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 يسنرف كنرق نؤيلف اهلامنسأر (م.م.ش) ىبرعلا سرافلا راد نع ردبحت

 - اسنرف نيس روس ييون 5512٠ - .نوبود عرامش ١ ناونعلا

 اسست :نونصلا تف ١١5541 نينزافلا مكلتا 9 غ6 ع نوفلتا |[. مخ خ11 (ن ن1 101: خ68

 [ "ماما نمعم 56 2 م 717 عما 7 0-5-0 8 7 3 7 [ ناد | ةيبرغ

 لان قصتخفا لع | .(0(0.()()() عز. © حافلا ]1 خ1 83185 0 ا اي 7 و
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 11: 147 301 لا كلو نا 21 عععاعانع لعام طسطأ1 ءقالوم ءا 60 عمر ءاعأت

 مزم(05: 5أمد - موعرمع طعومعم 2:ءونع م11“ لفها

 امم“ 16ه نو طرمعمع مدع ذا ألخ ذك. 77200( 1: ة0معلب-ا نان 006.336 ف : وبا لدين :رد

 ندا طا 111 ( 11435120 [ 11.1. (017 لزم نعاس لع اذ 26 لعلوم و 0 لدخا خ8

 0 عسضاوتب . هانعقوت ام لكل أدارطتسا

 ْ تيقوتلاو ليصافتلا يف ىتح .ققحتو نادوسلا
 00 لبق موصخلا اهيف انل دهش ةجرد ىلا .ءامسألاو

 01 ةفيحص زكرت نأ رداسنلا نم هنا مهلوقب ءاقدصالا

 2١ هذه ىلا بيصتو غقوتتو ,تقومو نيعم هاجتاب اهتلمح
 1 .ةقدلا نم ةجردلا

 |١"  هسفن عضاوتلابو  هسفن عوضوملل ادارطتسا
 0| نوكيس نم ديدحتلابو مويلا مزجلا عيطتسن له
 ا ؟يريفتلا دعب يناثلا

 كل ال اعطق

 ,مايالا هذه شيعت ايبيل نا مرِجلا عيطتسن اننكل
 مكح نم ماع رشع ةتس دعب ,ةدعاصتم ةيلخاد لقالق»
 لصو ام تامدقم برق دح ىلا هيشت يفاذقلا ديقعلا

 0 ظ ظ 0 كالت 72 رت ل اش لفل . فالفلا عوضوم 1 ٠ ةملر لع نب ليس يذلا تاثلا رجحلا نوكي ١" نا ةرورضلاب ينعي ال اذه نكل .نادوسلا عضو هيلا

 5 1 ٠ طورشلل ال :عدارلا رادخلا دمتعت ةمظنملا 8 رسجحلاا وه نوكي دقف :يفاذقلا دبقعلا وه جنرطشلا
 1 ل ا قب ا 0 10| ةرتف ذنم اهلقانتت يتلا ءابنالا نكل :عبارلا وا .ثلاثلا
 / ] ظ ل ار را و ا ل قل برعلا ا 1 تامزا نع ثدحتت ةفلتخملا مالعالا ةزهجا ةديعب ريغ

 6 : ٍ رفصلا ةطقن ىلا نانبل ديعت يمارك ةلاقتسا / اهل يحاون فلتخم يف لحفتست .اييدل لخاد ةدعاصتم
 0 ظ '. لوطت ..ق ةيلاقتنا ةلحرم ق رمي نادوسلا 0 رهظت تتاب ,داصتقالاب ءاهتناو نمألاب . 5 0_0 -_ تسل ْ ظ 3 3 تن اب ءاهتناو نمالان :ءادتبا ةايحلا

 ١ م ا كا |١" يذلا يريمنلا طوقس دعب رمد موي لك عم رثكا ناي
 00 فولاه ريغ رادع يف رئازجلا ةيكرمو ,نطتتاو يف ديدح نم يلالشلا ظ ١" تامزالا هذه ىلع ريدك دح ىلا ىطغ دق هتاعاظفب ناك

 <34 ةيناريالا_ ةيقارعلا برحلا يواس < ةدفاردالا- هدفا ركلا برحلا ْ لاقم : 5 ٍ ٠

 ,ةيسك وترألا ةينينيللا+ ةيسكراملل القعم اينابلا تيقبو هجوخرونا لحر 0 0 ١ لعجت نا نكمي مهضرأ يف ة دقتملا ةيطفنلا تاورثلا

 5 ثلاثا خيارلل ةءانحنا ما ةحئاصم ايناكال ةلبقا | ناخير ةرايز 00 محا نأ لاقي ناك امك .«اريثوبلم» مهتم درق لخ نم
 1 : ١ ْ 1 رارمتساب ققحت نا نكمي اذه اهناكس ددع مكحب

 5 ار للا ماسلا اع دصتقا 1 راطقا عم شياعتلا يف يموقلاو يخيراقلا لماكتلا
 ْ سس سس سس ادا | 71 ع ولض ءارج نم ةيجراخلاو ةيلخادلا لكاشملا رثاكت ان ظ ةيعانصلا نادلبلا ةمق راظتناب ةيبوروا  ةيكريما تالزانت ظ 7| دعبو .مويلا نكل .نادوسلاو رصمو يبرعلا برغملا
 5 1 ل ا ضل 722202 سس | | 2 لاسيو لاقي راص ,ممالا ةبعل» يف ياذقلا ديقعلا
 4.3 , ةييرعلا دودحلا جراخ «دودجلا٠. مليف ةفاقذ : 0 ا ؟نيا ىلا

 07 نم مغرلابو ٠ ,نادوسلا يف يريمنلا طوقس دعبو

 ١" ربع هيلثمم عم يفاذقلا اهب ماق يتلا ةدعاسملا تالواحم
 /رئابد ؟ أ [ /تالاي 62 هيد 1 1 1 لف آ 1/0 هلا نال 7

 ها ا ٍَس 7 2 ا | نا احضاو ادب سيراب يف ارس تراد يتلا تاضوافملا
 ا[ سنوت /مهرد ه برغملا /س.ق 4٠٠ ايروس /ىلف 0 ندرألا / ميلم 7٠٠١ نادوسلا

 ه رطق /تانلش ٠١ لاموصلا /تالاير © نميلا /مهارد 8 تارامالا / سلف ٠٠١" تيوكلا /ميلم ْ ناك اذا الا نادوسلا يف هنم لضفا سيل ايبيل يف عضولا
 قرح /هيفرا 60 اياتيروم /ةسيب ٠١+ نام / ميلم 7٠٠ ايل /سلف ٠١ نيرحمبلا /تالابر ْ : ظ اد فقو ىلع ةردقو ةيبئاجع لولح ديقعلا ىدل ةمث

 ا 92 "ل .هلوح نم ةقحالتملا تاروطتلا
 طهممع دا ان 1ع 50م ان 5ث 15/1ةهلتدلقم اك مادا لن 25 50 6 ءععع 30 0١ / 6مم 1 ظ 17 ٠ انملع عم .. مزجت الو ...ًادندن ال روطسلا هذهب اننا
 [1هأادرنل 3 طا. 0 ْ 0.موطرخلا قيرط ىلع سلبارط 11 مقلم 2ن طءعممصفتل 1216 5/ كونت 50 ب طاممسو 8 كم ؟تيمدامحتن هيل اللب || يف دع تدحام اذ مرجلاو قينتلا يع ديس انريغ ن 37 تدجام اذا ا ١ ان ا 3 /3١1 1ةارن 20001 يممنع ل00 )/ا/ ظرفعتا 70/ [عوموتو 140 هزم هين س ءءاورم 415 يمل 0 0 | ل 0 0 0
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 .ديتعلا مهعامتجا يف يف ءبرعلا ءاسؤرلاو كولملا رَّرَق امدنع 2
 رابتعا ,19174 ماع طابرلاب هب
 يف اوناك .ينيطسلفلا بعشلل ديحولا يعرشلا لثمملا 00
 ْ 0 8 ,ةينيطسلفلا ةدضقلا ّلَح نا نودقتعي ةقحاسلا مهتيسلاغ

  نيسوق باق حبصأ ءضعبلا اهيمسي امك ,طسوألا قرشلا ةلكشم
 0 تاجارحالا نم اوصلختي نأ :رارقلا اذهم ٠ !ودارآف . .ىفدأ وأ

 50 ةيبرعلا تاحومطلا يبلب نل يذلا ؛,لحلا اذه لثم اهبدسي ينلا

 ناك اذاو . .ءينش لك 0 0 رسرحتلا ةمظنم لهاك ىلع اهعضوب .هتغيص تناك امهم

 تافرصت نم هتسل امو :نالوحلاو ءانيس ينيج ىلع كاتشالا 00 ٠

 نم هتعمس امو نادابسلاو دسأ ظفاح «نيدرشت. برح يبطق ا

 نِإف .اهدنع مهولا اذه ىّمن دق .امهيئاسل ىلع تاحبيرصت |

 ماكحلا نم امهردغ نم اهتلصو ينلا تاديكأتلاو تامولعملا

 اهتلعح دق :ةيوستلا ثودح برق نع ,برعلا ريغ. نمو .برعلا

 ينيطسلفلا بعبتلا يعرشلا لثمملا اهرابتعاب ةينيطسلفلا
 0 .هتاحومط نع ةرتعملاو

 ,ةينيطسلفلا ةروشلل ةوق ردصم رارقلا اذه نوكب نأ. لدنو ظ

 0 ريير - دل | ةمظنل ةيذيفنتلا ةنجللا | يف ةلثمملا _اهتدايقل و

 '.ةلئاهلا طوغضلا
 00 :ةيوسنلا ىلا ةيعاسلا ةيبرعلا ةمظنالا هسرامت :لوالا

 2 ةمظنم بايغ يف متت نا اهل نكمي ال ةيوست ةيبأ نأد اهكاردال

 10 ىلع ةرداق ريغ تتاب ةمظنإلا هذه نآلو .ةينيطسلفلا ريرحتلا

 0 ف  ققحتت نا نكمي يتلا ةبعوضوملا فورظلا جاضنا وا راظتنا

 ' .اهمالعا ةرهجأ ْق اهنع ثدحتت يتلا «ةلداعلا ةدوستلا» اهلظ

 ظ ريرحتلا ةملفخنم ىلع طوغضلا ةسرامم ىلع تبأد اهناف

 1 لبقتو ةيعوضوملا فورظلا هذه الوزن  زواجتتل .ةيندطسلفلا

 0 0 تاتنعت ةمظنالا هذه مامأ تزرد املكو . .نمث يأبو .ةيوست ةئآب

 00 هتيماحو ينودهصلا نابكلا) ةيوستلا ةلداعم يف رخآلا فرطلا

 ,.ةينبطسلفلا سرحتلا ةمظنم ىلع اهطوغض نم تداز ٠ .(اكردما

 0 ةروثلا ىلع ءاضقلا ةلواحم اهيف امد لئاسولا فلتخمبو

 زؤطاوتلا يف ,ءالجب كلذ لثمت دقو .اهسساسأ نم ةينيطسلفلا
 2| ماعلا يف .نانبلل ينويهصلا وزغلا عم اهنم ضعبلل فوشكملا
 2 .وزغلا اذه نأبإ رخآلا اهضعبل بيرملا توكسلا فو :5
 0 ورشلا ردع ام لمكي نأ ؛ ير روسلا ماظنلا لواح امدنع كلذكو

 أ دع 35

 .هقيقحت نع ينويهصلا

 0 ةيبرعلا ريفاعجلا هسرامتف .طوغضلا نم يناثلا عوبلا اما

 .ةيوستلا نم عاونالا هذه لثمل ةضفارلا ةيروثلا اهاوقو

 2 اهتعطق يتلا دوهعلا .كلذك :ريرجتلا ةمظنم ةدائق ىلع هسرامتو

 2 .ةروثلا ريحفتل اهتكرح يتلا فادهالاو اهسفن ىلع ةدادقلا هذه

 /ٍ لجأ نم مهحاوراب اوُحض نيذلا ءادهشلا ءامد كلذ نم رثكاو

 ةيحانلا نم فخأ طوغضلا هذه لثم تناك اذاو .نيطسلف ريرحت
 - ةمونعملا اهيناوج يف اهنأف ءريرحتلا ةمظنم ةداق ىلع ةيداملا
 كلت نم ريثكب بعصأو لقثأ خمراتلا ٠ تاباسح قو .ةيئدمملاو

 00 | | نكمي هذهف .ةيوستلا ةمظنا مهيلع اهسرامت يتلا طوغضلا
 0 00 الف كلت اما ,تسق امهم. وباع بلغتلا و :تدتشا امهم اهلامتحا

 11 9546 ناسين 2 ٠١ ؟ ددعلا - ةيبرعلا ةعيلطلا - 5

 . ةينيطسلفلا ريرحتلا ةمظنم

 ضلا ص 0

 دعب ؛ةمظنملا ةدايق تمهوت دقف .تاباسحلا يف طخ ببسب امناو
 .اكيشو عما ”الكيلملا لح نأ ةيكيرصتلا نيرشن مرح

 هتدروت نع يلختلا ررق اذاالإ .اهنم برهلا وأ اهلهاجت دعا صعب

 .هتيئديمو ْ

 نيعونلا نيذه ءازإ فرصتت مل ةمظنملا ةدايق نأ ءانداقتعا فو

 ,اهيف فعضل سل . ,لعفت نا اهيلع يغبني ناك امب طو 3

 كف تاءارحا نم ةمظنملا ةدابق هتأر ام

 2 © وه وج

 رشاتت :هيف رئاسلا بكرلا نم ًاءزج حيبصتو..جهنلا اذه يق طرخنت 000

 تدجو نا ىلا ؛هتاطوغض نم رّرحتت نا عيطتست الو .هتاحورطاب |
 .ةيعصلا ةارامجلا اوم 0 نآلا ا 000

 لغوأ املك ايلع اهطوغض ديعصت نم بكرل اذه يف ةرئاسلا ٠

 :يبيللاو يروا ناماظنلا لعفي امك تاديازملا قيرط نع |
 ؛ريرحتلا ةمظنم ةدايق ىلع يباجيالا طغضلا لماوع نم ديدعلا 0

 ول لماوعلا هذه نأش نم ناك امنيب .اهتحلصمل همدختست نأو

 حبك ةادأ نوكت نأ ميلس يروث خانم يف و يعيبط لكشب تعمل 0
 .ةهج نم اهيلا ةقوسم اهسفن ريرحتلا ةمظنم دحت ةعافدنا ةبأل

 طوغض اهب مواقت :ةينيطسلفلا ريرحتلا ةمظنم ديد ةوق ةادا او
 .ى 2 ةهج نم ؛ اهيلع -سرامت يذلا ةب هويلا يللا 0

 "امم ضرخلا 5 كلت وأ ةهجلا هذهل :موللا هيجوت وا ةساخملا |

 ىلا ةوعدلا ءاسؤرلاو كولملا رارق نع هب ةملكلا هذه انأدد

 ىلا وعدن اننإف .كلذ نم سكعلا ىلع لب .رارقلا اذه نع عجارتلا 0 ٠
 ةدابق بلاطتو :ىضم تقو يأ نم رثكا ,ةوق لكد هي كسمتلا 0

 هينغت ام ىوتسم يف نوكت نأب ةينيطسلفلا ريرحتلا ةمظنم |

 اذه بجومي ينيطسلفلا بعشلل اهليثمت ةينادجوو ةيعرش
 دعب اهسفن تدجو يتلا ةبعصلا تارايخلا هجاوت يهو .رارقلا
 :ةروثلا قيرط .بعصألا قيرطلا راتختف . اهماما ةريسملا هذه لك

 قيرطلاو ملسالا قيرطلا ةياهنلا يف وهو ... رييرحتلا قيرط
 ف يذلا قيرطلاو .برقآلا |
 [1...نيعقوملا نيب ناتشو . و. هيلع طوخ ال لمع ابخلا هل

 عقوم يف ةينيطسلفلا ةروثلا عضي

 يرحنلا سر

 4 - [ مان مجا1 نمل مطفتتات -



 ملأ راب عادلا ماما ظ
 دضضسل يي ف ل يلا ا عر وسد وس جسور »بسس ننس. هرجج ب نع بسسس تت وووببب بج

 نمالا سلجم يرارقب فارتعالا يف اهجردت قفو ةمظنملا م لماعتللا اكريسا 07 يدبب 0

 يواميرلا دهف - نامع

 ةموكح ليكشت ىلا ةجاحب ناك ندرالا نا ودبي
 يك ؛ةيروس وحن براقتلاب حولت ةديدج | ل

 نم ردق ربكأب ىلحتلا ىلع تافرع رساي ثحتسي
 نمض ؛ةيملسلا» ةيوستلا هاجتاب نيللاو ةيعاوطملا
 .ةيندرالا ةلظملا

 ليكشت نم هفادها لوا ققح دق ندرالا نا ودبيو
 ,:تافرع ىلع طغضلا يهو .ةيعافرلا ةموكحلا

 امدنع كلذو .ةروانملا ىلع هتردقو هتمواقم فاعضاو

 ةثالث اهب رقتساو .ناّمع ىلا اعيرس رامع وبا رضح
 ةكرتشم ةسلح دقعل دادتمالل ةحشرم تناك ؛مانا

 :ةمظنملل ةيذيفنتلا ةنجللو ..حتفسل ةيزكرملا ةنجلل
 يمودقلا قورافو فلخ حالص نم لك ضفر الول
 .دادغب يف اهدقع امهحارتقاو .نامع ىلا روضحلا

 ةيلمع لالخ نيبتاج نم تافرع رصاح دق ناك ندرالا
 ديزب ءاج ةهج نم وهف .ةريخالا يرازولا ليكشتلا
 اسيئر :ةيروس عم براقتلل هتوعدب فورعملا ؛يعافرلا
 ةيعافرلا ةموكحلا تمض ىرخا ةهج نمو .ءارزولل
 تالئاعلا نم مهمظعم .نييشئيطسلف ءاررو ةرشع

 باكر تحت ريسلا اهنكمي يتلاو ,ةفورعملا ةينيطسلفلا
 . تافرع عم اهنم رثكاب ؛نيسح كلملا

 ةثالث نم دحاو رايخ
 تافرع ماما نويندرالا نولوؤسملا عضو نامع ف

 نود اهدحا دامتعاب هويلاطو ةثالثلا تارايخلا هذه

 :تقولل ةعاضإ ريغبو رشابم لكشبو .ددرت
 انلعو اقيسم ريرحتلا ةمظنم فرتعت نا-١

 «”ليئاريسا» قحبو ,78و "147 نمالا سلجم يرارقب

 بناجلا ليكشت متي ةلاحلا هذه يفو ءدوجولا يف
 ةمظنم ءاضعا نبي نم كرتشملا دفولا ىف ينيطسلفلا

 .اهتاذ ةيزيشنتلا ةنجللا ءاضغا ىتحو .ريرحنلا

 .نمالا سلجم يرارقب ةمظنملا فارتعا ليجأت - ١"
 نم ينيطسلفلا بناجلا ليكشت مثي ةلاحلا هذه قو

 ىضرت نكلو ,ةمظنملا جراخ نم نيينبطسلف ءاضعا

 ىتح مهلامعا عباتتو ,مهحيشرت نع ريرحتلا ةمظنم
 د :تاضوافملا لالخ قافتا طاقن ىلا اولصوت اذا

 ,نمالا سلجم يرارقب اهفارتعا ريرحتلا ةمظنم
 .تاضوافملا هيلا تلصو امب اهلوبقو

 ما موبزا قمطال منافق 5

 .اييرق اهفقوم اكريما ريفت نا عقوتي نسحلا يناهو .

 وا :ةيلاحلا هدودح دنع نامع قافتا ديمحت ٠"

 لح ف هسفن ندرالا ربتعي ةلاحلا هذه يف و .هئاغلا ىنح

 ةيضقلا ءازا ىتح وا .ةمظنملا عم لمعلا نم

 ةيأك .ةمظنملاو ةيضقلاب هتقالع ددحبو ,ةينيطسلفلا

 .نادوسلا وا سنوت لثم .ةديعب ةيبرع ةلود
 دق «راصع ومأو نا «ةسيرعلا ةعيبلطلا» تملعو

 يفروم دراشتير هب ءاج ام عمسي ىتح ندرالا لهمتسا
 ام ءوض يف و :هطسوالا قرشلا ىلا يكريمالا ثوعبملا

 نم يديطسلفلا فقوملا ديدحت يرجيس يفروم هحرطي
 ةيزكرملا نيتنحللا ءاضعال ةعسوم تاعامتحا لالخ

 سلجملا ةسائرو .ريرحتلا ةمظنمل ةيذيفنتلاو «حتفل
 .ينيطسلفلا ينطولا

 يفروم «ةيباجيا»
 ىديا ىفقروم نا تملع ؛:ةيبرغلا ةعيلطلا»

 نا ىلع ءريرحتلا ةمظنم عم لماعتلل ايكريما !دادعتسا
 فارتعالا يف ةمظنملا جردت بجوميو :ايجيردت كلذ مني

 فوس هدالب نا يفروم دكاو ؛نمالا سلجم يرارقب

 ةينيطسلفلا تايصخشلا عم ةيئدبم تاراوح يرجت

 . تايصخشلا هذه تايوه يف اريثك ققدن نلو ؛ىرخالا

 نيثالثب العف يفروم عمتجا ةيبرغلا ةفضلا يفو
 نيب يسايسلا اهئالو يف عمجت ,ةينيطسلف ةيصخش
 هماقا لايقتسا لفح ىف كلذو :ءريرحتلا ةمظنمو ندرالا

 ةكريمالا ةيلصخقلا ْق تاسصخشلا هذهل يقروم

 .ةيبرعلا سدقلاب
 دكا ,«ةيبرعلا ةعيلطلا دل صاخ حيرصت يفو

 هترايز لالخ ريثكلا مدقي مل يفروم نا قوتوم ردصم
 اسامح اوبسمل نييندرالا نيلوؤسملا نكلو .ندرالل
 يسايسلا لمعلا ةرشابم ىلع ارارصاو .اديدج ايكريما
 كارشال مهدادعتسا كلذ يف امب «ةيملسلا» ةيوستلل

 عيجشت ةيغب .رخآب وا لكشب يتايفوسلا داحتالا
 .ةيوستلا بكر ىلا مامضنالل ةيروس

 راشتسم ,نسحلا يناش غالباب ندرالا ماق دقو

 جئاتنب نامع ىف ادوجوم ناك يذلا .يسابسلا تافرع

 دادغب ىلا نيسحلا رفاس ثيح .قروم عم تاثداحملا

 ةعمتجملا ةمظنملل ةيديفنتلا ةنجللا عالطال كلذ بقع
 .اهئوض ف مهرارق ذاختالو ؛اهيلع دادغب يف

 نا ىلا نامع يف نيبقارملا راظنا نسحلا تقل دقو
 يرارقب قيسملا فارتعالا ىلا ليمي ةمظنملا رايخ
 ضوافتلا ةيلمع ةرسشايم يلاتلاب و .نمالا سلجم
 .اهجراخ نم ينيطسلف دفو لالخ نم سيلو ءاهسفنب
 ةمظنم نا» :قفاحص حيرصت ىف نيسحلا لاق نيح كلذو

 ملام ؛ةدحتملا تايالولا عم راوح يف لخدت نل ريرحتلا
 يعرشلا لثمملا انرايتعاب نطنشاو انيلا رظنت

 ٍِق نسحلا نهكتو . «ينيطسلفلا بعشلل ديحولاو

 ريغُت نا نكمي ةدكريمالا ةموكحلا ناب» هحيرصت ماتخ

 .«ابيرق ريرحتلا ةمظنم نم اهفقوم
 ينويهصلا نانكلا لخاد ةروصلا

 يقروم ةلوج نيب انه نوبقارملا طبريرخآ ديعص ىلع
 ريزو نمزياو ارزيع ةرايز نيبو .طسوالا قرشلاب
 تاثداحم ءارجا ةيغب ,ةرهاقلل «يلينارسسالا» ةلودلا

 دادعالاو ,ةهج نم ةقطنملا لبقتسم لوح ةيسايس
 نم زيريب نوميشو كرابم ينسح نيب ةمق عامتجأل
 .ىرخا ةهج

 لخاد «دوكيللا» ىلع «ءخارعملا» راصتنا نا ودبيو
 ,ةرهاقلا ىلا نمزياو رفس ناشب ةينويهصلا ةموكحلا
 تيبلا بيترست ةرورض ىلا «خارعملا» ةعامج هبن دق
 ةيوستلا» فورظ جوضن ةلاح يف «يليئارسالا»

 ,تقولا ددبد تاب ؛دوكدللا» نال كلذ .«ةيملسلا

 نيحي امثير .هاجتالا اذهب ةرئاسلا ىطخلا لك لقرعيو
 .ةرازولا ةسائرل همالتسا نمز

 يف رومالا تايرجم ىلع ةعلطملا رئاودلا دقتعتو

 جاتن رظتني «لمعلا» بزح نا ينويهصلا نايكلا
 اذاف .مداقلا رهشلا لئاوا ف توردتسهلا تاياختنا

 جازم ا رييغت ىلا ريشي .هل قحاس زوق نع ترفسا
 ةموكح يف رظنلا داعيس .«يليئارسالا» يباختنالا
 «لمعلا» بزح بحسني ثيحب ,«ةينطولا ةدحولا»

 ,تسينكلل ةديدج تاباختنا ءارحال ةمدقمك اهنم

 هنردق يلاتلابو .هتافلاحتو ؛ لمعلا» بزح قوفد نمضت

 رمالا .«دوكيللا» اهيف كراشي ال ةموكح ليكشت ىلع
 ةرسشابمو .ةيوستلا يف طارخنالا نم اهنكمي يذلا
  .ةيبرعلا فارطالا عم ضوافتلا
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 ' ضالغلا عوضوم

 دادغبب ةينيطسلفلا ةدابقلل عسوالاو لوالا عامتجالا ي

 + اذا

 :صاخ  دادغب

 ,ليربا /ناسين ١٠ يضاملا ءاعغبرالا حابص 01
 ةنجللاب ةلثمم ةينيطسلفلا ةدايقلا تناك ِِس

 ,ةينيطسلفلا ريرحتلا ةمظنمل ةيدبقتتلا' [؟لب ايل
 اهتاعامتجا تهنا دق .«حتف» ةكرحل ةيزكرملا ةثحللاو

 يف دعتسن تناكو .دادغب يف مايا ةثالث ترمتسا يتلا

 ,نيسح مادص سيئرلا ةلباقم هجوتلل حابصلا كلذ
 نا هنم هتفل فو ودبي اميف دارا يقارعلا سيئرلا نكلو

 رضيخالا رصق ىلا بهذف ٠ ,ةينيطسلفلا ةدامقلا ءىجافي

 دقعت ثيحو :تافرع رساي ديسلا ةماقا رقم ثيح

 :رصقلا كلذ نم ىرمكلا ةلاصلا يفو .تاعامتجالا

 هينيطسلفلا ةدادقلا عم نيسح مادص سيئرلا ىقتلا

 اياضقلاو عاضوالا لوح ثيىدح ىرحو .ةعمتجم

 سيئرلا ثيدح يف ءاج ام وه انه هركذ مهب امو .ةنهارلا

 كلت ةيمهأ دكا ثيح .؛ةينطولا ةدحولا لوح يقارعلا

 .رداكلا ىلع ظافحلل ةغلابلا ةدسهألاو ,ةدحولا

 .ثعبلا بزح ْف قاقشنالا ةيرجت سورد نع ثدحت
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 تت

 | رادخلا

 :ةينيطسلفلا ةدانقلل ةئحافملا هترادإ زوو ناسح ددح مادص سيئرلا رلا
 ؟نوحبري اذام اهدعب مهي الف مهسفنا نويروثلا رسخ

 انام مهب الف .مهسفنا نويروثلا رسخ ام اذا» ؛:لاقو

 تاذلا حرر وه ساسالا حبرلا نا يا :نوحيرب

 .«ةينطولا ةدححولا ةنايصو .رداوكلا ىلع ظافحلاو

 مادص سيئرلا نيب ثيدحلا نوكب نا يهيدبلا نمو

 يتلا عيض ةاوملل قرطن دق ةيذيطستفلا ةكيقلاو يسح

 .اييرعوايقارعو اينيطسلف . ةنهارلا عاضواللو تثحُم

 شلجملا سيئر حئاسلا ديمحلا دبع خيشلا
 ادكا تافرع ريساي ديسلاو .:ينياسلفلا ينطولا

 قارعلا فقومد يديطسلفلا بعشضشلاو امهزازتعا

 اربع امك ؛:ةبضقو ادعشو ةروث .نيط .كف هاجت تباثلا

 .هتاراصتناو .ةيركسعلا قارعلا ةردقب امهزازتعا نع

 ىلع ديكأتلا دواع دقف .نيسح حادص سئئرلا اما

 ةحاسلا ف يطارقميدلاو يوخالا راوحلا ةيمشأ

 ةدايقلا نيني ةلصلا قيشوت ةيمهاو .ةينيطسلفلا

 فقوم دكا اضبا ةداعلاكو .ريهامجلاو ةينيطسلفلا

 ةينيطسلفلا ريرحتلا ةمظنم هاجت تباثلا قارعلا

 ماع لكشب ةينيطسلفلا ةيضقلاو
 تكرت دق هثيدحو نيسح مادص سيئرلا ةرايز تناك

 ةدايقلا ءاضعا سوفن ف ايباجياو ازاتمم ارثا
 سيئرلا لباقي نم مهنمو .ةينيطسلفلا
 .ةرم

 لوال يقارعلا

 بعصلا لامعالا لودح

 ةداسقلا تاعامتجا ديدشلا متكتلا طاحا دقل

 اولشف نييفاحصلا نا نوبقارملا ظحالو .ةينيطسلفلا

 نا امك .اهثحب يرجي يتلا عب غيضاوملا ىلع فرعتلا يف

 نكل .عامتجالا لخاد نم برسنت مل تامولعم ةبا

 ىلع عمتجت يهو ةينيطسلفلا ةدايقلا نا دكؤملا ءيشلا

 ,ةيذيفنتلا ةنجللا الوا مضي يذلا ىوتسملا اذه

 ينطولا سلجملا ةسائر اثلاث مث ؛«حتف» ةدايق :ايناثو

 كرتشملا عامتجالل تدانت ديكأتلاب و اهناف :ينيطسلفلا
 عامتجا باقعا يف و .ةيمهالا ديدش رمال لب ءمهم رمأل
 ثيدحلاو .نامع يف نيسح'كلملاب تافرع رساي ديسلا
 هاجتا يا ف ينيطسلفلا فقوملا مسح ةروورض نع

 .تقو عرسابو ..وه
 يف ينيطسلفلا بعشلا عاضوا نا ليباقملاب حيحص

 يف ينيطسلفلا بعشلا عاضواو .ةلتحملا ضرالا

 نيع» .بونجلا يف اديدحتو .نانبل يف تاميخملا
 ..«يلامشلا جربلا» ,«,صبلا» .«ةيمو ةبملا» ؛ «ةولحلا
 نا حيحص .توريب تاميخم ىلا ةفاضا :هرخا ىلا

 شيعي هناو :ةريطخو ةجرح بعشلا اذه عاضوا
 اضيا حيحصلا نكل :نانبل بودجح يف ةنخاس ةهجاوم

 مغر نكمتتو .اهبحاوب موقت ةينيطسلفلا ةدابقلا نا

 ةينانبللا ةطلسلا فقوم مغرو .دسا ظفاح راصح

 حالسلاو معدلا لاصنا نم نكمتت .ىوقلا نم ديدعلاو

 مغرو .هسفن نع عفادي يكل ينيطسلفلا بعشلا ىلا
 هذه ماما الوطم ةينيطسلفلا ةدايقلا تفقوت اذه
 جهن ةعباتم ىلع اهميمصت تدكاو ..اهلك تاعوضوملا

 .ةهجاوملاو دومصلا

 يتدرالا قافتالا حرطي انهو .يسايسلا عضولا يقب
 تاوطخ ةشقانمل لب .ثحبلل سيل :هسفن ينيطسلفلا

 رثكا ةيسدادسلفلا ةدانقلا اهارت عميبصلا ياو قيبطتلا

 تاررقمو يسايسلا اههجوت عم مجسني امب ةمءالم
 اكرحت نا نلعا نا دعب اصوصخ .ةينطولا اهسلاجم
 وكسوم لمشيو .ادبيس اينيطسلف  ايندرا اكرتشم
 يف ةيوضعلا ةمئاد لودلا مصاوع نم اهريغو .نيكبو
 .نمالا سلجم

 لفشتس قتكو.. ؟كرصختلا ااقنه نوكتتم فنك
 .؟روفولا

 تلسراو :ةينيطسلفلا ةدايقلا اهيلع تباجا ةلئسأ
 مذله حلت عل ديلا ,دقو عم نامع ىلا تاباحالا
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 ,تاباجالا

 نامع يف ناك يفروم دراشتيرو :تاباجالا نلعت مل
 تجرخو .دادغب يف ةينيطسلفلا ةدايقلا تناك امدنع

 ثوعيملل نا دّدرق ام نيب نم لوقتل طاسوالا ضعب
 ريرحتلا ةمظنم نم ةددحم بلاطم يكريمالا
 احضاو اينيطسلف افارتعا ديري وهف ةينيطسلفلا
 نل نطنشاو ناف .فارتعالا اذه نودو ؛147 رارقلاب
 اهب فرتعت نلو ةينيطسلفلا ريرحتلا ةمظنم رواحت
 كرتشملا دفولا ىف اهئاضعا ةكراشم ىتح لبقت نلو

 ةباجا ديري يفروم نا ليقو .ينيطسلفلا  يندرالا
 .ةعيرس

 .؟ةدنكا تامولعملا دذه له

 اهنا تارمو تارم تنلعا نطنشاو نا دكؤملا عيشلا

 افارتعاو ازارقا ةينيطسلفلا ريرحتلا ةمظنم نم ,ديرن
 .اهعم اهراوحو ,ةمظنملاب اهفارتعال نمثك ”١4 رارقلاب
 هيف دفو عم سلجتس ةيكريمالا ةيجراخلا ناف كلذ نود
 ريرحتلا ةمظنم نم اوسيل نكلو .نيينيطسلف
 .ةينبطسلفلا

 نكت مل داذغب تاعامتجا ناف .لاوحالا لك يف
 دومصلل تاعامتجا تناك لب .عجارتلل تاعامتجا
 رارقلاب ةينيطسلفلا ةدايقلا فرتعت ملف .مدقتلاو
 هتلعف ام لك . تالزانت ةيا نطنشاول مدقت ملو 47
 تاديدحت تظعا اهنا دادغب يف ةينيطسلفلا ةدامقلا

 ,ينيطسلفلا  يندرالا يسايسلا كرحتلل ةقيقد
 نوكبي ةينيطسلفلا ةدايقلا كسمت دكؤت تاديدحت

 يعرشلا لثمملا يه .ةينيطسلفلا ريرحتلا ةمظنم
 .ينيطسلفلا بعشلا لاضنل ةدئاقلا اهناو .ديحولاو
 ناف الا و ...لضفتيف طرش نود اهعم ثدحتلا ديري نم

 نود ةرمتسمو ةيقاب ةينيطسلفلا ريرحتلا ةمظنم
 ,.ةيكريمألا ةدارالا

 رثكا لازت الو تناك ةينويهصلا ةدابقلا نا حضاوو

 ام وه ليلدلاو .ينيطسلفلا بعشلا فقومب ةفرعم
 هل لاق ثيح ؛ةلتحملا سدقلا ىف فرومل نيبار قحسا هلاق
 ريرحنتلا ةمظنم يف ءاضعا نيينيطسلفلا لك ناد

 قافتالا مجاهي وهو ةيبصعب كلذ لاق .«ةينيطسلفلا
 يكريمالا فقوملا نا دكؤملا نمو :ينيطسلفلا  يندرالا

 حلاصم نا مغر ,ةياهنلا يف قباطتيس ينويهصلا -
 .تقولا ضعبل ةنورم رثكا ودبن اهلعجتس نطنشاو

 .؟دلادغب يف عامتجالا ىنعم ام .لاؤسلا اريخا ىقبد

 ةدايقلا اهنيف عمتجت ينلا ىل والا ةرسملا يه

 , ةلالد اذهلو .دادغب يف ىوتسملا اذه ىلع ةينيطسلفلا
 لاضنلل يجيتارتسالا دنئيسلا يه نآلا دادغنف

 لبقتسم ىلع صرحي .؛دحوي دنس وهو ,ينيطسلفلا
 .ةيضقلاو ةروثلا ليقتسمو .نيلضانملا

 نلعُي ينيطسلفلا فرطلا ناف .رخآلا بناجلا ىلع
 بناج ىلا احضاو افقوم كرتشملا عامتجالا اذهب

 هبارتو هبعش ةيرحو ,هتدايس لجا نم لتاقملا قارعلا
 ام اذهو ,عامتجالا هلوقي ام اذه .مالسلاب يدانملا

 ,حئاسلا خيشلاو ..رامع وبا» تاحيرصت هتدكا

 .فلخ حالص تاحيرصت اهلبقو
 ةيؤر وحن ينيطسلفلا فقوملا يف لوحت اذه له

 .؟ةقطنملا ف عاضوالل دادغب

 ىلع ةصيرح تقولا سفن يف دادغبو .ريبك لاؤس
 يف اهتيرح لماكب ةينيطسلفلا ريرحتلا ةمظنم عتمت
 0.يسايسلا كرحتلاو .ةكرحلا
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 عئاتن دحا

 يقارعلا طغضلا

 : «: نسح دفحم مساج. - دادغب

 ةكرعم لكش يف ةيناريالا ةيقارعلا برحلا
 ةقباسلا ةلخرملا هتدهش امم فنعاو ىوقا

 نم اهبقعا امو ةزيوحلا روه كراعمب تادب ينلا
 مصاوعلاو ندملا فصق لمش عارصلل ديعصت

 ىلع يوجلاو يداصتقالا راصحلا ضرف رارمتساو
 يبسنلا ءودهلا ةيهام صخلت ةقيقحلا هذه ...«ناريا

 «ةئدهتلا» ةلاح رسفت قدأ ىنعميو .ءاوجألا يف دئاسلا

 ىلع عارصلل يقارعلا ديعصتلا رارق اهدهش يتلا
 نا حضاولا نمف .ناردا عم ةلماشلا برحلا ىوتسم

 ماما ناريا عضوب اهتيجيتارتس نع لختت مل دادغب
 لاكشا ةفاك فقوو مالسلا قطنمب لوبقلا امه نيرايخ
 برحلا باوبا حتفو ةحدافلا رئاسخلا لمحت وا لاتقلا
 ديعض ىلع تابوتسملا ةفاك لمشتل اهيعارصم ىلع
 .ةلماشلا ةهياجملا

 لواحت اذه يقارعلا رارقلا ماماو .اهتهج نم ناريا
 رئاسخلا لمحت وا مالسلا يرايخ نم صلمتلا ةدهاج
 ةسايس دامتعا قيرط نع داصتقالاو ندملا يف ةحدافلا

 لاتقلا ةهبج يف راحتنالا يهو ةشهدمو ةبيرغ
 موجه نش ةركفل عنطصم ءايحاب كلذو ,!!؟مطقف

 تاوقلل ديشحت نم كلذ عبتتسي امو .ديدج يسيئر
 .ةيقارعلا دودحلا ىلع ةيناريالا

 هيلا تراشأ يذلا ديدجلا يناريالا موجهلا اذه
 ع وبسالا هدكأ ؛قباسلا اهددع يف :ةيبرعلا ةعيلطلا»

 ةحلسملا تاوقلل ةماعلا ةدايقلا مساب قطان يضاملا

 ةهبج ىلع فقوملا رجفني نا نكمي ةظحل ةيآ يف ١

 ِِس

 تآجافملا ..راظتناب ةندهت ةلاح
 ةرفاوتملا تامولعملا ىلا ةحارص راشا ثيح ةيقارعلا

 ىلع ديدج ناودعب مايقلا ىلع ناريا مزع نع ةديكألاو
 روه كراعم يف ةحدافلا امهرئاسخ مغر قارعلا
 اذه نع نلعا يذلا يقارعلا قطانلا .ةريخآلا ةزيوحلا

 ةماعلا ةدايقلل عامتجا بقع بقترملا يناريالا موجهلا
 نم رذح نيسح مادص سيئرلا هسارت ةحلسملا تاوقلل
 هليصافتو هقئاقد فرعت يذلا موجهلا اذه ةبغم

 حتفب ناريا ةين ىلا اضيأ حملو .ةيقارعلا ةدايقلا
 امناو طقف راوهالا لمشت ال اهموجهل ةديدج رواحم
 عطاوقلا وا'ناسيم عطاق تايلمع ةهبج ىلع ةسبايلا
 ..ىرخالا

 رماغ ول اميف ءديدجلا يناريالا موجهلا ريصم
 بيرقلا تقولا ىف ءاوس هنشب نارهط يف مكاحلا ماظنلا

 قيحت فوس ةيقيقح ةثراك هنوك ودعي ال .قحاللا وا
 ,ةدياحملا» تامولعملا ربيشت امك ةيناريالا بوعشلاب

 نع ًاديعبيو .دادغفب هدكؤن ام طقف سيلو
 ليصافتلا دح ىلا ةلئاهلا ةيقارعلا تاراضحتسالا

 فوس دادغب نا حضاولا نمف ,موجهلا اذه ةهجاومل
 رحدل ةحاتملا لئاسولا لك مادختسا» ىلا أجلت

 ريزو زيزع قراط ديسلا لوق دح ىلع «ناودعلا
 ممألل ماعلا نيمألا ىلا هتلاسر يف يقارعلا ةيجراحلا

 تاوق ديشحتب ناريا مايق اهيف هغلبا يذلاو ةدحتملا
 ىلع رخآ موجه نشل ةيدودحلا قطانملا يف ةريبك
 ,ةخاتملا لئاسولا لك» ريبعتو ...ةيقارعلا يضارألا
 اهسوماق ىف ينعي ةيقارعلا ةدايقلا هتمدختسا يذلا

 ديزت ةديدج «ةقرحم» هجاوتس ةيناريالا تاوقلا نا
 4 امك .ةزيوحلا روه كراعم يف ةبيرقلا اهتقباس نع الوه
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 رارق نمض يناريالا قمعلا ىلا «ةقرحملا» هذه دتمتس
 انلق امكو يذلا ةلماشلا برحلل يقارعلا ديعصتلا

 ةدايقلا لبق نم ةيوسحم ,«ةئدهت» ةلاح دهشب

 يذلا :رارقلا اذه نع عجارت ةلاح سيلو ,ةيقارعلا
 هتاوق عمجي نا ىلا اهماظنب ناريا لخاد ؛هلوعفم» عفد
 نا لمأ ىلع ةريخآلا هتميزه بقع «ةعرسلا» هذه لثمب

 ىلع لماشلا قرطلاب هرارق ىلع رثؤيو قارعلا ءىجافي
 آدب ينلا «ندسملا برح» ديعص ىلع ةصضاخو ناريا

 تلكشو اهتأطو ريبك لكشب نوسسحتي نويناريالا
 نا يناربالا ماظنلا لواح «ةيسفن» ةمدص مهيدل

 بيترت ةداعاو اددجم برحلا لوبط قدب اهيرادي
 موجهلا» نع ىرخا ةرم ثدحتيل ةيركسعلا هعاضوا

 نا عطتسي مل ءودبي امكو :نكلو ...«مساحلاو ريخألا
 برحلل ةضهانم رعاشم نم يرجي ام ةئدهت يف حلفي
 .ناريا لخاد انلع رهظت تادب يذلا

 تارهاظتلا ىلا ةراشالا نم دي ال .ددصلا اذه فو

 عوبسالا نم قباس تقو يف نارهط بونج تمع يتلا
 موي سماخل ريرقتلا اذه ةباتك ىتح ترمتساو يضاملا

 فارتعالا ىلا يناريالا ماظنلا رطضضا امم .يلاوتلا ىلع
 تدح .اهدلع ميتعتلا تايلمع نم ةلسلس دعب اهثودحب

 ريهامجلا نيب ثدح دق «مهف ءوس» نا ّبوا لاق

 مابق ىلا ىدا ينيمخ سرحو ماظنلا حلاصل» ةرهاظتملا

 فرتعتل كلذ دعب عجارت مث .«امهنمب ةيومد تاكابتشا

 ةفيحصو ناهيك ةديرج اهنمو همالعا لئاسو
 تءاح ىربكلا تارهاظتلا هذه نا «:يمالسا يروهمج»

 نا تركذو برحلا ةلاح رارمتسا ىلع اجاجتحا
 رسثا صخش , ٠١١ تلقتعا ةيناربالا تاطلسلا
 سرحو نيرضاتملا نيب تعقو يتلا تاكابنتشالا
 ةمظنم ىلا نومتني نيلقتعملا ءالؤه نا تمعزو .ينيمخ
 .نيضراعملا ةدوت بزحو ةيناريالا قلخ يدهاجم

 نم ديدعلا يف اضيأ رركت نارهط بونج يف ثدح ام
 نود نكلو ةضراعملا رداصم لوقت امك ةيناربالا ندملا

 ةلاح لكش هنكلو .ةينارئالا تاطلسلا هب فرتعت نا
 ةيغر مظاعت ىلع تارهاظتلا هذه تلد ثيح .اهل عزف

 «برحلا فقوو مالسلا لالحا يف ةيناريالا بوعشلا

 هذه ىلع رهظتل تناك ام ةبغرلا هذه نا يهيديو

 برحلا ديعصتب يقارعلا رارقلا تاريثأت نود ةلكاشلا
 فادشهالا برضو ةلماشلا ةهباجملا ىوتسم ىلا
 قمعلا يف يبرحلا دوهجملا مدخت يتلا ةيويحلا
 قارعلا فناتسي نا دعبتسملا نم سيلف كلذل ءيناريالا
 ينارسيالا قمعلا يف ةيخوراصلاو ةيوجلا هتامجه
 دق نوكت اهدنعو ءاهموجه ناريا تنش ءاوس ًابيرق
 تفتكا وا .,ةدوعوملا ةثراكلا» ىلا قيرطلا تحتف
 تالتاقملا لصاوتل ةيقارعلا دودحلا ىلع اهتاوق دشحب
 عم رفاظتلاب تاعلطلا تائمب ايموي اهدصح ةيقارعلا
 ,”ىرخالا ةحلسالا فونص ةيقب

 رارقلا نوك دكؤي ام نا ىلا ؛.اضيأ ةراشالا ىقبي
 يناريالا قمعلا يف رمدملا يقارعلا لعفلا وا ,يقارعلا
 اهتامدقم لمحت .ةبوسحم «ةئدهت» ةلاح يف رمد

 يناريالا فصقلا رارصتسا وه .قمعلا يف وا لاتقلا ةهبج يف ءاوس ناريال قالطالا ىلع ؛ةبيط ريغ» تاجافم
 تاظحللا هذه ىتح تلاز ام يتلا ةيقارعلا ندملل
 ةنيدم اصوصخو ةليقتلا ةيعفدملا فئاذق ىقلتت

 دادغب هب حمست نا نكمي ال عضولا اذه لثمو ,ةرصبلا
 [1.!فورظلاو لاوحألا لك يف

 /  ددعلا  ةييرعلا ةعيلظلا  55-1١7ناسين 1946

 ناسبل ىرقال لفتشت سراب يف هيب رغلا ةيبلجل
 كف تينا تا ل و د 57 0إآ طظإظ”686

 وم يناثلا . ,ةعمجلا | ةيسمأ

 ءاثبا اهيف عمتجا ةيموق ةبسانم تناك يلاحلا

 سيرابب ةيقارعلا ةسردملا يف ةيبرعلا ةيلاجلا
 بتزح سيسأتل نيثالثلاو ةنماثلا ىركذلا ءابحأل

 .يكارتشالا يبرعلا ثعبلا

 نم عسا وو فثكم روضحي ةيسمالا هذه تزيمت

 ةمصاعلا ىلا اودفاوت نيذلا ةيلاجلا ءانبا لبق

 نونطقي نيذلا نع المضف ءاسنرف ندم نم ةيسنرفلا

 00---و ا ةطسس وا - دقو ١ ةكافس ا اال داق ايلا

 ,ىركذلا هذه ءابحا يف مهتم اماهسا ةمصاعلا

 نم عياسلا ةحييص يف اهنم عاعش لوا قلطنا يتلا

 ىطغ يذلا لمالا عاعشلا كلذ /١14141: ماع ناسين

 :ديلنلا مهيضامبي مهركذيل .ءترعلا ضرا ءاميس
 فادضألا ةرولب ىلع مادقالا حور: مهيف زفحبلو
 تحت ةيكارتشالاو ةيرحلاو ةدحولا يف ىربكلا
 ريهامجلا ةاناعم نم ثعبنا يذلا بزحلا ةبار
 اهتلاسز قيقحت ىلع ريبكلا اهرارصاو ةيبرعلا
 .ةدلاخ ةلاسر تاذ ةدحاو ةيدرع ةماك
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 اسنرف يف بزحلا ةمظنم ةملكب لافتحالا ادتبا
 مث ةيدبرعلا بازحالاو تامظنملا تاملك اهتيقعاو

 يف ةيبرعلا ةعيلطلا :اهنم ةبسانملاب تايقرب اهتلت
 ةمصاعلا يف ةيبرعلا بالطلا تاداحتا ,سنوت
 تامظنم .ةيبرعلا ةأرملا تاداحتا :ةيسنرفلا
 ,ةيبرعلا ريرحتلا ةهبج راصنا برعلا بابشلا
 هذه ةيمها ىلع تايقربلا امك تاملكلا تدكا دقو
 لكل لح ثعبلا فادها قيقحت يف نا ةدكؤم ىركذلا
 ىلع ةيبرعلا ةمالا اهنم يناعت يتلا تالضعملا
 ,ةيداصتقالاو ةيعامتجالاو ةيسايسلا ةدعصالا
 لبقتسملاو رضاحلا ةغايض يف عورشلا ةيغب
 ثعبلا ءىدابمو راكفا نم ثعبنت ةيموق ةغايص
 ,يبرعلا بارتلل مهسفنا هولضانم رذن يذلا

