا ةتسس ذنم رركتي يذلا |

 ننال ل

 ا

 ْ 8 : 5 راسا < : .: و 3

 الي ظلال
 زاتامو

 جانهت ةلتحملا ض رألا

 ونيب قحسا كاج :ملقب

 دهشت مل
 .لدوط نمز ذنم فنعلا

 اذه لثم ةزغو ةدسسرغلا ةفضلا
 كنب
 | ةراجحلاو يصعلاب نيحلسملا لاجرلا فالآ :
 حضاو راغصتساو ةحوتفم رودصي نومدقتبي

 ينلا ةيكيتاموتوألا تاشاشرلا ةهجاوم قف توملل

 ىئحدرجو نيب
 .بضغلا رجمريف

 ٍصاصرب ركسعلا دربف ةقراحلا تاحاحزلا قلطُت

 روديو ؛ىلتقو ىحرج ...اهيقلي نم ىلع يقيقح
 .هنرود فحازلا فنعلا

 هنأ ىلع ةفاحصلا تعمجأ يذلا عضولا اذه

 شيلا ةداق لمحبي ,ةيبغهعش ةروث ةيادب |
 .هتدلو ؤسم ةموكحلا «يلينارسالا»

 ويلوب / زومت تاباختنا ذنم قزأملا ادب دقف
 نإ لاقُي اميفو .فلاحتلا ةموكحب تءاج يتلا 5
 ثحبل دعتسم زيريب نوعمش ةدايقب لمعلا بزح
 2 «١ندرألا رهن برغ ةقطنم ىف ةيميلقإ تالزانت :

 يف نيينيطسلفلا يضرُي يسايس لح ىلع حاتفنالاو
 ريماش قحسا ةدايقب نيمدلا رّصْي .ةلتحملا يضارألا

 ضرزالا نع لزانت يأل هتضراعم ىلع |
 - ءادحتسا ىلع  زيريب حرتقا :ةزغ ثادحأ دعب

 نيمدلا همجاهف .حالسلا ةعوزنم هرغ حبصضت نا

 هبزح ةسايسس ناو ةيمازهنالاب نانإ ًامهتم ةيسارشب

 فوخلا تعرزو رانلا ىلع تيزلا تبص ىتلا يه

 .ةالبلا يف سايلاو |
 نأب دوكيللا مهتا نأ الإ لمعلا بزح نم ناك امف

 يتلا يه ةقطنملا ىف يملس لح يال ةيداعملا هتسايس
 .ساأبلا ك١ نيينيطسلفلا تعفذد

 نيينيطسلفلا ريماش قحسا ىري اال .كلذ عمو

 ةعومجم مهنإ» ريغ مهيديإب هتاوق نوهجاوي نيذلا
 !!لاق امك ,نولغتسُ نيذلا كيلاعصلاو نيمرجملا نم

 دونجلا .نأ»  ريماش لوقي .ًاضينا كلذ عمو

 بنجتل مهعسو يف ام لك نولمعي ,نييليئارسالا» '
 ٠ !!«رانلا قالطا .

 دل ف

 ديتعسسو»و

 ب

 بجو جست عجل للتنس حور نر: هنا تن يح حت
2 

 + دك جعل لق تت

 الا حدس نادمحو
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 0 يسيل سو 007 دعس جس جا رجا 1 1 د ب جب

 تسود نطئتشاولا

 تازاينما سفن «ليئارعأ»
 يسلظألا فلح يف اكريمأ

 يواتوأ ديفيدو روم يلوم :ملقب

 ةيقاقتا «ليئارسا»و ةدحتملا تايالولا تعقو "7
 | اهيف حبصت ١91817/1١1/١14 نينثالا موي | هلل

 | فاصم يف اهعضي يراجت زكرم يف ةيناثلا ا“
 .:يسلطالا فلح لود جراخ طقف نيدلود

  عاقدلا ريزو نوغاتنبلا يف اهعقو يتلا ةيقافتالا
 ا «يلدئارسالا» عافدلا ريدزوو 7 يشتولراك كنارف يكريمالا

 ١ صيلقت ىلع صنتو :تاونس ٠١ اهتدم نيبار قحسا

 ١ نم عاونال ؛ليئاربسا» ءارشب ةقلعتملا دويقلا

 | ةيركسعلا تاكرشلل حمست امك .ةيكربمالا ةحلسالا
 ١ ةيكربمالا تاكرشلا عم سفانتت نا «ةيليئارسالا»

 ْ دوقعلا ىلع لوصحلا ىلع يسلطالا فلح لودو

 ١ .ةيكريمالا ةيركسعلا
 | حنمت هذه مهافتلا ةقيثو .كلذ نم رثكا

 | يف وتانلا فلح يف اكريما تازايتما سفن «ليئارسا»
 ١ يملعلا ثحبلا لوقح يف كرتشملا نواعتلا لئاسم
 ا .ةحلسالا ريوطتو

 | ناتلودلا امه ايلارتساو ديوسلا نا هركذ ريدجلا
 | لثميب ناعتمتت ناتللا فلحلا جراخ نم ناتديحولا

 ا .ةصاخلا ةقالعلا دزه

 | ةرازو يف نولوؤسم دكؤي .ىرخا ةيحان نم
 | عيقوتل دعتست ةدحتملا تايالولا نا ةيكريمالا عافدلا
 ْ .رصم عم ةلثامم ةيقافتا

 ١ ,ليئارسا» طبرت يتلا ةيوقلا ةيركسعلا ةقالعلا
 | نإف كلذ عمو فيرعتلا نع ةينغ ةدحتملا تايالولاب

 | ربكا ةيداصتقا ًاصرف اهماما حتفت ةديدجلا ةيقافنالا

 : .ةيكريمالا ةحلسملا تاوقلا ىلا دانعو ةحلسا عجل

 | هريظنو يشتولراك اهشقان يتلا عيضاوملا نم
 | ةيركسعلا تاعيبملا دئاوع مادختسا عوضوم نيبار
 | نويدلا عفد ف ةدعاسملا لجأ نم ةيكريمالا
 | ىلع ةبترتملا (رالود نويلم 400) ةيليئارسالا»
 ١ «لدئاريسا» ءارش لامتحاو «يفال ةرئاط عورشم ءافنا

 | ءاغلإ غارف ءلمل 15 ف زارط نم ةرئاط ٠٠١ ىلا له
 .«قالد

 | ةدحتملا تايالولا :نوغاتنبلا رداصم ىلا ةبسن
 | ١,4 غلبمب :ليئارسا» ةدعاسم يف ةمهاسملل ططخت
 | لالخ ةيركسعلا تاعيبملا لاجم يف رالود نويلب
 ا .نيتمداقلا نيتملاملا نيتنسلا

 5 مامات

 - /١541 لوالا نوناك 74١-5١ ددعلا  ةيبزعلا ةعيلطلا ١



 ا

 لودل يرازولا عامتجالا ؛يضاملا عويبسالا

 .«كيبوالا» طفنلل ةردصملا نادلبلا ةمظنم
 تاماسقنالا رهظت ابيرقت ماع ذنم ةرم لوالو

 ةدحلا دذه لثمد .ءاضعالا نيب تافالكخلاو

 تاسلجح دقع رارمتسا ىلا ىدا يذلا رمالا .تتشتلاو

 عفد ام وهو يضاملا عوبسالا ةياهن ىتح رمتؤملا
 نمو .رمتؤملا لشف تالامتحا ىلا ةراشالا ىلا نيريثكلا
 ضرغي امم :قاوسالا يف تتشتلا نم ةلاح ةدايس مث
 تطبه ذا ١1/85 ماع ةثراكل لثئام رطخ ىلا راعسالا
 تارالود ةريشعلا نودام ىلا اهباقعا يف راعسالا
 ِق ءاضعالا نادلبلا نادقف ىلا كلذ ىدا دقو .ليمربلل

 .ًاديرقت ةيلاملا اهتادئاع فصن نم رثكا ىلا ةمظنملا

 ىلاوح ىلا ١9486 ماع رالود.رابلم "١ نم تطبهف

 يذلا تقولا يف اذه ١1585. ماع طقف رايلم
 7/52١ ةيبسنن نادلبلا هذه تارداص هيف تدادزا

 .ًابيرقت
 ىتشب نولمعي انييف ف نوعمتجملا أدب انه نمو

 ةيغب يضاملا يف ثدح ام يدافت ىلع ليسلاو قرطلا

 نم ايندلا دودحلا لوح قافتالاو لمشلا عمج
 قاوسالا يف رارقتسالا قيقحتل مزاللا نماضتلا
 كالتماو ,قاوسألا ىلع اهترطيس رارمتسا نامضلو
 .اهب رومالا مامز

 نادلبلا نيب ةيساسالا فالخلا اياضق بصنتو

 تايوتسمو راعسالا يتيضق لوح ءاضعالا
 روحم ,راعسالا» ىلوالا ةيضقلا تلتحا دقف .جاتنالا

 ٍِق دقع :فوخلاو رذحلاب ةثدلم ءاوحا طسو

 ١ هبخا/ لوالا نوناك ؟١ - 54١ ددعلا  ةيبرعلا ةعيلطلا - :

 نيف يف كيبوأل رتؤم

 هلت دعو هانم

 فقاوملا تحوارتف .رمتؤملااذه يف زيكرتلاو مامتهالا
 تبلاط يتلا ةيبلاغلا نيب ءاضعالا نادلبلا نبب

 ىوتسملا دنع رعسلا ىلع ءاقبالا ةركف نع عافدلاب

 يهو (ليمردلل رالود ١18 يا) ىققوسلا يفاب ًايلاح دئاسلا

 ةيبرعلا ةكلمملا نم لك اهب تمدقت يتلا ةركفلا
 ةدابز نا ىلا ًادانتسا كلذو .تيوكلاو ةيدوعسلا

 مايق ىلا يدؤت فوس «كيبوالا» بناج نم راعسالا
 عيبلاب  ةمظنملا يف ءاضعالا ربغو نيرخآلا نيجتنملا
 رمالا .اهنوبغري يتلا راعسالابو ةيروفلا قاوسالا يف
 قوسلا ىف كيب والا ةصح ضافخنا ىلا يدؤيس يذلا

 ةمظنملا ىلع طوغضلا ةدايز نم ؛كلذ هينعي ام عم
 .راعسالا هذه دنع عيبلا ىلا ءاضعالا رارطضاو

 اهرودو كد ةيلادذ
 ًارالود ٠١ ىلا راغسالا عفرب تبلاط دقف ناريا اما

 اهدهشت يتلا تايلقتلا نم دحلاو لدلقتلل ليمرملل

 .ةيلودلا قاوسالا ِق يكربمالا رالودلا فرص راعسا

 ىوقلا ىلع ةظفاحملا نا ىلا نوبقارملا ريشي انهو
 ىلا راعسالا عفر متي نا بلطتت 14/١ ماعل ةيئارشلا
 ىوقلا ىلع ةظفاحملا امنيب ءليمربلل ًارالود 6

 ىلا راعسالا عفر مزلتست فوس ١9/65 ماعل ةيئارشلا
 .ًامامت لامتحالا ةديعب روما هذهو .ًابيرقت ارالود 5

 يف ءاضعالا نادلبلا ةيقحأب لماكلا انميلست عمو
 مهتعلسل ,ةيقيقحلا ةميقلا» ىلع ظافحلا يف ةمظنملا
 عم ىقالتتو كباشتت ةلأسملا نا الا :ةيريدصتلا
 خانملا لعجت يتلا بابسالاو لماوعلا نم ديدعلا

 .بلطملا اذه قيقحتل ًامامت ايهم ريغ ًايلاح دئاسلا
 تانينامثلا ةيادب ذنم تدقف دق ةمظنملا نا ةصاخ
 فصتنم لالخ هتبعل يذلا يدايقلا رودلا

 نادلبلإ نم ديدعلا اهيناج ىلا زريف :تانيعبسلا
 فعض نم مغرلا ىلعف .ىرخالا ةيلودلا تامظنملاو
 يف ةمظنملا يف ءاضعالا ريغ ددجلا نيجتنملا ةسفانم
 يضارتفالا رمعلا ضافخنا ببسب .روظنملا لبقتسملا

 ةجيتنك وا .ةهج نم ةيطفنلا اهتايطايتحا ديصرل
 اهتقاط ىلا تلصو ذإ ؛ةيلاحلا ةيجاننالا اهعاضوأل
 فالتخال ةجيتن وا ,ةيناث ةهج نم ىوصقلا
 هناف :ةثلاث ةهح نم اهنيب امقهف تاساسسلاو فادهإلا

 ىف فارطالا كلت ةيلاعفو ىدم نم ليلقتلا نكمي ال
 ىقبت ةيلاعفلا هذه نكلو .قاوسالا يف ةيلاحلا ةنوآلا
 نواعتلاو لماعتلا ىلع «ةمظفملا» ةردق ىدمب ةنوهرم
 .رمتسملا نواعتلل ليسلا لضفا قيقحت ةيغي اهعم

 ليمربل نيعم رعس لوح قافتالا نإف انه نمو
 ديعب دح ىلا فقوتيو ةيروحم ةيضق حبصي .طفنلا
 يهو جاتنالا صصح لوح قافتالا ىدم ىلع

 اهيلع تزكرت يتلا ةيناثلا ةيروحملا ةيضقلا
 .تاشقانملا

 ةلوادتملا تاءاصحالا نا ىلا ةراشالا ردجت انهو

 ردقي ةيلودلا قاوسالا يف ضئاف دوجو ىلا ريشت
 نم حبضاو ءايموي ليمرب نييالم " ىلا 2:5 يلاوحب
 ام عم .ةلأسملا هذه ةجلاعم ىلع لمعلا يرورضلا

 ضفخ ربع ةمظنملا لمعت نا ةرورض نم كلذ هينعي
 اذه .ًامبرقت ليمرب نويلم ١5 ىلا اهجاتنا تايوتسم
 نادلبلا نم ريثكلا هيف بلاطي يذلا تقولا يف
 .سكعلا سلو جاتنالا تام وتسم ةدايزب ءاضعالا

 . ةيرداصتقالا اهتالكشم ةدح دايدزال ًآرظن

 رامثتسالا ةدايز يف ةيغرلا يلاتلابو ةيعامتجالاو
 نم امهتليصح ةدايز ربع الا كلذ ىنأتب الو تاقفنلاو
 .طفنلا اهسأر ىلعو ةيسيئرلا تارداصلا

 جاتنا فقس ديدحت نا ىلا ةراشالا ردجت انهو

 جاتنالا صصح عيزوت هنوض يف نكمي .حيرم

 ناريا ةصح عم ةاواسملا طرش :يقارعلا طفنلا ريزو
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 ام قيقحت ءاضعالا لودلل حيتيو ةعنقم ةروصي

 . !!ايموي ليمرب نويلم ” 4 يلاوحي ايلاح ردقي ؛هبغرت

 جيلخلا برحوؤ سصصصحلا
 اهيلع زكترت ينلا ريباعملا ةيضق راثن انهو

 .ءاضعالاب ةصاخلا ةههكللا" ديدحت دنع ةمظنملا

 نمف .نآلا ىتح ةضماغ لازت ام يتلا ريياعملا يهو
 نيعب ذخآأت نا يغبني ةصحلا هذه نا فورعملا

 ىلاحلا ىوتسملا نيب ةمئاقلا ةوجفلا رابتعالا
 ةوجفلاو .جاتنالل ير ورضلا ىندألا دحلاو .جاتنالل

 .يراجلا ىوتسملاو ىوصقلا ةيجاتنالا ةقاطلا نيب
 .ةصحلا هزهب ةصاخلا ةينمزلا ةرتفلا ةيضقو

 لحم ةلأسملا هذه عضتل جيلخلا برح يتأتو

 نلعا دق ناك قارعلاف .حيحضلا يلمغلا رابتخالا
 ةمظنملا تارارقب مزتلي نل هنا ىلع ؛ةرم نم رثكا ؛دكاو
 يف ناربا ةصح نيبو هتصح نيب يواست ال اهنا املاط

