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 ةتارككرت

 .- لاشلالا
 هل الإ

 ءافلملا تارهلولعزر ارا
 ايئاطياو ايقيرفا لامشو ةيبرعلا ءارحصلا كراسعم ىف

 نم ةيناثلا ةيملاعلا برحلا ىف
 ١95465





 ميمي و هل ديم ممم مارا هور ه نيرو ميه و عه هف حفل

 ءله ىلع ةمجرتلاب نيعتسأ نأ دامح ىريخ ذاتسالا خألا ىلع حرتقا

 ةسام ةجاح ىف ةيبرعلا ةمالا نأب قيمعلا هناميالو هيف شيعأ ىذلا غارفلا
 هذه ىف ةراضحلاو ملعلا راممفم ىف اندقبس ىنلا ممألا نع لذنتاو ةمجرتنلل

 «٠ ردانسكلا لريا لاشرملا دليفلا تاركذم ,, باتك ىلا ملقو نمزلا نم ةبنحلا

 لاقو ةيناثلا ةيئاعلا برخلا لالخ ايلاطياو ايقيرفا لامدش كراعمل ماعلا دئاقلا

 اسوردو براجت ىوحت اهنا دبالو دعب ةيبرعلل مجرتت مل تاركذملا هله نا
 تناك دلو ةسايسلاو برحلا لاحم ىف ىبرعلا ءىرانلا اهنه ديفتسي

 ىسفن انأ ىئنأ تدجوو تاركذملا هله تحفصت امذيح رثكأ اهتببحأ ةبسانم
 ٠ كراعملا كلت ىف ةيسيئرلا راودألا اوبعل نبذلا رابكلا ةداقلا ضعب فرعا

 ارازو ناك امئيح ردنسكلا لاشراه دليفلا تاركذملا بحاص تفرع
 لربماك ىف ناكرالا ةيلك ىف اذيملت تنكو ١5151 ماع ايناطيرب يف عافدلل

 ةيملاعلا برألا ىف هرود نع ةليوط ةرضاحم ىقلاو ةيلكلا ىلا رضحو كاذنآ

 تأرق امئيحو ايلئاطراو ايقبرثا لامدشو امروبو « كركند » ىف ةيناثلا

 ٠ ةقباس تامولعم ديعتسا ىئناك رعشأ تنك مايأ ذدنم هناركذم

 ةرضاحه ىقلأو اضيا ةيلكلا ىلا رشغح دقف ىرمجتنوم لاشراللا امأ

 اتدتبه ابروأ ىبرغ لامدشو ايقيرفا لامش كراعم ىف رخآلا وه هرود نع
 نولوقي ةرضاحأ! اورضح نمم طابض ةدع نم تعمس ) ىدنامرون ةكرعمب
 لحاس ىلا انتدود ىرمجتتوم قفار دقو ( ءىش لك هسفنل ىعديو جرهم هنا

 ناك ىتلا اهسفن ةيبرحلا ةرمدملا ىلع اسنرف ىبرغ لامش ىف جروبراش
 ىلع انك حرش كانهو ىدنامرون وزغ موي برحلا ءانثأ ىف هتدايق اهيلع ميقي
 ٠١ قليفلا دئاق سكدروه لارئنجلا انقفاري ناكو كراعملا لحاره ةعيبطلا
 لامشو ايلاطياو ايقيرقأ لامش ىف قليف دئاقك ىرمجتنوم قفار ىذلا

 اسئرق لامش ىف انقفارو هورشحا مهنكل ادعاقتم ناك اذهو ابروأ ىبرغ

 ٠ كانه نرج ىتلا كراعملا حرشل ةيندملا هسبالمب عيباسا ةثالث ةدا

 نأك امثيح هل ىتادهاشم ىلوأ تناكذ جندراه نوج لا شرالا اما
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 ايئاطيرب ىف ندرالل ايركسع اقحلمتنكو ةيروطاريمالا برح ناكرآل اسيئر

 تلصو امو ثومستروب نم اآدبت ةيرحد ةروانم روضحل تيعد نا فداصتو

 ىتبين> لقلي نأ نيلامحلا دحأ تفلك ندنل ىف وكرئاو ديدح ةكس ةطحم ىلا

 ةبرعلا انلخدو هديب هتبينح لمحي نسم لجر ىمامأ ناكو راطنلا ةبرع ىلا
 ةيركسعلا هسالمب ديمع ةبترب طباض لخد مث ةدحاو ةنرغ ىف انسلجو
 دقو جندراه نوج هنا دئدنع تفرع ىذلا ىندملا صخشلل ةيحتلا ىدأو

 نم ةريخالا مايالا ىف ىنئحابي وهو قيرطلا لوط ىفقو هيلع تفرعت
 ٠١ رثأتو مامتعا لك ىئيدح عبتتيو ١9148 ماع نيطسلف ثداوح

 تكرتشا دق تنك ١945 ماع ىف ىلنا تلق هنع هتثدح ام ةلمج نم
 ايناثان ركسعم ىف ةيناطيربلا لوالا ةقرفلا ةسردم ىف ةيركسع ةروذ ىف
 ايناناث ةرمعتسمل رواحلناو انأيو افيخ نيب رءبلا لحاس لع عئاولا د

 دوذجلا نم ةعبرأ ىلع اوضبق دق اوناك ةرمعتسلا كلت ىف دوهدلا ناو ةيدوهيلا

 مهلوخد بجوآ امم احربم ابر عهوبرضو طايسلاب مهودلجو زيلجنالا
 ىف اهورجفو ركسعلا امايس ءانب ىف اداغلأ دوهيلا عضو مث ىفشتسملا

 مسهنم نوريثكلا حرجو لتنف هونجلاو طابضناب ىألم ىعو ضرعلا ءانثأ
 ىدحا ىف اقنش امهومدعأو نييزيلجنا نيبيقر ىلع اوضبق مايأب اهدعبو
 ءاحلا عيممج ىف تعقو نداوح ةدع هل تركذ ٠٠ ركسعملل ةرواجملا رادشالا
 فرعي ناك لاشراملا ناو هبال 6 زيلجنالا ىلع دوهدلا اهيف ىدتعا نيطسلف

 ةنس نيطسلف ىف ةيناطيربلا تاونلا تلخن فيك. هل تركذ مث  اهمظعم
 فيكو اسهلتحت تناك ىتنا ةيويحلا نكامالا نعو اهتاركسعم نع 4
 دئفرص ركسصمو روكذملا « ايناثأ' ركسعم كلذ ىف امد دوهيلا ىلا اهتملس

 اهريغو ةلوقعلاو الان تيب تاركسعمو نطسلف ىف ركسعم ربكا وه ىذلا

 ثداو> نم هله ميلستلا تايلمع للخت امو اناي ةئيدمو انيح ةئيده مل

 دصق» ال3 رثاتلا عئصتي هنأ ىداقتعا ناكو « ليثم اهل قبنسي مك سآمو
 ةروانكلا تهتنا مايآ ةثالث دعبو اذه مع نكئلو عالطالاو تقولا مطق الا
 نم رضخ نكلو رخآ ناكم ىف تسلج دق تنكو راطنلاب ندنل ىلا اندعو

 ثيدحلا هل ممتاو ةدوعلا قيرط ىفقأل هعم تسلجو لاشراملل ىناعدتسا

 ناسنا وهف ىسآملا كلت نع عمس امب ةقينح رثأت هنا دبال ىردي نمف قباسلا
 تقحتلا امئيح اهرخآ ناكو تابسانم ةدع ىف اهدعب هتيار ٠٠ هيار هلو

 :لاقو سولجلل ىناعدف هعادول هبتكم ىلا تبهذو ىربماك ىف ناكزالا ةيلكب
 ىف قيفوتلا كل وجرأ « راطقلا ىف انثيدح ركذتا كتلباق املك

 : الئاق درطتساو كدلب ةكرعم ىف مهاستو دوعن ىكل ناكرالا ةيلك
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 ٠ ةيعصو ادج ةليوط ةكرعه ىه ؟ ملعت له
 نيتيحانتانم ةريثك اسورد رهظت تاركذملا هنه نأ دتعا لاح ىأ ىلع

 ءالمزلك ةصاخو ةدئاف تاذ نوكت نأ لمآو ةيكيدتكنلاو ةيجينارتسالا

 « قفوملا هللاو نييركسعلا

 نك رلا ديقعلا 1١9535 رياني *

 عرشلا حئلاص
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 ةماقلا

 ايلاطياو ايقيرفا لامش ىف كراعملا نيدايم ةرايزب تمق نيماع ذنم
 نأ دنانا ىلع ناب ترعش ىننال كلذو ةرايزلا كننب اميظع ىرورس ناكو

 دقتعأ ىللاو ناديملا ىف هشويح اهب تماق ىتلا لامعالا نع هتامولعم ماني

 ةبسسنلاب ةيمعأ نم ايئاطيال ءافلعلا ورغ ريثآتل اه لجسيس خيراتلا نا
 تارابتعالا نم وزغلا كلذ ىف امو ةيبرغنلا ةهبجلا ىف ىئاهثذثنا رصنلل

 داهولاو لابحلا ىف ايل رصح ال تاراستنا نم اهنع جنني امو ةيجيتارتسالا

 لاجر نم كراعملا كلت هتدفئتسا امو ةيلاطيالا ىضارالا قوق رهنالا ربعو

 ةيملاثلا برحلا كراعم نيدايه ىف ليثم هل قبسي مل دلجو دهج نمو داتعو
 ٠ ةينانلا

 ارتلجنا نم ترشح دقو ١95٠ ماع فيرخ ىف ةلحرلا هلهب تمق

 ىناطيربلا نماثلا شيجلا ريص طوطخ تعبتت مث انيثا قيرط نع ةرهاثلا ىلا
 سنوت ىتح ةيبرفلا ءارحصلا ربع اربو اوج ىرخالا ةفيلحلا شويحجلاو

 ىتح ةيلاطيالا ىضارالا لوط ىلعو ةيلقصو ةطلام ىتريزج ىلا اهدعبو
 ٠ اتسيرت

 درول » لاشرام دليفلا نيقداسلا ىبرح ناكرأ نم لك ىنقفاري ناك

 ةدايق ىلوت ىذلا « ىريرك كام دراسشتير » ريسلا لارنجاو « جندراه

 «ثرون نوج» رجيملا وه رنغآ قيدصو دعب اميف ايلاطيا ىف نماثلا سيجلا
 ٠ ىتاظحالمو ىئارآ نيودت هنتاع ىلع ذخأ ىذلا

 تاعابطتا نم ىنعذب رودي ناك ام روصتي نأ دبال ءىرانلا نا
 ضيبالا رحبلا ةقطنم لانق تاهبج عقاو1 ىترايز ءانثآ ىف تاساتعناو
 نه مغرلا لعو خيراتلا مكح ىف تحبصأو نمزلا اهيلع افع ىتلا طس وتملا

 اوضاخ نيذدلا دونجلاو طايضلا كئلوأ ناهذأ ىف ةلثام لزت مث اهناغ -كلذ
 ٠+ اهرامغ

 لاشرام دلمفلا

 ردتسكلا لريا





 ىلا ةدوعلا

 ةيب رغلا ءارحمملا

 رشع ةينامث دعب ٠ ماع فيرخ ىف ةيبرغلا ءارحصلا ىلا تدع

 تيأر ةيناث ةرمو ©« حابصلا بابض سمشلا ةرارح ليزت امك تلاز اهعع

 اهنأك اهتقرز تدبل تروص اهن ول ىتلاو ةحضاولا ةليمجلا رجفلا ةقرز
 « ليلعلا رحبلا ميسن تقشنتساو « ءاضييبلا لمرلا نايثكو « ةيقيفح ريغ

 ىسني حضاو لكشب ىضاملا كلذ ىتركاذ ىلا تداعأ ءايشالا هذه لك

 «© ةيناث ةرم اههارب امنيح ركذتيف دوعي هنكل ةعساشلا تافاسملا ناسنالا

 ٠ ءىش اهيف ثدح نأ قبيسي مل هنأكو اهات اولخ ةيلاخ نآلا ءارحصلا ودبت

 احرسم اهيلع فقن ىتلا ضرالا هذه تناك اماع رشع ةينامث لبق

 ومني فأ ءارحصلا هذه ىف شيعي الو انداه ءىش لك حبصأ نآلاو طاشنلل

 لامرلا «لامرلا نيب اديحو لقنتي اروفصع تيأر دقف اذه عمو بلاحطلا الا

 :ردانو كانضو انع ودبلا مايخ ضعب رهظتو انايحأ حايرلا اهب فصعت ةيلاخ
 ٠ لامجلا دحأ ىرت اه

 ملو ءودهلا اذه لثمب شيعت تانئاكلا هذه نا دقتعيل ناسنالا لا

 ٠ نينسلا فالآ دنع ءىش اهجعزب
 اهولعي ىتلا ةظوفحملا موحللا بلع اياقب الا كراعملا راثآ نم قبي مل

 ٠ ىرخالا ةطيسبلا تالضفلا وأ نوقيلتلا كالسأ عطق ضعب وأ'أدصلا

 جراخ ءارحصلا فرط ىلع « انيم ركسعه ناكم ادقفتم ىلوح تعلطت

 ناك دقل ةكرعملا ناديم هاجتا ىف اماقم ناكو اعيدب هرظنم ناك ىذلا ةرهاقلا
 قرشلا ةدايق تملست امنيح ىتدايق ىف تايلمعلا عرف ناكم اذهو انه
 ماقأ ىذلا صاخلا.« كلئكوا » لارنجلا ركسعم .ناك اضيأ انهو طسوالا

 سشيجلا ةدايق ملستيو مامالا ىلا بهذي نأ لبق هناكرأ طايضو وه هيف
 ةرهاقلل ىلوصو لبق ىلخأ دق ناك ىذلاو ١9515 ماع ودنوي ةياهن ىف نماثلا

 ناك ١585 ماع ناكملا اذه ىلا تلصو امشاح ٠+ 1955 ماع سطسعأ ىف

 نكي داكي الف ١950 ماع ربوتكأ ىف نآلا اما ميظنتلاو لامجلا ىف ةياغ
 ' ٠ هناكم ىلع فرعتلا
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 هباوبأ ٠ ةدايقلل امعطم المعتسم ناك ىذلا ىرجحلا ءانبلا اياقب هذه

 تاوئنسلا لالخ هيف تيرجأ دق تاحالصالا ضعب نا ودبيو 6 ةقدغم هدفاونو
 ىف نكسي نم كانه « نكسلل اتيب هلمعتسا مهضعب نا ىف كشالز ةيضاخا
 ريغصلا هدلو هعمو طيسب ىبارعا هنا : اخبطم هلمعتست أنك ىذلا ءانيلا

 تاودأ اياقب نم ةيعادتم هبوع, ةرايسو بلك اضيأ هدنعو نجاودلا ضعبو
 ٠ لاتقلا

 ىوس ءىش دجو» ال © معطملا خرك تحت تناك دتل « مايخلا تناك نيأ
 مايخلا اسهيف بصنتل ترفح دق تناك ىتلا فيواجتلا ضعب انه لامرلا
 رفحي ناك مايخلا ضعب نا ىلع لدي امه اهريغ نم قمعأ رفحلا ضعب ودبت
 ارخاس لفسأ ىلا علطتيو اخماش فتي ريكالا مرهلا « اهريغ نه رثكأ اهل
 تاركسعملا هذه نم ريثكلا ىأر هنا دبال « اهئيدحو اهمردق رظانملا هذه نم
 ضعب ىفق تامارهالا راز امنيحن نويلبان نا دبالو ةفلاسلا لايجالا ريع
 «اماع ريشع ةينامث ذنم نماثلا ىشيحلا لاجر نحن انلعف امك اهلالظ ىف تقولا

 «تاسيورلاو عفتره ىمسملا ريهشلا عفنرملا كلذ ةيناث ةره تدعاش
 ىلع برنجلا نم هتازاوه ىلعو انعاند ىف ىرقفلا دومعلا لخشي ناك ىذلا
 ىقيقحلا حاتفملا وه ناك رخآ اعفترم تدهاش لايمأ ةسمخ وأ ةعبرآ ةفاسم

 ىلا ناسنالا رظن اذا (افلن ملع) عقترم وه كلذ ةيعاندلا انزكارم عيمجل
 داكب الو ةحطسم نوركت داكت أهلك اهاري نيملعلا مقوم نم وديت امك ضرالا
 امهقوف ناسنالا فقي امنيحف اذه عمو ةدرجملا نيعلل تاعفترملا ناذه رهظي
 ىطعي مدق ةثاملاو نيسمخلا نيب حوارتي ىذلا طيسيلا عافترالا اذه نا دجي
 ٠ ةقطنملا عيمج فشكي اماع ارظنم

 ةكراعملا نيدايم ملاعم الازأ حايرلا ريئاخب لامرلا كرحتو نمزلا رورم
 جايرلا نكل عفادملا بصنل ةلمعتسم تنام رفحل نينثا وأ اناكم تدهاش

 قدانخلاو ءارحصلا بلاعث قدانخ تحسم رحبلا نم اهبوبه عطقني ال ىتلا

 لوجتي نأ رطخلا نم هنا ىل ليق دقل نيتسلا رع ىلع دوجولا نه ةيعافدلا
 ةعورؤم لزت مل صضرالا نال نييلحملا ءالدالا ةطاسوب الا بوردلا نيب ناسنالا

 دعب نماثلا ىشيحلا اهلمعتسا دق ناك ابورد كانه ناو ماغلالا لوقحب
 ٠ ءالدالا كتلوأ الا اهفرعي الو مانلالا نم اهريهطت

 ىف ةقلعم «للهورد» ةروص اندداشو نيملعلا ىف ةيلاطيالا ةريقملا انرز

 ىف ةبركسعلا ةهسالف رارز' مجح نأ ىتمعأو اهل رواحلملا ريغصلا فحشلا

 نذالا ىئاطعا ةيرصملا ةموكحلا ضفرت ملو ىقيقحلا اهمجح نه ربكأ ةروصل'
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 ةداع حمتسي الو ةروظحم ةقطنملا نأ عم ميدقلا ةكرعملا ناديم قوف ناريطلاب

 ٠ لايمأ ةرششع نم لقأ ةفاسمل ءىطاشلا نم برتقلن ناب تارئاطلل

 رج ىف انايحأ مدق ةنام عافترا لع ءارحصلا قوف ريطن انك اذكهو

 ففصضأ تنكو ىرخأ ةلاح ىأ ىف هنم حضوأ ةيؤرلا نوكت نأ نكمي ال فاص
 هن رعم نأ ىلع ادج ةليلق تسان' ةدالا نأ ةقيقحلاو 6« اهركاذبأ امك ضرالا

 كراعم ىف ايقتلا نيميظع نيشيج نيب ءارحصلا كلت ىف اهاحر تراد ةميظع

 ٠ روهش ةدعغ ترمتسا ةدابا

 قوذ اقف ش عبصي ةيضرالا ةركلا فلغي ىذلا ىئاوهلا ءاشغلا

 نيع ىلا جاتحت الو امات احوضو ةحضاو وديبت ءايشالا نم ريثكو ءارحصلا

 بوردو عفادم عقاومو ةيعاقد قدانخ نم ىقبت ام ناك « ةب رجم ةبركسع

 ٠٠ احضاو ىدبي ناك كلذ لك .كراعملا ىلع لدت ىتلا تاراشالا عيمجو

 دادتما ىلع ةثيدح ةيبرع ةعارز مايق راثآ اضنأ شعدي ناك ىذلا

 | بارتلا تحت ريعشلاو حرقلا بوبح تناك عبطلابو ءارحصلا ىف ءىطاشلا
 ٠ ضرالا قوف زربتو ةايحلا اهيف ثعبتل راطمالا لوطه رظتنت

 اهمسسا ةيرف دجوت ءارحصلا قيرط ىبونج ليموحن غلبت ةفاسم ىلعو
 دق تناك ىتلا ءاضيبلا ةيلمرلا نابثكلا نع ةديعب تسيلو برعلا جرب

 دحأ ةيرقلا هذه ىف شيعي ناكو نماشلا شيجلا ةدايق اهبناجي تميفا
 ةليوط ةدم رصم ىق ىناطيربلا جاتلا مدخ دق ناك ىذلا نيب رتغملا زيلجنالا

 ىف ةيندملا نع ادج اديعب ءارحصلا ىف برعلا يب ةماقالا رثأ دعاتت املو

 هلوح ماقأو ةراجحلا نم احيرم اتيب هسفنل ىنب دقل ةيردنكسالاو ةرهاقلا

 ةيصخش مهنيب ناكو .نييلحم لا ناكسلا لجأ نم ريثكلا لمعو ةليمج ةقيدح
 هريظم ىف ءامدقلا ىزيلجنالا فيرلا ىرق ناكسل احيحص الاثم ناك ةبويحم
 نابرع نيب ميقي هنا ولو ىزيلجناك هتفرعم هيلا رظانلا ءىطخي ال هسابلو
 ماعلا ىلا ماعلا نه ادحأ ملكي وأ دهاشي مل هناكو عايطنالا ىطعيو ءارحصلا

 ةيرق ىف شيعي ازوجع ايزيلجنا الجر نأ فرعت له اموي مهضعب ىل لاق ٠٠

 نم بويحمو ةريسلا نيسح لجر هنآ » * ىلمارب زكنج ه.ساآ (بزعلا جرب)
 هبشر هلا ثدجو (« هتيب ىف هعم ىاشلا تبرشو هترايزب تمق اذهلو عيمجلا

 ىلع رمل دلج مشي ناك ؛ ديعب دح ىلا زيلجنالا رشع مساتلا نرقلا لاجر

 ىسارك هيدلو بتكلاو نيبالغلا نه ددعب ظفتحيو لابقتسالا ةفرغ ضرأ
 ىرحو ةيندملا نكامأ نع دعتبا اذامل ىردا ال « مساو زاغ دقومو ةحارتسا

 لبيقتسي ناك ىذلا برعلا جرب ىف هتيب ىلا هعم ةيندملا رضحأ هنا لاقي نا
 ٠ لابقتسا نسحأ همءاقدصا هيف
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 ٠ ةهبجلا نم ةبرقم ىلع «ىلمارب نكنج» رجيملا نشيعي ناك اذكه
 ناك ةكرعملا تهجتا.امفيك هناكم ةرداغم ىوني نكي مل هنا نقيتملا نم

 لايمأ ةعضب ةفاسم ىلع لاتقلا مدتحا امنيح هتيب لخدم مامأ !زجاح ىنب دق

 راصتنا لاحم ىف ءادعالا ىلا هتيقدنب ميلست ىوني نكي مل هنأ نقوم انأو هنم

 ءتام دقل ٠١ هقلاخل ميلستلا ىلع هاريجأ نسلا ريكو تقولا نكلو ناملالا

 * ليوطو فرشم رمع دعب بيرق تقو ذنم
 وزغلا تاليصفتل ىتاروصت لدبت مل ءارحصلا قوف ةيوجلا انتلحر نا

 فلتخم لويسس ةطاسوب ةكرعملا نه رخآلا بناجلا ىرأ تنك ةيقيقحلا
 تناك ىتلا ةيمامالا ةدايقلا عم مدقتلا ةلاح ىف نحنو ودعلا نع تامولعملا
 دعبو سكعلابو مامالل فلخلا نم امئاد لوجأ تنك « نماثلا ششيجلا قفارت

 تفرعو ىتالقنت ىف تارئاطلا ىدحا لمعتسأ تأدب مولسلا ىلا انلصو نأ

 ٠ تارايسلابو وجلا نم ةريثك ارارم اهتفشك ىننال ةديج ةفرعم ةقطنملا

 ه لمع ريغ نم وزغلا ءانثأ ىف تقولا نم ةظحل انعضأ انتا دقتعأ ال

 رثكأ اذهو نيحبار امئاد انكو تقولا لوط فلخلا ىلا ودعلا عقدت انك

 ٠ ناسنالا هب رعشي نأ نكمي ةجهبلاب روعش لمجأو

 لك ىف ريكفتلاو ءودهب لمأتلل ةصرفن ءارحصلا ىلا ىتدوع ىنتطعأ دق

 ىقيقحلا ةئارعملا ءدب مود فداصيل انترايز حاتتفا موي انرخأ دقو لصحام

 حاتتفاب لافتحالا ىركذ موي اضيأ اهموي ناكو اماع ريشع ةينامث ىضم دعب
 فالآ ةعبس روبق مضت اهنا ةطيسبو !دج ةليمج ةربقم ىهو نيملعلا ةربقم
 رشع ىننثا ءامسأ اضيأ مصضتو ةكرعملا ىف ىعرص اوطقس نيذلا انقافنر نم

 ٠ مهاركذ ءامحال ةرمقملا ءاما ىلع ةبوتكم نيرخآ افلأ

 ةلصافلا لوحتلا ةطقن تناك ىتلا ىربكلا ةكرعملا ءادهش دقري كلانه

 «٠ 191419 ماع ربوتكا ىف انخيرات ىف

 ىدحا وهو « شرا ليرام ه قوذ وج انررم نأ دعب سنوت انرز
 ةنرحلا لبق اهانب ىتلا ىنيلوسوه دهع نه ةيقابلا ةليلقلا تايركذلا

 ةمددق ةفارخ ىلا زمرت ةعقملا هذهو ةقربو سلبارط نيب ذودحلا طيطختل

 : ىلي انك ىو
 لتحاو سلبارط نآلا ىمسي اه ةنجاطرق اهيف تلتحا ىتلا مايالا ىف

 ء نيدلبلا نيب دودحلا ىلع تاقالخ كلانه تناك ةقرب تانويلا

 نس نانثا موقي نأ ةلكشملا هذهل لحك نيفرطلا نيب قافتالا ىرج دقو



 سلبارط نم نيينجاطرقلا نم نانثاو ةقرب نم ىضكرلاب نانويلا ةاعسلا
 ٠ نيفرطلا ءاقتلا ناكم ىف دحلا تسبثيب ناو

 نانويلا نكل نآلا «شرا ليرام» هيف عقي ىذلا ناكملا ىف اوتتلا دغل
 الا ميكحتلا اذه اوضفرو قرشلل ادج اديعب ناك هاقتلالا ناكم نإ !ودقتعا
 ءاقتلالا ناكم ىف نييح نينثالا مهييعاس نفد ىلع نوينجاطرقلا قفاو اذا
 بلطلا اذه ذثيفنت ىلع اقفاو دقو نيوخأ نايعاسلا ناذه ناكر روكذدل١

 ءارحصلا لامر ىف اضعب امهضعب بناج ىلا انفدو امهنطول امهتم اصالخا

 ٠٠ ةقربو سلبارط نيب دودحلا ىلع «ىشرا ليرام» ىف

 سنوت ىلا انكلصو امئيح هتقؤملا ىنادايق هعلغش ىذلا تيبلا ترز

 يناطيربلا ماعلا لصنقلل انكسم ناك «ءاسرامال» عقوم ىف ليمج تيب وهو
 تنك برحلا مايأ ىف « ,اع ةثئام ىلع ديزت ةدمل لصانقلا هلغش سنوت ىن
 . نسنوت ىلا ةرهاسقلا نم قيرطلا لك ىنتقئنار ةصاخ مون ةبرع ىف مانأ

 ةعومجم تحت تفقوو تيبلا كلذ اهيف موفي ىنلا نوتيزلا ةعرزم ىلا تيهذ
 رشع ةعبس ذنم اهتحت ىموت ةبرع تفقوأ دق تنك ىتلا ةميدقلا راجشالا

 تدع ايمنيح ىننا وهو ناكملا كلذ ىف ىل ثدح اريغص اثداح تركذتو اماع

 لينلا هيف حبسي شارفلا نا تدجو ءاضعلا' دعب مونلا ةبرع ىف ىثارفل
 نمو هب ةقتصتلملا ةرجشلا عذج قلست نأ دعب ةبرعلا ةذفان نم لخد ىذلا

 تيز ىف ةقرخ تللب بحتسملا ريغ وزغلا اذهل ةياهن عضأ نأ لجأ

 لمنلا هلمعتسا ىذلا نوتيزلا ةرج ش عذج لوح اهتففلو نيسوريكلا

 ةحئار نم روفلا لع تظتيتسا ىننكل ىشارف ىلا تبهذو رانلاب اهتلعشأو

 جرا-خلا نه قرتحت نأ ريغ نم لخادلا نم ةرجشلا عذج ىف بد قيرح

 انآ ىنقوطي نأ بهللا داكو ىثاجف لكشب ةرجشلاب رانلا تبه اريخأو

 ةرظن رخآ هذه تناكو ءاملا نم ةيدكب بهللا ءافطا مت اريخآو ىمون ةبرعو

 ٠٠0 وجلا نم ةقطنملا كلت ىلع اهتيقلا

 ةميدقلا ةيبرعلا ناوريقلا ةنيدم راثآ قوف نم ناسنالا رمي نأ دعب

 رشتنت ةبلبجو ءارضخ ةقطنملا ودبتو « ليفاديفنا » لالت ىلا ةعرسب لصي

 هناب ناسنالا رعشب انهو نينطوتسملا نييسنرفلل ةدئاعلا تارمعتسملا اهيف

 ٠١ ةرماع ةديدج ايند ىلا ةيلاخلا ءارحصلا ايند نم لقتنا

 ءارحص ىف اماع ريشع ةعبس اهيلع ره ىتلا ةكرعملا ضرأ.ىلا نينحلا لا

 نطولا ىلا نينحلا نيب اطلتخم اروعش كلائه نأ الا « ةلوهسب ىتأي ال ةيواخ

 ,ٍلع ىرشبلا سنجلا هابتنا اهيلا تبلج ىتلا ةيبرغلا ءارحصلا ةجهب نيبو
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 نأل رخآ ناكم ىف رفاوتت نأ نكمي ال تازايتما ءارحصللو , لايجالا رم
 ٠ ةيلاخلا ىضارالا ىف ةقلطملا ةيرحلاب رعشي ناسنالا

 كلانهو اهتطاسي ىلع ةعيبطلاوزحن لمعلل اديسربتعيال اهيف تقولا

 سيل 6 ديدحت ريغ نم ىرت نأ نيعلل لاجإملا حتفي امنيح ةمظعلاب روعش

 ضرالا دحتت اينيح موجنلا اهتيضت ةيفاص ءامس ىف ليللا رورم نم عرسأ
 ةيؤر نم لمجأ كنانه لهو ؛« ناتقصالتم امهنأتو دحاو دوجو ىف ءامسلاو

 روخصلا قوف حيرلا توص وأ بارسلا ءارو .قئاقح اهنأكو حايسشالا

 ٠ ءارحصلل كلم اهنكلو ةعيبطلا تابعه ىه هذه « لامرلاو

 اهتمظع هو شيو ءارحصلا ءودع ركعي نأ نكمي كراعملا جيجض نا

 دوعت اهبابسأ لوزتو ةكرعملا نارين فقوتت امنيح 4 ةنيعم ةرتفل نكلو
 ٠ ثدحي مل ائيش نأك و اهتمظع ءارحصالل

 فيعض ءىش هنأب رعشي هرملا لعجت ىتلا ةعيبطلا ةمظع لداعي ءىش ال

 ريدتت مهيدل لكلا نكلو : ءاباب اهنوديؤي نورخآو ةقيقحلا نوضفري ضعبلاو
 ىف ىدوجو نم مغرلا ىلع ءارحصلل لينحلا ىنبذج دقلو ءارحصلل بيرع
 راصتنالا ىلع رهش روره دعب © ةثيدحلا ةايحلا بارطضاو ةجضلا طيحم

 ناكرأ سيئرو « لشرشت رتسملا » ءارزولا سيئر رضح سنوت ىف ىئاهنلا

 سنوتو رئازجلا ةرايزل ىرخآ ةعومبمو «لاشراه جروح) ىكيرمالا سشيجلا
 ةماقا ءانثأ ىفو طسوتملا رحبلا ضوح ىق تايلمعلا لبقت.سم اوثحبيلو

 طابضلا نمنكمم ددع ريكا عه ملكتي نأ ىلا بلط سنون ىف ءارزولا سيئر
 ىنامورلا بعلملا وه ةيبسانملا هذهل ناكه نسحأ نا ىل رهظو دونجلاو
 نيعبرأو ةسمخ وحنل عستي وهو ةتمليهت ناكرالا طابض نم تبلطو ميدقلا

 نال عجني نل عارتجالا نا ىل اوئاق ءارزولا سيئر روضح لبق نكلو افلا
 اذه ىلا ةشيدر تاعامسلا نوكت نأ نكمي ال تلقف ةياغلل ةئيدر تاعامسلا
 قلاتءام نوقرعي اوناك بعالملا هذه اونب نيح نامورلا نا ىف كش الو دحلا

 اويلقت مهنا دبالو اهريغو تاعراصملاو باعلالا مع تاجردملاو تاعامسلاب

 لضفت سأبال : اولاق «نامزرلا كلذ ىف مهيعمتسملتوصلا لاصيا ةلكشم ىلع

 لكسشب ددرتب توصلا تارمكم ىدص نأ تدجوو تبعذف ةبرجتلا دهاشو

 توصلا اوبرجو ءايشالا هذه لك اوعقرا:تلق « مالك ىأمهف نكمي الو جعزم

 حمضاو لكشب تاربكم ريغ نم توصلا عامس نكمأ لعفلابو اهريع نم
 ؛ احضاو ايلاع توصلا ددرتيف سمهي نآ.الا ثدحتملا ىلع امو ليمجو

 ٠٠ مهتايرابمو مهتاعامتجا نأكم نامورلا ممص ذكه

 لما



 ءانيومويتلا» ضرمب بيصأو داع مث ةنجاطرق ءارزولا سيئر راز
 نم ايئاصخاأ اييبط رمضحن نأ انيلع نا : 6 ناروم دروللا 0 هبيبط لاقكو

 مساب هيلع حلطصاملا جالعلا هعم ريضحاو «دروقدب» بيبطلا رضحو ةرهاقلا
 نم ءارزولا سيئر ىفش دروفدبو ناروم دروللا نيبيبطلا دوهجبو «*ب*مو»
 ءايششع ةلفح روضح نم ءارزولا نسيئر نكمت دق ٠٠ امهل اركشف هضرم

 ناييبطااو « فلودنتار و هنباو , ةراسس م هتنباو هتجوز اهترضح ةريغص

 فلودنتار فقو ءاشعلا ةيابن ىفو هئافشب الافتحا اناد دروفندبو ناروم

 ا لاق»

 ىدلاو ةحص بخن برشنو فقن انوعد ةداسلاو تاديسلا تارضح

 جالع بخنو دروقدبوو ناروم درول نيبيبطلا بحخن مث ةهئتاقش ةيسائمد

 6« *ب *ماظ

 ١ لاشرملا 5 م





 ىف برحلا

 ايقيرفا لامش

 ىلع هةحاونأل ناب رمأ ىل ردص 5 ماع نسطسغأ رهلش ةبادب ىف

 دوالك ءريسلا لارنجلا نم طسرالا قرشلا ةدايق ملسنأل ةرهاقلا ىلا روفلا

 « لشرشت » رتسملا ءارزولا ىسيئر ناك ةرهافلا ىلا تلصو املو « كلنكوأ

 ناثحبي اهيف ةيروطاربمالا برح نأكرأ سيئر ه كورب نلا » لارنجلاو
 سيئر نأ دقتعاو طسوالا ىقرشلا ىف تايلمعلا ليقتسم ةسايس ف

 اهندحأ ىنلا تاريبغتلا ىفو ةدايقلا نسح ىف ةقئاف ةردقم رهظأ ءارزولا

 كلئكوأ لفن هركب هنا ىل لاق دقل ٠٠ ةيرورض تناك ىتلا تادايقلا ىف

 ىفو ءارجالا اذه نم دب ال نكلو اليمج الازغ لنقأ ىننأكو رعشأ ىننا لاقو

 سيئر هعمو ةصاخ ةلباقم ءارزولا سيئر تلباق سطسغأ نم ١8 موي حايص

 هبجومب لمعأبس ىذلا هيجوتلاىنملس ليمويدعبو ةيروطاربمالا برح ناكرأ
 : لي امك وهو هدي طخب ابوتكم ناكو

 سيحلاّت قو برقأ ىف رهدنتا وأ ىلع لوتسن نأ لوالا ىسيئرلا كبجاو ١
 عميمج مه . لمور ٠ لاشراه دليفلا هدوقب ىذلا ىلاطيالا  ىناملالا

 « ايبيلو رصم يف هتادادماو هتاعطق

 لك تمسك "4+ ننلا لاففإلا' عم فينا عع اتسم ن١ ديما
 ملعت نأ بحي ىدذلاو ىلوالا ةداملا ىف كيلا ىطعملا بجاولاب رارضالا

 ٠ مامتهالا ميظع اهيلوب هتلالح نا

 ىذلا عرفلاب روعشلا تركذن ىننكل هيجوتلا تأرق امئيح تشهد
 رعشأ تنكو طسرالا قرشلا ةدايق ماستل باهذلاب تغلبأ امنيح ىتباتنا
 ريغ نه لوقعم ريغ روعشلا اذه ناك انتحلصمل لدبتيمس فقوملا نأب اضنأ
 ودبس ال ىركسعلا فقوملا نا تدجو لقعتب هبق تركف الو كش ىند'
 « لمور ءالبك نم تمزم دق ةيبرغلا ءاردصل) ىف انناءطق تناك 4 انسدح

 لا ةفأ ضالانو ليدلا انلد ىطغي ىعأند مكرم رخآ ىلا فلا ىلا اهعئد ماو
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 نكت مل ءابرحلا لالخ ىف ةيسساق براحس تررم دق ىسفن انأ ىنناف اذه
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 ةرخؤم سرح تايلمعو مئازه الا ىلا ةبسنلاب ةيناثلا ةيملاعلا برحلا
 ٠٠ ةثراكلا بتحت اهفده ىرخأ ذاقنإ تايلمعو

 تنك امنيحو « كركند » دعب [. فتايناكما ىفو « كركند » تركذنت

 تامهمو تاعطق ىف وزغلا نم اهتيامح نع الوئسمو ارتلجنا بونجل !دئاق

 أوسأ ىف هانلخد ىذلا امروب وزغ كلأنهو 2 لحاوسلا ةيامحل ةيفاك ريغ

 ناك امك امئاد ركفأ تنك دقف اذه عمو ةدابالا نم انتاعطق ةيامش فورظلا

 ىننأ نم مغرلا ىلع ةياهنلا ىف رصتننس اننا ىموق ىتب نم نيبالملا ركفي
 طسوالا قرشلا ىف ىنييعت دعبو نآلا نكلو؟ نيآو ىتده فرعأ نأ نكمال
 ٠ ةقث لكبو اذه ىروعش داز

 نم لوحتنس انناو اريخأ لدبتيبس ظحلا ءوس نأ ىف ركفأ ترص

 ناكو ٠٠ ةيناطيربلا ةرافسلا ىف تلزن ةرهاقلا ىفو رصنلا ىلا ةيبزهلا

 ضعب ىدل تدجو ا١ذهلو تاثداحملا ىف ادج نيلوغشم كانه كوربو نوتسنو

 ةقطنم ىف ةيلقك نتاعطق تناك ٠ طيحملا ىلع فرعتلاو لاوجتلل تقولا
 تايلمع ىف تكرتشا دق مهنم ىمظعلا ةيبلاغلا تناك ادج ةريثكو ةرهاقلا

 هنأ هب تمدص ىذلا نكل ةنوشخلاو ةحصلا ىلع مهرهظم لديو ءارحصلا

 مهنأ ةقيقحلاو 2« ةداع اندونح اهب فصتي ىتلا هقثلاو حرملا مهصقني ناك

 دوتحلاو طابضلا ضعب عم ىئثيدح لالخ نمو « ةنسح ةلاح ىف اونوكي مل

 ١وناك . هنومهفي ال ثيح نم ائطاخ اريس ريس ائيش كلانه نأ تسمل

 «نوتسلو» نأ فرعأ انأ ٠٠ لمألا ةبيخب نورعشيو نيضعتممو نيب رطضم

 مايأ ةثالث ذنم ةيمامالا طوطخلا راز هنأ نم مغرلا ىلع ةظحالملا هذه هتفت مل

 جاهتبالا راهظا مدع نم مهدحأ نكمتي له نكلو رورسلاو جاهتبالاب لبوقو
 ؟٠٠ روهشملا هراجيسو نوثتسنو ىري امنيح

 اوناك عبطلابو اهراز ىتلا تاعاطقلا نيب نم نويلارتسالا ناك

 هللا هنوداني دونحلا ناك مهنيب ءطيب ةترايسب راس املو ةتيؤرل نيرورسم
 جرخي ناك لشرشت نوتسنو نأ ساسسأ ىلعو اراجيس انطعا كلفقحي

 جارخال وه رطضيو رصبلا حمل ىف اهنوغرقيف مهل اهمدقيو هرئاجسس ةظفحم
 ىرئاجس : ددرب راضو همرك ىلع مدن ةرايزلا نم داع املو اذكهو اهريغ

 نكي مل ةقيقحلا ىف هنكل ةزيزعلا ىرئاجسس عيمج اوذخأ دقل « ةبوبحملا
 ٠٠ ارثأتم

 للع ىملع تعفر دقل 2 ةرهاقلا ىف ةمهم ةطقن ىمامتعا تراثأ دقل

 قلتآ ملو ىننولهاجتي اوناك دونجلا عيمج نكل ىلعأ دئاقك ىترايس ةيراس
 طبضلاب فعضلا اذ لوح اماع ارمأ تردصأف مهنم ىأ نم ةيحتلا
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 هنا تدجو دقف اذه عمو ةئيس ةيركسع ةرهاظ اهنا ةقيقحلاو ىركسعلا
 ٠ طلستلا نم اعون رمآلا ةغيص ىوحت الأ لقعتلا نم

 تاراصتنالا ىف اوك رتشا دق مهيلا تثدحن نيذلا درنجلا ضضعب ناك

 تيقبو فلخلا ىلا مهعقد من اهءارو امو ىزاغ ىنب ىلا اهب اولصو ىتلا

 ىقيرفالا قليفلاو نمأتلا ىشيجلا نيب روهش ةدع حجراتت ءارحصلا ةكرعم
 ىف ىعافد قدنخ رخآ ىلا انعفد اننا  تركذ امك ةيناهدلا جئاتنلا تناكو

 ٠ اتلدلا فارطأ ىلع فلخلا

 نأ دصق ريغ نم داقتعالا ىلا تدقن١ دونجلا عم ىتيداحأ ءانثأ ىف

 ذنم ايقدرفا ىف ةيناملالا تارقلا داق ىذلا « ىلدور » لاشرام دليفلا

 ةكرعملا ناديم ىلع ارطيسم ناك ١151١ ماع رياربف رهش ىف اهلوصو لوأ

 دليهفلا نآ ىف كش ىندآ كلانه سبيلو ةميظع ةرهش ىلع لصح دقلو

 ةلقتسسم موق ةرادا ىف اقذاح اطباضو ةكرعملا ىن دئاق ًافنكأ ناك لاشرام

 ةتائيسح حرشنت نأ نيحلا كلذ ىف بسانملازم نكي ملو ىقيرفالا قليفلا لثم

 امنيح هنأ تمهف ادج امهش اودع ناك هنا عقاولا ىف ء هتاراصتناب ديشنو

 ىنثيو تايفشتسملا ىف مهروزي ناك ىرسألا نم ىحرجلا ىلع ىلوتسي ناك
 , لمور » ةروطسأ تسنام اذهو تالوطب نع هب اوماق امو مهتعاحش ىلع

 ىقي رفالاقليفلا ناأب داقتعالا ىوق عمساو لكشب ةروطسالا هذه ترشتناو

 ناملالا اهعيذي ناك ىنلا ةينغالا داقتعالا !ذه هيوفن ىلع دعاس دقو ٠ بلغي ال

 نطولا ىلا نينحلا ىوقن' ىتلا « نيلرام ىليل ١ ىناغأك ةعداخلا ىناغالا نم

 ةموكسحلا سيئر مامتها عم نآلاو , لاتقلا ىلع شيجلا مزع بعضتو

 عضولاو ءايعالا اذه ددبت « ةفينع لامعأب مايقلاو ديدج نم ءدبلا ىلا ةجاحلاب
 ةينغأ هباشيأ» ىلا دارفالا عوضخل صرفلا ليلقت ناكمالاب حبصأو قذلعملا

 ٠ نيلرام ىليل
 َدرتك وه ةرهاقلا ىف ىهابتناتراثآ ىنلا ةيسيئرلا ءايشالا دحأ ناك

 عورق ميمج تناك © ءارحصلا ىف نوكن نأ بجي ناك ىتلا اهيف تاعاطقلا

 دجأ نأ اعطق ىللابب رطخي ملو ةتيدملا تويب ىف نكست طسوالا قرشلا ةدايق

 اصوصخو برحلا ءانثأ ىف ةنيدم ىف نونئكسس تادايق تايلمع ناكرأ

 مهعيمج ةعونتملا اهيهالمو اهملاعمو اهيداونو اهمعاطمب ةرهاقلا لثم ةنيدم

 نع نيديءب هيلا نودنت.مب ىدلا ببسلاو ةكرعملا ناديم نع نيفلخته اوناك

 نع نيديعب اونوكيلو ةبافلل ةهطيسب ءاضوأ ىف شيعت ةلتاقملا تاعطقلا

 نوشيعيمهتداق نأ ىهو ةقيقحلاب نورعشي ضعبلا نا ةكرعملا ناديم رطخ
 ٠ مهيدبأ لوانتم ىف ميعنلا نا وأ ميعن ةايح
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 هيلافلا برحلا ئف ىمداعالا طخللا دونم نه تنل اينيح 0 ىتنأ

 اوناث مهناث رأو ماظعلا اننداق نا ىدنلربالا نسرخلا ةبيتل ىف ىلوالا

 ٠٠ تاهبجلا ىف معدونج اهيف نشيعب ىتلا ةلاحلا نع ةليزه

 نأو هسشن وه هفرعتو هارت هتاعاطق نأ نم تيبثتي نأ دئاقلا ىلع

 ىدنجل ىتامدخ ءانثأ ىف ىننكل مهبولق لك نم هب نومتهي مهنا رعشب
 ىناولدناق نم ىلعأ دئاق ىأ دهاشأ مل 1١91١2 ١1١80 ةلنمس نم ةبينل ىف

 راغسص طابض كلانه ناك اعبطو ىمامالا طخلا وأ عاطقلا ةرايزل رضح

 .٠ تادايقلا كلت نوقنارب نواف وظحم

 ترمأ ىننا وه طسوالا قرشلا ةدايقل ىفلست دنع تدح ىذلا

 ىلا اويهذب ناب ىتدايق ىف ةرادالاو تايلمعلا ناأكرأ نم ةنيعم تايصخش

 تامارهالا ىبرسغ خاوكالا تينبو مايخلا تبصن دقو ةيبرغلا ءارحصلا

 عه لماعتلل ىريكلا ةيرادالا تامدخلا لاجر ىضعب تيقبأو اهيف اوماقأو

 ىلع فارشاللو تايقشتسملاو ديدحلا ككس ةحلصمو ةيموكحلا رثاودلا

 اندوجوب رعب انرصو « انيم , ركسمم ىف انمقأ ٠٠ ةيرادالا دعاوقلا

 ءاخرتسالا ةلاح نع اندعتبا نأ دعب اندونج اهب لتاقي ىتلا اهسفن ةلاحلاب

 ىتلاو ءارحصلا قيرطب فورعملا قيرطلا ةيادب تناك انهو ةرعاقلا ىف
 ٠ ةيمامالا طوطخلاب انلصت

 ةيطورخملا مايخلا ضضعب + ةطاسبلا ةلاح ركسعملا ىلع ودبت تناك

 ضعب اهبو لامرلا ىن تبصن رمادقأ ثالث وأ نيتنثا نيمدق قمع ىلع اهل رفح
 صضعبو ليسغلا ىناوأو ةبركسعلا ةيطغالاو تاثاثالا نم ةطيسبلا عطقلا

 ةراححلا نم اريغص اخوك ةسدنهلا ةعامج تماقأو ضرالا ىثرفل طسبلا

 سيجلا ةدايق نه هبرقم ىلع ةفيفخ ةيمامأ ةدايق تمقأو خبطلل هلامعتسال

 هراوجب ركسعي ىذلا ناريطلا حالبس دئاق عمو هعم لاصتا ىلع نوكأل نماثلا

 امعطم مضت ةدايقلا هدصه تناكو ةدايقلا هذه لثم ميقي ىفلسس ناك امك

 هذهبو لقنلا لئايسسو ضعبو ةمزاللا ىكلساللا ةزهجأ عم مايخلا ضعبو

 ةهييمامالا طوطخلا ةرايز نم نكمتن ىناكرأ طابضو انأ ترص ةروصلا

 ٠٠ مهيلع لقثن نأ ريغ نم نماثلا ىشيجلا ةدايق عم مئاد لاصنا ىلع لظنو

 ىتح ةملئاذ ةروصب ركسعملا اذه لمعتسن ىناكرأ طابضو تنك

 ٠ ةدنلريأ ىف ىتيب مسا وهد «نودلاك» ركسعم ىمسي ناكذ برحلا ةياهن

 دعب ١915 ماع سسطسغأ فصتنم ىف ةديدجلا ىتدايق تسمقأ اذكه

 فقول سشهدم لمعب تمماق ةقباسلا ةدايقلا نأ ةقيقحلاو , ةرهاقلل ىلوصو
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 ديدج لمعت مايفلا قروربصلا نم ناك ُنكلَو نسملعلا روحم ىلع ودعلا مدنا

 لمور تاوف لباقي نمانا سيح ديدس دئاق داجيا نم دبال ناكو ايلا
 سشيجلا ةقن ىلع ةعربس لصح ىذلا لارتجلا نييعنت لوصولا مث اذكهو

 ناكرالا ةيذك ىلا ءاح امنيح ءىرمودتنوم» ل ىتلباغم لوأ تناك ٠٠ هفلمعو

 اذيملت انأ تنكو ىبرحلا ثيذكتلا عرفل سردمك ١955 ماع ىلربماك ىه

 كانه ةيناتلا ةنسلا ىف

 دنهل انو انو م :ناكرأا ةنب ى اس ودم+ناك انت ةسانلا ةرملأا ىفز
 دودحلا ىلا هذيمالت رضحاأ دقو ( دنهلا ميسقت دعب ناثسكاب ىف نالا )

 اهب موفن أنك ىتلا ةيبرحلا تايئمعلا ىلع مهعلطيل دنهلل ةيبرغلا ةيلامسشلا

 برحلا ةيادب ىتح اهدعب هنباقأ مل ٠ ناتسناغفأ دودح ىلع لئابقلا دض
 تناك ىننا ةنلأثلا ةقرفلت طيشنلا رهاملا دئاقلا ناك امنيح ةيناثلا ةيملاعلا

 لامي نأ لدعلا نم ىسيل ٠ امسسنرف ىف ىلوالا ةقرفلا دوقأ انأو ىراسب ىلع

 | ىلع امئاد رارصالا بحي ناك هنكل عيطلا داح هنا هنع

 ٠ هتاريدقت عيمج ىف ةديحولا ةقيرطلا

0 : 
 ىع ةهسيسب رط ل

 هقليق نأ تدجو ١15٠ ماع ارتلجنا بونج ةدايق تملست امنيحو

 عمو ةينامسجلا ةءافكلاب اريثك متهي امزاح ادئاقو اعئار ناك ىنتدايق تحت

 ىلعو ةعم لماهعتلا لهسلا نم سيل ناسنا هنا ركنأ نأ عيطتسأ ال اذه

 اهيلعضرتعي ناك وىناكرأ لبق نم ةيرادا رماوأ ردصت تناك لاثملا ليم

 ةدايقلا ىف لماكلا لالقتسالا ديرب « ىتنوم » ناك رخآ ىنعمبو انايحأ

 هذهأ ةجيتنك هعم ةيسيئر لكاشم ثدحت مل اذه عمو ديري ام لمعي نأو
 ٠ ةلوقعم هؤارآو هتاقرصنت تناكو ةطيسبلا تاجاعزالا

 تركذ ام دكؤي امم ىتنوم عم هل ثدح ام ضعبب رواهنزيأ ىنربخأ

 ملع املو هديفتنت صضفر وأ ىتنوم هلعاجت ارمأ رواهنزيأ ناكرأ ردصأ دقل

 مل اذا ىتنوم باجأف ارمأ تذفن نأ كل قبس لع الئاق هلأس رواهنزيأ

 ةغوارملا لواحأو دودحلا دعبأ ىلا هتعاطا مدع ىف بهذأ ىنناق هبحأ

 رع ىتنوم نأ * ديرأ اه ىلع لوصحلا نم نكمتأ ال امنيح هدقتاو صلمتلاو

 ٠ ةصاخلا مهقرطب لمعلا نوبحي نيذلا ىسانلا كتلوأ نم

 «كورب نلا» لاشرام دليفلا لبق نم هب اقوثوم ناك هنأ ظحالملا نم

 هسفن وه هنأ نيح ىلع ةموكحلا سيئر ةيبصع نم انايحأ هيمحب ناك هناو

 ٠ هلامعأ ىلع ضرتعي ال

 نوتسسن وناكو ايقيرفا لامسشش برح نم ةردخالا لحارملا ىف هنا ركذأ

 «لوقسشم ىتناوه» ىتنومل هني فرطب رظني وهو ىل لاق مايالا دحأ ىف انغم
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 ىتنوه سمل ةيبرغلا ءاردصلا كراعم ءاتنأ ىف ه ةرخآس ةحهلب اذه لاف

 اهيلعو عوردلا جالسس اهلمعت سا ىتلا كلت نم ءادوس « هيريد » ةيقاط

 ىلع سماخلا جروج كلملا ضرتعا امنيحو اعم ةاسملا راعشو عوردلا راعش

 هسفنل ةياعدلا دصقي مل هنأب « ىتنوم » باجأ ىمسرلا ريغ سابللا اذه
 مهنيب لوجي امئيح تاعاطقلا هفرعن ىتح هل ةزيمم ةمالع هذه نوكتل نكلو

 ٠٠ ىمامالا طخلا ىف

 ناديم ف للدالا ةحردلا نم تاعاطق دئاقو برده ىرمجتن ومو

 عارفا بسكر فنك :فرتيو ةيكسكللا "ةيعلتلا نع. قولا: لبمو ةكرتلا
 مل قحب كلذب رختفي وهو تايونعملا عفر ىلع ةريبك ةردقم هيدلو هل هلاجر
 ارذح ناك هنا ةقيقحلاو نيملعلا ةكرعم حبر نأ دعب ةكرعم ىأ ىف مزهب

 .ددرتم ناك كلذلو ةميزهل هضرعن دق ىتلا ةفزاحملل دعتس» ريغو اددرتمو

 اذه ضارعتسا نيح هتيصخش نع ريثكلا ليق دقو صرفلا مانتغا ىف
 85 لاحملا

 15155 ماع ربوتل ١ىتح ةدحاو ةيسيئر ةكارعمعب رت مل اننا ةقيقحلاو

 نييلاطيالا دض ٠٠ لفيو ىشرا تايلمع ضعب ادع ام ايقيرفا لاممش ىف

 ءاردصلا نم بارتقالا طوطخ ىلع ةيلحملا ةريغصلا تاراصتنالا ضعبو

 ٠ ةيبرغلا

 عموهعم نوكأ امنيح رثكأ هبحأ تنكاو ةببحم ةيصخش هل ىتنوم نا
 ةميظعلا هتاراصتنا ىف لضفلا لك بسب هنأ وهو امهم اذخأم هيلعناف اذه

 لضفلا ضعب ىطعأ هنأ ول ربك أن وكب نأ نكمب هزلارم نا ءدئاقك هصخش ىلا

 اوهاق نم ناف كلذكو ٠٠ الدّكمم رصنلا يضعب !اوللعج نيذلا كئلوأال

 ناك هنإ دقتعا + لضفلا ضعب نوقحتسي ايرادا مهترزاؤمو مهتدناسمب

 , سانلا ةطلاخم بحب ال وهو بعصو حومط بئذ راكفأب اديحو شيعب
 « ةيناسنا رثكأ هيلع اهريثأت هلعجل ةايحلا ديق ىلع تناك هتجوز نا ولو

 سرلو هسفن ىلع سمكتا عجافلا لكشلا اذهب هتحوز دقف امنيح نكلو

 ىهتنا نآلاو ةدحاو ةرم بحب ناسنالا نا ةره هلوق ركذأو هتنهل هتايح

 ٠٠ ىلا ةيسنلاب كلذ

 عسجار اذه نا دقتعأو نيميمحلا ءاقدصالا نم ريثكلا بسكب مل هنا

 ةيسايسس تابحاو ىف تارم ةدع رفاس دق ناكو اذه ةرقتسملا ريغ هنايحا
 نيدم ىسقن أنأ ىننا اقلطم هيساتنت ال ةيسايسلا قرطلاو نادلملا فلتخم

 ٠٠ هل نونيدم اعيمج اننأ امك « ىتنوملل ؟
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 نماثلا

 ديدجلا

 اهنيح ىف ناكو ىل نانازأ سسيئرك « ىريرك كام » لارنجلا تبختنا
 «كلنكاوأ» لارنجلا ىنمجاع ادهلو ىئلملا عوردلا جالس يف لارنج رجيم

 سيئر ناك ىريرك كام نأ / هنيع دق ناك اصخش ليقتا مل ىننال فنعب
 طايبضلادحأ ناكو برحلا ةيادب ىف ىلوالا ةقرفلل ادئاق تنك امنيح ىناكرأ

 ىرن هاياو تلك ناديملا ىف ةداق وأ ناكراك نوحلصي نيذلا نيردانلا
 قونوملا ىقيدص ناك كلذ ىلا ةفاضالابو ةدحاو نيعب ةيركسعلا لكاسشملا

 ىلا ةبسنلاب ريثكلا ءىشلا ىنعت ةميكحلا هحئاصن تناك ىذلا ليمزلاو هب

 حاجنب هداقو نمانلا ىتيجلا ةدايق ىف ىريهجتنوم فلخ ايلاطيا ىف اريخأو
 0 كام ناك ٠٠ هلحم ىف ناك هإ ىباختنا نا ثداوحلا تشلنأ دقو

 طسوالاقرشلا ىلابرحلا ةرازو هتلسرأ دقو عوردلا برح ىف ايصاصتخإ
 ىذلاكينكتلا ىلع بلغتي نأ عقوتملا نم هنا ىسساسأ ىلع ١555 ماع عيبر ىف
 لاح ةيأ لعو نماثلا شيجلا ريح ىذلاو ىناملالا شيجلا هلمعتسي ناك
 ناك امك العلا تايوتسملا ىف طسوالا قرشلا ةدايق نم رشتسي مل هناق
 ةريخالا تاحارتقالا هتضراعم ببسب هلقن رمأ ردص دق ناكو اضورفم
 نأ نمضتي ناك ميظنتلا ةداعا حارتقاو , نماثلا ىششيجلا ميظنت ةداعا لوح
 تابابدلا مهيمحت ةيعفدملا نم لاترأ ةثالث وأ لنيلتر لكست نأ ةقرف لك ىلع

 مقاوم اهل ددحت امتيح مامالل عقدنت نأ لاترالا هذه ىللعو ةلومحملا ةاشملاو

 ودعلانكمتي نألبق كرحتن مث ةليقثلا اهتيعفدم فئاذق هيلع بصنو ودعلا
 ٠٠ اهتمجاهم نم

 حارتقالا اذصع ديبأت صضفرو هرظن ةهجو ىلع « ىريرك كام » رصأ

 قرشلا ةدايق ملستل ةرهاقلل ترضح امنيحو « غوردلا ميظنت عم هضراعتل

 تررعس دقو ارتلحتا ىلا رفسلا رظتني هتقرغب ادبحو هندجو طسوالا

 ٠ قزأملا اذه نم هذاقناو بسانملا تقولا ىف هتدهاسشمل

 م ىلع كيم تنك نأ نى دقز ةرايس ه كلنك وأ «١ عم ىتلباقم تناك
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 حاجن رثأ ىلع هسا عل نيح برحلا لبق دنهلل ةيبرغلا ةيلامسشلا دودحلا
 * لئابقلا لاحر دض اعداق ىتلا ةيبيداتلا ةلحلا

 ركذأ ىنكل ةلباقملا هذه ىف ةريبك اباصضق ىف انثحابت اننأ ركذتأ ال

 ٠٠ وه امك نماثلا سثيجلا ءاقب ىلع ارصم ناك هنأ

 ءىشب ىتايل لسرأ هنآب ناسنالا رعشي نيحو هذهك ةبساتم ةيأ ىف
 ناكرالا اهعضو دق ناك ىتلا ليقتسسملا ططخ ىف ةشقانملا ناف ديدج

 عوضوملا اذه ىف ةشقانملاباب عتفأ مل كلذلو جرحلا بيست دق نوقباسلا

 ىل لاق ( نريلك دروللا نآلا ) « نوسبمال زايام » ريسلا ريفسلا تلباق املو
 نكمي ام لك لمعاسو نويركسعلا لاجرلا اهيأ مكتمدخ لجأ نم انه انأ

 ٠٠ مويلا كلذ ذنم هيف ةلماكلا ىتقث تععضو دقو هل اهتردق تءامبا

 ىف طخ رخآ وه نيملعلا نكره نإ احضاو ناك ةدايقلا تملست املو

 ةبأآب مايقلا نع !زجاع نماثلا ىثيحلا حبصي ةهتودبو اتلدلا نع انعافد

 اذا ةيناث ةرم عحارتيدسس ىشيحلا نأ ماع لكشب فرع دقل ٠ ةيضرعت ةيلمع

 كلذىفو املاس شيجلاب ظافتحالا ةيرظن عم ايشمت ةرورضلا كلذب تمضق

 نم نط فلآ 1٠٠ نم رثكأ عرفت لستم رألا .قرفلا ىناوم تناك تقولا

 نويلم فصنو ىدنج فلأ 5٠٠ وحن ناكو رهش لك ةيركسعلا تازيهجتلا
 اتلدلا نععافدلا لوحرودب ثنيدحلا لكن أكو ةيفلخا تامدخلا ىف نودمعي ىندم

 اهتدج و ىتلاو « ىفلس لبق نم اهلجأ نه تادادعتسالا هذه عيمج تمت تلا

 حبصتو عافدلل ةلباق ريغ انلدل دلا حبصت نيملعلا عابضب هيدر ةقطنم رع

 ناك اذا ىتحو ٠ةدئافلا ةميدع اهنع عافدلل تيرجأ ىتلا تاريضحتلا عيمج

 ربكالامدسقلاب نيطسلف ىلا اقرش ماع با>سنالةمدقم نيملعلانه باحسنالا

 اذه لثم ناف « اهنم ىقابلاب نينلا ىداو ىلاعا ىلا ابونجو تاوقلا نم

 نودب نماثلا ىثيحلا ناث راصتخالابو ٠ ةدئاف ةيأ هنم ىجرت ال باحسنالا

 ساكعنالا ناق اذع نم دعبأو ىشثيحك هتفص دقفيس ةيمحمر ةيوق ةدعاق
 طسوالا قرشلا ناكس عيمج ىلعو نييرصملا ىلع ةك رجلا هذه لثمل ىسايسلا

 بكت رينأ ريغ نم عجارتلا ىلع ربجأ ىذلا ىدنجلا نا « رثألا قيمع نوكيس
 عباتتلاب تارم ةدع هباحسنا ناو ىلعالا هدئاق ىف ةقثلا دقفي ةيصخش ءاطخأ

 .ةكرعملل ةيعيبطلا ةجيتنلا اهنكلو هدنع ةبوغرم ريغ عجارتلا ةيلمع لعجي
 ىننا تناك تايونعملا ىلع ةظفاحملل اهب تمق ىتلا ىلوالا ةوطخلا

 مل هنا ىهو بترلا عيمجل ةحضاو نوكت ىكل ةيسيئرلا دعاوقلا تعضو

 ضرالا ىلع همداقلا انتك رعم يراحنس انناو باحستا ىأ ىف لمأ كلانه قس
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 مده ىلع همان ةففقاوم ىريختت وم لارتملا قفاو دفر ٠ اهيلع فعن ىنلا

 ءانسم ىف دمع عامجاىف نمالا نشيحلا ةدايق ناكرال اهلقنو ةيسايسلا

 ةدايقتملتسا .امنيح بونكم هيجوتك هيلا اهتلسرآ مث هلوصول ىئانلا مويلا
 حاهتنا ةهلمع ملسلا نع ىريحتتوم دكأ دع . ايمدسر طسوالا قريشلا

 ةقلعتملا قاروالاو تامولعملا ىارحاب رمأ هنأب ةيعمتسم ريخأآو ةسايسلا هذه

 ناو هيلا ةيدسنلاب ائيمش ىنع ال انلدلا نع حافدلا ناو باحسنالا ططخب

 ليعتتسنا نأ بجد اتلدلا نع جافدلا ىف لمعتستل تمللصفو ىتلا دراوملا عيمج

 عيمج داعأ ىمامالا طخ بعذ املو ةيلاحلا نمانلا ىنيجلا نكاره ةيوقتل
 دوتجلا ىدل قبي مل سحم باحسنال ةدعم تناك ىنلا لفنلا لئاسو

 علا ىونت ةديدحلا ةدايقلا نأ ىف كش ىندأ
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 «ىتنوم» ذخأ دقو نمالا ىستيجلا ميظنن ةداع١ ةيناثلا ةلحرملا تناك

 لاتفلاتاعومجم هتملك دعت ملو سفنلاب ةقث لكب ةيلوئسملا هذه هقتاع ىلع

 لاترأ ىلا تملسق دق تنان ىتلا قرفلاو ةراشالا وأ ريبعتلل الو ىتح ركاذت

 أدبو تهئنا دق برهاوبرضا تايلمعو قرفت لتاقتل اهميظنت ديعأ (كوج)
 ةعردم قرف نم ىطايتحا قليف ايئثدبم ءىشنأو ةديدش بيردت جمارب ذيقنت
 هك رعملا ناديبمل انيدح تلصو ىتلا نيمرشلا تابابد نم ةديدج تادحوو