 ةيارل اديلخت ةيبرعلا عاقبلا لك يف اولضانو
 .ةيورعلا

 تاطاشنلا نم ةعومجم اضيا لافتحالا تللخت
 ءادهشلا دحا ةحوز ىلا ديهشلا ةراشر ميلست اهنم

 ةبورعلا ميق نع اعافد اودهشتسا نمم نييقارعلا
 يقرشلا بناجلا ىلع اهاحر رودت يتلا ةكرعملا يف
 عورا نويقارعلا اهيف لجسي ينلاو يبرعلا نطولل
 .تالوطبنلاو دومصلا روص

 يف ةيقارعلا ةسردملا ةبلطو ةذتاسا مدق امك
 تامدخلا مدقت يتلا ةسردملا يشهو .سيراب
 ةيلاجلا ءانبأ مومعل ةيميلعتلاو ةيوبرتلا
 ءايزالل ضرع اهنم ضورع ةدع .ًأسنرف يف ةيبرعلا
 نم ءايزا هيف تمدق نيلفتحملا مامتها ىلع نوحتسا

 .يبرعلا نطولا راطقا ةفاك

 تالاضنب ركذتل ةيلافتحا ةصرف ةيسمالا تناك
 نآلا اهيلع رمت يتلا ةيروثلا هتاعاعشالو ثعبلا
 نم ةليوطلا هتريسم يه ,اماع نوثالثو ةينامث

 ىتحو ىلوالا هتقالطنا ذنم يبرع ثاعيبنا لجا
 ح.رضاحلا تقولا

 عادبالاو لقعلا نار

 نم نصغ .دحاو .ادقتلا اذا امهتمأر كلذمك

 يتايبلا باهولا دبعو كريب كاج ,رعشلا :
 يف ؛ةيقارعلا  ةيسنرفلا ةقادصلا لظ ىلا .اعم .نائيفد ||

 .مسالا سفن لمحت يتلا ةيعمجلا سيسأت ةيسانم
 «ريح الا معدتي الو نوكي ال يقيقحلا ةقادصلا ءاقل

 عيطتسيو .ءارعشلا هروذب عرزيو نوركفملا هسسؤي
 ةفاقثلل قلطلا ءاوهلا يف رهزيو قروي نا كلذ دعب

 ءاقللا روسج .ةيطارقميدلا خانمو ريبعتلا ةيرحو '
 اهدم ىلع سانلا ردقأ بوعشلا نيب تاقادصلاو ُ /

 اوناك اذا ةصاخو .ءابدألاو نوركفملا اهدمع ةيوقتو ( هعمل يضاملا
 مهئدايبم قدصو نيداقولا .مهسفنال نيصلخملا نم

 كريب كاج نع آديح هفرعن ام كلذو .مهتيهوم ةلعشو

 86/54/١6 ةليل سيرايب ةيساموليدلا ةيميداكالا
 نيذلا نويع ٠ ءامهبلا عيللمتت فخغشلا نويبع تناك ١ 2 تاماهث 1 لع دوي ١ دذفحم ناك

 0 ا ل 5 :
 نكل ًأطييسبي ؛ ًاليمج ازمر نامدقي امهو ؛اعبط ؛ ,مهنوبحي

 رومر ِق ةدتمم ةريسم ٍِق 0 نا امك ؛ادبأ كفتشم | 5 4 :نرشعلا ةل

 يه لظت اهباحصا ىنفي ذاو نفلا ةرعاذ و اههوسرو 0

 هتفاسم يف :ناسنالل ققحتملا دوجولا ىلع آدهاش |
 ٍ 0 : 5 أ ا اهعمو اهيلاو ؛ةرهايلا هلايخ ةيفارغجو .ةقلطملا

 ةئاصر اهل ترفوت ام اذا اموعدم ًالكيش ودغتو :عطقنت بز هلا اهدهش. ال ةدومو فراعت ةحوبحب يف بوعشلا ةقادص حريسسق ( 05020 7.5
 راوحلا تاناكما ؤفاكتو .ةينلا صولخو .مهفلا

 ال نادجو لالظ امئاد هب فحت لقعلا باطخ ةدايسو 4 زم
 .يبرعلا ناسنالا قرافي || تاعامتج
 .٠ لتعا نم تاعامتجا ١ هلالد دكم .
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 : سيووي نإ .هلقع 0 تيتع هرديج وب ْ ! ! 2 و1

 ةمزا أآدبا شيعيو شاع يبرعلا انناسنا نا ديب

 نا ءدحأ نم عاطتقا وا ةياصو نود .هتوصب هلالقتسا

 باوعصلا ةقادصت نار
 0 ةرمزلا عادبالاو ريكفتلا خانم يفو : وش هراتخب خانملا

 ,| نا نود ةيعادبالاو ةينهذلا ةيلاعفلا سرامت يتلا
 !١  ميسرتو نينقتل يسايس وه ام تاريدقتو تايثيح دتمت
 | ةميق نم ليلقت يا لوقُب ام يف سيل .يفاقث وهام
 ,ةيفاقث ةيلاعف لك شاعنا ف هرودو هتيمها .يسايسلا
 | دودحلا يف نكلو طرشو ةبسانم نم رثكا يف بولطم وهف
 ١" لصاوتلا احول ًاقوعمو انميهم اهيف حبصي ال يتلا
 2 هيناج يف ٠ ثيدحلا يبرعلا ركفلا شاع دقلو .ةيولطملا

 ٠ مهف ةيواز نم ؛نأشلا اذه يف ؛:ةبيجع ةقرافم يسايسلا
 | ةهجاوم يف لثمتت يتلا كلت .ةيطارقميدلا ةسراممو

 | (ةيددعتلاو .:ةيروتسدلا) ةيطارقميدلا يجذومن
 .«لداعلا دادبتسالا» ىلع ةمئاقلا ىرخألاو

 ةقرافملا هذه كيكفتو حاضتا نم .ديزم راظتنا يفو
 ,| مدق ءىطوم ىلا اليلق يسايسلا بحسنا ول اذام
 7 كرتيل ؟ءيش لكل آكلام سيلا .ةتقؤم ولو .روهمجلا

 | نم نابطاخيو نارواحتيو .نالعافتي .عادبالاو لقعلا
 |١ .ملاعلا يف كلم ربكأ يه يتلا امهتورثبو امهعقوم
 |١ نوكي نلو .عادبالا ةفلاو لقعلا ةقث بسكيس ذئدنعو
 | ,بوعشلا ةقادص حيصتو .ةبارغ يآل لاجم ةمث

 دويقلا لك جراخو ,ةنمزألا لكل احومطو أديصر
 7 .اهريغو «؛ةيساموليدلا» قيئاوملاو

 |١ يرعاشو كريب يذاتسا ىلا يغصاو لمأتأ تنك انآ
 1 ءادعألاو ءادلا مغر ,امهاراف يتايبلا يقيدصو

 ١" نيحانجب اديعب ,اأدبعي ناقلحي :نمزلا فورصو

 1 ,فغشب رظنن انك .امهيوطي الو نمزلا نايوطي
 5 نويع» تراغ دقو بوعشلا قشعل يغصن فغشيو

 /, 6...«ةتبملا بالكلا

 4 -1ة40:قناسين ٠٠١7 ١ دزغلا - ةيبرعلا ةفيلطلا



 يف ءاوس .نهارلا ينانبللا عقاولا ةهجاوم

 ةيويرتلا وأ ةيعامتجالا وأ ةيسايسلا هرهاوظ
 تاهجاوملا قداو رطخأ نم يه ,ةيفاقثلا وأ | 1|
 اهكباشتو .عقاولا اذهل ةنوكملا لماوعلا تابعشتل

 طيخلا نم ضيبألا طيخلا زييمت بعصي ثيحب
 تجزتماو ,ةنكمألاو ةنمزآألا تطلتخاف .دوساألا

 :ةيبيغلا ميهافملاب ةيخيراتلا ةيجولويديالا ميهافملا
 ريسغ تاسرامملاب ةيطارقميدلا تاراعشلا تباذو

 رصانعلاب ةيجراخلا رصانعلا تلخادتو :ةيطارقميدلا
 تاسرامم ىلا ميهافملاو تاسرامملا تلوحتو .؛ةينطولا

 نيركفملا نم ةلق ادع امو :ةيشاقو ةيباهرا ميهافمو
 نم اورذح نيذلا نيينطولاو نييموقلا نييسايسلاو
 اوعدو ,ةينانبللا ةمزألا ةجلاعم يف قرطلا كلت كولس

 نكفيل .ةيموقلاو ةيعوضوملا جهانملا ىلا ةدوعلل
 تطروت يتلا تالخادتلاو تابعشتلا كلت نم ج ورخلا

 ةلحرم يف تعفر ةيسايس هوجوو تائيهو بازحا اهيف
 .ةيعامتجاو ةينطو تاراعش لحارملا نم

 اذه صخلت ةرابع ىلا لصوتن نا انئش اذإو
 ةفلتخملا اهيناعمب «تاضقانت» ةملكف .نانبل يف عضولا
 ةرصقم ودبت تامزا ةملك نا امك .بولطملاب يفت ال دق

 تاروطتل عضخ يذلا ينانبللا عقاولا نع ريبعتلا نع
 تاؤينتلاو تاليلحتلا اهءازإ تعجارت ةيكيتامارد

 تالوقملا تدقب اميف .ةزهاجلا ةيمتحلا ىلا ةزكترملا

 اهتءارق دمتست يتلا ةيسايسلاو ةينطولاو ةيركفلا
 نم درلا لمحت يتلا يه يموقلا عقاولا نم نانبلل

 .هقرمتو نائبل ككفت ىلع اهبو اهلالخ
 تلمع ةيجراخ لماوع قوف زفقن نا ديرن ال اعبط

 نا ةلواحم .ةيفلسلاو ةيبيغلا تاهاجتالا ةيمنت ىلع

 اهل مدقت ناو .ةيسايسلاو ةيعامتجالا تامزآألاب كسمت
 ثتاودا ال .قيزمتو كبكفت تاودا تناكف ؛لولحلا

 .ةيفلسلاو ةيبيغلا اهتاداهتجا ربع ,ديحوت
 متاقلا داوسلاب مسرن نا ديرن ال لاجملا اذه يف و
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 يمارك ةلاقتسا
 ةوطق تردد

 ةطقن .. ىلإ رومألا ديعت
 0 يف

 اهديزب ام نكلو :نانبل اهشيعي ىتلا ةلحرملا هذه

 اهتايوتسم فلتخم ىلع تاسسوؤملا نأ اديقعت
 ودبت ةلحرملا هذهل اهرمسفت تاودأو اهتاهحجوتو

 لاز ام لهجلا نا وأ اهتكبرأ دق ةآجافملا نأ امإ :اهنآكو
 لك تلعشأ يتلا برحلا هذه نا دجن اذهل .ارمتسم
 نم دوهعملا هجولا ترنغو « 2 يشن لك تدمرو « ع يش

 ةينهذ رييغت نع تزجع اهنا ودبي برحلا هذه ,ناذبل
 بازحألا مظعم لكشيو ,نيينانبللا نييسايسلا
 برحلا عم لماعتت لازت ال يتلا ةيسايسلا تاسسؤملاو

 ةيخيرات ةهجاوم يف يداع رارق :يمارك

 امم ؛ةيفئاط ريسفت تاودايو .ةيفئاط تاقلطنم نم

 ةسبدسغلا تاهاجتالاو تارادتلا ومن ىلع ٌدعف دعاس

 كرحتت ثيح . عاقيلاو بونجلا و سلبارط يف ةيفلسلاو
 ةيروهمج» ميقت نا ديرت ةفرطتم تاسسؤمو تائيه
 يعامتجالاو ينيدلا عونتلا يذ نانبل يف ؛ةيمالسا
 .يبايسلاو

 هناودأ و مكحلا رجع

 ةرثانتملا تاهاجتالا نمض نمو ,ءلباقملا يف
 ام يا  ينانبللا مكحلا كرحتي .اعم نآ يف ةركانتملاو

 ةطقن رخآ ىلا مرهلا ةمق ىلعا نم  يمسرلاب هيمسن
 ةهجاومل :نييمسرلا ريغ نييسايسلا مظعم كلذكو .هيف
 سيوبت» اهيف جزتمي ةيديلقت تاوداو لئاسوب عقاولا
 يمارك ديشر ةموكحلا سيئر فاكتعاب «ىحللا
 عم هنماضت ليمجلا نيمأ ةيروهمجلا سيئر نالعاو
 علدنت اميف .«ةاناعمو ةكراشم مكحلا نأل» يمارك
 نيب سامتلا طوطخ ىلع ةحلسملا تاكابتشالا
 يحلسم نيب ىتحو .ةيقرشلاو ةيبرغلا «نيتوريبلا»
 ادينض يو :ةيبرغلا توريب بلف يف ةيقلسلا .تارايخلا
 رجفني نا رظتني ثيح .سلبارط ف كلذكو .اهيحاوضو
 عساو لكش ىلع يركسعلا فقوملا

 دعب اردخا يمارك سيئرلا هذختا يذلا فقوملاو

 اهيلا هقيس دق ناك :ةلاقتسالا يا .فاكتعالا ةوطخ

 فقوملا روهدت ىلع اجاجتحا صحلا ميلس روتكدلا
 ديلو ناريزولا ناك اميف ؛ةيبرغلا توريب يف ينمالا
 ءارزولا سلجم تاسلج اعطاق دق يرب هيبنو طالبنج
 لوقت تورد ْق ةلوادتملا تامولعملاو .دنعت نامز نم

 نا ديري يتلا يمارك ةوطخ ماما ,دودسم قيرطلا نآب
 يمارك سيئرلا ةلاقتساف .ةيباجيا جئاتن اهل نوكي
 يف تلكشت يتلا ةموكحلا نا تبثت ؛صحلا روتكدلاو
 ةيروسلا ةمصاعلا يف اهؤارزو عمتجا يتلاو .قشمد
 اريبخا تهحاو دق :توريب يف اوعمتجا امم رثكا

 ةيطسوا  قرشلا تاروطتلا لظ يف موثحملا اهريصم

 يف تحرط يتلا عيراشملا لك نوكت كلذبو .ةقحالتملا
 سيل هناو .اضيا تطقس دق ارسيوسب «نازول» رمتؤم
 نا لبق ةغرفملا تاقلحلا ف نارودلا ىوس نانبل ماما

 .هلالقتساو هتدحو ديعتسي

 نانبلو .. يِقروم

 ىلع نيعلطملا نييسامولبدلا نم ددع برغتسيو
 ِق عارسالا مدع .طس وألا قرشلاو ناذمل ِق عضولا

 نم اتهتنا قشمدو نامع اميف :ةديدج ةموكح ليكشت
 يروم دراشتيرو :نيتديدجلا نيتموكحلا ليكشت
 قرشلا نوؤشل يكريمألا ةيحراخلا ريزو دعاسم

 تنل مساوع نم ددع يف كب لوجتي طسوألا

 عضولا لعجي امو. دومجلا لاح نم جورخلل

 بسح ٍقروم نا ءًاريطخ نانبل يف راهنملا يموكحلا
 ثحبلا ىلع هتمهم رصتقت نل .,ةيساموليدلا تامولعملا

 ىلع لمتشتس امنإ و ,.ينيطسلفلا  يندرألا عورشملا يف

 ذنم ةلتحملا ةيروسلا تاعفترملا نالوجلا يف ثحبلا
 «نانبل نم ةينودهصلا تاوقلا باحسناو ؛:1951/ ماع

 يذلا ينويهصلا نابكلا نمآيب باحسنالا اذه ةقالعو
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 تادلمع نود لوحت تانامض ريفوت ىلع رضي لازب ال

 .ينانبللا بونجلا نم اقالطنا هدض ةيركسع

 ةلاقتساؤ برعلا نييساموليدلا نم ددع ىأر كلذل

 دوعت نا ليحتسيو ّىنعم نود ةوطخ يمارك سيئرلا
 ةمهم لالخ نم نطنشاو نا ذا .ةيباجيا جئاتن يأب
 وه لب ,ًارايهنا دادزي نانبل يف ععضولا نا ىرتس ,يفروم
 يف دمعتسو ,19105 ماع ف ةيادبلا ةطقن ىلا العف داع
 ةينانبللا ةلأسملا ف ثحبلا رصق ىلا ةلاحلا هذه لثم

 مكح نانبل ف سيل هنا املاط .نييروسلا نيلوؤسملا ىلع
 تاموكح هتقّزأو هعراوشو هندم يف نا املاطو .؛ةموكحو

 يتلا قطانملا نمض ءاشي امك هناطلس اهنم لك طسبي

 لصو ام ىلا نانبل لصي نا ًابيرغ سيل لاح لك ىلع
 دقو ؛برحلا يف رشع يداحلا هماع نآلا لخدد وهف ,ةيلا
 لخاد ةريثك بورح تماقو .لايجأ تنامو لابجا تدلو

 ةينمألا تاقافتالا فالآ ىلا لصوتلا متو .اهسفن برحلا

 نوثحبي نوينانبللاو :ةيمهولا عيراشملا نم اهريغو
 حالسلا بحست نا ةرداقو ةلعاف ةينطو ةطلس نع

 كلت اهيف امب :قطانملا عيمج يف نيرشتنملا نيحلسملاو

 .يروسلا شيجلا ةظلس تحت ةعقاولا
 ؟فيكو ؛نذإ ءلحلا يتأي نيأ نمف
 ةمصاعلا يف رّيغملا دهشملا اذه دنع فقوتنل

 طوطخ عيمج ىلع رشتني ينانبللا شيجلا .ةينانبللا
 ,ةيبرغلاو ةيقرشلا نيتوريبلا نيب ةلصافلا سامتلا

 عيمج ىلع نوحلسملا رشتني هئارو نمو شيجلا ماماو
 .نيربخألا نيعوسسالا ِق اوداع مهو .مهتاءامننا

 ينابملا حوطس نولتحيو .ةيبارتلا رتاوسلا نوميقي
 اذه ىلع جرفتي يذلا شيجلا راشتنا طاقن ىلع ةفرشملا
 يتلا ةموكحلاو ؛مه ْنَم وحلسم نوحلسملاف .. دهشملا
 ةموكح :نيحلسملا ءامعز زرمأ نم ءارزو ةثالث مضت

 ؛ْنَم
 ًالعف انديغيو .يموكحلا قزأملا فشكي دهشملا اذه

 ةنمزألا طالتخا ىلا يا ءانلاقم يف ةيادبلا ةطقن ىلإ

 .ةييدغلاب لا ميهافملا جازتماو .ةنكمالاب

 .انضيأ نطولا عيضي اهعم داكب ينلا تادادقلا عايضو

 ال ءاضيأ قشمد يفو .نانبل ف ضعبلا ناك اذإو
 ءاكتالاو .ميهافملا طلخب .ةمزألا ةجلاعم ىلع رصي لازي
 ىلا ريشي .يبرغلا عضولا ناف ,ةيفلسلا تارايدتلا ىلع

 نكميو .يموقلا رايتلا شاعتناو ,ميهافملا هذه عجارت
 ترج يتلا تاباختنالا يف يفلسلا رايتلا لشفيب ريكذتلا
 ماما نادوسلا يف هسفن رايتلا راحدناو .تيوكلا يف
 هجهنمب هتقث داعنسا يذلا يموقلاو ينطولا رابتلا

 ءاملا ميعطت لواحي يفلسلا رايتلا ناك اميق .دراكفاو
 نع هزجع ءازإ يريربتو زهاج ىطنم يق ًاقراغ .رجحلاب
 ةيعامتجالاو ةيداصتقالا تامزألل لولحلا ميدقت

 .ةيركفلاو
 قمعا ةمزا شيعي نانبل ىف مكحلا نا دقتعن كلذل

 ليكشتو :ةموكحلا ةلاقتساب جلاعت نأ نم دعباو
 تاروطتلا هيف جاتحت يذلا تقولا ىف :ةديدج ةموكح

 ةيخيرات تارارق ىلا نانبل يف ةقحالتملا ةيكيتاماردلا
 ىلع ال ؛:ةلماش ةينطو تايوتسم ىلع تادايقو

 .ةيفئاطو ةيوئف تايوتسم

 شلك زاوف
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 بتاج
 رمتؤملا نم

 [١11 هللف مالا 26/ كا و51
 ., اطالوانإ وال ال110 ا5ةهعانا كتارا مقفل
 4 الناقفل]عكع مزلزل فل ع 511لا خلال 8025

 ربمم 5عقذاملا همللاا مفعل 29-515

 همئارج ىلع

 | يلود رمتوم
 نوب يف

 0077 ويف - نوب

 ةنجللا» اهتدقع يتلا ةثلاثلا ةرودلا ظحت مل |
 دض ليئارسا مئارجب قيقحتلل ةيلودلا
 14 نيب ,«ينيطسلفلاو ينانبللا نييعشلا

 ةيناملآلا ةمصاعلا يف يضاملا سرام /راذآ رهش نم ١"

 ,ةيويساآ  ورفالا ةمظنملا نم معدو طيطختب نوب
 يلا اهتاراربف يراوب يذلا يمالعألا ماينهإلاب
 هتاسراممو ينويهصلا نايكلا دض اهتذختا
 نيتقياسلا نيتودنلل ةيسنلاب تدح امك ,ةيناسنااللا
 .817 فينج ىفو /87 صربق يف اتدقع نيتللا

 «نويب «ركريب نكيانش» قدنف يف مت يذلا عامتجالاو
 تيبازيلا ةكلملل ينوناقلا راشتسملا ةسائرب
 نم ةيوضعو 301113 5111:1:5-21:4115 روسفوربلا

 ةيويسالا لودلا نم مهريغو نييبوروالا نيينوناقلا
 تايالولا نم بيال روتكدلا مهنيبو . ةيقيرفالاو
 ةمظنمل نولثممو ناندل نم دوفو هدلا تمضنا ؛ةدحتملا

 يف اولقتعا نيذلا نم ددعو . ةينيطسلفلا ريرحتلا
 ىلا ةفاضالاب :ينانبللا بونجلاب «راصنأ, ركسعم

 ضرالا نوجس يف نيلقتعم اوناك نيينيطسلف نيلضانم
 .ةلتحملا

 :ةيلاتلا ةيساسالا طاقنلا دنع نورمتؤملا فقوت دقو
 ,ينويهصلا نايكلل ةيرصنعلا ةيناودعلا ةعيبطلا ١

 بعشلل ريصملا ريرقت قحب فارتعالا قلطملا هضفرو
 ع ةلا

 نايكلا اشدمتعي يتلا ةيناطيتسالا ةسايسلا ١

 .ديرشتلاو باهرالاو دو
 يسفنلاو يدسحلا بيذعتلا لئاسو نع فشكلا

 نينيطسلفلا نيلقتعملا دنض بيبأ لت هسرامت د

 اربص» ةرزجم يف اهعولض اصوصخ .نيينانبللاو
 .اهريغو :اليئاشو
 نايكلل اهعيجشتل ةدحتملا تايالولا ةسايس ةنادا  ؛
 هتاسايسو ةيناسنااللا هتاسرامم يف ينويهصلا
 .ةيعس ونلا

 لب
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 ينلا تاشقانملاو ثاحسالا ةيقادصم ْق داز اممو

 ةيقئاثولا مالفالا نم ديدعلا ضرع .رمتؤملا يف تراد
 هتاسراممو ينويدهصلا نايكلا ةيشحو فشكت يتلا

 .ةيباهرالا

 ةرودلا ةياهن ىف تذختا يتلا ةيماتخلا تارارقلا امأ
 :ىلاتلا وحنلا ىلع اهزاجيا نكميف ةثلاثلا

 تسينكلا سيئر ىلا جاجتحا ةيقرب هيجوت ١
 شيج اهفرتقا يتلا ةيمارجالا لامعالا دض ينويهصلا
 . نيينيطسلفلا و نيينانبللا دض ينويهصلا لالتحالا

 يضارالا نم باحسنالاب ينويهصلا نايكلا ةبلاطم - ١
 .ةدحتملا ممالا ةئيه تارارقل اذيفنت ةلتحملا ةيبرعلا

 لامعالا لك ةيلوؤسم ينويهصلا نايكلا ليمحت - *
 ْق اهيكترت يتلا ةهنفيسعتلا تاءارحالاو ةيمارجالا

 .ةلئحملا يضارالا

 ,فينج» ةرود يف ذختملا ةنجللا رارق ىلع ديكأتلا - ؛
 يف ترح يتلا تامكاحملا ىلا دايتئنالاب يضاقلاو

 .ةيناثلا ةيدملاعلا برخلا ءاهتنا دعب : ع

 يف كيرش ةدحتملا تايالولا نا ىلع ديكاتلا -
 ءاهت رويهضلا نايثلا اهنمستي يتلا ةبنوؤسلل
 .نيطسلفو نانبل يف اهبكترا يتلا مئارجلا
 فارعغالا قرخ ةيلوؤسم ينويهصلا نايكلا ليمحت- *
 .ةيلودلا قيثاوملاو نيناوقلاو

 ةيسايسلا طاسوالاو يملاعلا ماعلا يأرلا ةوعد
 يف ام لذبل تاموكحلاو ةدملاعلا تاناملربلاو ةيحورلاو

 نع يلختلا ىلغ ينويهصلا نايكلا لمح لجا نم اهعسو
 .ةيناسنااللا هتاسايسو هتاسرامم

 عارصلا ةيلوؤسم ينويهصلا نايكلا ليمحت / 
 تارارقلل عايصنالا مدعو .ءينويهضلا  يبرعلا
 .ةيلودلا

 لودلا ءارقس نم اددع نا ىلا ؛اريخا ةراشالا ردجتو
 نيمألل لثمم ىلا ةفاضالاب رمتؤملا يف كراش دق ةيبرعلا
 اهتقدس ةرودلا هذه نأو .,ةيبرعلا ةعماجلل ماعلا

 يماع لالخ فينجو صربق نم لك يف نايرخا نانرود
 0.1587” و 47
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 يال نيالا. قو نم الا ذو

 كد 0 دضسش د رش تال سعيا ا ا الا

 درو تاروطتلا ةروص نا مغر
 هذه رورم دعب امامت ةحضاو ريغ تلازام

 الا :يريمن طوقس ىلع ةريصقلا ةينمزلا ةرتفلا |
 اصوصخو موطرخلا نم ةدراولا ةيلوالا تايطعملا نا
 ملاعلاو نادوسلا نيب لامصصتالا لئاسو ةدوع دعب

 ءاقلا يف دعاست نا نكمي ةيعيبطنا اهتلاح ىلا يجراخلا

 يبرعلا دلبلا اذهل يسايسلا راسملا ىلع ءاوضالا ضعم
 .ةلبقملا ةلحرملا ف

 ديفملا نم ,نادوسلا يف لبقتسملا نع ثيدحلا لبقو ٠
 يتلا قئاقحلا ضعب زاربال بيرقلا يضاملا ىلا ةدوعلا

 نا نكمي ام ىلع ءاوضالا ءاقلا ىف ةريبك ةجردب مهاست
 .ةلدقملا ةلحرملا لالخ ثدحب

 ةعيلطلا» تثدحت امكو :نآلا تباثلا نم تاب دقف

 ناسين 8 نينثالا موي رداصلا اهددع يف «ةيبرعلا

 نادوسلا ليل لاط» ناونع تحت لاقم يف يراجلا
 نع يريمن طوقس نا .ءهدشا ىلع ةفالخلا قابسو
 يتلا تاروطتلا دعب امتحم حيصا دق ناك ةطلسلا

 لاؤسلا ناو .ةريخالا ةنوآلا يف نادوسلا لخاد تثدح

 مل تاذلاب ةقيقدلا ةرتفلا كلت يف احورطم ناك يذلا

 : ناك امنا و طقسي ما ةطلسلا يف يريمن رمتسي له : دعب

 !؟نم ديبو...يريمت طغقسب فيك
 يف يريمن اهيلا لصو يتلا ةقئاخلا ةلزعلا نا كلذ

 ناوخالا ميعز مادعا دعب اصوصخو .همكح رخاوا
 يبضانم ةمكاحمو هط دمحم دومحم نييروهمجلا

 نييثعبلا نيلضانملا نم ددع لاقنعاو ةعيرالا ثعبلا

 نيملسملا ناوخالا ةداق ىلع ضمقلا ءاقلاو نيرخآلا

 ىوقلا تعنقا دق تناك .مهعم هفلاحت كف دعب
 نطنشاو) نادوسلا ىف عضولاب ةينعملا ةيجراخلا

 ةينادوسلا ىوقلا نا (ديدحتلا هجو ىلع ةرهاقلاو

 لاح يف ةطلسلا ىلا لوصولا يف حجنت فوس ةينطولا
 .يريمن اهفيلح طاقسال يه كرحتت مل اذا

 ىلا ةوعدلا حاجن دعب ةعانقلا هذه تدكأتو

 تاباقنلا هيلا تعد يذلا حوتفملا ماعلا بارضالا
 يذلاو ,«نادوسلا بعش عمجت» بارضاو ةينهملا

 مايق تالامتحا ماما لاجملا حتف يندم نايصع ىلا لوحت

 نع ةجراخ ةينطو ةطلس ينبت ةيقيقح ةيبعش ةروث

 يف عضولاب ةينعملا ةيجراخلا ىوقلا تاباسح راطا
 زربت تأدب ةروثلا هذه ملاعم ناو اضوصخ .نادوسلا

 ىلا نينطاوملا نم فالآلا تارشع لوزن لالخ نم

 .ةمراعلا ةضافتنالا همشب امنف عراوشلا

 ١9406 ناسين ؟1:- ”٠١ ددعلا  ةيبرعلا ةعيلطلا_ ”' !١

 ا ءاطعا ىلا يشف هذش تأحل كلذل

 ,يريمن طوقس نالعال كرحتلاب شيجلل ءرضخالا
 لامتحا ىلع فافتلالاو دالبلا لخاد فقوملا كرادتو
 .ةطلسلا ىلا ةينطولا ىوقلا لوصو

 رداصم ةدع اهتدروا يتلا ةياورلا تحص ءاوسو

 شيجلا « تالارنج» نأب لوقت يتلاو ةيكريما ةيفاحص
 هذفنب نا نكمملا نم ناك بالقنا يدافتل اوكرحت دق

 سلجملا رداصم) حصت مل ول طايضلا راغص

 هذه امامت يفنت موطرخلا يف مكاحلا يركسعلا
 دق «تالارنجلا» ءالؤه نا حضاولا نم هناف ؛(ةياورلا

 وه ديحولا رايخلا تاب نا دعب يريمن طاقسال اوكرحت
 اهاوقو عراشلا يف ةرئاثلا ريهامجلا دي ىلع هطوقس
 ةرهاقلا نم ءرضخالا ءوضلا» اولان نا دعيو :ةينطولا

 رارقب غلبا موطرخلا يف رصم ريفس) نطنشاوو
 . (ةطلسلا ىلع ءالمتسالا نابب نالعا لدق تالارنجلا

 قوف نم بالقنا
 يف لصح يذلا بالقنالا نا لوقلا ززعي عقاولا اذه

 دعب «؛قوق» نم انالقنا ناك تالارنجلا ةدائقب نادوسلا

 ريفامجلا طغض ذ ماما ىعادتت ةطلسلا تأدب نا

 ديعب دح ىلا هبشي بالقنا يلاتلاب وهو :ةرئاخلا
 اكريما لود ف ةيكريمالا ةرادآلا اهبترت ينلا تايالقنالا

 .ةقطنملا لود عيمج خيرات يف ةرم لوأل ذا .ةينيتاللا
 تاعاطقلا عيمج ةداق عم ةحلسملا تاوقلا دئاق عمتجب

 بالقناب مايقلا عامجالاب اوررقي يكل ةيركسعلا
 .ةلودلا سيئر طاقساو يركسع

 سلجم» نم الدب «يركسعلا سلجملا» مسا دامتعاو
 ديدحلا بالقنالا اذه نيب هياشتلا ززعب «ةروثلا ةدايق
 بالقنالا نألو .ةيندتاللا اكريما تابالقنابو هعون نم

 سلجملا» مضي نا يعيبطلا نم ناك دقف ءقوف نم ناك
 نم )١١ شدجلا ىف تاعاطقلا عيمج ةداق :يركسعلا

 .(تالارنجلا نم ددع مهنيب طايضلا رابك
 !؟ةيلاقتنالا ةلحرملا اذامل

 غارفلا ءلمب عارسالل تالارنجلا كرحت ءاوسو
 عفادي يريمن ماظن رايهنا نع مجن يذلا يسايسلا
 نا حضاولا نمف ؛يجراخ «رضخا ءوض» ب ما يتاذ

 ىلا ةينطولا ىوقلا لوصو ىلع قيرطلا عطق مهكرحت
 اهونلعا يتلا ةيبعشلا ةضافتنالا لالخ نم ةطلسلا
 .عراشلا يف رهظت اهرداوب تأدب يتلاو

 ةضافتنالا ىلع قيرطلا عطق دق بالقنالا ناك اذاو

 نادوسلا

 3 هك ةميئاقتلا ةلح رب يضل

 عيطتسي نل هنا الا ءاهتياغ ىلا لصت ال يك ةيبعشلا
 يريفن ماظن هدمتعا يذلا جهنلا تاذ يف رارمتسالا
 يذلا دودسملا قيرطلا تاذ ىلا لوصولا يدافتل كلذو

 ةوعد تناك انه نم .قبداسلا حاظنلا هيلا لصو

 ةدوعب دعولاو حاتفنالا ىلا «يركسغلا سلجملا»
 عبمج ماما لاجملا حاسفاو دالبلا ىلا ةيطارقميدلا

 ال امبو ةقلطم ةيرحب لمعلل ةيسايسلا ىوقلا
 . نوناقلا عم ضراعتي

 ؛يضخالا ءوضلا» تطعا يتلا فارطالاف

 ال نا ىلوالا ةجردلاب اهمهي ناك كرحتلاب تالارنجلل
 نا دعب اهمهيو :ةطلسلا ىلا ةينطولا ىوقلا لصت
 ىوقلا هذه ريثأت نوكد نا ايلاح لامتحالا اذه طقس
 ةديحولا ةنامضلا وه كلذ نال ةطلسلا ىلع ادودحم

 امومع يبرغلا ركسعملل اعبات نادوسلا ءاقبل

 صوصخلا هجو ىلع ةيكريمالا ةدحتملا تايالولاو
 ةليسولا وه ؛ةيلاقتنالا ةلحرملا» ىلا ءوجللاو

 ىقبي ثيح ةجيتنلا هذه لثم نامضل ةديحولا
 نامالا ماّمص ةباثمب مكاحلا ؛«يركسعلا سلجملا»

 ىلع يدج رطخ يا زورب لاح يف كرحتلل زهاجلا
 ةرئاد نم جورخلل اهعفدي ةروصب ندالبلا ِق ةطلسلا

 .يكريمالاو يبرغلا نوفنلا

 مكاحلا «يركسعلا سلجملا» دئاق نلعا ةيادبلا يف
 ,رهبشا ةنيس نم رثكا رمنست نل «ةيلاقتنالا ةلحرملا» نا

 ةيلاقتنالا ةلحرملا نا مايأب كلذ دعب نلعأف داع هنكلو
 سلجملا بئان نا ريغ .دحاو ماع ةدمل رمتست فوس
 لالخ حّرص ليلخ قيفوت دمحم ءاوللا يركسعلا
 ناسين ١5 ءاثالثلا موي ةرهاقلا ىلا اهب ماق ةرايز
 ,نيتنس ةدمل رمتست دق :ةيلاقتنالا ةلحرملا» نا يراجلا

 هب ثدحتت «يركسعلا سلجملا» رداصم تادبام اذهو
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 ؟تقؤم ما تباث رايخ ةيطارقميدلا :بفهذلا 0

 ربيزو دلاخ يوضخم روفكدلا نإف كلذ نم شكا .ايناح
 عم ةقيثولا هتالصبي فورعملاو قياسلا ةيجراخلا

 نأب دقتعي هنا فاحص ثيدح يف لاق ةيكريمالا ةرادالا

 سلحجملا» اهلالخ ملستب فوس يىنلا ةيلاقتنالا ةلحرملا

 ثالثلا ىلاوح رمتسمت فوس مكحلا «يركسعلا

 ! تأ ودس

 ةيطارقميدلا مساب ةبعللا
 ىتح ةحضاو ةروصب رهظت مل ةبعللا ليصافت نا

 1 مامر نمط مات معمصعت - 3

 ةبرجت لالخ نم اهفاشكتسا نكمملا نم نكلو :نآلا
 ماع دوبع لارنجلا طوقس رثا نادوسلا اهب رم ةقباس
 يتلا فورظلل ةلثامم ةيبعش ةضافتنا فورظ ىف 4
 .يريمن طوقسل تدا

 نا ةعلطم ةينادوس ةيسايس طاسوا لوقت ذا
 فدهت ةيطارقميدلا مساب يرجت فوس يتلا «ةبعللا»
 ةيديلقتلا بازحالاو ىئوقلا ىلا دالبلا ميلست ىلا

 لالخ رصمو ةدحتملا تايالولاب اهطابترإب ةفورعملا
 تاياختنا ءارحا لالخ نمو «ةئلاقتنالا ةلحرملا» هذه

 سراحلا ءيركسعلا سلجملا» نوكي نا ىلع ةيباين
 عنمل كلذو ةيلمعلا هذه هفارشاب متت يذلا ظقبلا
 ىوقلل ةبسنلاب ةراس نوكت ال دق تآجافم يا ثودح
 .نادوسلا يف عضولاب ةينعملا ةيجراخلا

 يف ترج يتلا ةبرجتلا تاذب مايقلا بولطملا نا يا
 .,تاداسلا طوقس دعب كرابم سيئرلا دهع لالخ رصم

 بعشلا سلجم لخاد ةينطولا ىوقلا تلثمت ثيح
 ةيلعفلا ةطلسلا شماه ىلع تيقب اهنا ريغ . ,يرصملا

 نوكت فوس نادوسلا يف ةبرجتلا عبطلاب ..دالبلل
 يف فورظلا فالتخال ارظن ليصافتلا ضعب ْف ةفلتخم
 مكاح بزح دوجو مدع ببسبو ؛ةهج نم نيدلبلا الك
 .ةيناث ةهج نم رصم يف امك

 ةلسلس دهشت فوس نادوسلا يف ةلبقملا ةلحرملا نا
 ةيسايسلا ىوقلا نا كلذ .ةيسايسلا تاباطقتسالا نم
 ةيسايسلا اياضقلا نم ديدعلا ىلع ةفلتخم تناك يتلا

 ال يلاتلابو .يريمن ماظنب ةحاطالل تعمتجا ,ةيركفلاو
 :بازحالا هذه نيب زوربلا ىلا تافالخلا دوعت نا دب
 ىلع سفانتلا ءاوجا يف تعضو ام اذا اصوصخ
 .ةطلسلا

 بازحآلا عيمج ىدعتسا دق يريمن ماظن ناك اذاو
 ناف :هدض فلاحتلل اهعفدو ةيسايسلا ىوقلاو

 روحم ةرورضلاب حبصي فوس «يركسعلا سلجملا»
 ىلع سفانتلل ارظن .دالبلا ىف ةيسايسلا تاكرحتلا
 نم يذلا اهيف ةكراشملل وأ ةطلسلا لخاد ذوفنلا
 اذه لظ يفو .بازحالا هذه نيب لصحب نا حجرملا

 فقتو ةينطولا ىوقلا ريثأت فعضي نا دب ال عضولا
 .ةطلسلا شماه ىلع

 اييسن لوطت دق يتلا ةيلاقتنالا ةلحرملا هذه لالخو «
 ,دالبلا يف يلعفلا مكاحلا وه «يركسعلا سلجملا» ىقبي

 ةكراشم نود نم ةموكح ليكشت وحن هجونلا لعلو
 تاياختنالل دادعالا لجا نم ةيسايسلا بازحالا

 نا ىلع رشؤم وه ,نمزلا نم ةرتف دعب ةماعلا ةيباينلا
 سلجملا» ل حيتت فوس :ةيلاقتنالا ةلحرملا»
 لبق نم ةيلعف ةكراشم نود نم مكحلا «يركسعلا
 يتلا تاهجوتلا قفو دالبلا دادعا يلاتلابو ,بازحالا

 .اهديري

 ,عيمجلا ماما حضاولا نم ناف :كلذ لك نم مغرلابو
 ةبرجت نا .:يركسعلا سلجملا» ءاضعا مهسأر ىلعو

 تلصو نا دعب اصوصخ رركتت نا بعصلا نم يريمن
 ةيبعش ةضافتنا دعب تطقسو دودسملا قيرطلا ىلا

 وه نادوسلا يف حورطملا ديحولا رايخلا ناو ,ةمراع
 نع رظنلا ضغب ةيطارقميدلا ةايحلا ىلا ةدوعلا رايخ
 يتلاو رايخلا اذه لثم اهكرتي نا نكمي يتلا تايبلسلا

 يا تايبلس نم ساقي ال امد لقا لاوحالا عيمج ف ىقبت
 [1.يروتاتكيدو يعمق مكح

 :ةييرغملا ةيسامول ل
 ةيقيرتالا مصاوعلا وهن ماما ىلا

 فيطالا دبع روثكدلل برغملا كلم نييعت
 ودب ةيبرغملا ةيجراخلا سأر ىلع يلاليفلا

 يف ةديدج ةلحرم قالطنال ةراشالا ءاطعا هنأكو

 بيساكمملا يدصتلا ةلواحمل برغملا ةيسامولبد لمع

 ةيسامولبدلا اهتققح يتلا ةماهلا ةيسامولبدلا

 لوح مئاقلا عازنلا ٍِق برغملا دض ةيرئازجلا

 .ءارحصلا
 تايالولا عم ةيبرغملا ةحلاصملا ةلحرم دعب

 .فدهلا يلاليفلا ديسلا اهنشد يتلاو ةيكريمالا ةدحتملا
 نم برغملا بحسنا يتلا ةيقيرفالا ةراقلا وه يلاحلا

 .ايابا سيئداِب اهرقم دوجوملا اهتمظنم
 يناثلا نسحلا كلملا دفوأ نيريخالا نيعوبسالا يف

 نيرشع ىلا نيثوعيم ةيجراخلا ريزو فارشابو

 نيثوعبملا ءالؤه ةمهم صضخلتتو .ةيقيرفا ةمصاع

 :يلي اميف ةبراغملا
 ةيضق يف ةيسامولبدلا ةردابملا عاجرتسا ةلواحم ١
 نم باجسنالا نم يسبرغملا فقوملا حرشو ٠ ءارحصلا

 دارفنالل نادبملا كرت مدعو .ةيقيرفالا ةمظنملا

 عامتجالا ةعطاقم نم يبرغملا فقوملا حرش د١

 يذلا ةقرافالاو .برعلا ةيجراخلا ءارزول يديهمتلا
 دعيل يضاملا رهشلا (ايبيل) سلبارط يف هدقغ اررقم ناك
 نم تمجن ةعطاقم يهو .ةيقيرفالا ةيبرعلا ةمقلل
 ةييرعلا ةيروهمجلا» روضح ىلع طابرلا ضارتعا
 .«ةسوارحصلا

 ةمالسب ةيقدرفالا مصاوعلا عانقا ةلواحم ٠"

 طابرلا نا فيكو .يوارحصلا فلملل يبرغملا ليلحتلا
 ىلع مدقتس اهناو ءاتفتسالا ةرطسم قيبطتل ةدعتسم

 ءارو نم :ةيغرلاو .ةدحتملا خمالا ىلع عوضوملا حرط

 يلاحلا تاتشلا دعب يقيرفالا ديبأتلا بسك يف ؛كلذ

 [].ايابأ سيدا ةمظنم هفرعت يذلا
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 ناملألا ضعب

 : ناحرفلا قوراف- نوب

 ةمصاعلا ةصاخيو .ةيبرغلا ةيناملألا ةحاسلا
 يتلا ةيباهرالا تايلمعلل احرسم تتاب نوب
 يفق .يفاذقلا ديقعلا اهيلع فرشيو اههجوي

 تناك :ناتميرج تبكترا :مايا ةرشع نم لقا نوضغ
 ةيبيللا تارباخملا رصانع دحا مايق امهنم ةريخآلا
 امدنع ةبراغملا نينطاوملا دحأ لتقب .ةطيرخ ىعديو
 :نخآ ةنيدم يف يراجت لحم يف هسدسم ران هيلع قلطا
 ,لتقلا عفاود اما .ناملآلا نينطاوملا نمريثكلا ىأرم ىلع
 ثرون ةعطاقم ةموكح يف ةيلخادلا ريزو دعبتسي ملف
 عباط تاذ نوكت نا روئش روتكدلا نلاغتسف نيار
 مل ةيناثلا ةميرجلا هذه عفاود تناك اذاو .يسايس
 يتلا ىلوألا ةميرجلا ناف ,دعب اهداعبا لكب حضتت
 ةعاسلا ,يراجلا ليربا /ناسين ” تبسلا موي تبكترا
 نينطاوملا تائم عمسمو ىأرم ىلعو .فصنلاو ةعبارلا
 تتاب :ةنيدملا زكرم مهب ظتكي ناك نيذلا ,اضيأ ناملألا
 ىلع ينوحرط يحتف مدقأ امدنع ًمامت ملاعملا ةحضاو

 نطاوملا ىلع هسدسم نم ةيران تارابع ةسمخ قالطا

 ىلع رظتنيد ناك امنيب ءفلخلا نم يلاندد ليربج يبيللا
 ةثالث هبيصتل .ناملالا هتاقدصا دحأ عم رورملا ةراشا
 امنيب :لاحلا يق اليتق هيدرتف سأرلا يف اهادحا .اهنم

 ةأرما نطي ةشئاطلا تاصاصرلا ىدحا تقرتخا

 تلاز امو .يناملا لجر كف ىرخا تقردتخا امك ,ةيناملا
 .نآلا ىتح توما عراصت ةأرملا

 ,ناملالا نازتمشاو عزف ةميرحلا هذه تراثا دقل

 ةمقن تدلو لب ,ةينيدلا مهدانعا وفض مهيلع تركعو
 ىدل امناو ,بسحف يناملالا ماعلا يذأرلا ىدل سيل
 مهيدل لغقلا ةدر تناك نيذلا ناملألا نييسايسلا ضعب
 ةرورضب بلاط مهنم ضعبلا نا ةجردل ةرملا هذه ةيوق

 يلانيد لفرع وففلاو د .ينوحرطلا يحتف ل لقاقلا
 د ف

 2م

 مس وموسم بحق دوو حس ١ رح وو وو دققت

 نع يسبيللا ماظنلا عدرب ةليفكلا تاءارجحالا ذاختا

 يضارألا ىلع لتكقلاو بافهرالاو فتعلا ةسرامم

 عطقب ةرماغملا نفألا ىعدتسا ولو ىتخ ,ةيناملآلا
 قلطا امدنع ندنل تلعف امك ةيسامولددلا تاقالعلا
 ةرافسلا ىنبم نم رانلا ةيديللا تارباخملا رضانع دحا
 اهيدرتف ةيناطيرب ةيطرش بيصتل نيرهاظتملا دض

 نوبقارملا كلذكو .ةيناملألا ةيسايسلا رئاودلا ضعب
 فلخ فقن يتلا عفاودلاو بابسالا نع نولءاستد

 دض ةيومدلا هبرح ةلصاوم ىلع يفاذقلا رارصا

 ال :تاذلاب ةيناملألا يضارألا ىلع ةيبيللا ةضراعملا
 رثا ىلع «مهافتلا» ىرح ةديدع قياوس كانه ناو امدس

 بقع كلذو .لسلسملا اذهل دح عضو ةرورضي اهادحا

 طسو ف ةيبيللا ةضرافهملا رصانع دحا لايتغا
 ىرسج يبيل تارباخم رصنع لبق نم نوب ةمصاعلا
 نكل ,دبؤملا نجسلاب ةيناملالا مكاحملا ماما هيلع مكحلا
 ةينامث لاقتعاب لباقم لاب تماق ةيبيللا تاطلسلا
 ةرحاتملاو يطاعتلا» ةمهتب ايبيل يف ناملا نينطاوم

 تاهجلل اآحضاو ناك فدهلا نا الا !«تاردخملاب

 ءارحالا اذه ءارو نم يدرس يفاذقلا ناك ثيح :ةيناملالا

 ءالخا ىلع اهرابجاو .ةيناملألا تاطلسلا زازتبا ىلا
 .ناملألا نئاهرلا نع جارفالا لباقم يناجلا ليبس

 نم تاءارجا ةيناملألا ةموكحلا ذختت نا نم ٌلدبو

 نع ةيبافهرالا هتزمهحاو ياذقلا عدرت نا اهنأش

 ريدزو تدفوا ءاهيضارا ىلع باهرالاو فنعلا ةلصاوم

 سلبارط ىلا ناميلوم ديسلا ةيجراخلا نوؤشلل اهتلود
 ىلا لوصولا لجأ نم ةيبيللا تاطلسلا عم ثحابتلل
 ليبس ءالخا يف ةقفصلا تناكو :نيفرطلل ضرُم لح
 دهعت عم .يبيللا لتاقلا نع جارفالا لباقم نئاهرلا

 يضارا ىلع باهرالاو فنعلا ةعباتم مدعب نيفرطلا

 14 - 1 مامن نحر مشل -



 نيسحت ةيلمع ادبت نا ررقت كلذل ةفاضا .رخآلا دليلا
 ةرايزب اهلوح نم قوطلا رسكو نيدلبلا نيب تاقالعلا
 ةرايز اهعبتت ,برغلا سلبارط ىلا رشنيغ اهب موقي
 عطقو :ندنل ةميرج نا ريغ .اذكهو ..نوب ىلا يفاذقلا
 تريدجأ .سلبارط نيبو اهنيب ةيساموليدلا تاقالعلا

 نوك ايناطيرب بناج مازتلا ىلع يناملألا بئاجلا
 قوسسلاو .ءوتانلا» فلح يف نيوضع نيدلبلا
 .ةكرتشملا ةيدوروألا

