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 ينيظعفلا ين ينطولا سطل ةيساعلا الا ف١ 9-7
 د ووو 5٠و ص دسم

 اهتدحو سيرك يف ةمظنملا حاجن
 ينيطسلفلا مقرلا نأ دكؤي

 بعصالا ليس

 - [3الولا" (:ةاثاران دلقحقاخ - 5

 ق 0 و

 سلجملا ءاضعا اهاضق يتلا ةليوطلا مايالا
 رصق ةقورا يف ينيطسلفلا ينطول

 وا تاشقانملا يف ءاوس ,رئازجلا يف :تارمتؤملا

 لؤدلا نم ةديدعلا دوفولا تاملك ىلا عامتسالا ٍِق

 ةدحاو ةعاس ىف اهلك ترصتخا ,ةيبنحالاو ةيبرعلا

 عّمجت امدنع ةيقنلا ةقداصلا فطاوعلا اهيف ترجفت
 قافتا امنود :ليتاضقلا فلتخم نم نولضانملا

 ينيطسلف ٍسِرْعغ ةماقال .دحأ نم ةراشإا وا .قيسم

 ةدحولا هيف تّلجت تارمتؤملا رصق لخدم ىف يقيقح

 لالخ نم .اهروص ىهباب ةينيطسلفلا ةينطولا

 اهل مهدا درت ءانثا دادحالاو ءابآلا نم :مهندمو مهارق

 كلذكو . ةسّيسم جيزاها ةبسانملاب يهو .سارعالا يف
 باسنت تناك يتلا حرفلا ع ومد .ع ومدلا لالخ نم

 نوقناعي مهو ةفلتخملا لئاصفلا ءانبا دودخ ىلع
 يف مهريهامجو .مهيسفنا نيثنهم ضعبلا مهضعب
 .ءامس لك تحتو ,تاميخملا فو لتحملا نطولا
 ال ؛:ةخسار سسا ىلع تسركت يتلا ةينطولا ةدحولاب
 .فرظ يا تحت .مويلا دعب اهتعزعزل لاجم

 اذه ءانحإ ىف دحآأل لضف نم ةمث ناك اذإو

 ةرشع ةنماثلا ةرودلا حاجنا يف هلبقو .سرعلا
 ةدحولا تسرك يتلا .ينيطسلفلا ينطولا سلجملل
 امك دغلا تالارنح .تامدخملا لافطال وهف :ةيبطولا

 تاميدخملا ءاسنل كلذكو .تافرع رساب مهيمسي

 .ةلوطبلا عنصل رهصم ىلا ةاناعملا نلوح يتاوللا
 ضرالا ُِق ىنيلخ سلغقلا بعبشلا دومصل كلذكو

 فسعلا عاونا عشبال ةميدتسملا هتهجاومو ةلتحملا
 كلذل .ةنباهصلا نيلتحملا ىديا ىلع داهطضالاو
 ةيوثفلا تارعنلا .سرعلا اذه ءامس نم تباغ
 ةيسدقو .نيطسلف ةيسدق هيلع تنميهو .ةقيضلا
 ةدحولا هذه تضرف يتلا اهئانبا تايحضت
 .ةينطولا

 سرعلا اذه ءادحا ىف لضف هل ناك رخآ لماع ةمث

 ةروطخب .ينطولا سلجملا ءاضعا ساسحا وهو
 حيطت ينلا تاططخملا ىلع :مهتدحوب هنولعفي يذلا

 يتلا لوؤلحلا لالخ نم مهتيضق ةيفصخل كادهو انه
 .ةقطنملا ف اهتاودا ريع .اهضرفل اكريما ىعست

 ذنم نيينيطسلفلل حَرالم ساسحإ هنا مغرو

 قمعت هناف :ةرادصلا ركرم يف مهديصضق تحيا

 نم .ةديدجلا مهتدحو سسا نوغوصي مهو .مهيدل
 يذلاو .برغملا نم ردص يذلا هب غلابملا لعفلا در
 يدذلاو .هبيبس يذلا لعفلا نم ريثكي ربكا هوربتعا

 بابسال هزواجت مهتعاطتساب نا ول نونمتي اوناك
 لعفلا دودر نم كلذكو .هريغ لبق برغملا اهفرعي
 لبق ىتح اهسفن نع ربعت تادب يتلا ةيرصملا
 اناون ىلا ريشي ًاذح تغلبو .سلجملا ةرود ناقعنا
 نم يرصملا يمسرلا دفولا بحسنا امددنع ةقيسم

 باحسدالا نييرصملا نيدفاحصلا ىلا بلطو سلحجملا

 ةقلعتملا ةرقفلل ةيسايسلا ةنجللا رارقا رثإ .كلذك
 ال ةنزاوتم ةئداه ةرقف يهو .اهتارارق يف رضمب

 فقب مل يذلا ,فرصتلا اذه لثم ًاقالطا يعدتست
 ةمظنم بتاكم قالغا ىلا روطت لب .دحلا اذه دنع
 .رصم ف اهلك ةينيطسلفلا ريرحتلا

 ينطولا سلجملا ءاضعا ىدل ًاحضاو ناك دقل
 ةمظنم ةدحو نا .اهلك لئاضفلا ىدل كلذكو .ةفاك

 امهم :هيف بوغرم ريغ رما ةيديطسلفلا ريرحتلا
 كلذك تناك يهو ؛ةنزاوتم وا ةنداه اهتارارق تناك

 اذه عم ةروشنملا اهصوصن نم نيبتي امك .لعفلاب
 نيذلا لك ىلع ضرفت ةمظنملا ةدحو نال عوضوملا
 قرشلا ةيضق» ل يسايس لح داجيال نوعسي
 ينويهصلا نايكلا ضفر مغر اهلهاجت مدع ؛طسوالا
 اهزواجت ءالؤه ىلع لهستف اهتمذرش اما .اهل
 ىلع ينويهصلا ودعلا يضري لح ىلا لصوتلاو
 .ينيطسلفلا يبرغلا قحلا باسح

 طسو :اهتدحو سيرتكت يف ةمظخملا حاج نا
 يتلا دوفولا تاملك يف هسفن نع ربع ىلود بيحرت

 ةيساسا ةقيقح ضرفي .سلجملا لامعا ىف تكراش
 دحال نكممد ال ينيطنسلفقلا مقرلا نا يهو ,.ةمهمو

 قرشلا ةلداعم يف بعصالا مقرلا لظن هناو .هلهاجت
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 فالعلا عوصوم

 لحا نم تلذب يتلا ةديدعلا تالواحملا ناو .طسوالا -

 بماك تاقافتا نم اءدب ,لشفلاب تءاب دق هنافلا

 ءاهتناو «نانبلل ينويهصلا وزغلاب ارورمو .ديفيد
 ىتحو ١9487 ذنم ةرركتملا دسأ ظفاح تالواحمب

 ةيادب .رخآ بناج نم حاجنلا اذه ضرفد امك .نآلا

 ىلع ىوقلل اديدح ازرف يضتقت ةديدج ةلحرم

 .راودالا ضعب اهيف لدبتت ةيبرعلا ةحاسلا
 دقو ,رارسالاو رتسلا نم ريثكلا اهلالخ فشكنتو

 داقعنا ةيادب عم .العف .رولبتلاب ةلحرملا هذه تآدب

 ؛ لضت فؤس نيا ىلاف :سلتملا

 كلذ ىلع بيِجت فوس ةمداقلا ةليلقلا مايالا
 ريرحتلا ةمظنم ىلع .باوجلا راظتنايو

 افدص رظتنت نا اهل ةديؤملا ىوقلاو .ةيشيطيسلفلا

 تايارقلا ةنورم هتانخسسم زربا تناك امدر . ًانخاس

 يف ينيطسلفلا ينطولا سلجملا نع تردص يتلا
 ةدحو سدئركت ىلا تدا يتلاو ةرشع ةنماثلا هترود

 .ةينيطسلفلا ريرحتلا ةمظنم

 ةدسادسلا ةدحللا تارارق

 ُْق ةيسايسلا ةنجللا تارارق صن يلب اميفو

 ؛ ينيطسلفلا ينطولا سلجملا
 ًامازتلاو ءينيظسلفلا ينطولا قاتيملا نم ًاقالطنا

 ىلع دكؤن ينيطسلفلا ينطولا سلجملا ترارقد
 ىنيطسلفلا ينطولا لمعلل ةدعاقك ةيلاتلا سسالا
 يعرشلا لثمملا ةينيطسلفلا ريرحتلا ةمظنم راطا يف
 ىنيطسلفلا يبرعلا بعشلل ديحولاو

 : ًاينيطسلف لوا

 بعشلل ةتباثلا ةينظولا قوقحلاب كسمتلا ١
 .ريبصملا ريرقتو ةدوعلا ُِق رسيلص_بيلقلا يبرعلا

 ينطولا بارتلا قوف ةلقتسملا ةلودلا ةماقاو

 جمادربلاب مازتلالاو سدقلا اهتمصاعو ينيطسلفلا
 فداهلا ةينيطسلفلا ريرحتلا ةمظنمل ىسانسلا
 .قوقحلا هذه زاجنال

 ٌدثمم ةينيطسلفلا ريرحتلا ةمظنمي كسمتلا
 ةبانالاو ضيوفتلا ضفرو .انيعشل ًاديحو ًايعرش
 ةمواقمو ضفرو ؛ءينيطسلفلا ليثمتلا يف ةكراشملاو

 لسلك يوختلا ملظنمب نع لئاديقإبل
 رسرحتلا ةمظنم ةيلالقتساس كسمتلا

 قاحلالاو ءاوتحالاو ةياصولا ضفرو ةينيطسلفلا
 .اهنع لددب ةماقاو ةيلخادلا اهنوؤش يف لخدتلاو

 ًاحافك ,ةفاك هلاكشأب لاضنلا ةلضاوم 4
 اهفادها قيقحتل .ًايسايسو ًايريهامجو احلسم

 نم ةيبرعلاو ةيذيطسلفلا يضارالا ريرحتو ةينطولا
 فلاحتلا تاططخم ةهجاومو ؛يليئارسالا, لالتحالا
 ةصاخو انتقطنم يف ةيناودعلا ينويهصلا يلايريمالا
 ,يليئارسالا»  يكريمالا يجيتارتسالا فلاحتلا
 انبعشل ينطولا ررحتلا ةكرح نع ٌاليصا ًاريبعت
 .ةيتودهصلاو رامعتسالاو ةيلابريمالل ةيداعملا

 .547 نمالا سلجم رارق ضفر يف رارمتسالا 5
 ةيضقلا لحل ًاحلاص ًاساسا هرايتعا مدعو
 نيئجال ةيضقك اهعم لماعتي هنال ةينيطسلفلا
 بفشالا ةنياتلا' .ةينطولا  قؤقحبلا .لقاجتمو
 .ينيطسلفلا
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 عيراشملاو لولحلا ةفاك ةمواقمو ضفر - 5
 اهنيب نمو ؛ةينيطسلفلا انتيضق ةيفصت ىلا ةيمارلا
 مكحلاو ناغير عورشمو ديفيد بماك تاقافتا
 .هغيص فلتخمب يفيظولا مساقتلا ع ورشمو يتاذلا

 ةقلعتملا ةيبرعلا ممقلا تارارقي كسمتلا 7
 ماعلا يف طابرلا ةمق ةصاخيو .نيطسلف ةيضقب

 هتررق يذلا يجرعلا مالسلا ع وورشم رابيتعاو 0

 ةمقلا رمتؤم ددكاو ١9/87. ماعلا ىف ساف ةمق

 ,.19/87* ماعلا يف ءاضينلا رادلا يف ينانثتسالا

 ًايعس ىلودلا ديعغضلا ىلع يبرعلا كرحتلل ًاساسا
 ىضارالا ةداعتساو ةينيطسلفلا ةىضقلل لح داحسال

 .ةلتحملا ةينرعلا
 : ينيطسلفلا ينطولا سلجملا نا
 مقر ةدحتملا حمالا ٍيرارق رايشتعالا ُْق 0

 يلودلا رمتؤملا دقع نآشب “4١/47 .جج
 خمالا تارارق كلذكو طسوالا قرشلا ٍْق مالسلل

 .نيطسلف ةيضقب ةقلعتملا ةدحتملا
 رمتؤملا دقع ينبطسلفلا ينطولا سلجملا ديؤي

 .اهفارشا تحتو ةدحتملا ممالا راطا ف يىلودلا

 سلجم ىف ةيوضعلا ةمئادلا لودلا هيف كراشتو

 يف عازنلاب ةينعملا فارطالا ةكراشم كلذكو .نمالا
 ىلع .ةينيطسلفلا ريرحتلا ةمظنم اهيف امي ةقطنملا
 .ىرخالا فارطالا عم ةاواسملا مدق

 رمتؤملل نوكي نا ةرورض ىلع سلجملا دكؤيو
 نع سلخملا ربعب امك .ةلماك تنعم لودلا
 ةنجللا ليكشتيب صاخلا ميدو م

 ةيعرس بلاظيو (ةردابملا ةنجل) ةيرياضحتلا
 .اهداقعناو اهليكشت

 تارارق صوصحخلا اذهب ًاردقم سلجملا هونيو
 .تيوكلا يف دقعنملا سماخلا ةيمالسالا ةمقلا رمتؤم

 ف دقعنملا نماثلا زايحنالا مدع لود ةمق رمتؤمو
 رمتؤمو .اهنع ةقثينملا قيسنتلا ةنجلو يراره
 تددا ىتلا .ايابا سيدا ىف ةيقيرفالا ةدحولا ةمظنم
 ىعاسملاو ةيريضحتلا ةنجللاو يلودلا رمتؤملا دقع
 1 .رمتؤملا اذه دقعل ةلوذبملا

 تاسسؤملاو ىوقلا عيمج ةدحو زيزعت - ؟
 ريرحتلا ةمظنم ةدايقب لتحملا نطولا لخاد ةينطولا
 اهنيب كرتشملا لمعلا لاكشأب ءاقترالاو ةيندطسلفلا

 ةضيقلا ةسايسو ينويهصلا ودعلا دض لاضنلا يف
 ىتاذلا مكحلا تاططخمو ,ةيليئارسالا» ةيديدحلا
 امو عقاولا رمالاب غعيبطتخلاو يفيظولا مساقتلاو
 ىلا ةفداهلا تالخدتلا دضو ةيمنتلا ةطخب ىمسي

 امب ةينيطسلفلا ريرحتلا ةمظنمل لئادب عانطصا

 دومص معدو :ةيورقلاو ةيدلبلا سلاجملا نيدعت اهيف
 ةينطولا هتاسسؤمو هاوقب ًالثمم انبعش

 عاضوا ميظنت لجا نم لمعلا ةدحو زيزعت - ٠

 ديطوتو اهدوجو نع عافدلاو نانبل يف انتاميخم
 ريرحتلا ةمظنم ةدابقب اهيف انيعش ةدحو

 يف نانبل يف انبعش قوقحب كسمتلاو ةينيطسلفلا
 يسايسلا لمعلا ةيرحو لقنتلاو لمعلاو ةماقالا
 ريجهتل ةفداهلا تالواحملا ضفرو .يعامتجالاو
 يف هقح ىلع دنكاتلاو حالسلا نم هديرجتو انيعش

 عاقدلاو سقت ةيامحو يتويهضلا ودعلا دض لاثقلا

 ىتلا اهتاقحلمو ةرهاقلا ةيقافتا قفو هتامدحم نع

 ةينيطسلفلا ريرحتلا ةمظنم نيب ةقالعلا مظنت

 تراثا ..ةنره تارارق : ١1 ةرودلا

 انئاقشا عم ةمهاسملاو ةيئاشدللا ةيروهمجلاو

 لالتحالا ةمواقم يف ةينطولا مهاوقو نييئانبللا
 :نانبل يف ,يليئارسالا»

 هتياعرو انيعش ةيامح لجا نم لمعلا ١
 هعمجت نكاما فلتخم يف هنوؤشب ةياثعلاو

 ملعتلاو لمعلاو لقنتلاو ةماقالا يف هقوقحب كسمتلاو

 لودلا ةعماج تارارقل اقفو .نمالاو ةحصلاو

 نامضو ناسنالا قوقحل يملاعلا نالعالاو ةيبرعلا
 دوخالا طئاورل اديسجحجت يسنايسلا لمعلا ةنرح

 همحالت زيدزعتو .يبرعلا يموقلا ءامتنالاو ةيبرعلا

 .برعلا ةتاششا عم
 : ايبرع  ايناث

 ىلع يبرعلا نماضتلا زيزعت ىلع لمعلا ١-
 قيتاومب مازتلالاو ةيبرعلا حمقلا تارارق ةدعاق

 .كرتشملا عافدلا ةدهاعمو كرتشملا يبرعلا لمعلا

 ةيبيرعلا يضارالا ريرحتل تاقاطلا دشح ساسا ىلعو

 تاططخملاو ينويهصلا ناودعلا ةهجاوملو ةلئحملا

 .ةيبرعلا انتما ىلع ةرطيسلل ةيكريمالا
 ةكرح ىوق عم فلاحتلا تاقالع زيزعت  ؟

 فادها قيقحتل لمعلا ةدعاق ىلع ةيبرعلا ررحتلا

 ةيلابريمالا دض كرتشملا يموقلا لاضنلا

 ةهبجلا ليكشت ةادعال يعسلاو ةينويهصلاو

 مايقلل ةيندطسلفلا ةروثلا ٍْق ةكراشملا ةيبرعلا

 .اهتيامحو ةروثلا معد يف يموقلا اهرودب
 ةينطولا داوقو ينانيللا بعشلا لاضصن معد -
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 نمو .ينانبللا بونجلل يئيئارسالا لالتحالا دض
 ريدزعتو هلالقتساو هتيورعو نانبل ةدحو لجحا

 .ينيطسلفلا ين داندللا ىحاقكلا فلاحتلا

 : ةيئاريالا - ةيقارعلا برحلا -
 ةيقارعلا  ةيناربالا برحلا فقو ىلع لطفل

 .نيملسملا نيراجلا نيبعشلل ةرمدم ابرح اهرابتعاب
 ةيلايربمالا ىوقلا الااهنم ديفتست الو
 تاقاطلاو دوهحلا فازنتسا ىلا يمرتو .ةينويهصلاو

 ةهجاوم يف يسيئرلا اهناديم نع اديعب ةيبرعلا
 ةيلايربمالا نم موعدملا ينويهصلا ناودعلا
 .ةيمالسالا نادلبلاو ةيبرعلا ةمالا دض ةبكربمالا

 نمثي ذإ .ينيطسلفلا ينطولا سلجملا نا
 دذه فقول ةفداهلا ةدملسلا ةيقارعلا تاردامملا

 نيدلبلا نبد راوحلا نيسح تاقالع ةماقاو برحلا

 مدعو .امهتم لك ةدايسل لماكلا مارتحالا ىلع موقت
 مارنحاو .رخآلل ةيلخادلا نوؤشلا يف اهنم يا لخدت
 قارعلا عم فقي .ةيعامتجالاو ةيسايسلا اهتارايخ
 ةيبرع ضرا لك نعو هضرا نع عافدلا يف قيقشلا
 نيدي امك .يجراخلا وزرغلاو ناودعلل ضرعتت
 ؤطاوتلاو .ةيقارعلا ىضارالل ناريا لالتحا سلجملا
 نع برحلا هذه ةمادا يف «يايئارسالا»  ىكربمالا
 ةيليئارسالا  ةيكريمالا ةيحيلستلا تاقفصلا قيرط

 .ناريال
 : ندرالا 5

 يتلا ةزيمملاو ةصاخلا تاقالعلا ىلع ديكأتلا

 - ]نأ وتلا" نولتسا ختفاناب - 7

 ,يندرالاو ينيطسلفلا نيقيقشلا نيبعشلا طبيرت

 ةيموقلا ةحلصملاو ححيسنب امد اهريوطت ىلع لمعلاو

 كرتشملا امهلاضن حيعدتو .ةيبرغلا انتمالو نيدعشلل

 عسوتلا عامطا دصو ندرالا لالقتسا زيزعت لحا نم

 قاقحا لديس فو هيبضارا باسح ىلع ٠ «يليئاريسالا»

 امي ينيطيسلفلا بعشلل ةتئاثلا ةينطولا قوقحلا

 ةلودلا ةماقاو ريصملا ريرقتو ةدوعلا ف هقح اهيف

 سلجخملا تارارقي كسمتلاو .ةلقتسملا ةينيطسلفلا

 نا ساسا ىلع .ندرالا عم ةقالعلاب ةصاخلا ينطولا

 بعشلل ديحولاو يعرشلا لثمملا يه ريرحتلا ةمظنم
 دكا امك .اهحراخو ةلتحملا ضرالا لخاد يديلح لغلا

 عم ةيليقتسم ةقالع ةبا ناو . 19374 ماع طابرلا رارق

 نيتلود نيب ةيلاردفنوك سسا ىلع موقت ندرالا
 يتلا سيسالاب كسمتلا ىلع دينكأتلاو . نبي تلقنسم

 ةرشع ةسماخلا ينطولا سلجملا ةرود اهنرقا

 ام كلذ ىف امي دومصلا معد نآشي دادغب ةمق تارارقو

  ةيئيطسلفلا ةكرتشملا ةنحللا لمعي قلعتب

 ؛ رصم ١

 رودلا دكؤي ذإ .ينيطسلفلا ينطولا .سلجملا نا
 لاضنلا راطا يف ميظعلا اهبعشو رصمل يخيراتلا
 بعش تايحصضتو ىنويينمحلا ودعلا دض يبرعلا

 بعشلا نع اعافد لطبيلا اهشنحجو قدقشلا رصم

 لجا نم لاضنلا يفو :ةينطولا هقوقحو ينيطسلفلا
 رامعتسالا نم ررحتلاو ةبينبرقعلا ةدحولا

 يضارالا ريرحت لجا نم حافكلا فو ةينويهصلاو
 عقاوملا ةفاك يف ةلتحملا ةينيطسلفلاو ةيبرعلا

 .نيداعملاو
 ةيمهاو رصمل ةيلودلاو ةيموقلا ةناكملا ردقي ذإو

 ةحاسلا ىلع يعيبطلا اهرودل اهيلوتو رصم ةدوع
 : سلجملا ررقي ةيبرعلا

 ردرحتلا ةمظنمل ةيذيفنتلا ةنجللا فيلكت

  ةينيطسلفلا تاقالعلا نسسا ديدحتب ةينيطسلفلا

 ةيقاعتملا تارودلا تارارق ةدعاق ىلع ةيرصملا

 ةرؤدلا ةصاخ) يىنيلخلخلا ينظولا سلحملل

 امو فقاوم نم هتنمضت امي (ةريشع ةسداسلا

 اهتمدقم فو ىنيطسلفلا لاضنلا تباوث نم هتوتحا
 ةلودلا ةماقاو ةدوعلاو ريصملا ريرقت قح

 لئثمملا يه ةمظنملا ناو .ةلقتسملا ةينيطسفلفلا

 ةمقلا تارمتؤم تارارق ءوض يفو .ديحولاو يعرشلا
 بعشلا فادها ققحي امي .ةقالعلا تاذ ةيبرعلا

 ةلباقلا ريغ ةتباثلا ةينطولا هقوقحو ينيطسلفلا
 اميو :ةييرعلا تارارقلا هذه اهندكا يتلاو فرصنلل

 ودعلا دض يبرعلاو ينيطسلفلا لاضنلا مدخي
 .همعدب نمو ينويهصلا

 ١ ادلود  اثلاث

 ريرحتلا ةكرح عم فلاحتلا تاقالع ديظوت
 .ةيملاعلا

 لودلاو ةيمالسالا لودلا عم قيتولا نواعتلا
 ةمظنم لمع طيشنتو زايحنالا مدع لودو ةيقيرفالا
 زيزعتل لوذلا هذه تاحاس يف ةينيطسلفلا ريرحتلا
 لاضنلل دييآتلا نم ديزم بسكو اهعم تاقالعلا
 .اهيف ينيطسلفلا

 لود عم يىلاضنلا فلاحتلا تاقالع دميطوت - '"*

 داحتالا اهتمدقم ىفو .ةيكارتشالا ةموظنملا
 .ةيبعشلا نيصلا ةيروهمج عمو .يتايفوسلا

 دض كلضانملا بوعشلا لاضصتن معد 3

 ينطولا اهررحت لجا نم ةيرصنعلاو ةيلايربمالا
 اكريماو :ةيقيرفالا ةراقلا برغ بونج يف ةصاخبو
 يناودعلا فلحلا ةنادإو ةيبونجلاو ىطسولا

 بونجو بيبا لت يف نييرصنعلا نيماظنلا نيب مئاقلا
 ةيقيرفالا بوعشلاو ةيبرعلا ةمالا دض ايقيرفا
 يف ةيقيرفالا ةهجاوملا لود عم مزحب فوقولاو
 كلذكو يرضنعلا ايروتيري ماظن دض اهلاضد
 .ايبيمانو ايقيرفا بودنج يبعش عم مرحب فوقولا

 ةيلودلا ةحاسلا ىلع لئاسولا فلتخمب لمعلا
 اننطو يف اهتسراممو ةنبويهصلا ةيرصنعلا حضفل

 هةدذجنملا خفالا رارق هدكا فقوم وهو ؛ :لحكحسللا

 ةينسويهصلا نأب ١51/5 ماعل 77109 مقر يحيراتلا

 لاشفا ىلع لمعلاو .:ةيرصنعلا لاكشا نم لكش
 .رارقلا اذه ءاغلال يلايربمالا - ينويهصلا كرحتلا

 نم ةيباجيالا فقاوملا ريوطت ىلع لفعلا 5
 نابايلا يفو ةيبوروالا ةيبرغلا طاسوالا يف انتيضق
 بازحالا عم ةقالعلا قيثوتو .ادنكو ايلارتساو
 يتلا ةيلامسآرلا نادلبلا يف ةيطارقميدلا ىوقلاو
 .ةتباثلا ةينطولا انقوقح ديؤت

 لجا نم لاضنلا ىف ملاعلا بوعش ةكراشم ا

 قابس فقوو .يلودلا جارفنالاو .يملاعلا ملسلا
 تاردابملا عدو ؛ةيووذلا برحلا رطخ ءردو حلستلا

 حلستلا ةروطخ راهظاو لاجملا اذه يف ةيتايفوسلا
 ةقطنملا ىلع ايقيرفا بونج عم ؛يليئارسالا» يوونلا
 ىلع ةيلودلا لفاحملا ْق لمعلاو .يملاعلا مالسلاو

 نم ةيلاخ ةقطنم طسوالا قرشلا ةقطنم لعج
 .ةيوونلا ةحلسالا

 ةيظارقميدلا ىوقلا عم تاقالعلا ريوطت -
 بعشلا حافقك دناسست يتلا ؛:ةيلينئارسالا»

 ؛يليئارسالا» عيسوتلاو لالتحالا دض ينيطسلفلا
 كلذ يف امي ةتياثلا ةينطولا انيعش قوقحل ةديؤملاو

 ةلقتسملا هتلود ةماقاو ريصملا ردرقتو ةدوعلا ىف هقح

 التمم ةينيطسلفلا ريرحتلا ةمظنمب فرتعتا يدلاو

 لك ةنئادا يديلطسلغلا بعشلل ًاديحوو ايعرشت

 ةيلايربمالا لبق نم ةموعدملا ةينويهصلا تالواحملا
 نادليب نم ددع يف دوهيلا نينطاوملا عفدل ةيكريمالا

 لك ةوعدو .ةلتحملا نيطسلف ىلا ةرجهلل حلاعلا
 ةيواعدلا تالمحلا هذهل يدصتلل ةفيرشلا ىوقلا

 .ةراضلا اهراثاو ةروعسملا

 هترود يف ينيطسلفلا ينطولا سلجملا نمثي 4
 ممالا ةنجل اهب موقت يتلا دوهحلا ةرشع ةنماثلا
 نم ىنيطسلفلا بعشلا نيكمتب ةصاخلا ةدحتملا

 ممالا ةزهجا عم نواعتلاب ةتباثلا هقوقح ةسرامم
 تاودن ميظنت لاجم ىف ةصاخو ةفلتخملا ةدحتملا

 ماعلا يأرلا ةيعوت فدهب ةيفاحص تارمتؤمو ةيلود

 بعشلا لاضن فادها ةقيقحب هديوزتو يملاعلا
 :يتدطسلفلا

 رنغ تامظنملا دوهجب سلجملا دسشب امك

 ينيطسلفلا بعشلا لاضن معدل ملاعلا يف ةيموكحلا

 .نيطسلف يف ةتباتلا هقوقح قيقحت لجا نم
 ا/ _ 9١م1 رايا 4  ؟ ٠ ةهددغلا  ةيبرعلا ةعيلطلا



 1 د 0 ا

 دعا ا كاديكمو .ينطولا سلجلاو ةيروس
 ا وج دوووم ننال ود دوما ووو

 مكحلا سأر فقي نبأ

 ! نويركسعلا فقب نيأو ٠

 نسحلا كلملا باطخ ءابنا لوصو دنع
 يف ءربونصلا رصق» تاهدر ىلا يناثلا

 ينيطسلف لوؤسم نم رثكا ىدبا .رئازجلا
 هيِعَز روضح ىلع يبرغملا لعفلا در مجحل هتشهد
 ينطولا سلجملا يف ةملك هئاقلإو ويراسيلوبلا
 نا لوقلا ىلع عامجا كانه ناكو ...ينيطسلفلا
 ةلأسملا هزه نا ًامامت نوفرعب ةيراغملا نيلوؤسملا
 ..ضحم ةئرئازج يه لب . ةيبيطسلف ةلأاسم تسسبل

 لعج يذلا بدسلا لوح ًاقلعم لاؤسلا يفبو

 ىلا سيلو ريرحتلا ةمظنم ىلا درلاب هجوتي برغملا
 ! رئازجلا

 ةموكحلا تارارق عم دعب اميف لصح هسفن رمالاو
 قالغاو ريرحتلا ةمظنم عم تاقالعلا عطقب ةيرصملا

 ةرقفلا نا درجمل .رصم يف اهتاسسؤمو اهبتاكم عيمج
 سلجملا ةرود نع رداصلا يسايسلا نايبلا يف ةدراولا
 ةيزيفنتلا ةنجللا تبلاط ينيطسلفلا ينطولا
 ءوتض ىلع رضع عم تاقالعلا هيدحتت هديدجلا
 ىنطظولا سلجملل ةقباسلا تارودلا تارارق
 ةمقلا تارمتؤملو :ةرشع ةسداسلا ةرودلا ةصاخبو
 .ةيبرعلا

 .ةيرصملا ةموكحلا لبق نم فينعلا درلا اذه لثمف
 ,هبكترا» يذلا لعفلا عم ىشامتي ال .رخآلا وه
 .رضم قحب يتيطسلفلا ينطولا سلجملا

 ١ م0 رابأ 4 ٠١48 ددعلا  ةنبرغلا ةعيلطلا

 + فم حا و

 كرتشما يرونسلا ينايفوسلا نابل نايب

 ديزت ال سلجملل ةريخالا ةرودلا ةيصوت ناب ًاملع
 ةينيطسلف تايصوتو تارارقل ًاراركت اهنوك نع
 تاقالع مايق نود يضاملا يف اهدوجو لحي مل ةقباس
 .رصم يف نيلوؤسملا نيبو ريرحتلا ةمظنم نيب ةقيثو
 ةرابز نم رتكأب تافرع رساب ديسلا مايق كلذ ىف امب

 ةداقلا مايق نود لحي حمل امك .ةرهاقلل ةيميسر

 ديعص ىلع ةزراب تامهاسمو راودأب نيينيطسلفلا
 ةلود نم رثكا عم اهنيسحتو رصم تاقالع ديبدجت

 اهيف امد ةبكارت رتشالا نادليلا ضعب عم ىتحو ؛ةينرع

 يذلا رودلا نود الو . .هسقن يتايفوسلا داحتإلا

 ةمظنم٠ ىلا رصم ةدوع ع ووضوم يف ةمظنملا هتدىعل

 .«يمالسالا رمتؤملا

 عم ءّيفلاكتملا ريغ .يبصعلا درلا اذه اذاملق

 ةيوبك خصب: مكمبمتملا ريغو .ينيطسلفلا .لعفلا

 ةينالقعلا هتسايسو ةئداهلا كرايم ينسح سيئرلا
 ًاريبك ًامامتها ريثت نا تعاطتسا يتلا هتدسقاوو

 ١ ةعساو ةيبرع ةيمسرو ةيبعش طاسوا ىدل
 فقوملا ناك يرصملاو يبرغملا نيفقوملا قادس يف و

 ةمظنم مادقال ضاعتما نع ربع يذلا يندرالا

 املع .نكي مل هناك :نامع قافتا» رابتعا ىلع ريرحتلا
 كلذ ؛ءاغلا» ىلا ةقادس تناك ةيندرالا تاطلسلا نأب

 .ديمجتلا ةغيصب قافتالا
 مهنا نا:لوؤشم يندزا زدصمي رمالا خلب دنقو

 تالاكو ُِق ءاج امك) ) ينيطسلفلا يب ىنطولا سلحجملا

 11 ب ١ ا ا ا

 ةلظملا تحت لخد» هنأي دع 1مل عءاينالا

 داحتالل ةينيطسلفلا ةقرولا ىطعاو ةيتايفوسلا
 ! ,يتايفوسلا

 امم اهريغو فقاوملا هذه رصح نكمد له ..ىرت

 ىلع ةيبرع لعق دودر نم ءردصي مل» وا ردص
 ينطولا سلجملل ةريخالا ةرودلا تايرجم
 يذلا نلعملا يمسرلا راظالا نمض .ىنيطسلفلا

 بايسالاب ةطبترم ؛لعف دودر» درجمك هيف تدرو
 وه امع ريبعت ةقيقحلا ىف يه ما . .ايمسر اهتللع يتلا

 تداق دحا ىلع لواستلا اذه انحرط امدنع

 داق هنكل ؛:ةباجحالا ضفر ةينيظسلفلا تامظنملا
 يعاسمب ريكذتلا ىلا ةيوفع ريغ ةروصب ثيدحلا
 يف ينوبهصلا نابكلا ريفس لابتغا ةلواحم نا تاتا:

 ؟!«985١ ماع نانبل وزغ تببس يتلا يه ندنل

 كانه نا يه :ةريثك رداصم ححرت امك .ةلآسملا

 ام نا ىلع نهارت تناك ةيلودو ةيميلقاو ةيبرع تاهج
 ءارج نم ةينيطسلفلا ريرحتلا ةمظنم هل تضرعت
 يروسلا ماظنلا ةلمحو .نانبلل ينودهصلا وزغلا
 تاقحالمو ؛تاونس ةدع ذنم ةرمتسملا ةنوفصتلا

 ُِق يي دؤوتس امنا .ىرخا ةينماو ةيسانس ةبوفصت

 ع |2411 نزبا تكاتررإات نلت“ -



 ةينيطسلفلا ريرحتلا ةمظنم ءاوتحا ىلا ةياهنلا
 يعاسمل نيعم ىرجم نمض .ةنجدملاو ةليزهلا»
 ىلع ةمظنملل ةدلبشمتلا ةفصلل جانحب ةيوستلا

 ىلع ًاينبم ناهرلا اذه ناكو .ةيلاضنلا اهتقاط باسح
 : تاباسح ةلمح

 ودعلا لبق نم .ةيوفصتلا ةقحالملا-١

 اهريغو سنوت ىلع ةراغلاو نانبل وزغ) ينويهصلا
 لبق نمو ..(نانبل يف تاميخملا ىلع تاراغلا نم
 تاميخملا دض ةقحالتملا بورحلا) يروسلا ماظنلا

 ىضارالا ُْق تايفصتلاو فطخلاو لاقتعالا تالمحو

 .(ةينانبللاو ةيروسلا
 ماع / حفقأ» لخاد ١ قاقشنالا» ةرماؤم ريابدت ب 1

 تاقاقشناب ىرخا ةمظنم نم رثكا ديدهتو ,. 5

 .قشمد يف ةميقملا تامظنملا ىلع طغضلاو ..ةلئامم
 ةمظنم نع ليدب عورشمك .ذاقنالا ةهبج» ليكشتو
 .ردرحتلا

 ضرالا ىف ىرخا لئادب ليكشت تالواحم - *

 وبا» درمت ةيلمع ةياعر كلذ يف امب اهجراحو ةلتحملا

 تضرعت ام ةسفن لاجملا يف لخدبو .نامع يف :ميعزلا

 ريرحتلا ةمظنم داعبا هاجتاب طوغض نم سنوت هل
 دح ىندا ىلا اهدوجو مجح .صئلقت وأ كانه نم

 ةيعرش نم صاقتنالاب ةليفكلا عئارذلا ريفوت - ؛
 نمض نم يبرعلا) : نيديعصلا ىلع ريرحتلا ةمظنم
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 مدع طارتشاو يبرعلا ةمقلا رمتؤم داقعنا ليظعت

 معدلا عيزوت لالخ نم يل ودلاو . (هيف تافرع ر وضح

 ..روحم نم رثكا ىلع ةينيطسلفلا ةيضقلل يىملاعلا

 كلملا لأيس نا زيربب نوعمشب رمالا لصو دقو

 ردرحت ةمظدم يا نع. ةحارص يناثلا نيسحلا

 ةدوجوملا كلت خا قضم د ِق ةدوحوملا كلتا .. ثدحتنت

 .«؟ سدوت ىف ةدوحوملا كلت ما نامع يف

 دذه ةيرارمتسا يعدتسي نافضرلا اذه ناكو

 حبصي ثيحب :ةيوستلا يعاسم مدقت عم تايطعملا
 ةمظفمل ةيليثمتلا ةفصلا مادحتسا هباحضصا ناكماي

 ىلع درمتلا ةمظنملا رودقمد نوكي نا نود ريرحتلا

 ماد هاجتاب اهيسفن ةيوستلا ىلع است ىلع وا كلذ

 .نيطسلف بعشل ةينطولا قوقحلاب طيرفتلا
 يودلا رمضؤللا

 ةريخالا رهشالا تدهش تايطعملا هذه لظ يف
 رمتؤملا» ةلوقمل ةبسنلاب اهل قباس ال تاباجتسا
 ديعصلا ىلع وا يبرعلا ديعصلا ىلع ءاوبس يل ودلا

 ةموكح ف رمالا اذه لوح ماسقنالا الولو ..يل ودلا
 كلت ىلع عامجا نع ثيدحلا ناكمالاب ناكل ودعلا

 ميهافم فالبتخا نم نم مغرلاب كلذو .ةلوقملا

 رمتؤملا كلذ ةعينط لوح ةددعتملا فارطالا

 1 .هن ومصمو

 تاباسح فالتخا نا لوقلا نكمد امير لب

 دحب ةلوقملا نم فقوملا لعج يذلا وه فارطالا

 .ةفلتخملا فارطالا نيب اميف قباطتم هبش ودبب اهتاذ
 هفادها لكل نا مغرف :ةيلكشلا ةيحانلا نم لقالا ىلع

 عيمجلا نا ىقبي رمتؤملا نم هتاحلاا هتانباسحو

 قيقحتل هنمض نم نوعسي «ام ارمتؤم» نوديري
 .ةهفادهاو مهتاباسح

 يبرعلا عضولا ىلع ةروصلا هذه تغط دقو

 نيب ًابيرقت قرف كانه دعي مل ىتح .ةصاخ ةروصب
 بلاطت يهو .ةفلتخملا ىوقلاو ةمظنالا نم ديدعلا
 يف ةيوضعلا ةمئاد لؤدلا هرضحت يلود رمتؤمب اهلك

 نوكي نا ةيمها ىلع اهلك رصتو نمالا سلجم
 | هيف يساسا رود تايفوسلل

 يتانفوبسلا كاسحلا
 ىلا ًاقايس ناك يذلا يتايفوسلا داحتالا نكل

 طبر ىلع امئاد رصي ناك يلودلا رمتؤملل ةوعدلا
 : اهمها .طورشب رمتؤملا كلذ حاجن

 ةينيطسلفلا ريرحتلا ةمظنم ةدخو-١
 يبرعلا نيديعصلا ىلع اهرودل اهتداعتساو
 .ىلودلاو

 ثيحب لاعفو دحوم فقومو يبرع نماصضت - ؟
 .يقيقح يضوافت نزو ةييرعلا تاقاطلل حيصي

 رصي ىتايفوسلا داحتالا ناك قايسلا اذه فو

 تامظنملا نيب قاقولا يعاسم حاجن ةرورض ىلع
 .يبرع ةمق رمتؤم دقع ةرورضو ةينيطسلفلا
 .ةيقارعلا  ةيناريالا برحلا فقو ةرورضو

 ةيتايفوسلا تاوعدلا وا طورشلا هذه تناكو

 ةديرع ف ارطا اهلذبت يذلا هوهجلاب ةرشاجم حيطصت
 قايس يف اهانفصو يتلا ةلاحلا ىلع ءاقبالل ةديدع
 ! ةندحدمو ةفيعص ؛ريرحت ةمظنم» ىلع ناهرلا

 نادحتسملا
 ينيطسلفلا قافولا يعاسم نا وه ديدجلا رمالا

 سلجملا دقعناو ارخؤم تحجن دق ىنيطسلفلا

 تايطفمو دوهج ةجيتن يديحوتلا ينطولا
 يفو ةرم نم رثكا ؛ةيبرعلا ةعيلطلا. اهتضرعتسا
 .ةيضاملا اهدادعا ىف ناكم نم رثكا

 ريهامجلا لبق نم موعدملا روطتلا اذه ىدا دقو
 ىوقلاو ريهامجلاو جراخلاو لخادلا يف ةينيطسلفلا

 ةيلودلا ىوقلاو نيطسلف ةيضقب ةمزتلملا ةيبرعلا
 لكشب يتايفوسلا داحتالا اهتمدقم فو ةقيدصلا

 تايطعم قلخ ىلا روطتلا اذه ىدا . ينلعو رشابم
 ليدق ةمئاق تناك ىتلا تادطعملل ةرياغمو ةديدج

 : سلجملل ةريخالا ةرودلا داقعنا
 ةدالو ينطولا سلجملل ةريخالا ةرودلا تناك دقل

 : ةيوق ةمظنمك ريرحتلا ةمظنمل ةدددج
 . تامظنمو ريهامج نم لثمت نمب ةيوق
 .ةيلاضنو ةينطو ةدحو نم لثمت امب ةيوقو-
 مضت يتلا ةديدجلا ةيذيفنتلا اهتنجلب ةيوقو -

 تامظنملا ىف رارقلا تايلاعف زربا اهفوفص ىف
 : .ةيبساسالا

 .هاقلن يذلا ىل ودلا و يبرعلا ديياتلاب ةيوقو-

 يسايس راصتنا نم هلك كلذ هلكش امب ةيوقو
 ىفط ىتلا ةريبكلا ةيمالعالا ةروصلا هتسكع
 ةزهجا ىلع ريخالا ينطولا سلجملا اهتطساوب
 .هداقعنا هدم لاوط ملاعلا ٍْق خالعالا

 ناهرلا تطقسا يتلا يه :ةديدحلا ةدالولا» هذه

 نوريثك ناك امك ؛ةنجدم ةفيعض ةمظنم» ىلع
 .نولماي

 ةلداعملا يف «بالقنالا» اذه ىقلي نا يعيبطلا نمو
 ةمظنم نم ةنلعملا فقاوملا ىف ةريثك تايالقنا

 وه لامتحالا اذه ةدح نم ديزي ام لعلو .ريرحتلا
 تايطعم نم ءزجكو ؛مهاد ىلود فرظ يف يتأب هنا

 .طسوالا قرشلا ةقطنم ىلع لطت ةديدجح

 يلودلا ففولاو ,,ةفطحملا

 مسح يف يتايفوسلا داحتالا هبعل يذلا رودلا نا
 ارود نكي مل ,ةمظنملا ةدحو هاجن ايناهن هفقوم
 اياضق هاجت روطتملا يتايفوسلا فقوملا نع ًالوزعم
 ةيناريالا  ةيقارعلا برحلا اهزربا ةقطنملا ف ىرخا
 هدهح ةريتو نم ىتابفوسلا داختالا دعص يتلا

 تاوعدل ةباحتسالا لجا نم ناريا ىلع طغاضلا

 لاجملا اذه ْف ديعصت نم رهظ ام رخا ناكو ..اهفقو
 ةيجراخلا ريزو بئان يكسفورتب ديسلا دمعت
 لامجب ديشي ناو ةرصبلا ةنيدم روزي نا يتايفوسلا
 .مهتلوطبو اهثانبا دومصو اهتيمهاو ةنيدملا كلت
 مهينعي نمل ةماه ةلاسر ربتعت ةوطخلا هذه لثمف
 ةرارم مغر  مهيدل لازي ال نمم نارهط يف رمأآلا
 ةرخص ىلع ةمطحتملاو ةلشافلا ةيومدلا مهيراجت
 كلت نم لينلا ةيناكماب مهولا ضعب - قارعلا دومص
 .ةديجملا ةنيدملا

 ديعص ىلع يتايفوسلا فقوملا قاطن يف لخديو
 سيئر عم وكسوم ىعسم هاياضقو طسوالا قرشلا
 نم جورخلل ةريخالا هترايز لالخ يروسلا ماظنلا
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  يتايفوسلا نايبلا لعلو ..سكاعملا هاجتالا يف
 يذلا طغضلا مجح نع ربعي كرتشملا يروسلا
 .لاجملا اذه ِق نيلمركلا ةيسرامب

 ىلع تايفوسلا رصي نا ةفداصملا ليبق نم سيلف
 ةمظنم ةدحو معدل ةوعدلا نايبلا نمضتم نا
 ماظنلا كرتي مل يذلا تقولا يف ةينيطسلفلا ريرحتلا
 ليطعتل اهمدختساو الا هيدي نيب ةلينسو يروسلا
 رئازجلا ةرود لاشفاو ةدحولا كلت

 ريضد نا اضنا ةفداصملا لييق نم سلو

 برحلل يروفلا فقولا بوجو ىلع تايفوسلا

 ًايساسا ًاطرش اهرابتعاب ةيقارعلا  ةيناريالا
 ةيبرع ةيضرا ريفوتو يوق يبرع فقوم سيسانل
 ةوعدلا اهلثمو .«يىل ودلا رمتؤملا» دقع يعاسمل ةيلص

 .دحوملا فقوملا كلذ ىنبتي ديدج يبرع رمتؤم دقعل
 دهعتبي نا كلذك ةفداصملا ليبق نم سيلو

 يىبرعلا شيجلا معدب هتاذ تقولا يف تايفوسلا

 مل ةغل لاجملا اذه يف اومدختس نآأو ؛يروسلا

 ةغيص اريثك زواجتت يهو اهومدختسا نا قبسي
 تناك يتلا ؛ةيروسل ةيعافدلا تاردقلا معد»

 .ةقياس تانادب ف مدختسنت

 دهشت نا ًاضياو ًاضيا ةفداصملا لمسدق نم سلو

 تاذ حالصال ةثيثح ةيتايفوس يعاسم ةرتفلا هذه
 بزحلا» فارطا فلتخم نيب .ام ةدحو قيقحتو نيدلا

 تحت ,ةددعتملا هتاقاقشناو «يروسسلا يعويشلا

 ةدحو نآو ةيوست ىلع ةمدقم ةقطنملا» نا ناونع

 تايطقعملا عم لماعتلل ةحلم ةرورض بزحلا

 .«ةديدجلا

 ١5 .0/ زايآ ؛  ةيبرعلا ةعيلطلا_ ) * 8-3 ددعلا

 عم اهلماغت يف ةيتايفوسلا تاهحوتلا هذه لك نا
 ماظنلا فقاومل يدصتلا نم اعوذ لكشت ةيروس
 هتايسانس ٍِق ىرخا تاهجوتلو ةيلمعلا يروبسلا

 .ةيضاملا ةلحرملا لالخ رهظت تأدب دق تناك

 ناك .«:جيلخلا برك رارمتسال معادلاو ءرسدرحتلا

 ناكلاو ةدحتملا تايالولل ةينلعلا «يسايبسلا

 نع رتراك يكريمالا سيئرلا فيسك دقو ..ينودهصلا

 لبق اهىددع ُِق هتمحرت ةيننرعلا ةعئلطل - رن تلقن هدو

 .(يضاملا

 رشن اهزربا ىرحا تارشؤوم عم كلذ بكاوت امك

 ةيكريبما طورشب لوبقلل ماظنلا دادعتسا دكؤت ءاينا

 هبيكرتو يروسلا يبرعلا شيجلا حيلستب ةقلعتم
 نع ارخؤم ةريثك ءابنا ترشددقف ..(تاداسلا