 ادكلصو دقو داتعلاو ةيعفدملا نه ةرييك تايمك تلصو كلذ ىلا ةفاضالابو

 ناك . ةب ركسعلا تامهملا نك قوفت عم نايلطلاو ناملالا عم ؤفاكتلا ةلحرل

 اهقبسنا نأ ررقملا نم ناكو نيملعلا هك رعمل طيطختلا ىف الوغشم «ىتنوم»

 ٠ افلح ملع ىف ةيعافد ةكرعم
 ةوق لكب كسسمتلا ىه تناك ىتاركذم ىف اهتلحس ىتلا ةطخلاو

 مدقت ىأ ديدهنل , تاسدرلا » عقترمو رحبلا نيب ةعقاولا ةقطنملاب ةنكمم

 ءوهسلا اقلب بفن وجمالك .ةنظف ندير | ىبونج ودعلا هب موقي نأ نكمي

 ٠ ىوق لكشب

 ضرسع نوكي ثيحو « افلح ملع . ىبونج اليم نيرشع ةفاسم ىلع

 « ةراطفلا .ضفختمب » فرعي مقنتسم ءقب اليم نيعبرأ وحن كانه ةهبجلا

 ٠ نكمم ريغ هزاينجاو

 للع ةيوقلا ةرطيسلا ةلاح ىف هنا برحم ىركسع لكل حضاولا نم

 برفلا نم امداق اودع ناف تاسيدرلا عفنارمو رحبسلا نيب ةعقاولا ةقطنملا

 ناو يضفخلملاو . افلح ملع ١» نيب ةعقاولا ةقطنملا ىف الا مدقتب نأ نكمي ال

 هيعافدلا تاوقلا ىقبت لنيح ىف هميظع رطاخمب فوفحم مدقتلا اذه لثم

 - ةيوقو ةميلسس ةلاح ىف هحوفسس ىفو عفترملا ىلع ةزكرمدملا
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 ىف ةتيرجأ ىذلا ف شكلا جئاتن نمو تارابختسالا ريراقن نم تفرغ
 ةكئاشلا كالسالاب ىفلس لبق نم انصحم ناك افلح ملع عفترم نأ ةقطنملا

 ىدنتع قس ملو ١91515 ماع ذنم ةيعافدلا زكارملاو ماغلالا لوقحب !زهجمو

 تناك اهنا نقيثملا نمو ىفلسل ةحضاو اضيأ تناك ةطخلا هذه نأب كش

 ىعافدلا عقوملا ملسن ىذلا ديدجلا نماثلا سيجلا دئاق «ىتنومل» ةحضاو

 ٠ ليعوبسأ نم وحن ذنم نيملعلا ىف

 ىتلا ةطخلا ىئيبتيسس ىتنوم ناك اذا ام لوح تاشقانم ترج دقل

 متعا ىتنوم نأ دقتعا ال أنا « ابيرق اهثدب دعوم نأك ىتلاو هفلس اهعضو

 ءارحصلا ىف برحلا ةرادا ةيفيك نع هنوططخي امب وأ نيرخآلا راكفأب اموي
 كلانعه نكت مل ةدايقلا ىملست لبق كلنكو أ لارنحلا عم ىتاثداحم ىفو

 هباست « افلح ملع » هكرعمل ةعوضوم ةطخ كنانه نأ ىلع لدت ةراشا ىأ

 نييركسعلا ليخرؤملل ةظحالم انه رئذأسو ايلمع اهقيبطت ىرج ىتلا كلت
 اوهجوندذلا ىلاو ةيركسعلا تاركدملا صوصن صحف ىف نوددشتي نيذلا

 اهنا رركاو دوعأ « ةطخلاب قلمعتي ام لوح اهتركذ ىتلا ةرقفلا ىلا مهمامتعا

 ةهبجلل احاتفم ستعي دكيحو عقفترم ىلع ءاليتسالا دصقب تعضو ةطخ

 نا تلق اذهل ٠١ ىركدسعلا فقوملا ريدقت ىف ريبك مامتها ىلا جاتحب الو

 دحاو عفترمه ٠ ليدب اهل سيلو ة>ضاو اهنال اهسفن تدجوأ ةطخلا

 تمت ةيلمعلا نأ تلقو هيلع ءاليثسالا نم صانم الو ةقطنملا ىلع رطيس

 ٠ ىرمجتنوم ةفرعمب اريخأو الوأ
 فيضأ قحلم اهصيخلت متو ىرمجتنوم اهانبت دق ةطخلا هذه نا

 955١و ١95١ ىماع نيب طسوالا قرشلاب ةصاخلا ةيبرحلا تاركذملا ىلا
 خرأو ( ةسرغلا ءارحصلا ىف ىبرحلا فقومألا ريرقت ) قحلملا اذه ىمدسو

 1١545 ٠ ويلوي نم ؟ال موي ىف

 ةركذم ىف مضو ةيبرغلا ءارحصلا ىف ىبرحلا فقوملا ريدقت

 قحلم فيضأو ةداييقلل ىرمجتنوم ملسن لبق ةملك 1٠٠ زواجتت ال
 ٠ ةركذملا هذهل «افلح ملع» ىلع ءاليتسالا نمضتملا ىرمجتن وم

 قحلملل روكذملا فقوملا ريدقتل ركذ ىأ دري مل هنا اذه نم مهأو

 ناسنالا أرقي اهنم الدبو اهيلع قدوص ىتلا ةطخلا ىف هيلا فيضأ ىذلا
 ةنورملا ىه عافدلا ىف تععبتا ىتلا قيرطلا نا برحلا تاركاذم ىف

 مصح امه ااذهو ٠ موجهلا ىلا عاقدلا نم لوحتلاو ةكرحلل دادعتسالاو

 ب « ىرمجتن وم » اهداق ىتلا ةكرعملا ىق العم

 موجه ىلا لودت ىدلا عاقدلا نا ةيب رحلا ةركذملا نتم ىف ركذ دقفل
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 ةطاسوب نيملعلا عقوم ىف عافدلا ةطخ ىلع اينبم ناك ويلوي رهش لالخ ىف

 ىهعو ةيعافدلا ةقطنملا جحاتمد ربتعت ىتلا عقاوملا ىف ةيوق زكارم ريضحن'

 ةلسملام تينب دق تللاكو يبرغلا ىلا قرنشلا نم جدتمملا ةنالثئلا تاعفت رملا

 كلذو نيبناجلا الك ةيعفدم ىدم ىف تاعفترملا هذه ىلع ةيوقلا طاقنلا نم

 ٠ ودعلل اهميلست مدعو زكارملا هذهب ظافتحالل

 نم نيجوف نم فلاتت تايماح باعيتسال زكارملا هدد تمهص .كقل

 مزاللا اهسرحو معقادملا نوكت نأ ىلع الطر 55 رايع ةيعفدم ةبيتكو ةاسملا

 ىقبت نأ ةعردملا تاوقلا عيمج ىلع تاكو تالجعلا ىلع ةلومحه ةاسملا نم

 زكارملا ةلمعتسسم رهظ امئيأ ودعلا ىلع اهنارين بصتل ةكرحلا ةفيفخ

 «٠ ةروانملاو ةبقارملل دعاوقك ةنصحلا

 دحلا ىلا ةدافتسالاو ةكرحلا ةفخو ةنورملا وع ةطخلا رهوج ناك

 ىف اليم ني'الث ةفاسم ىلا ةيءاندلا ةقطنملا دنممو .٠ ةيعئدملا نارين نم ىصقالا

 برعلاج رب ةهبج ىلا فتلي نأ ودعلا دارأ اذاو ةيمامالا انطوطخ ءارو قمعلا

 ةيعفدملا تاعومجمو ةكرحلا ةفيفخلا ةعردملا انتاوق هل ىدصتت فوسف
 ٠ ةكرحتنملا

 كلتل ةلئامم تسيل ةروكدملا ةيعافدلا ةقيرطلا هذه نا رهظي انمح

 ملع » عفترمه ىلع تايوقن' ةيأ عضوت ملو ىرمجتنوم اهضاخ ىتلا ةكرعملا
 ةحلسسالا عيمج نأ ظحالي نأ بجيو ىرمجتنوم ةكرعم حاتفم ه افلح

 مجاهتل ةكرحلا ةفيفخ اهب .ظفت>يب نأ ضورفملا نه تناك ىتلا  ةعردملا

 نكت مل ب ةطخلا بسحب هيف رهظيإ نأ نكمي ناكم ىآ ىف اهنارينب ددعلا
 هنا ةيحانلا هذه ىف هتسايس نع ركذ ىرمجتنوم ناو كلذك لعفلاب

 ٠ لمور هبصني خف ىأ ىف هعورد عاقيا بنحتيس

 : ىلي امك تناكف «ىرمجتن وم» ةطخ امأ

 ملع ١» عقترم حفس ىف « 5" » عردملا ءاوللا تاعاطق ىلا قمعب رفحلا

 ءاوللا اذه نأكو ةكرحلا فيفخ ىبونجلا ةحانجب ظفتحي لنيح ىف «٠ افلح

 0٠ ىرمحتنوم 2« ملستي نأ لبق ةداعملا تاروانملا نم حجرأتم ماظن ىلع نرمتن

 ةئدح ةبابد نوعستو ناتنثا ءاوللا اذه ىف ممج دقلو نماثلا شيحلا ةدايق

 ةيمامالا طوطخلا ىف تناك ىتلا ةبابد نيتسلاو عبرالاو ةئاحلا عومجمه نه

 رصه لمأ رخأآأ ىأ 2.1.11 مساب تبمسو مه الد مفدم» لمحت ىو

 عقدم» لمحت ىتلا (5 ةكرام) ةديدحلا رزنابلا نم ةبافك لقأ تناك اهنكل

 .٠ ليوطلا رابعلا نم « مه ؟و
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 كرتشت الآ ةي زيلجت الا تاباب دلا ىلع متحب تايابدلا هذه لثم د وجو نا

 ( 59 ) عردملا ءاوللا دناق لعج ام اذه نا ةقيقحلاو ح وتفم لاتق ىف اهعم

 ىتلا 0 عيمج ىضق ري نار ةكرعاا ءانثأ ىف ةيعاند ةلاح ىف لظب

 : برغلل كرحتن مهلاترأ تأدب امئمح ناملالا بقعتل هبلا تهحو

 « ىتلوم » بلط ىلع ءانو سطمسغأ نم ٠١ه موي ةدامقلا تملست امل

 نصحت نأ ترمأ دقو ىفلخ زكرمك عفت رمل ىمحتل ( 5 ) ةقرفلا تلسرأ

 نأ عم اذسه ىعافد زكرمك ةنكمم ةوق ىصقأ ىلا لصتل عفت ملا ىلع زك ارملا

 ركذلا فلاسلا عردملا ءاوللا ىمع ةلاعفلا ةوقلا

 ىف ىلايخ حاتفم نم رثكأ نآلا راص « افلح ملع 0 نكرم نا ةقيقحلاو

 «ىتنوه» ضفر سطسغأ نم موب رخآ ىف همدقت «لمور» أدب امنمحو

 ءسك وروه»لا رتحلا سنب 00 امدح ماعم ىلع ىلع تسباثلا هعافد كرت ىف ءارغالا

 ىف هل مىتنوم» ريدحت هك رع لل نسر يذلا رو لالا ناسعلا دقات

 لمور نا ٠ ىذأ كبيبلصبي 0 هنا سسكوروماب ركذن » الئاق ةظحل رخآ

 بدك مفترملا ىبونج مايأ ةعبرأ ماد فينع كارع دعبو « الاح مجارتيس
 ةيئاهنلا ةكرعملا تبشن املو را نم لايمأ ةسمخ وأ ةعبرأ ودعلا

 تماق ١الر8*٠ ةعاسلا ىف «سكوروه» لارنحلل ةريخالا ةملكلا تناك

 حاتفم اذه 5 (؟؟) ءاوللا ىلع لماش موجهب ؟١و١١ رزنابلا ) اتقرف

 . عقوملا اذه قارتخا نم ناملالا نكمتدبس له ٠٠ ايلك ةكرعملا

 باحسنالاب ةيناملالا قرفلا تأدب بورغلا ىف سمشلا تاآدب نيح
 ٠.٠0 هسفن مويلا كلذ ىف ةمزالا تهتناو ليللا ببسب

 ةنرافملل هجو كانه نكي ملو ةحداف ىقيرفالا قليفلا رئاسخ تناك
 «٠ نيفرطلا رئاسخ نيد

 اهب اهراذأ ىتلا قيرطلاو ةكارعلا ١١ ططخم ىلع علطب ى 5 ركسع لك نا

 نم هعورد كيرحت » ىرمجتن وم ىضفر اذامل لءاستي نأ دبال + ىننوم د
 ارصد ىقدو مهن المخأ وم مطق و مهم وجمع داسنال انرغ , افلح ماع 0 عفت رم

 ء؟ تباثلا عافدلا ةيعضو ىف هاقبلا ىلع

 رورغلاو 1 حجيهتلا الو طروتلا نم فوخلاو مؤاسشتلا ةلاح راو نأ نكس ,ْ

 نأُم قرجبلا ةهح نمو هديب رغلا ءارحصلا ىف ةكرعملا مادتحا ءانثأ ند

 ءاطعات ماع هج وب حمست نكت مل .طس وتملا رحبلا ىف ءافلحلا ةيجيتا رئتارسا

 ةكرعملا تاركذم ىلع عالطالا نأ وه لاؤسلا اذه ىلع باوحلاو

 و
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 ةكرعملا جئاتن ىلع رثؤي امم رطخلل ماعلا فقوملا ضرعت دق ةصرف ىأ

 ٠٠ ةرظتنملا ةيسيئرلا

 هبيلطت امك رذحو ةراهم لكب ةكرعملا هذه رادأ ىتنوم نأ ىبيأر ىف

 ةداعاو بيردتلاو ميغننلا ةداعاو ءاتبلا روط ىف انتاوق تناك ., فقوملا

 ةكرعملل ادانعتلسسا ديدج دئاق فارشا تحت لضفأ تامهمب حياستلا

 هذه ةقاعا يساسأ ىلع اذه هموجه « لمور » ممص دقل . ةيسيئرلا

 ىف فوقولا باوصلا نع نم ناك هنا دقتعأ ىنناف اذهلو تادادعتسالا

 نيدعتسم حبصنل دعتسن نيح ىق ةكرعملا ىف ىدامتلا مدعو « افلح ملع د

 ٠٠ نسملعلا ىق ةمصاقلا ةبرضلا هيج ون'

 ىأ فقول ةعيبطلا ميمصت نم ةباتج ةطقن ناك « افلح ملع » نا

 « لمور . راكفأ فرص لجألو , لامشلا ىلا اهجتم انطوطخ فلخ داعم موجه

 ةللضمو ةئطاخ ةركف هلئاطعاو بونجلا نم ةعساو قيوطت ةكرح ءارجا نع

 مدع رهظنت ةيبونجلا ةهجلا نم ءارحصلا ىضارال ةطولغم ةطيرخ طيطخت مث

 اليحتسم تابابدلا ريس لعجت ادج ةليقث لامر ٠ ريسملل ضرالا ةيحالص
 دعب لانعلا طوطخ نب تلطعت ةعردم ةرايس ىف تادسرأ ةطبرخلا هذهو

 ٠ اهلاجر برهو راتلا اهيلع تقلطأ نا

 رسأو ىقيرفالا قليفلا داق ىذلا « اموت نوف » لارنجلا لاق امكو

 لدب هنكلو ةعساو قيوطت ةيلمعب مايقلا مزتتعي ناك « لمور » نأ دعب اميف

 ةطبرخلا كلن داق لفحلا ندسح نا دقتعا نأ دعب رصقأ ةيلمع ىلا هططخ

 ٠ هيلا ةفيزملا

 نتالانافم ا ل 5 نقلعألا و ندحابلا دقت كتلدعتا تاذلاب ةصقلا هده تعور

 نماودأع نآ دعب ةكرعملا ىف اوك رتشا نيذلا نيينعملا ناملالا ةداقلا ضعب عم

 ةاجافم اولعف مهنأب مهثارتعا نكي ملو ثداحلا نم ليتسس ميضب دعب رسألا

 ةثداحلا ءانثا ىف ةيسسورلا ةهبجلا ىف ناك اموت لارتحلا ناف اذه ممو دحأل
 اميفىقب رثالا قليفلا ةدايق ماست امنيح ةيقيقحلا ةصقلا فرع هنا دقدعاأو

 تاركذمىف ةنودم تامولعملا هله دجو هنا وأ ثداحلاب هتدايق هتغلبو دعب

 انرئاسسختناكو تقال نم اعويدعا كينغ تعاضأ افاح ملع ةيلمع نا

 را م ديجالاو ملشنلا هداف قد ان" ودعك" نتانيرحم تن روق ذذآ: ةفيقط
 9-0 _- دقمعا :لشكا كفا اعمل ل سورا ةيديسل 3 ةك ىمملل دادعت نزولا ةدواعمر

 نما ردع ةهجاس تا ترد ميكقأأ يردوا 0 ماا ىسلا ءاطعا بباوجل مذ
 5 34 ا -_-
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 لامك ال راظتنالا تررق اذهلو ةحلسالاد لاجرلا نم تادادمالا باعيتساو

 ٠ نيملعلا ةكرعم ىف ءدبلا لبق تاريضحتلا هذه

 تاجوممايقب ىضقت ةطخلاورمقلا لحارمب قلعتي ةكرعملا تيقوت ناك
 لوقح نم طاقن ىلع ىلوتست ةئنصحم عافد طاقن دض موجهلاب ةاشملا نم

 ليل موجه انمزلي ناكو عوردلا اهنم رمتل تاوجف اهب جتفنو ودعلا ماغلأ

 ءوض ىلا نوجاتحي مهناق ناقثتاو ةعرسب ماغلالا عفر نم ةأسملا نكمتي ىكلو

 عم قافتالاب تررقو ربوتكا نه ؟5 مود نوكيس لماكلا ردباو ديج رمق
 فشك ءارجاب تمقو ةكرعملا ءدبل ادعوم ربوتكأ نم 59 موي نوكي نأ «ّقنوم»
 ىف موجهلا ةطخ ىف ىتنوم عم تثحابتو ىترايسب ةيمامالا طوطخلا ىلع ماع
 ىف موجه : نيتقيرط نيب ةلضافملا تناكو اهتايئاكماو اهتالامثتحا عيمج

 هليوحت مث فعضأ ابيرقت ةيعافدلا ودعلا تادادعتسا تناك ثيح بونجلا

 ودعلا عاقد ثيح لامشلا ىف هجاوم موجه وأ قيوطت ةيلمع ىلا ةينف ةقيرطب
 اهمدق ىتلا ةطخلا تناكو . ربكأ رثأ اهل نوكي حاجنلا جئاتن نكلو ىوقأ

 ىوناث موجه عم لامشلا ىف ىسيئرلا موجهلاب مايقلا ىه اريخأ ىلا ىتنوم
 لغوتلاو ةهبجلا نه مسعلا اذه ئف ودعلا تيبثتآو ةعبدخل بونحلا ىف

 ىف هتاوق لعحيو هتالصاوم نع ودعلا لزعيس ىذلا لحاسلا لوط ىلع

 نم قلعم بابب ودعلا ةهبج هيبسشن نكميو لزعلا رطخ هجاوت بونجلا
 ةهتعيبطل دوعدو حجرأتب هناق ةيلاخا هتفاح نم تععفد اذا ةيلامشلا هتفاح

 +٠ هيعارصم ىلع حتفيو تلفت دق هتفاح ناف ةفصاع ةدشب هتعفد اذا نكلو

 نذل
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 مل انكمع نالأ قدعلا ريمدلا نا دتدعتر اماع ريشع ةينامث دعب فلخلل ع ا

 قئاقحركاذتن انعدنكلو لغوتلا ةيلمع دعب ةكرعملا ىف رثكأ سول ل هنا

 ناك ها ةرم لالا ىريك ةدايق ايلمع ىسرام دق « ىو اا وللا كلذ

 « لمور ٠ ىف ىملظع ةيركسع ةيلقع براحي ناك « ءاردصلا ىلع اديدح
 هدع بسك ىف مهاياز وه مجنو ءارحصلا ىلع ةداتعم هتاعاطق تناك ىذلا

 تازيهجت 2 تدع نكش دق نماثلا سدحلا ناك نيح ىف كراعم
 00 9 3 1 8 000 ١

 ءل م
 انت ايزو اعلا رفأ ل لح و و ا لاوجتا“ كب ! مد خت ىلا كمل نع 58 ةدوح لقت

 ! هت

 نكن مل اننأ الا ةديج تناك اننارابختسا نا عمر .'"رحصلا ةعيبط نودهجي
 ةراخلالا لحارملا ىفو .٠ ناملألا هجلاعي ىذلا جرجلا وه ام طيبشلاب فرعن

 اهنكميال اذامو هتاعاطقهلمعت نأ نكمي اذام نماثلاسشثيحلا دئاق فرع امنيح

 قحم نمو ربكأ ةيلوئسم لمحت نم «ىتنوم» نكمت ٠٠١ اذكهو هلمعن' نأ

 نكت مل لمعلا ىف هتقيرط نإ لاقي نأ نكمي نكلو ٠٠ ىقيرفالا قليفلا
 نكي مل « ةميزه ال » هراعش نا لمأتن نأ بجي ؛4 ىردي نم ٠٠ ةرقتسم
 ارذح ناك هنال هدقتنا ىذلا نم ءارحصلا ىف ام ءوض ىلعو ةمكحلا نم ايلاخ

 هررحأ ىذلا رصنلا ىف فزاجي الأ ةيسيئرلا ةفادهأ دحأ ناك -٠؟ )دج

 ةداقلا نا ىهو رابتعالا نيعب اهيلا رظنلا بحي ىرخأ ةطقن كلائه

 هيحضتلا نع مجحن نحنف مهلاجر حاودأ ىلع ادج نوصيرخ زيلجتالا

 مهب ضوخنأ لايلفلا انيدل نال كاذو ةرماغم تايلمع ىف انلاجر حاورأب

 هيحانلا هذه ىف فطعلا شعب انئيدل ناف ىرخأ ةهج نمو ةهج نم كراعملا

 فدهلا نأ نه تبقتن نأ بحيف «© اريثك اءاورأ عيضت نأ انيلع ناك اذا

 ٠ ةيحبضتلا هذه قحتسي

 ىفو لماك رمق اهثيضي ةيفاص ةرمقم ربوتكأ نه 5“ ةليل تناك

 فلالا وحن اهددعو  نماثلا شيجلا ةيعفدم ميمج تحتف ؟١ر٠5 ةعاسلا

 قو لامشراملا تاركذم 6 و ” م



 ةدملو دحاو تقو ىف اهعفادم نارين  ناديملا عفادمو ةطبسوتملا عفادملا نم

 ارظنم نأك + ةلجسملا ودعلا عقادم تايراطب عقاوم ىلع ةقيقد ةرشع سمخ

 ةيفاك ةيعفدملا نارين ةفاثك تناك ىلوالا ةيملاعلا برحلا كراعمب ركذي ابيرغ
 ةعاسلا ىفو ةريخالا سمخلا قئاقدلا ىفو ةيداعملا عفادملا ةيبلاغ تاكسال

 اهعم تيقوتبو ةيمامالا ودعلا طاقن ىلا ةيعفدملا نارين تلوحت ؟؟ر٠٠

 ٠ ةكرعملا تأدب اذكهو ٠2و ١١ نيقيلفلا لاجر مدقت

 سيجلا دئاق ترز 2 اموي رشع دحأ ةميظعلا ةكرعملا هذه تقرغتسا

 ىعمو (ربوتكأ نم ؟59) عباسلا مويلا ىف ءارحصلا ىف هتايلمع ةدايق ىف نماثلا

 (ةيلمعلا ىف ةمساحلا ةلحرملا ) ةريخالا ةلحرملا ةظحل تءاجو ىريرك كام

 ةأاجافم نكت مل هذهو ةزهجملا ناملالا عافد زكارم رخآل عوردلا ماحتقا ىعو
 2٠٠ طيضلاب ماحتقالا هيف متي نأ بجي ىلا ناكملا ةقرعم بعصي ثيح

 الا نيملعلا ىف موجهلا ىلا بهذي مل نماقلا ششيجلا ناب لوقلا نا
 تناك هلحم ريغ ىفو ايخيرات امهوت ريتعي ةوقلاب هقوفت ىف قرغأ نأ دعب
 55 حابص ىثواس جناتنلا نم فرشخاب ةجحوزمم نآلا اهروصتن كك ةكرعملا

 ريبك موجه رخآل طقف ىفكت ةوقب طاتحا دق نماثلا شيجلا ناك ريوتكأ نم
 «ىتنوم» نم لك هرضح ىذلا عامتجالا ىف ررقتيسس ىويحلا راوقلا ناكو

 دئاق «ىزيل رفيلرأو» ىتن وع ناكرأ سيئر ناحنج ىديرفو انأو ىريركمو

 الاممث نكميام ىصقأ ىف موجيهلا ءارجا نماثلا شيجلا دئاق ديأو 5١ قليفلا

 ىف مثي نأ بجي موجهلا نأب اددسشتم ناك عوردلا ريبخك هىريركم» نكل

 نا ىل ةبسنلاب لادج الو ودعلا ةهبج ىف ةأسشملا هحتفيس ىذلا رمملا عقوم

 سيئروىأرل احات رمنكي مل ىننو٠ نأو نيملعلا ةكرعم حاتفم وه ناك رارقلا
 ةطللا تمتو «عوردلا ماحتقا طخ ليدبت » هسفنب هيلع لجس امك ىناكرأ

 ةحيصن لبقي ال فوس هتأب دعب اميف رواهتزيا ربخا ىنتوم ناو اذه
 نسح نع ناك ىذلا رارقلا اذهب ديقت دقو هتكرعم ةرادإ ىف ناك ناسنا ىأ
 .٠ ابروأ ىبرقغ لامش ىف دعب اميف اهداق ىتلا شيخ لا ةعومجم ظحلا

 دق عوردلا نال تفعض م ىتنوم ةطخ نإ ىف ضعبلا لداحب نا نكمي

 امهتال ماغلالا لوقح نمض امهحتف ررقت نيذلا نيردملا قارتخا ىف تقفخا

 لاقي نأ نكمي ال نكلو عوردلا ةهواقم عفادم نم تاباجح ىف نييمحم اناك
 ء م« ةكرعملا ىف ررقت هنا ءىش نع

 ادج ةريطخ تناك عوردلا ىلا تدنسا ىتلا ةمهملا نا ىلع قفاوأ ىنا

 ىف لبانقلاب نيقدهلا فذق بجي ناك هناو ةكرعملا نم لوالا مويلا ىف
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 حتف نكهأ دفف لاح ىأ ىلعو نيتودجفلا حتف ىف ةدعاسملل دحاو تقو

 ٌطمبضلاب ةوجفلا حتف ناكم لوح ةلكشم دجوت الو ء طقف ةدحاو ةوجق

 * تدفن دق ةطخلا تماد ام

 رطيست نأ ريغ نم ةطخلا ىلع ةرطيسلا اهسفنل تتبئأ ةفينع ةكرعم
 ثدحأ اهيف تلمعتسا لاحر ةكرعم تناك نيملعلا ةكرعم نا * اهيلع ةطخلإ

 برخا ىف اسنرت ةلارعم اهرودسأ ىف اريثك هباشت تناك :٠ ةحلسالا عاونأ

 تناك نيملعلا ةكرهه رئاسخ نأ وه ريبك دحاو قراف عم للوالا ةيملاعلا

 « مولسلا » ةكرعم رئاسخ تناك نيح ىبف « موي لك اليلق فلالا ىلع ديزت

 ٠ افلأ ليترس وحن ١9١3 ويلوي ىف لوالا اهموب ىن

 اوربتعي نأ ةبرورض ريغ وأ روم ةكارعمل تناك اذا امع نولءاستم نيذدلا

 ةيلاتلاةيقربلا ىنتلصو مايأ ةثالثب نيملعلا 0 لبق ب ةني قئاق

 ١ لش رقت نوتسدو نم

 دعوملا ىفو ءودهب ريست « ةيقيرفا لامش ىف لازنالا ةيلمع » شروت
 نم 2« ىتنومو تنآ اهنوضوختس ىتلا ةكارعملا ىلع زكتارت انلامآ نكل ررقل١

 ٠٠ لبقتسملا حاتفم ةكرعملا هذه نوكت نأ لمتحللا

 عانفا وه ةقيقحلا ىف نيملعلا ةكرعم نم بيرقلا فدهلا ناك

 فدهلا ناكو لازنالا ةضراعم مدعب شكارمو رئازجلا ىف نييسنرفلا

 طسوتملا رحبلا حتف ناكمال ايقيرفا لامش ءىطاوش ريهطت وه ىجينارتسالا
 ةيجيتارتسالا ىفو ٠٠ ةعاجملا رطخ نم ةطلام صيلختو انليطاسأ مامأ

 ٠٠ ايروأ ىبوتج ىف جاعزالاو كابترالا لالحال الاجم عسوالا

 نيملعلا ةكرعم انيضخ دقف ةيبرحلا انتيجيتارتسسا نع ثيدحلا ىفو
 دسشنلو ةيبرغلا ءارحصلا ىق روحملا تاوق ىلع امسساح ارصن حبرن ىكل

 اندالب ىف تايونعملا عفرتلو انءادعأ بهرنو انئافلحب ضهننو سورلا ةميزع

 بثك نع ثادحالا نوبقارب نيذلا كاتلوأ عنقنلو راحبلا ءارو اميفو

 6.0 انتوقت

 سيئو فادهالا هذه غولمل رذح لكن نيملعلا ةكرعم تيقوت ملا

 9 ىركسع رصن ىلع لوصحلا درجمل

 ةيعافد زكارم ىلا « لمور » باحسنا نم ةكرعملا لبق اًفئاخ تنك

 و



 ىف و هتدعأق نوكنأ نيح ىف ةيردنكسالاو ةرهاقلا نم انتالصاوم طوطخ

 اذهب ىجيتارتسا باحسنا ىأ ناك , هترخؤم نم ةبيرق ٠٠ ه«ىزاغتب»
 ديرأ الو « ىوصق ةجردل ةيقيرفا ىلامش ىف روحملا زكرم ىوقيس دصقلا

 نكلو + ىقيرفالا قيلفلا ىلع بلغتلا نم نكمتن ال فوس ذئنيح اننا لوقأ نا
 تاباحسنالاب نمؤينكي مل «رلته: نا انظح نسحل هنا ريغ روطتيس فقوملا
 نيملعلا ةكرعم براحن مل اللا امضيأ لوقأ نأ ديرأو ةيجيتارتسالا
 , عادخ درحم ه« ىشروت » ةيلمع نا نودقتعيس نييسنرفلا ناف اهحبرنو

 ناكام ىكيرمالا رشع ىداحلا قليفلاو ىناطيربلا لوالا شيجلا ناف كلذك

 ٠ ةيلمعلا هذه حاجن الول ترزنبو سنوت ىلع ءاليتسالا اعطق امهناكما ىف

 ىلا ةمهم ساعزا ةيلمع تناك « ىتروت , ةيلمع ناف ىرخأ ةهج نءر

 ةياهنلا ةبادب تناك اهنا » : هلوقب هسفن لمور اهفصو دقو لمور ةرخؤم

 لبق هقلأت لاط دق ©« لمور 1 محتل ناف لاح أ ىلعو 4 هشيدل ةيسنلاب

 مهتدعاق اود نآ دعب آاهسفن ةمي ملأت نولتاقد !ورمتمسا ناملإلا نإو لوغألا

 + سلبارط ىف ةيسيئرلا

 ىنتعنقأ دق ةيصخشلا ىبراجتو ىركسعلا خيراتلا ىف ىتامولعم نا

 ىف الا لاتملا ديعب رصنلا ناو ةيعافد تايلمع ىف بسكت ال برحلا ناب

 ناف اذع ىللعو تايناكمالا عيمج لامعتسا عم ةيموحوهلا ةيضرعتلا تايلمعلا

 قيرطلوط ىلع اهزاتجا ٠ ةصوب ٠ لك ىف ةحلسم تاوقل ضرعن دق لعور
 ءاضيملارادأا تاثداحم ىف ررقت دق' نحلل ىرخأ ةطقن كلانه . هباحسلإ

 ىلد ام 1955 ةتلس رباني ىف

 رزغب انليطاسأل طسوتملا رحبلا تايلمع أدبت سنون ريهطت دعب »
 ررقتو ةيلمعلا هذهل ةطخلا عضو ررقتو اهيلع ءاليتسالاو ةيلقص ةريزج
 وبام رهبشش بمصتنم وحن ىف أينيرفا ةلمح ءاهنا بوجو ةسفن تقولا ىف

 ناف الاو لمعلل ةحلأص اهلعجو ةيست وتلا ءىناوملا دادعال ةصرفلا انئاطعإل

 هذه ىف وجلا ةلاح ءوسس ببسب سطسغأ رهش ىلا لحؤيس ةيلقص وزغ
 عمو الهس تقولا اذه قيبطن' نكي مل ولو : رحبلا مادختسا ةروطخو ةرتفلا

 هذه حاجل بيس ٠20 0 ترزدب و6 ننوت ٠ ىلع انيلوتسسا دقف اذه
0-0 0-0 

 ةيلمعلا ٠

 ناف951١:؟ ماع رصنلا اذه ريغ نمو نييلعلا ةكرعم ةياهن تناك اذكه

 مايقلا نكمي نلو دمجتتس تناك ”١955 ماعل ةيجيتارتسالا ءافلحلا ططخ

 ٠٠ هسفن ماعلا نه ريمتبسس ىف ابروأ ىبونج ىف لمع ىأب
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 شروت

 : ةيجيقارتسا لجرك لشرشن
 وينوي نم ؟؟موي نماثلا ىئيجلا ىلا سلبارط مالستسا لجسأ نأ لبق

 نم نيتلاح وأ ةلأاح نع ايش ركذأ نأ ديرأ ىسسنوت ىلا مدقتلاو 5

 : لش رسلان وتس ف ةيطيلا لت ا
 عيمج نع ةيقي رفا لامسشش ءىطاددش ريهطت ىلا هترظن نأ ىداقتعا ىف

 نقرشلا نإ ةبرحبلا انليطاسأ حدف ْنَم ائنكمت ةحيحص ةرظن ودعلا تاوق

 لوط ىلع اهيلع عزانسم رغ 0 0 ىف نوكت امئيح انثاو ىصقالاو طسوالا

 فقوم ىف نوكتس اهتايناكماو اهيناوم عيمج ىف ةيقيرفا لامش لحاوس

 ما ماغر'نم نكمتنو ابروأ ىف ه ر لتمم د عحسضم ضقن

 00 نساح ى مم مهتمجاهم ىف ةيدضفالا انيدل نوكتو

 ىلا رصنلا زارحال ىمظع ةيلوئسه لشرشت نوتسنو لمحت دقل

 ىف طسصسوالا قرشلا ىلا ايناطيرب نم تابابدلا هلاسرا ىف ةيقيرفا لامش

 «٠ ةظحل ةيأ ىف فزغلا عقوتت اتكو اندالب ىف فعضلا ةياغ ىف هيف انك تقو

 رظنلا ةهجو ةيحان نم لب بولسالا ةيحان نم اميظع اذه هرارق ناك
 طاقن تزربأ ةيداعلا ةموكحلا سيئر ةيجيتارتسا ناف ةيقاصلا ةيركسعلا

 نيمساحلانامزلاو ناكملا ىف ةوقلا دشح ًأدبم لهاجت هنا اهنم ةنيعم فعض

 فادهأس عب ىلع ءاليتساللميظع فغشب امتهم ناك هناف لاثملا ليببسس ىلعو

 ىلع هجيا رحب ىف ةينانويلا رزجلا ضعب لئم ةيركسع ةيمهأ اهل تسيل
 نا ةقيقحلاو ٠ ليقتسملا ىف برحلا ةرادا ىف ةيوازلا رجح نوكت نأ ساسأ

 اريثك لطعبو ةيرادالا تاقفنلا نم !ريثك انلمحنا تناك تايلمعلا هذه لثم

 ٠ ةبوعصب الا اهنع ءانغتسالا نكمي ال ىتلا ةلتاقملا تادحولا نه

 رصت ىأ ديري ناك هنا ةبيصعلا مايالا هذه لثم ىف ناسنالا هبتشي

 دصقب نكلو طقف هتدايق نسح تايثال سيل ناملربلا مامأ ةهحرطيل ودعلا ىلع

 نويلبات مم اتبرح ءانثأ ىف هنا فورعملا نم هنال ء اضيأ تايونعملا عقر

 ذو



 نييسن رفلا نم ةلوهسب اهذخأ نكمي ىتلا رزجلا نع سشتفي « تب ال بهذ
 ,ةيجيتارتسالا اهزكارمو اهتايوتحم نع رظنلا فرصب طسوتملا رحبلا ىف
 ٠ عونلا اذه نم طاشنل حائترن ال نييركسعلا نحن اننا

 ررقتي نيحو فدهلل لوالا رابتعالا ىطعي ىبرحلا فقوملل انريدقت ىفف
 ٠ هيلع لوصحلل تايناكمالا عيمج عمجتت

 نم هناقف ةدابالا بورحل ممالا عيمج ضر رعتت امئيح هده انمانأ ىفو

 ةيجيتارتسمالا نا , ةيفاك تسيل ةيركسعلا ةيجيتارتسالا نأ حضاولا
 « برحلا ىف نيلوفشملا سانلا تابغرو روعش اهباسح ىف عضت نأ بجي
 ٠.١ ةيعطق قئاقح نكت مل نا ةمهم مهتايونعم نا

 نيب ركسعلا رظن تاهجوو نييسايسلا راكفأ ناف ساسالا اذه ىلعو
 نيب ديحوتلاو قيسنتلا متي نأو دحوت نأ بجي ةيجيتارتسالا نع ةيفاصلا
 ىف هل وهل متي مل قيسنتلا اذه لثم ةسايسلا ءاسؤرو ناكرالا ءاسور

 ةناهنلا ىف حاجتب بيترتلا !ذه راس دقو ةيضاملا ةيملاعلا برحلا ءانثأ

 ٠ عومدو ءامد نودب سيل نكلو

 ةيركسعلا ةيجيتارتسالا ىف نييسايسلا بردن نأ باوجلا له
 ٠ ال ؟ هيجيتارتسالا ةسايسلا ىف نييركسعلا بردنو

 ىلع اقفتيل ناعمتجي نيفرطلا عدو هلقح ىف بردتي امهنم الك عد
 ىطارقوميدلا انعضول ةبسنلاب نييركسعلا ناف لاح ىأ ىلع ىأر نسحأ
 ىلا ةروسملاو تاداشرالا اومدقي نأ مهنكميو بعشلا ىلثمل نوسرءرملا مح
 325 نييسايسلا مهئاسسؤر



 ىلا مدقتلا

00 
- 

 : تزال وب ساو فت وع دج ناظيرو بلا لالا ضيحلاا ادع كاك
 ىرجو « ريمفون نم 4 موي لازنالا متو « نيملعلا نم اليم ١186٠ ةفاسم ىلع

 ةعبرأ وحنب اهدعبو © رهشلا ةياهن ىف ىناوملا ىلع ءاليتسالل ماحتقا لوأ
 رهش ىف ( نيرسيق ) رمم نع نييكيرمالل عجارت ةكرح لوأ ناك روهش
 ىك ةيسساق كراعم ضوخب ةدملا هذه لالخ نمأتلا .ٌشيبحلا ناكو « سارست

 ؛ 1915 رياني نم ؟9 مويسلبارط لالتحا متو حاجنب سلبارطو ىزاغ ىنب
 ملو ويام نم ال موي ىتح ترزنبو سنوت لخدت مل ةيكيرمالا تاوقلا نكلو

 شيجلا نم ىكلملا سرحلا نم ءاولو نيتقرف ةدعاسم الول امهلخدتل نكت
 « نماثلا

 تسيلو «ىتنوم» كراعم تناك اهلا ترشأ ىنلا ةيسساقلا كراعملا نإ

 ٠ اليلق الا ةيمامالا هطوطخ ةرايز نم نكمتأ نكأ ملو ىكراعم

 لمشتل تقولا كلذ ىف تدتما دق طسوالا قرشلا ةدايق تناك
 ىرظن ىفو ايرتراو نادوسلاو قارعلاو ايروسو ندرالا قرشو نطسلف

 ح ضوت ةقفرملا طئارخلاو ةميظع ةيافكب كراعملا كلت رادأ « ىتنوم » نا

 ٠ رومالا تايرجم

 ىنناو ميظنتلاو طبضلا نسح ىلع لدت ىثلا ةظحالملا هذه لجسأو

 ىأ وأ داقتنإ وأ رمذت ىأ هنم عمسأو نماثلا شيحلا نم لجر ىأ لباقأ مل

 ىف لمعلا نع اريخآ فقوتو ضفخ دق ىشيجلا نال قيضلا ىلع لدت ةراشا

 ٠ ةمامحلا

 هنآ دج نمانلا نتيحلل ىطعا ئدلا» ىناسالا نحاولا لإ انارظن اذا
 صصاغولامألا بيخ ىذلال والا شيحلا ةدعاسم وه نآلا هبحاو حبصأو دفن

 ٠ ةسيعت ةيلبج تايلمع ىف

 ةتس لالخ ليم ةئايتسو فلأ ةفاسم عطق دقف نماثلا ىقيجلا امأ

 ٠ ةحجات اهعيمج تناك كراعم ضاخو رهشأ
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 ءارو ليم ىتنام ةقاسم نأ ندنل نم امدقت لداعت ةقاسملا هنه نأ

 ء!رحبصلاىف اهؤارجاو ةل وهام قطانم ىف ىتح ةشهدم ةعربس هذهو وكسوم

 قاس ترم ةيمهأ سكعت ءارحصلاب ةكرحلا هدهو ربكأ اريدقث قحتسي

 0 ةبرادالا تامدخلا

 د نمور م مثهب ملو موجهلا ءدب نم رهشأ ةنالث دعب سلبارلع انللتحا

 سشيج نيع ىف فدهلا ىه امئاد تناك سلبارطو « ةدسشب اهدع عافدللت

 ويئوب نع ١ذ موي حابص قف ايبيل دردح ىلا انتاعردم لوخد كتم ءارحصلا

 انثئاررو نه ةيرأتلا مكح ىف ةبب رغلا ءارحصلا تحمبصأ ثميحر ١95٠ ةنس

 20 2 لاجمل ىلا :قسنلو 0 ٠ ةسروأ دلد أهنأك رشعت ىتلا سن وت انمامأ تسقبو

 انراز سنون ةهج ىلا نماتثلا سيجلا مدقتو سلبارط لالتحا دعب

 ادهاشو سلبارط ةنيدم ىف « كورب نلا » ريسلا هعمر ليشرششت رتسملا

 قيرط ىاد بونحلل ةفيدملا جراخ نيتليل ىعم ايضمأو ةفيفالا تامطقلا

 هلل نص ةموكحلا سيئر ىل لاق ندنل ىلا سلبارط امهترداغم نيحو راطملا

 مامأ ةءارقلل معلصت ةيقرب ىلا لسرأو ةجيتنلا هذهل لوصولل اندعاس ىذلا

 هتدوع دعب هيلا تقربأ كلذلو ىثاور عون نم اهلعجأو دوعأ امنيح  ناملربلا

 نم ترهط دق اهعيمج سلئارطو اييدلو ىزاغننو رصم نا ةقيقحك؟ تركذو

 ىف ةكلملا ةبتكم ىف نآلا ةظوفحم ةيقريلل ةيقيقحلا ةخسنلاو ودعلا تاوق
 : ىلاتلا ىفرحلا اهصنب روسدنو ةعلق

 ىتلا رماوألا -  ىديبس  ةموكحلا سيئر ىلا ردنسكلا لارنجلا نم

 ميمج عم اهتلالج ءادعأ . تذفن اهلك سطسغأ نم ٠١ موي ىلا اهتردصأ

 راسظتنا ىف انأو سلبارطو ايبيلو ىزاغنبو رصم نم اودتنا مهتازيهجت

 ٠ ةرخالا كتاميلعت

 ماع رسمئوت نم 8 موب ةيقب رفا لامش لحا و. لع ءاغلطلا تاوق تزن

 ىلع الزن اهنم نامسق نكامأ ةثالث ىف « يشروت ه ةيلمعل اديفنت 5
 « ناروأ » ىفقو ؛ ءاضيملا رادلا ١» بونجو لامش ىبرغلا سشئارم ءىطاش

 سشكارم ىف تلزن ىتلا تاوقلا تناك ٠ رئازجلا ىف لزن ثلاثلا مسقلاو

 ةدايقلا تحن رئازحلا ىف تلزن ىتلا تاوقلا تناك كلذكو ةيكيرمأ تاوق

 ةاون نوكت نأ اهنم دصقلا ىتاطيرب ءاول ةعومجم نم ةفلؤم ىهو ةيكيرمالا
 ةدايقىلع ناك « ىشردنا » لارتحلا ةدايقب تناكو ىناطي ربلا لوالا ىشيحلل

 اهدعب واهتيب لاصتالا ميظنتو ثالئثلادعاوقلا هذه ميظنت رواهن زيأ لارنحلا

 * ترزئنبو ىسئوت ىلع ءاليتسالل اقرش لوالا ششيحلا عفدت

 داع « نالراد ١ لاريمالا نكلو ايئدبم انلازتا نويسن رفلا ضراع



 لامش ىف هع بع رمأد ربمفون نه ٠ مون راثلا قالطا فقويىلع قفاوو

 رظننملا 0 5 يتملا 11 ناف اذه ىلعو ( ض ررعتلا نع بفق وتلاب ةيقبرثا

 2 ب 2 00 هحوت د دداق آم امم نيموي ىف تيهننا نييبست ملا مم اهماود
 مخ 1 1 2 5 1-6 2 3 5

 ةحلار دشاث ىف اول 2 احنا ىت هع رسم ىصقاد لروالإ نشدحلا ملاذ ىلا هةعامتما
3 3 

 هه هن اتتبعا قع اناز . اتا. ةيقنت ءانثأ 56 دك تاأنوعج لوالا سشيجلا

 تيت تاو سنت كافر نب بفم كارم لع ب 0 هيعمل يبات للا نئاكوللا
 ىف ىسنينعلا ناك او ةيلبج ىضارإلا هذه ىف قرلدلا بلغأو ةنيدر ديدح ةكس

 ةعردمة بيتك ة ع رمجمب اردلا تززع منا كلف الم ةقرغلا نم افلؤم همدقت ءانلأ
 1 6 03 0 .٠

 ييفطملا نم سحوت : سيب ادشلا نم ستيسسنت 2 5 8 2-0 5 9

 !رم كانك مث دقو ان جو تيحص سنا وت ىلا عدقدلا رارق ناك

 ربمثولا نم ؟54موب  كتححجلا ىوالانيتلح رم ىلع سن وب ماحتتا منو اوجو ادعو
 الامم رس يح مرح نع كاملا هلع 5 لوصول 3 تاعطقلا تنك 1

 ىوح لا ا 2 ةسقو نلا لالتحلا ىَهو ةمث ا ةلحرملا كيقتتا رخآأت دقو

 تعا ىتلا رالطعالا ةرثك ببسب :ردعلا ةدناسم لع ارداق نكي مل

 ةهئداددم ىلا بحشستل نأ اندلع 3 لامعتسالل ةحلاص رغ ةتقؤللا تاراطملا

 «!ذ رجبمال رهن نع مشن ىو اهل ومس أمل مملا ةضاخم مأ ( بابلا زاحم ١ ١ ١ 3 ا 0 .

 ىملظع ةيجبتارتلسسا ةيمحأ اهفقوملو ضي رعلا

 ليس 0 ىرحب و هقطنملا هذه 5 لامحلا نم عملص ٠ اد رجم 5 رهن و

 انو رعم راص 6 0 ارامحا ١> لمح ةيلع 20 قيستم نمضص ن

 نع اليدب نوكأ لسسجلا بصحن دقو ( ليوطلا تعش ومات عراتللو انناعطقت

 موجه متو رسملسسد نه 519 موب سنون ماحتقا ددحتو سنون ىبرغ ةضاخملا
5 5 5 7 5-6 1 3 0 0 9 
 ةيالث ةدملو ١ ن اع رلملا لطصس ءانثالا ىدع فو ه ايمحا » لدمج زع ىحان

 3 3 ةسشارأ دش ن

 داع قداعلا نأ اا موجهلا عى رأ دقو بعاسمملا نم ردك بسسكم مايأ

 ةنكشم نال تادنو ريمساد نم 6© مرن + ليوطلا بقوملا » ىلع ىلوتسساو

 2 داضملا موجمهلاب مايقلل تاروق ءانب

 لي ايرإا نم تلاثلاإ عوبسالا ىف الا انكمه موحهلا اذهل مايقلا نكي مل
 نكماو ايئاطياد ةيلقص ىث هدعاوق عم ةتالصاوم نم مرح دق ىدعلا ناك ذإ

 ىلا هحوم ماحتقا ىمحم هيسيئرلا ةيلمعلا تناكو هل ةيضاقلا ةبرضلا هيجوت

 ةيمسبن رلا ةتدعاتو ودعلا تالصاوم عيمج روحهم اهنأ ثيح سنو بلق

 ىحو سسنوت ىلا بابلا زاجم نم قيرط برقأ تناكو ةيقيرفا لامسش ىف
 نأكو انل حضاو هه أملثم ودعلل احضاو اذه ناكو مدقتلل قيرط بسنأ

 هكلسنس ىذلا قبرطلا نع ودعلا للطن نأ انيلع
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 قيرطلا ىلع اهانلسرأ ةفيفخ تاوق ةطاسوب ودعلا عادخ انعطتساو

 عسمجتت ثيح ابونج دعبأ ةفاسم ىلا ةريبك تاوق انلسرأو هانرعخا ىذلا

 ودعلا نا انداقتعا ىف ناك هنالو , سنوت لهس ىلا ىدؤت ىتلا قرطلا

 هذه نم ةوقب لهسلا مجاهن نأ انتطخ تناكو ةطقنلا هذهب امتهم نوكيس

 عيسوت نكمأ ةعردم تاوقب موجهلا اذه ودعلا مواقي مل اذا ىتح ةطقنلا

 هتاوق بحسو ةطقنلا هذه ىف انثاداشتحا فرع اذا امأ لهسلا ىلع موجهلا

 ةصرفلا انيطعي اذهف سنونو بابلا زاجم ىف ةيمامالا طوطخلا نم ةعردملا
 ٠٠ هأآنرتخا ىذلا قيرطلا ىلع مساحلا ىسيئرلا انموجهب موقن نال

 بونتجلل ةيسيئرلا ةعردملا مهتحلسأ اولقنتو انتاكرحتب ناملالا رعش

 مل ناملالا نكل ليربا نم ؟؟ حابص ىف ىرخالا ةهبجلا ىلع موجهلاب انمقف
 مهموجهءاج دقو داضم فينع موجهب روفلا ىلع اوماقو ةباحالا ىف اورخأتي
 مهمايق ةعرس تناكو ةرييك رئاسخب اوييصأف انتهبج ىف ةهطقن ىوقأ ىلع

 ىف ةنورملاو رذحلا ىديدش اوناك ناملالا نا ىلع اليلد سكاعملا موجهلاب

 بابلا زاجم طخ ىف مهتاوق اوفعضأ دق مهنا رهظ دقو اذه ةقطنملا هذه

 قيرط ىلع مهزكارم اووقي مل مهنا رهظ دقف اذهل ةفاضالابو ةريبك ةجردل
 نأك ىذلا ىكيرمالا رشع ىداحلا قليفلل مهمامتعا اوريعي مل مهنال ترزنب

 ٠* قيرطلا كلت ىلع مدقتي

 دق تنك ةيقيرفا لأامش ةكرعم ىف ةيئاهنلا ةلحرملل ادادعتساو
 ةيدنهلا ةعبارلا ةقرفلاو ةعردملا ةعباسلا ةقرفلاب لوالا ىششيجلا تززع

 دق ناك ىذلا نماثلا شيحلا نم ترضحأ اهعيمجو 450١١١ ىسرحلا ءاولو

 ىوس رثؤم لمعب مايقلا نم نكمتي ملو « ةمامحلا » لابج دنع فقوأ
 .. ةهبحلا كلت ى هل ةهحاومللا ودعلا تاعطق ليطعتب همامتها

 , ةدراب ٠٠ اهضرع ةهبج ىلع ويام نم 1 موي رثخالا موجهلا أدب

 برق نع امهعبتت مامالا ىف ةيدنهلا ةعبارلاو ةيناطيربلا ةعبارلا ناتقرفلا
 ٠ ةعباسلاو ةسداسلا ناتعردملا ناتقرفلا

 عنج تحت ةليللا كلت تداع دق تناك ةعردملا ةسسداسلا ةقرفلا نا
 اهءارو تكرت دقو ىلوالا ةقرفلا عم لتاقت تناك ثيح بونجلا نم مالظلا
 ودعلا ىطعتل ةيرورضلا ةيكلساللا ةزهجالا ضعبو ةفيزملا تابابدلا نم اريثك
 ىف ناتعردم ناتقرفو قيلف ةدايق كلائه لازت ال هنأ ىلع ةللضم ارابخأ

 ٠ ةهجلا كلت

 ريخالا قارتخالا اذه ىف روحملا ةهبج ىف ليم اهضرع ةوجف حتف مث
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 ترمثيح نيتيمامالا ةاسملا ىتق رف لبق نم سنون _بابلا زاجم قيرط ىلع
 ةعبرأ ةفاسم ىلع سنوت ىلا انلصو دقو ةوجفلا هذه نم ناتعردملا ناتقرفلا

 زايتجا دعب انعسوت دقو ٠ ةعاس نيثالثو تمس ىدم ىق اليم نينالثو

 لاجر نم افلأ نيعبراو ةينامثو نيتئام انقوط ذا قيوطت ةيلمع ىف ةوجفلا

 « برح ىرسأك ودعلا

 ةريغص قراوز ىف ارحب برهلا نم ودعلا نم ليلق ددع نكمت دقلو
 * ترزنبو سنوت ىئانيم ىف ةيرحبلا لاجر نم مهمظعم ناكو

 برك نع ةفوشكملا ةيوارحصلا ىترايسب ةمدقتملا تامطقلا تبقعت
 لمعتسي مهضعب ناكو قيوطتلا ءانثأ ىف نايلطلاو ناملالا دوئحلا تدهاشو

 اوناك ىتلا ليخلا تابرع نوبكري نورخآو ةصاخلا تالصاوملا لئاسو

 مهنا برحلا ىرسأ نوجس نع نيثحاب ابرغ نوهجتيو اهيلع اولوتسا دق
 تاعامج ىلا نآلا اوبلقتاف رومنلاك نولتاقد سصق تقو لبق اوناك لاجر

 امهل نوكت نأ نكمملا نم نيتطقن وأ ةطقن ركذأس « ةميزهلا لصقتت ةعيدو

 ٠ ةكرعملا هذهل ةبسنلاب ةماع ةيمعأ

 « نيرصيق » ىف فيعضلاةيكيرمالا تاوقلا فقوم ىساسأ ىلع : الوأ

 نكي امهم ارصن مهل دجأ نأ ىرورضلا نم هنأ تبأر قدنفلا رمه ىف اريخأو

 قليفلا تلقث دقف مهدلب ةعمسو مهتايوتعم ىلع ةلئفاحملل كلذو هعون

 مهتيطعأو « ترزنب » ىلع ءاليتسالا دصقب لامسشلا ىلا ىكيرمالا رتشع ىداحلا

 لابجلا ىف بورحلاب نيروهشملا ناعجشلا نييشكارملا نييئادقلا ةعامج
 هسفن تقولا ىف « ترزنب » نويكيرمالا ذخأي نأ لمأ ىلعو مهل ةدعاسمك

 ٠ هسفن مويلا ىفو العق كلذ مت دقو سنوت نويناطيربلا هيف ذخأي ىذلا

 سشئيجلا دئاق ( شردنا ) لارنجلا رظن ةهجو ىلع قفاوأ مل : ايناث

 ةوجفلا اهقارتخا دعب تاعردملا موقت نأ ديرب ناك : ةكرعملا ةرادا لوح لوالإ

 تردصأو ىأرلا اذه ىلع اعطق قفاوأ ملف ودعلا نم ةكرعملا ناديم ريهطتب

 أم لك الهاجتت نأ ةوجفلا امهزايتخا دعب نيتقرفلا ىلع نأب ةددشم رماوأ

 سنوت ىلا امهتوقو امهتعرس لكي اريسست نأو ةكرعملا ناديم ىف ىرجب
 « سئاروه »ه لارنجلا قفاو دقل « بلقلا ىلا عمرلا ةئنعط ددست نأ بجب

 ٠ ةجيتنلا فرعي انلكو ةقفاوملا لك ىبأر ىلع موجهلا قليف دئاق

 دقو « مينرا نوف » لارنجلا وه ىنلباقي نأك ىذلا ىناملالا دئاقلا نا

 لارنجلا ةدايق ىلا هتدوع قيرط ىف « فك ىل ٠ ىف ىتدايق ىف ليللا ىضمأ
 ملو ىعم ماقطلا لوانتل ةوعدلا هيلا هجوأ مل ٠» برح ريساك رواهنزبا
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 اريغص امعطمو ةصاخ ةميخ هل تمقأ ىنكل 6 ةبجاو هتفافضتسا نأب رعشأ

 بولسأب ةتلماعف هزكرم ىف لجر فقوم تردقو احاترم هلعجي لكشب

 ةلباقعه هتلباقف طقف هقفارم هعم ناكو ةكرعملا ىف ىنراز فيض ىاك نسح

 ىأب هجعزأ نأ لواحأ وأ تامولعم ةيأ نع هلأسا ملو هلوصو نيح ةريصق

 ٠٠ ةقيرط

 نييناملالا تالارنحخلا ةئثيه ىف ودبن افيطل ( مينرا نوف ) تدجو
 وهو ةعبارلا ىسرحلا ةقرق ىلا ىمتنب هنأ ةمرتحم ةرسأ نم هنأ امك ىمادقلا

 ىلع ىنثأ نأ مقوتي ناك هنآ تظح الو هسفن ةيدنلريالا ةعبارلا ىتقرف مقر

 ٠ لاتقلا ىف هلاجر ةراهمو هتراهم

 نم رثكأ دحلا اذه ىلا ردصلا ةباحر نأ دقتعا فلخلا ىلا ةرظنبو

 راشأ لوالا شيجلا زيزعت عوضوم لوح ةطقن ركذأ اريخآو 4« مزاللا مركلا

 هرظن ةهجوو ةتردايم نسح نم ناك اذه نأ ىلا هتاركذم ىف « ىتنوم »

 ىلع موجهلاب هل ةقالع ال عبطلاب ىتنوم نكلو اذه دصقي ناك نا ىردأ ال

 نماثلا سشيجلا نم نيتقرف هءاطعاتررق لوالا شيحلا ةيوقت تدرأ املو سنوت

 دقو لوالا ىشيجلا ةهبجىف ىرجي امل حاترم ريغ ىلثم هتدجو هتلباق امنيحو
 ٠ هدنع ام نيسحأ ىناطعأ هنا ةقيقحلاو ليتقرفلا رايتخا هل تكرت

 ةدابا ةكرعمل الاثم ناكو ىداع ريغ ةيقيرفا ىف ىئاهنلا رصنلا ناك

 مهتحلسأ ىدنج نويلم عبر ىقلا دتل « هعومجمعب ميظع ىششيج رمد نأ قيسيمل
 ىلع ءاليتسالا متو 0+ اقف الجر 3535 برهلا نه نكمتو طرش الو ديق الب

 تناك ىرخالا مزاوللا عاونأ عيمجو ء داتعلاو ةحلسالا نم ةريبك تايمك

 ٠ رصنلل ةزئاجك اهلك
 ١؟ مويو ٠ لجرر ىفلا نم لقأ ةريخالا ةكرعملا ىف انرئاسخ تناك

 سيئر ىلا ةيلاثلا ةيقربلا تلسرأ امدنع 5١ر٠١ ةعاسلا تناك وبام نم

 : ةموكحلا

 ٠«تيهتنا دق ةيسنوتلا ةكرعملا نأب مكئبنأ نأ ىبجاو نم ٠ىديس »

 لامشءىطاوش ىلع ةدايسلا انل تحبصأو ودعلا ةمواقم عيمج تفقوت

 + ةيقب رفا
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 نالارنج

 نايكي رمأ

 : رواهنزبا ٠ د ٠ تباود

 نواعتا ىنتنعمج ١555090531837 ىماع ةيقيرف' لامش ىف تايلمعلا

 تاداعلا ىف اريسصك نيفلتخم اوناك نييكي رمالا نيب ركسعلا نم ةنالث عم

 ءاج ىذلا رواينزبا لارنحلا ناك ٠ نوتابو ىلداربو رواهنزيا مهو عايطلاد
 بيردتلا تانسح عيمج هيدل افرتحم اطباض ٠ ءافلحلل ىلعأ دئاقك انيلا

 نانو كيفسابلا 3 5 أ كام و لارنجلا ناكرال اسير ناك دقل

 لزالا ةيملاعلا برحلا لانق ىف كرتسي مل هلا احضاو هيلا راظنالا هاحنا

 تناك اذا امع ىسفن لئأسا 20 ةيملاعلا برحلا نع ثيدحلا قايس ىفو

 ٠ ةيضاملا برخا ىف ىلعأ

 0 ندين تينكتلا نأ حيدص 2* ىرخأ ةرم معلو معن باوحلاو

 طخلا ىف دونحجلا هيبساقب ام فرعنت ةيبرغلإ ههبجلا ىف اتبراح نبذلا نحن

 برحلا ةنووحاطل انيهذ نيذلا نحب مه رعاشم ردقلو تان وعض نم ىمامالا

 ناسنالا ىلع رانلا قالطا ىنعب !ذام 'ادج ةديج ةروصب فرعن ىلوالا ةيملاعلا

 ٠ ةكاتفلا ةحلسالا هقدست فيكو

 ةحض خاو رظن ةهحو هبدل تسيل 0 نأ لوقلا !ذهب دصقأ مل

 ٠ ةثيدحلا ةحلسسالا كيتكتب ةرمشا' ليلق هنأ وأ ةيمامالا طوطخلا نع

 :ةيكيتكتلا ىحاونلا ىف راغصلا هتداق ءارآ مءم ضراعتت مل هءارآ نا

 قح ىلع ناك هنأ حئاتنلا تتمثاو كراعملا ةرادا ىف هنقث انالوأ دقل

 ءافلحلل ىلعالا دتاقلا قتاع ىلع مقت ىتل' ةيراجلا ةيبرحلا 000 نأ ىف

 نيب اقذعم هسفن دحي هنا ٠ كراعملا ةرادا نه ريتك رثكأ تايلوئس هلمحت

 ةدقعم ىرخأ لكاسشمو ةيملاع تاقالعو ةيسايسلا 0 ا

 ٠ ةهبجلاب اهل ةقالع ا
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 هباختلا نأ دقتعا انأ هتاربخ سايق عم « رواهنزبا » ىلع مكحلا ىف

 ٠ ميظع ريدقت ىف ةيلوئسم لمحت هناو هلحم ىف ناك
 ىف ةدايقلا ةمق ىلا دعص امنيح « كيآ » بناجب ىتمدخ نكت مل

 هشويج ددع ناكابيرغ الوحت اذه ناكو ىتح نسحزنم ابروأ ىبرغ لامش
 ١91415 ماع ىف هنأ نيح ىف ةقرف نينامتثو اسمخ ١91156 ماع رياربق ىف

 رشع ىداحلا هقليف فلأتي ناك ةيقيرفا لامش ىف ءافلحلا تاوق دئاقك

 ءاضيبلا رادلا تاثداحم ىف قفتا دق ناك « نيننثا نيتقرف نم ىكيرمالا

 تحت نماشلا شيحلا حبصي نأ ىلع ١155 ريائي نم ١5 موي تحئتتفا ىتلا

 ةيلوئسم لمحتأس ىناوسنوت ىلا سلبارط نم لخديامنيح» رواهن زيا ةدايف
 4١م8 شرويملا ةعومدد ةطاسوب 20 كيآل 2 بئانك سن وت ىف تايلمعلا ةراخإ

 رشع ىداحلا قليفلاو نماثلاو لوالا نييناطيربلا نيشيجلا نم فلأتت ىتلا
 قليفلاو ) لدارب لارتجلا مك نوتود لارتجلا عباتتلاب ةداق ) ىكي رمالا

 « كيا مايا دعسأ تناك هذه نأ دقتعأو » جنوك لارنجلا ةدايقب ىسن رفلا

 زكارمل هايه ىذلا نييعتلا اذه ةيسسائنمب ليقتسملا باوبأ همامأ تحتف دقو

 ٠ دعب اميف ايلع

 سنوتو رئازجلا ىف تاعامتجالا ةدئام ىلع هيلا ىغصن' نأ اليمج ناك

 لارئجلا رشابملا هسيئرو ه تلفزور » سيئرلا غلبأ دقل ةعيرسلا هتجهلب

 ىف ىنتدايق تحت مدخي نأ هدعسب هنأ ءاضيبلا رادلا عامتجا ىف لاشرام

 ( كيا ) بحا ىكل بابسالا عيمج ىدل ناف اذه ىلعو ةمداقلا تايلمعلا

 ةيفاك ايابسأ مهيدل ناو دب ال نيذلا نويكيرمالا نوبخاتلا هبحأ امك

 ٠ هتبحمل

 فقو نع الوئسم ناك هدحو وه هنأ دقح ريغ نم ركذأ ناو دب ال

 دقل وزغلا كلذب ةمساحلا ةظحللا ىفو ايلاطيا ىف حجانلا ىشيحلا مدقت

 سيئ رلا عم شاقن فنعأو لوطأ ىف رمتسا فيك صاخلا هباتك ىف ركذ

 ةسلج نأ ركذ ١955 سطسغأ نم لوالا ةرشعلا مايالا لالخ ىف لشرشت

 ٠ تاعاس ةدع تماد ةدحاو

 دعب اميف تيمس ىتلا ( ليفنا ) ةيلمعب قلعتت تاسشقانملا هذه
 نم ١8 موي اسنرف ىبونج وزحن ةيلمعل ىزمرلا مسالا « نوجاراد »
 ٠ سطسغأ

 ىلع لوصحلا وه موجهلا اذه طيطختل ةيلوالا بابساإلا دحأ ناك

 هلامعتسا نم اكيردأ ىف ةزهاجلا وزغلاقرف نكمتتل ودعلا نم ىفاضا ءانيم

 ناكماب نأ ىلع رصأ دق ةموكحلا سيئر نأكو ةعرسس وزغلا ىف كارتشالاو
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 نوكي نأ نكسمملا نمو ايناطيرب ىناوم قيرط نع رضحت نأ تاعطقلا
 وزغ وه حضاو بجاو عم ايلاطبا وزغ ىف تمدختسأا اذا عفنأ اهلامعتمسا

 ايناطيرب ىلع « كيا » قفاوي ملو ٠ كيتايردالا نسأر قيرط نع ناقلبلا
 ٠ ايليسسرم ىلع رصأو

 دادعتسسا ىلع نكي مل ايناملا ىلع موجهلل ىلعأ دئاقك هنأ ةقيقحلاو

 هقيلعت مدع هب للعي قالطالا ىلع ببس ىأ هيدل نكي ملو ةصرف ةيأ زاهننال
 ٠ ايلاطيا وزغ لبقتسم ىلع ةيمعأ

 اب! همدقام لك نم مغرلا لعو هيوناث ةهيج ايلاطيا ةهبج تأدب دقل

 ٠ ةيونأن ةهبح ىقبت نأ اهييصن ناك مامتها نم «؟نوتسو

 ىدلاو اهدبأ ىدلا ديحولا ىكيرمالا وه كرالك كرام لارتجلا ناك

 انتدعبأ ىتلا رابكلا ةداقلا ءاطخأ نم انصلخت انتيل الئاق دعب اميف بنن

 نكمملا نم نأكو رمحالا سثيجلا ةرادا تحن عفت اهتكرتو ناقلبلا لود نع

 ول ةيسضاملا برحلا خيرات ىف ةلمح رطخأ طسوتملا رحبلا ةلمح نوكت' نأ

 - ةمزاللا ةيمهالا تيطعأ اهنأ

 ةهبجلا نم ةيناطيرب ثالثو ةيكيرمأ اينم عبرأ قرف عبس تدقف دقل
 تدقف كلذكو ىدنامرون لازنا ىف مهاستل تبهذ اهلك اهنكل ةيلاطبالا

 ةدناسم تاعطق عم ناتيسنرف ناتنثاو ةيكيرمأ ثالث ىرخأ قرف سمخ

 ء نوجارد ه ةيلمع لجأ نم ةيوجلا ىتاوق نم اهب سأب ال ةيمكو ىرخأ
 رهن انريع اننآ ولو ) وب « ىداو ىف ١١ ىيشويحلا ةعومجم تفقوت اذيلو

 ةيجيتارتسا ةلمحب موقت نأ ةيناطيربلاو ةيكيرمالا شويجلل نكمال « وب ه
 رهن ىلا ةقيقحلا ىف لصت مل شويجلا هذه ناف اذهلو ايناملا ىبونج ىن

 ىنناف فتوملا اذه نم مغرلا ىلعو برخا ةياهن نم نيعوبسأ لبق الا « ويه
 ىف اعردم ءاولو ةاشملا نم ليتقرف مضي ىدلا لوالا ىدنكلا ىقليف تدقن

 اويهذ مهلك و ةيناطب ربلا ةسماخلا ةقرفلا ريش دعبو ١955 رياربق نم 5

 ٠ ابروأ ىبرغ لامش ىلا

 ايلاطيا ةلمح ىا5أ ةيسايسلا ةيحانلا .م اددشتم « كرا » ناك

 ديعصلا ىلع هلار 2 تيدا ىلع رعأ ةنأب «لكرم » نوتسئو سخأ دفل

 سركي نأ ىرورضلا نم هنأ دقتعي ةموكحلا سيئر ناك اذا امأ طقف ىركسعلتد

 سورلا ليق نم هلالتحا نود اولوحيل ناقلبلا ىف ةميظع تاوق ءافلحلا

 سيئ رب لصتي نأ هيلع ناف . رتكأ ةزكرم برحب مايقلا نم اونكتميلو
 عوضوملا اذه ىف هعم ثحابتيو ةيروهمجلا
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 اهنال ةيناث ةرم هعم تتحب اهنأ دعتعأ الد ةلأسملا نوتسنو عباتي مل

 لثم ٠٠١ ةحهنم ليكي رمالل ةيبسنلاب ناقلبلا ةلأاسم تناك ةدقعم ةلأسم

 عجش نذا اذامل  زيلجنالا نع ريثكل ةيسنلاب ةيئانلا ني فيسالا رزح ضعب

 ديدسلا نوتسنو عافد ىبايلاطب! ةيمح ىف ةيورق ةبرضةيج وتل هدحو كيا

 ؟ ةجيتن ىلا لصي مل ى 2

 ميعاظنل اقيبطت ةدحتملا تايالولا ندارأ ءاسؤر نأ انل حضت١إ دقل

 ىأ ناف اذه ىلعو ناديملا ىف دلاعألا' تاحرتعم ةضراعم نمع نوعنتمع داتعملا

 نفاس امك نكن مل ىدلاو هدحح م : اثنا 3 2 هيلا لصوتل نأ بحب را 0

 انا 0 تحعم ىننأ عمو ةيلاطيالا ةلمكلا لبفتسع ى مامههاد لرعشد

 رشف سعاسلا يلد رمالا ىسشينعإ ةعديحلا ةرخالا تاليكشتلا أ دلي ا 8 / 95 0 ودا 5 ا 50

 رثكأ ةحبتن ىلع اولصح دق نوحارد  ليفنإ ةيلمع ىف اوك رتشا نيذلا

 ٠ ةمكح نودب مهتاوق ميزوت نم

 جرو+ ىكي رمالا ناكرألا سس ار ةقث لع لصح « كيأ » نإ

 ناكر « نوحارد + ةيلمع داعشسا ىلع قارب نأ ةطاسس نسق كلدل م

 _راهمه رام

 ناك امليحو ىصخشلا هر رق رزرع دق هسيئ رل ىقيقحلا « كيأد صالحا

 ١354 ماع ليربنا ىف ةراطللا لرد تاثداحم ىع كيآ محاهي نوكرسسن م !