 هيضارا ىلع يناريالا ناودعلا رارمتسا ءوض
 عيراشم ةفاك ءازا يناربالا تنعتلا رارمتساو

 و .نآلا ةرئادلا برحلا ءاهنا يف ةبغارلا مالسلا
 مازَتلا مدع نع يقارعلا طفنلا ريزو نلعا دقف انه

 هذه يعاريال ءرمتؤملا لبق نم ردصي رارق ياب هدالب
 .ةلأسملا

 ديدهتلاب ناريا تماق دقف رخآلا ديعصلا ىلعو
 قاوسالا قارغا يناتلابو جاتنالا ىوتسم عفرب
 وهو .بلطملا اذه لثمل ةياجتسالا تمت اذا ةيلودلا

 نل اهنا نع تورغ نيح .ًاضيا الي وزتفهيلا كراش
 عم ىواستت يك :ةيقارعلا ةصحلا ةدايزب ىضرت
 ىلع ىرخالا يه لصحت مل ام ,ةيناريالا ةصخلا
 تارامالا ةلكشم يتأت مث .جاتنالا يف ةبسانم ةدايز
 ةصاخلا اهعاضوؤوا ءوض ىف .ةدحتملا ةيبرعلا

 ةحتنم ةفلتخم تاراما ثالث دوحو نع ةمجانلا
 دقق هوكاو ةراهإ ىلع ةرصاإل ايناك يمكن اهب طفنلل

 صصح تديذت ىلع قافتالا من دقف ًامومع

 اذه نم قارعلا جارخا عم :هيلع يه ام ىلع ءاضعالا

 كلذو .هل ةنيعم ةصح ديدحت متي ملف .مازتلالا

 نا ةصاخ .هذه جاتنالا تايوتسم ةمزا زواجتل

 تسيل .قاوسالا قارغاب ةيناريالا تاديدهتلا
 ةيوجلا تامجهلا رارمتسا ءوض يف .ةيعقاو
 نا امك :ةيناريالا طفنلا ريدصت رداصم ىلع ةيقارعلا

 هذه لثمب مايقلا ىلع اهدعاست ال ةيلاحلا اهتايناكما
 .ةيلاحلا ةنوآلا ف لقالا ىلع ةيلمعلا

 يف ؛ةيلمعلا لولحلا لضفأك لحلا اذه يتأيو
 تاساككعنالا عم قفارتت يتلا ٠ ,ةئلاحلا ةنوآلا

 ةمجانلا ؛ةيلودلا ةيدقنلاو ةيلاملا عاضوالل ةفلتخملا
 يتلا .ًارخؤم يلودلا يدقنلا ماظنلا رايهنا نع
 «ةيشامكتا ةسايس» ةدايس ىلا ةرورضلاب ىدؤتس

 ,.طقنلل ةدروتسملا ىربكلا ةيعانصلا نادلبلا لخاد
 يلكلا بلطلا ضفخ تالامتحا نم كلذ هينعي ام عم

 فرص رعس روهدتو .الوا لكك ةيلودلا قاوسالا يف
 .ًايناث :يكريمالا رالودلا

 ناد وعملا و نافالخلا

 .طخلا لوط ىلع ةقسانتمو ةمجسنم تسيل نيفرطلا
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 مودتسصلا نزاسملا نع عدل : | :كينوأ

 امهندب ةيسيئرلا فالخلا طاقن نم ديدعلا كانهف

 فادهالاو حلاصملا يف فالتخا نم ًاساسا ةعبانلاو
 كرتشملا فدهلاب لماكلا ميلستلا عم .امهنيب اميف
 مامز كالتما ف ةيغرلاب يضاقلا ,ًاعم امهعمجي يذلا

 لمجم يف .كيبوالا لاخدإو .ةيلك قاوسالاب رومالا
 هتدكا ام وهو .سكعلا سبلو :ةيداصتقالا اهتسايس
 اهتردصأ ىتلا تاسساردلا - لك نكي حل نا  مظعم

 نمو .نادلملا هذه ىف تاساردلاو ثاحبألا زكارم

 ىلا ةيكريمالا ةقاطلا ةرازو نم مدقملا ريرقتلا اهنيب
 «”سيبقلا» ةديرجب روشنملا  يكريسممالا سيئرلا

 مايق ةرورض» ريرقتلا وّدعم دكؤي اهيفو .ةيتيوكلا
 يف اهئاكرش عم لمعلاب ةيكريمالا ةدحتملا تايالولا
 ىلا ةيمارلا تالواحملا نم دحلل ةيلودلا ةقاطلا ةلاكو

 مسر ىلا فدهي جمانرب عضوو راعسالا يف مكحتلا

 تاءارحالا ضعب اهذاختاو .ةيلاملا قاوسالا ةكرح

 ىشح ,ةدطفقنلا تارداصلا ِق ىضوف يال يدصتلا ِق

 قيقحتو يلودلا قلقلا رداصم نم ليلقتلا متي
 .عمتجملا يف ةينمالاو ةيداصتقالا ةدئافلا

 تاففحس لمحت نإ كلذ نم مهفيد نا يغيني الو

 راعسالا ضفخ ىلا اساسا فدهت ةعومجملا هزه
 .راعسالا عفر يا .سكعلا وا ,ةيلودلا قاوسألاب

 هراثا اهنم لكلف .كلذ نم لمشاو معا ةيضقلاف

 ةيسن ضافخنا ىلا يدؤي لوألاف ةفلتخملا هتاريثأنو

 ةدايزو ةدئافلا راعسا ضافخنا مث نمو مخضتلا

 عم بسانتي ام وهو .عمتجملا ف يرامثتسال ا طاشنلا

 هذه لثم نا الا .راطقالا هذه ُِق ةيلبقتسملا عاضوالا

 ريبك داسك ىلا رخآلا بناجلا ىلع يدؤت تاسايسلا

 لكشمب اهب ةطيترملا تاعانصلاو ةيطفنلا ةعانصلا يف

 ثحبلا تايلمع فاقبا ىلا ًاضنا يدؤَت امك رشايم

 ةدايز ىلا يدؤيام وهو :.ديدج نم بيقنتلاو
 .سكعلا سيلو .در ودسملا طفنلا ىلع لدامتعالا

 ًاداسك دهشت رفحلا ةعانص نا ىلا ريشن انهو
 رداصملا دكؤت ذإ :نآلا ىتح 98١ه ذخم ًاظوحلم

 رفحلا ىلع نيدقاعتملا ثلث نم رثكا نا ةيئاصحالا

 .ةرتفلا هذه لالخ قاوسالا نم اويحسنا دق يرحبلا

 ريقحلا ةلاح ىف فصنلا ىلا ةيسنلا هذه دادرتو

 :ًاكباشتو ًاديقعت رثكا ةيضقلا نإف يلاتلابو .يربلا

 نامض لوح أساسا بصنت يهف .ضعملا هارب دقامم

 يف رومالا مامر كالتماو رارقلا ذاحتا ىلع ةرطسسلا

 نمالا ىلع ظافحلا ةيلمع رارمتسال نامضك .قوسلا

 رارمتسا نامض يلانلابو .راطقالا هذهل يموقلا

 نم ةعومجمو ةلود يا عنمو ةيويحلا اهحلاصم
 .رومالا هذه ىلع ةرطيسلا ةلواحم نم لودلا

 ءاوس .ةيساسالا ةيضقلا تاباهنلا ٍق ميصلو

 يه كبيبوالا ةمظنمل .ال ما «انييفي» نوعمتجملا قفتا

 ةحيحصلا ةءارقلاو ةيليقتسملا رظنلا بايغ

 ال تايسايس ميسر ىلا ىعسنت ام ًامئاد يهف .ثادحالل

 ةريصق نوكت ام ابلاغ ؛ةنيعم ةينمز ةرتف زواجتت
 عامتجالا دقع دعوم نم رثكا ىلا دتمت الو ءلجالا
 تاسايس رخآلا ديعصلا ىلع اهلباقي امندن .يلاتلا

 تالامتحالا ةفاك ةسارد ىلع ةمئاق ,ىدملا ةلدوط

 عضو ةيغبي ىرخالا ةليوطلاو ةريضقلا .تاريغتملاو

 رمالا .ةليقملا تارتفلا لالخ ةحيحصلا تاسانسلا

 يف ةيضوافتلا ةيلمعلا ةراداو حاجنلا اهل حيتبي يذلا

 .ةريبك ةروصب قاوسالا
 ىلع لمعلا ةمظنملا نم بولطملا حيصا انه نمو

 نيب بشنت 2 ةيلخادلا تاعارصلا ىلع بلغتلا

 لشف ىلا يد ود نا نكمي يتلا ةرظنلا يهو .ءاضعالا

 يف مكحتلا ىلع اهتردق رايهنا يلاتلابو لكك ةمظنملا
 .ىرخا ةرم قاوسالا يف رومالا مامز كالنماو راعسالا

 ةورثلا ةقيقح كيبوالا نادلب يعت نا يغبني انهو
 يلاتلابو ةددجتم ريغو ةذفان ةورث اهرابتعاب ةيطفنلا
 ىلا اهتايداصتقاب لوصولل نمزلا عم عارص يف يهف
 كلتل يقيقحلا يدق وهو رمتسملا ومنلاةلحرم

 .راطقالا

 ينابجلا حاتفلا دبع

 سان _ ورب لوألا نوناك 54١ 7١ ددعلا ةيبرعلا ةعيلطلا



 يناذلا ءافتكالا ةيسن صفاننو ةدئاذفلا ةوجفلا عاسنا
 ةيووووججوس وج توتو حس جت سو جبس وس اع 7 دهسا ودب وع لا 0 ا ا ا يا ا

 رهف قؤف ميمهب فافشلا مد
 تدع دة ثيم سل

 «نمياتلا» ةفيحص هترشن يذلا ريرقنلا راثأ

 صاخلا .يضاملا رهشلا يف ةيناطيربلا

 ديدعلا ءرصم يف هايملاو لينلا رهن عاضوأب

 ىلا ريرقتلا ريشيو .ةريثكلا تاشاقنلاو ءارآلا نم

 ةجوم دغب .ةيرضملا هايملل يلاحلا عضولا ةروطخ
 اهرارطضاو ةيقيرفالا ةراقلا اهتدهش يتلا فافجلا

 ,ىضان ةريحيو يلاعلا دسلا هايم نوزخم نم بحسلل
 يرلا هانم ضيفخت ةرورضب ريرقتلا بلاظي يلاتلابو

 .ةمزالا ةهجاومل يىلاحلا لدعملا نم ١/ ةبسنب

 تقولا ٍِق ريرقتلا اذه يناس نا تاقرافملا نمو

 اروهدت يرصملا يعارزلا عضولا هيف دادزي يذلا

 جاتنالا ومن تالدعم طويه ٍْق كلذ لثمت ءاوس

 قلعتي امدف وا (ًايونس /1 ه يلاوحب ردقي) يعارزلا

 ديديش دوكر ةعارزلا دانس دقف .نادفقلا ةيجاتناب

 ةيئاذغلا ةوجفلا عاستا ىلا ىدأ ام وهو .ةأطولا

 هينعب ام عص اهفف يناذلا ءافتدكالا ةيسن صقانتو

 يجراخلا ملاعلا ىلع نامتعالا دايدزا نم كلذ

 .ءاذغلا داريتسال

 نم ةيلكلا تاجايتحالا نا ىلا ةراشالا ردجت انهو
 نم هلداعي امب اموقم حمقلا قيقد اهيف امب) حمقلا
 ماع يف نط نويلم ؛ , 4 نم تداز دق (حمقلا بوبح

 ١98٠١ ماع نط نونلم /.:7” وحن ىلا

 يف 85/42 ماع نط نويلم ا/ , 77 وحن ىلا تعفتراو
 ”,١ غلب دق ناك يرصملا يحمقلا جاتنالا نا نيح

 يلاتلابو .اهسفن ةرتفلا لالخ نويلم ١,8 نط نويلم
 وحن نم حمقلا نم يتاذلا ءافتكالا ةيدسن تضفخنا

 يرض مد د يديس تسجد و ص يدا يدق يده + نع 0 عنا يا

 ةيئاذغلا ةيعبتلا نم جورخلا فيك ةيزصملا لوقحلا

 /١9/1 لوالا نوناك 7١  ؟41 ددعلا  ةيبرعلا ةعيلطلا - "5

 سس هع د ومتعت ودك عشت هيدرز ةعدهف عع

 7/٠١ وحن ىلاو 19/٠١ ماع /5154 ىلا 191/7 ماع /ال"

 . 1/1 هم ماع

 تادراولا ةروتاف عافترا ىلا هلك كلذ ىدأ دقو

 ةرشع ةدروتسملا ةدمكلا تغليف .ةيرصملا ةيئاذغلا

 ماع نط نويلم 11 ىلا لصت نأ عقوتيو) نط نييالم
 ءاذغلا ةلكشم نا ىلا ريشت انهو 1 / ١1988(.

 جاتنالا زجع ةلكشم يهف بناج نم رثكا اهل رصم يف
 ,نينطاوملل ةيداعلا تاجايتحالاب ءافولا نع يلحملا

 ةيعون ضافخنا ةلكشم يه ىرخا ةيحان نمو

 اهنوك نع ٌداضف : درفلا هيلع لصحب يذلا ءاذغلا

 تاقيطلا فلتخم نبي ءاذغلل عيزوت ءوس ةلكشم

 ىلع ةريقفلا تاقبطلا لصحت الف .ةيعامتجالا

 فانصألا نم ةصاخ .ءاذغلا نم لداعلا اهيدصن

 رصم ْيف ةيئاذغلا ةلكشملا نا يا .ةيعونلا ةعفترملا
 هيلع لصحبي يذلا ءاذغلا تايمك ةلكشم تسيل

 ةيسنلاب هتاذ ءاذغلا ةيعون ةلكشم امنا درفلا

 ةديعب راثآ نم كلذل ام يفخي الو ةريقفلا تاقبطلل

 ىوتسملا ضافخنا اهيلع بترتي ثيح ىدملا
 ءوس نع ةمحانلا ضاوسقالا راسمتماو يحصلا

 لمعلا ةبجاتنا ىلع ةباهنلا ىف رثؤي ام وهو ةيذغتلا

 تالدعم'عافترا ىلا يدؤنؤ: هج قم نفافخقالاب
 ةيداصتقالا راثآلا نع الضف .ةيناث ةهج نم تايفولا

 يف نمكت يتلا ةلكشملا هذه لثمل ىرخإلا ةيسادسلاو

 «جراخلل ةيئاذغلا ةيعبتلا ةدح قيمعت يف ةياهدلا

 ءاذعلل ةردصملا نادلبلل ةصرفلا ةحاتإ يىلاتلابو

 اهضارغأو مءالقخب امل ًاقفو طورشلا ةفاك ءالمال

 و دعو
 هن ع 1

 د ْ

 ا ايفارمأاو

 2 لودلاو ةيكريمالا ةدحتملا تايالولا يف ًاساسا
 نادلب ةعبرا كانه نا فورعلا نمو .اهكلف يف رودت
 نع لقي ال امي ةيلودلا ريديصتلا قاوسا دوزت طقف

 تايالولا يهو) اهيف ضورعملا ةلمج نم
 امثيب (ةيلارتساو اسنرفو ادنكو ةيكريمألا ةدحتملا
 ةلمج فصن تيعوتسا نادلب تس نمض رصم عقت
 ىلوالا تاونسلا يف حمقلا نم ةيملاعلا تادراولا
 . تانينامثلل

 ا عافترا ىلا كلذ ف بيسلا ضعبلا عجربو

 دايدزا نم كلذ هينعي ام عم ءرصم يف يناكسلا ومنلا

 يضارالاو ناكسلا نم لك ومن نيب نزاوتلا مدع
 حضاولا لالتخالا ةروص يف رهظي ام وهو :ةيعارزلا
 ةعقرلا نم درفلا ببصن نا ظحالن انهو .امهنيب
 ىلا 14717 ماع نادف 4٠ وحن نم عجارت دق ةعورزملا
 يف نادف ١4 ةيارق ىلا مث +١97٠ ماع نادف 7١7١ وحن
 ةعقرلا نم درقلا بيصن عجارت يلاتلابو .ةنوآلا هذه
 ام ىلا ١571 ماع ىف نادف فصن وحن نم ةيلوصحملا