 فقاوم ىلع ةيببدللا ةضراعملا لعف هدر تناكو

 يف بصتو ؛ةيوق ةيلاحلاو ةقباسلا ةيناملألا ةموكحلا
 حامسلاو ؛قاذقلا ديقعلا عم ؤطاوتلاب اهماهتا داجتا
 يذلا رسمألا :ةيبدللا ةضراعملا باسح ىلع اهزازتئاب

 داحتالا هب ىلدا يذلا حيرصنتلا لالخ نم ًاحضاو ادب

 تادوقع صضرفد بلاط يذلاو .ننييدللا ةيلطلل ماعلا

 عيطق اهيف امب .ديقعلا دض ةيسايسو ةيداصتقا
 .رمألا يعدتسا نا ةيساموليدلا تاقالغلا

 باهرالا لسلسم ةدوع ماماو نوب ةموكح نا ريغ
 دحأ ايبيل نا نم مغرلا ىلعو .اهيضارا ىلع يبيللا
 نم اضيا مغرلا ىلعو .طفنلاب نييسيئرلا اهيلومم
 لاقتعا ىا ةقباسلا هتلعفل ديقعلا راركت نم اهفوخت
 ةرملا هذه يف اهنا الا .ايبيل ف نيلماعلا ناملالا ضعب
 نكد مل نا .ةندعم تاءارجا ىلع حادقالا ىلع ةربحم

 رعاشم ةئدهتل لقألا ىلعف .يفاذقلا ةهجاوم فدهب
 ةموكحلا تماق دقف كلذلو .يناملألا ماعلا يآرلا

 امنيب .رواشتلل سلبارط يف اهريفس ءاعدتساب ةيناملآلا
 نوؤشلل يمسرلا قطانلا .نيلبا روسفوربلا بلاط
 يحيسملا ,يبزح داحتال ةيناملربلا ةلتكلل :ةيجراخلا
 ةنحراخلا رمزو ,يعامنجالا يحيسملاو ؛يطارقميدلا

 يبيبللا لامعالاب مّئاقلا ءاعدتسا ةرورضي رشنيغ

 يف دكأ يذلاو :ةميرجلا هذه يف هدالب رود ىلع فوقولل

 تاقالعلا لهاك عبطلاب لقثت ةميرجلا ناب هل ثيدح

 ةمكاحم ةرورض ىلع دكاو نيدلبلا نيب ةيسامولبدلا
 .ايبيل ىلا هميلست مدعو ,ةيداحتالا ايناملا يف مرجملا

 سفارغ زناه يعامتجالا بزحلا مساب ثدحتملا اما
 ايبيل عم ةيسامولبدلا تاقالعلا عطقب بلاط دقف نوه
 ليكو دكأ امنيب :ةميرجلا يف ةطروتم اهنا تبث اذا ام يف

 يف ثحبلا ةطقن نوكتس ةميرجلا ناب. ةيلخادلا ةرازو
 .العف لصح يذلا رمألا :ةيداحتالا ةموكحلا عامتجا

 ناملربلا ىف ةيجراخلا تاقالعلا ةنجل سيئر اما
 ةموكحلا بلاط دقف .سكرام رانريف روتكدلا يداحتالا
 ام لمعلا ؛سلبلا» ةفيحص عم هل ثيدح يف ةيداحتالا

 ًاحرسسم ايناملا حبصت نا نود ةلوليحلل اهعسو يف

 ال ةيداحتالا ةموكحلا نا ىلع ًأدكؤم .يبيللا باهرالل
 «ضرومغ دو هيك سببا © لكي و ,يفاذقلا مهفت ناو دب

 نوكتس .اهيضارا ىلع بكترُي رخآ يمارجا لمع يأ ناب

 هتيدح منتخاو .نيدلبلا تاقالع ىلع ةميخو بقاوع هل
 مدد ال يبوروألا  يبرعلا راوحلا» : الئاق ةفيحصلل

 .«تاسدسملاب

 ةيناملالا مالعالا لئاسو نا هيلا ةراشالا ردجت اممو
 ءاوضالا تطلس امدنع .ةرملا هذه فولأملا نع تحرخ
 نويزفلتلا ىرجا امدنع ةصاخبو .ةميرجلا هذه ىلع
 ةيرابخالا هتارشن ىدحا نمض ىلوألا ةانقلا  يناملالا
 ةيبيللا ةضراعملا نم نيرصنع عم ةلباقم ةيئاسملا

 يفاذقلا بتاهرالل يدصنلا ةرورض ىلع ادكأ نيذللاو
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 ةميدقلا تاراعشلا للخ يف ةديدج تالوحت : ديدج نب

 الا
 0 قا 0

 كَ " اهتينمامولبب دابقلك لف

 رئازجلا ةيكر سرب بب برتسا
 !فولام ريغ رادم وحن

 ةلدادنم ملاصم رئازحلاو اكريما نب

 ىربك تادحتنارنسا ناشرو
 ةيدقتلا تاراعشلا نزح

 'ةيفرظلا اهتاباسح ةروع رنس نع

 ١544 ناسين ؟؟- ٠١ ددعلا  ةييرعلا ةعيلطلا_ <

 توزع نيل نوؤش ررحم ه ىتك

 ءانعم ءىراقللو . انل .امامت بسانملا نم تاب

 ةسراسم يف نييساسا نيرهظم ىلع فقن.نأ
 يف انضرعتسا نا دعب ةيرئازجلا ةيساموليدلا

 يذلا لماوعلاو رصانعلا نم ةعومجم قياسلا لاقملا

 ةسايسلا ةعيبط يف امومع مكحثت اهنا انظحال

 ىلع هجونو .ثلاثلا ملاعلا نادلب يف ةدئاسلا ةيجراخلا

 ةيسامولبدلا لمع .اهريثآتبو اهيحو نم .صوصخلا
 .انه يسيئرلا انمامتها طانم ةيرئازحلا

 فقوملا يف ,ديدحتلا هجو ىلع ,ثحبن نا ديرن اننا
 تاقالعلاب لصتت ىلوالا :نيتدعضو ءاَرإ يرئازحلا

 يلذاشلا سيئرلا ةرايز ءوض يف ةيكريمالا  ةيرئازجلا
 ىري ام وهو .ةيكريمالا ةدحتملا تايالولا ىلا ديدج نب
 ةراثالا نم ىربك ةجرد ىلع اثدح نيظحالملا ضعب اهيف

 ةيقارعلا برحلا ةيعضو :ةيناثلاو .ةيمهالاو
 يف ةيرئازجلا ةطاسولاب ىمسي ام ةيواز نم ةيناريالا
 .ةسماخلا هتنس لخدبي يذلاو .لحفتسملا عارنلا اذه

 رمالا قلعتي لهو ؟نيتدعضولا نيتاف يقتنن اذامل

 ؟ءاقتناب اقح

 ىلع عضو لك جلاعنلو .لهم ىلع انريس يف طخنل
 سيئرلا ةرايز لعجي ام ناب ءدبلا يف نيلئاق ةدح
 يف ةمساح ةلحرم لثمت نطنشاو ىلا ديدج ني يذاشلا
 فقوملا وه رئازجلل ةيجراخلا ةسايسلا لوحت
 نم رئازجلل ةنلعملا ةديدعلا فقاوملاو لب يخيراتلا

 مدع نادلب فص ف .اهينبتو :ةيكريمالا ةيلايربمالا
 ,.ةيلايريمالا هذه ةضهانم ةمارصل .زايحنالا

 اهتنميه ةعيبط يف ةيكريمالا ةيعسوتلا ةسايسللو
 تاكرشلا ةطساوب اهضوخنت ينلا .ةيداصتقالا

 يتلا ةيسايسلا ةنميدهلاو .تايسنجلا ةددعتم

 نادلب يف ةئشانلا تايطارقميدلل يدصتلاب اهسرامت

 دقنلا قودنص تارارق ىف اهمكحتو ةينيتاللا اكريما

 فقوملا ف كلذكو .تايطارقميدلا هذه ءازا ىلودلا

 ينسسطسلقلا بعشلا قوقحل ضهاشملاو يئادعلا

 .ينودهصلا عسوتلل :نآلا سفن يف .رصاشملاو

 ةتيدحلا ةلودلا ءانب لبق ام تاراعش
 لحارلا سئرلا بالقنا ذنمو .ءرئازجلا تناك

 فارشالا تحتو :1456 ةنس نيدموب يراوه

 .ايلاح قشنملاو ,قباسلا هتيجراخ ريزول يسامولبدلا
 مصاوع مها ىدحا ةقيلقتوي زيزعلا دبع ديسلا
 تاءاقللا تارشع متت ثيح ثلاثلا ملاعلاو ايقيرفا

 نيلوؤسملاو ةداقلا فلتخم نب تالاصتالاو تاودنلاو

 معدل ةينطولا ريرحتلا تاكرح ينوؤسمو نييسايسلاو
 ةفاك يف :«تاسامس جاهتنالو ,يقيرفالا يلاضنلا دوحولا

 ةقوعملا ةيكردمالا تاضطخملل ىدصتت .تالاجملا

 يميظنتلا لكيهلا معد لجأ نمو قومذلاو ررحتلل

 دقو .زايحنالا مدع نادلب ةمظنمل يوضعلا طبارتلاو

 اهيرواجمل ليلدلا ءاطعا ىلا .اهيسفن رئازجلا تعس

 تنبتف :مهفوفص عيمجتل لمعت تناك نمو اهيديرمو
 نيدايملا ف يكارتش الا قيبطتلل ةنيعم جهانمو ميهافم

 داكت الو :ةيفاقثلا و ةيداصتقالا و ةبعانصلاو ةيغارزلا

 يق نا 2 جمهانذملا هذهل ةيرظنلا تابيبدالا نم ةدحاو ولخت

 تفل نم اهتاصالختساو اهمتاوخ ف وأ اهتاجابيد
 بوعشب يكريمالا صبرتلا يف نماكلا رطخلا ىلا رظنلا
 ةثيدح نادلبلا ف ةضهانلا تاروثلاو .ثلاثلا ملاعلا

 جهنلا ترانخا يتلا اهنم ةصاخو :لالقتسالاد دهغلا

 حيسرتل راسم يطارقميدلاو يبعشلا ؛:يكارتشال

 تالوقملا اهرثكا امو .اهتدوه ضرفو اهلالقتسا

 ةيحراخلا ةسادسلا ريراقت اهب لفحت ينلا تاراعشلاو

 ريرحتلا ةهبج تارمتؤم يف تحرط يتلا ةيرئازجلا
 رردحتلا يناعمو فقاوم ىلع ةزكرملا ينطولا

 .ةيكريمالا ةيلايربمالا ةضهانمو ةيكارتشالاو
 ماربا يلاوت رئازجلا تناك كولسلا اذه ةهجاوم يف

 نادلب عم نواعتلاو ةقادصلا قيشاومو دوهعلا

 كلف يف ةرئادلا نادلبلا اهيلاو ...يقرشلا ركسعملا

 ,ةيقيرفالا ررحتلا تاكرح معدتو يكارتشالا جهنلا

 ةبكارتشالا تاراعيشلا عفرت يتلا كلت اهنم ةصاخو

 وه لظ ينايفوسلا داحتالا نا مغرو ,.ةيدعشلا

 نم تيقب اهنا الا ةيرئازجلا ةلودلل يسيئرلا فيلحلا
 ةدايقو زادحنتالا مدع ةيسايس جاهتنا ىلا ةاعدلا ربكا

 16 - 1 مار خجل نحط مقفل -
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 ةيخيراتلا هتيرجتل هئانبو هريصمل ثلاثلا ملاعلا

 .ةلقتسملا
 هذه لثمل ةسام ةجاح ىف تناك رئازجلا نا ةقيقحلاو

 ,ةثيدحلا اهتلود ءاند لجا نم تاسرامملاو تاراعشلا

 برح يدهاجم) نيدهاجملا ةلحرم نم لاقتنالاو
 قيرطلا ديبعتو .ينطولا ءانبلا ةلحرم ىلا (ريرحتلا
 ايسفن ةأابغم تناك يتلا ةدعاضفلا لايجالا ماما

 مت دقو لالقتسالا زاجنا ةكرعم ضوخل ايسايسو
 يسايسلا جييهتلا اذه ناكف :لالقتسالا ىلع لوصحلا

 سيئرلا ىلع تبلقنا يتلا ةيدايقلا رطالل اببسانم
 يرورضلا تقولا اهل رفوتي يك ةلب نب دمحا قباسلا
 ةقيرطب :ةلغشنم ريهامجلا اميف عاضوالا حيحصتل
 يضقادما يجوضويدبالا باطخلا قيريو ننزأ ف دانه
 نادلبلا سارتفا دير ينلا ةيكريمالا ةيلايريمألل
 .ئازجلا اهنمو .ةيتفلا

 يمويلا كلسملاو يسايسلا بتاطخلا نيد

 مامن اقباطتم يجولويديالا باظخلا ناك له نكل
 ةيداصتقالا ةسايسلل ةيمويلا ةيكلسملا عم قياطتلا
 يراجتلاو يداصتقالا نواعتلاو لماعتلا تايثدحو

 ؟ديكأت لكب ةدحتملا تايالولا هنم يذلا جراخلا عم
 ,فلتخم ءيشب انناديفي عقاولاو خيراتلا نا

 تاونسلا دعبو .نيدموب يراوهلا نا انل نانيبيو
 ةلواحمو .همكح سسا خيسرت ف اهاضق يتلا ىلوالا
 ةعارزلاو عامتجالا نيدايم يف تاروثلا براجت ءاسرا

 هتيجراخ ريزو نم ذيبحتبو « ايجيردن حار داصتقالاو
 ريزوو لوؤسم .ةيناث ةجردب مث :ةقيلفتوب زيزعلا دبع
 فارطا نع ثحبي حار .ديغلب خحالسلا دبع ةقاطلا

 ؛يكارتشالا ركسعملا ىف نييدادتعالا هئافلح ريغ ىرخا

 انه نمو :ةيتامغاربلا راعشل ةيولوألا يطعي أدبو
 قرش بونجو ةيبرغلا ابوروا قاوسا ىلا هجوتلا ءاج
 مارباو اهتيجولونكت داريتساو (ةصاخ نابايلا) ايسأ
 عنتقا نا دعب ةضاخو ءاهعم ةيراجتلا تاقفصلا
 171111717717111 جب لاا لامك هيبج يسخن برو موجب سرج ج1 1 17711 ا ل اج اا 113

 دودشلا مار
 ايناغإ ر ومو رئازجلا لج

 قافتا ىلع عيقوتلا ,ةيلوا ةفصب رئازجلا يف مت
 ناكو ةيناتيروملا ةيرئازجلا دودحلا ميسرت
 دلو ليربج مدقملا يناتيروملا ةيلخادلا ريزو

 نأب حرص دق عوبسا ذنم رئارجلاب لح يذلا هتلادبع
 ةلحرملاو .تهتنا دق دودحلا ديدحتل ةينقتلا لاغشالا
 ضرع يش نوكتس يئاهنلا عيقوتلا دعب ةقحاللا

 .ةدحتملا ممألا ةمظنم ىلع قافتالا
 يف اعقو نينينعملا نيتلودلا يسيئر نا ركذلاب ريدجلا

 مسرب قلعتت ةدهاعم 1487“ ريمسيد /لوألا نوناك

 عيقوتلا اذه متو ةيناتيروملا  ةيرئازجلا دودحلا
 قافولا ةدهاعم ىلا ايناتيروم مامضنا ةيسانمب

 سرام /راذآ ذنم سنوتو رئازجلا طبرت يتلا ءاخالاو

 ةمحازم ةردقم نع معزجع نويرئارجلا ةداقلا

 قاوسالا ىف (ةصاخ ةيناملألا) ةيبرغلا تاعانصلا

 حومطلا ةيعانصلا ةروثلا جمانرب نا رهظو ؛ةيقيرفالا
 .ينطولا بارتلا لخاد هلشف تشاو لد ءنيرخآلا

 تاروث لظ يف .عيراشملا تارشع ليومت ىعدتساو

 نم ىربك ةدصرا ىلع ةلودلا رفؤت :ةفلتخملا نيدايملا

 عم تايقافتا ماربا ىلا عفد اعم .ةدعصلا تالمعلا

 زاسفلاو طفنلا ءارشل ةيبنجالا تاكرشلا فلتخم

 ندحتت راطالا اذه يفو .ةريبك تايمكب يرئازحجلا

  ةيرئازجلا تاقالعلا يف ةيزكرملا تامالعلا ىدحا

 ةلادم رئازجلا تدب تانيعبسلا لئاوا ذنمف .ةيكريمالا

 ةفصب ةيكريما تاكرش عم زاغلا عيب تاقفص ماربال

 قرطب اقباس مريت تاقفصلا هذه تناك نا دعب .ةرشايم

 نييسنرفو نييكيجلب .بناجآ ءاطسو ربعو ةيونلم
 رمالا اذهل ةيادبلا يف يوت نطنشاو نكت ملو .ناملاو
 يذلا نواعتلا ةلصاوم ىلع تعجش ناو ةرديك ةيمشا

 نا نواعتلا اذه ثبل ام مث .فرص ةيراجت دودح يف لظ
 ةكرشلا ماربا ىدل ةعاجن رثكا ةلحرم ىلا روطت

 تسورت عم لئاف دقعل (كارطانوس) ةيرئازجلا

 زاغلا نم ةئاملا يف ٠١ ةبارق داريدنسال مخض يكريما

 .يبرغلا بونجلاب ةعساو ةينطاب ةريحب يف يرئازجلا
 دقعلا اذه حبصا نا ناكو .نارهو ءانيم ربع هلقنو

 نم ريبك ددع دافياو :ةيكريمالا ايجولونكتلا داريتسا

 ةدحتملا تايالولا ىلا ةينقتلا رداوكلاو بالطلا

 عاستا كلذ عيتتساو ,بيردتلاو ةساردلل ةيكريمالا

 نازيملا حلاصل ةصاخو ةيراجتلا تالدابملا مجح

 .يكريمالا يراجتلا

 تالالد اهل ماقرأ

 ميدقت ناكمالاب فصولا ىلع رصتقن نا نم الدبو
 ةقرافملا رهظت فيك انل نيبت ةيلعف ماقراو ةيلمع ةلثما

 || ١ 1 اح يي

 ةقاطلا ريزو ةرايز يف تلثمت اهرخآ امهنيب دوفولا
 | رئازجلا ىلا هادلا دلو لضاف دمحم يناتيروملا

 نع يراجلا ليربا / ناسين / دحالا موي تضخمت
 لاغشالا ليومت هبجومب رئازجلا لمحتت قافتا عيقوت
 طفنلا ربركت ةطحم ليغشت ةداعا ىلا ةفداهلا
 .وديداونتب

 نب يلذاشلا يرئازجلا سيئرلا ناف ىرخا ةهج نمو
 ريفس دامتعا قاروا يلاتلا مويلا يف لبقن ديدج
 دلو يشنحلا دمحم ديسلا وهو ديدجلا طوشكاون

 .حالص دومحم

 ايناتيروم عم ديدجلا يدودحلا قافتالا ولتيو
 يىلامو سنون عم رئازجلا اهتمريا ةقباس تاقافتا

 وا رئازجلا يف ءاوس نلعي مل هنا ظحالي امك ,رجينلاو
 ,نيدلبلا نيب دودحلا مسر دونب نع ايناتيروم يف
 عم رئازجلا اهتدقع يتلا تادهاعملا نا اذه ىلا فاضي
 ةدعاقلا ريغ ىلع اهلك تمت اهدودحل ةمخاتملا لودلا

 ظافحلا يهو ةيقيرفالا ةدحولا ةمظنم اهب ذخأت يتلا
 يف ىرخا ةلحرم .رامعتسالا اهمسر امك دودحلا ىلع

 | ؛برغملا عمو ءايبيل عم ةقلعم لازت ام مسرلا اذه
 فودنت ةنيدم لوح هتني مل عارن ببسب ءاضيا

1| 23 

: 

 0111000 ل

00 

 6-2-2 ع ووذقوا

١ 
١ 
١ 1 

14 

 ا
1 

1 
 ا [].ةيرئازجلا ةداسسلا تحن مويلا ةعقاولا | نم ديدعلا تارايز نادلبلا لداين دقو .ماعلا سفن نم ٍ ا اي -. . 5 . .٠ ل - . 5

 0 0 00-110121 ا ااا اممم 1 ج نبيججج جماجم ردو ردو بو سس ع بج بج

 11م1 ملك م8015 ههعفطات - 7

 يرئازجلا يمدقتلا يجولويديالا باطخلا نيب

 هدمنسن ام وهو ؛يجراخلا ىراجتلا لماعتلا هقيقحو

 ضرعملااهب رهظ يتلا ةروصلاو رصانعلا نم
 رفوتت مل ثيح نورشعلاو دحاولا يلودلا يرئازجلا
 ةيبرعلاو ةيقيرفالا نادلبلل ةريغص ةقورا ىوس
 ةيبرغلا نادلبلا تيظح اميف ضرعملا يف ةكراشملا
 ىلع ساسالاب راوزلا مامتها زكرتو ىربك ةقورأب
 ,وجيب» و ةيبرغلا ةيناملالا «سديسرملا» تارايس
 رئازجلل يدادتمالا هجوتلا ضرعملا رهظاو :ةيسنرفلا
 اما ...برغلا عم ةيراجتلا تاقالعلا خيسرت وحن
 ةنس رخآ يهو :14417 ةنس لالخ هنا انديفتف ماقرالا
 رئازجلا تادراو تغلب :ةيمسر تايئاصحا اهيف ترشن
 اكريما نمو ,/54 ةيبوروالا ةيداصتقالا ةعومجملا نم
 ةعومجملا تايرتشم تلثم امك ٠١/. ةيلامشلا
 ,دالبلا تارداص نم ٠/ ةيبوروالا ةيداصتقالا

 بسنلا هذه ريغتت ملو . /17 ةيكردمالا تائرتشملاو

 روضتلا مغر ةيرهوج ةروصب خيراتلا كلذ ذنم
 اما .ةبلامشلا اكردمأ و نابانلا عم تالدابملا قف لصاحلا

 و تادراولا نم /5) ةيبوروالا .ةيكارتشالا نادلبلا
 ةيراجتلا اهتال دايم ناف ١977( ةنس تارداصلا نهم ١

 نادلبلا عم اهتالدابم نم ريثكب لقا يه رئازجلا عم
 ةعومجملا يف ءاضعالا ريغ ةيسوروالا ةيلامسارلا
 نادليلا عم تالدابملا اما .ةيبوروالا ةيداصتتقالا

 نم /7 زواجتت ال يهف ةعمتجم ةيبرعلاو ةيقيرفالا
 ةفيعض ةرواجملا نادلبلا عم تالدابملا اميف . عومجملا
 لكو ؛لامشلا نادلب عم اهتالدابم ىلا سايقلاب ادج
 عارن ببسي تفقوت برغملا عم ةيراجتلا تاقالعلا
 ةمدعنم هبش يهف ايبيل عم تالدابملا اما :ءارحصلا
 لظتو .ةيسابسلا تاسفادملاو ءارخصلا زحاح بيسب

 امم ليلقلا ىلع الإ رفونت ال ايناتيرومو يلامو رجينلا
 ابوك نم ركسلا تايرتشم ءانثتسابو , هعيبت نا نكمي
 يف اريثك ددرتت يتلا بوذجلا نادلب عم تالدابملا ناف
 يف ىتح .ركذت ةيمها يستكت ال يهف يمسرلا باطخلا
 ءادوسلا ايقيرفا يف جتني يذلا زوملاف . يئاذغلا لاجملا
 ال ايناتيروم وحن لاغنيسلا رهن زاتجي يذلاو الثم
 .ةيرئازجلا قاوسالا ىف هل دوحو

 يفكي امب ددحت ةريثك اهريغ ىرخاو ماقرالا هذه
 ةسايسلا باتنا يذلا لوحتلا ةيمها ءالحلا نم

 ,ةيراجتلا تاقالعلا اهنمو ةيرئازجلا ةيجراخلا
 تايالولا عم تاقالعلاو :ةردخالا تاونسلا يف ؛عيطلاب

 .اهركرم يف عقت ةيكريمالا ةدحتملا

 ةميدقلا تاراعشلا لظ يف ةديدج تالوحت

 نب يلذاشلا يرئازجلا سيئرلا موقي نيح مويلاو
 نم ىلوالا يه ةيمسر ةرايز نطنشاو ةرايزب ديدج
 نياعن نا انيلع نوكي يرئازج ةلود سيئرل اهعون
 ةئدهذملا ةعيبطلا تاذ تالوحتلا ةلمج صحفتنو

 .ديدج نب اهدوقي يتلا رضاحلا رئازج يف ةيسايسلاو
 طمنلا يف قالغنالا رادم نم ايجيردت اهب جرخي وهو
 اهب لخديو :دعبلا ديحولا يجولويديالاو يداصتقالا
 دينعلا رارمتسالا عم نكل :ةدع تارادم يف ء,دحاو نا ف

 تفلغ و يضاملا تداس يتلا تاراعشلا تاذ عفر يف

 ضهان يذلا ,يرئازجلا يجولويديالا باطخلا

 :ليوط تقول ةيكريمالا ةيلايربمالا

 اا/_- ١3542 ناسين ؟6- ١١17 ددعلا  ةيبرعلا ةعيلطلا



 لخاد ومنلاو عسوتلا ةيجيتارتسا سالفا نا- ١ ع

 ىمسي ام ةعومجم هيجوت ةلصاومو .ايقيرفا
 رئازجلا لعج ءادوسلا ةراقلا يف «ةيمدقتلا لودلا» ب
 ريبك ددع عم اهتاطابترا ةيعون يف رظنلا ةداعال ةرطضم

 ةيزكرملا ليوحت ىلاو :ةهج نم .ةراقلا هذه لود نم
 دوجولا معدب كلذو ,ةيلخادلا ةيزكرملا وحن ةيراقلا
 .هريغ لبق يلخادلا ينطولا

 ةيناثلا ةيلورتبلا ةمزالا تبقعا يتلا ةلحرملا نا 7
 تحمس طفنلا رعس عافترا ىلا تدأو 1977 ةنسل

 ةوقي ظافتحالاب تانينعبسلا ةياهن ىتحو رئازحلل

 ,ةيبرعلاو ةيقيرفالا ةعومجملا لخاد ةماه ةبلام
 يف تارارقلا هيحوتو ريثأتلا ةردقم نم اهتنكم يلاتلابو

 ىلع اهنمو ةيوهجلا ايانضقلا نم هب ناهتسي ال ددع
 ملعن اننكل .يوارحصلا فلملا لوح عازنلا صوصخلا
 دقع ناو ريبك روهدت اهقحل ةيطفنلا راعسالا نا اعيمج

 برغلا قاوسا ىلا ىكارتشالا ركسعملا نم :نيدموب يراوهلا

 مل رئازجلا ناف يلاتلابو .طرفنم هبش كيبوالا ةمظنم
 يرورضلا يلاملا رادتقالا ىلع .ءقياسلاك .ةرفوتم دعت

 ايقيرفا لخاد عسوتلاو ومنلا ةيجيتارتسا معدل
 .انايحا اهجراخو

 عبد نم ةلصحتسملا ةيدقنلا ةلتكلا صقانت نا “" 

 زجع يف نآلا نم رهظت ةميخولا هراثآ تآدب تاقورحملا

 تابث ىلع ظافحلا نم نكمتلا نع ةيرئازجلا ةنيزخلا
 :ىلوالا ةرورضلا تاذ ةيئاذفلا داوملا راعسا

 عئاضبلا نم ديدعلاب ةيلحملا قوسلا ديوزت ةلصاومو
 قوسلا يف ارخؤم زبخلا رعس عفر مت) ةيلوألا
 اذه لثم .(ةئاملا يف ١١ غلبت ةيسنب ةيرئازجلا
 لاغشنا ردصم وه هيف ببستي يذلا زجعلاو صقانتلا

 هجوتلل ةرطضم اهسفن دجت يتلا ةيرئازجلا تاطلسلل
 يملاعلا نازخلا :ةيكريمالا ةدحتملا تايالولا ىلا
 .بودحلل
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 لوحتو :ماعلا عاطقلا نم ةريثك عيراشم لشف نا - ؛
 يف لصاحلا زجعلا دسل بولح عرض ىلا ةلودلا ةنيزخ
 لاط دهع ءاهنا يف ةبغرلا كلذ ىلا فاضي .عيراشملا هذه
 ةلوؤسملا ةلودلا رابتعا ىلا نونطاوملا هيف ناكتساو
 ىلع نيلوؤسملا ثح نم ديزي كلذ لك :مهرادقا لك نع
 قيبطتل ةيلكيهلاو ةيساسالا مظنلا ةعجارم
 ةعجارمل ةيعادلا ةلحرملا كلذ نمو ) ةيكارتشالا

 نم برض ىلا مث نم ,مهعفديو ,(«ينطولا قاشيملا»
 .ةيلاربيل تارارقب ةيكارتشالا ديشرت
 ىسدالا دحلا كش الو رفوي اذه ديشرتلا جهن نا ه5

 مهنمو .بناجألا نيلماعتملا هاجت ةقثلا نم يرورضلا
 بيسانملا وحلا ءيهبو .ةنكردمالا ةدحتملا تايالولا

 عجشتو قيرطلا حتفت تالماعمو راوح يف لوخدلل
 نم ديزيو رمثتسيو معديل يكريمالا لاملا سأر
 يل والا مهافتلا تامالع ترهظ اذاو .زاغلا نم هتادراو

 رضخالا ءوضلا ةراسش ءاطعا ةباثمي كلذ نوكيسسف

 بيلاود كيرحتلو ,يلودلا دقنلا قودنضو سرغنوكلل
 ماربا .هاجتاب ةيعانصلاو ةيلاملا ةيلامسأرلا ةسسؤملا
 .ةحلسالا تاقفص اهنم ةديدع تاقفص
 ةقطنم يف مئاقلا داحلا سفاننلاو عارصلا ماما 5

 نيب وا .برغملاو رئازجلا نيب ءاوس .يبرعلا برغملا
 نوربتعي نييرئازجلا نيلوؤسملا نإف ايبيلو رئازجلا
 ,نوعسيو .ةقطنملا ىف لوالا رارقلا باحصا مهسفنا

 ةكوبحملا سفانتلا تايجيتارتسا لك قارتخا ىلا مث نم
 ةيانع نولوي نييكريمالا نا اديج نوملعي مهو ءاهلوح
 نوديريو .ايقيرفا لامش يف سنوتو برغملل ةصاخ
 دهع ءاهنا اذكو مهرودب مهلمشت نا ةيانعلا هذهل
 .نطنشاوب امهتقالع يف نيدلبلا نيذهل ىطعملا زايتمالا
 هدالي حومط نا كلذك فرعي ديدج نب يلذاشلا نا
 نا نكمي ال يبرعلا برغملا ةماعز ىلع اهسفن بيصنتل
 .ةيكريمالا ةقفاوملا لوصح نود حجني
 قحب رئازجلل اتاتب ملست نل نطنشاو تناك اذاو -
 لالفغتسا ٍْق هنبع نآلا ِق ددرتت ال اهناف ةماعزلا هذه

 ةيسايسلا هتاباسحو يرئازجلا ماظنلا بعاصم

 .ةقطنملا يف ةيتايفوسلا ةعانملا رادج قارتخال
 يف لفكي امب يرّئازجلا  يبرغملا عازنلا لالغتساو
 .ةدحاو ةيجيتارتسا ديدسست ةياهنلا

 لكل ؛ءيش لكل دادعتسا ىلع نييرئازجلا نا ودبب -

 لقالا ىلع وا ءارحصلا عازن بسك لياقم لزانت

 نولمعي مهو .مهتحورطأل فرششم لح ىلا لصوتلا
 ةرورضب مهعانقاو نييكريمالا ىلع ريثأتلل مزحب مويلا
 «يركسعلاو يلاملا معدلا هنمو .طابرلل مهمعد فيفخت

 ةروطتم ةيكريما ةحلسا ىلع رفوتلا ءاضيا مث نمو
 ,رئازجلا هيف بهذت ىعسم وهو .ليقتسملل ايسحت

 ةقيثو رداصم لوقتو .ىرخا ةيبرع نادلب عم .مويلا
 دنع تالفح ءارجا نع يناثلا نسحلا كلملا لودع نأب

 طغض تحت مت ةيوارحصلا نويعل ةنيدمب شرعلا
 .رئازجلا عم رواشتلاب ةقالع هل يكريما

 رصانعلا هذه ةنباعمو درسي ةقلحلا هذه ىف يفتكن

 رهظت يتلاو .:ةيسايسلاو ةيداصتقالا ةعيبطلا تاذ
 وحن ةيجراخلا ةسايسلاب فصعت يتلا حيرلا اهلك
 ةقالع حيرلا هذهل نا فيكو ,.ةفولام ريغ تارادم
 اهنا دقتعن يثلا عباوزلا هذه .لخادلا عباوز ضعبب

 نم يرئازجلا فقوملا ةيعونب ةقيثو ةقالع تاذ
 يذلا ةطاسولا جذومنو ,ةيناريالا  ةيقارعلا برحلا
 (.ةقحال ةلاقم يف هدنع فقنس ام وهو .اهبف هسرامت

 برغملا ف ةديدجلا ةيرازولا ةليكشتلا

 ةضراعملا يف لالقتسالا برحو يكارتشالا داحنإلا

 ةموكحلا اهررمتس ةديدج تاءارحاو

 لعفلا دودر نم افوخ جيردتلاب
 :«ةيبرعلا ةعيلطلا»ب صااخخ - طايرلا

 ةموكحلا ليكشت نع عوبسا ننم نالعالا مت
 ديسلا لؤألا ريزولا ةسائرب ةديدجلا ةيبرغملا
 ناك نالعالا اذهو .ينازمعلا ميرك دفحم

 ةيغيرشتلا تاباختنالا جئاتن نع نالعالا ذنم ًارظتنم

 ىدلو .يضاملا ماعلا نم (ريمتبس) لوليا ةياهن يف
 يمسرلا لاغشنالا نا الا ديدجلا ناملربلا نيوكت
 دادعالا رارمتساو يوارحصلا عازنلا فلم ةعياتمب

 يغبني يذلا يعامتجالاو يداصتقالا جمانربلل لوطملا
 لاح هقيبطت ديدجلا يموكحلا قيرفلا ىلا لكوي نا
 «ميورس يموكح ليدعت ىلع :خادقألا نود

 فالتئا نم ةنوكم ًارخؤم تلكش يتلا ةموكحلا
 همعزتيو رارحألل ينطولا عمجتلا :يه بازحا ةعبرا
 داحتالا و .نامضع دمحا ديسلا قياسلا ءارزولا سيئر

 ديسلا قباسلا لوألا ريزولا ةسائرب يروتسدلا
 يطارقميدلا ينطولا بزحلاو ؛ديبعوب يطعملا

 18 - اما مز1 تحط 1 خفق -



 ةكرحلا مث يديدجلا نالسرا ديسلا هيلع فرسشيو
 .ناضرحأ يبوجحملا ديسلا اهمعزتي يتلا ةيبعشلا

 يلصألا امهردصم يطارقميدلاو يروتسدلا نابزحلاو
 ًايميظنت هنع الصفنا دقو .نامصع ديسلا بزح وه
 .ةيبهذملا ةيحانلا نم ءيش يف هعم نافلتخي ال اناك ناو

 ةياعرلا فنك ف ةعيرألا بارحالا شيعت ًامومعو
 يذلا طخلا سفن يف بهذت اهتارايتخا لمجمو ةيمسرلا
 مساب ةضراغملا اهوعدت كلذلو .رصقلا همسرب
 نم ةلماكلا ةدافتسالاب اهمهتتو «ةيرادالا بازحالا»

 امب تزاف اهنا نا :تاباختنالا ءارجا لالخ ةطلسلا معد
 نم اهل نوكي نا نود ناملربلا دعاقم يثلث نع فيني
 هذه رربي ام يسايسلا عويذلاو يبعشلا دنسلا
 لصاوت ةقباس تاموكح ىف تكراش امكو .ةبسنلا

 يسيئرلا لثمملا نوكتلو شرعلا لوح مويلا اهفافتلا
 قيبطتلو .يموكحلا جهنملا يف يمسرلا رايتخالل
 .ةموسرملا ةيعامتجالاو ةيداصتقالا ةطخلا

 ريغ» ةلقتسم ءامسا دجوت بازحالا هذه بناج ىلاو

 ةيطارقونكتلا اهتفصب ةموكحلا ىلا لخدت ؛«ةسيسم
 قفارملا يف لمعلا نم اهتلصح ةربخ ىلع ءانبو
 ذنم عبتا رابتخالا ْق جهنم وهو .ةفلتخملا ةيموكحلا

 ةيبكيسالكلا ةلداعملا كدكفتل برغملا ِق تاونس ةدع

 نم ةلواحمو .اهجراخ راسيو ةموكحلا يف نيمي نيب
 ةيلاعفلا حورل يرازولا رييستلا عاضخال ةلودلا

 .ةردادملاو

 تاوقلل يكارتشالا داحتالا ىقدي هسفن تقولا ِق

 جراخ ديبعوب ميحرلا دبع ديسلا بزح :ةيبعشلا
 فقوم وهو .ةضراعملا فقوم . اذهب .ةمزتلمو ؛ةكراشملا

 نيرهش ذنم هنع نالعالا قيس ذا ةأجافم يأ لكشي ال

 بتكملل اغالب ترشن يتلا بزحلا اذه ةفاحص يف
 يداصتقالا جمانربلل هضفر رهظي داحتالل يسايسلا

 دادعتسالا مدعب ديفيو :هيلع حرط يذلا يعامتجالاو
 يف كلذو :جمانربلا اذه ىنبتت ةموكح يف ةكراشملل
 املك هتيلوؤسم لمحتل دادعتسا ىلع لظي يذلا تقولا
 ةيضقلا ةمدخل تاقاطلا عيمج ةئبعت فرظلا ىعدتسا
 فقوملا ءاذه نم دصقُ و .باردلا ةدحوو ةينطولا

 عافدلا بلطمو .ءارحصلا ةيبرغم نم يعامجالا

 .ةيبارتلا ةدايسلا نع رمتسملا
 هحانج يف ًالثمم ؛يبرغملا راسيلا نا عقاولاو

 ضفرب ثبشتلا لصاوي :يكارتشالا داحتالا» يسيئرلا
 ًامئالم هاري امل بيجتست ال ةموكح ةيا ىف ةكراشملا
 :ةيرورضلا ةيداصتقالاو ةيعامتجالا تارييفتلل
 نم دحلاو ةيعامتجالا ةلادعلا قيقحت ىلا ةفداهلا
 لاحفتسا ىلا ةيدؤملاو :ةيلاربيللا تارايتخالا قيبطت
 لامعلل ةيئارشلا ةردقلا يدرتو ةبقيدطلا قراوفلا

 ام حرط لصاؤوي امك ,نيفظوملاو نيحالقلا راغصو
 تاحالصالا زاجنال ؛ىندألا دحلا جمانرب»ب هيمسي
 ينلا ةيداصتقالا ةركذملا ىلع :كلذك ًاءانبو ؛:ةيرورضلا

 نم نويداحتالا لعجيو يكلملا ناويدلا ىلا تهجو

 .ةموكحلا لوخدل هنم صانم ال اطرش اهدونب قيبطت

 ةنس ذنم اوملتسي مل نييداحتالا نا ركذلاب ريدجو
 بصنم يف ميهاربا هللا دبع ديسلا ةموكح دهع)

 دبع ديسلا لوخدو ,ةينطو ةموكح يا يف يرييست
 يطعملا ةموكح يف ةلود ريرو بصنمب ديبعوب ميحرلا
 قلعتي صاخ يفرظ ءارجا ىلع ًارصتقم ناك ديبعوب
 لوح قيسنتلاو تاياختنالا ةهازن ىلع فارشالاب
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 ةرازو بصنم كلذك هيلاو ؛ءءارحصلا نع عافدلا

 دحاولا ديع ديسلا اهيلع فرشن ناك يدلا نواعتلا

 . (يضارلا

 وه يبرغملا يسايسلا طسولا ف اقح ءىجافملاو
 ,ةتسوب دمحم ديسلا ةماعزب :لالقتسالا بزح ماجحا
 يهو .ينارمعلا ميرك دمحم ةموكح يف ةكراشملا نع

 ةيادب ذنم :حاحلا ريغب ناو .ةدراو تناك ةكراشم
 ,روهش ذنم لوألا ريرولا اهيف عرش يتلا تارواشملا
 نيريثكلا أجاق فقوم هنا قحلا .هتموكح ليكشتل
 ةدع ذنم ةطلسلل ايلاؤم لالقتسالا برح اودهغ مهنأل
 ةريخألا ةيموكحلا تاليكشتلا يف اوضعو .تاونس
 فقوم مسح نا دعيو تانيعيسلا فصتنم ذنم

 ةايح نم ريخألا دهعلا يف هيلا نكر يذلا ةضراعملا
 ةانبلا دحأ .يسافلا لالع موحرملا قباسلا هميعز
 ةرتف لالخ .ةيبرغملا ةينطولا ةكرحلل نييسيئرلا

 يلودلا دقنلا قودنص يحو نم تاءارجإ ؛ينارمعلا

 شرعلا لوح ًامود ًافتلم لالقتسالا بزح لظ ةدودحم

 كلذو .ةيرذج ةضراعم فقوم ذختي نا نع ًاديعبو
 بلاطملاو دقنلا شماهب هظافتحا نم مغرلاب
 ربعت هلاح ناسل «ملعلا» ةديرج تيقبو .ةيحالضالا
 ىنبتتو .دالبلل ةيعامتجالاو ةيداصتقالا لكاشملا نع
 نيح ًارخؤمو .فورظلا بسحب اهتدح نيابتت ةجهل
 اوفخي مل يموكحلا جمانربلا نييلالقتسالا ىلع ضرع
 تايحاتتفا ىف فواخملا نم ريثك نع اوربعو :مهظفحت

 دح ىلا لصيس فوختلا نا اورهظي مل نكل مهتقيحص
 يذلا عامتجالا نا نم مغرلا ىلع ةيموكحلا ةعطاقملا
 (رياربف) طابش رهش يف بزحلل ةيزكرملا ةنجللا هتدقع
 تناك ةتسوب ديسلل ةفلتخملا تاحيرصتلاو يضاملا

 سبل لك عقترا مويلاو .كوكشلاو قلقلاب ةفوفحم
 فقوم يف نييداحتالا ىلا نومضني نويلالقتسالا مهاهو

 سفن نييسايسلا نيفرطلل نوكي نا نود :ةضراعملا

 لجعتسملا جمانربلا يف ايؤرلا ةدحوو تارايتخالا
 نا نؤدؤ ,ةنهارلا اهتامزا نم دالعلا جارخال بولطملا

 حمسي ام .لقألا ىلع نهارلا تقولا يف ,قفألا يف رهظي
 ,ةينطولا ةلتكلا دهع ديدجت ناكما يف ريكفتلاب ظحالملل
 ةسراممل لالقتشالا بزحو يكارتشالا داحتالا يدصنو

 بازحالا ةهجاوم يف مجسنمو فثكم .يسايس طاشن

 نوكتس يتلاو .ةيرازولا بئاقحلاب ةدرفنملا ةيرادالا
 ,مويلا ةضراعم هتضفر يموكح جمانرب نع ةلوؤسم
 .ةروطخلاب فوصومو

 ءروفنلا ثدحا يذلا جمانربلا اذه وه ام نكل

 ,نييلالقتسالا لعجي يذلا دحلا ىلا اريطخ ربتعيو
 ؟دودصلاب هنوهجاوب .ًامئاد نيلدتعملا

 ديسلا ةموكح نا لوقت انيدل ةرفوتملا تامولعملا
 تاءارجالا قيبطت ىلع لمعتس ينارمعلا ميرك دمحم
 :ةدلاتلا

 هعاضخاو ماعلا عاطقلا كيكفت ةطخ ةلصاوم ١
 صرف نم أديزم ريخألا اذه ءاطعاو ؛صاخلا عاطقلل

 ةديدع تالاجم يف رامثتسالاو لمعلا ناكماو ةردابملا

 .ةلودلا اهب ترئثاتسا

 قلخ ىلا فدهي يزكرم ال ومن ةطخ ىلع فارشالا - ١
 :يعانصلاو يداصتقالا لالفتسالل ةرح قطانم

 ةيكرمجلا زجاوحلا نم ريثك عفر ىلا يلاتلاب يدؤيو
 لاملا سارو ةيجراخلا عئاضبلا ىلع ةيفرصملاو
 .يبنجألا

 ىلا ديدج نم (مهردلا) ةيبرغملا ةلمعلا ةداعا
 لماعتلا يف ةقثلا ةداعا لجأ نم ءيسنرفلا كنرفلا ةقطنم

 ,دمألا لبوظ .يبرغملا عورشملا معدل ةوطخكو اهب

 .ةكرتشملا ةيبوروألا قوبسلا ىلا حامضنالل

 هجولا نوكت نا اهل داري اهعيمج تاءارجالا هذهو
 هرارقلو :يىل ودلا دقنلا قودنص تارارقل يفييطتلا

 قيرط يف ةرئاسلا نادلبلا تايداصتقاب طبترملا ىزكرملا
 داوملا نع معدلا بحس ةيمتحي يضاقلاو ,ومنلا

 برغملا يف هانعمو .ىلوألا ةرورضلا تاذ ةيكالهتسالا

 ةلواحملا يهو .«ةّصاقملا قودنص»ب ىمسُ ام ءاغلا
 ىلا 1581 ماع لالخ اهقيبطت يف عورشملا ىدأ يتلا

 ءايضتقالا اذه نودو .ىريك ةيبعامتجا ةضافتنا

 ىريال يلودلا دقنلا قودنص ناف ىرخالا تاءارجالاو
 فيك وأ ؛ةيداصتقالا هتمزا نم برغملا جرخي فيك
 هليوخت نع كيهان هنويد ةلودج ةداعا يف لهاستي
 .ةديدج ةيلام تادعاسمو اضورق

 .هقيبطت يف عرش امبرو .ريطخ ناهر .كش الو .هنا
 ءافتخا نم ًايلاح برغملا ددهشمي ام عم ,ةمتكتم ةيفيكي

 متي نل نكلو .زبخلا ىلع لوصحلل ةيلوالا قيقدلا ةدام
 لكش يف :ةرذحو ةجردتم ةروصي الا ءذفن اذا .دذيفنت

 لعف دودر نم هثدحي دق ام ةيشخ .رابتخا نولاب
 داوملا نع معدلا عفرم لصتي ام صوصخلابو .ةيبعش
 .ةيكالهتسالا ةيلوألا

 ةديدجلا ةيبرغملا ةموكحلا نا .اضيا اذه ىنعمو
 ةغبص تاذ ىقبتس اهنكل .ةيداصتقا ةمزا ةموكح يه

 بتلاطملا قييطتل ةادا يا كلمت ال تماداغ ةفيرادا

 عقت ةيلعفلا ةيسايسلا ىوقلا تماد امو .ةينطولا

 عازن فيزن رارمتسال ,كلذك .رظنلابو ء.اهجراخ
 نكمي فيك ىرن ال عازنلا اذه ةياهن لبقو .ءارحصلا
 تاحالصالا ىلع فكعت ةينطو ةموكح ليكشت
 [].ةيرورضلا
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 لخاد ةيبلسلا تاساكفنالا يدّوت وه لسه

 اهسيئر رارصا ءارح نم ةينوبهصلا ةموكحلا"

 ريزو نامزياو رزيع فيلكت ىلع زيريب نوعمش
 رصم ةرايزب ةيبرعلا نوؤشلل لوألا راشتسملاو ةلودلا
 نيلوؤسملا نم ددعو كرابم ينسح سيئرلا ءاقلو
 نيفرطلا نيب تاقالعلا يف مزاتلا نم ديزم ىلا ؛نييرصملا
 لمعلا ٍبزح) مكاحلا فالتئالا يف نييسيئرلا
 يسكعلا دعلا نا لوقلا نكمملا نم تاب لهو .(دوكيللاو
 هذه رثا ىلع أدب دق ةيفالتثالا ةموكحلا رايهنال

 يف نييسيئرلا نييسايسلا نيفرطلا نم نمو !؟ةرايزلا
 !؟مئاقلا فالتئالا ءاهنا ىف ةحلصم هل ةموكحلا

 ىلا ةراشالا نم دب ال ةلئسالا هذه ىلع ةباجالا لبق
 ىتلا بابسالاو :ةرايزلا هذه ىلا تدأ يتلا فورظلا

 رايتخا ىلا زيريب نوعمش ةموكحلا سيئرب تدح
 يف ةيجراخلا ريزو ريماش قحسا نم الدب نامزياو
 ةموكحلا سيئرو «دوكيللا» لتكت ميعزو ةموكحلا
 نيبو هنيب مئاقلا يفالتئالا قافتالا ىلا ًادانتسا لبقملا

 .«خارعملا» عمجتو «لمعلا» برح ميعز زيريب
 ىلا نامزياو ةرايز نع نالعالا دعبو .ةيادبلا يف

 نمو «دوكيللا» بناج نم تاضارتعا زوريو ةرهاقلا
 زواجت اهنا رابتعا ىلع .تاذلاب ريماش فرط
 هذه نا نامزياو نلعا :ةبجراخلا ةرازو تاصاصتخال

 نم اصانم ريماش دجي ملف :ةيصخش يه ةرايزلا
 نامزياو نا فشتكا نا ثيل ام ريماش نا ريغ .ةقفاوملا

 تاضوافم ءارجاب زيريب ةموكحلا سيئر لبق نم فلكم
 ةرايزلا هذه ناو .نيبرصملا نيلوؤسملا عم ةيمسر
 اهب موقي يتلا ةلوجلا ءاوجا نع ةديعب تسيل
 لجأ نم يفروم طسوألا قرشلا ىلا يكريمألا ثوعبملا
 نلعا كلذل .ةقطنملا يف تاثحابملا نم ةلسلس ءارجا

 زواجت اهنا رابتعاب نامزياو ةرايز ىلع هضارتعا ريماش
 ءارزو هعم نماضتو .؛ةيجراخلل ريزوك هتايحالصل
 .ةموكحلا لخاد «دوكدللا»