 ةيسفنلا تانسملا نأ داناع لعام ع قيا» و ىلإ هيعك ح لاشرام لك
 فقاوس نىنسو زل ١ لابك نأ رم 00 نع اهيلع لوصلملا نكملا ةيسايسلا»

 ام ربكأ 00 انداندعا 5 ىمه ىتلا ةبركسعلا تارارقلا ىلع مدقتت ال #

 ةحلسلا ةيناملإلا تاوقلا نم نكمل

 لبق نم ةثحب قيس ملا لا املك نيلرا لداتحا عوضوم نك

 سيئر ةلسرا ىساينس ةمحوت لوا ناكو 8 ًايناطب ربو ةدحتمللا تابالولاإ ناكرأ

 ارارغ دختي ناب ةبف هرمأي كيا 5 نامورت قر رتسملا ةدحتملا تان 0

 قززرم رش وأ ايبرورض نيل رد لالقما ناك اد! امع ناديلأ يك 5 يسمع

 فيش نا نأسلالا ىلع بعصلا نمو فطعلا لك كنا ىلع تفطع !ذكمهد

 ٠ ةجرطلا ةلحرملا ىف ىسايسلا هقافخاب

 نا ىف لداح دق هسمن « كيا . نأل انكمم نات لدا نا كش ال

 كلذو « ندافتسخرب ه ىلا مدقتلا لثم ةدئاف هيف تسيل نر ىلا مدقتلا

 ىف تعمتجا ىتلا ةيبروالا هيجوتلا ةنط تايصوت اهتلمدش ةريخالا نال

 هلتحب عاطق ىأ نا اضدأ تنمضنت ىتلاو ١9515 ويلويو رياربق نيب ندنل

 ىحنتلا رورضلا نم حسبصللا سورلل تصيح ىتلا تاعاطقلا نم ءافلخ'

 نيلرب مالستسا ىلع اوفرشا نيذلا مه ىسورلا نا ةقيقحلاو هنع مهل ١
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 ىف هسفن كيآ عم ضوافتلا دعب ايناملأ رهق ىلا ازمر ةنيدملل نيحتافك
 ٠٠ « زمدر » ىف هتدايق

 : نوناب جروج
 ١917 ماع سلبارط ىف نوتاب جروج لارنجلا عم ىلوالا ىتلباقم تناك

 شيلا عم لاصتالا دصقب هروضح ناك امبر ٠ كانه ناك اذامل ىردا الو

 ٠ مهتايلمع نم نكمي ام ضعب ملعتي ناو نماثلا

 لجرلا اذه ٠ هعابطو هنول نم هتفرعم ناسنالا ءىطخب نا نكمي ال
 ناكو. جاعلا نم هتضبق اسدسم هيبناج الك ىلع لمحي ىذلا رتنملا ليمجلا

 ٠ هترشاعم لهست نييكي رمالابلغاك

 رشع أئداخلا قيلفلل ادئاق ناك امنيح سنوت ىف ةيناثلا ةرملل هتلباق

 *تملست :تقولا كلذ ىفو ىناطيربلا لوالا شيحلا ىلا مضنا مث ىكيرمالا

 .شيجلا ةعومجم ىمست ىتدايق تراصو ةيضرالا تاعاطقلا عيمج ةدايق
 ٠ رشع نماثلا

 ةدايق نوتاب. لارئجلا ملسنت رشع نماثلا شيجلا ةعومجم ليكشت دعبو
 ةيلقص ىلع موجهلا مدقتي نا هيلع ناك ىذلا عباسلا ىئيرمالا شيجلا

 اليوط اتقو هعم ىقب دقو ىلدارب لارنجلا ىلا رشع ىداحلا قيلفلا ملسو

 ٠ اعم امهدعاشا نا دصقب

 دوكرلا نم رجفي امهدحأ ىركسعلا امهكولس ىف ضيقنل! ىلع اناك

 دوجوب عنق اذا الا ةيلعف تايلمعب مايقلل دعتسم ريغ رخآلاو ةكرحلا مدعو

 9 اهل ةهجوم بابسا

 عامسل اقاتسشم ىكيرمالا شيحلا ةدايقل ىتارايز ىدحا ىف تنك

 ٠ تافصلا هذه ضقانت حصض وي ام

 .ضضعب لمعت نا بجي ؟ لمع الب انه نوسلاج نحن !ذامل : نوتاب

 0 ءىشلا

 م 8 لمعت نا حرتقت اذام ةلذل رظتنا جروح : لدارب

 ٠ نيسلاج ىقبن الو ءىش ىأ : نوتاب

 ةيأيلمحتل ادعتسم ايماحتقا «نوتابد ناأكواديج ايركسع ناك امهالك

 مس .ببجي ناك نوتاب نا ؛ ارذح رثكأ تفصو امك ناكف ليدارب امأ ٠ ةيلوئسم
 ديس

 ةدايق تحت ازاتمم الاشرام ناكل نذاو نويلبان بورح ىف نوكي نأ

5 



 افورظ هجاو ةيلقص ءىناوم ىكيرمالا سنيجلا لزن امنيحو نويلبان
 هسفنب ماست هنآب نوتاب لاردجلا رهتشا ؛ ءىطاشلا ىلا لوصولا ىف ةيساق

 ٠ داضملا ددعلا موجه ةمواقمه ىف كردشاو عوردو همواقم عقدم

 امنيح ىننال اهركذأو ةيلقص ىل ةروهشم هحرولا ىلع ةعفصلا ةثداح
 ةيمامالا طوطخلا ىلا ةرايسب نيهاذ انكو ةثداحلا موي ىناث نوتاب تدز

 حارجب نيباصملا انبابش لاوحأ دقفتاو ىفشتسملا ىف لوجتأ تنك »

 تيتأ دقو مهوحن فطعلاب رعشأ تنكو مهنم دحاو لك عم تملكتو ةغللب

 : لاقف هحرج نع هتلأسو راغصلا نابسشلا دحأ هيف دقري شارف ىلا

 ىلع هعفص نأ دعبو ؟ ىحرجلا كئالمز نيب انه ءىبتختو حرجت نأ تدك

 ىف لوئسملا طباضلا ىلا رادتسسا ةيدلجلا تازافقلا ىدتري وهو ههجحو

 ٠٠ ىمامالا طخلل هتداعاب رمالا ىطعاو ىفشتسللا

 : هل تلقف ىدأر ىنلأسو ادج اجعزم « نوتاب » لارنجلا ناك

 اهيف ىيأر ءادبا نم نكمتا ال اناو خروج اب ةلئاع ةلأسم هذه نا »

 ٠ « رراهنزيا » لارنجلا لأست نا بجن

 ٠ هراذتعا مدقو بهذ لعفلابو ىفشتسملل راذتعالا هنم ه٠ كي١ » بلط

 باوص ىلع تنك ىننا دقتعاو فحصلا ىف ربخلا رشن مدع تبلط دقت

 لتاقم ىكيرما لارنج نسحا ناف ربخلا اذه لثم رشن لاح ىف هنإل
 ٠ كانه ماعلا ىأرلا ببسب هتدايق نم لدبتسيس

 اهرشنو ةياكحلاب رمالا اهينعي ىتلا ةيكيرمالا لتكلا دارفا دحا عمص

 داق دقتعا ام ىلع ناكل ثداحلا اذه الولو العف هتدايق نوتاب لارنجلا دقفو

 ٠ كرالك كرام لارنجلا نم الدب ايلاطيا ىف ىكيرمالا سماخلا شيجلا

 هتعاجمش لك نم مغرلا ىلع ادج ايفطاع الجر نوتاب لارنجلا ناك
 عومدو ىسفنب هتيأر دقل ٠هوبحاو هدونج بحأ ٠ ةقئافلا هتردقمو هتنوسشخو

 ةسامحو ةيفطاع ةرهاظمب هدونج هلبقتسا امنيح هيدخ ىلع ليست حرفلا

 تايالولا لثم دقو هبابش ىف اعراب ايضاير ناكو ادج اينغ ناك « ةغلاب
 ددشتي ناك 2« ١11١ ماع ملوهكوتس ىف ةيبملوالا باعلالا ةرود ىف ةدحتلا

 لقعتلا مدعو أطخلا نمل هنا ةرم ىل لاق دقلو تايونعملا عفر دعاوق ىف اريثك

 مايا ىف ةأرما عم ةيفطاع تاقالع لاع زكرم ىف ىركسع لجرل نوكت ن١
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 ةيلقص ةكرممل طيطختلا :اننا ىف هتلأس . اريحم ازغل ناك ٠ برحلا
 : التاق ةيحتلا ىد'و هعباصا عقرفف عباسلا .شثيجلل ةعوضولملا

 ٠ طقف رماوالا عيطا انا لارنجلا اهيا ططخا ال انا

 ميمج ذختي ناك هنا فرعإ انا نائمطالا مئالع نم اذه ناك

 ٠٠ هتايلمعل ططخي لاك امئيح رذحلاو مامتمالاو ةمزاللا تاطايتحالا

 -- هتبافك تيبثا ريطخ لتاقمو ىيقدو ةيلاع قالخا وذ وهف راصتخالابو

 ٠٠ اضيا ١19580 و ١9555 ماع نبارلا ىلا همدقت ءانثا ىفو ةيلقص وزغ ىف









 كراعم

 ءارحصلا

 ءاقلحلا تاوقو روحملا تاوق نيب ةيبرغلا ءارحصلا ىف برحلا تناك
 ناكو - ماع ربمس اد دنم قربطو ىزاغ ىنب نيب ةملقتم عاضوأ ىف

 ىضارالا ىلع فلخلا ىف ويلوي ىف كلذو ةريخالا ةرملا ىف نماثلا ىشيجلا

 متو ةيردتكسالا ىبرغ اليم نيتسس دعب ىلع نيملعلا عقوم ىف فقي ةيرصملا
 ىلا تيطعاو سطسغأ نه ١١5 موب طسوالا قرشلا ةدايق ملستل ىتييعت

 دق ىرموجتنوم ناكو ةيقيرفا لامش ىف روحملا تاوق ميطحتل تاميلعتلا

 ىركذ موي قفاوي ىذلا سطسغأ نم ١١ موي نماثلا شيحلا ةدايق ملتسا

 ةرماقلاب اهموي « لشرشت نوتسنو » ناك ١7١5 ٠٠ ماع « ميهنلب » ةكرعم

 : اهيف لاق ةيقرب « ىرموجتنوم ه ىلا بتك دقو ةبسانملا هذه لفغي ملو
 ةديدجلا ةدايقلا اهب تحتتفا ىتلا ٠ ميهنلب » ةكرعم ىركذ نوكت نا وجرا

 ٠ هلاحرو نماتلا سيجا دئاق هقحتسي ىذلا ظحلا نسحو ريخلل ةحتاف

 ليكشت عاطتسملا نم راصو ريصق تقو دعب تادادمالا لوصو ادبو

 .١ م م01 قرفلا نم رشاعلا عردملا قليفلا ليكشت حبصاو عردم قليف

 « لمور » دض ءارححصلا ورزغ ىف ةديدج ةلحرمب ءدبلا كشو ىلع انكو

 ٠ رزئابلا هتابابدو

 ١ .٠.. منح ملع ةكرعم

 ١9855 ربمتبس نم ١  سطسغأ نه ١

 ةيحانلا نم ايوق ايعافد ازكرم نوكت نآل حلصت « نيملعلا ١» تناك

 اهحانج دنتسيو ٠ رحبلا ىلع ةماقتساب دنتسي نميالا اهحانج « ةيفارغجلا

 ٠ ةيف ريسلا نكمي ال ىذلا , ةراطقلا ضفخنم » ىلع ةماقتشا لقأب رسيالا

 موحص رخآ دص دق ناك هتاراصتن١ جوأ ىف تقولا كلذ ىتح لمور ناكو

 هب لصي موجهل ططخي ناكو ويل ون نم ؟1/ مولا ميدقلا نماثلا شيجلا هب ماق

 ٠ ةرهاقلاو اتلدلا ىلا

 هج





 ضرعتلاب مايقلل هتاريسفحتو نداثلا ىئيجلا تادادعلتلسا تناكو

 ةيعاقد ةكرعم « قرع رجل وعاد دعشسا ادهلو 0 ميلقنتلا ةلحرم ىف لزت مل

 هموجيب م لمور و ماخ دقو ٠ ةعقوتم تالامتحا سساسإ ىلع اهماقا ةفرص

 ىلع فتني نا لمأ ىع نادسلا حانج لوح هعورد اعيضاو اعقوتم نأك امنا

 ٠ هتدأبا نه نكمتيو بودنجلا نع نماثلا سيحلا

 تقول هس 9 نس عا م مون نم ىرالا تاعاسلا َق لل رعملا تادب
- 

 ةقرغلا كيلا ةيناخ رمال عاغلالا لوقح ىف ةعردملا « لمور ه 0

 ىف حساكلا موجهلا اذه ءدب دنع فلخلل تعجارت دق ةيناطي ربلا ةعباسلا
 حالبس رادتسا امنيح نكرر - ودعلا ةحنجأ جاعزأب ةفيفخ تاوق تماق نيح

 هقرفلا هذه تنأل نماكلا سيلا ةيبج ءارو فتليل الامش حردملا ودملا

 ىذلا « افلح ملع - عمن + نع هبرتم ىلع ةنيصح عقاوم ىف ةنباث تفقو دف
 هذهو 55 ةقرفلاو 5" ءردللا ءاوللا نم ةفلؤم ةيعافد تاوق هلغشت تناك

 #4 ةحداف 1 ا ىناملألا عردملا مالسلا تدبك اهعومجمب تاوقل"

 نيب ةعردملا ةرشاعلا ةقرفل' مادختساب « ىرموجتنوم م رما امدنعو

 تامجه تمت ةيمامالا ةيبحلا ىف ةيدنئيزوينلا ةيناثلا ةقرفلاو عفن رمل

 دض طسولا ىفر «٠ لحاسلا برق ةعساتلا ةيلارتسالا ةقرفلا دض ةلباغد

 ٠ ةيدنيلا ةسماخلا ةقرفلاو ىلوإلا ةيقبرفا بونج ةقرن

 طسولا موجه امأ « لحاسلا موجهلا ىف حاجت ىأ ودعلا زرحي ملو

 نم ىبرغلا فرطلا ىف مدق ءىطوم تزرحا١ ةيلاطيا ةقرف هب تماق دقف
 داصضم موجهب تحيز)١ مث ايئدبم اهمدقت فقو متو 6 تاسيورلا » عفتارم

 ( 0-9 ) ةيناملألا ةقرفلا تراس اليلق بونجلا ىلاو ٠ هسفن مويلا ءاسسم ىف

 تحبزا دق تناكو « بيسانملا ويد » ىلامش ةيناطي ربلا ماغلالا لوقح نمض

 ىبرغ ةعردم ةديدج تازيزعتب ىدعلا عفد ربمتيبس نم لوالا ىفو « ةلوهسب

 لاترألا تعطقو . ةحداف رئاسغ تدبكت نا دعب تقفخأف « تاسيورلا ٠

 كلذ ىف اماه !رود ءارحصلا ناريط حالس بعلو انعم اهكابتشا ةيناملألا

 لع ىضق ذا : لبانقلاب قربط فذق ىف هبعل ىذلا رودلا اصوصخو « مويلا

 ةدواعل هفقوم ةداعتسار رئاسخلا يضروعت ةعرس ةيناكما ىق لمور لم

 موجهلا

 ها/





 ٠٠ ةيناثلا افلح ملع ةكرعم

 191419 ماع ريمتبس ال ل”

 تناك نيح ىف ريمتيسسم ” موي مدقتلا ةلواحم ىف ودعلا رمتسا

 تناكو هتحنجا جاعزا ىلع ةبئاد ةعردملا ةفيفخلا ةعباسلا ةقرفلا تاعطق

 تاعطق تداع دّكو « ءارحصلا ناريط حالس تاراغ بيسب ةرمتسم هرئاسخ

 - ريمتيس ند © موي قفاوملا ةكرعملل عبارلا مويلا ىف اهجاردإ ةعردملا ودعلا

 ىف سكاعم موجهب ةيدنليزوينلا ةيناثلا ةقرفلا تماق ةليللا كلت ىفز

 نيمويلا ةليط ٠ بيسالملا ريد » ىف لاغقلا رمتساو ابونج اهعاطق
 تناك ربمتيس ال حابص ةكرعملا فقوب ىرموجتنوم رما امنيحو ٠ نييلاتلا

 بناجلا ىلع ىناطيربلا ماغلالا لقح ىف لازت ال ةعردملا ةيناملألا تاعاطقلا

 ودعلا تاعطق ءاقب نإ ٠ هلوقب فكوملا ىلع « ىرموجتنوم » قلع دقو ىبرغلا

 ىسينرلا موجهلاب موقأس تمد ام ىنبساني ىبونجلا حانجلا ىلع اهناكما ىف
 ٠ ةهبجلا نم ىلامشلا بناجلا ىلع

 مايقلل هتاريضحت ةعباتمل نماثلا شيجلل ةصرفلا تحنس نآلاو
 ىذلا ةموكحلا سيئر حاحلا ىلع ءانب نكمم تقو برقأ ىف ىسيئرلا موجهلاب
 نم عبارلا عوبسالا ىف موجهلا أدبي نا كعم ىقافتا ناك » : الئاق ىنركذ

 هللختي نآلا ىتح « افلح ملع ه لازي الو ربمتبسس ١ا/ وه مويلاو ريمتيس

 ردحب ٠ تيقوتلاب « شروت » ةقالع تيعار دقل : !ادكؤم هتمحأآو ٠ ودعلا

 ىتلا ايقيرفا لام ش ىف لازنالا ةيلمعل ىزمرلا مسالا وه شروت )
 هيف أديل تيقوت نسحا نا ةجيتنب تجرخو ( ريمفون 5 موي اهتيقوت مت
 : ةموكحلا سيئر باوج نآكو «؛ شرون » نم اموي رشع ةثالث لبق وه موحهلا

 ٠ كيدي نيب انلك نحن

 ٠" قليفلا موجه  نيملعلا ةكرعم
 : © ماع رب ونكا فو

 شي لا لباقم عافدلل اديح ةأبهم كانه لتحت روحملا تاوق تناك

 ىقىمعتتو ابونج رحبلا نم دتمب ناملالا عافد ناكو نيملعلا عقوه ىف نماثلا

 ديزي ىتلا ةنصحلملا نكارملاو ماغلالا لوقح نم مازح هفئتكدو ءارحصلا ىف

 تايلمعلا نم عونب ةيمحم ودعلا ةحنجأ تناكو لايمأ ةعبرأ لع اهقمع

 ىأل باوحلا ىطعتل ساوردلا ةهمواقم عمفادم نم تاباجح اهللختت ةتباثنإ

 * 2 رده موحم
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 ردعلا عافد ىف ةوجف حتفي هجاوم ةاشم موجهل ليدب كانه نكي مل

 ٠فلخلاب ةحوتفملا ءارحصلاىلا اهنم روبعلا نم ةيناطيربلا عوردلا نكمتنلو
 ةيمهالا تيطعأ كلذلو انكمم ةليقملا ةكرعملل تازيضحتلا ءافخا نكي ملد

 : ةكرعملا ءدب دعوم لثم « اندصاقم ةيطغت ىل>أ نم عادخلا تايلمعل ىربخل'

 لكايه راهظا يساسأ ىلع ةعداخملا ةطخ ميمصت ىرجو 2« موجهلا ناكمو

 ىكل ١ لورتب بيبانأو ٠ ىسادكاو , لقف لئاسوو « عمفادمو ةفيزم تابايد
 وجلا نم رديت اهلعجي لكسب بونجلا ىف *١ قليفلا عاطق ىف عضؤت
 تايمكب رهظت نأ ىلع « ةيرادا تاريضحتو ةكرعملا تاوق تاعمجت اهنأكو
 اهنم مهفيل ريضحتلا ةلماك ريغ نوكتو 2 لماك موجهل ىفكت اهنأكو ةريبك

 قليفلا عاطق ىف اماو ٠ ىقيقحلا هدعوم نع ١!رخآتم لزي مل موجهلا مود نأ

 روهظ ةيفيك ريرقتل ةقيقدتاريدقتو تاباسح تيرجأ دقفلامسشلا ىف ٠
 ٠ ةكرعملا ليبق ةلاح ىف ىهو ةقطنملا

 هي 0 - 0 رعو 0 مايأ دع دعب و

 ٠ ةفيزملا لكايهلا

 , نيثالثلا قليفلا ءارو ةيبيردت مقاوم ىف رشاعلا قليفلا ناكو

 لقن ىرج اهدعبو ٠ مايأ ةعبرأب ةكرعملا ءدب لبق ةأيهم قطانم ىلا كرجتق
 تابابد لقت: رحب امل“ م اليل اهميجت قطانم ىلا قليفلا اذه عئادمو”تايابذ
 . مسدقلا اهناكم ىلا ةفب زم عفادمو

 ليانق تافذاقب تزرزع عفدم فلإ نم رثك' نارين حتفب ةيلمعلا تأدب

 ةاسمقرف عبرأ تمحح ربوتكأ ؟5 ا هنيل ىتر «٠ ءارحصلا وج حالس

 نمض نيرمم حتف دصقب رحبلاو تاسيورلا نيب « ةيرطم » عفترم ىلامش
 هتوق لكب ؟٠ قليفلا عفدناو فنعب لاتقلا ىرجو ٠ ودعلا عافد زكارم

 نكمتتل خا رردلا ماهأ قدر احلا ب عياقلو ةذعلا ءاذد نكارم ىلع طغ ملأ والكمتل

 نكمتن ملو 7 ةي رحب 0000 تفلخلل ددعلا عاقد طوطخ قارتخإ نس

 2 ودكأ 55 حابص ىتح ةوحف ىأ حتف نم داسننا

 مهزكارم ةانشملا نمسسحو ةسلاتلا مايالا لالخ ةشراهملا ترمتسا

 ةدع ةكرخلا نع قيعأ هنكل ةيلمعلا ىف ىناطيربلا عوردلا حالس كرتشاو

 ناف ىرخأ ههج نمو . ةيداعملا عوردلا ةمواقم تاباجح لبق نه تام

 قليفلا تفلك ماحتقالا ةمواقمل ودعلا اهب مأق ىتلا ةداضملا تاموحهلا

 ةكرعم ريخأتب حمسي ال فقرملا راصر تابابدلا ىف ةحداف رئاسخ ىقيرفالا
 * اليوط ةلماكلا عوردلا
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 نيملعلا ةكرعم

 457 ماع ريرتكأ 9١ ىف ىبرحلا فقوملا

 يلا مك اجل لحاسلاهاحتاب ةيلا رتسالا ةقرفلا تجاه كامتشلا ّق

 وه ىدلا نا قيرطلا ةيامجل ةهرلطأ كننل ةريبك ةيئاملا تاوق باذتج#

 عفن رم ىنونح رسشع ثلاثلا قايغلا نأ عمو ءودعلا تالصاومل ىسيئرلا طخل#
 ماغلالا لوقح ببسب ةدردحم تناك هحابرأ ناف الاعف ناك « تاسيورلا

 قارتخالا ىليفلا اذع ةلواسم نك لو 4 عوردلا ةمواقتم عفادم نارينو

 نكمتم نأ نود سصوتكأ رياش مهشنا أ دقن !دع عييت ف 4 قرع وجعتنا وم « ةطخ نم

 ىلا مدعلا ءافدزك!رم روبع نم ىناطيربلا عوردلا حالس

 ٠  ةحوتفملا'

 ءارحسصلا

 نيملعلا ةكرعم

 : قارتخالا

 ل دعشسيس و ةتاوق عيمجت ةداعاب ااوغساام قرموحجتن وم وه ناك

 درو ذخأ دعو نآلاو . اهحاتحي ىتلا هعفادلا ةدددحلا ةوقلا موجهلل ىطعب

 فدهلا وهو قل رتاسالا 7 م لمعلا نوكي نأ رش عوجهلا ةطقن لوح

 3 ليدخل 3-30 نم اكينم راص ودعا نك الول انامم هقيقحت نكي مل ىذلا

 ءاناع ىذلا

 ةيلحانلا ةقطنملا ىع نولتاقي تمرلا كلذ ىتح نويلارتسالا ناكو

 ىو 0 عافد طوطخ : ةيدنلي زرت ةدأمق تحن وق تقرتخا امنيح

 قارتخالا نم غردملا عمسأتلا ءاوللا نكمت !ذهب : ةيسيئرلا ةهبجلا فصتئنم

 ىهناو ىبرغلا بونحلا ىلا 56 عردملا ءاوللا لغوت رممفون ىفو ابرغ

 ٠ ةيلمغلا

 ١١اسأال_١ - ةعردملا ةيناطب ربلا قرفلا تناك ريمقون : حابص ىفو

 ةقطنم ءارو لايمأ ةعضد ةفاسم ىلع ةحوتفملا ءارحصلا 6 ةي رحب كرحتت

 ىسيئرلا ودعلا ماغلا لقح

 عجارت ةلاح ىف ىقيرفالاقليفلا ناكو تقحس دقروحملا٠تاوق تناك

 ةأجف فقوت دق نيملعلا ىف ليوطلا عارصلا ناك تاعاس .مضب دعبو « ماع

 ٠ ةدراطم ةيلمع نآلا ةيامعلا ترأص ٠ ةكرعم كلانه دعت ملو
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 : ةلمقعلا ىلإ نوملعلا 9

 سئيحلا فده ناك كدت 055 كارد ةلاح يك ناك و ةهدسعلا نأ حمو

 انرغ ةففدتملا روحملا تاوق عطق نماثلا
52 

 كرحتاو ء ىلحاسلا قيرطلا ىب 251 5
 ةقرفلا ى وطنل ةعرسب بوسنجلا نم ىئناطيربلا رسشع ثلاتلا قايفلا

 مل ٠ ةردأن اهتباهن تنأكو اهتيامش ىقيرفالا قليفلا لخدتي ملو ةيلاطيالا

 , هكوف » ىف لحاسلا قيرط عطقتن لامشلا ىلا ةيناطيربلا عوردلا تفتلا

 ىبرغ لايمأ ٠ ةينانناو اليم نيدس لوألا دعبت ثيح « حورطم ىسره» و
 سمفول ال و 5 ىف ةرازغبا رطملا لطهو سقطلا ةلاح تءاس نكلو . نيماعلا

 ةعجارت ىقيرفالا قليفل' عبات لنيح ىف نماثلا سشيحلا تاعطق مدقن' فقوأف

 ٠ هديهمتب اوماق ف دعت ةليقعلا كك فاخلا ىو ءارحصلا قيرطلا ةطاسوب

 لرالا نكرملا هل , ىدملا ديعب حالك ءارحصلا ناريط حالم ناك

 تالصاوم طوطخ ىلع ةرمتسملا هتامجحم ىلع ةوالعو ٠ ةدراطملا ءانثأ ىن

 ىتلا دعاوقلا نم ةلشلبس ماقأو لحاسلا لوط ىلع ةيامحلاب ماق دقف ودعلاإ

 تناكو ٠ رطخلا نم ةطلام لفاوق ةيامحل اهيلع وجلا حالس دامتعا نكمد.
 مل ىتلا ءارحصلا وج حالسو نماثلا شيجلل تادادمالاو لقنلا ةلكشم

 لح ىلا جاتحت ءارولا ىلا ةدبعب تحبصأ ىتلا رصم دعاوق ىلع دمتعت لزت

 ٠ ةنكمم ةصرف برقأب

 فقوتي ةيرادالا ةلكشملا هذهلح ىلع باوجلا ناكو ءاهنيومت نكمملاةلتاقملا

 تقو برقأ ىف سلبارط اريشخأو «٠ ىزاغ ىنب »او « قربط » لالتحا ىلع.

 ىكي رمالا ىناطيرمبل ! لازنالا نأ ودس ناكو 0 اهيناوم لامعتسال نكمم

 هلاح ىف ديعب دحح ىلا رثاتمس رئازجلاو «نارواو «ء « ءاضيسلا رادلا » ىلع

 حبصأ ىذلا نماتلا شيحلا لبق نم ةروكذملا ىناوملا ىلع ءاليئسالا رخآت

 - همدقت ةعرس ىلع فقوتي ايقيرفا ةلمح لبقتسم
 مويلا ىفو ربمفون 8 ءاسم ىف ةيناث ةرم ةدراطملا تايلمع تأدب

 نأ دعب ةقرب ىف ودعلا ةهبج ةعردملا ةعباسلا ةقرفلا تربع رشع ىداحلا

 ةيناثلا ةقرفلا اهتعبتو مايأ ةثالث هدم ىف اليمه ١١٠١ ةفاسم تعطخ

 عردملا ءاوللا لخد رشع ثلاثلا مويلا ىفو « ىلاتلا مويلا ىف ةيدنليزوينل“

 . قربط ىلا « افلح ملع محن ءاول ١» نورشعلاو ىناثلا

 « ىزاغ ىنب » ةعردملا ةعباسلا ةقرغلا تلثحا دحاو عوبسأ دعبو

 « ايبادجا : برق « هترس » جيلخ ىلا تلصوو ةماقتساب ءارحصلا تربعو

 حضتي ناكو ةئيدملا نم باحسنالا ىلع مدعلا تربجأ فافتلا ةكرحب تماقو

 ند ناك هكتار دم ب ١ و تع !د: هلأ تااكز 3





3 0 

: 

 م

 -رارسوبلاقرمملا

1 0 1 

١ 

 مدسالاو

 ىلا

 إرط

ب
ل
س

 

1
 

/
 

١
 

ص
ر
 

و
 

5# 

 مسياني

 ه1

0
 

١ 

” 

 خرا,

 كوتش

١ 

: 

 الع

 خا

 هل

 علا

 علل

 عا

ع
 

 د0

3 

2

 

4
 

'
 

 نورك

 هعردملا

 كتل

 لكما

 تاكو

 كلا

50511 

 كالو

 لالا

: 



 نال كلذو « ةليقعلا » يف شوقولل ادعتسم ناك هنأ هبادسنا ةعرس نم

 سشيجلل قيس دقل 0٠عافدلا ىلع دعاست ةرسكملا اهتعيبط وةقطنملا ضرأ ةروعو

 لامش برح ءانثأ ىف اهنم بحسنا مث نيترم «ةليقعلا» ىلإ لصو نأ نماثلا

 5 فلخلل عوجر كلانه نكي ملف ةرملا هده ىف امأ ؛ ةيقيرفا

 ةليقعلا ف تايلمعلا
 : 199151 ماع ربمسيد ١165-1

 عقوم ىلع موجهلل هتامطق دادعال نماثلا شيجلل امزال تقولا ناك

 نم دبال نأكو لمعلل احلاص قربط ءانيم ناك ظحلا نمسحلو « ةليقعلا »

 ٠ ةيلمعلاب مايقلا ناكمال ةيفاضا تاعطق راضحاو ةمزاللا تادادمالا عمج

 فدذقلاو ىعقدملامصقلا هقيسس نأ دعب ربمسيد ١١ موي موجهلا أدب اريخأو
 مغرلا ىلعو , باحسنالا ررق دق ودعلا ناكو ٠ قباسلا مويلا ىف ىوحلا

 ةقرف لبق نم برق نع هبقعت ىرج دقف ىرخالا قئاوعلاو ماغلالا لوقح نم
 ء اهراسي ىلع ةعردملا ةعباسلا هقرفلاو , لحاسلا قيرط ىلع « دنالياهلا م

 , ةحجان ةيبناج ةكرحب ةيدنليزوينلا ةيناثلا ةقرفلا تماق بونجلا ىفو

 «ةلقتسم لئاقت ةريغص تاعومجم ىلا مهسفنأ اومسسق دق اوناك ناملالا نكل

 ربمسيد نم ١1 مويو ٠ ةميظع رئاسخ اودبكت نأ دعب ديج ماظنب بحسنتو
 طاشنتب نويدنليزوينلا براح مويو ماع عجارتب نوموقب ناملالا ناك

 ٠ « ةليقعلا » مقوم ىف مهترصاحمل ةصرف رخآ بسك نيلواحم ةفخو

 نكل ٠ حيراتلا مكح ىف تحبصأو ةسحنلا ةليقعلا ةكرعم تهتنا

 نى نكمتن نحت ملو هتادادما فعضن رطخ فاق وم ىف ناك نماثلا سيحلا

 ٠ ةفيفخ تاعطق ةطاسوب الا ودعلا مم كابتشالا ىلع ةظفاحملا

 سلبارط ىلا مدقتلاو تاريوبلا ىف لمعلا
 ا١و48 رياثي "8

 كلانه ناكو ةعرسب مجا رتب راص ه هليقعلا » نع ودعلا دعتنا نأ دعب

 نع هناوسلبا رط قي رط نع ةمهم تادادما هتلصو دق « لمؤر » نأ ىف كش

 ٠ ةيناث ةرم لتاقيو فقيس بيرق

 ةيدوأ ةدع هيف دجوت «© تاريوبلا » ءارو اعقوه «٠ لمور ه راتخا

 ةعرس ىصقأب مدقتي نأ «٠ ىرموجتنوم » دصق ناك ٠ عاقدلا ىلع دعاست
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 ناكو « تاريوبل !! » عقوم نع ودعلا حازب د امنيح سسلبارط ىلا فقوت نود

 «ىزاغ ىنب» قب رط نع تادادمالا لوصو ةعرس ىلع تفاكوتي ةيلمعلل دادعالا

 ءانيملا تباصأ ةديدش فصاورع بوبه بسب ترخأت تادادعتسالا نكلو

 ١915 رياني نم لوالا عوبسالا ىف نفس ةدع تقرغأو ةميظع رارضأب

 قربط نم تادادمالا بحمس ديعأو

 موحيلا ةطاسوب ةمادالا ةلكشم رادأ امهم تقولا لماع ناك اللو

 طغضلاومدقتلاب 0١ ةقرفلا موقت نأ ررقتوءاررقم ناك امم رغصأ تاعطقب

 ةقرفلاو ةعردملا ةعباسلا ةقرقلا نأ نيح ىف لحاسلا لوط ىلع ودعلا ىلع

 + ب وتحلل 'قادملا انك لوتس نامل اهئ دنلوب رولا ةيقاثلا
 رمدو ديج حاجن ىلع لصحو رياني ١5 حابص ىبونجلا لترلا كرحنو

 ودعلا ناك ءاسملا كلذ ىف 5١ هقرفلا تمدقن املو , ودعلا تابابد نم اددع

 جانج لوح ىبونجلا لترلا نأك ىلاتلا حايصلا ىفو ٠ مجارتلاب امئاق

 ٠ نميآلا « لمور »
 نيب 51: عردملا ءاوللا نأكو ٠ لحاسلا برقب اديج مدقتلا رمتسا

 ةكرعملاناديم ىف تاكرحتلا نكلو «نافودر ريب ١ ىلا اهجوتم نيماحتقالا نيذه

 ريسللا ناكو ةينفلا تابيرختلاو ءايمعلا ماغلالا بيسب ءطس ريست تأدب

 نسعلا دلاق طقتحتمل ةحعتك و + اذه قوا * امم اهينش الا حفلا خف

 ١9 موي لحاسلا ىلع «صمخح» ىلا ةيناطي ربلا تاوقلا تلصو , ىصخشلا

 ءارحصلا ناريط حالسو « انوهرت » باوبأ ىلع ىبونجلا لترلا ناكو . ريانب

 ةعرس تناكو ٠ رقهقتلا ىلع مواد ىذلا ودعلا ىلع رارمتسابو ةدش برضي

 قيرطلا ىلع ةمدقملا ىف عضو دق 5*؟ عردملا ءاوللا ناكو + ةئيطب مدقتلا

 ىلإ هقيرط قسي نأب تاميلعتلا هيدلو « صمح رد زايتجا دعب ىلحاسلا

 ٠ سلبارط ىلا لمكيو « دوفيلتساك »

 ٠ اراهنو اليل مدقتلا نم ةريخالا ةلحرملا هذه ىف لمعلا رمتسا دقل

 مقدناق / عوردلا مام تابيرختو ةريثتك تابقع اوماقأ دق ناملالا ناكو

 دق ىبوتجلا لترلا نأكو 2 اهليلذت ىف تابابدلا اودعاسو مامالا ىلا ةاسشملا

 معجارتملا ودعلا ةرخؤم سرح عم كابتشا ةلاح ىف وهو « انوهرت » زاتجا

 ةقرفلات يقب لنيح ىف بونجلاو قرشلانم سلبارط لوخد متو ٠ برغلا ىلا
 هعم كابتشالا ىلع ظفاحتو ودعلا عباتن ةحارلا ىلا دلخت مل ىتلا ةعباسلا

 « ةيعضوم تاكابتشا ةدع هنيبو اهنيب ترج دقو « اروز » قيرط ىف

 ءانيم ىف تادادمالا نم اهتلومح ةتيفس لوأ تغرفأ رياربق نم ” ىفو

 وزغل دادعتسمالا ىلع ارداق نماثنا ىثبحلا راصو هحالصا دعب سلبارط
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 ىتلا ةيئاهنلا كراعملل دادعتسالا ىلعر , هقادادما نمض نأ دعب ( سنوت 4

 * هرظتنت لزت مل

 ةيبناطيرب نم ةيضرالا تاوقلا عيمج تحبصأ ةلحرملا هذه ىف

 ميظنت ةداعا وه لوالا ىبجاو ناكو ٠ ىتدايق تحن ةيسنرفو ةيكيرمأو
 ىناطي ربلا لولا ةرحلانم كا ىتلاو «سن وت »ىلا اقرش ةهحتملا تاعطقلا

 ٠ ىكيرمالا رثثع ىداحلا قليفلاو

 اهتكرعمو « نيئده » ىلا ةدراطلا

 شيجلا لمكأ ةيسنوتلا دودحلا ىلا مدقتلا»و سلبارط لالتحا دعب

 راطمالا هتقاعأ دقو . ةيقينرفا لامش ىف نييلاطيالا ىلع هتاراصتن١ نماثلا

 «رياربق رهشىتح سنون لوخد نع ناملالا ةرخؤم سرح ةمواقمو ةريزغلا
 مايأ ةعضب دعبو « نادرج نب د ةيرق ىلع ىلوتسا رهشلا فصتنم وحن ىفو

 تاعطق تنكمت دقو « نيواطت مق م” و ( نيندم ) ةيمامالا تاعطمقلا تلخد

 دنع بونجلا ىف ةليوط ةفاسممطق نم « وكريكل » لارنجلا ةدايقب ةيسنرف
 «ناليحر » رصق ىلا هجون مث نماتلا شيجلا عم لاصتالاو ( داشن ) ةريحب
 «ثيرام»طخ ىلع موجهلل هعمجت نمأثلا سشيجلا داعأو ٠ ىبرغلا لامشلا ىف:

 ايبيل دودح ىلع عافد طخك نوبسن رفلا هماقأ تاتيصحتلا نم طخ وهو

 ٠ ناملالا فارشا تحن هتيوقتو هن دو كانه نييلاطيالا دض

 اومجاهو ةيفلخلا ةهمجلا ىف ءىداسملا ناملالا ذخأ رياربف نم ١5 ىف

 »2 انبط 0 ىلا نيهجتم ىبونجلا عاطقلا ىف ىكن رمالا رشع ىداحلا قليفلا

 .٠ رطخ ىف ةيلامشلا ءافلحلا عقاوم تحسبصأ اذه لبعو»

 ىصقأبو نكمم دهج لكب مدقتيل «ىرموجتن وم» تلجعتسا اذهلو
 ٠ نماثلا ششيحلا ةيبح ىلا ودعلا راظنأ ليوحن' دصقب ةعرس

 ةدحاولاو ةعردملا ةعباسلا ةيمامالا ةقرفلا تأدبو « ىتنوه » مدقت

 ىلع ةيمامالا عافدلا طوطخ دض روفلا ىلع اهتايلمع « دنالباه » نوسمخلاو

 عجارت ىلا بلقنا « ايبط » ىلع نأملالا مدقت نأ ةجيتنلا ثناكو , ثيرام طخ
 نماثلا ىشيجلا دجوو ٠ نماثلا سيجلا ةهجاومل كلذو رياربف ةياهن لبق:
 ميلقا ىف ةعردم قرف ثالث حضو دق « لمور » ناكو ىوق ودع مامأ هسقن
 ركفي ناك هنأ ىلع لدت لئالدلا تناكو . رياربف ه موي « اطمطم » لالت
 ناث موجه نش ىبف ةيقيرفا لامش برح نم رخأتملا تقولا اذه ىف ىتح
 ىلع نييناطيربلا ةاشملا دض زكرم موجهب ماق ٠ نماثلا شيجلا ىلع ريخأو
 ةيناملأ لاترأ ةثالث تمدقت ىسرام ا موبو ٠ حاجن ىأ زرحي ملو لحاسلا
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 .ةعردملا ةعباسسلا هقرفلا اين توست او نيددم » لامشل ةهحتم ةعردم

 ةكرعملل مساحلا رودلا عوردلا ةمواقم ةيعفدم تبعل من' اهمدقت تفقوأو

 ٠ مويلا كلذ ىف

 حاجن ىأ اهيف زرحي مل ةيسيئر تاموجه ةعبرأب لمور ماق نأ دعبو
 لدبيلمالظلا عنج تحت بحسناو . ىرخأ ةلوجب مايقلا ىف لمأ هل قبي مل
 ٠ ةكرعملا ناديم ىف ةلطعم ةبابد نيسمخو نيتنثا هءارو اكرات فقوملا

 ثيرام ةكرعم

 «رازقيز» ىداولع زكترت لحاسلاةهج نم ةيناملالا تانيصحتل!تناك

 ركترب ناكو ٠ تابابدلا لبق نم لاح ىأب هزايتجا نكمي ال ىذلاو قيمعلا

 ةبوعصلا نم لالتلا هذه نأ ودبي ناكو ةديدعلا اطمطم لالت ىلع نيميلا نم
 « ةبدجم ءارحص لالتلا ءارو عقت وفافتلا ةلارح هيأ ءارجانود لوحت ثيحب

 طخ نم نالاالا جارخال هتطخ « ىرموجتتوم » ىتب ساسألا اذه ىلعو

 ماحتقا اهقفارب لالتلا ربع لامشلا نم فاطخ ةيلمع ءارجا ىلع «ثيرام»

 ناكما ىف لمأ هل نكي مل نا موجهلا ادعو ٠ لحاسلا عاطق ىلا هجوم لباقم

 اليهست عاطقلا ىف ودعلل ةيوق تاعاطق ءاقبا ىلع دعاسي هناف قارتخالا

 «٠ فاطخلا ةكرح رارمتسال

 .لبق نم ىسرام نم اا/ ىف « ةصفاق » هاحتا ىف اموجه بنار دقو

 ٠ نيعفادملل تادادمإ ةيأ لاسرا نم ناملالا عنمل ىكي رمالا رشع ىداحلا قليفلا

 ىف لداعت فاطخلا ةكرحب تماق ىتلا ىرموجتنوم لانرأ تناك

 ءاوللاو « ةيدنليزوينلا ةيناثلا ةقرفلا نم ةفلؤم ىهو قليف ةوق اهعومجم
 ةبيتكر 4 كربلكيل » لارنجلا ةدايقب ةيسنرفلا تاعطقلاو نماثلا عردملا

 ٠ ةيعفدم ةبيتكو تاعردم

 ىلا ةجاحلا تناكو سرام 5 موي رطخلا اهربدس تاعطقلا هذه تأدن

 ريل قرطلا ديهمت ناكمال ء ةمئاد ةسدنهلا تاعطقو رفحلا تانيكام

 « نالسبحر م, رصقب ارام لامشلل هحن١ مك ابونج لترلا كرحتو تابرعلا

 ىبوسنج لالتلا ىف قيضم ىلا ةمدقملا سرح لصو دقو ( ناطلس ريب ) و

 - 5١ موي مالظ لولح لبق ( اجابط ) لبج
 متو ٠ لليل موجه ىف هلالتحا مث نكلو ايوق كانه ودعلا عافد ناكو

 نوسمخلا ةقرفلا تماقو 9 نيلاطبالا قردشألا نم ريدك ددع ىلع ءالبتسالا

 فز



 دض « وازقيز » ىداو نم رخآلا بناجلا ىلع مدق ءىطوم تزرحأو ء ةكرعملا:

 نم تنكمت ةعردم ةيناملأ ةقرفب هعافد ودعلا ززع ليلق دعبو ةفينع ةمواقم.

 * ىضارالا ضعب باستكا»

 تاوق نم تاعطقب للامشلا هفاطخ تاوق زيزعلا «ىرموجتنوم» ررق
 ىف ةدوجوملا ودسعلا تاوق تيبثت دصقب كانه اهضعب كرتو لحاسلا

 "9 ةليل ىداولل رخآلا بنأحلا نم 6٠ ةقرفلا تدحسنا اذكهو ٠ ةقطنملا

 الاو ه١ نيتقرفلا عم كارتشالاب ودعلا عم كباسشت ىف تيقب اهتكلو سرام

 قليفلاب ىلوالا ةقرفلا قاحلا مت نيح ىف ٠ ودعلا جاعزا ىلع اتمواد نيتللا

 ةعبارلاةقرفلا امأ ٠ قيضملا ىلع طغضلا ةيوقت ىف ةدعاسملل ىدنليزوينلا

 قيرط نع مدقتب موقتل مامالا ىلإ « نينده » نم اهراضحا مت دقف ةيدنهلا»
 ىدنلبزوينلا قليفنا داق « ناطلسلا ريب » ىلا لالتلا ربع اليلق رصقأ ىرخأ

 حالس ماق نأ دعب سرام 51 موي رهظ دعب « ةقيبط » قيضم ىلع موجهلا
 ةعردملا ىلوالا ةقرفلا تناكو , نيعفادملا ىلع تاراغ ةدعب ءارحصلا ناريط

 ةليللا كلت رمقلا عولط ترظتنا دقو / ةبوعصب مامالا ىلا اهقيرط قست
 ىلا لوصولاو قيضللا زايثجا نم تنكمتو 2« هعولط دنع اهموحه تأدبو
 ٠ ةفيفط ةمواقم دعب « ناطملللإ!

 ودعلا عم نويدنليزوينلا كبتشا قرشلا ةهجل ليلقب قيضملا دعبو
 زرحأ دق ناك ىتح راهتلا ىهتنا نا امو راهنلا لوط رمتساو افينع اكابتشا

 ٠ةكرعملا هذه ىف « ىرموجتنوم » ةيجيتارتسسا تحجن دقو ٠ الماك ارصن

 رد » ىلا ةيدنهلا ةعبارلا ةقرفلا تلصو سرام ؟ا/ل قئاوملا مويلا اذه ىفو

 . ةففط ةمواقم دعب « ناطلسلإا»

 عاطقلا ىف « ثيرام طخ » ناملالا ىخأ ؟ا/ ءاسم مالظلا لح املو

 ةدراطمب يشرب © «/ ىسباق » قيرط ىف ةعرس ىصقأب اوبحسناو ىلحاسلا

 ةعرس ىف مكحتت تابيرختلاو ةعونتملاماغلالا تناكو ةبيرق ةفاسم نم ودعلا

 نود تلاحو رابغلا تراثآ فصاوع تبع « ةمحلا و ميلقا ىفو ٠ ةدراطللا'

 ءارو نآلا ىتح اييعافد ازكرم هجاوي نماثلا سيجلا ناكو . تاكرحتلا

 لهس ىلا لوصولا نه نكمتي نأ لبق « تيراكعلا ىداو » ىمسي ٠ سباق »

 ٠ سن اونا
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 تيراكعلا ىداو ةكرعم

 نوبدنليزوينلا لخدو ىسرام 59 موي « ةمحلا » مقوم ودعلا ىخأ ع
 لهسلا ىبوتج «تيراكعلا ىداو» ىف روحملا تاوق افقت نآلاو «ىساقد»

 هذه نيب تاعقنتسمو هايم ةقطنم دجوتو ةمامحلا ىلا دتمي ىلا ىسنوتلا

 ةعومجم ىلع فاجلا رخآلا ةهجلا فرط دنشتسيو 2 لحاسلا نيبو ةهبحلا
 ٠ نيبلاجلا نم ةيمحم هتهبج تناك كلذلو ةقطنملا ىلع رطيست' لالتلا نم

 لزت ملو اريصق تقولا نأكو ةروانملل ةيناكما دجوت ال اذكهو

 ىلع سلبارط نم ىتأت ءارحصلا ناريط حالسو نماثلا سشيحلا تادادما
 «سقافص» ىئانيم ىلإ ةساه ةجاحلا تناك كلذلو ٠ ليه ةئامثلث ةفاسع
 مفدو ىوق هجاوم موجه ءارجا انضيأ ديحولا لحلا ناكو « ةيسوس » مه

 ٠ لهسلل لوصولا نم عوردلا نيكمتو فلخلاب ةحوتفملا ضرالا ىلا ودعلا

 ةيناثلاو ل 201١ نيتعردملانيتقرفلا نم فلؤم ا رشاعلا قليفلا ىلعو « ماحنتقالاب

 ىق موجهلا أدبو ٠ مدقتلا ىف هرود بقري ىطايتحاك فقي نأ ةيدنليزوينلا

 داضملاموجهلاب ةيناملالا قرفلا نسحأ نم ناتقرف تماقو ليربأ 1 ةليل لوأ

 قارتخا نم ؟١ قليفلا نكمتي نأ نود مالظلا لح دقو , اعقوتم ناك ىذلا

 ىلا هلق* ةفاضال مامالا ىلا ةكرحلا ىف رشاعلا قليفلا أدبو . ودعلا ةهيج

 تربجأ دق © قليفل١) ةاسنم تناك ودعلا عم محتلي نأ لبق نكلو ةكرعملا

 ٠* قليفلا ناك عباسلا مويلا نسوش بورغ ليحو 4 عجارتلا ىلع ودعلا

 ٠ رشاعلا قاليقاا هراسي ىلعو :لحاسلا قيرط لوط ىلع ودعلا ةدراطمب موقي
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 شيحلا عنقأ مدقتلا !ذهو 6 دحاو مدعت نماثلا شم حل أ مامأ ىقب

 ٠ ةدعاسم ريغ نم هلامعأ جوتن مل ةيقيرفا ىف ةياهنلا نأب نماثلا

 ةيعدرقا ىف ةناينئاو « ةمامؤا رم ىلا مدقتلا

 ةرخؤؤم سرح ناف اذه ممو . ودعلا ىلع قيضت ةقلحلا تأدب

 قطانإلا ىف اهو حخو ةديدلشلا ةمواقملاب نوموقب نولازب ال نامألا
 ىقتل ا ْْس نأ 1 موي 4 - ودعا ىع ءىطبلا مدقتلا رمتساو 3 ةيلحاسلا

 رشاعلا قليفلا عم ©« ةصفق » نم مدقتملا ىككرمألا رشع ىداحلا قليفلا ُ

 لوألا شيحلا نم عساتلا قليفلا ضرعت أدبو © سباق » قيرط ىلع

 ةقرفلا تناك عساتلا مويلا ىفو ©« قدنفلا » ةقطنم ىف اضيأ ىنئاطيربلا

 هاطخ اضرأ نماثلا ىشيجلا عرسأو « ناوريقلا » ىلا مدقتنت ةسداسلا

 ب





 مايا ةسمخب ررقملا دعوملا لبق ليربا ٠١ موي « سقافص » لتحاو

 ىضقي رارق انمامأ ناكو « ةسوس » ٠" قايفلا لتحا مايأ ةسمخ دعبو

 . ةلمحلا نم ةريخألا ةلحرملا ىف ىسيئرلا دهجلاب لوالا شيجلا موق نأ
 ةلوهس رثكأ « ترزنب »و (« سنوت » ىلع موجهلا نوكي نأ .نكمبو

 زكرم لبق نم نماثلا ششيجلا مدقت فقوأ دقلو . برغلا نم ناك اذا
 نآلا دعب همحاو حبصأو « ليفاديفنلا » برق لالتلا نيب ىوق ىعافد

 ىطعأ ىبلط ىلع ءانبو . هتهبج ىف ةدوجوملا ودعلا تاوق تيبثت
 ةيكلملا « نوحارد » ةبيتكو ىلوألا ةعردملا ةقرفلا ©« ىرموجتنوم »

 موسقي نأ ىلع مزسعلا « ىننوس » دقع دقف اذه عمو ٠ لوألا شيجلا ىلا
 قليفلل موجهلا بحاو ىطعأ « ةمامحلا » ىف ودعلا دوقل ىئاهن رابتخاب

 ةيدنابزويئلا ةيلاشلاو ةعرداملا ةعباسسلا ةقرفلا نم فلولا رشاعلا
 1١9 ةليل موحهلا ادبو . نيسمخلا ةقرفلاو ةبدنهلا ةعبارلا ةقرفلاو

 ةبرض رخآ اذصه ناكو « وجلاو ةيعفدملا نم ةلماك ةدنئاسم عم ليربا
 اولتحاو « هنوركت » نويدنالبزوينلا لخد . نماتلا شيحلا اههحوب

 نييلاتلا نيمويلا لالخ ودعلا هب ماق داضم موجه حاجن نكلو « ةمامحلا »

 ربكأ نوكيسس ضرعتلا ىلع ةرباثملا نمث نأب نماثا شيجلا دئاق عنقأ

 باسح بسحب نأ اسضيأ هيلع ناكو . نماثلا شيحاأ تايناكما ,نم

 . ةيلقص ورفل نماثلا شيجلا ضيوعت
 ىف ةيناملالا ةهصحلا لولا .شيجلا محاه ىرماوأ بحومبو نآلاو

 تنب » ةعطاقم نم مدقت دقو + ىبرغلا لاهمسلا ىلا اهحتم « سنوت »
 رهمشلا ةباهت قو ةهنجلا قارتخا نم نكمتب ملو 1 برغلا ْف « تررنبو سوا 0 ةعوجع ىف .يطسبل ةلافس ةجلا عت دم تنابلا ادع »فن ىداف

 ةقرفلاو ةعباسلا ةعردلا ةقرفلا نم لك زيهحت ىرح دقف كلذلو ةيفاضا

 ةعرسب اهكب رحتو ةيعف دملا ضعب عم 201 سرحلا ءاولو ةيدنهلا ةعبارلا

 .٠ لوألا شيحلا ىلا نماثلا شيجلا نم

 قو « وبام 5 موي ةحجانلا ةريخألا ةبرضلاب لوألا شيجلا ماقو
 وأ فعضلا اهل قيس مل ىتلا ةعباسلا ةقرفلا تماق ىلاتلا مويلا
 تاعطق تناك اهتلخد امنيحو © سنوت » ىلا تاوقلا مدقتب « قافخألا

 ٠ هسفن مويلا ىف « ترزتب » تلخد دق نكيرمالا رشع ىداحلا قليفلا

 لامبش لحاوس ىلع روحملا تاوق ةمواقم عيمج تفقوت وبام نم ١؟ ىفو

 ٠ ةيقيرفا
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 ناتميزه

 كركند

 نآلاو ٠ ةيقدرفا لامش ىف رصنلا نع ىنصق تركذ دق اذنا اه

 . « امرونو كركنذ » امه نيتميزه ىتصق 3 ركذأس

 ىلا ائعقدنا 114. ماع فبرخ ىف برحلا نارين تعلدنا امئيح
 ةيوح ةمواقمل ضرعتن نأ رغ نم لكورب مامأ زكارم انذخاو اكيجلي

 دودحلا ىلع ةئصحم عقاوم انلالتحا نع ناملآلا ىضافت ناكو

 هذهب نوبحريس مهلأ عقوتن انكو + بايترا عضوم ةيكيجلبلا ةيسنرفلا
 . ىبونجلا انحانج اوق وطب نا لما ىلع مامألا ىلا انوبحسي ىكل ةيلمعلا
 ماهنعألا مال نفتسشا نكا .لو-# ةيلاطاربلا نلوألا ةقرقلا دوقا تنك
 ىلعو 4 ةيمامألا ةيناملألا تاعطقلا نيبو انئيب كابتشالا ثدح امنيح
 تثدحو نست ىلع ةيبنرفلا ةيحلا نانلألا قرتخحا انتيخف لانغ ةنا

 كركتد ىلا عجارتلا ادبو . قيوطتلا نم افوخ باحسنالا نم دبال هنا
 تامطقلا تاكرح عبتت' نا ىلع ناكو فنمب تمجوه دق ىتقرف نكن ملو
 اذه نكلو ؛« ةدحوم ةيبج ىلع ةظفاحملل ىتحنجا ىلع عجارتت ىتلا
 تاوقلا فقوم ناك « ريطخ فقوم ىلا ةعرسب لدبت ماعلا باحستالا

 ىف اهنصغ ىلع ةقلعملا ةعئايلا ىرثمكلا ةرمث هبشب ابروأ ىف ةيناطبربلا
 انطبرب ىذلا ديحولا انءاتيمو ةيسيئرلا انتدعاق تناك ىتلا « كركند »

 . ةيئاطيربلا رزجلا عم

 . انتدعاق ىلا لصوملا قيضلا رمملا ادعام الماك اقيوطت انقيوطت مت دقل

 ناملألا رمتسسا اهسفن « كركتد » لوح قيض طيحم ىلا انلصو املو

 نا ولو . مهتوق هحيتنت امم ريثكب لقا ردقب نكلو اتياع نوطفضيب
 ةيناطدربلا تاوقلا ميلحت دصقب ةكرعملا ىف هتاو3 لقش ىقلا © رلعه »

 ةيناطي رلا تاوقلا ذقنأ نمع تلئس ىنثأ ولو . اعطق اهتالفا نكما امى
 . 4« رلته » هنأب تبحأل كركند ىف

 ايئاطن رب نأب اهنتقم ناك رلته نأ ةيسايسلا ةيحانلا نم ليق دقل
 ١ذه ىلع هنأ هبار ناكو . اسنرق نم صلختلا دعب قيرطلا ىلا ىتأتس

 ٠ ىبروألا نبلا ىف اهشيج رسأ ةطاسوب ايناطيرب ةناها زوجي ال ساسألا

 ماعدا فقاطتلل اعناب 4 ليف راش» 5 ىناطب رملا سشيحلا ناك امئمح
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 هنأو ملاعلل ةيرررض ايناطيرب نأب هتالارتج « سته » ربخأ وبان نم 5
 شهد دقو كلذ نكمأ اذا اهعم فلاحتسس هنأو اهتماقتساب نمّؤم

 هايسسش مرش كانهو ٠ لوهذب اهوليقتسساو ءارآلا هذه نم هنالارنج

 ىف 6« بررتتير » ةدايقلا ءايعز دحآ هلحس « رلته » رظن ةهجوأ ىلابخ

 نييتاطي ريلل ميتيل هسفن « راته » لخدت : هيف لاق تالجسلا دحأ
 أ - -

 ,ىلع مهمغريس هناف مهشيح مطح اذا هنأب اعنتقم ناك دقف تالفالا

 . ةظحل رخآل لاتقلا

 ؟؟ مويف 4 حضوأ ودبت قئاقحلا ناف ةيركسملا ةيحانلا نم امأ

 .شويجلا ةعومحم دئاق © تدتشنور » لاشرام داليفلا فقوأ ويام نم

 « رزنابلا » هتابابد نم ناتق رف تناك امدنع « نايردوغ » لارنحلا « 1 »

 .نوكت نأ ريغ نم اليم نيرشع ةتاسم ىلعو « كركتد » ىلا نيتهجوتم
 .فلأتب نييناطيرب نيلتر محاه سرام نم ؟١ مويو . ةمواقم ةبأ امهمامأ

 ةيراطبو ©« ناديم ةيراطبو « ةاثم جوفو « تابابد ةييتك نم امهنم لك
 « سارأ » عق وم ىف اداضم اموحه ؛ تاشاشر ةيرسو ؛ عورد كةمواقم