 اهفده ةييرغ لود ةدع عم ةيروس ةحلسا تاقفص

 نع عامنا ترشن لد ذل :« مح السلا رداصم ميو

 ريمعتب ةسرغ تاكرش اهيحومي فلكتت» تاقفص

 '' اهريوطتو ةيروس يف ةيتايفوس ةحلسا
 ةدضق لكشت ةلأسملا هذه نا ركذلاب ريدحلا نمو

 لخاد ىوقلا زكارم تاداصت ُِق ةيسابسحلا ةغعلاي

 شيجلا لخاد لكشتن ثيح هسفن يروسلا ماظنلا

 رابكلا نيلوؤوسملا صعب لسيمحتل ةعساو ةوعد

 نبح ْق .دالبلا اهيشيعت ىثلا يدرتلا ةلاح ةيلووسم

 نا ةمكاحلا هيليفطلا ةحيرشلا ناكرا لواحب

 ةيكريمالا بلاطملل ًامالستسا .هلك شيجلا اوفعضي
 ةوعدلا عسوت رطاخم نم صلختلا فدهيو ةهج نم
 باوبا قدت تتاب يتلاو مدقت اميف اهيلا راشملا
 اذه ءوض ىلعو] .ةطلسلا يف ادح رايك نيلوؤسم

 نايدلا ىف درو ام لولدم ةيمها فعاضتت عقاولا

 .[شيجلا معد لوح يروسلا  يتايفوسلا

 يروسلا فقول
 ىوس وكسوم نم دسأ ظفاح ةدوع ىلع ضمت مل

 تاهجوتلا ىلع مكحلل ةيفاك نوكت ال امبر .لئالق مايا
 نايبلا كلذ لثم ىلع هعيقوت دعب اهكلسيس يتلا
 يغلب ال رمالا اذه نكل : تايفوسلا ةداقلا عم كرتشملا

 : اهلهاجت نكمي ال يتلا تارشؤملاو تايطعملا ضعب
 روما يف علاض ماظنك ,ماظنلل يساسالا فقوملا-١

 هتاسايس تزرفا ةيبرعلا ةمالا حلاصمل ةداضم ةريثك
 .ةقياسلا هفقاومو

 ةيليقطلا هتحيرشل ةبنقبطلا ةيدكركلا  ؟

 نم جورخلل انلاح موفحملا اهعلطتو ةيبساسالا

 ردت يتلا ةيسايسلا تارايتخالا قيرط نع ةمزالا

 تارايتخا يهو ةلجاع ةينيعو ةيلام تادعاسم
 نايبلا اهيلا وعدي يتلا كلت غم ًامامت ةضراعتم
 .كرتشملا

 دعب وكسوم نم دسآ ظفاح هدوع نا ظحالب ٠"

 ةمظنم ةدحو معدل وعدي يذلا نايبلا ىلع هعيقوت
 اذه يف هلبق نم يعاسم عم بكاوتت مل ريرحتلا
 قاقشنالا لئاصف فقاومل ةيسنلاب لقالا ىلع داجتالا
 كلت تكرحت امامن سكعلا ىلع لب ..ددنع ةدوجوملا

 ردصتل ١981/4/17 وه دحاو موي يف لئاصفلا
 ناكو ..هجئاتنو ينطولا سلجملل ةضراعم تانابب

 .دحاو هاحجتاو دحاو تقو يف اهكرح دق ام ًازاعيا

 لوح نايبلا يف درو امب مارتلالا نا ظظحاآلي - ؛
 .ةيقارعلا  ةيناريالا برحلل يروفلا فقولا بوجو
 لب :ةيناريالا  ةيروسلا تاقالعلا يف رتوت هبكاوي مل
 نم دسا ةدوع موي رايتخا هبحاض سكعلا ىلع

 يروسلا دقعلا ديدجت ةيقافتا ىلع عيقوتلل وكسوم
 فصنو نينويلمب ةيروس دمب قلعتي امب يناريالا
 ليمرب نويلم اهنم يناريالا طفقنلا نم نط نويلملا
 ذنم كلذ نع تفقوت دق ناريا تناكو ..ةبه لكش ىلع
 .يلاحلا ماعلا ةيادب

 هدش ةروصب لدت تارشؤملاو تايطعملا هذه
 دراو ريغ يف وه ةيروس يف مكحلا سأر نا ىلع ةدكؤم
 - يتايفوسلا نايبلا يف درو ام ذيقنت هاجتاب ريسلا
 ىرخا ةقيقح يغلي ال اذه نكل ..كرتشملا يروسلا
 ديآت ىوس ىقلي ال مكح سأرل هجوتلا اذه نا يه
 مره يف ايلع بتارم ىلع ةرطيسملا ةيليفطلا ةحيرشلا
 نا نيح يف ..يركسعلاو يبرحلاو يسايسلا ةطلسلا

 ضراعت شدجلا طاسوا يف امدىسال ةعساو تاعاطق
 رارمتسالا عم اهحلاصم ضراعتت وا هاجتالا اذه
 ةقئاخلا ةمزالا لظ يف ضراعتلا اذه لثمو ..هيف

 ريثكلاب ىلبح جئاتنو راثآ هل ن نوكت دق دالبلا يف ًايلاح

 . تاحافملا نم

 ردب نائدع
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  ةقطنملا يف قاروالا زرفت ةينبطسلفلا ةينطولا ةدحولا

 ناك ربخ ىف يلودلا رهتؤملا
 وموت يضم ةرشاسملا تاضوافملاو

 ةيتيطسلفلا ريرحتلا ةمظنم طاسوا تدحتن

 نم تققحت يتلا فساتن دندبنش سامحت

 ريخالا ينيطسلفلا يب ىنطولا سلحملا لالخ | ا

 نا ىلع طاسوأالا خذه عسمجتو .ضارحلا ُِق دقعتا يذلا

 لئاصف نبد ةينطولا ةدحولا سساكملا هذه زربا

 رامع وبا قلطي نا ًابرغتسم نكي مل كلذل .ةروثلا
 ةدحولا ةرود» مسا ةرشع ةنماثلا سلجملا ةرود ىلع

 رظن يف بسكملا اذه ةيمها ىلع كلذب ادكوم .«ةدنطولا

 ةلبقملا ةلحرملا مِجْن ١ رامع وبا

 - نك ورب" نوم ناسا - 1

 .ةمظحملا ةدادق

 ةينطولا ةدحولا سيركت نا طاسوألا هذه لوقنو

 .ةهسسطنسلفلا ةدايقلا ىدل امئاد اسحاش تناك

 باقع | ٍِق تلصح يتلا ثادحالا دعب اصوصخو

 ينويهصلا راصحلا رثإ توريب نم ةمواقملا جورح
 عافلا قيشمد ُِق مكحلا ماظن تالواحمو ؛:987١ ماع

 نم ةلسلس ريع ,ةينيظطسلفلا ريرحتلا ةمظنم رود

 ةينيطسلفلا تاوقلا دض ةسرشلا كراعمو تارماؤملا

 ةنيدم راصحب تجوت :ةينانبل قطانم ةدع يف
 .19/17 ماع ريهشلا سلئارط

 نيد تافالخلا لظ يف هنا طاسوأالا هذه فيضتو

 ىوق ةدع ماما لاجملا حيتا ,ةينيطسلفلا لئاصفلا
 ةمظنم ةدايق ىلع اهطوغض ةسراممل ةيلودو ةيبرع
 ةينويهصلا طورشلاب لوبقلل اهعفد فدهب .ريرحتلا
 بعشلا ليثمت نع لزانتلاو .ةيسايسلا ةيوستلل
 .ةلمتحم تاضوافم ةيا ف ىنيطسلفلا

 لئاصفلا لمش ماثتلا نا ةلئاق عباتتو
 .ريخالا ينطولا سلجملا ربع ديدج نم ةينيطسلفلا
 فارظالا عيمج ريجاو ةقطنملا يف قاروالا عبمج طلخ

 يف رظنلا ةداعا ىلع ةيلودلاو ةيميلقالاو ةيبرعلا
 نهار يذلا قشمد ف مكحلاف .ةيسايسلا اهتاباسح
 يف بهذو .ينيطسلفلا فضلا لخاد فالخلا ىلع
 دح ىلا ةيبعرشلا ريرحتلا ةمظنم ةدايق هتاداعم

 نواعتلاب «ليدبلا ةمظنملا» ةماقا ساسا ىلع كرحتلا
 قزام يف هسفن دجو ,ةينيطسلفلا لئاصفلا ضعب عم
 ىلا اهيلع دمتعا يتلا لئاصفلا مظعم ةدوع دعب ريبك

 ملح رخبت اذكهو .ديدج نم ةيعرشلا تاسسؤملا
 يف «ةينيطسلفلا ةقرولا» عضو يف يروسلا مكحلا
 تاضوافملا ةلواط ىلا سولحلل دهتسد امددع هبيج

 .ينودهصلا نايكلا عم

 ىلع تنهار يتلا ةيبرعلا فارطالا ناق لباقملابو
 ميدقت ىلع ريرحتلا ةمظنم ةدايق رابحا ةيناكما

 ةيكريمال اطورشلا عم مجسنن ةريبك ةيسايس تالزاثن
 نأب تئجوف ةيوستلل يل ود رمتؤم دقعل ةينويهصلا
 ينيطسلقلا عامجألا لالخ نم ددبت دق ناهرلا اذه
 قح نع لزانتلا مدعو ؛ةينطولا ةدحولا زيزعت ىلع
 ةيضق ثحبل ىلود رمتؤم يا ىف ةكراشملا يف ةمظنملا
 فارطالا عمم تاوامسملا مدق ىلع .طسوالا قرشلا»

 لباقت نا برغتسملا نم نكي مل كلذل .ىرخالا
 طسوالا قرشلا ةمزأب ةينعملا ةيبرعلا فارطالا
 ةدر لثمد ؛هنع ةرداصلا تارارقلاو ينطولا سلجملا

 يف هسفن حرطي يذلا لاؤسلاو .هذه ةفينعلا لعفلا
 !؟ ينطولا سلجملا دعب اذام : ةيسانملا هذه

 مظعمل ًادح عضو سيلجملا داقعنا نا حضاولا نم

 برتقي ةيوستلل يلود رمتؤم دقع ىلا ةليآلا تاكرحتلا
 ةريهشلا ةرشعلا طورشلا نم كلت وا ةجردلا هذهب

 نايكلا ةكراشمل زيريب نوعمش اهعضو يتلا

 مدع نع كرابم ينسح سيئرلا برعا دقف كلذلو
 سلجملا رارق دعب ةصاخ .يلودلا رمتؤملا دقعب هلؤافت
 نا ديال هنا : كرايم لاقو .نامع قافتا ءاعلاب ينطولا

 ىتح دحوم فقوم مهل نوكيو .الوا برعلا قفتي
 هجاوت يتلا لكاشملا ةفاك ىلع بلغتلا نم نكمتن

 .دوجو يلودلا رمتؤملا اذهل نوكي يكلو .ةقطنملا
 كاريس كاج ةيسنرفلا ةموكحلا سيئر دكا دقو

 ةموكحلا سيئرب هئاقل لالخ هتاذ يأرلا اذه ىلع
 3317 نينثالا موي سيراب يف ريماش قحسا ةينويهصلا
 ًايصخش دقتعي ال هنا كاريش لاق ذإ .ىضاملا ناسين
 دعب دقعب نا نكمي ىلودلا رمتؤملا اذه لثم نا
 .ةريخألا تاروطتلا

 ماما دكؤي يكل ةصرفلا هذه ريماش منتغا دقو
 # تاضوافملا نا ىلع ةيسنرفلا ةيسايسلا طاسوالا
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 .رصم) ىرخالا ةيبرعلا عازنلا فارطا عم ةرشابملا
 ىلا ديحولا قيرطلا يه (نانبلو .ايروس .ندرالا
 ددرو .ةقطنملا ف لماش مالسو ةيسايس ةيوست

 ينويزفلت ثيدح لالخ اهتاذ ةمغنلا زيريب نوعمش
 ينطولا سلجملا داقعنا دعب ,هنا لاق ذإ .بيبا لت يف
 فوس ندرالا نا ىري :نامع قافتا ءافلإ و رئازجلا يف
 يل ود رمتؤم ءدب باقعا يف ةرشابم تاضوافم يف لخدي
 فاضاو .ةينيطسلقلا ريرحتلا ةمظنمب طابترا نود
 .ًامامت قثاو انأو كلذ لوقا :

 ءانع هسفن ينودهصلا ةيجراخلا ريزو فلكي ملو

 ةكراشمب ةريبكلا ,ةقثلا» هذه بايسا نع حاصفالا
 نع لزعمب ةيوستلل ةرشابم تاضوافم يف ندرالا
 ةينويهص ةيسايس رداصم نكلو .ريرحتلا ةمظنم
 ةليوط ةرتف ذنم كرحتت نطنشاو نا ىلا تراسشا
 ندرالا لخدب نا ساسا ىلع .بيبا لت عم نواعتلاب
 ءاطغ ىلع لوصحلا دعب تاضوافملا هذه لثم يف

 .برغملاو رصمو ايروس نم لك هيف كراشي يبرع
 ةيشدرالا ةموكحلا نان نا رداصملا هذه تلاقو

 نمضتمد .نامع قافتا ةمظدملا ءاغلا باقعا يف رداصلا

 لالخ نم هجوتلا اذه لثم ىلع ًاحضاو ًاديكأت
 :ىل وا ةهج نم قافتالا ءيدابمد كسمتلا نع نالعالا

 ةمظنم رارقل حمسي نل ندرالا نا نع حاصفالاو
 لحل ةلوزبملا ةيملسلا دوهحلا ةقاعاب ريرحتلا
 ةهج نم يلود رمتؤم ربع طسوالا قرشلا ةلكشم
 ىقبيس ينيطسلفلا بعشلا نا ىلا ةراشالاو :ةيناث
 نم هلبقتسمب قلعتي ام يف ةريخالا ةملكلا بحاص
 00 .ةريخاو ةثلاث ةهج

 سيئر شتيفونيبار نامانيا روسفوربلا نكلو
 لثمب ككش بيبا لت ةعماج يف طسوالا قرشلا دهعم
 نا يدعب نامع قافتا ءاغلا نا لاقو :لامتحالا اذه

 ادفو مضد نأ عيطتسي نل ندرالا لهاع نيسح كلملا

 تاضوافم ىلا باهذلل كرئشم دفو راطا يف ًاينيطسلف

 : .مالبسلا

 قباسلا سيئرلا يباكره تافاشوي لاقو
 رارمتساب دكا نيسح كلملا نا ةيركسعلا تارباخملل
 هنكلو .نييندطسلفلا حساب ضوافتلا كهدكمد هل ها

 ال : لوقد فاضاو .تاضوافملا ىلا مهمض عيطتسم

 ةيسايسلا رئاودلا ضعب رصت اذامل مهفن
 .سكعلا دقتعت نا ىلع «ةيليشارسالا»

 ُُق ةقدلا ىلا برقالا هنا ودب يباكرش هلوقد امو

 فورظلاو ؛طسوالا قرشلا ةمزال يسايسلا ليلحتلا
 عفدي نل ندرالا نا كلذ .يلودلا رمتؤملاب ةطيحملا

 ربع وا ةرشابم ءاوس ةيئانث تاضوافم ةيا يف طروتلل
 ,ةينيطسلفلا ةقرولا نامض نود نم .ينود رمتؤم

 ةمظنم ةدايق نم ةقفاوم ىلع لوصحلا نود نمو

 ينعي امم . نآلا اققحتم دعب مل رمالا اذهو .ريرحتلا

 ةيوست قيقحتل ةلوذبملا يعاسملاو دوهجلا عيمج نا
 .دودسم قيدرط يف تتاب ةيسايبس

 باوبا حتفنت نا دبال .ديدجحلا عضولا اذه لظ يف

 فو .تاعارصلاو تاروطتلا نم ةلمح ىلع ةقطنملا

 نم ريرحتلا ةمظنم نوكت فويس لاوحالا عيمج
 .ةلبقملا ةلحرملا مجن يه ءديدج

 دعسا ىلع حجات
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 يدعسلا ديعس .د / نيلرب

 لاط ينلا دسأ ظفاح يروسلا سسئرلا ةرابز

 عوبسالا لالخ تمت وكسوم ىلا اهراظتنا
 سلجملا ةرود داقعنا تقو وهو .مرصنملا

 رئازجلا يف ةرشع ةنماثلا ينيطسلفلا ينطولا
 رساي ديسلا نوكي ىتح ةريثك مايا يضمت نل

 ردرحتلا ةمظنمل ةيديقتتلا ةنجللا سيئر تافرع

 مدعزلا فويض مها نم ادحاو ,ةينيطسلفلا

 .14/1 ماعل فوشتابروغ ليئاخيم يتايفوسلا
 نآلا ىتح هحرطتو هتحرط يذلا ريبكلا لاؤسلاو

 ماعلا حايترالا مغر اهبازحاو ةيقرشلا ابوروا لود
 ةدحولا رمتؤم جئاتنو لامعا هب تلبوق يذلا

 تاقالعلا تآأدب له : وه .رئازجلا يف ةينيطسلفلا

 تاقرتفم زواجت ةلحرم ةيتايفوسلا  ةيشدطسلفلا

 !؟ ةمرصنملا سمخلا تاونسلا

 نيذلاو .انه رومالا قئاقح ىلع نوعلطملا
  ينيضسلفلا راوحلا ةريسسم ميظنت ْق اومهاس

 نيتيبوروالا هينطحم لالخ همعدو ينيطسلفلا
 تاقرتفملا نا نولوقي :نيلربو غارب : نيتيسيئرلا
  داحتالا عم ةينيطسلفلا تاقالعلا ىف ةيساسالا

 و »و##»

 ا ا

 رتمسسل ينطولا سلجملا جئاتن نم ب فقوم نم ةقلق يك 2 لون
 0 0 وص 2”

 رئازجلا يف ةينيطسلفلا ةدحولا رمتؤم دعب
 ع هج

 و ااا وكما عن هوا»#» ل ا

 و تناك يكارتشالا ركسعملا مومعو يتايفوسلا
 يذلا ينيطسلفلا ماسقنالا ببسب ىلوالا ةجردلا
 نم ةينيطسلفلا ريرحتلا ةمظنم جورخ دعب آشن
 اذه تدىقعا يتلا تاروطتلاو ١1987. ماع توريب

 :ةدروبسلا  ةيشيطسلفلا تاقالعلا ْق ماسقنالا

 .ةيرصملا  ةينيظسلفلاو :ةبتدرالا  ةينيطسلفلاو

 شماه راسحنا وكسوم كاردا نم مغرلا ىلعو
 روتفلا يف ةلاح ناف ًايسايس ريرحتلا ةمظنم ةروانم

 تاقالعلا دسح ِق يجيردتلا ءارشتسسالاب تدده

 عون يف اهتورذ تغلب ةيتايفوسلا  ةينيطسلفلا
 سرحتلا ةمظفم نبد ةيساموليدلا تاقالعلا

 مامتهالا مجحو ةيتايفوسلا ةمصاعلاو ةينيطسلفلا
 ةيلودلا تايولوالا ْق ةينيطسلفلا اياضقلا ةناكم وا

 ةحرد ىلا ةفاضا :يكارتشالا ركسعملا ةسايس يف

 ةينيطسلفلا ةروثلل حاتملا رودلا ىوتسمو ةمهاسملا

 .ةيديلقت ةيملاعو ةيميلقا تابسانم يف

 ءازإ يتادفوسلا فقوملا نا ينعي ال كلذ نا ريغ

 ممالا ةمظنم يف اهتاروطتو ةينيطسلفلا ةيضقلا
 دوصقملا ناف كلذلو .ةفلتحملا اهتاسسسؤمو ةدحتملا

  ةيننطسلفلا تاقالعلا رومهدت وا عجارت نم

 وه ةمرصنملا سمخلا تاونسلا لالخ ةيتانفوسلا

 1-12 لونا" نقلل خنت



 ةيعرشلا ةدايقلا نيب رشابملا مهافتلا ةلاح بايغ
 هيش اهرثاتو .ةيتايفوسلا ةدايقلاو ةينيطسلفلا
 مل .ةرقتسم ريغ رضانعو ةيحراخ لماوعي مئادلا

 دعب ًاشن يذلا ديدجلا ينيطسلفلا عضولا اهلمي

 مدع ةلاخ ًاضيا امناو بسحف ١ 7 تورد راصح

 مكح تاونس ىدم ىلع نيلمركلا ةدايق ْق رارقتسالا

 .فوشتايروغو وكننريشتو فوبوردنا

 ةيروسلا ةزفانلا
 ةييكرتل ةيقرشلا مصاوعلا يعو نم مغرلا ىلعو

 تاعطاقت نم ديدعلا يف هعم اهفالتخاو ؛قشمد ماظن

 حرطت تلظ اهناف .ةيلودلاو ةيبرعلا ةساسسلا

 عارصلا يف ةيسايسويجلا ةيروس ةيمها تباوث
 ةلوليحلا يف اهيعاسمل تارربمك ينويهصلا  يبرعلا
 عارضلا اذه ىلع اهل ةبيرع ةذفان رخا عييضت نود

 امل ةرشابملا ةرئادلا نم تاداسلا رصم جورخ دغب
 مسرت تياوثلا هذه .طسوالا قرشلا ةمرأب ىمسي
 دودح قشمد يف نييتايفوسسلا ريثآتلاو طغضلل

 ةيورملاو ريصلا دودحي قلعتت يتلا كلث نم قيضا
 .ةداع لبقد ال ام لويقو

 ةيمها نودكؤي انه يسايسلا رارقلا وعناص
 قلعتملا ءزجلا ف .اهمكحي نَّمَع رظنلا ضغب .ةيروس
 يتايفوسلا عارصلا ةيجيتارتس نم طسوالا قرشلاب
 نولوقي مهناف كلذلو .ةيكريمالا ةدحتملا تايالولا عم
 رئازحلا يف ةينيطسلفلا ةدحولا رمتؤم تارارق نا

 اهلالخ نم ةيتايفوسلا ةمصاعلا لواحتس يتلا يه

 ليبقتسمل ةكرتشملا مسساوقلا دودح فارشتسا

 .ةيروسلا  ةينيطسلفلا تاقالعلا
 يف مالسلل يل ودلا رمتؤملا صرف تلاز ام ديكاتلاب

 - ؛ةيليئارسالا» ةبقعلاب مدطصت طسوالا قرشلا

 ةيتايفوسلا ةمصاعلا نكل .ىلوالا ةجردلاب ةيكريمالا

 ًأبيرق ددجتي ءاقللا ..فوشتابروغ  رامع وبا
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 ةيلاحلا ةلحرملا يف كردت ابوروا قرش يف اهتافيلحو
 ,:ةينيظسلفلا ريرحتلا ةمظنم ةدحو حيعدت ةيمشا

 ُْق ةديرعلا ريتاتلاو طغضلا لماؤوع نم ليلقتلاو

 -  .قشمد نم ةمداقلا كلت اهيف امي يسايسلا اهرارق

 اروطت ةيكارتشالا ةطاسولا دوهج تدهش دقل
 ةدنانبللا لما ةكرح راصح لالخ ةصاخ اديدح

 .ةيبيرغلا تؤريب يف ةينيطسلفلا تاميخملل يومدلا

 داححتالا ِق خالعالا ةزهجآأ تحيصا ةرم لوألاف

 نادلبلا نم اهربغو ةيطارقميدلا ايناملاو يتايفوسلا

 .قشمد ماظن ةردقي ماعلا ىأرلا رعشت ةيكارتشالا

 ةلمح فقو وا رارمتسا ءازا .ةرشابملا هنبلو ؤسمو

 .نانيل يف ينيطسلفلا دوجولا دض ةيريربلا لما

 ةيبرعلا ةيسامولبدلا رئاودلا تامولعم نم مهفيو
 نا :ةيطارقميدلا ايناملا ةمصاع نيلرب يف ةيبنجالاو
 نع روليت دق ينيطسلفلا  ينيطسلفلا راوحلا

 دومص دعاصت عم .نيلربو غارب يف ةيباجيا جئاتن
 مصاوع طوغض ناو .ةرصاحملا تاميخملا ناكس

 ىلع ةيسامولبدلاو ةيسايسلا ةيكارتشالا ابوروا
 لاكشالا ددعتمو رشابم وحن ىلع تديازت دق قشمد

 .اهسفن ةرتقلا لالخ

 يروسلا رذاتلا فحض
 يروسلا طغضلا نا :لماعلا اذه ىلا انفضا اذاف

 اهعنقا دق .اقباس ةقشنملا ةينيرطسلفلا لئاصفلا ىلع

 نانبل يف يموقلا ةيروس نمآب ىمسي ام نا .رمالا رخا
 نكي مل نا .ينيطسلفلا نمالا قالطالا ىلع لمشي ال

 دذه اهتداق دقو . اقح ريطخ لكشبو ابلعف هفدهتسد

 ددرحتل قشمد ماظن ططخمب مادطصالا ىلا ةعانقلا

 يذلا ةعورشملا يتاذلا عافدلا لئابسو نم تاميخملا

 ةدحتملا ممالا نع ةرداص ةملود تارارق اهمعدت

 .ةبكارتشالا نادلدلا ةعومجم نم ةرثؤم ةمهاسمب

 فقوملا يف ابراقت قلخي مل روطتلا اذه نا
 ًايراقت ىلوالا ةجردلاب امناو .طقف ماعلا ينيطسلفلا
 هي تمزتلا يذلا فقوملاو يتايفوسلا فقوملا نيب
 ضعب نيبو .ةيحان نم ةينيطسلفلا ريرحتلا ةمظنم
 .ةيناث ةيحان نم قشمد يف ةميقملا تامظنملا

 طوفضلا ديازت نا لوقلا نكمي اذكهو
 .ةينيطسلفلا تادجتسملا روهظو ةيتايفوسلا
 ةعمس اهتقمع يتلا ةيلودلاو ةيبرعلا ةلزعلاو
 اهتلصحم يف تداق .ةيباهرالا ةيروسلا ةسايسلا
 ماظن لواح يتلا ريثاتلا رصانع فاعضا ىلا ةريخالا

 .اليوط اهب ظافتحالا قشمد

 راوحلل ةيبوروالا تاطحملا نا لوقلا نم دبآل
 نم ةنحش تقلت دق ينيطسلفلا  ينيطسلفلا
 سيئر تافرع رساب نيب ةمق ءاقل لوا دعب غبجشنلا

 ,ةددنطسلفلا ريرحتلا ةمظنمل ةيذيفنتلا ةنجللا

 بزحلل ماعلا ريتركسلا فوشتابروغ ليئاخيمو
 يداحلا رمتؤملا شماه ىلع .يتايفوسلا يعوبشلا
 يذلا . دحوملا يناملالا يكارتشالا بزحلل رشع
 لكش يذلا اذه . ١19/5 ناسين لالخ نيلرب ف دقعنا
 ةقالعلا ف ةعيطقلا هبش دعب ةماه ةؤرذ
 نا نآلا دكؤملا نمو .ةيتايفوسلا  ةينيطسففلا
 لثمم اهارجا يتلا ةلوطملاو ةضيفتسملا تاثحابملا
 هتماقا رقم يف رامع وبا عم يصخشلا فوشتابروغ
 ىلع تحضو دق :ةيطارقميدلا ايناملا لامش يف ةيرسلا
 ةكرتشملا تاروصتلاو ةقالعلا تالكشم ماه وحن

 .اهريوطت قافآل

 مدلا ةدحو

 راوحلل نويسيئرلا نولثمملا دجي مل اذكهو
 تايقع نيلريو غارد ٍِق يجدلحسلفلا ب يميل _سلقلا

 يدبيحوتلا رمتؤملا ءاح دقو .زواحتلا ةليحتسم

 ِِق نيينيطسسلفلا نييفاحصلاو باتكلا داحتال

 ءارشتسال ًادح عسصحبل مرصنملا طابش يف .رئازجلا

 ةينهملا تامظنملا اهتدهش ينلا خذرشتلا ةلاح

 ةينيطسلفلا ةيدعشلاو

 لماوعلا نم ًاريتآت رثكالا لماعلا نا بيرال
 تاميخم ُْق ىنيطسلفلا حدلا ةدحو ناك ىرخألا

 تعضو يتلا هذه .ةنجاربلا جربو اليتاشو اربص
 حلاصملا لك قوق ينيطسلفلا بعشلا ةيضق ريصم
 كلت وا لدصفلا اذهل ةينانالاو ةينآلا ةريغصلا
 .قشمد يف اهرارقو .اهرما ىلع ةبولغملا ةمظنملا

 سملد نآلا ةنكارتشالا انوروؤوا حالعا علاطي نمو

 يف ةينيطسلفلا ةدحولا رمتؤم حاجحل ارهاظ احابترا

 اقلق . هب ناهتسب ال ردقب اضنا سملب هنكل .رئازجلا

 رارقلا اذه ءازإ ىروسلا فقوملا نم الثئامم
 ةسايسلا وعناص رربيو .لقتسملا ينيطسلفلا
 فقوم نوكي نا ةلاحتسا نم قلقلا اذه ةيكارتشالا
 وا ةميدق ةنيعم ةيئدبم نع اريبعت نهارلا قشمد
 ةلحرملا هذه يف ةينيطسلفلا ةيضقلا ءاَزإ ةدجتسم
 ىلع لظيسو ناك هنأل كلذ .اهتريسسم نم ةقيقدلا

 ةيروسلا ةسايسلل ةتباثلا دعاوقلاب ًانيهر حجرالا
 ةيسايس ةقر وك ةيضقلا هذه عم لماعتلا يف ةفورعملا
 رثكا ًاقيوست اهل نمضي امبو ةيلودلا ةيعللا يف
 .ريغ ال ةعفنمو ةيدودرم
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 ةرتايقؤسلا ةييياقفا رئزو يئان + ىلفلا

 ةرابز ناسين ١٠ مود يكسفورتب ريميدالف

 سيئرلا ىلا اهلالخ لقن :قارعلل ةيداع ريغ |,
 يتايفوسلا ميعزلا نم ةيوفش ةلاسر نيسح مادص
 اهنا ةيقارعلا ءاينالا ةلاكو تلاق ..فوشتانروغ
 .نيدلبلا نيب ةروطتملا ةيئانثلا تاقالعلا صخت»
 مامتهالا تاذ اياضقلاو .ةقطنملا يف عاضوالاو
 لابقتسا لالخ مت هنا ًاضبا تلاقو .«كرتشملا
 :ينايفوسلا ثوعيملل نيسكح عادض سيئرلا
 يل ودلا نمالا سلجم يف ةيراجلا دوهجلا ضارعتسا

 يناريالا  يقارعلا عازنلل ةلماش ةيوست لجا نم
 1 : .يلودلا نوناقلا ءيدابم قفو

 ةيسانملاب وهو .يكسفورتب ديسلا ةرايز يف تفلملا
 رهش لالخ دادغب روزي يتايفوس لوؤسم يناث
 ديسلا نيعوبسا يلاوح لبق هقبس ثيح .ناسين
 يسايسلا بتكملل حشرملا وضعلا فيشتيميد رتويب
 تايفوسلا ةسائر سلجم ةئيه سيئرل لوالا بئانلا
 لالخ هب ىلدا يذلا حبيرصتلا سبل تفلملا ,ىلعالا

 ةمصاعلا هترداغم موي دقع يذلا قاحصلا رمتؤملا
 يعادلا هدالب فقوم ىلع ديكاأتلا هيف رركو .ةدقارعلا

 نع عازنلا لحو برحلل يروفلا فاقيالا ةرورض ىلا
 كلذ امعاد ,ةيملسلا قرطلابو تاضوافملا قيرط

 اذهف ..مالسلا ىلا رارمتساب يعادلا يقارعلا فقوملا
 لاقتنا ةقيرط وه تفلملا امناو .ًافورعم راص رما
 نا راتخا ثيح .دادغب ىلا يتايفوسلا ثوعمملا
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 ةيحراخلا اهتسادس تبا دك لفكأت لففت عت دادقب
 وااو ةعياسسا ا

 1200 لا ك0 يت د ع ع 5 يل

 جيلخلا مسجون ل ةكبوج لف ريالا ةطحملا

 :نآلا ةرصنلا ىنعت اذام ايفاخ سيلو يبرعلا

 ةلودل يمسر ثوعبم آدبس نا :ًاضيا ٠ .ينعي اذامو

 .ةرصبلاب .قارعلل هترايز يتايفوسلا داحتالا لشم
 .مه دومصب هباجعا ايدبم اهلها نيبو اهيف لوجتلاو

 نع ربيعي ندملا ةنيدم ؛ةرصنلا ةيهست نا»

 يذل دل دذه هاجت نيبقارهذل نداسنالا نوقعلا

 5 موي ةرصحلا ىف و يف ء.دذه ىنتابق وسلا ثوعمملا تاملك

 ريعو وكسوم ىف رخا مالك عم مغانتت تناك :ناسين

 ناك ثدح .هسفن مودلا ءاسم ْق نويزفلتلا تاشاش

 نيتنلاف روسفوربلا :فورعملا يسايسلا قلعملا
 يناريالا ماظنلا تالسلسم نم رخس ندروُز

 ..«ربخالاو مساحلا موجهلا» ناونعلا ةدحوملا

 يل عافت مح نا دكؤبو

 وه ك7 جرخم ىوس نارسهط يف نيلوؤسملا
 لئاسولاب عازنلا لحو برحلل يروفلا فاقريالا

 ةفاحصلا ردع ززعتت كلتو هذه تناكو ؛..ةيملسلا

 اياكسلومويسمكلاب ةفيحص ترشن ذإ ةيتايفوسلا

 ,ةيتابفوسلا ةيديشلا تامظنم داحتا ناسسل «ادفارب

 ةيمدقتلا ةيديشلا ةمظنم لثمم ةملك .يلاخلا مويلا ْق

 نا» اهيف لاق يتلا .لوموسمكلا رمتؤم يف ةيناريالا
 ايرح تاوثس عيس يلاوح ذنم نيش يناريالا ماظحلا

 يفقوم روطت وكسومو
 تن اوكلا نم ردلا قيرط نع ايداق :ةربلا ريغ اهنا

 ةيساسالا حلاصملا عم ضراعتت ةنونجم ةيناودع
 نا١ و.ءاهرما ىلع ةبولقملا ةيناربالا بوعشلل
 تايالولا عم ينيمخ ماظنل ةيرسلا تالصلا حاضتفا
 ةرادالا رود حونضو لكب دكؤي .ةيكريمالا ةدحتملا
 لدب امك .اهرارمتساو برحلا ىف هتدناسم يف ةيكريمالا

 بغشلل يداعملا نارهط يف مكاحلا ماظنلا رهوج ىلع

 ءانبا دض تايفصتلاو عمقلا متارج بكترا يذلاو

 ىعوبشلا بزحلا بابش لكمم ةملكو ؛..ناريا

 ينيمخ ماظن نان اهبف دكا يتلا َّت هدوت يناريالا

 لح يذلا رامدلاو بارحلا ةئلو ؤسم ادخيرات لمحت

 هناو6:.برخلا ةلضاوفم ىلع ةرارَصا ةجيتن نارياب
 فادشها ةمدخ ٍِق بصت ةلو وسم ريغ ةسانس عبتي»

 .«ةيكريمالا ةيلايربمالا
 هنع ردع ناك يذلا .يتايفوسلا فقوملا يف روطتلا

 رهشالا لالخ دعاصتم لكشدتو :ةفلتخم عميبصب

 لالخ ناريا ةيجراخ ريزول وكيمورغ مالك : ةريخألا
 نم سئل هنا هيف لاق يذلا .وكسومل ربخالا ةرانز

 ةراشا يشهو ٠ ءاهئاننا روبق عسوت نا ناريا ةحلصم

 رارمتسالا ىل اع رارصالا ةبغم نم ةحضاو ةيريذحت

 اهقلطي يتلا تاجيرصتلا بئاج ىلا .برحلاب
 بئان لوصو ىتح ..كانهو انه تايفوسلا ءارفسلا
 ءاج يذلا :ةرصبلا ربع دادغب ىلا ةيجراخلا ريزو
 تباوث ىلغ ديكأتلا قارعلا ةداعا عم ًاقفارتم
 اذه نم لعجت يتلا ءىدابملاو ,ةيجراخلا هتسائس

 - بتارم اهل دادغب دنع ةقادصلاو ًاقيدص فرطلا

 نكمي يتلا تباوتلا يهو .ًاقيدص سبل فرطلا كاذو
 نيسح مادص سيئرلا ثيدح ف حوضوب اهتءارق
 طاونا ةيوجلا ةوقلا طابض نم ةبكوك هديلقت لالخ
 ديري يذلا» : لاق ثيح .ناسين ١١ موي ؛ةعاجشلا
 .ةيعورشمب ةحلاصم ىلا رظنيو مالسب شيعي نا
 :ممالاو بوعشلا عم تاقالعلا ةماقا ىنعمب يا

 يعيبطلاو عورشملا راطالاب جلاصملا لدابتو
 ادوجوم سيل قارعلا نا ركذتي نا هيلعف حيحضلاو
 نا ديري نمف» ..«ثداراك امناو ةيفارغحك طقف

 لودلا نم .هعورشم حلاصم نع ةقطنملا ىف ثدحتي
 3 هيلع .ىرغصلاو ةطسوتملاو ىمظعلاو ىربكلا

 '..رمتسيسو ةيحورلا هذهب قاب قارعلا نا ركذتي
 قارغلا .ًاليلذ قارعلا ذخا ديرب نم مهاو» : : فاضاو

 ..ًايسنرف الو ًاينيص الو ًايتايفوس الو ًايكريما ريصيال

 لاع حارتحاب قيدص هنا . .ًاينرغ ًاقارع الا ريصي ال

 تايفوسلل قمعي قيدصو .مهفقوم ببسب نييسنرفلل
 نا نكميو ..نييئيصلل قيدصو ..مهفقوم ببسب
 يتلا سسالا ىلع نكلو ,كلذك ناكريمألل اقيدص نوكي
 «..ثيخلا ساسا ىلع سيلو اهانركذ

 ةرضاح ةيقارعلا تباوتلا نا ىحوب قفارتلا اذه
 عم اهتاقالع طشنت يهو ةيتايفوسلا ةدايقلا نهذ يف
 ةدايقلا رابتخا ةلالد مهف نكمي انه نمو ..قارعلا
 .دادغب ىلا اهدفوم رورمل ةباوب ةرصبلا :ةيتايفوسلا
 ةنيدمف .يناعم نم هسكعي ام يف قفوم رايتخا وهو
 بلق ىلا رصقالا قيرطلا اهنوك بناج ىلا ندملا
 ىلا ققوملا لاصيال قرطلا رصقا ًاضيا يه قارغلا
 .رثك يهو ..ةينغملا ىرخالا فارطالا

 يواعيسلا دمحم
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 طسولا قرشلا يف قارولا طلخت ريرحتلا ةمظنم
 نال ا وصلا ا ل دل ا

 ةدودحم د ؛ةيليئاما. ب لسع دعوا 17 :نناضب ةشا تاددن تاي جلا

 تأ دب يتلا ةيسايسلا قاروالا طلخ ةيلمع
 يف ينيط سلفلا ينطولا سلجملا داقعناب
 يض ام ىلع ترمتسا اذإ اهنأش نم .رئازجلا

 ىوقلا نيراومو تافلاحتلا ٍبلقت نا .مخز نم هيلع
 .طسوالا قرشلا يف

 ضعب تناك يتلا ةيزيطسلفلا ريرحتلا ةمظنمف
 نعو اهنع لءاستت ةيلودلاو ةيميلقالا ىوقلا
 دعب اهسفن تعضو ١947: ماع ذنم .اهدوجؤو

 باوبا ىلع ينيظسلفلا ينطولا سلجملا داقعنا

 .ةديدج ةلحرم
 اهتدايقو ريرحتلا ةمظنم تقحال يتلا ةيروسو

 ةيسايسلا اهتاهجوت ىلعو اهيلع اهدي عضو تلواحو

 ةييزج .تايوستو تارازان .. بوئجلا
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 نع ثدحتلا اهنعاطتساب دعي مل يكل

 ةمظنم ةدايق هجوت يف :تارغت عئف و. :قافشنالا
 .دحوملا يسايسلا اشرارقو ريرحتلا

 رشع يتنثا ذنم قزمملاو رغصالا دلبلا نانبل اما

 تاريغتملاو ثادحالا ةكرحب ارثأت ردكالا وهف .ام

 هتقالع مكحي . .طسوالا قرشلا ىف ةيراجلا ا

 .ينويهصلا ينيطتسلقلا عارضلاب ةرشابملا

 .ينيطسلفلا - يروسلا عارصلاب اضيا هتقالعو

 طسوالا قرشلا يف عضولا تاروطت نا دقتعملا نمو
 عضولا ىلع مكعنت نا .ةريصق ةرنف دعب ثيلت نل

 يروبسلا نوح نا ارت حلا هتمرد 2--

 ,يكريما رضخا ءوضب نانبل ىلا هتاوق لخدا يذلا

 تيبثت ديري ؛ةينلعو ةيرس ةينويهص ةقفاومبو
 هعبراشم ريرمتو .ةيركسعلاو ةيسايسلا ةعقاوم

 يذلا ينويهصلا نايكلاو .ةنكمملا رئاسخلا لقأي

 عم قافتالاب ةينمالا هنابينرت ضرف ىلا ىعس
  ةيروس ةياعربو ؛بونجلا يف «لمأ» ايشيليم
 ناك يذلا عقاولا ماما ةيناث ةرم هسفن دجي .ةيكريما
 . 1987 ماع يف نانبلل ينويهصلا وزغلا لبق امئاق

 بيترت .هلالخ نم .متي يسايس رازاب ماما نحن لهف
 ؟ ينانبللا بونجلا يف عضولا

 يناثلا طيرشلا
 ةنيدم فراشم ىلا ةيروسلا تاوقلا لوصو نا

 لبق .اهيف ةينيطسلفلا تاميخملا ديدهتو اديص
 ةدوعو .ةليلق مايأب ينطولا سلجملا دقعنا

 اهتامحه نيش ىلا ؛ةيليتارسالا» ةيركسعلا تارئاطلا

 حابتجا نع ٌّدضف ؛ةينيط سلفلا تاميخملا دض

 ةروصب .لامشلا ىلا بونجلا نم ةيناندللا ءاوجالا

 ةيلودو ةيميلقا يعاسم قفالا يف نا ىلا ريشت .ةيموي
 ,ينويهصلا نايكلاو ةيروس نيب ام رازاب بيترتخل
 يذلا طيرشلا ةرادا داضتقمب ؛لمأ» ايشيليم ىلوتت

 «”ينمالا طيرشلا» دودح ىتح ينارهزلا نم دتمب

 يذلا «يبونجلا نانبل شيج» هترادا ىلوتي يذلا

 .ةادحلاو ةوقلا بايسسأب هدمتو «:ليئاريسا» داعرت

 تاوقلا مدقت ريسفت نكمن ساساألا اذه ىلعو

 اهدوجو زيزعت ىلا اهيعسو اديص هاجتا يف ةيروسلا
 نا كلذ .مايا ذنم ةييونجلا ةيحاضلا يف يركسعلا
 ةيسيئرلا ةحاسلا نانبل تربتعا ينلا قشمد
 ,ةيلودلاو ةيميلقالا تامواسملا ىف اهبلا ةبسنلاب

 اهمساقت ةينيطسلفلا ريرحتلا ةمظنم نا تدحو
 اهتايلمع ذيفنتل اهنم ًاقالطنا كرحتتو .ةحاسلا هذه
 هذه نأ ينعي امم .يئويهصلا نايكلا يف ةيركسعلا
 فوس .اهدعاضتو اهرارمتسا لاح ىف تايلمعلا
 ةيئرجلا تايوستلاو تارازابلا ماما باوبالا دصوت
 لشف تبثت فوس اهنا نع كيهان :بونجلا يف
 ةسايسلا لشفو .ةهج نم «ةيليئارسالا» ةسايسلا
 . ةيناث ةهح نم ةيروبسلا

 ينويهصلا نايكلا ىعس يتلا ةينمالا تابيترتلاف
 بورحلا عم تقآلت ٠ بونجحلا نم ًاقالطنا اهريفوت ىلا

 تاميخملا دض يروسلا ماظنلااهنش ينلا

 يف يروسلا يركسعلا لخدتلا عمو .ةينيطسففلا
 امم :يضاملا رياريف / طابش ١" يف ةيبرغلا توريب

 اهنكمي ينويهصلا نايكلاو ةيروس نا ينعي ناك
 ىلا اهلالخ نم نالصوتي .ةيكريما ةياعرب مهافتلا
 نا ىلع ةيلامشلا «ةيليئارسالا» دودحلل نمآلا ريفوت
 ينانبللا عضولا بيترت يف قشمد دي بيبا لت قلطت
 تايلمعلا ةدوع نا ريغ .اهحلاصم قفو ههيجونو
 «ةيليئاريسالا» تاوقلاو تانطوتسملا دض ةيركسعلا
 تعضوو رازابلا اذه لتم ثودح ناكما تغلأ
 نم تابو ؛ديدج فطعنم ماما ينانبللا بونجلا
 لتو قشمد نيب ةيقيفوت ةغيص داجيا ليحتسملا
 ىونئسملا ىلع عسوا ةفيص ىلا يدؤت بيبا

 .يميلقالا

 ١ 6 _ ١؟م1/ رايأ ؛4  ؟8١ ددعلا  ةيبرعلا ةغيلطلا

4 



 ؛ةيليئاربسالا» تارئاطلاو ةيروسلا تاوقلاب ةرصاحم .. تاميخملا

 ريرحتلا ةمظنم نا :نانبل يف لوقي نم ةمثو
 ينويهصلا وزغلا رحد يف تحجن يتلا ةينذيطسلفلا
 نييوتسملا ىلع ةيركسعلاو ةيسايسلا هجئاتنو
 .:ةريخالا عبباسالا ُْق تعاطتسا ,يميلقالاو ينانبللا

 يف هفادهاو يروسلا يركسعلا لخدتلا عضت نا
 - سرحتلا ةمظنم يا تديو .دودسم قيرط

 تاب يل ودلاو يميلقالا نازيملا ناو :ربكألا حنارلا
 و ةيروس لماعتت نا نكمي فيكف .اهحلاصل ليمي
 ةكرعم نأ يعيبطلا نم ؟ جئاتنلا هذه عم «ليئارسا»

 يرجي يتلا ,بونجلا يق ةينيطسلفلا تامدخملا

 يذلا حفلا نوكت فوس .ةرتف ذنم اهنع ثيدحلا

 جاردتسا ةيروسو ينويهصلا نايكلا لواحيس
 .هنلا ريرحتلا ةمظنم

 ةهيدهذم تاهاحنا

 ةكرعم نا دكّوت ةلوادتملا تارشؤملاو تامولعملاو

 .ةددعتم جئاتنو فادها اهل بونجلا يف تاميخملا

 حسملا تايلمعي تآدب ؛ةيليئارسالا» تاوقلاف

 ةطيحملا تادلبلاو ىرقلل يفارغجلاو يركسعلا
 تاوقلاو .امهيف ةمئاقلا تاميخملاو روصو اديصب
 ززعتو ءاديص فراشم ىلع نآلا فقت ةيروسلا
 يف ةيديطسلفلا تاميخملا لوح ةيركسعلا اهتضيق

 .ةيبرغفلا تورييب برق ةيبيونجلا ةيحاضلا

 دض اهذيفنت يرجيس يتلا ةيركسعلا تايلمعلاو
 ةئالث ماما ةعوضوم ةينيطسلفلا تاميخملا

 : تافاحتا

 تارئاطلا رمتست نا .لوالا هجتالا-١
 دض اهتاراغ ذيفنت يف «ةيليئارسالا, ةيركسعلا

 نم .لامشلا يفو بونجلا يف ةينيطسلفلا تاميخملا

 /١3/1 رايأ غ- ؟8١ ددعلا  ةيبرغلا ةعيلطلا أ

 ىلع ةضبقلا ديدشت ىوس .ىروس لخدت يا نود

 ايركسع ريرحتلا ةمظنم ءاوتحا مكب نا ىلا «ضرالا

 .ايسايس اهئاوتحال اديهمت
 «لمأ» ايشيليم كرحتت نا :يناتلا هاجتالا -

 نم ةديفتسم . بونجلا يف ةينيطسلفلا تاميخملا دض
 معدلا نمو ؛:ةيليئتارسالا» تارئاطلا تاراغ
 نا ريغ .قشمد نم هيلع لصحت يذلا يركسعلا