 نا ىلا تراشا ةيسابنسو ةيساموليد رداصم نا ريغ

 سيل نامزياو ةرايز ىلع «دوكيللا» و ريماش ضارتعا
 ىلوألا ةحردلابو ًاضيأ وه امناو ,ايلكش آضارتعا طقف
 ىلع .ساسالاب ةرايزلا هذه نومضم ىلع ضارتعا

 اهثحبي نا ضرتفملا نم يتلا تاعوضوملا نا رابتعا
 ةدع نيب ةرئادلا تالوادملاب ةرشانم قلعتت نامزداو

 مايقلا هاجتاب طسوألا قرشلا ةمزأب ةينعم فارطا

 .ةيسايسلا ةيوستلا قيرط ىلع ةديدج تاوطخب
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 ل ليدحملا نطولا

 ؟هكاحلا تالتنالا طرخت
 هذه لوح صاخ يأر «دوكيللا» لتكتل نالو

 نأب ريبتعا دقف ءاهب مايقلا نكمملا نم يتلا تاوطخلا

 تاوطخلا هذه لحآ نم ةمهملا هذهي نامزياو فيلكت

 اهب ماق ةيفافتلا ةيلمع ىلوالا ةجردلاب وه امنا .تاذلاب
 صوصخب «دوكيللا» تاهجوت باسح ىلع زيريب
 .ةقطنملا يف ةيوستلا

 هتعفد ىرخأ ًابايسا زيريبل نا رداصملا هذه لوقتو

 ضارتعا :اهنم ةرايزلا هذهب مايقلل نامزياو رايتخال
 تاوطخلا هذه لثم ثحبب ريماش فيلكت ىلع ةرهاقلا

 اهتبغرو ,ةهج نم اهنم فورعملا ؛دوكيللا» فقومل ارظن
 عم تاوطخلا هذه ثحبب تاذلاب نامزياو موقي نا يف
 .نييرصملا نيلوؤسملا

 ةرايزلا تاساكعنا

 نومضملاو لكشلا ىلع :دوكدللا»١ ضارتعا نأآلو

 فيلكت ىلع زير رارضا يدؤي نا دن ال ناك .اعم

 فالتتالا يفرط نيب ةمزأ ىلا ةرايزلا هذهب نامزياو
 .مكاحلا

 بيبسب ريماشو زيريب نيب تاقالعلا ترتوت دقو
 دح ىلا لضو يذلاو هفقوم ىلع امهنم لك رارصا

 نيرايخ هاجتاب ةرمتسملا جارحالا ةيلمع :ريماش - زيريب

 ةموكحلا نم ةلاقتسالاب تاديدهنلا لدابتب امهمايق

 عوضؤم حرط ريماش بلط دقو .مئاقلا فالتئالا طرفو
 .اهلوح ارارق ذختت يكل ةموكحلا ىلع ةرايزلا هذه
 لخاد تيوصتلا ىلع ةرايزلا تضرع لعقلابو
 ددع عم اهيلع نيقفاوملا ددع ىواستف ,ةموكحلا

 يف مزأتلا نم ديزم ىلا ىدا يذلا رمألا .نيضرتعملا

 .ريماشو زيربب تاقالع

 ىلع ةرايزلا حرط ىلا زيريب ةدوع مزاتلا نم دازو
 تلان ثيح :ةموكحلا يف ةيناقلا ةرملل تدىوصتلا

 تاضارتعا نم مغرلاب ,دحاو توص ةيرثكأب ةقفاوملا
 نا ناكو .مهعم نيفلاحتملا ءارّزولاو «دوكبللا» ءارزو

 ريماش تاضارتعا نم مغرلاب ةرايزلاب نامزياو ماق
 ٠ لامتحاب4 تانهكت ةدالو ىلا ىدا امم .«دوكيللا» ءارزوو

 يموكحلا فالتئالا نم جورخلاب «دوكيللا» مايق
 لشو .,ةحصلا نم تانهكنلا هذه بيصن ؤه امف .مئاقلا

 !؟يموكحلا فالتكالا نم ةكعف ,دوكيللا» جرخي

 ةموازلا ُْق «دوكنللا»

 فقوم يف ايلاح تاب «دوكيللا» ناف ةقيقحلا يفو

 يأرلا لخاد تثدح يتلا تاروطتلا دعب ,جرح يسايس
 كاكفنالا عيطتسي دعي مل ثيحب .ينويهصلا ماعلا
 تاب يذلا تقولا يف ,يموكحلا فالتئالا نم ةلوهسب
 يهتشت ام ريغ ىلع يرجت تأدب حايرلا نآب امامت كردي

 ةيريهامج نا ىلع آيلاخ لدت تارشؤملا عيمجف
 عماطتما رخا نا ثيدخحت «صلقتلا ِق ةذحا «دوكنللا»

 دق «دوكيلل» نيدنؤملا نيبخافلا ددع نأب دكأ يآرلل

 «حارعملا» ةيبعش : نا رهظأ نيح يف 71١ ةبسنم عجارت

 .ةلئامم ةبسنب .تدار دق (زيريب ةيبعش ديدحتلابو)
 فالتئالا طرف ىلع «دوكيللا» مادقا نا ينعب اذهو
 ىلا رارطضالا لاح يف ؛هحلاصل نوكي نل يموكحلا
 ةفاضا .نهارلا تقولا يف ةماع ةيباين تاباحتنا ءارحا

 ليكشت يف حجني دق (لمغلا بزح)و زيريب نا ىلا
 نودبو «دوكيللا» ةكراشم نودب ةديدج ةموكح
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 نا دعي اصوصخ .ةديدج تاياختنا ءارجا ىلا ةجاحلا

 ةلامتسا يف ىلاحلا ةينويهصلا ةموكحلا سيئر حجن
 حيتي امم .هحلاصل ةينيدلا بازرجالا باون ضعب
 مهاست ةدودحم ةيرثكأ ةموكح ليكشتل لاجملا هماما

 ضوخ ىلع هدعاستو .لمعلا» بزح ذوقن ةدايز يف
 عقاوم ىف وهو ةلبقملا ةماعلا ةيباينلا تاياختنالا

 .ةيوق
 ءاقم نأب ةمات ةفرعم ىلع :«دوكبدللا» ةداق تاب دقل

 نم هبماما ةديحولا ةصرفلا وه يموكحلا فالتئالا
 ماعلا نم (ريمتبس) لولبا ىف ةطلسلا مالتسا لجأ

 يأرلا لخاد هعقاوم نيسحت هاجتاب لمعلاو :,5

 نا دحب تاذلاب ريماش نا نع ٌداضف . ينودهصلا ماعلا

 وه ةبادبلا ىف هيلع نهار يذلا فالتئالا اذه رارمتسا

 .ةموكحلا ةسائر ىلا دوعي نأل ةديحولا هتصرف

 زيريب ةدايقب «لمعلا» بزح نا نآلا حضاولا نمو
 اما :نيرم نيرايخ ماما «دوكيللا»و ريماش عضو دق
 عقوم نم ولو) ةكراشملاو يموكحلا فالتئالا قف ءاقبلا

 جورخلا وا .«لمعلا» بزح ةسايس ذيفنتب (ضرتعملا
 ءاقب نم كلذ عبتتسي ام عم يموكحلا فالتئالا نم

 .ةضراعملا دعاقم يف ةليوط ةرتفل «دوكيللا»

 هيلع نهاري ريماش لازي ام. يذلا وه لوألا رايخلا
 تاضارتعالا نم مغرلاب كلذو .ةديحولا هتصرف هنال
 نا نكمي ال يتلاو رخآلاو نيحلا نيب اهيلا اجلي يتلا
 «دوكنللا» ةداق ضعمب نا ربغ .ةعيطقلا دح ىلا لصت

 ءوجللا نولضفي نوراش لييرآ مهسأر ىلعو نيرخآلا
 نانبل وزغ ؛لطب» ناو اصوصخ .يناثلا رايخلا ىلا
 طوقس ىلا يدؤد فوس فالتنئالا رابهنا نا فرعي

 «توريح» برح ةماعزو «دوكيللا» ةماعز نع ريماش
 ةفد ملستي يكل هماما لاجملا حتفي فوس ىلاتلابو
 ءدبل أدادعتسا بزحلاو لتكتلا ؛«كلم» حبصيو ةدايقلا

 .ةطلسلا مالتسال ةم وحش

 ريماسش نم لك عماطم ًامافت فرعي زيريب عبطلاب
 نيب ةمئاقلا تاضقانتلا ىلع ءاكذب بعلب وهو .نوراشو

 رومالا عفدل اضيآ ططخي هتهج نم وهو .نيلجرلا
 ةحلصمل كلذ ءاج ولو .مئاقلا فالتئالا رايهنا هاجتاب
 عم فالتئالا عيقوتل رطضا يذلا زيريبف .نوراش
 ناك يذلا قيقدلا يسايسلا نزاوتلا فورظ يف ريماش
 ةجاح يف ايلاح دعي مل «دوكيللا»و ؛لمعلا» نيب ًامئاق
 سكعلا ىلع لب ؛:ةطلسلا يف ءاقبلل فالتئالا اذه لثم ىلا
 امك ططخي ناك اذا فالتئالا اذه طرف ىلا ةجاحب تاب
 .ةطلسلا يف ءاقملل  ضرنفم وه

 نم باحسنالا ىلا دوكيللا» عفد ف زيريب حجني له
 !؟دراتخي يذلا بسانملا تقولا ىف يموكحلا فالخثالا

 لوليا رهش ىتح هباصعا طبض يف ريماش حجني له ما
 ام عم .ةطلسلا ملستي يكل 1987 ماعلا نم (ريمتبس)
 اذه ىلع نيضرتعملا طيضل ةريبك دوهج نم كلذ هبلطتي
 لخادو «توريح» لخاد هتماعز ىلعو جهنلا
 !؟ةماعزلا ىلا حماطلا نوراش اصوصخو ..دوكيللا»

 «نآلا ذنم نيلاؤسلا نيذه ىلع باوحلا بعصلا نم

 زيريب نيب رمتست فوس ,عباصألا ضع» تايلمغ نكلو
 ًاحسفم خارصلا ىلا امهدحا رطضي نا ىلا ريماشو
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 كرادم عم نانعاس

 نمزياو ةرايز
 7 ا ا ا

 :«ةيبرعلا ةعيلظلا»  ةرهاقلا

 عيمج ىلع ةقطنملا ف ثادحألا تعراست

 ريزو دعاسم لوصو ذنم ,تايوتسملا
 طسوألا قرشلا نوؤشل يكريمألا ةيجراخلا

 .مصاوعلا نم ددع ف ةكرحلا تبدو يروم دراشتير
 نيبقارملا هايننا تعرتسا يتلا تاكرحتلا نيب نم ناكو

 ةرهاقلا ىلا نمزياو رزيع ةرازو نود نم ريزولا ةرايز
 كرابم ينسح يرصملا سيئرلا عم تاثداحم ءارحاو

 داقعنا لامتحاب هلؤافت نلعيل جرخ :نيتعاس ىدم ىلع

 ينويهصلا نايكلا ءارزو سيئرو كرايم نيب ةبيرق ةمق
 .زيريب نوميش

 ,ةفلتخم تناك يرصملا بناجلا يف ةروصلا نكل

 نم ءاج نمزياو لّوافت ىلع يمسر لعف در لوا نا ثيح
 يرصملا سيئرلا بتكم ريدم زابلا هماسا روتكدلا لبق
 اياضق ةدعب ءاقللا طبر يذلا ةيسايسلا نوؤشلل
 :يىلاتلا وحنلا ىلغ تددح

 .نانبل بونجل :يليئارسالا» لالتحالا ءاهنا
 .ةينيطسلفلا ةلكشملا ف سوملم مدقت قيقحت
 .اباط ةلكشم اهتمدقم فو ,ةيئانثلا اياضقلا
 لئاسملا هذه ىلع ةرهاقلا ىف نويقارملا ددشيو

 ماما ةكلاس قيرطلا حبصتل اهلح ةرورضو ثالثلا
 يتلا ةروصلا سكع ىلعو .زيريبو كرابم نيب ءاقللا
 ىدبا كرابم ناف «ةيليئارسألا» مالعالا ةزهجا اهجورت
 طورشلا ىلع ددشو زيريب عم ءاقللا ىلع ةدع تاظفحت

ا
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 دلل لالتحا نان ِق ةدراولا ةئالثلا ةيرفا

 ءاهناو ؛ةينيطسلفلا ةلآسملا لح يف مدقتلاو :يناندللا

 .اباط ةلأسم

 رزو عم رخاآ ًاعامتجحا دقع دقف نمزداو اما

 ,ديجملا ديع تمصع روتكدلا يرصملا ةيجراخلا

 نا ًاربتعم اضيأ هلؤافت نع هتياهن يف برعأو
 .«ةديفم تناك تاثحامملا»

 نأ ذإ «:ةلهس ودبت ال رومألا ناف كلذ نم مغرلابو
 لولحلا هاجتا يف كرحتلا نوكي نا ىلع صرحت رصم
 نوكت دق انهو .ةديدع افارطأ مضبيو .اماع ةحورطملا

 هدترايز دعب .ةصاخ ةيمهأ تاذ روم عم ءاقتلالا ةطقن

 تايصخش عم هعامتجاو ينويهصلا نايكلل
 نادلا روتكدلا ناك ناو .ةيبرغلا ةفضلا يف ةينيطسلف

 نم ةرهبم جئاتن رظتنن ال نا اندلع بجي» هنا حرص دق

 ..ةقطحملا ىلا قروم دراشتير ةمهم

 اعساو ايسامولبد اكرحت نا هيف كش ال امم نكل
 انظحال اذإ .بدرقلا ٍْق هراثآ ودبتس ,ةقطنملا هدهشت

 يسيئر فدهك ةيروس عضت ةيكريمألا ةيساموليدلا نا

 يف اهلوخد برق لامتحأ ىلا ريشي امم :ديدجلا اهكرحتل
 .ةحورطملا لولحلا ةيلمع

 ةرفاقلل نمزياو ةرايز نأ :ديكاتلاب هلوق نكمي امو
 ءاقل ناو .طسوأآلا قرشلا يف يفروم ةمهم عم يقتلت

 رهظت' نأ لبق الو «تيوقلا ف نوكيا نإ نِيرعَم ان كرايم
 اياضقلا ديعص ىلع ةرهاقلا اهرظتنت يتلا جئاتنلا

 لبق نم ةاخوتملا ةنورملا راهظال .ةماه اهريتعت يتلا
 [0.:زيريبو ..نمزياو
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ل يا نا ةغلطملا رداصملا تلاقو ل قافتالا تاعامتجالا لالخ مت دقو
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 1 نمسا سياتل انقأملا كرام /راذآ
 تاقالعلا لصتالا يك» يلكس نع جارفالا

 دولا ةطقن ىلا ةيناردالا ةيكريمألا

 داهحلا» ةمظنم نا تامولعملا لوقتو

 1 نرحل ماعلا نيمالا . ولج جروج دقشتأ 1 ةيروسلا ةمصاعلا نعي :نارهط ىلا ةيروبسلا

 00 ةيصازجوالا د قلو :ينانبللا يفريشلا ا

 «نطنماو ينو اهنيد ةيئآجمألا تاقالعلا

 0 صردق يف ردصت يتلا «ردرقتلا» ةريشن بسح

 . كام عيسي
 !,دصلا ءافتخا نس 0
 دي مرج 9 مدتحب نا عقوتملا نه

 تلحكلو كرب بيب رينو نيو هيو

 .ةيبرغو ةيقرش :نيتقطذم ىلإ ةموسقم تراص :توريب دعب ,ينانبللا بونجلا ةمصاع اديص 1 7 ةرئأد اهلل يف دف 2
 طخ ىلا لوحتت تقولا عم داكتو . اهدف تاعارصلا ددعت بيسب ةروطخلا نم ةقدقد ةلحرم تلخدو

 .اضيا ةعراصتملا ةينانبللا فارطالا نيبو .ةيروسو ينويهصلا نايكلا نيب اددجم مستري رمخا
 يف ةمئاقلا سامتلا طدصخ رارغ ىلع اهسرغو اديص قريش نيد ةلزاع ةقطنم ةماقا ىلا ةحماطلاو

 .اهيبرغو اهيقرش نيب ةينانبللا ةمصاعلا
 ريغ ينانبللا شيجلا نا دكؤت .توريب يف ةلوادتملا ةيركسعلاو ةيسادسلا تامولعملا عيمجو

 بيسي :ةنيدملا كلت ىلا لوصولا نع ةزجاع اضدا اهسفن قشمد ناو ,!اديص ىلا لوصولا ىلع رداق

 تاراشألا بيسبو .بونجلا ةمصاع ىلع ةفرشملا لالتلاب «ةينانبللا تاوقلا» تايشيليم مكحت
 ةيركسع ىوق ةيا هسفن نآلا قو .نانبل يف مكحلا ةرذحم رخآ ىلا :تقو نم بيبا لت اهي ثعبت يتلا
 .لخدتلا ةلواحم نم ةيروبس

 .ةيلودو ةيميلقا ةمزا يه امناو .طقف ةينانبل  ةينانبل ةمزا تسيل ءاددص يف ةبشانلا ةمزالاو .|1١
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 ةهجحار ىلا ةيناندللا ةمزالا داعا هاحتالا اذه يف اهراسمو .ةينيطسلفلا ريرحتلا ةمظنمو ةرهاقلاو

 ةنيدم ف طسوالا قرشلا ةمزا تعمجت نا رشعلا برحلا تاونس لوط ثدحي مل ذا .ثادحالا
 يف نانبلو ةقباس ةرم يا يف ثدح الو. ءاديص ةنيدم ف تعمجت امك . ةينانبللا ندملا رس ردغص
 يف ةرملا هذه تعمجت امك .هتمزا ف ةقطنملا ةمزا تعمجت نا ٠ :برحلا نم روس دي هتنس

0 

 .يف نوكد ذا ؛ةلبقملا ةعبرالا رهشالا 5 ,ىرخالا

 ٍ سوؤرسخل يسساضلا ماما عارصلا باوبا
 مدا 10 سلمت

 هذه عبروا مدع وه بيسلاو . .رصم ىلا ةقحص رهش رخاوا يف يناردالا سيئرلاب فتايناننشما 1
 . .ةمخض ةيلام ةراسسخ اهل بيسي امم .فحصلا :

 ١ ةقلااي ردصت 0 .تسوب : ملازوريجلا» 5

 3 دخت كرو ا يويسالا نماضتلل :

  نييرصملا نييفاحصلا نم ةنجل تلكش دقو

 " قيرط ردع توردد نم ىلكب تفطتخا «يمالسالا 5

 .ةمصاعلا نم هتلقن ثيح . ,قشمد كسسلعي ,

 0.نييمدقتلا طسوتملا

 ١ عيفر ىوتسم ىلع يرصم .0

 ييويدواظتجا ىلع تاوئس عبس رم دق اهتباهن ناريا يف ةيخاص تارهاظت

 نا دكؤت .ناربا لخاد نم ةدراولا ريراقتلا ديس يف يدصلا ض0 مامالا يعبشلا سلجملا
 هب داقلا ةدملا نوكت كلذدو

 تابارضالا نص ةبلسلس آر دخلا ت 0 دق .ةيناريالا قطاشملا يف ةدع اضدمو نارهط | |! ديدح سيئر باختنا ماما

  ةينويبصلا ا فقو
 . . لاسرا هتيحان نم فقوا ينويهصلا نايكلا

 تدهش نارهط نم ةديدع ءابحأ ناف .ةيناربالا

 يذلا عمقلاو برحلا دض ةيخاص تارهاظت

 نورهاظتملا ناكو ,ةيناربالا تاطلسلا هسرامت

 . لاخلا مالنا ةاقسإ .ياروعوت تاواعدا نؤخفز+

 آ 0 الا زئام ناتللا نانديح ولا نايييعتإجلا

 2 0.ةيزيلكنالا

 ٠ ينال رك دبلل نيفاحصلا داحتا

 ١ ليسارملطسوتملا ضيبالا رحبلا ييقاحص
 هطاشن أ|دبيس داحتالا نا :ةيبرعلا ةعيلطلا»
 ةرهاقلا ذاختاو ,داحتالا معدب ةرهاقلا ر ارق لعب

 عم ضقانتب ال ديدجلا داحتالا نا لاقو .هل رقم

 : داحتال .لثئامم هناو .برعلا نييفاحصلا داحتا

 . .ةرهاقلا هل ارقم ذختي يذلا ةقرافالا نييفاحصلا

 " نيف نييفاحصلا تاباقنو تاداحتاب لاصتالل
 2 !دع- طسوتملا رحبلا ضوح ىلع ةلطملا لودلا

  نوكيس داحتا ليكشتل  ينويهصلا نايكلا
 رحبلا ييفاحص داححتا يارلا رق امك همسا

 تاثدهلا تذشان يتلا «قلح يدهاجم» ةمظنملا

 فقول ةيناريالا تاظلسلا ىدل لخدتلا ةيلودلا
 ١ 6١١:ةيناسنااللا اهتاسرامم

 < اينودارقب ميرك
 وكسوم ىلا يرصم بايش دقو ٠
 يملاعلا بابشلا ناحرهم ف رصم كرتشتس

 دفوب مداقلا ويلوي /نومت يف وكسومب ماقي يذلا
  نولثمي اوضع ١7١ هئاضعا ددع غلدد مخض

 باوتقلاودل يجولويديالا > يادوب

 يروسلا ا بئان ىقتلاو ,يراجلا نيشلا

 .نيلوؤسملا نم 'ادنعو ادخ ميدلحلا ديع يرصم دقو ناكو٠.تاباقنلاو ةفلتخملا تازحالا
 ١ رح م يتلا ةنديهمتلا تاعافتجالا ) كرام دق يبابش
 يف ضقانتلاو ةقرافملا نع اولءاست نوبقارملا ذاملا عوب 9 وم ف تدقع

 2 ءاهتنا ل ًاماع نيعفرا رورم ةيسانلو

 و ا :ةيئانبللا تاوقلا» ٠ دفو اضنا كراشيس ,ةيناثلا ةمملاعلا برحلا

 ينودارقب نولبقتسي مه اميف

 نمو .ةمواقملل ةدغاق ىلا بيرقلا لبقتسملا يف بونجلا لوخت نم فوختم ينويهصلا نايكلا
 .ةيروس عم ةينما ةيوست داجيا ىلا ىعسي وه كلذلو ,ةينيطسلفلا ريرحتلا ةمظنم ةدوع
 .ىعست يه كلذلو .بونجلا ىلا ةينيطسلفلا ريرحتلا ةمظنم ةدوع نم ةفوختم اضيأ ةمروسو

 ,لصا» ةكرحو :ةينانبللا تاوقلا» لثم ةينانبللا تايشيليملا ضعب عم تايوست دقعتو
 .ةينيطسلفلا ةمواقملا عدرل ةيركسع عارذك امهما دختسال

 ةينطولا ةمواقملا اهتنش يتلا ةيركسعلا تايطعلا ةلسلس دعب اضيا ينويهصلا نايكلاو
 .ةيروسو نافبل نيبو هنيب ةكرتشم ةميزه ىلا :هتميزه ليوحت ىلا ىعس .بونجلا يف هدض
 ةباغ ىلا اهيحاوضو اديص تلوحو .هناكس مظعم نم بونجلا تغرفا ةيديدحلا ةضبقلا ةسايسف
 نشت انايحاو ..ةيمهو تاراغب موقت ةيركسعلا تارئاطلا تداع اميف ,نيبراحتملاو نيحلسملا نم
 .ةيضرالا تاداضملا ريغب هجاوت الو .لبجلاو عاقبلا ىلع ةيركسع تاراغ

 ىرت امك .ةثفاكتم ريغ ةيركسع ةهجاوم ىلا اهجردتسي ينويهصلا نايكلا نا ىرتف :ةيروس اما
 ةينانبللا ةيسايسلا تادايقلا ضعب نا توريب يف ةلوادتملا ةيسايسلا تامولعملا بسح- اضيا
 ,«ةينانبللا تاوقلا» ايشيليم برضبو .اهيحاوضو اديص يف ايركسع فقوملا مسحب اهبلاطت يتلا
 يف مكحلا لها ناف كلذلو :ينانبللا عقثتسملا يف يروسلا مكحلاب عاقيالل جاردتسا ةلواحم يه امنا
 المع مهل حمست ال ةيركسعلاو ةمسايسلا تاروطتلا عيمج نأ املاط نوزحاعو ءنوددرتم قيشمد

 .ةيركسعلا ةغللا ىلا ءوجللاب اعقاوو

 يف يركسعلا رارقلاب امكحتم ينويهصلا نايكلا نودجيف :نيينانبللا ىلا قلقلا دوعي اذكهو
 يف ةردابملاف :ةيرككسعلا ةهجاوملا نع ةزجاع يسايسلا رارقلاب ةمكحتملا قشمد اميف ,بونجلا
 قيقحتل ةحاتم ةيناكما ةيا قفالا يف سيل هنا فشكت .ةيراجلا عئاقولا بسح .ينانبللا فقوملا
 ةيميلقالاو ةيلحملا فارطالا نم فرط يا نا املاط .ةئدهتلا خانم ةعاشال هلقاو :مالسلا
 1 برحلا ىلا ةدوعلاو ريجفتلا لدتف لاعشإ ىلع رداق .ةعراصتملا

ولا ريراقتلا هذهل مل اقفوو
  ةضراغملا ىلا ةدرا

 يذلا يناريالا سوحلا عم ا ترج دقو

 :ءامتنالا ةمهتب قحالا تقو ٍِق «نيقدأد نجت

 .ميرك نا تراب و همم صم تدنعالا

 .نومهتي نيذلا قشمد قا مكحلا لها فقوم



 يدل ارالا فف وما تادن

 ديدجلا ندرالا ءارزو سيئر يعافرلا ديز دكا
 :ةيساسا فقاوم ةثالث يف يندرالا فقوملا تابث

 ةهبجلا نع اعافد- هبرح يف قارعلل ندرالا معد-
 .اهلك ةيبرعلا
 .يبرعلا نماضتلا ةداعتسا ىلع لمعلا
 ةيوست ىلا لوصولا فدهب يلود رمتؤم دقع -
 .ةينيطسلفلا ةيضقنل

 نا نع باقنلا ىرخا ةهج نم يعافرلا فشكو
 حلاصل هيلع دقاعتملا حالسلا نم ىلوالا ةعفدلا

 ندرالا ىلا تلصو دق يندرالا يبعشلا شبدجلا

 شيجلا اذه ليكشت يف ةرشابملا ناو ءاريخا

 [0.تقو برقا يف متتس هبيردتو

 ءارفسلا ريدقت

 ديدجلا ينادوسلا ماظنلا موقي نا رظتنملا نم
 نادوسلا ءارفس يف ةلماش ريبغت ةكرحب

 تاريغتلا هلمشتس ريفس لوأو .جراخلاب

 نادوسلا ريفس ناميلس نمحرلا دبع .ةيقترملا
 ةفيحص ىلا ثيدحب ىلدا دق ناكو .ةرهاقلاب
 تيسلا موي حابص ريشن ةيرصملا «مويلا رابخا»

 ةكرح هيف تمت يذلا مويلا سفن يف يا ؛ليربا
 هثيدح يف ريفسلا حدتما دقو ءينادوسلا شيجلا
 تاءارجالاب داشاو ,يردمنلا :؛موبلا رايخا» ىلآ

 عالدنا يف اببس تناك يتلا ةيداصتقالا
  اهناب ةششادوسلا ةضراغملا فصوو .تارهاظملا

 ديؤت ةيدلغالا نا ىعداو ؛ةرماتم ةفرحنتم ةنق

 0.ةموكحلا

 تامادعا
 مادعا ناريا يف مت يضاملا رهشلا رخاوا يف

 ةمظنم يديؤم نم نييسايس ءانجس ةينامث
 ةربقم يف مادعالا ةيلمع ترجو ؛.قلخ يدهاجم»

 .ناريا لامش ءراسدور»
 ديسلا نإ «قلخ يدهاجم» ةمظنم تلاقو

 لالقتسالا نع عافدلا ةيعمج لثمم يجناك
 مهب فن نيذلا نيب نم ناك ناريا يف ةبطارقميدلاو

 ١ .اقنش مادعإلا مكح ا

 نم اصخش 7١ لا يلاوح نأ هركذ ريدجلا
 ,مهيلع ضبقلا ءاقلا مت دق يجناك ةلئاع

 بيبحو فوكعم دمحأ نم لك مادعأ ىلا ةفاضالاب

 ع بوجحف

 ينادوسلا بعشلا عم
 ةيسما ماقا يودحولا ينطولا عمجتلا بزح

 غم نماضتلل يضاملا عوبسالا لالخ ةرهاقلا يف
 يضراعم نم ددع ثدحت ,ينادوسلا بعشلا

 وبا قوراف لاقو .ةيسمالا يف يريمنلا سيئرلا
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 نا .برعلا نيماخملا داحتا ماع نيما ىسيع
 ١910 ماع يف ارارق ذختا عولخملا سيئرلا
 ؛تاداسلا ةردابمل اميعدت ةلتحملا سدقلا ةرابزب
 نا الول ..ءليشاربسا» ىلا رفسلا كشو ىلع ناك هناو

 هذه نع لودعلاب هوعتقا هيراشتسم نم اددع
 0.اهتروطخل ةركفلا

 ! ىرسأ لدادن
 تاييترتلا يل ودلا رمحالا بيلصلا دعا

 ةهبجلا نيب ىرسالا لدابت ةيلمعل ةيئاهنلا
 ,ةضاعلا ةدايقلا  نيطنسلف ريرحتل ةيبعشلا
 ةقاسش تاضوافم دعب .ينويهصلا نانكلا نيبو
 .ةدع اروهش تماد

 متت نا رظتني يتلا لذابتلا ةيلمع بجومبو
 نع جارفالا يرجيس ذاقنإلا ةهبج مساب انيرق
 لباقم يف ,نيزجتحم ءنييليئارسا» دونج ةثالث
 نوجس ىف اينيطسلف القتعم )١١١١( نع جارفالا

 عيجشتب متن لدابتلا ةيلمع نا هركذ ريدجلا
 ةهبج» ءاطعال ةلواحم ف :ةيروس يف مكحلا نم
 يف اريخا تلكشت يتلا :ةينيطسلفلا ذاقنالا
 تاروطتلا راظتناب انيعف ادسابس امجح قشمد
 ح.ةبقترملا

 هيرس جراخ درغملا هدا
 يف هدا نومير ديمعلا ينانبللا بئانلا بلاط

 سلجملا سيئر ىلا سيراب نم اهب ثعب ةيقرب
 يلديحم ءانسل بصن ةماقا ىلا ةردابملاب :يباينلا

 ودعلا ةهجاوم يف اهتيحضتو اهتعاجشل اديلخت
 .ينويهصلا

 لتقت مل اهنإ. :هتيقرب يف هدا ديمعلا لاقو
 .اهبيرق قرست ملو :اهدلب برخت ملو .اهينطاوم
 عم نواعتت ملو ,اهلام ةلودلا ةنيزخ بلست ملو
 عفادسب فرصتت عملو :لتحملاو يزاغلا ودعلا

 ةملسم اهنأل ايحيسم لتقت ملو ,ينيدلا بلصتلا
 ,«؛ةيحب نم تناك ول ًاملسم تلتق تناك الو

 الا ينانبللا باونلا سلجم ىلع نإ. :كلذلو
 اهيلا هجوي نا هيلع .يلوطنلا ءانس لمع ىسني
 بصن ةماقا ىلا ردابي ناو ريدقتو رابكإ ةيحت
 0.ءاهاركذ ديلختل

 ةيناردالا ةضراعملا
 ةيناريالا ءقلخ يدهاجم» ةمظنم ميعز ربتعا

 ةديجولا ةليسولا نا يوجر دوعسم ديسلا
 لئاسو فقو وه «قارعلا عم مالسلا قيقحتل
 .يناردالا ماظنلل ةرشابملا ريغو ةرشابملا معدلا

 ىلا ةلاسر . لاجملا اذه يف ءيوجر هجو دقو
 تاسرامم اهيف حرشيب .ةدحتملا حمالل ماعلا نيمالا
 . ةضراغملا ىوقلا دض يناريالا حاظنلا

 ةلقرعو ناسنالا قوقح كاهتنا يف هرارمتساو
 .ناريا يف ةيلودلا تائدهلا لامعا

 تاطلسلا نا ىلا هتلاسر يف يوجر دكاو
 4١,٠٠١ يىلاوح نآلا ىتح تمدعا دق ةيناربالا

 يلاوج نوجسلا يف عبقي لازي ال اميف ,نيجس
 :ةيسايس بايسال 0٠
 بعشلا ىلا ءادن يوجر هجو هسفن راطالا فو

 ةضراعملا فيثكت ىلا هايا ابعاد ينارسالا

 غلب يتلا برحلل دح عضو ىلع لمعلاو ةمواقملاو
 ةريخالا كراعملا يف ىلتقلاو ىحرجلا ددع اهيف
 .ليتقو حيرج ٠١.٠٠١ يلاوح

 دق .قلخ يدهاجم, ةمظنم نا ىلا انه راشي
 مابقلل 5/١ ىلا 4/57١ نم دتمب ارهنشش تصصخ

 تاطلسلا دض تابارضالاو تارهاظتلاب
 ةعاشاو برحلا ءاهنا لصحا نم ةيناربالا

 [.مالسلا

 عيضملا هراظأ ىف «ناحبل 5١
 عمجب يذلا مويلا وهو .«ناسين ١١ .ل ةرشاعلا ىركذلا اندلع ترم مايا ةعضي لبق
 نانبل يف ةلصاوتم تلاز ام يتلا ةيمادلا ثادحالا ةيادب ناك هنا ىلع نوريثكلا

 يتلاو ؛انهراطإ جراخ انامحا و ,ةيسانملا هذه يف امئاد رودن ينلا تاشاقنلا انزواحت اذإو ا

 ناب لوقلا انب ردجب ةمزالل «ةيمادلا ةيادبلا» ةباثمب مولا اذه رابتعا اطخ وأ ةحص ىلع زكرتن
 ةريرملا ثادحالا تايرجم فو ًامومع نانبل خيرات يف ازراب املعم كش نودب ىقبت ةبسانملا هذه
 .صوصخلا هجو ىلع دلبلا اذه ىف ةلصاوتملا

 هذه تاصاهرا نا ذا .خيراتلا اذه ىف تادب نانبل ثادحا ناب لوقلا اقيقد مالك سيل عبطلاب
 ,ةيناتيللا ضرألا قوف اهماذقا تيبثت ىف ةمواقملا تحجن نا ذنم زربت تادب دق تناك ثادحالا
 ةينانبللا ةمصاعلا ىلا اهتاسسؤمو اهتدايقب اهلاقتناو ةيمادلا لوليا ثادحا دعب اصوصخو
 .توردب

 دادتما ىوس ةقيقحلا ىف يه ام ناندل يف ةنشارلا ثادحالا نا لوقلا نكمد .كلذ نم رثكا

 ىف ةمئاقلا ةرثعبلا ىلع ظاقحلاو ةئزجتلا ةاعدو يموقلا رايتلا راصنا نيب يخيراتلا عاربصلل

 ام ةيئانبللا «ةيلازعنالا» نإف روظنملا اذه نمض نمو .هتارماؤمو رامعتسالا لعفب يبرعلا عضولا
 لخاد وا ةطلسلا ىف ءاوس ةدوجوم ةيدرع «تايلازعنا», نع حيرص ريبعت ىوس عقاولا يف يه

 يش نانبل يف اهضوخت يتلا ةكرعملا نإف يلاتلابو :ةيبرعلا راطقالا رئاس يف ىوقلا زكارم صعب
 .يبرعلا نطولا يف ةدحولل ةيداعملاو ,ةيلازعنالا» ىوقلاو تارادتلا لك ةكرعم

 «ناسين 11٠ ةميرج نا .رخآلا ضعبلا اهلافغا دمعتيو .ضعبلا اهلفغي يتلا قئاقحلا نم
 قالطا ةيلمع يف اوطقس نيذلا 15لا ءادهشلاف .نانبل ف يموقلا رابتلا ىلوألا ةجردلاب تفدهتسا
 اونوكي ملو .نيدسيسم ريغ نينطاوم اونوكي مل .توريب يف ةنامرلا نيع ةقطنم يف «صايلا» ىلع رادلا
 ةهبج فوفص فو يكارتشالا يبرعلا ثعبلا بزح فوفص يف مهلك اوناك لب ,ةيلاضن ةيوه نود
 نم رثكا) نولضانملا ءالؤهو .ةينيطسلفلا ةحاسلا ىلغ ثعبلل خلسملا عارذلا ةيبرعلا ريرحتلا

 تقلطا يتلا ىوقلا لبق نم اوفدهتسإ (نييقارعو نييروسو نييطسلف يقابلاو نيينانبل مهفصن
 يركفلا ضيقنلا لكشي يذلا يموقلا ميظنتلا .تاذلاب ثعبلا ىلا نومتني مهنال مهيلع رانلا

 يذلا و ةيفئاطلا اهتاءامتنا نع رظنلا ضغب ةينانبللا ةيلازعنالا ىوقلل يميظنتلاو يسايسلاو
 ديضض ةبالصب فقيو ةينيطسلفلا ةيضقلل ةيفوصتلاو ةيمالستسالا لولحلا ضفر ةلمح دوقي
 نا فرعي ناك ينادلاو يصاقلاو .يبرعغلا دوحولا نم ليثلا لؤاحت يتلا تارماؤملا لاكشا عيمج

 ةيلمع ىركذ ىف تميقا تالافتحا نم نيدئاع اوئناك هصابلا» مهلقنب نيذلا نيلضانملا ءالؤه
 .ةيلوطبلا ,ةصلاخلا»

 نع نوكدحتي نيح  ميمصتو زوصت قباس نع مهمظعمو  نوريثكلا اهاسانتي قئاقح هذه
 ةقيقحلا يف وه يوفعلا ريغ لافغالا اذهو .ةيمادلا نانبل ثادحال قلطنملا هرايتعاب «ناسين ١

 يذلا رايتلا اذه .لكك ةيبرعلا ةقطنملا يف يموقلا رابتلا ىلع ةرمتسملا ةرماؤملا نم ازجتي ال ءزج
 فوفص يف ةمدص نم هتقلخ امو ناريزح نم سماخلا ةميزه دعب ةريبك ةروصب نانبل يف شعتنا
 يتلا «ةيكيمانيدلا»و ةينانبللا ض رآلا ىلا ةينيطسلفلا ةمواقملا لوخد دعبو .ةيبرعلا ريهامجلا
 اهب موقت تناك يتلا ةيلوطبلا تايلمعلا ربع ينويهصلا يبرعلا عاربصلا نيخست لالخ نم اهتقلخ
 يمانت نم فاخت يتلا ىوقلا عيمج دوهج زكرتت نا قالطالا ىلع برغتسملا نم نكي مل كلذل .كاذنأ
 كلذلو .اعم يسايسلاو حلسملا ,ينيطسلفلاو ينانبللا هيقشب رايتلا اذه بريض ىلع يموقلا رايتلا
 شوعك لالج لضانملا) نانبل يف ةينيطسلفلا ةروثلل ديهش لوا نوكب نا ابرغتسم نكي مل اضيأ
 يبرعلا ثعبلا بزح يلضانم نم "١47( ماع ينانبللا يناثلا بتكملا زاهج هلاتغا يذلا

 نيلضانملا نم اددع لمحي «صان» ىلع رانلا قلطي نا اضيأو ضيا ابرغتسم نكي ملو .يكارتشالا
 ..ةمواقملا قدنخيف حالسلا نولمحي مهو ةيبرع راطقا ةدع نم ًاديهش 7١ مهنم طقسيو نييثعبلا

 طيختلاو ..فده وا ةياغ نودب تناك الو ,غارف نم تآن ملو .ةيوفع نكت مل ثادحألا لك

 حلسملا دوجولا نم ءاهغيرفت. دعب نهارلا تقولا يف ةينانبللا ةحاسلا هدهشت يذلا يفئاطلا

 ثعبلا بزحل يسايسلاو حلسملا دوجولا .قيوطت, دعبو ةينيطسلفلا ةمواقملل يسايسلاو
 يه ىوقلا هذه نا ىلع ليلد ريخ وه :ليضالا يموقلا رايتلا فارطا رئاسو يكارتشالا يبرعلا
 اعباط ةهوبشملا ىوقلا تاكرخت ىلع درلا ذخاي نا نود لوحي ناك يذلا حباكلا لكشت تناك يتلا
 اهمعدت يتلا فارطالاو ىوقلا هذه تاططخم ةمدخ يف ساسالا يف بصي ارمدم ايقئاط

 ةيفئاطلا ىوقلا ماما ابحرو اعبساو لاجملا تاب ,يموقلا رايتلا قيوطتو ةمواقملا جارخا دعيف
 يموقلا هراطا نع نانبل ريهامج لاضن فرحل اهتاعاقياو اهتاكرحت ف مغانتتو حرمتو حرست يكل
 هاجتاب جاجوعالا ميوقت ديعن تاجافم ةلبقملا «ناسين ١١١ ىركذ انل لمحت لهف . حيحصلا
 !؟نانبل يف يموقلا رابتلا حلاصل ةلداعملا حيحصت

 دومصلا :نهارلا يبرعلا عقاولا يف ةئيضملا ظاقنلا ىلع ةصخاش اننويعو لاؤسلا اذه حرطن
 لاضنلاو .يناريالا ماظنلا اهنشي يتلا ةيبوعشلا ةمجهلا هجو يف ابعشو ًاأشيج قارعلل يل وطبلا
 هاجتاب ينويهصلا ودعلا راسحناب هرامث يتؤي ادب يذلا ةينانبللا ةينطولا ةمواقملل يمحلملا
 دوهبلا بيرهت ةيلمع «ءلطب» ظاقسا ىف ناذوسلا بعش هققح يذلا راصتنالاو .ةلتحملا يضاراألا
 يتلا تاصاهرالا رئاس ىلا ةفاضالاب يريمن رفعج «ديفيد بماك:ل لوألا قفصملاو ءاشالافلا»
 ىلع تارشؤم اهنا .:يبرعلا عضولا يف ةنهارلا يدرتلا ةلاح مغر لؤافتلا ىلا وعدتو ريخلاب رشبت
 [1.ةيبرغلا ةمالا يف مُئادلاو ليصألا رايتلا وه يموقلا رايخلا نا

 يبعرملا زياف

 ؟؟* _ ١ هله ناسين ؟؟-١ 7 ذدعلا  ةيبرعلا ةعيلطلا



 كل ا
- 0 00 2 0 1 0 

0 00 0 0 

00 00 

 هب تدعاصتو ..ناملا فصقي تأدب

525 2 0 00 2 0 0 

 ل ا

 اهيمسي نا ضعبلل ولحي يتلا برحلا هذه

 لمحت نا الا لمتحت دعت مل «جيلخلا برحب
 لوا ةيناريا  ةيقارع برحك يقيقحلا اهمسا

 رئاظنلا  تايمستلا ضعب قالطا نكمي كلذ دعب مث

 نكل ةيبرع  ةيبرع وأ ةيناريا  ةيناريا برحك اهيلع
 .عوضوملا قيمعتو ةيضقلا ليصافت ليبق نم لظي كلذ
 ؟!نامل

 امهتاقالع تداس نيرواجتم نيدلب نيب برح اهنا
 دصرتلاو رتوتلا رهاوظ نرقلا اذه لئاوا ننم
 ةيدودح لكاشم نع  مهوتي امك  اديعب نيلدابتملا
 يبدابق نيب ةيصخش تارفانم وأ رملاو ءاملا ْق ةرماع

 لب لحلل ةلياق  كلذك رمآألا ناك ول تناك «نيدلبلا

 دعاوق ةماقاو راوجلا نسح فارعا قيرط نع مسحللو
 .كرتشملا ..نيفرطلا حلاصل مائولا

 نيب يقيقح عازنل ليقث فلم ىلا برقا ةلاسملا نكل
 يأ ,ةيادبلا ذنمو (ناريا) امهدحا مهوت ,نييوق نيفرط
 ,ةيتاذلا هتوق «لامتكإ» نا ريثكب ١41/4 ماعلا لبق
 يجيتارتسلا موهفملا يف ىمسي ام قيقحت ىلا ةحماطلا
 الأ مشع ل  ةميحص الثاقأ) «يويحلا لاحملا» أديم

 مل نا :,يقارعلا ..رخ >آلا فرطلا ةوق «دددحت» قيرط نع

 .قيرط نعف رشابملا ءاوتحالا قيرط نع نكي
 .مئادلا فازنتس الا

 ءاطسو لهج راركت داس اماطراركتلا ليبق نم نذا
 لوقن  ةنسحلا ريغ اياونلا يوذ لهاجتو ريخلا
 امدنع .ددرتت مل ةيولهبلا نارا نا راصتخابو
 يناثلا ادبملاب نيعتست نا لوألا أدبملا قيقحت لاحتسا
 تعضو قارعلا يف ةيدركلا لامشلا برح نا ليلدب
 ,شازجلا» قافتا عيقوتل ىلوألا تاعاسلا ذنم اهرازوا
 لالخ قارعلا مدق !تاذلاب ناربا ..عم 19106 ماع
 تاضيوعت نع ثدحتي نم ملعيل) آماع رشع ةسمخ
 نم رثكا (سمخلا تاونسلا برح ةجيتن ناريال
 الصأ صصخم وه امم نينالملاو ةيحض افلأ نيعيرأ

 .ةيمنتلا و ءاننلل

 آدبملا دامتعاب تدارأ دقف ١914 دعب ام ناربا امأ

 يفلا لامشلا برح لقنو قيرطلا «راصتخا» لوألا

 بونجلا ىلا قارعلا دض هاشلا ناريا اهتمعدو اهتحجا
 ريجفت فدهبو ...يبهذم رابتعاب حيولتلا قيرط نعو
 .لخادلا نم قارعلا

 ماع نيدلبلا نيب ةماعلا ةهباجملا تناك اذه نم

 م ناسيت م2  ةيبرعلا ةعيلطلا - 5 !٠ ”٠١ ددعلا

 ًاراركت  يتلاو 6

 دعاست ام رذقب الا ةرشابملا اهيايسأل  لقألا ىلع انرظن

 فلم حتف ىلا ةدوعلاب هبيبش عاّرن لك يف امكو هذه

 ةهجو نم  ةيقيبقح ةميق ال

 اهيفف ةرشادملا ريغ بابسالا نع ثحبلاو هتاذ عازنلا

 نم صاقتنالا فدهي فنعلا لعف ةسرامم ؟برحلا ام

 متد فيك نكل .انسح .مصخلا  رخآلا فرطلا ةدايس

 ىلا ةراشالا ردحت انه ؟برحلاب ءىداملا فرطلا ديدحت

 : نيتمهم نيدظح ةحالم

 /طابش رخاوا نيب ام ةروصحملا ةرفقلا يف :ىلوآلا

 ءاصيجا مت 19/8٠١ ريمتيس /لوليا ىت ىتحو ١91/4 رياربيف

 وجلا يف قارعلا دض كاهتنا ةثداح )١55١( نم رثكا

 0 1 ل ا ا 0 1

 اهتللخت (ةيندم فادها دض ةصاخ) رحبلاو رملاو

 ينب مهنم «ددجلا» ناريا ةداق نع ةرشابم تادندهت

 نآأل ىلوألا» نوكتس هدالب ناب لئاقلا هسفن ردص

 تاوقلل ةيلعف رماوا تردص دقل ...ةدشدو برضنت

 لب قارعلا ىلع رصتقت نل يهو كرحتت ناب ةيناريالا
 ةقطنم يف ةيبرعلا لودلا عيمج حستكت فويس

 .(1910/9 /8/1١١// خيراتب «ريفسلا» ةديرج) ,.جيلخلا

 ةيداربا كنصق تايبمع اضيأ  برحلا  اهتقدسو

 طقن ندمل 198٠١ ريمتبس /لوليا نم عيارلا يف ةزكرم

 نوكت انه .ةيقارعلا ةيطابرزو يىلدنم .نيقئاخ .ةناخ

 اهب مّئاقلا فرطلا ديدحت متو تأدب دق ةيلعفلا برحلا

 موحجهلا اما :برحلل ينوناقلا فيرعتلا ءوض ْق

 24 - 1: مان ملا نتجت ماجه -



 نم نكي ملف ةيناريالا يضارألا لخاد لغوتلاو يقارعلا
 ءاسكاعم» اموحش ناك لب :تالضعلا ضارعتسا ليبق
 نع عافدلا فده نامضل ءادتعالا زكارم ديدحتو دصل

 .سفنلا
 يف ارتموليك اذك ةيقارعلا تاوقلا تلغوت اذامل اما

 214/7 ماعلا لبق بحسنت ملو تلظو مصخلا يض ذارا

 اهزكرمت تاحاسم نم صقنت وا ديزن نا اهيلع ناك له
 مث ةفطاخ برحب موقت نا «ضورفملا» ناك له وأ كانه
 ةريخلا يوذل اهكرتن ليصافت اهلك هذه .اهجاردا دوعن

 لك يف ةلأسملا نكل .ةصاخ ةيركسعلا ,ةيجيتارتسلا
 يرهوجلا لاؤسلا ىلع بيجت نا نم دقعا  لاوحالا
 لوصح لاح يف - عبط مب ناك يذلا اذ نم نكل :يلاتلا

 غازدلا ديمجتب ديمحجتم ناربا لوبق نمضي نا  ثدح ام سكع

 ريثُي يئادب دانعبو ضرفت مل وا ؟مالسلا فلم حتفو
 ةيمالساو ةييرعو ةيقارع ضورع ةلمجل ةقفشلا
 انه ؟عازنلل يئاهن دح عضول 1187 دعبو لبق ةيملاعو
 عازنلا نماكم دحا ىلع - ىرخا ةرم ديلا عضد
 يوذ  ةبلاطمل ةيناثلا ةظحالملا داريابو ةريطخلا
 ريخلا ءاطسو نم قرف ال ةجذاسلا وا ةنسحلا اياونلا