 فقوملا حسرتي ىتح هتاعطق رمأف « نايردوغ » مامتها بجوأ امه

 ىلع ىشخ دقف قرخأ ةهج نمو « ةعمتجم انتاسعطق ىلع طظافحالو

 .مهدم ست ىتلا ةاسثملا تاعاطق نع لزعت نأ لاتقلا ىلا تلصو ىتلا هتابابد

 فوقولا رما هل دكأو « رلته » ميعزلا هراز ىلاتلا مويلا حابص ىفو
 : ءاملاب ةمئاع نركت نأ نكمب ةقطنم ىف تابابدلا رثحت الأ بحي « الئاق

 .٠ ىسرفلا .ششيحلا دض ةئبقلا تايلمعلل اهب ظافتحالا بحبو

 .ناريطلا حالس تايلمع طاشن نم دحب مل هناف ىرخأ ةهج نمو

 ةلدآلا نيا 0 ةقيقحلاو . تايلمع' نادم ىف « فاوتفوللا »

 حالم داق ىأرب تاذلاب ةلاحلا هذه ىف كش كلانه ناك ةرفاوتملا

 مون نع ةارجب « نايردوغ » بتك دنل « جنروح » لاشرام دليفلا وجلأ

 اندهاشو « فاوتفوللا » موحه انئبقار دقل : الئاق وبام نم 21 ىف ءالجلا

 عم ةرارلا هذهب رعش دقل مهتاوق زيلجلالا هب ىلحأ ىذلا لوطساألا
 5 شا االو * اينعلا ىلاملالا نيا ةدايق ىف ةداقلا عييمجلا © نايردوغ » ١

 ةيركسملا ةوابفلا ىلع حوضو لك ىوطنب نأك « رتلته » رارق نأ ىف

 © زردنالفلا تاعقئاسم ىلا تابابدلا لاسرإ مزتعب ال هنأب راشأ امئيح

 فوس : فاضأو ١911/4 5915 يماع ءاتش ىف هبراجت نم اهركذت ىتلا
 .: فزرحللا هذه. .ىق نييتاطيرتلا نع ريثكلا عمست ال

 نيموزهم عاعر نع ةرابع هرظن ىف ابروأ ىف ىناطب ريلا .ششيحلا ناك



 مضول عامتجا لوا ىفو . لبقتلا ىف مهباسح بسحي ال فوسو
 دعب ويلوب نم 5١ موي دقع ىذلا ايناطيرب وزفا ةلحاملا ططخلا

 : الثئاق ةصاخلا ه رن ةهحو حضوأ )0 كركند م)» نع ءالحلا نم نب رهش

 نم طيطختلا أدب دقو ٠ ةيسورلا ةلكسشملا ةيوست انفده نوكي نأ بجي

 ناك اذا اميق كشب ناسنالا ناف ةلحرلا هذه ىتحو « ةعرس اهلح]

 ترهظ دقل . وزفلا ةلصاوم عوضومب ىدج لكش امتهم « رلته »

 ليربا ىف اثيدحح ترشن ىتلا ©« رلته فلودا » ةقيثو ىف ةيلاتلا ةفاضالا

 نيرهش دعب اذهو « ويلوي ةياهن دعب ىتحو : عوضوملا اذه ىف 0١
 ةرم اناتضبق نم تلفأ دق ناك ملسلا نأ ىل ودب هاسنرف رهف نم

 ايناطب رب وزغ ىف حجنن ال فوس انتا تفرع عيباسأ ةعضب دعبو « ةمئاث

 ف حجتنل مل اتنأل كلذو . ءاحوهلا فيرخلا فصاوع باهذ لبق

 حجنت ال اننأ تحجتئتسا رخآ ىنممبو . ىوجلا قوفتلا ىلع لوصحلا

 . ايناطيرب ورغ ىف
 اهيفو « كركند » نم .هباحسنالاب ىناطب ربلا ىشيجلا حجن اذكهو

 انتحلسأ عيمج اندقق انثأ عم اندونج عيمج ذخأب ةيناث ةرم انحجن

 . ةليفثلا انتازيهجتو

 موجهلا دصب امتهم قليفلا دلاق « كورب نلأ » لارنحلا ناك

 سيئر نأ دقتعا ىنكل © ةمات ةراهمب فقوملا ىلع رطيس دقو « ىناقالا
 ةيدل نكت ل ةيلوكشملا عدخ .لمحت' قذلا «١ تروح ا ةروللا انتناكزا
 . باحسنالا ةيلمع ةرادال ةلماكلا ةفرعملا

 ءانثأ ىف ةنشخ احور نويناطي ربلا ىمامالا طخاأ دونح رهظا

 ذاقنال اولمع أمم رثكأ لمع نم اونكمتي ملو باحسنالا ةيلمع ىف لاتقلا

 . فقرولا

 لوأ .تناك ىتلا ةيفلخلا تامدخلا ةرادا نم اطحانترم نكأ ملو

 تدجو ءىطاشلا ىلا ىتقرف عم تلصو املو اهليحرت ىرجيس تاعطق
 قدانب تناك « لامرلا اهردقث ضرألا ىلع ةاقلم ةيصخشلا ةحلسألا نا
 تلصو دقلو ٠ امهريغو عفادمو ء ىموت تاشاشرو © تاسسدسعو

 « لايمأ ةعضب ةفاسم ىلع فاخلا ىف ىترايس تكرت نأ دعب ةحارد ىلع

 «ةيناطير لاو ةيكيجلبلاو ةيسنرفلا تاعطقلاب تدس دق تناكقيرللانأل

 ىئايشأ اولامعتست نأ ناملالل حيتا الا ساسأ ىلع ةرايسلا تقرحأ دقلو

 نك نيم نقل نب لك ومو اهم ةرايميصملا ١ راهي نارا ةيفافتلا
 . ىتاركذم ةظفاحو ناديم راظنمو سدسم ةيصخشلا ءايشألا
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 ضعبب اهضعب اهوطيرو لحاسلا ىلا مهتابرع ىتقرف وسدنهم داق
 تراصو اريقص افيصر اهنم اولمعو ةيسئخ ةفصرإ اهقوق أوعضوو

 ىلا دونج م8 وأ 1 براق لك لمحي ثيح اهبئناجب فطصت براوتلا
 براق لك نأ ةقيرطلا تناكو . مهلوصو رظننت فاوطأ وأ ةريغص نفس
 ٠ ةديديج ةعفد لمحبي ثبيح هتداعال صاخشالا دحأ نيعي غرفي

 ىلإ ةماع ةرظن نمو ٠ بجاولا اذهل دارفألا ةباجتسال ارورسم نكأ ملو

 ةقيرطلا هذهب هؤالحا نكمب ادح اليلق أآددع نأ تظحال ةيلمعلا هذه ريس

 لع تسكارأ ةلماك تاعطق نأ ثيح ءانيملا فيصر ىلع ريبكلا ءالحالا مناو

 تعمس دقل' . لاجرلا فولأ تلمح ىتلا تاطاق رفااو تارمدملا روهظ
 ءالجلا ءانثا ىف اوحصن وأ اوبلط ةراحبلا نأ « اديج ادكأتم تسل ىنكل

 روهظ ىلا مهدوعص نيح مهعم ةيصخشلا مهتحلسا لاجرلا لمح الأب
 مهءارو اهتوكرتب .مهلعج ىذلا ببلا وه اذه نوكي نأ نكميو نفسلا
 دحأك زازتعالا ضمب عم لوقلا ىنئكمي اذه عمو . ةفصرألا ىلع
 عم ارتلجنا ىل  لصو سرحلا ةةاسشم نم جوف لك لنا © سرحلا دارفأ

 مهتانواطتب نأ « ةروطسآأ درحم هتسيلو « ةلماك ةيصخشلا مهتحلسأ

 . « ةلوكم » تناك

 ىب تطينا دقف ءالجلا نع ةيصخشلا ىتيلوئسمب صتخي اميفو
 . وبام نم ؟١ موب ةرخأتم ةلحرم ىف ةرخؤلا سرح ةدايق ةيلوئسم

 تملستو ابروأ ىف ىناطب ربلا ىششيحلا ةدايق © تروج » دروللا ملست
 ىناطعأ انبناطيرب ىلا « تروح » رئاسي نأ ليقو لوألا قليفلا انأ

 ناو ةيسئرفلا ةدايقلا نم ىتاميلعت ذلخا بوحوب ىضقت ةيوفش تاميلعت
 هيجوتا) اذهب عئتقم ريغ تنكو . ةردق نم عيطتسا م لكن اهعم نواعتأ

 نع « ندبا ىنوطنأ » ةيبرحلا ريزوب اينوفيلت تلصتا كلذلو قالطالا ىلع

 ىف رش لايمأ ةرشع ةفناسم ىلع « نيسال » ىف ةماعلا ةدايقلا قيرط

 ناك طخلا نأآل ارتلجنا عم ىنوقيللت لاصتا رخآ اذه ناكو « كركند »

 + ناملألا مدقت ببسي عطق دق

 دخ : لاقف ؟ اهعانا بحجب ىتلا رماوألا ىه ام « ندبأ » تلأس

 تاعطقلا ىلع رطخ اهنأ تدقتعا اذا الا ةيسنرفلا ةدايقلا نم كرماوأ

 ةدانالا رظحل ضرعتت ةيناطب رلا تاعطقا! نأب : هتبحأف . ةيناطبرلا

 ىلع قفاوأ انا : لاقف . لحاع ءالج ىلع فقوتت اهتمالس نآو < نآلا

 انتامطقل ةلئامم ةصرف نييسنرفلا ىطعت نأ كيلع نكلو لجاع ءالج
 . تلعف دقو « اذه لعفأس سأب ال تبجأف © مهصيلختل
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 لا انتاسعطتل ةاطعملا تايناكمالا/و ةصرفلا تيطعأ دق تناك"

 ىلا براوقلا اوذخأبو اليل فيصرأا ىلا اوبهذيل ةيسنرفلا تامطقلا
 نع اريثك نييسنرفلا ةصح تلزن لايل عضب دعب نكاو . ةيكاملا نفسلا
 املو مهدحو نييسنرفلا ءالحال ةلماك ةليل تصصخ اذهلو ء انتصح

 كلذ نم رثكأ لمعأ نأ ىنتكمي ال هنأ تطحال ىدسنج ىأ مهنم ريضحي مل
 انءافلح مولأ ال ىنثتأ . اندوسنح ىقاب ءالحا ىقق انيضمو مهتدعاسمل

 اسنرف كرت ىف اوبغري مل نيبيط نييسسنرق لاجركو - نييسنرفلا
 . ناملآلا ديب برح ىرسأك ىتح مهدالب ىف ءاقبلا اولضفو

 ىف ىلوطب ءىش دجوب ال هن' : ةريخآلا ةليللا لبق ىناكرا تلحر

 لمع ىأ كانه نسسيلو مهل ةهرورض الو نيدئاز اوناك دعت : ةكرحلا هذه

 . ليقتسملل ىربك ةدئاف ىوذ اوناكو . كلذك انأ تنكو هب نوموقش

 « تننت لب » لاريمألا عم لحاسلا ىلع ةريخألا ةليللا ىف تلوجت
 ىسفنب تنقيث نأ دعبو : دحأ انءارو قس مل هنأ نقيتنل رغص براق ىف

 ىلع تناك ةرمدم تبكر مالسب اودعتبا دق ةرخّولا سرح عيمج نأ
 « ىنالملا شاشر نارينب اهتباصال ارارم تشعمترا دقو فيصرلا
 . وينوي نم ؟ ققاوملا نينثالا موي ركابلا حابصلا ىف ارتلحنا ىلا ترحبأو
 سنت مل « فاوتفوللا » تارئاط نأ نم مغرلا ىلع ةراس ةلحر تناك
 . انتبلاصا ىف ممجلت مل اهنكلو اهابانقب انفذقت نا

 لكب « كركند » ةلأاسم ركذ ديعأ ىننأ احضاو نوكب نأ بجي

 لاح ىأ ىلعو « امروب ىف ائمامأ لزب مل رملا ءاودلا نأو روقتو ةرارم

 حضوأ ةروصب وأ ؛ برحلا ىف ىقيقحلا لمعلا ىلا ىباهذب ارورسم تنك
 . ةيبونجلا ةدايقلا ىف برحلا ىلع سرردتلل





 ىكذرإ

 ه كورب نلآ لا شرام دليف » نآلا « كوربنلا » ريسللا لارنجلا

 ىق كلذو ةبروطاربإلا ناكرأ سيئرك « لد نوج » ريسسلا لارنجلا فلخ

 . هلييعت ىف ابيصم ةموكحلا ىسيئر ناكو 1151 ريمسيد

 دجأ ملو © برحلا مايأ مظعم ناديملا ىف هتدايق تحت تلمع دقل

 نم وأ « هلثم ىركلا ةيركسعلا لئاسملا مهفب نم وأ « لقعأ وه نم

 لجرلا امئاد هرعدن امك « ىكوري » ناكو . انتاحايتحاب هلثم متهب

 عيمج ىق عمال ىدتج هنأ « بصنلا !اذها قئاللاو حضاولا زرابلا

 هتراهم تبنا : شيجلل نيبستنملا عيمج لبق نم هب قوثومو « تالاحلا
 مدقأ ابردم ناكو ىلوألا ةيملاعلا برحلا مايأ ىف قليف ةدايق ىف هتردقمو

 تايلوتسسم لفعل ادي يع ناك« :ترعلا لبق :ناكزألا ةيلكا
 نم دحاو ىا نم ريثكب عسوأ ضام هل ناك اذه قوفو . ايلعلا زكارملا

 . ةيروطاربمالا برح ناكرأ سيئر زكرم ىلع هيسفانم
 هنآ ساسأ ىلعو « ىلوألا ةيملاعلا برحلا لالخ نييدنكلا عم مدخ

 ءاوس نييسنرفلاك ةيسنرفلا ةفللا نقتب وهف ةيسنرفلا سرادملا ىف ماعت
 مهقبو © نالألا نع ةعساو تامولعم هيدل ناف اذه بناجبو «© ءاوسم

 ىذلا لاشرا» لارنجلا عم ةصاخدو ادج مهعم مهافت نيذلا نيبكيرمألا

 ٠ ميمحلا هقفيدص راص

 ىلعالا هسيئر ةمدخ ىلع ارداق ناكو ةيوق ةيصخش هل لجر هنا
 نسيئرك ديدجلا هزكرم بحي ناك نا ىردأ ال . ةنكمم ةقيرط نسحأب

 نكلو * نادبملا ىف ةيلعف ةدايق لضفي ناك هنأ وأ ةيروطاربمالا ناكرأ

 بيحرتلاب هنيبعت لبوق دقف لاح ةيأ ىلعو ايلعلا ةدايقلا لضف هنأ حجرألا

 * برق نش ةنوفرعي نيذلا كئلوأ ةصاخبو شيجلا نم

 لايجأ ةدعل ادنلرب١ ىلامسش ىف اناريجو ءاقدصأ ىتلئاعو هتلئاع تناك

 « نودنلاك » ةعطاقم ىف نوبردلكسالاو ٠ ىكورب ١» ةعطاقم ىف نويكوربلا

 فيدحلا ةكبس طوطخ هبا رمث تناك ىذلا « رجولك » ىداو امهئيب لصقب

 +٠ ةليمجلا مايألا كلت ىف انتلوفط مايأ اهتاديكامب بعلن انك ىتلا ةفيفحلا

 لبو



 ركذأ الو هم رحولت اد ديدح ةكسو ةليمجلا مايألا © بهذ امهالك نآلاو

 لوقحلا ىف ضكرت اهلعجنو اهجعزن انك ىتلا لويخلاو جاجدلاو ء بالكلا

 ةيروطاربمالا برح ناكارا سيئر 0 دليفلا وه «ىك ورب» مويلاو

 ٠ ديغرلا شيعلاو ديدملا رمعلاب هل ىتاينمت عم

 ادئاق تنك امتيح ١151١ ماع تنادح ةصق ىضاملا نع ىتايركذ نيب نم

 اهيف ىرود ناكو ىربك وزغ ةروانم ٠ ىكورب » ىرجأ ذا « ةيبونجلا ةدايقلل
 تمادو « ريبمب » ةروانملل ىزمرلا مسالا ناكو : وزغلا ةمواقم تاوقل ادئاق

 ةروانملا ةشقانم ترجو ٠ ةازغلا تمطح دق تنك اهتياهن ىفو مايأ ةعضب

 لجأ نم ركش وأ ريدقت ىلع لصحأ نأ عقوتأ تنكو 2 ناكرالا ةيلك ىف
 سيئر لبق نم تاداقثنا ةدعب تئجوف دق تنك لاح ىآأ ىلعو ةيلمعلا ةرادا

 ىنروانم دوشح كرحآ مل ىننأل كلذو ةرواتملل ريدم وه ىذلا ناكرالا

 حمسبإال اتباث' اطخ تيطعأ دق تنك نيح ىف ركبم تقو ىف لامشلا حانج ىلا

 ريغ ىف معقاو هنأل داقتنالا اذه تكرنو نيعم تقو لبق هزايتجاب ىتاوقل

 هلحم

 اهدنعو ىتيلمع نع عفادأو عامتجالا ىف فأل تكردحت يننأب ترعش

 + تعجارتف ليوط دمأ ذدنم ىنهذ ىف ةقلاع تناك ةصق تركذت

 «ىدراه نوثراج سيسنارق ريسلا» لارنجلا ناكرأ سيئر تنك امتيح
 «زريداني رجلا ةيبتك ىف نسيئر ةبترب !ريغص اطباض ناك امنيح هنأ ىنربخأ

 لارنج عم قحلأ ثيح « ةميظعلا ىناملألا رصيقلا تاروانم ىف كرتشا دق ناك
 اهلحم ريغ ىف تاداقتنال هلارنج ضرعت  تاروانملا ةياهن ىفو نيعم ىناملأ

 تاشقانملا تهتنا الو ٠ اهئارجا ىف قفخا وأ اهب ماق ىتلا تايلمعلا لجأ نم

 هل لاقو هلارنج ىلا هجو ىذلا داقتنالا ىلع ه ىدراه نوثراج » ضرتعا

 ريدم تاداقتنا ىف دراولا أطخلا ىلا ريشتو لارنجلا ايبأ فقت مل اذال نكلو

 ؟ ةروانملا

 0 تارم ةدع « ىدراع نوثراح » ىلإ لارتنجلا رظنو

 ةبرض نوكيس شيحل ١ مامأ ناكر لا سيئر داقتن١ نا : باشلا اهيأ

 هك اا ها ا يلا
 ةتيعم سورد راهظال هتروانم ممص دق نوكي ريدملا نأل ء تاروانملا ةلاح

 همدرفمب صخش لبق نم ءارحا ىأ ناو « نيكر تشملا عيمجل ىمظع ةدئاق اهل

 هتهجو نع عافدلا لجأ نم ىسيئرلا سردلا نم ةدئافلا مطحي نأ ديرب

 .تدقتنا امنيح ءايتسا ىأب حرصأ مل اذهلو - افيعض ءارجا ربتعي ةيصخشلا

 ٠ « ريبمب » ةروانم ءانثأ ىف هلحم ريغ ىف اداقتنا

 م
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 كركند

 تاوق تأدب ١999 ماع رنغاماس ” موي برخلا نالعا نم عويسأ دعب

 تناك ىتلا ةيسنرفلا شويحلا ىلا مضنتل لانقلا رويعب ةيناطيربلا ةلمحلا

 طخ ربع رظتنم ىناملا وزغ دض ةيسنرفلا دودحلا لوط ىلع ةيعاند ةلاح ىف

 دودحلا طخ راسبسب ُثيح الامش ةهىوجن ول» ىف ىهتني ىذلا « وتجام »

 كلذ ىتح اكيجلب تناكو 2 رحبلا ىتح اكيجلب دودحل امخاتم ىسنرفلا
 ٠ ةدياحم ادالب تقولا

 ١514٠ ماع اكيجلبو اسنرف

 ءاهنمض نم لوألا ةقرفلا دوقأ تنك ىتلا ةيناطيزبلا تاوقلا تلصو
 « ىدلوم » نيب عقاولا عاطقلا تلئحاو ةيكيجلبلا ةيسنرفلا دودحلا ىلإ

 اهزكارم نيصحتو لاتقلا ىلع بيردتلاب تاوقلا هذه تأدبو « لويليب » و

 ٠ ةيعافدلا

 ةلاح ىف هنأ نمضتت ١9595 ريمفون ىف اكيجلب عم ةدهاعم عيقون منو
 ذدخأتو مدقتت نأ ةيسنرفلاو ةيناطيربلا تاوقلا ىلع ناف اكيجلب وزرغ

 « ىسويم » رهن لوط ىلع نميألا اهحانج عم ةيكيجلبلا ىضارألا ىف اهزكارم
 تاوقلا نوكتسو , لسكورب » مهراسي ىطغيو « رومان » ةنيدم ىتح

 لتحت نيح ىف «نيفول» ىلا «رفيو» نم « لياد » رهن طخ ىلع ةيناطيربلا
 ناملالا ماق الو ٠ بريوتنا ىتح الامش ةيمامألا ةهبجلا ةيكيجلبلا تاوقلا

 لبافقلاب ةيوجلا تاراغلاو نييلظملا طوبهب نيئدتبم برغلا ىلع مهتلمحب
 ىلا روفلا ىلع ءافلحخلا كرحت ١152٠ ويام نم ٠١ موي اكيجلبو ادنلوه ىلع

 سثيحلا زكر متو « لباد » رهن ىلع اهعقاوم ةيناطب ربلا تاوقلا تذخأو اكيجلب

 نأ تثبل امو ؛ لامشلا ىلا عسماتلا شيجلاو مهنيمي ىلع ىسنرفلا لوالا

 ةبعصلا « نيدرالا ٠» لوهس ىف مدقتت ىهو ةيناملالا تابابدلا لاترا هتلباق
 هنربعو « زوملا » رهن ىلا لاترالا كلت تلصو وبام ١١ مويو . كلاسملا

 مهمدقت اوملصاو مث مسساتلا شيا اومزهو ©« « تنانيد » ىفو ه ناديس » برق

 فقوت مث ناملأالا دض ةفيعض ةمواقمب نويدنلوهلا ماق ادنئوه ىقو ؛ عيرسلا

 ىلع نايعلل ايداب لاغقلا نع فقوتلا ناكو وبام ١6 موي مهنيب لاتقلا
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 دهت ست ريصق تقو دعب ةيناطيربلا تاوقلا تحبصأو ٠ ةهبحلا لوط

 5 « كركند » ىلا باحسن الل

 191٠ وياه ىف كركند ىلا عجارتلا

 تزكرمتو « نايفول » و « رفيو » ىف ودعلا ةيناطيربلا تاوقلا تعفد
 اهحانج ىلع لوآلا يسن رفلا شيجلا فشكنا امنيح نكلو ٠ رهتلا طخ ىف
 شيما دئاق <« تروج » قفنا دقو ٠ فلخلا ىلا ةدوعلل دعتسن تراص نميألا

 متيل ٠ لامسشلا ىلع نييكيجلبلاو نيميلا ىلع نييسنرفلا عم ىلعالا ىناطيربلا
 تناكو وبام ١1 موي ةكرحلا تآدبو لحارم ىلع « توكس » ىلا باحسنالا

 تلصو ربام 4 مودو 6 « لسكورب » ءارو « نيس » رهن ىلع ىلوألا ةعقورلا

 ةيناطي ربلا تاوقلا تناك ىلاتلا مويلا ىف ريصق لاتق دعبو « ردنل » ىلا تاوقلا
 تاوقلا تناكو ه درابندوأ » فه « دلوام ع لبيب فتن فلخلا ىف « توكس م ىلع

 تاوقلا تالصاوم اوعطق ثيح « ليفيبا » و « زينمأ » تلصو دق ةيناللألا

 ٠ لحاسلا ىلا الامش اورادتسأ مث ةيناطيربلا

 ةيسن رفلا شوبجلا أمأو « زردنالفلاو ىف لمعت : ءامقللا تاوق تناك

 نم ودعلا ةحنجأ مجاهتل اهططخ قيسنت ىللع ةرداق نكت ملف بونُجلا ىف

 «٠ بونجلاو لامشلا

 5١ موب « نسارأ » ىف ىرج ديحولا حجانلا سكاعملا موجهلا نا

 ىلا ةيناطيربلا تاوقلا تكرحت كلذلو امزال ةيناث ةرم عجارتلا ناك ٠ ويام
 « ىلبل » ىقرش دودحلا ىلع ةيعافد زكاره تلتحاو « توكس » ةكرات فلخلا

 طخلا ةيكيجلبلا تاعطقلا لتحت ثيح الامش « ىال » رهن دادتما لوط ىلعو

 0 ليل ١ ىبونج ىسن رفلا لوألا سثيجلا دمص رخآلا اهحانج ىللعو ٠ ىمامألا

 عائدلل تبثت تاعطقلا هذه تناكو < برغلا نم مداقلا رطخلا ةهجاوأ لتاقو

 « زينالفارج » ىقرش بونج ريسي ىذلا لاتقلا طخ ىلع , انكمم ناك امثيح

 ىلإ اهتداعاو ةيناطي ربلا تاوقلا ءالجاب رارقلا ذاختا متو « ىسابال » ىتحو

 ىدبأ ىف اينولوب تطقس هسفن مويلا !.ذه ىفو ٠ ويام ؟ه موي !رتلجلإ

 سشيجحلا ىحنت نأ دعبو ٠ ىلاتلا مويلا ىق « هيلاك » تطقمسو «. نالألا

 ىلع ناكو ٠ ويام 58 موي ميلستلا طورش دقع « زبال » طخ نع ىكيجلبلا

 ىلا دتمت ىتلاو ىلامشلا مهحانج ىلع ةوجفلا اودسي نأ نييئاطيربلا

 لاتعقلا طخب ظافتحالا ناكما ىف لمأ ىأ كانه نكي ملو « تروبوين ه

 ةيناطب ربلا تاوقلا تلئاق نأ دعبو ٠ ديازتملا ناملألا طغض تحت ةليوط ةدم

 ثسمح ةعرس لكب « كركند ىلا تهجتا « زيال » رهن ىتح مجارت ةكرعم
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 ىسن رفلا شيحلا تاعطق مهعم تناكو ٠ كانه ةيعافد زكارم تدعأ دق تناك

 تاوق تناك ويام 5٠ مويو ٠ « ليل » راوجب لوألا ىششيجلا نع لزعت مل ىتلا

 ىتح ةيلمعلا ترمتساو ءالجلا ةقطنم ىف ليحرلل ةدعتسملا ءافلحلا عيمج

 ةلامو ىناطيرب ىدنج فلأ اتئام ايناطيرب ىلا لصو دقو ٠ وينوي © موي
 ةحلسألاو تازيهجتلا عايض نكلو + ىسنرفق ىدنج فلأ نوثالثو ةعسنو

 * اميظع هريثأت ناك ةيصخشلا







 امروب

 عيبر ىف « تياو فأ ليا » ةريزج ىف ةيعافدلا ان زكارم روزأ تنك

 هيروطاربمالا برح ناكرأس يئر نم ةلجاع ةيقرب تملست امديح 315١؟ ماع

 ىف ءاسم اهتلصوو رهظلا دعب اهترداغ دقو ٠ روفلا ىلع هتلباقمل اهيف ىنوعدي

 ىف سشيجلا ةدايق ملستال روفلا ىلع ةكرحلاب ارمأ تيقلت ثيح هسقن مويلا
 لالخ ىف الاح باوجلا ناكو ؟ روفلا ىلع ةملكب ىنعت اذام تلقو ٠ امروب

 رباني نم ١١ موي امروب ىلا ناليس نم نوينابايلا مدقت ٠ تاعاس ةعضب
 « نوجنار » ةمصاعلا تناك رهش لالخ ىفو ٠ مهعاجرا ىف انقفخاوبو 55
 ٠ ةددهم اهسفن

 ىلا اعرسم تبهذو ىتعتما مزحل « روسدنو » برق ىتيب ىلا تدع
 انأ ىنرظتننت ةرئاط تناك ثيح « نتبمه فوس » برق « نره » راطم

 مهقي رط ىف اوناك ناريطلا طايض نم تدعو « تمححلبو » مهنيب نمو نيرخآو

 طسوتملا رحبلاو ةلتحملا اسنرف قوف ريطنس اننأ ىساسأ ىلعو ٠ رصم ىلا

 سقطلا نوكبي نأ بجي 2 ودعلا ةرطيس تحت تقولا كلذ ىتح ناك ىذلا

 ٠ اريبك أطخ عوبسا ةدملو موب ىلا موي نم انرفسس ريخأت ناكو ء ايسانم

 اباهذ رالطملا نيبو ىثيب نيب ددرتا ةيلاتلا ةعبسلا مايألا تيضمأ اذكهو

 "0و ٠١ نيب حوارتب ولع ىلا تععقتارا ةرئاط ةعلق ىف انرط اريخأو ٠ اباباو

 تقلطاو ٠ ةبعتم ةلحرلاو جعزم لكشب ادراب سقطلا ناكو ٠ مدق فلأ

 انوجنو اسنرف قوف كلذو تارئاطلل ةداضملا ناملالا مفاده نم رانلا انيلع
 8 ةيناملالا تالئاقملا نمو اهنم

 تذخأ ثيح رصم ىف انلزن ةعاس ١ا/ وأ 5 رمتسا ناريط دعبو

 ٠ امروب ىلا اهنمو دنهلا ىلا ىرخأ ةرئاط

 - فقوملا ذاقنال ادج ارخأتم سرام نه ه موي نوجنار ىلا تلصو
 ءانثأ ىف اهتيعفدم مظعم تدقفىتلا ١ا/ ةقرفلا اياقب نأ تثدجو نوجنار ىفو

 غلبت ةفاسم ىلع وجيب لوح ايعافد ازكرم لتحت « جنايثسس » رهن اهروبع

 ةيمرويلا ةقرفلا نع تلزع دق تناكو « نوجنار » ىلامش اليم 5٠ وحن
 دجونو 2 اليم ١25 نم رثكأ ملبت ةفاسم لع +« وجنون ه» ىف ةدوجوملا
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 دالبلا ىف اولغوت دق نوينابايلا ناكو ٠ نيتقرفلا نيتاه نيب ةفينك شارحا
 انتدعاق لالتحاو رسيألا انحانج قيوطت ناك مهدصق نأ ىف كش الو

 ٠ نوجنار ىف انروهظ فلخ ةيسيئرلا

 ىف ل هذه تناكو فقوملا ذاقنال ةدحاو ةكرح كلاته نأ ىل حضتا

 امهديحوتو !١ و ١ نيتقر فلان ةحتفلا قالغاىعو © ةبعص ةمهم ةقيقحلا

 ٠ ةحتفلا ربع ىرخأ تالغوت ءارجا نم ودعلا عنمل كلذو دحاو ليكشت ىف

 نأب ةيمرومبلا ةقرفلاو المش ىجاهت نأب ١١ ةقرفلا ترمأ اذهلو

 ىف تقفخأ اهنكلو اهنيح ىف تيرجأ تامجهلا هذهو , ابونج مجاهت
 نيب ايوق !زكرم نولتحي نوينابايلا ناكو - ةديفم ضرأ ىأ ىلع ءاليتسالا
 ٠ نيتليكشتلا نيتاه

 ىتلا تاعاطقلا ةطاسوب « نوجنارب » ظافتحالا نأ حضاولا نم ناك

 ىذلا مويلإ ىفو + قوطم اهفصنو ةعزوم اهنأ اميمس الو نكمم ريغ ىدي ىف

 بيرختلا أدبي نأو ىلاتلإ مويلا حابص ىف ءالجلا أدبي نأب ترمأ ىلوصو الت
 ٠ نكمم تقو عرسأب هناآشنم عفرو ءانيملا ىف

 صيلخت نم نكمنأ دق 2 ىنكل ( نوجنار ) ذاقنا نم نكمتأ ال ىننا
 اننا ذا ةياغلل امهم انتدعاق عايض نوكيسو ٠ ظحلا ىندعاس اذا ىشيجلا

 فصتنم ىف ةرشتنملا ىسادك“الاو ةعزوملا تاعدوتسملا ىلع اهدعب دمتعتنس

 ادعقم ىششيحلا نوكيس تاعدوتسملا هذه ذاقنا متي امنيحو ٠ امروب لامشو

 دنهلا عم لاصتا دجوي الو ٠ لابجلا ربع دنهلا نم هدادما نكمأ اذا الا

 ىعاندتع امب فرصتننأ بجي اننا ىل !ادبوك لافبلا اهعطقت بورد ضعب الا

 اتيطب نيينابايلا مدقت لعجن نأ ىلع نيرداق نوكت نأ بجيو ٠ هجو نسحا
 راكفالا تناك اذكه ٠ اهيف كوكشملا نيينيصلا ةدعاسمب رئاسخ مهفلكت ناو

 الو « نوحنار » ةرداغمو تابيرختلا ءارجاب ترمأ امئيح ىسأر ىف رودت

 نم رثكأ لمعن انلعجي لكشب ءايوقا انسل اننا آأحضاو راص لاتقلا مدقت
 دنهلا ىلا هتداعاب سشيجلا ذقنا نأ ىلع نأ اضيأ حضتاو . ودعلا مدقت ءاطبإ

 مياوز ملسوم ىتح نيينابايلا ريخأت نكمملا نم ناك اذاو ٠ فلخلا ىف

 ةيدنهلا تاوقلل ةصرفلا ءاطعال تققولا انيسك دق نوكن انناف « نوسنوملا »

 وزغلا نم ةيقرشلا ةيدنهلا تاعطاقملا ةيامحو دودحلا لالتحا نم نكمتت سا

 ٠ ىنابايلا
 ىفو « لاغما » ىلا  ىالدنم » نم تالصاوم ءاشناب اروف لمعلا أدبو

 عسي مج كرتل انررطضقضا « كودئش » رهن قوف ريخألا باحسنالا ءانثأ
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 امروب سيح نم ىدنج رخآ ربع ويباع نم ثلاثلا عوبسالا ىو 0 انتارايس
-_ 

 : 7 00006 2 1 ١
 تار 2 2 ا لا يسب قع 0 عباور رابغ ةيبعث لعو دودخا ميدقعلا

 مل ىدع انيلع بلغت ذا . ةلمات ةيركسع ةميزع امروب نع ءالجلا ناك

 ةبردم تناك هناعطق نكلو ةيداع برح ىف ددعلا ىف اريثك انقوفي نكي
 ءاننأ ىف انطبنرا دق انكر . كلذك انتاعطق نكن ملو تاباغلا برحل ةزهجمو

 «قالدنم» نم ابوتجو المش نارمي نيدللا نيديحولا نيقيرطلاب انتايلمع
 تاذ تارايسس اهلك تناك شسشيحلا لقن لئاسو ن'ال ثكلذو « نوجنار » ىلا

 تناك دتف اده ىلع ها - قراطلا مس راح رعي عيطتست الو تدذاحع

 دنم قوح جالس 5 نحت ثكثنمت ال اننأ سجل ىف 9 نيالا ةيوحجلا ةرطيسلا

 2, برخلا رامد نم امروب ىثيح نم ىقبت ام ذاقنا متو « نوجنار » عايض

 ةديعب ةرظنو : ىرخأ هطاسوةيأب سلو ظخا ةطاسوب مهمظعم دقنأ دقو

 ىذلا فاقوملا نع نآالا ىدل ترفاوت ىتلا تامولعملا عم نيتسلا ريع فلخلل

 ناك هنأ ظحالا. ١3555 سرام هلطم ىف ةدايقلا تملتسا امنيح امئاق ناك

 ا مل تق ولا كلذ 2-5 ا 5 ركيم تقو ىف امروب ءالخاب رمآ نأ ىلع

 ناك ريخأتلا انهو ٠ نكمم ءىش لك لمعأ نأ لبق ةميزهلا لبقتل ادعتسم

 نينابايلل ةصرفلا ىطعأو امروب بونج ىف انتاوق عيمج قيوطت ىف ببسلا

 انتحل سأ ىقلن نأ ىرورضلا نم نكي مل هنأب نالا ىتح عناق انأو

 ىتلا « وجيب » ىف قيرطلا زجاوح قارتخا نم نكمتن مل ولو ملستسنو
 نأب دارفألاو تاعومجملاو تاعاطقلا ترمأل لامسشلا ىلا انقيرط ىف انتهجاو

 يداوارات» ةدلب ىف اضعب مهضعت مع اوقتليل تاداغلا لالخ مهد رط | وقش

 ٠ كانه ليكشتلا ةداعا نم نكمتن ثييح « ىداواريالا » ىداو ىغ ةعقاولا

 ناكو ١ ةليقثلا انتا زيهجت كتذدك نقنلا لئاسو حممج اندقف دق انك

 !امبغر دقو ةبدرفلا مهتحلسأب نوظفتحي تاباغلا لالخ اودفن نيذلا كئلوأ
 ٠ ىرخأ ةرم اوبراحيل ةصرفلا مهل حاتن نأ لمأ ىلع كانه اونوكي نأ ىف

 0 ناك ىذلا قيرطلا زجاح اوعفر نيينابابلا نأ انظح نسح نمو

 ىلا قيرطلا انمامأ هتف اهدنعو :؛ قيوطتلاب موقت ىتلا مهتاوق حانج يمحعبلا

 ٠ <« ىداوار يالا » ىداو

 عافدلل نولتاقي اوناك مهنأ تفرع نيينيصلا عم دعب اميف انلصت١ الو

 نوتلقي مث ليللا ىتاإ ىلح نوتشرو مهقي وطت مث ولو ىتح ام ةقطنم نع

 لاسفلا ىف مهتعامج عم اوقتليل تاباغلا لالخ نوللستيو مالظلا حنج تحن
 اع رئذن مل ةطاطملا ةئيمحلا ةيلمعلا هلذصه نأ ودبيبو ٠ مهبلا اوهضتيو
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 مم ةنارعم ةيأ اوحبري مل مهلأ ىهر « ةرملا ةقيقحلا نم مغرلا ىلعو مهتاي ونعم
 نسحأ ىلع نودبيو نيمستبمو نيرورسم امئاد اوناك دقف : نينابايلا
 ةربك ميطاقت ىوذ اراغص انتادش رفنما لامجب نوزيمتي مهملخعم نأك 4 لاح

 تناك دقن اضيأ ةحلسألا ةيحان نم لب زهيجتلا ةيحان نم ادج ءارقف اوناثاو
 ةيقدتبلا لمح مهدحأ ناك ٠ صاخشأ كناالث لكل ةدحاو ةيقدند كلانه

 ىنيص شيج كلانه ناك ٠ ماعطلا لمحي تثلاثلاو داتعلا لمحبي ىناثلاو

 ةقرف فعضأ نم ىوقأ نكت مل ةليكشتلا هذهو , سماخلا ششيجلا وه دحاو

 ممفادملا نم نوكت نأ اما اهنأ دقتعأ ةيعفدم عطق مهيدل تناكو ةيناطيرب

 ةيملاعلا برحلا ىف تلمعتسا ىتلا ةيبدقلا «رتميلم !/ه» رايع ةيسنرفلا

 اذه رشعبو هسفن دهعلا نم ىئاملألا ( رتميلم ا/ا/ رايع ) نم وأ ىلوآلا

 ٠ ةينيصلا شويحلا نسحأ وه نشيجلا
 ةكارعم ليق مامالا ىف ةيعافدلا ان زكارم ىلع ةيشيتفت ةلوج ىف تبهذ

 رفحلا ةداجإ ىف نوقذاح شيجحلا اذه دارفإ نأ تئجوف دقو « ىالدنام »

 امديح ةيناث ةرم ةهبحلا ترزو ٠ اهئافخاو اههيجوت نسحو ناديملا عفادمل
 ىف عقادملا هذه دوجو مدعل تشهدف نيينابايلا نيبو مهنيب كابتشالا مت

 ٠ نيمأ ناكمل اهبحس هنا لاق اهريصم نع ىثيجلا دئاق تلأس املو . اهعقاوم
 ىنباجأوء ةكرعملا ىفكرششت الفوس عفادملا هذهنأ ]ذا ىنعت تنأ هل تلقف
 نا لارثجلا اهيأ لاق ؟ اسهنم ةدئافلا اه نكلو تلق ٠ ةقيقحلا ىه هذه نأ
 رمقادم هيدل ىذلا ديحولا هتال ان دنع شيج نسحآ وه سماخلاىنيصلا شيجلا
 فوسف اهتعضأ اذاو عايضلل عقادملا هذه ضيرعت نم نكمتأ ال اناو ٠ ناديم
 ٠ اندنع اه نسحأ سماخلا شيحلا ىقبسال

 ىتلا ةينيصلا شويجلا عيمج تناك املثم ءاقدصأو اناعجش اوناك
 - ىرادالا صقنلا لمحتت اهلك تناك

 نوعقوتي اوناكو ةجلاعملل ةيبط تاميظنت ريغ نه امروب ىلا اولصو
 ةصاخلا ىتاوقل تادادمالا ميمج ىئصقتن تناك نيح ىف ٠ مهمعطأ نا ىنم

 ةيحانلا نم ىلع ةلاع نوينيصلا ناك دقف ىلا ةبسنلابو ٠ روهدتم لكشب
 ذاختال مهيلا هردصأ رمأ ىأ اوذفني مل مهناف ىرخأ ةيحان نمو © ةيرادالا
 « كش ىاك جنايش » مظعألا مهلارنج هيلع قفاوي نأ دعب الا ىلمع ءارجا ىأ
 نكي مل كلذلو نايحالا مظعم ىف هل دوجو ال وأ ائيطب هعم لاصتالا ناكو
 ٠ تايلمعلا ةيحان نم فارشا ىأ ةقيقحلا ىف مهيلع ىل

 «كشىاك جنايش» بودنه «لولتس فيزوج» ىكي رمالا لارنجلا ناك

 قمحأ ناكو ء, هقيرط نع مهعم لماعتا تنكو «2 امروب ىف هشويج عم
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 اذه هسبل دقو «٠ ىوجراجنيف » ب بقلي ناكو . مجحلا ريغص . انسشخو

 نم ريثكلا لمحتي نا هيلع ناك ٠ نيديلا ىف تازافقلا سيلت امك بقللا

 رخآ لارنجو ءودد لارنحلا همسا ريصق تقول مهدحا هعم ناكو « ةيسوءرع

 اذك لمع «ود٠ لارنج . الئاق حايترا رغب امهيلا ريشي ناكو «ىدإ» ةمسما

 ! اذك لمعي مل «ىد» لارنجو

 ءاياو قع ةيلاطب رملإ ةيلقعلا بحي ناك « لولتس د نأ دقتعأ ال انأ

 نيينيصلا عم هلمع زكرم بحيال هنأ امّئاد ظحالأ تنل ٠ مات مهافت ىلع انك

 بعلي نأ بحي هلأاب رعشب ناك هنأ لمتحيو اميدق ايكيرمأ الارنج ناك دقل

 مظعم نأ تملعو ٠ ةيفلخ ةيهدج ىف هلزع نع الدب برحلا هذه ىف مهأ ارود

 نيرمتب ماق امنيح هنال . ىوجراجئيف » ىلع مهفطع نورهظي ال نييناطيربلا
 قوف ,. هتدايق تححت تناك ىتلا ةيناطيربلا تاعاطقلا لمح « جلتسك م

 ىف ريغص ىفحص قلعم ىأ مامأ مهفعض راهظا الا دصق دل سيلو اهتقاط

 لحارم زايتجا نم نكمتي شيج ىأ بيصي نل ءانفلا نا « لولتس ٠ دافتعا
 ىلع ىوصق ةدشب طغض كلذلو ٠ ةينامسجلا تاكرحلا نم ةقينعو ةبيرغ
 نوينيصلا لمحتي ملو + ضرملاب مهمظعم بيصأف ةيناطيربلا تاعاطقلا
 ٠ كاهنالا ةدش نم مهنم نيريثكلا توم ىلا ىدأ ىذلا طغضلا اذه لثم

 رحدتي ملو لتاقو ةييصعلا مايألا ىف ةميظع ةراهم « لولتس » رهظأ دقل
 نيب مادقألا ىلع اريس دنهلا ىلا هقيرط دجو امروب ىف لاتقلا حنرت املو

 ٠ ةيئيصلا هتاوق ذقنأو تاباغلا

 ارود ركذأ نأ ىلع امازل ىرأ جعزملا وزغلا اذه ةصق كرتأ نأ لبقو
 ٠ امروب شيج ذاقنال طابضلا نم نانثا هب ماق امامح

 لارنجلا ىناكرأ سيئر لقن مت ةرئابم ه نوجنإار » ءالخا دعب

 ريخالا اذه ناكو «نترتنو كاج» لارنجلا هلدب ملتساو دنهلا ىلا ءنته موت»

 "ثا اديج نكر طباضو احهتبم القاعو ةيلوئسملا لمحتل !دعتسم اريدق اطباض

 ش ٠ اقودص اقيدصو

 ةقطنملا عاستا ببسبو . اهروبب ىلعأ دئاقك ىتايلوئسسم ساسآ ىلعو

 اهني لكلا - ديف كي اطر رب. نيقوإل الع يطل الما مدع
 لول ةاقيل ن4 ب قحست هدلا رجلا تنطر 102108 قعقرتلا نع ايمرو
 هذه ىف همسا عمل ميظع براحم دئاقك هنم اريخ دجأ ملو ليكشتلا اذه ةدايق

 بلقو امروب داهتسا ىذلا رصتنملا دئاقلا دعب اميف  ناكو . ةئمحلا

 ٠ رصن ىلا ةميزهلا



 ١5 ؟ ويامو سرام نيب امروب

 لمعلا ترشاب ١525 سرام ةيادب ىف « نوجحنار » ىلا تلصو امل

 تاضرعتو « جنايش » رهن اوربع دق نوينابابلا ناكو ٠ امروب نع عافدلل

 « نوحنار » لوح زكرتلاو مجارتلا ىلع تربجأو ةثراكل ةيدنهلا ١ا/ل ةقرفلا
 نكتملو مطقتس دنهلا عم ةيرحبلا اننالصاوم ناف ةنيدملا .طوقس لاح ىفو
 نيصلا عم لاصتالا ناف اهسفن امروب تعاض اذاو .ء ةيرب تالصاوم كانه

 ٠ دنهلا وزغل نيينابايلا مامأ قيرطلا حتفتو اضيآ عطقيس
 ءارو « ويميام » ىلا الامبش ترطو اهطوقس لبق «٠ نوجنار » ترداغ

 ثيح سراه نم ١١ موي مورب ىلا تدعر «٠ شيج ةدايق ليكشتل ىالدنم

 . ىمروبلا قليفلا ليكشتل ةنكمملا تاوقلا عبمج ميلظنت كيعل 4 ميل م« ناك

 ناصقنت اتناك ةرشع ةعباسلاوىلوألا ناتيمروبلا ناتقرفلا ىدل ناك
 لصو ىذلا عباسلا عردملا ءاوللاو , تازيهجتلا امهصقلناو بترملا نع اريثك

 راطم مجوه امنيح نكلو « اديعب تازيزعتلا لوصو عقون دعي ملو , اثيدح
 انيدل قبت مل ةينابايلا تافذاقلا سقف نم سسراع نم 59 موي ه ىوجام د
 ةرادالا رايهنا ناف اذه قوفو 2 فسشكلا وأ ةبئناسممل ةيوح تاوق ةبآ

 تقولا اذه ىفو + ةيبرحلا تايلمعلا ريس لقرع دق نيئتجاللا قفدتو ةيندملا

 ةقرفلاو « مورب » ىبونج اليم ؟٠ ةفاسم ىلع ةيدنهلا ١ا/ ةقرفلا تناك

 قيدالك» لالت تاباغ نم رخآلا بناخا ىلع « وجنوت » برق ةيمروملا ىلوألا

 مضنتل ةيهمرويلا ىلوألا ةقرفلا بحس نكي ملو «سامويوجيب » ىعدت ةقطنم
 ةداييقب صاخلا ىنيصلا شيحلا لوصو دعب الا انكمم ديدجلا قليفلا ىلا

 قدار نع عافدلل ىمروبلا قليفلا ممجتي نأ ةطخلا تناكو ٠ «لولتس»

 ىداو ىف ةيمامالا طوطخلا نوينيصلا ملستب نيح ىق « ىداواربا »
 © موري » نع عفادتل الامش ةيدنهلا /!١ ةقرفلا تبحسنا دقو « جنايتس م

 ٠ عمجتلا ىلع قليفلا ىوق ةدعاسملو

 ةعباتلا ةينيصلا لاترألا نوينابايلا مجاه ىنمرام نم 55 موي ىقو

 عجارتو ةئيدملا اولتحاو « وجنون » ةئيدمل تلصو ىتلا صاخلا ىثيجلل

 نم طغضلا فيفختلو «جناينس» ىداو ىلاعأ ىف « انامينب» ىلا نوينيصلا

 نيينابابلا ىلع موجهلاب عياسلا عردملا ءاوللاو !١ ةقرفلا تماق نييئيصلا

 نم لوألا مويلا ىفو ٠ ةحداف رئاسخب نافرطلا بيصأو « جنديوش » ىف
 ١ا/ ةقرفلا تنكمت فينع عارص دعبو « مورب » نوينابايلا مجاه ليربا
 جن ودابكابك» ىلا ةحجان باحسنا ةكرعمع مايقلا نم عردملا ءاوللاو ةيدنهلا

 رابآ ةيامح ىرورضلا نم حبصاو ةيمروبلا ةقرفلا مهيلا تمضنا ثيح

 -ءأآ١



 هيسيفت تنكولا ىو ةنحاع ةروصب ايلعلا امروبو « جن ايجن ايت م ىف لورتسا

 باحسناب ترما اذهنو . نيصلا عم لاصتالا ىنع هضفاحملا ىرورضلا نم ناك

 ىلا «ىداواريالا» ىف 2 قوحجام مه نم ايعاند اطخ لتحيل ىمروبلا قليفلا

 ىع انولوتسنو انرع اودتمي نأ نيينيصلا نم تسلطو 4 ىجن ودنجتام 0

 : .بحاولا "ادهن .مايقلا» ىف. [وقلخا مهكلو + دؤدملا لع ةتيدعا نخآ

 نع ةيناث دره هن وك 3 رض نوينابابلا هحوو لير نم ١ موي فقد

 نع ةيمروبلا ىنرألا ةكرغلا تمغرا ةيلحملا تاراصتنالا ىضعب نع مغرلا
 1 مهب احبسلا ةيصغشب اورد ا تماقو «© قىوجام ةعطاقم نم باحسنالا اخ يا ل امال” ل ا رز

 6 راسم ول اح ب نإ ا ىلعاع ا ا 5 ١
 ١ نا ناين 52 52000 نا لوقح ىلا هقاررفلا تيحباد ةعرشس مهيقعت ودعلا

 ايبلا اهوقبس دق نيب اناا نم لاجر ناك ةنيدملا ىلا هقرفلا لصت نأ لبقر

 مقلو + لورتبلا زابا نيطعب ىرورضلا نم حيصاو تاباغلا نيب ليللستم
 :ايمش نب ٠ ىلا مهقيرط اوحتفيل اوبراحو تاعامج ىف مهسفنأ نوللستملا
 ٠ قلامشلا بناجلا ىف

 ىمرودلا قليفلا ىلا ىسداشلا ىتيصلا ششيحلا نم 58 ةقرفلا تديعأ

 نم ىبوتجلا فرطلا ىف الديج اوزكرت نيذلا نيينابايلا قليفلا مجاهر
 ايقيرط ةيمهروبلا ةقرفلا تقش دقو ٠ ادودحم احاجن زرحأف « ينايش نب ه

 هقرفلا ةنامح تحت الاممشش « لاتق ةلاح ىل ىحصو مادقالا ىنع اريس

 ىتحةيدنهلا ةرشع هعباسلا ةقرفلا تناكو عباسلا عردملا ءاوللاو ةينيصلا

 ناك «ىجنودجنات» برق فقوملا نكلو ؛ اهزكره ىلع ظفاحن تقولا كلذ

 ىلولتساو (ناسشش) ةعصاقم ىف ةثراكب نوينيصلا بيصأ دقو 2 اعزعزم

 سثيشخاناك ىتح ليربا نم ١8 موي تأي ملو (ىشوام) ةنيدم ىلع نوينابايلا
 ىلا نوينابايلا لصو املو «واكول» لامش ىلا درط دق ىنيصلا سداسلا

 مروي قيرط نع اهدالب ىلا ىنيصلا نسداسلا شيجلا اياقب تبره «مليولو
 ىف اهعقاوم نم ىنيصلا سماخلا ىشيجلا نه هقرف تمجاه دقف !ذه عمو

 ءاجن واتد» تدرتساو ةينابايلا تاوقلا ةيصخشلا «لولتس» ةدايقب «انامتسو

 عمقاوملا هه ترداغ نأ ثيلت مل اهنكلو ٠ مهنم «مليولو جنيب روحو

 ىف“ ةيسين زل كتانرفلا» رق «كفدلاوب ويحتل بد لراولا# ١ قيرطب ٠ تك رضا
 ىتيص ى.شيج ةقطنملا ىف رهظ دق هنا حضتاو نيصلا ىلا اهباحستا قيرط

 «نويشال» نع عفاديل رضح دقو نوتسلاو ىسداسلا سششيحلا وه ديدج

 روكذملا ىشيجحلا ذخأو ليربا نم 59 موي ةنيدملا اولتحا نيينابايلا نكلو

 أباقب الا ةينسصلا تاعطتلا نم امررب ىف قيب ملو هدالب ىلا اضيأ هقيرط

 قالدنم ىلا ةيحتم ءانايكتم» ىف تره دق تناك ىتلا سماخلا شيجلا

 ٠ ىمروبلا قليفلا عم ةدوجوملا 58 ةقرفلاو



 ىف « انيكيتام + ىلاو سرام نم 5 موي « وماب » ىلا نوينابايلا لصو
 ىلا مجارتي نأ ىمرويلا قليفلا ىلع نأ حضاولا نم ناكو نماثلا مويل'

 ٠ ريخأت الب دنهلا

 طخ ىلا فلخلل مجارت دق قليفلا ذه ناك ويام نم 50 موي ىفو

 ةقرفلا تناكو «اليتكيم» ىلا «ىداواريالا» ىلع «كواش» نم دتمب فيعض

 نم تبيحست١ دق عردملا عباسلا ءاوللا اهعمو ةيدنهلا ةرشع ةعباسلا

 نع « ىداواريالا » رمم ىطغت « اك دانك » ىف تفقوتاو « ىحجن ودجن ون ».

 ٠ الطعم ناك هسفن رمملا نأل براوقلا ةلمعتسم « افآ » رسح قيرط

 ءارو 58 ةينيصلا ةقرفلا هعمو الماك قليفلا ناك ليربا نم 58 مويو

 نوينيصلا نبع دقل ٠ «اوينوم» ىلا «جنيئجاسي نم دتمي طخ ىلع رهنلا

 هدوقتل ليلدك «وب ىلا» عقوم ىف ىمروبلا قليقلا عم مهايارس ىدحا

 دتهلا ىلا مهواصوأ ةقيقحلا ىف مهنكل 3 نيصلا ىلا اهنمو « فذدنو » ىلإ الامش.

 ىمروبلا لوالا ءاوللا ناكو «نيودنش» ىلاعأو هنب ىجنواب»ه قيرط نع
 ىلا لصوف « اثناب » ىف « نيودنش » مجاهيل قيرطلا جراخ لسرأ دق
 + ويام نم موي ةيدنهلا دودحلا ىلع « ومات د

 ةيب رغلا ةفضلا عم ادعاص بحستا ىذلا ىمروبلا ىناثلا ءاوللا امأ

 مم ىققتلاو «ءاثيم» ىداو اعباتم القتسم اضيأ كرحت دقف «ىداواريالل»
 ىف « نبجيوش ىلا ىسيئرلا لترلا لصوو « ويميلاك » ىف ةيسيئرلا ةوقلا
 ةيوجلاو ةيضرالا تامجهلل ضرعتت ةتادحو تناكو « نيودتش » ةعطاقم

 ثيح لايمأ ةتس ةفاسمل رهنلا عم ةدعاص ةيرهن نفس ىف اهلقن من دقو

 ىرخألا لقتلا لئاسوو تابابدلا بيرخت مت دق ناكو «ويلاك» ىلا تلصو
 تبشمو ىداولا ىلاعأ ىف «جنايش» ىلا 58 ءاوللا دعصو نفسلا بوكر لبق
 قليف نم ةيسيئرلا ةوقلا تلصو دقو . مات , ىلا لالتلا ربع هتاعطق

 تهتنا اذكهو < ئداولا عم ادوعص اليم ؟٠ ةرايسم كعل 6 ومات م ىلا امروب

 ١ . امروب .شيج داقنا ةيلمع



 اساسا طنا

 اموب ؟8 ىف ةيلقص

 وييبفت منا ١3125 ريال ىف دقع ىدلإ ءايغيبلا رزادلا رمتؤمه ىف

 زكب ملو «ةيلتسص وزغ ةيلمعل ىزمرلا مسالاو «ىكسع» ةيلمعت ادلاق
 ةهجو نه ةبوعصلا نإ ٠ الهس ةيلمعلا هذهل طيطختلا نوكي نأ ارظتنم
 قع نادلب ةعبرأ ىف نيعز او اونا ماطخلا يتاح نان روك ةينيقس زكا

 ٠ ةدحتملا ةكلمملاو ةطلامو رئازجلاو ةرهاقلا ىهو  ربيدقت لقأ

 هدصق نأكا ذا «نوتاب» لارنجلا هب رعشيب ناك ام اديج فرعأ انأر

 .تاوقلا ناف ةريزخلا ىبرق لايسش ىف لازنالا ءارجا نكمأ اذا هنأ ىساسالا

 .ناملألا صالخ قيرط قالغاو « انيسم » ىلا ةماقتساب ريسلا ىف رمتست

 3 ىف اهركذأاس بابسآل هذه رظنلا ةيهجو ىلع قفاوأ
 مل ىننا قيسفملا ربع 5

 < ثندحلا اذه

 ,ىم ائداص ارطق ٠ ةيلقص ه ءاقب بابسأ نأب هىراقلا ركذأ نأ ديرأ

 هك رتسملا ءافلحلا تاعطق نأب عانتقالا ىدلو ٠ ةيلاع لابج نم فلأتت اهنأ

 ل ا رخو و يالا

 - ةراشكلا 55 تاما ىلع ةوالع ةقداس ةبرحت ني نم مهلمع
 , ةيئاملا تارايشلاو لحاوسلا رادحنا لثم اهيلع بلغتلاو اهزاحنا بجي
 ناكو ٠ ةيلاطبالاو ةيناملأالا تاعطقلاعقاومو هوقو « ةيداعم ةيعافد زكارهو
 نم نكمتنل ءىناوم وأ ءانيم لع لوصملا بحي هنأ ةئبادملا ذنم احضاو
 مديح ٠ءىناوم ةعبرأ كلانه ناكو ٠ ربلا ىلع لتاقتس ىتلا انتاعطق دادم١
 ©« اتبمهو ٠ وهرلابو ٠ ىنسوكارتسو ٠ ايناتك ىهو 2, فاك عستم اهيفو

 ىده نم دعبأ ةفاسم ىلع عقتكر ة ةزكره ةيعافد ةوقب ةيمحم تناك انيمسمه نا

 اهيمحيو انتالتاقم ىدم نع اضيأ ةديعب ه ايناتك » تناكو ٠ انتالتاقم
 نكرمتملا ىناملألا ناريطلا حالسل ةبرحلا ةلظملا ةيامح تحت عقتو ليقث عافد
 "رس وكأسو . ءانيملا نم ةسرف هفاسم ىلع «ابناتكا» تاراطم ةعومج قى

1.” 



