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 ع إز   صصا  وربا  لج  ان  
 اهال  ريال  ص  ك ا  ا  م
وحة   طال  دتو�ص  اال وجد   كم  ,
 .وال اموال يا  وح اقال  صال

 ال م ال جق صح صا اقال عصرة الزي ا صم وك
 ,اقر الصة اليج ,ل يه مق ا وم .ل  ح وزوج م95 ع
 ريصي  بص   فب  ك ,اإذ   )ريصوال  عصال  أجا )حار  فرا   ان
 عض لت عص صوم روائ ورف م23 ع ع را  ول اقع
 تقان ر مصنا كح  رصو صال ية نيع ام يوال
 )  وح  صح  (  فصب  صا  ن  ص  صف عية,   اصول
 ار ماء حإج  اقال الصر  تدر جية   (  ف ب جء  لار   مق   .
 وط اج م صا ريصوال عصال جا  م م صص
 حك  م ب وم يوال ايال وار يح ,ص� صو ح
 ا راء وبال ا  مال د بع اإ ,ه , صااف ؤاصب ل .آفوا صرئ
قص ال ع طي ال الصر, ه تر الي ذات م ح انء 
 ص  ق  جق  صح  فال  باإج  ول. ؟(   صال وا�صاد   ال
 ر وانخا و ح ,وا طوال ال رصء النا وم هج
 زل صع و�صأم صعً.واوص بن  ادي اار بص صً او 
 اقال طال رصر الل صك ,  ًريصي ًصم رعب وا ,  ًحب
 ي.بال رصء الال صوع صا اقال رصال ال  صوع
 عص ئصن خ ة اوصة عصح  ي ح ع نصرًا انص ءا
 ح فال اقال عصال ا ئض وقؤ�صم لا صدة الب اقع
 ص�  مع  ص�  ح  ,جق  صح  صا  عصال  فال  زوج
 دداي وه ,ال ا ال ص�  ا5 �ص صوق.. ف لا فال
 م  89  ا  ب  ال  عصال  صا  ه  . صء   ك    اقع  ن  يص�
 ؤوصوم رف نج ا ف اع ال صال م ن عص� ات و ال
 ن عص� ,ذه  ةصح ,ف لا فال وا عصال ئصال خ
 ا  هصل مصة  الئة   ا  صال    اص�  5  صام  ب  تورف  ه
 فال اأ ض. عأمب ثح أنة وكئد الص ومة مكصم ,ائا�ص
 ا  ورغ ,  12 ع صال   صق جق صح صا  عصال  صا
 عصال أجار اح ر.اإصر الصنب وي ؤمي اي  ,ال م 95  ع
اية,    ح  ع  صص�  ح الصر  جية   م مدرة   ه  ,ريصوال
 جاإن  ع  وال  -رصال  ال  صص�-   ك    لاك  ع ويصر 
 دع  ص�  لا  صال  فال  ك اار  اثء   كا�ص  ل  .ئوث  ك
 1963 ص 8 ان  صا�ص ال ,اقال عصال ل رث ئق اأخ
 حال اقال صة الصم ف صي ال , بال يما صال ال
 صا م (ال صب صو.رصنب ا ث ع ف وي , ريال
ال بلرح( ح يض ص راه ص امي الاة واأذنب الء 
 ص� لا صال رال ئال صو ة الصا ت .زينوا نوا
 ال م اقع ع ل > : ء فج 1956 وال ع لال لال ب دع
 وع  ,ال ورواد   يا  رج  م اأفاذ   ووط  اموال الة  اأرض   أنب
ص الاق م ال, بن الص ال ا�صص ع ط ا, وبض
الة , وببي الاة.ف قو, وثرا اه وانص ع اأرض, 
 طال ه ل .د�صذرى ك وع ا ص�  .. اض الاأر ع صت
 ب اأري   ال ص�صال ك ,أزما م ع ى, واأخاأخ ة بم اال 
.ياة واال ص� وق  مه وي ,صوي صي اأ صا الل
 ج ا ج وم .لصال لول ريال دأ اأم صا اله ظ ل
ا�صر   ي اذ   اء.والصال  قصي  لوح  ,  ت  صال  راي  نك
 ي  اأ و  ,صوال  طال  ع  ئع  صاأ  نو  تق  ب  يا
 ان ك ,صال ب م ت ,ريت م صوي وقع  يوة اج
 واث يق اصال حص� ا ف ,اء الاب ار مأحا ئط ,بصال 
 ف رج  صت صم ,ص�ا لوت طال ريت ع اأم ,صن م
 عصال ا.يا طال امورد ك ,صل ديا  ص�صال ص د ع
 و حال  ع  وصوي ,أما  اآم  بق   ي يال  ,اقال
 يال ا بص� ,صال ص�ال اقال اطا يص� صاأف ريال تم
 ص�ي صال بض حؤ�صوم هئق ل ث تح وه ال ريال لر�ص
�ص ي�ص - ف- ورف حز وصر ,ح اعا اعاد مصن ا�صر 
 عصال اء. �صصال م افال وم . اال يح اج م يال
 ق م ص� ض ال�ا رال  صال ائال هص� بي اقال
د   صو  ازصوال  صلوا  ,ال     وا  ,ا  اب  ص
 اي صال هخ ك و ..�صصخ صض وم�أخا صوح ال اب
 ,صوال  ال   اأ�صء  الدد,   و ار   في    نم  رج  ,ا
.طة الوع صال يح ص�   م و اأع يوح تب صي 
 اآف  ا.      صو  ئوع  حا  ح  ين  ا  صي  مال  ع  ا
 مت ب قا لت اأ طى الال واأم أمب م يال صا
 تامال ي اأ ه اأج م بح في م صاق واأ.. امم واث ووب
ال ق ه الص, واأ ير ال ال ال وص  ف, واأ يض 
 رال ئال ك ع مع م اق ب  .ال ريال اجا اله  صب
الص �ص عد ه,  ف الص الاق ثرت الة , ثرة  14ز 1958 
ثرة   ,  يال ا�صر   رب  م  اال وير   ال  ا  ب  ل
 ع ال ي م صت ا ن ف.طوال صى لك ام ح

ارض الا ؟ اأ ن بص الط ال ي ع نص ؟ .

 صو  اتوم جد   م الاء  ابء   ي  اأ  م  
 ي  ح داعض,   ع انصرًا   عم  توم
 ع  يصب اصاء   ا  ح  م  تح  ع
اأو   ,صا  اطا حة  ض  جية   اءااإج
 صب مصًا   "  صال  "  ئلب  جم  ي
 اخال  ؤوصلب  راد  دو  خا  قال �صد   اأ

.اقال
الى,  الاء  ابء  الصاء   ج تارى   ا  وق
 يصب " صال " ئلب جم ل ي ح
ا�صازي عوان ص ع اهي الاء, اأو 
 ع  يصت  ي  "  يصال  "   ملب مجًا 
 ,وال  ال قض   م مر  كا   ي    اإ  صال
 يما ال كصال ج لصل ًصا ا

.صصال
 وال  وال  لال  ح  قصي  ا  يي  م  اإ
 ح تاأ,    واحة  الاء   كم  ه  , والصد 
 حص�  كوم الصاء  دواعض   م ارض   ي

اله لي الط م دواعض اصاء.
 ئال احا  عد واتصال ح هي , ب
 يما  هص�  يوح بإمة   كا  يصوال
 ص�  ,يما لاعض   اقال  ا  صت  أب  ,

 ,صال ع دو
 كة اص�ال ال لر بص�ا صو ق ب
 ع  ,  تصوت الاء   راصان ا�صر   هب
 ارهص� ص�و�ص م ب ا كال ئدم ي

.ا 

 بال  رصال الء   ااأح  ن
ًريا�ص  ًمصاع  ,ل   ااجة 
ًوبم  ائص�ا الو   ن حصًا
 وال اة   أل  د�صصال  ل  ًصرئ
 ص  وم  ,ننال  يصلب  ت
 م اأم وذل ,ص�وا رها

.وب  اإ�صا
 ريصال  اأحا  ص�ب  ك  نك  ,ايب
 يكا  ال  صع  هاأل ,نال
 اأح  فال  ال  عصال  ب

مصًا  ,نا ها   لخ  اأدا ,داغ
  ة, والأخة اهرة الخ ا
 صال  صال  ع   بصر 
 أما  ؤم    بال  وال وبض 
 ك  .  صته    ائص�ا  مال
 ال  صال  صن  ا�ص  ا  دع
 لا  ه  وج    ,ًم  صوال
 اج  وال  ,  نصال  كنوا

  .بال ال ص�ص�
 األ ,بال  رصال لء   ك ك ك

 الء الف مر – نص البض,
 ه ص صال صام ع لخ اأك
,ريصى الد الج وت ,كنا

ب �ص�ص ال., داع كف الى 
 بال  ا    اطوال  مال
 جحا  وت  ,يصال  ال  اإ
فض   ع وال ها,   ال قار    ع
 أوروبوا  بال  وال  ع  اجال

.ع واف ال
تتمة ص ٢

 جالف ي كم  هى شمث د الاس
  فىمص اخ تي اء... بالص دواع م
سح الي لي ال م دواع اضاء  

زيت

عد ماد: تح ك ال واد 
 ع تف ب مة هخ طال

 دسك ب

 تي صم.. .حصا دنب م ب
اصاء  دواعض   ص  يال  حص�  
 جال    م  اأخ  صصي  ب...
 ه  ف.. الصاء.  دواعض   ص  تم
 اقال  صال انصر   ب  ص  اأدن

ع اعاء الاخ وارج؟
   ال  ,صم  يال  اي  ل  ن  
 ع  نب الصاء   ب  صن  واإ  ,  تح
 ل  ص� اخر   ال  م  صال  يط

.ن

 صال طال نا كا صة لؤا�صوا زال أحب طال نا كا ت
  اخال اص  وزارة   هص  م  حا  ال  اخ صه �صصد   صم
 اه وال نج صف وا�ص ا�صال حب صال ا ت .. جال ي كم

. راج ال وان  ان.. اصوال صال وذوي
 طال نا كا

لد   كا اض   تص�  اع
 ائ صاد تم دع د�صال طال
 طال اد   ك  ب  يج  ب
 ب ركوم مة هخ ,ال كوح
 ت واعدة   ص�صال  تا بد   ت

.بار حب ا د�صك ب ع
 ص  ع  هصن  لر�ص   ماد   صوا
 ا  ,ب فض   عجا  صاال  ق
 اوال  د�صك    اهال  صوا
 ال  حب  اص�ا  عصت  وا
 اعصال وانء   صال ورض   دال
ا�صء,  دو  احا  فك  ودع  ركص
 اموال اهدا ا ؤكت وه
 ب  ص�صال  تل  جا  وعصا
 ع  ت اعدة   ب  ,وال اد 

 انال  يصب والء   ,د�صك  ب
 حصا اجاء   ع  وال  ا
 صي  ديصقوا داريوا ص�صال

.د�صك صل ال لصا م
 فك  قدور وم اث  ا  ه تي   ك
 دع  اع  ال  ,ند�صال  اطا
 ركوب  ص�صال  تا لد   هأيوت
اصع ال يل ال واد حاء 
 وع  إقب  صت  ال  زما
 ع  ث  ًع  تاعت  وغ  ,ص�صال

.اطا هك
 ام  ع  كا اض   تص�  وع
,تا ى مخد اال ت  اإ�صب

 ئا  وا  صرا  ت  ا  صو
.با ب منة واحل

 م عية   اصاأ  ت
 صا  لا انء 
 راف  وم  ,3ج  م
 ع ه م وت
الن م اأطا مدة,
 ص�أ�صا  زال  أب  ل
 اا  اإ دًا  ان
 ع وال  ,صال
 ص�  ئن اأ�ص�ض 
 ص�صال  ا  ت

 دئاءة هق ّإف ,ذل ب.مال آجوا مصوا صال حن م
 3ج  لج  ع  ن  م  صوخ  ,ج  م  ص�صال  ا  اص
 لوك ,ا ا ص� ع ألصا صت ع حم ة مأخا
 فصإب اأخى,   ج  م  تكو  انا  را  رطخ قاءة 
 :ًاأو.  يب اأمر   ب  صي  ,ا  إقا  اقا  اإ
 ص  جال  أخوت داعض,   ع اإجز   أجت  و    اإ
 صوت صوا دهت ال وا وه -ع صت ال طا
 اأطا  توب  ,رصم  صب  صن  صت  اأب  -ص  ااأط  ف
مصة   ,ا  وغ  ًيص� داعض  اإنء  بصورة   ا  ,ج
 نال  ت و :ًنث.ًوف ًق ها,   و�صال  ة اب اإ
   م  ك  ف  ع  هكب  ,ا اصدة   اأطا  نج  م
 م  افوا  ,ح  ف    صخ  ,صا فز   ع  أخل  ف
  تب ,و�صال اص�ا م ًية« اأمصال« يح و
وزيدة  والصة  داعض   ص  ب  ه  صال  صال  ف  ,وراءن
 ب ًص صي  ,ىصال ودح اإ م لا ع صال
,صم  صب  ي  نصإنا  اعصا  صاإي  :ًلث.وت  نال

الص والوض واباز  اإطر   م أكف  اأك  نصإنا  صال  ًّم
  ي م  اأ  ص�ب  صت  بصال  ال  ّاإ.ديصا  ب  دا
اإطر   ع  ص�أ�صا الى   وم  صب  ي   ,غ  و  اا
,وف نم ق1 واتج ار 2254 وبلب ًم ص�صال ا

 لج    ئن  م  اإل  صال  ّ  ّع  ًصاأي  ي    إنف  ذل  م  واأك
 اأ اعر   ع  ,ئوق  اإ  ي  ص    خي  واإ  ,صا  3ج
 اإ »ج » ني ا ه مصر وع ماخ  تت ب�ض
,آا  وح  صا  لا  ين  م جى   م  ّاأ  اأ!..صف  ولال
اإ الصا الجص اري حلً لل الدم واأخة, ًصو

 ل ديا إقا وال فاأظ وت يت ع  ةصم صي
.»ريصال«   م ي  ,اءصال ع ,ل قوا ص�صال

 ب صص� ال ص�صال ا ت و ع ص�أ�صا ؤوصا ّاإ
 دو اإ فصاإ  يا م ً الر الص ص الي اة, ,ص
اإق واأطا داخ مصدة تح ب ال وو ا�صر 
ًصم أتي ل ص�صال ا اأ ج ل صلب صاال م أ ,ف

 ي يا وى الال ام ص ر اأاع ع ,م ض ك�م ع
 أثا  ف يض  مصة  محة  واحة   دول  ريص� وجد   ًعصم

.يص م اإ إقا عل صال
 ا ين  تي ار فا�ص  ع يح اأ  إف  ,نث  حن وم
ًص�ص�  ,مصوال  وال  را  اطال  طال  ال  اإحب
 ع  آا  صو  ريص�  ت  م  صلب وها   ,ًعواج  ًديصواق

.ن نا ع
 شعرادة ال حزب ان ح وريا ريون اسة قيج حافتت•

المعارض

,أها لب باأ�ص نت
 بنا  ا  ه  
 صقت  ع  ال  ي
,  ريصم و  عية 
 ص�صال  صال  ي و 
 رم  بص�ا  ه  را
 عاج  اعص و   ص�
د   صل  اإن  .تم  لط
 ت.صوح  بان

 بنا  كا  ه  اأه
 طال  اغ  خ  م
و   ديصقا  ال  ص�ب

 .ص�صال
 ه  ه  لل   اأبز  و 
 ي  ك  هصن  ال  ال
 معا  صؤ�صا  ت  
 صص� اطى : اال
 ان  !  لاديال  !  يصال

,   ,اإذ   ريت  بان
أو مة و م �ص عية ,
  ةق بنز بت اأ
 ه م لصول ال أج
 يم” ل اإ .أ�صا 
 كم  صب  ي  “صن
و   ,ص  ن و   أص�  ع
 ص�ب  ي    اأن فة   ع
 ع  ه  م  ع ا�صار 

 ع  ذات  آا    ي و   ,ا
 ا   دصقا أب عال
ي مرا اأرب ع اأق و 

 .أغا ع ص�ا
 ه  صل  اطقال  اأ و 
 صاأي  ه  ب  ,ف  يصال
 دن بء حة بود    ح

.نصال م
ت ض2

 وزي  ئن  انغب  ئم  اأك
قة   م  ل  بم    و�صال  رجا
 رص�ى بض ممه ع ال رو�ص
اأو   صت تفض   ص�م  اأ ,  دصقا

 ريصال  ع  اأن مؤكًا  ,ريص�  ئ
 لنا  حا اأبد   ي  صاأن

.أ�صر اصض بئال صوم ا
 اأي  اخ ٍدا    اإن  انغب  وق
 يصل جية   صو
 ه  أ  ,ريصال  أزما
جة   دول  ننق قعة 
 صا  صا  اال إنء 
  ًاصم ,اص� 5 م
 اريال  اإ اصض ها 
و2268   2254  رق  ولال
 صت  ال  هوال
 ريص�  دع  ع  اإل
 ما  ارالك  وت

.تعج
 أب و�صال ص�مبال وذك

 اأم ,إجب ئثال ه ت عا
 ع ,ع تا   م  ت  ف ,آا
 ع ريصال - ريصال صوا يط
 ه  أب  وذك اكرة.   ئثال اأ�ص�ض 
 اأ صاأن ريصال ع اأن ؤكت ئثال

.صوم دهب صروا مي
 اء هاإج  اإ  عن  لل«  :صواأ
 ع ات أن ,ان اأ ب صوا
 ول ,ص�صال ل م ود زمح
جى اي ع 1 /اآ وع 6 اأص و 18 
 ئال يصال اإ صل عًا كص
 ب  ن  ل  ول  .ريصال  أزمل
 ولط  اإ ا�ض  ي  ,مال  أطا
,صب اار     انوا الوض 

.»حال يال ا هوه
ت ض2

ار اايف

 ي ركم  اس وا هفى شى ومصمث يخا
الفجة والثن يض  سحة الي ض دواع ااء



 ف ركب نب  طال  نا كا رصا
 جال  رم    صا  اتق  راصان

: صن ي ف طال صاح ا عورج
 جال يم ي اقال ص ءب رن
 اتء قاب رى مال اال اب اي ع
 صال  صوا  طصوال واش   ما
انا   يال  .يا  وك  ئصال وابء 

.جال يم  ه
 ي اج م مق ال لال صال اإ
 ص ص� ,طال صح ا دتوع يا
 طال  ل ل ,اال ريت  ةيج
 يال اعاء,   اهم  ك  صوت  ,مصوان
فا   ت  بصع خ م ي ا عراه
 اقال  ا   يش   ا      مظ

.ءاب حوت طب وا
 اج واكر ب الا الي خصا 
والصء  لصاء   حوال  ,يال  كم

.حل جال
صن اإ صن وم 

 يال وص ئال
طال نا كل مال ما 

 اقال صة ومح صت اقال ما( 
)وال وال وال ال وص قم 

 ما  تات  ال  اا    اث
 ؤولصب  رهص  ع  قا  اقال
 .ال الوة   الوب الد   واث  
 ص  م  ال  وك  ما  ه  صوت
 صاأ الاخش  ج ص�  م  جف  ل
 ا....أربا  م  ص�ت  أجا  كصال
 ش �صد للب صع ال ديصقا زما
 صصد اصال واإ ف ر الش ا�صان
 راوال رام قر و�صاأدى ل د والال 
 دال صال مح ت وال ه م و

 صي  صق وال ال وص م لب
 وت ب فصال م لخ وظ ر و15 م
 ص� الش   ا  ن .باأ  الش   وص  ع
 م  م  فت  رام  5  ص�  ل  ا3�ص  اقب
 يصت  لوك  د�صك  م  را5م  ري
وزارة   مب  اكا  ال  كصال  دي
   شوال ه ا ل وم .. ال
 صوت  اطا  هك  ت  ص�ق  وصب  ا
ع م حت وم زيدة ك  تصة 
 عال ورف ائصش الوف ئبال احال
 كص والء   وقوا  ائال ااد   ع
 صال كصال ع ي ال اتال يال

 ص�ص� وف صال ه ما ن ا..ديصاق
 ه ت ك اطا و ا دصقا
 وال  دحال  وك  ل  ديا  ص�صال
   مال  بل  ال اد   اأ   قصا
الا. وه م عل تص مصل ال و 
 ت اأج م صوت تماه مم  اءال
 إيب  لو ي ه ما ص�ص� م صلب
 م اخى   ئو�ص و   ص� ايد  و  الوش   ه
اج الش بقصد ك يل بف الش 
 ع  طوال  ب  دحال  وك  ل  ال

.اال  مال بل د الا.ال
2016 ايح

تتمة ص ١

هت ال صع و عن, ل ل ت دو نص, و ل يد 
ب ع اأح. ع اناع بنصرا انب و ت اجع و 
ت ذات ص مص. ص ال�صي و ال و ص ب اد 
 ط نج يال. صال ص�ة �صرع ط م جا أوربا
 ح و يب  ر وأمل ت  أب ءاتدعء با�ص يص دع

.مش ال�ال اص�ب اإ
 ن  صاأي ل ,أما يط فو ث ديصو اق ص�ص� كم
  اأو ي ش اا م بنز بلف :صى الا ع
 ال  ح و   صال  ف  .  لا  ت اجاء  لء   ص�اأ�ص
 صل,  ص�ص�  ج  ج  صي  اطوم  ص�ا  اكصا
بلصورة اأحدي, غص ابء دار ل ع حل ,وص ا�صار 
 صال ا و ت ا ز عجا  صال ص�ص�

 ه  ااإن  اإ  .,ص  ألصم د   اإ  اطقال  ص�  ال
 ايل صف ص� نصن اأ ك ,أج صن ب ا ب
 ركصاء لن جن لاأ�صال ا-صهم م م.ماأح ت
 وم رصب رعص و كب كو ح صب تص , ا  فب
 ال ال ك اإ لصو  ت تر , ق رأة و جصم أة اإصم
 يغ صج ن اأ  و, اإل صال م اأحا اآل ت ل

, مي ه م ع
 صال ال  اإن .ا-مش ال�ال ءا مج صن و اأ
 ص�  ال  يل لإعاد  و   ال  اأحب  ه  ىال
 “صن ا-يم” ل يصال  اأن ن ,ك لل.صال
 ك    مان   ,و   )حا الصر  و  بد�ش   ب  ل(
 ك  ت   الء  و   بنب الز     اإن  .  ا  ا

صء.