 ماع نادف ٠ ,"لباقم ١59٠ ماع نادف ٠ , ؛ نم برقي
 يا .تانينامثلا علطم يف نادف ٠ , "6 ىلاوحو ه5

 نع لقب ًايلاح ةعورزملا ةعقرلا نم درفلا بيصن نا

 ريفون نع رجعت ةعقر يهو ,عبرم رثم ٠٠
 ملاعلا يف درفلل ةيئاسكلاو ةيئاذغلا تاجايتحالا
 .رصاعملا

 ىرن اننا الا :لماعلا اذه ةيمهأب ميلستلا عمو

 ةيداصتقالا تاسايسلل ةيساسا ةجيتن دعب كلذ نا

 نسيحلو صوصخلا هجو:ىلع ةيغارزلاو:ماع لكشب
 بيكرتلا يف للخلا دابدزا اهنع مجن دقف .سكعلا

 ليصاحملا ىلع زيكرتلا حتو يرضملا ىلوصحملا
 ليصاحملا لامها عم (نيتاسبلاو هكاوفلاك) ةيدقنلا
 ىلع دعاس دقو .امهربغو زرالاو حمقلاك ةيئاذغلا
 تزكر يتلا ةلودلا تاسايس .غضولا كلذ رارمتسا
 رابكل ةيبيرضلا تاءافعالاو تاليهستلا حنم ىلع
 مهو) نيزئاحلا ءارقفو راغصض لامها عم .نيعرازملا
 كيهان . (ةيئاذغلا ليصاحملل نويسيئرلا نوجتنملا
 ةينلوضحملا تايبسايسلا ْق رمتسملا براضتلا نع

 تاسايبس ِق كلذ لثمت ءاونس .ةعارزلا عاطق لخاد

 .هفالخو يرابجالا ديروتلا وا ريعستلا

 جتنملا) يرصملا حالفلا ظحب مل «نآلا ىتحو

 ةصاخلا ةيولطملا ةساردلاب (ءاذغلل يسيئرلا

 اهنع دلوتي يتلا فورظلا كلت :هةضرأ ىف هفورظب

 ام هتاذ تقولا ىفو :ءلخد نم هيلع لصحي ام رادقم

 ةريبك ةيلوؤسم ةهباجم ةرورض نم هقتاع ىلع عقب
 نم يرصملا عمتجملا تايلطتمي ءافولا ةرورض يش

 .ةعارزلا

 ةداعا ىلع لمعلا ةرورض يئاتلابو ,هيلع يه ام ىلع

 ىلع لمعلا ةيغب ءديدج نم ةيعارزلا تاسايسلا مسر
 ءافتكالا ةيسن ةدائبزو يلحملا كالهتسالا ةوحف لدلقت

 .ةيسابسالا ةيئاذغلا لدصاحملا نم يتاذلا

 يداصتقالا مسقلا
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 دعا كيبوالا قافتا

 ةمظنم طفن ءارزو ىسهسنا

 يرازولا مهرمتؤم لامعا «كيبوالا»
 ىلع قافتالاب اينيف يف 87 لا يداعلا
 رهشالا لالخ جاتنالل ديدح فقس

 “,١6 هرادقم :ةمداقلا ةتسلا
 ءانثتساب .ًايموي ليمرب نويلم
 .قافتالا اذه نم قارعلا

 ءاقبالا ىلع ًاضيا قافتالا مت امك
 ايلاح هب لومعملا سايقلا رعس ىلع
 .ليمربلل ًارالود 16 وهو

 اذهل رشابملا لعفلا در ناكو
 ىف طفقنلا راعساطوبه قافتالا
 كلذو رالود ١5,92 ىلا قاوسالا

 ةمظنملا ةردق مدعب نيبقارملا روعشل
 ةيلبقتسملا اهتسسايس مسر ىلع

 .ةيفاكلا ةيؤرلا تي

 نرفملا نيد يداصتقالا نواعتلا
 ةيدوعسلاو

 نم دفو ىرجا يضاملا ع ووبسالا يف

 ةيراغملا نييداصتقالا ءاربخلا

 عم تاضوافم لامعالا لاجر ضعبو
 يف ؛:ةيدوعسلا ةموكحلا ف مهيلثمم

 ةيبرغملا ةنجللا لامعا راطا

 ميع لت ةيغب .ةكرتشملا ةيدوعسلا

 عضوو مهنيب ةيراجتلا تاقالعلا
 .هددحم ةيداصتقا لمع جمارب

 مجح نا ىلا ةراشالا ردجت انهو
 ةكلمملا ىلا ةيبرغملا تارداصلا

 نم تعفترا دق ةيدوعسلا ةيبرعلا

 ماع يبرغم مهرد نويلم 575
 ١5/65 ماع نويلم "٠١ه ىلا

 نم ةيبرقملا تادراولا تغلب امنيي

 قف مهرد نودلم 0ع يلاوح ةكلمملا

 غلبت تناك نا دعب يضاملا ماعلا

 198٠. ماع نويلم ؟ا/8 و رابلم

 ىلا كلذ يف بيسلا عجريو
 قاوسالا يف طفذنلا راعسأ ضافخنا

 تاءارحا نم هيقعا امو ةيلودلا

 ىلا فدهت برغملا ليق نم ةيموكح
 ظافحلاو يلخادلا مادختسالا ليلقت

 .ةقاطلا ىلع
 مح اس ماو 15 رج 155177 7 صم 777 1

 ادسا 9 مدن ودح 'انابلا
 اميإ قرس 0 ل 3و ل © ٠

 سيئر اتيشيكان ورويون نلعا
 ” تمدق دق هدالب نا نابانلا ءارزو

 - 316 ملال" نواب ماخاب - م5

 روطتلا قيقحت لجا نم رالود رايلم
 كلذ ءاج .ةقطنملا ىف يداصتقالا
 نادلبل ةثلاثلا ةمقلا ماتخ يف نالعالا
 يف ءاضعالاو .ايسا قريش بونج
 نيبلفلا مضتو «نايسا» ةطبار
 ايزيلامو ايسينودناو ةروفاغنسو
 .يانوربو دناليانو

 ةطبارلا لود ءامعر دهعت دقو
 يف ةيررحت ةسايس جاهتنئاب
 ةراجتلا يف مهدالب تالمع مادختسا
 تالمعلا ىلع ظافحلا لجا نم
 قيسنتو ةردانتلا ةيبنجاإلا
 علسلاب ةصاخلا مهييجيتاربتسا

 داصتقا ساسأ لثمت يتلا ةيلوألا

 نارم ٍفرجعلا
 يكربمالا تاعوفدملا

 ِق ةيئاصحخالا رداصملا تدنلعا

 يف زجعلا نا ةدكريبمالا ةراجتلا ةرازو

 دق يكربمالا ةنراجلا تادلمعلا ناردم

 اذه نم ثلاثلا عبرلا لالخ لصو
 41" , ؛ وه ديدج يسايق مقر ىلا ماعلا
 نأ عقوتي يلاتلابو .رالود رايلم
 .اهيدل تاعوفدملا نازيم زجع ديازتي
 فرص رعس لاز ام ىرخا ةيحان نمو
 ِق هروهدت لصاوب يكربمالا رالودلا

 نم مغرلاب ؛ةيلودلا لاملا قاوسا
 يزكرملا كنبلا اهلذبي يتلا تالواحملا
 .روهدتلا اذه فاقيال ردا

 وج معلا كبت 2 وخداع تتزإ اقتل 7 +

 ةدكرألا تادعاسملاو 5

 يكريصالا باونلا سلجم قفاو
 تادعاسملا نوناق عورشم ىلع

 يضاقلا ديدجلا ةيجراخلا

 ةدمل رالود رايلم "3" صيصختب
 لصحيو .«ةقيدصلا» نادلبلل نيماع
 ناسيكلا هنم ربكالا بناجلا ىلع
 .ايكرتو نانويلاو رصمو ينويهصلا

 ىلع ينودهصلا نايكلا لصحيسف

 تادعانستقك رالود رايلم ١1م

 ةدعاسمك رابلم ١,5 و ةيركسع

 يف اهلثم و ١58 ماع ف ةيداصتقا

 رصم لصحتس امئثيب .1986 ماع

 ةدعاسمك رالود رابلم “,١ ىلع

 راؤود نويلف م1 و ةيركسع

 ةرتفلا لالخ .,ةيداصتقا ةدعاسمك

 2صظ0111 11 121111 ةةنيوفي
 هوو و سد ردح جا جا كه لا هيو

 يب رعلا مامتشالاو ةيب رهلا تاعانصلا

 رصم نيب ةيسامولبدلا تاقالعلا ةدوع نم ةليلق مايأ دعب
 راز ؛نامعب ةئراطلا ةيبرعلا ةمقلا باقعا يف تررقت يتلا .تيوكلاو
 لوح تارواشم ىرجاو تيوكلا ةلازغ وبا ميلحلا دبع ريشملا

 .نيدلبلا نيب يركسعلا نواعتلا ميعدن
 ةرهاقلا نا ىلا نوبقارملا هيف ريشي يذلا تقولا يف ةرايزلا هذه يتاتو

 ةيدوعسلاو رطقو تيوكلاو قارعلا نم لك نم مدقملا بلطلا ًايلاح سردت
 نم يبرحلا عينصتلا ةئيه ليومت ْف ةكراشملا ةداعال ةيبرعلا تارامالاو
 .ديدح

 يف: حطتسلا ىلع نردت فوس «يمرحلا عينصتلا ةّئيه» ةيضق نا ودبيو

 متهي نا يغبني يتلا اياضقلا ىدحاك اهتناكم لتحتل ةلبقملا ةلحرملا
 ينسح دج سيئرلا ,سأرتي نا ًابيرغ نكي ملف اذهلو .اهب برعلا
 .ةلد وط ةرتف نذنم ةئيهلل ايلعلا ةنجللا هدقعت عامتجا لوا .كرايم

 سيئر بئان ,نيزعلا دبع نب ناطلس ريمالا راشا دقف رخآ ديعص ىلعو
 ثحبت نا رظتنملا نم نا ىلا يدوعسلا ناريطلاو عافدلا ربزو ءارزولا
 ةيبرح تاعانص ةماقا عوضوم يجيلخلا نواعتلا سلجمل ةمداقلا ةمقلا
 .اهنيب اميف ةكرتشم

 ًاهاجتا كانه نا اهدافم .ةماه ةقيقح ىلا ريشت اهريغو تارشؤملا هذه لك
 ٍِق ًاريثك دعاست .ةروطنم ةيركسع تاعانص ءانب يف ةيقيقح ةبغرو ًايدج

  اذل بسانملا نم له لؤاستلا حبصي انهو .يبرعلا يموقلا نمألا قيقحت
 ءاشنا بسنالا نم له :رخآ ىنغمبو ؟ال ما رامضملا اذه يف لوخدلا  برعك
 ةحاتملا دراوملا صيصخت ةداعا نم كلذ هينعي ام عم ةيركسع تاعانص

 داوملا جاتنال ةيساساأ تاعانص ةماقإ وه ساسألا نأ ما ؟عمتجملا ىدل

 ةرابعب .هفالخو لكامو نكسمو سبلم نم يداعلا نطاوملا اهجاتحب يتلا
 .«ديزلاو عفدملا جاتنا» نيب ةمئادلا ةنراقملا ىرخا

 ىلع ةصاخ يركسعلا قافنالا هيعلي يذلا رودلاب لماكلا انميلست عمو

 ةدضقلا نا الا :ةيبرعلا ةيداصتقالا دراوملا نم ريثكلا فاّردتسا ديعص

 يف ةياغ ةيجيتارتسا ةقطنم يف عقي يبرعلا نطولاف .ريثكب كلذ نم قمعا
 لك نم هب طيحت ةيناودعلا راطخالاف :ثادحالا بلق يف يا .ةيساسحلا
 راوجلا لود ضعب يف وا ينويهصلا نايكلا يف تدسجت ءاوس بناج
 .ناريا اهسأر ىلعو يفارغجلا

 ةيركسع ةيعانص ةدعاق ءانب ىلع لمعلا ير ورضلا نم حبصأ انه نمو
 .يبرعلا نطولل ةبلاتقلاو ةيعافدلا تاردقلا ريوطت ىلا فدهت ةهروطتم

 تايجولونكتلا ةعييطي ةصاخلا يه ئرخالا ةلكشملا حبصت نكلو

 نم ةنيعم ةعومجم ىلع اهراكتحا رصنقي ثيح .لاجملا اذه يف ةمدختسملا

 اذه راكتحا رسكب لاوخالا نم لاح يأب حمست ال يتلا ىربكلا لودلا
 .ةيركسعلاو ةيجولونكتلا ةيعبتلا ديازت رطاخمل انضرعي ام وهو .قاطنلا
 .سكعلا نوكب نا نكمي ال ليدبلا ناف .يأرلا اذه ةحص نم مغرلا ىلعو

 وه لاؤسلا حبصمي يلاتلابو ةمئاق حلستلا ىلا انتجاح رمنستس ثدح

 ٍرارمتسا نم ةداطو فخا مينصتلاف ىلاتلابو 7 ؟عينصتلا مأ داريتسالا»

 ايجيردت ج ورخلا ىلع لمعلا ةرورض عم نكلو .هيلع وه ام ىلع .داريتسإالا

 ثاحبالاو راكفالل نانعلا قالطا ردع كلذو ةيركسعلا ةيعبتلا قوط نم
 .لاجملا اذه يف لمعلل ةداجلا ةيبرعلا

 عم .ةيرطقلا تارعنلا ىلع ةيموقلا ةعزنلا ءالعا ربع الا ىتأتي نل وهو
 قوف ولعب كرتشم راطا يف يبرعلا نواعتلا ميعدت نم كلذ هينعي ام

 .ةيجولوبدنألاو ةيسايسلا تافالخلا

 حاتفلا دنع
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 يزمر لامك  ةرهاقلا

 يهيملا تفأر مليف ضرع نا ام ,ةداعلاك
 ,.ةصاخ ضورع يف .«لاجرلا ةداسلا» ريخالا

 ةرملا هذه موجهلا ءاج .كراعملا تادب ىتح | ا“
 نيحو . .ًاضيا تايتاكلا ضع نمو .داقنلا ضعب نم

 قانتخالا ةرتف نع ثدحت نا دعبو .ىهقملا يف انسلج
 وجا عقق رضع ل ايتيدملا عابس اهب نعت ىحلا

 لوقت لاقم ىلع ةرظن يقلأل ةيعوبسالا تالجملا

 تابيتاكلا اندنعف .ةأرملا نع اودعتبا» هتيتاك

 : .قلعي وهو كحضو ...«تاجرخملاو

 «يرودب لوقا نا نكمملا نم ناك ول امك ... اذكه -

 اندنعف :لحرلا نع ندعتبا» تاحرخملاو تافلؤملل

 .«نوحرخملاو باتكلا

 ؟عقوتت اذام ...لكاشملا ريثيس مليفلا ن نأ ودبي #

 ال نويع» ركذت كلعل .كراعملا ثدحت يمالفا لك

 اذهو ... «ةريخا ةصق بحلل»و ,وتاكوفالا»و «مانت

 .ءانثتسالا نوكي نل مليفلا
 ؟كريسسفت وه ام 8

 دض يتكرعمو ...ةليوط ةمئاد ةكرعم يف انا -

 نيملستسملا جعزت يمالفاو :ماع لكب فلختلا

 ميقلا لظت نا يف ةحلصم مهل نم لكو نينئمطملاو
 اذهو ءريبغت الي دبالا ىلا ةمئاق ةدئاسلا تاقالعلاو

 تبتك يتلا كلت ىتح .يمالفا نإ ...ليحتسملا وه
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 يح ةالبلا لح فقام