 امهعافد نكي ملو ىوحلا انحالس ىدم نيض مقي امهالك ء ومرلاب داو

 ىناطي ربلا نماثلا شيحلا لازنا ىه ةلوقعملا ةيرادالا ةطخلا تناكو ٠ ايوق

 نكلو 3 رمرلاب 0 ىف ىكيرمألا عباسلا شيجلاو 4 سوك ريس ىف

 فوس نيقيلحلا نيشيحلا نأ ىهو ةيجيتارتسسا فعض ةطقن كلاته تناك

 نأ امهلصف بيسيسو ا..يثئديم ضعبلا امهضعب ةدناسه نم نانكمتب ال

 تلدو ٠ رخآلا نع القتسم امهنم لك لتاقيسو فقوتلل ةضرع انوكي

 نيتقرف نم فلأتت تناك تقولا كلذ ىف ودعلا تاوق نأ ىلع تاءاصحالا

 سرح نم ةيلاطيا قرف سمخو ةلومحم ةيلاطيإ قرف تسو نيتيناملأ
 قرف رشع ىلع اليلق ديزي تاوقلا هدمه دض انيدل ام ناكو ٠ لحاوسلا

 6 ةيددعلا ةيحانلا نم قومت ىأ انيدل نكي مل اذكهو ٠ نتيطايتحا نيتنأاو

 نحن هراتخن ىدذلا ناكملاو نامزلا ىف مجاهنل انيديأب ةأدابملا تناك نكلو

 وحلا قوفتلا نم اهيف كركسشم ةجردو . ةيرحبلا ةدايقلا ىلا ةفاضالاب
 اذص نأ ظحالب نأ بحجب اذه ىلع ةوالعو ٠ ةلبقملا ةكرعملا ناديهم قوفو

 ىف هتاوق زيزعن نم روحملا عنمي ام دجوي ال هنأ ىهو ةعقاولا ةقيقحلا

 حضوأ دق « رديت » لاشراملا ىوحلا حالسلا دئاق نأ ىمعو ىرخأ ةقيفح

 راصو هعيمسوت مت دق ىبودجلا لحاسلا ىلع عقاولا « اليجويموك » راطم نأ

 هلامعتساو هيلع ءاليتسالا نكميب مل اذاو , ىلوألا ةجردلا نم ةيوج ةدعاق

 ٠ ىوصق ةجردب ارخأتم حبصيس ًانحالس لمع ناف ىوحلا انحالس لبق نم

 انلوطسأ نإ ىرحبلا امحالبس دلاق « ماهجنتك 0 لاريمألا لاقو

 لمعلا نم نكمت اذا ىداعملا وحلا حالس تايناكما لمحتي ال فوس ىرحبلا
 تاضا رتعالل رظناادو «بابسآلا هذهلو+ ةيقرشلا ةيبونحلا دعاوقلا هذه نم

 نوكت نأ بحي ةفيلحلا تاوقلا نأ نم نماثلا سشيحلا اهادبأ ىتلا ةديدشلا

 ناكيرمالا ناك ىتلا ةيلصمألا ةطخلا ليدعت مث , ةدناسملا ةفاسم نمض

 ناكو ٠ ةريزجلا نم ةيبرغلا ةيلام شلا ةيوازلا ىلع اهبجومب نولزتيس
 لالتحالاو ىقرشلا لحاسلا ماحتقا ةيوقت لجأ نم ماع لكشب ايوق لادحلا

 ٠ تاراطملل ركبملا

 ةلحرملا ةرادا ىف اكمهتم تنك طيطختلا نم ةرتفلا هذه ءانثأ ىفو

 ءارآل ىمامتها لك فرص نه نكمتأ مل كلذلو , ىسنوت ةكرعم نم ةريخ'الا
 مرشل ةجاحب ىسفن دجأ الو 2 رئازجلا ىف نيدوجوملا نيططخملا ناكراالا
 ٠ دحاو تقو ف نيفلتع نفك وم الوغسم توك امهثيح ىلعألا دئاقتلا فق وم



 ةيرادالا ةينوثتسملا نسسحتأ نأ ىلع ناك «ةيلقصو عم لماعتلا ىفو

 ةيوئوألا تيطعأ ةيبرشلا ةيئراسملل لايم ىسسألو - ةيبرخلا ةيلوتسملا ى'
 .٠ ىيبسل كلذو تاراطمللت

 ةنايصل ويلوي ىف سفطلا نسحتل ارييك المأ كلانه نا لوألا
 ءىطاوشلا

 لبق انيدلا ةفولام نكن مل ىتلا ةيئامربلا ةبرعلا روهظ - رخآلاو
 ةريبك تاوق دادم١ ةيحأن نم انلئاشم لحب ىنعنقأ ام اذهو تقولا كلذ

 ءانثأ ىف اهتردقعو ةبرعلا هذه تدهاش نأ دعبو ٠ ةحوتفم لحاوس قوف

 ىلع ىداعلا ءىطاسشلا ىلع ىكيرمالا علا شيجحلا مضو تررق تايلمعلا

 !ذسهو ليلقب « يىنسروكاريشس » ىتودج لزتيس ىدلا نماثا شيحلا رارس

 ٠ ةقدب ةبوسحم تناك اهنكل ىربك ةيلوئسم لمحت ىلع لد رارقلا

 لزمدس ىتلاو اهيلع تءةذاو ىتلا ةيئايتلا ةطخلا تناك اذكم

 ىلع ءالمتسالل بنج ىلا اسنح نالتاقيو اهنساسأ ىلع نافيلحلا ناشيجلا

 > ةريزملا

 ةرم لوال ماحتقالا ىف نيبلظملا تاوق انمدختسا «ةيلقص» وزَغ ىفو

 ىلع « اراميلد » ىلا ةطلام ىف ةيمامألا ىف داق نم وزغلا موي تبهذو

 ناتو 2 ةيزاغلا تاوقلا دناسنل ةيلقص ضرأ ىلع اهلازنا دصقب اهرورم

 ترتتلا حيرلا 5 كنتو ارظنو * ةديعب تاقاسم نم عمسيو ايلاع اهريثز

 ملو اهطوبه نجح ضرألا نم ةعساو تاحاسسم قع ةروطقلا تارئاطلا

 عاضو لحاسلا نع اديعب رحبلا ىف اهضعب طقسو 2 اهفادمهمأ دحت

 نا دقف رتاسخلاو عيزوتلا نم مرا قعر لاح هنأ ىلعو 3 اهباكر

 ةيوازلا ىف ودعلا اد طوطخ ءارو اديج ةلومحملا تاوقلا هذص لوزن

 تبسست دقلو ةمحتقملا تاوقلل ةيبوق ةدعاسم ةريزحلا نم ةيقرشلا ةيبونجلا

 اهسفن ةمحنقملا ةيسيئرلا تاوقلل ريخأتلا ضعب ىف حبرلا ةوق ةدش

 تناك لحاسلا ىلع ودعلا تايماح نك طاقن جدع ناف ىرخأ ةهج نمر

 اذحع لسد 2 ك1 ةيناكما مدع ف نودقتعيو 8 ءالبخب مامتهالا ةلبلق

 ٠ انعقوت امم رثكأ ةأحافملا نه اطسق انزرحآ اذهلو سهعطلا

 ةيجيتارتلسسا طوطخ نمض فرصتأ تنك ىلنأ دكؤأ نأ بجيو

 ىرادالا أدمملا باسسح ىلع نكلو تاوقلا عيمجلا ساسنأ لع ةحضار

 هةطخلا نأ يا هكا ل الفاغ نا ربا ان يك حلو ٠ براحتلاو
 1 بعصألا بحاعلا ع "اكن هكا نضل ا كت وا رهلت نأ 5-50 5 1 0 ل
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 ىلع اولوتسا نأ دعب الا ءانيملا لاممتسإ نه اونكمتي مل مهنأ ىساسأل

 ىتاركذم نم أرقآ اذهاو ةرييلا نم رخآلا بناجلا ىلع اهسفن « وهرلاب »

 ىلع روفلا ىلع قفاو « نوتاب » لارنجلا نأ انه لجسأ نأ ديرأ : ىلياع
 ةحضاو ىح امك هل ةحضاو ةيركسعلا اهتانسح تناك ىتلا ةديدجلا ىتطخ

 دقل ٠ يضارتعا ىأ عباسلا شيحلا نم رخآ صخش ىأ وأ وه دبي ملو « ىل

 نواعثو ةوخنلاو صالخالا نم حور طسوتملا رحبلا تايلمع عيمج تداس

 فطاوعلل كرحم لكشب ءاقلخلا

 ىف نافيلحلا ناسشيجلا أدب ءىطاوسلا ىلع تاوقلا تتبت امنيحو

 ةربخ اذ نماثلا ىششيحلا ناكو ٠ ةطخلا بسحبو ايحبردن ةردزحلا لالتحا

 اهل ةيسنلاب ةيلمعلا هذه تناك ىتلا ةيدنكلا ىلوآلا ةقرفلا ادعام ةبرحت و

 ةردقمو ةراهم !ورهظأ نأ اهلاجر تبل امو , اهضوخت ةيبرح ةكرعم لوأ
 تناك كلذكو , زدنوميس ىاع + لارنحلا ريدقلا ىهدئاق ةدايق تحن

 ةدايقب دعب أميق ةأدابمو ةأرد تدبأ اينذكل ©: ةيكبرمألا تاليكشتلا ةيبلاغ

 « توتاي » جروج لارتخلا

 ةدم ىف ةنصحملا ةيوقلا ةريزجلا هةذلصه لالتحا مث هنأ ةجيتنلاو

 ١١موي نم ىلوآلا تاعاسلا ىت أدب دق لازنالا ناكو : اموإ نينالثو ةيناملا
 تلخد سطسغأ نم ١1 موي نم ةعساتلا ةعاسلا ىفو ١955 ويلوي نع

 مويلاحابص ىف اهيلا تمضناو «ءانيسم» ىلا ةيكيرمالاةتلاثلا ةقرفلا عئالط'

 لالتحا نم انلصح دال ٠ نماثلا ىثيحلا نم نييئادفلا نه تاليكشت ىلاتنلا

 طسوتملا رحملا ةحاس تنححتف دقف + ةمهم ةيحبتارتسا تانسح ىلع ةيلقص

 !اريذن تناكو ابروأ ىبونح دض انتايلمع اهنم سدت ةتئان ةدعاق انتطعأ مب

 ذيفتت كشو ىلع انكو . نيعوبسأ نم لقأ دعب مث ىذلا ايلاطيا ميلستب
 ه تندرت » عامتجا ىف <« رواهجت ياو لارنجلا ىلإ ىطعأ ىذلا هيجوتلا

 ءافلحلا تاوقل ىلعأ ادئاق هتفصب ١9155 ويام ىف دقع ىذلا نطنسشو ىمن

 ىرجي نأو 2 نكمم هجو نسحأ ىلع ةيلقص لالغتساو ةيلمع اذكب مايقلل
 هيجوتلا وهو « ةيناملالا قرفلا نم ددع ربكأ لغتسيل نكمم باسح قدإ
 ٠ ايلاطيإ ةلمح ةياهن ىتح هتينبت ىذلا

 : انرزاك ىلا ةدوعلا

 ىقرش 1 اليم 5 كعل ىلع ةعقاولا اترزاك ىف ىكلملا رصقلا

 رحبلا ىف ايلعلا جدايقلل !رقم ناك امتيح هركذتأ امك ء مويلا ودبي ىلوبان

 طس وتملا



 .ناكو اهربكأ نكي من نا ابروأ روصق ربكأ نم رصقلا اذه ريتعي
 دنم هنارز املو ٠ ابيرقت « ليايسسرف » رصق هيف ىنب ىذلا تقولا ىف ىنب دق

 هيق ةدوحوملا راهزالا ضاوحأو هتياغو هتقيدح نأ تدجو بيرق تقو

 لارنجلا ناك ىتلاو اهاتيمس امك « ةريحبلا ١» و مامتهاو ةيانع لك ىقلت

 بهذي ناك امنيح ةفيفحلا هترئاط ىف اهنم ريطي نأ داتعا <« كرالك كرام »

 ةريحب نآلا تحبصأو رغص راطمك ةزيمملا اهتامالع تدقف دق ةهبجلا ةرايزل

 قىدوجو مايأ ةلطعم تناك ىتلا هايملا طقاسمو تاروفانلاو , ةيقيقح

 نيذلا نييلاطيالاب اصاغ بسعلملا ناكو ةرازغب قفدتت ايههايم تحبصأ

 ٠ رصقلا قئادح ىَك نوعتري

 مهفصن ناك ٠ هلط تلخدتو ىناكرأ نيب فالخ عقو « انرزاك » ىفو
 ء اولاقو اموي ىلا اوءاح دقو نييكيرمالا نه رخآلا فصنلاو زيلجنالا نم

 ىلا ىتأن امنيح هلأ ىهو ! الح ايل دجن ملو ةدقعم ةلككشم هجاوت اننا

 ليح ىف 2 ةقلغم دفاونلا عيمج نوكت نأ ىف ناكيرمالا بغرب + بتاكملا

 هذهل الح دجن' نأ كناكماب ليف , ةحوتفم نوكن نأب زيلجتالا بغري
 + ؟ ةلكشملا

 بتاكملا ىقبي نأ هنكمي رخآلا ىبق بناكملا ىلا لصي ىذلا نأ تحرتقا
 ايزيلجنا وأ ايكيرمأ ناك ءاوس مويلا كلذ ةليط هديرب ىذلا لكشلاب
 لبق امئاد نوتاي ىناكرأ عيمج حبصأ امك اذفان حارتقالا اذه حبصأو

 <٠ مهل ةددحملا ديعاوملا

5-2 
 تررسو ىراكفأ ىنك راشب نم تدجو دق تسلك . اترزاك » ىقو

 امنيح هتفرع دقل ٠ « ناليمكام دلوراه » عم اهيف ىعامتجاب اميظع ارورس

 هرأ ملو للوالا ةملاعلا برحلا ىف « زري داني رجلا ه ةبيتك ىف اطباسض ناك

 نوتسن ول 0 ىسايسس بتودنمو ميقه ريزوك ايلاطيا ا ءاج امتيح الا اهدعت

 ميقملا ريزولا لمع ناك ٠ صصلخملا قيدصلا هيق تفرع ثيح « لشرشت

 1ذهلو : لاتقلا ةحامسس ىت ةموكحلا نسسنرل ىصخش لثممك ةيسايس ةفيظو

 مداصتلل ضرعتأ مل ىئناف اذه ىبعو ٠ هنتارعملا ناديم ىف ىسيئرلا هطاشن

 * ىسايسس لمع ىأ ىف طسرتملا رحبلا ةحاس ىق ةفيلح ةموكح ةبأ عم

 رتسملا نأف نأن ويلا ىف ةيسايسلا لكاشملا تثدح امل : لاثملا ليمس للعو

 ىبعم كرتمشا دل ٠ نكاسشملا كلتب مامتحالا ىلوت ىذلا وه « ناليمكام و
 هع 0 5200 : 0 1 5 ١

 بص اذن انكو تقدلأ ضعب « انرزاك وه ىف معصما ىف 4 ناليمكام 0 رتسملا

 كلت ىف ا'رورسم تنكو تاعطقلا ةرايزل ةيوارحصلا ىنرايسس ىف اعم
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 وهو ةيئاص هؤارآ تناكو سفنلل ةجهبلا لخدي القاع اليمز ناك ٠ مايالا

 ظفحتي هنكل ٠ ةينامسجلاو ةيونعملا ةيحانلا نم ىوقو 2 ىمظع ةسارف وذ
 ىفتخي نأ نكمي ال ةموكح سيئر نا ٠ ةبيجعلا هتايناكماإ راهظا ىف امئاد

 قالخأ اذ مويلا وه امك هارت ذا ةظوظحم دالبلا ناو ء ىحطس رهظم ءارو

 : ٠ رصعلا اذع ىف ةسايسلا ءامظع دحأو ةيلاع

 ا اذا مهنأب ىلاطبالا ب ثلا ريخأ دق « لشرشن نوئسنو » ناك

 ةليمجلا مهدالب ىف ريسيبس برحلا رامد ناف ءافلحخلا دض ناملالا عم اونواعن'

 ركذأ نأ لبقو ٠ مدقتلا متو ٠ ءابه راذنالا اذه بهذي ملو ءاضرعو الوط
 نأ ىف بغرأ ء ايلاطيا ىف ان رظتنت تناك ىتلا ةملظملا برحلا روهش تداوح

 ٠ كانه ىنتضرتعا ةثداح ىركذ ديعتسأ

 ىقيدص نأ تفرع ليلقب « ونرألا » ىلا انتاعطق لوصو دعب
 زريدانيرجلا ىف امزالم ناك امئيح هتقرع ىذلا «٠ لوتس ترزبوأ » ميدقلا

 ىبونج تارتم وليك ةتس ةفاسم ىلع ىشيعب ىلوألا ةيملاعلا برحلا ىف

 ٠ هترايزل ةدعلا تددعأف كانه « اليف » كلتمب تبح « سنارولف » هنيدم

 نم عسوأو ريثكب لمجأ ىهو « ىنفوجتنوم » هتلليف مسا ناك
 عقت ىههيو « ةظفاحملا رصق , مساأب ايلحم ةقورعم ىهو ٠ اندنع اهتالنيف
 ذيبنلا عاونأ نسحأ اهنم عمنصب ىتلا بنعلا مورك هطيحت لت ىلع
 ءانثأ ىف ةتقؤم ةدايق تلمعتسا دق تناكو ٠ عبساو ءانف اهطسسوتيو

 هذهب ةيخيرات ةيمهأ هل ائيش تفرع نأ ىنرس دقل ٠ ىناملالا لالتحالا

 تناك ىتلا روصلا عاونأ نمثأ اوعمج دق مهريغو ناملألا ناك ٠ ةيسانملا

 هماقأ فيزم طئاح ءارو اهوفخأو « سنارولف » ىف « ىرنيفا » قاور ىف

 « ىلكلتود » لثم  روصلا هذهو : ءانفلا بناوح دحأ ىلع تويلاطيالا

 ءذه تناك تلصو املو « ةئيمث ازونك ربتعت « ىسونيف ١» و « ريفاميرب هاو
 ٠ وهبلا بناوج ىف راختفالا نم عونب تقلعو أيخملا نم تجرخأ دق روصلا
 ةقلعم ةييظعلا روصلا هذه لثم ناسنالا ىري نأ ةميظع ةظحل تناكو

 * ةرمدم برح ءانثأ ىف ةطاسب لكبو اذكه

 ديرأ ددصلا اذه ىف قيلعت ىل نكلو ةرمده ابرح ةقيقحلا ىف تناك
 مهتعاجحلش نم مغرلا ىلع ةضراعملا تاباصعلا ءاضعأ نأ وهو همدقأ نأ

 ةلضعم اولكشي مل ءافلحلا ةدناسم ىف اماه ارود اوبعل مهنأو ةيصخشلا

 ىتلا ةميقلا تادعاسملل ىريدقث لحسأ ةبسانملا هذهبو ناملألا مامأ ةيدج

 نم نيبراهلا ىلا نييلاطبالا نم ءاطسبلا نوييطلا صاخشالا اهمدقي ناك
 كلذ ىتح اوناكو تملستسا دق مهتموكح تناك ىذلا تقولا ىف انارسأ

 1 مخ



 نيضرعم تادعاسملا نومدتي اونأك اذه عمو ٠ ودعلا فارشا تحت تقولا
 ٠ ةميسج راطخ“ال مهسفنأ

 اناقب ناسنإالا دعاشي ام اردانو ةراهمب مهدالب ءانب نويلاطيالا داعأ

 ىاطيالا بعشلا نم برغتسي ال اذهو ؛ قطانملا ضعب ىف برحلا راثآ

 تاوقلاب تاعن  تئرع ن'ادسسلا نم ليلقو ء لفاح كرات اءلاطبا ىلع رم دقل

 ٠ ايلاطيا هتفرع امك نورقلا رم ىلع ةيزاغلا
 1 ١ م ل م ااا هنن ةنطحلا' كفن

 ماد ص عم ثنادحا ىف كرتشا ىدلا رنازل هةهصق تسبح

 ؟ روينس ان برا نع منكس له : ىلاطبألا لقف . برخا هل ركذ ذا ىلاطب١

 ؟ ىنعت اهنم برح ىاأف +٠ ةريثك بورح انيلع ترم دقل ؟ ىنعنت برخح ىأ

 ىش تممرقأ ةميخ ىف ىيفأ ةامتجا مت ١925 ماع رييتبلس نم ؟ موي
 5 5 5 . 0 ١

 وسما 1 مح درمعحا ةينقص ىف 4 3 ان راك دب انرف وقح ١ ةع 5-5 هه مك ول 95 ا 3000 ها 6 0 11 ا 1 3 92 50 7 2 3

 لارنكلا رويضحتاو ىلع ةباينلاب ءاعحلا ةدايق ىفناكرالا سيئر «ثيمس لدي

 ةناينلاب ةيلاطبالا ايلعلا :دابتلا وضع «وناللتساك» لارتحلاو دوام" (

 وسوم طوقس دعب ةلطنالا ةلودلا ىسيئر «ويلوداب» لاشراملا ن

 اهلمقو ٠ املاطب١ مينستل هب كسعلا طورشلا اوعقوو ويلوي نم «ه مو

 ادبو « ائيسم + نويصخح فصفنا مقدم ةلامتمس تناك ةعامس ةرسشع تالثب

 نم م ءاسم اعبر 00000 ىفو ٠ ىبروالا ر لا وزعت نماثلا شيحلا

 ءاج « ونرلابس , ميتخ ىلا مدقتت ةيزاغلا تاوقلا تناك امتيح ريمتبس

 لاطنالا بعشلل الو 1 ايلاطنا مماست نلعبل اوح ويلودان ه لاشراملا

 ءاقلحلا بباحب اتناقبل ةدعاعمب نيطبت .ه نآلا اوحيصأ مهنأ

 روعشلا لمحت ىعو روقلا ىنع ةهلاطبالا ماحتقالا تاوق هال

 ىو ٠ ناملألا تزه ةيلمعلا هذمع نا ٠ لئافتلاد

 ةيلاطبإلا تايماحلا اودرجو : ةيلاطبالا لحاوسلا عافد عقاوم اولتحا
 ناك تاعاس عست دعب ءافلحلا تاوق عئالط تلزن املو . اهتحلسأ نم
 , الاطبا ةلمح تادب اذكهو . دادعتسا ةلاح ق ناملألا
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1 5 4 1 1 00 
 هةيشاسلإ عيستبا كا بيلا ف راس

 ايئاطيا ىف برحلا

 ءامحج لضفأ ىلكل برحلا ق اماه ارود حلا بعل نأ نكمد

 تارخاتلاو لمالا ةسخ نم مغرلا ىلع ىنتم رز يلا كلتل ةيفاك ةيكنالع

 تفكديهلا ناك * رب زنا 82 ف ويتساك 0 0 وعلار 2-00 0 ف ترح ىلا ةيدجا

 لالتحا نم نكمتن نأ وه ١955 ربمتبس نم 5 موب ونرلاس ىف لازنالا نم
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 نكلو . « ىلوبان » ءانيم ىلع رايتخالا عقو « ايلاطبنأ ضرا قوف انئاوق

 .كلذلو رحبلا نم هماحتقا ىلا ةبسنلاب ادج ايوق ناك هنع ودعلا عافد

 ةفاسم برقا ىلع ةعقاولاو لازنالل ةحلاصلا ءىطاوشلا ةسارد تمت
 .بابسأل نسحألا ىه « ونئرلاس » ءىطاوش نأ تتبثاو « ىلوب ان » ىلا ةنكمم

 : ةنالث

 . ىلوبان نم اهيلع ةيوحلا تارافلا ىدم ىق تناك -1

 .ةيلقص قى هدعاوق نم ىوحلا انحالس ىدم نمض تناك اس ؟

 . ابيرقت
 لكشب ءاملا تحت ةحردتم اليم نيرشع وحن دتمت اهلحاوس نأ ب

 : نات

 ناكو لوطسالا لقن تايناكماب !اديقم ةيربلا انتاوق مجح ناكو
 عم تايلمعلل ططخا تنك نيح ىلعف لاح ةبآ ىلعو « نيقليف نم فلأتب
 - رطاخملا نومستمي ناك رمالا لعجأ نأ ناكمالا ردقب تبرج انئافلح

 . طخ مأ اباوص اذه ناكأ ءاو.سو ٠ رصنلا ةرمثل مهماستقا لثم زيلجنالا

 . باوص هنأ دقتعأ انأف

 ىكبرمالا سماخلا قليقلاو ىئاطب ربلا رشاعلا قليفلا انيختنا اذكهو
 تناكو « ىشنلافا 1 ىزمرلا اهمسا ناك ىتلا »2 ون رااس « ةيلمعت مايقلت

 .سماخلا ىشيجلل ىلعالا دئاقلا «كرالك كرام» لارئجلا ةدايقب ةوقلا هذه
 تايلمعلا ىف اكمهثم ناك دقق «ىرموحتنوم» ةدايقب نماثلا ىنثيحلا امأ

 ٠ ريمتبس نم ؟ موي اهيلا لزت ذنم ايلاطيا ىق « ءاذحلا سأر » ىق

 .نكلو :« ةيئامرب تاوق لازنال ةزاتمم « وئرلاس ه ءىطاوش تناك

 . «ىلوبات» ءانيم ىلا لوصولا لبق هزايتجا نم دب ال زحاح كانه ناك
 هذه دحأ ىلع ءاليتسالا ىرورضلا نم ناكو لابجلاب طاحم لحاسلا نأ
 . انتاوق روبع لبق لابحلا

 ىلحاسلا «ونرتلوف» لهس ىلا هجتننا انيلع نأ دقتعي ضعبلا ناك
 ةلنوهسب «ىلوبات» ىلأ هتم عوردلا مدقتت نأ نكمب ثيح الامش ديعبلا

 ىتلا كلت لثم ةديج نكت مل انتاوق اهيف تلزت ىتلا ءىطاوشلا نأ امت
 اهتدتاف ناك حاجنلا اهل ردق اذا ةيلمعلا هده لكثمو « ونرلاس « جيلخ ىف

 :تاوقلا عينج ءازو نوكيدم انلوزت نأل + ةعبظف. نوكتس. ةيجيتارتسالا
 .٠ بونحلا ىلا «ىلوبات» نم لمعت ىتلا ةيناملالا

 لف ناك .ىلاملالا ١ نلمآلا# دئابقلا» © هترليسك ٠ :لاسرام“ دليفلا .نف



 . نيتقرفب لحاسلا نم ءزجلا اذه ززع اذهلو « هيف لزننس اننا دقتع'
 : لاق هنأ هتالحس ىف دجو دقل

 نكلو ٠ لازنالل هل ليثم ال اناكم ةقيقحلا ىف تناك « ونرلاس » نأ

 نيبتثداحلا نم نيئس عيس وأ تس دعب ترشن ىتلا هتاركذم ىت درو ام

 سطسغأ نم ١ موي ةينالنألا ايلعلا ةدايقلا هيجوت لهاجتب نأ دصق هنأ

 ايثدبم ىه «ونرلاس» و «ىلوبان» نيب ةعقاولا ةقطنملا نا لوقب ىذلاو.

 تاليكشت ثالث نم فلأتت ةيوق ةعومجم اهيف عمتجت نأ بجيو ةروطخ رثكأ
 حبصتس ىتلا شيجلا تادحو عيمج ىلعو لقالا ىلع ةكرحلا ةعيرس
 . ةقطنملا هذه ىلا كرحتت .نأ ةكرحتم اسرق

 رثكأ تدفنتسا ىتلا ةقيقحلاو ٠ انباختنا ناكمل احاترم تيقب ىننا

 ٠ تالتاقملا ةيامح تحن' نوكي نأ بجي لازنالا نأ تناك ىريكفت نم تقو

 ةيلمع ىف ىوجلا قوفتلا ةرورض ناملالا لهاجت فيك برفتسا لزا ملو
 مهنأ نكميو ٠ ةيلاع ةيركسملا مهتءافك نا عم عونلا اذه نم ةيئامرب

 ىف انعرش املو . لهاجتلا اذهل رربم الب دودحملا انتالثاقم ىدم اولهاجت

 زكرمتلا نم نكمتن نأ لبق ادج ةيساق اهابأ انهجاو «ونرلاس» ىف لازنالا
 ةعردللا ةقرفلاو « مهنروج نمربه » ةقرف كانه انتلباق ثيح لحاسلا ىلع

 . ىرخألا ةيناملالا تادحولا ضعبو «رزناب» 5

 شيجلاو ةيرحبلل رفاوتب ما اذا قفختس ةيلمعلا نأ ىرارق ناك

 ةكرعملا ءانثأ ىف رسجلا سأر ىلع تنك . «ونرلاس» ىف ىوجلا قوفتلا

 « تيايسراولا » عفادم اهتمدق ىتلا ةميقلا ةدعاسملا ىسنأ ال فوسو

 هب تماق ام الو © داضملا ىناملالا ضرعتلا تفقوأ ىتلا « تنايلافلا »و.

 . هسفن تقولا ىف ةيجيتارتسالا ةليقثلا تافذاقلا»

 اهنأكو اهتدجوف اهسفن ةقطنملا ةرايزب تمق رهشأ ةعضب ذنم
 انفقو «وئرلاس» ىلا . «وناتيزوب» نم انرورم ءانثأ ىفو . دايعألل ةحاس.

 دق انكو « رحبلا ىلع ءانيم اهلو ةريغص ةدلب ىهو . «ىروبام» ىف

 اوذخاو ةقطنملا كلتب اليل اولزن دق اوناك ناكيرمالا ةفاشكلا نأ ائعمس

 « ىزتيف » نم ةدتمملا ةيسسيئرلا قيرطلا ىلع ةفرشملا تاعفترملا تاسايق

 ةعيبطس ردبو ةيناث ةرم ىضارألا كلت ناسنالا ىرب امنيح «ىلوبان» ىلا
 ىذلا قاشلا دهجلاو ةميظعلا ةراهملا ردقيل اهوقلست ىتلا تاعفترملا

 . ةليللا كلت ىف حالسلا كلذ همدق

 تاعفترملا دحأ ةمقىلا اولصو املك اوناكو مهتيلمعىف اورمتسا دقل
 فرشت ىتلا تاعفترملا قوف رخآ ددع دض اولتاقي نأ مهيلع نأ اودجو»
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 هذه ناكب رمالا ةفاثكلا ةيلمع نأ حضاولا نمو ٠ ةيتسرلا ىكرطلا اع

 ىلبجلا رمملا ربيع « ونرلاسس » لهيسس نم انمدقت ىف لمعلا ةحتاف تناك

 . ىلحاسلا «ىلوبات» لهس ىلا ىدؤملا

 نييناطيربلل افده اهراطمو ىه تناك ىتلا «ايليجاباتب» ةنيدم عقت
 ىقرش بونج لايمأ ةرشع ىحن غلبت ةفاسم ىلع لازنالا ةيلمع ىف

 قليفلا ناكو . لخادلل رحبلا نم لايمأ ةمسمخ ةفاسم ىلعو «ونرلاس»

 ىلع هفقو متو اهيلا لوصولا نع زجع دق « ىريركم كد » ةدايقب رشاعلا

 وأ ةينامث دعب الا اهيلع ءاليتسالا نم نكمتت ملو اهنم ةريصق ةفاسم

 احسم دوحولا نم ىحيتا رتسالا وحلا حاللس اهحبسم نأ دعب مايأ ةعست

 . امات

 لازنالا دعب ةهبجلا روزأ رسجلا سأر ىلع انأو اذه لك ثدح

 ةقرفلا دئاق « ثروو سكوه رجنج » نم لك ىعمو مايا ةتس وأ ةسمخب

 ناكو « ناملالا زكارم ةظحالمو فقوملا ةساردل « كرالك كرام » و 5

 . تقولا كلذ ىف ذيفنتلل لباق ريغ احارتقا مدق دق « كرالك كرام »

 مهموجه ةيوقتل ىناطيربلا عاطقلا ىلا ىناكيرمالا رسجلا سار لقن وهو
 نم ١١ موي نم ءاسملا كلذ ىف «ايليجاباتب» ةمزأ تههتنا لاح ةيأ ىلع نكلو

 عفترم لامسلا ىلا انمامأ ناك انيدبأب «ايليجاباتب» طوقس دعبو ربمتبس

 اوءدب نأ دعب الا هيلع ءاليتسالا نم نكمتن ملو ناملالا هلتحب ادج لاع

 ىف ةظحالملل هومدختسا مهنأل ناملألل ةبسنلاب ةميظع ةيمهأ اذ ناك

 .٠ تايلمعلا هذه لحارم عيمج

 «ىناطيربلا قليفلاو ىكيرمألا قليفلا نيب دحب « ىليس » رهن ناك
 وحن غلبت ةفاسم ىلا اولصوو هلفسأ نم داضم موجهب ناملالا ماق دقو
 علا رطقارو انيق ولا نكمل نا اولضو. فنل ولو طاسلا قم لمس
 انتاوق ةمجاهمو فافتلا ةيلمعب مايقلاو رحبلل لوصولا نم اونكمت ولو
 تقولا ىفو . انتاوق نم ءىطاشلا عيمج اورهطل لامثلاو نيميلا نم
 لق قينصتلا نم ودمسلا رار وذأ اقميسنا انددحوو هه | وناك قل هيمن
 عيمج نأو ريطخ بيج ىف مهسفنأ نودجيس مهناف داضملا مهم وجه

 ءايوقأ“ اون وك قل .يهتات لاح هبا نلعور انحلاسلا لؤحتت" ىلإ" نكي ةفايناكمالا
 مهانعفد مث لحاسلا ىلا اولصي نأ لبق مهانفقوأ دقو ةيفاك ةجردل

 لجأ نم اهل انماحتقا مت ىتلا فادهألا لالتحا انعطتساو فلخلل

 . اهيلع ءاليتسالا

١١ * 



 سار » نم ةعرس مدقتي ةكرعملا هذه لالخ نماثلا شيجلا نانا

 كلذ نا دقتعأ انأو ©« ودعلا عافد ةرخّوم ىلا اهحتم ايلاطيا ىف « ءاذحلا

 اناطعاو رخآ ءىش ىأ نم رثكا ناملالا باحسنا ببس ىذلا وه ديدهتلا

 لظافتحالا ليمس ىلع اهب انظفتحا ىتلا ةعردملا انقرف لامعتسال ةصرفلا

 . ىلوبان لهس ىلا «ىرتيف» نم ىلبجلا رمملا نمض اهعفدنل
 فسبقوت تاريثآت تحن' نولمعي داضملا ميموجه ءانثآ ىف ناملألا ناك

 ةعباتلاو «ايربالاك» نم ةمداقلا تأوملا برضل نودعتسي اوناك . ددحم

 مدقت لهاجت مهناكما ىف دعي مل ربمتبسس نم ١0 موي وه نيعم خيرات دعبو
 تقتلا هسفن مويلا ىفو « اوقفخأ مهنأ مهبدل حضتاو «© نماثلا نششيحلا

 تبث نأ دعبو ؛ سماخلا قايفلا مامأ باحسنالاب ودعلا ادبو «وللاف»

 ص رألا ىلع اندوحو حبصأ انرسح سار ميطحت ىلع رداق ريغ هنأ ودعلا

 . ارقتسم ةيلاطبإالا

 ماق مهن رخّوم سرح ناف اذه عمو 1١915195 ربمتس نم 8 موي لوبان نم

 « رحبلاو «سويفوزيف» نيب اصوصخو انمدقت اريخاو جاعزالا تايلمعب

 فلخلل اوداع نأ دعب الا اهيف نوزكرمتب ةيعيبط عافد زكارم اودجب ملو

 سرح لوخد نم نيموي دعبو «اترزاك» ىبرغ عقاولا «ونورتلوف » رهن ىلا
 سين ر ملعأ نأ ىناكماب ناك ربوتكأ نم ١١ موي « ىلوبان »ىلا « نوجاردلا م

 ةلاتلا ةثالثلا مايالا لالخ قو ©« ةعوضوم ةطخ ىلع ءانب امور ىلامش

 انعماطمب انلؤافت تدمخأ ةبوق ةيناملا تازيزعت نع تامولعم ىنتلصو

 ىنعالا دئاقلا هتفصب « رواهدزيا » لارنجلا ملعأ نأ ىلع ناكو ٠ ةرظتنملا

 مجلأو © باحسنإالا مدع ىلع مزعلا اآودقع ناملالا نأ « ءافلحلا تاوعل

 مدغتلانأ هتنلعأ دقل «ةنكمم ةوق لكبر اهنع عافدلاو امور قى ءاقبلا اوررق

 ودملا زكارم ىلع هب موقن هجاوم موجه ,ىأ ناو اًئيطب نوكيس نآلا دعب
 . اريثك انفلكيس ةيلصحلا

 انأ تنك . ةيلاطبالا ةلمحلا داليمل ةيقيقحلا ةلظحللا تناك انه

 انمزع نع انقيعب ال فوسو 4 امور 0 لالتح> ا ىلع مزعلا نيدقاع ىتداقو
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 شويج ىاع ناك رخآلا بناجلا ىلعو امور نم بناجلا اذه ىلع
 «لشرشت نوتسنو» حضوأ امكو « اهل دح ال تابوعص هجاوت نأ ءافلحلا

 مهتادعمو لاتقلل نوعدب اوناك ؛ رخآ ءىش دحوب امئاد ناك هلوقب

 . ابروأ ىبرغ لامش سقط نيبو
 نم ةيعيبط زجاوح امئاد اهضرتعت لامشلل مدقتلا رواحم تناك

 . حاجنب ناملالا اهب ماق ىتلا تابيرختلا ىلع ةوالع لابج وأ راينا

 كراع“ عوق نأ ودقلا نم ظسس ةركاق ىنرحت عكس امثاذ قاك
 حاز «فلكلا نزلا ةحييستارا ةرقلا دودك نيس ةتيدان

 ناكو , ءاتشلا طخ ( مسا ف رعب طخم لئافتحاإلا ناملألا درك

 دكا تناكو © قفعلاب ةرهجلا ةيعافذدلا ركازملا نش ةانسلتس نع ةزابع
 ىقريشلا .لغاسلا لع اينيسس توا اناطا ماسلا" نبق ةفيعتكا
 رسد زكرمو )»ع ونايلح راجلا 0( ىلع برفلا نمو ) ورحئاس ل رهن ىلع

 . قهاشلا « ورياك تنوم » عفترم ىلع عمي ىذلا « وينساك

 لاسج ىهو ةربزجلا «بش فصتنم َّق )»د ىزورتا ل لامج عفت

 ةروانم ةبآ ىتح ءارحا ادح بعصلا نم ناكو « ةسدلأا اهي شيعت ةرعو

 ةردزحلا هبش نم ناكم قيضأ ىف ةعقأو ىهو « لابجحلا هذه ىلع ةريبك

 نكمب ٠ رحبلا خلا رحبلا نم اليم نونامثو ةسمخ كانه اهض رع نأ د!

 سفطلا ةلاح ءوست نيح ق ةقاعالا دصقب ةيمامأ عافد طاقنب لطافتمحال؟

 . ودعلا لمف اذكهو ةيعيبطلا زكارملا ةبوقتل ةيعانص تاعافد ةفاضاو

 دكؤي ربمفون 8 موي « رواهنزيا » لارنجلا نم ديدج هيجوت ىنلصو
 رارمتساو «امور» لالتحا ىهو ريمتيس ؟ه موي تيطعأ ىتلا فادهإلا

 هتك نق لكك ىدعلا ىلع طخنقلا

 نأ ريمفون ١١ موي © كرالك كرام » لارنجلا ىنربخأ ذا فينعلا كاهنالا

 ةباهث َّق راطمالا تاددبو : عسيمجتلا ةداعاو فقوتلا ناح دق تقولا

 .٠ لاحواإلا نم رحب ىلأ ةفطنملا تلاحأو

 بناحجلأ ىلع «ورجناس» رهن ةكرعم ع وداعا نماشل ىنشيمملا ناذ هلإ فاما ءاك
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 ., ةحداف

 ىذلا رطمملا سىقطلاو ةرعولا ضرالا ةعيبط ركشي نأ ودعلا ىلع نأ

 ا تاعطقب ةصتملا هتاعطق لادبتسا ىلع ودعلا 000 . ةدعاس

 ل ص ني دنا وعسل ١ ناملالا مج نبل ٠ كذا نكمملا

 0 امور : 2
3 

 كلذ تبثأا دقو «امور» ىبوثح فوقولاي رمأ دق «ررهوفلا» .ناك

 كمت أذا . هك تنشملا ئناكرألا ةسائر هيحاوت ديفتتل ةيباحباأ تدعاسم

 طبض ىف ىدصق ذغلأ نأ ادج بعصلا نم نوكيس ىصالا مهفدهب ناملالا
 ودعلا تاوق نم نكمم ددع ربكأ

 جاتحب فوس ةريزجلا هييشش عم اذوعص ودعلل امظنم اباحسلا نا

 اني لو لخولا كيسا هديفامت وا ةوثلا قي يمت لاكن" ىلا: لف
 ةادابملا مهيدنأب تناك ناملأالا نكل ٠ تايلمعلا ثيح نم انيديأب ةأدابملا تناك

 ارارحأ مه اوناكو ءادز رحل ال وأ انقده لرحتس انك اذا ام ريرقت ىف

 ٠ ايلاطيا ىف ءاقبلاب مهسفنأل اونذأب نا ىف

 ذخأ دلل © ةحمزم بلادنا ى' نم راطخألا لك ,/ رلته » رارق لازأ

 ناب رارقلا اذه نم ىلوالا هشحللا كثم هسفن ىلع !دهع ىناملالا نىنشيحلا

 ىتلاو © «نوبلان» هوزغ اهب تلعف امك ةربزجلا «يش فمضشتو برخبل

 ايهتريحأ اهسفن ةيناملالا تاوقلا نأ ىلاتلا فيسلا ىف اهتجيتن تناك

 رخآ ىف ابسيزه عاجرتدسال ايلاطيا ىلا قفدتن نا ةنزحملا ةرورضلا
 ايهتمطح ىتلا تارثثلا بحتقت ةيزاغفلا ءافلحلا تاوق تناك امنيح ةظحل

 ٠ ىترعلا زحاحلا ىف

 قدلا و قارملا ؛ ىداو ربع ابعيبط ارورع امور ىلا قبيرطلا رمي

 0 نيسناحلا نم لاحلا دب كلطيحتو ةيسيئ را ودعلا عافد ةهج هيلعفت

 ةطخ دنب_س انه . ايلاطيا ىف ادح ةبوقلا ةيعيبطلا عافدلا طاقن دحا

 »4 فاتنس هد خب فوررعت ةنصخحم زكارم كن الث ىلع ةيناملالا حافدلا

 8 (رصيقو رلته فلودا طوطخ)١

 تشلا» ىلاحتا قيمر 3 منقوع 221 رنه زكارملا هذه لوا ناك

 دينيس قل ىغندلا ءاتتلا طخ ايت رثنوا» طخ نع ةروص وهو 0 8 000 5 ا! 5
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 ربمسسد ىق «رلته فلودأآ» طخ ىف لمعلا أدب دقلو . ةداح تامحه ةذعل
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 لك ىلع رطيسب وهو «وتيساك لبج» عقيب قيرطلا اذه ةيادب قو
 ةفحالملل ةزاتمملا هناردجب ميظعلا ونيساك ريد عقي هتمق ىلعو ةقطنملا

 موي «وئيساك» كرامم ةلسلس وأ هوئساك» ةكرعم تأدب . ةبامحناو

 ؟. مويو (ونايلجراج» ربع رشاعلا قليفلا مجه امنيح . 1414 رباني 47
 هموحه نكل «وديبار» لا ربع ىكيرمالا رشع ىداحلا قليفلا محه رئانب

 مث ايئادتبا احاجن زرحأ دقف رئاعلا ىافلا موحه امأو 2: قفخأ دق اذه

 « ةداضم ةليقث تامحه بسب رحدتا

 ريدلا مطح ىذلا موحهلا كلذ رباربق ١5 موب رسخآ موحه ادب

 «ونيساك» ةنيدمو ريدلالالتحا متي ملو لبانقلا تافذاقو ةيعفدملا نا رتب

 رستلا عم ضيبالاو رمحالا مهملع نويدنلويلا عقر امنيح وبام موب الا
 انتقاعال ادهج ولأبال ريدلا بهار ناكو . ريدلا بئارخ قوف يالا

 ةيبقآ اولمعتسا دق ناملالا ناك اذا ام ىردأ الو . رساربف تاراغ ىتح

 اذه .نأ احضاو ناك هنكلو « ةبقارملل ةيلاعلا هذفاونو ءىحالمك ريدلأ
 ءانبو . ةيداعملا ناريتلا نم ىربك ةيامح نيعفادملل مدق دق مخضلا ءانلا
 بعدصلا نم ناك ريدلا اذهل « لشرشت نوتسنيول » ةقباس ةدهاشم ىلع

 ٠ ضرالا ةفيبط بسحب هسقن ءانيلا نع ودعلا تائيصحت لصق

 تارباخملاطامض دح'لاق . كحضم هنكل ريطخ ثداح لصح نآلاو

 ناملالانأ ىلع امطاق االيلد مدقت اهنأ ودب ودعلل ةيكلسال ةثداحم طفقتلا هنأ

 : ىلب امك ثيدحلا ىرجم ناكو ريدلا لخإادب !وناك

 ىناملالا حالطصالا ىه تبأ ) ؛ ربدلا ىف لازبال له ؟ تبالا نياآ

 ةملك لثم ايكلمال ىتأت ©«تبأ» ةظفل ناف ظحلا ءوسلو «ةرقح» ةملكنا

 ةمل ريسفت ىف أطخ لقأ نأ مضتب اذه نمو «بهار» ىنمت ىتلا «توب'و

 . ةريطخ لكاشم ببسي دق ةيبنجا
 دق ناك ربياني 5" مود أذن ىلا « ويزنا » « لازلنا » نأ انه ررقأ

 ةهبج نم ةتاوق بحس ىلع « جن راسيك 0 رامحإل «, ةشامك م ةكرحك مم مقا

 هتهبج فعضب لمعلا اذهبر رطخلل ةضرعملا هترخؤم ةيامحل « ىتيساك و

 ٠١ ىوتشلا هطخ قارتخال ةديج ةصرف انيطعيو ةيسيئ رلإ

 رسج سأر دض ابوق اداضم اموده دعأ دق ودعلا نأ انفرع املو

 طابضص سيئر «نوناك نوح» لارتجلا لاق ائيمث تقولأ ناكو «ويزن'»
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 ةاسكم نام عاب يل ديتوا 1514 و ةانكول يحل ناك الا ودل مالم
 نسلالصاتسن امل يايا امناق ( قوتيسأك ف دض انئنافذاق جالس

 ٠ ةيداعملا ةهجلا ريت ىف ةبداعلا ةبركسعلا قرطلا تقفخأ امللطل . ةتيملا

 ساسالا اذه ىلعو . سأبال تلق .٠ ديدج ءىث هنرجتل تقولا ءاح دقو

 طاملان كلو رباربق ١؟ مون لباثقلا نم نط ةلامو فلأنم رثكأ طاقسا مت

 ب : امه نيبسسل تقفخأ

 زر تدوم منع د كلا 'ىرقلا لك هرحلالاا ميش خلا
 مامتهالا نود مهز كارم ىلع ةظفاحملل نيداستلاك اولتاق نيذلا ناملالا

 ةئرف نوعفادملا ناكو ٠ ةراححلا ن أ رم ماوك 0 ىلا تلقلا دق رزكارملا هذه نأب

 . ةيناملا نيلم

 ةتبالا نم نسحأ نيعف ادملل ةيسسنلاب تناك ةيلبإلا تمدهت امل : ايناث

 ةماهتم ااضر' ٠ ريدلا تحت «وئيساك» ةندمب اندحو امكو ةمئاقلا

 ةرعلا# ءانثا ق ةيرقلا هةيبحلاب ناسإلا ركذب 0-0 . ةهاشمللو تانابدلل

 ةطاسسوب ةييكتم نإ !! تاموحملا رخأت ىرحب .ناك امليح ىلوآلا ةيملاعلا

 هةلو نضرأىلا ةكرعلا نادم لودحت تناك ىلا ةيسئدملا تايلمع ةلاطإ

 0 تثترز «(ونئيساك» ةيصح قارتخا ىف قافخالا اذه دعب

 كانه ناك اذا امع تلأسو .٠ اناحرح ةدهاشمل «اترزاك» ىف انتدعاق

 نوباصم مهو مهتم نيرشع وحن كلانه نأ باوحلا ناكو ناملالا نم ىحرج
 ىف مهتحلاعم ىرجتو ىلوالا ةيناملالا نييلظملا ةقرف نم مهو ةقلاب حارجب
 . مهارأ نأ تبلطف لصفنم « ربنع »

 باصملا ىناملالا لو' بيترلا ىدان 4 ربتعلا » لخدمل تلصو املو

 « لارتجره جنتشا » الئات دانعتسالا ذخأب ارمأ هلاحر ةفلاب حورجب

 دادعتسسالا عضو ىف مهترس' ىلع ىحرجلا دونجلا ميمج عجطضاف
 ىذ نيششام ١» لوقا نأ ىلع ناكو ٠ ةيطغألا ىوف ةدسب ةلطوتسنم مهعرذاو

 عضو ىلع نوطفناصحي س مهناف الاو < ةيعيبطلا مكتااحل اودوع ىأ ٠ رتيو

 - رخآ رما ردصب ىتح دادمتسالا

 . مهلتاقن انك نيذلا دونحلا عون افصألل ةثتداحلا هذه ركذا

 ع نادسح اونأكا مهلاب فرتعن نأ بحب هناف ناملألا وحن انروعش نكي

 . ىوصق ةجرد ىلا
 ءريمدت ناك لهو ؟ ةبراكس ع ةرورض ريدلا يمدت ناك له : دعنو

 «٠ ؟ ايونعم اطخ
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 5 ةيفيقح ةيدام تايب عيمجاولا

 .دوئحلا لئاقي امتيح : ىلي امك وه ىناثلا لاؤوسلا ىلع باوجلاو
 ةيلمعلا ريس ءانثا ىف لتقلاو هيودشتلل ةضرع نونوكيو ةيضق ببسب

 .قرف ىأ ىلا ىدّوي ال اذه ناف اهريغ وأ « رتروملا » لبانقيب وأ ةراجحلاب

 .ىلع بحب . ىثبلا ةايح ىلع ةمواسملا وا ةباصالا عوت رايتخاب حمس الو
 اذهوهاباو لدابتي .نأو«نيلتاقملا هلاجر روعشو تايونعمب متهينأ دئاق لت

 فقث هيف نوقثي لجر ديب قلعم مهريصم نأ اوقرعب نأ بجي . روعشلا
 . ةلماك

 ةةنكمملا ةيحالسصلا .لك لمعت ب نأ ماعلا دئاقلا ىلع ناف كلذل
 .فورظ نم نكمي ام نسحأ تحت ةيلمعلل نوبهذي مهنا هتاعطقل حض ويل

 .رطيسسي ءانبل حمسي فيك ؛« رنيساك ريد » ةكرعم ةلاح ىفو عيجشتلا

 لك انلمع دقؤ ريدلا ريمدت بحي ٠ امئاق ىقيب ثنأب ةكرعملا ناديم ىلع

 لبق فاك ريقحت ىطعأو ةنيمثلا يهئايش'و نابهرلا حاورأ ذاقنال نكمب ام
 . ىوحلا فصقلا ةيلمع

 ةريخآلا ىترايز ءانثا ىف اناضقلا هذه عيمج ىف ةيناث ةرم تلمأت

 ةميبطلاو ةروصولا رادقم تظحالو . نينس رورم دعب ةكرعملا نادي
 . اهقوف لتاقن انك ىتلا ةبعصلا ةيلبحلا

 ىف ةيعيبطلا ةيعافدلا قطانملا ىوقا نم « وينساك » لابج ريتعت
 . اهانزتجأ دق انك اننأب قيدصتلا بعصيو ابروأ ءاحنا لك

 نسيئرو أنأ تنك .ىتلا « ويلشتكورت ىتنوم » تيأر ةيناث ةرمو

 ةيداعملا ةيمامألا زكارملا دهاننل اهانقلست دق « جندراه نوج » ىناكرأ
 ناملألا نأل ةليمج اتتلحر نكت مل « ىربل» ىداوو « وينساك » ليج ىف
 ىف ودمن مث تاراجفنالا نيب دقرن نا انيلع ناكو « لبانقلاب اننوف ذقب. اوتاك
 انقبرط لمكت نأ ,لبق هيف ىمتحن رخآ ناكم ىلع لصحنل ةحوتفم ضرأ
 . ةمقلل

 دق اهتكامأ فرعت مل ماغلا كلانه تناك لبجلا ناكيرمالا لتحا ام
 دقو («ويشكورت» لبح تاردحنم ىئتاهضعب ناكو مهءاوو ناملالا اهكرت

 ,ىضرأمفل ببسب هيمدق ىدتلط زوينلا ءاوللا دئاق «ريبنييك» لارنجلا دقق

 . ريصق تقوب هلالتحا دمب ةكرعملا ناديم دقفتب ناك امنيح

 هكلملا اهكلسىتلا قيرطلل ىشؤت تناك ةراجحلا نم تامالع تادهاش
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 موي« ىربل » ىداو ىف كراعملا نيدايم ةرايزل بهذ امنيح سمأاخلا جروح
 « ويشي رت» لبج حوفس ىلع لازتال تاراشالا كلت تناكو ١951 ويلوب ه

 نّه ماغلالا عيمج اولازأ دق نوسدنهملا ناكو ةيسيئرلا قيرطلا بناجبإ
 + كلما ورم لبق :ةرشؤلا قبرطلا

 ءاثكاف هيلع تناك قتلا ' ةلاخلا ليكشالا مولا ويتسسا# نوت .ىدلا
 تيكاو هيلعاذاك مع :ناكملا مخح قعءاصت نقل © ةيوعض لكم الا ةكارفلا
 ةنيدملا ىف ةريغصلا ةيرجحلا نكسلا تويب ناكم ةثيدح ةينباو توبي
 ةيسامورلا :ناثآلا نم اننا دقت تارك ةاعمو انج .هماجو ين ةينذكلا
 امئليح تضم اماع رشع ةعبيس ذنتم ناكسلاب ةلهآ تناك اتويب تسلو

 بورحلا ةرارم قذت مل ايلاطبا بلق ىف ةمئان ةريغص ةدلب «وينساك» تناك

 ٠ نيئسلا تاثم ذنم'

 عيمج ىلع فرش ىذلا ميظعلا «نياتكدنن» ريد ءانب ديعأ دقل

 هيبناج الك ديعأو , ةتوحنم ةراجحب هؤانب ديعا دقو هب ةطيحملا قطانملا
 ناردج كلذ ىفامب . ةقباسلا ةيعيبطلا اهتلاحل جراخلاو لخادلا نم
 . ةيلخادلا شوقنلاو رمرل“

 دحأ نم امسق الا ءانبلا نم امئاق اًئيش ءافلحلا لبانق كرتت مل

 نم اماوكأ ناك ءىش لك ناف رادجلا اذه ادعامو . ةيجراخلا ناردجلا

 ىقب ريدلا فصتنم ىف «تكدينب تنس» ريق نأ بسرغلا نمو ٠ ماطحلا'

 تربخا دقو . بطع ىأ هبصب مل عورملا بارخلا اذه طسو ىف هلك

 دقو .٠ اغلاب ارثأت رثأتف ربقلا اذه ةصقب امور لالتحا دعب قباسلا اباملأ

 ريدلا ميطحتب تضق ىتلا ةيركسعلا ةرورضلا اديج مهفي هنأ ىل دكأ

 . لبانقلاب هفذقوب

 ىلا نوبهذب اندونح نم تاعامح ناك امور نولت>ي همافلحلا ناك امل

 اذه نأ ىداقتعالو ©« موب لك مهكرابب ناك ىذلا اننابلا اودهاشيل ناكيتافلا#

 ءافلحلا دونج لكشب الأ لمآ « اموب هل تلق اميظع اجاعزا هل ببسي

 .كيلوثاكلا نم مهمظعم ناف اذه عمو « الئاق تفضأو « كتسادقل اجاعزا

 . اعيمج مهبحأ انأ ىلا نوتأب مهلك مهعد . الك . الك : باجأف

 نيذلا اندونج نم نوريثك دقرب ةيبرحلا («وينساك» ةربقم ىف

 ريشي ربق لوآ ىلع ودبب ىذلا رجحلاو « ةميظعلا ةكرعملا هذه ىف اوبرا

 زكرم « ةريخآلا ةلحرملا ىف لتحا ىذلا ىدنكلا قليفلا لاطبأ روبق ىلا

 ةطقن ىوقأ تناك ىتلا «ونرويكتنوب» عقوم ىف «ىربل» ىدإو ةهبح حاتفس

 ةلللما



 نم اهولفتساف ناملالا عافد ىف ةرفث نوبدنكلا دجو ثيح «رلته» لطخ ىف

 .٠ ةعاجش لكبو حساك موجهب رماوا ريغ

 ريدلا تحت « ونيساك » لبج ةمق ىلع نييدنلوبلا ةربقم عقنو
 لبجلا بناج ىلع دنتسم ىرجح ملس اهنأكو فوفص ىف ةبترم ةرشابم
 ريخألا ةحارتسالا ناكم ىلا ريشن اهارأ ىتلا تايركذلا هذه ٠٠ ىرخصلا

 حانج ىلع براح ىذلا رشع ىداحلا قليفلا نم نامحشلا دونجلا كنلوأل

 . ةردقمو ةعاجش لكب ريدلا قبوطت ةيلمع ىف نميالا نماثلا ىثيجلا
 ريدلا لت نم ةطقن ىلعأ نم وأ ةطبرخلا نم «ىربل» ىداو ودس

 حلصيو « ةفاثكب نوتيزلا راجشأب ىطغم هنأ ةقيقحلاو ©« حطسم هنأكو

 ةمواقم عفادم ىلا ءايمع ريست امئاد اهنكل « تابابدلا رورمل ابلاغ
 . عوردلا

 كانهو لابجلا ىف ةيناث ةرم لخدن « ىربل » ىداو زاتجن امنيحو

 «ناوج» لارنجلا ةدايقب نييشثكارملا ةعامج هدعاست ىسرفلا قليفلا ماق

 ىبونج نم ناعجشلا نويلبجلا نوبراحملا ءالؤه . ريدقتلا قحتسي موجهب
 ناملالا دقتعا ةيرخص باعفتره قوف اومدقنو اوةلست سكاردهو رئازجلا

 . نكمم ريغ اهزايتجا نأ
 ةميدقلاكراعمللا نيدايملهذه ىترابز نيح ةيلسسم ةلاح تفداصت دقلو

 لخد «وينساك» ىف «رويزلسكالا» قدنف ىت ءادغلا ماعط لوانتن انك نيح

 لاقف ةقينأ سبالم نودتري ايلاطيا اطباض نيرشع وحن ماعطلا ةعاق ىلا
 ناكرالا ةيلك رمز ىدحا ءالؤه نوك نأ لمتحملا نم : احزام انقافر دحأ

 دعب اميق انملع دقو ٠ + ماع » ويئساك » تايلمع اويسردبل اوءاجو

 ةريثك نومتهيس اوناك مهنأ نقيتملا نمو . كلذك اوناك ةقيقحلا ىف مهنا
 «جندراه نوج» هناكرأ سيئرو ىزافلا ششيجلل ىلعالا دئاقلا نأ اوف رع ول
 مهعم اوناك «ويتساك» ةكرعم ءانثأ ىف «ىريركم كد» ةقلايف ةداق دحاو

 !اهسفن ةعاقلا ىف

 ويزنا
 لئاسولا ىنتطعأ دقف «امور» لالتحا ىث ايبويح أرود «ويزنا» تسعل

 امم «ويثسأك» نمو ءىطاشل' سأر نم « نييناح تاذ ةمارخ» لامعتسال

 نيعارذلا تاذ «ةمارخلا» هذه ريغ نمو «ةشامك» ةكرح ىف ناملالا رصح
 . (ويئساك» ىف ناملالا عافد طوطخ قارتخا اهطق انناكماب ناكام

 ل



 تالصاوممعطق وه دصملاناكو . ريا ؟ موةيلمعلا رمآوأ تردص

 ةرخو ءارجاب موعب ن' سماخحا ىثيحلا ىنع ناكو هنرشؤم ديديهتو ودعلا

 تقوب لازنالا لبق «نوينزورف» و «ويلساك» كاجتاب ناكمالا ردقب ةبوق

 تاوعلا ةمواقل همدختب نأ نكميب ىذلا ودعلا ىطابتحا بلحبل ريصق

 ةصرف ىأ ىف ةرفثلا هذه لالفتساو هتيح ىف ةرغنت حتفل مث <« ةطباهلا

 نسخ ذخأ نم مغرلا ىلعو . ةيئامرسلا ةيلمعلا تاوق عم لاصحتالل ةنكمم

 ناملإلا ةمواقمب ماق دقف .سماخلا ىشيحلا ىلا نماثلا ىشيحلا نم قرف

 . ةقينع ةموافم ةيسيئرلا ةهبحلا ىلع

 ةيكيرمالاو ةيناطب ربلا قرنلا ىلع ناك ةبيصعلامايالا هذه لوأ ذنمو
 نع عافدلل ةلعاسم ريغ نمو ةلقتسم لئافقت نأ «وبرنا» ىف هدوجوملا
 قد شيتا و دألا "عاطق ىف وجعن وما لارتجلا رمتسا نيح ىف اهفن
 ببسي كلذو -اجنلا نم ليلقب نكلو ودعلا حافد زكارم قارتخا ةلواحم
 هفن لازنالا ناف اذه عمو . ودعلا تاوق ةفعاضمو وجلا ةلاح ءوس
 ىلوالا ةقرفلا نال رخأتلا ضعي كلانه ثدح دقو . ةمواقل ضرعتي مل

 جارخا ىف ىوصق ةبوعص تدجو اهنكل ءىطاشلا ىلا تلزن ةيناطيربلا
 : ةيلمرلا ضرالا ةنويلو ءىطاشلا رادحنا ببسب ربلا ىلا ةلتاقملا اهتابرع
 ىلا ةلتاقملا تابرعلا لازنا ةيلمع لقنو ءىطاوشلا ءالخا ةجيتنلا تناكو
 ايوةيكبرمالا ةثلاثلا ةقرفلا تامطقب امحدزم ناك ىذلا . «وبزنا» ءانيم
 اههجاوتىتلا تابوعصلا تدهاش ماحتقالا موي حابص ءىطاشلا ىلا تلزن
 لوحتلامت دقو ٠ تالجملات اذ اهتارايسو اهتازيهجت اهعمو ىلوالا ةقرفلا

 قليفلا نات دكان نا دعب الا مقوملا رداغأ ملو «وب زتا» ءانيم ىلا ءاسملا كلذ ىف

 مامالا ىلا ةكرحت# ةفيفخ باوق مئدل ادهتسمسم ناك ىتيرمالا سماخلا

 هذه نأ دديب نكلو ٠ ةرواسجه ةيناملا تاوق ىأ مم كاكتحالاب مايقلل
 نم ةدافتساإلا تحصصاأ نأ دعبو ناوالا تاوف دعب الا 0 مل تاعطملا

 ادج ةرخاتم لازنالا ةاجافم
 . ةيداعلا لاوحالا ىف هذيك ةركتبم ةيلمع حاجن عاطتسملا نه ناك

 نم ناملالا هيلع ناك ىذلا ىوتسملا نود ناك انريدقت نأ دقتعأ ىنكل
 هذه لشم ىب مهيترخ ؤم مبيع رت نأ انمقوت ناو - ةلورمو ةنوسشخ“

 ىضقن «جن رطسك» ىلا. ركلنع » عارأ تناك + هلم ريغ ىف ناك تاشرحتلا

 .ويزناق تلزن ىتلا تاوقلا درطب ناو ؛ نمث ىأب «وينساكب» ظقفتحي ناب
 نآامك اناطبا نم (جتروح نم ربها ةقرف باحسلا 1 دقو اذه

 ثالثو نيتاومحم نبتق رفب ززهتس هناوق نأب ”جترلسيك» ربخلأ دق «رلته»

 الا >5 تالحو صضعلن و هليعغثلا تابسدلا تا نم سل كك

 ١؟1١



 1 هةيمامالا هدهجح ودهعلا تتفق مل 'اذهلو ةطسوتملاو ةليقثلا ةيعف دملا

 . فلخلا ىف لازنالا تاوق عم لماعتلل تاو ىأاهنم ذخأب ملو «ويتساك»

 نالت لالتحاو «ويزنا» ىلع موجهلل ةطيرخلا نم ةطخ عضو مت
 اله ودسو «ويثساك» عم ناملالا تالصاوم طخ عطق دصقب #نابلأ»

 نم فدهلا ةدهاشم نيح نكلو ةطيرخلا نم رهظي امك ايلايخ عورشملا
 « نايلا » لالت نأ ةقيقحلاو * فلتخي فقوملا ريدقت ناف ءىطاشلا سأر

 ظافتحالاو اهتامحو اهيلع ءاليتسالا نأو ةيلاع ةيبارت لابح نع ةرابع
 ءاقباولالتلاب ظافتحالا نأ امك ©« طئارخلا نم ودبب امم ريثكب بعصأ اهب
 نوكي نأ مهمللا نم . نيهلا بجاولاب سيل احوتفقم «وبرنا» تالصاوم طخ

 ةديدحلا ةيناملالا قرفلا انئدحو 1ذا انتلاح نوكتس فيك انباسح ىف
 ةنايصاتناكمأ ىف نأ حيحص لهو !نابلالا» لالث ىلا «ويزنأ» نم نبرشتنم

 اآنيديأ تحت ةدوجولا تاعاطقلابو نضيرعلا سايقملا اذه ىف انرسج سأر

 دخالا انريدقت نوكي نا نكمملا نم ناكو 2 ليتقرف نم رثكأ انيدل نكي مل
 . «ويزنا» ريمدتب ماق ودعلا نأ ول ثراوكلل ةبلجم

 قودعلا تامجه هض ىلحملا رسجلا سسأري ظافتحالا نكمأ امنيح

 « ونزلنا » ىف انزركارم ةيوقتل ةصرفلا ائيدل تحبصا ةداضملا ةديدشلا
 «جنرلسيكا» اهيف انمجاه ةرم لك ىفو . قرف عبس نم ةفلؤم ةوق زيكرتو
 ةميظع ةءافك رهظب امئاد ناك هنكل . ةرغ نيح ىلع هذخأن انك ايلاطبا ىف
 ىتلا هتارباشخم هيلا هدوقت ىذلا ىسايلا فقوملا نم هسفن لاشتلا ىف ادح
 ثدحب نكي مل هنأب نآلا رعشأ ىننا . انتاكرحت ةفرعم ىلع ةرداق نكت مل

 هترخؤم ةيامحل قرطلا لك برج نا دعب الا ةيمامالا هطوطخ ىف ارييغت

 .ةيسيئرلا ةيعافدلا هزكارمل الماش البدبت ىرجأ اهدنعو تاشرحتلا نم
 ىهو .٠ اببرقت ةتس ةدم اهيلع ىضم دق ناك اهدوفي ىتلا١ تامطقلا ناو

 هتاوقلا هذه تعجارت دقل . 1157 ريصفون ذنم رمتسم عجارت تايلمع ىف

 .اهف وقول تقولا ناح دقو ليلقب ىلوبان ىلامش ىلا ةيردنكسالا برق نم

 ىري امنيح ءازعلا ناسنالا دجن نا لهسلا نم هناق لاح ةيبأ ىلعو

 ىلا وهام . لؤاستلل ةطقن كانه نكلو . ضوعت ال ىتلا صرفلا تاوف

 ؟ةاحافملا ىلع لصحت امثاد انك اننأ عم « ويزنا » ةيلمع ىف أطخ راس ىذتا

 ىكيرمآلا لارنجلا ةئمحلا قليق دئاق عاضأ دقل . حضاو باوحلا نا

 .ادح ارذحو لمعلا ىت اًئيطب ناك هنأل ةيتاوملا ةصرفلا. ©« ساكول نوح »

 هتقولل حاتأو ةأحافملا هل اهتطعأ ىتلا لمعلا ةيلضفأ ريدقت ىف قفخا دقل

 دئاق ناك هنآل ةيلمعلا ةدايقل « ساكول » باختنا مث ٠ هيلع بلغتب نأ



 امو - تقولا كلذ ىف ةيلعفلا تايلمعلا ىف كرتشلا ريغ ديحولا قليفل»

 ءايقطنم ناك هباختنا ناف ىكيرمالا سماخلا ششيحلا ةهبج ىف ويزنأ تناك
 ةيلمعلا مس ناكو ةيئامربلا تايلمعلا ىف هل ةيرحت لوا «ونرلاس» تناكو

 لارنجلا نا ادكأتم رعشا فلخلا ىلا ةرلن ىفو ٠ لوألا عوبسألا ىف ايساق
 انلعف امك ءىطاشلا ىلع هقيرط اذختم لتاقي نأ عقوتي ناك « ئساكول »

 ىتلا ةيلمعلا كلتل اراركت هذه هتيلمع نوكن نأ عقوتب ناكو « وئرلاس» ىف

 . ةمواقم ىأ اهيف دجن مل

 ىلع رداق ريغ حبصأو ءىح روف ةيداعملا تاوقلا همامأ دحو امنيحو

 هيدل وأ انس هنم رفغصأ ىدتج ىأ نا ٠ ديدجلا مضولا عم هلقع طبض

 ةيلمعلا تناك ؛ لعملا در ىف هنم عريسأ نوكب نأ نكمملا نم ناك ةربخلا

 ترفاوت دقو . اديج ةبوسحم ةرطاخم اهنكل ةرطاخم ىلع ىوطنت لكك
 ةقيقحلاب نكت مل ىتلا# مزعو مادقاب تريس اهنا ول اهحاجنل صرفلا عيمج-
 عنتقي نأ لبق تقولا نضعب ىضم نم دبال ناك . تحضوأ امك كلذك

 اذه ناكو ( ساكول ! لارئحلا تامدخ نع ءانفتسالاب « كرالك كرام »

 ناكو ناكيرمألا قح نم امخاو الوأ هنييمت ناك . الماك ارهش تقولا

 اريخآ تمدق لاح ى'ا ىلعو . هلحم ريغ ىف ىلخدت رتعب نأ نكمملا نم

 . « كرالك كرام ىلا ةيلاتلا ىتظحالم

 'فلخ ودعلا انمفدي نأ نكدملا نه ناو جرح افقوملا نإ فرعت تنا

 لزعتس كنأ دك ملا نمف دمت انيلكل ةيسئلاب ادحء وس اآذهو رحبلا ىلا

 ىلا لصصوأ دق فيطللا راذدنالا اذه نا لوقأ نأ ىنترسي ٠ كندايق نبع

 ةيأ اوقفخي مل مهنأل ريدقتلا قحتست ةيكلملا ةيرحبلا لامعأ نإ ٠ ةجيتخ

 تاوقلا مالتسا دعبو . مهنم هائيلط ىذلا دانسالا انئاطعا ىف ةرم

 مهتامدخو مهمامتعا عيمج اوهجو « طسوتملا رحبللا ىف ةيلاطنإلا ةئرحبلا

 اشيح اولقن .٠ ةيضراآلا تايلمعلا ةدعاسمو ةدناسمل ءانثتسا ريغ نم

 امنيح مهعفادم ناري انتاعطق اودئناس تركذ نأ قيس امكو « ونرلاس »

 ةيلمع ىلا فلخلا ىلا ةرظنو . فلعب ةبداعملا تارئاطلا مجاهت تناك

 : ىتاركذم ىف اهتيح ىف هتلتك ام ركذأس «' ويزنا >

 تايلوثملا ءاوس رمذت ع نم ءاسعلا ةقيلحلا ليطاسالا تلمحت

 ند وعسب اوماقو. هيلع اوعفاو أمم لوطألا ددملا وأ اهلمحت ىلع اومقاو ىتلا

 نشر



 ىلع ديزي ال ءانيم ةطاسوب قرف عبس نه رثكأ ويام ىف تغلب ىتلا تاونلا
 ٠ ةمئادلا ودعلا ناربت تحئناو كايا ديص ضروخح