الفرص  العدالة األجتماعية وتكافوء  بناء مجتمع  التي تكفل  بالديمقراطية األجتماعية  المؤمنة  المدنية  القوى  المناص من توحيد كل جهود 
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تتمة ص ١

 ريص�  ح لوش   ف  ص  انغب  صوو
 صت صال ه اأ  أذها اإ بأن ذج, مًا
أثال  ذو  ج  ص�أ�صا  رجا  عال
اش  وال  ذل      ,رصال  اال  ااأط  ع
 مة وجا  أوا أما الصي  ش   دائ
 اواإي  كوت مإ�صا  وال  وم بال  وال
 اإ واأعد  اأخى.   بال  وال  م وعد   ديصوال

 ؤوصال   ًادورًا ك  ت  إقا  وال  اأ  أذها
.ريصال

جية    ص  اا�ص  ح  احقا يش   وف
مة   ت  ق اأفر   ه اإ  انغب  ق لوش, 
 اأطا  ودع.ريصال  دثا اإطر    ب وي
 رهاأف  وط  ج    دثا  اإ  جل  ريصال
 ه  ب بصورة   وذك  .صقا  ص�    اقوم
 إجا اإ صال ا ين  ي ل فر كأفا

 30  ي الصدر   1  ج  ب    ص�  م  وف  ,أنصب
 ع  ل  ص�أ�صا  ثال  وه  ,2012  ع  ايح
 ا  ص  أصوب.  ريصال  يصل  ص�ص�  ح
  خت  ص�م اأ انغب اأك ,ريص�  نا
,صاأن  ريصال  حص م وه ,ئصا ه م
 صوم  ص�صال  يصال اأبد  يدوا   اأ  وع
 يال  إف  ,ص�م  راأ  صح  اأن  بوت  .دهب
 ذل   ,ولال صؤ�صم صل حال اطال

صورة   ع  واأك  .بنا  ه والئش,   ال
اإعاد   ب  يا ال�صر   ع  ص ا�صء  اإجاء 

,دتصم
 ج  ريصال  ركص  بان اإجاء   ث  وم  
 ح ريصال  ع اأن  صواأ.يصال  ح ل يال
بصر   رصال الئش   صم  ذل      ,فك  ئصا
 اأ  وع  ال  صاأ  أنب  ع  ,صأنب  ,أ�صا
 ابم محة   دول    ًيص�  صص�  ك يدوا 

.ئ اأو ريص� صت ص ص�م اأ واأك .صأراا
 صع  ل  ق  و�صال  ص�مبال  ا�ص  ك
الار   اأ  أذها  اإ واأعد   .اواإي  ريو�ص رو�ص ب
 لال ر والال اإط ورة وقص ؤك2268 ي
 فصوت ا ص حوت صرش واا ب
 ت    ا  ,صا الو   رب اد 
 صت  ال اأخى   وال و»الصة«  »داعش« 

.ائل 

تتمة ص ١

 ا  صع  ج ع�ش     ,ج  م
 ص�ب  ,صال  يال    ص�صال
احا والى الصري الص, ميً ها 
,صال  صام  ع ومؤكًا   ,ا  صال
   صال  صال  يكم  ع ومصدًا 
 ا صى الال ودع . ال بال صال
ال بف اأص م اأج اإث ح الدة 

وبء دول فص الط وعص ال�ش.
 ال  ,جحا بكة   ,ال  واخ
 يل اطال ا  رك اأب  هت

.صف
الء   ااح  م  وف  جت الء,   ين  و
 أا م ا صعب ركصا بال رصال
  ا جة احكم صب ة, وقا
 لصإيب ورب وع وال ,ل  ةا ا

ل ا  اأ اة.
وف ي نش اكة:

 وم  صت  بال الصر  الء   صي
 د�صصال  ل  ًصرئ  ائإ�صا  حا

 أا    ولال  ننال  يصلب  ا
,بال  وال بش    افو , اة 
 ولال عصال ريت  رع صو ذل  ىوي
 ا  ب  صت  اأ  ي  ال لور   وط
 حا  واأ  صخ  ,الال  فت    ولال
 ا أخر اص�ا صي ال ,ائإ�صا
 انال ان ع مي قي  ,ا اله 
 ا  194 بلار  بءا   ,ولال  اراوال
 اإ  صال  جل الدة   ح  امإلب
 ص1948 وو ال  وا مه ال صأراا
 صأراا  م  صنب  ا  اراال  اإ

.ا نوال ريصوال  صال
 نا�ص  بال  رصال الء   وي  ك
 صال  ال    صت  أتي  اأ  يصال
 ال أما ,بال اأوروب دو ع ق م
 ص�صال  يا  ازدواج اأخى  مة   ؤكي
 ا  يصق  وت    صخ  ,وال  ت لى 
 رت  م يصع دول دع ع ,بال
 اإ نصإنا ص ائا صاأ ك اا�ص ع
 صال  ع أوجد اوا صا وانع 
 ص  تت  ال  كنا    اأ   صال

 ل    يلوب اأخى,   بال  صال
. ريو�ص

 ول اأي م بال رصء الر الا, يل
ق يص ال الص  وجد ع راأ�ش
 دب ة لا أا  د�صصال  ال
,ولال  ا  ع  ت  ال  ننال
  بال  اصلب  ي  م  م  ال  و
ا�صء  جاز   ع« ماأ   يك  ,ائإ�صا
 نال  صال اأو  بلة«,  ال  صاأرا  ع

الو وا لار 194.
 صال  يكم  ع دا  الء   ؤكي واإذ 
 عي  ف  ,ال  بال  صال    صال
 فب  ال  اإ  طال  صال الى 
 دول وبء  الدة   ح  اإث  اأج  م  صأا

فص الط وعص ال�ش.
   اطوال  مال الى   ك  عي  ك
 ت  ع  ,يصال  ال  اإ  بال  ا
 حا وم ت ع جحا صأنا
اإ�صائ ع راأ�ش ً م  اأ اة 
 بال  وال  ع  اجال فش   ع  وال

.ع واف ال أوروبوا

حيدر الزبيدي

 /  طال  نا  كا  ص  م  رص  
 صال بصال ايال رة الزي  ادب
 رف  م  اأو  ي  ال  ,جص  ع  زا
 ال قي ال ,جال ج  اقال ال
 صصب  بصأ  ال  يم  صصم  
 جب  وه  .صلب  بصا  ا  اأد قش, 
ها  اأبء   وك  مواه  ما  يرع  ا
 يع ن. طال اأج ا مص يال ال
 ء عصال صل صا وا إعا

 .جص ع زا ال  لح

.........
أمل حسين

 صج  م جءًا   ق  ًرف  اأرد "اذا 
 ..ًرف  صوي  و�ص  ,مال    صوو

"
 ا ااد اب صت

وصم 

.........
علي هاشم

ثف ان اغق بلمء م خص عد 
 ال الصد  روؤو�ش   ص  ان  ن  ..  !ا  وا
 نوا ال ص ًصاي ل .. ولال يت
 ..  !ال ال�ش   عوي  دع  م  ك  صو  ..
 ن   ا�صء   ه  م  ا  دنص�  صال

 م يى اص� م صن ول ...  !آا ف
 ع نا ن نم م ر! .. اكموال ال
 ه صق م طي ال وج يآخا
 رداء ف ع زال يي وم .. ص�

ابش!
.........

صال ظر ككال
 م مال ع دروال ه دة اال
 اال  ون .ل د اواي صا
 صا  اخ    رعب ب)قدة(   اب
 اال ك ف .ل  صش الف وت

 يوط  ص�وم قصة   خ  صي
 ال  وي  دق  م  ع  ت  ل
 ل  ا ا   اكت نى  لا   ,  ع
 ح اأ مي  يج ؤوصم ك ه .اال
 وت ت م ك صب ي ب ص� ان
 ص  ا  صخ  ق  اب  وعصم  اي

لصح, و ذل تر اما وجد وفش .. 
لي مص  ك م م مح اة,

 .م ب صي ه ص ف
 مج    ال  ه  ص�ب الصرة   **  
 ف  ائال  راجل  ه  اوال  ..  نبي
   ا  ب بصرة   مل  صي  اح
 نصال  فال  ذا  ال  وه  -  بال
 صف ,صاا صم ح م , -لال
 صخال  ديوال  عا  ال  ئو�ص
 ا ا صت ا ك ال ع فوا

.يت ال
  اح ا و ع و مش جارى رئ  
 أتي  ال بصرة.   ع    أتي  ما

.)صيو او )الا ع
 نص د ووق و اص� و راص�  ي
 ت  م  لصال  اك  .  مص�  ثان  و

عا
.........

Majeed ALshiea
 اوي  ما وغ ما عذا ا
 بال  نما دائة   يم  اخ  صق

لزراة الب  باد؟
 م صش   16  ع الش  الء     ع  

.طا
.........

صيذ الب ظك
 ا لمت ك

 ي  ك ا ا�صلت رتصح رم بب
! ص طل

.........
Ban Hashim

 ام
 ن  صال  وم  ال  ي  او  ي  وج

الر   ب  (  ال بء   مب الصة   م
 وصا  ال  لص  ع  ون  )
 صون  يون  ص�  ا  ع  ك  ون

 طوع  وا اة   الو�ص  ون
 ع  ب  ل  صا  وارو....  حصو
 ع  ك  م نى     يوب  هياع
والص انو لة  ال راح بصة 

 صال
 ب يان وان  ا يوب زي 

ع ال بز 
 زاج تص ع وم ال صواي 
 ي يوب ون لصان صون اكوال
 وك  ب  را وه ال ي ث

اوقت وايم �صدة 
 وي  ع  ه  ن  صاي  صا#  .......

؟؟؟؟
 ت صوك يبال ع ال ال ن ل 

ال ونز البي ؟؟؟ 
ب م و اأم ***

 م  صص�  صا  ص�ا  خ  ج
 مال  ما  ب  مق  ال  طصال
 ف  .ئصواع  طال  نا  كل
 اال م ءاة لع كا اأم اج
وقة   اقال وقة   ال كة   ئصال
 يصال م كا راأ ف صاو anb
 جم لب صت ال زموا ص�صال
 ا  صصا  ب  صال  ا  با�ص
والاأ   صب  ص�صال  ال  ااع  وع
ال  اح  ريوج  يج  ح بيد 
 هي  ال  حصا  ل  ؤدا
 ه  نك  اا  صال  ع  ام.  صال
 .ئصواع  كا  أم  عم  رازي
 ف  م  زحال  ائل بيرة   اأاب
انر (  اأه( ب ال�صل بصء 
اب غي بري 12 حيا , وتزي بش
اصعا ع وزيرة ااق  زار الصة 
 كع  م  يال  وص  ئال
 ح زيرة   اع  ,ال نش     يثا
 ريب  فصال    زحال  مخ  اكم
 ئال الصة   ا�ص  وق.  ايح  13
 م عد   كا    يال  ال واعصء 
 14  ريب  وا  فال  ك الائة,  الفد 
 م  نا  صال  م  ع  ايح
 اح  ال  عال  ب  م  ,الال  ح

 فوال  ,  ووال الاعة   ويال  ها
 م ف2016 ل اي16ح ريب نك ال
 ,اال ريج  ال د الا ص�رئ
 م يال وص ئال اقم ث ال
 نوك ,ل تنصوم ال لوم يصق
رئش  2016  ايح  ريب  لال اليرة 
 عخ ص�ب صال  نال  ع ع م
 ول  ما  ا رئش   ئون  صخ

 ب  ع  مم صرة   ن  يال  ,ص
 يص�ال  رب  ا  ف    ا
 17 ريب  نب  كا ع صر   ك.
 يم  ي  اقال  صل  رب  ايح
 واك  ,طال  صاح  ا  دتوع  جال
 م  مق  ال  لال  صال  ا  ال

جية   ص  ص�  ,يا  ي  اج
 .طال  ال واعدة   اال  ريت  
الوة     كل  مال  أما  ركصو
 مال  فال  قال دائة   ماق  ال
 اقال اهار   ص  ح  فال وزارة   
 ع  ف  ث  ,ال  اال  ئ  ا
 ب  ك  اقال اهار   صصخ
 جت    ا  وب  ا  واك  ,عاج

 م تورة اص ع دصار, واه
 بو  ,ئا  درنصم  مل  ا  دو
   اخال  ئا  اردنم ادارة   ت  م
 ع  يا  ق  م الوز   ع  صي
 صار مهل صصا ئش اصا

.صخ ف اب ص  ذهن

رادة الشعبيا
اليسارالعراقي
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جال ي رت طال نا كا

 ح اال  مال بل د الا ب
 ولال ال وص وش

اسن: ب مهض-ا الأل بد 
2016 ن26 ي بان

... ون ك

رال ل ننة قعو»2254« ق ..ريس ل  :انغب

وب  بال رء الى الق اع

اس خ طال نا كا طن

نم كفfacebook



مذكرات توما توماس

من ذاكة اليسر
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الشيوعي  للحزب  المركزية  للجنة  الكامل  االجتماع 

العراقي ـ تموز ١٩٨٤

 يع فر الضب ،يكا ال ز 1984 ع 
 دعا عاج ،  د�ضك د اع ق ك ال  
 اجاء وض ف مد وم و ظ ح انر 
لى الي م انضر. وق خ ظهة تض الة 
 نضوال  ارب  طق    ضال  ال  بضو
 .امال ضئ ضب ااح ب او ضم حم ضب
 ارائ ع ل ض�م ضال ذل  ال وج وق

.ضا ال ا�ض م ضلب

 ض�ضل  لا اراء  لوز   ايب  1984  ع  ّض  ل
 اضؤم لدة   ح  ا  ضل  ،ع  ضب  ا
 وت ض�ت  ضات  زال  م  ا  داخ حة 
 ط  ل ومة.   و�ض  ض  ر�ض  ا  ل
 احضب  جا  ذل    ا  اراءه  فال  ب

.بض� هنض اأة قوج
 جا  ذل حضر   ع    اهاب  قب  قم  وك
 م ا ض� ضة ليع و رغ يل ضم
 ل  ض  ىاخ ا�ض . وك م بجد   جا
 ال اهاإب قب لر�ض ت جا و .ء اأدعب
 ال  ا ض�ض� ضر يضال راأي ف اع
 م دال قا  ال ضا ادا�ض وع ضا

 .ض�ضال ل ضال ضرف خ

 مب  يكا  ال  اج اجاء،   ه  ظ  
 ف  .ا  يضال  م  يال  وب  ل    ئضاع
 ضا ال ح يضال راأي ا ع مع فر الاث
 احض�ل    ا انضر   ام  ي  واق
 ي وا ال اج م اخل جي يال فل
 ال ع ف ال اأ ،يضع ضاأن أير بضنا
 ضن  ب انضر   ي وا  ؤدم  ضب  ول  ضا
 ع م فال م ك .ال ع فا الع ضع
 زاوي  يض� ضلج ض�ي واب ) )اب كضى   ال
 ضو  ح  مع  فال  األ  ضن  عال  زواي  م
 ضا  ال  ا�ض  ن اضدة   اق بلضر 

.ب ضوال
 ع ،قب  لر�ض ء منا ب ،�ع نع اع  لك
 جم �ضى   توحط    ؤيي  و  ضا  ل  ضرف

.ضال ع
 يضل  ضا  ضم  درا�ض    جا  ذل  و
 .  1976    لال  طال  ؤا  م  يكا  ال
 فال م ك يضع ت ع يكا ال وواف
 ) ن اب ( ك و ف ) واض� اب ( جح ض�
 ع ا8 �ض ضم داود ( ب اب ( ض�م  و ح

 . ضت
 اع و ،بب ط ف ،رن يء الب ضم ام
 اخال  ال بد   ووف  وا  ف  .لل مرا 

: لال ال ض واث .ض�ل رضح
وقدة   نضال  طق قدة   ب  )  اندي  (  قات •
 ضب  ج  ب  ، اعاء   وع  وال  اج  م  او

 .ضئ
 ضض  ضب  ا  ض�ضل  ت  ضب  مق  •

 . فال ع زيوت
 ضون  ،تمضوم  عال اجة  بضاء   مق  •
ا   ال  وخ  ض�و�ض  ا  ض  نب

.ضنل
 يال بء  طد   ع  جوب  ،  جا  واف  وق
نر. وق اب بلار ، اذ ك مجدا  م ) دراو (، 
 د�ضال اكضا ا �. ةعض  ان ا
 ع قضان واع نضال ا ضوو درة ام م
 ك ال بح ح ضة لعة الير جضوا ،ا
ي ا�ض�ض لعضء. اذ  ي بء الي نر �ضى 

.ف رباق ا ومج د قع
 ؤا ع يكا ال رق ضاي جا اه و
 م  لر�ض  ت  ث  ،1985  ا  ال    ابال  طال
 فال  فضد الا  عضال دة اق

. ضال غل ل و�ض  يع

مفرزة عباس في شرك االمن

 ارب  ض�  ع  مك  ضب  وضي  او  ضم  ك
 اق  م  ولب  كضوال انضر  مرز   حوي

 رزنم  ذل ى. ورغخا ضة الواج ا
 امض ةع ثوح .وتضو خ ارب ض�  ءال م
 قرف د مع لخ ضا�ض ، او ضوم رنضان ب
قدة   رق ،ضوا ت ظ ة وال  ت   .با
قط ارب ار�ض مزة ع� ا ارب لخل والء 

.ف
 ض زو وه [ ،)  ( عا�ض مم عا ي 
 رنضان ب وا ضال لض  نك فال
 وا  ض�  ف  .ارب   رف لى    ضض  ]
 م ل قد عج1977 ل د عوط ا  ضم ك

.مة ااج
 لط وزنن م  ب عا�ض مم ض1979 ات ع 
 ط ح  ضال ا ورف .رنضنب لا
 اح  (  قال ايوا   ارب   اعضء   ب  ل  ،
 فب ضا ريه  ضوح .) ن وم يع
 ،  د�ضال  اكضا ب  ال  هب .لق
 واط لة   عف  ،  ضال  لح  رث  ضاي  وه

 .احض�
 ،ح  اب  فال  وال  ارب  طق  م  ا    ضو
 ض ل ادى ا�ضواب ل يض لق وط
 ع ح اب فال افف .وتضخ م  رزنم

.ط

 ع ضي اأ الوب ، م �زة عر ماخ ان
  فال ر ماخ ضا وواخ .طدة الق  فال

: تا دهم اخال ت
 ا  ضت  ال  ما  ب  ج  م  )    (  
 ا�ض ضا قوب .ارب داخ �زة عد موج
 ، ارب يم م اجاخ م ط ال �ب ضتا