 يركسع راصتنا يا قيقحت نع تزجع يتلا ؛لمأ»
 فوس .ةيبرغلا توريبو ةيبونجلا ةيحاضلا ف
 .بونجلا ىف رضنلا اذه لثم قيقحت نع ةزجاع نوكت
 ةمدقم نوكد فوس .تاميخملا دض اهموجه ناف كلذل

 ام رارغ ىلع يروسلا يركسعلا لخدتلل ةيلمع
 .ةيبرغلا توريب ف ثدح

 ريرحتلا ةمظنم حجنت نا ؛«ثلاثلا هاحتالا

 بورضملا يركسعلا راصحلا كف يقف ةينيطسلفلا

 ةردابملا مامز ديعتستو :بونجلا يف تاميخملا لوح
 ىلع دكؤي فوس ام وهو .ةيسايسلاو ةيركسعلا
 قرشلا يف ةيراجلا ةيسايسلا قاروالا طلخ ةيلمع
 ُْق يلخادلا عضولا ىلع اهيساكعنا يلاتلابو .طسوالا

 ضعبلاب اهضعب ةيسايسلا ىوقلا تاقالعو .نانبل
 برحلا نيب ثدح يذلا قالطلا نوكي امبرو .رخآلا
 نيدو طاليبنج ديلو هيسأرب يذلا يكارتشالا يمدنلا

 رشؤملا وه .يرب هيبن اهمعزتي يتلا ,لمأ, ايشيليم
 اهيقعي فوس امو : تثدح ينلا تاروطتلا ىلع. لؤالا

 ىلع ريثآتلل ةيفخ تاكرحتو تاروطت نم نانخبل يف
 .اهجئاتنو ةيسايسلا ةكرحلا

 تايرجمب مكحتت يتلا تارابتعالا تناك ًاباو
 نآلا اهسفن دجت قشمد ناف :نانبل يف ثادحالا
 ناك امق .ةيسايسلا اهتاباسح ةعجارم ىلا ةرطضم
 ىلع ةوق طاقن - سرامو رياربف /طابش يرهش يف ودبي
 ليربا /ناسين يرهش يف لوحت  ةينانبللا ةحاسلا
 ديال بونحلا يف ةوطخ لكو .فعض طاقن ىلا .ودامو

 تاوقلا لوصو مهملا سيل هنال ؛ةبوسحم نوكت نا
 لتو نطنشاو نا املاط ءاديص فراشم ىلا ةيروسلا
 لاح يفو .نمثلا عفدب ةيروس نابلاطت بيبا
 ىلوتت نا دعبتسملا ريغ نم هناف .اهزجع وا .اهعجارت
 ضعبل دودحم حايتجا ةيلمع ذيفنت ؛ليئارسا»
 اهدودحل نمالا ريفوت فدهب .ةيبونجلا قطانملا
 .ةيلامشلا

 ةلبقملا تاروطتلا ةروصب مزجلا بعصلا نمو
 امو .اهتيادب يف لازت ال قاروالا طلخ ةيلمع نال
 ةلوح ودعب ال ةيضاملا ةلدلقلا عيباسالا ْق لصح

 نيزاوم بلق ىلا ًامتح يدؤت فوس ةريبك ةبعل ىف ىلوا

 ةينانبللا ةيسايسلا تافلاحتلاو ةيركسعلا ىوقلا
 .ةيبرعلاو

 .ةديدجلا قاروالا طلخ ةيلمع زاتجي نآلا نانيلف
 حسمب يفتكت ال يه ذإ ,ةيردج ةيلمعلا نا: ودبيو

 يف فصاوعلا نا ىلا ريسشب ءيش لكو .حطسلا

 نمو :؛نرولا مادعنا ةلحرم يف نانبلو ءاهتيادب

 .روظنملا ىدملا يف ثدحيس امب نهكتلا بعضلا

 شلك زاوف

 رصم ف بعشلا سلجم اهدقعب ةسلج لوا
 اة ا دق قا

 |وأ يف «ناوخالا» لشن
 عب ا

 تباسي روج
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 دفولاو ينطولا ديد
 5. وم وم دو هوو حو وم

 زاخو ناباختنالا عئاتن رقتب ٍ مرملا ءاضقلا

 افون ف دمحم : ةرهاقلا

 سلجم ةسلج داقعنا نم دحاو موي لبق
 ءاضقلا ةمكحم تضق .ىل والا بعشلا

 ةجيتن نالعا رارق فقوب يرادالا
 لوح فالحلا ىلا ادانتسا :ةرشأد ٠ ٍْق تاياختنالا

 نم نيحالفلاو لامعلا ةبسن لامكتسا ةقيرط
 .رئاود ةدع ْق ةيقيتملا تاوصالا عيزوتو .متاوقلا

 يف اميسال ةيسايس ةجض ثدحا مكحلا اذه
 ةحص ىلع اليلد اهتذختا يتلا ةضراعملا رخاود
 بعالتلاو تاباختنالا ريوزتب ةموكحلا اهماهتا
 ةيسن لامكتسا دنع ينطولا بزحلا يحشرم حلاصل

 اذإ مكحلا اذه ينعيو .نيحالفلاو لامعلل 65٠,/ لا
 ب دفولا زوفو ًادعقم ١9 ينطولا بزحلا ةراسخ ذقن

 8 ب (لمعلا بزح) يمالسالا فلاحتلاو .دعاقم ٠

 نعط ميدقتب ةلودلا اياضق ةئيه ترداب كلذل .دعاقم
 داقعنا تاءارجا رثاتن مل يلاتلاب و :مكحلا ذيفنت يف

 هتبوضع لماكي :ىل والا بعشلا سلجم ةسلج

 دكا :اذه نم رثكا .ًايئاضق امهب ن نوعطملا هتيبكرتو

 ءاضقلا ةمكحم نا ةموكحلا اياضق ةئثيه سيئر
 ةحص ىف لصفلا اهصاصتحخحا نم سلا يرادالا

 اذه كلتمي هسفن بعشلا سلجمف :ناملربلا ةيوضع
 .قحلا

 ةيعورشم يف نيينوناقلا نم قيرف ككشي لباقملا يف
 ةحص يف ًامكح بعشلا سلجم باون نوكي نا
 مكح ىلا مهلوحي عضولا اذه نا ذإ .ةيوضعلا
 دحا ءاضقلا نع عزنب امك .دحاو نا ف مصخو

 ةيضق ىلا عوضوملا لوحيو .هتاضاصتخا

 سلجملا يف ةيبلغالا نا كلذ ىلا فضا .,ةيسايس
 دض ةضراعملا نم مددقم نعطلاو :ينطولا برحلل

 عقوتملا ناق مث نمو ,ينطولا بزحلا ٍباون نم ددع
 زيجتو .ةضراعملا نوعط دض ةيبلغالا توصت نا
 بزحلا ضرعتي ال ىتح .لبق نم ةنلعملا جئاتنلا
 .دعاقملا نم ددع ةراسخحل ينطولا

 ذيفنتل كرايم سيئرلا ةضراعملا بازحا وعدتو
 مدعو .تاباختنالا جئاتن ليدعتو يئاضقلا مكحلا
 ماما نوعط ميدقتب ةموكحلا اياضق ةئيهل حامسلا
 تاعزاذملا ىف رظنلا قح كلمي ال هنال .ىداعلا ءاضقلا

 - .يرادالا ءاضقلا ةمكحم اهثحبت يتلا
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 روضحو بعشلا سلجم لوخد ىلا مهروفب ةمكحملا
 امنيب ,مهعنم سلجملا سرح نا الا .ىنوالا ةسلجلا
 ةسلجلا عئاقو ناملربلا ةبق تحتو لخادلا يف تراد
 باختنا تاءارحال ةداع صصخت يذلا ةنحاتتفالا

 تعفر .د زاف دقو .نيليكولاو سلجملا سيئر
 راشتسملا ريتخاو .سلجملا سيئر بصنمب بوجحملا
 اليكو دلقم باهياو .تاثفلا نع اليكو ىسوم دمحا
 .نيحالفلاو لامعلا نع

 ةيناثلا ةرودلل سلجملا ةسانرب بوجحملا روف
 ينطولا ٍبْرحلل ةيناملربلا ةئيهلا ةقفاوم دعب ءاج
 حيشرت وهو .هحيشرت ىلع كرابم ينسح ةسائرب
 تناك تاخبجرتلا بلغا نا ذإ .ةأحافملا نم برتقد

 ريغ .ديدج هجو ميدقتو بوجحملا داعبتسا ىلا ليمت
 ةرودلا يف هتربخو ةيسايسلا بوجحملا تاردق نا
 ةضراعملا ةهجاومل هبلا ةجاحلاو .ةقباسلا

 هعقونم ريغ ةدوع بوجحملا
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 قلاخلا دبع هقيقش ةئربت نع الضف .ةيمالسالا

 نم عفر كلذ لك ..ةوشر يضاقت ةمهت نم .بوجحملا
 - سلجملا ةسائرب هظافتحاو بوجحملا حيشرن صرف
 :ةيوعص رثكا ةمهم ةرودلا هذه ف تحضا دقو

 باون دوجوو ةضراعملا باون ددع ةدايز ىلا رظنلاب
 .رثؤملا ناوخالا

 ءامسا نالعا عم ترهظ دقف ةيناثلا ةاجافملا اها

 ذإ .كرابم سيئرلا نم رارقب نينيعملا ةرشعلا باونلا
 عقو لياقملا ْق .نيرظتنملا ةرثكو تاحيشرتلا

 ناتديس مهنيب نم طابقا ةعيرا ىلع رايتخالا
 ءاطعلاو ةءافكلاب امهل دوهشم ناتددس ىلا ةفاضالاب

 ّق ؛(نداقلا دبع ةيزوف» امه ,ماعلا لمعلا لاحم ْق

 ءارزوو باو ريخخا كلذك .«يناليبكلا نسوبس»

 مهتمدقم يف .ةربخلا نمرقاو ردقب نوعتمتي نوقباس
 وهو ؛قبسالا فاقوالا ريزو رمنلا معنملا دبع حيشلا
 باون تاكرحت ةهجاوم اهنكمي يتلا تادصخشلا نم

 باطخ ميدقتو «سلحملا لحاد يماليسالا فلاختلا

 يركش ميهاردا اذرذم

 دقف بوجحملا باختنا تف داص ينلا ةقرافملا اما

 سيئر بصنمل حيشرتلاب دوجولا تابثا :ةيناملربلا
 دقف تيوصتلا جئاتن اهنع تربيع ,ةيبلغالا بزح

 لصح امنيب ؛طقف انوص © ىلع يركش لصح

 ' .انوص ىلع بوجحملا

 ناف ًادكؤم ارما يركش ميهاربا ةميزه تناك اذإو
 ينعي امم .طقف انوص 4 ىلع هلوصح وه ربثملا رمالا

 لب هنع مهدييآت اوبجح سلجملا يف دفولا باوت نا

 .بوجحملل مهناوصا دفولا نم ايئان "7 ىطعا

 فوفص يف ماسقنا دوجو ىلا ريشت ةجيتنلا هذهو
 يف هرما لحفتسي دق ,ناملربلا لخاد ةضراعملا

 ةقالع ريسفت يف ةمهم ةرماظ يهو ,ليقتسملا

 ,«ةيبرعلا ةعيبلطلل» قيس ةضراعملاب ةموكحلا
 .اهيلا ةراشالا

 بوجحملل دفولا باون دييأت ىرخا ةهج نم
 نمو ؛بوجحملاب دفولا هقالع يف ةديدج ةلحرم نشدي
 اهفصو نكمي ةقالعلا هذه .ينطولا برحلا مث
 رتوتلاو ماصحخلا نم الدب مهافتلاو براقتلاب
 يف بوجحملاب دفولا باون ةقالع مكح يذلا يرهاظلا

 ةماعز عايض نا ودبيو .قباسلا بعشلا سلجم
 فلاحتلاو لمعلا ىلا اهياهذو دفولا نم ةضراعملا
 .مهافتلا اذه ىلا ةقالعلاب عفد دق يمالسالا

 سلجملا ماما ةملك ىقلا دق كرابم سيئرلا ناكو
 لك اعدو ؛,تاناحتنالا ةهازنب هدف داشا ديدحجلا

 مرتلملا راوحلاو لمعلا ىلا سلجملا ف تاهاجتالا

 لجا نم نيمالا سفانتلاو .ةءانبلا ةيطارقميدلا ميقب
 رارقتسالا معد ةيمها ىلع ددش امك ةماعلا ةحلصملا

 رصم هجاوت يتلا تايدحتلا ةروطخ ىلعو .؛ةيمدتلاو
 .ةيعرشلا ريغ ىوقلا رذح امك .ايجراخو ًايلخاد
 تاعامجلل ًاريذحت نوبقارملا هربتعا يذلا رمالا
 .نيملسملا ناوخالاو ةيمالسالا

 مدي مل فالخ
 اولواح ناوخألا باون ناف رما نم نكي امهمو

 «,سلجملا ةيوضع مسق ةيدآن دنغ مهدوجو تابّثا

 .د نا ريغ ,حسقلا صن ىلا ؛:ةيصعم ريغب نوناقلاو

 ةددحملا ريغ ةفاضالا هذه ىلع ضرتعا لمجلا ىبحي

 مسقلا يغلي دق يذلا طرشلا لكش ذخأت ينلا

 فلاخت ةقاضالا هذه نا ىلا لمحلا راشأف .هلمكآب

 ناوخالا باون نعذإ جاجتحالا اذه ءازإو ,روتسدلا
 ودبي ام ىلع اولضفو .يلصالا مسقلا صنب اومرتلاو

 عم مادص ىف لوخدلا وا.فقوملا ديعصت مدع

 تاحيرصت ةمث قايسلا اذه يف .روتسدلاو ةيبلغالا

 دكؤت سلجملا يف مهباون زرباو ناوخالا ةداقل ةديدع
 نا ةجردل :ماظنلا دييأتو ةيعرشلاب مازتلالا ىلع
 ىلا راشا ةعامجلا ةداق مها دحا «روهشم ىفطصم»

 .ةضراعملا باون ده اوسنيل ناوخالا باون نا

 ىلع اوضراعي نل ناوخالاو .ضوفرم ظفل ةضراعملاف
 يتلا اياضقلا يف ةموكحلا عم نوقتلي دقو .طخلا

 ناوخالل ماعلا دشرملا دكاو .ماعلا حلاصلاو قفتت

 ؛جيردتلاب قبطت نا بجي ةيمالسالا ةعيرشلا نا
 اعم لمعلا طرش لوبقم رما مكحلا عم فلاحتلا ناو

 نومأم» بئانلا حرص امك .ةعيرشلا قييطت لجا نم

 .كرابم سيئرلاو ناوخالا نيب ةيهارك وا ةيساسح
 يفنت ال اهلا دتعا مغر تاحيرصتلا دذه نكل

 دف ناوخالا باو دحا «يردبلا فسوي» نا ةقيقح

 سيئر تصنخمل حيشرتلا همرع نع عوبسا لبق نلعا
 يفنت ال امك .مداقلا لوالا نيرشن يف ةيروهمجلا

 ناوخالا باون نيب سلجملا لخاد مادصلا تالامتحا

 ..ةموكحلاو
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 مسح ْق ًاريخا دهن ١( قداصلا : حس دم نع

 يف ةيدهملا ةكرحلا ةماعز ىلع عارصلا

 !؟ ةحلاصل نادوسلا

 يف تالدلحتلاو ثيداحالا رادم حبصا لاؤسلا اذه

 يف ةيسايسلا عاضوأالاب ةينعملا طاسوالا ةفاك
 ؛اهتاذ ةيدهملا ةكرحلا لخاد اصوصخو :نادوسلا

 ماما ةتِح فاشتكا نع ًايمسر نالعالا دعب كلذو
 يف ىفتخا يذلا يدهملا يداهلا ةيدهملا ةكرحلا

 دض هداق يذلا درمتلا لشف باقعا ف ةضماغ فورظ

 ةريزج يف يريمن رفعج قياسلا ينادوسلا سيئرلا
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 ةيدهملا ةماعزل مثأ د حومط : يدهملا ةيااتسلا
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 ةفئاطل | ديدجلا جلا مما عبصيا يكلا 3 يدهلا قاصلا

 .يدهملا يداهل ماملاةافر فاشنكا دعب
 0 ااا

 با

 , ١9 1/: ل 9

 ضماغلاو يكيتاماردلا ءاقتخالا اذه ىدا دقلو
 هتكرو نيك عارصلا جفن ىلا :يدهملا يداهلا .مامالل
 ةيويحو ةيكيمانيد مغرو .ةيدهملا ةكرحلا ةماعُر ىلع
 ماعالا قيفش نتا وهو. يدهملا قداصلا ةّقتعتمو
 ةروضم نظيسم نأ عطتبن مل ةحاف يدهملا يداهلا
 ةسفانملا لظ يف ةيدهملا ةكرحلا ةماعز ىلع ةمات
 مامالا قيقش لبق نم ههجاوت تناك يتلا ةداحلا
 يلو هسقن مامالا نياو ةهج نم يدهملا دمحا يفتخملا
 ىرخا ةهج نم يدهملا يداهلا نيدلا

 و

 راصنإا ل

 نم لعجي نا يف حجن يدهملا قداصلا نا حيحص
 رثكالاو ىوقالا بزحلا .هدوقي يذلا ةمالا بزح
 ىقب هنا ريغ ,ةيدهملا ةكرخلا راصنا لخاد ةيلاعف
 ةماعزلا روغش ىلا قلقب رظني ةمئاد ةروصب
 يدهملا قداصلا ناك دقلو ةكرحلا هذهل ةيخورلا
 يدهملا يداهلا مامالا نا ةعطاق هبش ةروصب دقتعي
 ةيموكحلا تاوقلا دي ىلع هراصنا ضعب عم لتق دق

 بابلا كرت هتتح :؛ءافتحا» نكلو .هدرمن لشفق دعب

 عارضلا باب حتفو تانهكتلا نم ديدعلا ماما احوتفم

 .ةيدهملا ةكرحلا ةماعز ىلع نيسفانتملا نيب فينعلا
 دئاسلا قرعلا نآل ارظن غارصلا اذه مسحب ملو

 اختنا ىلا راضي اال نأب يضقي ةيدهملا ةكرحلا لخاد
 .يفتخملا مامالا ةافو نم تيثتلا متي د ملام ديدجح مافأ

 ءالح وه ىدهملا قداصلل منادلا بلطملا ناك كلذل
 ,يدهملا يداهلا مامالا «ءافتخا» ب طيحملا ضومغلا
 مسح لجا نم هتئج دوجو ناكم نع فشكلاو
 .ةيدهملا ةكرحلا ةماعز ىلع عارصلا

 فرعي ناك ىدذلا ؛:يريمن رفعجح قيانسلا سيئرلا

 .نادوسلا ىف ةيدهملا ةكرحلا ةيلاعفو ةوق ًامامت
 يداهلا مامالا ريصم ءاقبيا ىلع هنهج نم صرح

 ال يريمن نا كلذ ريمسفت يف لقَو .ًاضماغ يذهملا
 ميعزلا هيف نفد يذلا ناكملا نع فشكلا يف بغريب

 ارازم حبصي ال ىتح ةيدهملا ةكرحلل يحورلا
 هذه نم هوضراعم اهلوح عمجتي ةدعاقو .هراصنال

 مظعم ناف :يأرلا اذه ةهاجو مغر نكلو .ةكرحلا

 يريمن نأ ىلع عمجت ةينادوسلا ةيسايسلا طاسوالا
 ةكرحلا ءاقبا ضومغلا اذه ءارو نم ديري ناك

 اهتيعرشب فرتعم ةيخور ةماعز نود نم ةيدهملا
 هموصخ فاعضاي ةيضاقلا هتسايس نمض نم كلذو
 ,:ةيضراعمو

 قداصلا تداق يتلا بابسالا نيب نم نا لاقيو
 ىلع ةليلق رهشا دعب يريمن عم فالخلا ىلا يدهملا
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 ماع ريهشلا نادوس روب رمتؤم يف هل هتحلاصم

 ىلع قباسلا ينادوسلا سيئرلا نرارصا وش 07
 مامألا ءعاقتخا: ب طنحملا ضومغلا ءالح مدع

 اريثك دافتسا يريمث نا ةقيقحلاو .يدهملا يداهلا

 ةماعز ىلع يفتخملا مامالا ةئثرو نيب عارضصلا نم

 يا بابغ نم اضنا داقفتسا امك .ةبدهملا ةكرحلا

 مهنقحالم ف نعمب نا لحا نم مهل : ؛ يدع مشا عاطغ

 .مهراصناأب شطبلا فو
 اذه مسحب نا ارارم يدهملا قداضلا لواحو

 دندج ماما باختنا ىلا ةوعدلا لالخ نم عارضلا

 دق قياسلا مامالا نا سايسا ىلع .ةيدهملا ةكرحلل

 اناك يدهملا دمحاو يداهلا نيدلا يلو نكلو .يىفوت

 قباسلا مامالا ةثح ىلع روثعلا مدع نا ىلع نارصي
 . ديدج خاما باختنا نود اعرش لوحب

 قداضلا اهذختا يتلا تارارقلا زريا نم ناك كلذل
 يف ةينادوسلا ةموكحلا ةسائر ملست نا دعب يدهملا
 ةيئاضق ةنجل ليكشت وه .يضاملا اعلا نم رابيأ

 ءالجو يدهملا يداهلا ءافتخا فورظ يف قيقحتلل
 .هريصمب طيحملا ضومغلا

 تاءاصقتسالاو تاقيقحتلا نم روهش دعبو
 نفد يذلا ناكملا فاشتكا ىلا ةنحللا هذه تلصوت

 ضرعت هنا تنلعاو ,يدهملا يداهلا مافالا هيف
 ضبقلا ءاقلا دعب هراصنا نم نينثا عم ةيفصتلل
 ةلواحم لالخ قباسلا ماظنلا تاوق لبق نم هيلع
 .ابأ ةريزج يف هدرمت لشف دعب ايبويثا ىلا هبره

 لاشتنا ةيلمع ىلع فارشالاب ةنجللا تماق دقو
 يف .هعم انفد نيذللا هينواعمو يداهلا مامالا ةافر
 يف ةافرلا نفد داعيس هنا يدهملا قداصلا نلعا نيح
 .يمسر لافتحا

 .يداهلا مامالا عييشت نا يدهملا قداصلا ربتعاو
 ةفئاطل ديدج ماما باختتال لاجملا حتفي فوس
 ىلع اماع ١١ ةدمل بضنملا اذه روغش دعب .راصنالا

 بيرقتلا هجو

 يدهملا قداصلا حيرصت ىلع دحاو موب دعيو

 ةفئاط ةدادقل ًاعسوم اعامتجا نا ايميسر عيذا

 لبقملا (سطسغا) بآ رهش يف دقعي فوس راصنالا
 .ديدج ماما باكتنا لجا نم

 يسيئرلا سفانملاو :يداهلا مامالا نبا نيدلا يلو

 ككش .راصنالا ةفئاط ةماعز ىلع يدهملا قداصلل
 دكاو .ةفشتكملا ةتجلا بحاصل ةيقيقحلا ةيوهلاب
 هذه .نا ىلا ريشت ةبعطق لئالد دحوت ال هنا دراصنا

 .يفتخملا مامالل ًالعف يه ةافرلا
 قداصلا ىسفانم طاسؤوا ىدل نداقتعا دوسيو

 ىسايسلا راصتنالا نم ةدافتسالا لواحي هنا يدهملا
 هذوفن نمو .ةيضاملا تاباختنالا يف هققح يذلا
 عارصلا مسح لجا نم .ةيلاحلا ةموكحلل سيئرك
 .هحلاصل ةيدهملا ةكرحلا ةماعز ىلع

 وسفانم عيطتسي نا هيف كوكشملا نم ثيح
 ماما باختنا يف هتبغر نود لوؤحلا يدهملا قداصلا
 فرح ميعز نا ينعي اذهو .راصنالا ةفئاطل ديدج
 ةيسايسلا ةماعزلا عازتنا ف حجن يذلا .ةمالا

 عازتنا يف حجرالا ىلع حجني فوس .ةيدهملا ةكرحلل
 راتسلا لدسي فوس اذكهو .ًاضيا ةيحورلا ةماعزلا
 ماعلا يأرلا تلغش ةيضق ىلع ةليسولا هذهب
 .ًاماع رشع ةعبسلا براقي ام ةليط ينادوسلا
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 سيئرلا لح مرصنملا (ليربا) ناسين ١١7 يف
 كلملا ىلع افقفدض نارتيم اوسئنارف يسنرغفلا

 تركذ دقو .شكارم ةنيدمي يناثلا نسحلا

 نا (ةيمسرلا ةلاكولا) ءاننالل يبرعلا برغملا ةلاكو

 دس نيشدت ىف ةكراشملل تمت نارتيم ةرايز

 قالطنال سايسالا رجح عسح ول .تاوكحس ثالث لنق

 نيدلبلا ىل وٌؤوسم نا ةلاكولا تركذو .هيف لامعالا

 ةيبرعلاو ةيئانثلا اناضقلا لوح تاثداحم ايرجا

 .ةيلودلاو

 ريثت ال دق ليبقلا اذه نم ةرايز ناف ىلوالا ةلهوللو

 يعاودلا نع بدقنتلا ىلع ثعبت وا . ادئاز الوضف

 ةرتقلا هذه لثم ىف اهذيفنت ءارو نم تايفلخلاو

 امك ,يسنرفلا مالعالا ناف .لعفلابو . ديدحتلاب

 ريبخلا لقنب ًايفتكم ًاصاخ ًامامتها اهلود مل .اذظحال

 بولسأالا هنا انظحال اننكلو ؛هيلع قدلعتلا نود

 «هيزدلالا» ليزن ةرادز عم هب لماعتلا مت يذلا هتاذ

 ,ندرهش ذنم ةمصاعلا رئازجحلا ىلا

 ةنحراخلا ةرازو حلاسحم همدقت رخا ريسفت ةمثو

 ةلودلا سمئئر تالقنت نا ىرت يحلا ةنسنرفلا

 ىلع .ًايلمع .اهيف رفوتي ال فورظ لظ يف .يسنرفلا
 ىلع .كلذل افالخ ,.اهيف زيكرتلا يغبني اميف ةمخضم

 اسنرفل ةدحراخلا ةسايسلاب :انتتناسشا «لصتي ام

 ,دودحلا جراخ ةيوبحلا اهتاطابتراو اهحلاصمو

 ىنرعلا نطولاو ثلاثلا ملاعلا قفا يف فو ابرغو اقرش

 تينا ةداعتسا دعنو ةتسفن نارستيم تدئا دقو

 نا يغبذي نادبملا اذه نا نويئيتام رصقلا يف مكحلل

 قوإلا ةملكلاو ةدئنألا طاسقفلا بحاص هيف ىقبب

 .هيلع ىلعي الو ولعي ثيح
 يكبر ًاصيرح نارتيم يقب هاجتالا اذه ف

 ايقيرفا لامش مصاوع عم هدالب تاقالع طوبنخ

 ةيخيراتلا تاقالعلا طبحم يف ةصاخ ةدمها اهئالداو

 لويبرتملل قباسلا يف ةعضاخ تناك ينلا نادلبلا عم

 يلاحلا لوالا ريزولا نم رثكا حجن هنا لب .يسنرفلا
 قثوأب هيلا ةدودشم لظت ةقطنملا مصاوع لعج يف
 عقاوم يف اهزكارمو اهتاقالع نم ةدافتسالاو تالصلا

 .اسنرفل ةيويحلا حلاصملا ضعب ريوطتل ةددعتم

 .مهلعجو . داشن مه يف نييرنازجلا نيلوؤسملا كارشا

 .هدالن ةحلصمل امهفتم افرط ددعب دح ىلا

 تحوا رئازجلا ىلا ةريخالا يسنرفلا سيئرلا ةرابز
 عقوم يف مويلا مه نمل ًاراثيا ةمث ناب طابرلا ىلا
 هيزيلالا باوج ناكو ؛اهباسحو اهيناج ىلع موصخلا
 .ليبقلا اذه نم اليوأت يعدتسي ام كلانه سيل نأب
 .ةنيعم فورظ هيلمت ام .ًاديدحت .صخي رمالا ناو
 لعج ام يه اهتاسبالمو فورظلا ناف ديكاتلابو
 دحاو نيشدت ف كراشيل لجا .شكارمب لحي نارنيم
 ثحادتسل نكلو :ةديدجحلا ةيبرغملا دوديسلا مها نم

 عوضوم ق٠ .ةصاخ ةفصيب ,يناتلا نيسحلا كلملا عم

 يذلا فلملا .طسوالا قرشلا لوح يىلودلا رمتؤملا

 ةدنرغ ةمصاع نم رثكا .ابلاح هقاروا لؤادنت

 نيركسعملا نيب يفخ عارص طحم ريتعيو .ةيبرعو
 يف ,امهب ةطبترملا فالحالاب .يبرغلاو يقرشلا
 .هلفحم ةماقا ىلا لصوتلا ةرطسسمو ةيجيئارتسا

 سيئرلا ناب لوقلا عيطتسن ىرخا ةرابعب
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 ناب سحا نا دعب الا شكارم ىلا هجوتي مل يسنرفلا
 ةخبط دادعال ةمزاللا :ةير ورضلا لياوتلاو داوملا لك
 .ةرفوتم تتاي :نيعم دادعا بسحو .«يلودلا رمتؤملا»

 نيخابطلا دحا اهسفن ربتعت ؛مولعم وه امك ءاسنرفو
 رهش رمي الو .طسوالا قرشلا تابجو خبطم يف ةرهملا
 اهل ةيسايس ةيصخش لبقتست نا نود .ًابيرقت
 هيش براضتلل ًافالخو .وجلا اذهب ةديطو ةقالع

 ,يليئارسالا»  يكريسالا نيروصتلا نيب .ماستلا
 نيب ةجوازمب مايقلا ديرت سيراب ناف يتايفوسلاو
 امهنيب ةحلاصملا ساسا ىلع نيروضصتلا الك

 ةيزكرم ةيلض يف :عنضي طسو ططخمت جورخلاو
 ريرحتلا ةمظنم) ةينيطسلفلا ةيليثمتلا

 يلود مالسرمتؤم يا ةبتع ىلعو قفا يف (ةينيطسلفلا
 .طسوالا قرشلا لوح

 اذه نيب ةلصلا طبر يع دكسيد كشالو اذه نا

 تاروطت عم .اضبا .يمانتملاو .قيقدلا فقوملا

 .م) اهسقن ةيئيطسلفلا .ةيزكرملا عضوو عوضوملا
 ةقيثو ةيبرعلا راوحلا فارطاب هطبرو (.ف .ت
 ركذلاب صخنو نآشلا اذه يف هيزيلالا عم لاصتالا

 امم سكعلا ىلعو .طابرلاو ةرهاقلا .نامع :ضايرلا

 ناف .مصاوعلا هذه يف نييساموليدلا ضعب هدقتعي

 هذه عم ةيلك قباطتم روصت ىلع رفوتت ال سيراب
 يلود ىدتنم يا نا ىلع ديدشتلا لصاوتو ,ةريخالا
 ةنليتمتلا ينثتسي طسواألا قرشلا عازن لوح

 .نارسخلا هلام امنا ةنهارلا اهتدعرشد ملا

 .ةيقيقحلا مالسلا ظوظح ماما ةصرفلا عييضتو

 ةلأسسم ىلع فافتلالا نكمي ال هنا اذه ىنعمو

 ,ةمئالم» لئادب وا ليدب داجياب ةيزكرملا ةيليثمتلا
 .ت .م) لخاد مهسفنا نيينعملا نم ةقفاومب مهللا
 لت ييوؤسم عم يضارتلا نم عون داجيابو .(.ف
 ,نارتيم يعاسم ناف ىرخا ةهج نمو .بيبا
 مصاوع ءيشلا ضعب د مئالت بناجلا اذه يف هتسايسو

 سسك لواحتو .:لادتعالا» ب ةفوصوم ةنيعم ةيبرع
 اهعمو :ددصلا اذه يف ةيئويهصلا ةدارالا بلصت
 ذوقنل فرطتب يلاوملا يكريمالا فقوملا ىلع ريثأتلا
 زئاجلا نمف اذلؤ .نطنشاو يف ينويهصلا يبوللا

 يمانتلا نم ديزمل حشرم يسنرفلا رودلا نأب لوقلا
 نير وصنلا نيب طسولا يبرعلا طخلا عم لعافتلاو

 نم ديزم ثادحا ىلع رداق وهو .هالعا نيبراضتملا

 ةدنعملا ةيبرعلا تادارالا ضرعتت مل اذإ باطقتسالا

 اهددهت يتلا تافالخلاو مدرشنلا تافعاضمل

 .رارمتساب

 برغملا ىلا يسنرفلا سيئرلا ةرايز ربتعت ءانه نم
 ىبرعلا دلبلا اذه ناو امييس .ةصاخ ةيمها تاذ

 فورظلا ريفوت ىلع هصرح نالعا لصاويو نلعا
 .طسوالا قرشلا يف مالسلل يل ود رمتؤم دقعل ةيسانملا

 تارايدتعالاو رصانعلا هذه انماما حضتت اذإو

 ةيعون نع ثحبلا لاجعتسالا باب نم هنا دجن انناق
 يفرط نيب اهبلا لصوتلا مت يتلا ةريخالا تالصحملا

 ةروريص ةلاح يف تالصحملا تمادام .تاثداحملا

 امك ينيطسلفلا لمشلا مائتلا نا كشال .ةلصاوتم

 ينيط سلفلا ينطولا سلجملل ١8 ةرودلا ف رهظ

 يذلا ةديدجلا لماوعلا مها يحاوإ اهزردا نم ردتعب

 رمتؤملا تالامتحا ىرجم يف رثؤتس اهنا كشنال

 .ادوشنم وا 9 ًاموعزم يل ودلا

 ١ ملال رايآ 2 8+5 ددعلا  ةيبرعلا ةعيلطلا_ 3[ *

 ايئاتيروم عرحيو ..رئازجلا جعزي سااسلا يبرغملا رادجل

 يبرعلا برغملا نوؤش ررحم بتنك

 تادحالا نم ةلمحج هدقت .ىرخا ةرم

 ةقطنم اههرعش يتلا ةيسابسلا تاروطتلاو

 ىلع ًاديدج اليلد ايقيرفا برغ لامش

 حانجلا ْق ةمئاقلا تافالخلا ديعصت تالامتحا

 .يبرغلا نطولا نم يبرغلا
 لظي ءفورغم وه امك .يرهوجلا عازنلا زكرمو

 ىلع عزانتملا ةيبرغلا ءارحصلا ةيضقب ًاقيصل
 يف ةموعدملا ءويراسيلوب ةهبجو برغملا نيب اهتدايس
 رئازجلاب اهبلاطم

 لعقلا دودر وه ديدجلا ديعصتلا ىلع رشؤي امو
 ىنمالا رادجلا ءانبل برغملا لامكتسا اهراقثا ىتلا
 .ةيناتيروملا دودحلا فراشم ىلع عقاولا سداسلا
 ملقا دج ىصقا ُّق يسلطالا طبحملا ىلا دقمملاو

 ةنس ذنم دمتعا برغملا نا مولعمو .بهذلا يداو

 كدب ةكرحتملا ةيعافدلا ناردحلا ةماقاب ةطح 6

 ىدل ١9176 ةئس يف اعبتم ناك يذلا كيتكتلا نم

 ًادمتعم ناك يذلاو .ينابسالا لالتحالا تاوق ءالج
 كرآلا  دحأ : يهو ةلقنتملا ةليقثلا قرفلا كيتكت ىلع

 ىلاو .ةنيرغملا تاوقلا ندماقأا 1 ددمو .ةفالزلا

 ناردح ةنس ريخألا رهشلا

 وهو (ملك 56٠ هلوط غلبي) سداسلا رادجلاو
 برست هجو ف امشاخ :مويلا .برغملا هريتغي يذلا
 روبعلا اهتالواحم ةصاخ ةفصيبو .ويراسيلوب تاوق
 هايملا يف اهذوفن تابثال .ىسلطالا لحاسلا وحن
 دض ةيركسع تايلمعب مايقلاو .ءارحصلل ةيميلقالا
 .يمالعالا بسكلا قدهي .ديصلا رخاوب

 ١١ خيراتي) ريخالا رادجلا ىف لمعلا ةيادب ذنمو

 ةيناتيروملا تاطلسلا تأدب (يضاملا رياردق / طايش

 ديدجلا ينمالا طخلا نال ارظن جاعزنالا ضعب رهظت
 نم ؛اهب جر اميرو اهدودح عم اسامتم نوكيس
 اس ةهجاوم يف ةصاخو .ءارحصلا عارن يف .ديدح

 قارتخال ًاذفنم كلذ دعب دجت نل 86 :قيراسيلوب»
 ناسين ١7 يفق .يناتيروملا بارتلا ريغ ءارحصلا

 اغالب ةيناتيروملا ةموكحلا ترشن مرصنملا (ليربا)
 يف سداس يبرغم عافد طخ ءانب نا» : هيف ءاج

 ىلا طئاحلا اذه غولبو ةيبرغلا ءارحصلا بونجح

 ةموكح ىلع ضرفي ايناتيروم دودح نم ةيرقم

 اهعافد لئاسو عضول ةيولوالا يطعت نا طوشكاون

 عانب ناف يناتيروملا غ البلا بسحو ١.ناكملا نيع ّق

 رتم 4٠١٠ ةفاسم ىلا لصو دق يبرغملا عاقدلا طخ

 طخ ىلغ ةغقاولا ةيناتيروملا لاينأ ةيرق نم طقف
 ةمصاقلا ؛قديداوت طبرب يدلا ةيديدجلا ةكسلا

 ماه مجنم دجوي ثيح تاريوزلاب ؛:ةيداصتقالا
 حبصت نأب لبقت نا نكمي ال ايناتيروم ناو .ديدحلل
 اذه ناو ,ءامثاد قا انقؤم ناك ءاوس دندهت يا تحت

 .ديعصتلا ميئارج هنابط يف لمحيو ربطخ عضولا
 دايح ةيجراخلا ةرازو نم رداصلا غالبلا دكاو
 دوهجلاو ءارحصلا عارص هاجت طوشكاون ةموكح
 لك عم ةيوخا 9 ةماقا لجا نم اهلذبت يتلا

 .يبرعلا برغملا لود
 ةيلخادلا ريزو لح غالجلا اذه رودص لبق

 شكارمب هتلادبع دلو ليربج ديسلا يناتيروملا
 هملس يذلا يناثلا نسحلا كلملا لبق نم ليقتساو
 سيئرلا ىلا ةلاسر مرصنملا ليربا / ناسين  خيراتب
 لهاعلا اهيف ثدحت عياطلا دمحا ديس دلو ةبواعم

 ةدعض ةمهم تايد دايحلا ىلع ةظفاحلملا ,,عياطلا دلو

 20) (  ةلحبا“ نواز“ اج خالات



 يف برغملا اهماقا يتلا ةينمالا ناردجلا  ةيبرغملا «لاونا« ةليمزلا نع

 دودحلا ةمرح ىلع طابرلا صرح نع يبرغملا
 .اهتدايسل اهمارتحاو ةيناتيروملا

 - ةيرئازج تالاصتا تمت اهسفن ةرتفلا لالخ
 طوشكاون نيب ةلجاع لئاسر تلدوبتو .ةيئانيروم
 حساب قطانلا اهرثا ىلع ىلدا ةيرئازحلا ةمصاعلاو

 خيراتب :رئازجلا يف ةيجراخلا نوؤسشلا ةرازو
 رئازجلا عبتت نع ثدحت حيرصتن 61
 ينمالا رادجلا ءانب نع ةجتانلا تاروطقلل
 و ايناتيرومل هدالب ةرطاشم نلعاو .سداسلا
 ىلع ةيقاوع ثيح نم ءيشانلا ريطخلا عضولل اهمييقت»
 :كارم نما ىلعو قيقشلا دلبلا اذهل ةيبارتلا ةدحولا
 قطانلا برعاو ..ةيداصتقالا هناشنم ىلعو هيف ةايحلا

 رئازجلا ةدناسم نع هحيرصت يف يرئازجلا يمسرلا
 ,قافولاو ءاخالا ةدهاعم يف اهعم ةطيترملا ايناتيرومل
 .ةديدجلا ةيعضولا دذه لظ ىف اهعم اهنماضتو

 حرش مث ,.حيرصتلا اذه ىف ةدراولا تارابعلا
 ىلوالا نديحاتتفا لالخ نم اهنم ةاخوتملا فادهالا

 ةيمسرلا ةيرئازجلا ,بعشلا» ةفيحص اهترشن
 نمو ..«ريطخلا روهتلا» : ناونعب )١19809/5/19(

 (...)» : ىلم ام فطتقن ةيحاتتفالا تارقف مها نيب

 تاياغ قيقحت فدهتسي (...) «سداسلا» رادجلاو
 رادجلا نال :ةيركسع اهئم رثكا ةيسامولبدو ةيسايس
 ةقيقشلا دودح .فراشم ىلع ةرملا هذه عقيب روكذملا

 ةيويح ةقطنم يف عقي كلذ نم رثكاو لب .ايناتيروم
 اذهل امو :يناتيروملا داصتقالل ةبسنلاب ةيجيتارتساو
 ادج هرب دوك لف ةنفلبس تاريثأت .نم ىركسعلا دوجحولا

 ءاقلا دقات .قوهعلا ةيقشأا دليلا! له
 ,اضيا .ةيمسرلا , دهاجملا ةيحاتتفا ترركؤ .«قافولاو
 ةيجيتارتسا» ناونغل ةلماحلاو :خيراتلا سفنبو
 ِق ةدغرلاب برغملا ةمهتم هتاذ ىسبعملا تررك ..رنونلا

 رايخلا» ينبتو ةقطنملا يف رتوقخلا ديعصن
 .«يركسعلا

 دقف .ةدشب ةيبرغملا بازحالا هتدنف يأرلا اذه

 بزح مساب قطانلا .ملعلا, ةفيحص تبتك
 نم ديدجلا رادجلا هثدحا ام ءاوجحا يف .لالقتسالا

 |. دان ندب" نونا“ ؛تخانت- 21

 ,هض را يف كرحتي برغملا»  ناونعب الاقم .تاسابتلا
 قح نم» صوصخلا ىلع ؛هيف درو (9١ما/ل/غ/18)

 ابيرق ناك امهم هبارت لك ىلع هتدايس سرامي نا برزغملا
 نآلا ايناتيروم ةقيقشلل سيلو ( . )] نيرخآلا بارت نم
 ,اهضرا نم ينمالا رادجلا بارتقا نم ائنيش ىثشخت نا

 نودتعملا ذختي نا نم اهررحيس اميرو .ءيث اهسمي نلف
 اهتلاقم ؛ملعلا, متنحتو ىرحا ةرم مهل اركو اهضرا

 اهدايح ىلع ايناتيروم صرحت نا هوجرن ام لك» ةلئاق
 نوكي نل يبرغملا يعافدلا طخلاو .قلطملاو لماكلاو ماتلا
 ةليط اهدض لمع ىآب برغملا مقي مل امك .ءىش يف اهدض
 داحتالا» ةديرح ريتعت نيح يف .«تايضاملا تاونسلا

 تاوقلل يكارتشالا داحتالا بزح ناسل ,يكارتشالا
 ب( خرؤملا يمسيرلا اهلاغم يق ,ةيبيعشتلا

 أقح قلقملاو ديدجلا عضولا» نا (١ةومال/4/19)

 ةيرئازجلا ةموكحلا قالتخا نم وه ايناتيرومل ةبسنلاب
 ءاثمن نأ نسف ةفضقلا# يرغتللا ةيولاك اما[
 (...) ييرغملا بارتلا قوف مت ديدجلا يعافدلا رادجلا
 ناك اذإ هناو (...) هسفن نيصحتي ىوس مقي مل برغملاو
 يتأي نا نكمي ال هناف ايناتيروم دض ءادتعا نم كانه
 .«رئازجلا نمالا

 .ةلثمالا نم ديرم ميدقت ف لاسرتسالا ناكمالابو
 نع يبرغملاو يرئازجلاو يناتيروملا بناجلا نم
 ينمالا رادجلا عوضوم لوح جاجتحالاو ةعفارملا
 ام نع جرخت ال اهلك يهو .ءارحصلا يف سداسلا
 ءارو نم .ةيساسالا ةصالخلا لظت اميف .قبس
 ديعصتل اما دبدح رهظم ز ورب ىش اعيمج تاعفارملا

 اذهل رخآ بيس لاعتفا وا ةقطنملا عازنلا

 رارقالا الا اننكمي ال هناف نيتلاحلا الك فو. 2

 نمو .عازنلا اذه لوح ًاددجم داع رتوتلا حيش نآب

 اهنأش نم ةيسايس تاروطت هنع مجنن نا لمتحملا

 يف رقتسا هنأكو ادب يذلا نزاوتلا ضعب لخلخت نا
 ةمصاعلا رئازجلاو طابرلا نيب ةريخالا روهشلا
 .طوشكاونل ةبسنلاب

 ذنم عباطلا دلو ةيواعم ديقعلا راتخا دقل

 دلو دمحم قياسلا يناتيروملا سيئرلاب هتحاطا

 لكشملا ةطرو نم هدالد بحسي نا هلاديه

 تادناسحلا نم ةفاسم هل ذحتي ناو .يوارحصلا

 ءاقبلا ىلع صرح هنا مغر عازنلا اذه يف ةيرئازجلا
 اهبلا تمضنا ىتلا قافولاو ءاخالا ةدهاعم ىف اوضع
 ةعضب دعب يا /١94. لوالا نوناك يف ايناتيروم
 رئازجلا نيب (ماعلا سفن نم راذآ) اهعيقوت نم رهشا
 تاقالع ةداعا ىلا ىعبس هسفن تقولا فو .سنوتو
 هطاشن فئاتسا يذلا برغملا عض ةيعيبط

 فناتسا امك .فثكم لكشب طوشكاون ف يساموليدلا

 ىلع همدقي ناك يذلا يفاقثلاو يداصتقالا معدلا هعم

 .هداد دلو راتخملا قيسالا سيئرلا دهع

 طوشكاونل ةبسانم نم رثكا يف :طابرلا تبرعاو
 ,ةينميه وا ةيعسوت اياون ةيا اههاجت تيبت ال اهنا
 دشا اوصرح نييناتيروملا نيلوؤسملا ناف لياقملابو
 نم .دايح يف وا .لزعم ف اوقبي نا ىلع صرحلا
 ةهبجو رئازجلاو برغملا نبب مئاقلا لكشملا

 نم ملست مل ايناتيروم ناف كلذ مغرو .ويراسيلوبلا
 ناردجلا ماكحا نا كلذ ةقطنملا يف مئاقلا عازنلا رابغ

 ويراسيلوبلا يلتاقم لعج ءارحصلا لوح ةينمالا
 امم ةلماك هبش قيوطت ةلاح يف مهنأب نوسحي
 مايقلل يناتيروملا بارتلا قارتخا ىلا مهعفدب

 للستلا ةلواحملو .يبرغملا شيجلا دض تايلمعب
 رثكا خمودلا دوسحي فوبسو ,يسلطالا لحاسلا وحن

 امم مهلوح قوطلا ماكحتساب قباس تقو يا نم
 ام لكشب مهعم ةهياجمل ةلاحم ال ايناتير وم ضرعيس
 ًارتوت تفرع ةريخالا ةرثفغلا ناامك .لاكشالا نم

 عءوجل بيسي كلذو رئازجلاو طوشكاون نيب اديدش

 ف مهمايخ نيبراضلا نم نييوارحصلا نم ريبك ددع
 بارتلا ىلا اواحل نيذلاو فودتت تامنسحم

 ضفر دقو .مهتحلساو مهداتعب يناتيروملا
 امك اوتا ثيح نم مهتداعا نويناتيروملا نولوؤسملا
 لقنتب الا ةلكشملا لحت ملو .ويراسيلوبلا تبلاط
 عيقرلا يركسعلا فصلا نم يرئازج لوؤسم

 .لاجرلا نود نكل ةحلسالا داعتسا يذلاو

 هتثدحب يذلا سامتلا نا .نذإ .سحت .ايناتيروم
 اهدودح عم ديديجلا يبرقملا ينمالا رادحلا

 ىلع ظافحلا يف تبغر يه نا اهرطضيو .اهجرحي
 ةهجاوم ةرورض ىلا .يدايحلا اهفقوم ةيرارمتسا
 دعاوق ءانب ىف نوآدبيس يذلا قويراستيلوبلا

 روبعلل ًاقلطنم هذاختاو .اهنارن لحا د 2:يباختمو

 ًاريطخ اسم عيطلاب دغي اذه ,يسلطالا لحاسلا وحن

 عم ةمزا اهل بيستس ةهجاوم لكو ,اهتدايسي
 .اهبنجت يف ًامتح بغرت رئازجلا

 سيئرلا رفسس تلقن )14/719//١19/17( رابخالا رخآ

 سأر ىلع طوشكاون ىلا ديدج نب يلذاشلا يرئازجلا
 ريزوو «'ناكرالا سيئر بئان هيف كراشي ماه دفو
 راكد ف ةيساموليد رداصم لوقتو .ةيندعملا ةقاطلا

 نماضت ةرايزلا هذهب دسجب نا ديري ديدج نب نأب
 نولوؤسملا رضيام يف ايناتيروم عم هدالب
 برغ يف ديدجلا رتوتلا» ب هتيمست ىلع نويرئازجلا
 نم ديزملا انل مدقتس ةمداقلا مايالا .ءايقيرفا لامش
 هحرطي لاؤس مها اميق ؛رتوتلا» اذه ىلع ءاوضالا

 دلو سيئرلا رادتقا ىدمب قلعتي الجاع نوبقارملا
 يف نزاوتلاو دايحلا ةغيص ىلع ظافحلا ىلع عياطلا
 .ىرخا ةلضعم هذهو .ناريجلا عم ةقالعلا

 1١" 15431 رايا ؛ 5١8 ددعلا  ةيبرعلا ةعيلطلا



 ,يدويبزفلتا 0 نه ةيدنجا 06 5 0 جتحت 4-4 وأ ةثلانلا ةرملل

 ' !18 .اهّشادابق ىل اع مكهني وا اهتاهكوتي سمن هتريتعاو .ًاهيف ضرع

 ملاعلا ىلع, نازهط' علظت ىتح .ناموي وا موي رمي الانا رظنللاةتفلط ةرهاظ
 اذهو اهناش اذه 0 ةثروتانكمدلا يال يطيب بحلا نكل .جاجتحاب
 ااهكؤلسأ

 جمانرب,يف ديضنف انلارثسا ىدل ناربا تحتجحا .يضاملا شالا يفف

 يف نيلوؤسملا نمإ هزيغؤ يتيمخ ةيصخشب سمي هنا, ىوعد :نخاش يتويزقلت ' [[1
 :نارضا 0 .:ةلوق هن

 قلطا ام ًاريثك هناو .دحاغىلا ةءاسأإلا ديري نكي مل هنأب در دقف جمانربلا مدقماما ؛ 1 ابا ل
 :اقالظا جّتحي مل يذلا تدالب ءارزو سيئر رد اتاكن |

 نط انلطت نأ ىلع رصاو:: لمحت اهل انالارتلشا ”ىاذل يتاربالا ريفسلا ,نا ريغ «
 ْ ْق ناردا نع درخاس لامعا ضرع مدلل تاءارحا نذاختا ةيلارتسالا ةبجراخلا

 جمارف ىلع ذوقن يا مجد د تسيبل هنا ايلارتنسا ّق نولوؤسملا درو .ليقتسملا

 قسوم وسو ةثلاثلا ةرملل ناردا.هعمست در وقو . مالعالا لئاسو ريراقتو

 يعيب دوم قف .قاؤب للامور م هتعمس

 ٍ : ويفلسلا 4# 0

 حرج ًاديرف ًاكرحت اوس سيمخلا موب ؛ ,يمالسالا 0

 ةطلسلل ضراعم يبباسس رات دمعت ةّرم لوأل نإ :ةفلتخملا هتالال د.ثدح نم

 وهو تارويشنم عير وتل ىضانعلا تائمب عراوشلا ىلا لوزنلاو رهاظتلاب مابقلا ىلا

 هيف ف عيقن ييدلإب قولا قف نمالا' ةزهجا عم فعلا ذا ءاريحلاب ديمتلح ايفلت جا

 كب رادع دالبلا هدف ةهننق يذلا تقلولا و .ةمكاحملا ”ناظوناد نئجسألا ق

 يتلاو نارما ةرافسم ةطيقرملا ةينيمخلا ةكيشلا طوبخ مكحلا فاستكا دعت ًارتاوتم

 دمحم ةيضق ل وصف زارفتسا ببسي كلذكو ,ةوقلاد ماظنلا بلق ةيلفع دهت تناك

 ماجقجلا ىلا يديووتلوب ناين عن تذل عضولا وهو .قباسلا لوالانيزوتلا يلازم '
 ناعوتسا لبق ةريخالا ةيبزحلاو ةيموكحلا تارشسفتلا ةكرحب !