 لب ال .برحلا ةلاطا نع لوؤسملا فرطلا ديدحت
 ريدقت ةيحانل طقف سيل .ةلاطالا هذه فادها ديدحتو
 ةلاطالا هذه ءارج نم نيفرظلاب تقحل يتلا رئاسخلا
 ةوعدلا لالخ نم :ناريا ةياغ رابتعالا نيعب ذخالاو لب
 ميهافم لكل افالخ يقارعلا ماظنلا طاقسال :ةحبرصلا
 ةوعدلا هذه تقلطنا ملعلل) ىلودلا نوناقلا فارعاو

 . (برحلا عالدنا لبق
 تايثيح مهفل ةيرورضلا ةئطوتلا هذه نم اقالطنا

 ريسخألا ديعشضتلا ىيزفم باعبتسا نكمي عارصلا

 سرام/ راذإ رهش نم عبارلا يف ادب يذلا :برحلل

 . 1: م17 من11 وحطت معفوجتت 15

1 0 
 ا 0000 0 0 6-0 0 -- 3 ا 2 3

 0 ربا 270340

 لوهلاب وا فدصلل اي  ةلكاشلا تاذبو تئافلا

 سمخ لبق نيدلبلا نيب برحلا ترجف يتلا  فدصلا
 برضب ناريال ةيقيقحلا اياونلا ءفيلغت» يا .تاودس
 يقارعلا بارتلا لخاد ةيندم فادها

 ناك :نييناردالا لغفلاو باطخلا ىف ديدج ال نذا

 ريبكلا موجهلا ذيفنتل ءهيومتلا» فدهب ديعصتلا
 ينم يذلا عيرذلا لشفلا دعب ام ذنم رظتنملا «ريخالا»

 تاذ يف يضاملا ماعلا نم ريداريف/ طابش يف هل ريظن هب

 ةرم  يقارعلا ؛«خفلا» ناك ثنح (راوهالا) ناكملا

 ام موي اهل ريتخا يتلا ةيتآلا ةمجهلا راظتناب  ىرخا
 وا (راذآ /سرام ؟١) زورونلا ديع لبق اما نيفنتلل
 ةنقارعلا تاياسحلا نا املاط قرف ال هدغب ..وا هءانثا

 ,تقو يا يف ذفني نا نكمي حوجهلا نا ساسا ىلع ةمئاق

 وينوي /ناريزح رهش ذنم) ةعاس يا يفو موي يا يف
 ىلع قاسو مدق ىلع راج دادعتسالا ناو ١15/14( يضاملا

 امامت اهقحس لب طقف ةديدجلا ةمحهلا ءاونحا مدع

 موجهلا يف ىرخا ةيجيتارتسا ىلا اهدعب لاقتنالاو
 .يناريالا قمعلا فو دانضملا

 ةبقترملاو - ةعيبطلا ىلع  ةروظنملا جئاتنلا يه ام
 ماظن ترشح يتلا ,ةزيوحلا روه يف ةيئاريالا ةميزهلل
 برحلا قزأم عاق يف ىضم تقو يا نم رثكا نارهط

 :ةيلخاد ةينارنا ضحم بابسال اهتلاطا دارملا

 ةريخ نم ءاولو ةقرف ةرشع يتنثا ةدافا تمن

 يف نييناريالا سرحلا لاجرو ةحلسملا تاوقلا لئاصف
 ترفسا اهنايب ةعلطم ةيكريما رداصم اهتفصو ةكرعم

 اهيف ناريا رئاسخ ريدقت مت ناريال ؛ةيساق ةميزه» نع
 نم رثكاب ةيعانصلا رامقالا ريع ةطاقتلا متام لالخ نم

 عطتسي مل ثيحب لوهلا نم تناك ةميزهلا ةعانش -

 اذكن اهلي وأتو اهريدربت  ةداعلا ترج امك  ناريا ةداق

 ةرابع ةرارمب هسقن ينيمخلا اهرصتخا لب .تيكو

 ليوط تقو رميسو .«بجاولا ةيدات تمت دق مهملا»
 ثيداحا قالطا ىلع نارسهط ارجتن نا لبق ليوطو
 دعب .ةلوهملا اهرئاسخ مجح «ريغصت» فدهب هيؤمتلا

 وحن ةيرشبلا تاجوملا عفد ىودجو ةيقادصم نادقف
 .متحملا ءانفلا ةقرحم

 رثكا :ةيقارعلا ةحلسملا تاوقلا تدادزا لباقملابو-

 دقو ةيلاتقلا اهتاردقبو اهسفنب ةقث ءىضم تقو يا نم
 يداحلا ذنم لماك عوبسا ةليط راهنلاب ليللا تجواز
 ام اهنم كراعملا فذنعا ضوخل .تئافلا رهشلا نم رشع

 ضيبالا حالسلاب هجول اهجو من
 صوقنملا مالسلا آدبمل ةيقارعلا ةدايقلا ضفر -

 ..و ةيندملا فادهاإلا فصق مدعب ددحملا ازجملا

 نارهط نم ةفوشكم ةيلاينحا ةلواحم يف ؛ةيرحبلا
 ةيلاتقلا ةوقلل ةقعاصلا عارذلا ةيلعاف ديدحتل

 .وجلا حالسي ةلثمتملا ةيقارعلا

 برضلاب حالسلا اذه رمتسيس قلطنملا اذه نمو
 رسك فدهب يناريالا قمعلا لخاد لصاوتملا يمويلا
 .لماشلا مالسلا ضفرب نارهط ةساس دانع ةكوش

 ةيقارعلا تايرضلا ناش ؛ريغصت» ناريا ةلواحم

 ضرا خيراوص- ىلوالا ةرملل_هيجوتب كلذو ةعجوملا
 نماهنم ةدودحم دادعا ىلع تلصح دادغبي وحن ضرا-
 ءنميات يادناصلا» تمعر امك سيلو .ةيبرع ةهج

 خيراوصلا هذه عنصت يتلا يه نارا نا نم ةيندنللا
 !؟ةيتاز تاءافكب

 تاجاف يتلا ةينئادملا  ةيندملا فادهالا برح

 يضقنملا سرام /راذآ رهش نم عبارلا ذنم ضعبلا
 ماعلا يارلا دوعت امك ايدايتعا ايموي ىرجم ذخاتس

 ,ايملاع  ايمالسا  ايبرع ؛زتهي مل يذلا دلبتملا ينانالا

 لصفلا ةملك لوقو همارتحا ضرفل تاونس سمخ ذنم

 بيستي يذلا يناريالا ..رخآلا فرطلا ةناداب قحلاو

 نيبيعشلا ءانبا ءامد نم ديزملا قارهاب موي لك

 :برحلا ةلصاوم ىلع تنعتملا هرارصاب نيرواحتملا

 ىلع هل يدصتلل ةبسانملا ةمزاللا تاءارجالا ذاختاو
 امهاوسو ةيداصتقالاو ةيساموليدلا :تايوتسملا لك

 انه هتاباحمو هعم فوشكملاو موتكملا لزغلا لدايت لدب

 .كلانه ..و كانهو

 نل  روظنملا لبقتسملا يف  ةرمتسملا ندملا برح -
 /لوليا لئاوا ذنم اودوعت نيذلا نيبقارعلا ءىجافت

 يه برحلا نا اهادؤم ةعانق ىلع ١98٠ ريمتيبس

 نيب .ةنيدملا ..و ةهبجلا نيب ةيقيقح ةفاسم الو برحلا
 انه ضيارلا يركسعلا ريغو كانه ضبارلا يركسعلا

 .راودالاو بايثلا فالتخاب ناو لتاقم امهالكف

 يتلا بابسالل تاونس سمخ لبق تادب دق برحلا

 ةجردلاب ةيناريا  ةيقارع برحك لاقملا ةيادب يف تدرو
 نيذلا لك ىلع دامتعالا نود نم كلذك يهننتسو ىلوآلا

 يفرط دحا ىلع لقالا ىلع مهمارتحا ضرف نع اوزجع
 الا ايقيقح اطيسو نوكي ال طيسولاف (ناريا) عازنلا
 نيعزانتملا نيفرطلا مارتحاو ةقث بسكب عتمتي امدنع

 لبق أدب امك ؛داضملا ..يقارعلا موجهلا أدب دق نذا

 نع عورشملا عافدلا قح نامضل تاونس سمخ وحن
 ريثكب عشبا برحلا نا رخآلا فرطلا ماهفالو سفنلا
 ناردا لخاد ةيسايسلا ةطراخلا كبري دق مالس نم ادج

 [1.دغلا

 86 _ ١546 ناسيت ؟؟- ”٠١ ددعلا  ةيبرقغلا ةعيلطلا



 .ةرهاقلا ةعماجب ةيسادسلا ةيرظنلا ناتسا -
 .ادفي ةيبرعلا ثوحبلا دهعمب ةيموقلا تاساردلا ذاتسا
 ؛سيراب .دادغب ؛قشمد .موطرحلا :تاعماج ُق رئازلا ناتسالا -

 .رويرأ نأ ناغيشتيم .دروفسكا
 ضيبالارحبلا لود نيب يملعلا نواعتلل ةيلودلا ةيدمجلا سيئر -
 .ايلاطبا] طسوتلا

 ١9.6 نانسيت ؟؟- ٠١5 ددعلا  ةيبرعلا ةعيلطلا - 5"

 ب

 روصتي امك طقف اهرصانع دمتست الو دوعت ال ةيموقلا
 مادصلا ثادحا نمو رصاعملا بيرقلا كلذ نم ضعبلا |
 نرقلا ةيادب يف ةينامثعلا ةفالخلاو ةيبرعلا ةروثلا نيب |

 عم ةفلتخملا انتاعارص اهتبقعا يتلا نيرشعلا

 عمموتلاو يضويهضلا بصتخللا مث ينرغلا سعتسكا |
 رهوج اهنا .ديدجلا ملاعلا نم نيمداقلا يذلا ع

 ةبارق ذنم ةقطنملا هتشاع يذلا ي

 ىلا عفترت ةرات ةيقاعتم تاحوم يهو .انرق نيريشع 2”

 وع داو ةملكلا هذه ددرأ لظأ قوي شمام

 ىلوح نم ضفنا ول ىتح ةعانقلا هذه ىلا |
 نع نالعا اهنكلو ردقلا توص طقف تسيل اهنا .عيمجلا
 فصن ةبارق ذنم انتما هشيعت يذلا روطتلا ةعيبط
 ةفيظو يه ام .ةيادب يف شيعن لازن الو نامزلا نم نرق
 ةقيقح فشتكيل بقنيو ثحبي نا ؟يسايسلا للحملا

 كلت تالعافت راسمو هطيحت يتلا تاريغتملا

 ال يتلا ةيفخلا ةقيقحلا فشتكي امدنعو :تاريغتملا
 نم الا اهمهفي ال يتلاو ةيداعلا ةدرجملا نيعلا اهارت
 ةربخلا اهتلقص ةنيعم تاناكما ةعيبطلا هتبهو
 ' ريصيف ,رخآ بناج نم ةفرعملاو بناج نم ةيرجتلاو

 هتضرف يذلا ريصملا كلذ وحن روطتلاب عفدي نا هبجاو
 الكوت اذه سدل .ءايشالا رهوجو ايبلعلا ةوقلا

 هيناعم قدأ يف ةسايسلا ملع وه اذه نكلو امالستساو

 وه اذه سيلاو .لماكتملا هقطنم تائئزح صخأو

 ٍْق ةيسكراملا هلوح يهحات يذلا ديحولا روخملا

 اهميهافم يف ةيبرغلا سرادملاو ةيركفلا اهديلاقت
 ؟ةيعضولا

 اذهل يسايسلا دوجولا رهوج يه ينب اي ةبورعلا
 ىدعمب يهو .يمتنت هيلا يذلا ملاعلا نم ءزجلا

 ىلا ضفخنت ةراتو ,.ةبوق ةفينع ةخماش اهد اذاف ةمقلا

 ددرتت ةيواهتم ةفيعض تلوحت دقو اهب اذاف عاقلا

 انركذو قبس امك يهو .اهدوجو نع نلعت نا يف ىتح ا

 ةيحان هذهو كلذك يهو .اهتعيبط ثيح نم ةبكرم |
 ةيلك :ليلحتو لمأت ةفقو اهءازا فقن نا انل نآ ىرخا
 ةقالع درحم تسبل ةيموقلا ةيورعلا .ةلماشو

 نم ماظنتلا كلذ رصانع دحأاك ةيسايسلا ةقالعلا

 هلام لك يا ةيسايسلا ةقالعلا . تادلاثملاو تابقالخالا

 يموقلا عمتجملاو نطاوملا وا درفلا نيب ةقالعلاب ةلص !
 يف يراضحلا هدوجو دمتسي هنمو يمتند هلا يذلا

 نع اهلصف نكمي ال ثيحب ةبورعلا ميق يه تايلاثملاو | ميقلا نم ةعساو ةقتوب يف رهصنت يبرعلا انموهفم |
 ماظن ةبورعلا .تناك ىوعد يأب لماكتملا لكلا كلذ

 ىلا دوقتو ضرتفت تايلاثملاو تايقالخالا نم لماكتم '
 عيطتسي لهف .ةيسايسلا ةقالعلاب نيعم كارداو موهقم
 ندذلا ينتافسلا انملاعل نورظنملاو انددل نوركفملا

 نا ةيموقلا يا ةيملكلا هذه انقلطا املك اودوعت

 اوعي نا هريغو وسورو تشيف وحن نولورهي اوعرسي |
 اوعرسي نا اضيا مهيلع نا اومهفيل كلذ ىنعم |
 اوأارقيو يبارافلاو نودلخ نبا تاباتك اوديعتسيل |
 ءاقلخ لئاسرو ةيواعمو يلع بطخ ةقدو ةيانعب :

 ةبورعلا هذه ىنعم اومهفي نا اوعيطتسيل مالسالا
 جيسن يف نوكتت اهنم يتلا رصانعلا نيب اوطبريلو ,

 ممسنفب نا ىلع رداقلا يراضحلا كاردالا نم دحاو 1 000

 انتما لبقتسم ددحيو رصاعملا انعقاو نيضتحيل 70202

 يف ةيراضحلا انتفيظوو ةقالخلاو ةيحافكلا انتكرحو |
 ؟ةمداقلا مأ وعالا 5

 يموقلا خيراتلا جذامن عباتن نأي ً[ادبنلف أ

 ةيموقلا ترهظ فيك .يبرعلا عقاولا جراخ يف رصاعملا ا

 لالخ :يبوروالا ملاعلا يف يموقلا حوهقملا روت فيكو |
 سئاه» لوقي ؟رشع عساتلاو رشع نماشثلا نينرقلا
 يملاعلا رظنملاو يموقلا موهفملل خرا نم ريخ ءنهوك
 فصنلا نم رثكا ىلا دوعت ال ةيموقلا» :ةبموقلا أدبمل

 ال ةيموقلا» فيضيو ..رشع نماثلا نرقلا نم يناثلا |
 | ةلصلا ةميدع يهو ةثيدحلا ةراضحلا عم الا روليتت
 ١ طقف اهدرم تاظحالملا هذه .«ةراضحلا كلت ريغب

 ضرتفي يموقلا موهفملا نا عقاولاو .ةيبوروالا ةربخلا
 :ةيسايسلا هتالعافت سرامب نا عيطتسيل ثالث رصانع

 موهفملا نأل ةمئاقلا عاضوالا ىلع ةروثلا (الوأ)

 ةروثلا عم كلذ ققحت دقو .ةروث وه هتاذ ُْق يموقلا

 | .ةيعاطقالا مظنلا دض ةروثلا تددحت ثيح ةيسنرفلا
 | ريصت ثيح ةيبعشلا ةدايسلا أدبمب ميلستلا (ايناث)
 / ةعامجلل ةلماشلا ةبلكلا ةدارالا اهدرم ةبعريشلا

 | ايلع ةدارا ىعست ثيح يزكرم يسايس ماظن (اثلاث) |
 ظ .ماظنلا كلذ يف ىوقلا فلتخم باعيتسا
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 دوجولل ىنعملا اذهب يموقلا موهفملا طبترا
 كلذ اهعومجم نم نوكت سمخ صئاصخب يسايسلا
 هيلع قلطا يذلا لماعتلاو دوجولل يلاثملا جذومنلا
 هذه لوا .ةيسايسلا ةيموقلا حالطصا يبوروألا هقفلا

 سيلو رح يموقلا عمتجملا .ةيموقلا ةيرحلا ميهافملا
 ةفيظولاك ىوعد يأب يموق عمتجم يا قح نم

 مكحتب قا رطيسب نا يعامتجالا مدقنلا وا ةيراضحلا 0

 1101771 نببجج

 هجولا يه ةيموقلا ةيرحلا .رخآ يموق عمتجم يا يف
 موهفملا اذه طبترا .ةيسايسلا ةيموقلا أدبمل يونعملا

 ميهافم يف تبسرت دقل .ةيطارقميدلا مظنلا ةرهاظب

 وأ همكحت انعمتجم نا .ةيطارقميدلا مظنلا سيسأتو انديلاقت ُِق ةيسامسلا ةيموقلا موهغم تضرف ينلا

 فرعي نا نكمي ال ةيموق ريغ ىوق هريصم يف مكحتن
 اهيناعم عسوا ِق ةيطارقميدلاو .يطارقميدلا عقاولا ا

 .نطاوملا وأ درفلا ةمارك مارتحال يقيقحلا روحملا يه

 ىلع موقي ماظن يف الا ةلعاف ةقيقح ربتعي ال نطاوملاف
 ىوتسم ىلا عفترت ةاواسملا ثيح ةيطارقميدلا موهفم
 دوجولل ةقلطملا ةيلاثملاو ةيساسأالا ةدعاقلا

 مظنلا رايتخا يف قحلا .ةيسايسلا ةسراممللو '

 6 دع دف

 س1 قا

 ىلع نيعتي يتلا دعاوقلا عضو يف يا نيناوقلاو ا

 لمكيف يتاي ةيمويلا هتاسرامم يف اهعبتي نا نطاوملا
 اذه نا ىلع .ةيموقلا موهفمل ةفلتخملا رصانعلا هذه

 قبح نم ناك اذا هنا ىنعمب ةيبلغالا قحب طبتري قحلا
 دّنَقُيو شقاني نا ةعورشملا ةضراعملا مساب نطاوملا
 ةيبلغالا هيلع تتوص ىتمف هذاختا داري نوناق يأ

 ةضراعملا ىلع اضيا ايراس ىحضأو ةيلقالا هب تمزتلا

1 
 نوت

 نيرخآلا مارتحا (اسداس)

 .ةينانالا مدعو نيرخآلا بح (اعباس)
 ةاواسملا (انماث)
 لادتعالا (اعسات)

 روطتلا (ارشاع)
 تاذلاب ةقثلاو ناميالا (رشع يداح)
 ةيراضحلا ةفيظولاب ناميالا (رشع يناث)
 اهنا ىلع ةيويندلا ةايحلا ىلا ةرظنلا (رشع ثلاق)

 ةاناعم
 .ةيحضتلا ىلع ةردقلا (رشع عبار)
 ةيقيقحلا ةيفلخلا يه رشع ةعبرألا ءىدابملا هذه

 لك لبقو الوا ينعت اهنا .ةلوجر ةيموقلا نا .ةيبرعلا
 لمحت ىلع ةردقلاو فقاوملا يف ةبالصلا رخآ ءيش
 تناك امهم تاذلاب ةدحضتلل دادعغتسالاو ةيلوؤسملا
 الا دنس الو ريصن ال ثيح فقومل ةهجاوم اهنا .جئاتنلا

 | ديلاقتلا يف يهو .ةيسايس ميق يه يموقلا موهفملا ! | اهتليصح نم نوكتي يتلا سمخلا رصانعلا هذه |

 روصت نم قلطنت ةيبرعلا ةيموقلا .ىرخا تابقالخا |
 ١ ميقلا نا وه يركفلا اهئانب يف ةيادبلا ةطقن نا الا : اهب ملستو اضيا ميقلا هذه ىلا يهتنت اهنا مغرو .رخآ
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 تايقالخالاو ميقلل لماكتم ماظن نم ءرج ةيسايسلا

 يتلا تايقالخالاو تايلاثملا كلت يه امف .ةيلاثملا

 موهفملا ىلا دوقت ناو دب ال يتلاو ةبورعلا اهنم قلطنت
 ؟لماكتملا كاردالا كلذل ةمزال ةجيتنك يموقلا

 ةايحلل ماظن يه انثارتو انديلاقت ف ةيموقلا - ب

 يمويدلا لماعتلل رهوجو يناسنالا كولسلل نومصضمو

 عيطتسي الو دحاو نأ يف كلذ لك اهنا .دوجولل ةرظنو
 يف قمعت اذا الا ةفلتخملا داعبالا كلت مهفي نا للحملا

 كلذ وه امف . تايلاثمو تانقالخأك ةيورعلا رهوج

 ؟رهوجلا
 ناسنالا اهنم نوكتي يتلا ةيساسالا رصانعلا

 عيمح تعبن هنم يذلاو يخيراتلا انثارت يف لماكلا

 ةيسايبسلا كلت كلذ يف امب ةيراضحلا انميهافم

 ارصنتع رشع ةعبرأ لوح اهرولين نا عيطتسن

 يناوالا نف اعون نوكت داكت اهنا ثيحي ةلخادتم

 جيسنلا كلذ انل مدقت اهعومجم يف اهنكلو ةقرطتسملا

 :ةيبرعلا تايقالخالل لماكتملا

 ةلوجرلا (الوأ)
 ءايربكلا (ايناث)
 ةماركلا (اثلاث)

 ءافولا (اعماوز
 ةيلوؤسملاب روعشلا (اسماخ)

 . [ مامر نمطمتت مهمتتات - 7

 تضع تن للا نت تدار سيح تت هيض مي نيد

 و

 ريغ ةرماغم اهنا ؛ع ونخلل ضفر اهنا .تاذلا يف ةقثلا
 ال ثيح لوهجملا رايت يف تاذلاب ءاقلا اهنا .ةبوسحم
 نا ينعت اهنا .قح ىلع اننأب ناميالا الا ريصن الو دنس

 ةأرما لكو لطب هيف لجر لك ىحضأف لوحت دق عمتجملا
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 ترسم"

 | ال نيذلا كئلوا ةهجاوم يف ةعلق هيف لزنم لكو لجر هيف
 .ةعورشملا قوقحلا باصتغاو ءادتعالا الا نوديري

 ي ورت يتلا ءامدلا ةغلب .ةيناسنالا ةيرحلا ةصق اهنا

 ةيبرعلا ةماهشلاو ةعاجشلا .ءاخسو مركب ضرالا

 بوؤرحلا ةصقو .ءاقدصالا لدق موصخلا اهب فرتعا

 .جذامنلاب ةرماع ةيبيلصلا

 سيل لادتعالا ضرفت كلذل ةيسايسلا ةبورعلا
 ءاطعلا ىلع ةردقلا تابثاو ةهجاوملا يف ددرتلا ىدعمب

 سفن هل ةعامجلا يف رصنع لك نا ىنعمب نكلو
 ةعامجلا يف ةيلضفالا ريصت اذكهو .قوقحلا

 هزهف ىقيلعلا ءامتنالا وا لصالا اهدرم سيل ةيسايسلا

 .«ىوقتلا» نكلو يبرعلا عمتجملا اهفرعي ال رصانع
 اهرهوج يف اهنكلو ريثكلا ينعت ةضافضف ةعساو ةملك

 هدحو وه يذلا لماكلا ناسنالا نم بارتقالا ددحت

 نطاوم لك .ةيسايسلا ريغو .ةيسايسلا انتيلاثم روحم
 نيب ةقرفت كانه تناك اذا .هتمارك مارنحا يف هقح هل

 هدرم اذه ناف ةأرملاو لجرلا نيب وا لمعلا برو لماعلا
 لك .لمعلا ميسقتو صصختلا ادبم طقف وه يساسالا

 عم واستم وهو هقوقح هلو هتمارك هل ةعامجلا يف وضع

 .ةماركلا كلت مارتحاب لصتي ام لك ف نيرخآلا
 ةلحرم ف .ةمئاد ةروث يهو ةروث يه ةيموقلا

 .لجرلا رود نع لقي ال يذلا اهرود اهل ةآرملا ةروثلا
 مازتلالاو لب ةكراشملا يف اهقح طقف كلمت ال يهو

 كلذب ةطيترملا ةفيظولا ءادا ىف ةيلعفلا ةمهاسملاب

 بهذيلف اليلد كلذ ىلع ديري نم .يموقلا عارصلا
 ةيزاغ جرخت اهتاوقو ةيسنرفلا ةروثلا ةصق ىرحتي
 ةصق عبتتيلو ةاواسملاو ءاخرلاو ةيرحلا مساب ابوروا
 ةبالصب وزغلا كلذ ةهجاوم فقت ةيناملالا ةيموقلا

 زربت نيح طقف ال رصاعملا خيراتلا اهفرعي مل ةلوجرو
 عارصلا ةمحلم تاحفص عورأ رطستل ةيموقلا ةملك

 بهذن اذامل نكلو .هتاذ قيدقحت ليبس يف يناسنالا

 جذومن نم رثكا يف يبرعلا خيراتلا انماماو اديعب
 ناو هوسانتي نا انتيموق وخرؤم دوعت دقو دحاو
 ؟يبوروألا خيراتلا نم طقف اهدمتسن ريعلا اوروصتب

 ةلودلا ءانبل تدعا يتلا ةيبرعلا ةمحلملا تاحفص نيا

 رصنلا تققح يتلا ءاسنلا“ نكت ملا ؟ةيومالا ةيموقلا
 نهفويس نجرخا امدنع كومريلا ةكرعم يف يبرعلا
 ؟رارفلا اولواح ول لتقلاب نهجاوزا نددهيل

 ةملكلا كلت هينعت ام عسوأبو لكب ةلوجر ةيموقلا
 ةهجاوم يف ةبالص .فقاوملا ذاختا ىلع ةردق :يناعم نم

 يف افنع تسيلو ةوقلاب ارورغ تسيلو اناوفنع تسيلو
 اذهب يشو .لادتعا اضيا اهنا .يوقلا ريغ عم لماعتلا

 ١ الذبت ةلوحرلا تسمدل .فيعضلا ءازا عضاوت ءراطخالا ا

 '" سفنلا عم ةحارص كلذل يهو .عءاطعو نانح ىنعملا

 نيرخآلا ىلع حاتفنا مث نم يهو ءاطخالاب فارتعاو
 زيمتلاو .زيمت وا ومس نم ةربخلا همدقت ام لكل لبقتو
 سسلو ملعتلا هنكلو ءالعتسالا سل ةلوحرلا ْق

 .هقح قح يذ لك ءاطعا نكلو رورغلا

 وه تانلاثملاو تايقالخالل لماكتملا راطالا اذه

 نع ريبعتك ةيسايسلا ةبورعلا موهفمل يقيقحلا ردصملا
 ' .ةلودلاو نطاوملا نيب ةقالعلل ريسفتك ةيموقلا أديم
 بيترتلا نا دجن ةقالعلا هذه ىلا لصن امدنعو

 نع لصفنت نا نود يتلا ةيسايسلا ميقلل يدعاصتلا
 اذه لمكتف يتأت ةيبرعلا تايقالخالل يلكلا ماظنلا
 ميهاقمل يقيقحلا زيمتلاب انكاردال يعاولا مهفلل راطالا
 .يتاذلا انثارت يف ةيورهلاو ةيموقلا

 بيترتلا ضرفت نا بجي ةيسايسلا ةبورعلا
 :ةيلاتلا ءىدابملا يف يلزانتلا

 رمالا يلول ةعاطلا ادبم (الوا)
 .ةمآلا عم نماضتلا آدبم (ايناث)
 دسحجلا ءازِحا عيمج نيب كسامتلا أديم (اثلاث)

 .يسايسلا
 تايئزج ليصافت ف فالخ عم داهجلا أدبم (اعبار)
 .ةيمالسالا ميقلل ةقلطملا ةدايسلا ادبم (اسماخ)
 .ليصفت ىلا ةجاح ف رصانعلا هذه عيمج
 ضرعلا اذه نم هيلا لصن نا ديرن يذلا ام ح

 ثيخ نم ةحضاو اهنكلو ةبكرم ودبت دق ميهافمل دقعملا
 :اهتلالد

 .ةيقالخا ميهافم نم قلطنت ةيبرعلا ةيموقلا (الوأ)
 ١ دض فقن فوسو انفقو اذامل ةيادبلا ذنم رسفي اذهو
 حلاصملا فلاخت اهنأل طقف سمبل . ديفيد بماك تاسايس

 انتايقالخا ىضتقم نع جرخت اهنأل نكلو ةيبرعلا
 .ةيكولسلا انتايلاثمو

 مالسالا نا .ةبورعلاو مالسألا نيب ةقالعلا (ايناث)

 حورلا هنا .ةبورعلا اهنم قلطنت يتلا ءىدابملا مدقي
 كلتل ةذفنملا ةادآألاو دسجلا ةيورعلا ريصن ثيح

 .اهرصانع ضعب يف ةيلاثملا

 ةيموق لك نع فلتخت ةيبرعلا ةيموقلا (اثلاث)
 لب ةّردمتملا اهتعيبطو يتاذلا اهقطذم كلمت اهنا .ىرخا

 .لقتسملا اهخيراتو

 نا نكمي ال ةيبرعلا ةيموقلا ناف كلذك (اعبار)
 ناهجو :يموقلا ثارتلا ءايحا ةيلمع نع لصفنت
 .ةدحاو ةلمعل

 .ةلاصأ و لالقتسا و زيمت :يسايسلا انقطنم وه اذه

 تابلاثمو تايقالخا :ةيسايسلا انتكرح يه هذهو

 ىرت .ةلوطبلاو ةماهشلا نم قلطنتو ةلوجرلاب ضينت
 نا فيك مهفت ىتمو ؟قئاقحلا هذه انتادابق يعن ىتم

 اذه مساي ثدحتت يشو يسلقالاو يىلودلا اهكولس

 0؟ميهافملا هذه نم طقف قلطني نا بجي عمتجملا

 ا يح اناا مسيو اا يي يي
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 ”""' ملاسلا

 ضفرلاب نطنشاو درو ..ابوروال ةيوونلا ةحلسالا لقن ديمجت هحارتفاب

 ناغير ىمرم يف ًافده لّجسي
 نازيملا يف عوضوم نيرابجلا ةمق ريصم نا ربتعي يتايفوسلا سيئرلا

 «ءاقل» نم رثكا فيرخلا ةمق يف ىرت ال ةيكريمألا ةرادالاو

 يناروم ديلو  كرويوين

 ثيح نم فيشتابروغو ناغير ءاقل دذحت
 عم دقعُت ةدحاو :ناتمق ةمقلا تحبصاو .أدبملا
 ةرودلل ةماعلا ةشقانملا ءانثا فدرخلا لئاوأ |

 فصتنم يف ةدحتملا ممالل ةماعلا ةيعمجلل ةيداعلا
 ءانثا لوا نيرشت /ربوتكا يف وا لوليا /ربمتبس
 ,ةدحتملا ممالا سيسآأتل نيعبرالا ديعلاب لافتحالا

 .15/5 مداقلا ماعلا فصتنم ىف دقعت ةيناثلا ةمقلاو
 ةرادالا نا لوقلا نكمي ىلوالا ةمقلل ةبسنلاب

 ع وبسالا لاوط اهنع ثيدحلاب تلغشنا دق ةبكريمالا

 ةمقلا نا ذإ .«عاقلد اهتيمست ىلع رارصالا عم ,يضاملا

 ءاقللا نا نيح يف لامعا لودجو ريضحتو تقو اهمزلي
 وه فيرخلا ةيادب يف فيشتابروغو ناغير نيب بقترملا
 نم تاونس دعب نيلجرلا نيب براقتو فراعن ءاقل
 .ةيكريمالا  ةيتايفوسلا تاقالعلا يف ديلجلا

 ةرادالا ىف يموقلا نمالا راشتسم نيلرفكام تربور
 ةرادالا رظن ةهجو نييفاحصلا غلبا ةيكريمالا
 عم ةفثكم تاثداحم ءارحا ةرورصد ةلئاقلا ةدكريمالا

 نيب ةيساسا ةمق دقع ىلا لصوتلا لبق تايفوسلا

 هنأش نم فراعتلل ءاقل درجم نا مهغلبا امك نيقالمعلا

 تاقالعلا نيسحت راطا يف ةريبك لاما هيلع ىنبت نا

 .ةييخلاب كلذ دعب لامآلا هذه باصت دقو ةيكريمالا
 تاحيرصت ترسف ةيكريمالا ةرادالا رداصم

 جئاتن عقوت نم فيفختلا ىلا فدهت اهنا ىلع نيلرفكام
 هذه تلاقو .هثودح لاح ِق لوؤالا ءاقللا نم ةندعم

 اقافتا عقوتت ال نكلو .مئاق ءاقللا لامتحا نا» رداصملا
 . قخحلسالا نم دحلا لوح

 نطنشاو درو وكسوم رارق
 ءاقلل ةيكريمالا ةرادالا هيف ىضحت يذلا تقولا ىفو

 يع ويدشلا بزحلا ماع نما نلعا .ةمقلا ءاقلو براقتلا

 ةحلسالا لقن ديمجتب ارارق فيشتابروغ يتايفوسلا
 ىلا ةهجوملا ن5 سا.سا» ىدملا ةطسوتملا ةيوونلا

 يناث نيرشت /ريمفون رهش ىتح ةيبرغلا ابوروا
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 لقن ديمحت ةدحتملا تايالولا نم بلطو .حداقلا

 -اموتدو «؟ غنشريب» خيراوص نم ةهباشملا ةحلسالا

 لوح اقافتا حرتقاو ,ةيبرغلا ابوروا ىلا كوه
 حملاو :«موجنلا برح» ةامسملا ةيعافدلا خيراوصلا

 تمت يذلاو .امههرقع عقوتملا نيتمقلا ريصم نا ىلا

 «نازيملا ىف عوضوم أدبملا ثدح نم امهيلع ةقفاوملا

 تايالولا نم يباجيا فقوم ىلع امهحاجن فقوتيو

 .ةيكردمالا ةدحتملا

 ,ةلبنق» تربتعا ءاهتهج نم ةيكريمالا ةرادالا
 ىلع تدرو .هفقاوم يف ايلصت ةريخالا فيشتايروغ
 ركنتساو .؛تابلا ضفرلاو ءضفرلاب ةرشابم هحيرصت
 هتدقتناو .يمسر حيرصت يف حارتقالا ضيبالا تيبلا.

 نيلرفكام تربور هل ىدصتو ءايمسر ةيجراخلا ةرازو
 كلذك .ةينويزقيلت تالباقم ف يموقلا نمالا راشتسم

 ردزو بئانو .رغرينياو رابساك عافدلا ريزو لعف
 حارتقا ةدكرفمالا ةرادالا تهبشو ما دينك ةيجراخلا

 ميعرلا هب ماق .هل لئامم حارتقاب فيشتابروغ
 هتمساو فينجيرب دينويل لحارلا يتايفوسلا
 نا «:ةيكرسمالا ةرادالا تلاقو .«بمخملا حارتخقالابب
 لدب ؛:ةصيخرلا» ةياعدلا لسوتد يتايفوسلا داحتالا
 ريضحتلاب وا .فينج تاثداحمل ةيدجب هسفن ءيهي نا

 نع ليقو .نييمظعلا نيتلودلا نيب حجان ةمق ءاقلل
 لاجم يف تايفوسلا قوفت ىلع ظفاحي هنا ديمجتلا
 .ايوروا يف ىدملا ةطسوتم خيراوصلا

 ديمجتلا رارق ىنعم
 حارتقال دل د تاردسغت ةنكرتفالا ةرادالا تطعاو

 فيشتابروغ
 ثيح نم تايفوسلا قوفت ىلع ةظفاحملا :اهلوا -

 دض ةهجوملا ىدملا ةطسوتملا ةيوونلا سوؤرلا ددع
 .ايؤروا

 يذلا مالسلا ةريسمل يونعم عفد ءاطعا :اهيناثو

 نا ادع .خصفلا ديع يف ةيبرغلا ايناملا ف تقلطنا

 هيف دعتست يذلا تقولا يف هتدم يهتنت ديمجحتلا

 خيراوصلا لقن عورشم ىلع تيوصتلل ادنلوه
 .اهضرا ىلا ىدملا ةطسوتملا ةيكريمالا ةيوونلا

 ضعب ءارجا ضرفي فينجيرب حارتقا ىلا ةراشالاو
 ديمحت نع فيشحيرد ثدحت امدنعف :تاباسحلا

 ماع ابوروا ىف ىدملا ةطسوتقملا ةيوونلا ةحلسالا

 خوراص يا ايورؤا ىلا تلقن دق اكردما نكن مل: 5

 تلقن دق ةدحتملا تائالولا ناف نآلاو .عونلا اذه نم

 ..5 غنشريب» خيراوص نم )٠١8( لصا نم (04)
 -اموت» عون نم اخوراص (454) لصا نم (48)و

 نا ديمجتلا رارقل يقيقحلا ىنعملا نوكيو :«كوه
 هذهل ةبسنلاب مئاقلا عضولا لدقي يتايفوسلا داحتالا

 -. ةيفقاؤلا ناستعا ءايوروا قف ةيووتلا ةحلتالا

 28 - [ : ملا ميدنز" نم 011 مخ 815 -



 اروطت ربتعُي كلذو :ةيبرغلا ايوروا يف خيراوصلا
 ايلك ضفري ناك يذلا .يتايفوسلا فقوملا يف اريبك
 يذلا وه فقوملا اذهو ءابوروا يف خوراص يا دوجو
 يذلاو ؛1187 ماع ديمجتلاب فينجيرب حارتقا ضرف
 مكح مايا هتعبت يتلا فينج تاثداحم فقوت بيس
 . 191 ماع يناث نيرشت /ريمفون يف فويب وردنا

 ديلجب ريكذتلا لواحي هتهج نم فيشتابروغ
 نا ديري كلذب امبرو ,ةيتايفوسلا  ةيكريمالا تاقالعلا
 ةرادالا عمسُي نا ديري امم رثكا نييبوروالا ناذآ مصي
 طوغضلاب رعشت اهتهج نم ناغير ةراداو .ةيكريمالا
 نع ثدحتن انركذ امك يهو ,.فيسشتابروغ ءاقلل

 مزلت ال ناب نيللحملا حئاصن قفو تاءاقللا نم نيتلحرم
 قافتا ىلا لصوتلا متي نا يف لؤافتلا نم ريثكب اهسفن

 كرتت لب :لؤالا ءاقللا يف ةيوونلا ةحلسالا نم دحلا ىلع
 ماع يف هديدحت متي ؛ناث ءاقل يف امدر اهسفنل لاجملا

 . ١ ة8/

 هترادا فقاومو ناغير حومط
 خيراتلا يف هل هناكم ىلا علطتي يذلا ناغير سيئرلا

 يناعي هنكلو :تايفوسلا عم ةمق ةيا دقعل قوشتم
 ؛ هيراشتسمو هتموكح يف ءارآلا فالتخا نم ةريحلا

 نوديري ءضيبالا تيبلا يف هيراشتسم مظعمو وهف
 ريثت عافدلا ةرازو نا نيح يف ءىلوالا ةمقلا ىلع زيكرتلا

 ىلع ابرح نشت اهنا ىتحو .ءاقللا لوح كوكشلا
 زتلوش جروج ةيجراخلا رسزوو .فينج تاثداحم
 نا دقتعي .فينج تاثداحم يف هلؤافت نع ربعُي يذلا
 ريتعيو :ةمقلا دقعل هعافدنا يف غلاب دق ضيبالا تيبلا
 :.تاضضوافملا ىف ةمواسملا ةبعل ىلا ءيسُي كلذ نا
 .رارق همّزلي ةمغانتملا ريغ «ةقوجلا» هذه نيب قدقوتلاو

 اياضقب عيلض سيئر لبق نم هذاختا لهسلا نم سيل
 سيل وهو ءناغير سيئرلاب فيكف ,حلستلا نم دحلا
 قا ؛رارقلا ذاختا بنجتبو .ايباضقلا هذه يف اريبح

 هيلا اهعفري يتلا ءارآلا فلتحم نيسب رايتخالا

 .هترادا ناكراو دوراشتسم

 ىلا اهعفدل ناغير ةرادا هشيعت يذلا عقاولا اذهو
 .اروف فيشتابروغ اهحرط يتلا ديمجتلا ةيضق ضفر
 عقاولاو ؛يبلس فقوم يف ةدحتملا تادالولا عضوو

 ءارا فلتخم نبب قفاوقلا ءارجا ضرف هسفن

 عم لوألا فراعتلا ءاقل رارقاي كلذو «نيراشتسملا

 تقو يف يمسر ةمق ءاقلل ريضحتلاو .فيشتابروغ

 .ءاقللا اذهل قحال

 نع ثدحتلا دنع نييسايسلا نيلّلحملل ولحبي
 هذهل نوريعتسيو ,.ةبعللا» ةملك مادختسا نيرابجلا
 نا نيللحملا دحا لاق دقو .ةيضايرلا ظافلالا ةبعللا
 ىلا هعفدب ناغير ىمرم يف افده لجس دق فيشتابروغ
 رشابملاو عيرسلا ضفرلاب كلذو .ةرشابم ةيبلسلا
 يش اهنا ىلع ةدحتملا تابالولا روصي امم :هحارتقال

 ديزي و .ةحلسالا نم دحلا تاثداحم نأشد ةبلصتملا

 ءارآلا يف رفانتلا ةيلمع ترمتسا اذا هنا» هسفن للحملا

 ناف ؛ةيكريمالا ةرادالا ناكراو نيراشتسملا زاهج يف

 دحا لاق نيح يف .«ئرخا افادها لجسيس فيشتابروغ
 وه كلذ امبرو ,قيشتابروغ حارتقال ال انلق» :نيقلعملا
 «ال» تلاق ةرادالا نكلو :حارتقالل حيحصلا باوجلا

 تققحو :نفلا وةياردلاو ةمكحلا اهيف تمدعنا ةقيرطب

 5.«نمثب ردقي ال ايمالعا ارصن فيشتابروغل
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 اماع انيمأ هباختنا دعب هل حيرصت لوا ف

 ,يتايفوسلا يعويشلا بزحلل ةيزكرملا ةنجلل هب
 ديطوت» نا ديدجلا نيلمركلا ميعز نلعا | .

 «نيصلا اهبق امي ةبكارتشالا نادلنبلا عم تاقالعلا

 :ةلسايسو لولا: ءاعتهو  جقوم لخحي قوس
 بستكت يتلا ةلاسرلا هذهب فيشتابروغ فتكي ملو

 لب .ةبسانملا ةيصوصخ نم اهتيصوصخو اهتيمها
 عم عامتجالا ىلع هصرح ةليلق مايا دعب اهيلا فاضا

 .نيكب ىلا دو ةلاسر :فيشتابروغ

 ميعزلا ةزانج عيدشت يف كراش يذلا ينيصلا دفولا
 هتسايس نا هلك ملاعلل كلذب أدكؤم .وكننريشت لحارلا

 ةيوازلا راجحا نم أدحاو نوكتس نيصلا هاجت
 .ةيلودلا هتيجيتارنسا يف ةيساسالا

 اذه تلبقتسا دق اهبناج نم نيكب تناك اذاو
 نم دج الدلق أددع نإف :لثئامم دادعتسا ءادباب هجوتلا

 ةمجرتل ةيلمعلا تاوطخلا متت نا عقوتي ناك نيبقارملا
 نيلمركلا دافيا اهنع ربع يتلا ةعرسلاب تاهجوتلا دذه

 بئان ايسا قرش بونجو نيصلا نوؤش يف هريبخل
 اهتاراجو دناليات ىلا استيباك ليئاخيم ةيجراخلا ريزو
 ,ةيدويمكلا ةلأسملل لح نع ثحبلل ةقطنملا لود نم

 لحارلا ميعزلا ةرانج مسارم يهتنت نا ليق كلذو
 .ديدجلا ميعزلا بيصنتو

 تماد يتلا استيباك ةلوج نا يف كش كانه سيلو

 ةلواحم نم ءْوج اهنا اهبحاص اهنع لاق ةمهم يف أرهش
 ,ةقطنملا يف «مالسلا بارع» رودب مايقلل ةيتايفوس
 ىلا ةهجوم ىرخا ةيلمع ةلاسر هسفن تقولا يف تناك
  ةيتايفوسلا عيبطتلا تاثداحم فانئتسا لبق نيكب

 لالخ وكسوم ف يراجلا ناسين نم رشاعلا يف ةينيصلا
 ينيصلا ءارزولا سيئر بئان اهب ماق يتلا ةرايزلا
 سيئر بئان ةرايز ىلع أدر ةيتايفوسلا ةمصاعلل
 يهو «يضاملا فيرخلا يف نيكبل يتايفوسلا ءارزولا
 نواعتلا قافتا ماربال تريتحا ينلا ةسسانملا

 نمضتي يذلا ديدجلا ينقتلاو يراجتلاو يداصتقالا

 .نيدلبلا نيب يراجتلا لدابتلا مجح ةفعاضم
 قئاوعلا ربكأ نم أدحاو ناك ايدوبمك يف عضولاف

 نيكب نيب «يسايسلا عيبطتلا» هجو يف ةنلعملا

 دودحلا ىلع ةيركسعلا دوشحلا بناج ىلا ءوكسومو
 .ناتسناغفا يف يتايفوسلا دوجولاو

 لوصو رظتنت مل نيكب نا لاجملا اذه يف ظحالملاو
 ةيحتلا در ىلا ردامت يك :ةيئاهن جئاتن ىلا استيباك ةمهم

 دمعت يراجلا ناسين نم عساتلا يفف .اهنم نسحأب
 نا عفا قايؤه ينيسفلا يعوبشلا برجلل ماعلا نيمآلا
 ىدل نا ىلا بناجالا نييفاحصلا نم دقو ماما ريشي
 تابقعلا» هذه نم اهفقوم ىف ةنورملل ادادعتسا نيكي

 لبقي ال اهنم ينيصلا فقوملا ناك املاط يتلا «ثالثلا
 لب ؛:تابقعلا ددعب قلعتي ال رمألا نا لاقف .لزانت يا

 .لكك يموقلا نمآلا ةلأسمب قلعتب
 ينعت ال ةيباجيالا تاوطخلا هذه نا نم مغرلابو

 يتلود نيب «يسايسلا عييبطتلا» نا ةرورضصلاب
 روف ققحتيس نييمظعلا يكارتشالا ركسعملا
 - تقولاو دهجلا نم ديزملل جاتحتو ةدقعم ةيلمعلاف
 ةماهلاو ةريدكلا هراثآ يباجيالا هجوتلا اذهل نا ىقبي
 ..هلك يلودلا نازيملا ىلع لب ةريبك ةيملاع اياضق ىلع

 داعبألل ةفاضالاب] هيف ىري ضعبلا نا ىتح
 نيفرطلا نم لك ىدل [ةيداصتقالاو ةيجولويديالا
 ةوطخ ىلع فيشتابروغ در رواحم نم آيسيئر أروحم
 تايالولا اهب حولت يتلا ةيموجهلا «موجنلا برح»
 دج ةردبك نوكتس اهراثآ نا هيف كش ال اممو .ةدحتملا
 اناياضق اهنمو ثلاثلا ملاغلا يف ررحتلا اياضق ىلع
 [].ةيبرعلا

 ردي نائدع
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 0 :هجوخ رونأ
 | ةبلصتملا فقاوملا نم ةلسلس

 موصخلا لك ةيفصتو ..