 .لل ادى ا�ضبف
 .ب تر     ال  ال  ب  ما  ييم    اب
عء   ضب  ض�ا  وع  يال  م فا 
 وف بزة.   لل اضقء   م  ي  ضال
   ق  .يضو  رف  32 ازة  اعضء  عد   ضا
 جت  وف  ل  مضا  ك  فوت  ال  ب
  يل ارب داخ ب ي وك .مة ااج

.يال ل ضكال راض� مضم ئاخ
 رخ ا ن  ض�ورة اضب �ع م وب
  رق ،ا ا دتع عم وا عأخت نل يا
 أ له ف .ل مض�ا ا وف ج ا تاخ
 يضل ان اّدع ب ا وج ع ب ضرة وبض�

.ذل ب وجخ ضل ارب ااط  وي ،ل
 اح  ا  ب  ق  أنب  ئق  ف  .رواي عة   وه
 ضع  ضق   اوق أنب  �ع  ض  موع ال
 رواي  وه  .وما اثء   ضوا�ض  ل تضى   ما
 ) ك ضب ( وبضم ل ق  اأ ا ضى تاأخ
 ول .ما ييم ا ان ث وم هية ل نك
 م ا ين    ف ،وايال اخ وم

.ارب م ئض� ل ضزة وتا ة عضال
 12  اعا  ح ن  يال  ض م ضض�  وب

.م د اخع و�ض ،رف
 رنضان ضا م ع ضت  طضب ا وبوه

.هضوب ارب طدة قق م ب
 ؤ�ضا احا م وال ال إف ريوال ول
 ضح م م مال ضب نك آ�ضا ا اد ال

.وريضال طحذ اات  ها ضوب ال

 ؤد اان ض1985 ع ع يكا ال اج 
 فال أب وت .�زة عم ضم اث ابال طال
 ض يضك لب  ط ق ع واف ح اب
اعضء   فال  ا  جال  دو  ضض  ضب  ،  رزنم

.طال م
  خضرة   م  كت    ضال  ا  ت  نوك
 ض�ض�ا  ؤولضم  ي جيا   ض�ق  در�ض  ،رواا

.ح اب
 ع ا ع (( ار الر الض ضا �در ا وب

!!!! )) ض�

قضية سواري ـ حزيران ١٩٨٣

 ع ) ضال ( ي  وارب م  ارض� يق ت
 م نذ   ف  ب  وك كرا.     با  ضال
 ضع ارض�  فال ئع ضوخ يال اه ب
 جال  ضل الذ  ها   ي  و نى.   
 .ل  يؤيوا  )  ضح  رن    ك  (  وا
 ض اءاعوا كضرة اار اثأ�ضب ولا ينف

 .بح ضم
 اح ض�ج ضال فال أغب اءاتا اعجت وق
 ت  يق  وه ، اة   كاآف  يق  ق  ارض�  لض

.ام  وا ال وم ارض� ب يال ع
 .غا ج  لب ال در مر بال وع
 م وه ضال لح مح  ض6 ا اع ف

.م ال ل ارض� ض�
 طال قدة  اضر   دو  ،    ه  ضت  و
 ضنب طال  لضان م ذل افت ف [ لب
 .1983 اير     كال  جا  اث  اقال  ال  ن
 طال  م اعضء   فال وجد   ع  ضاي  دض  ك
 اق ض درغ ق ض�ي جار نن فال ك ح ،
 فال  و ك .ضئ  ضب  رم ب راض� ا الة 
 وب ،طال م ن ضرة ماث  اضم ح ظك
 افم دو طال  ت ،ط ع افا �. رف
 ل ا فر و�ضضنا د مع اف19 /6/ 1983 ي ي
 كا عا ع ؤوضم �. ق م ضت  ح

.] ض� م ب
 وا ال ام ) ضن اب ( زار م فال ضوب
 ب م ع ،ح اجن ك ح لال ال م ا

 اح ضو ، لضو م عة �ضع ب ول .ضال
 اح أب نت لر�ض ي وا ال م دمر قضنا
 فال وق ،تم  أب رض ب ت ق فقا
 ال ة. وفل م ضل ضي ف ضب ال

. اخ قم فل لا ن رت لال
 وط ،وا ال م را اف ضن اب فال ار�ض
ي. وتر    يا نم ا فقا ب ار�ض م
تض ه  جية  الط ف ا�ض وفة 
   ال  ل و   .دهوج  لح    ضوا  فقا
ي مضؤول ا م الف، ك وت ايض ع وجد 
ًضض ا  راأ  ال  ال  ا  ا  .يل اثر   اي
 (  نا  ل  ام  ،  فقا  ط  ضال  �د ق  م
 ضم إف ض�ا او م ) ضال راق م ك ر
 اطال  وا  ارض�  اه  وب  ب  يوا
 ضم م ا ل  ضال  ت ال  د�ضال
 ع  يض  م  اك  ضم  ب  لب  ناع  وق  .ح
  ح ا ار مإ�ضب ي ك  فضا !!! دا

!! دال ضال ك
   ض  ال  وا  ال  ه  ض  اءااج  نات
 ضال م ك ا وم فقا يح له ال
 ل ًدير. وتضنا م رف د ثاب  ف .ال
 فقا  ضب  وا  ال  ط  ت    ،ضا

.ال يخا ربا
 ت  ال  فا  ئق  مم    ضال  ه  ب
ا م ح. وا�ض طح لرا�ض فة غ قضة. 
 لي  ح  ك  ،  ا  ا  م  ن  ك  ك اذ 
 ئق ع يج م ال ضل اخ عم ا أجب

 .لا
ضخ وا ال الط وقدة   م ب اج و

: وه هق وض ثث ح ق ضا 
. ذوي ا فا ج ض1. ت

 . دة ا�ض2. اع
 . فا ئع ي3.ت

   ط  لول  .ولا  طضال  نن  ق  لب  وك
اج ي م الي ، ا ان وم جي قروا 

.اخ اج ا ضا أجت
 ط 1986 ، ح ع ر حت ا دو ضا واه
 ع  ،  دة حق  م  لر�ض ع ضء   وا  ال قدة 
 ح و .ئن ضال يضل طال م م اج

قما ضوط اية :
 .1ي م الي بضي ال دير .

 ك  نل  يب  م  م  ضن  اب  فال  ن  .2
 م اة مروا عوك . ئادع ضح دا ع ؤوضم
 ضوا ول  ، ض ل اذا ح ؤولضم غ ان

.يل
 ضرف  ال  ضال  ضورف  ،وا  ضال  ع  واف
 ،  با ؤونض   اضم  خت ضي  رإعب  طق

 .لق  و
 ع واضار   ضا اثرة     إوب  ح  ا�ض
 يلب لا دو يب م ضن اب فال ن

!!! فا ول ال
 فال  ضب  �. قار   ح  م  ضا  وب
 ع  ل  ااي  ا  وم  بب  م  ا  ضن  اب

.1988
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 ضال ا " ع ، ابال طال ؤا اع 
 ؤوضم وبضر     يع  فال  اضب  "  ض�ا
 عا  ؤوضوم  د�ضك  اق  ؤوضوم  اطال

.كا
اضد ا بأه اند ا، ب اؤ مضة، 
انضر   كح  يوت  ت ضورة   ع  يؤكم
 يها اضوال ا م يوت قن ض�وت
 ،د�ضك    كضال  اق  م  تطضن  ضوت
 تمضم  فوت  ض�    ضا  ال  ضوت
 أب ضا اال م ق ضل وال ،ا 
 بح ااه ل ، مضال ضال ضنا 

.ريتكال وا�ض ء اإنب
 عضم  ضت  يت  ا    ل  ط  وق
 موق انضر.   ئضف  ضون  ضب  م  ض�ا�ض
 م قضا انج ض�وت ال ية ليع حم
 اتال اقوال اال  ئض�ا ال خ
 ئضف اجت ال عضا عضوا قا لوت
انضر   كح ضة   ريت  اجم  وج انضر. 
 ا  اوا  وا ارز   واج  ال  عضوا
 وم مه ك زوب .اطال ضت ح احوال
 داخ ض�ضوال ضال  ال  ب ضنا عضم
اك ، وكل م بضك الى الد�ضن اخى. 
انضر  قدة  مكة  اعدة   اه  ع  جا  ورك
 )كم  ضع  م( كءة   يكم  ه  ضوت
 هب  جا  ضاو  لل  فضا  .  ال لا 
 ؤولضا  ضوت  ضال انضر   نام  يب
 هضم يوت اضلب يوال يضال وا
 يا  ل  اطال  ب  ضال  ع  واك اة، 
 ضال  ع  ضا  أثال  ذا  ضخ  زاا  م

.ضوال ض�ضال
�. ّض ،رضندة اة قك ار اق ء عوب

 م  ،  اطال  تم    فال اراء   ا  جال  ودو
: فال م ّت يضع

قد   وا  ض�  [  ا  ع  ؤوضم  مع  اب  فال  .1
] 1981 م ضال ا

2. الف رح ع – مضؤو حب ع انضر
 ال  [  لا  ع  ؤوضم  –  كع  ضح  فال  .3

] ابال ؤء ااث د�ضب

 ع  ؤوضم  –  )حاب(  ح  ال  ض�ي  فال  .4
 قال

اذ  اية،   ضال  ب  فم  ك  �.  ا  اع  و
 و  يضع  بب  ضي    ف اعضء   لغ  ا
 ال  ت  م    يضع  مم  اي  
 ذك  وك  .ع  اضوا  اطال وقدة   ضال
 ال ع م فال ضال ه ا ضا ف بض�
 وب  ،  احض�ل  ريض�  ا  ض� لر  كضى(   اب(

ض قا ا الض ح وفت  اذار 1987.

كيف تم تنفيذ قرارات المؤتمر الرابع 
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ب اؤ الاب  ي م رف �.  كد�ض �ضى 
 راكخ   خجدور  واآرا   اح  ك  :  ه  رف  ثث

. يب  ضال وع
 ا  ابال  ؤا  ع  راف  ال  اقال  ك  ورغ
 م  وزاد  مل انضر   ب  فت  نك  ئن  ا
 م  لب  فل  عن  ضو  يضال  تطضن

.ض�وح تيم
 ع  م  ضا  ض�  ب  طال  ا خجدور  اآرا   ضو
 ع اضل ح ض�  ا ن وك .ؤا
 .ؤا  را  نت مى   ع  طول  طال اداء 
 م م ضل ، ب جا م نا وانخ نضأ�ضف

.�. ت م ل ي
 عاج  ي  ا  م  ف  .ضي    ذل  م  ض  ل
 ب ضتا ضب ،فاراء ال ع ل ا يضل
 ضال  ر ومضنا  كح ب اغوال ئضا
قدة   ع الد   ع  ضوي  ضل  ،ريض�  ا

.ال فال م ضوخ طال
 فضال  ت  ح  روف  اب  فل  جاح  مق
 .ضلب  م  ه  وم اآرا     ض�  ع  ضوا�ض
 ركض جح و �. ضع أنب " روف اب بأجف

. " 
 ال  ا  جال اآرا  قر   ،طال  م  م  ودو
 ح    فضم  ك(  دع  اب  فال  واب  ،  لال
  اآرا  ي   ضاي  وه .لب  )لال  ال  ع

 ال فال يل ديال تضإتب وا�ض ، ال
 ا وت ،ريض� ا جر والضنا كح ت ع
 ب ال  ع م"  ن ادكا  فل  ريضنا
" ع ح ت . ها ام ت ا�ضءا كا  الضر 

لى الف ج عب واكادا ع ح �ضاء. 

٢ ـ اجتماع ل.م كانون االول ١٩٨٦ 

 ب  وا  دعا  عاج  يكا  ال  ع
اأعضء   م  رف  ثوث  ا  تض�  ب  ؤا
 .يكا ء الضاأع م واخ ثوث ض�ضال ا
 اأو و .ف 9 رف جا  يضد اع وك
خ لار اؤ ح الف الضة اد م اأعضء 
 رف ر اربضح ه ضضت يو�ض يكا ال
وبو ا قار م ال اكي، وه الف )ابيضر( 
، )ابعد( ، )اب نض( ، ) اب رب ( ، وبل اض عد 

.13 رف يضا
 مي  18  روف  اب  فال  دق  ال  جا  ا�ض
 ؤولضم  ي  وه  ،  عضم  اخ  را�ضل  �وك
 د�ضك  اق    ا  ب  ريضنا  كا قدة 

.) اطال ( يضال ضء الوال
 ا  ضم در�ض ق نك عضا ه و اوي
ا   يضال  اطل اآرا   رازي  نوك  .ض�ضال
 يكا ال ار مار قضاإ ل جا  حل

.ال ح ا لب يو
 ذل  م  ع  ضا    روف  اب  فال  في  
 روق ب ،ا .  فال لغ ضرف ار. فال
 ابال  طال  ؤا  رام  وف  لب ا�ضار 
 ذل  ا  فضا و   .ض�ا  ضال  ا  راوم
 اطال  ؤوضم  م  يضع    ضت  جا قر 
 ؤوضوم  قا    ؤوضوم  ض�ضوال  يضال
 يضال  يضال  ض�درا  م  ،  ضال  ا
 ل ريضا�ض اراتق وت ، ضاأ 6 ك ض�ضوال

.ض�ضال
 ريضنا كدة اق ؤولضم ي م يال نك
 م  ض�ا�ض  ال  ه  )  قا  (  ا  ال  ا

 طوان ،ضال وا )اطال( يضال ضال
.د�ضك  ا وال قا  ا

 ايال نك ب ،م ا اه ع ت  ضال ا ا
 اأ ب دال جا ا ضال أاأرج ف .ل يا
 اب  فال  ت   اذ  .إجا ها    ل  ال جى 
 روف  اب  فال  م  وط  .را  ا  ضلب �ضبز 
بإجزة.   را ا ضوال يب طق دة اال ع
وكل ار�ض الف اب �ضوا )وم عئ ) اجزة. 
 ّضف  ل  ،ضاي  مع  اب  فال  م  و  وج
بدة   اطال  ب وها   .دال  جا  ح الء 

!!! ض� ضب ريد اا فال

كمين الجندرمة االتراك ـ استشهاد الرفيقة انسام

   هم  ي  ا  ضال  وا  �.    فال قر 
 ا   م ت  م  ار�ض فا   ."  راكخ "
 23 زة مم ضوت )  13 ب ع ُّح  (  ضال
 ا  م    ل  ض�ا�ض  ضم  ضب  ك نضا 
 ف  خا  ال  ام  .ضال  ا   او   ض�ضال

راف ت ازة .
ة   فال  دهوق  ،1986  /9/7  ي ازة   ك

 .ضال ا ق م م ؤوضوم لك
 ،كال  اقال اود   ع "  زي "  يق اإجز   ب
 رة عم ضت اقال ضراا  كت ج 
ها   وي  .ب  اك او   عض�  ابق  اقا  ع �ضا 
 رياج رهر عضنا ع جي م اخ ا
 ضراا  ن  كال  ضراا  م  نث  وجخ  ح
 كال  ئال  ا ها     ضت  م  لوغ  .اقال
 خ اأ يا ت  دضر. وضنا ع يال ل
 دائ  كال  رما  نك  ح  ،  ا  ع  تال

 .ضوال كا
 ا دخ وق " زي " يق  رضنا احء ا�ضاث
 ك ضن ق كال رما ا ها اع ،كال
  ضة تم كت يق وه ،"  ر م "  يق 
 ضال م هي ضم ع ة ، وتعآوى لم بال

 .م ع ضي ج
 ال  مل  اه  ا ازة   ؤوضم  فال  ي  
 يق م ال ضم ب كزة با و ام ،ضو
"زي" لر ن قي "م ر " ودو ا ي ازة 
 ا ووب ، م عة نعة ومض ع ض ع
 ي  ذل ا فضواإ .عا�ض ع زةا ت

ال  مؤخة ازة.
 ض  ضال  ع  وضي  كال  رما اأفاد   ك
 م زة اكا يط ع وي  ب ،" ر م"

200 ما.
 فال الضة   ض�  ضل  وا  ضال  وم
منلا ام مض ) انض ( )1(. تق ازة ن عة 
 ض�  ضوا ضا  أرا  ع ق  ك  ف  .هاإ
 م   انضر   ام  .ال  م  وت  عضب  مل
 ب ال ن ائضع ضنا بعض ف مال
اراض الاق ح تج ه �ضات حي احا 
 ال وراءه لدوا ع نا ال. ام مؤخة ازة 
 ا  ادراج  دع ف ،مال  م ا  ضو ق ت 
 ا  ضنا  م  فال  ب  ذل  ب   و   ."زي "
 ضان فال ا ضال زة ما ت  .ضاي زي

 .ضل
 قر بب ر ابكال فال ر ، وفضان ض� ل ج

.با يلب  6 ب ف ك ،
______________________

 ،  ضا  يضال  اب  ،  ام  لنم  فال  )1(
 نج  ا  [ انضر   كب  ال  ،  عض  ئع  م
 يب ض� ض ضوا�ض ، ئضا م ثث ال
 .ع  ال الء   ب  ماع  ح باد،     ضضال
 ع نّ .عضة الضل رائ م ضاأن نك ]
 وح  اضال  ضو  وك  ض�ال ابة  اجة 
 ان  .  ضال  وا  ض�ضال  ا لى   وع
 وب ال ض�ضال ا ان ح يب طق ا
 و  ث  ضك  ح  يب كادر   م  ت فة 

 . ا اواح



 سالم الشريف

 ت سوم بر« السال« سو ألسم م اإ
 سي  ،لاأ�سر الت م لا حا بط ت
 سم  اسوا�س  ،اقال  تقسب  أ�سا  ب
  ن ًا، الي عسال كوا ريسى الال
اآفق مح ووا�س، �ساء   أب  سال اإرادة   ح
 اأزم ط ع م قا اه اإ .َِن  اأ ذل وع
 ح  سال  ودخ  ،لا  حا    لاأ�سال
 ال عجا أزمة اوح ع ك ،س�س� سن

.لاأ�سال اأن
تقادة �سوف لاأ�سال أزم١- ا

 قس�  أتت اأ�سال لب سال لا أزما
 اأزم اأع أنب ن ي  ،ريال ة بيف
 سادة الف .سوق ئن ت أ بوق ،ريت 
تر  مسى   ه  :أوا  ،يسم  اإ  ست  
هامش   دها�س  حن  م  ذات  ب  لاأ�سال  ب
 س�ال  هي  ال  لال  وموا  ،أفا  س�ال
 فسإب  ،اأ�سال  كا  دو    ًسسخ  ،دال
 ان( ب ت اأ جا م ال س�سال ئل
 ،ال دمال س�ال ااإح اإ .)حسال ع سال
 راأ�ش ا دة اإنواإع اإن ش عامه لب سي
 دسقا  سال  ت  ه  :ال ذات.اسى   ب
 ع  س�سال الة   امع  زت واإعدة   ،سوال
 س�ال  »را«  ي  ال  أما  .ال  س

.وا ع أزمل
 أوا • اسى 

ال سال ع أزما
ع الس ال ت اأزم ٢٠٠٧-٢٠٠٨ ع ا�سد 
 ها  أح  ؤقا  سيال  ورل  ا  ال
 بال  م  م  وه  اأ  ،اأ�سال الر     س�أ�سا

 .ا إنا عق  شنل
 اأج  :ئوظ  ث  ا  ال   الة   ح  ل
 وزود  ،عسال  ال    إنا فش   اأزم  ان
 ريا�س  ائب  فت  م  ،ا باأ�ش   عسال  ال
 ًا �سواأخ ،تموا ا ال  لع رب ذا
   ،  ق  سا الائة   ال  ب  إئا
لش اسة  اآثر   ب س�  ال  سن  قال
اأجر  با اك، ول راك ل دف واحة.