 تالخدت هب تزيمت يذلا رح رسل دنع نيبقارملا مضي هعراوييدلا ظ

 سرام .راذآ رهش,تافيقوت, دنع ارقالا' ناك امك روكذملا سيمخلا»موي نظالا ىاوق
 يلع نب نيدباعلا نيز فارشأب اهتزهجلا لمع لالخ نم ةيلخادلا هراز و ودنت ثدحب

 رامتلل اهتقحالم راطا,يف هيباسست ءيتت لكل تنسحو ٠ لدوط ٍتقو دنماهرما تمزح ذق

 ناف تاذلاب ةييقروي سيئرلا نم هيف ةغجر ال يسادس ر ارقي كلذ يف .ةموعدم ينيدلا

 اهب ذفن يتلا ةيمدظتلا ةقدلا دمع كلذك فوقولا نم ادب اودجي مل نويقارملا عالؤش

 بولسأب مهلوزن ثيح نم ءاويس.,مادشصلاو رهاظتلا ةطخ ؛نويناوشسخالا#
 قرش ركبلا باِبَي عمجتلا لبق ةمصاعلاب ةاقيدغ قطانم نم ةريغصلا تاعومجملا
 دخلا هثوكل ةفاضا .ةيراحتلا تالحملا ةرثكو ةكرحلا ةفاتكب امود:نيمتملا قلدلا

 لاجفو ةنئدملا نم ثيدحلا ميسقلاب,ةريبكلا عراؤشلا ف: مادصلا ةحاس نييبلصافلا
 هرافتعاب رهاظتلا ناكم رايتخا ثدح نم وا .ةقرتعلا ةنيدملا ةقراو بورد يف رازغلا

 نكمد انم ذاقنأ مسسوملا اذه ةسادتب مهمورق نف مكحلا لمآي نيذلا حايسلا ةليق

 اسشرفو ايئاطيّرِب نم لك تارافس دوجو ًاريخاو !ضيرألا داطتقالا نوؤش يف هذاقنا
 ؟ناؤخالا» اهب ضرعتسي ة+دوصقم ةرانشا يف اممر كانه يكريمالا يقاقثلا زكرملاو

 ايكيا روخفتقلا اهلنا وكت عقدي يعاايدزما مهتقاردق

 . هنفالخو

 : موي ىرج ام لثمب ىرخا ترم جامقلا ىفيدلا ةاجتألا نم عقوتي ال هضا يتقن

 ا تلال ًافلس ةبوسحم ةطلسلا, عم هتكرعف'نأك هتادايق ملعل 4/5 «:سيضخلا

 .سيلوبلا ةضيق ىلا هرصانع نم دِفّرملا عقد نم ميظنتلا اذهل ةدئاف الو ةريتخالا '



 ىلإ

 بنا

 ضعف دنض تاماهتالا ةمغن تداع

 ١ لمعت اهنآب ,ةينانمللا ةيسايسلا ىوقلا.

 :ةير وسلا تاوقلا دض اهعف نواعتتو

 وحلسم ىوت يضاملا عوبسالا يفو .

 يف تاروشنم عيزوت ,لمأ١ ايشيليم
 3 .بوثجلا

 لاو يناندللا

 ,بونجلاو اديص ىف اهسمضوخت نا «لمأ»

 رارغ ىلع .ةيروبسلا تاوبقلا نم معدب |[
 دض اهتضاخ دق تناك ينلا بلسم

 1 خلأ 5 ةين بطي يلقلا تامي ذملا

 | شيحلا نيب «ىلبج» مهاقت |

 ميب نجلا كرهلا تاهدفف

 :ةيييطعتلفلا رنرحتلا ةمظنم بتاج

 ٠ يعوييشلا يوححللا عين

!يقارف
 رتشالا بزحلا» . 

 عامها عاوللا .

 ديربت - ب يكارشمال يدق ب ا 3

 : 1 نا تادرس 6-0 .ةنيدملا ب بلق ١ د

 7 د 25 5 ملم ةلذك هانا -

 | :ريرحتلا ةمظنم سيئر عم نواعتلاب
 ندا نبقارملا ضعم دقتعوو .اتافرع رساي

 يونت برجل تامدقم تامايهتالا هذه |[

5 0 3 5: 

 .تيوعلا نم ةفطفم
 سيئرلا نا نودكؤي نوبقارملا

 لييصاوي فوس ديسأ ةظفاح ىيروسلا

 نم نيرذحم .,ناريا عم هفلاحت
 .ةيسوردلل ةيمالعالا تابيزستلا

 يجي رع نيرا ماذفأ
 يف ردسهت يستلا ؛:ةرشنلا» تدافأ

 |. ديفت ةدكؤم ءابنا"تقلت اهنا :”نآتونلا
 ١ لالخ 0 ّنأب

 ل يي مربغللا تقود َْق ئركتسعلا ّْ
 رثا .نيرايطلا نم ددع مادعاو انافتلا
 اوكراش بالقنا ةةاووووع نع فشكلا

 0 ينويمصل نايحلا و نما
 : 82: | لئاسو هيلع تزكر 0

 :٠ الا يقف را 4غ :
 : : ترألا ةراط قو .ةلبقملا

 2  ةلمحلا ده ١ لالخ لقتعا ما )5
 4 وه 3 قيفش نا كورولاو 0

 نكمل اذه
 رزهرلا . ئاقلا

 ةعدضلا لقح دودح ىلع نوفزيز جايسو ةلخنو ةنوتيزو ةناسلبب نم كني

 .هباونا حلحلا عيش .برخلا

 ءابقشالا ةدوع نم ةلقلق ةريغص ةيبشخ ةركو ,لقحلا فرط ىلع نانرفح م

 مهقرع عقو نودهنتشي ةيبصلاو .ايندلا اهفارطا دنع ةفوقعملا مهيصعو .رافصلا
 ..ميرغلا ىلع رصنلا ىلا ليبسلاب مهنم لك ركفيو هيف بيغيل بارتلا ىلع درابلا
 ةسقاتملاو ةبعللا دعاوقب لخد نا نود :هترفح يف تاباصألا نم ددع ربجكا ليجستو

 مدرغلا رصن ىلع دغاسف .ابعال هقيرف رسخو .مكحلا هجرخا الاو :ةيئربلا
 نكلؤ .ظيطختو ةراهم نم قيطي ام لذبتف . قدرفلا ةدابق ىلا مهنم لك علطتي

 ةناكم نيرخآلا نم لك ذخآاي امنيب ,رمالا رخآ ءاوللا هل دقعي : بسخف مهنم ادحاو

 ىضدرم ىلع ًاموجه رقت وا ّركت .ةدحاو لعف ةوق نم اءزج نوكيل .هيف عرب يذلا
 .اهامرم نع اعاقد وا .ميرغلا

 ارطع ةناسليبلا هحفانت .هبيظ ليتارت عدبي نوفريزلاو ,رمقلا ءاسم فو
 ةباكح مهل يوري :ةنوتيزلا عذج ىلع ءيكتملا مهدح لوح ةيبصلا قلحتي .بيطب
 ىدصتي ؛يبرعلا قزمتلا نمر يف ديحولا يبرعلا ريمالا ناك. موي :ةلؤدلا فيس
 اولذاو ,بعسشلا ىلع ءادعأالا اوؤلام نم حابشإلا برعلا عارمالاو «:سرفلاو مورلل

 .ةرخنلا مهشورع ىلع ًاصرح .لاتقلا حور مهيف
 ةماعلا ةروصلا كلت يف ريبكلا ةئورعلا رعاش يبنشملا هلاقام دحلا ىوريو

 ليمت كيبناج ياىلعف مور كرهظ ف لخ مورلا ىوسو
 ليخنلاو مهليخ ردسلا طبر يداعالا قيرط نع تفرحت ول

 مورلا رهقي نا هدحو عاطتسا فيك .ةلودلا فيس نع ةيبصلا لاسي ذإو
 ىلا عفادتي .هعم بعشلا ناك لب : دجلا لوقي ؛ حابشالا برعلا ءارمالاو سرفلاو
 نع اعافد لاتقلا حورو .يبرعلا قلخلا ةوفص هيف ىأر دقو .هشيج فوفص
 ميركلا شيغلاو ,دحاولا لبقتسالا ءانبو راصتنالا يناما زمرو .ينطولا بارتلا

 قيرفلا نم قثبنا يذلا ةدئاق:لوخ هفافتلاو .ةركلا قيرفب خيشلا لثمتيو
 3 و د ١ ذلا ةذارا .ةبلاعلا هتاءافكو هنا دقد ادسحم هبسفن

 نلتعتو .نيقبلا ةرارحب تاقالعلا ضيئنو .ةيسراملا يف .ملحلا باوبا عسستت

 ىلا :هيارني جزتمملا قرحلاو ةيرقلا لقح دودح نم |عدق نادجولا يف اقلُخ زومرلا

 .هعيقن ف دهنتملا ةدلاو نطولا دودح
 امو حدلا طيخ دقمي..لوالا ءادهبشلا ىركذ ذاتسالا عجرتسي .قيفر دهشتسد

 خيرات نم عجر .لبقتسملا ىوصو ,ىضاحلا نماجم ىلا:يضاكلا:سضانم نم :هيلا زمري
 ىلا ةليسو ؛رادحنالا يعاود ناك ,نمزلا سكترا املك ,دجملا ىلا قمسي .دحاو
 .ةصهلا دوعص

 ,ةديدج داهشتسا ةغل بعشلا ركتبا املك ,نادجولا يف هانعم بارتلا ذخأبو
 .دحاولا نم لكلاو ,لكلا نم دحاولا ءادتياو . دحودلا ىدعم يف جشونو

 نصغو .ةلخنلا فعس يف ةياوغ .نوفزيزلا ةمتمتو .ناسليبلا ةغثل ودسغتو
 ميرغلا ىلع رصنلاب ملاحلا يبصلا اصعو بشخلا ةركو .ةنوتيزلا

 لاصوا نم زمر علطي نا ةقيقح .اريرغ ىتف ناك يذلا لجرلا كلذ كرديو
 .اهيق ةتروص دسجتتو ؛هيف ىلجتن .ريهامجلا

 ىؤوقو مدلاب ةمالا هدمت ناو .ةمالا دجم قيرط ىلع زمرلا يضمي نا ينعم يعيو
 :زمرلا دئاقلاب اهتواقح نا فرعيو .ريضملا ةحاسمو تايركذلاو ملحلاو خيراتلا

 ةهكنو خيراتلاو خدلاو بارتلا ةدحول ديكاتو :تالوطبلل راضحتسا .ماع دعب اماع
 يف داهشتسالا ةدارا دآوب عرشي نم ريغ .نطولا ةئانب حتتفد نمف .ةراضضحلا
 اضعب ؤأ: مالْزا نم ةنفح ريهامجلا كلمو :اهياخصا ريغ ضرآالا بهي نمو . .بعتسلا

 .يمجع ١٠ةداراف ناطلس وا. روخنم شرع ىلع ًأظافح .ةلئاع نم

 ,اهلامأو ةمالا حارج نم ضهانلا"زمرلاب هلاقتحا قارعلا بعشل ًائينه

 | مهتسرفو برغلا مورل ايزخو

 يناولح دجام
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 141/5 ماع ناندل يف برحلا لاعتشا
 ديرغو ةدلوز عام طيب هنا

 برعلاو ..نيينيطسلفلا دض

 قارعلاو ناريا نيد رتوتلا ليوحت
 حيرص يناربا يركسع ناودع ىلا

 قارعلا فازنتسال
 ينوبيصلا نابكلا همض ةكرعتا نع ةفرصو

 مهتمواقم رارمتساو نيدنيطسلفلا دومص
 دلل اينطدلل! جي قدا

 ١4:17 رايأ _ ١8 ددعلا  ةيبرعلا ةعيلطلا- 55

 فال 3 | رعبا اياضقلا عم

 نم نيطسلف رواجي يذلا يبرعلا دلبلا نانبل

 برعل انويح ىدم ًامود لثمد ناك :لامشلا

 ًايويح ىدم نيظسلف تناك امك .نيطسلف ا

 عاقبلا زربا نيب نم ندرالاو ناك اذه نانبلو
 ةماقا تفدهتسا يتلا ةينويهصلا ةكرحلل ةيبذاج
 ةريزغلا ناثنل دايمفق .«ىربكلا ليئارتسا», ةلود

 رظن يف  لثمت تناك .هلابجو ندرالا لوهسو
 ريفوتو مهتلود ومنل ًاعساو الاجم  ةينويهصلا
 .ردكالا يدوهيلا باعيتسالا طورش
 بيكرتلا ببسب .ةشهلا ةينطولا هتينب يف نانبلو
 مدعو يقبطلا توافتلا ببسبو ماع لكشب يفئاطلا
 نيد ذوفنلاو عفانملاو .تاربخلا عيزوت يف :نزاوحلا
 عم ةقباطتم تناك نا فداص يتلاو هقطانم فلتخم
 نين اميق ةشدعملا تايوتسم نزاوت حدع نم عقاو

 يتلا ىوقلا لك ماما اعساو بابلا حتف دق .فئاوطلا

 ىلعو هيلع ةيميهلاو ناثعل ميدهت يف :ةحلتحم اهل
 .هدراوم

 ناك اذإو .ةيبلسلا تاثوروملا تناك اذإو
 سيركت يف ليلق ريغ ًارود ابعل دق يسنرفلا بادتنالا
 عتمتت اميف ةلادعلا مادعنا لب :نزاوتلا مدع تالاح
 دقلف .تازايتماو قوقح نم فئاوطلاو قطانملا هب
 ناو .دوجوم وه ام رمثتست نا ةينويهصلا رود ناك
 عمتجملا اهب لفح يتلا قورخلا عيسوت ىلع لمعت
 .ينانبللا

 أدبو ؛155/ ماع نيطسلف ضرا تلتحا نيحو

 نيطسلف برع ىلع ينويهصلا باهرالاو طغضلا

 هاش

 نيكرات .مهندمو مهيضاراو مهارق نم مهعالتقال
 بوذج ناكس اجلف .,مهتاكلتممو مهتاورث مهءارو
 نيطسلف طساوأ ناكسو :ندرالاو رصم ىلا نيطسلف
 ةيروس ىلا لامشلاو ليلجلا ناكسو ندرالا ىلا
 انه ترشتنا يتلا تاميخملا مهلبقتستل .نانبلو
 نوتحيي اًواح نيذلا ةاسأملا ءانبا نضحتلو .كانهو

 .ةايحلا ةمادال ةليسو نعو نمآ أجلم نع
 نيملسملا نم نيطسلق ءانبا عقاولا ىف أجل دقف

 .راطقالا هذه فلتخم ىلاو ءاوس دح ىلع نيدحيملاو

 ةاسام مهتدحو امك .ءيش يضاملا ف مهنيب قرف ال

 .ءوجللاو ريجهتلا

 ةيلاع حورب مهتما ءانبا مهلبقتسا مهئجالم يفو
 ضيحلا ةبقل يف مهوجرتاف ناتمالاو ةوشدلا نم
 نم مغرلا ىلع .مهتايح يف مهوكرشا امك .ءاملا ةرطقو
 وأ ةدعم تناك ام ءوجحللا داليبف .ةنوفقص لك

 لب فولالا تاثم ءوحل فورظ ةهحاومل ةدعتسم

 .نيدالملا
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 ءاوطعا دق حهناف اوذخا امك نيينيطسلفلا نكلو

 ةيداصتقالا ةيمئنتلا ططخ يف اريبك مهرود ناكف

 .هدق اولزن دلب لك يف ةيعامتجالاو

 ةطيخملا ةينرعلا تاعمتحجملا تناك اذإو

 ينيطيسلقلا ءوحللا ةرهاظ تلمحت دق . نيطسلفد

 نم بيسيو ينانبللا عمتجملا ناف ؛:ةيبيط حورب

 اهحلاصم ىلع فئاوطلا ةيساسحو ىيفئاطلا هنيوكت

 ةفئاط لك تلواح دقف .ةشسسايسسملاو ةيداصتقالا

 ام ينيطسلفلا ءوجللا ةرهاظ ىف ىرت نا ةنبعم

 ؟ ةيتيظسلفلا ةيضقلا عمو ع دم وجمع .تاميخملا

 24. - 1و ربت: ىذا“ رخل -



 اهقلقيو اهددهي ام وا اهنتمطيو اهبساني
 ماع رحاؤا ىلا ايداع اريس ريبست رومالا تلظو

 نيلتاقملا نم ةريبك دادعا تلقتنا نيح . ,9١ا/د

 حمهتحلساب ناشبلو ةيروبس ىلا نيينيطسلفلا

 تفو ف ,ةيركسعلاو ةيسابسلا مهتادابقو مهداتعو

 نم ًاظوحلم ًارمذت دهشي أدب دق ينانبللا عمتجملا ناك

 ةديدع ناديس دعب . ؛ يفئاطلا / يقيلحلا نزاوتلا حدع

 نيب ةيسايس ةمسق اهتبقعا يتلاو ١45/8 ةروث نم

 ةمئاد تاقالعب ثبشتي قيرف .نييسيئر نيقيرف

 برغلا لودو ةيكريمالا ةيلايربمالا عم ةرقنسم
 يف ىري قيرفو .برغلا عمتجمو برغلا داصنقاو
 ةدرابلا حايرلا هحفلت نا ديال .ايبرع ادلب ناعبل
 عم هفقوم دحويف :يبرعلا نطولا حفلت يتلا ةراحلاو

 يف تدجو يتلا ةضهانلا ىوقلا عم اميسالو برعلا
 ةايحلا قفا ىف تدب يتلا ةيبرعلا ةضهنلا حمالم
 ةمالا نم ءزجك نانبل ةضهن يف ريبكلا دعولا ةيبرعلا
 ةيضقب ًاطبترمو .برغلا نع القتسم .ةيبرعلا
 يبرعلا نطولا ءازجا نم ءرج لكو نيطسلف ريرحن
 نييرغلا يوضهنلا رايتلا طاسخرا نم كلذ هدندعب امو

 يذلا رمالا .ًايوضع اطابترا ةينيطسلفلا ةيضقلاب

 ينيطسلفلا دوجولا يف ىري رخآلا قيرفلا لعج

 قيرفلل ةوق نانبل ضرا ىلع يركسعلاو يسايسلا
 ريغو ايناودع ادوجو هريتعاو هلمتحي مل امم .رخآلا
 قيرفلا اذه .نانيل ضرا نم هعالتقا بجي ,يعغرش

 ةلودلا رج ىلع ًارداق ناك .داوق لك ىلا ةفاضالاب

 ,اهعم هفقوم دحوف .هفقوم ىلاو هيناج ىلا ةينانيللا
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 ىلا ةينيطسلفلا ةمواقملا زكارمو تاميخملا تضرعتف

 ةيربلا ةيركسعلا تامجهلا هنم نثتست مل ريبك تدع
 ةبوجلاو

 يف ينويهصلا داسوملا رود زري ةلحرملا كلت يف
 ىلا مهدوهح ةنياهصلا فاضأف ,الاعفو اريبك ناندل

 ينيطسلفلا دوجولا ضفر ىلع نيعمتنجملا لك دوهج
 يركسعلاو يندملا دوجولا كلذ يف يوتسي نادبل يف

 فقوم يف مهسفنا نوينيطسلفلا دجو لباقملاب
 نا ناكف .يئانبل ءاطغ ىلا هيف نوجاتحي .بعص
 ةينطولا ةكرحلا عم فلاحتلا نم تالاح اوماقا
 اذه ناكف :اهسرادمو اهلئاصف فلتخمب ةيناثبللا

 ,نانبل يف ينيطسلفلا دوجولا سييست ةيادب

 نيينانبللا نيب ةيلهالا برحلا لاعتشا ناك اذإو
 ةيسايس ةلحرم ةبادب لثمي .1515 ناسين ذنم
 ,ةقطنملا خيرات ىف ةفاه .ةينانيلو ةييرعو ةيلود

 يف نيينيظسفلل ةيسنلاب ةيمها رثكا تناك اهناف

 اوناك :ةيلهالا برحلا فورظ يف و مهنا كلذ .نانبل
 .رخا قيرف اهيلا علطتيو قيرف اهاشخي ةزيمتم ةردق

 ةيلامشلا دودحلا يذاحي نانبل نألو كلذل
 ًامود نوكشي ةنياهصلا ناك دقف .ةلتحملا نيطسلفل
 اصوصخ ,نيدنيبطسلفلا دوجوي ددهم حهتمأ نا نم

 هذهل ناكف .مهنايك دض ةيلاعف يا نوسرامي نيح
 ةساسلاو نيلوؤسملا ىدل متادلا اهادص ىوكشلا

 نم تاميخملا ديرجتل تالواحم نمف .نيينانبللا
 تابابدلا ةيعفدمب اهتمجاهمو اهترصاحمو اهحالس
 ناكس ىلع قييضتلا تالواحم ىلا تارئاطلاو
 لك دجي مل اذا ىتح :مهلامعاو مهقازرا يف تاميخملا
 يتلا تالوكوتوربلاو تاقافتالا عيقوتف .كلذ
 .نيحلسملا نيينيطسلفلا تايلاعف (طيض) فدهتست

 ةحاسلا وا ةينانبللا ةحاسلا ىلع ءاوس
 .«ةيليئارشالاب

 ةلواحم يه امئاد ةيلاكشالا تناك لاوحالا لك يف

 نمأو «ليئارسال» يدصتلا يعاود نيب .قيفوتلا
 نا ينيطسلف لك يف ضرتفي يذلا رمالا .«ليئارسا»
 نانبل لالقتسا ىلع ةظفاحملاو .نبع ضرف هربعتب
 هسبود نمأ ىلع هصرحو ٠ ؛هيضارا ىلع ,نانبل 3 دانسو

 اًرصُم ناك .نانيل يا هناو اصوصخ .هينطاومو

 ةلود عم برحلا راب نع هسفن داعبا ىلع امئاد

 «لدشارتسال» نا نم نقدت نا دعب اميسالو .ةنياهصلا

 نكي مل نيح يف ؛اهبيصي ام لكل اهب مقتنت ةليوط ادي
 ةوق ءيشنت نأ ةلخرم يا. يفالو ناتبل ةموكقح ةطخ يف
 تاءادتعالا ةهحاوم ىلع ةرداقو ةر وطتم ةيركسع

 ةيرحبلاو ةيوجلا تاقارتخالاو ةينويهصلا
 يسايسلا ريدقتلاب ةلصتم بابسأل اما ةيضرالاو
 بيبسي وا يئانبللا يسايسلا فقوملا يلاتلابو
 زجع ببسب وا ينانبللا شيجلا نيوكت تايلاكشا
 ماهمل مزراللا لاملا ريفوت نع نانبل ةموكح ةينازيم
 فو بابسالا هذه لك تعمتجا امير وا .حيلستلا
 وا :هفعض ىف نانبل ةوق» ةلوقم تزرفآف .تقولا تاذ
 نانبل لخاد يف ؛ليئارسا. عم ةفلاحتملا ىوقلا ترغا
 لشت نا يه :لهسالا ةمهملا نا رابتعا ىلع .هجراخو
 املف .«ليئارعسا» ءاذبا ىلع نيينيطسلفلا تاردق

 ينيطسلفلا لكشملا ةجلاعم نع نانبل ةموكح ترجع
 نم نيينانبللا نيب اندجو :نانبل ضرا ىلع مئاقلا

 لالتحالا دعبو لبق ,ليئارسا» تالواحمل حرفي
 ؛,9/817١ ماع يناثلاو ١91/4 ماع لوالا 'يبدئارسالا٠

 حرف امك : هنع اورجع اميف مهماقم يه موقت اهنال
 :ةيبرعلا عدرلا ةوق تءاج نا نيينانبللا ضعب
 .هرود يهنتلو ينيطسلفلا رثالا مجحتل

 نكميل :ءارقلا ةركاذ طشننل هقوسن مدقت ام لك

 قئاقحلا ةيؤر لالخ نم ينيطسلفلا لاكشالا مهف
 دعبو ًاصوصخ ةيبرعلاو ةينانبللاو ةينيطسلفلا
 ديعهض ىلع كتلوا لك ةلحرملا هذه فورظ تعمج نا

 دوجولا ةيفصتل .؛ةدحاو ةطخو دحاو جهنم

 نم حلما يهطسلغلا دوحولا امدسالو ىندطسلفلا

 عضولا قئاقح عيمج نآي املع :نانبل ضرا قوف
 بايغ .ةينانبللا ةيعرشلا ةطلسلا بايغ : ىرخالا
 ضرالا لالتحا :ةينويهصلا ةهجاوم ىلع ةردقلا
 نيب يقيقح لعاقت دوجوو .بونجلا يف ةينانبللا
 نانبل بونج يف /ليئارسا, ةلودو نيينانبللا نم تائف
 نكلو .ةمئاق تلار ام :هعاقب ضعيو هلبج ضعبو
 نم ًاءزج هسفن ربتعي ينانبل عاطق دوجو اهيلع داز
 عفريو .ديرت ام اهل لعفيو اهلوق لوقي .ناريا ةلود
 ف برعلاو نانبل لخديو نانبل ءامس يف اهملع
 تعاطتسا .ةلوؤسملا ريغ تافرضتلا نم تاهاتم

 دض وا حهدض ال اهرمثتسنت نا ةنياهصلا ةلود

 دضو برعلا لك ,.برعلا ديصض امئاو :ناربا

 .صاخ لكشب نيينيطسلفلا

 فقوم مهفد نا عيطتسنت هدحو قايسلا اذه قو

 نيينيطسلفلل يداعملا ةينانبللا فارطالا ضعب

 .ةينيطسلفلا ةيضقللو
 اددا ومالا  ةدقأ ىلا نرحلا
 ه4 ٠ ل اذلأ دذلا ,ولغ نه

 ةينيطسلفلا ةدبضقلا ناف حدقت امىف تفلسا امك

 ةينيطسلفلا ةيبرعلا ضرالا ىلع ناودع نع تأشن
 هضرا نم هحارخاب :يبرعلا نيطسلف بعيش ىبعو

 نم اءزح تحبصا نا ثيلت مل .هقوقح ةرداصمو

 بيهرلا يلايريمالا ططخملل ةيبرعلا ةمالا ةهجاوم
 تحبصا امدعب :ةيبرعلا ةقطنملا ىلع ةرطيسلل
 ناودعلا ططخم نم اءزج اهتاذ ةينودهصلا ةيضقلا

 .ةيبرعلا ضرالاو ةيبرعلا ةمالا ىلع يلايريمالا
 نآمطاو ةنياهضصلا ةلود تنأمطا دقل

 برعلاب اهوعقوا يتلا ةميزهلاب مهنا .نويلايربمالا
 فلم ءاهنا ليديس يف اودغ :14151 ناريزح برح يف

 ىلع يئاهن لكشبو .هقالغاو ةينيطسلفلاةيضقلا

 ىلع اهراصتناب تغلي دق :ةنياهصلا ةلود نا سابسا

 ادلود انزوو ابركسعو ًايسايس ًامجح . :برعلا

 يأب هل اودصتي نا برعلا عسوب دعي مل .ًايونعمو
 رثا باغ دقو امسس .ةنلاعفلاو ةرادجلا نم ردق

 وا ةميزهلا دعب هتلاقتساب ءاوس ؛ةنز وو رصانلا دبع
 .١ةا/» ماع هتاقوب

 عاضخا ىوس ةيدج تابقغ نم مهماما دعي ملف

 نكلو .مهضرا ىلع دوجولا يف اهقحبو «ليئارسا»
 فقاوم دنع اهرثا فقوتي مل . ١9551 ناريزح ةميزه

 اهراحدنا بناجب ي ونعملا اهراحدناو تاموكحلا
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 و
 ةينيطسلفلا ةمواقملا تعسوت نياح :ةينوبهضلاو

 تاوئس عضي لبق تآدب دق تناك يتلاو ةحلسملا

 اذه ناكف .(حتف) نيطسلق ريرحت ةكرح ةمظنم لعفب

 ةنمؤم ةديدح ةبلاضن حور قلخ يف ابيس عابستالا

 لالخ نم ةنياهصلا ةلودل يدصتلا ىلع اهتردقيب

 ,هتيلومشو هقيمعتو هرشنو حجلطسملا حافكلا عيسول

 اهنم لك .ةديدع تامظنم , حتف بناجب اذكه تآشنف

 ىلاضن حافكي :ةنياهصلا لود ةلزانم ىلا علطتي

 راق ٍِ ةياهنلا ُِق تدحوت .ةحول اهحوو جلست

 تنشنا دق تناك يتلا ةينيطسلفلا ريرحتلا ةمظنم

 ةئاتك تداعا يتلاو ١5517 ناريزح ةميزه لق

 نيطسلف ريرحت ساسا ىلعو ديدج نم اهقاثيم
 ةيقدنبلا دامتعا ساسا ىلعو .لاضنلاو حافكلاب
 .ودعلا ةهجاوم يف ةلاعف ةليسو

 نويلايريمالاو ةنياهصلا ناك ام ردقيو اذكهو
 ةيدج ةيسانم ١95517 ناريزح ةميزه يف نوري
 ةينيبطسلفلا ريرحتلا ةملظنم مايق ناك دقف .ةماهو

 ةينيطسلفلا ضرالا ىلع اهلئاصف تايلمعو

 جراخ ةئلاي ردمالاو ةينويقيصضلا يصل د نديم

 «لشارساو ةلودد ينيطسلفلاو يبرعلا فارتعالا

 .رخآ دعب امود ادعب دادزدو ًاديعب ادغ

 تاموكحلا عم ةمظنملا تامزا نم مغرلا ىلعو

 ندرالا يف اميسالو ةنياهصلا ةلودب ةطيحملا ةيبرعلا
 بتاقعا ّك ندرالا نم اهرصانعو تامظنملا جورخو

 مقرلا ةمظنملا تلظ دقف ١97١, لولبا ثادحأ

 .ةيلايربمالا  ةينوبهصلا تاططخملا ىف بعصلا

 ةيرصملا ةموكحلا نم لك لوبق نم مغرلا ىلعو
 لا 0 ةموكحلاو ةيروسلا ةموكحلاو

 ا هنا رايتعاب ًايقطنمو ًاعورشم رارقلا كلذل ضفارلا

 ةيسايسلا قوقحلاب فارتعا ىلع هنم ةرقف ىيأب صني

 تالواحم لك ضّرع يدلا رمآلا .ينيطسلقلا بعشلل

 عحيوطصإ هدحتملا حمالاو ةدحتملا تانالولا

 نولبقي ثيحب مهفقوم نييلتو نيينيطسلفلا
 ,.؟517 رارقلا نيبماضمل (ةقتوم ريسغ) تاريسفتب

 نم عزتنت .ةرشابم تاضوافمل ًاديهمت هب نولبقيف
 ةلود دوجو يا .عقاولا رمالاب افارتعا نيينيطسلفلا

 ادوجو ,ينيطسلفلا بارتلا لماك قوف «ليثارسأ»

 تقرتخاو .1417 ماع ندرشت برح تعقو مث

 ءانيس ىلا يرصملا شيجلا لقتناو .سيوسلا ةانق
 ناكف :نالوجلا يف «نيبليشاريسالا» عقاوم تقرتخاو

 نيموجه ودعلا ادبيل .فقوت وا ثبلي مل مدقت
 ةرغث يرصملا شنحلا فوفص يف تحتفف .نيسكاعم

 .يرصملا ثلاتثلا شيجلا ةرصاخفمو راوسرفدلا

 5 تختفو .ةرهاقلا 6 ارطخ تحصاو تعستاو

 ددهب رطخلا حيبصا ىتح .عسعس ةرغت نالوحلا

 .ًايدجو ارشايم اديدهت قشمد

 فورظ يف .هتابابدب يقارعلا شيجلا ءاجو
 موجهلا رحدنا نا ناكو ةيروس ىلا ةليحتسم

 تأ دب مث رانلا قالطا فقو رارقب اهلوبق ايروسو
 نييكريمالل تطعا ىتلا طايترالا كف تاضوافم
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 :ديدجلا عضولا نم جراخملا فييكنل ةصرفلا
 رودص ىلا تدا يتلا ةيسايسلا جراخملا اميسالو
 دقع نم هيلع لمتشبي امب 71/8 مقر ةدحتملا ممالا رارق
 ةدحتملا تايالولا نم لك ةسائرم يلود رمتؤم

 .فالخلا فارطا روضحيو يتايفوسلا داحتالاو

 يف فينج رمتؤم دقع منو ,نيينيطسلفقلا ءانثتساب

 نا دعب ءيشال ىلا رمتؤملا ىهتناو .,ةديحو ةسلج
 نيينيطسلفلا كارتشا ضفربي .ةنيباهصلا ثيشت

 نم ةروص يا ىلع مهكارشا ىلع برعلا رارصاو
 .روصلا

 اذه نم ءزجلا اذه يف هيلع زكرا نا ديرا ام لك
 ضرالا ىلا يقارعلا شيجلا ءيحم ىنعم وه لاقملا
 دعب نمو نالوجلا ريرحت ةكرعم يف كراشيل ةيزوسلا
 - ١7 ةروث ذنم قارعلاف .قشمد ىلع موجهلا فاقبا

 ينويهص مامتهاب نئتاتسي ناك .1978 زومت ٠"
 مما نا دعب :ةددشم ةياقر.يعدتسيو .ريبك يلايربما
 اهلئاصحو :هتورث ىلع هترطيس داعتساو لورتبلا
 ليطعتلاو قيوطتلا تالواحم لك ىلا فافتلالا نود

 .يلايربمالا ديدهتلاو
 ضرا ىلا هعوردب يقارعلا شيجلا ءيجم ناك دقو

 نا نكمي ال .ةمخض ةرهاظ لثمي ةيروس ْف ةكرعملا
 اهئاف :ماركلا رورم نويلايربمالاو ةئياهصلا اهبرمي
 يسسيس عضو عوفي ادعت ف كلاضم نإ ينعت
 ةيسايبسلا ةريسملا نا ىلا ةفاصضا .داح يركسعو

 مادختسا ىلع ةددنتسملا ةنداصتقالا ةيدمئتلا ملاعمو

 يف ًاعَئاش ناك ام لكل ًافالخ :ددئاوعو لورتبلل ديح

 ةردصملاو لورتبلل ةجتنملا ىرخالا ةيبرعلا دالبلا
 ةقطنملا هذه ىف ةديدح ةيموق ةلحرمب نذؤد امم .هل

 1 .ةيبرعلا
 يلايريمالا ططخملا نا ينعت تناك .رهاوظلا هذه

 رطخل ضّرعم ةيبرعلا ةقطنملا ىلع ةرطيسلل

 اما ًاعساو لاجملا كرت ام اذإ :ليبشفلاو ليطعتلا
 وا حاجني ةديدجلا هتيرجت ينبيل . ؛دبدحلا قارعلا

 فلختلا ةلحرم زواجت يف هططخ زجنب نا هل نكما

 طورش نم ًايساسا اطرش . اهرارمتسا لثمي ينلا

 .ةنمدهلا جمارب حاجن
 ءانب ةسايس يف رمتسي نأب قارعلل حامسلا نا امك

 دراؤم ىلا دنتست .ىوتسملا ةعيفر ةيركسع ةوق
 ةدارالا لالقتسا راطا ُْق , ةماه ةيداصتقاو ةملام

 لودلا نم يا ةنميه وا ةدارا نع اددعبو ,رارقلاو

 نا ةنياهصلا ةلودل ةبسنلاب ينعي ناك .ىربكلا
 ىدحو .نالوحلا ىلا يقارعلا سشندحلا - جم هرهاظ

 .رركتت دق ؛اهب ءاج يتلا ةليحتسملا فورظلا نمض
 دقو .اهيسانت وا اهلافغا زوجي ال قباوس قارعللف
 رركتت دقو :ةيلاعف رثكاو لضفا فورظ نمض رركتت
 ةلودب طيحي امم ةيروسلا يضارآلا ريغ يضارا ربع
 رركتت نا نكمي :ةيقارعلا ةرهاظلا نا امك ةنياهصلا
 ةهجاوم ةرهاظ نم ىدمو ًارثا دعبا ىرخا تاقاطن يف
 ةقطنملا ىف ةيلايريمالا تاططخم ددهتف «ءليئارسا»

 ديحولا يبرعلا دلبلا وه قارعلا سيلا ...ةيبرعلا
 ةيبرعلا رزجلل هاشلا لالتحا ىلع ضرتعا يذلا
 هتاقالع عطقو .يبرعلا جيلخلا يف ثالثلا

 ؛ اهبيسب ناريا عم ةيسامولبيدلا
 ..,ةيقارعلا ةلاحلا» ةجلاعم نم ديالف نذا

 فورظلا ناو ًاصوصخ .ةلجاعو ةمساح ةجحلاعم

 ةيسانم تلاز ام .يبرعلا جيلخلا ةقطنمب ةطيحملا

 .ناريا هاش ناو اصوصخ .ةيلايريمالاو ةينويهصلل
 هعقوم يف لاَز ام .:ليئارسا» قيدصو اكريما فيلح
 يلاصفنالا يعجرلا درمتلا ن ناو .. .هنوق ٍِق لازي امو

 ينازربلا ةدايقب قارعلا لامش ًامئاق لازي امو ناك
 ل ىقلد امك :هنواعتو داشلا فطع ىقلي يذلاو

 ام لك ىلع لصحيف .امهنواعتو اكريماو :ليئارسا»
 «نيدشيازعألاا و نييكربفااو:ءاشلا :لام:نم ةدفري
 ةيمالعالا مهتياعرو مهتحلساو

 قارعلا نيب ةيسايسلا تاقالعلا ناف كلذك
 لك دقتفتو ةرتوتم تلاز ام .ةديرغلا ةيبرعلا هتراجو
 دعب اميسالو .قيسنتلاو نواعتلاو دولا تابضتقم

 .احارج تفلخ يتلا ١1/7 ندرشت برح

 ةمهم هاشلا ىلا ةنياهصلاو نويلايربمألا لكواف
 درمتلا جمحاتو قارعلا عض تاقالعلا ميزات

 لك ىلا ةفاضا ,ينازربلا ىفطصم ةدايقب يلاصفنالا
 تاموكحلا ةرظن دوست تناك يتلا ةيبلسلا ءاوجالا

 تايالولاب ىرخا وا ةروص ىلع ةطيبترملا ةيبرعلا
 يتلاو ؛هب طيحت وا قارعلا رواجت يتلاو .ةدحتملا
 يوقلاو مدقتملا ضهانلا قارعلا نا رعشت تناك
 ...لقالا ىلع اهحايترا مدعل اببس لكشي نا نكمي

 تحيتا نيحف ؛ ةيعص افورظ قارعلا هحاو اذكهو

 ةردصملا لودلا ةمق رمتؤم راطا يفو .19175 ماع
 لحل ةصرف  رئازجلا ىف تدقعنا يتلا لورتبلل
 .داشلا نارياو قارعلا نيب مّئاقلا يخيراتلا لاكشالا
 اهعيقوت ىلا نافرطلا رداب ,ةدهاعم لالخ نم

 : ثالث روما اهيف ام زربا ناكو .اهمارباو
 نوؤوش يف لحدتلا نع نيفرطلا عانتما - ١
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 درمت معد فيقوت ىلاتلابو .ضعبلا امهضعب

 ينازربلا
 ضعب ةداعاو ةيردلا دودحلا ططخت ةداعا  '؟

 ةداعاو ناريا اهلتحت تناك ىتلا ةعفترملا يضارالا

 طح رايتعاب برعلا طش ىف ةيئاملا دودحلا طبطخت

 يثاملا دحلا (طشلا يف ةطقن قمعا يا) كولاتلا
 .نيدليلا نيب لصافلا

 نيب راوجلا نسح تاقالع نم ةلاح ةماقا “* 
 ءاهتنا ةيقافتالا هذه جئاتن نم ناك دقو .نيدلملا

 .اروف ينازربلا ةدايقب يدركلا د رمتلا
 حري مل يقارعلا عضولا يف روطتلا اذه

 نيدوازرملا حري مل امك .ةنياهصلاو نييلايريمالا
 فورظلا تايطعمو قئاقح ةسارد ىلا اوداعف .برعلا
 ةدخحاو اهتهجاوم قارعلا مكح لواحي ينلا لكاشملاو
 يتلا ةيفئاطلا ةلكشملا نا اودجوف .ىرخا دعب

 نيردحتملا وا نييناريالا نم ريثكلا قارعلا يف اهالوتي
 رمثتست نأب ةريدج ةلكشم .ةيسراف لوصا نم
 يتلا ةقيقحلا .نيلهاجتم .قارعلا عاضوا ريجفتل
 ميزأتو رامثنساو لاعشاب نيينعملا نا اهادؤم
 ةرشق نم رثكا نولثمي ال قارعلا يف ةيفئاطلا ةيضقلا
 نم ةقحاسلا ةيرثكالا ىلا سايقلاب اهل ةميق ال ةقيقر
 هحلاصمو مهنطو اياضقب نيطبترملا نييقارعلا
 يدافعملا ططخملا ناك كلذل .هليقتسمو دريصمو

 فورظلا نا ريتعي برعلل يداعملا يا .قارعلل

 تالاكشا نم هيلع لمتشت امو ًامومع ةيقارعلا
 اهكيرحتو اهميزأت ىلع لمعلاب ةريدج فورظ ةيفئاط
 اهنا نيلمؤم  نكما نا  اهريجفتو اهجيجآتو
 نع ديدجلا قارعلا مامتها فرصل ةيفاك نوكتس
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 .هنوق عانبو .هتضهم ءانبو ةتاذ ءانبب ةنانغلا

 .ارمتسمو ةلماك كاغشا ةنضقلا دذهب ةلاغشاو

 .هتاذ ىلع اهبنسب ءيفكنيو اهب لغشنيف
 نيدلايريماو ةنياهص نم قارعلا ءادعا نكلو

 اهولذب يتلا مهدوهج لك نم مغرلاب ,برعو سرفو
 مهتالواحم نم مغرلابو .اهودعا يتلا مهتارماؤمو
 ةعزعزو ةيقارعلا ةينطولا ةينبلا يف بارطضالا قلخ
 .ًاضيا انه اولشف مهناف :دحوملا يقارعلا نايكلا

 ةدنج ةيسانم :هاشلا مكح طوقس ناك اذكهو
 مكحي .يهاشنهاشلا يعجرلا مكحلا لادبتسال

 ةروثلا راعش تحت ينيمخب اوناآف .ليدب يعجر
 سادحلا باقر ُْق يل الملا يديأ اوقلطاو ,ةسسالساإلا

 لكي يفي ال اذه نكلو .مهنماو مهتاماركو مهتايرحو
 تان اودؤي نا نم مهل دبال لب ؛.مهدوجو تابلطتم

 .ةقطنملا ف مهنع ةباين هاشلا هيدؤيد ناك يذلا رودلا

 ًاميزأت :ةدقارعلا  ةيناريبالا تاقالعلا ميزآت ًآاديف

 نيح 198١. لوليا 4 موي ناك ىتح موي لك دتشي
 يناريبا يركسسع ناودع ىلا رتوتلا ةلاح تلوحت

 قارعلا تالواحم لك هعم دجت مل .قارعلا ىلع حيرص
 ةعاس دعاصتي ذخا لب .ةيساموليدلاو ةنسايسلا

 لقنو فورعملا هبولسآب قارعلا درف .ىرخا دعب
 .ةيناردالا ضرالا لخاد ىلا ددودح نم ةكرعملا

 تاونس ةتس ىلع داز ىدم ىلع برحلا ترمتساو

 تامحهلا تارشعل قارعلا اهلالخ ضزعت فضصنو

 ةكرعملا اهنم لك نوكت نا هيلالمو ينيمخ لما يتلا
 ملستسيو اهرتا قارعلا ىواهتي يتلا ةلصافلا
 .قارعلا ىلع اهتدارا ضرف ةصرف ناريال كرتيو

 مجحب هتفرعم نم مغرلا ىلع دمص قارعلا نا ريغ
 نم مغرلا ىلعو .اهل ضرعتي يتلا ةيلودلا ةرماؤملا
 لودلا .ضعب نا نم مغرلا ىلغو هنع برغلا يلخت
 دض ناريا ينيمح عم اهقلاحت تنلعا ةيبرعلا
 .عيطتست ام لكب هتنواعو قارعلا