 ينابلألا سيئرلا ليحرب
 يفور - يل

 رخآ تام

 1 ١ سيمخلا هوي ةينابلألا ءابنالا ةلاكو تلقن

 لوألا ريتركسلا يعن ابن (ليربا) ناسين
 اينابلأ سيئرو :ينابلألا يعويشلا بزحلل

 نا دعب .هرمع نم نيعبسلاو ةسداسلا يف هجوخ رونا
 .141414 ةنس ذنم دالبلا مكح ملست

 ةيسايسلا لفاحملاو ةيلودلا مالعالا ةزهجا عيمج
 يعويشلا ملاعلا ءامعز ربكأ دحأ ةافو ردخي تلغشنا

 ذش اجهن مهدلبلو مهسفنأل اونس نيذلا نيددشتملا
 مهف يف ةمراص ةيسكذونثرا ىنبتو ةمظنألا لك نع
 .ةينينيللا ةيسكراملا قيبطتو

 اينابلا مكح هنا لكلا عمجُي يذلا هجوخ رونأ دلو

 ةنيدمب ملاعلا نع هسفن تقؤولا يف اهلزعو .مزحب
 ةعماجب هتسارد عياتؤ .1408 ةنس درتسكورجرا

 .ليسكورب ىلا 1415 ةنس لقتنا مث اسنرفب هييلينوم
 .ةيعويشلا فحصلا يف مهاسي ادب تقولا اذه نمو
 ًاسردم نبيع ثيح اينابلأ هدالب ىلا داع 1975 ةنس

 .اسبروك يسيل يف ةيسدرغلل
 وزغلا ادب ةدوعلا هذه نم تاونس ثالث دعبو

 يميظنت لمع يف هجوخ عرش انهو .اينابلآل يلاطيالا
 كلذ نمث ىدا دقو ةمواقملاب آاقحال ىمسيس امل يلوا

 هتوق بسك ىلا هعفد امم .يسيردتلا هلمع نم هدرط

 ةكرح دعاصت عمو .(رئاجسلا عيب) يراجتلا لمعلاب

 نيعو .ىلوألا اهرطأ دحأ حبصأ اهطاشنو ةمواقملا

 رومت يف و ؛ينطولا ريرحتلا ةنجل يف أوضع ١1947 ةنس
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 القعم اينابلا سيقنو ..
 ا ةيسكذ : وفرالا ةيددتسملا - 0 رام

 يشن ي مذ .يرحتلا شيجل اسيئر 1117 اويلي
 اسيئر هنييعت هت ١944 ماع نم (ريوتكا) لوا
 .شيّخلل هتسائر بناج ىلا ةتقؤملا ةموكحلل

 مث ,ريرحتلا ةكرح ةاون تلكش يتلا ةعومجملا
 اهلويم لق وا اهجهنب ةفورعم تناك ةتقؤملا ةموكحلا
 قلع صخش هسفن تقولا يف اهدوقي نكل ةيعويشلا
 ,هيف ال ادتعا ةيادبلا يف مهل رهظ ام ىلع لامآلا نوريثكلا
 عجش امم وهو .ةيبرغلا ةفاقثلاب هطابترال أروفتو
 نا ام نكلو .لجرلا اذه حلاصل اهزفحو ىريبكلا ىوقلا
 عرشي هجوخ حار ىتح لالقتسالا ىلع دالبلا تلصح
 ةيسنرفلا ميلعت ءاغلاب ١1441 ةنس ًئداب اينابلا لزع يف
 .نينرملا وا نيددرتملا قيرطلا قافر لك ىلع ابلقنمو

 ايفالسغويل برغلا ةهج نم اينابلا ةرواجمو
 نم رثكا ىلع اهلعج (نانويلا وه يقرشلا اهراج)
 ىلع اهريثأت طسبت نا تلواح يتلا دارغلدب طابترا
 لالخ حالسلاو ءاربخلاب اهتمعد امك هجوخ ةكرح
 ١455 ةنس ذنم نوشنايلالا خشاس دقو ردرحتلا ةكرح

 قافتالا ماربا ذنمو .ايفالسغوي ريرحتب عارسالا يف
 ىلا دارغلب تهجتا ١1155 ةئس نيدلبلا نبد يكرمجلا

 مك ٠ .اينابلاأ يف زيهجتلا عيراشمو لامعألا نم ريثك مع ل

 تدا ًايرذح ًابالقنا فرع نا نواعتلا اذه راسم ثبلام

 .نيدلبلا نيب يسايسلا لمعلا يف ةبعشتم فورظ هيلا
 .دارغلبو اناريت نيب اآضيا .ةيسايس تاباسحلو
 ءاهدحو ةينامبلألا ةيسايسلا ةيسسؤملا لخادو

 وتيت نيب ةعيطقلا ىلا تدا اهنا اهيف ةصالخلاو

 رصانعلا ةيفصتق ىلع ريخألا اذه مادقاو .هجوخو
 جهنلا) ةيوتيتلل داضم مكح ءانبو .هل ةضهانملا
 . (وتيتل يكارتشاالا

 نع ايلختم برحلا ةسائرب طقف ظفتحا كلذ بقع
 فوشتورخ يلوتو نيلاتس ليحر عم .ةموكحلا ةسائر
 يعويشلا بزحلا نيب تاقالعلا لالتخا أدبيس
 ديدنتلا مت دقل .يتايفوسلا داحتالاو ينابلألا
 وتيت نيب حلاصتلا يف عرشو ةينيلاتسلاب
 ثبل امو .قلق اميا هجوخ اذه قلقأ دقو .فوشنورخو
 هماهتا نأش .فوشنورخ مهتا نا ينابلالا ميعزلا

 طخلا نع داعتبالاو فارحنالاب /١1454. ةنس وتيتد

 عارصلا نوكي انه .ةينينيللا ةيسكراملل ليصالا
 هتلحرم لخد دق ةيعوبشلا ةرسأآلا نيب يبهذملا

 قاروا بلقي هجوخ رونا لعجتس يتلا ةبعصلا
 يف ةلخادلا ةيبعشلا نيصلا وحن هجوتيو .هفلاحت
 اهيبنقت بحس ىلا هذه دمعتو .وكسوم عم عارص

 ىلع بابلا حتف اممو :اينابلا نغ اهتادعاسم عطقو
 ,تايفوسلا نم نيمقتنم ,نيينيصلا ماما هيعارصم
 يف مهعم فقي يذلا ديدجلا مهفيلحل مهمعدب نيعفادو
 «ددجلا ةرصايقلا» مهتمس نم ةضمانمل دحاو طخ

 .اناريتو نيكب نيب ليوط لسع رهش آدب اذكه .وكسولا
 بعشو ةمسن نويلم 6٠٠١ هناكس دادعت بعش نيب يا

 هنكلو ؛ةمسن ينويلم نع هناكس ددع ديزي ال رخآ
 ,ةيلابريمألل ةداوه الب ريهجلا هءادعو هيدصت نلعيس

 يتلا اهلك ةيعويشلا ةعومجمللو لب .اهئافلح لكب
 !يتايفوسلا داحتالا اهمعزتب

 صالخالا ىلا نيلاتسو نينيلل ءافولا نم ,نذاو
 دنع ءاحيتسا ردصم حبصيس يذلا غنوت يستوامل
 هاهرودب نلعت نا اينابلا ثيلت ام ذا .هجوخ رونا

 ادب تانيعبسلا ةيادب عمو نكل «ةيفاقثلا اهتروث
 هاجت قياضتلا ضعب سسحتي ينابلألا ميعزلا
 نم عونل نوعسي مهنا ظحال نيذلا نيينيصلا
 نم طوقسو وام ةافو دعبو .ناكريمألا عم ؛شياعتلا»

 ةصاخو .ةمزألا قش عستا «ةعبرالا ةباصع» ومس
 يف نيداذملاب ةينابلالا ةفاحصلا تددن نيح 1917/7 ةنس
 ,ةيلايربمالا يا ,ةثالثلا ملاوعلا ةيرظنب نيصلا
 ال هجوخ دنع .نورخآلاف ةيلايربما  لايسوسلاو
 .نورخآلاو نويقيقحلا نويسكراملا :ناملاع الا دجوي
 نع فارحنالاب ءاهرودب :نيصلا ماهتا رود يتأي انه
 !ةينينيللا ةيسكراملل ميلسلا طخلا

 ضفرو بلصتلا نم ةيلاتتم فقاوم ةلسلس
 ,ةينينيللا  ةيسكراملا ةيتامغودلا جراخ شياعتلا
 هدحو وه هنا هجوخ رونا ريتعا يذلا طخلا جراخ

 لك ةيفصتب هسفنل حمس كلذلو .هجهن ىلع ريسي يذلا
 ًاجهفم هدالب ىلع آاضراف :لئاسولا فلتخمب .هموصخ

 نيدلا اعنام :ةمارصلا ىهتنم يف ايعامتجاو ًايداصتقا
 ,ةيئابلالا ةنطاوملل ًافلاخم هارد ام لكو تارايسلاو
 .ةيسامولبدلا تالوكوتوردلا لك آضفار .هدودح ًاقلغم

 نيلاتس دعب يقيقحلاو ديحولا فلخلا هسفن ًاريتعمو

 .نيديلل
 فارعالا لك نع بدرغلا ماظتلاو دلبلا اذه اينابلأ

 ,فورعملا هجذومن ىلع لظيس له .ملاعلا يف ةيسايسلا
 ,ددنو هفلس جهن ىلع دكأ هجوخ فلخ نإف نآلا ىتح

 0!..ملاعلا يف نييلابربمالا لكب .ديدج نم
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 لوهجمل ١ يدنجلا بصنت د ةرايز ىلع ديكأت :لوك

 ايناملال ةلبقملا ناغير ةرابز لوح موهفم نم رثكأو ةريدك ةخض
 نا نع صل 0 نت 0 صا

 تلاثلا جيارلل ةءانحنا

 ١ ةيياهل لا ةمذال ةهلاصم ما
 : يدعسلا ديعتس  نيلري

 ةينام أو :ةيبوروأ ةيمالعإ ةزهجأ اهرشت

 سيئرلا ةرايز جمانرب لوح صاخ هجوب ةيبرغ
 ,لبقملا وام /رايا علطم ةيداحتالا ايناملا ىلا يكريمألا

 «شينوب ديسلا اهب ىلدأ يتلا تاحيضوتلا دعب ىتح
 ماما :لوك يحيسملا راشتسملا ةموكحل يمسرلا قطانلا

 / ناسين ١١ موي ةيملاعلاو ةيناملآلا ةفاحصلا يلسارم
 .يراجلا ليربا

 يسايسلا بقارملا نا .هذه ةلاحلاو ,لوقلا نم ديالو
 مستت يتلا ةجضلا هزه نأب داقتعالا ىلا الوآ رطضيل

 نم مهم ءزج .ةيارغلاو لاعتفإلا نم حضاو ردقب

 الاو .ناغير ةرايزل ةئيهنلل ةبولطملا ةيمالعالا ةلمحلا
 ناك اذا اميف ؛ايرورضو اعورشم حبصي لؤاستلا ناف

 يتلا ةجضلا قوطت ملو .ثيدحلا فقوتي مل
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 اذه ىلع ةيمسر ةرابز جمانرب تارقف دادعا عوضوم

 ,مالعالا ةزهجا صاصتخا نم .عيفرلا ىوتسملا
 نم هنا ما .ةفلتخملا ةيدهملاو ةيبيزحلا تاسسؤملاو

 يتموكح يف لوكوتوربلا رئاود ناشو صاصتخا
 .!؟نوبو نطنشاو

 .سكيبس ديسلا ًارخؤم حرص امكو .لاح ةيآ ىلع
 ةرايزلا جمانرب ناف ءضيبألا تيبلل يمسرلا قطانلا
 :ايرورض كلذ ناك اذا .ىرخا ةديدج تافاضا لمحتب

 اهيف دكآ ؛لوك نم ددصلا اذهب ةلاسر ىقلت ناغير ناو
 بصنل يكريمألا سيئرلا ةرايزب ةصاخلا ةرقفلا ةيمها

 هميركتو «غروبتيف» برق لوهجملا يناملالا يدنجلا
 سيئرلا 1184 فيرخ يف لعف امك روهزلا نم ليلكأب
 .نارتيم يسنرفلا

 يتلا :ةرايزلا هذه ىف ىرت ةيكريمألا رئاودلا نا

 ريرحتو ةيشافلا راحدنال نيعبرألا ىركذلا عم نرتقت
 هربتعت امل ةيسانم ١195: ودام /رانأ 8 جوي .ايناملا

 ىرت اهنا .ةيناملآلا ةمألا عم ةحلاصملا لاكشا نم الكش
 ناح دق هناو ؛برحلا ىلع تضم دق ماع نيعبرا نا

 عم لماعتلل اسركم ناك يذلا يضاملا زواجتل تقولا
 ةدشافلل دادتما وا ءثدرو اهنا ول امك ,ةيداحتالا ايناملا
 .ةيرلتهلا

 اهنع ربعت يتلا .هذه ةيكريمألا رظنلا ةهجو عمو
 ع وزنو تاعلطت يقتلت .ناغير ةرادا ةحارصب

 رابتعا ىلا ليفي ال يذلا .لوك يحيسملا راشتسملا
 امئاو ءايناملآل ًاريرحت ةيناثلا ةيملاعلا برحلا ةجيتن
 خيارلا طوقس عون نم ىرخا ةغل مادختسا ىلع حلي
 ايناملا ةمدزه وا ءايناملا مالستسا وا .ثلاثلا

 ,ةيتايفوسلا ةسايسلا طغضت تاهجوتلا هذه دض
 ينلا ٠ ,ةيطارقميدلا ايناملا ةصاخ :قرشلا ىف اهؤوافلحو

 ىلا دنقسي . ةلماست ايفاقثو ًايسابس اجمانرب تدعأ

 ,ةيشافلا نثارب نم ًابعشو ةمأ ءايناملا ريرحت موهفم
 ,يتايفوسلا داحتالا اهتمدقم يفو .ءافلحلا تاوق ربع
 تاوق هتبعل يذلا رودلل ارهاظ أريح غرفت كلذك

 ةيشافلا دض ةمواقملا
 افينع لعفلا در ءاج .ةسايسلا هذه عم اماجسناو

 «!دفاردلا» ةفيحص تفصو ثيح .وكسوم نم أديدشو

 جمانرب ءليريا / ناسين ١١ مون رداصلا اهددع ْق

 مامأ ةءانحنا» هناب ةيداحتالا ايناملا ىلا ناغير ةرابز
 تعفترا يتلا بلاطملا عم تنماضتو .«ثلاثلا خيارلا
 اهنع الدب مايقلاو :ةرقفلا هذه فذح يف كانهو اده

 يف ةريشتنملا ةيزانلا لاقتعالا تاركسعم دحأل ةرايزب

 00 .لاثملا ليبس ىلع ءواقود,ك ةيداحتالا ايناملا
 قربش  ةيكارتشالا نادلبلا ناف حضاو وه امكو

 ةيلاع ةيساسحب تاروطتلا هذه عم لماعتت  ابوروا
 جهنلا هيلع قلطت ام شاعتنا نم قلقلا اهردصم
 حمطي يذلا جهنلا وهو :لوك ةسايس يف «يماقتنالا»
 باسح ىلع نكلو .ةيناملألا ةمآلل رابتعالا در ىلا
 ةيملاعلا برحلا دعب ابوروأ ةيفارغجب كيكشنلا
 ١ .ةيناثلا

 بقارملا اهعمسي يتلا تاديكأتلا نم مغرلا ىلعو
 بتالقنالا» ذنم نيارلا دالب يف ثادحالا ىرجمل يسايسلا

 تيمش يكارتشالا راشتسملاب حاطا يذلا «ضيبألا
 يحيسملا راشتسملا ةموكح ءيجمو ١94/57. ماع رخاوا

 اهنع ترفسا يتلا تاقافتالاب نوب مازتلا لوح .لوك
 ةبسن ناف :تانيعبسلا لالخ ةيقرشلا ةسايسلا
 ,يتايفوسلا داحتالا نادلب ىدل ةيلمعلا تانيمطتلا

 مل ؛ةيطارقميدلا ايناملاو .ايكافولسوكيشتو .ادنلوبو
 ىتحو .ةريغصلا تارشؤملا لهاجت ةجرد دعب لصت
 عيجشت ةسايس يف .اهنم ةيلكش ودبت يتلا كلت انايحا
 .ناغير ةرادا حوضوب اهيلع صرحت ينلا نوب

 رظنلا ةداعا ايلك ادعبتسم سيل عضولا اذه ءازإ
 تاطوغضلا مجح عافترا دعب ةصاخ .ةرايزلا جمانربب
 تامظنملاو ةيدوهبلا تاعامجلا اهتسرام يتلا
 ايناملاو ةيكريمألا ةدحتملا تايالولا يف ةينويهصلا
 اذهب يرورضلا نم نوكي دقو .«ليئارسا»و ةيداحتالا
 لغتسا ينويهصلا يبوللا نا ىلا ةراشالا ددصلا

 ريغ عابطنا قلخل ةرايزلا جمانرب لوح ةراثملا ةجضلا
 يف ةيشافلا اياحض نا ةقيقح هيوشت فدهتسي حيحص
 اوناك امناو .طقف [دوهي اونوكي مل لاقتعالا تاركسعم

 ,نييعويشلاو نييكارتشالاو نييحيسملا نم نييالم
 0.اهيضارا تلتحا يتلا ىرخآلا بوعشلا ءانباو

 1١ _ اؤمه ناسين ؟؟- ٠١ ددعلا  ةيبرعلا ةعيلطلا
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 «نييليئارسالا» طايتحالا دودج نم ةّدس ناك

 نانبل نم ةيبونج ةيرق عراش يف نوريسي
 يروصم دحأ عرشو .رطملاب ةللبم مهتازبو

 ةأجفو .مهل طيرش طاقتلا يف «يليئارسالا» نويزفلتلا

 .زتم 7٠١ دعب ىلع يبناج عرامش نم ةرايس تررب
 اوذخاو ةلحوملا ضرألا ىلع طاينحاألا دودج ىمتراو
 ةرايسلل نوحولي مهو ءاوهلا يف مهتاشاشر ران نوقلطي

 يف ةمدقتم ةأرما اهنم تجرخو ةرايسلا كلت تفقوتو

 بيرق لزنم ىلا لالجو ةيصتنم ةماقد تشمو .نسلا

 دونجلا كفلوآل الاب ريعث ال يهو ةعرزم طسو

 .اهوحن ةبوصملا مهتحلساو
 ةياغلا يه هذه تسبيل» :اقحال دونجلا دحأ لاقو

 ال انه انأف .طايتحالا ةقرف ىلا اهلجأ نم تممضنا ينلا

 يف ىتف لك فاخأ يناو .يلاهألا قياضأ لب :براحأ
 .«ةريشع ةيناذلا

 ةثالثلا طايتحالا دونج اهل ضرعت ينلا ةناهالا كلن

 تاشاش اهتضرع زوجعلا ةينانبللا ةأرملا يدي ىلع

 هل ضرعتب ام دسحت يشو .«ليئارسأ» ْق نومزفلتلا

 هبرح هتلقلق يذلا هرساب «يليئارسالا» شيجلا
 تشالتو .هتايونعم هتبلسو نانبل يف ةيواسأملا
 .رهقت ال شيجلا اذه نا اموي تعدا يتلا ةروطسالا

 مالعالا فقوت ثيحب قمعلا نم ةاسسأاملاو

 لالجالا تارايعب شميجلا فصو نع «يليئارسالا»

 يركسع لسارم وهو .رباه ناتيا لوقيو .ةميدقلا
 :«تونورحا توعيدي» ةيمويلا ةفيخصلل سرمتم
 ميدقلا شيجلا وه سيل نانبل يف يليئارسالا شيجلا»
 وهو .ًادحاو ًاسرد هدونح نقلي اشيح ادغ دقف .هندع

 تبحسنا مايا لبقو .«نيملاس مهلزانم ىلا نودوعي فيك

 بونج ةيطبنلا ةدلب نم ؛ةيليئارسالا» لالتحالا تاوق
 .ةرواجم ىرق تسو نانبل

 رشا «نييليئارسالا» نيقلعملا ضعب هبش دقو
 نومتني نيذلا طابضلاو دونجلا ىلع نانبل يف لخدتلا
 اهفرع يتلا ةميلألا ةبرجتلاب لالتحالا تاونق ىلا
 ,رغنليس يلات لوقتو .مانتيف يف نويكريمالا دونجلا
 تحت انشيجح حرر دقل» : «رافاد» ةفيحص يف ةقلعم يهو

 تاونس هلشت فوس اهنا ودبي ينلا قاهرألا ةأطو

 .«تاونسو
 «ليئارسا» ةداق نم ديدعلا قلقب ام ناالا

 ةوقلا وه تايونعملا فعض نم رثكا نيديركسعلا

 ةماخض نم مغرلابو .اعونو أمك ةدئازتملا ةيبرعلا

 يطايتحالاو يماظنلا «يليئارسالا» شيجلا دارفا ددع

 نييركسعلا ءاربخلا نا الا ,تادعملاو ةحلسالا ةرفوو

 1986 ناسين ؟؟- ٠١ ددعلا  ةيبرعلا ةعيلطلا ا" '؟

 ظ ةوحت ةجطشا
 | قرطتلا عم :ةيمانلا نادلبلاو ةروطتملا نادلملا نيب يا '
 .طسوألا قرشلاو يبرعلا برغملا نوؤش ىلا ١

 | لمحل ةرايزلا لغتسا يلذاشلا نا لوقي نم كانهو
 برخ ىلا ةيسنلاب برغملا ىلع طغضلا ىلع نطنشاو |
 دمت ناغير دلانور سيشرلا ةرادا لازت الو .ءارحصلا '

 بناجلا نكل .ةمهم ةيركسع تادعاسفمب برغملا '
 تاقالع ةماقا نطنشاو ةعاطتسا يف» نا نظي يكريمألا |

 ١ ا مهسندج 3 نودحي « و 7

 ' ريزو لوقبو .ةيمانلا ةيبرعلا شويجلاب قاحللا
 نوطخي برعلا نا عقاولا» :نيبار قحسا عافدلا ا

 اذكهو .زدهجتلا ثيح نم مامالا ىلا ةعيربس تاوطخ

 | .«مهنيبو اننيب ةيعونلا ةوهلا تقاض
 برعلا نبي ةلماش ةديدج ًابرح نا ينعي اذه

 اهملعتب نا :طحسا يتلا 4 دقدقح ١! 5 دك او ١ .«يليئارسالا» بئاجلا ىلع ليؤلا رحت دقق «ليئارسا»و /

 ام ىلا هتدلغ ىلع ظفاحب شيج نم ام هنا يهو :خيراتلا ا مّدِق ةميدق نانبل يف مهطروت نم «نويليئارسالا» '
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 نضشاو ىف ىلذاغلا
 سيئرلل ةتسلا َمايألا تاذ ةيمسرلا ةرايزلا
 نطنشاو ىلا ديدج نب يلذاشلا يرئازجلا
 ملو . اذكه اقح ئهو .«أدج ةمهم» اهنأب تفصو

 | ىوس عمتجا نيدموب يراوه قباسلا سيئرلا نكي |
 | ماع نوسكين دراشتير سيئرلاب أدج ةريصق ةرتف |

 دمحا اما .ةدحتملا ممألا تارود ىدحا لالخ

 .ةدحاو ةرم ىوس ةدحتملا تايالولا رْزي ملف الذب نب |
 ردكشب يكل 1957 ماع اهب ماق ةصاخ ةرايز يهو

 | ؛ىرخالا ةيبرغلا لودلا لبق ,تمهف اهنأل نطنشاو '
 | ريرحتلا ةهبج اهتضاخ يتلا لالقتسالا برح ىنعم |

 / .ةيرئازجلا ةينطولا
 | ىلوألا ةيمسرلا ةرايزلا هذه تفصو نطنشاو يفو |
 | نيب ءرمتسملا تاقالعلا نسسحت» ىلع دبكأت اهنأب !

 | .ملع ةطلسلا ىلا دتدج نب يالشلا لوصو ندم نيدلبلا
 | ةلاسم يف رئازجلا لخدت ذنم صخألا ىلعو ,.1514 |
 ١1141. ماع نارهط يف نييكريمألا نئاهرلا '

 ةوطخ» ةرايزلا هذه تردتعا دقف رالازتجلا يف اما

 .«بونحلاو لامشلا نيب راوحلا قيمعت

1 1 
١ 
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 | ..طابرلا عم اهتاقالع عطق ريغ نه نئازجلا عم ةديج
 | ةيجراخلا ةرازو يلوؤسم رابك دحأ هب حرص يزر اذهو
 | نم يرئازجلا سيئرلا نكمت امبر نكلو .ةيكريمالا
 | برغملا يف يسامولبدلا اهجهن ليدعت ىلع نطنشاو لمح
 | اهتلذب يتلا دوهجلا ىلا اهرظن تفل ربع يبرعلا
 | ةيملس ةيوست ىلا لصوتلا ةيغب اثيدح رئازجلا
 .ءارحصلا ةلأسمل

 دب ال ؛طسوألا قرشلا يف رئازجلا رود صخي امبو
 نجريخألا 00 هيفيسضم ركذ ىل دانشلا نوكي نا نوم

 - ينيطسلفلا عازنلا

 .اكرتشم اينيطسلقف  ايندرا ادفو رئازجلا
 يوقت نا الا ةرايزلا هذهل نكمي ال .اريخأو

 - ةيرئازجلا ةيئانثلا تاقالعلا
 .رئازجلل يسيئرلا يراجتلا كيرشلا يه ةدحتملا
 | تادعم رئازجلا عيب كشو ىلع نطنشاو نا ودبيو
 1 تادعملا هذه مظعمو .رالود نوبلم ه٠ ةميدقب ةيركسع

 ؛ ناغير سيئرلا ناكو .ةيركسع تارايسو تانحاش
 | ليربا / ناسدن نم رشاعلا ف ةمهم ةرداد ىلغ مدقا

 | نادلبلا ةمئاق ىلع رئازجلا جاردا ررق نيح يراجلا
 .حالسلا اهعبد ةدحتملا تايالولا عيطتست يذلا

 «يعمقاولا طخلا» ةجينن ءاج رارقلا اذه نا رهاظلاو

 [1.ةيساموليدلاو داصتقالا ِق رئازحلا هتحهتنا يذلا

 همه ر/عرطتل

 زميات يادنصلا

 قرع رابشلا نس

 نانبل بونج ف اهؤافلحو «ليئارسا» ظفتحت
 ثدح .دودحلا نم ةبرقم ىلع يرس نحسب

 نوعضخيو ةئيس الاوحأ ىرسالا يناعي
 تاداهش يف ءاج ام بسح ءامرهكلاب بيذعتلاو برضلل

 ةثاغالا تامظنم يب وؤسمو نيقباسلا نيفوقوملا ضعب
 .ةقطنملا يف

 نم ضرألا تحت ةقبط وه نحسلا نا ءالؤه لوقفو
 .مايخلا ةدلب يف ينانبللا شيجلل ةقباس ةيركسع ةنكث |
 تارتموليك ةتس وحن دعبن ةلت ىلع عقت ةدلبلا هذهو |

 «نويليتاريسالا» ذختا دقو .«ليشاريسا» عم دودحلا نع

 أرقم ةنكثلا كلت نم ءدحل ناوطنا شيج يا .مهؤافلحو '
 .ةقطنملا يف مهل |

 يذلا «ينمألا مارحلا» نمص عقت مايحلا ةدلنو

 ْ لخاد هب ظافتحالا نوديري مهنا «نويليئارسالا» لوقي |
 سشيج» ةرما تحت كلذو :مهياحسنا دعب نانبل

 ١ نجسلا اذه نا وديدو .(دحل هدوقب يذلا) «بونجلا

 | ملام هدالب ٍْق يقيطبسذقلا ينطولا سلجملا ةفاضتسا
 | بلغتلا لواحي ناك ,ةمواقملا لئاصف عيمج هيلا مضنت
 | سيئرلا ناكو .ينيطسلفلا فصلا قاقشنا ىلع
 | يف لبقتسا .نطنشاو ىلا ههجوت لبق ,يرئازجلا

 | تايالولاو .ةيكريمألا
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 نما نوددهي نيذلا ىرسألا نم تائتفل صصُخ يرسلا
 .اعيمج نييثادفلل سيلو .«ليئارسا»

 يل ودلا رمحألا بيلصلا ةمظنم مساي قطان حرصو

 نا اهدافم تامولعم تقلت ةمظنملا نا فدشنج يف

 .نجسلا كلذ نوؤش نوريدي نيذلا مه «نييليئارسالا»

 نم ارارم بوذجلا يف رمحألا بيلصلا لامع بلط دقو
 .ءانجسلا ةيؤري مهل حامسلا :ةيليئارسالا» تاوقلا
 فاضاو .ماودلا ىلع مهبلط تضفر تاوقلا كلن نكل

 .بلطلا راركت ىلع ةمظنملا ينثي نل ضفرلا نا قطانلا

 «يليئارسالا» شيجلا مساب يمسر ثدحتم لاقو
 يف اتجس حتف بونجلا .شيج نا ؛لجآ» :انتفيحصل
 ناوطنا ةرمإ تحت لمعي نجسلا اذه نكل .مايخلا ةدلب
 نم وا بيرق نم هب لخد يأ اذل سيلو .ةلقتسملا دحل

 ؛:ضرألا تحت اوسدل ئرسألا نا هفرعن ام لكو .ديعب

 ةيانعو ماغط نم هيلا نوجاتحي ام نوقلتي مهناو

 كانه تيقبأ دقل» : يلاتلا انل لاق ًاقياس انيجس ناالا
 .«قيدصتلاو فصولا قوفت فورظ تحت .عيباسأ
 ينوبذع» :فاضأو هعباصأ يف قورح راثآ ىلا راشأو
 ىلا اهودم ةيئابرهك كالسأب يعباصا طبر قيرط نع
 تامدصلا تناك هصرق اورادا املكو .يناديم فتاه

 دحل ةعامج ماق دقو .ينقرحتو ينزهت ةيئايرهكلا
 .نييليئارسالا تارايختسالا طابض روضح يف لمعلاب

 كاذ ىلع امايآ اورمتساو .ماودلا ىلع اننويرضي اوناكو

 غلبت تانازنز يف انوجزو .اننوبوجتسي ال مهو لاونملا
 .؛رتم فصنب أرتم اهنم ةدحاولا ةحاسد

 ةقطنملا يف ةيلودلا تامظنملا ولوؤسم فرع نا امو
  ةلوؤسم «ليئاربسسا» اوربتعا ىتح نجسلا كلذب
 يتلا لاعفألا عيمج نع  ةلتحملا ةوقلا يه اهفصوي

 [1.كانه نوينانبللا مهؤافلحو اهطابض اهبكتري
 )316/غ/ه١586(

 رمدان لاشتناف

 كراس رق
 دعب ,نمزياو رزاع «يليئارسآالا» ريزولا لاق 57
 معصم ةيرصملا ةمصاعلا ٍْق نيتعاس هعامتجا ب

 ناك يرصملا ميعزلا نا ؛كرابم ينسح سيئرلا |"
 نيبو هنيب ةكيشو ةمق دقع ىلا ةسيسجلاب «آدح ًايباجيا»

 .نيريب نوميش «ليئارسا» ءارزو سيئر
 اذه ذخأ نم اورذح نيبيرصملا نيلوؤسملا ناالا

 لبق اهقيقحت يغبني طورش كانهف .هتيفرح ىلع مالكلا
 باحسنا اهنمو .عونلا اذه نم ءاقل لصحي نا

 اباط ةقطنم لوح عازنلا ةيوستو نانبل نم ؛ليئارسا»
 ةفضلا لئاسم لحب «ليئارسا» دهعتو ءانيس يف

 .ةيبرغلا

 كرابم سيئرلا نا ىلا نويرصملا نولوؤسملا راشاو
 نيريب ءاقلل دادعتسا ىلع هنا ةبسانم ريغ يف حرص

 يف ثحبلل وا ةروكذملا طورشلا قيقحت دعب نكلو |!
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 :اهنم عطاقم انهو ١

 | نا .نويليئارسالا» نولوؤسملا لاق .مهتهج نمو
 نكلو .ويام /رابا علطم يف ءاقللا اذه دقع ذبحب زيريب

 ١ «ليئارسا» نا ذا ,يعقاو ريغ تيقوتلا اذه نا ودبي

 | ادعوم ويام /رايا فصتنم .اهلوق دح ىلع .تلعج
 .نانيل نم اهباحسنا لامكال

 | نويمسرلا ناك .ةرهاقلا يف نمزياو دوجو لالخو
 | نواعم .يفروم دراشتير لابقتسال نودعتسي نويرصملا
 ,طسوألا قرشلا نوؤشل ةيكريمألا ةيجراخلا ردزو

 | تاثحايم ءارجحأل ناغبر نسدكئرلا هدقوأ يذلا ل

 | هذهو .ةدع ةبطسوا قرش مصاوع ْق «ةيعالطتسا»

 تادب ةدحتملا تايالولا نا ىلع حوضوب لدت ةرايزلا

 ١ ةيلمع يف ديدج نم ةكراشملا لايح اهددرت نع ىلحتت
 .ةقطنملا يف مالسلا

 ْ نيد رياربف /طابش ١١ قافتا ىلا نطنشاو رظنتو
 ْ رساب ةينيطسلفلا ريرحتلا ةمظنم سيئرو نيسح كلملا |

 | ةلوجل كرابم ينسح سيئرلا ةوعد ىلاو .تافرع '
 | دفوو ةهج نم ةدحتملا تايالولا نيب ةيلوا تاثداحم '

 ال ةدقع ةمث نكل .مالسلا ةيلمع ءايحا لجا نم ميساح

 | تايالولاو «ليئارسا» ضفر يهو .قيرطلا يف لازن |
 ريرحتلا ةمظنم عم رشابم راوح ىلع مادقالا ةدحتملا |
 .ةينيظسلفلا |

 تمدقأو .1487 ماع نانبلل «ءيليئارسالا» وزغلا
 ىلع ًاجاجتحا بيبا لت نم اهريفس بحس ىلع ةرهاقلا '

 أ - يرصملا مالسلا ىلع قلطي تاب كلذ دعبو .حايتجالا
 0.«درابلا مالسلا» عسا «يلدتاريسالا»

 (اذهدر و11

 زميانلا

 ناغير دلو ر مم راوش
 ةبسانمل اهي موقت يتلا تاطاشنلا ةلمج نم 7

 | ترجأ ,اهسيسأت ىلع ةنس يتتم ءاضقنا
 عم ةلوطم ةلباقم ةيندنللا زمياتلا ةفيحص 5
 اهتحفص ىلع اهترشن ,ناغير دلانور يكريمألا سيئرلا
 .يراجلا ليربا / ناسين ١١ ةعمجلا رددع نم ةريخألا

 ال

 ميغزلا نييو مكنيب ةمق عامتجا نا نودقتعت له ال '
 نا هنأش نم فيشتابروغ ليئاخيم ديدجلا يتايفوسلا |
 ؟ةيتايفوسلا  ةيكريمألا تاقالعلا يف لوحت ةطقن نوكب '

 اذه ف حصت ه«لوحت ةطقن» ةرايع نا دقتعا ال

 ةصرف وه ثيح نم ءاقللا ىلا رظنا يناو .اذكه نوكت | نا ريغ نم يضاملا يف ةمق تاعامتجا تدقُع دقلف .لاجملا :
 أ ةقالع ءاشنا يف انتبغر ديكأتو ءاوجالا ةيقنتل
 ١ .ملاعلا قوف ميخملا ميطلا نقلا اذه عفر عيطتست

 | حاجنا ىلع ,اهداقعنا لاح يف ,ةمقلا لمعت نا ىنمتاو
 ا .فينج يف ةيراجلا تاضوافملا

 ,ةيعامج ةئيه ةيتايفوسلا ةموكحلا نا عقاولاو
 | يف دجأ ال كلذل .مرهلا ةمق يف يتأي يسايسلا بتكملا ناو
 | هدجو ام يتايفوسلا ميعزلاب نكمملا يعامتجا
 | ال لديتلا اذهف .هاجتالا يف ظوحلم لدبت وهو ,مهضعب
 | .هقيقحت يف يسايسلا بتكملا بغري مل ام ةتبلا ققحتي
 | قد يتايفوسلا داحتالا ةلواحم نم نوقلق متنا له [ل

 | ربع ةفيلحلا ةيبرغلا لودلاو ةدحتملا تايالولا نيب نيفسإ
 | برح) ةيجيتارتسالا عافدلا ةردابمل ةيوقلا اهتضراعم
 ظ ؟اهومتنلعا يتلا (موجنلا

 ةحتفنملا ةيطارقميدلا انتاعمتجم ةعيبط نا
 | لخاد رظنلا تاهجو ىف ةمئاد تافالخ دوجو نمضن

 ىقبت نا ناكمب ةيمهألا نم نكلو .يسلطألا لامش فلح
 | لوح ةفتاكتم تايبوروألا اهتافيلحو ةدحتملا تايالولا
 نامضل ةكرتشملا اندوهجب ةقلعتملا ةيرهوجلا اياضقلا
 1 .ًاعيمج اننمأ

 امك .مويدلا تايفوسلا لواح اذا بجعا تسلو
 لخاد اهلالغتساو تافالخلا ةراثا .يضاملا يف اولعف

 عافدلا ىلع انتردق فاعضال ةليسوك يبرغلا انفلاحت |
 .ةعدارلا انلئاسو ةيوقت ربع انسفنا نع

 .ىتايفوسلا داحتالا عم ىوون قافتا ىلا لصوتلل مكتيالو |
 ةياهن عم هزاجنإ نوعقوتت يذلا امف ءاذكه رمألا ناك اذاو ١ دقي «ليئارسا» عم اهتاقالع تدمح رصم تناكو

 ؟ 48 ماعلا

 داحتالا عص ءانبلا راوحلل نودعتسم اننا

 ةحلسالا نم ظوحلم وحن ىلع دحلا فدهب يتايفوسلا
 يف امات ءاغلإ ةحلسالا هذه ءاغلإ فدهبو :ةيوونلا
 | تاثداحملا ىلا تادفوسلا رظن اذاو .فاظملا ةياهن
 | لح ىلا لصوتلا ناكمالا يفف .اهنيع ةيدجلا ةقيرطلاب
 .مهنديو اننيب ةقلاعلا تافالخلا

 نم تالزانت ىلع مدقت نل ةدحتملا تايالولا نا الا
 | ىلع نحنو .قافتالا يف عارسالا فدهب دحاو بناج
 ١ ةيرورض تماد ام تاثداحملا يف رارمتسالل دادعتسا
 ' .قافتالا قدقحتل

 ١ _طسوألا قرشلا يف ةريخألا تاروطتلا نا نودقتعت لهال

 ١١ سرشتلا ةمظتند نيننح كلخلا نييقافتالا اسي الز أ
 أ مكتردايم ءايخا ىلا ابيرق يدؤت نا نكمي  ةينيطسلفلا
 ىلا دوعت يتلا ءطسوألا قرشلا يف مالسلاب ةصاخلا

 | ريمتبس /لوليا يف يتاحارتقا نع تنلعأ امدنع
 مالس ةماقا ىلا ةيمارلا دوهجلا زفح يفده ناك.48١" |

 .لدبتي مل فدهلا اذه .طسوألا قرشلا يف مئادو لداع
 يتلا ةضيرعلا طوطخلا ةباثمب يه كلت يتردابمو
 | نا يدنعو .تاضوافملا فانثتسا ىدل اهمعدنس
 | ريخ يه ةينعملا فارطألا نيب ةرشابملا تاضوافملا

نكل .ةيوست ىلا لصوتلل ةقيرط |
 ْ نمكي نهارلا يدحتلا 

 .تاضوافملا ءدب يف

 يتلا راكفالاو تافرعو نيسح نيب مت يذلا قافتالاو
 يف هاوسو كرايم ينسح يرصملا سيئرلا اهحرط ظ
 تيأترا دقلو .ةيباجيا تاروطت ىلع اهلك لدت ةقطنملا |

 ىلا يفروم دراشتير ةيجراخلا ريزو نواعم لاسرا |
 تاروطتلا اهتقلخ يتلا تاناكمالا سردل ةقطنملا
 0.مامألا ىلا مالسلا ةيلمع اهعفد ةيحان نم ةروكذملا

 منا“ _ ١/6 ناسيت ©” - ٠١5 ددعلا  ةيبرعلا ةعيلطلا



 راجت ؛ ةدئاشن#ا لكل
 ال سما رجا

 يف ةيداصتقالا] ةسايسلا ١ مالم
 ؟ةرظتنملا تاهجونلاو ...يرازولا ريدغتلا تايفلخ يش امو ديعسلا لشف اذامل

 ناموش دمحم  ةرهاقلا

 نم رضم يف ةيداصتقالا ةحاسلا هدهشت ام مغر
 دعاوقو مظن يف ةريثك تاليدعتو تاربيغت

 تاءارحالا هذه ناف .فرصلا رعسو داربتسالا |

 درجم نوكت نا ودعت ال يمالعا جيجض نم اهبكاوي امو
 يرصملا داصتقالا ةمزا اهمسا ةقلغم ةرئاد يف كرحت
 ىتلا يداصتقالا حاتفنالا ةسايسب طيترت يتلاو
 . 191/4 ماع ذنم رصم يف ةيسايسلا ةدايقلا اهب تذخا
 راجت ةيضق يف ميقلا ةمكحم مكح نم ةعاس 1١4 دعبف
 ديعسلا ىفطصم .د مدق ؛كونيلا فارحناو ةلمعلا

 ىلع وبا ناطلس .د نييعت نلعاو .ةرازولا نم هتلاقتسا
 حارتقال ةيراشتسا ةعومجم ليكشتو داصتقالل اريزو
 يلع نسح لامك عمتجا امك :ةيداصتقالا تاسايسلا
 ةكرتشملاو ةماعلا كونبلا لاحر عم ءارزولا سيئر

 كنبدلا ظفاحمو داصتقالاو طيطختلا اريزو هرضح

 ردصا ةرسشابم عامتجالا اذه دعب .ديدجلا يزكرملا
 اهمها تارارقلا نم ةعومجم ديدجلا داصتقالا ريزو
 ليومت يف ةرحلا تاباسحلا مادختساب حامسلا
 ليوحت نودب داريتسالا ىمسي ام وهو داريتسالا
 قرصلا رعس ديدخت ةنجل ليكشت ةداعاو .ةلمع
 ءاغلاو :ةروشم ةفرغ ىلا اهليوحتو يزكرملا كنبلاب
 ةليصح نم /755 لا ةيسن هيجحوتبي صاخلا رارقلا

 ةكرتشملا و ةماعلا كونبلا ىدل عمجتملا يبنجالا دقنلا

 ةفلتخملا كونبلل ةيرحلا لماك كرتو .يزكرملا كنبلل
 نودب داريتسالا ليومت يف اهمادختسال اكنب (44)
 تءاجح تارارقلا هذه نا ظحالملا نمو .هلمع لدوحت

 داصتقالا ريزو اهردصا يتلا ةقباسلا تارارقلا يغلتل
 داردتسالا ىلا تفده يتلاو يضاملا ريانب ه يف قباسلا

 ,ةلمع ليوحت نودب داريتسالا ءاغلاو هينجلاب
 يزكرملا كنبلا ىدل يبنجالا دقنلا ةليصح عيمجتو
 حمس ديدجلا ريزولا نا كلذ دكؤي داريتسالا ديشرتو
 جاتنالا تامزلتسمو علسلا نم ةعومجم داريتساب

 نا امك ءاهداريتسا عنم دق قياسلا ريزولا ناك يتلا
 تابحالصو رود يف رظنلا ةداعال ةحضاو ةين كانه

 تابلط يف رظنلاب صتخت يتلاو ديشرتلا ناجل
 ْق اهتنمهال اقفو جاتنالا تامزلتسمو علاسلا ناربتسا

 ةيلحم علس يفوت مدغ لاح يف و ةيجاتنالا ةيلمعلا

 اهنكلو .غارف نم تأت مل ءارولا ىلا ةدوعلا هذه

 ةيسايسو ةيعامتجا ةكرعمل ةيئاهن ةلصحمك تءاج
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 ىلا تلصوو .ةيداصتقالا ةهبجلا يف تراد ةسرسش

 ه تارارق ديعسلا ىفطصم .د ردصا امدنع اهتورذ

 حاتفنالا راصنا اهيف فقو ةكرعملا هذه ...رباند

 وديؤم قرفت امئيب .دحاو لجر ةفقو هنم نوديفتسملاو
 .حاتفنالا ديشرت وا يداصتقالا راسملا حالصا

 كلت لوح لخادلا نم اهتاذ ةموكحلا تمسقناو
 ةداعا يف لوالا ركسعملا حجن انه نم ...تارارقلا
 ةريثك اباسسا كانه نا كش الو ...ءارولا ىلا ةلجعلا
 .رخآلا قيرفلا لشفو قيرفلا اذه حاجنرسفت

 ةضراعملا لئاصف نا وه انه هتظحالم ردجت امم
 ىلعف ...ريانب تارارق لوح تفلتخا اهتاذ ةينطولا

 .ةيفاك نكت مل .تارارقلا هذه نا ىلع قافتالا نم مغرلا
 ,«حاتفنالا ايفام» و يرصملا داصتقالا ةمزا ةهجاومل
 حاتفنالل نيضراعملا ةيبلغا ناف .مساحو داح لكشب

 ىلع لماكلا مهمعد تارارقلا هذهل اوطعا يداصتقالا
 هاجتالا يف ةبولطم ةيباجيا ةوطخ اهنا رابتعا
 ,وأ تارارقلا هذه دمبأت نورخآلا ضفر امندب .حيحصلا

 ديعسلا ىفطصم داصتقالا ريزو ةسايس معد ىتح

 «ايفام نم بلقلا ركرم يف هترساو هنا اودكا يدذلاو

 هتسايس ةيباجيا تطلتخا انه نم :حاتفنالا

 تطبترا يتلا ةيداصتقالاو ةيقالخالا تازواجتلاب
 .هبراقا ضعبو هتجوز طاشنو يداصتقالا هطاشنب

 سيئر ىلع طغضلا يف اوحجن دق حاتفنالا راصنا نا

 تارارق ىلع ةيترتملا جئاتنلا ةروطخب هعانقاو ءارزولا

 .كرابم سيئرلا ىلع راكفالا هذه اوحرط مهنا لب .رياني
 لخاد ةديدع تافالخ ثودح ىلا عضولا اذه ىدا دقو

 صوصخب اهفقاوم يف مئاد هيش ماسقنا ىلاو .ةموكحلا
 سيئر ىلع نسح لامك حجن دقو .تارارقلا هذه قيبطت

 ةصاخ هحلاصل تافالخلا هذه لالغتسا يف ءارزولا

 فارحنا ةيضق يف اهمكح ميقلا ةمكحم تردصا امدنع

 ةناذا لكش مكحلا نأ نإ :ةلمعلا راجتو كونبلا
 رمالا :ديعتسلا ىفطصم .د ناصتقالا ردزول ةيسايس

 نم ثدح ام ريوصت ىلا لوالا ريزولاب عفد يذلا
 ريزول ةصاخ ةيلوؤسم اهنأكو ةيداصتقا تاقانتحا

 يلاتلابو ةعمتجم ةرازولا ةيلوؤسم ال داصتقالا

 ,يرازولا ليدعتلا ليجاتب كرابم سيئرلا ةبلاطم
 رهشا ةدعل .ديعسلا .د ةنادا دعب اعقوتم ناك يذلا

 .ةمداق

 ةيقيقح تاقانتخا لغفلاب تثدح لش :وه لاؤسلاو

 ودعيال رمالا نا ما: 11/65 رياني تارارق قيبطت ةجيتن
 ؟تاعئاش درجم نؤكن نا

 " يداصتقالا حرسملا ىلع ربكا رود :يلع نسح لامك

 ةثالخلا رهشالا لالخ نا ةيمسرلا رداصملا دكؤت
 نييرصملا تاليوحت تلق تارارقلا اهيف تقبط يتلا
 دقنلا نم تادامتعالا تصقن امك .جراخلاب نيلماعلا

 ىلع ةوالع .داريتسالا ليومتل كونبلا ىدل يبنجالا
 يف و .داريتسالا ديشرت ناجل لمع نم ىوكشلا عافترا
 دق ديدجلا ماظنلا نا ديعسلا ىقطصم .د دكؤي لباقملا
 لالخ هيلع مكحلا نكمي ال هنأو .اسوملم امدقت ققح
 ذنم بروح هناو ةصاخ ةريدصقلا ةينمزلا ةرتفلا هذه

 نأب ديعسلا فرتعيو ,ةديدع ىوق نمو ةيادبلا
 رئاجسلا دعتي مل ةدروتسملا علسلا ضعب يف صقنلا
 لافطالا نيلو تارايسلا رايغ عطق ضعبو .ةيبنجالا

 !فلخلا ..قآ مدقت هلمع ليؤعت نودب كاريتنمالا ماظن دوغ,
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 تناك امنيب ...طاطملا تاجتنمو نبجلا عاونا ضعبو
 ةيئاذغلا علسلا نم ريثك يف ضورعملا يف ةدابز كانه

 !ةعانصلا تاودا ضعغبو

 بايغ لظ يفو لوقلا نكمي هناف لاح لك ىلعو
 جراخلا نم نييرضملا تاليوحت نع ةقيقد تاءاصحا
 هنا ريغ لواح ليقتسملا ريزولا نا قوسلا ةكرحو

 ديدحلا ىدروتسم كرحت هجاوب نا هل فيكف ...لشف

 مهداردتسا تايلط اوفعاض يذلا ةيشاذغلا داوملاو

 هذه ىلا ةجاح يف اوسيل مهنا مغر :تارم ةعبرا
 نيذلا ةلمعلا راجت كرحت هجاوي فيك مث ...تايمكلا
 يف نييرصملا تاليوحت ةكرح ىلع نورطيسي اولازيام
 ..:رالود رايلم ( ه) هب ايونس ردقت ينلاو جراخلا
 رياني تارارق حجنت فيك  مهالا وه اذهو - اريخاو
 مت يتلا  تارفثلاب و صقنلا بناوجب ةلفاح يشو

 يف يساسا للخب طبترت لكاشم ةهجاوم يف - اهلالغتسا
 نينس رشع ةبارق لظ يذلاو يرصملا داصتقالا لكيه
 .يلحملا جتانلا نم )٠١/( يواسي زجع نم يناعي
 ىلع ةوالع .رالود رايلم )١( ىلا تلصو نويد مكارتو
 لورتدلا يش ةنساسا دراوم ةعيرا ىلع يلكلا تدامتعا

 .ةحايسلاو جراخلا نم نييرصملا تاليوحتو ةانقلاو
 نكمي ال ةيجراخ لماوعب اساسا طبترت دراوم يهو
 .اهيف مكحتلا

 يتلاو يرصملا داصتقالا يف ةيلكيهلا ةمزألا لعلو
 ؛هتاسايس ةيباجيا مغر .اهتهجاوم يف ديعسلا لشف
 حاتفنالا ةيسايس نع عجارتلاب لا جرخم ال هنا دكؤت

 ىلع دمتعي لقتسم يومنت جذومن دامنعاو ىداصتقالا

 تارارق نع ثدح يذلا عجارتلا ناف انه نم .تاذلا
 داصتقالاب جورخلا يف حاجن يا ىلا يدؤي نل رياني
 .هتمزا نم يرصملا

 تارييغتلا نم ديرم
 .د ةسايس عم لماعتلا ناف ءرما نم نكي امهمو
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 ةرازول ةيلاحلا ةيداصتقالا ةسايسلاو يلع وبا ناطلس
 تارارقل ءاغلاو ةيفصت درجم اهنا ىلع ىلع نسح لامك
 ام لئالدلا نم كانهف :هيف اغلابم ارما دعي يضاملا رياني
 كشو ىلع ةديدج تاميظنتو تارارق كانه نا دكؤي
 ىف ثدح ام ءاغلا طقف لوانتت نل تارارقلا هذه .روهظلا
 رودب ةصاخ ةديدج اعاضوا بترتس اهنكلو رياني
 ىلع ةوالع ,ريدصتلا معدو .ةيمنتلا ف صاخلا عاطقلا

 ليدعتو :ماعلا عاطقلل ةديدج مظنو نيناوق رادصا
 نم يرصملا فيرلا يف ةيداصتقالا تاقالعلا رهوجل
 ةقالعلاؤ يعارزلا حالصالا نيناوق ضعب ليدعت لالخ

 ةهجاوم نا ودبيو لوالا حلاصل رجاتسملاو كلاملا نيب
 هينجلا فرص رعس عاضخا لالخ نم ةلمعلا راجن
 ريزولا تارارق لوا نوكيس بلطلاو ضرعلا لماوعل
 ضفرب ًارارق ردضا دقف . يلغ ىبأ ناطلس .د ديدحلا