بال م اجت
 ق  م  ٢٠١٤  ع   اسرة   ،يم  نا�س  درا�س

:نم مج
 ال  سال  ع لنش   بال  م  م  ب
 ع أزما س٢٠٪ ع ن ١٨٧٠ اإ ٤٠٪ ع اح م
انش  ف  اأ�سال  كا  دو    اأم  ،٢٠٠٧-٢٠٠٨
 م مأخذ   ال  وا  ٢٠١٠  ع  ٪١١  اإ  ٪٤٢  م
 وش الب  بال ر مت سوي بسال را�سال

  .س�أ�سا
اإعدة   ع )اإ�سد(     ورل  ا السء  ا�سد   اإ
 اآخ مدور ع ع اآ س سب ًس� اأث ،راأ�ش ا اإن
الرة   وه  اأ لنش،   بال  م  م تيش   
ها   .أزما  ب  س�ق  يس  سان  ال اة، 
   سا  سال  اجال  اأ  اإ  را�سال  سؤوت
 يال  امال  دست  اجت  ه  أزما  ب الرة 

 .وريال امال ع

العة  الر الاأ�س ه اأ ي م  الرة 
 اأ اإ  ،دسقا  ال  م  )س  ًيت(  اأع
 ال م م اأق  اإ م  الرة انش مؤخًا
 سال الرة   يسم  ك  ع عا  ها   ،دسقا
 سال  ح    ع  نك  م  ق  اإ  سان
   ألسا  ه  ح  سا الش   ع  طل(

 )ه ان الال دأكا أو�سا
 ال �سى   ا راأ�ش   اأم  ي    ،سال ها   
 خال ر مأجا سش حت اأ ،دمال س�وال
 ،نال م اأ�سال كا دو  ال ا وه
 ال  ن  يسم  ورف  ،أزما  ب  رست  وال
 خال ر مأجا سح اجت ي ال وة. اائال
 ال  م  يت  م واأخذ   كا  دو    طال

 .ولال
  طال خال م لر اأجا سح

  ع ءج كا  دو   أزما  د عال  نم  اأح
 أوجر بأجا ع سال هأثب  ،ست امب س
 ع  خال  م اأجر   سح تش   ف مدة، 
 ٣٥٠  س  سنف    س�  ح  ،ال  يست  امب
 ،ا س� ع دمش الا اسال  وظ األ
اسة   غ اأجر   سع    م  عقا  اإ
 واتال(  ؤجا واأجر   )عجا  ما(
 ع اأجر    م  عقا  رف  اإ ًسو  ،)يعال

  ..واإل ور�س ،ائس
 اكا  ت  ال  )حسإا(  أتت اأخى،   حن  م
 اأك«  وج  »ال  س�«  ه بإعدة   وا
مون«، وه ت اإ رف مسى ن ال الائة. 
 يت اأج م سنف  ريا كا ،ا س� ف
 سب  ال  اسال  ع  ح  م  ه  ال  نق
 ننال  ال  ت  ع  ال  ي اإذ   ،ساال
 سيت وتش   ،ال  عس� عد   فب  سي  
 وت  ،ع  نك  م  سل  فسإا  ال  عس�
راأ�ش    ب(  سوا تيش   ع  مال  ال

 م ًة، باحال كسال س ع )ال و ا
اقسد ك، وتش اأو   ال  س ع قتا
 ق وك ،.ر.. واإلأجا م ًساأ ا لال روات
 سي  عال  ن يا، ته يال  ااق  س�

 .٦٧ ٦٠ اإ م ورف ال د �سدة عزي
 يسم رف ي ،دمال س�ال اأ ال فن م
 اسال  يسم ورف ،ا ال وراأ�ش   ش بقال
 سى السم ارت ف  ،ا اتب ال
 ،رسم سب اإل ؤداأدى، و�س م ،هل س�سال
 اهسم  اإ  دسقا  اهسم  م  أزما  ان  م
 ءاسال وانر   سست  م  ت    ،س�سال
   ال  سن  م  وه  ،يال  تن  س�سال
 اطال اكسا ا ت :اأوروب و ،م
   ايوب  ،نا�س    ت  ع  رست  ،نال  
فنس ، الق ال تس ف بسع اأحا »جية«: 
 ااأط  رسى يوق ،كا دو  مال د الس

.كا
 ا راأ�ش  واسار   ،كال  بس�  أزما  م  اإ
 سال اإحى   اأ  سن    دمال  س�ل
 رسال  ه  اهال  ريال  حل  س�أ�سا
عد   ارت  ،ال  س  ع  ها  سن  س

 ع ٦٠ اح م ال س ى عال جحا
 اأم أفا ان ي م ٢٠١٣. وه ١١٥ ع ٢٠٠٦ اإ
الى ا سل اه ، ف السر، ويا 

 أزما  بط  أب  ،ه اإسرة  ر   .را السر 
 ،حسإا س�سى الرة« ل« اإ لي وع
 اأ ت ًم نال بف .حسإر اسًا اليو

ًاكسا ،ًحساإ ،ي اأ ح سي  ايس� ح
.ا ة راأ�ش اأج ًك ساإذ خ ،ًاطد
.سإرادة الا  كش اا سع*
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الن�ش  نج  م اّرة   بال  اإ
 سؤ�سا  م عد   ح     مؤخا   كما
 سا  ع  لب  األ  ق    ل   واأفاد 
 اأن  س�    ،ال  دسقوا  س�سال
 ،ر�س اعاش  اأو  نش   اأ  دو  م  رس
 م ال ان م ى حك وؤست حوط
 ،اهال  ال  زم    ول  طال السدة 
 س�س� خت م ما اله ع ي وم

 بال ه ل أناءة مق و .ود لح

:آتا سا ّسن اأ ّي ،دهواأب
 أخي  ال كما بال نق اإ  اأو
 حال م ي ،نال انر العا 
اأمك موس ع ل بة   ننق ئا
 ح  سي    ساي  وه  ،س�وا  ال
 دة عع سف ي ال وال نال س
 م  »رها  رب« غء     وال  ع
 ال  م ها   .»وال  ا«  سي  م  ق
 يت ا ريل سي  رها م اأ
 ج م ،وى السا ع ع م سوا
 ال  س�و�س لسش   سع  اما�س
 م غار   ع  ،جا  عت  موع  ،ل
نس راه.و بّ م ل ال  ها اطر 
 كأما يسوال انال م يال اأ ا
 وه  ،رسا  ال  زم    رس  ال
 يسوت  انق  نك  ،احال  ال  ح
تقش  لب  وه  ،ول وعبة   ئا�س
 ،سسوخ انال ووط اأ اإقم م
 ب  وؤهكسو اة   يال  سف  وق
 ،ال  ا اقسد   سم    ال
روؤو�ش  ك  ظا  ويال  يوت
 س�  وق.راس�وا  يوال  اأما
   »طب  ب ياد   ال  ّا  ح«  م  ال
 ،يسال  م  ال ها   ع  فال مش 
 يو  اأما تش   فم  ط  و
 اأ  ال  م ها   ،يسال  وال  إرها
   بث  س س� س اهال  ه
 ظت  وق  ،ال  لاأ�سال تر   احم

 ّال  سأا  ان  م  سخ بسرة 
 نا اله اإ  نث.يح ا اللل
واسة   آنا  تيغ  ع  ال  سب  
 ق وتيش   نال  ع  »يت«  
 تسؤ�سم مو�س طال وع اتخم
 سال ّ  بال ع لوا يال
 ،بث  كاأم  اتا�س  س�س�  ق  ا
 ست  ،ابم  ااأه  ج    ا  مي
 ء ما اه ع ال اآل يو يت
 ع سال ،اأها ه اأه ب وم .ال
 تسؤ�سم ي درسم وق ومر اج
 أها سنر اء نواإذك نوا ديسقا
 وذل  ،ب  ا  ال  ع  نال  ب
 اراال  م  يل  ّا  سل  ا�س
دورا   كأما اإدارة   ل  ال  بسال

ح�س  اإقاره، و ط الار ١٥٥9.
 س�س�  ااأه  ع  ساأي الش   م  ّم  و
 ال تيش   س  وم  ،بل اأخى 
 لوا  امنا  س�ال  بال  س�سال
 سف م رج  غا اأن تسح ع
اأرجء    ا  وانال  ريسم   وت
 ّت ائاإ�س ا ت اإر�س لوك ،ا
 جال  س�سوال أما  ادارتا وق م
 م وال تل كأمإدارة اا قت ع
 ،ساأي  اأها  ت  س  م  ي  وق  .ااإي
 مه سب ا سو ول يال
 »عال  سال«  اما�س  ع  ،عسإخ
 يوال  لا  انوال  يسلب  ا

 أما  واأدوات  سج  نج  ا  ولال
 نل  واال  بال  اإ   لث.ا  
 ،ؤولسا م نال ولال ي  كأما
 سم  وس  دو  م  ريت  سخ  ه اإذ 
 ولال  وا  ا  وال  سل
 م  ي  م    سسخ  ،ف   الائة 
 مال  س الولة   س�سب  أعا  ّسلب
 ال  ئوظ  م واإلء   ،ال لقسد 
 ل يوال لا س�سال وت ،طال
 ساأ وق .كأما يال سال رّت 
 ال م ّا س�سال ت ب دنساق
 اءاإجا ه م اأم  ملب فس١99٢ م
 ّ  سب  ،بال  نق  ست  ال
 ع  ي  ري اقسد   ا  ال اقسد 
 رجا  يوال  اأما روؤو�ش   فت
 سا  ال   ا�سار   س  اج  م
 ت ع سف ،نال يا ع يو
وطأة     قت  ال  را  اا  ع
اعد اظ ع ا�س الس اسردة 
.راعوال عسال عق  ا اجوال
 ساأي  ؤولسا ا لا ال وت
 ه اإذ   ،ل  سوال  راال  سسه  ع
 س�سال    ّس  ر  ب    ريت  عسان
 ا  اهم ،ولل سا لوا يال
 سح ع يوال أربا   ع أوا
الة   عجا  وال  مال  ال
 ال ه  شب رس وق .س�وا
   اأك السّد   ع  كأما اوش   دف  

 مال س وج  ،بال ت
 م الن. وها   عم  س نال بلة 
 س�سال اأيس  ماق الي م الى  بز 
 خ  ّت  ل  ال اآذار(  ١٤(    نال
 يا سر   فب  سا  سال  اسال
 اهال ال  وع ،س�دة واسوال
لسدة   ال  ا ال  قال  أيال  ا  اإم
 ديسقا  ا و�ش عي ال  ،طال
 سال  ا اأو   ،نال  اطل  س�س�ا
 يا  هال  ؤولسم  اإ   راب.ع  سا
   ئكس  ع  لك  ي  ،ال  قا  
 اآل   الى   ه ركسم  خ اآذار( م ٨(
 افا و ،ئال ئال س�سال ال ع
 ئكسل  يوال  لا  س�سال  ك  ع
 و والد،  الد   ساأف  وال  سال  
 اريم  ع  وال  سسا  ركسم
 حسال  يأكا  سح  ع والسد،  الر 
  ،ومل القش   ف  .نال  م
 ف  يسال  وما    ست  رهاع
لإدارة   اأت  ،با  ه  ت  بم  
 ديسقا  سال  ن  ا�س  كأما
 ا بنر   يل  ،نال  يوال
 ي  ب  هوح  وما  ي    ال  وال
 ع  ال  ا  ،ساأو  ب  اأ  .ك  ل
 بال وع ،أزوما اخال يال سأوا
 وم يوال وما م ب سال
 ق  ،عجوا  دسقوا  س�سال  ال
 ال  إذعا  وسل  ال  سخ  ع  ّس�

تس قن الب اأمك. وي ها 
 ئال الش   اأ�س  ر�س  ع  ساأي
 ا  أ  ،كأما  اءاإجا  اجم  
 ست  ع  ال  ه  اجا  ه    ل
 اءاجا  ت  رب  سيع  وط  ج
   اسال  حس�  سح  ب  ،فك  سال  ع
  اأن  ن  ون  .ف  فسا  سؤ�سا
يز ال ب ماط واآخ  عق م اأداء 
.فسوا  لوا  يال  اأ�سل  ال
 ع ل ننر قم  بش عف ين ن
 سسخ  ،ل    بت  سؤ�سوم اأفاد 
 ساإخ  ست  بال  ه  نك اإذا 
 وما  ساأ  ك وتيش   ال  سال
 س�س�ا ا ان ع ا عن ك .يل
 ؤكون .طال رفسم  نال دعل
 واآل  بال  ه  ي  وج  ع  لك
 ع ،ئوط س�س� خ سم ا ت
 ل ب اأم خا ال  سح ار مغ
ا�سر.   ساأ  ا  سي  ال  ،وا
 كما  وسا  ريج  ع  ؤكون ند   ك
 ي نش   وس  اجم  وج  وع
 م  م  مسال  طال  وما  م  ع
 لوم  ين  س�س� اعد   م  ذل  سي
١99٢ ال م ّا س�سال ت م يب
 ،ا  طال اقسد   ت  ا  اأد  وال
 سأوا  دت وا ،رل  دة تزي وا
 خال  زيت    ا وزيدة   لوا  يال

والوة.

حنا غريب

األمين العام للحزب الشيوعي اللبناني

يالعش وال يَضُا ُب اطقال

!ظد الّت ذي  خ

م ه اي  ازم الأل ال؟ وأ دور لـ»السر«  ا؟

ثائر ديب

 ح  ،اطقال  سل  ،ائال  يعال  ب
 ب  ،اقا  ّح  ع  سا  ّسال  ه
 سوال  سال  ال  ب  ب  ازيجال
 ك ،سا إثوا ن ء واسة والَسا
 .يسال ال ن ب ازيجال َِق ق سل اأّن
 إّنف  ،الال  سي  اأ�سال  ال  ك  م واإذا 
 ح  ماإق  اإ  َاأَْم  ه  ب  ،اطقال  سي  
 ،)اطقتال( اأثيء   وح )سرأولا(  ّال
 بم  سو  ق  اأر�س  ك  ا  م  س  وه
 وم  .م الرش  سء     حسل  اطقال
 لسون ريوت يورة نس ث ّاأ ا هه ي
 اقا اه ،اطقوال الال ب اقا ّل
 ،جليأيا  ديسال  اأك  م واحة   ه  ال

.جلياأي ء لدال ب
 ين ح اأوروب  ل ًساأ ا َّا ّظ
 يال أنا ه ّ ّوح .أوا ال ا
 )توال نواإ�س نواأ لإيك( اش الب 
 اأن ت ف ،يسال ريتيوال سال م ك
 ال  ا  ب  اإ  لواإي  ناأ    اطقد
   يسال  ريتيال  ا�س  ح    ،نال
و .يسال ال س� ح توال ناإ�س

.لال ال م  ةئس� يسال أنا ات
 ع  ريا�س قى   ُت  ال  وال    ح
 عي  ال  َِلب  ازيجال  اطقال  سل
 يال  م  ع  ه  نساق  ول  .هجلياأي
 ال  اأواخ    رهد�س  اإع ّاأ  نجل اة، 
 »ويسوا مش ُول�ال ج« اأ ي ال سع مال
 كأمد اسال م سال يد ما�س دو َُي 
 دو اأو   ،إعا ها   ت  ال  ًمع  نال مى   ع
 وغ الش   ب  نال  سال  سال ا�سار 
 ال سخ د حال م ء وا�ساأرج  شال

.يسال
 هج  ازيجال  ت  ال  اقا  ّح  ح
 ،يسال  ال  ئسم  م  ألسم  ه  ،اطقال
 ع  سم  اقا   السء   ّوح  ال اباأ  اإذ 
 ن  ي  و  ،كأما  مواي  يوو نزيا 
 ف    ال  اال  ج    ّا ها  السء 
 ريال  غال   ١9٦٠. و ال   اإ  بان
 رم سنوال كأما رتال نواإع تد�س 
 اطوا سال السوؤ ع جش   م افنسول

ال ت ب�س ه السش.

 كا  كت  م  ع  ل  ه  ا  سي  
 م ل�سر   سها  كوا  حوال  لال
 كا  ه  نك  م واإذا   .اطقل  ِسُْم  اأث
 ،ذل  ق  اإ  ور ،سع  مال  ال  اأواخ  اإ تد 
   عن بسرة   ّوت جيًا   ًزخ  اّت  اأن اإ
 ال  ل ،سع س�ال ال ة مأخد اال
 م ميًا   اإل  سي  را اإعسر   ه  ع  يسال

.ال طم ًا ميوم احال ا عق
 اأ�سال ال وق م ه اطقال وسا اه
 رة الأ�سا ب ،ذل و�س م ّسو وج 
 ح م وم .لاأ�سلب  ًيهج اطقال  ت
لى   ائه  ه  ،راسان  م مؤّخًا   ال ها 
 م  ع  أسن  اأ  ك  ،كال  آنا  اطقال
 ال يال اسال م ،س�سال سا ا
اية   يسوال  سال  كوا  ،ال  ّت
 كوا السر،   م  ك  »ََْت« و   ،اأوروب  
 س�س�« ى، وا ال بإرهوا لسأا
 اإ  توت  سال  سن  ّست  ال  »يال

.ر والال
٢

 سم  رب  م  ئس�  ه  م  اإ  ،ه  سع  اأ  س�
 وحاأط واإ ،ازيجوال اللب اطقل
 ه  ح  ،اطقال  اأ  هاأو تى   ،يب
 ب  سل  ،اقا  ّح  ع  سا  ّسال
 سوال  سال  ال  ب  ب  ازيجال
   سا  إثوا  ن وا والسء  اسَة 
 ،آا ولن ال نال وحأطا اأّم .يسال ال
 م يسال ال ط   ال ال ى اأف
و   »اكسا«(  عجا  الال  اأج  م  ٍسن
   اطقال  وسا  األ  )»ال  م »الّر 

.ع اأزم اأت
ل  ن  سل  اطال  ّاأ  ه ها   ك  ي  م
 جلياأي  ديس�  عت  ك  هال  »سال  يح«
 ك »ي   ال  يال  ل« ل  ة، وئس� كى 
ب اطقال رب اإ ب .ث ىاأخ ديس� عت
 اأزم س� ه »يال س�س�« وب »سال يح«
 يغ  نك  ح  ع  ذل  في اإذ   ،ال  عسو
 أما ،ريج واة فسم اأج م يَسا سن
 سب  بت  يهج  س  دو  م  سي  ال

.طر الوال اكسا
 م  يخ سدة  نرد   اأ  ي ها،   ّك  سن  ك
 اأئ  م  ٌواح  وه  ،رول  ج  ه  اأول  .اأه
 ت بإجاء   ال ها  اإحء   وح  ،اال  ال

ٌيع  ك  ال  قال  و .دئوم راتست   ع
 س  هوج  ّلي  أوروبا  اكسا  م
 ك  كس�  م  وه  -  ١9٦٨  ه  ب  الال
 رول دًا - كع يأخم لال ال اكسا م
 يي بإجاء   اأزم  م  الال  ااإخ  وي
 دم  دم  :فس�واأ  اكسا  م  يّسم
 الال  ين    ديسقوا  عجا اسواة 
 ق ع ت  »س�س�« الل وت ،الال
ّة اأعف ع ب در الزدهوا سسال س�ا

.سع ائش وطسأا ااح ه
  سا )اسواة   اللب رول اش  ماأ  يو 
قسى   ديسواق  عاج  ايو  ل الش 
 .الال  اإ  م  اكسا  اإ  اأق ًّا(   ّأقل
 الال ل زمال زيدة الاإع اأ  ُي  وه
اجع  ت اإ م خ دول اأك ترًا وقة 
 رول ي و .ديال ا  الال ي 
ب فة اي الدي، م الا الا، وفة 
 يب  ،اكسا  اال  م  ،عجا اسواة 
اسواة   سم  سا  اإ  ذل يّى   ب جية، 
 سسال يا م َسُت ال ذات ا م
 عال )فة   س�ال  الال    س�سوال

اأخق وفة اسواة ب اأسش(.
 م ال الي كسا   اأول  م ف ال  هسال  اأّم
  سال  م ذل  اأ  دو م اأ�سال  ال
 :ال  لاأ�سال  اأزم«  بك  ف لة.   بق
 رج  ّي  )١99٨(  »ل ُمَش   م  
 ة عسورة الس اإ ،نال رسرو�ش، اس�
 ا او�سي اأ  ق لاأ�سى الل ة اليغ
 م  ّاأ  ذات  ّب  اأ�سال  ال  ُي  « :امأقب
 حاأرب  ت  اإ  سي  لاأ�سلف  .ازال  اإ
 ساي سف ،أنسا وكت واإذا م .ّح ساأق اإ
 .ازم  غ  سال يو   اأ  اإ  ا راأ�ش   اكم
جًا جًا   ً  ًمع  ١٥٠  ق  واإ مركش   ّق
 م ساأف اإن ال ي  وه ،اأ�سال ل
ال قّم اقسد   ازال  ين م احال بش 
   دو  ح  ال  س�أ�سا  سوال  ...س�ال
 اال  دسا س�سال خّال وس ه ءاتن
 خ اأخى  مًة  اجن  اأن  ؤ�سوا  .اطقال
 ل .ريدرو�ش ال م ٍطخ جا�س اإ  السّ
 لساأ  م  ب  عسال  م اة   ه  أتي    ا

.»سال
ه م حج ي؟ .

سعود قبيالت

 يت ه ّاإ ذي  ال ع طل خ
 ف سّش اُي ْاأ ّسوت ،ل ك

 !لاع ّي ْة واأّلب
 الال وخ امب ش مرت  أن وذل
واأحّء   ،ما  ع  يسا اد.. 