 يلايربمالا رودلا نم مغرلا ىلع دمص قارعلا نكلو
 دودج ءلعاكام قحاب ندي علا ينلعلا ينويهصلا

 يناريالا فقوملا دهعتبو ٠ :دادغب نم برقلاب يوونلا

 مل ةروصب يناعدلاو يمالعالاو يسايسلا جيوردلاب
 ناريا ديوزتبو .ةنياهصلا اهنقتا امك دحا اهنقتي
 نيرظنملاو ءاربخلابو رايغلا عطقو داتعلاو حالسلاب

 افده | وققحي نا لحا نم نييركسعلا نيططخملاو

 نم ناك ناو الوا قارعلا فّرنتتس نا وهو اماه

 ..مهيدل عنام الف ناربا فازنتسا كلذ تارورض

 مادقا ىلع قارعلا طقسي نا مهالا لب مهملا .نكلو

 تفشكت امو «تيغ  ناريا» ةحيضف لعلو ةازغلا
 «ليئارسا, رودو ؛اهداعياو ةرماؤملا مجح نم هنع

 رودلا اذهل اهتعباتم ىلع اهرارصاو اهتعباتمو اهيف
 وا لقاع يبرعل زوجي ال قئاقح لكشي  مويلا ىتح
 .اهلهاجتي نا لوؤسم وا عاو يبرعل

 نوعمش هلاقامب ءيراقلا ركذا نا يبسحو

 مئاقلاو قياسلا «ليتئارسا» ةموكح سيئر .ريريب
 ةميزه نا» : يلاحلا .ليئارسا: ءارر و سيئر لامعأب
 نكلو برعلا لكل ةثراك لكشي ناريا ماما قارعلا
 .«ليئارسال ةثراك لكشت قارعلا ماما ناريا ةميزه

 رطخلا كردت ةنياهصلا ةلود اميسالو انءادعا نا

 نا قارعلل حيبتا ام اذإ .«ليئارعسا» ددهتي يذلا

 «ليئارسا» ,نأل سيل . ارصتنم برحلا هذه نم جرخسم

 تاهاجتالاو ىوقلاو ثادحالا للحت فيك فرعن ال

 فرعت  عقاولا يف  اهنال لب .ةيبرعلا ةقطنملا يف
 امك :تاهاجتالاو ىوقلاو تادحا للحت فيك ادنح

 اهل نكفا اذإ_ ثادحالاو فقاوملا رسست فدك فرعت

 لك تحت اهحلاضم ققحتو : اهتاونق يف بصتل كلذ

 .فورظلا

 نم دادغب يف يوونلا لعافملا برعض نأ بسحا

 وا ًالمغ نكي حل ١9/81١ ٠ ناريزح ه موي ةنياهصلا لبق

 -.ناريا» ةحيضف نا بسحا امك ؛ ايطابتعا ارابتخا

 اسوردم اططخم المع ىرحالا يش تئاك تبغ

 ةعييط ىلع ةسوملم ةسوسحم نيهارب لكشتو

 نيب ةمئاقلا برحلا نيب ةنجيتارتسالا ةقالعلا

 ىلع ةنميهلل يلايريمالا ططخملاو .نارباو قارعلا

 .تاردقو عقاومو تاورثو ةسايبس ,ةييرعلا ةقطنملا

 .«ليدتارساأ+ نماو برحلا ىذه نبد ةقالعلا كلذك

 موقد ال ينويهصلا كاردالا اذه نا امضنا بسحاو

 طيتريب امناو ,ةدرجملا ةينهذلا تايضرفلا ىلع

 ماظنلا ةعيبطل قيمع مهف نع تآشن ةينيقي ةفرعمب

 هميقو هفادهاو هتاهاجتاو قارعلا ىف موقي يذلا

 ,هتيدحو هتيبكرتو .هتدابمو

 قا ا كر قلل رج ةةجبو ج8

 عءبعلا لمح ىفو ةيلايريمالاو ةينويهصلا ةهج

 .ءادعالا نم نيطسلف ردرحت ةلحرم هدضتقت 2

 همجحو هتعيبطو رودلا اذه برعلا كردي مل فيكف
 تديح نا دعبو :قارعلا نا اوعي مل فيكو ؛ هتيدجو
 .ددقيد بماك تادهاعمل ةجيتن - لقالا ىلع  رصم

 ةرداقلا ةديحولا ةيبرعلا ةوقلا قارعلا ادغ نبح

 نيدايم ىف ةيقيقح ةبيهب عتمتت يتلاو ةداجلاو

 ىلع ةيبرعلاو ةيلودلا ةيسايسسلا نيدابملاو لاثقلا

 .ءاوبس دح

 راصتنا ىنعم نوينيطسلفلا كردي مل فيدكو

 لاتقلا ةيلو وسم لمح ىلع هنردقو هدومصو قارعلا

 تارماؤملا لك هحوب ؛برعلا ضرا هضرا نع ًاعافد

 قارعلا يف نوينيطسلفلا دجي مل فيكو ؟ ةيلودلا
 هديب مهدي اوعضي نا قحتسي يذلا يوقلا مهفيلح
 نآي ًاموي ضرب مل هناو اصوصخ .ىلوالا مايالا ذنمو
 قوقح نم قح ياآب .هريغ هب موقب طيرفت يا .طّرفب

 ةدضقلاب طبرفت يأ وا حهنطو ٍِق ةيايعسلل

 ةينيبطيسلغلا

 نارياو ةينويهصلاو ةيلايريمالا ىوقلا بلاكت نا
 ,ةماهلا اهعفاود ضعب ىف عجرت .برعلا نيرماتملاو

 ىلا لوحتسس ,هيلع ناودعلا لشف اذإ قارعلا نا ىلا

 ءانبل ةرضاحلا ةلحرملا هزرفت يبرع ديصر مها

 .نيطسلف اهلواو ناطوالا ريرحتو يبرعلا لبقتسملا
 اهلواو برعلا اياضق نع ةيداعملا ىوقلا يديا عفرو
 .ةينيطسلفلا ةدضقلا

 ١ لولحلا القدم نم ةيددطسلفلا ةدضقلا

 (ةلدادلاا

 ,ةرم نم رثكا يف تبتك نا قبنس ام رركا نا ديرا ال
 يل ود لاكشا يأل (ةلداعلا) ةبملسلا لولحلا نا نم

 .ةنراوتم فورظ رفوتت نيح .عورشمو يعيبط رما
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 ىلا لوصولل اهيلع ءاكتالا نم عازملا يفرط نكمت
 يلود وا يبرع هجوت يا ناو .ةلوقعم ةيقطنم لولح
 اهئارو نمو ةينويهصلا نيب عارصلا ةيضق لح ىلا
 مهتمدقم ىف و برعلا نيبو اهئافلحو ةدحتملا تايالولا

 ينويهصلا قيرفلا نا ساسا ىلع :نيطسلف برع
 ناو ًايعقاو ارصن ققح يذلا قيرفلا وه ينايريمالا
 اهجوت لثمي امنا .ةيعقاو ةميزه اومزهنا برعلا
 هضرفي يذلا ملسلا وهق .ًافلس جئاتنلا فورعم
 ةلادعلا ةركف ناف يىلاتلابو موزمهملا ىلع رصتنملا
 مكح يف هدنسي ال .لما نم رثكا لثمت ال ءلدغلاو
 .دنس يا عقاولاو ةقيقحلا

 ىلع رصت لازت ام ءليئارسا, تناك اذإو
 ديفيد بماك تاضوافم رارغ ىلع .ةرشابملا تاضوافملا
 تمزح اهنا ودبي الو .ةروقانلا سأر تاضوافمو
 تقباطت اذا الا يلودلا رمتؤملا لوبق ىلع دعب اهرما
 ام عم اهتيلاو اهليصافتو اهتادرفمب هتلداعم
 نورطضم انناف مهل ةيفاكلا تانامضلا هنوربتعب
 لولحلاب نيلئاقلا لك ىلا اههجون ةلئسا حرطن نال
 .ةرشابم تاضوافم ةليصضح تناكا ءاوس :.ةيملسلا

 : يلود رمتؤم ثاحبال ةحيتن تناك وا

 ؟ ل داع ًايملس الح هنوربتعت يذلاام- ١

 ثيح نم يلودلا رمتؤملا نوروصتت فيك  ؟
 ىف هؤاضعا كراشب له ؟ ةلكشملا ثحب ىف هرود
 وا ةيرثكا ,عامجا .تارارقلا ذختت فيكو ؟ ثحبلا
 ؛ قيك

 اوردصي نا برعلا ريغ ءاضعالا كلمي له * 
 ول رمالا نوكي فيكو ؟ برعلا اهفلاخ ولو مهتارارق
 ؟ ةنياهصلا اهفلاح

 .ةعيبطلا ةيلوكوتورب ةدلكش ةلظم وه له - ؟
 هفادذهااهىف ررقتت نيتسلح وا ةسلح دقعي

 ةنياهصلاو برعلا نوكراشملا لوحتي مث ٠ هلمعةيلاو

 ؟ نيرشابم نيضوافم ىلا
 مدع ىلع :ليئارسا» ترصا اذا فقوملا نوكي اذام- ه

 ؟ ١919 دودح ىلا لماكلا باحسنالا
 ةبال ينمز ىدم مكروصت يف كلانه له - 5

 داقعنا لالخ نم وا ةرشادم تناكا ءاوس تاضوافم

 وا هتاذب ثحبلا رمتؤملا ىلوت ءاوسو ؟ يلودلا رمتؤملا
 .هلظ يف يرجت ةرشابم تاضوافم لالخ نم

 ترصا «ليئارسا» نا ول فقوملا نوكم اذام -

 قطانم .ةزغ عاطقو ةيبرغلا ةفضلا ليوحت ىلع
 ؟ حالسلا نم ةدرجم

 ىلع ؛ليئارسا» ترصا ول فقوملا نؤكي اذام- /
 دهدحومو «ليئارسا» ةلودل ةمصاع سدقلا ءاقيتسا

 ؟ (ةيليتارسالا ةدايسلا تحت يأ)

 مكحلا نم ًاعون برعلل يقبي لحب نوضرت له- 4
 تايدلدلا اياضق يف هتايحالص ةدودحم ء:يتاذلا

 ؟ التم سيلوبلا نوؤشو قرطلاو ميلعتلاو ةحصلاو
 ىلع ينما مازح ةماقا ىلع نوقفاوت له - ٠

 تارمم اهيف رفوتت :ندرالا رهن نم ةيبرغلا ةفضلا
 ينمالا مازحلا ربع ,ةيقرشلا ةفضلا عم لاصتا
 .(نولا عورشم)

 ناطيتسالا ةلكشم عم نولماعتتس فيك ١
 اهب نوفرتعت له ؟ عاطقلاو ةفضلا ف تانطوتسملاو

 دحلا اذه دنع ناطيتسالا ةسايس فقوتب نولبقتو
 ينويهصلا ناطيتسالا عورشم لامكاب نولبقت له ؟
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 مأ ؟ حرتقملا يملسلا لحلا لظ يف عاطقلاو ةفضلا يف
 ةيصضتخقملا يضارالا ةداعتسا ىلع نورصتو نومئلاطت

 ؛ اهئاغلاو تانطوتسملا كيكفتو عاطقلاو ةفضلا يف

 نامض ةيلوؤسم لمحت ىلع نوقفاوت له- ١١
 ىلعو :عاطقلاو ةفضلا جراح ةنياهصلا ةلود نما

 ؟ سنابسا يا

 را يركت نعش يبا عيرشت لع نوففاودس ليد 5
 ةيضقلا فصيو ءادعلاب «ليئارسا», فصد ىلمع

 نيح ىلا ةرمتسمو ةمئاق  ةيضق اهناب,ةينيطسلفلا
 ؟ نيطسلف ضرا ريرحت

 حاتتس يتلا ةرادالا عونل مكروصت وه اني ح 5

 يف اصوصخو .عاطقلاو ةفضلا يف نينطاوملل

 سانلل رفوت يتلا ةيروتسدلا ءيدابملاب اهمازخلا
 ؟ ةيطارقميدلا مهقوقحو ةيساسالا مهقوقح

 تاقالعلا ىف (عيبطت) ةسايسب نولبقت له - 5
 دودحلا اهيجومب حتفت .ةنياهصلا ةلود عم

 ةيمالعالاو ةيداضتقالاو ةيراجتلاو ةيسايسلا
 فقوتت ثدحي .ةلئاقتم ةسسامولببد تاقالع ةماقاو

 دودحلا دنع ةينويهصلا تايلاعفلا ىلع مكتاظفحت
 ؟ ىرخالا لودلا تايلاعف اهدنع فقوتت يتلا

 رودلا ةيلاو فادها ىلع نوقفتم متنا له 5

 ارفوتم كلذ نكي مل اذإ و ؛ رمتؤملا اذه لثم ْيف يبرعلا
 وا ءبرعلا ءاقرفلا فلتخا اذإ وا :ةيفاك ةجردل

 نوعباتت له ؟ نوفرصتتس فيكف ء.مكضعي بحسندا
 ةيفلخ ىلع برعلا ضعب يقب اذإو ؟ نوقيت له ما
 ؟نوضفرت اذامو نولبقت اذامف ؛مهنم قيرف باحسنا
 ؟نودوعت نيح مكتما نولباقتس فدكو

 روصت ىلع نيرداق مئلز ام له اريبخاو 7

 ؟«ليئارسا»:عم (لداع) لح ىلا لوضولا
 ىلا نوعلطتي نيذلا نم ادحا نا ءفرعا يننا

 تاباجا كلمي ال ةيضوافتلا ةيملسلا لولحلا

 ضعبلا ناك اميرو .ًاعيمج ةلئسالا هذه ىلع ةيقيقح
 .يسعب ال يذلا لدلقلا فرعن

 .حهنم ادحا ءيجافت ةلئسالا دزه بسحا امو

 ضرتفي :ةلئسا اهنكلو ,ةيعبيطو ةيداع ةلئسا يهف

 ناو .هسفن ىلع اهحرطي نأ حههنم دخحاو لكي

 لكل ةفورغملا تامولعملاو ثادحالا ءيرقتسي

 نم ةضاخلل ةحاتملا تامولعملا كلذك .سانلا

 يتلا ةباجالا ءاهيلع ةباجالل ةلواحم يف :نيلوؤسملا
 ال نيذلا نيمهتملا نم يلاثما عمقت نا ليق وه هعنقت

 .ةلوهسب نوعنقب
 ىلع تاباحالا ناب اورقا وا اوفشتكا اذا ىتح

 نومضملا ةسلس تاياحا .اهلح وا اهلك ةلئسالا هذه

 ىلا هحؤتلا جهنم يف رظنلا ةداعا ىلا اوذمع .داعبالاو

 ططخملل يدصتلا نع ةزجاع :ةميقع لولح

 سانلا ناك ا ول ؛ءيشب يلايردمالا ف ينوبيصلا

 ةيضقلا نفد نونعي لولحلا هذهب نولئاقلا
 يىلختلاو ديري ام لكب ودعلل حيلستلاب ةينيطسلفلا

 .مالستسالا ليهست لجا نم ءيش لك نع
 مآ اوناك نيدداع ادارقا سانلا ناب لهجا . يننأ

 نم دحاو ردق ىلع ةرورضلاب اوسدل :افاَكحَو ةداق

 قا .حالستنسالا وا دومصلل لادعتسالا نم وا يعولا

 نا تقولا سفن يفو فرعا يننا ريغ .فقوملا ريدقت
 نميف هرخا ىصحتم ال هطيرقتلا لاهتستساو ظمرفتلا
 برعلا لمشي .يبلسلا هرثا نكلو .لهستسيو طرفي
 لكو ةيتبظسلفلا ةيضقلا لمشيو .برعلا لك

 .لبقتسملا ىلا دتمي امك :ةبيرعلا اناضقلا

 اوريح ندذلا ةمالا دذه ءاننا نم دحاوك ينناو

 مئازهلل رملا معطلا فرعو تاعجارتلاو تاسكنلا راثآ
 ذنعا نا بحا ,برعلا لك داوفا المت تلاز ام ىتلاو

 نمو تارارقلا ذاختا مهديب نم ذيعاو ةمالا هذه
 اوحتفيف اوبيصي نا وا اورمديف اونطخب نا مهديب
 ةسيرف اوعقي نا نم .مهماماو مهتما ماما دجملا باب
 طيسبتلاو لاهستسالا اوراتخيف بعتلاو للملا
 ءابعا ءاقلا ىف ةبغرلا مهفختستف ؛:حيطستلاو

 يأو ةليسو يأب مهلهاوك نع ةينيطسلفلا ةيضقلا
 , .ةحاتم ةقيرط

 ةيضقلا سيلو نيطسلف سيل تافرع رساي نا
 .ةيديطسلفلا

 لوحتي نا زوجي ال .ههركو تافرع رساي بح ناو
 نيهراكلاو نيدحملاب مكحتت ةدقع ىلا

 ىلع مهتردف زارتساو نينيطسلفقلا دومص ناو

 ًادجم نوكي نلو نكي مل .ةلواصملاو ةمواقملا
 دحم هنكلو :ةيتافرع ةيوجعا الو. بسحف ًاينيطسلف

 .اهخيراتل فيرشتو .ةيبرعلا ةمالا
 تافرع نم يصخشلا فقوملا نيب طلخلا ناو

 ةينيطسلفلا ةيضقلا نم يعوضوملا فقوملاو
 نااالا نكمي ال رما نيطسلف ريرحت لجا نم لاضنلاو
 .ةثراكلا ىلا دوقد

 نع نولوؤسملا ىلاعتي نأب لمأن نا انعسوب لهف
 لقثالا ةريبكلا رومالا ىلا اوتفتليو ةريغصلا رومالا
 هداق ىلا اولوحتيف .مالآلاو بعاتملل ىعدالاو ًانزو

 يف مهعم ةمالا اوقّرغيو اوقرغي نا نم الدب .نيلضانم
 ؟ رافغصلا لاحؤوا

 ةينضقلا هيمسن ام ى وتسم ىف لمأي ٌقلعتن انوعد

 .ةيمرعلا انتمال ةيزكرمل
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 فشك يذلا فئاهلا مقر ةصق

 انورؤلا ٍ تناربإلا ةكيحلا

 ل د

 يلا ريال تاهرالا

 ياللا ا ةيركسعلا انايوغ ةدعاقو ينوببج ىلا سيراب نم تايلمعلا ةعقر رب

 تناك سيراب يف يضالا عوبسالاةياهن ةلطع

 امك .ءيادلا يعيبرلا اهسقط يف ةيئانثتسا

 ىوتسم ىلع اضيا «ةيئانثنسا» تناك اهنا

 يا ,«يت سآ يد» زاهح ةكيشل رفوت يذلا ديصلا

 ةرازول نيهمباتلا .سسحتلا ةحفاكم لاجر

 .ةيلخادلا
 نق ةسسيرفلا ةينمالا تاطلسلا تناك اذإو

 ةديدجلا ةجوملل اهلاقتعا ىلع ميتعتلا ىلع تصرح
 تاعومجم ءاظطغ اولظنسا نمذلا نيبداشرإالا نم

 برغملا نادلب ضعب نم ةدفاو .ةفرطتم ةيفلس
 سوؤرلا نآلف :سيراب يحاوض يف شيعتو ,يبرعلا
 راذآ يف اهيلع ضيقلا ىرج ةكبشلا يف ةريبكلا
 ناسين 76 ةليل يف ثدح امو .يضاملا (سرام)
 نمض ىرخا ةقلح ىوس سيل يضاملا (ليربا)
 .اهيلع نوفرشملا كراش يتلا ,اهتاز ةيفلسلا ةكبشلا
 ىمدا يذلا ,لئانقلا فيرخ» يف .رخآ وا لكش يف
 امك .يضاملا (ريمتيس) لوليا يف ةيسنرفلا ةمصاعلا
 بلق يف :ليروتسالا» ىهقم ةيلمع يف اومهسا مهنا
 .(نييسنرف دونج ةعبرا مهنيب اليتق )١١ يتوبيج
 بلق يف ديدجلا نم خيخفتلل نودعتسي اوناكو
 تاودالا اوآبعو .ءالمعلا اودنح نا دعب .سيراب

 قوف ةفدهتسملا طاقنلا اوددحو .ةركتمملاو ةمزاللا

 .ةطيرخلا
 ةيفلسلا ةكبشلا نا تلد ةيلوالا تاءاصقتسالاو

 ناندل يف (هللا برحا ةلاف

 ناريا ةرافسو ءاسنرفو نارهط نيد ةقلح
 نيعوطتملا داطصت سيراب يف

 يبرعلا برغملا نم نيرجاهم لامع ند
 ةيمالسإلا زكارملا ضعب تلوحو

 ةنيعت ايالخوللا

 نم ءرَج يهو .ةيسنرفلا نايوغلا ةعظطاقم يف
 راذا يف ضيقلا ءاقلا نكل راحبلا ءارو ام تارمعتسم

 .خيخفتلا ةرفيش يف ,حيتافملا» ىلع يضاملا (سرام

 لصا نم دحاو .نييسنرفو نييسنوت ةنس اوناكو
 تايلمع لهس .يرئازج لصا نم رخآلاو .ينانبل
 .ةلقنتملا ةيرشبلا تاوبعلا كيكفت لامكتساو دصرلا
 .ًاريفو ىضاملا عوبسالا ةياهن ,ديص» ناك انه نم
 نا نم مغرلا ىلع .هتاذ دح يف ةأحافم لكشب مل هنكل

 هيناهت غيسا اوكساب لراش ؛يسنرفلا ةيلخادلا ريزو
 عباصاي «ةديصملا» تبصن يتلا ةينمالا ةدحولا ىلع
 .ةنداه

 عوبسالا ةياهن ةلطع يف ًاديدحت ثدح اذام
 ؟ ةيسنرفلا ةمصاعلا يف ةريخالا

 ناسين ؟6 تبيسلا لدل نم ةرشاعلا ةعاسلا ٍِق

 ًاقبطو ,سسحجنلا ةحفاكم لاحر حهد (ليربا)

 لزانم نم اددغ ,مهتروح ىف ةقيقد تامولهمل

 سيراب يف نيينانبللاو ةيراغملاو نييسنونلا
 تويب ىلا ىرخا ةعومجم تهجوتو .اهيحاوضو
 رايت ىلا مهئامتناب نوفورعم نويرتازج اهنكسي
 امه .نييبرغم اوفقواو .ناريا هكرحت يذلا ةيفلسلا

 نود) يوانفلا رمعو (بلاط) يودي ديمحلادبع
 ينانبل لصا نم يلاغنسو نييانبل ةعغبراو (ةنهم

 ,كولوب ليج .قيقحتلا يضاق ردصا اميفو .يرئازجو
 تايلمع يف امهعولض توبث دعب .نييبرغملا ىلع امكح
 نيفوقوملا ىقبا :اهدادعا ف ةكراشملا وا ريجفن

 ةبقارم ةرادا»١ ىنبم يف قيقحتلا ةمذ ىلع نيرخآلا
 تاشاشر اهنيب .ةقرفتم ةحلسا تردوصو .:يضارالا

 ىلع يوتحت تاجاجزو اهرئاخذد عم «”نئس» رارط نم
 ةنلؤالا تاقيقحتلا نم برعست امو . ةلئاس تارحفتم

 تافلمب صتخملا قيقحتلا يضاق اهارجا يتلا

 نا (سيراب تايانج ةمكحم نم ١5 عرفلا) باهرالا

 يبس
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 فو :1585 (ربمتبس) لوليا يف امهيلا بلط .يضاملا
 اسايكا امهلزانم يف اعدوي نا ؛لبانقلا فيرخ» ةورذ
 وعدملا ناب اضيا افرتعاو . تاره اد ةكدلم بكافحو

 مود يا 145|١ ٠ (سرام) راذاآ يف ءامهلخدا حلاص

 ةقلح يف :ةيموكحلا هتامهم كاريش كاج ديسلا ملست
 ةمهمي :توريب نم مهوتل نيدفاو اوناك نيينانبل
 ءالؤه دحا سيراب يف ريجفت تايلمع لاعتفا
 كلتمت ةيسنرفلا ةطرشلاو .حاسب همسا نيينانبللا
 اعبت ؛ناكو .هيلع روثعلل ةداج يهو .هتافصاوم
 ىلع داؤف قفار دق .نيييرغملا نييباهرالا تافارتعال
 ءاهريضحتو ريجفتلا داوم ملستل هتالقنت يف حلاص
 يف .سيراب يف ةظتكملا نكامالا ضعب خيخفت ةيشع
 «يضاخلا (يستيبب) لوطا

 سأر اهطاقتلا دعبو :ةيسنرفلا ةينمالا ةزهجالاو
 ْف ةمصاعلا تعور ىتلا ريجفتلا تاكبش يف طيخلا

 هذه عم ديدن رذحب تلماعت :ةبسانم نم رشا
 نيرخآ ءاكرش نع ثحبت ءاهئوض ىلعو .تافارتعالا
 قئاثوو ةيباهرالا «لفشلا ةذع» اهطيض دعب
 : تاددشسمو

 رابا رهش نا لوقي نم ةمث ةيلخادلا ةرازو ىفو

 بعرلا عرز رهش نوكي نال ًاحشرم ناك يلاحلا (ويام)
 ,/تانيعلا» قوفي لكش يفو ,سيراب يف يفلسلا
 .يضاملا (ريمتيس) لوليا ف تثدح ينلا ةقئاسلا

 جارفالل طغضلا سبل ةديدجلا ةحوملا نم ناهرلاو

 ةيروثلا ةيولالا ميعر :.شلادبع ميهاربا جروج نع
 يركسع قحلم لايتغا يف عولضلاب مهتملا ,ةينانبللا
 هيلع مكح دقو .ينويهص يسامولبدو يكريما
 يف ةيناربا تاياسح ةيفصت لب .ًاماع ١" نحسلاب
 نآلو .قشمد ماظن تارياخم ءورتسيام» فارشا
 تارابتعال :ةينلع تاماهتا هيجوت ديرن ال سيراب
 ,نانبل ىف تسلا نئاهرلا ةمالس اهنمو .ةفلتخم
 هنا : هتاءامتناو ةكيشلا سأر ةيوه نع تفشك
 .«هللا بزح» ىلا يمتنملا حلاص يلع داؤف يسنونلا

 تاركسعملا دخا يف باهرالا ىلع تابيردت ىقلتو
 رصانع ةئبعتب ماقو .نارهط يحاوض يف .ةلفقملا

 ىلا اهنينحب ةفورعم :ةيرئازجو ةيبرغمو ةيسنوت
 :ةيروس - ةيناريا ةياعر فو .ةينيمخلا ةيمالظلا
 نيذلا نييباهرالا ميظنتل ةيتسجول دعاوق ماقا
 .ىرخا ةيبوورا لود ىلا امك .اسنرف ىلا نولصي
 راكوأو ايالخ ىلع نوعزوتيو .ةروزم رفس تازاوجب
 هتلقتعا يذلاو .ةكيشلا يف يناثلا سآرلاو .لابقتسا

 نم .رجاهم دمحم وه سسجتلا ةحفاكم ةزهجا
 موش ةييدنو جةيسفرف نم :عووتمو لكلعت ناو
 ذيفنتو ةيناردالا تارابختسالا ىلا هئامتناب ةزهجالا

 اهنيبو ؛ةيبوروا ةمصاع نم رثكا يف اهتاميلعت
 .سيراب

 نييباهرالا نم ةديدجلا ةنعفدلا نا تفاللاو
 .ةريخالا رهشالا لالخ سيراب ىلا تلصو نيينيمخلا

 .فنعلا عِرز يف ةيصاصتخا تاعامج نم ءرج يهو

 دنع يشد. اييرقت ىضم ماع ىلا اهعئالط لوصو دوعي
 نمالا ةزهجا نم ةرشابم ةباقرل عضخت .خيراتلا كلذ

 دق ةيسنرفلا ةطريشلا تناكو . ءاسحخخما | ةيسنرفلا

 ,اهفوفص يف رافنتسالا ةجرد نم .ًارخؤم ,تعفر
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 دعب .سيراب يف رضحت ريجفت تايلمع نم ًاطوحت
 اومدق ,مهيلع ضبقلا يقلا نيذلاو .ينوييج ةيلمع
 اورقتساو .راطملا لافقال قياس خيرات يف .توريب نم
 )١” ولينيتنوف يف لابقتسا ةدعاق يف مهلوصو ةظحل

 كلذ دعب ةطرشلا اهتككف ) سيراب بونج ارتمولبك

 - تارجفتملا نم ًامارغولبك ٠ ىلع دبلا تعضوو

 - سيراب قرش  «نرام» ةقطنم ىلا لقتنا مهضعبو
 ناوخالا» يف وضع :ةيباهرالا ةراغملا» ريدي ثيح
 .هلاقنعا ىرح ,«نيملسملا

 ةقشلا نا ىلا تراشا ىرخا ةئنما تامولغمو

 ترثع يتلاو :ةريشع ةسداسلا ةرمادلا يف ةمخفلا

 (سرام) راذآ 4 يف ءاهيف لبانقو ةحلسا ىلع ةطرشلا

 اسنرف يف ةيتاريالا ةيباهرالا غارذلا رسك ..اوكساب

 يرصملا ىليل .اهتبحاص تفقوا نا دعب يضاملا

 قاطن يف لكدت .ساسح دايز ىعدم ٠ :رخاآ اصخشو

 .ةراودلا تاريحفتلا ةطيرخ

 ةيجيتارتسا ىف ةيسنرفلاةقلحلا نا ًاقيات تابو
 الول لكشلا اذهب طبضتل نكت مل ,ةينيمخلا باهرالا
 ف ةيناملالاو ةيلاطيالا نيتقلحلا كيكفتو رصح
 ١١ ىلا ىقريو ىلاطيا طيخلا سأرو .اهتاذ ةكبشلا
 .وناليم ةنيدم راطم ىلاو رياني / يناثلا نوناك
 باش فقوا :ينيتور شيتفت قايس يفو .اهموي
 نيب لمحي ناك هنال .يضخ ريشي همسا ينانبل
 تارجفتمب ةوشحم هتالوكوث ةضيب هجئاوح
 نيتيراطب اذ (روتسزئارت) بيج ويدارو .ةيكيتسالب
 دعبو .ريجفت اقعاص عقاولا يف امه .نيتفيزم
 ماقرا كانه تناك .ةيصخشلا هتركفم يف بيقنتلا
 ةيباهرالا انالخلا نيوانع ىلع تلدؤو .اهترفيش تكف
 ...ابوروا يف ةينيمخلا

 يف تطقس دق ىلوالا ةيفلسلا ةقرولا تناك اذإو
 راطم يف تطقس ةيناثلا ةقرولا ناف ءوناليم راطم

 ينيمخ طيخ ىلا ناتدودشم امهاتلكو . تر وفكنارف
 .ةدحاو تاقاقحتسا ةمانزور ىلا امك :دحاو يباهرا

 ةطرشلا تفقوا (رياثب) يناثلا نوناك ١7 يو

 «تلاعلا ردع ةرئاط فاطتخاب مهتم ًايناندل ةيناملالا

 ترج ثيح :1185 وينوي - ناريزح يف توريب ىلا
 دمحم ىعدي .ةيكريمالا ةيرحبلا نم رصنع ةيفصت
 سابع هقيقش تفقوا يلاتلا مويلا ىفو .ةدامح ىلع
 تاجاجز ىلع امهعم ترثعو .توريب نم مداقلا
 ديدش لئاس وهو ؛«ناثدملا» تارتن ىلع يوتحت
 ةزهجالا ؛دعن ام ُُق كلذك :هتفشتكا ءراحفنالا

 نم ةديدجلا ةعفدلا عم .يضاملا راذآ ىف ةيسنرفلا
 .نيدياهرالا

 نمآلا دوز .ةطقنلا هذه ىلا لوصولا ليقو

 معطم ىلا دئاع فتاه مقرب ةيسنرفلا ةزهجالا يناملالا
 يف ةرفيش لكش ىلع .هيلع ترثع :سيراب يف يسنوت
 سيراب ةطرش تعراسو .ةدامح ىلع دمحم ةركفم
 ىلع تصخحت زاهح عرز أ بامهرألا ةحفاكمد دفلكملا

 نودبطاختملا بكتراو .تاملاكملا تلحسو .فتاهلا اذه

 كشضو ىلع ةنحش» نا اوغلما ذإ . .ةرم تاذ ةوفه

 .«مكيلا .ًالجاع لوصولا
 ًاضوع .كرحتلا .نتدنع تررق ةيسنرفلا ةزهجالا

 لوأب تماقو .يصقتلاو دصرلا ةلحرم يف ءاقبلا نع
 تكسماو .يضاملا (سرام) راذآ 7١ ىف مهد ةيلمع
 ,ةرشع ةيناثلا ةرئادلا يف ,كامسا» ثالثب اهترانص
 داؤف : مهو .ناثيملا تارتن نم ًارتل ١7 مهتزوح يفو
 «(معطم بجاص ىسيع دمحم ؛بلاط) حلاض يلع
 ةيسنجلا نولمحيو .(يسكات قئاس) ةورع نسح
 ,هتاذ قايسلا يف تداق ةينمالا ةرانصلاو .ةيسنوتلا

 أسخيآ ةيئاكلا ةعفذلل .:اهتاذ ةدعلا
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 .ليانقو ةحلسآأب نيدحدم .؛ءاكريش ةسمخ فاقبا ىلا

 ةدسنرفلا ةظرشلا قارتخا ةئادب ىلا ارشؤم كلذ ناكو
 فشلا 2 و نات دو

 ةيئامثلا نييباشرالا 3 لوقيو .حضاو عوضوملا

 .سسيراب ىف ريجفت تايلمعل ريضحتلا لدص ىف اوناك

 لثم ,نيفوقوملا ضعب فرتعا ءبيهرتو بيغرت دعيو
 وهو .دهاش دلاخ هبيرقو (يسنوت) ةبيقروب يحتف
 افرعت امهناب :روطع ناريبتساو ريدصت بتكم بحاص

 مَث «يسيرابلا فيرخلا تاريجفت نع نيلوؤسملا

 ةطرشلا ادبطعاو .وليشتنوف ةياغ ايخم نع افشك

 .فتاه ماقراو نيوابع

 .اهنليرغو .ةرفوتملا تامولعملا١ نم ققحت دعبو

 ةكيشلا» يف نييسيئر نيمجن كانه نا تبث

 وا «سرايموك» ىوس اوسيل نوقابلاو .,ةيسنوتلا
 يلع .داؤف اذإ وه لوألا مجنلاو نييؤوناث نينعال
 ساآرلا١ ب هفصت ةيسنرفلا ةيلخادلاو . حلاص

 ماع اسنرف ىف دلو هنا هلجس يفو .«اسنرف ىف يباشرالا

 .ةريغض نس ىف هيدلاو عم سيوؤت ىلا داعو 8.١

 .ماع ةرتف شاع ثيح مق يف ةينيمخلاب قحتلاو
 اعانق ىدتراو ١1485. ةيادب يف سيراب ىلا لصوو
 لثم .اهاطاعت ةعضاوتم لامعا لالخ نم ادهيومت

 مولعلا مسقي قحتلاو .ورتملا ةقورا يف هكاوفلا عيب
 .روضحلا ىلع ةيظاؤم نود نويروسلا يف ةينيدلا

 «نرام ود لاف ةيريدم نم ةماقا ةقاطد ىلع لصحؤو

 . . تاونس رشع اهتدم

 نمالا ردرقتل اعيبتؤو .ةكيشلا يف رخآلا مجنلاو
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 ماع كبلعب ف دولوملا ...رجاهم دمحم وه ,يسنرفلا
 ىلا لصو دق ناكو .« هللا برك ُِق وضعلاو ن9 قام

 تقنتعا ةيسنرف نم جوزتو 19/٠. ماع اسئرف

 عرفل سيئرك تارايبحتسالا درهجا هفنصتو .حالسأالا

 .اسنرف يف ةيناريا ةيباهرا عارذو ؛ابوروا يف هللا بزح
 يف رهشا ةليط هتجوزو حلاص داؤف لبقتسا دقو
 ةراقسلاب امهتقالع :ديطوت يف مهيساو .هلرنم

 .سيراب يف ةيناريالا
 مقر اهسآر نع فشك ينلا يىل والا ةعفذدلا نكل

 ةزهجالا حاما قيرطلا تقش .تروفكنارف ْق فتاه

 ةفدصلا ءاشتو .ةدناتلا ةعفدلا ىلا لوصولل ةينمالا

 لاقتعا ىلا داق يذلا وه رخآ فتاه مقر نوكي نا
 ةعفدلا قاطن ِق ,نيرخاآ ةنسو نيديرغملا نييباهرالا

 فارشا ويف نوكرحتب اوناكؤو ,ةديصملا نم ةيناثلا

 نم بيرققلا دجحسملا لوح يذلا حلاص يلع داؤف

 هيجوتو ةئيعت ةيلخ ىلا ؛دارغنيلاتتس» ورتم ةطحم

 ناكو .سنوتو توريب نم نيدفاولا ددجلا نييباهرالل

 ةعفد كانه نا ةدسنرفلا ةطرشلا رداصم دكؤتو

 قيد تذخا :ةدشاردالا ةكيشلا ءايضعا نم ةنثلاث

 حيشرم ًافوقوم 5 دا مقرو . .اهلوح لاقتعالا رئاؤد

 تعمحجت ةديدج تابطعم نا اصوصخ . حمافتنالل

 تاعومجم لوح ,؛ةيسوساجلا ةحفاكم زاهج ىدل
 ىلا نارهط ًارخؤم اهب تعفد لايتغا قرفو ريجفت
 انه نم .ةروزم رفس تازاوجب اهتدوز نا دعب :ابوروا

 ناريا نم ةدفاولا ةجوملا ةهجاومل ابوروا رافنتسا
 .رئازجلاو برغم لاو سنوت ريع

 ةكيشلا, نا ينسرفلا نمالا رئاود عمعصحتو

 نانبل يف فثكملا دصرلا دعبو .ايوروا يف ؛ةينيمخلا
 «ىطايتحالا» ب ةناعتسإلا داحتا ٍِق تفطعنا

 .ةيبوروالاو ةيبرعلا لودلا نم ددع يف اهل رفاوتملا
 .تايسنجلا ددعتم يطايتحا .لاح يا ىلع وهو

 نييسنوتلل نكل .نييرئازجو نييرصم نييفلس مضيو
 وروم  يشونغلا رايت يمانت ليلدب .زيامتم عقوم هيف
 نارهط عم فوشكملا هؤطاوتو :ةيبالطلا طابسوألا ْق

 ةوطخ فو :يسنوتلا مكحلاب عفد يذلا رمالا وهو

 نمالل دكأتو .مق ماظني هناقالع ملعف ىلا ةثدرح

 ديلاوم نم .رمعم بيبح فيقوت دعبو .يسنرفلا
 :تارجفتم هتزوح يف و :يضاملا (ويام) رايا يف ؛ترزنب
 ءاول تحت اومضنا يسنوت .ةئثام نم رثكا ةمث نا

 مهتابترمو .ابوروا يف ةينيمخلا ةيباهرالا ةكبشلا
 .ماظتنا ُْق عفدت ةيرهشلا

 .رخآ يسنوت فقوا ثدح يتوبدج راحفتا دعبو

 نيب يسنرفلا نمالا طبر نسح هدومح يناودع همسا

 ًايحلصم اعطاقت سملتو .ةدحاولا ةكيشلا تاقلح

 مل يفاذقلا ددقعلا ناو اصوصخ .نارداو ايدنل نيب

 لالخ نم رآث نع ثحيبو .داشت ةميزه ؛مضهي»

 .ةيسنرفلا حلاصملا دض ريجفتلا لامغا

 شماه ىلع يسنرفلا نمالل تعمجت ىرحا ةقيقح

 تازاوجلا نا يه نتدنباهرالا نيتعفدلا لاقتعا

 تامهملا ذيفنت ُِق ةدئاس ةلمع تحبصا ةروزملا

 وفطت .ةينانبللا تازاوجلا دعبو رجالا ةعوفدملا
 يذلا رمالا وهو :ةيسنوتلا تازاوحلا حطسلا ىلع

 ىلعو .سنوت يف ةفرطتم ةينيد رصانع» نا الئاق
 ملو ؛ةروزمو ةميدق تازاوج لمعتست نارياب ةقالع
 .«ةيضاملا ةنسلا ةياهن ذنم ةحلاص دعت

 ةقلحلا ناف ايسنوت روبعلا زاوج ناك اذإو

 اهدعببط يلو ءانوروا منضاوعو مق نيه ةطيسولا
 ةيحاضلاو ينانبللا عاقبلا لهس يه ,سيراب
 ةكيشلا سو ؤرطوبخ نا تبثو .توريب يف ةيبونجلا

 ,نانيل يف يسارسالا ماظنلا ءالمع ىلا ةرشايم ةدودشم

 لما ايشيليما ميعز :يوتموملا 'نيسسخ لم
 يبرغلا بدالا ةدام نانسا ناك يذلا ؛,ةيمالسالا

 لوؤسم ؛يلدفطلا يحبص حيشلاو :رحاهم دمحمل

 دمحم نا تباثلاو ...نارهط يف ؛لمآ» ايشلدمل الثمم

 نيمآلا ميهاربا جيشلا ديفح وه رجاهم

 دينجتل سيراب يف نارهط ةرافس هب موقت يذلا رودلا
 تابؤ . باهرالا باكترا ىلا مهعفدو نيرجاهملا برعلا

 زكارملا ىلع نوزكري ةرافسلا ىنوؤسم نا ًاحضاو

 نيرجاهملا برعلل تايعمجلاو ةيمالسالا ةيفاقثلا
 راكوا ىلا اهضعب اولوح دقو .(ةيعمج ٠٠١ وحن)
 فوفص يف تارعنلاو تايبصعلا اوججحاو .ةيفلسلل

 امك .لمعلاو ةيرصنعلا فظشو ةيرغفلاب نيقوحسملا

 ةمظنا ىلقل طيطختلا ىلا اهرصانع ضعب اوعفد

 ةعزعز .لقالا ىلع وا .,ةيلصالا اهنادلب يف مكحلا
 ةحلصمل نادلبلا هذه ىف مئاقلا يبسنلا رارقتسالا

 ؛ايبدلو ناريا اهلومت تاكرحلا هذهو .ينيدلا رايتلا
 ةروتلا» 3 ,داهجلا» ةطفاب تحت اهتطشنا جردتو

 .«ةيمالسالا

 ام وه ,سيراب يف ةيباهرالا نييناريالا رابخا رخاو
 باهشرالا سوؤر نا ةيسنوت ةيمالسا ةكرح هتفشك
 يف نييسنوت نيعوطتم نع نوثحبي ينيمخلا
 تايلاج مضت يتلا لودلل ةيلضفالاو .ايؤوروا

 ةطخ انه نم .ةريبك ةيرئازجو ةيبرغمو ةيسنوت
 نأل ,اهيلع نيمدقلا درطو ةيمالسالازكارملا

 دقو ,ةنكدجلبلا :راويسول» ةفدحض لوقت امك

 رايتلا يمانت يف ثحبلل ةلماك تاحفص تصصخ

 .اكيجلب ىلا ةيراغملا نيرجاهملا طاسوا يف يفلسلا

 مل ةيسنوتلا ةكيشلا تاقلح نا ىلا ريشن نا ىقبي

 مهو .اسنرف يف نمالاب نيجلوملا نيقي وه اذه .لمتكت
 بارخل زاوم لكش يف طشنت دق يتلا تالايتغالا

 نا نم نوقثاو مهنا ريغ .نارهطو سيراب نيب ةقالعلا
 يف اهتورذ ىلا تلصو ةينيمخلا ةيباهرالا ةجوملا

 رايسحنالاب تآدذنؤو .يضاملا (ريمتبس) ) لوليا

 ىلع ,ينمالا رافنتسالا يف قيسنتلا ماما ًايكيتافارد

 طوحتلا نع الضف ,.ةيبرغلاابوروا ىوتبسم

 نكامألا يف ةيجاجحزلا نويعلا عرزو يئاقؤولا
 مقر : افورعم تاب يسنرفلا نمآلا راعشو .ةهويشملا
 ...ناب وذلاب ةيباهرالا ةرفيشلا أدبتو دحاو فتاه

 حابصلا ريذم
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 اهيديجتنارتسا ةلصوم
 روصن يف نوفلادب ءافلحلاو

 وودلا هيمحح

 ؛ةرم1/ رايآ 8  ؟- ندعلا  ةيبرعلا ةهيلطلا 7"

 : ليقارعلا عضو ونان | فلح لواحي امف

 .ناغير دلانور يكريمالا سيئرلا ىدل دعت مل
 ماعلا ىيتنت يتلا ةيناثلا هتنالو دهع ْق

 ةعافدتا ةلمرفل تقولا نم ءةامقب ١98/8 ليقملا | :.