 يذلا يبنجالا دقنلا در وأ ةلمعلا راجت عم حلاصتلا
 ناك يذلا ءارحالا وهو :مهتزوح ْق ةطرشلا

 رثكا ثيدح ءارجالا اذه بكاو امك .ىضم اميف اعبتم
 ضرعلا لماوعل فرصلا رعس كرت نع لوؤسم نم
 ةمكحم تناكو .هينجلا رعس ميوعت ينعي امم ,بلطلاو
 لاوما ىلع ةسارحلا ضرفب اهمكح تردصا يتلا ميقلا

 رشع تردصا دق ةلمعلا راجتو كونبلا لاجر نم (15)
 تثدحت .يداصتقالا راسملاب قلعتت تايصوت
 ةفارصلا ماظن نينقت نع اهيف ةيناثلا ةيصوخلا
 نولمعي نيدمتعم ةفرايص ىلا ةلمعلا راجت ليوحتو
 اهريغو تاحارتقالا هذه .يزكرملا كنبلا فارشا تحت
 نا حجري ةلمعلا راجت ةهجاوم يف ددشتلا ىلع ةوالع

 ةكرتشملاو ةماعلا كونبلا ءاطعا ىلع ةلبقم ةموكحلا
 ضرعلا لماوع قفو فرصلا رعس ديدحت قح
 ريفوت عم قوسلا رعس نم اليلق لقا رعسبو :بلطلاو
 .رال ود رابلمب ردقي ةيعصلا ةلمعلا نم مكض يطاينحا

 ةميق يف اريبك اضيقخت ينعي ءارجالا اذه نا كش الو
 ىلا كونبلا يف هتميق تلصو يذلاو يرصملا هينجلا

 )١457( ىلا ءادوسلا قوسلا فو رالودلل اشرق )١14(
 .اشرق

 ةيعامتجا لكاشم ىلا يدؤي دق ضيفختلا اذه لثمو
 ةدايز ةضرف ىلاو ,ةهج نم ةدقعم ةيداصتقاو

 .ةيناث ةهج نم ةيرصملا تارداصلا

 ةلمع ليوحت نودي داردتسالا ءاغلا ىلا ةيبسنلابو

 ىلا لوؤسم نم رثكا راشا دقف داريتسالا ديشرتو
 نازيملا زجع ةهجاومل ريدصتلاو جاتنالا ةدابز ةرورض

 رايلم (5,5) ىلا 1184 ماع لصو يذلاو يراجتلا
 ريوطتب مامتهالا ىلا ىلع وبا ناطلس . د حملا امك .رالود
 عم ,ةيبرعلا لودلاو رصف نيب ةيداصتقالا تاقالعلا
 نطولاو ايقيرفا ىلا ةيرصملا تارداصلا طيشنت

 داريتساب حمس دق ديدجلا ريزولا ناك اذاو .يبرعلا

 ضعي عنمب مل اذه ناف ؛:قيس اميف ةعونمم تناك علس

 فيزن فقوب ةبلاطملا نم نييموكحلا باتكلا
 ام داريتسا ىلا لصو يذلا فيزنلا اذه :داريتسالا

 (١؟)و «نبجلا عاونا نم رالود نويلم (50) هنميق
 نم رالود نويلم (١5١)و .نوتيرلا نم رالود نويلم
 ..تارسكملا نم رالود نويلم (1١؟)و ؛ةجزاطلا هكاوفلا
 ...فيزنلا اذه ةهجاوم يف يلع وبا ناطلس حجني لهف
 ةهجاوم ىف رحلا داصتقالا ىلا ليمالا هجهن حجني لهو
 []؟يرصملا داصتقالا ضارما
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 نواعتلا ةمظنمل يرازولا سلجملا يف

 ل
 ةساور وأ -

- 

 ةمظنمل يرازولا سلجملا يراجلا رهشلا نم
 يتلا (0.8.©.0) ةيداصتقالا ةيمنتلاو نواعتلا

 دقو ءايساو ابوروأو ةيلامشلا اكريمأ يف ادلب ١4 مضت
 لياكيمو كرالك وج ناديسلا ةيلاحلا ةرودلا سأرت
 .ادنك يف ةيلاملاو ةيجراخلا تاقالعلا اريزو نوسلو

 رقم يأ) «تييماللا» رصق تاعامتجا تناك دقلو
 نادلبلل ةرمتسملا يعاسملا ىف ةديدج ةطحم (ةمظنملا

 صضاخ لكشي اهنم ةمدقتملا ةيعانصلاو ءاضعالا

 ةحورضطملا ةيداصتقالا لكاشملا يف ثحابتلل

 .اهنيب اميف تاقالعلا ىلع اهتاساكعناو
 هتثدحأ امو ةيملاعلا ةيدقنلا عاضوألا نا ةقيقحلاف

 دوكرلا ةلاح ىلا ةفاضا .تاونس ةدع ذنم للخ نم

 اهتلواحمو ةينعملا نادلبلا اهتفرع يتلا يداصتقالا

 ىلا تدأ دق اهتايداصتقا ىلا طاشنلا ةداعال ةثيثحلا

 ًانايحأو :ةيراحتلاو ةيداصتقالا تاقالعلا ريتوت

 لاحلا وه امك فارطألا ضعب نيب ام دح ىلا ةىسايسلا

 نيب يرسشتسملا فالخلل ةيسنلاب حضاو لكشب
 نادلبلا ضعبو ةهج نم ةيكريمألا ةدحتملا تايالولا

 .ىرخا ةهج نم اسنرف اهتمدقم يفو ةيبوروألا
 مل يذلا يضامل تافالخ ماما ل وطم فقوتلا نودو

 طاقنلا ضعي ىلا ةدوعلا ناف .دعي ديكأتلاب هتنت

 نكمت تارارقلاو تاشاقنلا ةدام تلكش يتلا ةيسايسالا

 عاضوألاو :نواغتلا ةمظنم لاح ةقيقح صخلت نا

 .معأ لكشب ةيملاعلا ةيداصتقالا

 دوقولا مّيقت فيك ددصلا اذه ىف لوآلا لاؤسلاو
 ؟ةنوآلا هذه يف ةيملاعلا ةيداصتقالا عاضوألا ةكراشملا

 نا :ءدب يذ ءىداب ءنواعتلا ةمظنم ءاربح لوقت

 امومع تلجس دق ةيملاعلا ةيداصتقالا عاضوألا

 صلقت لالخ نم ةريخألا تاونسلا يف اظوحلم ًانسحت

 ,يبسنلا يداصتقالا طاشنلا ةدوعو مخضتلا تالدعم
 طسقب دوعت يتلا ةيملاعلا ةيراجتلا تالدابملا ةدابزو

 ةدحتملا تايالولا ف ومنلا تالدعم عافترا ىلا اهنم ماه
 نا هسفن قايسلا يف ءاربخلا كئلوا لجسو .ةيكريمألا
 ًاسوملم ًامدقت اهرودب تققح دق ةيمانلا نادلبلا ضعب

 ًامسق نا نم مغرلا ىلع ءاهيدل ومنلا تالدعم صوصخب
 ةداح ةيجراخو ةيلخاد لكاشم نم يناعيب لازي ال اهنم
 ةقطنم بونجح ةعقاولا ةيقيرفالا نادلبلا اميس ال

 .ءارحصلا

 يفخت ال اهتيباجيا تناك امهمو جئاتنلا هذه نا ريغ

 ركذي ةمظنملا ءاربخ لوقي امك ةحلم لكاشم دوجو

 :اهنم

 رشع يناثلاو رشع يداحلا يف سيراب يف دقعنا

. 
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 يف اهلاح ىلع ةعفترملا ةلاطبلا تالدعم رارمتسا -
 .ةيبوروألا نادلبلا لخاد اصوصخ ءاضعالا نادلبلا
 نا دعب :ةريبك قلق ةدام لكشت يتلا ةلأسملا يهو
 .بابشلا عساو لكشب سمت ةرهاظلا هذه تذخا

 وهو .ةيلاملاو ةيدقنلا عاضوألا ف لصاحلا للخلا
 ةدايزو :ةعفترملا ةدئافلا تالدعغم رارمتسا هنع ريعبام

 مدعو .ةيراجلا تاعوفدملا نيزاوم يف للخلا ةدح
 .ةيدقنلا تالدابملا رارقتسا

 ةيمانلا نا دلبلا اهنم يناعت يتلا ةدعصلا لكاشملا

 نويدلا ءابعال ديازتملا لقثلا صخألا ىلع اهنمو
 .ةيجراخلا

 نم ديدعلا ىدل ةظوحلملا ةيئامحلا تاهاجتالا -

 ضراعتت لكاشم نم هيلا يدؤتامو ,نادلبلا

 :رحلا داصتقالا |دبم ىلع موقت يتلا ةمظنملا تاقلطنمو
 .ةيراجتلا تالدابملا ريرحتو

 ةماعلا تارشؤملاو تارابتعالا هذه انزواجت اذإو
 ةهجاوملا عبتتل .ةكراشملا دوفولا اهلوح تقتلا يتلا
 ظحالن فوسف :نيديوروألاو نيدكريمألا نيب ةدوهعملا

 ىدقتلا ماظنلا حالصا ةرورض :نواغتلا ةمظنم رهتؤم

 زيكرتب يكريمألا فرطلا لوبق ىلوألا ةرملل امبرو
 ةرادال ةيدقنلاو ةيداصتقالا ةسايسلا ىلع راظنآلا
 ةسايسلا هزه هبعلت يذلا ماهلا رودلاو ضيبألا تيبلا
 .لبق نم اهيلا راشملا يملاعلا للخلا ةلاح يف

 رمتؤملا ةياهن يف ردص يذلا يماتخلا نايبلاف
 تاهاجتالا ةمواقم ةرورض ىلا امومع ريشي يرازولا
 ةيمهألا يطعيو .ءءاضعالا نادلبلا لخاد ةيئامحلا
 اهقاوسا يف دويقلا قيفختب نابايلا موقت نآب ةصاخلا

 ىلع ةرطيسلا ةرورضو ةيبنجألا تادراولا ىلع
 يف زجعلا صيلقت كلذ يف امب ماعلا قافنالا تاسايس
 ةيداصتقالا لكايهلا ف رظنلا ةداعاو .ةماعلا تانزاوملا
 ةقيثولا هذه نا الإ خلا ..لمعلل ربكأ اصرف ققحي امب
 ريشتل ةيكريمألا ةسايسلا ماما ظوحلم لكشب فقوتت
 :يلد ام ىلا

 ةيكريمألا ةنزاوملا ف ةرمتسملا زجعلا ةسايس نا -
 ةدائز ىلا دوقت لحسملا زجعلل ةقلطملا ةيمهألل أارظنو

 لقث ةدايز ىلا ةجيتنلاب يدؤت امك .ةماعلا ةينويدملا
 هاجتالا اذه حبحصت ناف انه نم .نويدلا دئاوف

 ىداصتقالا طاشنلا ةيرارمتساو ةدوع يف مهاسيس
 .ملاعلا نادلب ةيقبو ةدحتملا تايالولا لخاد

 نم ةلمج ةجيتن  رالودلا رعس عافقرا نا
 يف ةيئامحلا طوغضلا ةدح ةدامز ىلا ىدأ دق_ لماوعلا

 ةيسفانتلا ةردقلا صلقتل أرظن :ةدحتملا تايالولا

 ةموكحلا هب مّلسُت يذلا رمألا وهو .اهيق نيجتنملل

 تاهاجتالا ةمواقم ةرورضب فرتعتو ةيكريمألا
 ءاج امك ةيملاعو ةيكريما تارابتعال اهلخاد ةيئامحلا
 . نايبلا يف

 نيدقارملا بلغا هدنع فقوت ام وهو .كلذ نم مهألاو

 ديسلا ةنازخلا ريزو ناسل ىلعو يكريمألا دفولا نا
 رابك يلثممل مداق عامتجا ةركف لبق دق ركيب سميج
 رمي يتلا ةبعصلا عاضوألا ةشقانمل ةيعانصلا نادلبلا

 هرابتعا نكمي ام وهو .يملاعلا يدقنلا ماظنلا اهيف

 يف ةرمتسملا ةيسنرفلاو ةيب ور وألا تابئطلا ماما ٌلزانت

 .ناشلا اذه
 دوفولا ترقأ دقلف ىرخألا اناضقلا صوصخب اما

 ماما ربكا لكشب قاوسالا حتف ةرورض ةكراشملا
 نادلدبلا تربيع املثم :ةيماخلا نادلبلا تارداص

 ةيداصتقا تاسايس جاهتنال اهدادعتسا نع ةيبوروألا

 يتلا ةرركتملا ةيكريمألا تاداقتنالا رابتعالاب ذخأت

 نييبوروألا ىدل ةيداصتقالا تابوعصلا يف ىرت

 ىلا جاتحت يتلا ةيداصتقالا مهلكايه ةلاحل اضيخلت
 عقد ءاطعا ىلع قافتالا مت امك .حالصالا نم ريثكلا
 يتلاو ,فارطألا ةددعتملا ةيراجتلا تاثحابملل ديدج

 .مداقلا ماعلا علطم عم آدبت نا ررقملا نم

 ةمظنمل ريخألا يرازولا رمتؤملا نا هيف كش ال اممو
 لد دق «حاجنلاب جوت هنا» هسيئر لاق يذلا نواعتلا

 فارطألا نيب ام دح ىلا رظنلا تاهجو ىف براقت ىلع

 .نابايلاو ابوروأو ةدحتملا تايالولا ثالثلا ةيسيئرلا
 ةينلعلا ةهجاوملا ةلاح نم ظوحلملا لاقتنالا لالخ نم
 لوح يئدبملا قافتالا ىلا .اياضقلا نم ديدعلا لوح
 نادلملل ةمداقلا ةمقلاو .اهل لولح داجبيا ةرورض

 ام اذا للدت فوس نوب يف مداقلا رايا ةيادب ف ةيعانصلا
 0.لبقتسملا يف رمتسيس هجوتلا اذه ناك

 يداصتقالا مسقلا
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 كياوأ

 دقعي يرازولا رمتؤملا

 رايأ ؛ يف رئازجلا ف
 رهش نم ثلاثلا يف رئازجلا يف دقعي

 عسيارلا رمتؤملا مداقلا ويام /رايا

 ةيبرعلا راطقالا ءارزول نيثالثلاو
 ررقملا نم ناك يذلاو طفنلل ةردصملا

 رهشلا نم نيرشعلاو عباسلا ف هدقع
 .دادغب يف يراجلا

 ريزو يقت دمحا مساق ديسلا ناكو
 هل حيرصت يف حضوأ دق يقارعلا طفنلا
 لقن مت هنا :يضاملا عوبسالا ةبادب

 ةقفاوم دعب رشازجلا ىلا رمتؤملا
 ةقاطلا رمتؤم داقعنال ارظن» :قارعلا
 ةيرئازجلا ةمصاعلا يف ثلاثلا يبرعلا
 . 4 .رايا نم عيارلا ْق

 عسيضاوملا نيب ناب نم هنا ركذي اممو

 يرازولا سلجملا لؤدج ىلع ةحورطملا
 ىلع ةقداصملا .مداقلا كباوا ةمظنمل

 نيدعتو :ةمظنملل ةيمانخلا تاباسحلا

 يف رظظنلاو تابياسحلا يققدم

 زئا وج صيصختي ةقلعتملا تاحارتقالا

 طفنلا تالاجم يف ةيملعلا ثوحبلل

 [1..ةقاطلاو

 قارعلا

 ةديدج ةيديدح ككس عيراشم
 ككسلل ةماعلا ةسسوؤملا تلفتحا

 رشع سداسلا يف :ةيقارغلا ةيديدحلا
 عساتلا اهديعب يراجلا ناسين نم
 اهيف نولوؤسملا دكأ دقو .نيعبرألاو
 طظوطخلا ةكيش نا ةيسانملا هذهب
 لالخ تدهش دق قارعلا يف ةيديدحلا
 ًاريبك أاروطت ةيضاملا ةسمخلا دوقعلا
 ْق امسس ال ,ةدغصألا عيمج ىلسع

 ةرمتسملا تاثيدحتلاو تاينقتلا
 يتلا ةيفارغجلا ةعقرلا عسوتو

 هلل اا سس سل

 11 و1 جملا معفقات - 7

 دبع قيفوت قرا ديل حرص دقو
 ؛قارغلا نا ةسسؤملا سيئر قازرلا
 دصر دق برحلا فورظ نم مغرلا ىلعو

 عييراشم ةدع ذيفنتل ةريبك غلابم
 ةدايز اهنيب نم نادبملا اذه ف ةمخض
 لضوملا ةنيدم طخ ىلع لقنلا ةيلباق
 ايمود اراطق ١7 ىلا هتقاط لصت ثيحب

 ةرصيلا طخ ةقاط ةدايزو :نيهاجتابو
 ,نيهاجتابو اضيأ ايموي ًاراطق 26 ىلا
 ككسلل ينهم دهعم ءاشنا كلذكو
 م.رانمد نييالم ٠١ ةفلكي.ةيديدحلا

 ناسنإ رايلم م, ١١
 1١10 ماع

 ارخؤم تردص ةيليقتسم ةسارد يف

 نا حضتي ةدحتملا ممألا ةمظنم نغ
 ًابيرقت فعاضتيس ملاعلا ناكس ددع
 5١76. ماع ىتحو نآلا نم

 يتلا ةروكذملا ةساردلا ريشتو

 ماع تايطعم ىلا اهتاعقوت يف شتست

 ىلا لضيس ناكسلا ددع نا

 يلاحلا نرقلا ةياهن يف رايلم 5,7
 ماع رايلم 8, 1١1/ا/ ىلا كلذ دعب لصيل

 6 5١.

 نم ءاج اميف ةراشالا قحتسي اممو
 ةيعانضلا نادلبلا نا تاظحالمو ماقرا

 يناكس ومن تالدعم ىلع ظفاحتس

 .ةيمانلا نادلبلا سكع ىلع ةضفخنم

 رئازجلا

 ةدكريمأ ةحلسا داردتسا

 تسوي نطنشاولا ةفيحص تفشك
 ءاريش يونت رئازجلا نا ةيكريمألا
 .ةيكريما ةيركسع تادعمو ةحلسا
 ةفيحصلا اهترجا ةلباقم يف كلذ ءاج
 يرئازجلا سيئرلا عم ةروكذملا
 سيل» :لاق يذلا ءديدج نب ينذاشلا

 نم حالسلا يرتشن فوسو دقع ائيدل

 -قولا سفن يف برغلاو قرشلا
 اذه يق ةراشالا قحتساممو

 ةبسنب دوزتت رئازجلا نا صوصخلا
 اهتاجايتحا نم 4٠/ ىلا

 ؛يتايفوسلا داحتالا نم ةيركسعلا

 اوربع دق نييرئازجلا نيلوؤسملا ناو
 مهرداصم عيونت يف مهتيغر نع ًارخؤم
 1 .حتاسلا نم

 /طابش رهش رخاوا يف تردحنا نا دعب ةصنوألل ًارالود 0٠" براقي
 تلجس يتلا تالدعملا ىندا يهو رالود 584 يلاوح ىلا يضاملا رياربف

 .191/9 ماع ننم

 اذا اميف لعاستي نيبقارملا نم ديدعلا لعج ءىجافملا دوعصلا اذه لثمو

 ىلع لوألا عقوملا لالتحال نيمثلا ندعملا ةدوعل مويلا تقولا ناح دق ناك
 ىلوألا ةيملاعلا ةلمعلا  رالودلا راعسا ناو اصوصخ ةيملاعلا ةيدقنلا ةحاسلا
 ؟ةريخألا ةنوآلا يف ةعرسب عجارتت تذخأ دق-

 نم بهذلاو يملاعلا دقنلا ماظن هفرع امل أرظن ديكأتلاب ًالهس سيل باوجلا

 اذه ىف فورعملا نمف :ةيضاملا ةليلقلا دوقعلا لالخ ةريبك تابلقتو تالدبت
 دحأك تلخ ةليوط ةرتف لالخ مدختسا دق ناك بهذلا ندعم نا ددضلا
 نم هدهش ام لكب ثيدحلا رصعلا ءاج نا ىلا ةيساسألا ةيدقنلا رداصملا
 ةيجراخلاو ةيلخادلا ةراجتلا يف عسوت نمو ,ةيداصتقاو ةيجولونكت تاروطت
 ةديازتملا تاجايتحالل ةباجتسالا يف بهذلا رود ةيدودحم ىلع زشؤيل ممألل
 تاريللا ةطساوب ةبولطملا ةعرسلاب ةيراجتلا تايلمعلا ءادا ةبوعصو
 .ليق نم رمألا ناك امك ةيبهذلا

 برحلا ليبق مت ذإ .نآأشلا اذه يف اريبك ارود ةيداصتقالا تامزألا تبعل دقو
 ريخألا اذه نا ًاملع ؛بهذلاب ةيقرولا تالمعلا ليوحت فقو ةيئاثلا ةيملاعلا
 كونبلا قيرط نع) ةيلودلا تالدابملا يف ديدست ةليسوك هرود ىلع ظفاحي لظ
 .يدقن طايتحا ةاداك وأ (ةيزكرملا

 . يدقنلا زدوو نوتورب رمتؤم ءانثا 1955 ةنس ادندحتو ةقحال ةلحرم يف و

 ماظنلا دعاوق ءاسرا مت يتايفوسلا داحتالاو ةيبوروألا نادلبلا مضض يذلا
 .ةصاخ ةناكم بهذلا اهيف لتحا ةديدج سسأ ىلع يملاعلا يدقنلا

 يأ) ةتباثلا ةيدقنلا تالدابملا أدبم دامتعا هنيح يف رمتؤملا اذه ّرقأ دقلف
 نود رخآلاب دحاولا ليدبت نكمي هل فيدركرالودلا دامتعاو .(بهذلا ىلا ةبسن
 رقأ موي 151١ ةنس ىتح هب لمعلا رمتسا يذلا ماظنلا وهو .دويق ةيا
 ةلمعلا ميوعتو بهذلا نع رالودلا لصف نوسكين قباسلا يكريمألا سيئرلا
 .ةيكردمألا

 ارود بعليل ةيدقنلا تالماعملا ف بهذلا رود عجارت خيراتلا كلذ ذنمو
 .بلطلاو ضرعلا ىلا تايجاحلا لك لثم عضخي سيفن ندعمك ادودحم

 راعسا طوبه نا ديدج نم مويلا ودبي ةيخيراتلا ليصافتلا لك نع أديعبو
 نا ينعي اذهو بهذلا ىلع بلطلا نم ايوقي ةدئافلا تالدعم عجارنو رالودلا

 رؤدلا ضعب ديكاتلاب هيلا ديعي فوس ةيكريمألا ةلمعلا يف عجارتلا رارمتسا
 ناو اصوصخ لبق نم هيلع تناك ام ىلا رومألا ةدوع كلذ ينعي نا نود
 دق ينابابلا نابلاو ةيبوروألا ةيباسحلا ةدحولاك ةيوقلا ةيملاعلا تالمعلا

 0.عجارتلا اذه نم اهرودب ديفتست

 ام ىلا لصتل بهذلا راعسا تعفترا ةيضاملا ةليلقلا عيباسالا لالخ
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 .. عادبإلاو دقنلا ةودن
 -  ءاضيدلا رادلاب

 :ينيدملا دمحأ  ءاضددلا رادلا

 ءاضيبلا رادلا ةنيدمب مرصنملا (سرام
 ًاماع اعوضوم تذختا ةيسارد ةودن (برغملا) ١

 تنل قدمو: يبرعلا نطولا يق عادبإلاو دقنلا اياضق هن
 ةودنلا تفرصنا يتلا رواحملا فلتخمل انضرع نا

 مت دقو .«ةيبرعلا ةعيلطلا» نم قباس ددع يف اهتساردل
 برقملا باتك داحتا نيب نواعتب ةودنلا ميظنت

 من قافتا ىلع ءانب كلذو :برعلا ءابدآلل ماعلا داحتالاو

 برعلا ءايدألا رمتؤم داقعنا ىدل نتهجلا ناب

 طخ يف هريدقت مت نواعتلا اذه .15/4 ةنس رئازجلاب
 قبس يذلا برغملا باتك داحتال يفاقثلا عورشملا معد

 ةياورلا نع ىلوالا نيتيسارد نيتودن مظن نا هل
 ىلع راصتقالاب ةريصقلا ةصقلا نع ةيناثلاو ةيبرغلا

 صتخملا روهمجلا ىلع يا .نيعدبملاو نيثحابلاو داقنلا
 نم للقت ام اريثك تايمومع يف ددبتلل ابنجت كلذو

 راذآ 14 ىلا ٠١ نم ةدتمملا ةرتفلا يف تمظن "سر

 لكاج
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 روتبم راوه يف نوقتلي
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 لا 0

 ناذك لاحتا ه

 ا

 رغما
 .يفاقثلا ءاقللا لوصحفمو ةيلاعف

 ءابدا داحتا نم معد نم بلط ام نا ركذلان ريندجو

 باّتك داحتا دعأ نيح يف يداملا بناجلاب صتخا برغلا

 هيجوت يغبني نيذلا نيكراشملا ءامساب ةمئاق برغملا
 وا ةيصخشلا مهتامساي ءاوس .مهبلا ةوعدلا

 ىلا ةمئاقلا تلسراو ءاهيلا نومتني يتلا تاداحتالا
 ءايدألا داحتال ماعلا نيمألا ناسرع ةلقع ىلع ديسلا

 هيجوتل قشمد ف مويلا هرقم دوجوملا .برعلا
 نيوعدملا ىلا رفسلا تاقاطب لاسراو تاوعدلا
 .عادبالاو دقنلا ةودنل نييقيقحلا

 رادلا ةنيدمبي ةودنلا داقعنا دعوم لولح ىدلو

 ةقيدح  يوافنكلا دمصلا دبع ةعاقيز ءاضيبلا

 بتكملا فشتكا لصو نم لوصوو :(ةيبرعلا ةعماجلا
 :ةيلاتلا قئاقحلا برغملا باتك داحتال يزكرملا

 ىلع فرصت برعلا ءابدالا داحتال ماعلا نيمألا نا- ١

 ؛هدالب ةسايسو هتحلصم مئالي ام قفوو هتيجس
 نمل ةوعدلا هجوو .برغملا باتك داحتا ةمئاق شمهف
 .ءايشش يتلا ةيفدكلاب و .ءاش

 عادبالا ةيلدج ؛.يحبص نيدلا يحم

570-00 01 0 

 بدالا عامتجا ملع يف ..ينيغرسلا دمحم

 نم ربكأ ددغب هدالب صخ ناسرع ديسلا نا
 ةيبرعلا راطقالا ييوعدم عم بسانتي ال نيوعدملا
 رطقلا ءامسا نم راتخا هنا نع لضف .ىرخالا
 اميف ايعادباو ًايدقن ةفيفخ مهتعاضب ادارفأ يروسلا
 ال اهنكلو يقيقحلا اهنزو اهل ءامسا ةوعد نع مجحا
 .ماعلا نيمآلل «يدقنلا  يسايسلا جازملا» عم قفاوتت

 نمو .برغملا باتك داحتا بغر يتلا ءامسالا بلغا
 مهل هجوت ملاما :ةيساردلا ةقلحلا ىف نوكراشملا هئارو
 عيض امم ةرخأتم تاراعشا مهتلصو وا ًاتاتب ةوعدلا
 ةبراغملا نيكراشملا ىلع عيض امك مهروضح ةصرف
 كلذل ةيلهأ ىلع مهنوري نم عم شاقنلاو راوحلا ةصرف
 .يبرعلا قرشملا ةوخا نم

 داحتال ماعلا نيمألا دمع نا يهف رئابكلا مأ اما
 ءايدألا نم رضانع باحطضا ىلا برعلا ءايدآلا

 نع قشنملا حانجلا ىلا نيمتنملا نم نيينيطسلفلا

 نم ةينيطسلفلا ريرحتلا ةمظنم ةيعرشلا ةدابقلا

 وا بتع يا ةبراغملا ىدل نكي ملو :قشمد راوج
 اذه الول نيينيطسلفلا ءاقشالا روضح نم ىوكش
 «نيدتنملاو ةودنلا ماحقا .افلسس .هب ديرا يذلا زرفلا

 قيقحت يلاتلابو .ةيسايس ةغمعم يف اضرغم اماحقا
 .مهباسح ىلع ةصيخر ةحلصم

 نكي ملو اهلك بلاثملا هذهل ةبراغملا ءابدألا نطف دقل
 ريرحتلا ةمظنم ىلع رماأتلا رمي نا لهسلا نم

 تزتها كلذلو مهرئامض وأ مهسوؤر ىلع ةينيطسلفلا
 ةيحتلاو قيفصتلاب يوافنكلا دمصلا دبع ةعاق
 ءابدألا داحتال ماعلا نيمألا ةعاقلا ترطضاو :ةمظنملل
 .ىسني ال قحب عدصيو «هنايسن» عجاري يك برعلا

 راعشاو اهرصضح نم دب ال ناك ةماه تايفلخ كلت

 ةحضاو رهظت يكل اهب برعلا ةوخألا نم ديدعلا

 داحتا ةيلوؤسمو .برغملا باتك داحتا ةيلوؤسم
 نم ًاريثك نا .كلذك .نيبتي يكلو .برعلا ءايدالا
 طايبخا نم موبلا ملست دعت مل ةيفاقثلا فادهإألا

 .اماحقا اهيلع محقت ةيسايس لماوع شيوشتو
 .ةيفرظ حلاصم ةمدخل اهباحصا اهبكريو
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 نيئداب اهلخاد نم ةودنلا ةيراقم لواحنل نآلاو
 :اهباحصا ءامساو اهيف تمدق يتلا ضورعلاب

 ثحب .عادبالا ةيلدج نع اريبعت اهفصوب ايؤرلا -
 .(ايروس) يحبص نيدلا يحمل

 شيمح ملاسنبل ثحب :عادبالا نمز دوعي ىتم -

 (برغملا)
 (نانبل) ضوغ اتير .ثارتلاو ةيرعشلا ةبانكلا
 (سنوت) ةنوشرط دومحم .طاقسالا ةلكشم -
 (برغملا) وطيلك حاتفلا دبع .ةيسيبألاو دقنلا

 (نانبل) ديعلا ىنمي .ةيعامتجالا تالوحتلا و ةباتكلا
 تالوحتلا ةساردل ردصمك يبدألا عادبالا

 (نانيل) رهاض دوعسم .نانبل يف ةيعامتجالا
 (ايروس) فيه وبا هللا دبع .لاصيالا ةيضق-
 (برغملا) شولع ديعس .يبدألا رثنلا كيتنومريه
 حاتفم دمحم .يىرعش ضنل ةبيلؤأ ةيراقم

 (برغملا)
 دمحا .نيدقع ةطلس نيب ةيعادبالا ةباتكلا -

 (برغملا) ينيدملا
 (برغملا) ينيغرسلا دمحم .بدالا عامتجا ملع يف -
 حور نع ةودنلل ةمدقملا ثاحبالا بلغا تنابآ دقل

 تايطعملا زواجتلو ,يبدألا صنلا مهفل ةديدجو ةيدج
 ف ةنماكلا ةلئسألل حرط وحن يبدألا دقنلا ف ةلهسلا

 عم ًايوق لعافتلا ناك اذاو ءيرظنلا هطيحمو صنلا
 داوملا نم فيثك ماهلتسابو :ةيبرغلا ةيدقنلا ةيعجرملا
 ,ةفلتخملا اهتايعجرم يف بدألا ةيرظن اهب دوزن ينلا

 يا ددعب ام ىلا لوصولا دارا لعافت .ايضبأ .هناق

 هسيراضت نمض يبرعلا يعادبالا صنلا ةرواحم

 تايرشنلا نع اديعب .كلذك ؛نكل .ةيصوصخلا
 ةلءاسمب ميس هل ينلا ةيسايسلاو ةيعامتجالا

 ةردسب اهلعجت وا ةثادحلل ةيصوصخلا تاناكمألا

 .امهو لاخملا

 صتخملا روهمجلا تاسشقانمو ةودنلا لامعا

 «قافا١ ةلجم نم صاخ ددع يف ردصنو اهلك عمجدس

 .برغملا باّتك داحتا اقهردصي يتلا

 نيدقع ةطلس نيب ةيعادبالا ةباتكلا ..ينيدملا دمحا
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 عادبا#لاو دقنلا
 رارسلا .فصخل نات 3
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 لإ عادبالا سدل ةدعابتمو ةددعتم ةيملعو ةيفسلفو

 .اهنم اءزح

 ملاعلل ةديدج ةيؤر لك ةماع ةفصب عادبالا ينعيو
 ليلحتلل طامنا نم اقالطنا ناسنالاو عمتجملاو
 قلطب انه نم .اضيا ,ةديدج رييعتلاو ريكفتلاو

 ةينفلاو ةيبدألاو ةيركفلا ممقلا ىلع ,ةداع .عادبالا
 ,خيراتلا ربع :يناسنالا ءاضفلا رينت يتلا ةيملعلاو

 ثارت يف ًاقيمع ًاريغت ةيربخلا اهتاحورطب ثدحتو
 ,قلطن امدنعو .اهيلا يمتنن يتلا ةيراضحلا ةعومجملا

 ,ينف وا يبدا لمع لك ىلع عادبالا ءيبرعلا نطولا يف
 مهولا سفن يف عقن انناف :ةرثعتملا هتايادب يف وهو ىنح
 يف مستت ةيخيرات ةلحرم ىلع ةضهنلا قلطن امدنع
 رمألا ناك اذا الا :تايوتسم ةدع ىلع فلختلاب اهلمجم

 ققحتي ناك ناو .عادبالا نا نميتلا باب يف لخدي
 وه امب متهي ساسالا يف هناف ةيمك تامكارت دعب ًانايحا
 ىربك ةلقن ثدحيل يرهوج وه ام عم لعافتيو .يفيك
 نإف كلذل ةجيتنو .ءاوسلا ىلع ريوصتلاو روصتلا يف
 ام نا لب يطخ هاجنا قفو ةدحاو ةعفد زربي ال عادبالا

 اهيف يىلدج رتوت ةظحل قايس يف هسارغنا وه هريمي
 ىلا مث ةمئاقلا ةينبلا كيكفت ىلا يعاولا باعيتسالا

 .كلذ دعب درفنم بيكرت
 عادبالا نم ةيدقن ةفقو فقي عدبملا نإف مث نمو

 ,.هعادبا كلذ يف امب ,.هرصع يف دئاسلاو هيلع قباسلا

 .ةديدج ةينفو ةيفرعم أميق هضاقنا ىلع سسؤيل
 اهنكلو .بسحف سيسأت ةغل تسيل عدبملا ةغل نا

 قرطو هنيناوقو عادبالا رارسا نع ةفشاك آضيا
 نا نكمي اذكهو .قلخلا ةسرامم لالخ نم .هلاغشا

 ةلحرم يف يقيقحلا عادبالا نا ,ةغلابملا نم ع ونب ,لاقد

 هيما 0 يسم 1 2 5 0 ره

 ضعبب تقولا سفن يف يضفيو .هتاذ رواحي ؛هنيوكت
 ثدحتب نا قحلا بدآلا ريغل نكمي ال هنأكو .هرارسا
 .بدآلا نع

 فلتخم ليلحت دصر ددصي ةلاجعلا هذه يف تسل

 ,عادبالا ةيلاكشال ةفسالفلاو نيرظنملاو داقنلا

 رعاشلا (هيمرالم) فقوم ىلا ةراشالاب يفتكأاسو
 ؛يرعشلا ريبعتلا لاجم يف ةروث ثدحا يذلا يسنرفلا

 اهيلع موقي يتلا سسالا نع هثحب يف لصوت يذلاو
 يتلا يهو ؛لقنلا ةيصاخ :نيتيصاخ ةغلل نا ىلا بدألا
 ,رابخالاب (رتسروف) يزيلكنالا دقانلا هامس ام لباقت
 اذه فو .يلآلا ساكعنالا نم ؛ماعلا اهانعم يف :برتقتو
 اما .ةغلل يداعلا لامعتسالا ةرورضلاب نددحتد لاجملا

 ملاع نم لاقتنالاب ققحتت اهناف ةيناثلا ةيصاخلا
 نم اهفيلأت نكمي يتلا ةفرصلا ميهافملا ملاع ىلا سحلا
 ىلا يا (يقيسوملا ملاعلا) هيمرالم هيمسي ام غولب
 .لكلا ىف ةنماكلا تاقالعلا عومجم

 ةغل يف هيمرالم بسح .نادحوت ناتيصاخلا ناتاه

 لامعتسالاب ىلوالا ةلحرملا يف يفتكت يتلا ملعلا
 ةغل دوست لاقتنالا ةلحرم دعبو .يداعلا يوغللا

 اهلوحت ف ةيرعشلا ةغللا صئاصخ سفنب زيمتت ةيناث
 نم ةكيش لخاد اهدوجو فو .يونعملا ىلا يئداملا نع

 .ةدقعملاو ةعونتملا تاقالعلا

 يف هنوكل ةديدع تاداقتنا هيمرالم ىلا تهجو دقل

 ةزيمملا صئاصخلا كاردا نم نكمتي مل مهضعب رظن
 اذه يف .انمهي ام نكل .ملعلا ةغلو رعشلا ةغل نم لكل
 ةفلل ةسسؤملا تامسلا ىلا ةراشالا وه .لاجملا
 .ايرعش وأ ًايملع اهعوضوم ناك ءاوس عادبالاو

 ًاندح زيمتد هنا ىلا ًاريشم ةعرسيب دقنلا ىلا قرطتآس

 ريظنتلا ىوتسم ىلا لصت يتلا ةيلالدتسالا هتغلب
 امم هئام قنورو هتيفافشب رخآ انيحو .يفسلفلا
 عباطلا اهيلع بلغي يتلا عادبالا ةغل ىلا برقا هلعجي
 نيثحابلا ضعبب ادح ام كلذو ,ماعلا هانعمب يرعشلا

 نيسرامملا نم ةئفلا هذه ىلع داقنلا مسسا قالطا ىلا
 .يبدألا دقنلل

 ةمئاقلا تاقالعلاو قورفلا ديدحت ف ضوخلا نودو
 زيمتم فقوم ىلا زاجياب ريشأ ينإف دقنلاو بدألا نيب
 حورلا) هباتك يف همدق ةيلاثملا هترتف يف شاكولل

 ىوتسم :نييوتسم ةايحلل نا هيأر يفف .(لاكشألاو
 رهوجلا ىوتسمو .؛يدرفلاو شيعملاو سوسحملا
 نيذه ىقتلمو .ايلعلا لثملاو ةيريصملا ةلئسالاو

 دحاو نأ يف امهزواجتو امهعطاقت ةطقن يا نييوتسملا
 يف ؛دهدحو نفلا نا ريغ .خماعلا هانعمب نفلا وه ةيئانثك

 دعب الا كلذ ققحي نا عيطتسي ال .شاكول رظن
 يذلا دقنلا فرط نم ديرجتو دادعا ةيلمعل هعوضخ

 حيزي نأ دعب ميقلا ىوتسم غولي ةميقلا راثآلل حدتد
 .اهبجحت يتلا ةعنقألا اهنع

 يف هسرام دقو) شاكول رظن يف .دقنلا نإف .اذكهو
 ةيرظن»و («لاكشألاو حورلا» يف اهبتك يتلا لامعألا
 ليلحت وأ ليوأت وأ ريسفت درجم سيل ؛ةياورلا
 لمتكت الو ءاهنم أزجتي ال ءزج وه لب :ةيبدألا لامعألل
 ًاضيأ وه دجوي نا هنكمي الو ,هب الا ةيئاهنلا اهتروص
 .اهبالا

 ,يرمقلا نكاستلا نم عونلا اذهب نكمملا نم لهف
 يف يدبألا مهافتلا ءوس ديدبت ةيمهولا ةوخالا هذهبو
 [1.؟دقنلاو عادبالا
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 ؟رخآ انيش لوقل 1 ذاب
 - .,تكسا نا يل لضفألا نم هنا:
 . ًائيشالوقأ نا يف لضفألا قم هنا .. لباد"

 نازاحنتو .ةينهذلا ةيمعتلا دودح نازواجتت ناتيؤر |[
 لمقفق“::ايقثليا نا ناتكمتي ال دق قيزيياهتم نيتهاجتال
 نم دب ال لصاوف ةمث اههنيبو 6 لعف ريغ وه «توكسلا»

 . !ةايحلا رصانعي ًائاد ابنحش

 .مالكلاب ءولمت وه امنا .توكسلا لضفي يذلا
 ءولمت - ا انا ا نا لضفي يذلاو

 . مالكلاب
 قلغي هنكلو ,هتفرعم تايدم بسح اخ لع ل لولا

 . ةركاذلا رعق ين حاتمملاب يمريو لفقلاب همف
 هنكلو ءهتفرعم تايدم بسحو .رخآلا وه فرعي ؛يناثلاو

 ءيش يأ ءائيش لوقي نار رقيو ,هيعارصم ىلع همف حتفي

 راجشالاو . . نودلاوتي سانلاو . . يرجت نيذه نيب و

 ؟لوقي يذلا ما تكسي يذلا . . رخآلا نم لضفا يي
 يف هنألأ ؟تكسي نا ديري يذلا وه .,توكسلا لّضفي اذال

 ول هلأ املاط .هتايحو هل ملسا هتوكس نا ما «لضفا توكسلا

 ْ . ةكلهتلا ىلا هعباصا دوقّيسف «قطن»
 رويغ هنألأ ؟ملكتي نا ديري يذلا اذه مالكلا لضفي اذاملو

 ام ىلع ادهاش نوكي نا بجي هناف ؛يلاتلابو .هرضاح ىلع

 . مالكلاب الا ةداع نوكت ال هتداهشو يرجي

 .تكسن نا انيلع يغبني كلذلو ؟ءي در نامْرلا له

 دن نا انيلع يغبني كلذلو ؟ءيدر نامزلا له

 : ةئيدر ةنمزألا تناك اولوقي نل مهم أ :تخيرب دلوترب لوقي

 .«ءارعشلا تمص اذا نولوقيس امناو

 ؟ ءارعشلا تمصي د اذاملف

 لعب .انتعاطتساب هنا املاط ءًائيش لوقن نا. يف ركفناال اذاملو

 . ملكتن نا

 نا هيف يغبني تقو يف .تكس وه نا هنحأ كاشير
 .ريثكلا ريثكلا لوقي

 نم دب ال ؛ وخيشت ناصح ناذآ يف سمهلا نم ًآالدبو

 تدتما امكو موي 0 لالي لعف اهك لاع رينم لع دوعصلا

 . عرقي سوقان لوا ىلا يدايالا

 رئاصم اهدنع جهوتت د ةلعشو .ربيغتلل ازفاح ةباتكلا نكتلو

 ْز . تاملكلا

 اهترؤب يف عمجتت ةسدعو .عشي اساربت فورحلا نكتل
 . لبقتسملا طويخ

 ؟سانلا ريمض وه عدبملا سيلوأ

 . ؟ريمضلا فقوتي له . . ؟ريمضلا فقوتي لهف

 ءسفنلا عاق توصل تصني نا نم ريمضلل دب الف الك

 : .قفألا ماما هادص رهظيل
 6 .سض| اكيش نيم د ناطوسا يكل

 مساج لصيف
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 موسرب قوزمو ديلا طخب قينا باتك
 تاساردلل ةيبرعلا ةسسؤملا هتردصا ةليمح

 نم ةديصق ٠١0 هيفو توريبب رشنلاو
 يبنتملا دئاصق

 بحاص يلايكلا رهام دئاصقلا راتخا
 اذه يف مدقي وهو .رشنلا راد ريدمو

 ايندلا وهناك اي ًارعاش باتكلا
 ةيبرعلا ةديصقلل زجناو . سانلا لغشو

 اجوعمو ادقار .ءادننأ لظي لليصا اخانم
 - يبرعلا رعشلا تيب ةلاصأل
 تيل لا لا يل

 تسيل ل

 ةينوفوكترفلا ةفاقثلا
 ةغللاب بتكي يذلا يبرغملا بتاكلا

 يذلاو .نولج نب رهاطلا .ةيسنرفلا

 يف اوضع ارخؤم حبصا سيرابب ميقي

 تربو ايف
 اهمديب وقوي

 . ةينوفكن رفلا ةفاقثلل ىلعألا سلحجملا

 اذه يف نولج نب رهاطلا ةيوضع رارق
 اوسنارف يسنرفلا سيئرلا هردصأ سلجملا

 ًارخؤم نولج نب متها دقلو «نارشيم
 ةيجولويسوس رهاوظ نع ةباتكلاب
 [0 .اسنرف يف برعلا نيبرتغملل
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 رشلا راهزا

 يلابخ رعس
 بتكلا عيب تادازم نم دحاو يف

 رشلا راهزا» باستك ققح ةيسيرابلا

 ةعبط لوا ُّق .ريلدوب يسنرفلا رعاشلل

 عمج ةاوهل ةأجافم ناك .ًايلايخ ًايقر ءهنم
 . ةعيدقلا بتكلا

 نم ّىدهم هنا باتكلا نمث نم داز امك

 يد نيحوا ماسرلا هقيدص ىلا ريلدوب لبق

 ىلا نآلا لوحتتت اهيشيم ويكوي ريبكلا ينابايلا يئاورلا بتاكلا راحتناو ةايح ةصق

 :نقيارش قوي يك ريمألا هني ريو ركوماماي ريشي انام قازانلا هوتي يئامنيس مليف
 ةريس نم برتقي نل وهو تاوئس رشع ذنم مليفل ا اذه جارخال ططخي ج - رخملا

 اهيشيم نأل كلذ نيينابايلا ةايح ىلع ادهاش امهيشيم نم لعجي نل هنا يا : يالا انفي
 اهمهفيامك ًاديج نابايلا مهفي نا عيطتسي يبرغ يا كانه سيل هنا : : موي تاذ لاق هسفن

 . !ينابايلا

 .مليفلا ريوصتب ءدبلا لبق ةيفاحصلا هتاحيرصت دح ىلع . ايفو ميلر
 ةقيرط قفو راحتنالا ىلع م دقأ نا ذنم يذلا اذه «بناكو نانفك اهيشيم عم

 ةف .ملاعلا يف رشنلا قاوسا تافلؤمو هبتك لالخ نم وزغي وهو ةينابايلا ياروماسلا
 . ملاعلا تاغل بلغا ىلا هتاياورو هتافلؤم تمجرتو ةريبك ةرهش هل ترفوت

 ةباتكلا ةيلمع أدبو 1576 يناثلا نوناك نم رشع عبارلا يف ويكوط يف اهيشيم دلو
 يبدألا عمجملا ةلجم يف هلامعا لوا رشن نيح ةرشع ةعبارلا نس يف وهو ةيبدألا

 .اهيف سردي ناك ىتلا ةسردملل

 كاتميك وه يقيقحلا همسأ نا نيح يف :يئاورلا اذهل راعتسملا مسالا وه |ميشيم

 ا تحت هلامعا رشئب (ةعساولا دورولا ةباغ) هلامعا لوا ذنم أدب دقلو ءاكو ريه
 ,«عانقلا ةديقع» .«صوصللا» لثم كلذ دعب هلامعا تلاوت مث د (اميشيم ويكوي»

 . .اهاوسو «جاومالا بخص» .؛رجفلا دبعم» ؟يةيرافا لويخلا»

 رب نمو 2141/٠ ماغ يف هتوم لبق لبون ةزئاج لينل تارم ثالث اريشيم حشر

 ناوئع تحن وهو ةيسنرفلا «رنيسروي تيرغرام» باتك هنع ةيدقنلا تاساردلا

 ىلا تهتنا مث نمو هتايحل ةيواسأملا ةياهنلا ىلع هيف تزكر دقو «غارفلا ةيؤرو |ميشيم»
 [ل . ! !«اعاجش نوكي نا نع لدع)و هنا
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 . 21/ خيراتو هعيقوت لمحو اوركال

 كنرف نويلم ١ ,'" غلبمب باتكلا عيب دقلو
 رالود فلا ١١ لداعي ام يا يرن

 ندئلب ثلاشلا ماعلا تاسارد زكرم

 ىزازبلا دعسل اديدج اباتك ارخؤم ردصا

 برحملا» ناولعب .يقارعلا صاقلا

 ًاعوضوم فلؤملا هيف لوانتيو ؛ةيرسلا

 «ةيرسلا برحلاو باك قالغ

 .يبرعلا نطولل ةيقرشلا

 نم ريثكب تلفح دقو تاوتئس عسبرأ

 و 'ءاياعشاو عئاقولاو رارسالاو . ياسلا

 دودحلا ةهبج ىلع

 ىئامنيسلا (ناك١ ناجرهم ىف
 :ةرامعلا باوب ةرادالا بحاصب

 ةيئامنيسلا ةجرخملا هتجرخا ىذلا

 ناجرمهم يف ضرعيس ماس ةيدان ةيرصملا
 نمض اسنرفب ىلودلا ىئامئيسلا (ناك»
 جراخ ماقي يذلا مالفالل ةيراحتلا قوسلا

 , ةقياصملا
 يذلا مليفلا ةجرخم هتذختا رارقلا اذه

 ىلا يدنجلا ةي ةيدان هيف ةلوطبلا رود تدا

 2 تفل ةيفصو م لداع بناج

 ثنا ارك 3 نانسب ةلاقتسا
 نيب ةرهش رثكألا ةيناثلا ةانقلا ةعيذم

 تامدقمو يمدقم نم اهتاليمزو اهئالمز
 تناركوا نيتسيرك ىرابخألا تارضن

 ةانقلا يف رابخالا ةرسشن ريرحم ةسيئر

 - [ "مامر نراعطرت مههطع -1

 .تناركوا نيتسيرك

 امناو .دحلا اذه دنع رمألا فقي م
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 يذلا تيم مادعإ» مليف نأ

 تاررباصتنملاو ةيرضملا تارباجتملا ل

 ضرع نم ماوعا ةينامث دعب (ةيليئارسالا»

 ىدحا مدقي يذلا «ةيواشا ىلا دوعصلا)»