.ء لّأحا
  ذي )الاء كّ( ج وف وبؤ�ش

 ه ال�ش   يي  و  ،اأح  رهّسي  ْاأ  
وعء   اديّق اأو   ديّس  اإ يّلا   ْاأ
 سف  ف  ويي مؤاخة(.   ب( وجا�سش 
ْاأ ولي ف ،ل؛ ولش كع ول ع
 وعسا قح ع افم اتسا اأفي

 .تاموك نساإن وع
 يعال ول؛ فئج ا غه ،كا اأوب

!نزم وو ان ّعجا
ه ان فً؟ 

 اجب  ت  ال  ولال  ه اسد   ك اإذا 
فش  أموت  ،وموا الاء   يرع  
ّسال  أمال  فوت  ،مال  أيل  ال

 ..سل ّس�أ�سا جا و وال
 ق  م )د�سر   ال ال�سر  يّش   ك  ك
 انوق ائول ا�سة(،    اطقأوتا
 ه ها   ك – اإذا    ولال  سإنا  ح
 ّعجا يعال دول ت  ،د، فسا
 يعال  ه اسد   ك اإذا    اأم مجدة. 
 يّوم( مّدة   كسوال  ،ال  اأ�سل

وكء   ِْم  ب والسّ  قأّفوا  ،)ّسا
 تا  يس�وال  ،ّأجا  س�اأال
 ه  ف  – المء   ْس مسّ  و  ،ب
 ب  ،ف مجدة   سل  يعال  دول  ،لا
 يعال  دول  ِْم  ًخر�س  واأك  را�س  ه
 زاما م ّت  اإن ب ،بسال ّعجا
 ب ) اأو(   م أعوا س�وا

 واأك  .ق  ِْم  )س�وال(  سال  ال
.سا ير اس�ا نق ه ذل ع دل

!يعال دول س ع ّي  ،ذل وم
ي اإخا ، تيو دول العي بس!؟

 وع  ،ساأن  ع  ،ًاأّو ها،  ا  ط  ،سح
 سح  ع  لع  سي  يال  ال  ّك

. !ولال
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 .. تنمي م ء مهج حأص )ا فث(

!ئال  ُتك ُئظ

ُــالـ ـأظ قـ ربـنـ

م دمَ م الرة

را

 طل سا  ارا تن  ودور دا عطز ل دار ع..اراإص
 دمش/ زيوال والنش

)نرترا مج ير لكف(

 صاوال  ل  ديم  فال  ه  ت
 ب اأخى،   فال  ع  نوا  صإنا
 ويوت  ا  عصب  صم  فث  ه
 ال  ئص�ال  ك  لا�ص  ع  ،ا
 ه لا   ،وانع  ااأه  ل  مإعوا
 ص�صال ال ن اأن ة الة اال

.صرة لصدة اا بوا
ًصت  ا  ص  اأك  اقال  صال
 وع  ،مال  م عد  اماد   وع  زمل
 ع  حم  موح  اأن  دتق  وح
 ،وح  ال ها   صي  ال  و  ،ح
 ،موا لمء   حوا�ص  ،وق ودمر، 

 ،إرهل  اعوال  فا  ما  ي  ع
 ه يودم ع هصواأ احا صاأق وت
 ا م ئال ا اله ظ  ،آا صن م
 صاأ  وال والمر،   ال  هصوم والمء 
 لنر اأفا صاأ ب ،تمي ًء مج
 ع  ر�ص    ،تح  رت  اأ  أبت  زمم
 ،اكال  ا  فث  اقال  م  ال
 صإفا  يط  خ  م  ذروت  اإ  صل
 م  مت  ط  وم  ،يل  صن  ع
   ال ،ا فث ء مك ا
 ال باأ   ح  ،وزه اأو   ع  صنا
 تص�م م مء كموال ا م مي

الصة. 
 مي  ال  مال الاد   فال  ه  صاأ
 رهعب  ،ل  وي  م  وه ل�س،   إعا
 "أما  امك"  ي  ال  "ا  صا"
 ،ف  ،"تع"  صوي "فص"  ع افوي
   ال  ك اإذا   ،صت  اأم  ،ف  و
 ،يصال  بال    ف  ريال  بال
 ال اجم وب ل فوت صت ال

.اإل حوا
 اأ  ه  صا ها   بل  دف  م  
 ،ح  م  ع  ي  وم اة"   فب" ب
 اإ  ص�م  جب  ال  اإن  ،واأم و�صدة، 

 ن  اأ  وع  ،فال  ه    بص  
 وي صوي ال ص ي ك "بص"
حة   صل جيًا،   ه  م  ي  ك  صوي
 ل  ،صاواأم  ماآ  م  وي  صال
 صوي  وي  وي  وي  ك

.عوي عوي
�صاعً، فا   ل انفا   يال  بص  اإ
 ،ل ً ًنة ما ج ن  أن ذل
 موا  ال  هم  اأخ  صف
بة،   صال      فوال  يال
 وا   ت�س   "طال"  اأ  هع
 "بإيا  طال"  اأ  ن  و  ،وال

 وم  وال  وال لء   فت  ال  ه
 وال ال دي يال اإ ،ناأوط خ ف
 ع  ي ال�س  واإ�صد   مصوال  وا
 جت  ن  ل ،ة وزيب ال
 اقال اأرس   ع مصال  وال  لال  ه
 تموم  تكص�    ت  صن  و
 م متًا،   ًبص  ال  أنف  ،تقوع
 يوال  وال  ا  ائق  م  صصب
 نل  ومق  م  حت  ،هوال  يوال

.رح ح
 ا ال   ص�ت  ال  ا  فث  اأ
 عص ع ع صع ئن َول ،اقال

 مصال  اأها  وع  ،اال   اة 
اأرس،   ه ع صأنا  وج اأج  م  ال
 ع  ئا ا�صاس  صر   صج  ب
 ك  ب  عجا  صاال  اقوم  أعا
 ص�ت ع ا يوه ،كاأو م باإره ت
 صصال  م  م ت جء   ال  ال  فث
 م وال ال ا عل ،ال م اقال
ا�صار   ع  اإ  ي  وع  "عص"  اأج
 ،ًام  صم   لء   ،أموال  ،صال
 لنة ااكال  ع ون ،ًفوث ،ًيوف
 م      ال  "ا  فث" ب  صا

. أوجى اص�

علي مولود الطالبي

صو ٍب ّي ًوط صاأ
اأمُ ب وُ بلّى

 نا ا الب ُص َاأح 
 يال ِص م ٍأغب حج ّي َاأح 

ئا زياأه اأ�صارن تُ وتدُد ك
يال صص ُسفي اخب ُجا اله

ريال ا�صك خ ًطُس �صفي
ف ؤّجا ا اله ُصٍس تصر م َاجوح

 ..…  صال  َعصب  ُصاأ:وط  !…  تص  ب  ُف
ّا َعب ُاأن

!ُّال َرص ِصب
ال ِوال ِابِر الص ع ًل ُت

صال ِجصح  ي ْنٌس كاأر ُّنت
قب م ِدال ُإيا اه ٌجم

ا ثًصع ل ُّوُس تصون
أويال ق 

ا أزقس ا�ن  ٌس، وطبال ُا اوه
ِقال ُِس بي نك … وط

ال وط ي ان
ج ف يبال َص َأج ان

ا َصم ٍُد تصاأج يوب
وتُ اء اص  حج الس…..

أ�صا صن وط ي َِن ع ُصأص�
!صال ِصأ ِةصال َوق

يحيى السماوي

َِْص�  اإّن  رب
ِلب  ُي   ًته

إلا

ْ َمك ق  فصَ
...  نخ ُصََف 

...   ِال ِب َتوم
ً وِل ِأمل َُْيب

ِاب  ُ صْ وَخصَ

ْ مإما
َََْال ََاأك ّل ث

 أولا َُ صال  َب
ولوِر  ِاقل  واأرخ

ْ َمِل ِوال
ُصال َاأظ ق  رب 

ُن ف
 ف   ِال  َم  اأ ْه

الِ  ؟
 ف  اأخ   " اإبُس  "  اأ

البِ ُغَم ْ ؟
ٍاآي ُي ُْ ك 

َال " اأث  م َِِْج وف

ْ مع "

ٍََِر  ِلس اللف  رب 

ً قف ُت ْت ل
! ْ موِع ٍت ب

  رب

ْ مال ِمع م ه
 عج  ُي  م  ُأكي  ٌََن  

... ً
ًب  َأزبُس ات ٌوج

ٍرغ ع
! ْ مِال ِامب ف

اإذ ذا الرة ُ

محمد جبار ابو الزود

م دمَ م الرة . 
 ٍك  ٍبصً نا�س معا َادرك َ ان ي

آتب ً حذ مال ا�صوك
ُو

 قداء وطصال قب ) هب (
) صّ وف ووحّ وك وداوود  ( . 

ً نص ك
 اإذ ذا مإ�صا لب صن 

ً صم ّصلب و
اأ

اأ  اآبُء ،  اإ  ٍصم م م
 . صال   ٍدر�سٍ ب ُم ن  وم

مص  ٌ اخى 
 كال اآن  ِقسٍ  وال�  ن  اأ

............
 ٍإغس ب�اأ الاب هب

..ً بط  رقصّ

ً م حف
. ا  أنوك

............
اأَو .. ك  ا ؟

 تصال ت ال ال ذل األ م ،، ،، ي
 قصف ،، وا يا خب صت ح ،،

اورا وتب اخى ،، ايانً ب الصء .
 برط  ل  ،،  ال  ت الودة  صية   ت  
 ي  ال  حن  م  دال والاء  ارس 
 ال  ات  ال  رصو  ،  صت  نا�ص  :
 :  يغ  ًاتصا يصر   ،،  صال   الخس 

. ال وج م ص ق ك
 تصال  و�ص  بال  ال  فال  ت  ا
،، صوال صا ال ل ، راه مصك
ًط ا وب ي ك ، ال ل اح ك
 صي  ا  م  رغ  ،،  ال  م  ًفخ
 ص رق  صت س موب ، ع ب كّس
 ّصي ك ح ،، ال م ب ي م صا

. ا ع مط
 تصب  ص،،  تصاح  ه  ،،  صال  ،،  صال
 صال  وت الة  بس   واج اجس،، 
 رار عاذًا ؟ وي بصذا ت : ي ك لال

 ئصال  ع  أخي  وه  الل  وال  صال
. اك أكد يوي ي م مال

 غ  م  ًص  ،،  صص كصة   ًيط  ك
 ّغ  ث  ، صء   ك  م  غاف  ًبصق  أوك  ب

. لءة بك بال ا لب
 م ا،، ا صع داخ ا وادلب ات ك
 وف وة   ق  :م  ص  ن بصس 
 ي    ،،  يغ  صك  ً  لص�  ك  ،،،
  صلب صا ف ، ق م اقب  صي
 بصأب صا ك ،،، وبه ق ا اح
ًح  ص لمس   ال   تا   وه  ا
 ل  ،ص  ط  وج  ك  ل  ح صء   ّا  ،،

. .م صلف اجي
 عصال نع وم صا ال م صال
 ق  م  وت  و�ص  رداوم اصد   م
. اال ريت م صة الال ت  صال

 م جر لص ىص� ك م ص اف اك 
 ن      ال  يال ا�صء   م ،وبس 
   ال  ،،  صال  صال  م  اودي  ،،،  ح

. . ر�صا  ر�س من
 ح  ا،  ع  ح  ع  ،  وري  وال  ي  
 ع ح ي و ،، ًل صال  دورن ي
 يال ديصس والصاد اط ان ح ،،ق
 ب خ ال ك ورب ب ،، صال خي

. جال ام صاف م ًفخ صال
 اجت  ل تمًا   ت  ًناح الالة   نك
 ص�  س عال ال ل ع فرة بم
او   ل  صي  وال  ي  ف  ،،ؤوين  ون  ا
 وي صم ا  راأي س او يي ا أح
 م فص� ا�ص س اي ك ناح ا ي ا

. ا
 ول  ،  رق    دي  جول  ،،  هو�ص  ص
اطد وك .ك الال ق تر ذا ي  صر 
 ا  اا�ص  اح    بصال  م  ع  م
،،  ص  ي  وه،،  دحا  يا  ت  
،  بصو  ب  لص و�صا   ،  ع تثوا 

 ع صوت ب ئو ك،، لا بحواط
م ك الص،  ي ل �صى خ م مأ 

ًوط  ،، خة   وب  م  ثث  صل  ،،
. . صال اود

 م وح ،، لس واصال م بغ ،،صال
   صال  ا  ال  م  ل الالة     نك
 ادخ  ا  ا  ،،  بغ  بلف صء   م  أكل  ي
ًصوح ًيص ل صس الن ا رال ذل
 اب ف ،، صال  ءصال م لوام أب
 ك ،،صال م وجخ ب ح رق  ًدي

. صت م ل وي ه وري
وم او فص هو لج  ي ل مذ �صى 
 ي  ف  ،،  ا  ي    ال  حصو  نصب
 ك ؟ فري م ا ؟ �ص ب صى كت
 لح  ءو�ص  ًيط الصء   م.ال  ق  الال
 و ،،وال خ صا اله ،، صال جال
ي ا م  خ ال او وق احص �صرة 

. ا ا ل وزوج جال اه وف
رمد   : �صى   صن    ال  ذل  م  ي  و
 وك  ،، الالة   قاح  ق ومبس  الاس 

وك،، اوراق صا

  ، أةصال يح اأد ه أطا اد
 ي ك ب بم اأدب  ي  ال
   ، هص قوا س اا ل ع
 ب صف  اال ل  صت اأد ي
 أطا  ل  وج  ت  اأد  ه

.. وال را صاك ع
  كا   دورا    ر�صا  أدل  ك و 
 ان  خ  م  ال بق يت

 يبال ال صال
 لب  ي  ال الس   ع  اإ
   أدا  ي  ال الور   ع  اأك
 ق .و   وم  يص�  صص  يت
 ال  رال  صح  لال  صق
 ت  ال  احا  م  ع  اإ

 ت  اأ    وال  صص  ف
 صح  ارم  ف  عصوم  صص�اأح
 رال وخ ال اإ صب كح
 ب ال اإ ث ، اا اكت واإ
 ت ح ، خ ه وم واق هم
 اتب صل جلصال  احم
 مم  ذا  صخ  صص  ل  وي
 احا  ه  م  حم  ول  صم

 صوال ال  و ي اأد
 اأ    ال اأ�ص�س   ه  ال  اأد
 صم أدبا فال ك ع ت
،واإ ال�س ا يأت ب ج واأرى 
 لال م ب ي اأ  ب فال اإ
واأ�صس   ئب  اتم  ب  فث   اإذ 

 ع ة يوط
و   فال  صن    ك دور   ل  أدف

  نصنوا  يال  وال  اا
 ،أطا ذه  بال ال ص�وت
 ،  ع أدبا  ائال  يت  لوك
 و ، ا صوال عدة الوزي
 يوت  يبت  ااأه  ع  ت  اأ
 م ة وهح صوخ وم ع ق
 جلصال مير الال  اج
 ت   ت  امب  خ  م  ل

..  اروا عصا�س واا ب
ظ اأد الل  ني ال امس 
�صا   ال  اأ  ح    اأورب    صع

أوربا أدا
 و  ال  أدب  ص  اأد بإيد   
 وج  صل  ادم  م ا�صدة 
كأد طل م الس  الاآ ، �صة 

 اد ، واألص ة بوع   ال زي اب
  جلا  ودم وك ،   ول ل
   ل   لر    اأع  واإ  صال
 م   ف     ل  وت   صت
ئص أ�صوب  ، ال ة لك

 انوا  وا الحس   جف  
 ع  راتوق  اركم  م  ي  م  وه

.. ال
 م عد   ه  نك  يال  صا  
 أدب  ت  ال  وريوال  ا
 ائال ت  هأثت ل وك ال
وزيدة   ال اس   يوت  ال
   ال  ل السء  لى   را

ومم ا ه م
..  ي ب مي ي اأخ يب اأو اإ

 صال دور    لس   داع    ال

 نك  واإ  فال  صص�ؤا اأو 
   ال الصر   م بس   ت
 عصا  ت  أ  ،  ر�صوا  ئال
 ي يد   أدبا بدة  واإحص�س 

.. ل ومم
 ء الاق  ع صت  ئلف ،
 ال  ل صخ ء مصاإن و
 ألا صاء   اإ  أا  رصي  ب  ،
 اأ�ص  م    وم  ونإلا
 ل  نصإنا  عل  مت
 ، موال وا ال ع صب
 دم يإموا يأما و اللف
 ع أى   ال  ف  لاأط  ع
 ا  ع  ال  صواأ  ال  ت
..  صال ء  هال فث ت  ال

 ر�صا ال ف ال ار�صم و
 رجا ت وال وا ا رو
 ف اعت  ف ال ا ص
 ،   دراكوا  ال  لال  راق
 صل ت س والصال ه م

..  اإل     لل ا
 س مب   ةس  جصن وج واإ
ه ااص  ف   ار�س الء 

بال ا صت نإمب ال
 صم  صب  هصت  اأ  ي  ر�صا
 ، ى الل  أدبا وال اإء   
 حوا  ءي   قصس   م  زت
 ث وم اءتق ي لل را�صال
 لال ى ا�صم فوم صقم
 ال  رو  وت الصس   ل
 صئال ادة  اإنصء   يل  ال
اار�س     بال  ال درو�س   
 بم  خ  وم  ب  ت  ت  
 ي اأ م ي لط اأج  ل
 ك ت ف لا   ئصاإن  عصم

، لا را�صال 
اأ�ص   ع تر     اه  م ول
اأد ال  ه ع وجد مف مدي اأ 

بل تال فل يوم
 بك تال ع س يال اأ ح 
 .. ص� اأدب ها اإيم أطس لصق

 ال صاأ م اإن ح 
 فال  صؤ�صا  رصت  ا  ا يل
 ع  ث   منب بعد    يبوال
 أطب  صخ  عم إصار 
 فوال صال اأها  ف اعت
 وت  يبوال اهوا فوا
 ال  ف ن�س   ل  ..  ال  وال

.. صء ال   أوا

 يص  (صصال  عا  رص  
اني( لت الاق ا  كا، 

 عا  وه ع�س.   صخ  رح
)ذح مي م اأورا ( ب نال

 ع  ا   ياأن  يص وتس  
غدروا   يوال  عجا  ائصال  م

 انب
 ع تصّوا   ول  ،    أ�ص
 طال دة اال  أموا قال وه

.
تور   ، قصس   ث  عا  صت

اأحاث م ب الا وا وكا

 ، 1932 ع ول مص صت ف 
 صء الال   ري دورا ل
 ص�رة مث ااإح اأدى اإ  يا
 صال الئس   ح  اإب  ا ها   

 ، دور الص� بصال
 اإن وق م صق وق وب اأن غ
11 �ص 1973 جى اإعل م اإ�صد 
 و  صال  )غنص�(    صري
   ح اأرس     فغ  اإ  داإق
 اأح  ااأخ ج واأل وق يت

 . )غنص�( ارص
 ج ب ق ال صحال يال اإ
 اأج  م  ل رما  جرا(  )فر   م
 ال اأرجء     الوال  صإنا  ح
 يصق  اإ  دائ مزا   م  ك  ل  .
 ع  ناأغ  صام  نك  ف  صال
 ك  .  عجا  وال  صوال  ا
 ي  اأ  ق  نإ�صب  أغا  ه
 توك )صنم( اب وه وي

: ت
)صنم(

اأغ أج ح الء  اأن

تصب هاأو ل
بال اأج م ول

دصال رج صي ال
أ ق ه ق اأرس

 ص مال وم

مال ه رج اإ ن
بال صصوي صي
س لل رج اإ

صوال ل مال
ي ال صل ول

صا دهي ب

م أخت ال أغل
صال يق ت ح

ي رج �ص غء
ناأغ صب ي ح

للب اأه  اأن
اأو اأ ي البء

.. ب  ئن ل اأغ اأن
.. ين ب ع ل ص

عالء كريم

 القاص جودت األنصاري 

سالم وريوش  الحميد 



ت

 وي س�م ب اء ماأج ه "بّا" ا ه اإ
 ك اسة.   مإ�سا  لاديال الهة   لساإ
 يأخا  يال ع  ى   ان   ا�سار   ان
 ريت( س�سال إ�سا سق ولت د. فسا الب
 ك    سوا  ال  )راتوت  قوف  تموم
 سون  )سا  ال  نث  ايب(و�سلب  س�م
 اإ فساإ فوال ال ا د مع  ض مب
 .بال وغ بال سال اأم  ا اسع
 ه  ظ  آا  وح  سا  ال  ست  وم
اأ تأت دعة   ق سا مر اهاإط  رخ سال
 مم ي ب ،سف ب بل فسا ال م
 س�  )و�سال  لب(  ي  عس�م  ل  ين
 .)مإ�سا لادية الهال( اع  ير قسي
 ،فال  سال  م  س  "ما"  ه  سوو
 ال  سوال ال ريال  ا لت 
 م لاديوال ع سب مإ�سة اهال اإ ال 
 ي ذل .س 120 ودب ه مض. واخ سب
 ساا وم سض الب م ي آا سان م اأ