 هاجتاب فوشتايروغ ليئاخيم ينايفوسلا ميعزلا
 ةيوونلا خيراوصلا لوح ةيقافتا ىلا لصونلا

 : .ابوروا يف ىدملا ةطسوتملا

 امويو :1480 رخاوا ةعافدنالا هذه تأدب دقل

 عدي ال امي اهبيلاود نارود ةعرس دتشت ءرحا دعب
 فادهالا طبخت نم جورخلل وتانلا فلحل الاجم
 ةيتايفوسلا ةمصاعلا ناو ةصاخ .اهضقاننو

 اهتازذ ةميدقلا ةيسلطالا تاحرتقملا ىنيتت تحبصا

 تالكشمل اهلولحو اهتاحرتقم اهنا ول امك اهحرطتو

 .يوونلا حلستلا قابس
 طغضلا رصنغ ةيبرغلا ابوروا تناك سمالاب

 تاردابم وحن رثكا بارتقالل نطنشاو ىلع ريبكلا
 اهتايصوت ربح دعب فجي ملو .فوشتابروغ
  ةيتايفوس ةيوست ةيا ةكرابم نآشب اهتارارقو
 ةيكريمالا حبراوصلا بحس اهنآش نم .ةبكربما

 نورك تافوذقمو .غنشريب زارط نم ىدملا ةطسوتملا

 ةطسوتملا ةيتايفوسلا خيراوصلا بحس لياقم

 . ١١ سإ سإ زارط نم ىدملا
 رارصآب ةيوونلا ةيوستلا ةيرغ تمدطصا كاذنا

 ةيناطيربلا ةيوونلا حيراوصلا لاخدا ىلع وكسوم
 خيراوصلا بابسح ةيلمع نمض ةيسنرفلاو

 نيلمركلا ديس نا ريغ .اهعزنو ةيكريمالاو ةيتايفوسلا
 لماشو لماكتم يفاطعنا جمانرب نم قلطني يذلا

 عبرلا ىدم ىلع .ةيتايفوسلا ةيوونلا ةسايسلل
 ءىحافم لكشب نلعا .نيرشعلا نرقلا نم ريخالا

 ١4/5 ربوتكا / لوا نيرشت يف كيفايكير ةمق ليبق
 رفصلا رايخ ىلع ةقفاوملاو .ددالاي طرش ءاغلإ

 ةطسوتملا ةينّحوراصلا ةحلسإلا عيبمجل يوونلا

 ةهجوملا وا ةطبارملا :ةيكريمالاو ةيتايفوسلا .ىدملا

 رايخ نا فورعملا نمو .ةيبوروا فادها وحن
 عم :ناغير يكريمالا سيئرلا حرتقم ناك اذه رفصلا
 هفلخ تفطصا دقو ١58١, ماع ىلوالا هتبالو علطم

 وتانلا فلح رئثاود ممج كاذنا هل تللهو

 .ةيبوروالا

 لفرعم يؤرإلا رول
 فوشتايبروغ ليئاخيم لواح كيفايكير يف

 ةحلسالل يوونلا رفصلا رايخ ىلع هتقفاوم ةضياقم

 وزغ يف ريثالا ناغير عورشمب ىدملا ةطسوتملا
 عافدلا ةردايم خيا لمحت يذلا هتركسعو ءاضفلا

 ىلا داغ يكريمالا سيئرلا نكل . 501 - يجيتارتسلا

 ىلع نوغاتنيلا روقص ةنثنهت ىقلتيل نطنئنشاو

 هذافناو يتايفوسلا خفلا نم صلختلا ف هحاجن

 :موجنلا برتح:عقرشم
 ةيناكما كلذ عم تزردا يتلا تاروطتلا هذه ءانثا

 تايوستن ىلا يكريمالاو ينام وسلا نيقالمعلا لصوت

 راشتسملا ماقانضرالا ىلع ةينعفو ةدوحم ةيوون
 ةنجافم ةرايزب لوك تومليه يداحتالا يناملالا
 عم كانه هتاتحامم لالخو ةيكريمالا ةمصاعلل ةتفلمو

 افقوم لمحي هنا ًاحضاو ادب ناكريمالا نيلوؤسملا
 ةيسيكرلا هماغم دجأ ناك كرتشم هيش ًايِبورفا
 تاحرتقمل ةلمتحملا ةيكربمالا ةباجتسالا ةلمرف

 .هتاردايمو فوشتابروغ
 نطنشاو يىلخت ىلع ددشي ديدجلا يبرغلا فقوملا

 ةناسرتلا ةيوست لياقم ءاضفلا برح جمانرب نع
 نم .ضرالا ىلع ةيكريمالاو ةيتايفوسلا ةيوونلا
 نييدوؤروالا ءافلحلا نما حلاصمب رارضالا هئفأش

 ةينييرلا عهكرت هزل يف ينعم هلا نإ .يجوكارتسلا
 .يتايفوسلا يوونلا بدلا ماما ةوق الو اهل لوخ ال

 مم ةيرغ
 ةيسايسلا فوشتابروغ تاعافدنا نا ريغ

 32 - 1. نا نال نيا: نرخ



 ابورؤا مساب ,ةيكريمالا ةباجتسالا ةلمرف ..لوك
 ةيبوروالا عتارذلا يف دجت مل ةيسامولبدلاو
 طاسبلا بحس ىلع مادقالا نم اهعنمب ام ةديدجلا

 يف ةفرطتملا تاهاخنألاو تارايتلاو زومرلا تحن نم
 .ىرخالا ةفيلحلا مصاوعلاو سيرابو ندنلو نوب
 رياريف / طابش ؟/ ىف يتايفوسلا ميعزلا نلعا كلذل

 نع نطتشاو عجارت طرش نع وكسوم للاخت 7
 ةددحم تايوستب اهلوبقو ,ءاضفلا برح جمانرب
 ةطسوتملا ةيوونلا خيراوصلا تالكشمل ةسوملمو
 .رفصلا رايخ ةدغعاق ىلع موقت ؛ىدملا

 ديزملا ىلا الإ دؤي مل اذه يتايفوسلا ميعزلا نالعا
 ةهبجلا يف قدانخلا لخادتو قاروالا طلخ نم

 يتلا ةديدجلا ةيبوروالا بلاطملا نكل .ةيبرغلا
 ىلع تزكر :ةريخألا ةرتفلا.يف بيرغ وحن ىلع تديارن

 ةياجتسالل هزفحي مالس لخزك خيراتلا لوخد سجاه ..ناغير

 - |" ى11لخب" ننام كنان - 5

 خيراوصلا ىلع رصنتقت ةيوست نم قلقلا معازم
 رابتعالا رظنب ذخات الو ءىدملا ةطسوتملا ةيوونلا
 ؛ةيوونلا خيراوصلا ناديم ف يتايفوسلا قوفتلا
 لا تاذ ةيكدتكتلا  ةيتايلمعلا, ىدملا ةريصضقلا

 .«رنمولبك ٠٠١١ ىلا ٠+

 حرط دنغ نويبوروالا وتانلا تالاردج نكي مل
 قلقلا نم عونلا اذهل جيورخلاو بلاطملا هذه
 ليئاخيم نكل .ةيتايفوسلا ةياجتسالا نوعقوتي
 ةيوستلا ةدارا هنطوتست ىذلا فوشتابروغ
 ةيجراخلا ريزو هلابقتسا دنع نلعا ةيوونلا
 هنأب مرصنملا ليربا / ناسين ١ يف زتلوش يكريمالا
 خيراوصلا ءازإ قلقلا اذه لك لمحبي برغلا ناك اذا
 اهتيوست ظيرل دادعتسا ىلع هنآف .ىدملا ةريصقلا
 ىدملا ةطسوتملا اهتاقيقشل حرتقملا رفصلا رايحب
 ركذ ذق يكريمالا يساموليدلا عم هدراوح ِق ناك اذاو

 كلذ زواجت هنأف ؛طقف رتموليك ٠٠١ اهادم غلبم ىتلا

 ٠٠٠١ غلابلا ىتح لمشيل ريخالا غارب باطخ يف
 .اهنم رتموليك

 ةددور ولا ليقارعلا مغر
 ام .ةميظع نم رثكا تناك نطنشاو ءافلح ةشهد

 ةديدج بلاطمك هحرط كلذ دعب نوعيطتسي يذلا
 مهافتلا ةطحم نم نييمظعلا نيتوقلا ثارتقا ةلقرعل

 ةيحوراصلا ةحلسإالا عزدل ةقافنتا ىلع ةريخالا

 مايالا هذه بقارملا هظحالب امم ؟ ىدملا ةطسوتملا
 قوفتلاب هيمسي ام ىلع ابوروا برغ زيكرن ديازت انه
 تاوقلاو ةنديلقتلا ةحلسالا نادم ّق يتايفوسلا

 نمو .وشراو فلح نادلب يف ةطبارملا ةيركسعلا
 ةيسوروالا تالجملا تاحفص دهشت ناعقوتملا

 ناملالا ةيجيتارتسلا ءاردخ دحا لوقي امك  ىريكلا

 نم ديدعلا  نيلرب يف ,ةيبرعلا ةعيلطلل»
 ىلع تايفوسلا ةردق لوح ةيمهولا تاهويرانيسلا
 ةيديلقتلا ةحلسالاب يبوروألا ونانلا حانج حاينجا
 لقث نم مغرلا ىلعو .نيركسعملا َنِيِب ةهباجم ةيا يف
 ةيوستلا قيرط يف تابقعك ةيبوروالا تاطارتشالا
 ةبرعلا عافدنا ةوق نا ًادكؤم ودبي :ةيوونلا
 لالخ ريخالا اهفده هاجتاأب ةيكريمألا  ةيتايفوسلا
 .ةمواقملا نكمم دعي حمل . ١9/17 ىئراجلا ماعلا

 ناديم يف حاجنلا اذه ىلا ةجاحي فوشتايروغف
 هجمانرب ىلا فارصنالا ةيغي ةيوونلا ةيوستلا
 ةابحلا تالاجم مومع يف حومظلا يحالضصالا

 روجعلا يكريمالا سيئرلاو .ةنهارلا ةيتايفوسلا
 هفصوب يكريمالا خيراتلا لوخدل الجعتسم ودبي

 امدنعو .حالسلا عزن ةسايس لجرو مالس سيئر
 ال امد انل دكأتب ىرخالا رصانعلاو لماوعلا فيضن
 ةيوونلا ةحلسالا عزن ةيقافتا دقع نا كشلا لبقي

 ةرشابم رثؤيس ةريصقلاو ةطسوتملا ةيخوراصلا
 جنرطشلا ةعقر يف يجيتارتسلا ديعصلا ىلع ايلعفو
 حلاصم عم مجسني هنا امك .ةيكريمالا  ةيتايفوسلا
 يه حلاصملا هذه .يموقلا نطنشاوو وكسوم نما
 ىلعو .نيفرطلا ةيجيتارتسل ةيقيقحلا ةلصوبلا
 .ةيلودلا مهموجح قع ِق ةغلامملا جذع ءافلحلا

 وكسوم يف نآلا 'نوركفي اذكهو .رمالا وه اذكه
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 ةئا ءاعدا ميدطتسن نلف .ىرخا ةرم ملا 5

 ا

75 

 لظت .«ينيطسلف  يندرا يلاردفنوك داحتا لامتحا» |
 ! ىف دمصتس ةمظنملا ةدحو تناك اذإ ام ةفرعم ١

 هيحاوف
 | ةيلخادلا تاضقانتلا ىلع بعللا ةيناكما نم تمرُحخ |
 ١ خمت مل يتلا تاضقانتلا كلت .ةينيطسلفلا ةكرحلل !
 ١ حتف ةصاخو .ةدوجوملا تامظنملا ناريغ . ًامات ًءاحما 0

 | تقفتا دق .ةيطارقميدلا ةهبجلاو ةيبعشلا ةهبجلاو .

 هترود يف ينيطسلفلا ينطولا سلجملا ٌسرك
 موي هلامعا متتخا يذلا .ةرشع ةنماثلا

 رساب ةطلس ىرخا ترم ٠ 4 تيسلا

 راظإ يف كشلا اهيلا ىقري ال يتلا هتناكمو تافرع
 ا .ةينبطسلفلا ةكرحلا

 يكسنحدرن ةنضرف نع نآلا نوديعب اكيَيِهاأ

 يذلا يموقلا نمالا نوؤشل رتراك سيئرلا ناستسم
 ..اعادو» ديفدد بماك تاقافتا ميصوت ةيشع لاق

 .«ةينيطيسلفلا ريرختلا ةمظنم

 , وا حمهانببحا ءاوس اهسيئرو ةمظنملا نا عقاولا

 1 دئاكملا نم اوتلفا نا دعب ريخبو ءايحا مه .مهانهرك

 1 تاونسلا ىدم ىلع مهقيرط يف تيصن يتلا ةديدعلا

 .ةريخالا ةرشعلا

 نا داقنعالا داس: 5 ماع توريب هترداغم دعب

 انذخا اذإ .ًايسايس لقالا ىلع .وجني نل تافرع ريساب '
 نم قيشمد اهتلذيب يتلا تالواحملا لك رابتعالا نيعب

 تناك يتلا ةمظنملا ددحو ٍِنا ريغ .هشيمهت لحا

 , ءيش لك لبق لثمت .اليوط ًانمز تيتفتلاب ةددهم
 ٠ يتلا ةيروس باسح ىلع تافرع رسايل اراصتنا

 , نا دكؤملا نم .ةليدب ةمظنم قلخ ىودج نود تلواح
 | دئاقلا ىغلا دقف . تالزانت نود متي مل تافرع راصتنا

 , قافتالا كلذ ,نيسح كلملا عم هقافتا ينيطسلفلا
 | مالسلل ةيساسا حيتافم هل ةبسنلاب لكشي ناك يذلا
 , نع دعتيي نا تافرع رطضاو .طسوالا قرشلا يف
 ' سلجملا هانبت يذلا رارقلا نا عم .ام دح ىلا ةرهاقلا
 مدع يف جدومن وه رصم عم ةقالعلا لوح ينطولا

 تافرع ةبغر ف كشلل ًلاجم كرتي ال هنا الا .حوضولا
 .كرابم سيئرلا عم ةحوتفم باوبالا ىلع ءاقبالا يف

 نع ثيدحلاب ندرالا ىلع قبطني هسفن ءيشلا

 ع

 ١ يتلا ةيبرعلا لودلا تاقياضمو نمزلا ة

ٍ 

 | راطا يف متي نا بجي يسايسلا لدجلا نا ىلع
 م .ةدحولا

 سرحتلا ةمظنم ةرداغمب ةهبح تماق اذإءانه نم

 وسو 0 - جرم 01 د
 ١ مالسلا ىلا علطتلا بحي ًادعاصق نآلا نم

 ١ ملال رايأ ؛غ 7١8 ددعلا  ةيبرغلا ةعيلطلا

 ةصاخ .بعص عورشم هنأب ًاملع ةدحوم ةمظنمد /
 5 5 ١ ةمظنملا عم راوحلا ن وضفرد 41 نييلبتارسالا ناو 0

 .«باهرالاب» اهنوفصي يتلا
 ن | راصتنا لهسي نا ةرورضلاب سيل .لاح ةبا ىلع ١

 رمتؤملا اذه نا لب ءمالسلل يل ود رمتؤم داقعنا تافرع
 ةوقلا هذهب ةمظنملا ةدوعل ىلوالا ةيحضلا نوكي دق .

 ١ ةراال / 3 م حا

 لالتحالا ىلع نامزلا نم 0 رورم

 قاطع ٌدَض هناك وديب لالاتحتلا اذه

 ٠ نم رثكا ىف نوشيعي يدوهب فلأ ةَذ كانهف ٠١٠١
 | ةقطنم نع كدهان ةئبيرغلا ةفضلا يف ةنطوتسم

 .سدقلا

 ىلا انه نولظيس مهنا نوضرتفي نونطوتسملا
 ال :ناطيتسالل مئادلا يرهاظلا لكشلا نكل .دبالا

 هجحو يف اقئاع اونوكم نا افلآ هم ل نكمي هنا ينعب

 تمدشه دقف . «نيدليئارسالا» ةيقب ةدارا اذإ مالبسلا

 .رصم عم مالسلا لجا نم تيماي ةدلب «ليئارسا»
 ددرت يف نمكت ةيقيقحلا ةبوعصلا نكل

 لعفي نا ديري اذام لوح يداعلا ,يليئارسالا»
 نا مهيلع بجي اذاملو .ةزغو ةفضلل ةبسنلاب
 ؟اوررقم

 اولواح اذإ مهنا نوفرعي «نييليئارسالا» ةداقلا
 .رطخلل مهضرعيس اذه ناف ءام رارق داجتاب عفدلا
 .اهلاح ىلع رومالا اوعدب نا اوراتخا كلذل

 < ةفضلاب ظافتحالا دوكيللا ديرب .ماع لكشب

 مض لواحي مل هنكل ؛تانطوتسملا ءانب عجشيو

 ادودحم اياحستا لضفيف لمعلا بزح اما .يضارالا

 ىلا  يدؤت دق تامواسمل دادعالا فدهب كلذو لمعلا

 تت ًانما رثكا دودح لياقم ضرالا نم ءزج نع يلحتلا

 .«ليثارساب»

 هذه كبكفتن بزح يا رطاخي اذامل ءلاح ةبا ىلع

 بقاوع نم كلذ هينعي ام عم تانطوتسملا نم ةكبشلا

 ادعتسم يبرعلا بناجلا نوكي نا لبق .ةيباختنا

 ؟ ضوافتلل
 يضارالا نم باحسنالا «ليئارسا» ررقت اناملؤ

 عقاد لهاك لقثت نأ نود احبر اهئارو نم ينجت يتلا

 ةحلصم مدخي رارق ذاختا مدع نا اذه ينعي له

 0 «لعثا ارسأ م7

 عومجم اما ب
 نم دحي اذه ناف :ةعرسب نوديازتي برعلا نا 0

 يفارغميدلا طغضلاف .ديعبلا ىدملا ىلع سيل

 .ي دوهد نوبلم 5 نآلا «ليئارتسا» ناكس لدغ

 امبو .نينويلم يئاوح ىلا لصيف برعغلا

 1 .«لدشاريسأ» تارايخ

 سجيس .ةيسايسلا ميقوتح برعلا ءاطغعا نال

 ,/ اهرود نع يلختلا ىلع نرقلا ةباهن يف ؛ليئارعسا» '

 ا

1 

 | ددع قوفيس برعلا نيبخانلا ددع نال ةيدوهي ةلودك
 .دوهدلا

 برعلا ءاطعا نود ةلتحملا يضارالاب ظافتحالا اما

 3, هيشا «ل ارباع 1 بجي هناف ةئسايسلا ا

 ا . يقرع .ساسا
 يضارالا ناكس نم نوريثك كشي .لاح يا يف

 نودقتعيو «ليئارسا» باحسنا لامتحاب ةلتحملا |!

 لوقت نا نود نم يرصنعلا لحلا تنبت دق اهنا (
 لامعا يف ةلصاوتم ةدابز ىلا تداق كوكشلا هذه .كلذ

 : .فنغعلا

 ' ,ةليلق نآلا ىتح ةيئادفلا تايلمعلا نا حيحص
 ةايحلا زيمت تابارطضالاو ةراجحلا يمر نكل
 ًافولام حبصا دقو .عاطقلاو ةفضلا ناكسل ةيمويلا
 قالغاو رانثلا قالطاب ةراجحلا ىلع دونجلا دري نا

1 

 ب + د0

 .تاعماحلا :

0 

 ا

 ؟ةيساموليدلا ٠

 رساي اهسأري يتلا ريرحتلا ةمظنمف .كلذ ررمي
 .ةلئحملا يضارالا يف رتهت ال 0 واع و إ

 ل قطانم ْق تدنب ينذلا تارمعتسملا ةيدلغا ناب املع

 | بزح دهع يف تذفن دق ةيجيتارتسا ةيمها تاذ
 ةلا 5

. 1 
0 8 
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 دولا حا ةيلاحلا ؛ ليئارساب» 5

 ١ نلامدرف قيقا يلق اذا مقا ١9517 ماع 1

 .ةقفص دقعل ضرالا نم يفكي اًمع «ليئارسا» ىلختت '

 ! يا نع فلتخي ال ؛يليئارسالا» لالتحالا نا
 نيحلسملا نينطوتسملا دوحوب الا يركسع لالتحا

 درطو يضارالا ممضب انلع مهضعب .بلاطي نيذلا
 ١ يمويلا رتوتلا ىلا نوفيضيف : نييتيطسلفلا اهئاكس
 ضرالا ىلع ارم اعارص لالتحالا نع جتانلا

 ةفضلا يضارا نم 5٠/ نم رثكا نا هركذ ريدجلا
 اهباحصا نم اهعازتنا مت دق ةزغ يضارا نم 24٠ و
 .ىرخا ءادشاو تانطوتسملا ءانبل

 ١ لئاسولاب لح ىلا لصوتلا نكمي له

 ةيسسل ال

50 

 ةيينلا تيس ين

 ْ : ناتيساسا ناتيقع كانه

 ١ عم ةقفص ىلا «ليئارسا» علطت يف نمكت ىلوالا

 نا ريغ .نيينيطسلفلا سوؤر ىلع نيسح كلملا
 نا نم ىوقا حيبصا يديطسلفلا ينطولا سحلا

 م 0

 0 وة

0 

 بعشلل ةينظولا قوقحلا ىلا ةنفاك و تفتلت ال

 نم نيريثك ةعانق يه ةيناشثلا ةرقعلا

 يف موي تاذ مهتلود نونئييس مهنأي نيينيطسلفلا

 / مهتيلاطم نع نوينيطسلفلا ىلختي نا ىناو

 ١ اهتلتحا يتلا يض

 | ١" رمتسي دق- يبرعلا  ؛يليئارسالا» ءادعلا رهوج

١ 

 ل

 لالتحالا اذه نأب فارتعالا ُِق بغرب دحا ال - :

0 
 اة ! ىرحا اماع |
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 كودوب هينور : ملقي

 ذنم نيسح كلملاب زيريب نوعمش ىقتلا له
 ةطخ ىلع ندرالا كلم قفاو لهو ؟ نيعوبسا
 وه امو ؟ «يليئارسالا» ةيجراخلا ريزو مالس

 ناغير اهب ثعب يتلا ةلاسرلل قيقدلا ىوتحملا
 يلود رمتؤم داقعنا عوضوم لوح ريماش قحسإل

 ١ ؟ طسوالا 3 ,مدنل ا لوح ظ

 هنع تفشك يذلا دعي تاباحال ةحاحب ةلئسا

 27 ير دهسا 0 سلا

 ؛ةيليئارسالا, فحصلا لك يف ىلؤالا تاحفصلا

 هذكل ,كلملا عم هئاقل ريح ىفن هسفن زيريب . سفا

 فقوم نا ءايرظن» دكا نيح احضاو الؤافت ىديا

 عم

 _- -_ م

 يدع

ْ 
 ا
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 أمم هتموكح فقوم نم ًابيرق حبصا دق نامغ ةموكح

 ةيئانث تاضوافمب مازتلالا ىلع قفاوم كلملا نا ينعي |
 ناجللا: لامعا ٍِق لحدتم هل :طقف يرمر رود ؛ةباعرن» ا

 فارطالل زوجي ال قالتخالا ةلاح فو ./ةيفارغجلا
 ادعتسم كلملا نوكيس قايسلا اذه يف .اهنيب ام ىف | صيلختو ,نايسنلا تايط ىلا تاق رساي فد | قيسم قافنا نود ىمظعلا ىوقلل ءوجللا ةكرتشلملا
 ريرحتلا ةمظنم ذخا نود ؛ليئارسا. عم ثيدحلل
 .نايسحلاب ةينيطسلفلا

 ٍِق ةيسايسلا رئاودلا تزكر فانثالا هذه ِق

 لوقي .ريماش ىلا ناغير سيئرلا ةلاسر ىلع .سدقلا
 ةمهم ةلمج ىلع توتحا دق ةلاسرلا نا زيريب ءاقدصا

 هذه عدي الا ريماش نم يكريمالا سيئرلا اهيف بلطي
 .رمت ؛ةيخيراتلا ةصرفلا»

 ةظحالم ردجت .رثكا تامولعم ةفرعم راظتناب
 ةلتحملا ىضارالا ف ةقدمعلا نيينيطسلفلا لما ةبيخ
 .ةرهاقلاو ةمظنملا نيب ديدجلا رتوتلا ببسب

 : قشمد يف حاتفملا

 بتاكم قالغا نا ةيبرعلا نوؤشلا ءاربخ ظحال
 ةعيطق- رضاحلا تقولا يف ينعي ال رصم يف ةمظنملا
 فظوم يا درطي مل نإ ةمظنملاو ةرهاقلا نبب ةيمسر

 ام ًاشماه نا اضيا ءاردخلا دكؤبو . .رصم بتاكم نم

 رضمل ةيسنلاب ةرؤانملل تافرع ماما احاتم لاَز

 .ندرالاو

 لتحل عسوب نا ريففتلا 0 لاك ةيا ىلع

 سيئرلا يدي ف ققملا 6 اهوَحو رصف ءاطغب !

 ؛ عارآلا بعشتت ةطقنلا هذه لوح .دسا يروسلا |!

 دسا ناف ..:نييليئارسالا» ءاريخلا ضعبل ةبسنلاب
 ددشتو :؛ليئارسأ» عم ضوافتلا ىلع ناقفتم نيسحو

 - ارا ىذا" ( ختان هلق

0 

 ب

 ! ةدسرعلا لودلا ؛ريرحت» ل نذإ ناكر ئازجلا يف شبح

 أ نيبقاره ةبسنلاب .ريرحتلا ةملظنم سيطانغم نم
 ١ ىلع لمعلا ؤه يروسلا فدهبلا ناك .نيبرخا

 | لك عضو لجا نم كلذو ,ةمظنملاو رصم نيب ةعيطقلا
 / 2 ةلماكلا قشمد ةرظيس تحت ةينيظسلفلا ةكرحلا '

 هتموكح ةقفاوم زيريب ذخا ول ىتح .لاح ةبا ىلع

 21 عليم عما ةعارم دادإ وأ وع هنيورقم يل

 عمجي ام اذه .ةقيقح ىلا يلودلا رمتؤملا ةركف لوحتت
 .«يليئارسالا» ماعلا يذرلا هيلع

 يلا د 0 و ١

 ا

 طة جبجبت و قشت
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 "َ مميت:

 0 ده
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 ةهظنملا لفتو « ليسا رسأ»

 نام ديرف ساموت : ملقب

 سلجملا «نونتليتارسالا» دداقلا بقار

 .اضرلاو عرفلاو ب بضقغلا نم يدايتعا

 ديدج نم رهظ يذلا تافرع رساب ىلا هجوم تلا

 «ليفايتساب اركدم ةينيطتلفلا ريرحتلا هدفك دّئاقك

 نم هنع ىلحت دق نيسح كلملا ناك يذلا  نامع قافتا - 1

 | يف كلملا ةمهم بعصيس كلذ نا ساسا ىلع لبق
 تاديدهت نم دبالا ىلاو ةرم «ءليئاريسا» لامش
 تادلمعلا كلذ ىلا فاضُي .ىودح نود ناك .ةمظنملا

 جيش: تاكا عقاو قه قيل + اذه !ناودبي نعلا

 | ًامامت ةّيح اهنا . .تمت مل اهنكل : تفعضو تمسقناو
 .«عاذدالا ىلع ةرداقو

 | ىلع نورضت نيدلا «ليئارسا» ةذاق نأ ةقرافملا
 ,لوقت امب نوثرتكي الو ةمظنملاب نوفرتعي اال مهنا
 نم مهل ذن اهناكو اهتاحيرصتو اهتانايب ىلع نودري

 رئازجلا ىف ينطولا سلجملا ماما هباطخ يف تافرع '

 ! 0 .2سدقلا هتمصاع» ينيطسلف نطوب '
 | عمو .تاونس ذنم ةمظنملا دئاق فقوم وه اذه ناك

 | تاعاس لالخ ريماش قحسا لعف در ءاج .كلذ

 ا”

 ةقرسو انئاذبا لحا نم انؤادعا خمونلا عمتجيا

 ي وق :ليئارعسا بعش نكل هتيا ردق ال - انم سدقلا !ٍ

 نوعفديسو نيينيطسلفلا ىلع ةثراك اهنا

 .ذفنت نل ةرماؤملاهذهو .دحومو |! '

 م 5-0

 ١ نم ..دبالا ىلا ليئاريسا» ةمصاع سدقلا ىقبتس

 حلسملا حافكلا ىلع اهددكأت بيسي ريرحتلا ةمظنمو ا

 .ثدحسس كلذ نا فرعن انك» نامع قافتا ءاغلإو

 .نمثلا غن «”بنب

 ةمظنم عبتيس ,يدبا باهرا يف شيعلا ديري يذلا

 ,رخا اقيرط ديرب نم اما .ةينيطسلقلا رنرحتلا

 «نيسح كلملا داجتاب ةرادقنفالا عيطلاب « هيلعف

 نا سلا:

 لله ءوضلا ينيطسلفلا ينطولا سلجملا طّلس
 / 5 تقولا يف .هتمظنمو تافرعل ؛ ليشارسا» ةبهارك

 "ل

8 005 

 9 م

 | لك عيطتست يذلا عوضوملا ؛.طسوالا قرشلا :
 بزح كلذ ىلع ةلثمالا نم .همادختسا بازحالا |

 ا

 ١ رامهناو «نييليتارسالا١ دونجلا لفق نيب تحوارت

 ىرقلا ىلع ينانبللا بونجلا نم خيراوصلا '
 ىذه نا حبحص .«ليئارسا» لاميش ٍٍق تاستوييكلاو ٍْإ

1 

 | ةفيحص تعفد اهنكل .ادحا حرجت مل حيراوصلا
 ١ ضيرعلا ظخلاب ةباتكلل :تسوب ميلازوريجخلا»

 0 ىلا و 5

 | ةرشع ةيداحلا يه ةراغ يف ,اديص ءانيم نم برقلاب
 .ماعلا اذه ةيادب ذنم اهعون نم

 ومانقلكجو تيدي تمع دل محو و ا

 ٠ ةيسنلاب ًأطيخُم ركازجلا يف ثدح . ام ناك يق اكدنع |
 تيماس نوديغ عفد امم ؛نييليئارسالا» ةداّقلل |

 ؛ليئارسا» نا لوقلا ىلا ءزترآ اه» ةفيحص ىف قلعملا
 ْ تاونس دعب ينيطسلفلا بعبشلا دوحوب تفرتعا دق

 رودلا لافغا ىلع لياقملاب انلمع اتنا ريغ» ةليوط
 انقلطاو لد .ريرحتلا ةمظنم هتدعل يدلا يزكرملا

 دق اهناو .اهضارغا تذفنتسا دق اهنأب تاحيرصتلا
 .خفلا ف تعقو

 1 ةمظنمد تافرع رهظ .تادحاألا هذه مضخ ْق اذه تافرع فقوم نال .اهئاغلإ '

 هيوم و

 طرف نع هاضر ريمادش قحسا ىدنا دقف .دوكدللا

 ىل ودلا مالسلا رمتؤم ىلا هقفارب ينيطسلف دفو داجبا

 وه ىدبا دقف زيريب ناسل ىلعو لمعلا بزح اما
 / ينواعم نا لب .قافتالا ءاغلا نع هاضر اضيا
 حتفتس ةكرحلا كلت نا اوريتعا دق زيربب نوعمش

 كراشتل ةينيطسلفلا ريرحتلا ةمظنم نم اهدب

 .زيريب هلضفي يذلا مالسلل يلودلا رمتؤملا ف ةيرحب |

 59 0 نيينيطسلفلا تيئادفلا عقاوم فصقب ًاقولأم نآلا
 ةيجراخلا ةرازو يف زيريب نواعم نيليدب فسوي اما

 نم رثكا مانيلا ةنلمع ِق لحعي دق ؛لادتعالا»

 ةمظحنم نا» تدثد

 يف ًاكيرش نوكت نا عيطتست ال ةينيطسلفلا ريرحتلا
 .«تاضوافملا

 نمزياو رزيع هدقتعي ام اذه ؛ عيطتست لهف

 ٍِ ىلع ةمظنملا ةدحول تافرع اب 4 دت |

 | تناك «ليئارسا» نا لاق يذلا .ةرازو الد ريزولا
 نيماعلا لالخ رشايم ريغ لكشب ةمظنملا عم ضوافتت
 ةداضملا تاحيرصتلا لك نم مغرلا ىلع نيمرصنملا
 دجتس اننا دقنعا يثناف لوقن ام لك نم مغرلا ىلع»

 نيذلا نيينيطسلفلا ىل تمد عم نيسسلاج انسفنا .

 . ناك ..ةينيطسلفلا ريرحتلا ةمظنمب مهروذج لصتت
 .نمّرداو هلاقام اذه

 21 و

 10ج

 0 ل

 | ١ةرا/ مو رعت رام

 06 ١ ؟ملال رايا 1 ١8" ندعلا  ةيبزغلا ةغيلطلا



 ىجراخلا دارتسالا لع دامتعالا دازت ىلا تدا ةيطفنلا تادئاعلا
 ع ياسارلا قوسلا ١ عتاب

 1 دوت نبوي بورت: رورو. 777 منح < ىءحست#  ةو# هه رو

 داصتقالاب 6 نيللحملا معظعم عمجب 7

 قيقحت نا :مهتاءامتنا فالتخا ىلع ,يبرعلا

 لكشب دمتعب ةدويشنملا ةيبرعلا ةيمثتلا /*

 نم ةيبرعلا نادلبلا هثدحت ام ىلع يسيئرو يسابسا

 اهيف يداصتقالا لماكتلا قيقحت ٍليبص ٍِق تاوظخح

 تالكشملا ىدحا ةيلاحلا ةثزحتلا ريتعت ذإ اهنسو

 نمو :ةيمنتلا قيقحت ليبس يف ةيسيئرلا تاموقملاو
 «يجيلخلا نواعتلا سلجم» ةيرجت ةيمها يتأت انه
 .ليبسلا اذه يف ةماهلا تاوطخلا .ىدحا اهرايتعاب

 ةكلمملا : يه ةيبرع نادلب ةتس ةعومجملا دذه حمضتو

 ةدحتملا ةيبرعلا تارامالاو ةيدوعفشسلا ةيبرعلا

 اهعيمج مضتو .؛تيوكلاو نامعو رطقو نيرحبلاو
 .ةمسن نوبلم ١5 ىلاوح

 تارشؤملا ىدحا ..لودلا نم ةعومجم وا ..ام

 وا .ةلودلا هذه ةوق ىدم سكعت يذلا ةييساسالا

 ةراجتلا ةكرحل يعلسلا بيكرتلا ءوض يف .ةعومجملا

 رخا ىنعمبو .اهل يفارغجلا عيزوتلا وا جراخلا عم
 نيتنثا وا ةعلس ىلع ام ةلود تارداص دامتعا ناف

 اذهل ةيجاتنالا ةردقلا فعض ىلع اليلد دعب طقف

 ام ةلودل .- ةيراجتلا تالماعملا زدكرت ًاضياو . دلحلا

 دعب ةدحاو ةيسيئر ةلود عم لودلا لع عوج وا

 يخلا نادلبلل ةلودلا دذه ةبعبت ىلع اماه ا ارشؤم

 تاقالعلا ةسارد ةيمها عينت انه نمو .اهعم لماعتت

 نواعتلا سلجم نادلب نم لك نيب ةيراجتلا

 5١م رايآ ؛  ؟4١ ددعلا  ةيبرعلا ةعيلطلا 1

 دبورولا قوسلاو نواعنلا سلجم نيد

 يح ١ فمما اةاطنا#

 ناو ق ضاق :ةكرتشملا .ةيبورؤألا قوسلاو يجيلكلا

 نمض- فدهي ًانيعم ًايميلقا ًاعيمجت لثمي امهنم ًالك

 ًاقفو يداصتقالا جامدنالا قيقحت ىلا_هبيلا فدهيام

 .امهنم لك لمع تاقلطنمو تايلآل

 ةراجتلا لكيهل يفارغجلا عيزوتلل عبتتملاو
 فوس يجيلخلا نواعتلا سلجم نادلبل ةيجراخلا
 اذه اهب رم يذلا تاريدغتلا ىدم روفلا ىلع ظحلدب

 يفف .نآلا ىت ىتحو تانيعيسلا فصتنم ذنم عيزوتلا

 قوسلا ىلا هحتت اهتارداص بلغا تناك نيح

 تناك امندب ( يلاوح) ةكرتشملا ةييوروالا

 تانالولاو ًاييرقت 4 ىلع الا لصحت ال نايابلا

 كلذ ذنم نكلو . 15377 ةاعلا لالخ كلذو ./4 ةدحتملا

 اذه يف ةيسابسا تارييغت ثدحت تآدب .نيحلا

 ةصحلا نوحتست نابايلا تحبضأف :هجوتلا
 طبه امذيب 7١/( ىلاوح) تارداصلا هذه نم ىربكلا

 ماع ع ,” ىلا ةكرتشملا ةييوروالا قوسلا بيصنت

 يوي ب  اهسلا ١9/ ىلاوش 8

 رقت /5 و 4 نيب ام حوارتي ةدحتملا

 دذه نم 22 ٍتادراولاب قلعتب اميف اما

 اهمجح ٍِق ارمتسم اعافترا .ظحلن انناف قاوسالا

 ثيح ةكرتشملا ةيبوروإلا قوسلا نادلي نم ةصاخ
 ماع /74 ىلا 191 ماع /70/ نم اهتيسن تغفترا
 قا نم نابايلا تادراو تعفترا امك ؛: 87*

 يذلا رمالا .اهسفن ةرتفلا لالخ ًابيرقت ٠١/ يلاوح
 نادلب تارداص طوبه نم مغرلاب هنا ىلا ريشي
 ناف ؛«نواعتلا سلجم» لود نم ةيبوروالا قوسلا
 .عافترالا ُِق ةذخا كللذ ىلوالا نم ةيناثلا تادراو

 ةسارد ىلا جاتحب ام اللخ كانه نا دكؤب ام وهو

 .كلذ ىلا تدا ىتلا لماوعلاو ةيانسا
 تارداصلا نا ىلا ةراشالاانب ردجت انهو

 اساسا تزكرت دق ةيبوروالا قوسلا ىلا ةيجيلخلا
 تادراو نم 5 يىلاوح) هتاقتشمو طفنلا ىلع

 .(ةعومجملا هذه نادلب ىلع ةنسوروالا قوسلا

 ديال ةيلودلا طفنلا قفاوسا يف رييغت يا ناف يلاتلابو
 انه نمو . تارداصلا هذه ىلع ةرورضلاب سكعنم نا

 طقنلا نم ةسوروالا قوسلا تادراو تدادزا دقف

 ماع ىف نط نويبلم ١؟* ىلا تلصو نا ىلا يجيلخلا

 قوسلا اهدهشت يتلا ثادحالل ارظن نكلو

 تاروطت نم اهتيقعا امو ةرتفلا هذه لالخ ةيطفنلا

 نا يعيبطلا نم ناك دقف .طفنلا راعسا يف روهدتو
 ظحلن اذهو .قوسلا ىلا ةيجيلخلا تارداصلا طبهت
 طبه 19/٠,. ىلا 198١ نم ةدتمملا ةرتفلا لالخ هنا
 يلحملا جتانلا يف طفنلا عاطق ةمهاسم بيصن
 ١61,77١ نم ةعوصجملا هذه نادلبل يلامجالا

 يناتلابو رالود نويلم 55,5575 ىلا رالود نويلم
 نم ةعومجملا هذهل ىلامجالا يلحملا جتانلا طبه
 نوسبلم ١18,547 7 ىلا رالود نوبلم 0
 .اهسفن ةرتفلا لالخ

 قوسلا نادلب تاجل دقف ىرخا ةهج نم
 رحب نم طفنلا رداصم ىلا ةكرتشملا ةيبوروالا

 ةصاخ ةروصي قفتت يتلا هتيعون نا ةجحب لامشلا

 ا ا .يبرعلا جيلخلا نا

 356 - | "نا دخلا نخب ةلاخلتلا -



 نا كلذ ةجيتن نم ناكو .قوسلا هذه تابلطتم عم
 قوسمسلا ىلا. وجدلحلا طفنلا تارداص تطيهش

 ١1986, ماع يف نط نورلم ”" ىلا ةيبؤورؤألا

 ماخلا لورتيلا نم فوسلا تادبراو ةبسن تحبصاو
 نباح ىف 15865 ماع 721 يىلاوح ةعومجملا هذه نم

 .15857 ماع يف ًابيرقت 4٠/ يىلاوح لثمت تناك اهنا

 ةدكرمحلا تاءافعاألاو ..ناد !اهدك و رذدلا

 ىهو ددصلا اذه يف راثتت ةماه ةيضق كانهو
 فورعملا نمف .ةيواميكورتبلا تارداصلاب ةصاخلا
 تالواحمي موقت يجيلخلا نواعتلا سلجم نادلب نا
 انه نمو .ةيواميكورتب تاعانص ءاشنا وحن ةداج
 هشتو .ضرغلا اذه قيقحتل ةدع تاعورشم ةماقا
 نم اهتارداص يطغت نا لمتحملا نم هنا الا تاعقوتلا
 قوسلا نم ابيرقت /5,ه نيب ام تاجتنملا هذه

 ف رمتسملا ديارتلا ءازاو .تايواميكورتبلل ةيملاعلا
 ةيبوروالا قوسلا تماق دقف :نادلبلا دذه تارداص
 راطا نا ةجحب .تاجتنملا هذه ىلع بئارض ضرفب
 ةيمانلا لودلل ةحونمملا ؛:تايلضفالل ماعلا ماظنلا»
 ةضاخلا ةيكرمجلا تاءافعالل ةيونس ًافوقس يطعب
 ,ددحم لكشب ةعنصملاو ةعنصملا فصن تاجتنملاب
 كلذلو .ةدح ىلع ةلود لكلو جتنم لكل ةيسنلاب كلذو

 يونسلا فقسلا زواجتب ةلود يا حمايق لاح يف كناف

 موسرلا لوعفم ناف :قوسلا لبق نم ددحملا
 ةليط ةلودلا كلت ىلع يرسي ةيداعلا ةيكرمجلا
 راثا يذلا رمالا وهو ,ةنسلا نم ةيقبتملا ةرتفلا
 ىدآف نيفرطلا ءاريخ نيب شاقنلاو لدجلا نم ريثكلا
 / لوالا نوناك يف ةيبوروالا قوسلا ةقفاوم ىلا
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 هذه نم ةلخادلا ةصخلا ةدايز ىلا 1985 ريمسيد

 نم ةيكرمجلا تاليضفتلا راطا نمض تاجتنملا
 عم ./78 يلاوحب .تاجننملا هذهل ةيسيترلا عورفلا

 كلذ نم رثكا ىلا نادلبلا ضعبل ءافعالا دح عفر

 فقس حبصا يتلا .ةيدوعسلا ةيبرعلا ةصاخو

 6, غلبت :لوناثيملا» تاجتنم نم اهل ءافعالا
 نا دعب كلذو (وكيا) يبوروا باسح ةدحو نويلم
 عفر مت ًاضياو .طقف ةدحو فلا ٠7١ زواجتت ال تناك
 ىلا ةدحو فلا 5177 نم «لوناثبالا» ىلع ءافعالا دح

 مجح عافترا كلذ ىدا دقو .ةدحو نويلم نم رثكا

 تاجتنملا نم ةيجيلخلا نادلبلا تارداص
 باسح ةدحو» نويلم يلاوح نم ةيواميكورتيلا
 اهنكلو ١1/85: ماع يف نويلم "5 ىلا «ةيبوروا

 براقت تحمصاف ةيلاحلا ةردقلا تكتل اليلق تطيه

 ىلا ةيسنلاب اما .ابيرقت ةدحو نؤيلم 5١ لوح نآلا

 .ةيبوروالا قوسلا نادلب نم ةيجيلخلا تادراولا
 ةبقحلا لالخ اهديازت ىدم روفلا ىلع ظحلن انناف
 ةسمخ يلاوح ىلاحلا تقولا يف غلبتو :ةساردلا لحم
 هذه تادراولا ديازت ىف لضفلا عجريو .رالود رايلم

 ىدل ترفاوت ىتلا ةيلاملا دئاوعلا نم ردقلا كلذ ىلا
 طفنلا راعسا ىف حيحصتلا باقعا يف راطقالا هذه
 ةردقلا رفوت ىلع كلذ دعاس دقو ١517. ماع دعب

 تادراولا تعفترا يلاتلابو .تادراولا ليومتل

 نمكتو .هسفن تقولا يف ةريطخو ةريبك ةروصب
 ناك اذاف هذه تادراولا ةعيبط يف ةروطخلا
 ةيساسا دراوم ىف اساسا لثمتي داريتسالا
 كلذ ناف يموقلا داصتقالا ةردق زيزعتل ةيرامثتساو

 داريتسالا ناك اذا اما .هيف بوغرمو لوبقم رما
 ةلاحك ةيفرتو ةيخذب  ةيكالهتسا تادراو ليومتل
 .ةروطخلا نمكت انهف  راطقالا هذه مظعم

 يعش نودت
 رفاوت نا كش ىئدا نود نم لوقلا نكمي انهو

 هذه فارسا ىلا ىبدا دق لاومالا نم ردقلا اذه
 .داريتسالا نم ديزملا مث نمو .كالهتسالا يف نادلبلا
 ةلوقملا حبصت د نا ىلا اضنا كلذ ىدا دقو

 لوا ًاجتنم نوكي 76 دبال كلهتسملا نأب» ةيداصتقالا
 لظ يف ًامامت ةحيحص ريغ ,اكلهتسم نوكي يكل

 لهسلا نم حيبصا ذإ .ةديدجلا ةيطقنلا ةيقحلا

 نوكي نا نود امختم اكلهنسم درفلا نوكي نا امامت

 ةرفوتملا ةيطفتلا تادئاعلا ىدوت نا لدب امه نم

 صيلقت ىلا يجيلخلا نواعتلا سلجم نادلب ىدل
 لاجم يف ةيديلقتلا ةيعبتلا تايلآو تارشؤم
 دامتعالا ددازت ىلا تدا اهناف ؛ةيجراخلا تالدابملا

 علسلل ىلكلا ضرعلا ةيذغتل يجراخلا داريتسالا ىلع
 تدادزا ىلاتلابو ينطولا داصتقالا يف تامدخلاو
 قويسلا يف رثكا اهحامدناو نادلبلا هذه ةيعيت

 هلك كلذ متي نا تاقرافملا نمو .ةيلودلا ةيلامسأرلا

 انجولونكتلا لقتو نادلبلا هذه عينصت معز تحت

 .اهل ةمدقتملا
 ىدل ةيجيلخلا قوسلا ةيمها تعفترا انه نمو

 هذه تحيصا ثيحند ةيبوروالا نادلبلا ةعومجم

 لد .اهتاحتنم فيرصتل ًايسسيئر القث لثمت قوسلا
 هد تارداص ىف ةثلاثلا ةيترملا نآلا لثتحتو

 ةقطنم نادلبو ةدحتملا تايالولا دعب ةعومجملا
 ةيبرعلا ةكلمملا ناف رخآ ديغض ىلعو .ةراجتلا
 قوسلل ردصمك ىلوالا ةناكملا لتحت ةيدوعسلا

 مث ةدحتملا ةيبرعلا تارامأآلا اهيلت ةيبوروأالا
 نييبوروالا نيدروتسملاب قلعتي اميف اما تيوكلا
 مث ايلاطيا اهيلت نادلبلا هذه سأر ىلع اسنرف يتأتف
 نيردصملا مها نكلو .ايناطيربف ةيداحتالا ايناملأ
 ايناملا اهيلت ايناطيرب يه جيلخلل نييبوروالا
 .اسنرف مث ايلاطياف

 ةقالعلا ةعيبط نع ةلئسا حرطت عئاقؤلا هذه
 لدايتملا دامتعالا راطا ىف لخدت لهف : نير وكذملا نبد

 اذه ىلع ةباجالا نإ ؟ ةيجراخلا ةيعبتلا راطا يف ما
 نا ىلا ريشتو قباسلا ليلحتلا نم حضتت لاؤسلا
 هذه ةبعبت راطا يف رودت تلاز ام ةقالعلا هذه

 ام وهو ةيلامسآارلاو ةيبوروألا .نادلبلل نادلبلا
 هذه تايداصتقا نيب ةيعبتلا طباور رارمتسا دكؤي

 اهيلع رطيست تناك يتلا ةيلامسأرلا لودلاو راطقالا
 هذهل يسايسلا ررحتلا دعب ميدقلا رامعتسالا لظ يف

 رثكا اهراثآو ةيعبتلا هذه رهاظم ودبتو .راطقالا
 جماريبلاو ططخلا بايغ رارمتسا لظ يف ًاءوس
 تاورث رادها ىف مهسا ام وهو ةينطولا ةيومثتلا

 دراومل فازنتسالا نم ديزم ىلاو ,ةيجيلخلا نادلبلا
 ىرخالا ةيعامتجالا راثالا نع الضف .نادلبلا هذه
 هيوشت ف اهراثا ةصاخ ةيعبتلا هذه نع ةمجانلا
 :ةدروتسملا تافاقثلا ىلع دامتعالاو ةيلحملا ةفاقثلا
 نم هزرفت امو نادلدلا هذه تاحتنم داريتسا ربع

 ةرظنلا ةصاخ .راطقالا هذه ىدل ميقلا ماظن ىف طامنا
 يتلا رهاوظلا رطخا يهو .جاتنالاو لمعلا ىلا
 نم حيصا انه نمو .نادلبلا هذه اهدهشت

 يف رظنلا ةداعا ةيجيلخلا نادلبلا ىلع يرورضلا

 صيلقت ىلع لمعلا ةيغب :ةيراجتلا اهتاهجوت ةعيبط
 :ةيلامسزرلا نادلبلا ىلع دامتعالاو ةيعبتلا طباور
 نيبو اهنيب لماكتلاو نواعتلا طياورب اهلاديتساو
 لب - صخالا ىلعو :ثلاثلا ملاعلا نادلب تاعومجم
 وحن يساسالا هجوتلا نوكي نا  يعيبطلا نم
 ىرخالاةيبرعلا راطقالا

 يلابجلا حاتفلا دبع

 ما _ اة أل رايأ ؟ 7١8 ددعلا  ةيبرعلا ةعيلطلا



 ةيلاملاو طيطختلا ريزو لئس امدنع
 ةيلاحلا ةموكحلا هتلعق امع ليلخ ليعامسا
 روهدت عنمل نيفظوملاو لامعلا لجا نم

 يداصتقالا لوؤسملا باجا ةيشاهعملا وعايش

 ف ريكفتلا بعصلا نم» : ةبراوم نود يسنوتلا
 كلذ رربو .«يلاحلا تقولا يف مهروجا يف ةدايز ءارجا

 دحا ريبتغت لوخدلا ةسايس ىف مكحتلا ةيلمغ نأد
 دقو .دالبلا هحهتنت يذلا فشقتلا جمانرب رصانع
 صيلقت لالخ نم جهنلا اذه ىلع لاثملا ةلودلا تطعا

 كلذ اوعبتي نا نيلماعلا ىلع كلذل نيماع ذنم ةنزاوملا

 ثالث وا نيتنس ةرتفل اهلمحتت نا ةيعامتجالا
 يداصتقالا طاشنلا ةدوع راظتنا ىف تاونس
 .تارداصلا ةكرح شاعتناو

 ؛لبدلخ ريزولا ناسل ىلع ءاج ام نا عقاولاو

 ةيعامتجالا ةيداصتقالا ةمزالا ديعب دح ىلا صخلب

 «تاونس عضب ذنم سنوت اهدهشت يتلا ةيسايسلاو

 :ضقانتو تاقرافم نمو ةّرم قئاقح نم هلمحت ام لكد
 لخادلا يف نيبقارملا نيب عامجا كانه ىلوا ةهج نمف