 ددهن اميرو رذحت يريغ اهجرخاو اهتاهويرانيس
 .ًاضيا

 فيك 8#
 ماع خيشلا لامك هجرخا يذلا ؛براهلا» يف

 لبقتسم ماما قلغت باوبالا تادب امدنع : 4
 عم .ةيداش ةخرصب مليفلا يهتني ةديدجلا لايجالا
 يفو ...«انوعمست مزال» لوقت يهو .ةعجافلا ةياهنلا
 ةيداصتقا ءام ةثراك نا كردا تنك .يلاتلا ماعلا
 عمتجملا تاهاجتا نيب راوحلا ناو .برتقت ةيسايسو
 قيلطن ال ىتح» مليفلا نالعا ىلع تبتك عطقنت

 سأيلا نإ ...ةعرسب برتقي ناك فنعلا .«صاصرلا
 ىلجت يذلا فنعلا ىلا عفدم يذلا وه حالصالا نم
 يذلاو «مانت ال نويع« هجرخا مليف لوأ نم ًاحضاو
 .ةيشحوب .لتقب وهو .,روهقملا ٠ ءيكر دمحأب يهنذب

 .هرشلا ,ربدكلا خألا

 بعرلا ايرتسي
 ريوتكا 2 موي مليفلا اذه ضرعي نا تاقرافملا نم ©

 يا ريوتكا 7 موي ريهشلا ةصنملا ثداح عقي ناو 0١
 !«ةرمسالا بر» عرصم دهبش يذلا ىلاتلا مويلا

 ...ضرعلا رود قلغ عم مليفلا ضرع فقوتو
 يدض راثا يذلا«وناكوفالا» تمدق دلو ماع ىفو

 نم بعرلا ايرتسيه مهنداتنا ندذلا نم اريدك اعاطق

 يذلا عقاولل ةيقدقح اهنا معزا يتلا ع

 ينكلو .هشيعن يذلا عمتجملا هركا 3 أ

 الب هيف ةحيقتملا ةضيرملا قطانملا حتفا .حارجلا لثم
 2 اليو ددرت

 ؟:لاجرلا ةداسلا» كملدف نع اذامو 8
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 شقانن انلز ال انه اننكلو :مدقتي هلك ملاعلا -

 .انهوجو عسلي فلختلا حيحفب رعشاو .تايهيدبلا
 ال ؛ةنبا يدنع نا ملعت امكو ؛يضاملا تاملظ نم ايتا

 هاجت قلقلاب سحا ًامئاد .ةريغص ةاقف لازت

 اهقحب و اهتاردقب ناميالا ديدش انا امنيب اهليقتسم
 براحا مليفلا اذه ىف  عمتجملاو ةايحلا يف لماكلا

 ىلا لوحتت يتلاو .يمليف يف دياز يلاعم نا ...اهتكرعم
 امامت واسم رهوج تاذ اهنا .ءالجب تبيثت .لجر

 .لضفا نكت مل نا لجرلل
 ؟ةارملا ىلع عقي ام انبغ نا ىرت له ا#
 ةأرملا ىلع عقب وهو .فلختلا تامس دحا ملظلا

 لقع ىلع عقب هنا رطخالاو ...لجرلا ىلع عقي امك
 مود ديدحتلاب و :ةرتف ذنم ...امومع نابسنالا

 اريخ ةيرهاقلا رابخالا ةديرج ىف تاأرق 7/57

 ,«ةيدوعسلا يف ةهمالسا نلعا ناجلا نم نج» لوقي
 تامارك» لوح ثيدخحلا راد ىرخا ةديرج يفو

 سيل اذه نا لوقا امدنعو ,ناتسناغفا ىف نيدهاجملا
 ,هلوقا نا نكمي ام اذهو .لاضنلا سيل كاذو نامنالا
 يىدض قلطحت نا عقوتا ينإف ,يمالفا ِق ,:هلوقأسو

 نع عفادا ال :لاجرلا ةداسلا. يف ...فلختلا ىوق
 .فلختلا دض امهنع عفادا نكلو .لجرلا دض ةأرملا

 ودبت «ةريخأ ةصق بحلل»و «مانت ال نويع» يف ا#
 ةداسلا »و ؛وتاكوفالا» يفو .ايديجارتلا ىلا عزنتو .ايعقاو
 تلزال له .ايزادناقلا ىلا عزنتو ءايديموك ودبت «لاجرلا
 ؟بولسا نع ثحبلا ةلحرم يف

 ةلأسم هذهف .يب ولسا نع ملكتا نا عيطتسا ال -

 ال بولسالا نكلو .رورغلا ةياغ يف ينأب ينرعشت
 :الثمف ...لامعالا ةفاك ف دحاو ينف عون عابتا ينعي

 دجتو .ايديموكلاو ايديجارنلا ريبسكش بتك
 تبحلل»و :مانت ال نويبعد ْق ...كانهو انه ريدسكش

 - جب نيو مانا: - 7

 اهبسنت نا نكمي ال نكلو .ةيعقاو ةعزن «ةريخا ةصق
 .عضاوتب::نكلو , حلاص قيفوت وا فيس وبا حالصل
 «وتاكوفالل» ةبسنلاب ةلأسملا تاذ ...ىل اهيسنت دق
 ءامهنستت نا نكمي ال ::لاجرلا ةداسلا»و

 .لماك سابع وا باهولا دبع نيطفل .نيتيديموكك
 .ينالثمي امير :امهنكلو

 ؟مليفلا ذيفنت يف ةنيعم ةقيرط كل له ا#
 ال ...طقف ويرانيس بتاكك لماعتا .قرولا عم -

 آدبا امدنعو ...ينهذ ِق نيلتمم ىلع راؤدالا مسسرا

 فيضا دق كلذل ءويرانيسلا بتاك ينا ىسنا جارخالا

 يف ريغا ال نكلو .نيتلمج فذحا وا :راوح ةلمج
 ماما لثما ال .تايصخشلا ةعيبط ف وا :ثادحالا

 .ةيادبو ؛ذيرأ ام مهفتي هلعجا نا يدهج لك .لثمملا
 ينالو .اهمرتحاو اهعم لمعا يتلا تاءافكلا ردقا
 نم ريثكلا تملعت ىنالو .ةبحان نم فلختلا دض
 ةحاسم يطعا ال .ىرخا ةيحان نم .خيسشلا لامك
 الف ...لاعفنالا ةعرج نم ديزي ال يكل لثملل ةريبك

 اهمكحا نا لواحا نكلو .رعاشملا نافوط ىلا ليما
 يف ري وصتلا ريدم عم كرتشا رداكلل ةيسنلاب ...امئاد

 ىلا لصن ىتح هعم تاسدعلا رّيغا .ليصافتلا

 ةبسنلاب اضياو .ةيسانملا ةيوازلاو يضرملا لكشلا
 .ةيريوصتلا ىقيسوملا عضاوو روكيدلا ممصمل

 ؟ كتاعورشم نع اذاَمو ا

 ,«وناكوفألا» مليفل الامكتسا دعي ءايديموك ومو
 دمحا ةمساو , خئابس نسح قيقش لوح روديو
 بقعتا مليفلا فو ...ايرظيب ابيبط لمعي . جحئابس
 .سيراب ىلا رفاس نا دعب خئابس نسح ةايَح

 ؟ كراعملا ريثي نا عقوتت له ا#

 . ددكأتلاب -

 ندنمل نه من لح عا

 ةيبفارعلا ةروغلا ةديرج
 ندعم نم ةييلودلا اهتدمط يف
 اهؤرؤلا يف كنا تح اللصن

 ايفيرفا لاشإ ٠
 ادنخو ...ةدهتملا كايفإلا و ٠

 "1/ _ 1ة41 لوالا نوناك 5١  ؟١4 ددعلا -.ةيبرعلا ةعيلطلا
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:: 

 يلا ةيركفلا اهتايدم اه ةقيقحلا

 يف قمعتي نمل ةيلجو ةحضاو تحبصأ
 الو .ةرصاعملا ةيسنرفلا بادألا ةسارد
 بوعشلا ىلع .طقف :لوعلا اذه قبطني

 .ةيسنرفلاب ةقطانلا ءادوسلا ةيقيرفالا
 اه لوح رخآآ اديكأت ةمث كامه نأ لب
 نيذلا يبرعلا برشغملا ءايدا همدق

 ىف ةصاخ .ةيسنرفلا ةغللاب نوبتكي

 تاديدجتلاو ريعتلا قرط مهئانغا

 ةيبدالا تاراوحلا مهئارثإو .ةيبولسالا

 ناديم فو .صقلا ناديم يف ,ةيماردلا

 .اضيا رعشلا

 ال يفاقثلا ىنغلا اذه نع ثيدحلاو
 ءايدالاو ءارعشلا دوهج ىلا دوقي نا دب

 مهتاطوا اسنرف ترمعتسا نيذلا جونزلا
 مهتغل اهنم اوبستكاو .ةليوط تارتفل

 ياسا ماوقلا ل لكشت تحبصا يتلا

 تفو ف  مهتايحل ىسيئرلا بصعلاو

 يحمنت نا تداك وا هيف يهدي

 اهلحم سلع فيج  ةيليصالا

 نع الضن تخحبصاو يسر 3

 ةغل يه .نييداغلا رشبلا ةغل اهنوك

 1 نفلاو ةفاقثلاو بدالا

 تاعادبا جردنت راطالا اذه ف

 تاتك يتأيو ءايقيرفا ءابدا نم ريشكلا
 ةغللاب يقيرفالا يجنزلا رعشلا)

 4١ا1/' لوألا .ق

 1 تولة + منوي اجب + هاج 3+

 ند
 يف مع ج4 2و

 ةيسنوتلا ةبئاكلا هتمحرت يذلا ةيسترقلا

 يف ارخؤم ردصو ,يكرتلا ةديشر
 .دادغبب ةريغصلا ةعوسوملا ة

 ريشيلو , يناقثلا ىنغلا اذه ةرهاظ دكؤيل

 ناو ةضصاخ .اهتاذ ريبعتلا ةيلاكشا ىلا

 اويتك مه نإو «ءارسيشلا .ءالؤه
 نا نوديري ال اوناك مهنا الا ةيسنرفلاب

 .ةيقيرفألا مهتتونيك اوسمطي
 ةغللا) ُِق ةيعادبا ةيصوصخو

 ىلع درلل مهنم ةلواحم يف .(ىرخالا
 .مهن ةلرافألا ةفاقثل تريقلا سمط

 اوراعتسا دق , مهراكفا نم دكأتم اذهو

 اوبوذي نل .رامعتسالا
 اهيف اورهص لب .ةفاقثك ءاهيف
 ريبعتلا لجا نم .مهبوعش ةيصوصخ
  ةريثك نايحا يفو ةيقيرفالا حورلا نع

 اهل اوفاضا باتكلا ةمدقم ريشت

 .ايقيرفا سمشب : انولم انينع ًاعباط

 , فيرعتلل ايجولوطنا ةباشمب هنا
 ةغللاب رعش نم جونزلا ءارعشلا هبتك
 .تاراتخمو ةمدقم لكش ىلع . ةيسنرفلا

 دوهج ىلع تزكر دق ةمدقملا تناك اذاو

 دلوبويل منه.« جوترلا ءارغتشلا نم ةثالث
 يمياو (لاغينسلا) روغنس راديس
 نورتنغ نويلو (كينيتراملا) رازيس
 اولكش دق مهغال كلذف .(اناغ) ساماد
 اودعاو لب ةعينرلا دراتل ازيمتم ًءادا

 ايقيرفا ةفاقثل لماكلا ويزانيسلا

 ساسحالا نم عسينت ىلا ,.ةصاخلا

 فرصا سوق قف قع يهاب
 باللتسالاب اهساسحا لبق . يخي راتلاو

 ىلاو ءروذجلا ىلا اوداع دقلف , يوغللا

 ' ةتبوعي جيش ث لك) اهتاذ ةيقيرفالا ةايحلا

 ١ نو .ايقيرفا يف

 .اب قابمه ود اما لوقي امك (اهراثتسا

 ىلوالا ةيوفشلا رداضملا ىلا اوعجر دقل

 ةصاخ ةيفاشث 5 طابشتسا ف ةيساسالاو

 ًاباتكو نرحل نآلا دحن اذهو

 ايقيرفاو ايوروا يف تالالس ءاملعو
 بدالا اذه رهاوج .نولواحي

 .ءادوسلا ةراقلا ٍْق .يوفعلاو ىبعشلا

 بوعشلاو فئاوطلاو لئابقلا لك نم

 عيضي 3 يكلو :بتك ف اهغيودت ة ةيغد

 .ةيوفعلا ة ةفرعملا ف ْق لئاهلا ثارتلا اذه

 ريطاساو صصق نم هنزتخي ام لكب
 . ةيدئاقعو ةيعامتجا ميقو راعشاو

 رطاالا هذه لك تدعاس دقلو

 ةقرافألا يعو ليجعت ىلا ةديدحلا

 ةيودم 0 ا 2 مهي رح

 ىلا نوبهذي رحبلا .نافرخ لثم
 عبنلا

 معاعركل
 قزمأس ىنكل
 ءارفبسلا
 اسنرف ناردج لك ىلع

 هانا .دوسالا يقيرفالا روصتي اال

 ةمث نا ءاضرمو اعوج روضتي ومو
 ًاريقف نوكي نا نكمي هملاع جراخ ًاضيبا

 مه هدنع ضيبلا نال كلذ .ازوعم وا

 بويج ووذو ةحصو ةيفاع ووذ ادبا

 ىلا روغنس يقأي نيحو .دوقتلاب ةنآلم
 .لاغتسلا نم تانيثالثلا لئاوا سيراب

 لخادم دنع نيذاحشلا رظنم هرهبن

 ةقزالاو عواوسملا يف يفو ورتملا ةقورا
 ايف هلكش هبذعي مث .سانلاب ةظتكملا

 ؟ايسنرف ما اي ًايلاغينس ؟نوكا نمر) دعب

أعم نيثثالا نوكا نأ نكس
 درطتسي من : «

 هله نك ا نا 9 فيك)» «هبكش فق

 1 + ةثاماب ةئام 8 تسلا ؟ةلاحلا

1 

 «كاذنآ اسنرف يف ةبلط اوناكو ءايقيرفا
 ةيندملا نييسنرفلا ءايزا نودتري

 يهاقم نم ةدحاو ِق « مهتقانا لماكب

 دحاو لكل نوبلطيو سانراينوملا

 نا ضفري لدانلا نكلو .بيلحلاب ةوهق

 38 - (: نامل نؤزتطل ملحقات -



 دوس مهنا مهل الئاق «نوبلطي اب مهلا ي أب
 .ءاضيبلا ةرشيلا يوذ الا مدخي ال وه

 يا نود . ىهقملا نم ةثالثلا 3

 لوانتل نوبهذيو ,ىوكش وا جيحض
 . ديج هي ردنا تيب يف بيلحلاو ةوقلا

 0 .مهدرط ىهقملا لماع
 اح يه كلت ٠ ريبك ىسنرف فقثم

 دنع ةجونزلا ةيرظنل ىلوالا ءدبلا
 او رثكا دقلو « سامادو رازيسو روغنس

 .رصاخلاو خي راتلا ايارم ماما اولعف |لثم

 تاكرح نمزلا كلذ ذئم ترشتساو
 ةيقيرفالا بوعشلا تايرح نع عافدلا
 ميلو سسا دقو ءدوسالا ناسنالا نو

 .نينولملا نع عافدلا ةيعمج اوبود
 رمؤملل اريتركس دعب |ميف حبصيل
 ىلا 816|١ ةنس نم ىكريمالا ىقيرفالا