 .)وسوال در والسا(

1

"س�سال إ�سا" هم

 اأو ت "س�سال إ�سا" هم ل مال ما اإ
  ف اخت رية تهظ نك  ءس ك وق
 ب  وزهب اأم  .سوا سوا سا  لساإ
"تسض"  فة   اإ  عاإرج  اأ  ،س  س�س� ظهة 
اأبد   اأول  اإ سء   ك  وق  اأو  ست  أنف  ،إ�سا
 ك ض حول ،لا مإ�سة اهال  س�سال
ه. وها بور ك مت م الح الم "بلرة 
 أكا  س�سال  ا  سب  ،ااإي    "مإ�سا
 دا�س  ف  .يا  "س�سال  إ�سا" سورة   
 دع وا س� م مال  م ق اح ب سال  ه
 ظ    ول  ،)مإ�سا(  "يا "بلرة  مركض
 اإل ال إمب ي  سم ة واآفيج وظ
اأو   ،مإ�سا  ل  ئت  ذات  كح  سب  ااآن
 أكا  سب اعال  ه ورة عسلب   اأن
 ب  ال  اسال  ك  ف  .اتال  رسم    يهج
 ه  وت  سال  م  ك  ث  وم  .ساأ  ع  ال
 م .ال لاأ�سدة والسا عسال سرة بال
 "مإ�سرة اال" م قا  أوة ال ئال ه
 عم كة   ه  م  ع  تت  م  م خض.   سب
 ع "رض الفا "اه ف اج م يوال ئس�ال
الس ال، ع اأق ي اأييلج والة 
 يسال  نا  ّس�  سي  ال  سال  وه  .س�سال

 .س جليواأي س�ة �سهظ سب إ�سب
 ا  اح  ااإي    "مإ�سا "الرة   نك  ف
 حال  ف  .يا  س�إا  ريت   الى 
 س�  س  سنال بلرة   ساأ  نك  جليأيا
 س  سال والرة   ،)بال(  الال الة 
 اح م اأن  .)قسال( اكسة اال س�

 "بال" لل سفة ايا جليأيا ذال
 ي ها   و الى.   هئوع الرة     "قسو"ال
 تنواإم تيوغ تمم دراب ال سنا س�
 س  ت اأب  هوع .ا  هواأث  اتال
 سم ة. ليا مإ�سة اهال ه ع ال
وانسرا  بوزا   هاأك  ب  م  ك  "س�سال  إ�سا"

 .عواإق
 عا را�سال  اكا ا ى تج ل وف
  أنف  ،"س�سال  إ�سا" وا ع مه وحود 
 رعسوم ب  رات ع قاإط أغا  ىت
 س�سال  طسن    ه  ب  سا  ،سقوم
 بط ح ف ،لوب .ال جليواأي ا
 ى وهك يغ اإ "س�سال إ�سا" مي جليأيا
 وا ديا فك  أموا عد واال "اأ�س"
 مي ال ال ئال قم ح وم ،يسوا
 ك    ذج  سهوم  "ال"  ريسم  اجم  اإ
   ب  ي  نف  ال  بط  ح  وم سء. 

 .يوا م ال س�سوال ال سأا
 إ�سل" مال سأوا ه  ضدة لا حال ف
 س� ع عن فاخ  اأو يغ م س "س�سال
 ال    عال  دهوج  ل  س�س�  سواأ  لت  م
"الرة   اأ  غ  .يسال  ال اماد   ع  مإ�سا
ما  برزا   نك  م  ج  ق  ااإي    "مإ�سا
 إقوا طال ال ع ض فل ذات ب ئوق
 وسوم ية بق سب ،ساأي وال ب ،مإ�سوا
 لال  لب  سي  م  س  بسال  اس  ل خض 
 اأ  اإ  .ذل  بس  وم  ،لال والة   لال  يوال
 سال ه اأ ع سك ق حال ريال اأحا
 وم .واوال نل بق "ئث ق" سح ه
 ع اأو   .س  جلياأي  ساأو  م  اأك  ت    ث
اأق اأن تس �س�س عبة تس ف لى 

 ."س�سال إ�سا" سم  ئال ئا
 "مإ�سا "الرة   واإدرا سض  جى   بوب
 نج  م  ال  انجال  سوال  سأا  
 يج  ك  وس سا   ف وجوا   يال  اأول
 ما  ف  !ذات  لسأ ويؤ�سض  ال  لت  ي
 اأ من )انإيا( مإ�سا رير اس�ل با
 ال اأع ع سو ال ير اس�ا اله اإ":ي
   ال  لس�ل ا�سار   ه  ،ال  سع امض 
 مإ�سا  كل  أوا اؤ�سض   رعب  ،طسون
 ايب  سو  "مإ�سا "الرة   واأ  ."ريال
 سسوا  يسا  ي"  سع  ه  يج  سع
 وم ض حال ووج ."يسا ك وه
 ال  "س�سال  إ�سا  اأه"  زاأب  نك   الى 
 اأ  ب  ،ال  مإ�سا الرة   ب  سب  "
 بال  جليأيا  م  رب مإ�سا  ال  ق
 س ااإي  ىال مإ�سرة اال ة". و"اأسا
ها   ،إ�سا اس وظر   ي  ع ا سؤا

   إ�سل "ا�سذ   واأن  ،"ال  م  ال ارد 
 ائاح  و  م  موال  طال  كا  ق
 مسال  ال  ال"  اأن  ك  ،"جال  ظوت

 س و يو ست اإ ودو بس أمض افل
 ،رال  إ�سا  ق  ال  ئال  نو"ا جية"، 
 نسوال  لنلال  ب    تعس  ال
 ال  ،اخال  جال وقى   يسوال  لاأ�سوال
 اح  ف  وج  ب  ."ا  إ�سل  أكا  ا  ست
 آا  ي  إ�سا"  ج  ال الهة  الر  الساء 
 ا ين  واأن ."قال رال يا وح أنوك
 عوط  سأنا�س ان ي ال ك ر عان"

."ف  ورل تمم ب
 اإ ت م اق ال ه أب ،ال  موع
 اوج رد ف واأن ،لرادي لل لدة راديا�س
 بال ي سؤ�سر ماأف ه  اأك روح وغ
 وع اأو دو عب هس� أن وذل .مسال ريال
 ة واحال سال "س�سال إ�سا"  ج ع
 اإ "س�سال إ�سا" لح ث وم .مإ�سة اهل
 وروؤي  ،م  واأ�س  ،ع  سو  ،سم  ذ
 ع اأ الب ب .ر واحب روح ريوت ،س�س�
الة  )تسض     ال  سس    أولا  ورج
 فث س�س� ي اءتدة قواإع )ال ريوت
 ت  نك  وق  .تسواإ  اقلب  م  يوح  ح
 نك  أن  وذل خة،   ذات بلر   ل  ،ح خة 

اأس بض  تأ�سض. 
 ل  ريال الجد   لساإ  تس  اإ  فساإ
 يغ  ب  ،ئال بلة   سا  قواآف  مإ�سا
 غ  دا  ك  س  قال  ه  "س�سال  إ�سا"
 خ  م  سل  فال  عا  وت  ،مإ�سا
 ء! ومس ك  "مال مإ�سا نال" ع ا
  عوف يهج فط مإ�سا أما ج ع ال ث
 ،ياز جط م ماإ�س ء نب خ م سا ال

 .ذل اإ وم بد وتسواق ،وح ،ق ون
والاكة   سا  يذك  رواأث الرة   ح  ف
 مسا  ال  ف    وراال  ع  تواأج  ،ا
 ال والد   سال  زب    ا  ال وقة 
 ال  أما  ."يا  س�سال  إ�سا"  وج  س
 انجال  سال  م ئال الد   ذل   روؤي  
 ريال وؤيال نس سن قال  ةقوال ا
 سح فة     ا  س�  ع  ا  ه  ك  ،اتال
 إ�سا  يو  ،ال  م  مسال  ال  ع  ح
 م  ف    وذل  .ذل  بس  وم  جال  س�ا  م
 هال  اغا  رب    وذل  .جلياأي  ط
  ي طب ن م ااغ ع اقال   ه
 لوك .رنوا يال ال  "ريسوم ال"  ث
 طوال  يهال  مسال  سس�ل  سلب  ا
 دو  لب  ال  لس�  وذل  .جليأيا لة 
 س اإن  درة عال  سال الة  اأ ي برة 
 ئال  رهت  س�  س    و�س  جلياأي
 اأو ،وق مس لت م ع تي م م .اتوال
 .سن تهة الال اعوب لت ء مس ك وق
تأ�سض اأو  اأ�سض اإر�سء   ع الدر   حال  يال  ف
 .مإ�سا  ال   لوم لم جم مم
  ارتء  تض   ريت سورة   ورهب  وه
 سال  تهال  وؤيل  ال  لال  س  ارجم
 ،س�إا  م  قا    ا  سال  هلوت
 نك ولض   ودي  فث  ريت سورة   رهعب

 .بث يئع
 ا  وؤيال  س�  س الة   ه  ست  ب
 ووب  .يوا  ال  هلوت اسدة   سال
 ا  سإنا  سوال  ال اإلء   م  ت  ذل
 سب  ال  ئسال  س�ق  إث  ائال  بال
 س�ت  م  ع  تي م  م  ،إوا  إ�سا  ح
 اديس�ا  هلوت  يال  ال  عف وتسد 
 م ط اإ ال ريوت إ�سا  م ك لح ال
 "مإ�سا" اكد اس ي وق .ة خسم 
 ديسال  بهال  "سؤ�سم"     اسة 
 لساأ  اح  ،ثا  بهوال الودور   واإ�س

 .ا ذجو
 ع الر   ف ادة،   يال  حال  م  اأم
 جليواأي  م  اغ  ع  س  واأح  هم
 ،ع  و  ،أفا  م  يا  سال    إ�سا
 ق  و�س  ،ال  سوح  ،دودوا  ،سر  سور
 مإ�سا  ما لة   أفا اأ�سض   ف  .هوغ
 وم  ،لنلال السة   م لر   اأ�س  سب
 سا س�سوال وال ء الل سخ م ث
 ول سض الن س ع  رو�س .مإ�سا ل
 ال  سإا  يهوج  ياأول  ع  كال  خ  م
 فة اف اإ سر سر رج ب .وال بوال
     إ�سا  ح  م  سي  ح  سب  أولا
لة  اأ�سض   ف  ال  سح  اأم  .ولل  س�سال الء 
 ا�س  م  رج  ا  م    ال  ،يأبا الورة 
 .دمال  ريال دورة   سب  ،ل  سا بدة 
 سا عا س  ت ال ا ف ث وم
 مإ�سا  ولال اأ�سض  اإر�سء   اج  م  اتب  ما
 لوت    دودا اآراء   نك  وق  .ا
 ال  س�سال والسد   حسإا اأفر    حدا 
 د الس�ا ع سة مق  سا حل اعال
 س� بر   ب  .وق  دئوم  إ�سا  سأ  مسوال
  إ�سا ج ع مإ�سا إلا كة اف ق
  مإ�سء ار السم )يا اآى )الال لساأ

 .ث اأو ق هج اع ر مواع ،س ك
 اأن  ل  ك  أوا  هل  ااإي    مإ�سا الرة   ب
 آفوا وال ها و سل ال سال
 سغ  رةا مإ�سا س�سر الأفا  مال
 م  ج  ال  أما  .يسال  ال  م مية  عد 
 مإ�سا  اجوال  ال  سلب  ئه  ساإ بؤرة 
 ااإي ج ول ث اء. ومسال ع وال دال

"ا�سر   اجم  ال  مإ�سا  س�ا كم
 م  زم  م  م  ،)بوال  قسال  سا(  "ال
 ع  وم اإغاء  ها   ي  و الرة.   يست اإغاء 
 "ماإ�س"  نك  ف  .ااإي   لرة  اية   سا
 وؤيوال والسر  والدة   أ�سوا  بال  ح  م
 م ثرة   م  ج  ال  أما  .جليأيا  وال
 ل م ذج جيا    اأ  ولض، حاز خط
 نك  اأن اعر   ب  ناأخ اإذا   سسخ  .مإ�سا
 ال  س�سال  إ�سا  لت  ع  واح بر  ثرة 
الرق  بح ارتا وا وا�ساد، و�سء 
 يج ن  ك اأن  .ساأو ال سال رهب
 ه �ساء   ال  إ�سا  لت  ع  وا  م
 سع  إثا(  سوال خض(   سب  ا(  سال
بة   م  ي  م وبأخض  خض(   سب  مإما  -
 اخال  نم  ح  م  ت  نك  ف  ."ال  يو"
 سال ية ول سال مإ�سا سال اتوال
 لت  ع ساأي  وم ي   ورب )اإغي(. وها 
 سا  يال  سال  لل اة  والرة  الد 

 .نسإنا عوال سال فوال ال سلب
السد   اأ�س  اح  ساأي  لا  ه    ك  وق
 ال    ها  اسال اأو   ئال لة   حال
 ن ض. وفخ سب بوال وع سب مإ�سا

 سن قال و ،تهال عال عء وفب لح ع
 ال أما .س�سال عال اإ  م نا لح 

 سول  "س�سال  ئال"   سد     ع  ن
 سال  اأ  و  .يئال اأو   ها اأو   عجا
  ك ااإي  مإ�سرة ار السان ب ،يا
 ه  م  يل والعة  ل�ساد  الفض   لت  وي
 "ها"  سال لة   ما السد   روؤي  
 وان  اخال  احل ودعة   يل  ن  سب
 وه  نع    سأا  سا إثرة   سوم  ائب
 خ  ع  ج  اأم  وه  .عوا  دال  عال  
 "سال"  ا  راواإم  ل  ب  س�سال  قال
 هسهسلب  قع  نك  ف  .هوب الرة   ق
 سال  ك سال ن اأ م ،لو ودي قع
 ض. فخ سب بوال مإ�سا ل ائع أكا
 "س�ل"  ذج  اإيا  هسهسال  ال  ك
 لنلى الل أكا وا "ر�سال يسو"ال
الرة   ب  ااإي  ل  ب  .ا    نسوال
 اإ ،هسهسال يخ ل فوال سها ،مإ�سا
 سي  ال  أما  !أكا "سو"ال "س�ا" الو 
ا�ساد   لوت  ال  سال  ب  قال  ح اإ
بء   اإ سء   ك  وق  اأو  سي  ان    .ديوال
 نل يق ميب ست حم ظ  سا لت
 هال  حم  اإ  ال  يال  هال  حم  م
 سال لض تت لخ وم وف .ال س�سال
 ريت   اة  والفض   سرا  لوت اسة 

 .تكوح لساأ  إ�سا
 أنف  ،سلب  ونم  ااإي    إ�سا انسر   ك واإذا 
 لت   غ ار موا�س س� أكة اال ب
 .س�سوال  تهال  هي  يا وفة  الفض 
 و  ت  ها  ح  م  سال  كح  نك فإذا 
 س  ك  اأي  سل اأو  وا�سد،  ا�ساد   لت
 رب  ال  سل  سلب  ي  أما  ف  ،اجوم
 أما .سا  وال مإمض وب�ة اب ة اف
 وزم  سال  م  ب  ي  واال  ع  ج  ال
 ائب  ع  حال  وتج  ريوت  وال  م  وب

   ال  ونا  ناإم  سوا  ذل  ّح  وق  .م
 س  اجا جوة   ع  اأب  ل  ،ج  م  سال
الس بس مج يس تل  ظ ا�ساد 
 م سح و ه ى. ماخ ج د، مس�وا
"الوافض"   ألب  ااإي    مإ�سا الرة   سوم
 ال  س�ا اإثرة   اج  م  "سو"ال  "يسو"ال
 إ�سب بت يهج قع  ه وب ست ح
  ،مإ�سة اال س� ث وم .س�وال س�ا ب
 ئقل  ا  يال  رح  ب  م  س�سال  ذل  
 هم  ساب  ع اد   يوال  ،سوا  سا

 .وا ا
 ا  ل  هم  رقم  ع  لا  ه    ن  اإن
تض  ل  ،"اثا  ب  م"  سع    ا  سوال

 ال    سن اأخة   نا  ح  اعال اسر 
 عال  اإ  تهال  يال  عال  لح  م  مإ�سا
 ئوال هرة اإثا زت ه م .س�سال يال
 ست  اأ    ال  أخا السر   سب  س�سال

 سال  يوب ا�سد   لوت ا�ساد  قى   وراء
 ا راواإم ل  ويال اوق وحوال ال
 ه  م  .بال  سا    وال  عجا  ادوام
 سوال  سال  ب  ائال  ئال تأ�سض   تو
 ساأف  ىت  ه ك اإ إ�سا اإرج خ م
 ت  سأا  سا  اأ  ،ا  سال حود   ذج

.مإ�سة ال ائوب
 ايوب إ�سر ا اسا اله ج و ث وم
ها   رقم  ول  !مس�إوا  بال الجد   يون
 ال  ال  ال  لسم  س    ت  ال  سال
 م ا اه يب أبا  اإ اأ يل مة واحة   ي
 اسال ر   م  مإ�سوا  بال الجد   ن  خ
 يال  ال  ع لإبء   باأ�س  سب  ها
 ،اطوا يا ع د اإس�اد واس�ا لوت
 ريت  م  ا  بال قرة   لي  اآخ  عن  ع  اإ  اأ
 بال سا نم اإ لرم رم ع سوا وال
 سال  كا وذل  سد   .مإ�سا  ال  يودن
 ال  يل  آخا  جال  ه  بهال  ا  ال
 م  سوا  اتال  ب  ح  م  لا  يال
 .لأم  اج  سم  ه  ث  وم  .لا  تناإم  ح
 ال  مدي    روط  سع  اأم  ف  ،لوب
 ب    ال الى   ريال  نا  حوم  سا

 .ديسقا س�سال حا س مإ�سا ال
 بهال  ا  سال  إ�سا قة   اإ اأخى،  برة 
 ال وال م خ نف ث وم .لة اسة الق م
 ان .نا ووال عجا وال نسإنا عوال
 سدة، بسم سل سم وغ سم  د
 ك  .ال  سال  إ�سا  زم  اعال  غ  سال
 مال والر   نال السر   اأزم  مع تض   اأن
 م  ع  وا  لح  زم  ال  ،ربسم  
 ولوال  )مال(  أل  ال  ريل  ال الر 
 لا واسة   يهال  س  اأ  غ  .يا
 سال  ب  هوا  ئال  اسال اإثرة     ئال
 ه ك ،سم ف ك ك س هم ت  سوال

.ال ل ال داف  ج
وامة  اؤامة   اإ  اق  ع  خ  اإ    ل  
 وم  .ثا  بهال  ا  نج  م وامة 
 وؤيال  داح فخ سب سا لت زب لخ
 وال  وللب  ا الجد   لساإ  اغ  
 خ  نك واإذا   .وال  وا  وا  س�سال
الرا الس ا الهب تاك  ك الاء 
 لسوا  مال  سوال  ال  ع وا�ساء 
وفة   اطوا  يل  سا  وؤيوال الى 
 سمه    واال  ع  نك  أنف  ،وا  ا
 ع  ا  لال  نك  ف  .ال  سوا  وال
 ل  ائع    س�سوال الى  الحة  الة   واال
 ع  ،وال  سوال  نسإنا  عوال  نوال

.سال لل  ه ض مع
 "مإ�سا "الرة   ط ف   سال وس ها 
 ب "س�سال  إ�سا" لوز   سلب  حال  هواأث
 مإ�سا  نال  مك  ع ا�سذ   اتب  سم تر 
 ااإي  مإ�سرة اال اأ  ي سة. والسا
 عال  م  نا  ح الى   أولا  ما  زاأب
 عال م اأ ،س�سال يال عال اإ يال تهال

.س�سال مإ�سا عال اإ مإ�سا تهال
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فكرة  ــب  ــط ق ــد  ــي س بـــلـــور 

اإلسالمية  اإللهية  الحاكمية 

أصوله  في  اإلســالم  جعل  عبر 

الحديث)  ــرآن  ــق (ال الكبرى 

كل  في  اإلسالمي  البناء  مصدر 

شي، واعتبار ما عداه جاهلية 

قديمة أو محدثة

في  اإلسالمية»  «الثورة  كانت 

إيران احد المنعطفات الكبرى 

الحديث.  اإلســالم  تاريخ  في 

األيديولوجية  الناحية  فمن 

كانت أشبه بالثورة الفرنسية 

ضمن سياق الفكرة الليبرالية 

البلشفية  والثورة  (الغربية)، 

ضمن سياق الفكرة االشتراكية 

(الشرقية)

الشاهنشاهي  ــنــظــام  ال كـــان 

«للمجوسية»  نموذجا  اإليراني 

ــفــارســيــة»  ــة ال ــصــري ــعــن و»ال

والــحــلــيــف األكـــبـــر لــلــقــوى 

والصهيونية  الكولونيالية 

تحولت  بينما  المنطقة.  فــي 

اإلسالمية،  الثورة  بعد  إيــران 

المناهضة والنافية لكل خطايا 

العدو  إلـــى  الشاهنشاهية، 

«المجوسي» و»الصفوي» األكبر!