 امور ىلا مدننلا

 ىف ةدوجوملا تاوقلا ىلع ناك امور لالتحال ةريخالا ةكرعملا تأدب ال

 ىذلا ىسيئرلا ناملالا نيومت طخ عطقتاو «نوتنيلاق» ىلا مدقتنت نأ «ويزنا»

 هتاوقلا دناق « كرالك كرام » لارنحلا نكل « وئيساك » ىف مهتاعطق دمب

 ءانبو ٠ ةلوهجم بايسال فادعالا هذه ىلا هتاوقو وه لصبي مل ةيكيرمالا
 هببسس ىأ كلانه نكي مل هناف دعب اميف اهيلا تملصوت ىتلا تامولعملا ىلع

 «كرالك كرام» فقوأ كلذ نم الدبو فادهالا هذه ىلا لوصولا نه مهعتمي

 ذيفنت ىف حمجن هنا ولو هأمور» ءاجتا ىف ةعقاولا «نابلا» لالت ىلع هموجع

 رثكأ نا ةقيقحلاو ٠ ريثكب مظعأ ودعلا» تلح ىتلا ةثراكلا تناكت ىتطخ

 ٠ اهيتطحن عاطتملا نم نات امور ىبونج ناملالا تاوق

 ٠ انكمم ناك ىذلا لكشلاب

 نيشيجلا نيب دروردسحلا تحضو امليحو ناملالا رحدل ىتطتح تعضو منيح

 ناكيرمالانأ حوضوو ةحارصب تتيب :ىتيرمالا سماخلاو ىناطيربلا نماثلا
 ٠٠ مامالا ىلإ اهوزاتجي نا ميئافلحو نييناطيربلا ىلعو امور نولتحيس

 لخديس هشيح نأ ةيسائم لك ني «كرالكد لارنحنل كك ؤأ ةيناك تنكاو

 هعجحش ىذلا ببسلا وه امدر ةريش ىف عمطلا نأ دقتعأ امئاذ ىننا ٠ امرر

 تالصاوم عطق ةصرن انيلع َءاضأ ليديتلا اذهو , همدقت هاجنا ليدبت ىلع

 هذه امور لالتحا ةثداح ناف لاح ىأ ىلعو «نوتنملاف» دنع ىسيئرلا ردعلا
 ةيقرب رخآ ىف ىلا اهلسرأ ةبيط ةراشاب اهركذي هرواهن زيا» لارنجلا تلعج
 «٠ اهيف لاق ذا طصسوتملا رحبلا ةترداغم لبق

 امك كل ةحضاو طلتخم قلل مادختسا نع مجنت ىتلا تائيسلا نا

 وأ تععنتقا دق تلك اذا اميقف تبحعت دقلو + لاحلا ةعيبطب ةحضاو ىه

 ريغ نم هنا ترعش لص ٠ امهو نيتيلاتلا نيتقيقملا نم ىأب عنتقت مل
 اطباض كتفصب نيتيكيرمأ نيتقرف نم فلأتي قليفب فزاجت نا هيف بوعرملا
 نم هنأ تركف دق كنا نكمملا نم كنا وأ « ةيلوتسملا ريدقت كديب ايناطيرب

 نم فلاتي قليفل ةصرفلا ءاطعا ةيسايسلا ةهجولا نم هيف بوغرملا ريغ
 نم قال حمسي الأ بجي هنا ىداقتعا ىف « امور لالتحال نيتيناطي رب نيتقرف
 ةطساوب ماحتقالاب كدايقل ةيركسعلا تانسحلا ححرت نأب نيتقيرطلا نيتاه



 دذديب تدصق دقل 2 ةيناكما رثكاز ةئيه نسحأ اينا دقتعت تنا تاعطق ىأ

 ىع تض رتعت نأ نكمت ةيسايس تابوعبفم 43 كنلع دعبأ نأ تاشضحاللملا

 نمض اهزارجا نكمب هب اكسع ةيلمع نلحاب مايقلا نم نكمتت نأ ساسأ

 * هب حج ومسملا تقولا

 تالراعتملا نمسح ىع ءانب عفو 1 - د 0 دجأو

 كف ىنكل رابتعا ىأ هل سيل ىسايسلا م ؛« اهنيح ىف ةدوجوملا
 ٠ دترمصأ هل امهالكو ةفزاحلاو تانبل و همسي: أ ماستقا ىف -كعف

 ى ىف لازنالا ليدق مني ىَح ردحب امرر ريرحن هيي تيقوت مت دقو

 ا  املانملا روهتشتلا و ىلا ه2 ةيححب راح ( د حو نأ «قدن ام زون :ثاسلا روعشلا مه امك : ةيخيراتلا ةنيدملا هذه ةوقس نأ «ىدنامر

 : 0 5 هاا 0-1 2 ا 5 ١ يع
 نر ف امس 0 سكن رعمللا تامحم ن1 ثشوزؤع تنل أك ىنل تاعاطقلا مس مسس 3 د قى 4 25 ب 9 1 ١

 ٠ هسفن تقولا ىف وىدعلا مئازع طينت

 نالا امم رثكأآ رصنلا تيقرت ديدحتب امتيم لشرش نوتسو ناك

 ىقدبأ ىف امرر بطقس دقو ٠ نيملعلا ىف ىمي رفالا قليفلا ةمد زهب امديم
 : و يتم هد وف : : ا 5

 َث ١ رص مم 5 امن رغ هل رسما تاوقلا ل نم سمول نيف ءاقلخلا سومبح

 ودعلا قيوطتو قالغالا تقفخأ «وئييساك بل ميزلاو ةشايوك ةكرح ناف

 ٠ ةمساح امور ةكررعم تناكو

 نييناطب ربلا تاكرالا ءاسؤر لبق نم امور لالتحا ىلع ةقئاوملا تمت

 ٠ ايلاطيا ىف ءافلحلا تاوق همدقت امم ىعقأ نوكيا ناتيرمالاو

 لكتب انتيحينارنسا عم اده معالتنإ تنك كا خخ نعل

 عض رد نيعنات ىقبنا نار الثم امرر دنع فوقولا اناكما ىف ناك له ؟ ماع

 2 اانا ايناملأ بولعح فدذدقغعل «ءاسح وقد تاراطم ىلع ديلا

 ريه ايلاطيا وزغ نم فديلاو ٠ الماك دصقلا هصقنب ةسفن لاؤسلا

 مهداعبا دصقب ناملالا قرف نم نكمم ددع ربكأ لغش

 0 0 ب روآ ى هرغ لانش ْئَف
1 

 هر ىف لاح هبآ ىبع هلال اصضاد دصغقلا اذه ذيفنت ىف ادحاجن ناك

 0 املاطنا ىف هم دختسم ةين املأ ةكرف نوعبرأو سمخ كلاته ناك رخآ وأ

 نم ةعونتم 7 قازوتلا نم ةقرقو ةيلاطبا ةيماظن قرف عبرأ ايعمو

 ةدايعقهلا تناك تاعطقلا هذه نب نمو 5 سورلاو نيك افولسوكسفتلا

 جلرر وح نم دده ه6 5 ملا رفعت 2دق يد تمازغ لف 7 ةنالألا

 يلا هذهو ةلوطبب ونيسساك نع تيعفاد ىتلا ىلوالا نيبلظملا ةقرف

 دال ةاتيسألا "ينغ .ندقاوت ملا هئاك تنكس تق هتيم عم نأ 0



 ىف لتاقن نكن مل انناف اذكهر ٠ ناديملا ىف اهئاقبل ةمزاللا تادادمالاو

 ٠ عاتملا طقس نم تاوق ايلاطيإ

 اهنم نامث « ةقرف نيعبرأ هعومجم غلبي ام ايلاطيا ىف انمدختسا دق

 وزغل دادعتسالا ىف كارتشالل *١95 ةنسةدحتملا ةكلمملا ىلا تلقن دق تناك

 مت نيح ىف ١955 «4 ١5155 ىماع ىرخأ قرف رشع اهتعبنو « ابروأ لامش
 تعضو ةرشابم امور لالتحا دعبو 5 ماع نانويلا ىلا ثالث ليوحت

 هلمعتسا دق ناك ءانبلا اذهو «ىناكسارف» ىف الليف ىف ةيمامالا ىتدايق

 ٠ هيسقن ضرغلا اذهل «جنراسيك» لاشرامدليفلا

 «سطمس » لاشرام دليقلا انراز دق ناتو مايأ ةعضب كانه انمقأ

 ىف نشيعن نحن : ليام نيرئازلا لجس ىف نود دقو ٠ ةليل انعم ىضقو
 نأ ةيناث ةرم ىرن امنيح خيراتلا نم ةريخالا بقحلا هذه نم ةدحاو

 ىتم فرعنال نآلا نحنو « ريسملا ىلع موادو همايخ مده دق ىرشبلا سنجلا

 ٠ هتلحر ىهني نياد

 نأ لبق نيتس ةدع تضم ٠ حموضوب اهتركذ امك هتاملك هذه تناك

 دق ناك ةسارك نم هبتك ىذلا اذه ذخأ دق ةقيقحلا ىف ناك هنا فرعأ

 ىف هلاقام ةلمج نم اهيق لاق ىتلاو ةدحتملا ممالا ةئيه عامتجا ىف اهبتك

 ككفتو زتها ميدقلا للصالا 6 ةيناث ةرم كرحتيب ىرشبلا سنجلا نأ : اهرخآ

 ةميظعلاة بي رشبلا ةلئاقلاو تنبرض مايخلا ٠ ةينأث ةره ةعئام ءايشالا تراصو

 م ةينأث هرم راسنا

 ىئضقو ايلاطيا ىف هشويج سماخلا جروج كلملا راز ليلقب اهدعب
 اسنك «انيزلود 2 ةريدعبل ىقرشلا ءىطاشلا لع ةدايقلا ىف اعوبسأ ىعم

 ءىطاش ىلع انيشمو نيركبم ةيمامالا تاعطقلل تارايزلا ىدحا نم نيدئاع

 فرصتن ناكو اريثك تالوحلا هده لثم بحي كلللا نأ دقتعاو « ةريحبلا

 ٠ ءىش لك بحأ هنا ودبيو ايخرتسم ناكو ديع موي ىف هنأكو

 ىف احاترم نكس مل هنا ودبيو اهيف نكسيل ىمون ةبرع هتيطعأ

 ةيفاضا ةميخ تقحلأو © ىشارف ريغ اشارف لمعتسا دقو طيسبلا ىنكسم

 راتس هبسشي طاطملا نم عون نم عونصم زاتمم مامح اضيأ رضحاو ةبرعلاب
 ىدل حبصأت ىرخأ ءايشا ضعبو مامحلا ىناطعأ هترداغم نيحو تانولابلا

 ٠ تايلامكلا نم ريثك

 صخش اهكلتمي «انيزلوب» ةدلب ىف ةدوجوملا ةميدقلا ةعلقلا نأ تملع
 بقكب هنوفرعي مهو « ىقيقحلا همسسا فرعي نه دجويال نكلو ىزيلجنا

 ادرملا



 ةرميعتسم ترز ؛دنك ىف تنك امنيح تاونس ةدع دعبو كا

 ةيزيلجنالا ناسرفلاةبيتك ىف مدخ دق ناك ىدنل ريا صخش اهكلمي ةريغس

 ددرتأ ترصو «شور» ةعطاقم ىف «ريساج» ةنيدم جراخ ا

 «انزلودب» مساهل .تركذو ايلاطبا دزغتحمن انك مايالا دحأ ىفو « هترايزل

 ةنداصم كلذ ناكو اريخاو هيبأ نع ةنرو كانه اراقع كلتمي هنا ىنربخأف

 *اهيف ىتماقا ءانثأ نك هنع تعوس ىذلا » انيزلوب » ةعلق بحاص تدحو

 ناستنئا لشرشت نوتسنو نم اهتيقلت ىتلا ةريثكلا تايقربلا نم

 ىننأب رهاظتأ ال فوس ىنناف اذهلو .2 تاذلاب دهعلا كلذب ىناركذدت

 ءودهةرتف ءانثأ ىف ىنتلصو ىلوالا ٠ تقولا كلذ ىف ةسامحب امهتلبقتسا
 لمعتسست اذامل ؟ لمع الب سلاج كنا ودبي ؟ لمعت اذام : ىلي امك ىهو
 ٠ ؟ لابجلا ربع ةريبك ةكرح ىف كعورد

 تاعقنتسم ىف فقوتلل انررطضا امنيح ىنتلصو ىرخالا ةيقربلاو
 ؛ذامو « لابجلا لخاد رجمزت 0 < : اهيف لاقو ويزنا

 ٠ ءىطاوشلا ىلع ع عرمتب اتوح ؟ دجأ

 ةيجيتارتسالا ةيحانلا نم ايلاطبا ةلمح ةحصب ىناميا دقفأ مل ىننا

 ىلا اهيف هلك لضفلا دوعي ىتلاو تنثدح ىتلا لمالا ةبيخ نم مغرلا ىلع

 .بصنم ىلوتل ىسفن برقأ تنك امنيح فسالاب رعشأ نأ دأ نوتسنو ماهلا

 رثتكأ تنكو « ىنييعت ىلع قفاوي ملو ابروأ ىبرغ ىف ءافلحلا تاوق دئاق
 نادلب ةدع نم ةنوكملا تاعطقلا عدوأ نالو بصنملا اذهل باهذلل اماجحا
 لضفأ انأف لاح ىأ ىلعو طسرتملا رحبلا ىف ىتدايق تحت تبراح ىتلاو

 ٠ ةداقلا

 ٠  سورلا  انيزلوب ةريحب ىلع ةحارتسا
 «فولوموجوب» ىسورلا ريفسلا ءاجو «انيزلوب» ةريحب لحاس ىلع انك

 قوف اهتاذ دح ىف ةرايزلا تناك ٠ انترايزل اموي ايلاطيا ىف ايسور ريغس
 وكشي ناكو امور ىف اموي « فولوموحوب » تلباق دق تنك دقل ٠ ةداعلا

 ةلطع ىضقتو ىتأت نأ ىف بغرنت له : هل تلق اذهلو ٠ ماحزلا ةدشو رمحلا

 باجكف ؟ انيزلوب ةريحب لحاس ىلع ريغصلا ىميخم ىف ىعم عوبسألا
 كعم رضحأو ملضفت نذا تلق٠ روضحلا بحأ ىننا ادج كركشا ىننا الئاق

 هل تأيه ةحارلا نم طسق ربكأ هل ءىيهأ نأ ساسأ ىلعو ٠ هديرت نم لك

 ٠ هعم نمو وه هتماقال ميخ ثالثو ايكيناكيم ابراق
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 ناكو ءاشعلا دعبو ©« صاخش/ ةعضب ةعمو تبسلا موي ءاسم لصو

 : تلق ةرشع ةيداحلا وأ فصنلاو ةرشاعلا وحن ىف فرصنن نأ ضورفملا نم

 ٠ احابص ةنماتلا ةعاسلا ىف راطقالا نوكي نأ مكبساني لمع

 سورلل حابصلا ىف نكي مل نكلو « مانيل انم لك فرصناو اوقفاوف
 داعف مهل ثدح اذام ىريل «كرالك تربور» ىقفارم تلسرأف « رثأ ىأ

 كلذ نوكي نأ نكميال ! اويهذ تلق اوبهذ دقل لاقو هجولا رمحمو اريحتم

 ميَخ ثالث ىف مهعضول اوحاتري مل مهنا حضتا ٠ اوبهذ مهنكلو سأبال لاق

 ىلعو ٠ مهذم ةيلاخ تناكو « ةدحاو ةميخ ىف مهلك اويسدكت دقو ةلصفنم

 ةميخلا دومع ىلع سوبد ىف ةقلعم قرولا نم ةعطق كلانه تناك لاح ةبأ

 ديعاومو مهم للمع كلانه فسالل : ىنعملا اذهب ةلاسر اهيلع ابوتكم ناكو

 ٠ اهاوس ءىش الو طقف ةظحالملا هذه « ةدوعلا تمزلتسا امور ىف ةررقم

 لئاسر ةبأ تدرو دق تناك اذا امع انتدايق ىكلسال بتكم تلأس

 ىف امور ىلا ةعيرسلا هتدوع تبجوأ ةيضاملا ةليللا ىف ىسورلا ريفسلل

 «فولوموجوب» نم ةملك ىأ اعطق عمسأ ملو ىفنلاب باجأف ؟ ليللا فصتنم

 ٠ ةثداحلا هذه دعب



 وتيت لاضشرام

 هنايمامع ىعم تحبين دارحس ند ارئاط عاج دقو وتس لاشراملا انرار

 نيومت ىف هدعاسآ تقولا كلذ ىف تنك ٠ ايفالسوغوب ىف ناملألا دض

 ناريطلا حالبس ناكو + ةيمفدملا تاعطقو ةيبطلا تاودالا ميدقنو هتاعطق

 .٠ ةيوج ةدحو هراعا دق ىكلملا

 « انيزلوب م ةري># ىلع فرشل طوس ةرحش معطألا ةميخ جراشخ تناك

 2 ىل ءاتل لوا اذه ثنا ٠ هل رتسملا ان اقالع انتحبو اهتحت انسلجق

 تفرع امنيحو اببحمو ابيط الدر ناك ©« ةياغلل هعم ارثاتم تنكو « وتين »
 هتدعاسم ىلع ارداق تحاصأ هتادايتحا تناك اذامو ةقدب ناملألا مم هلكاشم

 ىف ليلقب )» اتلاي رب رمل وف اعد ةيناثك ةرم هتلباقو - لبق ىذ نم رشكأ

 نكن علو :قيش ايم !رورس نك“ ةلاحت ىف هيلقاق ىف + [لاطبا نر. نخااؤأ
 هذه لبقتسم ناك امتيح اتسيرن قيرط ىف هتلياق ٠ ةيصخش ةلباقم هذه
 ايفالسسوغود ىف لاشراملا ةرايزن تبهذ املو ٠ ةيواهلا ةفاح ىلع فقي ةئيدملا

 ىسورلا ىركسعلا بودنملل ىتيغر رهظا نا ىل نع ٠ اتنأاب » رمتؤم دعب
 ثحبلا ساسا ىلع : نخويملت ٠ لاشراملا ةلباقم ىف « دارحلب » ىف دوجوم ا

 ٠ انتايملوع ططخ قيسنت نكمملا نم ناك اذا اميف

 دقو ةسسور ةرئاط لع دارحلب نم ترطو ةعءرسب تابيترتلا تذختا

 انشامح ع ةرغص ةبراغلب ةبرق برق اتطبه 3 ىسفند اعدوقأ نأب ك فسم

 ةماقم ودبت اهنأ تظحال َى 1 نخويبلت د: لاشراملا ةدايق ىلا ةرايمس

 ٠ ضويج ةعومجم ةدايقك طاشنلا اهصقني هنآو اثيدح

 دقتعاأه لبيع ةيلزنملا ةدامحلا نم عونك ىتم دخ ىئنع مايقملا ةيسور ةأتف تنبع

 تايفستسملا تاضرمم ىسالمب ىنركذي بيرغ لكشب ابايث ىدترت تناك
 اذه نأ دقتعأ مل . ىفرغ ىف ىتلا ةكيرالا لع مونلا ديرت اهنأ ودبي ناكو
 ٠ بابلا تراخ ليللا تضمأ دقو 4 دوصقملا وه ناك

 ةئداسملل ةيفاك تناك اهدكل ةينسررلا ةغللاب ةيوق ىتف رعم نكت مل
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 شويج ةعومجم ةدايق نكي مأ هنأ ىف ىداقتعا دكأتف ء ةحرابلا تلاق ةيرقلا
 نوبغري ال سورلا نأ لمتحملا نمو ٠ ىلابقتسال اتقؤم ميقأ هنكل ةرملاب
 ٠ مهشويج ةعومجم ةدايق تناك نيأ فرعأ نأ ىف

 رهتشا ىتلا ةوافحلا رهاظم عيبجب « نخويبلت ٠ لاشراملا ىتلبقتسا
 را ا ةينبلا ىوق الجر ناك ٠ سورلا اهب

 يلاشراملا قرافي مل « فيزوج ٠ لارتج لينولوكلا هناكرأ سيئر ناك
 دعب اميف تبث ىذلا ىنظ قدصو ءاشعلا ءانثأ ىف ةبناحب سلح دقو

 * ةيسايسلا ةرادالا ىسيئر نان هنأ

 ىتلا تايلمعلا نع « ءايشعلا لبق ضصاخ لكسب لاشراملا عم تثحابت
 ملو ٠ ةقيقد تاقيقحت ىلا عضخت انتايلمع نا : لاقت هفادهأ نعو هصخن
 تايلمعلا ةرادا ىف هنايحالبس نع هتلاسف « اهنم هصخيام لوح احضاو نكي
 ةيفاضالا تاليكشتلا تاو ؛ ل و ل لاقف
 نأو وكسوم نم اهتادادماو اهنيومت ىتايو هيلا لسرت ةيلمعلل مزلت ىتلا
 امنيحو ©« تايلمعلا يح جيو ه0 رمق ةطخ ٠ ةييبت' وخ" ليس نإ هيلع لك
 الو ةيلمعلاب تماق ىتلا ةيفاضالا تاعطقلا عيمج بحسن دصقلا متي
 ٠ كلذ نم دعبأ ناديملا ىلع ةرطيسلا ريست

 ةطرشا نم لاشراملا لظحال ءاشعلا لبق تاظحل عمضب هب تدرفلنا املو

 « ىلا تنم » مايأ نم ةم.دقلا ةيرصيقلا ةيلاديملا لمحأ ىننا ىتايلاديم
 اضيأ انأ © لاقو دهنت اهيلع هعبصا عضو الو ٠ نيعطاقتملا نيفيسلا عم
 نخودلت 0 لاشراملا ناك دثل * هلادتر ران ل حمس هل نكلو اذه ىدنع

 ١559 ماع تام دقلو ميدقلا ىروطاريمالا سرحلا ىف ةبيتك دنا



 :ملات

 نا: ١9468 ماع رياربف ىف اتلاي تاثداحم ىف ةره لوال يلاتس تلئاق
 ٠ هل ايتدهاش ىتلا روصلا ىلا ةنراقملاب دقتعأ تنك امم ريثكب رغصأ همجح

 ذاذر هيسشي ىذلا هرعش ناكو : مقيلا ىضعب هيفو رفصأ هنرشب نول ناك
 ناتملظملا نات ريغصلا هائنيعر ١ هسأر ةمق قوف افيفخو مامالا ىف افيثك رطملا

 نأ نئكمي نكلو ٠ تكنلا قلئطيو ارورسم نوكي امنيح ةصاخ ةضمو امهل

 سنالملاب الا هدهاشأ ملو ٠ زررسم ريغو ايدج نوكي امنيح اعورم ودبي
 ٠ ةيركسعلا

 طئارخ ةفرغ هعم لمحبي مايالا كلت ىف « لشرشت نوتسنو » ناك

 هذمج ىف مايالا نم اموي تنكو - نكر طباض هل اهمظني لاتقلا تاهبحل
 لأس ثيح نكرلا طباضلاد مجرتمو نيلاتسو ٠ ةموكحلا سيئر عم ةفرغلا
 انيطعيو ةيسورلا تاهبجلا ىف ىبرحلا عضولا حضوي نأ نيلاتس لشرشن
 ةئيبحخلا هتطخل افصو مدقو دئاقلا جرحأ دقو ٠ لبقتسملل هططخ نع ةركن
 ٠ امهبم اقصو ناك هنأ تننظ ىذلاو

 ططخ نع داقتعالا ىلع انلمحت لئالدلا تناك املثم فرعي ناك اذا امأ

 عضاخ اذهف انل اهراهظال دعتسم ريغ ناك اذا اميف وأ ةيسورلا شويحلا

 «نوتسنو» هيلا ههجو لاؤس نع اريطخ اباوج « نلاتس » باجأ ٠ نيمختلل

 - : لاق ذا

 نآللو « لاتقلا نيدايم ىف ىدنج نييالم ةعبرأ نآلا ىتح اندقف نحن

 « ارتامنيبالم ةعبرأ» فرعت ال تنك نا انلثم رشب ءالؤم ٠ برحلا حبرن مث

 ةرازو نم تسلط ايلاطيا ىف ىنتدايق ىلا تدع امنيحو ؟ كلذك رمالا لع
 ديزيال هنأ باوجلا ناكف عخيراتلا كلذ ىتح سورلا رئاسخ تاريدقت برحلا

 * نويلم فصنو نييالع ةعبرأ ىلع
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 - ليورك لابح ب

 ب كتومز طخ ل

 ريغو أعبربس ناكو هنم رفم آل المش امور نم ناملالا عجارت ناك

 غب ةعجارتملا مهتاوق نيبقعتم اهيف انعرسأ ىتلا قرطلا تناكاو © مظنم

 انتابابدو ةردغملا انتارئاط اهترمد ىتلاو ةقرتحملاو ةكورتملا تاب رعلاب

 ركاذت ةمواتم دحن مل ٠ دوقولا اهنم دفن نأ دعت اهوبكار اهرداغ وأ ةمحتقملا

 ةري>:و « ىزنوبدي>رب » ىف ةيوقلا ةرخؤملا سرح ىدلديلمع ضعب ادع ام

 نيب ودعلا ريس طخ ىلع نأاعقت ناتماه ناتطقت امهو « نميسسرْسا ارث 0

 دعب « ولرا » رهن ىلا ىشوي- ةعومجم تنصو دقو ٠ ىنميرؤو « تروغيل »

 طخ ىلع فوقولا ناملالا لواح, مل ٠ ادج ةليلق ةقاعا تايلمعل ضرغتلا

 رثكأ ىدحتلل ةراشاك رودسجلا عيمج اوفست اسنرولق ىفو « ونرالا ه

 كلذ عجو ليما « ىوحسيف ىتنود » رسج ادع ام + ىخآ ءىش ىأ نم

 فيفط ثبع ىف رسجلا ىسآر الك ىلع لزانملا ىف عماغلألا اوثبو ؛ورمد دقف

 ناسسنالا ردص حرشي امل هنا ! انمدقت ةقاعا دصقب زجاوحلا نم عوت داحبال

 نلبعتسم قوسللا ميم ايدجت" نس نآلا ونكت دك نيلاظمالا نأ قزو نأ
 ٠ رهنلا نم اهوداعتسا ىتلا ةيساسالا ةراجحلا

 نكمي ال ايلاطيا ىف « نينبالا ٠ لايج اودهاشي مل نيذلا كئلوأ نا

 © بونجلا نم ةمددتم ةوق مامأ ىعيبطلا زجاحلا كلذ ةيمهأ !اوردقيب نأ

 عطقاو مدق فالآ ةعيس وحن ةيبظعلا لابجلا هذه ةلسلس عافترا غلبي

 بونجلا ىلاو ٠ كيتايردالا ىلا طسوتملا رحبلا نم ةيلاطيالا ةريزملا هش
 تلغتلشا « ونرا » رهن ىتح لولت ىلا لابجلا لوحتت ماعلا ديسلا اذه نم

 ةدمل « كتومن » طخ .دييشت ىف « رلتشه » ةنواعل « ترو# » لامع ةمظنم

 ةيوقلا طاقنلا نم ةعومجم نع ةرابع وهطخلا اذهو ٠ ةئس ىلع 3

 ةينث ربع ليم ىتئام غلبت ةناسم نا دعيت لاع نكسي .اهنيصحت د

 ىبرشج « ورازيد » ىلا « تايروفيل ٠ رحب ىلع « ايرتيبس » نم 0 ٠
 ٠ كيتايردالا ىلع « ىنهمر و

 ناك اذكه ٠ لاممسشلا ىلا ةيدؤملا قرطلا عيمج قلغأ طخلا 0-0

 ةياهن برق رشع سماخلا شيجلا ةعومجم هجاوي ىلا ىركسعلا عضولا

 ىف ثنكو « وئرا» لامش فلخلا ىلا درط دق ودعلا ناك امئيح 0 ماع

 « ةرشع سمخ اهددعوىتيج قرف ةعومجمنمقرف عبستدقف دق امنيح
 ةيجيتارتسالا وزغلا ةوق اولكشيل اوبهذ ةيسنرفعبرأو ةيكيرمأ: اهنم ثالث
 نم مغرلا ىلع نكلو « اسسنرف ىبوتج ىلع لشافلا موجهلاب تماق ىتلا

 ندض



 تاوقلا نم تلاثاو رشع سماخشا سيجا .ةعومجم نم تاروقلا هده لك باعذ

 قيسي مل لكسبو مزعب همادقأ تبث دق سئيجلا اذه ناف ةزاتمملا ةنئاقلا

 . برحلا هذه ىف ليثم هل

 صخب ىناطيربلا نماثلاو ىتيرمالا سماخلا ششيجلا تارذ تفصع دعت
 ىنوتسا دقف ٠ ةيث ديم ةز وصب ادجات نيموجهلا الك ناكو « ”نلن ودك 5

 ىف « ثنومن ١» طخ ىف ةدهم ةطقن وهو « انوذو رءم ىلع نماثلا شيغا

 ىلا ةيدنكلا' ىلوألا ةفرغلا ةدايق تحت ىنانويلا ىقلبجلا ءاوللا لخد نيح

 * نيمتمسس ؟١ موي ىنميز
 لابج قوذ رمت ىتلا قيرطلا نه هطقن ىلعأ ىلع « انتوفذ هل رمم عتب

 «ارب < ىداو ىلإ ةدحمملا تاعفن رملا ممق عيمج ةدهاسشم نكميو « نينبالا 8

 ةغيث ةعلسأ نارين ناكيرمالا زكر دقلو ٠ ةطقنلا هذه نم زاتمم لكشب

 رسل ىلا" هيدا كاستل مدع لعد ريع ايسر كينغ ندع ديم
 بقلعأا كادتعالاو وهزلا 'دع أد رمملا ةينسق 2 اولصو أمهديح 3

 ةيرخصلا لابجلا نم ةريثكلا لايمالا مامأ اليوط شعب ملو فعضيو لعامضتب

 8 وسل علا ل لا يا

 ءزج لك ىلع ةظفاحملل تويراحي « امئاد مه امك ء : ناملالا نأ ىلع ةوالع

 ٠ مهيدبأ ىف ةدوجومل! ضرالا نم

 ششيحلا لبق نم قزمت دق « كنثومن م» طخ ناك دقت لاح ةيأ ىلعو

 نيثالد ملبت ةفاسم نشيجلا اذه لغوت ذا نيمتبسس ةياهن وحن ىف نماثلا

 ودعلا ىلخنو هفصتنم نم طخلا قرتخاو اموب نيرشعو ةتس ةدم ىف اليم

 مهللا نآلا ىتح هدي ىف تناك ىتلا ةتسصحملا .زكارملا هذه عيمج نع

 ٠ برغلا ىصقأ ىف ريغص عاطق الا
 ناك ني نكلو ايلاطنا ىف اميظع اراصتنا ءافلحلا شويح تزرحأ

 - لحجر هلأ رشع ةعبرأ ءدحو .نمأنلا شيلا رئاسخ تناك ٠ الهاي

 ٠ ةباد ىتلادو ارشع دتفو ٠ نيملعلا ةكرعم ىف هرئاسخ نم رثكأ اذهو

 ماو * نوضوعي ال اعبط لاجرلا نكلو « ةلوهسب تابابدلا ضيوعت منو
 راس نأ دعب « ةمات ةقشثب مقوتن انك ٠ الهسس زوفلاب راثئتسالا نكب

 ىلا مايقلا نم 0 نأ © حيدسفلا 3 ابنج امور ر» لهس ىف حاتقنالا

 رهن نم ةرمتسملا تاونقلاو هايملا طوطخ ةرثك نكلو « وب » ىلا عب ريس

 1 قوعت زجاوح لكاشت تناك هسفلن © ود » ىداو ىف « انجور »

 ٠ اهكوف لتاقن انك ىتلا لابجلا نه ةيمعأ لقأ لاح ةبأ ىلع اهنا ولو

 ىف هأهلا ةديددش تراص لا ةققدتملا فيصلا لويس تشثبل اع



 ةفاسم ىلع نماثلاو سماخلا ناشيجلا حبصأ دقف اذه ممو © توفمم فيرخ

 « انيمارو « اتولوب » « امههيفده نم ليلقب رثكأ وأ دحاو موي ةريسم غلبت

 ىلا ىئاهنلا رامدلا نأ ةعرس حعضتاو ربوتكأ فصتنم وحن ىف كلذو

 ىفر ١945 عيبر ىلا لجات دق ايلاطيا ىف ةيناملألا ىششويجلا رظتني ناك
 ىكل امئاد ىنقياضي نوتسنو ناكو ٠ ءارزولا سيئر ىنراز تقولا اذه

 امئاد تنكو ةيصخش ةروصب ةكرعملا دهاشيل ىمامالا طخلا ىلا ةذخآ
 هنكلو ٠ ةباغلل ةميظع ةيلوئسم نم ةلحرلا هذه ىف امل هبلط نم صلختأ

 تركاذت نأ دعبو « اذهلو ٠ ىضم تقو ىأ نم رثكأ اريصم ناك ةرملا هذه ىن
 هتذخأ « نيمدقتم انكو ٠ برحلا انحير دق اريخآو ايلمع نحنف ©« ىرجام لك

 انك اننأ وه ىفبني ىذلا ناكو ةمحتقملا تاعاطقلا ءارو بيج ةرايس ىف

 سائقلا ناف كلذ ىلا ةفاضالابو ماغلألا نم فلنت ملو ضرأ قوف ريسن

 ىلا املاس اريخآ هتلصوأ ىنكل ٠ انلوح نه زئثي ناك شئاطلا صاصرلاو

 ىهو ةاشملا تاشاشر ناوين عمسل انك ٠ داو ىلع لطي ةعرزه ىف تيب

 لتلا ةناح تحت رحمزت انتابابد تناكو ٠ ىداولا ىف ةعلعلم قلطنت

 قلطتو اليلق مدقتت 6« ةدراي ىتئاهمو فلأ ىلع هتفاسم ديزت ال ىذلا لبياقملا

 ةيناملالا تابابدلا ةمواقم مفادم نارين نم رتستتل فلخلل دوعن مث رانلا

 ٠ تابابدلا لامعأ مم لداعتت اهلامعأ تناك ىتلا

 ناكو « ةيقيبطت ةروانع دهاسي امك اذه لك « نوتسنو » دهاش

 تاهولعم ىلع تلصح اضيأ تقولا اذه ىو ٠ لمرلاب بعلي لفطك ارورسم
 بابض» ةملكب حالطصا هل اعورشم ناملالا ىدل نا « انتارابختسا قيرط نع

 ىأب مايقلا نم مهنكمت ةلاحب اونوكي مل ناملالا نأ فرعن انكو « فيرخلا

 ىف ةرطيسملا تاعفترملا ميمج لتحن نحن انمداهمو ٠ مهم ىسيئر ضرعت
 ٠ ؟ اولمعي نأ مهنكمي اذامك « زينابالا د

 بابضب روهشم « وب » ىداو نأ ساسأ ىلعو الهس ةلكشملا لح ناك

 ةطخ ىلا ريشت حالطصالا ةملك نأب نظلا بعصلا نه نكي ملق معيبرلا

 ىنعم اهل نكي مل باحستا ةملك نال ارظنو ٠ ىداولا ىلا مهتاعطق عفد

 ثحبلا عم حالطصالا ةملك الا ةيلمعلا نه قبي ملف « رلته » ىسوماق ىق
 ٠ اهانعمل لح داحيا نع

 انيق ىلا قيرطلا
 لئاقأ نأ ىناكما ىف نوكي انتزوح ىف ه وب اذ قىداو حيصب امئيح.

 بلالا لابج تاعفترم برغلا نمو لامشلا نم انهجاوت + تاهاجنتا ةدع ىه

 اذاو ٠ ةروعو لقأ ةقطنملاف ةيقرشلا ةيلامشلا ةهبجلا نم امآو ٠ ةمخضلا
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 ىلا انمامأ حتفست قيرطلا ناف « اناجلجل » رمم هنومسيام زايتجا نكمأ

 ٠«ةيسايسلاو ةيسفملا نيتيحانلا نم ةيمعالا ميظع افده ربتعت ىتلا «انيف»

 اهنم تايلمعلا ريدأل « اتديرت » ىبن ةدعاق ىل نوكت نأ بجي اذه ىلعو

 ةيبعسمشلا ةمواقملا تاوقهقب ريبك دح ىلإ اززعم نميألا ىحاتج نوكيو

 ٠ « وتين » لاشراملا ةدايقب ةيفالسوغويلا

 بنل و ةيليج « انارد ٠ رهبو « اتسيرت مل نيب ةعقاولا ةقطنملا نأ

 ىلا انئاعطق ناو اذه ه حاجتب اهانزتجا ىتنا ايلاطيا ىضارأب ساقن ال

 3 دانلبا# ىذلا ثذ لم عاجشو دينع ودع ىلع بلغتلا نم تندكمت

 ؛ فاسو مس 0 فق داخل نك نامبام ةحاسوب تنقاوتلا ول فوس «نينب الاد لابج

 ةركن سور ملا اتناقيح لبق « انيق ه ىلا لوصولا ةركف تناك 0 اهدعب امز

 اذه عدو 2 ىتدايق ىف اين دبه اعانشقات دقو 3 راصنالا اهل رهبت هيي

 نقيتن نأ لبق هناوال اقباس ربتعي هذهل ةيلمعل طيطختلاب ءدبأا نأ

 ثدارللا ترج امتاو :١95 ماع ةياهن ليق « وب » ىداو ىلا لمصتس أننأ نم

 - كنت ند ديعتب 6 3 اننآ عه ع ءاتسلا كلذ ىف ه« وب » ىلا ليصت مل اننا

 ةيعو ند ىتاغحالم ىن اهينا ترشأ نأ قيس ىتلا نوجارد ةيلمع نإ

 ةيدرغلا ةهيجلا ىف برخا ةيجيتارتسا لوح « رواهنزيا » لارنجلا
 سطيش ١3 مود أب) ددحاألا مويلا ىتح نازيملا ىت ىقبتس ابلاغ تناك

 ٠ اهيف رارمتسالا مدع لامتحا كانهو ١955 ماع

 نوكتساه تحرشو وينوي نم ؟؟ ىف ىتدايق ىف عامتجا ىلا توعدو
 ٠ ىدي تحت تناك ىتلا اهسفن تاوقلا ءاقب نمضأ تتنك اذا ىططخ هيلع
 انءامأ قيرطلا متف وه ايلاطيا ىف اننايلمع نم دصقلا نوكي نأ بجي ناك

 رمعو ايناطيا ىقرش لامش ربع ىرب مدقت ةطاسوب ايناملأ بونج وزغن
 ضرأ ىلع ةرشابم ةروصب لتاقن انئأان .نساسالا اذه ىلعو « اناجلو ,

 تاوق راضحال انررطضا ول ىتح اهنع اوعنادي ىكل ناملالل ةيسنلاب ةيويح

 حفاسصتت تأ ىف تايناكمالا انيدل نرخ نأ ءببجيو ' قرشخأ تاهبج نم

 « وتبث » لاشراملا تارق مهو نفت ! .شيحلل ىب وذجلا حانجلا عم انيدبأ

 ليد ايسترث بوث ىلإ مدقتلا ىع ةيديمعلا هداهل ةديحولا ةقيرطلاو
 لقأو ةبوعص رثكأ ةيبلمعلا هله نوكتسو 4 ةرنلهسشلا بلالا ناعفترم

 5دئاف «٠

 « زينإلا ١» لامش ىلع ةظقاحرلل 'دعتسم ناك ودعلا نآ تردق دقل

 ا4سفن تارقلاتو رارقلا اذه ىلع رص مأ ١) اا موقد اهتم درطي ىتح

 ةوالع * ثر !وكلا هب لحتو ىفخيسس هن هنأ تباتلا نم دن ىف ةدوجوملا

 ه؟١ا



 ءانلتسلا ناتارأ ءاسؤر رارق ناكو هدض انتارق دشحت نأ انناكما ىف نأ ىبع

 امكو + عوبلسا رحت دعب ذختا دق ١ نوجارد » ةيملمعب ريسلا نمضتلملا

 ةيلمعلا ءدب دعب ىبتح شاقنلا ىف ه لشرشت » رتسملا رمتسا دقف تركذ

 ىتنأب راطخا عم ويلوي نم ؟ موي رارقلا اذه ىنلصو + مايأ ةسمخ ةدمل

 ءارز/ال» وحن ىلا يضفختتس ةيوجلا ىناوق ناو 6 ىرخأ تاعطق دقفاس
 'ذكهو ٠ ايلاطبا ىف ناملالا تاوق ريمدت وهو هيلع وه امه ىبجاو ىقب

 ٠ ايلاطيا ىف وزغلا تاوق ةيمنت ةيناكما ىف لمأ رخا عاضأ
 نم اليم ليسمخو ةئايثالث ةفاسم انعطق اننأ اديج فرعأ انآ

 لار رهشأ ةرشع ةدم ىق « سنرولقو » < ىنميدر » ىلا « ونرلاس ه

 هنأ » امئاد دقتعأ تنكو ٠ ةفاسملا هذه ىفعض انع دعبت لزت مل ه انيف »

 ةوقب مامالا ىلا مدقتلا ىبف رمتست نأ ايلاطيا ىف ءافلحلا شويج ىلع ناك

 نامزلا قئاقح نع رظنلا فرصب « عسوأ رصن ىلع لوصحلل ةديدج ةعفاد

 4 موقتام باسح عم ريخأتلا ند قئاوعلا كهبيرستا نأ نكمي امو ناكملاو

 هتفصو تنك امم الدب « رتبت » لاشراملل ةعباتلا ةيرسلا تاوقلا ةمظنم

 تايوتعملل اضفخم ابيس تناك اهتأب ةلاحلا تفصو ثيح  ىتاركذم ىف

 ١955 ٠ ماع ةعئاضلا فيصلا رهشأ ىف نتاعطقلا ةءافكلو

 ناكو ٠7 نييكيرمالا ماهلاو ىحو نم اسنرف ىبونج وزغ تاك
 ناعطقلا تناك الو كورب نلا ناك كلذكو هدض عقاولا ىف « لشرشت »

 ناك ةيكبرمأ تازيهجتب ةزهجمه وأ ةيكيرمأ اهلك ةيلمعلا ىبق ةكرتسشملا

 ةعباسلا ةقرفلا تبحسنا اذكهو ٠ ةيلمعلا هذه ىف ةريخالا ةملكلا انئافلحل

 بونج ةلمح ىف اهناكم ذخاتل رششع سماخلا شيجلا ةعومجم نم روفلا ىلع
 ٠ ىئاهنلا رصنلل ةبسنلاب ريثأت ىأ اهل نكي مل ىتلا ةيلمعلا كلت ٠ اسنرف
 انآ ٠ ايلاطيا ىف ىتدايقل ةريخالا هترايز لنيح لوجيد لارنجلا ىل لاق

 هدودجو 4 ناوج » لارتجلا تاكو ىسئرفلا كقليق دخأل ادج فسآ
 ةاصرفت نم نييسنرفلا مرحت الأ كيلع نكلو ؛ كتدايقب ادج نيرورسم

 ا مهنطو رب رحت ىف ةمهاسملا

 ٠ ةيضتلا ةضقانمل الاحم دجأ مل سساسالا اذه ىلعو

 (كرتحم ايدن> ناك «٠ ناوج » لارنجلا نأ ركذأ ةبسائنملا هذهبو

 < ايقبرثا لامش ىف ةليوطلا هتمدخ ءانثأ ىف ةريثك براجت هيلع ترم
 ةيملاعلا برحلا ءانثأ ىف نميالا هدعاس ىف اغيلب احرج حرج دق ناكو

 دهدشبو اعراب ادئاق ناك ٠ ىرسلا هدب ةحتلا ىدؤي ناك اذهلو © ىلءالا

 نيعراب اوناك نيذلا نييدنليزوينلا عم ةنراقملابو ٠ ىصخشلا هلجس كلذب
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 قليفلا ناف ٠ كراعمنا جاتتفاو ةيحضتلل دادعتسا ىليعو راشتنالا ع

 ددعلا عافد ىف فعض ةطقن ىأ نم ةدانتسالاب عرسأ ناك ىسنرفلا

 3 ىحنسالد ىرنال قد 8 كا ةدايقد دعب اميق قليفلا آدم ا 59

 00 5 اين ىلا 08 هنأ و وا را ىصن 0 : تاك ل هنأب نعش

 ىون» قيرط نع ايناملأ طساوأ يف بونادلا ىلاعأ ىلا ىرئاد مدقتب هماين

 * ه روزا ىد

 0 ىف ةمزا

 سم ١١ موب طيسوتملا رحبلا ىف اينعلا ءافدحلا تاوق ةدايق تملست

 لينقب ةدايقا ملسسأ نأ ليقو ٠ نودليو وه نر نما ١554 ريميد
 برح ناترأ سيئرو ةموكحا سيئر ةلباتل ندنل ىلإ تيعدتسا دق تن

 « ةيروطاربمالا

 ةرملاب احاترم تسن انأ : ىل لاق « لشرش“ نوتسنو  تلباق املو

 بهذت نأ كديرأ ايناطيا ىلا دوعت امنيح ٠ نانويلا ىف ماق ىذلا عضوا

 لكشلاب معضولا عم لماعت ٠ كانه ىرجي ام ىرتو انيثأ ىلا روفلا ىلع

 5 رارمتساب ءىش ل مك ىلع ىنعتحاو أمزال ها ىذلا

 ىتو « انرزاك , ىف ايلعلا ءافملللا ةدايق ىخ ةدحاو ةليل تيضق

 « ناليمكام دلوراه م, ىسايسلا ىراشتسم 3 انيثأ ىلا ترط ىلاتلا مويلا

 , ميا نسالا ه بزح ىلا تحوأ ةيعويسشلا نأ وع هانفرع ءىش لوأ ناكو

 «سروباريبهءانيم تنتحافةيئانويأ) ةيلامعلاوةي ركسعلا هعورف كي رحتي ايبسم
 ام انشنل ةرايس تسلط دقو ٠ هلخدت نأ ريغ نم انيثأ راطم تقولو

 ل يسارا ابل ا باجل نا نب نقيلشف انك ىك هي ركام اهتانانتا نبأ باح
 تناكاو « ةئيدملاو راطملا نيب ةعقاولا ةنطنملا لتحي ء مدا سالأ » بزح ثان

 ةراس رابخالا هذه نكت مل ٠ نييعويشلا ىديأب تانوفيلتلا عورف ميمج

 اخد قش اناعطق دئاق عم ادن وقينت نويعويشلا ىنلصوأ دقف ادع 6

 0 لحر فنالآ ةسمخ 4 دابق تحب ناك ىذلا 2 هي :دلانور م لا ردجلا

 غلبت ةفاسم اناقنل بسانملا تقولا ع ناتعردم ناتراسسم تءاحو

 انك تاصاصر ةدعل انضر رعت دقو 01 ةيثأ ىلا لايمأ هع وأ 00

 ٠ فقرتن ىل اننكلو ةلحرلا ءذع ءانثأ ىف ةعردملا رادح مدصت اهعمد
 3 5 3 ةللدكلا ل 2-5 ا لا يال 5 1 5

 5 ا م ل ارح « قدملادذك ر ١ حب ىف ركمس كك ة ةدامق 2 ةرلؤش 20

 5 ١ 0 < 1 1 4 د 0 رو 5 1 ا
 هن رعي 1من 81 سمع خم مع ا أ يع عيت نشبت ودام م8 نادم 2 عم 7

 لنفي



 ةيركسعلا اننإوذ ةدايق مضي ىذنإ ايطسو ناتو : ةنيدملا ءازجأ مظعم ىلع

 ةعزوم نؤملا سادت أ عني ال: 5 قامت كاك ٠ انيديأ ف لزي مل انترافسو

 سل ةمظنم ريغ اهتسارح نكلو انناهطت فارشا تحت راطملاو انيتأ نيد

 ىفكي داتعلا نم ىقيت ادو مايأ ةعسل ىفكي ماعطلا نم ىقبت ام نا تملعو

 لارنجلا ترمأ ٠ ةعيرس باءارجا ذاخنتا نه دبال ناكو طقف مايأ ةثالثل

 تحت طسوتم زك رم ىف سادكالا هذه نم هنكميام لك عمجي نأب ىبوكس
 ةيقابلا زكارملا ةيوقتو ء انيدابأ ىف راطخاب ظافتحالا نم دكأتلاو ٠ هفارشا

 ايلاطنا ىف ىتدايق ىلا تقربأ ٠ نآلا دعب ةراغ ىأ منمو انيثأ ىف انيديأب

 هذه دصق ناكو + ةنكمم ةظحل برقأ ىفو وحلا قيرطب ةقرف لاسرا ايلاط

 حضولا حيضوتو راطملا عم هطبرو ءاتيملا ىلع ةرطيسلا وه ةديدجلا تاوقلا

 ةتباثلا ةدعاقلا هذه نم نامأب تايقلمعلا ةرادا نكمي أاهدنعو لحملا

 ٠ نييعويشلا نم اهلك انيثأ ريهطتل
 : ربيل دلانجير » رتسملا ىناطيرلا ريفسلا عم ءاسملا كلذ تيضق

 ثدحو ©« هترافس ىف ارصاحم ناكو دلانحير ريسلا دعب اميف راص قذلا

 رتسملا عم اسهيف سلجأ تنك ىتلا ةفرغلا ىلا ةيران ةقلط تلخد نأ

 8 ريقسلاو تاليمكام

 «ناليمكام رتسملاو اكراث ايلاطيا ىلا ىلأتلا حابصلا ىف انيثأ ترداغ

 نكمم تقو عرسأب دوعأ نأ ىرورضلا نم ناك ذا ىسايسلا عضولا ةيوستن

 بركس لارتجلا ناك ٠ كانويلا ىف ىركسعلا عضولا ةيوقت ىلع لمعلل

 اوناكعراوشلا ىف بهذي ناك امنيأو ا ا

 ردتب نأك هنأ دقتعأ ال نكلو ٠ ويموكيس  ويموكنم : ايبحم ءادن ةنودائي

 ٠ احيحص اريدقت هب ةطيحم تناك ىتلا راطخالا
 ه8 تم.سر5 كلذكاو ىناكرأ طايبض ةريخ نم اطباض هل تلسرأ

 ةدايش ملستل « ثروو نسكومجم » لارنجلا ةدايقب رشاعلا قليفلا ةدايق

 نيينانويلا نس هماتم ولعل ارظن اماع ادئاق ىبوكس ىقبو تاوقلا تايلمع

 ٠ تاسترتلا هذه ذيفنت مث امئيح ةعرس ىركسعلا فقوملا نسحت دقو

 ةيزكرم ةموكح نانويلا ىف نكت ملو اضماغ ىسايسلا فقوملا ىقب
 دعب الا مضاو لح كلانه نكي ملو « عاضوالا ىلع ةرطيسلا اهنكمي ةيوق
 سيئر ناك + ةياصو سلجم ىلا هتاطلس ميلستب تنانويلا كلم عنتقا نأ

 لكاشلملا لحل ةتابلط صض رع دق انشأ نارطم 8 سوتكيساماد ١» ةققاسألا

 سيئر ناكو ٠ ةموكحلا سيئر ىلا هرودب اهمدق ىذلا ناليمكام رتسملا ىلع

 هيزن © قاخي الو ناملألا ةازغلل عضخي مل «© ةميكشلا ىوق الجر ةفقاسألا
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 ملو ةحارلا فرعي ال هبابش ىف ناك ٠ نانويلاو ناملألا نيب همارتحا هلو

 ايناطي ربل ميمح قيدص هنأ تبث دقو ؛ ةينامسجلا هتوق تاوفنع ىف لزي

 ىلع فطملا ريثك ناك هنال هنع ضار ريغ ةموكحلا سسيئر نأ دقتعأ تنكر

 هعمو 1955 ةنس داليملا ديع موي ةموكحلا سيئر لصوو ٠ راسيلا حانج
 ةروهسملا « نسكاجأ » ةفيفخلا ةعرادلا رهظ ىلع انيثأ ىلا نديا ىنوطنأ

 مم امهتلباقم بيترت متو : ةنيفسلا ىلع ايقب ثيح « تيلب » رهن ةكرعمب
 ٠ ىلاتلا موجلا ىف نارطملا

 هيلع ودبي ةلياقملا لبق هتفرغ ىف ةكيرأ ىلع اسلاج نوتسنو ناك
 فداصتو « ةيمهألا ليلق انيل ايسايس انهاك لباقيس هنأ عقوتيو لسكلا
 * هل ةحضاو ةلباقملا ةروص نكت ملو اقياضتم ودبي ناكو هعم تلك نأ

 لماك ىوق ةميظع ةيصخش وذ لجر ةفرسفلا باب نه رهظ اهدنعو
 ميظعلا هسار سابلو ءادوسلا هتيحلب مادقأ تس نم رئثكأ هلوط ةلوجرلا

 حضاو ريئاتبو ةشهدب ٠ لشرشت و ضهنف ٠ قالمعلاك ددبي هلعج ىذلا

 ةطاسوب امهنيب ةشقانملا تأدبو اعم انسلجو ٠ ةفيض لخد امنيح ةياغلل

 قبي ملو نارطملا هيلع ضرتعا ائيش لاق سيئرلا نأ تظحال ٠ مجرتم
 مت دقو ' ةياغلل ةظحالملا ىوق هتطبغ نا ©« ةظحللا كلت نم * كش ىأ

 دلوراه ىلإ مهافتلا اذه ىف لضفلا ناكو تقو رصقأب امهئيب مهافتلا
 . ناليمكام

 اجايترف قدنف ىف ىلاتلا مويلا ىف ىرخأ ةلباقع ىلع قفتا دق ناك
 ةيجراخلا ةرازو ىف من ذا ةلظحل رخآ ىف ريغت عامتجالا ناكم نكلو ريبكلا
 عيمج فسن اهب دصق قدنفلا ءاتنب تحت ةلبتق فاشتكال ارظن ةينانويلا

 عامتجالا ةفرغ تدهاش ىنناب ركذأ ةيسانملا هذهبو ٠٠ نيعمتجملا
 ةدئام تأيص دق تنك ٠ نانويلل ةريخالا ىترايز ءانتثأ ىف ةروكذللا

 تناك ةيئاب رهكلا ةرانالا نآل ناديملا حيباصه ىف ةرانالا تنملو عامتجالا

 نارطملا ةسلجلا ىسأرو ٠ ةنيدملا ىف برحلا بيسب ةلطعم تقولإ كلذ ىتح

 ناصخش كلانه ناك نييناطيربلا نه نيرضاحلا بناج ىلاو « سوئيكساماد

 ناكو ىسور صخشو ىسنرفلا ريف_سلاو « ميا سالا ١ بزح نالثمي
 نكمتت ةرقتسم ةينانوي ةمركح ذداجيال ثحبلا وه عامتجالا اذه نم دصقلا

 ىف ءىش ررقتي مل هناف لاح ةيآأ ىعو « ةيعيبطلا اهتلاحلا رومألا ةداعا نم
 ةدعل « مبا سال ه٠ مم هتاثداحم ىف نارطملا رستسا دقو 6 عامتجالا اذه

 للع ىصوك سونيكساماد نارطملا لوبق ىلع قافتالا ةجيتنلا تناكو مادأ

 سسيئرك 6 ىقثملا ىروهيجلا دئاقلا نشساريتسالب لارئجلاو « ىشرعلا
 ٠ ةمدوكح
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 متو « ميا نسالأ ١ مم ةيركسع ةنده عيقوت مت ياني نم ١١ مويو
 6 نيدرشملا عيمجل نامالا ميذآو ٠ ابدجومب مهتحلسأ نه راودلا ديرجل

 برحلا ىف ىرخأ ةجعزم ةصق تهتنا !ذكهو « نيزجتحملا ليبسس ىلخأو
 تيتنا دقف لاح ةيأ ىلعو تانويلا ىف ةيناثلا ةرملل انلخدت ىهتناو ةيضأملا

 اهيف انلخدت ىتلا ةلكلسملا نم اقينوت رثكأ لكشب ةرمأ هذه ةبكسشنلا

 1952١ ٠ مام

 ىلع ناملألا موجه ريخأت ىلع لمعأ نأب تاهيجوتلا ىقلتأ امئاد تنكو

 ١ بيرق تفقو ذنم نكلو ٠ ةازغلا نم وكسوم صيلختو اهسفن ايسور
 . ردئا مه ةلرف م لارنج لينولوكلا نم ىنئلصو ةينسامولبيدلا قرطنابو

 !ذه نع ةسوردملا هتاداتتعا كقولا كلذ ىف ىناملالا سشيجلا ناكرآ سيئر

 تزكرت دق ةينالأ قرف رشع تنانآ ميا لارتجلل ةبسنلا + عوصوسا

 قاو باجحك هةهحبا رحب راؤج ن ضعب ىفو ةينانويلا ىضارالا ىف ايتددم

 تاعيمحتلا هذه تضراعت دقو نانو ل ةيوركللا لورتسلا دعاوق ةبادحل

 اهنكأو 2 ايسور ةمجاهمل دضشحلاب ىضتت ىتلاو ةماعلا نانارآلا رعاوأ عم

 نكمي ناقلبلا ىف ةدوجوملا اهءلا راشملا تادحولا تمادام اهذيفنن ىنعب ال

 ىطاجيشلا“ ' ةميقجلا ةيقراعلا :تاطقلا لا ماهضتالل' فيا انيك اهييسرت

 ٠ ناقابلا ىف مهبجاوب اوموقي نأ دعإ ..بجع

 ىف ةيباطب ربلا تاوقلا تلزن امنيح هنا « ردلاه رم لارنجا لاثز

 نومدقتيس مهنأ حضارلا داقتعالا ناكو ١351١ ماع ليربا ىف نانويلا

 نم راص « ايممه برح ةلأح ىف نحن ىنلا ايفالسوغوي عم اوقتليل الام

 ايفالسوغود لزع ىه نآلا ةطخلا تراصو : تايلمعلا فده رييثت بجاوبا

 جانج ةيامح دع#ب م« ترك ه اهيف أمب ةيتانودلا ىضارالا عميمج لالتحاو

 ةيئاضضا تاوق بحس مت .مرجاولا اذهب مايقلاو 6 حرتتملا ىقرشلا موجهلا

 رادقا نكمي دلو : ةيقرشلا تاعطتلا تاعمجت نم ةكرحتمتاوق اهيف امب

 ددع ىلع فنقوتي اذه مادام طببضااب نانوملا ىف تايلمعلل مزاللا تقولا

 ىسيت ار عدصت دتق اذح ىلعو كانع امد شح نكمملا ةيناطيربلا تاوقلا

 تبا لنآ اررقم ناك ىذلا « ايسور ىلع موجهلا ليجأتب « رلته م ناكرالا

 باطلا هدع ذاختا نكد 3 . عيب امسيسأ ةثرس ةدمل وباع تفيصةتم ىف

 نمش مل اكو + ثداوحصلا ديلو ناك هنكلو « نايسحلا ىف ةسعبرسلا

 ناك لودالا مهمه نأ امبو © برحلا ىف ادكرت كارتشا نم قي اطب رملا

 اهناكو نانونلا ءاصنا ميمج ىف ةيناملالا تايلمعلا تراس دقف مهناوق ذاقنا

 ٠ ةردان رئاسخبو ةعرسو ةأحافم 4 ريوصتلا مكدعم ىئامديس مليف
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 هيقرشنا ةهبجلا دو شح نم ةيطانتحالا تاوقلا بحملس ريشسا

 اذهو : وينوي رهش ةبادن ىنح ةينانويلا ىض ةء.رالا عيمج ريهطت ىف كارتشالل

 عيب أسأ ةتسب :ايسورمل ع .رحهلل اد دحوم ناك قى خيراتلا دعب وح خيراتلا

 دق تاعطقلا تمادام ةينامالا ةدايقلل ةبستنلاب امهم نالي مل جيراتلا اذه نا

 2 ميسأو تنفق 2 ّق هيق رمشلا ةيمطا ىلا تانويلا نم ةدوعلا نم ةنكع

 مولا خب راتلا ناكر وب ل تاصةنم لبق ىن داينلا موجهلا ططخ 0

 عل ناقلسلا تابلمع نايول 5 ناق !ذه نلعو وبث ءب نم 5 مرن وه موجهلل

 اههوحو عيمج ند هيلكتما اان ولو © ةينالالا ؛ ةدا.قنل بعاصم ىأ قلخب

 نم ف"عضأ ةيف انك تمقر ىد نانا نا تاوق لايسرال اندادعتسا نام

 مشلا ىف انتاوق فاعص' باسح ىلع الا اهل ىركسع نوع ىأ مدقن لا

 ننام ةدعاسمل اندادعتدلا ىدد 0 لد امناق ءىف ىلع لد نا ء لحسوالا

 3 فيلخو ميدق

 ايلاطرا ىف رصنلا

 نم ريخآألا طو سشلا ةياهن ىف أنك ١155 ماع ليربا رهش ىف
 موجهلا ءارجال ةمسأاخلا ةفحللا تءاج نآلاو © ةملظمإلا ةليوطلا نينسلا

 |هباهذب : ئتاوف نم نرث عدس تدقت نأ دعبو ٠ ايلاطيا ىف :ىئاهنلا
 ةعبرأو ةقرف ةرشع عميس ىدنع ىفب :أسنرف ىيونج وهزغ ىف كارتشالل
 ةيلاطبا قرف مبرأو ةيناملا ةقرد نيرشعو نيتنئا لباقم ةأشملا نم ةيولأ
 ىعيبط ١ نمو ٠ ابيرق' ىرجلا قوفتلا ىدت ناكو ٠ ةينالأ تازيهجت ةزهج دم

 ءاهتانزاوم فالتخال ةيددعلا ةهيحانلا نم ضعبلا اهرضعس نراقتال قرفلا نأ

 ةوق عومجم رعر نويلملا فصلو كرسملا قدذ وه ىذلا ىمسرلا مقرلا الو
 ةيئاملالا تاوقلا مم ةنراقملل ادب ءاءشدا نكميو تق ولا كلذ ىف ءافلحلا

 ىتح رغس مل مقرلا اذه نأف مم ىلا تابناهسنالا نه مغرلا ىلعو
 وْرَعْلا ةناهل

 تملصو ىتلا ريراقتلا بسحب ايلاطبإ ىف ةيناذألا تاوقلا ددع ناك

 ددع اذهو 553ةر6؟25 غلس + لبربا 3 لاتنلا ند ريخآألا رهشلا ىف انيلا

 نيسيالا ف * نيلاطبالا نع ١1١ راشد - اهرخأ نع ةيناملألا ةلئاقملا تاوقلا

 دحاو ىلا ةنالث ةنرلب ريشعت ءاقبحلا تاو قوقت نات ماقرالا هذحع

 ركب لقأ ريتعي ايلمع ةلئاقملا ءافححلا تاعطق ددع ناف !ذه عمو“

 لامعأب نوموتد اوناك ءافلحلا ت'اوق نم ١ريبك اددع نال روك دملا ددعلا نم
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 امسق نأو ؛ ةلتحملا نادنب/١ ىف نمآالا تابحاوب مايقلإو ةرادالاو لالتحالا

 ةيسن ىلا اضيأ رظني نأ بجيو ٠ لامعالا هذه لئثمل الا حلصي ال مهنم
 نأ ةئراقلا هنه ىف لواحأ ملو 0 تازيهجتلا سصقن وأ ٠ بيردتلا فعض

 نوقحتسي نم ددع اوعفر نيدذلا نييندملا لامعلا نع مشضلا ددعلا بسحأ
 ٠ ةيراحملا تاوقلا عومجه ىلا ىعدادعأ مض متيو نؤملا

 تناك ٠ ةيعقاو رثكأ ةروص ىطمي نيفرطلا رئاسخ لجس ةنراقم نأ
 علاكر٠ل6 ءافلحلا رئاسخ تغلبو 85”7ر٠-- تغلب دق ناملألا رئاسخ
 دقلو “نييك اهم اينادا انك :انن؟ اييسلا انتا ردك ىف تيس ناكو
 أانمق - كراعم عبرأ لالخ ىف برخلا ىف ةيوعص تايلمعلا دشأ انلمحت

 ةلماك ىشيج ةعومجم ىف زكره موجهب انمقو ٠ ةيلاع رب لازنا ةيلمعب
 * ابروأ ناكرا نم نكر ىأ ىف ىرخأ تاعطق ىأ لباقت مل ٠ تاره ثالث

 ىلا ددعلا ةميزع لثم ىف اودع وأ ؛ اعانملاق ىتلاإ تابوحصلا كلت لثم

 رشيحلا ةعومجم هب تماق ىذلا ءارحالا ناف لاح ةيأ ىلعو ٠ هانلباق

 ءوض ىلعو ١ ريدقتلا قصتسي ناك ريخالا اهموجه ىف رشع سماخلا

 عاقدلا ىف ةثيدحلا ةحلسالا ءاضمل ةجيتنكو ١955 ماع ىلوالا تايلمعلا

 قوفت ريغ نم موجه ىأ حاجن ىف لمأ ال هنا تحضوأ براجتلا ةجينن ناف
 ةكرعم نع انملع امكو « ١ - * ةبسنب ةيددعلا ةيحانلا نم نيمجاهملا
 مهقوفت ناك اذا الا موجهلا تالاح ىف اوحجني مل ءافقلحلا ناف ىدنمرون

 ناكرا ءاسؤر ىلا موللا هيجوت مدع نكميو < دحاو ىلا ةسمخ نم رثكأ
 ةهبجلا ىلا هنخاو ايلاطيا ىف ىتاوق نم ريبك مسق مهبحس ببسب (؛ ءافلحلا