 !ءاضيب هفاقث َّق ءادوس ةرشب 5 .روغنس دلوبويل

 وار نوريزرزت ىطمقات -9

 . ١456 ةبَس

 بوحتسي 0 ماع ابوك يف

 اوكي يبوكلا ىقيرفالا يناحصلا
 معلا دس 2 ل 5 3 ذل

 يفر يفنزا رعت
 ةيسنرفلا ةقلاب

 (ايجولوتملا) 1 ١

 ةيسئرفلاب ىجتزلا رعشلا ايجولوطنا

3 0 0 

 . يكرتلا ةدايشر

 يكريمالا يقيرفالا بتاكلا .نليغ

 : سجوه نوتسغنل
 ؟ةيبدالا كلايعا عيضاوم يه ام ©

 نزلا ةبحم
 ؟حبصت نأ ديرت اذام ©
 جونزلا رعاش -

 نع لوقت اذايف :نيعم ماقم ف كعضن
 ؟كسفن

 لثم دوسا .ليللا لثم دوسا ىننا -
 .ايقيرفا يدلب قامعا

 دري ؛؟ يجنزلا قلخ يذلا نم

 . م انَفرع ع ةثالثلا رابكلا ءارعشلا
 يذلا وه ضيبالا نأب .باتكلا اذه
 يكرتلا ةديشر ىسنت الو . يجنزلا قلخي
 هذه ةمحرتملا ايجولوطنالا ىلا فيضت نا

 بوتكملا يجنزلا رعشلا نم انيعومت
 اصن اهنم راتخن .ةيسنرفلا ةغللاب

 ايجولوطنالا ةبحاص . ا

 :وساكيب ولباب ىلا هادها روغنسل

 لمرلا ىلع حيرتستو مانت يه
 | رهاطلا

 0 0 3 بسك

 ىنحنملا

 ناحدق اهانيعو ةضمغم نوفحلا

 .اليلق سوقملا مفلا
 يخئرت أاةأؤس رثك لأ ةغْشلا هذهو

 ةأرملا ةماستنا وكس قي

 اهئاهتشا ىلع كضرحت يتلا
 دودحلا نحص ىلع ناحذدقلا عمي

 تماصلا لوبقلاب

 لاوزلا عيرس عانقب هجو
 ةدام البو لويع الأب

 بويعلا نم لاخ زنوربلا نم سأر
 ماودلا ىلع هنولب ظفتح

 قيحاسملا هحطلت الل

 ءارمحلا| عقبلا الو

 ديعاجتلا الو

 تااليقلا وا عومدلل راثا الو

 هللا كعنص اذ (كحه اهجو اي

 روصعلا ةركاذ لبق نم ىتح

 نوكلا ىلع لطملا رجفلا هجو
 يدلج ريثي وخر قنعك حتفنت ال
 .لاىجلا اهعا اب 2كديبعا انا

 . نيتديحولا ينيع لامج

 'عانق) روغنس اهيمسي ةديصقلا هذه
 ناحلا نم) ةيرعشلا هتعومجم نم (دوسا
 نم رخا ريبك ددع ىلا فاضنت (لالظلا

 تمجرت .نيرخا جونز ءارعش دئاصق
 هذه ُُق ةدراولا مهدئاصف يكرتلا ةديشر

 ةيقيرفا نادلب نم .ايجولوطنالا

 رئازو وغنوكلاو لاغتيسلا نم . ةديدع

 يلامو جاعلا لحاسو نوريماكلاو اناغو

 جاعلا لحاسو يتيباهو رحينلاو '
 ةيرعلا ةبتكل ريد يعل رع

 .ةيضنرفلا ةغللاب ا

 م 8 _ اةدآل لوالا نوناك 4١" ١”« ددعلا  ةيبرعلا ةعيلطلا
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 سابع يويدخلا ىلا لماك ىفطصم
 ىلا دمحا ميحرلا دبع نم نيتلاسرو
 سينا روتكدلا ددحيو .لاك ىفطصم

 فدع نا ةمهملا ةيرانتلا هينمدفم

 ناك هحافك لاوط لماك ىفطصم
 ىوس ودع هل سيلو .ءالجلا

 لماك ىفطصضم ناك اهنيبف .لالتحالا
 ةيداعملا ىوقلا لك عم فلاحتلا لواحي

 ةيمالسالا ةعماجلاو اسنرفك لالتحالل

 ةيفصت دصقب - ةنيعم ةرتف يف ةيويدخلاو

 ىلع طغضلل ةليسو هفلاحت نم مدختسي

 - .مكحلا يف

 ةباثمن باتكلااذه رت دبا

 0 هلئاسر ةسارد ةصاخشو

 لئاسرلا هذه .تربض دقو: ..هنالادقمو
 ثالث 2 .تاالاقملاو تابطاخنملاو

 عمن 1 و ع 0 2 3

 ١ ْ ١
 : ريخالا اهددع يف ةلجملا ا
: 

 سد سلا ل لا اح

 ا

 ع ع يعيمم ا
 ا نع دوام جب وج ا وجسو»

 3 وو وا م مدا

 2 ةفاقثلا

 مارا مجالا | مخخإ م كلا

 وه كلذ . نفلاو بدالا اياضق يف ماع يناقث روحم ةمث اهنم ردصي ددع لك يف

- 

 اهريرحت سأريو .دادغب نم ةيلصف ردصت ىتلا «ةيبنحالا ةفاقثلا» ةلجم بولسا

 ٍددع لك يف هيلا فيضت لب روحملا اذبب يفتكت ال يهو ى ظفاح هط نيساي رعاشلا

 ةيفاقثلا ةبتكملا هب ىنغت امك ؛ اهئارق ةركاذ هرشنب ىنغت .يملاعلا بدالا نم ام ًاباتك

 نم باتكب ريخالا اهددع ءارق ةلجملا تصخ دقو .ةمحرتلا لقح يف ةيبرعلا

 . يتايبلا نسح .ق ةيب رعلاةغللا ىلا همحرت يئيبلفلا بدالا ا

 (اهتاهاجناو ةثيدحلا ةياورلا ةينقت» عوصضومب اضاخ ءاح ريخالا ددعلا روح ا

 5 | ديعس ةمحرت ةرصاعملا ةياورلاو ةيعقاولا : لثم ةيعرف نيوانع تختو 1

 ةينب .رماث لضاف ةمحرت يئاورلا دهشملا ءانب .ظفاحلا حلاص ةمجرت اثحب ةياورلا |
 ةمحرت ىئاورلا درسلا بولساو راركتلا .يدسالا دعس ةمحرت اسياوبلا ةصقلا |
 يف يهو . . .دوبع رفعج ةمجرت يبيرجتلا ىئاورلا يبدالا ةعيبط ؛ ةدسر كينع :

 اذه روح لكشتل اهؤاقتنا مت كفلتعم تاغل ْق بئاجا باتكل تاسارد اهساسا د

 .بصخلا ددعلا ١

 بيسوغ يلاطيالا رعاشلل صوصنو تامدقم «بوعشلا بداإإ باب |

 .د اهنجرت هيسنالوب ليئاد» يدرفلل صفو «لخا لع اهمجرت ينراسغل أ
 بدالا ةلح نع اهمجرت جنشت ويلو يب نس ىنيصلل ىرخاةصقو .رهام ىفطصم
 بدأ نم دئاصق كانه نا 1 .ةرامالا مادص جلاق ةيزيلكتالا ةغللاب ينيصلا

 «ةيبدالا بلاظملاو يوتسلوت» . لثم ىرخا بوعش بادا نمو ؛ .رمحلا دونها ُ

 ء مرصنملا ماعلا يف بادآلل لبون ةزئاج ىلع زئاحلا يسنرفلا «نوميس دولك»و |
 ًائيدخ ةرداصلا ةيبدالا بتكلاب في رعتلاك ىرخالا ةيفاقثلا تاعبانملا نم اهاوسو :
 .ةيملاعلا ةيفاقثلا تالحملاو |

 اهتامحرت يف دقنلاو بدالا دودح دنع «ةيبنجالا ةفاقثلا» تاماتها فقوتتال |
 ةسارد ددعلا يفف ءاضيا نفلا اياضق ىلا كلذ ىدعتي لب يملاعلا بداللا نم ا

 دبع راشب اهمحرت ةزاه فلودو رل «ةعيبطلا 6 ةيمغنلا تافاسملا» نع هيقيسوم 1

 .ةْولْول دحاولا |[
2 

1 

3 
8 
3 
0 
1 
0 2-4 

 ةق 3

 ا نيو نيرامرت دعست - 1

 بدالا نع نوكيس ةتيصرلا ةيفاقثلا ةيرودلا هذه نم مداقلا ددغعلا روح

 ةيبدالا عاضوألا نع فشكت تاسارد هيفو ىطسولا نورقلا ف يبوروالا

 .نيوزوالا قراتلا نم ةعنا كلت ل ةيئاعتلاو

 3و جب يحتج يح 3 0 جما وو دوم جدد وجل جت دوس 52 ا

 شا + دك

 نيم كا ا ا

0 

 لاا ناب 7 73-1 ا داووجسو 7 حبطجسسجس تح جن: 7

 م ب سس وحبا

 دب د عيا

 0 وج

 يح يلا نال

 تيييتنتس

 قاب تايب ب د حن

 نوي ع خب

1-0 

 ةديدح تاداؤر كالخإ
 هيدل ظوفحم بيحن ريبكلا يناورلا

 رشنلل ةلعم تاياور 8 نآلا

 لوح رودتو دعب رشنت مل ىتلا (رمتشق)

 ةيسابعلا ةقطنم يف يبعش ىهقم

 . (كءاسم هلا دعسأ»و (درولا حابص»و

 اهماظتنا ُِق لكشت ةثالثلا تاياورلا

 ريبكلا بيذآلل ةيتاذلا ةريسلا هبشي ام
 نع هتايركذ نم اهتدام دمتست ثيح

 ذنم اهيف شاع ىتلا ةيسابعلا ةقطنم
 .رمعلا 6 دعس هتوتف

 تعرب ليسرأ
 نآلا تسورب ليسرام لامعا تحبصا

 دعب اماع اكلم هتافو ىلع ًاماع 55 دعبو
 تناك ىتلا اهرشن قوقح ةرتف ءاهتنا

 رود تايرك ىئدجحا رازيلاغ رادب ةضاخ
 .اينرف يف رتغلا

 يتلا ةدملا هذه ءابهشتنا دلعي

 خيا فالع رثا راهيلاغ راد اهتاهحتلا

 رشن رود عبرا نآلا دعست .هتئرو

 نم ةديدج تاعبط رادصال ةيسنرف
 نمزلا نع ثحبلا» فلؤم لايعا

 : (عئاضلا

 رشن رود دعتست ىرخا ةهج نم
 ةيناكانيو ةيويلكتاو ةنيناملا تاعلب
 .تاعبتا كب تناعبط رادتسإل

 برقملا نم يصصق

 ءاضيبلا رادلاب رشنلا رود ىدحا نع

 ناونع تحن ةديدج ةيصصق ةعومجم :

 هصق ١ مضت «رهاظلاو رياغلا»

 0 . ةريصق

 لمحت ةعومجم صاقلا ردصأ لبق نم

 دقو .!زيزعلا هجولا ف رظنلا» ناونع

 يف» : الئاق ةينفلا هتيؤر نع فلؤملا بتك

 ةخسن هنال بتكن ام انئبحعي ةيادبلا

 هنآ بسام ايت مق .ديلقإلا يدب
 ريخلا فو 3 ا|ةعيدب ةخيسن

 ةرارملاو ةبيخلا انالمت .هلك كلذ انمئسي

 ءاملا نع ثحبنو ,ةيرخسلاو كسشلاو
 .نيطايشلا هنم تب رشت يذلا يرسلا

 بلطتةيوهاو ةماركلاو ةلوفطلا ظقيتست

 الو اهيضري ملاعلا ال . ققحتلاو يقسلا

 . (ملاعلا مالحا

 38 د - لح كار 8 ندع نا م ل
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 ١ وحب: هاوي وح رص انتا تتح حور ور رس” وحس ج77 7

1 4 

8 

 ا

 م00

 دوقزوب لرخ(|

 حد ل د 1171 طن: ضلت هم"

4 4 7 1 1 /// 

 0 لا

 هيي

 ودل ةيسبرب

 د يتوج نجم جدها 1 نحو +

 يماس

 500 / لوألا نوناك ١ 8 1 لا ا 00 0



 وس عسا هدة داق لا اا 1 1 اج جسد جوجو دجوح هج جوك جطاجتاو

 رطملا انل نافوطب سيجتسيو :

 يف ديري الالش توملا ردهيو
 ريطصم هر لج "لف ودعلا ضرأ

 ١ ىجد نيثباعلا قوف تيهشلا طقستو

 انعمجم رصنلا مويل دوعي |هيك
 اورخد امو (جوجأي) رصع يهتنيو

 ةلتلاز ءايضخيلاو ريما اهييسف ١

 ,ضتح تولاحلاب برعي دواد

 ةفصاع ءاحيشلا دل ليحتستو

 رجلا م ىتح نالفسس يفيس

 ويلا راصعالاو رحبلاو رهنلاو

 اوردس مهيغ يف ىلألا قيفتسيو
 ةدئفا لافطالا نم نوفطاخلا

 اورطس يذلا بحلا رتفد وضراقلاو

 3 ةكلهم دادغب انفال هع دانا

 اوربق مهردغ نم مكو نيعماطلل
 ١  .5دذعلا  ةيبرعلا ةعيلطلا.- ١ 4١ال#اكانون لوالا ١947

 0 و وجت و

 ةححوصو كلم ىلا نيمحاطلا
 اقرغص مهركف يف مك برعي ضرأب

 ةبرشأ بعشلا ءامذ نيردهملا

 اوركس اهرمح نم املاط لكقو رمح

 اوئسحن لق هللا عرشل نيعدملا

 يستند كين مب

 رجشلاو ريطلا ةيف للا حبسي

 مخ 6 ا و لا سا دقو ف ا 1 ا ا ا او ها دب ع

 _ كارتلا ديشن نم
 وبس جة حسا 1 برتساج  موتا هن و دعس بجو كج

 بارتلا فقي مف وا نيع لك ف

 قورعلاو يدايالا ينو
 ةنيدملا يفو

 ىرقلاو نئادملا ضاقنا تبلق |فيك

 ةرممو رم تاارتلا فعيلارشلا تلقا

 عراوشلا بعت يفو يديالا يف
 6 كيعرلا ْق بعرلا راحتناو

 أسباي ةياكحلا ءالشا تبلق |مفيك
 لخادملا قبش ىلع ةعبوز فك يف ًاعئايوا
 بيهللا باوبأ ربع
 ةليتقلا لقملاب ثورحملا كبارت ءاحنا ىلع
 اياضولاب
 ءاوهلاو ةوادنلا تحن اذكه كراشتناو

 باحسلا ودعي
 ربس : حيصأ
 رجفنيو بارتلا فقي

 0و حل هه جو جوجو وح وجو حج

 1 راجل دووسزساو ن1 ل1

 تل يي ا ا و ع 5 ا خذ

 ةءاضضلا
 ا 1 جو جود جوس حودمو هسيحسمسس رس وجو اانا وطوال تلا 1 17

 موه نوتط» ف 0 5 ه2 هي م ناد م كد 27011

 5 10107 5 ما... 9 5 5 .٠

 كيشتيوف تنومغيز يو أ فانا

 10ج ةجوسوا» جوج وجو وجت عو جوج وجدو جاو ةجواوتس انو مدح يدؤبج جو هممت و م 17

 ان

 : 3 ناعست ' هيح ل
 17 و ودود رج د هوبوسو سس نونداسعت ووجد وج# 11 وف دعو صوص مح مويس وع حدو

 بسب 23:

 ينبا ىلع ينحنا بأك
 نسقتتب بنيك فرع آل

 يلج اقاؤلإ قاتم قيم فاس ل تع

 حيرلا مسري هتحنجاب ليخندلاو

 ةريغصلا ةيدقنلا موجنلا عطق نبالا مسري |(نيح

 ةلجد يف ليللا لاوط ةرحبم يهو
 ينحنا بأك

 يتنبا بعلت له فرع ال

 تاريغصلا اهتاسورع عم

 اهذحخأت نا ةيساقلا ترخا 0م ولا

 لفطلا ةمين

 يجن 0

 دعم د 0

 لوتقملا هلفط ىلع

 ضاييلا ىتح ةنخاس ةقلطك ليقثلا هعمد

 لعتشم راق ليمرب نم رثكاو ودعلا قرحت
 ىنحنا بأك

 عمو هملأو

 0111 ير

 ةناكسا نيكي ال لفطلل ءاكيت

 ملاعلا يف ىضمن انناب فرعت يك
 3 ةركاذلا عم

 ايدمرس ىقبت كانهو

 42 - 1: خ11 مالنا خللا -



 هير تت وح د 1 حج 77 سلال 17-1779 سا 1/3 1 11 تح تقانة 7 - 1 ندد افلا يدوم محي ديو