االمام محمد عبدة

محمد رشيد رضا

سيد قطب

ابو االعلى المودودي



ْو�إ اً، حو�ق صأ� جّل� كم  صل� ص�
 اباأع  ال�  او�ح  ،األ�و  � بض   ب
 ّي  صل� ل ،صق ق أم� أ� ّإ� ،صيائ ارين�
  ي  ياً، ماصض عد�ع ه ّ و�إ ح ،ب
 إرهال  يو�ل  يبو�ل  افو�ل  يل�  اب�
 يو د�إم� ط ق ع ناه ،ورج م اثج

.ل�ا لل اد�تق حوم

و�إعادة   و�أم  إد�م�  إ�  اي  �ًوط  ي  ل  صّو�ل
 عاج �وخ صاص  صاوم ة وطار ووحإع�
 غ م ب  اّع صيوت ،ازحو�إعادة �ل ل
�أنار   أها �أو  خاّض   صب  جّل�   ص�ء  و�أص�ر، 
 ،وديا كوك ،يل� ص اف اءأب لماً، وكع

ناه ع �ل لي� ص �ل طا ل �حلا.
 صح �أو   ،صاصل  آخ�  جل�  ه  �  كان و�إذ� 
 صاصر ل�ص� ه"  وزفك صاول� ت�ص�
 دّما ت �ًوك ،�ًو�أخ ًأو� صاص افاإن ،"ع صائب
�ناء   ب ما   خاط  صااص  صب  يصع  �صارن�
 ّصل� �و، و�أحاناً ت ث� جية، يّ �لّو
 ه  ب  ق مطء   ل  ي  �وه �أخى،  مّة  ما 
 ة ورباعل� ت م ح ل� أم� وه ،يصل�
   ل�  اح�  يصل�  ل�  ب د�عض،   ت
 اطم  إ�  ّصوت عاد   ل  ،ب وما   2008  ال�    ب
 إد�ر�و  ا� �لصاد   ب  م يّى   ظ  أن ما،  ُطد 
 ح و�لض،  �إقصاء   صااص  إ�  صافإ�  ،صص�
 باعل� فل� �ارص د م�أع� صو ل� ج  ّ
وبص مات م ت د�عض قادم م ع �لص�ء، 
 ح�  م  كُت  اومم  ودو  "ارت�"  ب  �ّل

�لج، وكاأنا �أما ف م �أف هلود.
 �ي و وكا ،إرها� دةل صا� ل� صاد وّفل�
 ص� ح�  �وه ،وع ض مي ،ل آخ� جل�
قا   جّل�  ح�  ب  ،2014  )�يح(  ني  10  

ب 6 �أص  2 ياي )كان �لا( 2014، وّد د�عض
 اف  م و�أج�ء  و�أنار،   يل�  ص  اف  إ�
 صل�  صادل� صى، وبة �أخّم ول ،وديا كك

.آ� ح صا ت  يل� ؤولص� ع
 وف� صانا�و اماتص�  صاد بل�  صأ�  ل
 صصؤم إ� أق� ،اتُح ا مب ي ل� وف� وغ
ب ما ت ه �ل م م، وت�ف ذل م� اصة 
 ب  ّصد  ل�  ،إث�  –  ائل�  صصا�  اب
�� نا، ب تّ زبائ مة  ب ض

 .صاصل� و�ل اعاة لاظوم
 ة �ل� االصإ� زأب� أح� ّ ائل� و�إذ� كان
 لم ّص ،إرها� صصاد ول� فاإ ،ولل� و�ج
 اصم بجد   ص�  ح تمها،     صصاأ�
 صت  ص  �كان ص�ء   ،وظ  صاوت  ّصوم
 لّ ل� كصر و�لء ب�ل م صار� أيا دت
  ة، حيج صأو ت� ،امل� �إ جء م� ض
 �ق صصتاأ ث ،ي�ل�  ا هك � تاأصض جض
عاً  ،صائل� و�أباء   صل�  ص� وحاً  �صل�
 اعاوج  ل  �د�م�  ه �ية  �لى  بض   اأب
 وم با.   صا� مصاتا   ّصو بصا   ع  ّصن�
 فاإ  ،انل�  ح  ان  ارخ  ّصم  اعاج وجد 
�لصاد �صصى،  صّا و�أ� م و�لا و�لصاء 
 يت صو وق .ب ّى مأخ� ه قابل� ا�و
 صصؤم  صأف�  باأن  ق�ل�  ال� �ًؤخم صر   ايب

 صي  ل�  �ازم�و  �أم� كة   صب  ،ال�  
 .وع ج م ذل ابما ي ت دو ال� صا عع
 ع  صي  ال�  صع  إ�  :م  دي  ص  صوح
 ذل و�ع ،ال�  يصع ي ح ر�ت 80% م
 ال� �أعصاء   رو�ت صات  و .اعل مكاً  قانناً 
 ناه ،ظ� اروك صاريص� أو� صا� رجاأو �ل�
 خل� صم م ل� صائاو�ل ،ئزر�ء ووكل� ع
 �ازم� إ� صافإ� ،م� ظ� ع صي ل�
 ،ق�ل� صارل� أّج� ل� أم� ،رة� رة وغ�

.ال� ء ودخ�ص� � اباق اف
 وح ،�ل�  يأم� � اك� ب د بّب ل
 �يح /نأيار 2003- 28 ي� /13 ماي( و�ح عا وخ
 ال� ام� ر، وكاندو �ار8 م م 2004( �أك
 م أق� ر خار دو20 م ع يما ي رأه� ق أع�
�لصاد   م � � صاصؤم ح صت و ،عام
 م  780  ع  يي ما   ع  وز  إن�  ب  قا  ل�
  �عار   أ ووفاً  ذه  أي�  أح�  ي  أ�  دو دور 

تزيا؟.
 2014 ال� اي2006 ول ال� ب �ل� ن�م وب
فا   ،ذل  م  غل�  ع  ل دور،  مار   700  اري ما 
 صافإ�  ،صال� و�اء  �لباء   م  ّنم  ما�  ز�ل
 ،احصو�ل  و�ل  ،و�ل  صل�  ما�  إ�
 ،ار�و صل� اوم ل� ر �لهت ها، �إوغ
�أج�ء  بض   ت  ك  ايصل  م  زّخا  ت  ب

.ق�ل� � م د و�ل�ب صال�
 اّم  م  ل�  اإف  ،صصا�  ان  ط  صوب
 جوي  ،يص�  حم فا  ا   ،ّم  �ت   �لصاد 
 ف   �صى،   رف  مح  ظم  1000  م  أك�
  صاد، لبال ّم �ل� د موع �ً15 وزي م أك�

.صاءل� الأو ت� ل�ل� ي إل� 
قاصة،   �ت    ولل� �إلا   اأ  ل�  �  أو
 اإره� ظاهة   اإف  ،صاصل� �صى   ع وصّا 
�لض  ن ظ  ًصاصصاد، خل� �ص م ظاهة 

 جل�  ضد�ع ه  ل وح صاء. و�لإق�و
 م ص أن ،ا  صحا أم� وه ،ص�  �ًوغ
 ،ص�و � صاصل� صل� أ� ّر، �إّاة و�ل�

.صاصو�ل يل� ت�اأثل ح صو دو ي ل
 اتم اصاص تاصاد ظاهو�ل إرها� تظاه إ�
بص �لول وع قاما ب�جاتا �ب، وم �أها 
 او �أرو� ع ا�و ال� أم�و ال� ايح
 ر�ت�و�ن  صاصل�  اء�تن�  ع  ل� بّض �لاض 
 با  ولل�  صت  و  .ه�و  مو�ل  يل�
 ع �لصاء   م لحها   يصل�  صائبال �أو   أم�
 اام  دو �لد،   و�ق  م  ل�  او�ج  اإره�
 يوط  صام  اعو�ج  صاديق�  يت  ،صاص
 ع فض   فب خصصاً  �لاهة،   ه  اج  أم�
 باأن �لاض  و�إصار   ،ما� صو الل� وتض

 وب افوم صاويم ط�م أما�
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 ص  ل�  �  صم
   ل� �صرد   صاي
�و   كل�  يصل�  ي
 صو  ورم يمها   يل�
 ه  مي    يل�  صاي

 صاريل�
 (  صي ماذ�   ت� و�لض  
 صت  ل�  �  ص
نافة   م ج� ل�  ل
 ج�  ل� وص�ء   ب

 ) نانل� ؤولص�
 صو د جاذ� وج �ؤصل�

 لع صت صل� � ه � اع خ� ص�و ان� ب
 ح�ر �لوار ل35 دي  ضا� ج م ط�� افي م
�لص�  1190 ديار لور �ل�ح و�ذ� خصا   صل�  ف
 25  ل�  صي  فصل�  كاصو  صارل  ح  ربا� ديا   10
 د�ري�  ال�  ج    هي  ل� �ه  ح�ل� لور  ديار 

وبص مص لص �ل رقا 
 ونا �قصاديا نيا 

 ذ  2016 �يار   صل بالور   ل�  ا  مل�  و�
ل و�حصاء 

� �ل3748  مار دور 
 مب 99 م2 ا� ح 

 نا �نا �ل لص �يار تيا بود 
1784 مار وصائ و�رب وثان م دور تيا باف�ض 

 ح�ل� مل ان� ارن18 دو
�لص�  ص م �لور تيا 2 مار دور 

 ه  و�  صح �يار   صرلول  ك�  ل�  ام  
2538884138مار دور 

� �ل ه تيا 538 م دور 
 م �ليار   ي  ل�  اطح�  صل�  م  صي  � �ه  
 �  1166  م عاا  �ليار  �نض   ص  وع  صل�  ل�
 ل  يل� �د�رة   ب  صت ما   �وه  ح�ل� لور   1182

 ق�ل� ك�
�ل�ه  �خ تي ت�  90% م �ل�ت� ص�دي مورة 

�ل�ق ي� � �ط يف بود � 35 40 ديار ع ك دور 
 �لا� د�ري وصاصة �لص �لي ه با مايا 

 صال� د�ر� از�
 صل اياهوم د�ري� ال� ج  خي ل� � ح 
 اث  88830000000 = اردي  35× مار   2538 يار 2016 ه�

وثان مار وثا وثث م ديار 
 كص�  ما�و صل� ��ط صار   ج م فت  ه  

و�ناج نا ت ع ص �لور1225 �و 1230 
 � �رد�ل� م ي وع زن��  يت ض لل � �ه
 �  دف �و   صاح �و   ق�م  دو  ال�  ج    خت  ل�

 �دور و ل و يصدة وجم � ا نع يص
د  لصر  �لور     كا  ك  ك�  ل�   �لصادة   ج�ل  
�صك �و �ناج ق�  �ل�ق� ي�ن ل دروض

 صرد بصل اد �لع� ف وك صل� يل� صاصل�
 ل�  �  صاعل�  صو  ب  �  �  �  �  ي  و  صن
 وف  صاعب  صب  صابل�  صبال �صد   وي  ود�
�تا خال م �لض وماب ل�  عا �صاف�  �نا 
 انصل �ه ك �و �ل� يو �ل� ي� م ا كامتام ؤمم
 صوغ  يل  ا  و  صاعب  ابم  يل�  اصو �صرد 

 �م�
 ف� عاد �ل� اص لصرد ه �لصان �لص لصاء 

  صة �لصاص اياهاوم د�ري� ال� ع
 ل�ع  صادق�  احل  ص  ين  صاص  ن  ر�ج

.صصاخ� م ع م اج�

كا   ول �لصء،  بض  غيا   �ل�  ي  ق
�و   بع)) صارا ))يي  الم فاأ  ،و�ق ع�
،بل�  ولل�  ه ء مج ول �خى   مق  م
 ((  اتل� �ه  � ،ي ما  ق�ءة   خ  م  ت
�ل�ءة  �ي  ،آ�ل� ق�ء   م  ن ))  ص  صارل�
 �  صب ويا   حل�  حل�  �  صب  ب
 ابك ي�أ   ))  صل�  صارل�(( وصاحا   ،ل�
 صب ويا   ))  صل�((  �أي�  مح  صب
 �ي� كان � ض �لب )) صل�(( �أي� مح

. � ابل� صم  ص ال
 صب  �  ت    صاريي  �  وي هؤء     
 لي صل�  ص� م �ط  � مح
 �و  ع ص( ذ� ق� � ت  ةصل� �
 ولض ص ع  ف ( و� قص م هؤء 
كام �ي�  مح ص�  ف  ))  م(( صاريل�

.) مص� �ي� ريا ) جصف
((لض  صل�  صاريل�((  ال�  ه  صاب�  وق  
 صاريل�((  �ح�  ب  ف  ))  صاريل�(( �ف�د 
 صي صم  رها� ع ما يصا، في� ))
 صصل� ��( ب ما قا وا ويائصاء باص�
 نانل�  احل�  م  �  صم  ع نبا)
 ح صل� يل� � صعادة م� ع وي
)ها   اع ي  ما  �  مص�  ال�  يفا 
�ض با   ي  ح  أ�  وع  .)ف  صاريي  ه
 صم  د�خ �و  صاء     رهاب�  ع  ص�
�ف�د�  ))صل�  صاريل�  (( هؤء   صاص�  قت
�ض  � و�حة  مة   هح�  ي  و  ،�أح� �و 
 يب عائ � صاء� ق اته�م اء حث� ص�
 اور �حص ا، وعصل ل� �ب� ح� و دم�
 با صم  ص� �خ� صاءع� ع �ع�
 صت ت  و ق� ص اك ت  ق وب
 صل�  صاريل�  (( هؤء   ي    ،�ع�  بع
(( صاكا وكاأن م� صا �ل و يص� با. 
 يب غة  �باء   ب حاض   كح  ت وعما 
 ئ�ص�  مح  م  ح ظا   ك�  ت  ق  ظا
ت ه �ل ))�لصاري �لص ((ح  �د�نا 
 و. ف ال� م ن وه بوم ض جا
 دوي  � لا   ح  ل�  ل�  ل�  �صل�
   خت با   �  ول�  م  وك  ،احم
 مح ف ع� ل� � � و �آخ� صب �صل�
 يا�   لا   ص�ر�  ك  ح�  صت  ن� )تصاد( 
 ))  صل�  بل� ))�لصار   �ه يصر    مودة، 
 ه صي و دف و اعج صب  ارص� اب
 )) ل(( �طائ ا وكانائصباأ خ� ول�
ت بص م�ق أحى جا �لص�، و ي�أ 
 دول صل )) صل� بصار �لل� (( �ح� ح�
ه �لائ� و م ه�  �ل  قصا را 
�ه  ه م لا   ص  ول�  ه  ،))  ص((  

 ه  �  � .ورا   ))صل�  بل� �لصار   ((
 ا يك) ب اع كع (ح�ل� ل� د�خ خ
�ه قم م خ� ان� ناخ� ل ول .ق�ل�

كا   ي  ناجل  )))  صل�  بل� )))�لصار 
  رياص مح ع ما يف صابل� ق�م ع
 �إي ل�� يريا �لص مح(( ب � ي
 ح� ))يل�(( ريصل� م� اجما توع .))
 بم صار عل� �ه ريا، يص  رها� ك�م
 يل� مح ي ع رصل� صا �لض لي
 م  ريص جد   ي ما   ع  ول  ،�إي  ل��
 ريص دج م صار عل� �ه ي رهاب� ق

... ف صم ي� ع
 ت انل� ريصود �ل� م خ� ان� و 
 دول  م حود   ولل  ح  وه  ،�  ح  ق�م
 ئ�ص�  ق  م    �ت �رض  ولا   ئ�ص�
وم ح �أ لا�  يات لي ه� رض. ولى 
 ح�  ع  ل� وبض  ما   الق  ج  �
 انل� م� ع ابن صل� اصبا � ح
 ع  ي    ))  صل�  بل� ))�لصار   �  � ،  �
 �إي �� صل� � ح(( ب � � �ه
 رت   د�عض   ص صريا   م  تصاعم  �و.)
 و�فب مصاعة   ه  ب  رها�  ص مصاعة   ص
�ا هع ي  ئ�ص� ص � اوق ،طائ
حاض  م  �  ح    ))  صل�  بل� ))�لصار 

 �ي�  ارجال روي �ي� م صت )) صل�((
�يصا،  ئ�ص�  اتت نصا   ع ت كا  �يصا   وه
 ص((  ف أنا   �ي� �ة   ح� يا     ول
  �يو �ل� و.. ) ب اع( فاخ أ� ))
 � ه ف صرئ اريت اه ،�ل� اصدك
،اصدل� طاد �ل�و اصدل� ط�ل�

مصاع�تا   ع  صي  وه تكا   �  و� وء 
 وق  ،يي ما   ك  ع  صي طيا   وع  يصل�
 ح اتم  � صاعل� كان � ادتب صو
   ع  ا�  صوت  دل�  اصدل�  ال�

�ل�  ر�ص �لدصان، و�رتاطات باميا 
. وغ م

))  صل�  بل� �لصار   ((�ه  م  ح�  ي    
 (ح�  ي  و لكا   و�ل  اطارت�  ه  ع
 ا، وحيم� �أو   ) �� لكا   ط�ل�  �
�ه  ف ،ئ�ص� م ل وفم قاع اه �

 طل� �اد   ه  خ�  �و  .)) ))صا  حبا 
 دت �و االل� ج دي كا ل� اصدل�
معما   �ي  و  كا  ،)  ح�  ه�ب  �ه(  زوج
 خ�ل�  ازم�   ح خت  �و�ي  ،�ي�  م
،ن�ي�  يل�  ع حا     صاهوت  � �ل

 صائل� و�غ ،�ي� م يود طح ذن و
 و د�خ� ن�ما �ي� ذن م   صو�
 بل� �لصار   ((�ه  ي  و  .�ي�  يط  ع
� ب�( اد  �ه ع ما يع )) صل�
 وح  صل  )  �ي�  �  ابل�  اصدل�  طل�
 ح    ))  ص((  صائع�  ح  ه  � �ه  �
 مح ع)) صل� بصار �لل�(( �ه ما يع
 م�(( ي ل او ب� ك و� ،يك� �ل�

�ل�ق �لص �لاب إي� ((. ورغ� � ض
 ئ�ط ص وه  صل� �ل�ق ه جض
 صح  ك  صو�ل  صل�  وم و�لد   ل�  م

.� مو�ل ائل� اقص�
 كل� يم� خل� صار (( عل�(( �ه ي  و
 �ل� اصدك ؤوص  ) اءتك صح ل( �ي�
 ق�ل� صل� م� ت ع ف ي ول
 تاب  ق�و  ك�  م�  �  رغ أميا 
 ع صت  ا بم مح أ� ت ا، ويأم

�ميا. 
 قائ  اص  (  �� وجد   ع  �ك  ي
 م دووج �ل�   ) �ي� رل� �ض
 ع  �ي    ول  ))  صل�  ائل�((  ص�

.�ل� اصدك  �ت� دوج
 صوو  اصدك ز�ر  تكا   خارج  وزي  �  ح  
 �    م  وه  ،كك  يم  �  زيارت  
 دو  ،ك�و  ق�  ب عا   از�  اط�  م
 �ع�  ح خارقا   ،ك�  مح  ف�م  ياأخ  �
 صار(( عل�(( �ه ي و ،يل�  صمابل�
 ول  ،اصدك   يج��  ايم�  صاريص�
 ايم� صاريص� دوج صة ويض وبي
�اد  حم �ل� �كي ( يى  م� ض