 داقتعالا ىلإ نيلايم مهلك اوناكو © روكذملا ىددعلا قوفتلا زارحال ةيبرغلا

 ٠ ةيلاطيالا ةهبحلا ىف مجأ' ىئاهل موجهب مايقلا ئكمي ال ةنأب

 ناكو © ىضاملا ءاتشلا موجهل ةداعا نع ةرابع ريخالا موجهلا ناك

 ةيددعلا تاوقلا ىف زِسعلاو © سقطل! تابوعص نم مغرلا ىلع انيدش
 ةكمح ىف . رواهنزيا + لارنجلا ةدعاسم هنئم دصقلا نأكو ٠ تازيهجتلاو

 ٠ ةيبرغلا ةهبجلا ىلع

 رمأ دق ناك « رملتع » ميعزلا نال هس عافدلا طخ ىلع ردعلا تاك

 افاد تقولاإ كلذ ىف سقطلا ناكو - اريغص نكي امهم باحستا قأ عفمب

 تناكو دانسالا ةلماكو ددعلا ىف ةقوفتم انتاعطق تناك اذه عمو « اعجشمو

 تنيحب ميرسلا عجارتلا ىلع ناملالا مغرأ لك شب ةعيرسو ةديدش ةلمحلا
 دقلو ٠ فلخلا ىف ازهجم ناك ليدب زكرع ىف تيبثتلل ةصرفلا اودجي مل

 ذنم نقتع لكشب ةقلغم تناك لابح زايتحا ةلكشم سماخلا سشيحلا هجاو
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 ى امك تناك نماثلا سئيجلا هجاوت تناك ىتلا عناوملا نا ٠ ىضاملا ءاتشلا

 اصوصخو دودسلا نم ةلسلس ىلع ودعلا عافد زكرت ثيح ءاتشلا ىف

 ىشيج ا مدقت رواحم ىلع ةدرجوملا زكارملا هله تنأكو « اريرف ه قيرط ىف

 لهسس هقيسي ادج انصحم ارمم حبصت ىتح ايجيردت قيضت « نماثلا

 لهسلا اذهو « أاتنجرا ٠ ةنيدم ةقطنم ىف هايملا هرمغت مقنتسم ىلا لوحت

 ىف ىهه أيه ريكأ ترهظ ىتلاوه اتنجرا » ةوجف مساب انيدل افورعم
 ان ريدقت

 ىتلا ةمهملا ةيرورمضلا رباعملا ىلا ةعرسب انمدقت ةيناكما ىساسأ ىلعو

 ةوجف لوح فشلت نأ اماق : ناتقيرط انمامأ ناك « وب ه وهن ىلع فرشت

 هجاون اهماحتقا ةلاح ىنو اهينع هجاوم موجهب موقت نأ وأ , هن اتنجرت

 ٠ رثكأ اتقو رفوتو لقأ ةبوعص

 نسربا 8 موي رسيالا ودعلا حانج ىلع نماثلا ششيجلا موجه أدب
 مقدناو : كيتايردالا عاطق ىف ةيئاملا قرطلاب ةطاحالاب ةيادبلا ذنم حجنو
 ىلا همدقتب ادب دقف ىكيرمالا سماخلا شيجلا امأ هوب» ىداو ىلا بيترتب
 زجاوحلا ربع ةوارضب لتاقي نأ هيلع ناكو «© مايآ ةسمخ دعب «اتولومد

 لك نع اعافد ةيبصعب ناملالا لتاقو ٠ هزينبال» لابج ةلسلم ىف ةيقابلا
 لابجلا ىف مدق ءىطوم رخآ نم اريخآ اورحدنا مهنكل مهلجرأ تحت ةصوب

 ىللع نيرداق ريغو ءوب» ىداو نم ةئطاولا ضرالا ىف مهسفنا اودجو ثيح

 ٠ ةرملاب طبارتم ىعافد طخ ليكشت

 امنيآ باحسنا ال» : ةلئاقلا ةيراحتنالا هرلتهو رماوأ ةجيتن تناكو

 ٠ ايلاطبا ىف هشوبح رامد ٠ فرظ ىأ تحناو تقو ىأ ىفو ناك

 مجاهت عانأالا هده ىف ىّكي رمال سماخلا سشيحلا ةعومجم تناك

 تراهناف رسالا ةحانج ىيوطت ىف تادب دقو وىدعلا ةهيج فصتنم

 ٠ زكرملا ىوقلا انموجه مامأ ةمظنملا هتمواقم

 نم نوينولوبلا نم لك اهلخد ذا ليربا 5١ موي هانولوب» تطقس
 ءاسسم ىفو ٠ نسماخلا سشيجلا نم مشع قداحلا قليفلاو نماثلا يشيحلا

 ٠ «وئيدلب ناس» ىق «وب» رهن ىلا نويكيرمالا لصو ىلاتلا مويلا

 (لر'ادرف) ىبناج ىلع ةوقب رهنلا ىلا نماثلا نشدجلا ميقت "9 مويو

 ىلا مهددع مفتري ناك نيذلا ناملالا ىرسأ نم فالآلا دايطصا مت دق,

 (وبد) رهت نه موجه منو + ليبراتتملا نييموجهلا نيذه نيب ةيلايخ ةبسن
 هدفا ١ ةقيمم  ةمرتشلا بينما كيد نانملا نع. دنقلا قيد, :لاميلا ىلا
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 ىف ةرخؤملا ىف لتاعي !ده عم هنكلو ©« هتازيهجتو ةليقتلا هنحلسأ عييمج

 عيمج لالخ ىف اهرهظأ ىتلا ةعاربلاو هسفن مزعلابو ةنكمم ةصرق لك
 هبدل لزي ملو ارهامو اعاجش اودع هجاوأ تنك اذكهو * وزغلا لحارم

 ٠ ةريخالا ةظحللا ىتح لاتقلا ىف اهتزاوت ىلع ةظفاحم تبقب ةيوق قرف

 ة مارد لجس نع ةرابع ايلاطبا ىف ةيئاهنلاةكر عملا هذه تناك

 ةقيرطب ةيادبلا ىف رسيالا ردعلا حانج قيوطت مت ذا ةيركسعلا تايلمعلا

 ىلا ةئجافم ةيوق ةبرض هيدجوتب قارتخالا مت ذئدعبو ةمينق ةروانم
 « رب » رنهت هاجتا ىف فلخلا ىلا هتءفد ةهبح :فصتنم ىف ةطقن فعضأ

 3إ لجر نويلم فصن نم رثنأ هماوف ىشيح مطحت ويام 5 وبو
 + طرش وأ ديق الب اهتحلسأ اسسمدلاو ايلاطيا ىف لا تاوق عيمج تعلأ

 سماخلا شيجلا نم تاعطق تغتلا وبام 5 موي حابص ىأ نيموي دعبو
 لتر عم رينرب رمه.نم رخآلا بناجلا ىلع ه ونيتانيف » ةليده ىمن ىكيرمالا
 قاروأ عيقوت منو «جروي سل أاس» نع امداق ىكن رمالا عباسلا شيحجلا نم

 ةضوافملا تناكو ؛ 1958 ليرباك35 مرن ءاترزاك» ىف ىتدايق ىف ميلستلا

 ةرادجب اهراذأ ىذلا «ناجروم ميل. ريسلا لارنجلا لبق نم ترج دق
 تحمصأ املاح ىناكرأ ةيسائر نك «ىذم راع نوح» ناحروم فلخ دقلو

 كركتد ىف ىناكرأ سيئر ناكو : رحبلا ىف ءافلحلا تاوق ىلع ادئاق

 ره ىنئفلخ * 6 سرتكا ىف طسوتملا رجلا ح رسم ترداغ امئيحو

 ماق املمح ١ ؟ هه ماع سارق علطم ىَك هولا ةكرح لوأ .تردب

 ءارجاب ايلاطيا ىف « سا نسأ» ةقعاصلا ت اوق دئاق «فلوو لراك»و لارتجلا

 نا © ريخالا سالاد رتسوف نوح قيقش سالو نلا) رتسملا عم 0

 « ةدحعدتلا تانالولا يش ةعاعلا تارباخعأ ا ىسيئر كعن اميف راص سالاد نل

 امهتالاصصتا أدب ليلق, اهدعبو ارسن وس ىف ادوجوم أهنيح يفنلا 00

 2 ىلا امنا ١ نع لع دق « يت رايك 3 نا رام دليقلا ناكو 4 ب رسلا

 ةيرينلا اا تغناؤ:ساأق هفوهدتتيما لارنحلا هفلخو اطروأ ىب رغ

 ٠ ايلاطيا ىف

 ةين املالا تارقاأ ىلعألا دئاقل ع لاصتالا نع ةظفاحاا ةمهم تلقتنا

 مسساب أانيدل افورعم ناكو ةيناملالا ملكتي ىكيسشت صخش ىلا ايلاطيا ىف

 : ةيكب رمالا ةيصيتا رتسالا نامدخلا بنكم ىف لمعي تاك اذمعمو «ىلاو لمتد

 ىلا مضنأف همالب ناللإلا از ا «حاربو ةعماج ىف نوناق ديملت ناك
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 ىق تاكو ٠ ةلمع ةصرغ تءاج نحم ةدع زاتجا نا دعبو « ىاشاو » ةني.دم

 لارنجإ ةدايق ىلا ٠ هقعاسض.ا تاوق 565 مزالمك 3 ةبركسع سب المي لسرأ

 ملو تيبلا مطس ىلع ىكلسد دال زاهج ىلع للدوع ثيح «ناليم» ىف «فلوؤو

 هناكرأ سيئرو فوز ادع هدوحوب دحأ فرس

 ىف اهنيح ىف نج لسمو رسأ هنكل ةيكيشتلا ةيرسلا تاكرحل'

 نع رابخالا كتعاحل يتسحا ءارجال ةريخالا تابيترتلا ا

 نم هدحاو ةعاس ىق رماوالا هذحم ذيفنت متو ' مهتحلسأ ءاقناب هتاعاطق عيمج ىلا روفلا ىلع ءرمارأ «فوهجنيتم» لارنجلا ردصأف «رلته» توع
 ءعدع ند ودعلا تاو صياخت ىف 5 ميظع ريثأت لمعلا اذرل نا وا وهال هيف .جرحتت مسق ىأ ىلا ةهبجلا نم مسق نم ةعرسب اهلقنو مهتاعطق تاهاجتا ' وبدبت ىلع نيريدق ناملالا ناكو ٠ وزغلا لحارم عيمج ىف ةريطخ فقاوم هلباقب امنيح ةيافكو ةعرس. فرصتلا ىلع اريدق ناك « ءامدقلا ناملالا تالارنج مظعم لثم ىويهجنيف لارنجلا ناكو + مالستسالا ىلع ةقفاوملا

 ٠ ةرطخ فقاوم

 نكمدت اهناق ةثيدح' ةحنسالا نارين عمجتت امذيح مايالا هذه ىف

 حدافتساللو .: اهئاصحب ناك امهم مدعلا عافد طوطخ ىف ةوجف حتف ند

 .اهلالغنساو ةوجفلا ميسوت ىرورضلا نم ناف : اذهك ىنادتبا حاحن نم
 «٠ كيتكتلا اذه ةداس ناملالا ناكو ٠ ايقالغا نه ودعلا نكمتي نأ لبق
 ,ىف تايلمعلل احاتفده ريتعت ىتلا طاقنلا ىلع زيك رتااو تاوجفلا قالا

 مذه ىف حاجنلا زارحالو ٠ لمعلل مهيطايتحا راضحا نم نونكمتي نيح

 ةعاحشلاو ةن 0 لامءع ساناف عيطلابو «ةعرسب كرحتلا بجي تايلمعلا

 ة'رزعم ةطقن ةبأ ىل صأا نم لاجرلا نم اليلق اددع نكمي عافدلا ىف
 ٠ ةكرعملا عمت افم نم

 كلذ 1 نيس عملا ءاندنالا ىه : رصضاحلا تقولا ىف اهذع
 رواحملا ىلع رسملا ىلع ةظفاحملاو هزاك!اره ىف ودعلا تيدثتل ةيفاك ةوشو
 اهعيسوت و تاوحفلا ع قليقحتل ةم ةم را" ١ دراو ةملا ممجو ةموجمهملل ةيسبئ رلا

 2 داضلا لغوتلاو

3 

 انعا وسلا عنقي ب ناساسلا ع نللتاب اجه ناكل قانام
 : امهنيب نزاوتلا ءارخآ وع
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 وهو «© فوهجتنيف » لارنجلل ىترايز لبقو ٠ ةلماكو ةحيدص ةمأك نحن

 هنأب ملعأ دق هنا نه نقيتلل اليلق تلهمت ىلوالا ةيملاعلا برحلا طابض نع
 هذصع لثم ىف اًهباس امصخ اوحفاصي نأ نييناطيربلا ةداع نم سيل

 دقتعأ ىننا ©« طقف مايأ ةعضب ذنم مت مالستسالا نإ ملعلا عم ؛ ةبسانكلا

 كلذو ©« باوصلا نيع ىف هنا لب طقف احيحص سيل ءارجالا اذه لثم نأ
 قيطلبلا ىف ترج ةلثامم ةثداح ىف عقو ىذلا بارطضالا رك ذنأ امئمح

 : لي امك ىهو ١919 ماع

 ريد نوف ه لارثجلاو «ثوج ترب رهد ريسلا لارنجلا نم لك ليباقت

 ةسشسقانمل ءوتيمد و ءاجيزو نب قيرطلا فسصتنم ىف انيباك ىف هزتوج

 ةيقافقتا سساسأ ىلع ايناوتلو ايفتال نم ةيناملالا تاوقلا باحسن! تابيترت
 * مالسلل ابحرم هدب دم ةفرغلا ىلا ثوج لارنجلا لخد أمنيحو © ةندهلا

 هرهظ ءارو نيتفوتكم هيدي ىقبأ هنكلو مارتحاب هزتوج ريد نوف ىنحناق
 ميظع رادقم اهنع جتن دقو امهتاثداحمل ةبيط ةيادب ةيلمعلا هذه نكت ملو
 ٠ راقتحالا اذه بسس «ثوحو لارتجلل فعضلاب روعشلا نع

 © ثوح ه ىناطيربلا لارنحلل نكأال نإ هنن وج ردا لارتجلا لاق

 ىذدلا دليلا بودنم عفاصأ نأ ىلع ىنعواطت نل ىسفن نكل مارتحا لك ال“

 ٠ بر مرجمك ةهتمكاحمل ىرصيق ميلست بلطي
 انضعبل انينحتا اناو قوهحنتيف نوقف انلباقت امل هناث لاح ةبأ ىلع

 امعو هتلماعمو هنكسب قلعت ىوكش ةيأ هيدل ناك اذا امع هتلأسو اضعب

 ضعب ىف بغري هنا لوقي نأ لبقال يلق ددرتف ءىش ىال جاتحي ناك اذا
 ٠ روفلا ىلع هتبغر ذيقنت مثف ©« ةجزاطلا رضخلا

 ىف هليبس ىتخأ كلذلو برحلا ىمرجم ةمثاق ىلع فوهجنتيف نكي مل
 امهنيح 4 نينس مضب دعبو 6 دعاقتمك هتلئاع عم شيعيل بهذو نيحلا كلذ

 نأ هيف تلاق © لارنجلا ةحوز نم باتك ىنلصو ادنك ىف امكاح تنك

 مهكرتت نأتبلط ةنس نيرشع وحن ةلئاعلا عم تيقب ىتتلا زوجعلا مهتيب رع
 ىديدحلا راتسلا ءارو ةعقاولا «ايزيليس» ىف ىللصالا اهدلب ىلا دوعتل

 ىضتي ةيكيرمالا لالتحالا ةقطنم ىف ائيدح ردص ىكيرمأ نوناقل !ذيفنت

 احضاو ناك املو ٠ اهيف اردلو ىلا نكامالل ناملالا نينطاوملا عيمج ةدوعب

 دئاقل ةباتكلا ىف ددرتأ مل ةلئاعلا نم ةدح؟و وبتعت ةقيقحلا ىف ةيبرملا نأ

 هلعجو روكذملا نوئاقلا قيبطت مدع هنكمي ناك اذا اميف ىكيرمالا عاطقلا

 ٠ طسوتلا ىلع ارداق ناك هلأ ىنرسيو « ةلكشملا هذه لثم ةجلاعمل اطاطم

 ةرم هتيأرو ٠ افيرش امصخو افيرظ ناك فوهجنتيف لارنجلا نا
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 ةرازو ملستل !ادنك نم تدع امممحو 0 ةيناث ةرع هارأ نأ ىنرتس و ةدحو

 ٠ دالبلا كلت رداغأ نأ لبق تام دق ناك «ءلشرشت نوتسنو» عم عافدلا

 قبسن ىك ءاناجلبجل» رمم ربع انيف ىلإ ةكرحلل طيطختلا ةبرجت ءانثأ ىفو
 انتفسس فومن ةيرق ةيمامأ ةدعاق «اتسيرت» ءانيه ناك © اهيلا سورلا

 ٠ انتامطق نبي ومحل ارب هلقتت انك امل الامكا اهنم ةيرحبلا

 تحن نوكت نأ بجي ةيركسعلا ةدعاقلا نأ دقتع' ةبسانملا هذهبو
 رصتقغي تأ ىفكي الو ؛ ا دهلمعتست ىتلا تاوقلا دلاق فارشاو ةراد'

 نع رظنلا فرصب ٠ هيذح ىأ مع اهماستقا رأ قيضلا مايأ ىلع اهلامعتسا

 نواعتلل ندادعتسالا ىدم

 لالتحال ةزهاج هيرس تاويضنلا نييفالسوعويلا ىدل نأ فرعا انإ

 مصدرط نوعيطتسي مهناو فعض ةلاح ىف ناملالا حيصي امنيح « اتسيرت
 لارتجلا ترمأ ؛ذهلو ٠ اهنرداغلل نيزهاج ناملالا نوكي امنيح وأ « اهنم

 هتحلجال تاضرعت ةيأ لماجتي نأب ةيدتليزوينلا ةنرغلا دئاق «جروبيارف»
 «وب» ىداو ىف ةيناملالا ةهجلا تناك © ةعرس لكب اتسيرت ىلا بهدي ناد
 ٠6< موه أاتسيرت ىلإ وتيت تاعطق تلخد ءانثالا هذه ىفو تممطحت دق

 نلت نساسا ىلعو « اهب ةطيحملا قطانملاو ةئيدملا لالتحا ضرغب ليربا

 ميمج مم لجر فىالا ةعييس نم ةفلؤملا ةينالالا ةيماحلا اهيلا ملست
 .٠ مهتازهجت

 ةيناثلا ةفرغلا ةمدنم ىسرحو نييفالسوغويلا نيب كاكتحا ىأ متي مل

 ىلعو «نوكلافنوم» نم ةبرقم ىلع ىلاتلا مويلا رهظ دعب ىتح ةيدئليزويتلا
 ه«تاعاطقو غروبارف لارنجلا نكلو + اتسيرت ىبرغ اليم نيثالث ةفاسم

 دولتحاو ةيناملالا ةيماحلا مالستسا ىلع اوقرشأو وبام "« موي ةنبدملا اولخد

 ةيرسلا وتين لاشراملا ةمظنه ترمتسا دقف لاح ىأ ىلعو « ءانيملا ةقطنم

 تقو ىتح لح ريغ نم عضولا رمتساو أتسيرت ىف اهتيقحأ بلط ىف
 ٠ برحلا ءاهتنا دعب ليوط

 ذنع ةلماك ارهش نزيرشع ىضم دعب ايلاطبا ىف برحلا تهتنا اذكه

 ٠ ةريزجلا هبنشل انتاعطق هيف تلزن موي لوأ

 ودعلأ) تاوق عم ايلاطيإ ىف ةيسيئرلا ةيفلخلا شويجلا كبتشت مل

 ةهبجلا ىف ةفيلحلا تاوقلا همم كدح امك مهتاموجه هجاوت وأ ةيسيئرلا

 طساول ىفو ةيناملالا دالبلا بلق ىفو قرشلا ىف سورلا عم وأ ةيبرغلا

 ةددشلا مانأ ىف هنا ةيناث دكؤأ نا ديرأ ىنكلو ٠ ىناملالا نايكلا بصع

 ليوحت' لع نيريجم فسعأ نالإلا جو ١958 ماع فيض ىف برحلا ىف

١ 



 ماظن نأ تقولا كلذ ىف ضنا دقو « ىوناثلا حرسملا اذهل قرف ىنامت
 ةيناملأ هقرف نيسمخو ايي تطبر ةيجيتارتسالا انتاعيزوتوا انتا ريصحت

 ناكو : ايوناث وأ ايقيقح 'اض نزعت ناك عاود طسوتلا رحبلا حرتشسم ىث

 ىف ةقرف رشع ىدحاو ايلاطبا ف ةقرف نيرشعو سمخ وه ةهناوق عيزوب

 نم ام هناف صخالا ىلعو : ناقدبلا ىف ةقرق ةرشع عستو اسنرف بون+

 ةيناملالا تاوقلا ليوحت بجوأ ايئاطيأ ند زشابملا رثغ انديدهت . نأ ىف كش

 ٠ رسيألا ودعلا حانج ةبامحل ناقلبلا ىلإ

 اهفده تزرحا دق ايلاطيا ىق اننتلمح نإ ىف فشأ ال انأ

 فئلذعم نم نورايلطلاو ةراحبلاو دونحلا فرع دقلو « ىجيتا رتسالا

 مهئالمز رودص جلثا دق هب اوماقام نا ايلاطيا ىف اولتاق نيذلا تايسنجلا'

 ةفيرطلاب رخفلاب نورعشي اوناكو . ةيبرغلا ةهبحلا ىف نولتاقي :نيدلا#

 ٠ هب اوماق ىذلا بجاولا ةميقب روعشلابو . مهرؤد اهب ؛ؤبعل ئتلا:

 ريخالا ضرعلا
 مهل نا كلذ نم جتنتسي نادبملا ىف ةميظعلا سويحلا ترصتنا اذإ

 نيذلا نكل 2 نيرخآلا نم ريخ مهشعب نأ ىف كش الو ٠ ءايكذا ةداق

 بختنملا ددعلا اذه نمو + رخفلا نوقحتسي نيذلا مه رصنلا ىلع اولصح

 تدازو ىرالا ةبلاعلا برخلا ىف هتبص عاذ ىذلا « جروبيارف » مه لارنجلا

 ةيفث ثيح تايلمعلا ءانثتا ىف !رارم حرج دق ناكؤ ٠ ةيناثلا :ىف ةمظع
 ناويح مسا ردنمكسلا 0 ةيروط'ربمالا ردنمكمسس » لشزرشت 2 ويسملا

 «وئيساك» كراعد دعب قليفك ةيدنلي زرينلا هتقرق لح نع رذتعاو . ىرحب
 ةكهنملا

 اماه ارود تسعل ةميظع هنن اقم ةليكشت كينان 51 سرام ىف

 هنا ىنبعو ةفيرط ةصق هعم تندح ايلاطبا ىنو ةيبرغلا ءاردصلا برح ىف

 دق تاك مياا رمح نأ اوذرع 3 اتسررت 0 ع اهقب راك ىف هناوق تناك اونيد

 نم رثكأ اوعذدتاف ماعءستنمد ىن «ىللداوؤ» قدنف ع لسعلا رهش ىنق

 ا هل هدادرتسا ىلع ليممصم داتعملا

 نكي ايهم ْن 'كلو ةرثك لماوع رصنلا باستلا لع تدعاس دقل

 ماونالا حيمجل نم دراومو تاودأو تازيهجتو ةحلسأ .نم كلمي .. ىسايحلا

 + ءافك الا لاجرل ا هصقن ناك اذا ةميق .تاذ نسا هذه لك نإف

 ىف ىلا ءط © ءفكلا لجرلا ديكأتلاب ناك جندراه نوج نارنشلا
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 ءارحصلا كراعم ميضعم ىف كرتشا نا دعب ١555 ماع ناكرا سيئرت ايلاطبا

 ةروهلشلا ءارحصلا ناذرج تاعطق ةدايق ىه كانه هتامدخ رخآ تناكو

 حورج ةدع بيصا دق ناكو نيملعلا ةكرعم دعب ححانلا مدقتلاب تماق ىتلا

 ملست مث ارئلجا ىف ةعاقن ةرتف ىضقي ناكو « ليلقب سلبارط لالتحا لبق
 ٠ كانه قليف ةداق

 ةفاضالاب نائرأاسيئ رك !ذهكاريدق اطباض ىئاطعا ىف اظراذحم تنك

 ىتلا تايسنجلا عيمج نم ابوبحمو هب اقوثوم ناك ٠ بويحم ليمز هنا ىلا
 ةدايق تمملس املو ٠ طسوتملا رحبلا تالمح ءانثا ىف ىشثويج اهتمض

 دئاقلا ترصو « كرالك كرام ه لارنجلا ىلإ رشع سماخلا شيحلا ةعومجم

 رشع تناك ا ةدمفلا ةدامق هجن دراعو لارنجلا تيطعا « ءافذحلا تاوقل ىلبعالا

 ٠ ايلاطيا ىف ريخالا موجهلا ءانئا ىف ةوقو ةعاجش لكب ههجو ىذلا

 لعب امض ند . نحجاللا ىيفلا ةداق دحا «ىسردنا» لارئجلا ناك
 عم براح ةنكلو ىلوالا ةيملاعلا برحلا ءانثا ىف ىمورلا ششيجلا ىف ناسرف

 ١35٠ ماع سورلا ةازغلا دض ةينولوبلا ةحلسملا تاوقلا

 ناك م. ريدقدلا ىحتسي زايتما َئذ هداقو ىتدايق تحت رخا قليف ىآ لمع

 ٠ ةنزاوملا قوف ةقيقحلابو . ةنزاوملا لماك هقليف ءاقب ربدي امئاد

 نأب فرع ثلا © هلك ذم ىف ىنلا لارتح» لاقو ةرم ىنءاج

 رشاسسبخ ىيساسسا ىعو : ىل ةيسنلاب ةششهدم رابخا هذه تناك

 حسضوأف ؟ نينادنلا نم ددعلا اذه ربد فيك هتلأس ةحدافلا نيينولوبلا

 اوبراحي نا ارماعف نيدلاو قليفلا مهدخ]نيذْلا ىرسألا نم اريثك دحآ ةمآ

 يّ ٠ ودعلا بناج ىف سيلو انيناج ىب

 شيجلل مامسغلالا ىع اوربجا نيذلا نيينويلوبلا نم مهنم ددع ناك
 ةأؤاكم ىلع ردام نلت ىننا ىنرسيو « ناملالا بناج ىلا لاتقلا ىلعو ىناملالا
 قليفلا بتارم ىف هلونعم ريغ داير دئازلا ددعلا اذهل نّوملا ريبدتب هعورشم

 * ىنولوبلا

 ايلاطيا ىف تايسنجلا فلتخم نم نيرسشعو هتلس مضت ىتدايق تنال

 2 ةدحارو ةدالابك ىف ةيركلسعلا سباللا فنتخم نم رثكلا دعاشت ثيح
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 رثكا ىدنرب اهضعب نا علا عج تايم منك وعام نيككشتملا عالطالو

 : لمشت تايسنجلا هذهو دحاو ىز نم

 -.نييدتلبي زوين - نييدنك  نييكيرما  نينتاطيرب  نييناتيروم اب رع

 - نييبيراك  نييدتلريا ل نييسيدور  نييناليس  نييقيرفا بونج
 - نيينانوي  نييكيجلب  نييلابين  نييدنلوب  نييسنرف  ةصرابق
 * نيدوهيو  نييلاطيا  نييفالسوغوي - نيينويلوريس  نييليزارب

 اذا اصوصخو نيلتاقملا ةريخ نم مه زيلجنالا دونجلا نا ىداقتعا ىف

 ةيحضتلل دادعتسا ىلع مهناو « الوقعم هلجأ نم نولتاقي ىذلا ببسلا ناك

 مهعقد ىلع نوضرتعي مه ٠ لوقعم هنأب مهعانتقا نيح فدهلا ىلإ لوصولن

 نوحات ري الو مهلوح رودي ام ةفرعم نوبلطي ذا عايكذأ؟ مهو © فده الب

 مهناف مهتداقب نوقثي امنيحو « ثدحيام ةرورض مدعب اورعش اذإ نوطخسيو

 كلذكو 2. عافدلا ىف نيثشخو نيروبص اوناك - اودارا امئيا مهنوعبتي

 !وسيل مهنا لككو « ةميظع ةعاجشو « ةبالصب موجهلل نوبعذي مهناف
 ٠ راطخالا مهئجافت امنيح ميرسلا لماعتلاو رصتلا لالغتسا ىف نيعيرس

 ةميسجلا رئاسخلا لوبق ىف نوددرتي نويناطيربلا نويركسعلا ةداقلا
 هذه رظنلا ةهجو نا ىف كش الو « مهتحلصم ىف رصنلا نازيه ناك اذا الا

 ةعبرم لايمأ ةعضب ائنحبر امنيح ىلوالا ةيملاعلا برحلا ىف انبراجت نع تجتن
 ةكرعم لثم « كراعملا كلت ىف ةحدافلا ان رئاسخ لباقم تادراي مضب انايحاو

 اقرف ظحالا مل ىنناق نيددنل ريالا ءانثتسابو ه«ليفنتسابو ةكرعمو «موسلا»

 نم ىناطيربلا شيجلا اهتم لكشتي ناك ىتلا رصانعلا فلتخم نيبارهاظ
 نوديجي مهناب نيرخآلا ىلع نوزاتمي نويدنلريالاف ٠ ةيركسعلا ةيحانلا
 ٠ رذحو ةيانع لكب مهلماعت ةدايقل نوجاتحيو , ميظتلا

 دونج وأ اندوتج ىلع هترطيس ضرفنأ هل قبس ىذلا ودعلا وه نمو
 ةيوناث ةكرعم مهانب راحو م نيتيملاع نيب رح ناملالا دض انضخ دقل ؟ انئافلح

 لاح ةيا ىلعو ٠ ةقورعم اهجئاتن تناكو 1950 0 1915 ماع قيطلبلا ىف

 نونشخو ادج نامجش مع ٠ يوم لاجرك مهل ىريدقت ىفخا ال ىنناف
 مهناف كلذ ىلع ةوالعو ٠ ريدقتلا قحتسي طابضنالاو لمعلا ىف قوذ مهلو

 .ناديم نم مهتابجاو نوملعتيو مهتحلسأ ىلع ةدايسسلا ىف نوقوفتي

 . ةكرعملا

 نوي ركسع مهنا نقيتملا نمف ابراحم !رصنع مهتعيبطب ناملالا ناك !ذا

 برحلا ةدعبو ةيركسعلا تاضارعتسالاب نوففرغش مهنأ دقتعأو . اضيأ
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 طبضلا ىلع ةظفاحملاو : ديجلا ميظنتلا بحو مزعلاو ةوقلاب روعشلاو ةلماكلا

 بح ىف ةمهملا ةيبذاجلا هنع مهمساقا ىنناب ايصخش فرتعا انا
 ةنورمو ةغوارملا نف ىف بيردتلاو ميظنتلا ةلماكلا تادحولا ماجسناو ةوقلا

 ٠ ودعلا دض ةكرحلا

 لاشراملانم + نويسن رفلا دونجلا اهرهظأ ىتلا ةسامحلل ىريسفت نا

 نم ةريثكلا هتاراصتنا قيقحتل هعم ريسلاو نويلبان ىلا ىداعلا ىدنجلا ىلا

 رخفلا هنومساقي مهناب نورعشي اوناك مهنا وهمه ءددرت وا ضارتعا ىندا ريغ

 0 هتاراصتنا ىف

 ودبي ناك امنيح ةيلاع تناك ناملالا دونجلا تايوتنعم نإ مهفا كلذك

 مهتك رعم اوضاخ مهنا رابتعالاب ريدجلا ناف اذه عمو رهقي ال رلتح د نأ مهل

 ءةحبار ةكرعم لوا اهب اوضاخ ىتلا اهسفن ةعاصشلاو ةنوشخلاب ةريخالا

 ٠ ىهتنا دق ءىش لك نا اريخا !وظحال مهنا دبالو

 اهانب رج ةكرعم ةبا لثم ةداح ايلاطيا ىف اهانمضضخ ةكرعم لوأ تناك

 ىدتحلا نا ٠ ةيلاطبالا ةلمحلا نم ىلوالا لحارملا ىف وا ةيبرغلا ءارحصلا ىف

 ىتح ملسي الو ةينف ءاطخا ةيا بكتريال ىذلا ةقلحلا ىف مكالملا لثم ىناملالا

 ٠١ عرصب

 ايلاطيا ىف ةيويح انايحاو ادس ةمهم اراودا تاليكشتلا ضعب تبعل
 ةمظنم تاليكسشتلا هذه نم ٠ برحلا نع بتكام لك ىف ركذ ىأ اهل دري ملو
 ةهبج ىف ةيلبج ضارا ىلع ابلاغ ىرجت برحلا تناك ٠ لاغبلا تايلقن
 رحملا نم ةيلاطبالا ةريزجلا هبش ضرع ىلع تدتما ىتلا ةضيرعلا لاتقلا

 لايج ىف لمعي انتاوق نم ريبك مسق ناكو ٠ كيتايردالا ىلا طسوتملا
 ىرورضلانم ناك اذهلو , تارايسلا ةطاسوب مهدادمأ نكمعال ثيح «زيئشالا»

 اذه لثم داجيا نكي مل ٠ لافبلا نم افلا نيثالث نم لاغبلا قليف ليكشت

 اهنم امسق انرضحأف نادلب ةدع نم هعمج مت كلذلو ايلاطيا ىف انكمم ددعلا

 وص ىسيئرلا دروملا ناكو « صربقو ةيلقص نم ىقابلاو «٠ نيطسلف نم
 لواب ه مدقملا ريهشلا سرافلا ناك ٠ ىرخا دالبو نيتنجرألاو ليزاربلا
 مدق دكو 2 ةدحولا هده ليكشت نع ريبك كح ىلا ال وثمسم 4 وكناي ردزور

 ٠ رامضملا اذه ىف ةليلج تامدخ

 ىمعا اهريغ نم دئاقلا نوكي ىتلا تارابختسالا نع ىرخا ةملكو

 ء ةمزاللا ةراهملا اهبدلو ةمظنه نكت مل اذإ اصوصخو ريبك دح ىلا مصاو

١١١ 



 برمحلا ةمامغ تلازا دقل ٠ ىلوالا ةجردلا نم تناك ىتارابختسا نا ركذا

 نيذلا نا ٠ فار ناي ونا ددوسلا ل او رن عا بل

 اهعمج نولواحي برحلا ءاتثا ىف مهتارابختسا نم تامولعملا ىلع نولصحيال
 نا ىف كشالو ٠ ودعلا طوطخ ءارو نيركنتملا ءالمعلاو سيساوجلا ةطاسوب

 ىه ةبوعصلا نكل ةميق تاذ تامولعم عمج نم نكمتي ريدقلا سوساجلا
 ٠ ايلامعتسال بسانملا تقولا ىف اهلوصوو فلخلا ىلا تامولعملا لاسرا

 ىدملا ةديعبلا ىكلساللا ةزهجا لمعتست تناك ةيبرغلا ءاردصلا ىف

 ءالمعلا ررمي ملف ايلاطي١ ىف اماو . ناملالا تاك رحت نع تامولعملا لاسرا ىف

 ةقيقحلا ىف تسسيل ةيركسعلا تارابختسالا نا + ةميق تاذ تامولعم ةبا

 ةيداع تاقالع رثكالا ىلع اهنكل . ةطيسملا تاليختلاو ةيرظنلا ةمدخشلا

 تامولعملاو تادنتسملا نم عون لك عمجل فاك زاهج دوجو ىلع فقوتن

 ايلعلا ةدايقلا ىتح فلحلا ىلا ىمامالا طحخلا نم رشتني زاهج «2 همييقتو

 ةارنلانع رشقلا لزع وه كلانه نفلا ناف ةريثكلا تامولعملا عمحتت امنيحو

 ٠ دئاقلا ماما ةحضاوو ةزجوم ةروص عضوو

 لارنجلا ةيرادالا ىتامدخ نسسأري ناك . ةيرادالا تامدخلا اضيا كلانه

 مهملا ىويحلا ناديملا اذه ىف هبراجت دوعت ىذلا «نوستربور نايرب» ريسلا
 ةقلغملا ىناوملا ناف ايلاطيا ىفو ٠ ايقيرفا لاممش برح نم ىلوالا مايالا ىلا

 ةقزمملا ةيديدحلا ككسلا طوطخو : ةبرخملا راسجلاو قرطلاو ةموغلملاو

 رمتسا دقو 2 انمدقتل ةيفاضأ نئاوع اهلك تناك . ةصاخ تالآ ةطاسو.

 براجت ىلع اولصح املك ةيبيرختلا لامعالا هذهب مهتيافك نوديزي ناملالا
 لكشب رخآتت وا لجؤت مل انتايلمع ناف هلك اذه نع مغرلا ىلعو «٠ رثكا

 . ةبرادالا انامدخ 0 فعض ىا ببسب ىدج

 مهترادال هناكراو «نوستربور» لارنجلا ىلا اذه ىف لضضفلا لك ناك

 ربع ةرهاقلا نم قيرطلا لك انوريس دقل ٠ ةحيحص ةروصب زاهجلا اذه

 هعرس ٠ ليم افالا هنالت ىنع ايسومجم ىه ديزت هقاسم انسيرن' ىلإ ىسنوت

 ثث رعملا نافوط ءانثا ىف . موي لك لايما ةعبرا لداعت ىهو . اهب سأبال

 ٠ رحبلاو ربلا ىف ةفصاعلا

 ؛ذه ناك لاح ةبا ىلع ؟ ايلاطيا ةلمح ىلع خيراتلا مكح نوكيس اذام

 ردبيو ٠ ةدحتملا لودلا ناكرا ءاسؤر رظن ةهجو نم ةيوناث ةهبج حرسملا

 ءاقيلل ادهج نولأب اونوكب .ل مهل5 نقيتملا نمو 4 ربكأ ةيمعأ هوطعأ ناملالا نأ

 تناك له : ىتآلا لاؤسلا هجاوب ناسنالا ناف انمه ىلاو ٠ مهزكارم ىف

 تايحضتلاو كرر قحتست ةيحيتارتسالا انبرح ءوض ىلع ةيلاطيالا ةلمحلا
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 ١9 بيل ىف ثدح ىذلا فقوملا ربتعن انعد ؟ اهاندفنتسإ ىتلا

 رحبلا انحتف دقو ٠ ايقيرفا لامشش نه تجرخا دق روحملا تاوق عيمج تناك

 نم اننكمي زكرم ىف نآلا نحنو ٠ ةيلقص وزغةطاسوب انليطاسأل طسوتملا
 هيلع ضرفن نآو ٠ ابروأ بونح ىف «رلته» تاوق هلتحت ءزج دض لئاقن نأ
 دادعا انيدلو وجلاو رحبلا ىف ةرطيسلا انزرحاإ : ةكرعملل هتاعطق راضحا

 ىف مهتردقم ارتبثأ نيذلا ىلوالا ةجردلا نم ةلتاقلا تاعطقلا :.ه هّكفض

 ٠ نيلاطيالا هئافلحو ىقيرفالا قليفلا ىلع اويلغتو ةكرعملا ناديم

 لامششو ةيغص ىف ةحيرم ةلاح ىف سلجن نأ انناكما ىف ناك

 كراعملا نكل . ةتبس دعب أدبتمس ىتلا : ىدنمرون م ةلمحل اراظتنا ةيقيرفا

 شويجلاةرهز ىقبت نا لوقعملا نم سيلو ٠ لمع ريغ نم حبرت ال بورحلاو
 مهريغو نينولوبلاو لنييسنر فلا ءافلحلا كلذكر ةيكيرمالاو ةيناطيربلا
 دعوم ىتأن  ىلح بورحلا لكب اوموقيل مهدحو سورلا نيكراتو لنيئداه
 انقرف نسحأ نم رسثكلا ءاطعال انيعدتسا اننا عمر « درولرفوا » ةيلمع

 نكمي ناك ةربك تاوق انيدل تيقب دف 0« ىدنمروت » ةلمح ىف ةيهاسملل

 مايقلا نا ىف امتلطم كشأ ال اناق اذه ىلعو ٠ لمع ريغ نم ةلمهم اهكرت

 ربجأ هنأل القعتم ايحيتارتسا ا1رارق ناك اهتعباتمو ةيلاطيالا ةلمحلاب

 ادعو هسشفن ىلع عطق دق ناكو تاهبج ثالث ىف لتاقي نأ ىلع « رلته ه

 دحاو تنققو ىف نيتهبج حتفب هفالسأ أطخ ىف معقب الأب

 نيبت أمكو . ءافلحلا سبل : ايناأطنا ىف اوديشنخا نيذلا ممم ناملالا نا

 فازنتسا نم ريثكب مظعأ تناك اهوفزنتسا ىتلا تاوقلا ناف تالجسلا
 ١958 ويأم ىف روحملا تاوق تحنرت امنيح هنا ىسنب الا بجيو ٠ اتناوق

 برغلا ىف اوملستسي نأ لبق ايلاطيا ىف ةيناملالا تاوقلا مالستسا مق

 « كورب نلا ٠ رسلا لاشرام دليفلا ىن ربخأ ةرشابم ناملالا مالستسا دعبو

 ىنناو ةيروطاربمالا برح ناكرأل سيئرك دعاقتي نأ ىلع مزع هنا

 ابناج اهحرط نكمي ىتلا زكارملا نم زكرمل !اذص نكي ملو ٠ هفلخأس

 وطخن لأ برخلا مانأ ةداق نحن انيلع نأب رعشأ نكأ ناو ىتح ةلوهسب 0

 .٠ تابق رتلا فقو ىف اببس ىقبن الو بابشلا ىل 8 ةياوكسملا ميلستل ةوطخ

 ةراشاك ه ويلوت ف 3 ماديستوب » تاثداحم ىلا يباهذ ناك

 ىف تائداحملا ةرتف ىفو ٠ ةيروطاربمالا برح ناكرأل اسيئر ىنيعت ىلا
 اهب ميد ىتلا « الليفلا ٠» ىف ةموكحلا سيئر ىلا بهذأ نأ تدتعا نيلرب

 نوتسسو » ىل لاق تابسانملا هذه ىدحا ىفو ٠ مويلا ثادحأ ةشقانمل

 كندحأ نأ دبرأ ادج مهم ءىش كلانه ٠ ةقيدحلا ىف لوجتن انعد « لشرشت
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 ىتاثداحم تناك ٠ ةديكه ثودح تعقوتو امتهم عيطلاب تنك 5 هنع
 : تبجعت دقو ةيركسعلا كراعملاب امئاد قلعتت ةموكحلا سيئر عم ةقباسلا

 ؟ اهيقف ركفن نأ نكمي ىتلا ةيركسعلا ةرماغملا ام

 ىتنا ٠ لبقملا ماعلا اهمكاح نوكت نأ بلطت ادنك نا : ةوفجب لاق

 «ةيروطاربمالا برح ناكرأ ةسساير ىف هفلخت نأ كديري «ىكودربد نأ فرعأ

 ٠ هلبقت نأ لمآو ريثكب مهأ زكرم اذه نكل
 ملق اذه عمو ٠ ةراس ريغ ارابخأ تسيل اهنكل اعقوتم اذه نكي مل

 ذنم دالب# كلت عه ةقيثو طباور ىتلئاعل ناكو 2, ؟دنك ترز نأ ىل قبيسي

 اوبعل نيذلا نيزاتمملا نييدنكلا دونحلا ىسنأ ال فوس انأو ٠ لايجأ ةدع

 ةحبتنكو فرشلا اذه لوبق ىلع تقفاوو ٠ ةيلاطيالا ةلمحلا ىف اماه ارود

 ارورس انتايح مايأ رشكأ نم تناك تاوئمس تسس ىتلئاعو تيضمأ اذهل

 ىف نكأ مل ىنناف تقولا كلذ ىتح نكلو ٠ ءافرظلا سانلا كئلوأ نيد

 نع ىلوالا لحارملا ىف ةيسيئرلا ىتابجاو دحأ ناك ٠ برحلا نع لزعم

 ٠ ايلاطياو ايقيرفا لامش تالمحنع ىتاركذم ةباتك , ةفيظولا ىف يمازتلا

 ىلا برحلا ةرازو هتلسرأ نكر طباصض تقولا لك ىندعاسي ناك

 : ةلماك ةنس ةيلمعلا هذه ىف هاياو تيبضق دقو « ادنك

 ىف تالمحلا ةقفارمل نيخرؤملا نم مسق ىأ ةماعلا ناكرالا مدقت مل

 نأ ماعلا دئاقلا نم عقوتي لهو « اميسج أطخ اذه ناكو ٠ برحلا ءانثأ
 ىف ةلماك ةنمس ىضقي نأو ٠ ةلمح ىأ ةباهن دعب ةيمسرلا هتاركذم بتكي

 صخصسل لمع نه دفنتست ىتلاو « تالحسلا نيب نم اهعئاقو جارختسا

 ٠ اهقيسنتل اذهك اًمقو ىصاصتخا

 ٠ ةيصخش ةركذمب ظفتحي نأ طباض ىأل ايمسر نذؤي نكي ملو
 انم لقعأ اوناكو ماظنلا اذه اورسك دق اوناك ناكيرمالا نأ انفرع نآلاو

 ءانثأ ىف ةيلمع لك اوقفاريل نيخرؤملا ضعب مهتاعطق عم اولسرأ ذإ

 ٠ 0« لشرشت نوتسنو » ىلع زعت ةريشخأ ىركذ ٠ تالدحلا

 نم ميظعلا اندئاق جرخأ امنيح ١9585 ةنس ةماعلا تاباختنالا دعب
 انأ ام ضعب درأ نأل ةصرفلا حونس ترعش تاباختنالا ةجيتن ةرازولا

 لالخ ىف ىلا همدقب نأك ىذلا دائسالاو ةقادصلاو ةقثلا نم هب نيدم

 ادنرتقم هل تثعب ىمامتعال ةرايششاكو ., ةطيسب ةبسانم ىف برحلا تاوتنس

 عحيمج لمعأسو « وهوك ع ةريدعب لحاشس ىلع « الليف » هل ءىيهأسس ىتتا هيلع

 هل تلقو 2 بارشلاو ماعطلا ميدقتو ةمدخلاب قلعتت ىتلا تاييترتلا

 - م١



 « زرازوهلا ٠ كتبيتك نم كتيبلو كل ةصاخ ةيصخش ةسارح بنركس

 ةوعدلا ىبل دقو ادنك ىف اندنع تقولا ضعب ءاضق ديرت تنك اذا ةعبارلا
 * « الليفلا » سنه ىف ارهش ىضقو

 ةلطع هعم تيضق , كلذلو ةلطعلا هذه ىف هجاعزا مدع ىلا تدمع

 رادتسا تابسانملا ىنحا ىفو . دحالا موي ثدحتن انكو ٠ طقف عوبسأ

 تجرخأ امنيح ادج ساق لمع هنأب ترعش دقل : ملعت لع : الئاق ىوحن
 دقو موسرلا دحأ ىمقني ناك ٠ هتلمع ىذلالك دعب ءارزولا ةساير نم

 ٠ تافاكم اهل ةايهلا نكلو : فاضأ ةماستبابو مسرلا ىلا هديب راشأ

 سقطلا اذهب ارورسم تنك امل ةرازولا ىف لزأ مل ىننا ول ؟ ملعت له

 ٠ ةبالخلا رظانملاو ليمجلا

 ايزيلتناب ةريزج
 وزغل ةيرورض ةيديهمت ةوطخ « ايريلتناب ٠ ةريزج لالتحا ناك

 اهمدختسيو سنرت ىقرشل يم ةئام ةفاسم ىلع عقت ةريزجلا هذهو . ةيلقص
 تاعطقلالازنا نكمي ناك ٠ تالتاقملل ةدعاقو ةيمامأ ةظحالم ةطقنك ودعلا
 ىرخصلا لحاسلا ىلع عقاولاقيضلا ديحولا ءانيملا ىف ماحتقالا براوق نم
 فصتقلا نم مايأ ةتسس دعبو ١957 ويلنوي نه ١١ موبو «© ةريزجلا لخدل

 نم نويلاطيالا جرخف ةريزجلا ىف ةيناطيربلا تاعطقلا تطبه ىوجلا
 ٠ اوملستساو قالغالا ةمكحملا مهئجالم

 ريلوي ٠١ موي نه ىلوالا تاعاسلا ىف ادبيس ةيلقلص وزغ ناك

 رياني ىف فختا دق ناك ىذلا ةكرتشملا ناكرالا ةساير رارقل اقيبطت

 تناكو ويلوي رمق ءوض نم ةدافتصسالاب وزغلا متي نأ هيف ررقت ىذلاو
 لا ةئيقيس لوأ تلصو امنيح تدمخح دقو ةليدش ةفصاع بهت اهموي

 ةريزجلا ٠









 ناكو ةيصرالا تاوعلل ةيناطإ رلا .ءدعاسملا نماثلا ىنديحلا مدق

 « انيسم » ىلا الامش مدقتتو ىقرشلا ةريزجلا لحاس ىلع طبهت نأ اهيلع

 ىكيرمالا عباسلا ىثيجلا ناكو ه أنئا ٠ ليج اهلباقيس قيرطلا اذهبو
 شيجلا حانج ىطغيو ىبونجلا لحا سلا ىبع طيهيس « نوتاب » ةدايقب
 .ةيمهأ هل مدق ءىطوم هتاذ دح ىف تاوقلا هذه عيمجت ناكو ٠ نمانلا
 ناكيرمالا رضحاو ةدحتملا ةكلمملانم ةيدنكلا ىلوالا ةقرفلا ترحبأ ٠ ىربك
 ىلاوم نم تطبع ىرخآ اقرف نا امك ., اسأر ةدحتملا تايالولا نه ةقرف
 - نيطسلف نمو ةيقيرفأ

 ىضارأ نم مهتازيزعت لاصيإا ناملالا ناكما ىف ناف ىرخأ ةهج نمو
 , نيليم هضرع غلبي ىذدلا « انيسم ه قيضم ربع ةيلقص ىلا ايلاطيا

 دض مقادمو ةيلحاسلا تادراطبلاب اديح ىمحم قيضملا اذهو ةلوهس

 5 وحلا

 مه .ةيسيئرلا وزغلا ةرق اوقبس نيذلا نييلضملا لوزن فداصتو
 نيتامثلاو ةيناثلا نييكيردالا نييلظملا ةقرف ترشتناف ةيوق ةفصاع بوبه

 نييئاطيربلا نييلطلا ةقرف تدتفو « اليج » ةقطنم قوف شوشم لكشب
 َُء ةيقيرقا نم ابني 0 ىف «٠ زرديالج د ةروطقملا اهتارئاط نم !رييك اددع

 ىناوملا بيرخت عنميل ل سوك ريس » يىبونج لزن اهنم ايفاك !اددع نكلو

 ٠ ديدحلا ككسو رهنالا قوف روسملاو

 ببسي رحبلا ىف توع ىتلا ةروطقملا تارئاطلا لايجر نه ىقب

 راسهنلا فصتنم ىتح ءايحا ايدنجو اطباض نوعبسو ةئثالث , ةفصاعلا

 لتحا « سوكاربس ه هنيدم ىبونج ىفو ٠ ةيرحب ةيرود مهناذقتأ ثيح
 ثلاثلا قليفلا نه ناتيناطبرملا ه٠ , هه ناتقرفلاو نييئادفلا نه ءاول

 للوالا ةقرفلا امأ . اهسقن ةئيدملا ةسماخا ةقرفلا تلخدو رسج ىسأر رشع

 ةريزج هيش اتلتحا دقف ةيناطيربلا نوسمخلاو ةدحاولا ةقرفلاو ةيدنكلا

 نم « البيج ه ةنيدم لالتحاب لوالا مويلا ىهتنلاو ٠ اهراطمو « رثيتساب 0

 ةقرفلا تماقأو ٠ نيعبرالاو ةهسمأخحلاو ىلوالا نيتيكيرمالا نيتقرفلا لبق
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 مقاولا راطملا تلتحاو , اتاكيل » ةنيدم لوح رسج سأر ةيكيرمالا ةثلاثلا

 ىدح لكشب ةيلقص ةكرعم تحتتفا ىلاتلا حابصلا ىفو 2 هنيدملا فلخ

 نإرت هةيديص دقو « اليج , هاجتاب ةيناملالا عوردلا ليق نم داضم موجه

 ةماقا ىف ىكيرمالا نميألا حانجلا حجن دقو ٠ اهدحو لوطسالا ةيعفدم

 نارين تهجو دقو « اسوجار » برق نيئالثلا ىدنكلا قليفلا عه لاصتالا

 ثلاثلا قليفلا دعاس ام اذهو ةين املالا عوردلا ىلا ةيناف ةرم لوطسالا

 « انا» نع ادذيعب ىبرغلا لامتنشلا ىلا همدقت ىف ىناطيربلا رشع

 «ءايناطق» ىبونج- ىشع ثلأثلا قلشفلا مجاه 1 ةليل ىفو © ىتروفن ويلا ١2

 ٠ هلالتحا نك ملو موجهلا مواق اهل رواجملا راطملا نكل

 «لوزوموربد رسج لالتحالوأالا نييلظملا ءاول لواحه سفن ءاسملا ىفو

 لالتلا نم ىويحلا رمملا « وتيمس م رهن ىلع مدق ةئامعبرأ هلوط غلابلا
 صريه « رزنابلا ةقرث نإ فداصت ثيح « ايناطق » لهس ىلا ةيبونجلا
 ةك رعع تنحل ةكارعم تناكو ٠ كأانم ايهعمجت تلمكأ دق تناك ه حن روج

 ةعبرإ تمادو ةيلمعلا ىف كاملالا نوينشملا كرتشا دقو ةحلسالا مي

 ٠ مايآ

 رسج ىسأر ةماقا نم ةريشع ةعباسلا ةقرفلا تقتكمن ١ا/ موي ىفو

 نمو ١5 مرد ه ىنيزيف » ةنيدم لالتحا متو ٠ نيثالثلا قليفلا مدقنت رواحم
 اذمحم ىفو « ىتروفنويل » هاجتاب اوراسو تاوقلا نويدنكلا مدقت مث

 ماحتقالاب موقي ىكيرمالا عباسلا سيجلا نأك ىتاهيجوت ىلع ءانبو تقولا
 ةريزجلا برغ ىف ودعلا تاوق عطق دصق» نماثلا ىثيجلا راسي ىلع الامش
 نويدنكلا لصو نيح ىف ©« انا » ةنيدم ىلوالا ةيكيرمالا ةقرفلا تلخدو

 ةقرفلا لبق نم «٠ ويدخرجا » لالتحا ىرج برغلا ىلاو ه ىتروفنويل م
 تقولا ىفو ٠ مدقتلا ةلصاوم نم تنكمت ىتلا ةعردملا ةيناثلا ةيكبرمالا

 درط مت نأ دعبو « ايناطق » لهس ىف فقوأ دق نماثلا سيجلا ناك هسفن

 ماحتقا نع ليدب كلانه نكد مل « ىتلب رجح م نم ايئاهن «دنالياع 0 ةقرفلا

 ةنماثلا ةق منلا تلصعدتسا دقو « انثا » لبج لوح الامش نماثلا شيحلا

 ٠ ةيلمملا هذه دانسال ةيقدرفا ىف لوالا .شيحلا مه تناك ىتلا نوعبسلاو

 هتهبج ىف همدقت ىف رثكأ اظوظحم ىكيرمالا عباسلا سشيحلا ناك

 ةيناثلا ةيكب رمالا ةقرفلل « ومرلاب » تملستسا ويلوي 91 ىفق ٠ ةصاخلا

 مالستسا مت ىلاتلا مويلا ىو ةمواقم ريغ نم ةتلاثلا ةقرفلاو ةعردلا'

 نم ةيبرغلا ةيواؤلا ىف لاثقلا فقوت اذهبو « ىنابارتو» « الاسرام »

 ادنتسم هحانجو « أانيسم » ىلا مدقتلاب « نوتاب » ترمأ دئنيحو ٠ ةرب زجل
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 ءدب نكي ملو 2 اليوط اتقو شويجلا عيمجت ةداعإ تذخأو ٠ لحاسلا ىلا

 ٠ ويلوي ةياهن ىف الا انكمم وزغلا نم ةيئاهنلا ةلحرملا
 بناجلا ىفو ٠ تاعاطقلا عيمج ىق ةتامتساب نومواقي ناملالا ناكو

 لمعت تناثأ « بيروتئس »و « اقونانيتاك » نيب « انثا » نه ىب رغلا ىبونجلا

 تناك 6 اينورت » ىقو ٠ اثيدح تلصو ىتلا نيعبسلاو ةئماثلا ةقرفلا

 ثيح ه انيسم » هاجتاب لحاسلا لوط ىلع ةيكيرمالا ىلوالا ةقرفلا مجاهت

 ىتلا ةدعاسملا نه مغرلا ىلع مدقتلا نم ةيكيرمالا ةثلاثلا ةقرفلا نكمتت مل

 ٠*٠ ىرحبلا لازنالا ةطامسوب اهيلا تمدق

 حاتفم ٠ وناردا » ىلا /8 ةقرفلا تلخد سطسغأ نم ا!/ ىقو اريخأو

 ةهبج ىو ٠ اماع اباحستا نآلا ودعلا باحسنا راصو ه انثا » عافد

 ةيشحو ةكرعم دعب لحاسلال وط ىلع ةمدقتم ه. ةقرفلا تناك «ايناطق»

 ٠ ةئيدملا فرط ىلع
 «وزادنارد ةيكيرمالا ةعساتلا ةقرفلا تلتحا سطسغا نم ١١ مود ىو

 ةهج ىفو ةنيدملا ىبونج ىلا تلصو دق تناك ىتلا 78 ةقرفلا تلباقو
 انيماروت اتلتحا نيتللا ه١ و 5٠ نيتقرفلا عملاصتالا ودعلا عطق لحاسلا

 ٠ سطسغا نم ١8 موي
 ودعلا ةرخؤم عطقل لامشلا ىلا نييئادفلا عه تابابد ةيرس تلزن

 ةيكيرمالا ةثلاثلا ةقرفلا مم لصتا اهنم امسق نكلو 'رخأتم مهلوزن ناكو

 . ىلاتلا مويلا ىف نويكرمالا اهلخد ثيح 1١9 موي انيسم ةقطنم ىف
 دقو 2 نييلاطيالا نم مهلك اوناك ىرسالا نكل , ةيلقص ةلمح تهتناو

 ماظتناب مجارتلا نم ةظحل رخآل ةمواقملاوبيرختلا ىف مهتعاربب ناملالا نكمت

 ٠ ةيسيئرلا ةيلاطيالا ىضارالا ىلا انيسم رمه ربع

 ١94 ريوتكا ةياهن ىتح  ايلاطيا بونج
 نماثلا ىشيجلا لبق نه ةيسيئرلا ةيبروألا ىضارألا وزغ محتتفا

 روبعب ةمدقملا قرف تأدب ٠ ةثالثلا ةحلسألا نارين نه فيثك ءاطغ تحت

 تلزن دقو ١+ 55 ريمتبس ١ موب نه ىلوالا تاعاسلاىف 2 انيسم قيضم

 ىف رشع كثلاثلا قليفلا نه ةيناطيربلا ةسماخلاو ةيدنكلا ىلوالا ناتقرفلا

 . ادوعص ةسماخلا ةقرفلا تمدقت ٠ ةمواقم ةبأآ امهلباقت نا ريغ نم « وجير »

 . ةقطنملاو ٠ ةيقرشلا لحاسلا قيرط عم نويدنكلا مدقنو « ىون » رهن. عم
 تادحو اهيلا تفيضأ دقو ةقاعالا تايلمعل حلصت اهتعيبطب مومعلا ىلع

 ريمتيسس نم ه مويو ٠ ةراهمب اهعضو مت تايبيرخت اهدعاست ةريغص
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 اهلوخد ءانثأ ىف نكلو ىناملالا ةرخؤملا سرح عم ةسماخلا ةقرفلا تمدطصا

 رحبلانم تزكرت دق وزغلا تاوق تناك ربمتيس ٠١ موي « ورازناتاك » ىلا
 عافقدنالا ةوق ىلع ةظفاحملا وه نماثلا سشيجلا فدع ناكو رحبلا ىلا

 جيلخ ىف ةلزانلا تاوقلا ةدعاسملو ٠ ىسيئر فدهك « ىلوبان 0 ءاقبا

 « وتنرات » لحاس ىلع ةلوقتملا ىلوألا ةقرفلا نم مسق عضو من « ونرلاس ه
 سرام ىذلا 55١ ةطلام ءاول ناك ريمتيس 9 مويو , ةمواقم ةيأ دجت ملو

 ىرمحتن وم تاكو ه دزيد » ىف طبه دق نويئادفلا ةعمو ةطلام ىف راصتغلا

 ةاطعجملا ةطخلا ىلع ضرتعا دقو نماقلا .شيجلل ادئاق تقولا كلذ ىتح

 تايئحتم تناكو 2« روسحجلا ةماقال ةميظع لكاشم هتابيرخت انتمناك ودع

 اليم نورشع مقاولا ىف ىه لايمأ ةرشع ةطيرخلا ىلع بسحت ىتلا قرطلا

 ةزاتمم ةيناطيرب ةلمحب مايمتلل ةصرق كلائه نا ودبب انهو ٠ ضرالا ىلع

 اهعضول روسحا اهبدل نوكي ن؟ ريغ نم ةلئاقأا تاعاطقلا ةمدق ع امهم

 ٠ هتيادب نم الشأف ربتعي وزغلا ناف ايلاطبا ىف داهولا قوفو رهنألا ىلع

 1 ونرئاس
 0 ودمتم 4 موب حابسص 2 ونرلاس 0 جيلخ ىف ءافلخلا لازنا أدب

 سماخلا ىششرملا ةدايق تحنو لامشلا ىلا ىناطيربلا ٌرشاعلا قايفلا ناكو

 ةثالثو تينادنلا ن م ناجرق ادهعمر ه5 و 55 ناتق رفلأ تلون 0

 1 اغلا 35 نمد 0 نيكد ر مالا ةفاشكلا نم جاوف
3 5 1 7 

 مي 2 ري 0 3
 2 هنا ااص ان ا 2 ا 1

 « ون ر لاس هر « ىرتيف هو « ىروي اه ٠ لوخد مت دقو ٠ ودعلا ةيعفدع

 ا لصون هي ةيايج تارمم ندا هده ءارو عنا تناكو , ةعرس اهسفن

 عم ت١ هقرغلا تعقدنا نيمدلا لعو « ىلوبات » ليس لآ مث 5 سويف وثزمق »

 راطم لالتحال دمحم ىدع دض لوطسالا ةيوفدم ْن

 هي ةكبس عطاقت لع عقاولا . ايليجاي اتاب 0 قوم كل و ونيف 0 0

 سداخلا ىكي مالا قايقلا طيصو ةقرقلا مدتت ىلدعر ءركل <*0 قيرطو دودج

 مل ىتلا نوثالثلاو ةيسداسلا هتقرق تدجو دقو « لسيس ة ارهل ىبونج

 كانع رساج سأر ةماقا ىف ةبروعص برحلا ىف براسحت أيدل نكت

 كلذ ىف فادهالا صضعب اوزرحاو لامشلا م نييك رمآلا مدقت مت نذلو

 ىلع مالللا تح تحت ةيمامأ زكارم : ةامملا 2 بونجل أ ىلأو 4 مويلا

 ىلع ه6 ةيكبرمالا ةقرفلا تطبه يلاتلا موبلا قو 6« ونارابوس » سار

 تقولا ىف « موتسياب » ىقرش «٠ ربل لع لانمأ# ةنطمخ وع نايك كاين

 ؛ نييناطي ربلا دض ديشحلل الاوش ةيوق تاعاطق كرحد ودعلا هيث ناك ىذلا

115 



 اييمعلو ايهلازا ةياؤسو "و يدل ند اكوا نحيل ندا :نيفقارقلا» قا نه
 ءانثالا هذه ىفو . ىرخالا تاليكشتلا عم لاصتالا ميظنت نم انكمتي مل

 مدق ةلاميسسمخو افلا عفترت ىتلا ٠ ىلويبا تنوه » ةنيدم ىلع ءاليتمالل

 نكلو 6« ه1 ةقرفلا ةقتطنم مظعم ىلع رطيست ىهو تاضفخنمب ةطاحمو

 مل 0 ايليحاباتاب » ىلع ءاليتسالا نكما ىرخا ةرهو ةقيقط تناك حابرالا

 تاوطخ ريصقتل ايرورض ةبسانملا هذه ىف باحسنالا راص دقو ٠ اهنادقف

 مول تكرحت دق ةعردم ةيناملا تاوق ناف اذه ىاع ةوالعو نييناطن رمل

 زكارلا ةوق رابشخال موجهلا دصتقب كاهحيشلا نم ريمتمسس 1١١ مودو ١1؟

 « ىريق 5 و « ىروبام » ءارو رشافلا قليفلا اهيف زكرمت» ىتلا ةيلبحلا

 1١9 حابص ىفف لامشلا نم ىك رمالا مدقتلا نودحتب اضنا ناملالا ناكو

 اودرطو « لسي س ه» رهن ىتفض !وقوطو ىوق موجهب اوماق ربمتبس
 هالبتالا» لق اليفاتلا ردو 555 يوكو لجلاو « ونازارب »د نم نييكت رمالا

 ءاقلخلا تاوق. عطقو نحلا ىلا لوضصولاب ددهب اذه: ندعلا ماهتقا ناكو
 لوطسألا ةيفئادبو ةنك رمألا ةيقفادالا تحاك دنع اذه ادم م نيس للا
 ةد حتملا تايالولا قللف تنكمر ةئراكتا هذه داعباب ةيوجلا تاراغلاو