 .يب فتبم ٌىقرشلا يكابش ىلع 5-7

 . مانملا يرجو . ينظفويو
 ُهلباقا ام يلا اعاترم ٌبهأف

 .ريفبسلا تاقاطب الإ هب

 يبابحا فلخ ودعأ ٌلظآَو

 .مالسلا ىقلأ اف
 .دفاونلا تافاته ينلمحتو الإ

 حيرلا قانتخخاو

 يفك يتلا سرا

 ىرافسا َُك ُِق مهتلمح نيرللا سانلاو

 .ْرفّسلا ىلع نامزلا ينلمحيو

 7 اينإ ااا

 اهْنبَحَأ ةعّدوم تقفخ يتلا ليدانملا لك
 روصعلا رم ىلع
 رقتسلا نينا اهقرؤُي تداع

 !يجابج أي

 رقم ىلا بوؤت نأ يحور يل الكأ

 مارضلا اهم مولع ةبحالا داع

 ثاراطملا بم انا اذاف

 ارفخلاو ءىناوملاو ةبيرغلا
 ! يبحاص أي

 مالكلا ينضملا ةلعو
 ارتو اهب وبي قىريح ةليعتت هدازو

 مامغلا قاوشأل يغصت ال ضرالاو
 ٌرفاسملا وهف

 -(ةااورا نورتمات ملفات - 43

 : رطملا يف مساوملاو
 ةبحالاو لفاوقلا يجزت دق حيرلاو

 عارشلاو
 ليحرلا لاط اذا ىنفت اهنكل

 حلا ندا لع ةقيفازج طع

 ياا أب

 ؟مالملا يبلع ةارق

 8 مظكا ما

 ءاندتعا يتلا تايابملاب ىضرأو

 .ردقلل وفعاو ىرخأ ةصق لبقاو
 يعاجوأ تحلاع يذلا اناو

 ٌرخلاو ريضعلاو عجاوملا نارعكب
 فيرزملا يجرف يمالم قوف تمسرو
 هدو#ب - ايلا نم ترعتساو

 فسعغلل نبي ١ مل ىتح تكحضو
 56 نم يدوجو يمصي يذلا مّلظلاو

 ايؤرلا ةحاس لمي ملح
 ميرا تاياكحلا هيفنتف

 ملحلا لايتغاو دهاوشلاو

 ع أ ملح ّطح نأ

 م يع د جة لنا تو 111 دق 027-3: 5 علا 71777177 702717362 1ع هج 3:11 11

 جامرلا دادتما تارفلل

 1 راغصلا لك تفل ناك

 ٌقدانبلا ٌبوعك هتزكل اذإ ناكو
 هدرا: جسر

 ديداعرلا نويع هتزخو اذإ ناكو
 . مسبي

 ىرثلا يف هعبصإ ذتمي
 نيدفارلا ةلقم [ساز

 !قارعلا سمشو
 قارعلا

 حامرلا ذادتما تارفلل

 تارفلا نول مدللو
 ْنَط 4 اله ةماق رعشللو

 . ظن نبق ءىدتباف

 ججأت اَناَمَؤ نإ

 ٌءادهشلا هتارمح

 نفعا لك سنكيس
 7 انيمتنا قارعلل
 اليبن احرج هانلمح دق يذلا يبرعلا نطوللو

 :بارخلا سوؤر يف ةعرشم ةقيقحلل
 ةيبرعلا اهحمالم ريعتست يتلا

 : قارغلا دونج تامسق نم
 نتفلا صيمق نوقتري مه مدلاب ثيح
 . انه نم ءىدتباف

 ةايهص يناولغلاو رجا ذامأو

 قاتعلا ١ تانفاصلاو ليخلا جربساو

 عومجلا يذه 0-00 دلل ب
 اليجنف اليج دجملا عفرت يل
 اليدبلا ديرت 1 2
 . اليدبلا ديرت ال هنود

 47 _ اوربا لوالا نوناك 114١-3١ ددعلا  ةيبرعلا ةعيلطلا



 هع عيشسوو وج مع وسوابو ا ل وح هادو جنب 0 جوج وجودا ب 1 جت جا

 هنأ اجرا رو روق هاد اسبا لاوبد كش
 نه خوجة جونو بو ياجمال دعت عزو دوج# وج وت ترق نات

 سل فرغب له
 ا م هند دعت 17ج دو جن تس رت

 ن1 كك ا ا 1 ات و مس مسج جو او 3 مااا د  ةةطنا اال

 ءاجو» روصنم 57 ناويد أدبي
 بسح (رجتنا ...هنا

 : ةيلاتلا ةرابعلاب .ةريخالابتالك ال
 رادم ىلعو «فاخا ىننال كبحا»

 رعاشلا دراطي دئاضقلاو ناويدلا

 .ء.هلم فوخلابو راحتنالا سيم

 ملثم .بحلا قأي هئمف لوا فوخلاب

 نا وا .ةديصقلا قأتو .راحتنالا نو

 فراجلا فوخلا مضخ يف بهذي اهعيمح
 فوخا ةروص الا ىقبت الف .ءايشالل

 . ةديصقلا تايساو

 ماما نم عجارتي ال رعاشلا كل

 زاجنا دلدصب وه املاط دوجولا

 .ريخالا فوخلا لعفب موقي .ةديصقلا
 ةرصاعملا ةيب رعلا انموم# نم افقوم قلخيو
 هفقوم ىقبي ال ىتلا هدئاصق نيماضم يه

 وا ىفقملا نوزوملا اهلكش ريسا اهنم
 هفقوم نال .ةدحاولا ةليعفتلا لكش

 .ريخا لعفلاف .يدرمت هعفاد يدض

 ةديصق تناك اذه . . .فراج فوخلاو

 ةدصقلا 0 عاطقالا ةديضق لثمت م اسب

 ىلع ةمث ةثدحملاو ةيديلقتلا ةيبارعلا

 ةديصق 6 .ةدحاولا ةليعفتلا

 |لثم رثنلاةديصق لوقن الو عاطقنالا

 انبغ رشن» حاط صملاب ضعبلا فلغي

 انه يه عاطقنا ةديصق ءاه ايراوم

 قانةيرتت كويت نا لبق ةيرهنش ةديضق

 نوناك 541١-5١ ددعلا  ةيبرعلا ةعيلطلا 14

 ا ا مو 0 ا سلا 7 هد

 و ين يور موس »1#

 ؟ ءانغلا :
 نانأ ملف

 دع ىلع نزلا رشا ناو .ةيرشن ريغ

 قار ىوتسم ىلا عفتري روصنم ماسب
 يتلا دئاصقلا نم ديدعلا نم ريثكب ىقرا

 .يبرعلا ٍرعشلا ىلا يمهتنت اهءا يعدت

 يقلي ةلاسلا هد دسديعلا ةييعولو

 ناهر نم لعجيو .يلِاتلا هلاؤس رعاشلا

 : ةديضقلا دوجو ىلع اناهر لاكساب

 ييليقيب نم
 ديلخ وا كوش كود

 ةاصح تسمل |لك هسمش ءىضي
 ةياونا حتفيو

 ؟لوخدلاب تملح الك

 ديشن نع ةرابع نذا ناويدلا اذه

 ناهر ىلع موقي يذلا قبانَتلا لاؤسلل

 هنا ءماسب ىدل ةيرثنلا ةديصقلا رعش
 يفو .نا ىف باوجللو لاؤسلل ديشن
 يذلا بداكلا لمالا ال لمالا باوجلا
 هنا : نفلل نفلا جم ءايعذا ةسعر رب

 باوجلاو نكمملا باوجلل ديشن
 قشاعلا تمصلا ةظحل يف ليحتسملا
 : رعاشلا لوقي نيح

 نومضملا ىف تاضفقانتلا هذه لكف

 3ك تاضقاتتلا كلت لك بذداحتت

 عوضوملا ىلا اندوسقي كلذو .لكشلا

 : عضولا اله بيسي يذلا يساسالا

 لزالا /10 ١5

( 

 مقل نان

 دورابلاب يتوص قرح ةئيدم
 ءطبب ينحبذت ةنيدمو

 .تورس ةلئمتملا ةيبرعلا ةنيدملا

 نا[: نييرابي ةلكنملا ةييرقلا ةنيدنلاو
 ٍق قحسنملا يب رعلا نطاوملا عسصو

 .هريغ ةنيدم ُْق برتغملا وأ ةئتناكم

 م : رغاشلا لءاستيو

 ؟رانلا لعفت اذام نكلو
 فا +6 ىش لك قرم اهنا.تاويلاو

 «ضوفرم عضو يف تابثلا لامتحا اذهو
 نوكيف .ءيش لك دعب قرحت مل اها

 هاف الف ءيش لك رانلا لكأت نيح صالخلا

 : لوقي هنكل ا . دامرلا ريغ يقبت

 نوكلا اذه اة

 هريمذت ىلا دحا ينقبسي ال يك

 1 يلو

 اهناضتعا ىلا دحلا ققبسي ال نك

 يدلوو
 هلتق ىلا فحا ققبشو ال“ ىف

 ام يبرعلا خسملاةروص مسري انه هنا

 هدحو عفدي نا ديريو .ةريخالا لبق

 بدذلاب 7 ءدامرلا نمث

 اك 0

 نونحل اهنيدي هنكلو .تاذلا نيدي

 : ملاعلا

 ةمحرلا ةصاضر 2

 ام ةظح يف ىنوبحا نيذلا ىلع

 لوحتتو .لولعملاب ةلعلا طب رف

 ودغيو حر ةضاصر ىلإ ةاهزلا ةرّوض

 ةوقلاب .ةروشلاب .رانلاب صالخلا

 .ايروف ابلطمو ءارريم .:ةصلخملا
 لاعفالاو ءايشالا طالتخا ِق نكل

 ةئيدملا وا توريب ةروص يف .ءروصلاو
 . ملاعملا لك .ملاعملا عيضتس :ةيبرعلا

 .توملا لعفب رييغتلا لعف يوتسيو
 لاس نيح ةدحاو ةميرحلا

 :ةيدجا نم رعاشلا

 ةميرج هيأ
 ةريقملا ىلا قاسأ ىتح

 نئاخ ةمهتب
 ؟ديهش بقلب وا

 ردق ىعي ال رعاشلا نا ىنعي ال اذهو

 طرشب هطب ريو .هيعي هنا .ديهشلا
 الا ةداهشلا نوكت ال يذلا نطولا
 كلمتب تاذلا ءاطع طبريل . هلجال

 : دوجولا

 نطو الب يننال
 ايندلا تاصاصر لك

 اديهش ينم لعجت نل
 ال توم نطولا جراخ نم توملاف

 ةملك ةديصقلاو نطولاو .هل ةميق

 يف هقلقي ام نكلو .رعاشلل ةدحاو

 قلقلا هاذ نظولا نع عاطقتالا ةلابسم

 ةغللا ليصوت ةلأسم - لصاوتلا

 لصف وكإ وتربمُأ ىري ال يتلا ةيرعشلا
 اهدنع ,رصغلا اناضق ىقاي نيو اجيب
 ” رض اشلا لاس

 ؟انقلا نعم قسعلا هقرعي له
 مدع .:مهفلا مدع نم :سجوتي وهف

 هتيؤر مهف مدع .ةديدحجلا هتديصق
 نم فوخلا ةمكح مدع . ءايشالل

 لعف مهف مدع مث .هيدل راحتنالا

 لعفلا .نآ يف نالعف وه يذلا راحتتالا
 انيلع ةطلسلا هسرامت ئدسلا ىوطلسلا

 ,دادبتسالا اه نكمي اهرثكأ انب دعس
 رعاشلا هسراوي يذلا يررحتلا لعفلاو

 رعاشلا مهف مهفي روصنم ماسبو

 حوبتي امدنع مذاق ماع مهف نع نافل
 ىضاملا ةغفيصب هناويدل ةرابع رخا

 بدالا يف ةقيمعلا يوارلا ةجهلبو

 : يب رعلا
 اهفرعت ال ةيواز ىلا لحر ةنأ ءاحو

 الو عمسي ىرُي الو ىرُي هنأ ءاجو نجلا

 .أرقي الو أرقي عمسي
 .رحتنا هنا ءاجو

 . ليحرلا عضو نم ررحت هنا ىنعمب
 زحنا دقو .ىضاملا ّق ءاح هليحرف

 ةبانك ةيلمع 7 راخعإألا ةثيلمع

 ام نوريف . سانلا هفرعيل .ةديصقلا

 ام نوأرقيو ١ ٠ دن. دع ؛ىأر
 .ًامتح لبقتسملا يف موقت 0

 : . دهاشلا

 : شماه

 . ١ ةرملا/ توريد . ليجلا.راد
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 .ءاضوض البو .ةقيقرلا ةجهبلا نم
 ناك هنا ىلا هبتنن نا نود انتي نم لسنا
 . انتايح يف ةنيمثلا ءىلاللا نم

 دبع ةايح يف ةماه تاطحم ةمث سيل

 .هتايح شاع دق وهف .ميهاربا معنملا

 وا وو ننام مدخلات - 5

 وا تارفط الب . سانلا مظعم لشم

 تيم» ةيرقب ١974 ماع دلو : تاجافم

 ىبرتو .ةيب رغلا ةظفاحمب «ةوالح ردب
 ناك. .ةرهاقلاب نيدباع يح يف

 قاشع نم .ريغصلا فظوملا .هدلاو

 ورع ةعبام له بظاؤي. ةخبرممل
 ُِق ةقلأتملا ٠ نيدلا داع عراش حراسم

 ايحطصم تناتيغي الا: .تانيثتالثلا

 ىلع بحب هبلق قفخ يذلا هنبا هعم

 أدبو . . .ناحيرلا بيجنو راسكلا

 تاعانصلا ةسردم يف هلا سرامي
 8 مضناو ٠ لايم قحيتلا يتلا ةيكيناكيملا

 ماس فطاع مضي ناك يذلا اهققيرف

 .بيحن سيسمرو .ءاقحال جرخملا

 .بساك يلدعو دعت اهسْيف 0

 دب دحا ءرافلا نيسحو .لفعملا
 نم يمعاذالا («كبلقل ةعاس» جمانرب

 .تانيسمخلا

 ةرادا يف لمع هتسارد ءاهتنا دعب
 قحتلا .ةيلاملاةرازوب تاديروتلا

 يف .يبرعلا ليثمتلا نفل يلاعلا دهعملاب
 يلاتلا م ل ٍق يا عه ماعلا

 ةاتسالا كلذب ىقتلا ثيح هحاتتفال

 ةفاقثلا عبنم .هبأنلا ملعملا .ريبكلا

 نا قحلاو . . . تاهيلط يىكز : ةرخلاو

 نيف نوطت خيراتريف :لثمي لجرلا اذه
 ىلع .رونلا نم العشم .يبرعلا ليثمتلا
 بالط نم تارشعلا راس هيده
 . . .قالخلا ليثمتلا نف يف .لامكلا

 عبرا لالخ .ميهاربا معنملا دبع ذملتت

 ثيح تامهيلط يكز دي ىلع .تاونس
 ءادآلا يف ةلوهسلاو ةطاسيلا هنم مدعت

 ىلا ءوجللاو ةيحطسلا نع اديعب

 ةساردلاب ءانتعالا عم «تاهيشيلكلا»

 .اهئادأب موقيس يتلا ةدمحملا ةينأتملا

 .تايصخشلا ةيقب ةيبقب مهف بناج ىلا

 .لكك ةيحرسملا ىزسغم كارداو
 حاجنال .ةيعامج حورب .لممعلاو
 حورلا نع اديعب هعومجمب ضرعلا
 لثممل لوست دق ىتلا .ةينانالا .ةيدرفلا