 عباتملا كلمي الو .٠ . . عارصلا اذه تاقلح

 ءايئدبم .بحري نا آلا يئامنيسلا جاتنالل

 نم ولخت ذل يتلا .مالفالا نم ةيعونلا ةلهس

 داكت آل (نيسل ةيسنلاب ةصاخ .ىنبطو دعب

 تالكشملاو ةيشماه لا رومألاب الا متهم
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 نم دعت يتلاو ةيضوسانلا مالفأد مظعم
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 تحن .ترطضا ائينج هنم تلمح يتلاو

 . هنم صلختلا ىلا .ةحاملا

 تارباحم مدق هنأ هلل بسجنو

 وا «دواد وبأ) طباضلا يف ةلثمم ىودعلا

 , ءاكذلا ةياغ يف اهغا ىلع , ينارخفلا ىبحي

 ءاهيف كش ال تاراهمب عتمتي ب اهلثممف

 ةظحالملا ىلع ةربيبك 0 نع الضف

 .فرصتلاو جاتنتسالاو ريكفتلاو ظقيتلاو

 تاير علا ملكا محد لاكايإو

 امك ,باضعالا ةئاتم نع الضف تاردقلا

 «معانلا عارصلا» حبصي نأ ىلا ىدا

 .ةيشحولا نم ريبك ردق ىلع |[ مسينيب

 ا ملا خا تل ند

 ا / 22 يا 7-5 م جو 7

 5 00-00 0 >2 : 1 هيمو 00 7 7 4

 .(قيئارسالا» لوؤسملا باتنت كوكشلاف

 ةليمعلا ةأرملا اهمعدت امدنع ةصاخ
 هتقيقحح فشتكت يتلاو «يسوب) وا ( رححس)
 وبأ»١ لواجيو . .اههنيب ىلعف ءاقل لوا يف
 يرصملا ظطباضلا قحالي نا ؛دواد

 ميلا ةثحافملا ةلئسألا تارشعب

 «ناسل ةلزل ةجيتن هرما فشتكي داكيو

 فقوملا جلاعي يرصملا طباضلا نكل
 ويرائيسلا نا قحلاو . . .لئاه رادتقاب
 مكحم دوعسم ميهاربا هبتك يذلا كسامتملا

 ةفاك نم ديفتسي .رييبك دح ىلا عنممصلا

 6 فقاوملاو ةيثزحلا ثادحالا

 .اقحال ا عجريو اهعمجيو اهيمنيف
 ظفاح :قلاخلا دبع للع» نا اضضيا قحلاو

 يذلا ,قفدتملا .عيرسلا مليفلا عاقيا ىلع
 ماقو مالفالا نم ةيعونلا هذه مثالي

 ءادا يف تفلم رودب زيزعلا دبع دومحم
 نئاخلاو يرصملا طبافلا ييصهجوس

 نم ةجردلا سفئيو ءيبوطلا روصنم
 وبأ» رودب ينارخفلا ىبجب ماق ةءافكلا

 ديعس ريوصتب عتمتست نا كنكميو «؛دواد

 هتقاط رهظت يذلاو .زيمملا يميشلا

 ةصاخ ؛دهاشملا نم ديدعلا ىف ةقالخلا
 ىلا نئاخلا هيف قاسي ىذلا دهشملا كلذ
 ةيقاطلا» لدست نا دعب .مادعالا ةرجح
 انه اريماكلا نا . .  هيتيع ىلع «ءادوسلا

 ليمعلا نيع هارت ام ؛ ةب رطضم . لحست

 ددبت الل ٌةءاضا تابملو حابشا نم ةيوعرملا

 . ققحملا توملاو زجعلاو عايضلاب
 قطنملا نم مغرلا ىلعف ءالهم نكل

 زيعو .هكسامتو . مليفلل مراصلا يماردلا

 جرفتم ا نا الا : ةينفلا هرصانع مظعم

 55 نآب رعشي وهو ضرملا راد نم جرخي
 هيايغ ؛« يرهوج ام ءيش ؛ هصقني ام ائيش

 هتردق نم للقيو مليفلا ةيقادصمب بهذي
 ام نأب لوقلا ىلا انعفديو لب «عانقالا ىلع
 ىلع دمتعت «ةبعل» درحم هاندهاش

 تاباسحلا)و «ءاكذلاوو ؛«؛تاروانملا»

 عارصلا ىوتسمل ادبا يقتري الو «ةقيقدلا
 مليفلا هيمسي يذلاو ...ودعلا عمم

 .«مصخلا»
 مادععا» نا كردت لمأتلا نم ليلقب

 ءاوس . تاليلحن ةيا نع امامت دعتبي «تيم

 . ىسايسلا وا «يناسنالا ىوتسملا ىلع

 قالزنا عى بع ادحاو اببس دجن نلانهف

 .ودعلا عم نواعتلا ىلا (؛يبوطلا روصنم١)

 لب . . .اضيا اهدلاوو ؛رحس» نع الضف

 لبق نم ةقدصم ريغ ةنايخلا ودبت امبرو
 ةمواقملا ءامعز دحا وه هدلاو نا لاقي باش

 دوعصلا» لواح دقل . , . ءائيس بونج يف

 لهلهملا ٍلئاعلا خانملا ز زربي نا «ةيواها ىلا

 ةنئاخلا فارحنال دهم يذلا فرحنملاو

 لخاد لغوتلا يف حجن اك .«لماك ةلبع)

 يذلا ؛ددرتملا .فيعضلا اهبيطخ ةيسفن

 ١446 ناسين ؟؟- ٠١7 ددغلا  ةيبرعلا ةعيلطلا

 .ودعلا باسحل ةلامعلا يف اهعم قلزنا

 الو ةئايخلا رسفي ؛ةيواهلا ىلا دوعصلا» نا
 قفتي قطنم قفو ريسيو « عبطلاب اهرربي
 ال :تيم مادعأ)» نكلو «ةايحا قطنم عم

 مراصلا يماردلا هقطنم ىشمتي هب نأب ثرتكي
 ةنوخلا مدقي هناف كلذل .ةايحلا قطنم عم

 عميطلاب وهو .(اوقلخ اذكهد مهنا ىلع

 ال هنكل ءاهعشبتسيو لب .ةنايخلا نيدي
 ىذاشلا .دسافلا خانملا وا اهتاسبالم مدقي
 .هيف خرفت نا نكمملا نم يذلا

 زربا دق «ةيواهلا ىلا دوعصلا» ناك اذاو

 داهشتسا ىف ةلثمتملا ةحدافلا ةنايخلا رثا
 قانقلا ةهبج ىلع ءافرشلا دونحلا تارشع
 , عافدلا ةزهجا نم ديدعلا رامد نع الضف

 ردغ نم فالآلا ىمحي اعرد دعت ىتلاو

 امامت لمه (تيم مادعإل نإف ىودعلا

 ىلع اهرثاو ةنايخلا ةروطخ ىدم دصر

 توق ىلا ىدا يذلا مالا وهو: :نطولا
 ةلأسملا نا . . .ودعلا عم عارصلا سح
 نيب عارص» درجم تناك ول امك ودبت انه
 ىتح :«لود نيب عارص» سيلو «صاخشا

 7 يذلا ديدحلا (ليئارسالا» طباضلا نا

 لوقي ءرحتنا يذلا «دواد 5 ناكم

 نا دعب  هنطو ىلا دئاعلا ىرصملا طباضلل
 نيرايط ثالشب هضاب هتلدِتسا

 رو سفنم نئاخلا نع الضف «نييليئارسا»

 هل لقو .يحم ديسلل يتايحت غلب»  يوطلا

 . (هعم بعلل قاتشم ينا

 لمح ضعب 5 مليفلا لوط ىلع ى رئانتتو

 كلذ ,ظفحتو ةعجارمل جاتحت ىتلا ءراوحلا
 لمعب قيلي ال .ددرتم فقوم نع ربعت اهنا
 لوؤسملاف . . .ودعلا عم عارصلل ضرعتب

 طظطباضلا هيلب عا ديسلا) الثم ريبكلا

 ءاهب موقيس ىتلا ةيرومأملا ةيمها ىلا
 (ليئارسا» تناك ام اذا ةفرعمب ةقلعتملاو
 لوشيف ةيرذ ةلبتق عنص تايئاكما كلم
 ناف .ءةيناكمالا هذه كلمت تناك اذا»

 لختؤتم انعدم ايينطام يتلا برحلا
 نع رظنلا فرصبو . .«ةليوط تاونس
 (ليثارسا» نا نم مليفلا هدكؤي ام ةشقانم

 ليجأت ةركق ناف .ةيناكمالا هذه كلمت ال

 نم افوخ .ةيررحتلا .ةلداعلا برحلا

 ءاهدئفن نا انب ردجي ىتلا يه ودعلا حالس

 .فوخو فعض ىلع يوطنت اهنا كلذ

 «تبراخ ىتلا بوعشلا براجت امههفست
 امل الاو ,ةماركلاو ضرالا نع اعافد
 تلظو مانتيف ترصتناو ايروك تبراح
 ىلا اكيرما ترطضا امل لب .ةلقتسم ابوك

 . . نائيل نم باحسنالا

 ءاتفاخ يتأي :ةيابخلا يف .«تيم مادعا»
 ةبيونعملا هحورل ةنجيتت الما. ءارتاق
 نع هعانص تدعبا يقلا ؛ةرذحلا ؛ ةطباشا

 يف لغوتت ةيسايس تاليلحت ةيال ضرعتلا

 ..ودعلا نيبو اننيب عارصلا قمع
 © .ةايحلل ادقاف ءاطتحم المع ادب يلاتلابو
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 يف نائبللا بتاكلا دوواد نسح

 «دليتام ةيانب» ىلوالا هتياور كلبا
 توريب - ريونتلا راد تاروشنم) اذن

 .ديدج كازلب نع فشكي *١19(
 .ملاعلا نع فشكلل ةقيرط هيدل فصولا

 هذه باعيتسال .هتانوكم ديدحتل

 يذلا فصضولا قيرط نع تانوكملا

 درحجملا ىلا أجلي ال فضو . هتمهم «زحني»

 ىلا أجلي الو . سوململا طرش تحت الا
 ذخأيف .زجانلا طرش تحت الا سوململا
 يعقاولا يقيقحلا ىنعم يديرجتلا

 ةيفصو ةيعقاولا تءاح اذه . (لمتكملاز

 /ينفلا اهطرشل يعولا «ةلماك»
 ةيجراخ تسيل ةيفصو ؛يعامتجالا
 قرضرلا بلو :فوصولا نع ةجرلخ
 هنا .(ايلامح» اططش وا ةدرجم ةلاح اهيف

 اذه نا ىتح .ةفلتخم مومهو عقاوم نم

 ىلا لوحتي «ةيانبلا» وه يذلا ماعلا

 ةياورلا تايصخش نم ةيح ةيصخش
 ىفابل هدصر ةقدب بتاكلا هدصري

 هتيصخش هنم العاج تالاحلا تايصخشلا

 رثكألا ةيناسنالا ةامسلا تاذ ةيسيئرلا

 رثكألا وأ (اهناكس ةيانبلا رجب امنيح) ةوسق
 وهو .(اهيلع نونحي اهيف اهتاكسو) الالد
 عقوم لالخ نم ةيانبلا ملاع دصري
 نم ةقالع هنم لعجيف ؛اهيف ابباحصا

 . ةميمحلا مهتاقالع

 يحوي ؛دليتام ةيانب» ةياورلا ناونع
 نم موقت ةيانبلاف «قباسلا انصالختساب
 ؛اهناكس ىدحا دليئام عم اهتقالع لالخ
 .ةقالعلا كلت لالخ نم آلا موقت ال ىهو

  مهفعض وا اهناكس ةوق ءاهفعض وأ اهتوق
 موضع قاصتلالا , مهنيب ام تاقالعلاو

 ةعب نع ءافكنالاو ءاس داتا

 ددصلا اذه يف ىلوالا ةرقفلا .اهنع ءافكنا
 ِق اهدحو يىنمع تناكو :ةربعم دح

 ىلع نيئكاسلا نم دحا فقي ملا . ةيانبلا

 .جردلا ءيضت يتلا ةريبكلا ذفاونلا

 .هباب دحا حتفي م . قباوطلا نيب لصفنتو

 .نمز للم ةلفقم باوبالا نا يل ادبو

 5١م8 ناسيئ ؟"- ١٠١1 ددعلا  ةيبرعلا ةعيلطلا - 5"

 ةيديدحلا لافقالاو :ةريبكو ةتماص تناك
 ةمتع نأب تحوأ ابنم ىلدتت ىتلا ةمخضلا
 دليتام فرعي نمو . ةميدقلا تاثاثالا فلت
 ىلع رشتني فيثكلا رابغلا ليختي نأ ردقي
 «تاالواطلا بشخو ةرساالاو تايابتكلا

 اهنا بيسي .ةروجهملا ةيانبلا .(/ ص)
 ةمتعلاو تمصلا يف طقست .؛ ةروجهم
 ةضراعم ةلاح يهو .فيثكلا رابغلاو
 عم اهتقالع لالخ نم ةينانبلل ىرخا ةلاجل

 فصنلا ريشي املثم - لتقت نا لبق دليتام
 ةيانيلا ناكس ىدحا ةلاحلو  ةرشابم ريغ

 نم (ةدحولا نم يناعت ىتلا يوارلا ةمع)
 ناكسلابو الوأ ةيانبلاب اهتقالع لالخ
 رضخالا بايلا» : ' ايناث نيرضاخلا نييئاغلا

 توص عمسن نل . قل عادم تبي. يف لققم

 ىرث نل .ءىفطني مث ةأجف لعتشي ىلقمل
 رظتنت نل ىتمعو . ايما | ةليرم

 ةأرملا نم ةقخالاتم اهينأت ةلئسالا
 .(72 ص) ؛ . ةيئنمرالا

 «لاطبالا» ىلع رثؤت اهرودب ةيائيلاو

 يهو .مهتروص اهبنوطعي مه .اهيف
 «ةلطب» يه تسيلا صيف

 يناعت ةروجهملا ةيانبلا يف ةمعلاف 934 انكم
 دجاوت نم ؛يناعتس» املثم  ةدحولا نم

 نم فاخن »  ىرخا ةيئمز ةظحل يف ناكسلا
 جرخت كلذل سمشملا يوتشلا رابنلا درب

 باكو .ةفرشلا ىلا خبطملا نم ةعرسم
 تسيل فوخلا ةروص .( ص) «ضكرت
 يذلا دربلل ةجيتن نكلو .ةدحولل ةحيتن

 نم ةمعلا ةكرحف «ةيانبلا راهن هسرامي
 ةروص نم ءزج ءاهيف ناكم ىلا ناكم
 امدنع رثكا دعتبنو .اهلخاد نم ةيانبلل
 نم «تربك» هتمع نا ىوارلا فشتكي

 اهنأ) كلذ ادب» : دربلا نم اهئامتحا ةقي
 . ةقيتعلا تازنكلا نم اهراثكا نم (تربك

 ص) «ةريضقلا ةيفوصلا براوجلا نمو

 نيح ةيانبلا عم اهلماعت ةقيرطو :(
 ىلا ةفرشلا نم اهعوجر دنع بابلا اهلافقإ»

 اهتكرح ةقيرطو 2( ص) «خبطملا
 ةفرشلا ىلا خبطملا نم) اهلخاد ةيكيناكيمل
 ةروص اهنا .(خبطملا ىلا ةفرشلا نمو

 لوقي نيح اهتاذ ةيانبلا ةخوخيشل

 ثا

 1 سس 00 5

 ةحلاص دعت مل ةيانبلا هذه» :يوارلا

 تتاب ةقماغلا ةيدامرلا تاجردلا . نكسلل

 اهيلع تطبخ ام ةدشل ةلحان ةقيفر

 ةيريصملا ةقالعلا زربتل .(8 ص) ؛مادقالا

 اهوخاشا نيذلا ابهاحصاو ةيائبلا نيب

 0 مهمادقأب اهيلع اوطبخ ام ةدشل
 ينل هير + لج إا هلكلاا خحو

 يعجاف ريصم وهو .اهرايبعاو
 9 رايبغا 6 هببس يذلا رايبعالا

 ةحماستم وا .ةعراصتم تائف نم هيف نملو

 يذلا ةياورلل ريبكلا ىزغملا وه اذهو .

 لكل ة ةثرانك تناك برسلا نأب لوقيس

 وا قئاسلا وا ةيانبلا ىف نارفلا :فارطالا

 وا يحيسملا ل رجاتلا وا 6

 ىسترفلا وا ىسورلا وا ينمرالا .

 0 ار ار ال
 وا هتقبط وا هتنهم بسح طقف سيلو
 ةرساخ ابرح نوكتل - هتيسنج وا هتفئاط

 ام ءاقح ةيبست تناك ةراسخلا .اعيمح

 ةياتبلا بحاص نيب امو .رخاو نكاس نيب
 , عيمجلل ةراسخلا اهنكل .الثم اهينكاسو

 ددصلا اذه يف ةياورلا نم ةريخالا ةرقفلاو

 يذلا غلبملاب الا ىضرت نل» :ةربعم لج

 3 يحتل نع لزج .ةيادبلا يف هتبلط

 .ائيش لعفي نا عي د ال ةيانبلا بحاص

 همايا لك ىطعاو ءاباتشو سمحتم قاع

 رابخالاب اهيتأي هل ةيضقلا هذه
 ىلع انيحو , جردلا ىلع هارت انيح . اعابت

 الملا يح يف اريثكو ؛ةيانبلا لخدم

 غلب كلذل « .ىل والا هتيضق تناك . محدزملا

 لعج ادح ثاهللاو قرعلا نم اين ها

 ص) (ةلاحم ال اهرسختس ابنا نقوت ىتمع

 اتهفبمس :ةنيرققلا ةراسم اههأ 59
 دحلا (مهسامح» غلب ناو ءاساحصا

 تللد دقل .ىرخا ةيحان نمو .ىضقالا

 مصخلا ةوق ىلع «ةسامحلا) هله لك

 ةبعل يف ىساسالا فرطلا (ةيائيلا بحاص)

 ىلع ديحولا رداقلاو عةراسخلاو حبرلا

 . اصاخ اعتبر ةماعلا ةراسللا ليوجت

 عطاقملا ضعب ةءارق اريثك انتدعسا دقل

 ةياورلا تايصخش («ةيهاكفل» ةفصاولا

 .مهتاهوأت . .مهتاكرح لالخ نم

 ,. مهنواعت ؛ مهشطامت ( مهتريغ ٠ مهحاطم

 مهطسوو .مهراكقأ .مهمصاخت

 .ةاسأملاب ةاهلملا جزمت اهنا . يعامتجالا

 , ةينف ةيآ قر كحضلا نم لعجتو

 تايصخشلا ضعب (ةجاذس» انتركذ دقو
 جرخملا تايصخشب دوواد 0 2

 3 كاج لحارلا يسنرفلا يئ

 تاي ةديدحلا ةيلاطبالا ا

 دهجلا ةحيتن ةجيتن تءاج ىتلا نيتسلاو نيسمخلا

 دعي ليوطلا ةاناعملا قيرطو ثيثحلا
 يف ةيشافلا مازبغاو ةيناثلا ةيملاعلا برخلا

 [ل . ةيناسنالل ةعئاضلا ةيوها نع ثحبلا

 ا
 , سبراب يف ف ةيرعل

 46 - 1 مار من1 6مم خاج ش8 -
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 (ةيسنرفلا كيتامنيسلا» يف أدتبا

 يراجلا ناسين ١ا/ ءاعبرألا موي
 يف ثلاثلا ةيبرعلا |منيسلا ناجرهم | >7

 مليفلا ةيعمج ًايونس همظنت يذلا سيراب
 ليمزلا اهسأرتي ىتلاو اسنرف يف يبرعلا
 ناجرهم ميقا دقلو .قلاخلا دبع ناسغ

 ةيعمجلا هذه نيب نواعتلاب ماعلا اذه

 ناجرهملا وشو :يبرعلا ملاعلا دهعمو
 تاناجرمهملا هذه ةلسلس ق.كلاغلا
 نم ةبخن ةداع اهيف ضرعت يتلا ةيئامتيسلا
 : ةيبرعلا مالفالا ثردحا

 ىلع .ةداع .:ناجرهملا اذه رصتقي ال

 ةئيطا تداتعا دقلف مالفالا هذف ضرع

 ددع ةفاضتسا ىلع هيلع ةفرشملا ةيرادالا

 :ةاجرهملا ةرانآ ..قلاخلا ديع َناَنََْع

 - ]8074017 0 خ15 م طختات -7

 مط مدقت نيذلا نينائفلاو نيج رخملا نم

 .«ناجرمهملا مايا نمض ةيئامنيس لامعا
 نم اددع مرصنملا ماعلا يف فاضتسا دقلو

 .امهريغو ةمامح نتافو فيس وبا حالص

 اذه ةيمها ىلا ءانه ةراشالا نم دب آل

 ةياعدلا ديعص ىلع طقف سيل ؛ناجرهملا
 تازايتما لالخ نم نكلو . يبنجألا

 وهف .ةيانعب ةاقتنملا مالفالل اهرفوي ةصاخ

 ىعست امئاو .ةفرص ةيراجن امالفا مدقي ال
 نم ةعومجم رايتخا ىلا ةفرسشملا ةنحللا

 انف اهيف نا ىرت يتلا ةيبرعلا مالنالا
 ةيؤرلا نع ةديعبو ةفداه تاعوضومو

 .رسبتعي اذه وهو :ةيراجتلا ةيجاتنالا

 ةيئامنيس ةبؤر .:ماحل دمرد

 ةضرف لقألا ىلع ءاسترف برعل ةبستلاب
 انيسلا يف ةديدج ىحانتم ىلع فرعتلل

 ةداح ةلواحم ءانقلا وهو (ةيبرعلا

 ةداجلا ةيب رعلا (منيسلا فقت ىكل ةموعدمو
 ,ىرخألا بوعشلاو ممألا انيس ةازاومب
 اسنرف ةمصاع ىف ًايونس دقعني هناو ةصاخ
 نونفلا مصاوع نم ةدحاو ربتعت يتلا

 . ةقومرملا

 ىتلا «كيليوبير» انيس نم الدبو
 مرصتنملا ماعلا مالفا اهيف تضرع

 ىلع ةفرشملا ةيرادالا ةئيفا تضاعتسا
 ةلامتيم اراد ةناذلا ةدليج ناظعرمفملا
 يف ريهشلا ؛وياش رصق» لخاد .ءىرخا

 اذه يف اهضرع ررقت ىلا مالفالا لوا

0 

 راثا يذلا حاتتفالا مليف وهو ,ناجرهملا

 ةشاشلا ىلع هل ضرع لوا ذنم ةجض
 يئامديسلا ةرهاقلا ناجرهم يف ةصاخو

 . .ةؤزيجو ةرتف لبق ىهتنا يذلا يلودلا

 . ماخل ديردل «دودخلا» مليف وهو

 ةيؤر هدودحلاو مليف يف مانلل ديرد مدقي
 عقاولا اذه .يبرعلا ةئزجتلا عقاول ةرخاس
 ةموسرملا ةطراخلا راطا نم جري يذلا

 .داكت وا ىرظأتت ىتلا ةابحا ىلا .رمحألاب

 هترايس ماحل ديرد دوقي . . .اهتاذ رطألاب
 «ةلود» ىلا «:ةلود» نم روبعلا الواح

 يف لمعت ةاتف قيرطلا يف هفداصتو .ىئرخا

 يدؤتو .نيتلودلا نيب عئاضبلا بيرت
 هنم بلطتو .«ةدغر» ةنانفلا رودلا اذه

 ةلودلا دودج ىلا هترايس اهلصوي نا

 زاوج هريس يف دقفي هنكلو .ىرخألا

 نيب ةطرشلا لاجر ةنحم نيبو ءهرفس
 ال ةيزيجعتلا مهيلاطمو . نيتلودلا دودح

 نيتاه دوذح نيب رقتسي نا الا هماما نوكي

 ةهجو نم هنأل .ةيودبلا ةاتفلا عم نيتلودلا

 نمو اهيضارا رداغ دق ىلوالا ةلودلا رظن
 تبثي ام هعم سيل ةيناثلا ةلودلا رظن ةهجو

 هتايح أدبت نيدلبلا دودح ىلعو ,هتيوه
 . ,ةديذحلا

 جوتي مما .نيرشاسلل ىهقم حتفب
 نورفاسملا هئئايزو ءامعطم حبصيل ىهقملا
 ةيسنلاب ةحارتسا ةطحم هنأل هيلع نودفاوتي

 هذه نوؤش ةرادا قف هذعاستو مه

 هتجو زر حبصت ىتلا ةيودبلا ةاتفلا ةطحملا

 لاجرو .ةفيرط بح ةصق رثإ دعب ايف
 نيدلبلا الك نم نويدودحلا ةطرشلا

 مهنم يطرشلا يقتليو .هيلع نودفاوتي
 ىلع ريغص طخ لالخ نم الإ مهللا رخآلاب
 نولفتحي ,ماحل ديرد همسري ضرألا

 ةمئث نأ نيسانتم ءنوصفربو نونغيو
 . ! مهيدلب نيب ىربك تافالخ

 لكاشمل يةفيرط . ةحلاعملا هذه ودبت دق

 دح قف ةلكشملا لعلو :ةيبرعلا دودحلا

 «ةطراخ» اه مسرت نا نم ربكا اهتاذ

 ناو ةصاخ «ةلكاشلا هذه ىلع ةيئامنيس

 هنا ريغ « مليفلا يف ةديدع فعض طاقن ةمث

 ناسنالا اهيف يناعي ىتلا ةرتفلا هذه يف ءيجي

 ديرد لواح :ةديدع مومه» نم يبرعلا

 ددع لالخ نم اهصتمي نا ءاقباس . ماحل

 ةعيض)» هتيحرسم ابنم ةينفلا لامعألا نم

 عم نواعتلابو «نطو اي كساكدو :ني رشت
 . طوغاملا دمحم رعاشلا

 ةردقم كلتمي نافف ماحل ديرد نا

 يأت دقو .روهمجلا باستكا ىلع ةحضاو
 امو .ةليوط ةينف ةريخ لالخ نم كلذ هل

 ثلاثلا ناجرهملا هب حتتفا يذلا اذه همليف

 لاتفلا الا ىنيزاب يف ةببربعلا اننيدلل
 اياضق ةشقانم ىلع هتردق ىلع حضاولا

 [ل . ةيتايحلاو ةيمويلا مهلكاشمو سانلا

 لصيف

 غا1/- 1١5488 ناسيت ؟؟- ١١7 ددعلا  ةيبرعلا ةعيلطلا



 :(رهزملا» يف يطويسلا لاق

 مهوا :ةعيبر يف ةيلهاجلا ءارعش ناك
 ١ رجح نب سيقلا ءىرما لاخ وهو لهلهملا
 اهبنم ربكألاو ,ناشقرملاو «يدنكلا
 .دبعلا نب ةفرط مع رغصألاو .رغضألا

 مسإ .دعس نب فوع ربكألا مساو
 نب ةعيبر ليقو .ةلمرح نب ورمع رغصألا
 نب ةفرطو .كلام نب دعس مهنمو .نايفس
 وهو سملتملا ,ةئيمف نب ورمع ىديبعلا

 ٠ نب بيسملاو ىشعالاو :ةفرط لاخ

 لوح مث .ةزلح نب ثرحمللاو . سلع

 ريهزو ناتغبانلا مبنمف .سيق يف رعشلا
 .ءديبلو .بعك هئباو ؛ىملس يبأ نب

 .درزسم هوخأو ,خامشل دلاو .ةئيطخل و

 | ىلا مهيف لؤي ملف ميمت ىلا لآ مث
 ١ . مويلا

 رضم رعاش رججح نب ىموأ ناك مهنمو
 أشن ىتح مهنم دحا همدقتي م ,ةيلهاجلا يف

 , عفادم

 :لوقي يعمصألا ناكو

 ةغباشلا نكلو ريهز نم رعشأ سوأ
 , هنم أطأط

 . سوأ ةيوار ريهز ناكو
 .ريهز ما جوز سوأ ناكو
 : هيلامآ يف بلع لاقو

 : ىعمصالا لاق

 نيئالث غلبت ةملك هل ىوري نم لوا 5
  لهلهم رعشلا نم اتيب

 سسوس ب "٠ دك ف4

 ا

 ادن

 لا ا

 ا

 | نب ورمع نب بعك نب بيؤذ مث -
 .,ةنانك نب نم لجر .هرمخ مث , ميت

 . عيرق نب طبخالاو
 : لاق

 مالسالا نيبو ءالؤه نيب ناكو
 دعب سيقلا ؤرما ناكو .ةنس ةئامعبرا
 . ريثكب ءالؤه

 : سيل باتك يف هيولاخ نبا لاقو
 00 . مادخ نبا رعشلا لاق نم لوأ

 ا
ْ 

 ا ١
1 
0 
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 لف ةرييك لسفف سلدنألل
 تلقن اهتطساوبف ءابوروا
 . .يبرعلا ثارتلا ابوروأ

 ىلا اهتم يبرعلا لا لقن ةكرح تناك

 مظعأو ةوق دشأو الغلغت قمعا ايوروأ

 . .اعاستا

 ملعلل ديدجت ردصم سلدنالا تناك

 هب فرع ىنيد حماست لظ يف يبوروألا

 ينابسالا بالا لعلو .برعلا ماكحلا

 داشأ ثحاب لوا ناك سيردنا ناوح
 «ةيبوروألا ةراضحلا ىلع: برعلا لضفب
 . ةضبنلا رصع ةفاقثو

 ةعبس يف ًاميخض ًاباتك سيردنا رشن دقل
 : ناونع تحت تاذلحي

 اهروطتو بادآلا لك لوصا -

 . ةنهارلا اطاوخحاو

 وريملاب يف ةرم لوا باتكلا اذه رشن

 ةهرودص ثدحأو (م8 -1985)

 كلذ دعب .ةيملعلا طاسوالا يف ةجض
 امور ىف هباتك رشن سيردنا داعا تاوئس

 دكأ .باتكلا اذه يف (م1810-1804)
 : ليلحلا ملاعلا اذه

 لك يف ابوروأ يف تماق ىتلا ةضبغلا نإ
 بادآلاو نونئفملاو مولعلا نيداسيم

 نع هتثرو ام ىلا اهدرم تاعانصلاو
 . .برعلا ةراضح

 ىلوألا ةبقحلا نا ىلع نوخرؤملا عمجيو
 اهبوشت تناك سلدنألا دالبل يبرعلا حعتفلل
 نم لثاوألا ءارمألا مكح ءانثا تابارطضا
 ةيلحملا تاعزانملا كرتت ملف .نييومألا

 ةايحلا ةيمنتب ةيانعلل تقولا نم آريثك
 . ةيلقعلا

 سلدنالا لضف يبوروألا ركفلا نيوكت يف برعلا ةمهاسم

  ايوروتل يبرعلا ثارتلا لقن يف
 | تقو راظتتنا يرورضلا نم ناكو

 ' نيتراضحلا نيب ريثأتلاو حيقلتلا لدابتل

 رخأت يف رسلا وه اذهو . ةيبرعلاو ةينيتاللا
 نع سلدنألا يف يبرسعلا ملعلا راهدزا
 .تقولا ضعب يبرعلا قرشملا يف هريظن

 فصتنم ذنم ةبطربق ترهدزا ناو
 مكحلا لسرا دقل ىتح ,عساتلا نرقلا

 لك ىلا هنع اباوث (9451-475) يناثلا
 وا بتكلا عايتبال يبرسعلا ملاعلا عاقب
 يف ةياغ ةبتكم عمج يف قفوو .اهخاسئتسا
 فلا :ةئامعبراب اهتايوتحم ردقت ءارشلا
 . باتك

 نمم١٠ ماع ةبطرق طوقس عنمي لو
 ناو .نونفلاو مولعلا راهدزا رمتسي نا
 سلدنالا لخت مل نيذلا نوظفاحملا ناك
 هذه راهدزا ىلا مهتمزتب اورظن دق مهنم
 . طخسلا نيعب ةراضحلا

 ةلطيلط ىلع سداسلا سنوفلا ىلوتسا
 نوظفاحملا دجنتساف ؛م ٠١/6 ماع اهسفن
 فئاوطلا كلام اومطخو نيظبارملاب
 .ىرخألا دعب ةدحاو

 مولعلا مدت يف اريثك اذه رشؤي مو
 طاشن ادب دقو ءاهراهدزاو نونفلاو

 ماع نيطبارملا ةلود ةيامب ديدج يراضح
 .م11415

 دق (م1١١٠) يناثلا رتسفلس ابابلا ناك
 ملعلاب رشأتف «سلدنألا ىلا ةلحرب ماق

 يف اميس الو قمعلا غلاب ارثأت يبرعلا
 فيرعتب ماق نم لوا هلعلو . تايضايرلا

 يتلا ةينابسالا  ةيبرعلا ماقرالاب ابوروا
 . كاذتقو رفصلا اهصقني ناك

 ا يمس مو سم يي ب

 5 و ”ى
 ثا

 5 5 !ز م

 يبرعلا ملعلا نم ةئيب ىلع نوكن يكلو
 ىلا زاجياب ريشن ءابوروا ىلا لقتنا يذلا
 يف سلدنألا يف نيعماللا ءالعلا رهشا
 امو رشاعلا نرقلا ذنم ةيملعلا اهتضبم
 . ءالؤه' نم ناك : هدعب

 ناك :(م١971) يبطرقلا ةرسم نبا

 يبهذم نيب قيفوستلا قئتعي ايلزتعم
 .نيطولفاو نوطالفا

 ةبطرق يف ىفوتملا يطيرجملا مساقلا وبا
 .«بالرطسالا يف بتك دقو ا /١ ماع

 .يهزراونلا جير عضو
 ناك (م7١١٠) يوارهزلا مساقلا وبا

 ىطسولا روصعلاو برعلا يحارج رهشأ
 تحت ةيبط فراعم ةرئاد فلا دقو ءاهلك
 «فيلأتلا نع زجع نمل فيرصتلا» ناونع
 .ةحارجلاو ةلديصلاو بطلا هيف لوانت

 .ابوروأ بوعش دنع ريدقتلا تاجرد

 ريثكل ةميق روص يوارهزلا باتكبو
 يكلا جالسعل) ةحارجلا تاودا نم
 نويعلا ضارماو قشلا تايلمعو
 ءاستلاو قتفلاو ةاضخلاو نانشالاو
 علخلا بو رض ريبجتو ضوضرلاو ديلوتلاو
 كلذ ريغو رسكلاو

 نرقلا يف يفسلفلا ريكفتلا لثمي ناكو
 ميك (م١٠ هحر لوريبج نبا رشع يداحلا
 بحاص (م554١١) يبطرقلا مزح نبا ناك
 ىلا ةبسن ءايرهاظ :.ةمامحلا قوطد
 .يرهاظلا بهذملا

 قاحسإ وبا :رهتشا نييضايرلا نمو
 يلاقرزلاب روهشملا سشاقنلا ميهأ رسإ

 تالرطسالا عرستخا دفو )ما ٠119
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 . ةفيحصلا مساب فورعملا

 : نيخرؤملا رهشأ نمو
 .(م١07١٠) يسلدنالا دعاص -

 .ممألا تاقبط») بحاص

 عا ة.8] فقويسليقلا ليف نبأ

 يف ةيلقعلا ةايحلا ترهدزا دقو

 تناك ىتح رشع يناثلا نرقلا يف سلدنألا
 ءاملع ةلبق تناكف ؛يبهذلا اهرصع يف

 دي ىلع ملعلا اوقلتيل اهيلا نوجحي ابوروأ
 ىلا ةيبرعلا نم اهئارت نولقنيو ءاهئاملع
 . ةينيتاللا

 سلدنألا ىركفم ةمدقم يف ناكو
 :نرقلا كلذ يف نيعماللا

 . هجاب نبا

 ًامومسم يفوت فورعم فوسليف وهو
 .,ما 1 ماع

 . . دشر نيا

 حرشب رهتشا .زراب فوسليف وهو
 ىلا هراثا مظعم تمجرت دقو .وطسرا بتك

 .م1194 ةئس ينوتو ةيربعلاو ةينيتاللا

 يف رثألا ربكا دشر نبا بتكل ناكو
 صرخ دشر نبا نا ظحاليو .ابوروأ

 ركفلاو وطسرا ةفسلف نيب قيفوتلا ىلع
 . يبرعلا

 قيرط نع وطسرا ابوروأ تفرع
 .دشر نبا حورش

 اهقاشع ةيركفلا ةكرحلا هذه ناكو

 يف ابيرصانم نم ناكف اي اهؤادعاو

 اهموصخ نمو «ينوباربلا رجيس ابوروأ
 .ىنيوكالا اموتو ريبكلا ريبلا

 دوهيلا نم نوركفم فرع ءالؤه عمو
 بحاص نوميم نب ىسوم مهتمدقم يف
 . «ني رئاحلا ةلالد»

 برعلا نم نييفارغجلا ربكأ دجو مث
 .(ما١كك) يتيرغالا شقي ردا يلي

 نبا ةرسا ةركذت يبطلا جالعلا نف ينو

 ريهاشم نم ةلماك ةلسلس تبحنا ىتلا رهز

 مهرهشا ءابطالا
 ءالغعلا يبا نب ناورتم وبا

 ,.(م55١1)

 ؛ يكينلكا بيبط مظعا ناورم وبا ناك

 جالعلا سرامي .يزارلا كدعغن

 جالعل فصو هيلا بسنيو ,تايفشتسملاب

 الا ابوروأ يف فرعي مل يذلا برجلا لمق
 .ما1541/ ماع

 ..(م1158) يقفاغلا رفعج وبا

 ةلدايصلا | نم يقفاغلا ناك

 هباتك ينو - فوه ريام ررقي اميف  برعلا
 افصو تاتابث فصو ةدرفملا ةيودألا 2

 ةيبرعلاب اهئامسا ركذ عم ةقدلا مف
 .ةيرب ربلاو ةينيت :

 .يليبشالا م اوعلا نبا

 مهأ نم مهو .ةحالفلا ا

 عمجي ماوعلا نبا ناك :ةيعارزلا بتكلا
 ملعلاو يانويلا ملعلا 5 رحبتلا نيب
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 ةقيمعلا ةيلمعلا فراعملا نيبو .يبرعلا

 . ةرشابملا هب راجت نم اهدافا يتلا

 : ليبشالا بتك ايازم نمو

 ءابتع تابنلا نم ًاعون هر60© فصي هنا
 ةروص 751 عم ةرمثملا راجشألا نم هه
 . تاناويحو تاتابنل ةنولم

 وه اذه نا فوهريام قرشتسملا ىريو

 ةيعيبطلا مولعلا يف يبرع باتك نسحا

 . تابنلا ملع يف ةصاخو

 ثارتلا اذه لك ابوروأ تفرع دقو
 هيف مبع تناك تقو يف هنم تدافاو يبرعلا

 دعب ضوبنلا تابسا سمتلتو ةظقيلاب

 . ليوط تابس
 ءارمالا ضعب نا ظحلا نسح نم ناكو

 يف برعلا اوبراح ني دللا نييبوروألا

 . برعلا ءاملعلا ضعبب اوناعتسا سلدنألا
 ىلع سداسلا سنوفلا ىلوتسا امدنعو

 رخزت ةنيدملا هذه تناك (م86١1١) ةلطيلط

 . تادلجملا فالاب جعت تابتكمب

 هتمطح يذلا رصقلا لظ يف ماقو

 . نايدالا فلتخم نم ءاملعلل عمتجم برحلا

 ةمخرتل انام سداسلا سنوفلا أشئأو

 تامجحرتلا ةسارد لخدأو ؛يبرعلا ثارتلا
 .ةينابسالا سرادملا جهانم يف

 رونلل ةنيدمك ةورذلا ةلطيلط تغلبو

 يذلا) ميكحلا سنوفلا دهع يف 0
 ناكو (عا584و ١ 67 تنس نيب مكح

 لب .ةيفاقثلا ةكرحلل هعيجشت يف ًاصلخم

 . نيقومرملا ءاملعلا نم هسفن وه ناك
 نم رثكأ اهب ةمجرتلا ةكرح ترمتساو

 يتلا ةيبرعلا مولعلا نومجرتملا لقنو .نرق

 قو يف ةيناويلا مولعلا نع ةلوقنم تناك

 ينانويلا ثارتلا لهجت هيف ابوروأ تداك

 وجنمود نيمحرتملا ةمدقم يف ناكو . ًامامت

 | يماع نيب طشن يذلا هيلاصنوج
 ضعب هتامحر تم نيب نم ناكو م١7٠1١١و
 .يلازغلاو انيس نباو يبارافلا تافلؤم

 يلا اهلضفي .لقتنا يتلا يمزراوخلا بئكو

 ماظنلا مث يدا باسحلا ابوروأ

 . باسحلا يف يرشعلا

 ىلا ةييرغلا نم نيعجرخملا علا نم. ناكو

 رست دقو ٍينوميركلا او ةيئيتاللا
 5 دلتا رسما

 . ةيب رعلا ةغللا يف ةفورعملا نانويلا

 ثلاثلا نرقلا نم ريخألا فصنلا ذئمو

 نكي مل يذلا ميكحلا سنوفلا دجن رشع
 .بسحف اهيمج رتمو مولعلل اريئتسم ايماح

 ةعومحجملا أشنا الع هسفن وه ناك لب
 .اهريغو ةمخضلا ةيكلفلا

 همدق يذلا يبرعلا حاقللا ناك اذكهو
 ةياهن ىتح نماثلا نرقلا نم اءدب نومجرتملا

 روطت يف غلابلا هرثا هل رشع ثلاثلا نرقلا
 ال. ثيدحلا يوروألا ركفلا

 ( ثحبلا ىهتنا )

 5 , ةيتايج ةغل ىنعملا اذبب يهو :ءاينلاو ددحتلل ةسيئرلا تاموقملا اهفيعاضت

 ىلع ةقئافلا اهتردق يف . رهظت ام رثكا اهتيويح رهظت ؛ ةيمانتم
 دو

 تاّدجتسملل اهباعيتسا يف :ةيبرعلا ةغللا ةلاصأ رارسأ نمكت ءرمألا اذه لعلو
 1 ا .روطتلاو ددجتلا يف ,نيبلا اهقوفتو  ةيتايحا

 رمألا ةيابغ : ىنعمب .ءايلاب ةنرتقم / يلاتلا/ :ةملك لامعتسا رثكي انبيلاسا يفف
 ءاليتسالا ؛ يلاتلابو . .ةديدج برح نشل ةئياهصلا ططخي : انلوق يف اهك . هتصالخو

 . . , ةديدح ٍضارا ىلع

 نئاكلا ريدقتلا ىلع ديدحجلا ىبعملا اذه تراعتسا دق / يلاتلاب / ةملك نا حضاوو

 . ةديدج ٍضارأ ىلع ءاليتسالا .يلاتلا طيطختلا يفو . . :ةلمحلا هبش يف
 ..: لاغملا نم رتتسا ام فشك ىف ًاريثك انقيفي دق ةملكلل يوغللا رذخجلل ةتوعلاو

 . عابتتسالاب ةدافالا وه /ولتي/ هعراضمو /الت/ : لعفلا ف لصألاف
 . كعبتأس : يأ .كولتأسو بهذا : لوقن

 0 يقل هانا ايلات اج :لوقن

 :لوشلاو . اعنا ءيجي يذلا يف ىنعت . / يلاتلا/ / يلات/ لعافلا مس ا ةغيصو
 يأ :يلالا لاؤسلا ىلع بجأ :انلوق كلذك . ًانقعي اهضنب الثا“ يأ . 'بئاصملا تلات

 الك نم حليو
 :اهنم عمجلا ةغيصو . /يلاتلا/ لعافلا مسال ان 4 /

 . / يلاوتلا /
 اهقيدانجا يف :ةورطش ىنعملا اذهو .ءيبشلا نم ةيقبلا ىنعم ديفت / يلاوتلا/و

 . اهتم ئقبت اه : يأ . ةمعطألا يلاوت كانه :لوقن . ةيكحملا انتغلو ةيداعلا
 منغلا نومسي مهف ٠ مم ٠. ىنعملا أذ ةرئاد يف ةحيصفلا ةيمستلا نوقلطي ةيدابلا لهأو

 . / يلاتت/ ب اهديعاوم نع مهتادالو ٌرخأتت يئاللا

 ىنعم لمحي ذإ ./يلاتت/ لعفلا عم

 ف نزسخت نأو دب ال .ًايتايح ٌىطعم اينوك ثيح نم مل ماع لب

 تايطعملا

 ءالصأ .ةعرفتملا .ةثدحملا يناعملا ليكشت ىلع اهتردق يف يلاتلابو .

 .ىنعملا ثيح نم لئامتي /ىلاوت/ لعفلاو
 تعا قا : يأ .تلاتتو نينبسلا تلاوت :لوقن . . عباتتلا

 ُُق قحاللا فدملا ىعم / يلاتلا/ ةملك ليمحت نإ : لوقن ىءدب ىلع دوعو

 يف لعفلا هيلع ماق يذلا ساسالا ىنعملا كلف نع اهب جرخي ال ءودعلا تاططخم
 . قحالتلاو بقاعتلاو عابتتسالا

 .ةثدحملا بيلاسالا يف ديدخلا ىنعملا اذه / يلاتلا / لعافلا مسا ليمحت نوكي دقو

 . مهنم نيمدقألا ىلإ ةلص ةّيأب تمت نأ نود .نيثدحملا ءاحصفلاب ةصاخ ةمسب
 تمادام .ةليصأ ةديدج ةفرعم ثدحملا ىنعملا ْنا ًادبأ عنمي ال كلذ نا الإ

 رزج هيلع موقي يذلا ساسالا ىنعملا 2 حادنت ةيوغللا تاروطنلا

 [0 .ةملكلا

 : + ه4 21248 ناسيت 59 15 ٠1 ددغلا ةيبرعلا ةغيلظلا 2



 ظ 3 فافإلا بوث اديبص تاتا

 نينا ئقدضاو هلجلا : بثق 2 نايشلا زع يف ةليهش تطقس امدعب

 : قف لل ١ رسامس نأ ظ

 00 8 نم رحب بنكي خيرات ظ

 از رتل
 ١ اهشن ترجف ةييص نمو.

 الل ضرا لع الهخا رعت

 ظ انسان كلم ١

 ءاضفلا 3 ثريات نإ كس يطل نمد

 "2 + هيفا فا
 "كيابل دب ركل قامتس

 ترولا ةيلاتلا كيتفش للغاتمناك "2
 -. رضنلابل كك لايملالا لقتال - ا ةليهش ةءاربو
 انليص كلدسا مب

 انيس كمسال فببضاو

 . ةنببلا لعاموب جرعأس
 درولا نم ةئاب كيدهأو

 را برا قاس رداد
 يسمشلا رملاك اهئاسشب
 الص رغ كجو د دحأ ناد

 اذيص رغ كلش دحا مام

 كنفلخ ىلا ادبص لا
 خلاب ىنايئاهكر
 |. رصنلا ةريسم دعتستو

9 

 يف مهئارأب هنم نولطي .اهطخب

0 5 0 0 . 

 . ظ 8 ا دلكا 0 قل نأ 2 !

 6 3 اير ١ 15 'ء

 0 م ب . نس نع

 ايل 05
 قال 0 ظ
 . نونا ةريماأي

 . مدلا سلورنب ىلع يلا
 .اسوريكلا طولا نفك ظ

 0 النه 0 م 3
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 ولات لق
 ,ةلاطإوف را
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 0 

 . ةلرطلارحن نيزاسلا دينو
 السا يللا. اذ ...داساب

 .ةيحفلا 0 2 7
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 ا لاس

 ةيسرعلا ندملا
 ,ةيبرعلا ندملا ةمظنم رقم .ةحودلا ةنيدم تلفتحا

 ةمظنملا سيسأت ىركذ فداصي يذلا ةيبرعلا ةنيدملا مويب
 قلطنم ةيدلبلاو نطاوملا نواعت» راعش تحن .14571/ ماع

 . «ءاهروطتو ةنيدملا مدقتل
 ىركذ يف لفتحت ىتلا ,ةيبرعلا ندملا ةمظنم ىعست

 يراضح رودب مايقلا ىلا :ةيبرع ةنيدم 5 اهسيسأت

 يتلا ةئيدملاب نطاوملا ةقالع نيتمتو تايدلبلا ةمدخل يفاقثو
 ةمدقملا ةيدلبلا تامدخلا ىوتسم نيسحت ىلع لمعلاو ابنطقي
 مايقلاو ةينعملا رئاودلا يف ةصتخملا ةزهجألا لالخ نم هيلا
 ةيراضحلاو ةيخيراتلا ملاعملا نع داشراو ةيعوت تالمحب

 لئاسو لالغتسا لالخ نم ةيبرعلا ندملا يف ةيرثالاو
 ىلع لمعلا مث نمو :ةيئرملاو ةعومسملاو ةبوتكملا مالعالا
 هنيب ءاقللا ةرصا دشو هتنيدمل ينارمعلا خيراتلاب هيعو ةدايز
 دجاسملاو ةميدقلا ةقزألا يف يسدنه لا ثارتلا ميق نيبو

 .ىرخألا ةينبألا نم اهاوسو ةيخيراتلا روصقلاو
 دوجو ىف صقن نم ٍناعت ةيب رعلا ندملا بلغا تناك اذاو

 رودلل ميقرتلا سراهف ةصاخو ابنع ةيفارغج ةلدأ
 صقنلا اذه دسب ةيئعم ةيبرعلا تايدلبلا ناف .,تاسسؤملاو
 سراهف نم ةديفتسم ةيبرعلا ندملا ةسرهف ىلع لمعلاو
 ةيحايسلا ةلدألا عبط نع الضف :ةيبوروألا ندملل ةلئامت
 ندملا هذه ةأشن نع ةيخيرات تاصالخب ةدوزملا ةنولملا
 [] .يراضحلا اهروطتو

 7 ان

 ةرهاقلا ةئيدم
 3 . يبرعلا ينفلا زارطلا نم عئار طم ريخألا فالغلا

 وووو و نوف هال 16 *

 ةديدحلا جاربالا . .تيوكلا ةنيدم خيراتلاو نفلا ةقارع . . ساف ةنيدم
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