 هحانح رخآ .ةيح نم نماثلا نشثيحلا نم تاسرود عم لاصتالاب قايفلا

 قو ماع باحسلاب تما ىتلا ةيسناملالا تاعلعتلا ءأرو عاف نألا متو منمدالا

 تاعطقلا مم نويدنكلا لصتا نماتلا ىشيجلا ةهبج ىلعو هسفن مويلا اذه

 بح سلا دقو «أزنتوب» ىلا اولصو مانا ةثالث دعبو «وتنرات) نم ةمدقتلا

 تاوقد مهلادبتمسا متو شيكي رمالا مامأ ةعرتسل ونرلاس 0 عاطق ىف ناملإلا

 ٠ ىرخا

 هب لونان قي را ىلا ناحل ريع قاطونلا ناقل قليغلا راقت
 ةفرفلا تناكو موجهلاب مايعلا ىلع مغرا دق قليفلا ناك ربمتيس ؟؟ موو
 ناتقرفلا اهعمو تكرتشاو دهسشملا ىرتل تلصو دق ةعردملا ةعباسلا

 + ندنالا حاستلا ىلع, موحتملا ىف 810 وذ
 راطمالا تلطه اهدعبو مايا ةئالث لالخ ىف ةيسيئرلا ةكرعملا تهتنا

 نوجاردلا سرح ةبيتك نكمتت ملو « مزمب ىناملالا ةرخؤملا سرح دمصو
 سشيجلا ناكو .٠ ربوتكأ نم لوالا مويلا ىتح ىلوبان لوخد نم ةيكللا
 ةنماشلا ةقرفلا نم مسق لازنا ةطاسوب ززع دق ءانثالا هذه ىف نمانلا
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 ىلا كرحتف ربمتبس ؟+ موي «ىراب» ىف عردملا عبارلا ءاوللاو نيعبسلاو
 * نيمتبلسس ؟ا/ موي ودعلا اهالخأف « انيجوف » تاراطم

 3 ورم لا يثعا نناكلا نكيعلا :ةعوبجل فرماوا كناك
 5 مهل ايساسا افده امور ءاقب عم تقولا اذه ىَن ودعلا ىلع طغفضلا

 ةقرفلا تمدقتو لحاسسلا ةاذحمب ال8 ةقرفلا تعئدنا كلذلو

 «ىلومرت» ءانيم !/8 ةقرفلا تلتحا ربوتكا # مويو . لابجلا ربع ةبدنكلا
 ىلا تلصو دقو . ةئيدملا ءارو تلزن ىتلا نييئادفلا تادحو ةدعاسمب
 نكلو ةنيدملا هب اودرتسا داضم موجهب اوماقو ةديدج تادادما ناملالا

 نم رخآ ءاول ةدعاسمب افقوملا ىلع ةرطيسسلا تديعل مايأ ةعبرأ دعب

 ثلاشلا قليفلا نكل « وئفيرتلا » ىطفيب طخ ىلا ودعلا عجارتو ا/4 ةقرفلا

 دمق نويدنكلا أاماأ ٠ تادادمالا نصقل بيسي مدقتلا نع افقوت رشع

 :ةفيقعلا ةمواقلا نم عرلا"نلع لاخلا" ريع ةدترلا" ممدتت ق اورتنا
 ءهدروت ايشنم» او هىلومررت» نيب دتمت قليفلا ةهبج تناك ربوتكا ١١ مويدو
 هاجتاى مامالا ىلإ اعفدتم ءانثالا هذه ى ىكيرمالا سماخلا ششيجلا ناكو

 يناطت ربلا نسافلا» قلبلا ني لإ ماما تعض رخاج وقوي و رتلوف» رهن
 ىف ريس ىذلا ىكيرمالا سماخلا قليفلاو «نائيهرت» ةهج نم مداقلا
 روبع نكما ذا مايأ ةدع عارصلا رمتساو . لحاسلا نع اديمب لخادلا

 ىلعو :لاسجلا .ريع هقنرط نك رمالا نساك :نككلا دامفسناو .ومتلا
 ناكو «تايلحلا_ نياقلا نينحلا قئاتحتلا نسوا (© مورو + :لحابلا
 لوصحلا كما دقو «ونحيرت» رهن طخ قارتخا وهو لئامم بحاو همامأ

 «وبال» تحبصاو . لاحوالاو راطمالا نيض ةظطيس روسجح سوءر ىلع

 دقو ©« ةلمحلا ةبادب ىف ةلاحلا تناك امك «ىشوب) نم رثكأ !ارطخ لكشن

 “ لامشلا نم مهيتأت تازيزعت اهيف نودشحب اوناك ناملالا نا تبث

 تانيصحتلا نم مازح ةهحاوم كشو ىلع ءافلحلا شويح تحبصأو

 . ةيوقلا ةيلبجلا

 15117 ماع ةياهن - ىونشلا طخلا

 ىدل فرعت تقولا كلذ ىف ءافلحلا هجاوت ىتلا تائيصحتلا نأ
 دتمب وهو «ىوتشلا» طخلاب ءافلحلا دوئحلو «فاتسوح» طخب ناملالا

 « كيتابردالا رحب ىلع « انوتروا » ىلا « ونايلجراج ١ رهن ءارو نم

 امهو «امور عم بونجلا نالصوت نيتللا نييسيئرلا نيقيرطلا ىطفبو

 ىتلا 1 مقر ةيسيئرلا قيرطلاو لحاسلا برق ال مقر ةيسيئرلا قيرطلا
 ٠ (وئيساك» دنع («ىريل» ىداو ربعت
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 تحتو مدقتلاب ىكيرمالا سماخلا ششيجلا أدب ريوتكا ةياهن ىفو
 «ونرتلوف» ىف رسجلا سار نم لابجلا ربعىناطيربلا رشاعلاقليفلا هتدايق
 هرايس ىلعو جلتلاو دربلاو رطملا هدوسسي سفم ىف ءاتشلا طخ افدهتةسم

 نلووساو ويمد ن6 موز 16 وئالع راج ٠ نتا لمعي فاعلا :قلتفلا اذ
 زاتحا نأ دعب «ورفائيق» و «وتانحيم» ىلع ىكيرمالا سماخلا قليفلا

 ىوتشلا طخلا اوقرتخا دق نونوكي كلذبو « امهيلأ هقيرطو ابعص ارمم
 رطيستىتلا ةريثكلا لابجلا رشاعلا قليفلا مجاه دقو « نيتطقنلا نيتاه ىف
 « وتانجيم » ىبونج ىلا لصو ىتح دودصحم حاجنب 1 مقر قيرطلا ىلع
 ىذلا رييشلا مدسالا كلذ هاحئتاب مهمدقت َْق لثامم حاجتي نويكي رمهالا ماقو

 فقوتب رمأ ردص ربمفوث فصتنم ىو «ونيبساك» وهو مهبيصت نم راص

 . عيمجتلا ةداعال سماخلا ىثيحلا

 1969 ربمسيد 5١ ب ريمفوت 58 - ورجئاسلا ةكرعم

 قليفلا مدقت امنيح ربمفون ةبادبو هتايلمع نماثلاسثيجلا فئاتسا
 / مويو «وئجيرتا ربع « مل ةيدنهلا ةقرفلاو الثا و ه ناتف رعلا ١ عبارلا

 رمن ىلع ةماقملا ةريثكلا زجاوحلا دهاشت ةيمامالا تاعطقلا تناك ربمفون
 فرطلا نمامسق كانه ودملا عافد زكارم لكشت ثيح «ورجناس»

 رارمتسا نود ةريزفلا راطمالا تلاح دقو ىوتشلا طخلا نم ىف رشلا
 «ورجئاسلا» رهن ءارو ةيوق ةدعاق قليفلا زرحا دقف اذه عمو .تايلمعلا

 ةيدنهلا ةقرفلا تزرحاو . ربمفون 58 موي ىيئرلا موجهلا ءدب لبق
 تناك اهلامش ىلعو ؛« داضم موجه ةطاسوب تدرط اهنكلو حاجنلا ضعب

 . مامالل ةمداق ةيدنلبزوينلا ةيناثلا ةقرفلا

 ىفو . ىوتشلا طخلا قرتخب نا عبارلا قليفلل نكما ؟4 ةليل ىفو
 ةقرفلا تداعو « اييساسوف » ىلع لوالا عردملا ءاوللا ىلاتلا موبلا

 ةرملل ةيناملا تازيزعت تلصو دّقف اذه عمو . موجهلا فانثتسال ةيدنهلا
 ةقرفلا ليدبتب ةيدنكلا ىلوالا ةقرفلا تماق ربمسيد ؟ مويو . ةيناثلا
 ةيدنهلا ةقرفلا تلتحاو 6« وئيف ناس » تلتحا نا قيس ىتلا م

 اوحيصأو «رتاتن رقد ةعلق ءارو نويدنليزوينلا مدقتو «وئايسنال» ةنماثلإ

 «انوتروا» هاجتا ىف نوعق دنب نويدنكلا ناكو «اتجوسروا» باوبا نوقدي
 تطقسو . ءارحصلا ناريط حالسو لوطسالا ةيمقدم ناريث مهدئاست

 ءىطاشلا نع اديعب لخادلا ىثو . اعوبسأ ماذ لاتق دعب « انوثروا

 اليف » ىلع تلوتساو « وللوت » ىلا ةبدنهلا ةنماشلا ةقرفلا تمدقت

 6ىللت را» ىلع اثدح تلصو ىتلا ةسماخلا ةقرفلا تلوتساو ©« ىدنارح
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 ما مهنكل © انوسروا » ىلا نويدئلبزوينلا مدقت ريسسألا حانجلا ىلعو
 ةلاحنكل « ةنيدملا ىقرش لامش ةعقاولا تامفترملا اولتحا دقو اهواصب
 ةلاحلا لعج امم نسحت ىأ هيلع دبي ملو ةيافلل ةثيس تناك سفطلا
 ةلصاوم نع ىرمجتنوم فقوت ىتقناوم ىلع ءانبو داليملا ديع ىفثو © قاطتال
 ٠ تايلمعلا

 سابال ةارجب موجهلاب رياتي ةيادب ىف ىكيرمالا سماخلا ىثيجلا ماق
 موجهب ىناطيربلا رشاعلا قليفلا ماق ربمسيد نم لوالا مويلا ىو . اهب
 تمدقتو « ونانجيم » ىبرغ خماشلا لبجلل ىبونجلا فرطلا ىلع «٠ رخآ

 قايفلا نكمت دقو . « اهجان » اموجه ناكو 035 و 5 ناتقرفلا موجهلا

 موجهب ماقو « امهنيمي » ىلع مدقتلا نم اثيدح لكش ىذلا ىكيرمالا ١
 مدقت اولا ىلاو' : ريك ان احاحن ير 5 ١ متر قيرطلا ىبناج الك ىلع

 نكل ل لا ل كل ا املا

 . :نيمستد اقصتنم ٌق تايلمعلا فقئو تبحوا. ميظنتلا ةداعأ ةرورض

 لقن مث تادايقلا ىف تاليدست ةدع ترج تايلمملا فانثتسا لبقو

 ةدايق ىلا طسوتملا رحبلا ىف ايلعلا ءافلحلا تاوق ةدايق نم «رواهنربا»

 نآلا « نوسلبو ه لارنجلا هناكم لحو « ابروأ ئف «درول رفوأ» ةيامع

 ىزذلأ ١" نشيحلا ةعومجم ةدايقل نماثلا شيحلا 6 ىرمحتن وم» عدوو

 ريبجسلا هناكم لحو ايروأ ىرغ لامش ىف ةناقلا ةهدجلا حتتفيس نأك

 ىف ةفيلحلا شويحلا مسأ لمحت ذئنيح ىتدايق تراصو («ىزيل رفيلوا»

 . ايلاطبا

 1911 رباثي ؟؟9-- ؟؟ ويزنا

 ىؤعشلا طخلا ماحتكا نع الئدب 6« وب زنأ» َق ىثئامربلا لارنالا ىرح

 طقف اليم نيثالث ةفاسم ىلع «ويزنا» ءاثيم عقبو . هحاوم موحه ىف

 ناكو . نميالأ طخلا حانج ءارو اليم نيعبس نم رثكاو «امور» ىبونح

 ةيسيئرلاقيرطلا عطقب ويزنا ءىطاوش نم ىرجب ايوق اماحتقا نا ردق دق
 عممج عم تكاملالا تالصاوم عطقنت اهعطتب ىتلاو ةنيدملا ىلا ةيدؤملا ف 5

 ثيح اليم نيرثع وحن لخادلل ويزنا لهسم دتمدنو بونحلا ىق 5 مهتاوق
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 ىف مدق فالآ ةلالث ىلا ةأجقف عمفترت ىتلا « نايلا » لالت عم لصتي

 . ةيناك رب ثاردحنتم

 ىلوالاو ةيكيرمالا ةثلاشلا ناتقرفلا ريا ؟؟ موي ىك تلزن اذكهو
 اهلمحب ةمواقم ةبا رغ نه « ويزنا » و « ونتن » ءىطاوش ىلع ةيناطن ربلا

 ةينولوبلاو ةينانويلاو ةيدنلوهلا اهنيب ل ةنيفس #75 نم فلؤم لوطسا
 دنمب رج سار تلتحاو . ةيكبرمالاو ةيناطيربلا كلذكو ؛ ةيسنرفلاو

 ساسأ ىلع لازنالا ميمصت متو « اتيلوه » رهن ىلا ه ىنولوسسوم ه ةأنق نم
 دصقبىذلاو « رياثي ١9 موب ةيسيئرلا ةهبجلا ىف ىرجيس ىذلا موجهلا
 ردص هنأ ةطخلا هذهل ةصالخلاو . « امور » لالتححأو اسأار ريسلا هب

 قيلفلا دئاق رهاب رياني نم ١؟ موي ىكيرمالا سماخلا ششيجلا ىف ناديه رمأ
 ٠ «نابلا» لالن ىلا اسأر مدقتلا مث رسج سأر نيمأتب

 ناحوارتي طوبهلاو عافترالاناك رياني؟؟ موي راهنلا فصتنم دعبو
 ٠ ماظتناب ةيكيرمالاو ةيناطيربلا تاعطقلا تزكرن دقو ٠ ةكرعملا ضرا ىف
 لايما ةميس اهقمع ةقطنم ىف قمعلاب زيكرتلا ىف ىلاتلا مويلا اوضماو

 لازنا متو . اليم نيريشعو ةتس غلبب طيحم ىف اليم رثع ةعبس اهضررعو
 .مدقتلاب رمأ ردصيملو تاعدوتسملاو ةريخذلاو ةليقثلاعفادملاو تابايدلا
 نشيجلا طاشن ناك . تقولا لك الوفشم ودعلا ءاقبا ساسا نلعو

 لكشب ايسيئر اقيرط حتف دقو « ارمتسم ةيسيئرلا ةهبجلا ىف سماخلا
 قليفلاب ةقحاملا#+ ةيكيرمالا ةقرفلا تعرش رياتي 5١ مويو ةقطنملا ىف ىرئاد
 ةسمخ وحن مليت ةفاسم ىلع « وديبار ٠» رهن روبع ىف رشع ىداحلا ىكيزمالا

 .ةحداف رئاسخ عم موجهلا اذه قفخحلا دقو « ونيساك » ىبونج لايمأ

 نكمش مل ةنكلو لابحلا ىلا ىرفلا قليقلا مدعت (شيساك» :لاهتكب قو
 ةقرفلا تمجاه رياني ؟6 موبو . ىسيئرلا ودعلا عافد ماظن قارتخا نم
 ةندم ىلامش « وديبار » رين ىلاعا دادتما ربع ةيناث ةرم 8+ ةيكدرمالا

 اريخاو ء.لابحلان يب ىبرفلا لامشلاو برغلاىلا « ميظع حاجحتب «وئيساك»

 . ةوتيساكا» لخادم ىلا .يسالا ناكرسالا»حانج ل صو رار فيضعتمفو
 «ىرتسانوم» لتل ىلامشلا فرطلا نم ةيرق طاقن ىف اودشتحاو

 لامشلاوبرفلا وحن دتمت ةيرخصلا سوءرلا نم لسالس لتلا ءارو عقتو
 لامشلا ىلاو 5 مقر قيرطلاو «ىريل» ىداو ىلع فرشت ىتح ىبرغلا

 . بيترت البو ةيلبج تايلمعب نوموقي نولازب ال نويسنرفلا ناك

 رلته ناكو < فعاضتت ةيناملالا تاوقلا تناك دقق « وبزنا » ىف اما

 زيزعت مت الو . امور ىبولح « جارخلاب » هقصو ام لاغشاب رما دق
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 نيمبرالاو ةسماخلاو ؛ ةعردملا ىلوالا نيثق رفلاب ىكدرمالا سسماخلا قليفلا
 اذه ليزا رباربف " مولو «وئويلوماك» و «انرتس» هاجتاب مجه ةاشم
 ةداضم تامحهب ائمق رهشلا ةياين ىنحو ٠ داضم ىناملا موجهب ءوتنلا

 , سرام ةياهن لبق ودعلا دوهج كهنت مل اهنكلو عيرس حاجتبو ةعباتتم
 بناجلا ىفامأ . ءافلحلا ةوق نم ريبك دهج صاصتما تيبس دقو
 مع ةقرفلا ناكيرمالا رضحاو 5 . مه نيتقرفلا راضحا مت دقف ىناطيربلا
 . ةصاخلا تامدخلا تاوق نم

 ١9844 سرام ؟8 ب ١١ وةيسساك

 ىف هتهبج ىف سماخلا ستيجلا عامدنا ةوق ىلع ةظفاحملا لجأ نم
 نماثلا شيجلا نم نيتقرف بحس نكما : ويزنا ىف ةجرحلا عيباسالا ءانثا

 امهب لكشيل ةعبارلا ةيدنيلاو ةيناثلا ةيدنليزوينلا « رياربف لئاوا ىف
 كلادنسأ ىذلا قليفلا بحاو ناكو . رشع ىداحلا ىدنلئزوينلا قليفل؟

 فاصنتم ليقو « ىربأ ٠ ىداو ىلا قارتخالاو ٠ وبيساك » ىلع ءاليتسالا وه
 دوذهلا ملست ثيح « وديسساك » عاطق نه ناكيرمالا ليدبت مت رهشلا

 . «ىرتسائوم» لت ىلامش ةعرعرملا ءاقلحلا زكارم

 قوجلافصقلا دعب رباربف ١1 ةليل ةيدنهلا ةقرفلل موجه لوا ادب
 طلتخم ىوح لوطسا ةطاسوب «ىرتسانوم» لت ةمق ىلع مئاغقلا ريدملا

 ةعيبط تتناك ةاذكهو + ةلقتو  ةطسموتم لئاثك ةقاذاق :؟ةم نع فلام
 .ةيويح زكارم ىف ةليلق تاعطق مادختسا هتيناكمأ تبثتو مكحتت ضرالا

 الا ازرحي مل ةيلاتلا ةلبللا ىف هبقعأ رخآ موجهو موجهلا اذه

 نيح ىف لامشلا نم ةوقب ةقرفلا تمجه 1!/ ةليل مالظ دعبو . ليلقلا

 عارص دعبو : ىقرسششلا بوئجلا نم وئيساك ةنيدم ىدنلب زوين ءاول مجاه
 لت ىبرغ لامش 4ه. و ه5 طاقنلا ىلا ىدنه ءاول لصو ريرم

 دص نم رثكا لمعب مايقلا نم اوئكمتي مل هلك اذه دعبو «ىرتسانوم»
 ٠ حاجنلا ىلع ةيماح ةداضم ةيناملا تامجع

 « ىديبار م ىداو ةيدنليزوينلا ةقرفلا نم « ىروياملا » ةبيتك تربع
 لرتخ و تامتنعمم لالخ نم زم دنبو ءاكيستالا تراوق ىف ةايلا“ "اعلا
 رخآ ىو « ىرتسسانوم » 7 نمو ةنيدملا نم ةفيثك نارين تحتو ماغلأ

 نم ةبيتكلا هذه تمجوه ديدحلا ةكبسس ةطحم ىلا تلصو امدنعو ٠ راهنلا

 نيبحسنتم آوداع مهتدناسم ناكما مدع حضتا املو ودعلا ةاشم عورد لبق
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 رهش وحن ىضه دقف ىسقطلا ةعانشل ارظنو « وديبارلا » ربع اونا ثيح نم

 . موجهلا ةدوامم نم ىدتلبزوينلا قليفلا نكمت نأ لبق

 ىروجلا فصقلا ةطاسوب هونيساكو ةنيدم وحم دعب .سرام ١6 مودو
 ةندملاىلا موحهلا ىدنل زوين ةاشم عاول داق . ةاسثم موحهب قليفلا ماق

 متو «ةعلقلا» لت لالتحال ابرغ رادتساو لامثلا نم قرطلا اهعطقت ىتلا

 لوطه هدعاس ىذلا عافدلا نكلو 4 5 مقر قيرطلا ةهج ىف مدقتلا ضعب
 ةعلقلا لتحا دقل . ليثم هل قبسي مل لكشب ادينع ناك مالظلاو رطملا
 2 158 ةطقن هسفن ءاوللا لتحا امك ىدنه ءاول

 ةبريس نكلو ؛ ةيلمعلا هذهب لالتحالا نم ؟7" ةطقن تجن دقو

 نكمي ةطقن برقا وه ىذلا «نامجناه» لق ىف تزكرمتو تلغوت ةدرفتم
 هذهةيلمع تناكو ©«ىرتساتوم» لت ىلع ريدلا بئارخ ىلا اهنم لوصولا

 درلاو راظتنالا نم رثكا لمعت نأ نم نكمتت دعت مل اهنكلو ةئبرج ةبرسلا
 .٠ ةداضم تامحمب تامحجملا ىلع

 نيبدتليزوينلا ىلا ةدودحم ةدعاسم ميدقت نم نكمتت عوردلا تناك
 عمو «ونيسأك» ةنيده بئارخ ربع ةيبونجلا ةهبجلا ىلا مهمدقت ءانئثأ ىف
 اولصو مهنكل مهلبق 0 زيئروماملا 2 ةسيتك باصأ ام مهباصأ دقف اذه

 دقو 1١8 موب 2٠٠5 ةطمن ىلاو سرام 1 مون ديدحلا ةكس ةطحم ىلا

 عردم ىدنليزوين لتر ناكو ٠ سئاي لكشب ىبرغلا اهفرطب ناملالا كسمت
 هتابابد نم أريثك رسخو ه1 ةطقن برق درط دق لامشلا نم مداق

 قدنف لالتحايف نويدنليزوينلا قفخا تايناكمالا ةلق نم هوناع ام ببسبو
 قيرطلاىلع ف رشيو . ةكرعملا ضرا نمض نآلا حبصا ىذلا «لاتننتئوك»

 نم دتمب طخ ىلع مهزكارم اوتبثشي نأ مهيلع ناك سرام ؟؟ موبو " مقر
 لت ىلع ةدوجوملا تاعاطقلا تناكو ٠ ديدحلا ةكسس ةطحم ىلا ةعلقلا لت

 ٠ نيتليل دعب تبحسلا كلذلو ةلوزعم ؟.؟ ةطقنو «نامجئاه»

 لالتحاو «ىريل» ىداو ىلا لوخدلا لجأ نم لاضنلا ةداعا نكمي مل

 5 ىقبام ١١ موي ىتح («قىرتسانوم» لت

 1١944 ويام 58 ب١01 ىرل ىداو ب وذيساك

 قىدرطلا ىبف «ىريل» ىداو متفب مايقلا هقتاع ىلع نماثلا شيجلا ذخا
 رمأ ريغ رشثشع ثلاشلا قلبفلا محه ونام 1١1 مويو 2 امور ىلا ىدؤملا

 ةنماثلاو ةيناطيربلا ةعبارلا نيتقرفلا ةطاسوب ءوتيساك» ىيونج «وديبارو
 لامسش رسج سأر ميقأ مايأ ةثالث رمتسا فينع لاتق دعبو © ةيدنهلا

 نشي



 تاتحاو . اهسفن ةيرقلا لالتحا مت مث « وليجنتا تنس » بونجو'
 محاه نيح ىف نميالا حانجلا ىلع «ىنويسكاناب» ةبرق ةيدنهلا تامطقلا

 ىلع لصحي مل ةنكلو © لامشلا نم وئيساك رشع ىداحلا ىنولوبلا قليفلا

 قايفلا مجاه اهسفن نماثلا ىششيجلا ةقطنم ىف لامسشلا ىفو . ةجيتن
 6« وكيب ١ هاحتا ىف اسوملم امدقت زرحاو ىسسئاروأ لابح ىبسنرفلا

 ىداحلا قليفلا نم 88 و مو تاتقرفلا تمدقن ىلحاسلا عاطقلا ىفو

 «نييسن رفلاعم لاصتالا اترجاو «ونايلجراج» رسج سأرنم ىكبرمالا رشع

 مولو ٠ ةحداف رئاسخب اوبيصا مهنا عم ةفيفط تناك ايثديم مهحابرأ نك

 . «ايمروف» مله ةقرفلا تلخد وبام ؤا/

 ةقرفلا تلصوو « ىربل » ىداو ىف ءىطبلا ودعلا قحسس رمتسا
 تاتحا نأ دعب وبام ١5 موب «وراناثحيب» قيرط ىلا ةيناطي ربلا ةعيارلا

 سار ربع ال4 ةقرفلا 00 مل دولا ةيدنهلا ةئماثلا ةقرفلا
 ىلاو ٠ 1 مقر قيرطلا ىلا ىب ؟ لايدبتلا ءاحتا ىف تعفدناو رجلا

 ماستو ؛ ةيدنهلا ةقرفلا ل ا ىلوالا ةقرفلا تلح اليلق راسيبلا
 قيرطلا ةعبارلا ةقرفلا تربع ونام 17 مونو . ىدلكلا قليفلا عاطقلا
 تاوقلا تدعص ىللاتلا مويلا كاف“ ونينساك ةنبادم تلتحا اريخأو "” مقر

 ةتالاصتا رشم ىداخلا قليفلا ماعاو 2 ىرتسات ماا لع ةمق نقلا ةتولولا
 نيذلا نييسن رفلا اولباق كلذكو 5 مقر قيرطلا ىللع ةقرفلا تايرود عما

 قايفلاناك راسيلا ىفو « ايريبسا : اولتحاو لابجلا ربع مهمدقت ىف اوحجن
 امدنع « ىدنوق » هاجتا ىف اعحارتم اودع دراطب رشع ىداحلا ىكرمالا

 ىلئاهل _ فدهك «نوئيزورف» ةفدهتسم ىلوالا ةيدنكلا ةقرفلا تمدقت

 ىداولا ربع ناكو ؛ ريسلا ماحدزإ ةلكشم ىرل ىداو ىف ةلكشملا تناكو
 -. قوئلوكوأ » قيرط هلم مق عبتب تاماكحتسالا نم رخآ مازح

 دق نويسنئرفلا ناكو : اهسفن وف رويكيتنوب لالتحا متو « وف راؤيكيتنوب
 اسلا مويلا ىف 08 « وكس اولححإ

 لتحاو ةيناث لمعلا ىف رثع ىداحلا ىنولوللا قليفلا لخد
 ةنيدم لتحا لابجلا طسو ىف لامشلا ىلاو وياه 560 موي « ىتنوميديب ٠
 ١ و ه ناتيدنكلا ناتعردملا ناتقرفلا تطغضو ةميظعلا « ورياك تنومه ه

 نأ امك وبام ؟5 موي اهاتلتحاو « وناريس >ىلاو « افلم » رهن ىلا مامالك

 « اضنا « افلم » ىلا اتلصو 8 و ١" نييناطيربلا نيتعردللا نيتقرفلا
 ءارو 0 ايساكورب » تلتحاو :الامش ةبدنهلا ةنماثلا ةقرفلا ترادتساو

 ةوسقب ةيناطب رملا ةعردملا ةسداسلا ةقرفلا تلتاق دقو 6 5 مقر قيرظلا

 اا



 قومرتا

 كاما



 ناكو « ىريل » ىداو ىئاعا ىلا ةدعاص لامشلل ترادتساو «وناربيس»

 ىلحاسلالهسلا ىقو «نوئيزورف» ىلع ذلئنيح موجهلانومدقت نوبدنكلا

 سماخلا .شيجلل عباتلا رشع ىداحلا قليفلا نم ةنماشلا ةقرفلا تناك

 . «ىدنوف» تلتحا دق ىكنرمالا

 تحبر دقةيكن رمألا مه ةقرفلا تناك 5 حابص قو 6 ونام 0 موي

 «٠ « ويزنأ » قيرط ىلع ناعقت نيتنيدملا الكو « انيساربيل ٠ لرواد ةكرعم

 ١5 سراه  رياربف ويزنا

 ناكو . روهش ةعبرا دعب رباني ؟؟ موي ىسيئرلا لازنالا ىرج
 نم اهلك ةقطنملا لالتحا ىرجحو ديلا تحت ذئنيح (ويزنا» رج سار

 كانه تناكو ١ و ه نيتيناطيربلا نيتقرفلا لبق نم نيميلا ىلا راسيلا
 طايتحالا ىف ةطلتخم ةسدنه ةيتك امهمعمو ؟؛4و؟ه ناتيكن رمآلا ناتق رفلا

 ةقرفلاو ناتيكيرمالا ةشلاثلاو ىلوألا ناتمهردملا ناتقرفلا تلصو دقو
 ىلا ويام ؟؟ موي ةلفاق رخآ عم تلصو ىتلا نوثالثلاو ةسداسلا
 . (وئتيناا

 اعبر الا ةسدالا ىف افيفخ رطملا ناك نيح ىثو ىلاتلا مويلا ىفو
 تافذاقلاو ةلتاقملا تارئاطلا تمحاهو اهنارين ةيكبرمالا ةيعفدملا تحتف
 تربع وبام 15 مونو 6 انرتسك » ىلا ةرواحملا قطانملا عيمج ةفيفخلا

 مويو 6 انرتسك » ىلامش ال مقر قيرطلا ةيكبرمالا ىلوالا ةعردملا ةقرفلا
 مويلاىفو «اترتسسك» ىلا ةرواجملا قطانملا عيمح ىف ودعلا رحدتا وبام ؟ه

 قايفلا عم « ويزلأ » نم مداقلا ىكيرمالا سماخلا قليفلا لصتا هسفن

 ويام 5١ موي حابص ىفو « اينيسساريت م نم مداقلا ىكيرمالا رشع ىداحلا
 موجهلاب هرماوا سماخلا شيجلل ماعلا دئاقلا كرالك كرام لارتجلا ردصا
 . امور ىلع هحاوملا

 هيجوت كرالك كرامه عم قافتالا دعب تررق تنك وبام ه عويو اذكهو
 ىلع ةصخ رلأ طخ عطق ساسأ ىلع «نوتنملف» ىلع ىكن رمالا موحيلا

 [هو ٠5 نيتقرفلا هاجتأ طخ لبوحت حجن دقو ل مقر قبرطلا نم ناملالا
 , ةعاس ةرشع ىتنئا لالخ ىف ديدجلا موحهلا أدبو ةقئاف ةعرسب نيتيكيرمالا
 لصاوت تناك امئيح ةيكررمالا ةئلاثلا ةقرفلا مدقت فقوا دق ناكو
 نيمريه ٠» رزنابلا ةقرف ا يهتلباق ثيح « نوتنملاف » هاجتا ىلا اهماحتقا

 ناتقرفلا تمدقت ءىءلاشلا نم ةبرقم ىلعو « اهتفقوأو « جنروج
 . 6 رساتلا » هاجتا ىف ه و ١ ناتيناطيربلا

 لكي



 وداعا اهندنتحاو امهرعىملا ْروالا

 ىيشويالا
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 1١9544 وينوي ال اس وياه ١١ امور لالتحاو مدقتلا

 ىلا ذشنيح ىسنرغلاو ىكرسمالا رشع ىداحلا ناقليفلا هحون دقل
 ربع امو وينوب نم لوالا ىتح كانه ناملالا مص ثيح « نوتنملاف »
 لع نويسنرفلا ريعو ٠ امرر ىلا اورادتسإ 5 مقر قيرطلا ناكيرمالا

 ولينلا ةهيس ول :ناثالا يجوب لاق * نإ قرت ىررالا للا نوعا فنيا
 ةقرفلا تزاتجا امنيح وينوي ” موي ىتح ونايلا هاجتاب ١١ ىكيرمالا
 وا هايبا» قيرط نع امور لوخدل تدعتساو ةاسملا طوطخ ىلوالا ةعردملا

 ودعلا ةدراطم ىف نماثلا ىشيجلا رمتسا نيح ىف ال مقر ةيسيئرلا قيرطلا نع
 ٠ 1 مقر ةيسيئرلا قيرطلا ىلع

 ةهبجقو ىبرغلا لامشلا ىف «وناروسلاب» ىلا رشاعلا قليفلا هجتا
 تهحتاو وينو ؟ عوب («ىرتالا» ال8 ةقرفلا تلخد رشع ثلاثلا قليغلا

 نويدتكلا لغد ناسلا ,رلعو»# ونيسراوح » ىلا ةدتملا ةتعافلا ةق فلا
 نم ه وئؤتنلاف ٠» تيلخا امنيحو ٠٠ مدقتلا ىف اورمتساو ه ونيسورف » ىلا
 ىندأ امور ىلا هقيرط ىف ىكرمالا رشع ىداحلا قليفلا دجي مل ودعلا

 عردم لتو عم لله و مله نيتقرفلا نم ةيمامالا بئاتكلا تلخدقف ةمواقم

 . ويلوي ؟ موي ةنيدملل سماخلا قليفلا نم ىكيرما

 ناملالا ىلع ةعجرلا طخ مطقل امور ىقرش نماثلا نشثيجلا رادتسا
 ةقرفلا تلصو امور هيف تطقس ىذلا مويلا ىنو ٠ ه مقر قيرطلا ربع

 ةقرف تلصوو « ونيس » راوج ىلا مشع ثلاثلا قليفلا نه ةيدنهلا ةنماثلا

 فقوتت ملو « ونالاب » ىلا هيفن قليقلا نم ةسداسلا ايقررقا بونح

 قليفلا لصو ىكيتاب ردالا بئاحلا يىفف . امور لالتحاب ءافلحلا مدعت

 دعت « يلويوي » و 6 اراكست » نيت هم مقر قيرطلا ىلا ىناطيربلا عبارلا

 هيدسأر لعو رشاعلا قليفلا ىلوتساو ٠ ةقطنملا كلت نه ناملالا بحسنا نأ

 «وئازنفا» ىلا « اروس » رم قب رطلا ىلع « ةيئاثلا ةيدئطزوبتلا ةقرفلا

 «وكايباس» ىلا رشاعلاةلمفلا ةدايق تحت ةبدنهلا ةنماثلا ةقرفلا هتمدقنو
 ,«رساتلا» رهن ىبئاح ,ءاع راسو ب رغلا ىلا رثع ثلاثلا قليفلا كرحتو

 ةعيرس تاكايتتشاب ةعردملا ةسداسلا ةقرفلا تماق وينوب 4 و ا/ موبو

 ةعباتلاةعردملا ةسداسلا ةقرفلا تماق ىبرقلا بناجلا ىو «© رهنلا ىقرش
 شيجلا ةهبج ىفو « اناليتساك اتيفيس » تلتحاو مامألل ايقيرفا بونجل

 ىلوالا نيتيئاطي ربلا نيتقرفلا ناكم سسماسخلا قليفلا لح ىساخلا

 ةفيفط تاشوانم الا هلباقت ملو.الامش امور نم موجهلا داق مث ةسماخلاو

 ام"





 ىف ءايتسيفاتفيس» ءانيم لتحاو © رينوي نم 5 موي كلذو «ونايسارب » ىف
 يسن هليللا

 0 59555 سطسغا ب وينوي ىنرالا ىلا مدقتلا

 دصقب ةنكمم ةعرس لكب هونرالا» ىلإ مدقتلاب ترمأ وينوي نه ال موي قو
 ميظنت نم ودملا نكمتي نا لبق ةيلامشلا زينبالا لابج ىلا لوصولا
 نماشلاو سماخلا شيجحلا مدقت نوكي نا ىلع . لابجلا ىلع هعافد
 ىعضوملا طاشتلا ضعب عم «زينبالا» لبج نم ىبرفلا فصنلا ىف ىسيئرلا

 ٠ كيتايردالا ةهبج ىف
 ةيدنهلاةئماثلا ةقرفلا تلصو « ىنئاطيربلا رشاعلا قايفلا ةهبح ىفو

 دقق ةيدنليزوينلا ةيناثلا ةقرفلا اماو وينود نم 5 مود « للوسرا » ىلا

 بسسس اريثك قبعا قايفلا مدقت نكل ىلاتلا مويلا ىف « ونازيفا » تلصو

 موب الا «ىتريت» لصت ملو ةيلبحلا ةقطنملا كلاسم ةبوعصو تاببرختلا

 قليقلا نم ةسداسلا ةيناطيربلا ةعردملا ةقرفلا لقن متو 6 وينوي نم 6

 نيح ىف 6« انيحوريب » هاحتأ ىف تعفدناو © ىدوت » رهن ترص ذلنيحو ١9

 مدقتلا متو . ةيدنهلا ةنماثلا ةقرفلا لبق نم « وئجيلوف » لالتحا من
 اوكبتشا دق دوئهلا ناكو « انيجوريب » ىلا « ربياتلا » رهث ىبناج ىلع
 ءارو تديعتسا ةدراطملا نكلو «ايتساب» راوحب ودعلا عم ةداح ةكرعم ىف

 ؟. موي ناملالا لبق نم 6« انيجوريب » ءالخا دعب لامشلا ىلا هجتملا ودعلا
 «رساتلا» ىنرغ لمعي ىذلا ىناطيربلا رشع ثلاثلا قليفلا امأ ٠ وينود نم

 ةكيعتشمةعردملا ايقيرقا بونج ةقرف تناك نيحح ىف ءوبورتيفبم ارام ءاج دقف

 اهفدهو ؛( نويكبرمالا اهدئناس 4« ائزلوب » ةريحب ىقرش ودعلا عم فنعب
 اهمدقت ءانثا ىف /8 ةقرقلا تمغرا نيميلا ىلاو ©« وحيرونجاب » لالتحا

 ةدش بسس ةينأملالا ةمواقملا تدمحت كلذ دعبو « وتيفروا » ءالخخا ىلع

 . ناطمالا لوطف

 ةتقؤم ةروصب ودعلا ةدراطم نع انتاعطق تفقوت وينوي نم 5*مود ىفو

 قليفلاو « ايحوريب » ةقطنم ىف لامشلا ىب اديعب رشاعلا قليفلا ناكو

 . «نيميسارت» ةريحبل ىبوتجلا فرطلا نم ابيرق رشع ثلاثلا
 هلم ىف هتلباق ىتلا كلت لثم ةبوعص سماخلا شيجلا لباقت ملو

 ىف ءاينوكرات» ىكيرمالا سماخلا قليفلا لتحا وينوي نم 8 مويو ةتطنملا .
 قايفلا ملتقو . ىلاتلا مويلا ىف 4 ايناكست » لتحاو لحاسلا ةقطنم
 رثع ىداحلا قليفلا دهحو املو ىسسماخلا قليفلا ةقطنم ىكيرمالا عبارلا

 لي



 نيذلا نييسنرفلل ةقطنملا ملس © ويزيف 5 اولخا دق ناملالا نأ ىكررمالا
 ةتدللا اولتحاو « ائنوزلوب » ةريصحب ىبناج زاك ةعرس اومحاه

 ءارو لصوت ىبرقلا لأادشلل قليفلا عقدناو © وينوي نم ١5 موي اهسفن
 ةقرثلا تعاف ىلحاسلا عاطقلا ىفو * ويثوي نه ١*5 مود «وزوديسرا»

 اهالخا ىتلا ه«هويتسورج» ىلع طغضلاب عبارلا قليفلا نم 576 ةيكيرمالا

 اولصوف نييكرمالا مدقنت رمتساو « اهيلع ماع موجه ءارجا دعب ودعلا
 موجيئادصتب ةيناث ىسنرفلا قليفلا كرحتف ويلوي نع ؟ موي «ايئيسيس» ىلا

 ثيح «ىزنويجود» هاجتاب ريسملاف رمتساو ويلوي نم؟موي ايديسيس لخدو
 ١؟ قليفلا لبوق نماثلا ىثيجلا عاطق قو . ةداح ةكرعم هرلغتنت تناك

 هقارتخا نم نكمتو © ىنيميسارت » ةريحب ىلع ماقم ىوق عافد طخب
 ىلا هماقت ىف قليعلا رمتساو . مايأ ةينامث تماد ةفيتع كراعم دعب

 انوتروك ىلا هلوصو دعب فقوت هنكلو ©« وززيرا » ىف ىناثلا مهملا فدهلا

 .لث ىلع ماقه ىوقف عافد زكرم ةطاسوب «ونيتت ررويف» «نويلجيتساك» و

 ةيلبج ةقطنم ىف اليلق احاجن رشاعلا قليفلا زرحا «ايجوريب» لامش ىفو
 ترشتنا «ينيميسارت» نم ودعلا بحسلا نأ دعبو ؛ ةاشملل الا ملصت ال
  ةقطنملا ىف رشاملا قليفلا ةهبج

 ىقرش ةرطيسم ةقطنم ىلا هقبرط قليفلا قش ويلوب فصتنم ىفو
 ةيناثلا ةقرفلاب هزيزعت دعب ويلوي نه ١5 ىف ١5 قليفلا اهلخد ىلا هوزيرأ»
 ىبرغ ةرعو ةقطنم ىف ةيلص ذلنيح ودعلا ةمواقم تناكو ٠ ةيدنليزوينلا

 ةرششع نه رثكا دعب © ىسنرولف » لالتحاب ةكرعملا تهتلئاو . ونرالا ةدقع

 ةنيدملا ىحاوض لوخد نم ايقيرفا بولشج ةقرف نكمتن ملو « مانأ
 قليفلا فقو سطسغأ نم 8 مويو ٠ سطسغأ نم 5 موي الا وئرالا لوصوو
 6سنرولف» ربع مث 8فيساتنوب» ىف ةيبونحلا رهتلاةفضىلع رشع ثلاثلا

 ٠ نمبالا نسماخلا نشيجلا حانج ىلع
 ويزنا طوقس دعب «ائبيب» هاجتاب همدقت ىف رشاعلا قليفلا رمتساو

 ناك ىذلا ىسرفلا قليفلا ةقطنم رشع ثلاثلا قليفلا ملستو . هدب ىف
 ىلع «وئيتترويفليساك» ءارو هطفن ىلأ لصوو #ىرئوبيجوب» لتحا دق

 ناك نييسنرفلا نم برغلا ىلاو «وئرالا» نع لايما ةرثع نم لقا ةفاسم
 رهن مف ىلاو ويلوي نم 19 موي نروجيل ىلا لصو دق ىكيرمالا عبارلا قليفلا
 مدقتو ٠ رهنلا ىبوتج عقاولا © ازيب » ءزج لتحاو « ؟9 موب وئرالا

 ءاتسثلالصف ىف ةكرمملا ترج ثيح كينابردالا ةهبج ىق نماثلا شيجلا
 عبارلاقليفلا نكمتو . امور طوقس دعب باحسنالا ىق ودملا عرش امتيح
 . اراكب رهث طخ ىلا ةعرسب لصب نأ نم

 امه





 ىلا لصت تايرودلا تراص ىنولوبلا قليفلا ةقطنملا ملست املو
 «ايبوكتا» ىتح مامالل لوصولاب رمأ قليفلا ىدل ناكو عامالا ىف « وماريت

 لفي الا ةنيقلا لوطذ نتا وكيك لو ةليتما يسن وا وبلا وون ني لو
 ةفاسمب اهدعبو نونيسأكو اولْخد سطسغا نم ٠١ مودو 6 لاتقلا نه رهش

 لوأ وهو ىوتشلا طخلل ىقرشلا فرطلا «وراربا» اولخد لايما ةرشع
 أي رئي.س» ىلع زكترد ىرغلا هئرط ناكو ايلاطنا ف ناملالا هماقأ ىعاند طخ

 ( ىوتنسشلا طخلا ) كثثوغ طخ

 ١955 رداثي نم 1١93155-55 سطسغأ نم «ه

 رتكيل كيتايردألا ةيبج ىف ىلوألا هتبرض نماسشلا سشيجلا برع
 - مسسقلا ناك “” ىدرابمول » لهس لوخد نم نكمتيو كئوغ طخ

 املأ قليغلا ناك نيح ىف موجهلاب مايقلل قرشلا ىف ادشتحم شيجلاا نم

 نم ا موي موجهلا ؛دبو لمع ىأب موقي الو لابجلا ىف اطخ لتحي

 ةظحالم بجاو مهل ىطعأ دقو نوينولوبلا كرتشي ملو ٠ سطسغأ

 ىلا مدقتلاب ادب نأ لبق هتهبح ىدنكلا لوألا قليفلا رشنو « ورازيب »

 ىلوألا ةقرفلا امأ حاجنب قياضملاو راهنألا روبع مث ثيح « ىنمير »
 ةقرفلا تكرتشاو ىلاتلا مويلا ىف « وربنيملا » قوف تناكف ةيدنكلا
 ناك انهو « ايليجوف » ىلا ودعلا ةدراطم ىف ةعردملا ةسماخلا ةيدنكلا
 لصو .٠ ةريرم ةكرعم دعبو اذه عمو . ىوتشلا طخلل ىسيئرلا مازحلا

 مكبس نم م موي « ونايروك » برق ىلاو « اكنوك » رهن ىلا نويدنكا

 رايس ىلعو . ةريزغلا راطمألا لوطه ببسب مدقتلا نع اوفقوت ثيح
 ةيدنهلا 6 و 46 نيتقرفلاب ىناطيربلا عبارلا قليفلا فذق نيبدنكلا
 ىوتسشلا اطخلا ةكرعم ىف اتكرتشا مث «وراتيس» روبع ىف اتلداعت ثيح

 ةقرفلا مهعمو تويدنكلا ماقو 1 سطسغأ نم 59 موي ءايليجوفلا» لوط ىلع

 رخآ ىف « اكنوكلا » رهن قوف !ولصوف اهسفن ةكرعلا ىف كارتشالاب 1
 هيلأ لوصولا نم اونكمتي مل ىذلا « وناراملا ١ رهن مهماما ناكو رهشلا
 ىتلا ةدينعلا ةمواقملاو سقطلا ةلاح ءوس بيسب ريمتبس نم موي لبق

 ةيئاطبريلا ةعردملا ىلوألا ةقرفلاب قليفلإ زيزعت مت دقو . ودعلا اهادن!

 عم ىئانوبلا ىلبحلا ءاوللا نومدخت سي اوناك نييدنكلا نا ىلع ةوالع
 نويدنكلا لتحا ربمتيمس نم ١" موي ىفو ٠ لحاسلا ىلع ةيدنكلا ةقرفلا

 كلذ ىف ©« ىنمير » نالألا ىلخأف 4« وناتنروف ناس » ىف ةئيصحلا ةطقنلا

 اذه ىف ناكو رسملا ىف ىناطيرلا عبارلا قليفلا رمتسا نيح ىف . ءاسملا

 .اىلا#



 ةعبارلا ةقرفلا تماق ءانثآلا هذه ىفو ابيرقت نيبدنكلا ابزاوم تقولا

 . اهقعبرط ىف ةليمجلا « وتيرام ناس » نم ودعلا درطب ةبدنهلا

 ناملالا رطضا كينايردالا ةهبج ىف نماثلا شيجلا تايلمع ءانثأ ىفو

 ةذسما سماخلا شيحلا مدعت امل نيكو ةهبحلا كلت ىف مهتاوق زب زعتأ

 نوموقت ماو بايسالل اورطضاو دومصنا نم.اونكمتب مل ةهبجلا

 ندماحلا نندللا ظني ل اذيلو هممت رشانلا ةركؤلا .قمرح كراعم
 ادي ليتم ريشحلت « كثوف » طخ ىلع ىسينرلا عافدلا عقاومب

 ىقرش ىكيرمالا رشع ىداحلا قليفلا امدختسسم تقولا كلذ ىف هموجهع

 قليفلأو « انواوبو » و ©« ىنئرواف » نيب 56ه مقر ةيسيئرلا قيرطلا

 دصنتو © نمي نأ حانج ا ىلع هرمأ تحت دوح وم ا ىناطيربلا رشع ثلاثلا

 « ازئيف ٠ ىلا ميقيرط ناكيرمالا قش فينعلا لاتتلا نم عوبسا
 « انرث » رمه ىف ةعقاولا ةيعافدلا ودعلا تانيصحت اوقوط ةيلمعلا هذهلو

 ةعبارلا ةقرنلا تلثوت نيح ىف ريعتيسس نه ؟١ مود هسقفن ردملا لالتحا متو

 طخ نم ىرئادلا عافدلا ىف رثع ىداحلا قليفلا نم ةيراسيلا نوثالثلاو

 ىلا قليفلا هجوتو . 58 مقو قيرطلا ىبرغ تمجاه نا دعب كنوغ
 عبارلا قليغلا امأ ؛ ةيعافدلا زكارملا هذه ىف اضيأ لغوتو « ىلروفاريف »

 ةيامحب ماق دف ةعردلا ةسداسلا ايقيرفا بونج ةقرف هعمو ىكير مالا

 لوط ىلع نيعجارتملا ناكألا بقعتو رسيانا رثع ىداحلا قايفلا حانج
 قاينلا اذه ناك نبح ىو . ىسيئرلا طخلا ىلا ©« نايئيحرت )» لحاس

 نوي رمألا ماق مامالا ف 516 مكر قيرطلا هاجت“ ف ودعلا قع طغضب

 ىداو لوط ىلع مرجهلاب مث ةقرفلا تماقو « الومبأ » هادت موجه

 ربمتبس ةياهث ىف انولوي ل الومنا قيرط ىلا تاصو املو « ورتئاس ا

 . فوقولا ىلع ودعلا اهربحأ

 امتبو رقع كلاقلا نئاطربلا قليلا ماما نيس قانلا اذه ناعو

 ٠ امهش ب لاصتالا ىاع ةظفاحملا بمعصلا نم ناكو اهب سأب ال ةقاسم

 قرفلا نم فلؤإا ىكبرمألا ربثع ىدادحلا قايفلا موحه نع مجتن

 ىلع ةيسيئر قيرط ءاشنا 108 مقر قيرطلا ىبناج ىلع 1١ مها 4
 ةريصق ةغقو دعبو « اهيق ودعلا عافد زاكرتو ةقط'1لا ةروعو.نم مغراا
 ٠ اليم رثع ةتس اهضرع ةهبج ىلع موجهلا فنؤتسا ربمتبس ةباهن ىف
 ةيمامالا هتاعيطق تناك هدويح عيمج هفف رتتسا امنيح رسوتكأ فصتنم قو

 ٠ ءاتولوي» نع لايمأ ةرشع نم رثكأ ذعدت ال

 اا



 ىهو برفلا ىف اهمدقت ىف ةسداسلا ايعبرفا بونج ةقرف ترمتسا

 « رشع ثلاثلا قليفلا راسو . رشع ىداحلا قليفلا حانج ىمحتل لئاقت

 ىداو ىف حاجنلا ضعب زرحا دق ناكو ٠ مم ةيكيرمالا ةقرفلا نيمي ىلع
 سماخلا ىشثيحلا ىدل تادادمالا صقنو تاعطقلا بعت نكلو « وبيئس »

 نود لاح ةجعزم لايجح ىف سراقلا ءاتشلا درب ذئنيح هجاوب ناك ىذلا

 قلبلا ريدم ”لماثلا نكحلا ةييعح قون تايليعلا هالع ى ناز دجسالا
 (50و ١ نيتعردملا نيتقرفلا عم « ىنمير » لالتحا دعب همدقت ىف عارلا

 ةياهن لبق مايأ ةعضب مهناكرحت ىف مكحت ريزفلا رطلا نكلو « ةمدقلا ىف
 ٠ مهتيلمع تفقوتو رهلألا لوط ىلعو ةيلحاسلا هقطنملا ىف ربمتبسم

 نماثنا سشيحلا ةدايق «ىرب ركم دراشنتر » ريسلا لارتجلا ملستو

 « نيئبالا » لابج حوفس ربع الامشش موجهلاب ماقف ربوتكا نه 5١ مود نم

 ةنيدم ىلا عبارلا قايفلا لصوق رهنألا طوطخ ميمج ىف اراصتنا زرحاو
 فلؤملا ىدنكلا قليثلا لصوو .١ و 55 ناتكرفلا همدقتت 4« ايئزيك »

 ىف « ريئاس د طخ لا ةيئاثلا ةيدئليزوينلاو والا ةيدنكلا: نيعقر فلا نم
 ىلع مدقتا قف .رشغ ىفاحلا ىنواوبلا قليفلا سمعسساو لحاسلا ةهج
 6« موي ٠ ىوق هنكلو رثعبم ودع هلباقب رسبألا حانجلا ىف ةضيرع ةهبج
 لصو ربمفوت نم 56 مويو « ىلروف » 61 ةقرفلا تلخد ربمفون نم
 لتحا ريمستد نم ؟ مويو 4« ىبومال ) نهن عافد طخ ىلا عب'رلا قايفلأ

 رهثلا ربع كلذكو « ىنومال 9 رهن ربعو « انيفار » لوألا ىدنكلا قليفلا
 نم نافوط هجو ىف رشع ىداحلااو عاراا نيقليفلا نم لك روكذملا
 ةديمبلا ةفضلا نو.دنكل! رهط ريمسيد نم .١ مويو . ةداضملا تاموجهلا
 رمتساو « وللافاكانجاب » بون>و ىلامش ودعلا نم ©« ىنومال » رهن نم

 ىلع مزحب مهفقوا ودعلا نكلو © وينيس » رهن ماحتقا دصقب مدقتلا ىف
 . لانقلا عافد طخ

 ( ةرشاملا ةبدنهل'او ةيناثلا ةيدئلبزويللا نيتقرفلا ناف اذه عمو

 اتللصتاو ريمتبسس نه 51 مود <« وينيبس » ىف رسج سأر لالتحا نه اةنكمت

 ةيدنهلا تاعطقلا تلوتسا هسفن مويلا ىفو امهراسي ىلع نيينولوبلا عم
 رهن ىلا لوصولا ىف نوردنكلا حجن مايأ ةثالث دعبو ه ازتيف » ىلع

 مودهلا ءاج انهو . ائيميو اراب هيتفض نم ودعلا اودرطو « ويئيس »
 ٠ ةفصاعلا قدسي ىذلا

 ليربا نم 8 موي الا ةقيفعلا ىف « وينيس ه رهن زايتجا متي مل
 ةسماخلا ةعردملا ةكرفلا هب ثماف ىذلا حجانلا موجهلا ءانثتساب 6
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 ىلع ةبرقلا «“ ولئبر رهن ةفض ىلع اهسفن زيك رتل ريان ىف ةيدنكلا

 . ” هيتيساموك » ةريحبل ةيقرشلا ةيبونجلا ةيوازلا
 م+ ةيناطيربلا ةقرفلاو ىدنكلا لوألا قليفلا نيب لاصتالا مت دقل

 نود ةديدللا راطمألا لوطه لاح ءانثألا هذه ىنو « ارنف » ىلامش

 ...نيماخلا يعل ةيبحب قف ”لدمح ابك تايلمعلا نارها

 كرام » لارنحلا ناك راطمأالا مهسست وف ءاهتنا دعب ةيناث ةرم ةكرعملاب مايقلل

 ممسسد نه ”١ موي انأ تكرحت نيح ىف ةدايقلا ملست دق « كرالك

 «ن وسلب و» لارنحلا نع الدب طسوتملا رحبلا ع رعسم ةدايق ملستل ١555

 ٠95١ه ليربا نم ١8 5 اتنجرالا ةودف

 دق ابروأ ىبرغ لامش ةيسح ىلا ىدتكلا لوألا قايملا لاسرا ناك

 ماع عيبرلا كراعم شيجلا اذه حتتفا دقو . نماثلا شيجلا فعضأ
 دادتما لوط ىاع ىبرغلا لامشلا ىلا « وينيس » طخ نم موجهلاب 6
 ةفاحلا تارمملا دحأ ناك قيرطلا نأل « ادنتجرا » ربع ١5 مقر قيرطلا

 , ماغلالا لوقحب ىألملاو تاناضيفلا هايم اهرمغت ىتلا ىضارألا نيب

 ثيح « وب ) لهس ىف ةعقاولا « اريرق » ةئبدم ديعسأ هفده ناك

 مدقت ىذلا رسألا نماثلا شيجلا حانح هفديهتس ىذلا دصقلا تناك

 . 4« انولوي ١ لوخد ىلع سشسماخلا نشيجلا هدغعاسلمل 1 مقر قيرطلا ىف

 نيحجان نيمؤجهب. ربلاو .رحبلا نم .نويلادفلا. ماق ىسيئرلا موجهلا لبقو
 تزرحأ هنم 1 موتو + ليربا نم لوألا مويلا ىف « ويشاماك م ةريحب ناسل ىلع

 ىسيئرلا موجهلا ادبو © وئير » رهنو ةريحبلا نيب احاجن ةسماخلا ةقرفلا

 ةنماثلاو ةيدئليزوينلا ةيناثلأ ناتق رفلا تربع امنيح ليربا نم 4 موي
 نوينولوبلا ناك نيح ىف مامالا ىلا اتمدقتو . « ويئيس » رهن ةيدنهلا

 رسج سار نيمآتو « وجول » لالتحا متو . رسبألا امهحانج ىلع نوريس
 انودي ركلا ةعومجم تمدت) « ونانحسوف » ىفو « ونرتناس » رهن ربع

 ةيلاطبالا ةموكحلا اهتلكش تاليكسشت ةدع نم ةدحو لوأ ) ةيلاطبالا

 ةملتقم « ونرتتاس ١ ىلا تلصوف ١١ مقر قيرطلا ةلمعمتسم تمدقغت

 نيرهنلا نيب ىعافد زكرم ىلع تلوتسا دقو مزاللا دائنسالا دجتس اهنأب
 لستحا دقو « ناخ زيك انج ١ طخ مس' هيلع ١وقلطأ دق ناملالا ناك
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 ةعطاقم ىف « وئبر » رهن ىلع رسج سار ىرحبلا حاذجلا ىف نويئادفلا

 هنا انانعو ف

 ىلا تلصو مث « ويناتساجنول » ىلا تعفدلا دقف ه1 ةقرفلا امأ

 ال4 ةقرف1 ترم ليربا نم ١1 مويو « ايتساي » قيرط ىلع « وليف
 نيتاه نيب ةقياسملا ترجو الامش تهجتاو ةئماثلا ةيدنهلا ةقرفنا ةتطنم نم

 «سيالسنوك» و «ويزيزناب» ىلا الصوف ةعاجش لكب مدقتنا ىلع نيتقرفلا
 دق ةيدنليزوينلا ةيناتلا ةقرفلا تناكاو «وتنمان» انلثح'او نيميلا ىبع

 73 ةقرفلا تراسو ءانثالا هذه ىف 4 قرالبيسبس » رهن تزاتجا

 ةوجف ىلع هجاوملا موجهلا ىف راسيلا ةقرف حبصتل 18 مقو قيرطلا ىلع
 اهتلتحاو « ولليف» ىلا تلصودتف نيميلا ىلع 01 ةقرفلا امأ ءاتنجرا ه»

 ىتلا 74 ةقرفلا عم تلصتاو ليربا نم ١1 موي «ايتساب» ىلا تلصو مل

 ةمداق ه1 ةقرسفلا تناكو ١1 قيرطلا لوط ىلع موجهلا مدقتت تناك

 تيقل دقو نيموي لالخ « اتنجرا » ةكرعم تهتنا . نيميلا نم قيرطلل
 ورئوتنا ىلا امهمدقت ءانثأ ىف ةفينع ةمواقم 78 و ” ناتعردملا ناتقرفلا
 2 « دلودناسنوك » ف

 نيح ىف ه وراليس ٠ ىلا نريدنليزوينلا لصو رسيالا حانجلا ىلعو
 و مقر قيرطلا ىلع « الوماب » اورم ن' دعب رهنلا ىلأ نوينولوبلا لصو
 :: اهولدحاو

 ءارو « اناياج ه ةأئق ىلا نويدنليزوينلا لصو ليربا نه ١1 مويو
 لتحا نأ دعبو « انئيسدم ١ ةبدنهلا ةرشاعلا ةق رفلأ تلتحاو © وراليس 8

 ةفاسم قع ءاناياج» ةانق نم اوبرتقا « وريتاب تنس ه ةعلق نويتولوبلا

 ٠ « انولوب ٠ نم اليم ١6
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 ايلاطيا ىف ريخألا رصنلا

 نم ه موي ىئادتبا موجهب ةريخآلا هتايلمع سماخلا شيجلا حتتفا
 ىلخا دقو .٠ نابرويفلا لحاس برق ويشوريس ىداو ىف ادعاص ليربا
 ةثالثب اهدعب ىسيئرلا موجهلا أدبو ليربا نم ١١ موي « اراراك » ناملالا
 ىنبرغ ةيلبجلا هزئاره ىف ودعلا ىيرمالا عبارلا قليفلا مجاه ثيح مايأ
 .. وتاجريق ءارو ام ىلا اهسفن قيرطلا ىف مدقتو 164 مقر قيرطلا

 ةقرفلا هعمو رشع ىداحلا ىكبرمألا قليفلا دعاس حاجنلا اذه
 ٠6" مويو + 15 مقر قيرطلا ىبناج ىلع مدقتلا ىلع ةعردملا ةسداسلا

 ركايلا حابصلا ىف لابجلا نم جرخي رشع ىداحلا قليفلا أدب ليربا نم
 . ىلاتلا مولا ىف « انولوب » لتحاو « وب » لهس ىلا

 نيرا "نم 116 ةليل ىف 'ةفدكت :فئاتشسا دق "نماثلا 'صيحلا قاكو
 الصوو ماهالا ىلإ اعفدناو ٠ انايامث ةاتق ١١ ه ١١ ناقليفلا قرتخاف

 لوصولا نم نوينولوبلا نكمت اذهلو ةمواقم ريغ نم «سيادبا» رهن ىلا
 مدقتلا ىف نوبدنلبزوينلا رمتساو نيتعاسب نييكيرمالا لبق انولوب ىلا
 ةعباتلا ةعردملا ةيداسلا ةقرفلا عم الاصتا !وماقاو ىبرغلا لامشنل
 « اراريف ١ ىبرغ بونج اليم رشع ةسمخ دعب ىلع سماخلا شيجلل
 دادتما ىلع رهنلا نم ةيبونجلا ةفضلا لتحا دق سماخلا شيجلا ناكو
 ها و عورد 5) قرفلا نم فلؤملا ىناطيربلا عبارلا قليفلا امأ اليم نيتس

 ودعلل زكارم هقيرط ىف تناكو ءاراربف» ىلا مدقت دقف ( ةيدنهلا 8 د الو

 دقو ليربا نم ؟50 موي اهيلا لصرف ةيئام زجاوح ةدع همامأو ةيوق لزت مل
 اليم نيرسشععو ةمامخ ةتهبج ضرع ناكو «وب» لهس ىف نماثلا شيحلاب لصتإ

 دعبو ٠+٠ ةفيلحلا ششويجلا مامأ تابوعص ةيأ رهنلا زايتجا لكشي ملو
 ةيدئهلا ةقرفلا حانج ىلع « جيادا ١ ىلا © وو 1 ناتق رفلا تلصو نيمو

 ةعومجم تماقو رهئلا مف برق ١1 مقر قيرطلا ىف كرحتن تناك ىتلا
 ةقطلملا ىحاوض ريهطتب ةيرسل) تامظنملا اسهدعاست ةيلالطيالا انوديركلاب

 ةفخب كرحتو ليربا نه 55 موب رهنلا ريع دقف ؛ رشع ىداحلا قليفلا امأ

 لاصتا ءارحاب ةسداسلا ةعردملا ةقرهلا تماقو ١!زتينافو انوريف لتحاو

 لح



 تماقو ليربا نم 4 مون ' وداب 0 ىلا تلخد نا دعب نماثلا شيجلا عف

 تملسرأو «وزنفيرث» ىف ةدوجوملا ةيكيرمالا تاعطقلا عم لاصتالاب اضيأ

 يرفع لامست اليم نينبزا ةفايسم ىلع ةعقاولا نيادا. نلا ةفيفخ .كازق
 سيئيف قيرط نع وبام نم ؟ موي نوبدنلبزويتلا لصو نيح ىف «اتسيرت»
 دعب ( نوكلاتنوه ) ىف ةيناملالا تاوقلا مالستسا لوبقل اتسيرت ىلا

 ةيكيرمالا 19 ةقرفلا تلصتا برغلا ىف اديعبو ةيفالسوغوب تاوق ةمواقم

 تلصو نا دعب ليربا نم 5١ موي «بوتيف» برق ةيسنرفلا تاعطقلا عم
 . مايا ةثالثب اونج

 تاريحب ءىطاوش ىلع تحوار دقف ىلوألا ةعردملا ةقرفلا اما
 ؟. موي اهتلخدو ليربا نم ؟8 موي وناليم ىلا تلصوو وموكو ادراج
 قالغال انوريف ربع لامشلل ةرشاعلا ةيكبرمألا ةيلرجحلا ةقرفلا تكرحتو

 * زيمرب رمع ىلا ةيدؤملا قرطلا عبمج

 ناك ىعيبطلا ناملالا ميلست نم نيموي دعب وبام نم 6 حابص ىفو
 ابروأ ىبرغ لامش ىبق لتاقي لزب مل ىكيرمالا عباسلا .ششيجلا نم لتر

 نديجلا نم ىكيرمأ لتر عم لصتاو جرويزلاس ةنيدم ىبونح كرحتو
 اذكه و ليمزت نم نم ناطرالا .تنانححلا ىف ةفئاولا قديفا ىف ماشا
 نايا ف ءانلعلا بووك ىلع قلصلا يقلا
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 ةيب رغلا ءارحصلا ىلا ةدوعلا

 ايقب رفا لامش ىف برحلا

 ديدجلا نماثلا ىشيجلا

 نيملعلا نع ىناظحالم

 سشرون ةيلمع

 نايكي رمأ نالارتج

 ءارحصلا كراعم

 امروبو كركند : ناتميزه

 ايلاطيا

 رخالا يض رعبا
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 رشننلاو ةعابطلل ةيموقلا رادلا