 حاجنلاو ءاوضالاب رثأتسي نا دحاو
 . ًادرفنم

 ناملط يقر مم

 ماعلا ف ميهاربا معنملا دبع جرخم

 ةقرفا) ءاضعأ دحإ او 0

 فرش يتلا («ثيدحملا يرصملا 0

 اهضورع يف ذفنو .تاييلط يكز اهيلع
 ضرعلا ةدحو» ىلع ةمئاقلا هنكافاسم

 «دحوالا لثمملا» لادبتسا .«ةيوضعلا

 جرفتملا بذج ردصم وه ةيحرسملا مس

 ل ريهاشملا ءايسسا نع رظنلا عر

 . .اهب نولمعي دق

 «ثيدحلا يرصملا ١ ةقرف) ُِق

 نم ديدعلا يف ميهاربا معنملا دبع كراش
 دمحمو هيشراموبو رييلوم تايحرسم

 راظنالا تفلي اذبو .رثكابو روميت

 . قيمعلا .ءىداها يحرسملا هروضحيب

 دودر نع قالخلا ريبعتلا ىلع هتردقبو
 نم ميهاربا معنا نيف ...لاسفألا

 نوكي امدنع ءادآلا دن دين وه :ةفاظعلاو

 يذلا ردقلا سفنب .«العاف» «املكتم»

 وحن ىلع ا .(ءاغضاللا» هيف ديجن

 يول دلاعقلا قيس ويسجل. .قولم
 . هيلع

 .ًارارم :ميهاربا معنملا دبع ركذيو
 موي ناك ٠ ىهب  ىظ ريدقت مهاو لوا نا

 ةيلاملا ةرازوب هتفيظو كرتي نا يف ركف نا

 - لأس امدنعو .نفلل ًامامت غرفتيل
 7 هنأب هباجا تاييلط يكز

 لا غرفتلا عيطتسيو - اضعفات

 هذه اشعنم رى دقف .مني مل ءاهتليلو
 همايا ىتح .ءاهريتعا # ةداهشلا

 . اهيلع لصح ةداهش نمثا .ةريخالا

 يرصملا حرصملا ةقرقف» تمضنا

 ىتلا (ةيموقلا ةقرفلاب ىلا ؛ثيدحلا
 :.ءايبسالا مهاو ريكا نم هبخن مست

 نسح يي قيفش داؤف - ضاير نيسح
 حوتف  قزر ةنيما  يدورابلا
 نيدفاولا ماما نكي مو 58 . يطاضشن

 نسرابموكيلا راودا الا ددجلا
 .نيتلمح وا ةلمجب قطانلا سرابموكلاو
 داوكألا» قمن ليلعلا ؟نتكالا ' لغو
 .ةيوناغلا

 نيب كراعم تثدح .ةداعلاك

 معنملا دبع كرتو .نيخسارلاو نيئشانلا

 ةدع لعب هيكل . (نيساب ليعامسأ)

 ةقرفلا ىلا ىرخاةرم داع .روهش
 عم مؤالتلا 2 مل هنا كلذ .ةيموقلا

 0 مئاقلا حرسملا كانو

 .ليزه صن ىلع دمتعم او .؛:دحوالا

 لزرطاو سرافلا رصانعب ظتكملاو
 3 . جيرهتلاو

 عونب ميهاربا معنملا دبع هجو عتمت
 لفط ءاقن يف ودبي .ديرفلا ءافصلا نم .

 ع هقث هقئاف ةردف كلمي .ةايخلا هثولت ل

 اييط «نيرخآلا عم لصاوتلاو بحلا

 بلق تاقفخ عم هبلق قفخي ءلاحيرم
 مالا شياعيو شيعي .نيقشاعلا
 ءافعضلا بناج ىلا فقي نينو زحملا
 لخد تامسلا هذهبو . ..نيموزهملاو
 رود ريسا لظ هنكلو ءاهنيسلا ملاع
 ا ا هر مس نمكم .لطبلا قيدص

 فعضل ارظنو . 1 . هت الاعفناو هرعاشم

 ةيسنلاب ةضاخ .تاهويرائيسلا ةباتك

 نإف .ةيوناثلا تايصخشلا داعبا مسرل

 يف هسفئررك ميهاربا معنملا دبع
 دودح اهيف زواجتي ىتلا راودالا تارشع
 نف هتقاط لكي . دعاسي .«نينسلا»

 لظب ٠ , يفضي و .مجنلا )ا 1
 نم اعيش ؛نئمطملا . ءيضملا ءحرخملا

 0 ءاوجالا نم ريثكلا للقت ةجهبلا

 .اهيف رهظ يتلا تاماردوليملل

 - ويلا نإف .ةيديموكلا مالفالا ِق

 -# أمات ةديعبلا ةيئاقلتلا نم عونب زيمتي
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 نع ةديغب ةيعيبطو .لاعتفالا نع حج

 .روهمجلا كاحضا ىلع ةردقو .ةغلابملا

 لع ال .فقوم لا ىلع .ناكمالا ردقب

 اذإف . سهسعمشتي يتلا هيف شخشسلا

 دمح ا الاثم ركذنل كيئيع تضمغا

 راودا ٍِق .يوازيجلا رمع وا دادحلا

 ءاههنا دحتس «يديعصلا وا حالفلا

 نم نارخسي ءامهمالفا عانص امهعمو
 ءاوس 10 . اهغايدؤي نتللا نيتيصخشل لا

 ةقيرط وا امهسبالم وا امهلقع ىوتسمب
 هذه نراقت نا كنكميو . . .اهمهالك

 ىلع ةمئاقلا .كاحضالا يف ةقيرطلا

 تولسأب . سانلا نم تاعاطق حيرجت

 ا ما ميهاربا ميتتملا دابيع

 ..يرهزالا لجرلا ةيصخش
 نيطفمل «لوطسالا قف نيساي ليعامسا»

 0 (ةزيزع ةريفسلا» وا باهولا دبع

 ميهاربا معنملا دبع نا دحتس .ناوضر

 راقوو مارتحأ ىلع امامت ظفاحي

 نم جرفتملا كحضي هنكل .ةيصخشلا

 ىلع ةيركسعلا نيناوقلل هظفح لالخ
 مليفلا يف كلام نب ةيفلا ظفح ةقيرط

 وهو .بوعرسملا هلعف درو .لوالا
 ةكرعملا عباتي امدنع .ملاسملا لجرلا

 دحا دض هقيدص اهضوخي يتلا ةيشحولا

 نيرازخلا

 ةدلعتم راودأ

 طمنب ميهاربا معنملا دبع ديقتي
 راودا ءاداب ماق هنآ كلذ :«ديتاو

 فلتخمو .نهملا ىتش نم تايصخش

 نم رخسي مل .اهلمجم نمو .تاقبطلا
 تاقبطلا ىثمع وا نهملا هذه باحصا

 كاحضالا يتأي نا لواح هنكل .ةددعتملا

 يتلا فقاوملا تاقرافم قيرط نع

 ىفف .تايصخشلا هذه الل ضرعتت

 «ةنفيساو بأ حالصل (ةيناثلا ةجوزلا»

 ليثمت يف ةيربتاكي راك ةيا نع امامت دلعتبي
 ريغي ال وهف ,ةدمعلا ريفغ ةيصخش

 .ةيناولبب تاكرح ةيأب يتأي وا هتوص
 كحضلا ريثي .جرخملا هعمو .هنكلو
 وقت ىلا لاوعالا ىتشب همايق قيرط نع
 / . ةرقبلا بلح .نحعلا : ءاسنلا اهم

 يف ةأرسما رؤد صمقت امدنع ىتحو

 نأ ىشاحت ءريدب ديسلل «مناه ركسأ))

 ةراهمي هرود ىداو .لزهملا ةوه يف عقي
 فقاوملا يف اداج داك اه يدقيو .ةتفلم

 جرفتم ا كحضا ام ردقب ةجرحملا

 ميهاربا معنملا دبغ نا ينعي ال اذه نك

 لك يف ةميق هل ائيش قلخي نا عاطتسا

 البكم لظ .هنا كلذ .هب ماق رود
 نيكعتا ىلا ةنيرصلا [نيسلا دودج
 اهميدقت ةقيرط ىلع اهلسك
 يف أدبت مل ىتلاو .ةيوناثلا تايصخشلل
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 .ارخؤم الا اهنم صلختلا
 ماع ميهاربا معنملا دبع عم راوح يف

 لثما مل» لاق  ةعاس رخا ةلجب 2 17

 ينيضريو لثممك ينفشكي يذلا رودلا
 :. «سانلا ريدقت قىنيطعيو ناتفك

 ماعلا نم .نرقلا عبر يف برقي ام دعبو
 تنك ول» ةلجملا تاذ يف .لاق 0١

 ينكل تلعفل يسفل بتكا. نا عيطتسا

 . «ةباتكلا ةيحان نم ايوهوم تسل

 ميهاربا معنملا ديع نا حض داولا نمو

 -- هتايناكما نا 77 كردي ناك
 تاهوي رانيس لالخ نم الا اققحتي نل

 وا دعب بتكت ملا .«2ةمهفتم .ةديج

 رمتست مل .ةقلأتم ةيحرسم صوصن
 امههبتك نيتللا نيتردلا دعبف ءاهتباتك
 حان لغو داعي قالح : جرف كيرقلا
 حرسملا ةبشخ ىلع رهظي مل ,يزيزبتلا
 نيتاه يفو . . .امهراوشم لمكتسي ام
 انك. عيهأربا مسنملا دبع.قلأت نيتيحرمملا

 دجو دقل .دعب نم وا لبق نم قلأتي:م

 ىذلا رودلا كلذ «لوضفلا ىنا) ىف

 نم ودبي يذلا لجرلا ا 0

 .«فرصتلا ءىس ءالفطتم -راخلا

 هنأ براجتلا فشكت .اجعزم يو

 .ءافصلا غلاب ينناسنا سحب عتمتي

 ايدام ليلق وهو .كلمي ام لكب نهاري

 نيرخآلا ةداعس لجا نم .ايونعم ريثك
 رد يفو , د ةيجبإلا ةايحلا ُْق مهقحو

 : ةعاربب ريعيل هتاردق قلطنت (ةئفقزإ

 ناسنالا كلذ نع «ةرسا ةظاسببو
 عفدني يذلا . يشمافلا .لمهملا . يسنملا

 -- عيزوتلا ملح ءارو هقاوشا لكب

 - يزيربتلا - لواحي يذلا ةورشلل
 ملا دبع هقاط تدبت انه . . .هققح

 ليثمتلا» ميموتنابلا نق ةلماك ميهاربا

 (ةيمهولا ةبدأملا) دهشم دهشم يف «تماصلا

 ١ لوالا نوناك 7/١

 يفو .هسالم ىلع ءاسحلا بكسي ثيح

 0 (ةيمهولا ةقلعلا) دهشم

 امك .خارصلاب رأجيف دوجوم ريغ طوس

 ذخأكو ثمتلا نف ةعيبطل همهف لحتي

 هسيجوت ديجي ناك اذإف .«ءاطعو

 ءايطعم .ءاغصالا ديجحمن .ةقالخلا

 امبرو قمعا ىنعم هئاغصا ةقيرطب

 . ىرخالا ةيصخشلا ثيدحل انيابتم

 تاونسلا يف ,ةريغصلا ةشابشلا ىلع

 ءادأب ٠ . ميهاربا نما دبع ماق .ةريخالا

 «لاحلا طسوتملا ,ناحلا بالا رود

 تدادزا دقو .هئانبا لبقتسم يف لمآلا
 ساسحا نم هينيع لوح ديعاجتلا

 تلجن ىتلا ةمحرلا كلت .هتمحر ب جرفتملا
 امدنع «شرعلاو بئي زا لسلسم ْق

 شارف .«حلاص ) ةيصخش ىللشم

 ةسلكلا الا :لوسقي 3و. عجسو ىرب

 6 ةسيرفلا ىلع افطمي .ءةبيطلا

 د 0 1

 يذلا .ديحولا لجرلا كلذ نم ىقنا

 برقا اهنم حبصيو اهمهفتي نا عيطتسي
 يىهو ءاهعم رعشنو .رعشتو بالا ىلا
 .ةشحخوتملا ةباغلا يف ىتح هنا هبناح ىلا

 . بلق هل نم دجوي

 ةدوع)» قف هرود نأ تسحا اريخأو

 هحضن نع ربعي ناخ دمحم ؛ نطاوم

 راودالاب صتخي ايف ويرانيسلا ةباتك
 ,. قيفوت مصاع ىعار .".: هةيودناملا

 لاخلا كلذل نوكي نا مليفلا بتاك
 .ةصاخلا هروذج ميهاربأ معنملا دبع

 جمل واح . يضاملا ليخلا ناسرف نم وه

 يف هب جزف ة ةلادعلا ققحي ناهقافر

 لقتعم نم القنتم'ةزتف شاغو . نجسلا

 : ةرود ةايحلا ترادو ءربخا ىلا

 هتصرف تعاضو .ريكلا هتاف .نيترودو

 يف وهو . . بلصلاو ديدحلا عنصم يف
 هنقيقش ةرضا فايكفت دشهشي مليفلا

 يتلا ةحيسملا تابخ نأ 0 ؛ةافوتملا

 ادي . هيف دجي مبنم لك نا الا

 : .ريبكلا هيلقبو .ناما ًافرم

 «راوتالا ود ءىضي نا لواحم انعم

 نمو . مهنيب اهيف طبزيو .مهعمجي ناو
 وا ةق المخ ةءاهيا وا ةقفقرز هحفل لالخ

 معنملا دبع ىتيع نم ةيناح ةدحاو ةرظن

 ناك امك .ءانه هنا كردن انلعجي . ميهاربا

 ميسنلا لثم .يبرعلا ليثمتلا نف يف
 اياطع انحتخيل ءاسيلا للستي .وتعلا

 انكارذا دادزيف .اديعب لسنيو .ةبيط كمي

 . انتايح يف ةنيمثلا ءىلاللا نم ناك هنأب

 اة فمات وو اعط 2 متع

 ثملآ ةغللا

 بع وعدا ا

 . ةغرافلا قيدانضلا «تويبلا

 ذفاونلا .تايافنلاب ةئلتمملا وا 5
 لاقتعا لواخت ...ةقلغملا [

 ال ةحتفنملا ذفاونلا .ىودج الب ءوضلا

 لب .رارسأ نم لخادلاب امع فشكت
 «ناردجلا قلع فنعلا راثا اهفشكت
 يف دتمت ةأطولا ةليقث . . . ةتغابملا لالظلا

 تالالغلا امأ ٍفوخلاو ةلزعلا تاحاسم

 مزبغتو .ًانايحأ رصتنت اهءاف . . ةفافشلا

 هضفرن ىذلا ثبعلا :نايحالا بلغا

 هب ملحن يذلا لدعلاو . قفحتي

 .ناسنالا ةماق تاحوللا يف ىواستت
 ةفك حجرتو انايحا .ءايشالاو ناويحلاو
 نا .نايحالا بلغا .ءايشالاو ناويحلا
 ملاعل افضو: ثيل اهلمحي ىف .تاجوللا
 . هل ةنادا ىه ام ردقب ةيثبعلاب فصتي

 . نانفلا ةمدقم نم تارقف تناك كلت
 تردصت ىتلا شيشقب 270 د دومحم لا

 اهيفو .ريخالا 3 ضاخلا ليلدلا

 ملاعلل هتيؤر حمالم نم اضعب عضي
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 هيديوعو دب بيلي تطوف ظن د دخا#