 ءوض يف ةيداصتقالا عاضوالا در وطخ ىلع جراخلاو

 لالخ تاعاطقلا بلاغ هتدهش يذلا ريبكلا روهدتلا

 راعش نم لعجي يذلا رمالا .ةيقاعتملا تاونسلا

 ةبحضتلاو فشقتلا ةرورضي ةيمسرلا تاطلسلا

 ؛ة مبا رايأ 4 5١8 ددعلا  ةيبرعلا ةعيلطلا 8

 سنوت يف ةيداصتقالا عاضوالا مقافت

 نأو اصوصخ .ىنوالا ةلهولل ًايقطنمو الوبقم ارما
 دق ةيمسرلا تاهجوتلاو تاديكأتلا هذه لثم
 نم ىودعلاب تلقتناو .دلي نم رثكا يف ترشتنا
 ةيمانلا نادلبلا ىلا ةيلامسأرلا ةيعانصلا نادلدلا
 ةقرافملا نا ريغ .ةيداصتقا بعاصم نم يناعت يتلا
 ىلع تاريربت نم دري ام يف ريبكلا ضقانتلاو ةبيجعلا
 له ١ يلاتلا لاؤسلا يف نمكت نيلوؤسملا ضعب ناسل
 اهعغيتي يتلا ةيداصتقالا تاسايسلا رودقمب
 ةمرالا نم جورخلا ىلا لعفلاب دوقت نا نولوؤسملا
 اذإو ؛ يداصتقالا طاشنلا ةدوعو ,ةيداصتقالا
 تاعاطقلا بلاطت نا لوقعملا نم لهف كلذ َّحص
 ةرداق تسبل تابخضت ميدقتب ةعساولا ةدعامتجالا

 ؛ةيعصلا ةيشاعملا اهعاضوا ةجيتن .اهلذب ىلع
 ةليلق ريغ تائق اهنم يناعت يتلا عقدملا رقفلا ةلاحو
 ؟

 ةيداصتقالا ةطيرخلل ةعيرس ةءارق نا
 هده يف لهاجمو لالظ نم همسرت ام لكي ةيعامتجالا
 عقاولا ىلع ءوضلا ضعب يقلت نا نكمي :ةنوآلا
 يتلا ةقيضلاو ةيعصلا كلاسملا ىلعو يسنوتلا

 ةهج نمق .اهيف اهسفن ةيقاعتملا تاموكحلا تعضو
 لكاشملا دعاصت تاوئس ةدع ذنم ظحالبد ىلوا
 تلوانت ةريصق ةرتف ذنمف ءاهددعتو ةيداصتقالا
 نم ديذعلا قافخا ةلآسم ةيملاعلا ةفاحصلا
 لاثم يضاملا يف اهيلع لّوع يتلا ةيعانصلا عيراشملا

 نم اهيلع قفتا تارايسلا عيمجتل عناصم ةثالث كلذ
 ةيلاطياو ةيناملاو ةيسنرف تاكرش عم نواعتلاب لبق
 يف لارت ال. يهو :ةجرجتلا هذه ىلع ةليلق ةاوعا دعبو
 ىلا عيراشملا كلت ىلع نومئاقلا رطضا .اهتانادب

 دارزتتسا ةيوعنح ٍبِنِسَي ايلك قا اينَرِح اهقاقيا
 نم ناكو .ةيلوا داومو تادعمو عطق نم تاجحابتحالا

 لفاوق ىلا فالا ةدع تخدضا نأ عيطلاب كلذ ةجيتن

 ةدلاملا رئاسخحلا نع ًلضف اذه . لمعلا نع نيلطاعلا

 .اهي ناهتسي ال يتلا
 نؤكي ال دق تارايسلا «ةغانص» عيراشم لشفو

 زمرلا ةباثمب ريتعب هنا الا :هتاذ دحب ةريدك ةيمها اذ

 كلتو .ىرخاو ةلحرم نيد ةيبلسلا تالوحتلا ْق

 تدنم ىذلا لشفلا مودلا ينعت ام يف ينعت تالوحتلا

 برغلا ىلعو جراصخلا ىلع ةنهارملا ةسايئ هم
 ةيداصتقالا ةيمنتلا قيقحت ةيناكما ف اصوصخ
 .ةيولطملا

 صوصخي نهذلل ةلئام لازت ال ةقدقحلا كلت
 لامآ تينب موي , تانيغبسلاو تانيتسلا ةلحرم

 ذقنمو يساسا لحك ةيبوروالا قاوسالا ىلع ةريبك
 ام كلذو .يغارزلا جاتنالاو ةرجاهملا ةلماعلا ديلل
 جاتنالا جماربو ةرجهلا ةسايس ديكآتلاب رسفي
 لود يف قاوسالا تاجايتحا ىلع ةدنتسملا يعارزلا
 .اسنرف اهتمدقم يف و ةيبرغلا ابوروا

 .ةقباسلا براجتلا عوضؤم ىلا ةدوعلا نودو

 اهلجس يتلا ةريبكلا تاعهجارتلا ىلاانه ةراشالا
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 ةهج نمف . ديعص نم رثكا ىلعو .ارخؤم داصتقالا

 عتمتت تتنافلا اعلا ىتحو سنوت تناك تارداصلا

 ةميق تلصو ذإ اهب ساب ال ةيطفن ليخادمب
 ٠١" ىلاوح ىلا ١586 ماع طقنلا نم اهتارداص

 ليخادملاو تارداصلا كلت نا ريغ .رانيد نويلم
 ةدايزو جاننالا ضافخنا بيسي صضلقتت تذخا

 طفقنلا راعسا روهدنو ,؛ةهج نم ىلحملا كالهتسالا
 اممو , ةيناث ةهح نم .فورعم وه امك . اريبك اروهدت

 نم اهباحسنا تنلعا سنوت نا قايسلا اذه يف ركذي
 اما .:كباؤا. طفنلل ةردصملا ةيبرعلا نادلبلا ةمظنم
 ةيناكما يف وهف ةيطقنلا تاروطتلا يف رطخلا نطوم
 تاونسلا لالخ ةقاطلا نازيم ىف زجع لوصح
 ةيبطقن تافاشتكا ثودح خدع لاح ُِق ,.ةمداقلا

 تادراولا ةميق نا طبطختلا ربزو ردقب ذإ :ةديدح

 نوؤدلب 5١ ىلاوح ىلا 1594١ ةئنيس لصت دق ةبطفنلا

 راديد

 تناع طفنلا لاجم يف يبلسلا عجارتلا بناج ىلا

 نيناديم يف ريبك رادحنا 'نم .ةيئاث ةهج نم .دالبلا
 امهو .ةبعصلا تالمعلا ىلع لوصحلل نييساسا
 مساوملا ليخادمو نيرجاهملا لامعلا تاليوحت
 ريغ نم ةيجراخ بابسا ىلا كلذ دوعيو .ةيحايسلا

 قمع ىلع فوقولا بقارملل نكمي ًامومعو
 ضعب ضارعتسا لالخ نم ةيلاحلا بعاصملا
 ةراجتلا ينازيمك ةيساسالا ةيداصتقالا تارشؤملا

 ةسارد يفف .ةيجراخلا ةينشويدملاو تاعوفدملاو

 ماعلا علطم ىف طيطختلا ةرازو نع ةرداص ةيئاصحا
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 ؛يناعي لظي تاعوفدملا نازيم نا نيبتي يلاحلا

 لصيس ريدك رجع نم .يلاوتلا ىلع ةعبارلا ةنسللو
 يف رائيد نويلم 55١ ىلا نيلوؤسملا تاريدقت بسح
 انويلم 57١ غلب دق زجعلا رادقم ناكو ؛14/1/ ةياهن
 44١ ىلا يلاتلا اعلا قف ضفخنا مث .1984 ةنس

 يسنوت رانيد نويلم 59٠ ىلا ديدج نم عفتريل انويلم
 .١ة 45 يضاملا ماعلا ْق

 ىلا لصو هنا ظحاليف .يراجتلا نازيملا زجع اما
 ةنس ًانويلم 844 و :1944 ماع رانيد نويلم

 نا عقوتملا نمو .1985 ىفًانوبلم 44١٠ و 42
 عساسلا قرفقلا درم ؛ ,ةنسلا هذه انودلم 156 زواجتم

 نا .تاعوفدملا نازيمو يراجتلا نازيملا رجع نيب
 تادئاعو نيرجاهملا تاليوحت نمضني ال لوألا
 ةدمها لقت ال ةيجراخلا نويدلا ةلأسم .ةحابسلا
 لالخ هتفرع يذلا عيرسلا روطتلل ارظن .قبس امع
 ةيعامتجالاو ةيداصتقالا تاساكعنالاو .تانينامثلا
 ةيندملا نوددلا ع ومجم غلب دقلف .اهنع ةمجانلا

 تارادلم “ , 18 و راند تارابلم “, ١5.1984 ةنس
 كلذ دعب ظوحلم لكشب تعفترا مث :قحاللا ماعلل
 نمو .يضاملا ماعلا يف رانيد تارايلم ؛ , ١5 ىلا لصتل
 ةنسلا ةياهن ىف تارايلم 4,١ ىلا لصت نا زدقملا
 .ةيلاحلا

 هدلا راشملا لكشلاب ةيجراخلا نويدلا دعاصتو

 هجاوت يتلا ةريبكلا تايدحتلا نم ةدحاو لكشي
 يف ال ,يبعشلاو يمسرلا نييوتسملا ىلع دالبلا
 .رضاحلا فرظلا ىف ًاضيا لب .بسحف ليقتسملا
 ةظفاحملل ةيجراخلا ضورقلا ىلع ةموكحلا دامتعاف
 مسرب يداصتقالا نزاونلا نم ايندلا دودحلا ىلع

 نا دعيتسملا نم ودين ذإ .جراخلل ةيعيبتلا ىدم

 فيفحختو رامنلا بلق ةروظنم ةرتف يف سدوت عيطتست
 ةنئادلا فارطالا طورش نم ررحتلاو نؤيدلا عبدك

 .اهطوغضو

 يف الصا نمكي ةلأسملا هذه ءازإ ةروطخلا نطومو
 عاضوالاو نيدلا ةيلمع نيب ةقيشولا ةقالعلا
 امسسالو :.ةيلخادلا ةيعامتجالاو ةبداصتقالا

 لامتحا نا ينعي امم .ةبعصلا ةيشاعملا عاضوالا
 ريجفت ىلا ىدؤي دق تادعاسملاو ضورقلا فقوت
 ةريبكلا دوهجلا اديدحت رسفي ام اذهو .عاضوالا

 ةيئادلا فارطالا عم نولوؤسملا اهلذبيو اهلذب يتلا
 .ةديدج ضورق ىلع لوصحلا ةيغب

 اذهل ماق لدلخ ليعامسا لاملاو طبطختلا ربزو

 رياربف / طابش رخاوا يف سيراب ىلا ةرايزي ضرغلا
 هنم نيرشعلاو يناثلا يف ىرجا دقو .يضاملا
 كنبلا راطا يف ترج .ةنئادلا كونبلا عم تاثحايم
 ه٠ غلبم ىلع لوصحلا اهرثإ ىلع عاطتسا يل ودلا

 رهش نوضغ يف هسفن لوؤسملا ماق امك .رالود نويلم
 ندنل يف ةهياشم تاثحابمب جرضنملا ليربا / نايسين

 ام ليمكت ةيغب .ىرخا غلابم ىلع لوصحلا لما ىلع
 رييستل تادعاسمو ضورق نم سنوت هجاتحت
 .ةنسلا هذه ةباهن ىتح اهروما

 ليلذت يف نولوؤسملا حاجن نا يف كش نم ام
 ىلع لوصحلاو ةنئادلا فارظالا عم بعاصملا

 « نجسكوأ ن نولاي» ةيناثمن ءاج ةديدج لاوما سؤوؤؤر

 بجوتي ام نا ريغ .ةنهارلا تابوعصلا لظ يف

 لانتل نكت مل سنوت نا وه نأشلا اذه يف هتظحالم
 .نييساسا نيطرش رفوت الول ضورقلا كلت

 نيذللا معدلاو حمهفتلا نم ديفتسا لوا بناج نمف

 يتلا :اسنرف اهنمو :ةيبرغلا لودلا ضعي هاتدبا
 تيب بيترت ةداعال ةادا ةديدجلا ضورقلا يف ىرتال
 ىلع ظافحلل ةماه ةليسو لب بسحو داصتقالا

 اعبط لخدي كلذو .يعامتجالاو يسايسلا رارقتسالا
 .اهتيجيتارتساو اهتاروصت راطا يف

 يتلا ةريبكلا ةنويللا كشالب وه يناثلا طرشلاو
 عم تاثحابملا يف اصوصخ نولوؤسملا اهنع ربع
 يف رظنلا ةداعا ىلا ةيمارلاو ؛يىل ودلا دقنلا قودنص

 يذلا حالصالا جمانرب ينبتو ةيداصتقالا ةسايسلا
 نا نآلا ظحالملا نمف .ةيلودلا تاسسؤملا هيئترت
 .ةيساق طورشب اولبق دق نييداصتقالا نيلوؤسملا
 لاكشآب معدلا ضفخ كلذ لاثم .ةديعب راثا تاذو
 ريرحتو ,ةيساسالا ةيئاذغلا علسلا نع ةريثك
 ماما بابلا حتف ئرحالاب وا :ةيجراخلا ةراجتلا
 موسسرلا ضفخ قيرط نع جراخلا نم داريتسالا
 ةميق صيلقت ىلا ةفاضا ؛ةيلاع بسنب ةيكرمجلا
 .ةيلحملا ةلمعلا

 نلعا يذلا فشقتلاو حالضالا جمانرب دعاس دقل

 عم روسحلا ميدمرت ىلع . يضاملا ماعلا فصتنم ُِق

 دعب .عسوا لكشب ةيبرغلا لودلاو ةنئادلا فارطالا
 .ةعيطق عوقو ةيناكما ملاعم قفالا ُِق تحال نا

 تامازتلالاب ءافيالا ىلع دالبلا ةردق مدع بيسب

 .ةيجراخلا

 مدع بحس ام اذهو .كلت حالصالا ةسايبس نا ريغ

 ىوتسملا ىلع ةريطخ جئاتن ىلا تداق دق .هلهاجت
 ددع ةدابز ىلا .:ىرخا بابسا نبد ؛تدا دقف .ىلخادلا

 تاريدقتلا يسح فلأ ٠٠٠ ىلا لمعلا نع نيلظاعلا
 تاعقوت بيسح نويلم فصن براقن ام ىلاو .ةيمسرلا

 ةلاطبلا ةلكشم مقافتت نا حجرملا نمو .ةقلتخم
 ددحلا نيدفاولا ناو اميسال .ةروطخ ةدح دعاصتتو

 دعب ةنس نودادزب لمغلا قوس ىلا نايشلا نم

 75٠ نع لقي الام نا نودقتعي نولوؤسملاف .ىرخا
 نع نيثحابلا ةمئاق ىلا نوفاضي فوس نطاوم فلأ
 144١. ةنسب ىتحو نآلا نم لمع

 رادحنالا ًاضنا كانه ةلاطدلا ةلكشم ىلا ةفاضا
 ةيقطنم ةجيتنك يشاعملا ىوتسملا يف عراستملا
 تالدعملاب روجالا ىوتسم عجارتو .يلاملا حخضتلل

 علسلا نم ديدعلا راعبسا ةلودلا عفرو .ةقيقحلا
 ةيشاذغلا علسلا نع معدلا ضافخناو تامدخلاو

 ودبت يذلا بعصلا عقاولا حمالم ضعب يه كلت

 ةرمتسم بعشلاو ةموكحلا نبب ليحلا دش ةيعل

 .رخآ ًانيح ةحضاوو ًانيح ةنماك ,فقوت نود

 نينئادلا ةقث لينل هدوهج لكب ىعسي ماظنلاف
 ةلاح نم دحلل ةديدج لاوما ىلع لوصحلاو
 ىوقلا تيتفت ىلا ىرخاو ةرئف نيب اجليو .روهدنلا
 ىسنوتلا داحتالا عم ىرح امك .ًايلخاد ةطغاضلا

 در ةيلمع ةيال ةبحر ةبضرا جوضنل ًابنجت لفشلل

 ىلا لاؤسلاو .ةديعب جئانن تاذو :ةبوسحم ريغ لعف
 ؟ كلت لابحلا دش ةبعل ىتم

 يىداصتقالا ةدسالا |
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 لمحت ةديدح ةيفاقث ةيرهش ةلحم

 لبق لوالا اهددع ردص (ةمدقملا١ مسا

 ةعيوق بيحن اهريدب «ييبداب نيكل

 يسنوتلا صاقلا اهريرحت ساريو
 .ىملاسلا بيبحلا

 ةلجن : اهتمدقم يف ءاج امك ابغا
 صضنلا ىقتلي اهيف :ةفيدحلا ةئفاقثلل
 ىصصقلا صنلاو .ةديصقلا يركفلا
 ةمحرتلا يلوت يهو . . .راوحلاو ةحوللا
 ةلجم اضيا يهو ٠ .اهققيجمت ىلا ةيانعلا
 ةديدحلا تاباتكلا نضتحت ةحوتفم

 .اهمعدتو

 دمحمل تاسارد ددعلا اذه نمضت

 ليتأل دئاصقو وشنالب سيرومو نوكرا
 اكئيوس لوو راجنلا دلاخو ناندع
 دمحم عم اراوحو وشيم يرث تاباتكو
 نفلا نع ىرخا تالاقم عم سيئب
 نأ رعشن : . بتكلا ضو رعو ِ ةغلأ

 .ايئانثتسا اروذ ىدؤتس ةلجملا هذه

 اعاد ال قروكيسو دير ايفاقث
 عساولا

 ب

 يضرعمل فلا يف ةديدخ ١ برغت

 3 يرصملا يحرسملا دقانلا لصاوي

 . حرسملا ملاع ُْق هثوحب ناحرس ريمس

 يف هل ردض ديدج باتك لالخ نم

 6 ةديدج براجن» ناونع تحن دادغب

 .«يحرسملا نفلا
 نفذ لوح زكرتت باتكلا لوصف

 طبار اهنيب عمجيو مويلا انملاع يف حرسملا
 عيمجف .بيرجتلاو ةبرجتلا وه دحاو 9

 ا ضرعي ىتلا ةيحرسملا تاهاجتالا ا

 م هك 2 ع وأ ع دع نع مف 0 "5 0 " 0. 0 ف 0 1 . ؟ ةيسا 7 0

 2ع

 يف رثؤتو شيعت اهنا ىنعمب الوا ةرصاعم
 ايناث ةديدحجو .مويلا يحرسملا نفلا

 ةديدج ةغيص دجت نا لواحت اهنا ىنعمب ىنعمب

 لمعو جرخملا لمعو لشمملا لمعل

 ثحعيبت نا لواحتو .حرسملا يف بتاكلا

 ام لك ىدعتت ريبعتلا يف لاكشا نع
 نم ةيحرسملا كاكشاللا نم هانفرع

 ,تخيربو لوقعماللا ىلا وطسرا

 اخالطصا اهسقتل دي نا رس يمي

 دشا ةدقعم هلوح نم ةايحلا ىري اروهمج

 اذه ىف بيكرتلا دشا ةبكرم .؛ديقعتلا

 نيو نرقلا نم ريخالا فصنلا
 #3 ا 7 - 8

 جيراغلاو تارغلا ..درإلا
 ىتلا ةي ةيثارتلا ةيلصفلا «دروملا» ةلحم

 دقانلا اهريرخحت سأريو دادغب نم ردصت

 ريخالا اهددع ردص ىسيبكلا دارط

 ةيخراتلاو ةيثارتلا تاساردلاب الفاح

 قلعتت ةيراضح اياضق ةحلاعمبو
 . اهتسرهفو اهقيقحتو تاطوطخملاب

 حالسلا ةينقن ةينقت : ددعلا ثوحيب نم

 دومحن ا جبس برغلا ديلع

 دنع يفارغجلا ثحبلا جهنم . يئارماسلا
 نب راشب .دوسا ركاش حالفل ىسدقملا

 دم قو ناقل نفق ما يسعدوب
 حرش يف يزيربتلا دنع وحنلا .يزوف
 . ٍلتفلا نيسحلادبعل رشعلا دئاصقلا

 أبيه ةيطغلا : يي ثبحابلا مدقيو

 ىلا نينحلا باتك» وه هققحن ايخعرات

 لهس نب دمحم 0 يبا (ناطوالا

 دمحم اما .يدادغبلا يخركلا

 يف ةلاسر» ققحيف يضارلا ميركلا دبع

 نم تاياورلا يف : ءارقلا هب لا ام

 . «فو رحلاب نيلاتلا

 اج عت ركل 102
 | دن سا اك

 ا تن م مناولة آذت عل ”يقاالثإ
 ايو 0 "زاجل يشف كوبا 3

 06--- 0 3 03 وع 1 21

 َّح 1

 507 مس وي يك
 0 كفا 5 لماع يمنا 1

 0 9 كك 0 فوكس رهط

 اما

1 0 

: 1 
 5 ةناطفاللاد د

 وو هللا 1 ١
 ب رش طك ضلا 20 ىلا ضل و ع يئس 58

 لكل 3 0 ل نغرخاب م 7 5 0

 ,٠ كج تاخاى ماابي ريدا دهتمإا لع
 - اكل ددعل اد 2 80 2 دعم زعبل ا الو

 م هدا نم يأ

 كور ور 2 1 دره عضم

 .'”تكوؤدلا 5-5 و د !دا ناك هم

 2 0 ا

01 

 رك اق 0 1



 تايفارغولببلاو سراهفلا مسق ينو
 ديسلا عماج تاطوطخم سرهف ؛ |رقن

 داع .د دادعا نم دادغب ىف ىلع ناطلس

 سابع تاطوطخمو + فوؤر مالسلا دبع
 ةيب رعلا ةغللا  عبارلا مسقلا  يوازعلا
 يدنيشقنلا ةماسا ذادعا اهمولعو

 عسل صاخ رد ..ةالفالا :

 ةيفاقثلا ةيرهشلا نم ددع رخا
 ريع حرسملل اضصخم ءاَح «مالقالاب

 فيضيل .ةيحرسم صوصنو تاسارد

 ةسسماخلا هئرود متع سراب _ رعلا مليفلا اجره

 نآاجرهملا ملقا كو 0 نرطاوم © دوا

 ىتلا ةلجملا هذه ىلا اديدج اديضصر
 اياضق يف ةصاخ ادادعا لبق نم تمدق

 . ةيملاعو ةيب رع ةيركفو ةيفاقث
 : أرقن ةيحرسملا تاساردلا لقح يف

 حرسملا يف ةيجارخالا ةينهذلا روطت

 ةلالطا :ديمحلا دبع يمال ىقارعلا

 لامك هلالادبعل يكريمالا حرسملا ىلع

 رمعل ديدج يبرع حرسم وحن :نيدلا
 دنع نونحلاب رهاظتلاو نونحلا .بلاطلا

 نمو . .ديمحلادبع ركاشل ريبسكش
 فسويو ىبسيقلا ليلجل أرقن صوصنلا

 يردبو يوارقع عفانو تشيربو ناعلا
 . اهريغو يوامسلا يدهمو ديرف نوسح
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 قلاخلادبع ناسغ لدسا ىضاملا .ليربا .ناسين رهش نم رشع عبارلا يف
 سماخلا ةيبرعلا (نيسلا ناجرهم ىلع راتسلا سيرابب يبرعلا مليفلا ةعيمج ريدم
 . مرصنملا . سرام راذا رهش رخاوا ذنم ةيسنرفلا ةمصاعلا يف مظتنا يذلا

 ةصاخلا ةيبرعلا مالفالا نم تاعومجم تضرع .ماعلا اذه ناجرهم يف

 . ةيعادب
 0س نا

0000 

 .ةيبرعلا |
 ةئسلا هذه هحاو هنا ودسبو .ةيرودلا هتاسلس يف سماخلا وه ناجرهملا اذه

 هيلا ةهجوملا تادعاسملا تضفختا دقف يلاملا معدلا ثيح نم ةديدع تايوعص /

 ةسسؤم ةيا نآلا دحل مهست ملو . فصنلا ىلا ةيسنرفلا ةيفاقثلا تاسسؤملا لبق نم |

 | اذإ .كحملا ىلع .ابوروا يف يبرع يئانيس ناجرهم لوا هرابتعاب .ةيمهالا غلاب
 7 ناجرهملا ناف الاو :هرارمتسا ةيغب همعد ىلا ةيبرعلا ةينفلا تاسسؤملا عراست مل

 5 .رارمتسالا نم نكمتي نلو رثعتي فوس مداقلا ماعلا يف سكاسلا ُ
 كنارنجبلا عقاو لقن ىلا ىعس ىذلا ناجرهملا اذه رمع يه تاوئس سمح ١
 أ قافآب ىسنرفلا دهاشملا فرع مث نمو .ًاديدحت اسنرف ىلاو ءابوروا ىلا ةيبرعلا |
 | موقي «برغلا عم لماكتم يناقث راوح ىلا الوصو يبرعلا عباسلا نفلا تاعلطتو '

 ١ اذه هلمتحي ام لكب .ةيسنرفلا ةشاشلا ىلا ةيبرعلا ةشاشلا لقن أدبم ىلع اساسا

 هحاطلا موسمخلا

 ناونع لمحي ديدج يديموك مليف
 ُْق ةري ومشت متي ؛(كحاضلا رتويبمكلا١»

 هققح يذلا حاجنلا دعب .نآلا دادغن

 ةضق بتك دقو .ضدادغب ىف بحو مليف
 جارخاو يدوبعلا يرابلادبع مليفلا
 . دادح بحاص

 ثدحتتو يثانيسلاو ينوي زفلتلا جاتنالل

 بناوجلا نم ددع نع مليفلا ةصق

 رخاس بولساب ةايحلا يف ةيعامتجالا
 ىتلا ةيبلسلا اياضقلا ةيرعت ىلا فدب
 . سانلا نم رثكلا هحاوت

0 

 تيوغلا رباه
 ارخؤم ةيتيوكلا ةمصاعلا يف نلعا

 ءايدالاو ءالعلا نم ددع زوف نع

 مدقتلل تيوكلا ةسسؤم زئاوجب برعلا
 هدب نيزئافلا زربا نمو . يملعلا

 ةمحرتلا) اريج ميهاربا اريج : ةزئاحلا

 مولعلا) لقع ميلس 5 ف ةيحساإل |

 مولعلا) ىبلعلا زاوف .د .(ةيسايسلا
 ءايحا) ابابلا يهز دمحم :(ةيفينصتلا

 .(ىبرعلا ثارَملا

 ةرشع ةدحاولا ةزئاحلا 78 غلبت

 عرد ىلا ةفاضا يتيوك رانيد فالا

 تبجح دقو .ةيريدقت ةداهشو ةسسؤملا
 ةيداصتقالا مولعلا ةزئاج ماعلا اذه

 نوكيس ماعلا اذه ناك ناجرهم

 رورم ىركذل !رظن ايئاثثتسا اناجرهم
 هقفارتس ثيح .هب ءدبلا ىلع اماع 4:

 يسنرفلا ىينغملاو لثمملا َناتنوم فيا
 ةنسلا هذه ناك ةرودل انبسكز نوكيس

 ررقتس ىتلا ميكحتلا ةنجل ساأرتيسو
 .ةيمسرلا ةقباسملا يف ةزئافلا مالفالا

 يل عباسلا نم رمتسيس ناجرهملا
 كراشتسو .هنم رشع عساتلا ىتحو رايا
 .تايسنحلا فلتغ نم مالفا هيف

 ةداع ماقت ىتلا تاقباسملا ىلا ةفاضالاب
 عويسأ)» لثم ناجرهملا شماه ىلع
 قوسلا م . (ةصاخ ةرظنإ و (داقنلا

 . ناجرهملا ةظشنا قفاري ىذلا ىراجتلا
0 

 000130 ا كو



 دحلا هي را ا
 روغملا 1
 ا

 »و 03

 راس ةيايادم ف

 ا

 اينكم مدنا نع فتكا ٠
 تاق مدع 0 راغلا يك

 لبق ماع يقلأ نم رثكا ىلا
 ةبتكملا خيرات دوعب دالبملا

 مت يتنلا ةديدحلا ةيراسثالا ل

 نيعبرا دعب ىلع ارخؤم اهيلع روثعلا
 اهيفو .دادغب يبرغ بودج ارتسوليك
 ةيئيطل | مقرلا نم نيفلا نم رثكا

 . 0 .يراهسملا فرحلاب ةطوطخملا
 نع اضف .فاشتكالا اذه ةميق

 0 ددحن 4 ٍئرعملاو يخيراتلا 0

 ءائبل ىسدتشا لكشلا نآلا دحل فرعي

 دقو .ملاعلا نم ناكم يا 8 ءام ةبتكم

 بيقثت ةئيه فاشتكالا اذه نع تنلعا

 عم نواعتلاب دادقب ةعماجل ةعبات ةيراثا

 ةيسارد دعب .راثآألل ةماعلا ةسس وما

 غلبتو اهميمرتو اهتنايص قرطو اهتايوتحم

 /١5/1 نايأ ؛  ؟>4 ددعلا  ةيبرعلا ةعيلطلا - ع”

 ركتلا نيني ىلأ
 ؛ يراوغملا ليكشتلا ين :ةبتكلا اسيا

 ماما ع 0 نيسعبسو نيرتمو
 .ًارتمتتس نيرفعو ًارتم غلبيف اهعافتزا

 ديعملا ُِق اهيلع رثع ةبتكملا هذه

 ماما ينيطلا قوباطلا اهئاثب يف امعتساو

 دونسملا رجالا نم .تيني دقف اهفوفر

 يتلا نكامالا يهو ةيبشخ ةدمعأب
 و ةعلاطملا ةعاقو بتكلا اهيبلع تاضت

 اهيلغ ركغ ىتلا مقرلا ريغ اضبا ةيئيط
 ةعاق يف مقر ةمثو .ةبتكملا فوفر قوف
 كولملا رخا ديئانوين مساب موتخم ةعلاطملا

 نييلبابلا
 نلعا امى ةبتكملا فوفر ددع غلبي

 ىلع ماعلا فرشملا رداجلا ديلو روتكدلا
 اقر 7 .رابس ةنيدم يف بيقنتلا ةئيه

 .ينيط ميقر ىفلأ نم رثكا اهيلع
 هذه ةدايز رداحلا يلا عفوتيو

 و

 1 قغ.فرشللا رذاحلا يلو 0

 ىرخا عقاوم ىلا لوزنلا نيح بسنلا
 . ةيلفسلا تاقبطلا 0 هدم نم

 هبيحع ةقدب تخسن لقف بتكلا

 رغصلا يف ةيهانتم ةيرامسم تاراشابو
 فلتختو .ةيرموسلاو ةيدكالا نيتغللابو
 نيب ام ةينيطلا مقرلا هذه تاعوضوم
 ةراضحب مقا ريطاسالاو خيرالا
 ايفارسغحلاو ةغللا مولعو دكاو رموس

 . مجاعملاو نيدلاو

 مدقا نضتحن يتلا هذه رابس ةليدم

 5 .نآلا ىتح ابنع فكشي ةبتكم

 ندملا نمض نم اهركذ درو .ملاعلا
 لبق ام رصع ف اهيلا ريشأ يتلا يضل
 اراتكه 45 اهتحاسم غلبتو .نافوطلا
 ىلا يبرغلا بونجلا نم افاياقب ددمتو
 ءارتم ١١٠٠١ لوطبو يقرشلا لامشلا
 يقرشلا لامشلا ىلا يقرشلا بونجلا نمو
 ةنيدملا روس ماما 0 م١٠ ضرغعب

 حطس قوف ارثم 4١ هعافترا غلبيف

 ثم ىندملا اهؤانب لكشي نيج يف ىرخبلا
 اقيقد اينارمع ًابولسا ةميدقلا ندملا لك
 ينيدلا ناكملا يهو ةروقزلا نم ًءادتبا
 يكلملا رصقلاو دباعملا اهب طيحت ' يلا

 دم سدس

 . ةينكسلا ءايحالا ملأ نمو

 تاييقئتلا ءاهتنا لاح َّق ةتكملا هذه

 ةساردل اديدج خدم سسؤتس اهيف

 ناك نا دعب ملاعلا يف تابتكملا خي

 ري خيراتلا ف ناتيتكم مدقا نأ ادكاس

 روشا ةبتكمو ةيردنكسالا ةبتكم
 .لاساب

 ةيرانللا تانمسلل أن
 ايم رارفا ف فادتقا ىف

00-0 

 رألا موه سب يا
 نم وهو عبسلا ايندلا بئاجع دحا
 هئاتن ثيح 6-0 رض تامارها كدقعا

 ةقدو ةسدنهو اطيطخي ,ىنفلاو ينارمعلا

 تاليلخبلل ةضرع وهف كلذلو ءاناشتاو

 ىنب دقو .ديعب نمر ذنم تاساردلاو

 راو اللا كج كال الخ و اي

 ةرفلا 6 ًاديدختو ةميذقلا ةنتوعرمفلا

 لب 6 انوش نيب ةروصخملا

 لك لوطو ًانادف رشع ةئالشب اهيلع
 هعافترا اما ارتم "1 هيئاوج نم بناج

 راجحالا انآ ىارتم 1< مق ردقيف

 رثكأب رباف# يرامعملا هماوق فل وت يتلا

 "ني سمر
 ءاج نيح يداليملا عساتلا نرقلا يف

 ىلا دادغب هتمصاع نم نومأملا ةفيلخا

 ا يب .رصم

 لك تقلطنا ه2 وسال
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 . مرفأ فوج ّك ةقحاللا تافاشتكالا

 .ةريبخ كاقرس لاول ضرعت دقو لب

 ىف ةيراثآلا تاثعبلا فاشتكا ناكو

 ىرتك تاطحت ثالثل ١864 ماع فيص
 ةحولو سمشلا بكارمو ةراقس مره يه
 نيخرؤملا زازتغا ثعبم :ديهشلا لطبلا
 ةيئادب نه مغرلا ىلع .راثآلا لاجرو
 ُْق كاذئا لمعتست تناك يتلا تالالا

 طساوا عم ن :.بكلو .يراثآلا بيقنتلا

 تايطعملا تروطت ثيح تانيتسلا
 نع فشكلا ىف ةثيدحلا ةيجولوتكتلا

 نيوكتلا لخاد ىرخا تاعغارف

 ةلواحم ابنمو .مرهلل يرحصلا
 مث نمو 51 ماع ةعشالا مادختسا

 تاجوم راشتنا قرط مادختسا

 تناك اذإو 191/8 ماع ةيسيطانغمو رهك

 تقو ىتح ةرصتقم ةيراثآلا تاثعبلا

 ناف ناكريمالاو نييسنرفلا ىلع بيرق
 ىف امهم افرط نآلا تلخد نابايلا

 ام مكحب .ةيرصملا راثآلا نع بيقنتلا
 ةينقت ةزهجا نم نويناباي ءارخ .هكلتمي

 . ةروطتم

 هب. تجرخ امهتافاشتكالا رخأا
 تراثا دقو .ةيسنرقلا تاثعبلا ىدحا

 .ةديدع ةيباجيا لاعفا دودر اهتاليلحت
 ةيساسح تاذ ةزهجاب تتبثا ثيحا

 مرش ا مجح نم هئاملاب ١٠ه لا ةيلاع

 لالخ نم حسملا تبثا ؛غارف وه ربكالا
 ارارساو ايافخو تارحح هيف نأ + كلد

 .ةريثك
 ةعشا اؤمدختسا دقق نويئانايلا اما

 ليجست ىلع ةرداق ةيقارتخا ةوق تاذ

 لخاد راتمأ ٠١ قمعب ةنولم روص
 ناك نيح يف .روخصلا نيب وا ضرالا
 نومدهتسم ناكرمشآلا نكوبراتتآلا
 ةرجح فشك ةيغب قلغلا مكحم ًاروظان
 نا نود ربكالا مرملا بونج ةيفلخ
 لخادلا ءاوه نيب طلخ ةمث كانه نوكي

 . جراخلاو
 ةيرصملا راثآلا ةثيه دمعت نيح يف

 ىلا نييلوذ ءاربخ عم نواعتلاب ايلاح

 اهيف عقت يتلا ةقطنملل ةطراخ مسر

 ةينوعرملا تاكلملا رياشم ر كا ىدحا

 رزنيللا هعشا مادختسا قيرط نع

 َُق يف حالمألا زيكو نع ثتصحببلاو

 ءدبلا ىلع لمعلا ةيغب روخصلا

 هذه ناردج ريوصتو: ميمرتلا تاءارجاب

 ىلع تاليجستو ةصاخ تاسدعب ةريقملا

 ةياغل ةضضختم ويدِيف ةَرِهجا
 نع ةديدج ةيملع قئاقح صالختسا

 تاغارفلاو خورشلاو روخصلا تاقبط

 .وفوخ مره لخاد تاوحفلاو

 - | ةارون نودمأت نانا - 3

 ةقيرطب اه عَ ير ,..ريخلا اهغليت

 لزدم ىلا ليلخ رع نم, انجرخو
 ىتح بايلا انقرط نا اانمو «ةملاس مأا

 .اولضفتا ., . .رابخالا هيأ . دلو

 هوو يهبجو 2

 الو لخدت الوا بابلا نإنع ر ,كا انهلغيي

 ٠ موي. لك اهاندتعا تاملكي .

 .نازسالا طبات .اينسنالا ,

 5 , ٠ 20سشيوردب لزنم ىلا
 ةلاس مآل 81 بابلا ا

 ف ةسلاج زوجعلا اننحنرأ , هتحتفو

 هتيأر يذلا رظشليا سفن .اهدخ .

 ١ .راجشالا كلت 1 نك 0 راذلا 'ء : نم ددع لتفو ةفظسملا 1 0 |١ وع "0

 4 لاس 1 اتيماقتا / لن لي سشيوردب ناك م 15 ىلع ان 3 ل يرو زو“ روجعلا 0 1
 -- يا ليلا ىلا ا ' 5 2 كنا 5 1

 |( تح . نيو 00 انضويب نااطوو
 دققف . ,, ديدنغلا أامظلاب انباع يقياتنا

 ىلا +نشيورد
 ْ 5 رد

 . ,رخلا عمست د ام دين ايف ْ

 ف ةايغللا ناإ 2 راتب لا 4
 5 لعجي اذهل لك ةيبلق ةمزااا ديحولا اهدلو 00(

 1 رجلا اذه دا *يع انآ ليحتل نم 7

 1 قبب الم .ب د نا

 ل ظ

 اهو هاوزييرحا

 0 ةديجا نادك زكي

 55 متكيب الها ةلئاق «ةملاس ما تجبر

 "2ك قات لكالاو . ١ ؟ لكيم

 ,ىتفعاز ,كلبا تقرع. امو . . اذا يردت

 4 اهتأدبم انلواختوإوب انوع يف تخرص

 اييجرتتخو (ةملاس مآ تاده

 1 نع اهدي ةعضاو رادلا نحضص 5 نكر

 لع . مهملاٍَنوَتْولا راجل هسبحت يفو

 طول باد رنا . ةيبرعلاةعيلطلا :

 ١ نقيرط يناةيبوزفلا هلا 0 نبمدلاو 9

 | 0 7 ا 2-2 ا + اهكايش نك 0 هيو هما م ل
 0 ىلع د ةفرشلل 0 وف 7 اذام همي نوتيزلا راحشا تحت |

 1 يفتن 8 سب 0 1 | ةبيكسملا ... . يزتخ,. .وه هنا
 ةييبحلاو ةحرفلا 6



 2 فادني 1 نعم دافي

 ىلوالا ةيمليفلا ةبرحتلا كني

 يداه لادبع يقارعلا جرخملل |[ ,[١
 اذه لبق مدق نا هل يس دقلف يوارلا

 بع ولو رخا اطيرش .طيرشلا

 نم مدق نأ دعب . هل يئاور مليف لوأك

 وهف ؛ ,ةيليجستلا مالفألا تارشع لبق

 يف انيسلل ةلودلا دهعم نم هجرخت ذنم

 .قارعلا ىلا هتدوعو يايفوسلا داحنالا

 قيثوتو .ةسدعلا ةيقئائوب لغشنم وهو

 ةسدعلا ىلا نآلا دوعي وه اهو :ةايحلا

 هتصق بتك ليوط يئاور مليف ربع

 0 فلؤم 2: ي مضبلا

 ةفورعملا .ةبيبعشلا ةيتويزفلتلا

 3 يهو قارعلا ف عساو قاطن

 ةباتكلا نا ودبيو .(قالحلا ىسوم

 داكي ادادغب يف بح» مليف ويرانيس نال

 نم مغرلا ىلع .نويزفلتلل ادعم نوكي
 ةسمللا ءافخال ةحضاولا جرخملا دوهج

 . هلع ةيئارنيسلا
 يف يجرفملا ضايف دمحأ دقانلا مدقي

 ؛ةم1/ رايا 4 - ١4 ددغلا  ةيبرغلا ةعيلطلا ع ع

 ا

 عباسلا نفل
 د.” سس ب وسع 13

 (دادنغب يف بح)و خوخ . مليفلا ليل

 ضرع ىلا .ةحضاو تاراشا لالخ نم
 ناجرهم يف «نوذفتملا» قباسلا همليف

 همس ومحا#» وووحصم»

 سير ١ ابي رخل ميلا ناج 1 ' يل ٍ ل ا يدافادبمل داش 15 نع
 ناد او و ساس دج ”هفعت سس ة ص 1

 ؟ ايديموكلا ٠ ان قرطي نم
 هده هوم. دنس »دو ويم دس ع ودع دسم فسد دوبمو دع دوه لع

 14ه ماعل يلودلا يثامنيسلا ةرهاقلا

 كاذنا اودكا دقو داقنلا نا ىلا اريشم
 جرخم يوارلا ىيداهحلادبع نا» ىلع

 هسجاش ناو ؛ ةعنصلا تاودا كلتمي

 ناك اذإو .روهمحجلا يعو نم تارتقالا

 ققح اهيف 0 دافا دبع
  ةديدجلا هتبرجت يف قفوي لهف مالفا نم
 وذ يئاورلا مليفلا اذهف  دادغب يف بح

 هيلع تناك امل رياغم عاقيا اف ةيصوصخ

 لؤاستلا اذه لظيو (ةقباسلا مهمالفا

 صضرغ) طيرشلا ةدهاشم دعب احورطم

 ةيا كانه هل نوكت نا نود سيراب يف

 طيرخ نكح لع ةيسنرفلا ةغلل ةمجرت
 كديرد هلثمو هجرخا ئدحلا (ريرقتلا١

 ةغللا ىلا ًامجرتم ناك دقف .ماحل
 ُِق عبني لؤاستلا اذهو .(ةيسنرفلا

 نوكي نآل ىعسي هنا ىتعمب :ةعزنلا
 حرطي نا نود ع« سانلا ةماع نم الوبقم

 .نيفلاو'ةايمللا يف 'ةيفرعم اراكفا مهيلع

 باصي ذإ :ةقرافملا ىلع موقي مليف وهف

 دوعي الو .هتركاذ هدقفي ثداحب لطبلا

 ةئباو هيف أشن يذلا يبعشلا يىحلا ركذتي

 نمحرلادبع ءانسو كالملا مساق

 عم هتاقالعو تاريخلا|

 ىلع ةفدصلاب فرعتي ةركاذلا هنادبقفل
 ناقتاب هنود يدؤي) دم م 7

 دما ل يفر يلا باطسيب

 ةحيتنو . سانلا

 يدؤت) هتنبا جور زتي كانهو , ةحالفلا 5

 ةصاخ ميعث لايقا حضاو دوربي اهرود

 هنم بحلتو (ىلوالا مديقلا دهاشم ٍْق

 هل دوعتف رخا ثدداح هل عقي مث . نيدلو

 قع بقرعتي دعي 8 انو .ىلوالا هتركاذ

 بهذي مث .هتحوز دلاوو هيئداو هتجو ْر

 هيف ًاشن يذلا ىبعشلا ىحلا نع ًاثحاب
 اهتينبأب ةقالمع ةئيدم ىري هب اذاف

 ىأل لوظ دعب فرعتي نا ىلا ةيلاعلا

 هدوقي ىذلا هتلحم ءاثبا دحا ىلع بعتو

 ,ةقراعم اقف نكسي ةديدج راد ىلا

 ىتلا ةميدقلا هضرا نمث ملستي يكل

 ابنع الدب هتضوعو ةلودلا اهزتنكا

 تاقرافملا رمتستو .ريناندلا نم فالآلا

 ناو ةصاخ ءمليفلا اذه ف ةيديموكلا

 ذاريجلا ةتبا نم نآلا جاوزلا ئوني
 ديالو . (نمح رلادبع ءانس اهرود ىدؤت»

 ىا .هدشر هيلا دوعي نا رمالا ةيابن ىف
 هيلع قفشا يذلا حالفلا ةندا هتحو ىلا

 ةرايسلا ُْق هنارظتني نيذللا هيدلو ىلاو

 ! بأ كيبلا

 اهنسامو . .لان اذ

 رودلا وه مليفلا يف ًاعانقا رثكالا
 يديموكلا نائفلا هادا يذلا يسيئرسا

 روهمج هفرع يذلا كالملا مساق

 لسلسملا يف ًايديموك ىقارعلا نويزفلتلا
 ىكلو .«ةئيدملا نويعو بئذلا» ريهشلا

 رثكا مليفلا ةصق ليمحت ةرئاد يف عقن ال
 ئه ىلوالا ةركاذلا نا لوقنف لمتحت امن
 .يرصعلاو ينارمعلا اهوحت لبق دادغب

 44 - ١ ةالرنا]1 نحانللا؟ 1من:



 اذه دعب دادغن ولا ةيناثلا ةركاذلا ناو

 تاونسلا يف اهباصا يذلا لوحتلا

 نارمعلا اذه لك ةددعتملا اهاياوز

 تارايعلاو عراوشلاو قدانفلا يف ديدجلا

 ةرثاد يف عفت ل يكل :كواقت . ةمخفلا

 ةيساسا ةيضق ةمث ناِف .ليوأتلا

 يف البقتسم رثؤتس مليفلا اذه اهحرطي
 .ةفرصلا ةيقارعلا امنئيسلا ةعانص

 دي ادا و تفْيلاتف

 هلاك فاعبولا ةواتلل نآلا ىتح

 ىبل يذلا طيرشلا اذه نا اذه 0
 نع اديعب ةهاكفلا ىلا سانلا ةحاح

 .ةمخضلا تاناجرهملا مالفا طورش

 لبق نم اهوبقو اهعيزوت يف ةيريهامج اللا
 ال مالفا طورش نع اديعبو .نيدهاشملا

 نأف مايا ةعبضب وتم اهضرع عودي

 مليف ريسفتلا اذه نم (دادغب يف بح

 ذخام ةدع اينف هيلع نا مغر .يريهامج

 حاملا ةلأسم اهزربا ,تاظحالمو

 مث نمو .ةصقلل ساسالا ثدحلاب

 هنا ريغ ءهيف ةيماردلا تاقرافملا ةبيكرت

 عييجشتلا لهاتست ةبيط ةرداب لظي
 ىار نم كانه ناك اذإو ,مارتحالاو

 . سي راب يف هدهاش نم ةصاخ (؛ هيف

 ةروص .يبرعلا مليفلا ناجرهم نمض
 ال كلذ ناف :نآلا دادغبل ةيحايس

 لا ةييكرت ثيح نم اللخ لكشي

 هنا نك .ايقئاثو ايحايس !(ليف سبيل وهف

 عوجلاو رقفلا دهاشم ةيؤر انيفكت

 هطقتلت ام هوجولا ىلع بابذلا موكتو

 اندالب يف ىبنجالا يلا ةسدع

 ىرخا ةروض مدقن يكل .ةيبرعلا

 . انناسناو ائندمو انرضاخحل
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 خيرات ضرسعي نيح ٠

 لع يل عيا ا - نآس | 0 1

 هلاسمأت ذم اكمل رش سلايل

 .بزحلاب لجرلا ةقالعو +18 41/ ةئس
 | ءانب يف لجرلاو بزحلا رود كلذكو
 . قارعلا

 ١ يبدالا تال دمتعي «ةيادبلا ذلمو ٍْ

 يف وهو .ثعبلا تح ا جس
 0 فراعب ةحاطالا 'ةأادَّغ ءاكرنما

 هاعسم حار ٠؛ .يلوغيد هنا اسو ؛. ١55

 يف هحاطمو 7-2 زئاكر مهقل ريكي
 ع اطملا كلت قولا 'لالقتستالا

 1 عابا# شل باكا دعلبوو

 ةسمح ذنم قارعلا

 ,رضاحلا انموي ىلا ةئس ةثاسمحوا:فالا

 0 تماق دم 0داراراعوتي دهيخ

 يا | ناين ريآل مط قرا ىلا قيردلا

 قئافحو ةيساسأ باع ةقاكنإ ب

 يف برعلا 6 هب عن

 زري (ثيدح بعت 0 تاب 5 وو

 نم عفرلل ةيمالا وخع ةشاينس :بتانكلا
 " لجالو ةلقاعلا ادنيلا ةيعؤت ئوضص

 ب عل و هلي َُس 0 :

 اعافترا عر 7-5 00 ةئيس 8 5

 ئسابيسلاو يمتلاو

 . ىلعا و تبتيم ىلا .دلبلاو.