) .ع  � ىي و خ� ع  ىل�
 صو�ل صل� زم )) بل� صصار �لل�(( إ�
،مح  م و�صاد  لإبادة  يض   يل�
 ن� ي �وه )) ص(( يل� اص غ� 
 صاقم دو ،�ي� م يصوم �إي )) تاب((
 ي  صل� ييو، وكاأا  ما   فوم الم
 اتل صت الم �ه  قب ال� ل
 صصار �لل� (( �ه صوي .�ي� ت الا من�
 يل�  دةجم صر ديص �ق � )) بل�
 يل�  صل�  �و  .يل�  صل� صاد 
 ت  ))  صل�((  يل�  با  م
��  �مات ولت ص، وكان ه �لدة 

 ول� ك حت ل� و.ف�وم ارهخ� وب
 امصل�  ه   قا       ق    بل�
 بل�  �  ول تاأيها   و�ع و�صر، 
 عصل�  ع  وج  وذل  .)  ث�(  صل
 م  هاد مصر   ل�  عصل� �لئض  دهوط
 م  الص�  ع�  ل� �لئض  وه  ،ل�  صرئا
  �  اءة بالائى �لل� وطال صئال�
 رصد �ف اه ي  ح يض برئ ان�
 ول  ،الص�  ل�  ال� ورفض   ،ولل�  
 وت صاء  وغادر  لصر   عي   �لئض  �ه
 ظم ن ،نم نانل� احل� م وه ،صئال�
 �و ،ظل�  ه  ع م ف�م دو ع ت
 صالم �خ� از   ولل�    ربا�  ص  ل�  كت
 صح    صب  ل  طل� غادر   ث  وم  .صل�
م �لصدي وي م �لخ ب كن �لئض
 � ح  ( �و�ي ث� د ماذ �لإن عصل�
�لئض  ه ؤ� �ل ع  مص ورئض  ؤم

 ع نبا قا ل� ه صصل� �� ص�
 عص  صب  �  صم �لئض  وطد   عصل�

 ح ورا   �و  ديصل�  �ائل� �وت  .)
 ل� صان�و صض و�ل� صب ئ�ص�
 ه  ))صل�  بل� �لصار   ((  �ه  يي  �  وب
 الي .ل� ص ع يالم�و بل� ل�
،ل�  صاأبال  خل�  ع  بال  �و�ي  ل�
 صر�وم ل� صل� صي م ب لصاويا بم
 �  وي  ،ع  صب  ن�وم  ن�  ار�توم
 �ق اه ت ص ص�غ� ي  � صل�
 م  ))  ص((  مص�  دو  م ورا   بع  يب
 خل� رفض   اصاكل�  ال�  �  رغ  ،اصاكل�
 ث� طد    ديصل�  يت  ،صل�  احل�  م
م �ل�(  �ي يدوه م �لص�  م� رض 
 ود ما حض لل ل� �ي� دول ؟؟؟؟( وب ل�
 و�ل  ل�  ص�ر�   جض  لا  ولض   ،ل�
،يط  ع  ثل  صل�  صاي�  �  م  ل�
 � ث ،يص�و ئ�ص�و يم� صء بالم
  ،و�ق غ ل�  ع ث� ءص�  صت
،ل� �ث  يص �ك م 10 % م نض
 وك ع � خل� اص� � ل� و�� ض
 ثض حول )) ص(( ضج ى هخ� � �
 ك ل� ي � ما ض بن 10 % م   ف
 ح  حال  صوي  صبال  جم  ه�  و�غ
 ئ�ص�و  يم�  يالم�  �...؟؟؟  ص  م
 امف ،ئ�ص� ع يو� بع ل ت � يت
 بل�  صل�  اق�  يوت  و� د�عض  ب
 صل�  �ي�  ه  � عوها   �  ))  صل�((
 ه صل�  ل�  ك  �ا. ويم� �و   ئ�ص� ولض
 �ي�  ه   صها،   حل�  وع  �إي عء 
�لة   يط  ع  صل�  صون جا   ل�  ح�
  بل� جل� ما� وقام .ح�و
 وت ،صم �ص � ) هل�( �صل� �ه ي
 ئ�صباإ  �  بل� �ض  مت  ائن
 م  وديح  عا�ص �و   د�خ  عا�ص  يط  ع
�ض  مت  لل تا   و �خى،   بل�  ول�

 ل� �ض  �و  و�ل  رصل�  ث  ق�ل�
،ص� �ض  وي  ،دصل� �ض و�يصا 
�ل ب�در تم ق ب�أ  ماط صاء و�ليض،
 خ  م  يص�  ص� �ثارة   ع  و�ل

.يل� صاصا ما� اءهب� وذب هت
 بل�  صل� �لصار   (((  � بالض  ي ما   ول  
  ي  ل� �ه م ص�و قم ي  �  ب  )))
 اتم بصار عي م وي مو�ل ائل� ف
 ريث  ط�د  دو باء   وه  ،ص�و  ط
صء   أ�      دو  صل� �باء  فا  يصاوى 
 (( � ى يخ� صل� م ن�ج م اأخي

.)) ص بصار عي
 الم ك� � تج� ى �لل� امل� ه وت 
 ب  ر�أي  ي  � �ج  اأم  �  رغ  ع  صب

.ل� يل�

عبدالعظيم الخفاجي
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   اقال السر  جية   -  ل
 ئسن  خ  او عسة  حسة 

 سال بدة   اقع  عس
 ا ئوق س�ؤم لا
 ح  فال  اقال  عسال
 سا  عسال  فال  زوج
 مع س� ح ،جق سح

 سوق  ..  ف  لا  فال  س�
 ا  ظال  س�    اس�  5

 سا  فال  اأ  ع  ..  .ال
 جق سح سا عسال
 ا  ورغ ،  ع  12 سال   سق
 ؤمي  اي    ،ال  م  ع  95
 ك  وك السر،  بنسر   وي

  - لم  ما�س.. . يلب حف
ل ، ثث اإعاد م جية السر 
 سح  ق  ج  وم.  .اقال
 يا لب بك. .يه ع

.اقال ا ع
 ايوال  ،عسال  أجا حار 
 قسي  ج  اإ  ج  م  ت
 م  ست  اأ  دو الساء   لح

.. .ياأي
 اقال السر  جية   م درة 
 )عسال  أجا )حار   
   ح  ع  سس�  ح...

اية، 
 سس�- ك  لاك ر عسوي
 جاإن ع وال ،رسال ال

. ئوث ك

 ت ي  س ا ك
 را�سال   م ح ه ف  ي  م  واك جت  ن داو
ا�س لا به برت الا�س وعم غ راأي و 
الر  لسدة ام ق اجع ك اود   ا اق
 ي  و وتوجا   رت  س�وت  را�سال تكا   ق
 ال لرة   سي   با   وك  س�   وا�س  هسا  ا
 ي ا سن م س ر اف. اهوا ا ت
 يخر اال اود   ح لح ما درا�س  ي  س�
 وال ا�س ا ب ينال درا�س ي ا س� وا�س
 عفم  سسا  �رووال  ايوال السة   لا�س  ك
سذو اخ ك ا خال ل سي  لم ول ال
 وخ ام  ل  دي  ك  ا  لادخ  وال  سف  م
 اب  ي  ا  وه  واح  ب  ريسع  سو�س  مج
 رائ سا ئال س� ا ع ا ب  ساي وم يخ
 ؤي ال  ل.  حس ءغ ع ت س�ق مل  وا
 خال هاح ا�س لب اند جاو ا س ا
ا ك ال�س واخ ك ال رغ ان  ن غء 
 ا ير اال ا بعا�س ئاآب ا وا�س س� اب
 �م وا ال وت ع م ع دهأو اسي

.. مج وام خ ل زاج و�س ط وال
 ف ب ل ي ا س� م ط رعم س� ى والل ك
 ط م ر كساح ء وال بأسا سي ا� وباأ 
 ا      راعال  را  ا  �ا  واأ�س  �ا
 ل داع  ئس ج ذل  ل داع ء فل ق �ا�س
 ست  س ب وك ال اك ء ولب ال وام
ار الراع  فس م اع ا ا�س بس غء 
 س� ب س� ا جا ع موع سال �ا
 ال يس ا س� كف مسال ه م ع م
 ال  ءس ي  أنو عسم ء الف توال سل
 ا ا جا ذه ه ح ي س ا أس� ذو ق
 ق ن ا ق دجم ء غبال نك مع الظ 
 كسا  خل  الظ  ست  دائ  طسال  ا  ال
 ل  ب  ب  كسال  يح  يا  ا  هلب  سان
 ب  وه  س� والة   جا  م  طسال طد   ست
 ست  لر�س  سو  ذل .اثء   م  ئغ  مح  ب  ذل
 ل  سو  او  نوك  اما  اح    خ  ب  س�
 ك  سسوال ال رب ساو س� ب( اب م
 يال  ه  اال    ا  ني  يال  ا  )..ج  خ
 سو  ال  يال  ب  جوال  حوا  لب وسا 
 يح يا دهت يال  وال �وا ا ف
 سان وه ف ن ال ال اا ا نساو يال
ال رب رس ذل ف فوي يس�وال سسال
 لق مع ا سال اطا اح ساخ د لسوال

. ت لج ب تة ما (

 آخا اواح س�وا أدوا ب اال  ح(( 
   ))ي  يج  لس  اإ  جب  اأ  ن  ف
 ك  واأل  اثح  أكوا  زم  ال  اال    م
اأع ، و ظ م ظ اس الري الظ لد 
 ق  ع  سع  واح  ئوم  األ  وق  ،  يافال  واد
 س� رياطاإم اأور ا اأ�س ).2111( دا
 . اأور   يم  سع  نوك  ،  لال اأور   رياطإمب
السة   يمسال واسة   )ال  يم(  يا  ت
الف ع س ن الا ، ول الد ات لة 
 ب( ال �ارم  �اأور ودر  عت ، )لس( ان
 م ك  سال واأحز  السارة    ف وك ،  )األا
 ف، جا   عظ  نساإن  ك  ان  ،  سيوال  بال  ف
 ك ال س�ا وت ، لء بذا ذك نساإن ك ان س
 س�م ك ح ، افال تس ع اإ ي و سي
 ي أن ، ائاأو ه ياأداة وت أيب ا يهم سسم
 س�ا ألال  اأ   وي ،  بسأا  ب
 ال �ار هواأع س�وم ك أغا األ وق ،
 ا دك )لس( اع موع ) اأور ون( م ك 
 ع س�ا ت  ال هس رياطاإم اأك ع
 �سإحا  هم  س  ك  مسال  سال  أ اأبا 
 ا( سن سي ك اأن ح، س�ا ل وم
 س�ا  وك �ال ق دخ س�ر( فس�ا
 سل سب ه وي لس ي مد �سل ا
مع م�س ، وك م اأس ات ا�س قرة 
 ى �ساأخ س�م ا( والوت ثث( ذا أنب سو
 لس واأ�س ، )بزب اأور( امال ك م اأح س�ب
 م ك ح اإ سي وه ، سق  س�ا دار ل

. سا قال  ال س�ا
 ع السء   ه  اقال  ا  ذل  اأع  اأه  م  سواأي
 دول اأنء   ك    �ارا  سب  ف  ربو  أما
 وي ءوي يال م رياطء اماأب ج وج
 نك اأرى اإن واأن ، ذل ريسا سال اأح سي ك
 ي م جي ف ،  لال  ج ئو�س ك ب  �ارم
 �ارم  و!!  ااأب  ب  س  جت  و  !!  أرا  ع
 ؟!!!!.وك يسال أ�سل اأ جي ك !! واال ثث
 ه د الل ا يال اا ك ي لس
 �س ، و ي مة اأو دي ح ان اأم بء 
 ريثا يال ست ح ع  )سس( إلل م
 تس�  سب  لس  اإ  اإ  س�س�    ع  ع  ال
 ا  س�س� اإذ دخ سو ان ع ع س�سال
 ب ح ، ح م يسوال نال سال  مسال
 م اأور، وذل  يمسال سل بت ية طم س�س�
 ب م وك لسل بت ح ق م اإدارت خ
اد   ق  2006  ع    اأم ،)اأو   اول(  س�س�  كح
 هقاأور اأح ع بح مال س اأور س موع
 !!!! رهسق ور هبم ب ال لس ا قسون
 لس  ك  ؟!!!!.وق)سإحا  اإ  سإحا جاء   ف(
 سوت  ،  اوا  حسال  سيب  ي )عاء(   سري
 ئثث فسم  داأور وع ا ن م رك ان سال
األكس يه عة   وه ، )320ك( م ك وسوع
 ؤكي ك سال م اأ�س سرك ب  وك ، ام
 سيك سن يظ دائ وك ، ريسا سال اأح
 واأه.)ج  ك( الو     ئف ومرة  بة   ي
ن  خوي ، دول يو ب ساا ب لس

 سال  يط واأم  ،  سم  وج ال  و�س ان  ل
 واأق  ائا  لح  زر كة   احا�س  ع  وب
ف اأسر ح اإذا م اأت اسفو ف اأ يا 
 ا ن ت ه احس�دور ا نرد ، وكال بظ
 ال    احا�س دور   اأ  جت  ف((  ،  يفسل
 اأ  وا�س  ط جت  ؟!! وه  ن ل  رجا
 حظا ؟!!!((.وملس ع  ك ك ال اع 
 ك ان )لس( اقال ا ب ي ك ال ا
ي ال اأج ك  يف م م ق ، ولا 
 ر مو نوف س�و�س م م ي اأ  سي
 ب سوال وال نوال سوم سد الوب د عب
 س�س�  ع  ع((  وت  تل  �در  أن  جم
 اأع وم.!!!!)) ف أا ل اإ في يال ال
الى   رياطإما    لت  ايب    ا  لس
 م  ورهي  كح  يو  ل  يو  اإ  دول  ست  ه
 وع ، لس�وا يا ب وت يال ه
 سي ا ليج ار تسإب  لس وق.يكا
.يوا أوزاا حب وق ، رياطإما ع 
 لال ع سوق وللب سن ال ا لاأع وم
 اآ ف ا�س ال نسوا مء اب ال ه

ال..... فس�وا اديوا ريوال جسال
 لس ةخ م أخت اأ اأ اقال ما وع((
 ال  عسال بزارة   هب  سال  موح

، ل واق ب ست ف اأ ساأ
 ال  لال  ع  سوت  ال  ت  قع  نسم  و  
الس((؟!!!!. لى   ع  اآ  اأرب  ق  لس  ع
 زر  خ  م  وذل  سال  ع بلسء   لس  وق
 نف  ،  ال  انج  سوت  ،  ائب  حسال
 م ا طوه ، ولء الاأرج ج اء تسا حسال
 ه م ن ال ابال ساال و ال ي
 ع الساء   وزح اساء   حسال  ان  أيا
 ع  يال  سف  ه  لس  ئال  اإل  ال  ؟!!!.وم
 م ول سال ق ار مت ولال سواأ ، س�سال
ق ا ، وها م يس ب قس ال ال ب  اأور 
، ل ئارد الا ع ما س� ب ح
 كة حس�  با اأم ج سب ذل ف وق

، م ا سا اأوب ، يال
، س�سال ع يال سل جب ال اع  ون((
 ج واأ ، سا س�سال ق م ولار الت واأ
 ي اموج اراوم اقوم حساأ  م ولال مارد 

وها   ،  يخ  و  ،  ولال  ي    ست  اأ
 لس سو وق.)) ولة لك ه ي م
 سوو ، ديسقوا إداريا حسإا امب
 لس وك ، وللب ى لة اب خ
 م  ع  �ال  ع  يي  وم  م  اأو
 ف  كي  وه  ،  اأب  اإ  سن  ال  انال
 سال يح انال ه م ال اإ احس

 ال  ا�س  ((  لس  ي  ك اأو   ال  م  ديساق
 ول  ،  ))  ال  جل  أرما  و((  ))  ال  جل
 اواح  يب  س  لس  سع   ااأة   نك
 س  وق((  ريسا  سال  اأح  كوي.  قح
 ال ا ع سوي اإ  ي  ف ، ح الال
اأك بء   ء فوال الب لس واأه.))ف ي

زقرة اأور ،
وزقرة الركء ، وي بء حرة )( مس عدة 
 ي  اأدي  لس  ك  ول.ن  يم    )ن(  آلا
 ف.رف اأدب ذا ا�س با�س وك ، اتوال سال
 س�وا  أدوا  وال واقسد   س�سال  ب  ي
 جب  ن  ف  ،  ج �ال  وح ،  آخا  اواح ،
 ظال  ال  ذل يد   ظال  لس  م  سل  اأ
 ع  ال  سال  ذل اأور     لس  سق  اأ  هوه.
ال ال ا ، وال ا�س ال س  اأرجء 
 وم هه ، سوال وا آما س�ل رياطإما

،  ال  ال  ق اأور   ت  ويخ  يوم  ريم  لب
   اقال  واأغ  ،  كن    سم  ساإن  لس  هوه
 ال  موي  ؤي  م وها   ،  ب  سي  و  ،  في
 اأ    ال  سأا  اقال  ا  ك  لاأط  أنف.
 ل ريكت سأ نسي اأ تع ع سا اه أخت
، باد   اال  سع  واآخ  يسال   ))لس((
 يافال د وادد بق ال ا ذل أجب ى الل
 ي واأ ، ال ال ريت  رياطاإم أ اأكسواأن ،
 ع را�سوال ال  ب  ت )لس(  ريكت ح
 لب وال ااإدارة ال ك م ون ، ا ذل
 م حال  س�ن اأ ، واأخا   ال   ساأ  ح ال
،  رتيل  لس  سق  اإ  ا  اال  فظ  فك
 م ال  سا ع م وال �روال ا�سء  و 

لء عا جي م بة .
 بال زاال ع مع رآثا حال

الا /ذ قر
.اقال ا
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حكايا العم  ( وجدان ) في ديوان  الحاج (مردان)

((مو كلمن لزمت الچفچير 

طباخة ))

 ا  ال اوج  ال  ق
 ا  ح  وق  ،  ايال
 ا  حج سن  ي  ان ظا
 ي   ال  وا  ،   م يو 
 م   وفي  س  اب   

..... ه
 ط ، يسا ب دار ه

  ق   ال   دام  ا  م
.. خي ح م  ما  ا حي ح

 ج  ث  ،   واه سر بسا  ع سال  )اوج ((  ال
 د عف  ر بسا سم  وق "دام" ار اج

... فوال ب ا س-
  ع ، سم ال  عس� سي  اوج ع  لسال  س-

. سال نال سه
-:ئق  ا م رغ اب   م اخ ث  نم  -

  حسم سه وروح م م  ا�س ب ان وك ا ع-
. ا م

  يا  بم   ساي  ،  ال   يسسا  ))اوج((س-
.... ع نزع

  نة ب م  ال   سا  ي ب نزع م ع وا -
 نس   ط ساأ   رد  سال  م  رب وج  ،  و

؟؟؟؟
 سع  وا ل ا سال ح چ ال ل ال اج سا

!!! ي دم ب وال
كم ف ، وب  سل ب بال  يالال محم ط 

 يوب ، مسم   ح  يوط هال   ف  طح ال
. ط ل  خ   ج يسف ..... م ودب ا ع  طح

 وي  ث  �رو وي  وذاب  ب ناب سمح ...  وا
 �ورو  ،  ب  نال   رس    م ار   س�وط  ....   هال
 ال  ودور م  ،  فم  ريع ج ب   بم  ال
 م   د ي   وال  سع نرا  السر .... فب  طوح

!!!! يسم
.....  ي  واح م  ي   ذا  طه ه  بب

 ل  ام  ، ااة   ه وغء       ابا�س  م   ا  س   
 اءع اك ا وب ... دار م عسال وج اء   عب   دام
 ا  لس�  ....  رتس�   وول  ، الة   جوف  سال  سو

... يا ه ك  م سم ع  دام
: و -خي  ح مدا  وم ين اع  ارد ا

  ل   ،  س  م  سال عي  وال  ها سنا  ا-
  مسم  ك  توف ل ح  ،  وال وا  بوي     ال
 س وه  ، ي وي و   سي  س  يم ن  ال
  نوال    هوال  وال  ال  بخ  س  يالال  محم
  ورا  م  چت ط تس� ج  لم م نول  ،  يف ب

. بسا
  ال  فت ،  سسخا  ك  م   مح  ا رب  ام -
ك  مسم ا  ، ف� ون�  او وك  او راح  وس خبا 

 اطد و  ،  مخ  و   ام  سح م واح   ، سك
  چ    هوف سر  مح ب  اوا اا ه ول

 ح  سحب  ال  اح
  ))اوج ((  ال   يح  ورب يوح  ر   كسا  اع

: واح سا بلوق
.)) خط    ال   ت  ك م ((
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