 ْ اقرا هنأ ١؛
 رفدلاو ىسنا ٠

 نيدو 0 نإ نت زل ا 2 ف للا يل و اح طيح ادج نوي دع حا

 ليحتسم هب محل ي ىللا لدعلاو

0 

 متصل ما عشت دسول  ةةيئاسلا دع حج تورت ورح ياو 2 و وتو عنا و تام تاون

 ديلاوم نم شيشقب دومحمو .ءايشاللو
 نم جرخت ةناحر# ماع تايزلا رفك

 ماع ريوصتلا مسق ة ةليمحلا نونفلا ةيلك

 ضراعملا د سلا ١ كراش ١

 ضراعملا نم اددع ماقاو .ةيعامجلا
 زع : نينانملا عم ةيثالثلاو .ةيئانثلا

 لداع .يمزع دمحا .بيجن قنيدتلا

 يجح ىبحي .لولغز يقوش .يرصملا
 . عادباو .لالهحلا ةلحمب دقنلا سراييو

 0 تاساردلا نم ديدعلا رشنب ماقو

 تالحملا ٍق يليكشتلا نفلا لاجم

 لوحو . ةيبرسعلاو ةيرصملا دئارحجلاو

 ةعاف ّك ا يذلا ريخآلا هضرعم

 اذه راد ةرهاقلا هيلبنأب ضرعلا
 . .راوخلا

 يف دقنلل مكتسرامم لالخ نم ا#
 ةيرصملا تالجملاو فحصلا نم ديدعلا

 ىلع مكعم فقوتن نا انل له .ةيبرعلاو
 رصسم ِّق ةيليكشتلا ةكرحلا حمام مها

 هذه نم شيشفب دومحم نياو .نآلا

 ؟ةكرحلا
 سلا نمفلا لحارم حم "الم نأ

 ةيليكشتلا ةكرحلل 2 ةيادبلا ليم

 ولاول نود ةلفلنات - 7

 قب سوفت نآلا ىدعف م ١1
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 ليكشت يف الما نفلا يف ثلاثلا ملاعلا
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 ىرن ٍفوسف ةطيرخلا لمجم ىلا انرظنو
 الو ءالكش اهل فرعن ال ةيميدس ةبيكرت

 تامالعلا لك تعفترا ولو ءاهجو

 تنا نيا تفرع امل ةحنجالا ىلع ةلادلا

 دقو ءداقنلا نم ددع رطضا اذه

 ةيلكشلا تاهاجتالا نم هيف رذحب

 تاحومط عم قستت ل يتلا ةيثبعلاو

 ضعب كانه نا .ثلاثلا ملاغتا

 ةليلق اهنا الا .ةداحلا ةيدرفلا تالواحملا

 داقنلا حرتقا دقف ةيسانملابو .ةهئاتو

 نانفلل داقنلا مساب ةيريدقت ةزئاج

 نانفلاو باهولا دبع دمحا يرصملا

 ينيطسلفلا نانفلل نيتيعيجشت نيتزئاج
 يحتف» يرصملا نانفلاو «نيزملا»
 .«دمحا

 5 ةدوحملا مدع نم ىئوكشلاو كم

 ٍليكشتلا نفلا ع. دبه نيب "لضاوعلا

 كفن نا ايل 10 : نملا اله يقلتمو

 . ؟بابسالا مهأ ىلع مكعم
 يا نيب لاصتالا قلخم يذلا نأ د

 ةغللا وه هيقلتم عم ناكم يا يف عدبم

 .تاوصا درجم تسيل ةغللاو ةكرتشملا

 خيرات اهتكلو تاالالد تاذ بيكارتو

 ةعيطق كائه تناك اذاو ءاضيا كرتشم

 يقلتملاو يرصملا يليكشتلا نانفلا نيب
 تاحهلب مسربي يرصملا ع 3

 لواخيو رجلا نم اهلقني «

 اهرابتعاب ماعلا قوذلا ىلع هي
 ف حئارشلا نا . مدقتلل لثمالا جذومنلا

 ةلاح نم نناعت يرصملا عسمتجم ا

 يف نآلا لصاحلا للخلا بيسب ةيناركقا
 رود بعصي يذلا 6 5 | ةينب

 . ةايحلا ف ل ءلا ناتفلا

 ١ لؤالا نوناك ١541 - /109 4
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 رهطالا مامالا رمع (اهقوراف)

 يف تددجن دق ةلؤملا خيراتلا ةربع نا

 نويهصلا نايكلا م ايقب .رضاحلا انرصع

 ٍق .ةسدقملا يضارالا ف .بصاغلا

 ةكلمملا مايق نإ :ىرحعلا ماعلا بلق

 انيأر امبسح نكي مل ؛ةيبيلصلا ةينيتاللا
 ةيرعلا لودلا فالتل ةجينشإالا
 اهاوق تبلأت ملف .اهذبانتو اهسفانتو
 دئاقلا «يبويالا نيدلا حالص ةدايقب

 ديعص يف اهتملك تعمتجا .ةرورضلا
 رطضا املو . كرتشملا اهودع ىلع .دحاو

 يبرعلا ملاعلا ىوف ءاقل 5 نويبيلصلا

 مهاوق ترابناو مهنعصض ادب .دحوملا

 ىلع تماق يتلا . مهتكلمت ترحدناو

 بصعتلا لماوع اهودحت .ناودعلا
 نحو ممل ع
 وضحت .نيدلا ءادرب هيسفن تقولا ف

 . ةريرشلا ةيعسوتلا اهعامطاو اهبرام

 يِتلا ةياورلا كالت: ب نذإ  هميبذف

 ىلع رركتت افوصف ضعب مويلا دهشن
 رمالاب وه سيلو .نيطسلف ضرا
 دختي نا: ثدحتسملا الو ثيدحلا

 دض هب رح نم يرامعتسالا برغلا
 دوشحلااه دشحي ةعانص يبرعلا ىرشلا

 . حالسلاب اهقرغيو .لاومالا اش نزخيو

 اذه لشم خيراتلا يف دجن املقو

 فورظلاو رميا .«شهدملا لثاهتلا
 نيثدحلا كنيذ عوقوب تطاحا يتلا
 لهو .ةسدقملا يضارالا يف نيريطخلا
 ال1 نيطسلف يف ينويهصلا نايكلا مايق

 هكلمملا مايقل ةقباطم ةددجم ةروص

 موقت ةيرصنع ةلود ؟ةيبيلصلا ةيحنرفلا

 بصعتلاو فئنعلا ءىدابم ىلع اهلثم

 اهب تمستا يلا كلبك .ناودنعلاو

 لثم يف موقتو .ةيبيلصلا تاوزغلا
 لودلا مظعم اهرهاظت ءاهفورظ
 اك .ديياتلاو نوعلاب اهدمتو .ةيبرغلا
 :«نايسلضل 7 ١ رجا ايوروا تناك

 نيب ٍيبرعلا ماعلا بلق يف اهنوعب مهدمتو
 ئاربلا ةقرفم .ةذباتتم تارائمإ

 ىتح داحتالا ىنعم فرعت 00 .ةملكلاو

 اهذبانتب تلاز امو .مهادلا رطخلا تقو

 َليبَس بصاقلا ودعلل خيسفت ءاهقرفت
 نا لب ال دطاوتلاو عيسوتلاو رارتعمالا

 عم ةفوشكم تاقالح ميقي ميغي ل مويلا اهضعب

 9 .كلذب رهجيو قوهصلا ودعلا
 رثكا ودعلل ةيناحملا تامدخلا مدق نم

 تامدخ نم هل ودغلا تالاجر مدق ام

 90 و وك

 ةييبرغلا ةفللا رارعأ

 طظفنللا 3 0 لها لاق

 نكعي "ال ناب ..انيابتي نا امإ كرتسملا

 ءدحاو يس ىلع قدصلا ف امهعاتحجا

 اءزج امهدحأ نوكي نا امإف .ءالصوتي وا

 وا .ءصاخلل ماعلا نكمملاك رخآلا نم
 يمس نميف دارا يذل دوسالاك ةفص

 نا :لصاحلا بحاص ركذدو

 نال .دحاو ظفل |[هل عضوي ال نيضيقنلا

 نيب ددرتلا ةدافا هيف ويا كرتحلملا

 لصاح نيضيقنلا يف ددرتلاو .هيينعم
 , ظفللا نم ال تاذلاب

 ظفل امه عضوي نار < :هريغ لاقو

 . نيتليبق نم دحاو
 ىلع عقي كرتشملا :هقيلعت يف لاقو

 ريغ نيفلتخم ىلعو .نيدض نيكيش
 نيدضلا ىلع عي اميف .نيدض
 نيفلتخم ىلع عقي امو . للجو .نوحلاك

 نم :ةغللا هقف 5 سراف نبا لاقو

 اومسي نا ءامسالا يف برعلا نئس
 نوخحلا وحن .دحاو مسأب نيداضتملا

 .ضيبالل نوخلاو .دوسالل

 ناو .بهذملا اذه سان ركناو * لاق

 :ةديطور يقل دعو ميماب ىتأت برعلا

 نيدلا نا كلذو ءعءىشب سبيل اذهو

 ؟ةكينكفيحلا تسل بردا نااوور

 نا 7 نيدلا مه افرط سرفلاو

 دحاو مساب نيداضتملا ىمست نرعلا

 تبرسعلا مالك نم :دربملا لاقو

 .نيينعملا فالتخال نيظفللا فالتخا

 ءدحاو ىنعملاو نيظفللا فالتخاو

 اماف ,نيينغملا فالتخاو نيظفللا قافتاو

 نيينعملا فالتخال نيظفللا فالتخا

 .دعقو . ماقو كءاجو .بهذ :كلوقف

 . لجرو ديو .سرفو لجرو

 عومي يتيسر
 مك
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  «سرشلأ» نوكي دق ,ركدلا ؛ يعرشلا كنا

 نإ ءكلذ غمو :بعاتملل ًابْلَج مهرثكاو :كتانبا .

 . هيطعت ناو :نيرخآلا هب صخت ال امن هصخت

 ٍباسح الب كدهجو كياصعاو كمد نم
 «نانوهي رمعلا ءاقشو نينسلا تاباذع

 . يتلا ةوبالا ةبيرض نم ًاءزج امهارت تنآو

 ْ .ريعض ىضرب اهعفدت
 يقم نوكي دق 3 يعرشلا كنبا

 دش ول يلح - انف ىراو ايدل تك ازع
 نأ ثتحتو ءكمد نم ةقفدو :كحور نم ةحفن

 1 كحك يباجيالا هحولا امود هيف ىزرت

 يذلا ,عورشلاب كلذ كيرا نوكيال قه 17
 :دقو -ديرت يذلا حومطلا سكعي الو ءليختت.
 يف ءرخآ وا باك ا ام
 كئيب طخلا لع للستي دقؤلا ةضرامم وا: قرت
 ىقبت كنكل .هب وأ كب ةقالع هل سيل نم هنيب ددو

 لّشمي ىقبيو .كنم ًأثيش ًامود هيف ىرت
 كيلا تستي .كل ةبسئلا» ةزيمت زيمتم ةيصوصخ

 ءانبألا تارشع كيدل ناك ولو هدحو هيلا بسنتو

 ًابيرق هارت كلوح نم تفتلا املكو .نيرخآلا
 دكادشلا دتعو .كبلت تاضبني ةيلق قدي .كنم

 ؛ناميا نع كرْزأ نم ٌدشي ءدجال هرود ىطعُي الا .
 كفيسب .برضيو ؛ةعانق نع كتيضق لمحيو '

 يف كدانعو كخومش سكعيو :ةداوه نود

 كتالذحللم تناك ايا نكبلا :ىعرشلا كندا
 لع هرعهاتو دمحت كرا رنا طحم ىقمي ةلوح

 د

 دي

 هيج ب دج دج دج وم هيد هي

 'ىوقتو كب ىوقي نأ ىلع صرحتو :كيدلام ىلغا
 ناو ؛هيف صقنلا بناوج لمتكت نا ئنمتت .هب

 مل امب كآجاف نإو .هيلا ونرت يذلا لثملا نوكي

 نال !بورحللا هيلع وياك امدقع 5 كنكل

 نقلك اديك دلك نم انيح قليب دق كنب

 ا ضقخب سيلا 0 3

 «يرتشت» ه0 1 نا كح
 هتاقصاومي رشا اب ١ عْمصت نأ الو ءهربغ

 ىللم اركذ نوكيلس اومن تحتك نا الو :هايازؤمو

 وم د

 جن يو نيا ميلي اج

 هب دن جايب دي وزب دوج دج

 0 ور يع 6 و ع دعو حج جدع يي وجدو ديدي إب

 : كا دال

 4 د ف ب جف

 ب ع

 د

 اول وا «ئهبا ايوت هسبلت نا موي تركف نإ ؛مث
 يلغي ةيدل رهوحلا نا ركذتتام ناعرسف :ىغزآ | ١ ا

 0 "دلع مرج وه رددلا ١ ىلع ْ ننؤلالقصاو جلا

 0 : اراب

 ْ ةاجام كلذ 3 نكي مل 10 عع ناقرتفت اهدنع 1 ةيبرعلاةايحلا بناوج قلتخم
 ١ 2 رصقتو :هبلاثم ىرت دوعت ال اهدنع .امكنم يأل

 0 محخ لءاضتيو هيلع كتاضاردتعا .ةمئاق

 . ناك هنا آلا ركذت دوعت الو .هلوح كتاظحالم .
 : لك هيف دمغُت نا ديري ملاع يف ل

 ٠ يمأمالا كعافد طخ ناك هناو ءفويسلا

 اس 7

 مهن د ميش را ةيدرعلا ةيلا ا
 هحي اذ قحلا فقولا ةنارك تاك ايتكل |

 مظعم ف - اهتكل ؛معذ ...اوشابم ناك .لطابلا ظ

 عضو ىلع ىوقي ال نم ةرشابم تناك  لاوحالا
 ءزجبلا «لافتركم 3. ريسلاو ضكرزم .عانش
 - ةراعتسلا

 (| | موهلا هايإو فق  عوبطلا اذه  اننبإ
 1 ْش .حاتملا و تاداكمالا ءوض ْق تالا عم ة ةفشو

 هانيعر نأ دعب نسباف افذألا اهعم سيتحت ةفقو

 ادرهسو تأ ودس سمح انتعاطتسا ردق

 :ةبرجت ربك ىتح ن

 1 2 يمرع ناك هنا هيف اارْدَع ١ انيفكم اذه انخبا
 0 ظ ميقتلا» قبلا يموق ةادألا ظ

 م1

 سلا ذه ع 0



 اج جبسم عج بحجم
 ب ا وم دعو:

 اي سيب ب سس

 انس مسوس

 كيمالا نم ةدئاع تكاارم
 + و

 توقل ردات رحبلا يف ناسنالا تقتكا نأ لنه

 راربساو ءاملا زاغلا كفي نا ادهاج لواحي وهو .هموي

 ةس رقلاو ةديعبلا هئاجرا يف لاجو رحبلا بكر جوملا

 .كمسلاو ناجرملاو قلؤللا نكتحاي

 يف نوبهذي مهلك . . . هيدايص لثم رحبلا وصاوغ
 عاقلا ىلا طببم صاوغلا نا ريغ . ىتش بهاذم رحبلا

 قو كمسلا داسيض لظي نيج ىف «ةقاللا نع ًادحب
 دوعت يكل هكابش يمري وهو ءاريبك ما ناك اريغص .هبكرم
 9 . كمسلا نم عاوناو لاكشاب ةلمحم هيلا

 تلوحتو .هجاوماو رحبلا نودايصلا عراص
 انه ركذتن نا انل دب الو .تاياورو صصفق ىلا مهتاياكح

 اهم زاح يقلأ يب ياوغنمه تسنرال «؛رحبلاو حيشلا ! هياور

 زوجع دايص عارص ةصق يهو .بادآلل لبون ةزئاج ىلع
 .شرقلا كاساو ناتيحلاو رحبلا عم

 نِم هيداترف عماةتاياكج روض رهو ريخب لكل
 .ىربكلا تاورثلا نم كمسلا َديِبَح نآلو , نيدايصلا

 تمتها (ى .«تاورثلا هذه ارثك تمتها تاموكحلا ناق

 صضعغت ءىناوملا تحبصاو .ىربكلا ديصلا تاكرش اهب
 رحبلاو ليلل نوصقي نيذلا ةراحتلابو .ديضلا نفس

 مهو ةسايلا ىلا مهتدوعو مهقارف تاياكح .كمسلاو

 .ةراواقام لك ىمدكامسلاب ةراثع
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