 ءدالطسلاال دارنا بنوك سك يدا
 "تناك «قوفقحلا ؟ ةروتكد .ةسيب رع

 نقوم ِِك مويا ةأرملا ريرحم ناو .ةيِفا ارع

 ةههياوسالا ةسايمالا بادمدلا ١
 رد ادع كانه نا مغرو .بزحلل
 نا الا ةحالسفلا ين نلمعي ءايبنلا نوم

 يعوباو داصتقالل سشاعنا ف

 وبلا ةصاخو

 سرادملاو تايونانلا قي اظوصحلم 5

 .ةذديدعلا تايشاتملا نع اذع ٠ ةيئهتلا

 يف ناك املثم . ميلعتلا نا بتاكلا قريو

 ماع ىلا ئدؤي خوسلاو وه «ايوروا

 يقاقثلا روطتلل نكمي هليضفبو ..ديدج

 وب «تايببط

 يب نم 0 و 4 تلم

 4 يف لمعي نم م11 ,تافظوم ةرادآلا

 1س 7 ةيسنب يا .. تاعناص .لماعملا

 ' .قلماعلا تائفلا

 يديم 7 تا ل م

 نما هعبتامو .19ا/1 ةبس لورتبلا

 ؛ يتطوبلا

 نطولا تاراضح ا ربيع بزحلا

 كنتلا نود ةديعبلا جس لنَم يبرعلا

 ا ؛ ف ةدوجوملا سانجالاو نايدآلا فلتخل

 35 .هسفن قارعلاو ةيب رعلا ةمالا

 جاو دولا ةراشالا بتاكلا ىسني الو

 مهستاك .ةديدعلا 0 ف ةفاقثلا

 . ةفاحوولاو

 ْ بطسلا سدا نع 0 6

 5 هارت يذلا دم رعب

 8/0 4215 +4 ددعلا ب ع ةهيلطلا

 ام ةركفإ بأب تحت «بتاككلا ئريو

 ةدحولا نأ .«ةيبرعلا ةذحؤلا نع

 يلاتلابو  ةيمانيد ىلع يوظنت 0

 ,تدلو ةقيرطلا هذه لثمبو . كرخ نع

 نا دعب .ةيخيراتلا ةيودحولا تاكرحلا

 ..صاخشا ةدع وا صخش نع تقثبنا

 اهومأاقا ىنلا تاسسؤملا لصضفب كلذو

 ةيكلملل توؤدلا لفعلاف.: مهسفنا مه

 ظ ١ هلسلاف هيباك عويه ىلا ةيشن) ةيسيباكلا

 1 ةدحولا للا ىداا دفا عاينتربفل كلم

 دكاتقلا قورفلا نإ عم للا
ْ | 

 0 يدراوفاسو نؤتيرب نانئسروكو يسازلأ
 4 1 يب رغمو ا نيب هيلع يه امع ديزت آل
 ١ ٠١ ١ + جيو يرصم نب وا

 ا - نر ةياد يف لع تناك 7

 0 قرط نما .«ةيوقلا 0 .ةيلاردفلاو

 امص ١ دوو كالو يغلي ْنا

 0000 :ةيووعلا صخب يف لاخلا كلذكو
 1 قا رتل ةهجاوم. بتتايكلا يزعيو

 0 فج 0 هماظينو ثعلا ركف

 ١!ورويآ قاس لرابش ههبش د يذلا يقارعلا
 ناب .لوغيد يسنرفلا سيئرلاب
 وه ايلثم دحاولل صاخلا يسايسلا ركفلا

 .ةلود ةماقب كلذو. .دلبلا 0 2و 0 ةرظلا 6 تا

 0 0و 8 بتاكلا

 ط ريع َ ْ 20 ف ٍْ
 ل .يبدألا 'ةانعم ٍٍق ا

 ٠ تاتحلا# فادخها

 قل ٠ «ةيبالنئانعولا

 راركت ءاج لقؤ .كعنلا اما يداني يتلا

 ا ُِق كالو ةدنع كلذا

 هيف

 04 00 ا 111

 ( ةكشتس باتكلا هيلا اة ول 55

 يييوت نم مح (ةنداهن

 ع ا كلا ب جاوسو

 ٠ : 0 نم اذه 6

 5 / ىلع ا بتاكلا زسيكرت '

 / ىلا كلذ هعفدي لنا نود ؛ةيسك

 ظ ةيدومجلاو ةيسكراملا ند قيرشفتل

 ,هفقوم نم لعج نأ دعب
 نأ الع ,قارعلل ًافقوم كاذ يئادعلا

 ' ,ة ماسلا تاراثلا ىلع حاتفنألا ديما

 ءىدابملا , نم دجأو ةيركفلا تهاذملاوا



 سماد ةهيتتبيما»ستا»#» امم م

 ةيبرعلا ةعيلطلاب صاخ : ةرهاقلا
 .نارثع دمحا روتكدلا ةيحرسم [ ف |

 ىكيسالقكلا بدالا ذاتسا لب
 تضرع ىتلا .ةرهاقلا ةعماجب |“
 . (رانيدلا) ناونعب ىتيوكلا حرسملا ىلع

 رصبلا ةدوع) ناونعب باتك يف تعبطو
 اريبك امامتها تقالو (ىمعالا فيضلل

 .ةودن اط تميقا جيلا يف اهلي حب

 200 ةرهاقلاب ءابدالا ةيعمجب .ءارخؤم

 .ىدنطسق ىرخف روتكدلا دقانلا اهيف

 :ديقتلاو يزبيلكنالا بدالا دانا

 سردملا .,بزعلا يرسي روتكدلاو
 دمحا روتكدلا اهفلؤمو ءاهب باداب

 : ةيادبلا ىف لاق ىذلا :نامرثع

 حرسملا ةقرف تمدق امدنع .٠
 ماع يف ةيحرسملا هذه ةيتيوكلا يبرعلا

 فخحصلا نم ريثك اهتلوانت *١198

 ىح رسما ضرعلا اذه ناآلو . ةيتي وكلا

 قوسب مهسالا ةمزا قوسفع قف رهط
 مامتها راثا دقف (خانملا) ةيتيوكلا لاملا

 ةيحرسملا هذه تناك الو . انضيا روهدنملا

 ءارثلاو شحافلا ءارشلا عمتجم دقنت

 اهنا ىلع تمججوه املاطلو . نيريثكلا

 وا (ريقف عمتجمل وعدي ريقف حرسم)
 نفلا نع ةديعب ةيفسلف ةيحرسم) اهمال
 سيل اهعوضوم ناو راكتبالاو يحرسملا
 , . (ديدجب

 ةروطسا لغتست ةيحرسملا هذهو

 اهلغتسا نا قبس ةيقيرغأا

 ايديموكلا رعاش .سينافوتسيرا
 ٠هلإ سوتولب ةروطسا يهو .قالمعلا

 ١4/10 رايأ ؛ 5١4 ددعلا  ةيبرعلا ةعيلطلا- 1

 هع اوس بس وجا 0#

 ذ- 00-7

 نا ةيوطسالا 1 نسأل ا

 ال نم ىلا نابهذي ءارثلاو لاملا نا لوقت
 دجن كلذلو .ةماع ةفصب اهقحتسي

 ءاينغالا اما ًايئاد ءارقفلا مه لضافالا
 ولا ترفق .ةررطسللا لرقعاق

 .ةديمحلا قالخالا نم

 اذه بلقنا ول ثدحي اذام .نكلو
 ؟ رصببم هلإ ىلا ىمعالا هلالا

 تلعجو ىتيحرسم يف هلغتسا نا تلواح

 ءارقفلاو ى.ءارقف نوبلقني ءاينغالا

 يي تلعجو ءاينغا نولبقني

 / ثدحن اذام قرد دهاشملاو

 نبآلاو .ةجوزلاو جوزلا . مكحلا

 ثدحب اذام . .نهاكلاو .مداخلاو

 ِ؟ نازيملا بلقثي امدنع ءالؤط

: 9. ١ 

 نومضلاو اكشلا

 الئاق : 0

 .. هنشقانا اينف المع شقانا نيح
 ةهجوو لكشلا ةهجو : رظن ىتهجو نم
 يف الا نومضملا ىلحتي الو .نومضملا

 لكشلا .
 يرخف روتكدلا زيكرت ناك انه نمو

 نا عيطتست كنا : هلوقب كلذ للعو
 لمعلا نكلو .لاقم يف نومضملا بصت

 الو هلك ناسنالا نايك بطاخي ىنفلا

 مئاق لاقم بطاخي [ى طقف هلقع بطاخي
 مث ضرفب أدبي .قطنملاو ةجحلا ىلع
 لصت تاجاتئتسا ضرفلا اذه ىلع ىنبي

 ةجيتنلا ىلا .

 مسا »وم

 اقل . (رانيدلا) دار تضر تيكا
 ا و و وع

 د6 1 توبا صو##

 ديرتي - : يرخف روتكدلا لاق مث
 دعي اجاوب الاولز فثبدح نا

 . .ةزوطسالا ..دحاو ليبس الا
 حيتت اهنا ءاذه ققحب ليبس رطخا

 ام 7 كلا ليوأتلا نم ريثكل لاجملا
 هذه يف انه ثدحي يذلا لازلزلا وه

 ؟ ةيحرسملا

 ًادج ايو هدحئس ناونعلاب انأدب ول

 ىتم (ىمعالا بيدا رصبلا ةدوع)

 1 !؟ ريرض ىلا رصبلا دوعي
 نم اهضزم جلاعن نبا عيطحيف حب

 رصبلا ديعن نا نكلو .دسجلا ضارما
  نويعلا ءابطا رهما الو هللاو .ريرض ىلا

 وبا ناك الاو .اذه لعفي نا يف حلفا

 ءاكح نم ميكح وهو يرعملا ءالعلا
 نا هتمكح لضفب نكمت دق ةيناسنالا

 .نوتلم رعاشلا دركسالو .هرصب درتسي

 دعب ةيزيياختالا ءارسصت# ريبك ىهو
 . انها هرصب زريبسكش

 .قراخ ثدح ماما نحن نذا

 ةعامج ىلع (قراخ) ةفص سكعنتو
 اذه ةيرجت ىقبتو ةريبك ةيناسنا
 رارمتسا عم ةرمتسم ساكعنالا

 رصبلا حمل يف نولوحتي ءارقف .نمزلا
 ىلا .نولوحتي ءاينغاو. ,ءاسيتغا ىلا
 . ءارقف

 بيكرتل ديدج ليكشت اذه
 . هنيعب لازلزلا اذه نا لب .يعامتجا

 ل هئودحح ىلع بترتيس اذام نكلو

 فلؤمك  ثدحنا نا عيطتسا ال ىننا
 لب .قطنملا ةغلب لاخملا اذه يف -

 ةتودحلا نال ةتودحلا| ةغلب ةحع ندا

 ثادحا رئاس يف زوجي ال ام اهيف زوجي

 . ةيمويلا ةايحلا

 حرس را 1 ربا

 روتكدلا راتخا ل : ىسفن لأسا نيح
 ةحلاعم اهحلاع ةروطسا نايثع دمحا
 .يحرسم بتاك اهزواجتي نا نكمي ال

 .ءارثلا بر .سوتولب ةروطسا يهو
 اذال : اضيرم امئاد روصي ىذلا ..لاملاو

 لازلزلا اذه ققحت ةروطسالا هذه نال ؟

 ًايعامتجا اليكشت نا دجن ىرخا ةحلو
 نعت دف

 رعاشلل (سوتولب) ةيحرسم يفو
 يرن سيناموتسي را ميدقلا ىقيرغالا

 ول ثدحي اذاف . اريرض لاملاو ةورثلا هلإ

 * ارسفيع خنبفا
 اذه لاحملا ملاعو .لاحملاب انادب دقل

 يي عر عئافوو ثادحا ُِق ققحتي 5

 ىلع ة ةيترتم ةيقطنم جئاتنو ٠ .قطنملا ىل

 .اضيا قطنملا 4

 تبسائم انه ةتودحلا لكش نذإ

 نا بتاكلا دارا يذلا عوضوملل

 . هقرطي
 ىلع ترهظ نيح تيمس ةيحرسملاو

 ا يبرعلا جرششلا ةنساجت

 |ميف رائيدلاو . نابيدلاو مساب  ةرم
 اريثك هيف نال ؟ مل ٠ ةقفوم ةيمست دقتعا

 نسم ريثك اهيف ةروطسالاو ٠ طيسبتلا نم

 ريخلا هلإ نا لوقا نيخ نذا ل

 يف لقنلف .عارص يف (مئاد رشلا هلإو
 يف (سيروزوا) هلالا ةميدقلا رصم
 نا ديالو .(تس) رشلا هلإ عم عارص

 .ىرخالا ىلع نيتوقلا ىدحا رصتنت

 هلالا هقيقشب (تسر هلالا لشميو
 انه تمسح ةكرعملا امنيب (سيروزوا)
 كانه نا نذإ دبالو .رشلا حلاصل

 ةودنلا قف 5 نوكر دانشملا

 46 - 1[ 11 111 قاطمال ةلتخام1



 كانهو .رشلا راثا وحمي د يذلا مقتنملا

 هلالاب تاقعلا لزني يذلا (سروح)

 هلالا عيرصلا قيقش وهو (تس) ريرشلا

 ءانلاو 76 داع لوقنو .(سيروزوا)

 رصتني نا عاطتسا (سروح) نال

 يهو (سيروزوا) اهب ءاج يتلا ةلاسرلل
 ةئينامطلاو ةداعسلا رمشنو ضرالا ءايحا

 . اهئاجرا يف

 يا .ةروطسالا قطنمب ثدحي اذه

 بلطت نأ آبتدزا اذإ مهني «ةروطتلا

 لاحم يف الا هبلطن نا عيطتسن ال لاحملا
 نمو .ةروطسالا قطنم ةغايض ةداعا

 ندومضم نائع دمح | روتكدلا ذدخا ائه

 ثحبلا عضوم هعضي يكل ةروطسالا

 رييك ردف ثادذحا لالخ نم ةشقانملاو

 نرعلا ١ عادبألاو 79 مع ين فالارغ

 - |3111 لولا كلانا 17

 اذام) شقانن نحنو ةيئفلا ةعنملا نم

 رئاصم يف رانيدلا مكحتي نيح ثدحي
 ريس قاب اه. نأ ... .. نت قاسإو رشبلا
 . (رسيب عيضي

 ىرخف روتكدلا 00 نا دعبو

 يف ةروطساللا ماهلتسا نع يدنطسق
 ضعب نع ثدحتي ذخا ةيحرسملا هذه ' 32

 : لاقف ةباتكلا نف ىلع ذخاملا
 يف اومس لثمت ىحصفلا ةغللا نا

 عيطتسي اال انه نمو .اهب قطانلا ةيلقع
 عاطتسا نم الا ىحصفلاب ثدحتي نا

 ةفيطللا يناعملا كلت ىدؤتل اهرخسي نا

 . ظيلغلا سحلا ىلع ىصعتست يتلا

 ارنا يل جيب ةيح ل136

 يا صنتقت نا ديرت .دادجالا رمع يف

 هل يرتشت الفط ناك ولو ىتح جوز
 هذه نا قدضت نا نكمي لهف .ىولحلا

 ردضت نا نكمي قيمع ركف تاذ ةأرملا
 فلأ كششا ؟ ىحصضفلا راوخلا ةلمح هئنع
 .ةرم

 ىدل ةقرفت ةمث نوكت نا دوا تنكو

 ةغللا همادختسا يف نامثع دمحا روتكدلا
 . مهتداسو موقلا ةلفس نيب ىحصفلا

 .ةماعلا اوملكت نا ةلفسلاب قيلالاف
 يرخف روتكدلا تاملك رخا تناكو

 ةزفحم اهتايوتسمو ةفللا نع يدنطسق

 سفن وه يذلا .بزعلا يرسي دقانلل
 ىلع دريل ,ةيماعلا ءارعش دحا .تقولا

 : لاقف .يرخف روتكدلا هذاتسا مالك

 راوحلا نوكي نا كبلطو .ةيحرسملا
 اثحب لتق بلط وه تايصخشلل ًابسانم
 راوحلا نا يبأر يفو .ليوط نمز ذئم
 تايصخشلل اكلم سيلو فلؤملل كلم

 اذه نم ةجراخ تايصخشلا نال

 هتيؤر نع ربعيام ردقب تايصخشلا

 نا يف رايخلا قلطم هلف كلذلو ىىوسشه

 ةيماعلاب وا ىحصفلاب اما | اراوح عنصي

 كانه نا ىلع قفتا الو ( د ع

 بجي ديدحتلاب ةيحرسملا ىف نيتيصخش
 " انيلو راوسللا ىف يسهتلب ومس نا
 ريعي مل اذالف .(ةدحجلا) و (لادتعا)

 نسا مشو ةيحرسملا ِق ةتييكلا

 فلؤملا اهقطني ناب ةقيلخلا تايصخشلا

 اهنا رابتعا ىلع .ادج ةيقارلا ىحصفلاب

 نيداحشلا رتعت ناو .ىمسالا ةغللا

 قطنلل ةعيبط تايصخشلا برقا

 اال نوذاحشلا ءالؤه ناك اذإو . ةيماعلاب

 يرخف روتكدلا رظن يف ةيمهأب نوظحي
 فلؤملا نم بلظن نا عيطتسنف يدنطسق
 مهلعجي وا . .مهراودا بطشي نا
 روهظلاب نوفتكي نيتماص نيلثم
 ةيقارلا ةغللا تناك اذإ .طقف ةكرحلاو
 ! مهاوتسم يف تسيل هرظن يف

 ةينارالا ةفللا
 يا .بتاكلا مآ كفانا ىننأ

 لعفي .هتغلل ةقلطملا ةيكلملا ءبتاكلا
 , ءاشي ام ابم

 هذه يف مدقي ناثع دمحا روتكدلاو

 .دودحلا دعبا ىلا ةيمارد ةغل ةيحرسملا

 ىوتسملا نع وبنلا اذبب رعشا ملف
 يه ىحصفلا انريتعا اذإ :ةغلل لفسالا
 ,قفيملا م

 نا لاخملا اذه ىف ررقا نا بحاو

 ةغل ىهف اهمادختسا ديجا اذإ ةيفاعلا
 نم ىقرا ةحاضفلاو ,ةحيصف

 ةيماعلا اهب تفرع يتلا تافيرسعتلا
 نايبلاب قلعتت ةحاضصفلا , ىحضفلاو

 يف اهع ثدحتن يتلا ةغللا مادختساو

 اهتافيرغت نسحا يف يهو .اهماقم
 روتكدلاو .(ةغالبلا) ىه اهروضو
 نكمتي ةيحرسملا هذه ُّق ناثع دمحا

 هظح نسحلو . ةينفلا هتاودا نم ًاريشك

 7 ل نيترم لمعلا اذه تأرق ىنا

 اهدعا نيح ةيتيوكلا ةجهللاب وهو
 اذه ىف ةناكلاو-. ءرادبلا نيسح:ىتاككلا
 ' .ىحصفلا ةغللاب عوبطملا صنلا

 ًءانب اهيف ناشع دمحا روتكدلا لمجو
 لمحيو هضعب ةيماعلا نم لمحي ايحرسم
 الو .رخآلا ضعبلا ىحصفلا نم
 ام جزملا اذه يف بتاكلا ىلع ةضاضغ
 وا ءوتن اهب دجوي ال ةغل انل دقي ماد

 . ةغللا نم نييوتسم نيب ةوجف
 : بزعلا يرسي روتكدلا لاق مث
 (برو .ةيحرسملا هذه يف ديدحجلا نا

 بتاكلا نا ؛ايصخش ىلع !كيدَح ناك

 نمت دنس هن لفات نأ بعام دلكؤي

 يف دحاو يروطسالا رذخحلا نا .ديعب
 ناو .تاراضحلاو تاغللا قلك

 ١+ ندعلا  ةيبرعلا ةعيلطلا

 ثارتلا ىف ةدتمت ةيقيرغالا ةروطسالا
 : هلك قاسنالا

 فظوي ناب بتاكلا عاطتساو
 .ارصاغم ًافيظوت ةيقيرغالا ةروطسالا

 طقسي نأ يف ديعب دح ىلا حجن دقو

 ثيحب انمايا ُْق ثدح ام لك اهيلع

 نم ةاعدتسملا ةروطسالا هدش تلوح

 لداعم ىىلا همدق ُِق قيحسلا ثارتلا

 يف ثدحي امل رمتسمو يح يعوضوم
 اذه بتاكلا دكؤي يكلو لعفلاب انعقاو

 ةروطسألا فيظوت ف ديدحلا سحلا

 اغيص مدقيو ةيبعش ةلثما مدقي هذحن

 مدقيو .ميركلا نارقلا نم اهدمتسا

 ىف اهلكو ةيبرع اهلك ةيبعش تايانك

 ةمكملا نع فلتخت ال .تقولا سفن
 .ءىش يف ةميدقلا ةينانويلا

 دمحا روتكدلا لواحي ىتلا ةيضقلا
 هتاعادبا لك يف ا سمحتي نأ نايشع

 ماما انلوقع قي اللا يه افيلأتو ادق

 هدحو اثارت لع قلغتن الاو .تافاقثلا

 دمحا مادختساو .ةلزعلاو لاصفنالا
 وه حرسملا ةبشخ ىلع ويديفلل نامشع

 ىلع 6 يذلا روطتلا يف رارمتسا
 تانيتسلا ذنم يبرعلا حرسملا كلرتكت

 ل ةداييملا هير تلخد امدنع

 و ا ا نيت

 . يقئاثو
 همالك ةيابغن يف بزعلا : يرسي باعو

 اهيف عفو يتلا ةيوغللا ء ءاظخالا ضعب

 .ناثع دمحا روتكدلا

 ام ىلع ناثع دمحا روتكدلا قلعو
 ٌلائاق داقنلا تاظحالم نم ةودنلا يف ري مآ

 هراوح لمج عيمج نوكت نا ىلع رصُم هنا
 ةيب رعلاب تايصخشلا لك ناسل ىلع

 ةيماعلاب ةباتكلا ضفري هنأو ىحصفلا

 2و يتلا تادرس لك مغرب

 ىلعو : لاقو .رصم يف حرسملا يجرم
 مادختسا ىلع يرارصا نم مغرلا

 ىوتسملا نا الا راوحلل ةغل ىحصفلا
 رهظيو .ادحاو سيل ىدنع يوفغللا

 نمل اهطوبه وا اهيقر تايوتسم توافت
 ريغ مداخلا ةغلو راوحلا يف رظنلا ققدي

 ةيبرعلا نايلكتي ابنا مغرب نهاكلا ةغل
 :ا : ناثع روتكدلا لاقو .ىحصفلا

 لب .طقف رضاحلا بطاخا ال بتاك

 ةيماعلاف كلذلو . لبقتسملا ىلع صرحا

 تادرفملا ةريغتم ةحش ابهنال ىنبسانت ال

 رضصم نع بيغي نمو .موي لك ىنعملاو
 عراشلا لجر نا دجي اهيلا دوعيو ةرتف

 ال اذج ةديدج تادرفمب ثدحتي

 ىتح اهتالولدم دلبلا نع بئاغلا فرعي
 .ايرضم ناك ولو

 ةا/ _١ة1/ رايآ ؛ -



 3 ل

 هيف تناك د تقدبنلا ق ل

 نناريالا وزغلا هجاوت ةرصبلا

 دادغب يث ةةهاختلا ىلع فقاعتإ

 ةلاحلل اوثرتكي مل يذلا 0

 دقف .ةلثنا © هلاو ايم رق تناك يتلا

 هزكرم زيزعت ىلا مهنم لك فرصنا
 ثودح كلذ ققارو .هيسفانم ةبراحمو
 تاروشلاو تابارطضالا نم ريشكلا
 ول نكمملا نم ناكو )١( ةيلخادلا

 ىلا دادغب نم (ذاقنالا شيج) لصو
 ىلع اريبك رطخلا حبصي نا ةرصبلا
 كلذ نكلو .سربفلا نيدتعملا شيح

 تكرت اذكهو . .لصي شيلا

 ءاهدحو (7”) اهريصم ةهجاومل ةرصبلا

 . ناك ام ناكو

 دنهل ةكرش تاكلتممب قلعتن ايفو

 يسرافلا دئاقلا ناف .ةيناطيرلا ةيقرشلا

 ناكو .اه ضرعتي ل (ناخ قداص)

 .اهتياحب دهعت دق (دنزلا ناخ ميرك)
 - شوتال ميلو - ةرصبلا ىلا لصو دقو
 ةلاكولا سلجم ءاضعا دحا ناك يذلا
 لغشيل .ةكرشلا كلت يف ةيناطيربلا
 .ةرصبلا يف يناطيربلا ليكولا بضنم

 اياده ةلاكولا زاهج ةيقبو لمح دقو
 ظفحل ةوطخ ىف .ناخ قداصل ةنيمث

 كانه ةيناطيرلا عئاضبلاو ةكرشلا كالما
1 

 ةلاكولا سلجمل ريرقت فصوو
 ةلاكولا يفظوم نم هفقوم ةيناطيربلا
 ديدج نم مهامعا ةسراممب اوعرش نيذلا
 ناو :ةزاتمم ةكرشلا ةلاكو ةلاح نأ :

 هندوم مهيلع ل صرغ ةيسيقب ناجخ قداص

 ظفتحم هعش نا مهغلباو .هتياعرو

 هناو . سلجمللو ليكولل صاح مارتحاب

 ةيادبلا يف تدقعت دق رومالا تناك اذإ
 لا كش نود مويلا مدار همم ٍِق ناف

 ف راهدزا ميا مهتراجت رهدزت نا يف .اولفاي

 .(54) «ةرصبلل يسراغلا , مكحلا لظ
 يا نم رثكا زيلكنالا تبثا اذكهو

 دادعتسا ىلع مهمأب ١ ىضم ةدلو

0000092979“ 

 0 ثقل ا يتلا ءاطعملا ة ةرصبلل

 , بتاسح رعب لاعالاو لاومالا

 لاح رطس ةكرعد
 يديا يف ةرصبلا طوقس رثإو

 نالعا يلاعلا بابلا ررق .سرفلا
 تردضو :.ىبترغلا ةازغلا ىلع ترخحلا

 ةيمالسالا ةخيشملا راد نم كلذب ىوتف
 3 : لوقت 4

 ىقشلا دنزلا ناخخن ميرك ىععدا دقل»

 نوكو ماجعالا ىل عوكل ةلاكو يف هقح

 . نيمرجملاو نتسوصلألا نم ةياصع هل
 ؛نيملسملا دالب مجاهب عرشو
 -.ةيفالسالا عالقلا قالخا ىلع

 .اهلهأ حاورأب كلتقفو - ةرصبلا

 #7 بجومد اك ةلئاط تحت هلعج

 ىتح يغبت ىلا اولكئاشفإ : ةميركلا

 ,(6) . . .«هللا رمأ ىلا ء يفت

 ةلاح ىلاعلا بابلا نيلعا نأ لدعبو

 رماوالا ترد. شسرفلا لع“ترتكلا
 كوكرك يلاو (5) ةيهكلا اشاب نسح ىلا
 قارعلا دودخ ىلع دومصلا ةهبج يل وتب

 هيحوتو سرفلا لاغشا ةيغب 0

 ذاقنا ةمهم ليهست ضرغل اهيلا مهت
 يلاو اشاب هللا دبع موقي اهني. رو

 ةرصبلا نم سرفلا جارخا ةمهمب دادغب
 يف ضرعتلاب اشاب نسح مايق ءانثا (1)
 .لاشلا

 ىلع ضرعتلاب اشاب نسح عرش
 كانه ظبارت ثيح ةيقرشلا قارعلا دودح
 ةدع اهرحد نم نكمتف .سرفلا تاوق

 ى.. -(8) تارم
 (دنزلا ناخ ميرك) ريس ذئدنعو

 هتدايق ىلوت «قارغلا .ىلاش وجع اشيخ
 دنعو «(نالدرا) مكاح (ناخ ورسخ)

 (ناحنرطس) هل لاقي عقوم ىلا هلوصو
 تراد «ةيناريالا  ةيقارعلا دودحلا نيب

 رئاسخ اهءارو ةفلخم ؛ةيسرافلا تاوقلا
 .(4) تادعملاو حاورالا يف ةريبك

 قارعلا لاش يف لدقفلا
 ربخ (دنزلا ناخ ميرك) غلب انو

 ةيقارسغلا يضارالا ف ةييئرآفلا دهج ناجي طسإ يف هتاوق زاخولا

 ياو اهدوقي ناك يتلا تاوقلا ترقهقت

 ةدحنلا بلط ىلا رطضا دقو .كوكرك

 )٠١(. هبلط ىلا تفتلي ملو .دادغي نم

 0 يدنج فلأ رشع انثا اهماوق ةلمح

 لاتقلا ةلصاومل .(يرللا ناخ ىلع)

 تر 0 دنعو 4: جوه هع



 لوحي ام ةاغبلا سرفلا دجي ملالو
 يلاش ىلع مهفحز ةلصاوم نود
 ف اونعفاو .مدقتلا اولصاو «قارعلا

 ةلهالا قطظاقشللو قىرسفتما بارض

 ا مشا ىدصتف ؛داكسلاب

 باحسنالا ىلع مهومغراو نويقارعلا
 )١١(.

 ةهبج يف برحلا عالدنا نم مغرلابو
 تاوقلا لاغشتاو .؛ةيقرشلا قارعلا
 اشاب (هللادبع) ناف :كانه ةيسرافلا

 ةررقملا ةطخلا ذيفنت ىف أكلت .دادغب

 درطب موقي نأب يضقت ىتلاو (19)
 . ةرصبلا نم سرفلا

 راذ ةنزخلا ةيالولا دمتعم نا ودبسو

 )١7( (دمحم مجع) ب بقلملا كب دمحم

 ىلع راشا يذلا ىش ٠ .لضاالا ىسرافلا

 نييتو . . .ثيرتلاب اشاب هللادبع ىلاولا
 تاالاضتاو تاقيسنت كانه نا .دعب ايف

 همايعا نيبو (ذمحم مجع) نيب ةيرس

 ملعي نم رخا اشابلا ناكو .سرفلا
 ىلا هفارضتا ببس تاالاصتالا هذه

 ةرصبلا نع هتلغش ىتلا تاذلملاو وهللا
 | ءيش لك نيعو

 لكن يفاةحرلل
 يف عاضوالا تروهدت نا دعبو

 .سرفلا دي يف ةرصبلا تلظو .قارعلا

 وه دادغب ىلا اثوعبم يلاعلا بابلا لسرا
 لاجر دحا (يدففا ي رس ميلس)

 ةرصبلا ذاقناب دهعت ىذلا  ناطلسلا

 ل مه
 اومئس نيذلا .دادغب يلاها اما

 مدق | كلت دقف .ءافعضلا تاوشابلا

 لامآلا نا الا . خايتراب (يدنفا ميلس)
 ام ناعرس .هسودق ىلع تقلع يتلا

 وهللا ىلا هفارصنا بسس ترخعيبت

 انقاي ريباك تب عقو ثيح ذالملاو

 .ةنتسملا ةيالولا دمتعمو دادغب

 :(18) (دمحم مجع) يسرافلا
 هسأرت .دادغب ِّق دقع عامتجا يفو

 يرس ميلس) و .(اشاب هتلادبع) يلاولا
 هرضحو . ى اعلا بابلا ثوعبم (يدنفا

 عم برحلا رما يف لوادتلل دادغب نايعا

 ءابنال ايملس ىغسلا ررقت .سرفلا

 دافيا متو .ةرصبلل ىسرافلا لالتحالا

 زاريش) ىلا (15) يواشلا كب دمحن

 0 ثحابتلل «ضرفلا ةمصاع

 ا ءالخخأ رمآ لوح دنزلا ناخ

 ةينملا نا ريغ .ةيزاغلا (١ا/) هتاوق

 ىةادغب ىلاؤو اشاب هلاذبع تكردا
 ىف ةيلها برح كلذ دعب تعلدناف
 يسرك ىلع سفانتلا ببسب .دادغب
 مكحلا ىلع عراصت ثيح .ةيوشابلا

 اغا ليعامساو (دمحم مجع) نم لك
 )١(.

 ذاع .تادخحالا هذه ةرمغ فو

 (زاريش) نم (يواشلا كب دمحم )
 ىسرافلا ثوعبملا (ناخ رديح) ةبحضب

 برحلا نا ريغ .دنزلا ناخ ميرك نم
 (19) ةيوشابلا يسرك ولخو .ةيلهالا
 ءاهغا ىلا ةفداطا ىعاسملا لاشفا ىلا ىدا
 . نيفرطلا نيب برحلا

 دنسا .ثادحالا هذه مضخ فو

 نست ىلا دادغب ةبالو ىلاغلا بابيلا

 لاسراب ماق نا دعب ؛كوكرك يلاو (اشاب
 حرش .ةينيطنطسقلا ىلا لصفم ريرقت
 دادغي ىف تائطاالا ةيراضلا ىضوفلا هيف

 ىلع ءاضقلل هدادعتسا ا 09

 . يدرتملا عضولا

 ء.ش ١١975 /م ١الال8 سيام ينو

 .دادغب يف هتايلوؤسم اشاب نسح ىلوت
 . عاضوالا ةئدهت يف رمالا ةيادب

 نم تداع ام ناعرس ىضوفلا نا الا
 يفو لب ءاهدحو دادغب يف سيل .ديدج
 اشابلا زكرم ذحخاو ءاضيا لايشلا
 ةدع هل رهظ نا دعب .زازتهالاب ديدحلا

 )5١(. موصخ

 ميلس) يناطلسلا ثوعبلملا اما

 ادصاق ذادغب رداغ دقف .غ(ىدففا

 رايد) هلوصو ىدلو .ةيئيطنطسقلا
 يف ناطلسلا نم ارما دجو .(ركب
 ضيبقف .هسبحب ىضقي ناكو . هراظتنا

 .ناطلسلا رما ءاج مث . نجسو هيلع
 ءازج (7؟7) هب مكحلا ذفنف همادعاب

 ةلوكوملا ةمهملا ةيدأت ُِق هنواهتل ًاقافو

 .تاذلملاو وهللا ىلا هفارصناو هيلا

 تناك .عاضوألا هذه ةخيتنو

 - ١الى و 9 يباع ْق 5 ةرصبلا

 ا لالتحالا ةأظو نم ناعت

 ال «ةريبك ةيرق اممأك ودبتو .بيهرلا
 ايرحب ًءائيم الو .ةطشان ةيئغ ةنيدم
 لبق نم وهزت تناك ىتلا يهو .ارهدزم
 . طاشنلاو ةيويحلاو ةكرحلاب (1)

 - هنت د

 رداضملا

 .يسرافلا  يقارعلا عارصلا) باتك )١(
 "ا

 يف ةرصبلا ؛ دباعلا دمحم حلاص .د (؟)

 (ذروملا) ةلحي 0 ص .ةئحملا تاونس

 ص ١9448: ذادغب ١4 ءزخحلا .7 ددعلا
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 دهعلا ف قارعلا : سروت ءالتغ .د ()
 , #77 ص . ىنامثعلا

,. 75 

 1/1 ”ا/5 ص : .سروب ءاللع .د (8)

 عطقلا ةزم*

 .مالكلا جرد يف وا ةملكلا

 | ءامسالا

 آو عاد انآ ٠ وحن رئامضلا

 . لسرأ

 ا ْ
١ 
1 
١ 
 ا

 يلجتسا

 هيل هيأ ك1: وحن في رعتلا ةادأ ادع ام اي وفادي ا

 ا ١ .

 .ريبكلا فظوملا ينعت ةيكرتلاب : ةيهكلا (5)
 ةموكح ىف لوالا ريزولا :

 لغش دقو .اشاب اهيف مكحم ىتلا ةيالولا

 ةيالب رقم شالا خم وكر انكاباورسع
 .م ١/57 ١ا/ة١ نم ةرتفلا لالخ دادغب

 ينعت تحبصا من

 نص .ءازرزولا ةخوذ : ىقكوكركلا (/)

 : .6١ا/
 . ١ هز 1 ة1/ ص ءردصملا سفن (8)

 . 778 ض :.يناثعلا دهعلا يف قارعلا

 . هالععا ناردضملا (8)

 .ةالعا ناردصملا )1١(

 ؛ ةينائيلسلا خيرات : يكز نيما دمحم )١١(
 .448-85 صض

 ىف قارعلا ,ةه/7 تدوج خيرات (١؟)

 . 707/8 ص .ىناثعلا دهعلا

 دادغب ىلا ناريا نم ءاج : دمحم مجع )١8(
 ةليل يبأ اشاب كاييلس) اهيلاو مكح مايا

 .ةأتجخاو هسا هبحصت (ع067  ١ا/له.٠

 ءاضعل تاق ذإ ايقسرم اقوح اوفلاك
 ! ىنغي وهو فدلا رشنت هماو .ناضقرت

 ضعب ىلع رثؤي نا (دمحم مجع) عاطتساو
 ىقتراف .دادغي ةموكح 4 سوفنلا فاعض

 بصق ىلا حمطي راصو .ء.بصانم ةدع

 يف هذوفنب (دمحم مجع) نكت | ةيوشانبلا
 سرامو 6دادغب هسايس هيجوت نه ةموكحلا

 نود لاح اير او ناريا راف للا

 كفل تولطملا قركسعلا نوعلا ميدَعَت

 تناك مجاز
 1 اك
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 ةيبب رعلا ةغللا رارسأ

 : يتأي اب لصولا ةزمه نع غطقلا ةزمه فلتخت
 .اهتيابتو .ءاهطسوو ةملكلا لوا ين عطقلا ةزمه عقت ١

 لوا يف تععقو ءاوس .تالاحلا عيمج يف ةزم (ئاد اهب قطني عطقلا ةزمه  ؟

 : يلب يف اهركذن ةدع عضاوم عطقلا ةزمه 7+ اهعضاوم

 ميهاربإ ٠ .ةماسأ .دمحأ : جت هزمت انت يلا هايننإلا عييج ١
 صضغب اذكو لصولا ةزمه ىف كانه ةروكذملا فيرعتلا ةادأو ْه

 . رت نما ,لكأ لق ةؤطسو ادب فلا ياللا ةيضاملا لاعفألا عيه -
 .لزتأ .مركأ : وحن ةزمبب أدبت ىتلا ةيعابرلا ةيضاملا لاغفالا عيمح -

 علوي ا وحن ةزمب ةءودبملا ةيغابرلا لاعفالا رما - 4
 ب : وحن ةزميع ةءودمملا ةيثالثلا لاغفقالا رذصم (ءز

 وأ .ةيثالث تناك ءاوس ةعراضللا ةزمجن أدبت تلا ةعراضللا لاعفالا عيم - .
 .رظتنأ .لسرأ .لسرأو .بتكأ : وجن ةيسادس وا «ةيسامخ وا ةيعابر

 8 ىقارعلا عارصلا :

 !كيعابق

 ل . لسرأ

 .ةريسأ نه

 . 3755 نص ؛ ىسراغفلا

 .ينايثعلا دهعلا يف قارعلا )١4(
. 6 

 )١8( صض .ءارزؤلا ةحود ١89-١5٠

 .قارعلا خيرات نم نورق ةعبرإ : كيركنول
 صض :.ياثعلا دهعلا يف قارعلا 57١., ض

, 31 
 بصنم لغشي ىواشلا كن دمحم ناك (15)

 يب يبرعلا فظوملا يا (برعلا باب سيئر)
 يف رئاشعلا هعجارت ئذلا يلاولا ناويد

 لغشي ناك ام اريثك .ةموكحلا عم اهنوؤش

 . يواشلا ةريسا نم دارفا بصنملا اذه

 يف قارعلا : سرون ءالع .د عجار
 . ١7/١ .شماه 78٠ نص .قناثعلا دهعلا

 )١57( ص ءءارزولا ةحود ١89. 3:

 . 758٠ ض :.ردضملا سفن : سو

 ١١١. ص .ءارزولا ةحود (18)

 خيرات 15١+ ص ؛:ءارزولا ةحود (19)
 ؛نورف ةعنرا : كييركنول مقر ؟ تدوج

 ص .قايثغلا دهعلا ىف قارعلا . 771 ض

71 

 يف قارعلا , 157 صض ؛ءارزولا ةحود )7١(
 18١: صض ءينايثعلا دهعلا

 777 صض .ردصملا نسفن : كيركنول (؟1١5)
 صض :ٍياتعلا دهعلا يف قارعلا +777 -

 . 4١
 58١ ص :يناثعلا دهعلا يف قارعلا (55)
 علاطم : دنس نب ناشع نع عت را
 . (طوطخم) دوعسلا



 ! 1 وجار ملا 5 سودا

 3 ددبعلا اذه ماما قلحتي نا ينعي اذانموب

 ..اديعي تافاسملا هب دتمت هلمكأب بعش عاوفتشلا

 : اهقافضو دالعلا لايج كلذ قف ىواستي ثيح

 0 .هلمكأب بعش اهتلع عمجي ةبسانم نذا يه

 5 ثيح,.هناز اهبف دفا: ديدجلا هخيرأت اهيف دجيإ

 ًاددعب اهشبيعي نا لع رصي .ةديدج ًاحؤزا هيفا تقلخ

 © داع اندلع يغطت يتلا ىرخالا ءاوجالا لك نع
 : .ةحرفلا هذه 5

 مول قادعتبسالا مايا ذتُف قازتعلا»ءانبا ادب دق
 اذه نتف ناسيين "4 ىف هاركذ فذاضت مهتايح يف ليمج

 هعم اودهاعت يذلا مهدناق دالشم دنع هنا . .ماعلا

 تو قيرط .عتابولاو راخقلا اقيرط يف ,يضملا يل

 ناف تاتتسانملا هذه 0 قا نقنريصم و امكو

 ردتعي هانال :ةقداص ةيئاقلتب اهنغعار دعب ن نإ 4

 يذلا هقيؤب و:لوالا هتايح عاعلتشا#تاي.دئاقلا دوجو '
 روليامم“ .قئاقحلل,ةيموب ةشياعتم فورظ يف عمتلب

 رارقلا نع دعبلا لك,هدبعب دولاتت' ةعوبطم ةقالع
 .يرادالا روصخلاو يمسرلا

 ! 5١ نع  هبعش شوفن يف قارعلا دئاق' دوحو نا

 يهو...ةئيربلا لافطالا هوجو نم عباتملا هسحي .:
 * تواحا ريبعو ..اهرودص ىلع هتروص ةققحت 5

 ريمت يبنلا ةلوجرلا معظو: ةدايقلا ىنعم نع ٌزابكلا#
 , . ..هريغ نود تقولا اذه ْف و ادئاقلا اذنه

 :ةئانباو «هريهامج نيب دئاقلا: ابحي نذاأ' ازلكه
 .مادقلا ىلع قارعلا بعش رصي ام وهو هلمكأب ةبعنشو

 'ء ماس ندوهج اهدي ةبسانلا هذه يف ىرب ثد زدح "هب

 يررحل رح ريم
 نينمؤللا اهناندصا و ةلحملا

 .. يف مهئارآق هنم نولطي .اهطخب
 .ةيبرعلا ةايحلا ناوج فلتخم

 , سكعت نا ةرورضلاباسيلو
 ليلا اي مقا

 يلبلو يىرشلا مايال ه هب دنمب لا معلا جير ىلا

 ىبدعم م ناسا 57 نا نكمد روصقلا د

 داندغي نولو . .مهكرف:نادقمو . .لافظالا حسزاصها

 حرف معطو ..ماتيالا هذه ًاقارشا رشكالا ليمجلا
 ..ةدماصلا هترصب نم . .اهلك قارعلا تاظفاحم

 ..يبعشلا اذه خ ومشكا ةخماشلاوةقهاشلا هلابج ٍ

 طوطخ ىلع". .ملهلوقح يف ..مههتاَضم يف:لاجرلا
 ددع مهتيمج نودقوي .اهتوامح تدتشا امهم راثلا ,

 : تاذ نكلو . .ةضاخبلا هتقيرط ىلع لك اهتاذ عومشلا

 رون نوكي نا ىلعانارصالا وهو :.ةدنحوملا جئاتنلا
 ييذلا ,مهترعو مانجو قيرط ءادض ”عدحإلا هذه

 .نيدماكلا اك قارعيا تاهما .. 0-0 ل

 :ندجحب ..اعبمخ قيهتانبا دالبم .موحلا اذه. ندحب

 ..ديدجلا نه التيم هيف نييحب لب“: .نهتماركو نهتزع

 ْ نا ليمح وه "هك : :ةروصلا هذه ةليمج يه مك

 ١ ةدحاو ةيساكم سوقط سرامب هعمجأب ايعش دحت

 مهنال لضاقت' البو: ددرت البو ..يعوط.لكشب
 داليم ديع هّنأل هيف نوواستب ًادحاو اديع نوشيعب :

 ناليم دبع هنا هعمجأب بعش ٌرمر .اهرسبآأبي دالب زمر

 : : ..نيسح مادص مهسيئر

 ؛ اهيواطت أ نقملالاةبييباجللأ هذه ةتدوقط نا اح
 ةيناكمالا هل ثروت يذلا نا ثيح ..ئرخا سوقط
 ١ رعاشملا نا دجي برق نم هتحرف بعشلا اذه ةيشياعمل

 + | |( ”ليتقااهلا سيل حرفلا اذهب طيحت يتلا
 ..هيبا دالدم ديدع ةنأا :هباليم ديغ هنأ جّزهي لفط

 ًامئاد هتداعك لفتحي' مادص انوباف . .ديقس دبع هنا

 "انج دهيم يزنن جن ةلفيعفي. .انتايسانم لك انعم
 - ١ جيب ينل © لالي دوعيب
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 ةيس ةناه ..لغلإ را
 ةدع نا .لفيا جرب ىلع فرشت ىتلا ةسسؤملا تنلعا

 دعتست ةيملاعو ةيسدرف ةيسدنهو ةيفاشث ىرخا تاسسؤم

 ءاشنا ىلع ماع ةئام رورم ىركذب لافتحالل نآلا ذنم
 . 1488 ماع فداصتس ىتلا لفيا جرب

 تاميمصت عضو ىبنرفلا سدنهملا لفيا فاتسوغ
 ضرعمل ةباوب ةباثمب نوكيل كا ماع جربدل لمعلا

 نيب لصفت ىتلا قئادحلا يف ماقي ناك يذلا يلودلا سيراب

 .1851/ ماوعالل ةيركسعلا ةسردملاو جربلا ناكم

 : 136 ع 15 ١ اجلا

 لبف نم ةديدش ةضراعم هنيح يف حربلا لكش راثا

 زومر دحا حبصا نمزلا رورمب هنكلو . ءابدالاو نينانفلا

 هنزو امأ ًارتم ٠٠" جربلا عفتريو ؛ةمهملا سيراب ةنيدم
 جرب هنم يولعلا قباطلا يف ماقيو .نط فالا ةعبسف
 . نويزفلتلا

 ةيداعلا هملالس اما .جربلا ماوق ىه قباوط ثالث
 ىلا لوصولل اهؤاقترا ىغبني .ةجرد ”١557 اهددعف

 . يئاب رهكلا ملسلا مادختسا ديري ال نمل .ثلاثلا هقباط

 ةنس ةئام رورم ىركذ يف لافتحالا اذه يف ام زربا

 تاذ .ءاضفلا يف ةيئوض ةرك فذق لفيا جرب ءاشنا ىلع
 ةركلا ناكس بلغا عيطتسي ثيحب .ينوك عاعشا
 .ريغص رمق لثم ءاضفلا يف رودت يهو اهتيؤر ةيضرالا
 ةماقاو لفيا فاتسوغب صاخلا فحتملا ديدجت نع الضف
 نع بتك رودصو جربلا ءانب لحارم نع ضراعم ةدع

 ءانبل ىلوالا ةيسدنهلا ميماصتلاو ةيتاذلا فاتسوغ ةريس

 . لفيا جرب

 , 4 0 > تحت -
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