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 ريرختلا ةرعأ نم
 اهدف كراشو اهجرخا يتلا ةيلافتحالا دهاشلملا لعل

 :ةلذحملا نطسلف ْي ةدياهصلا نانطوتسملا فلا

 .ةيرصنعلا ةلودلا ءابثنما نع اماع 9 رورم ةيسامملا

 ..برعلل ازفاح نوكت
 كرحت امدنع اريشمو ًايزازفتسا ديسلل نك فل

 .مادقب لفتحم لكم لاحيبرا ف ناتطوتسملا فالآ

 نم دداملا عانيد نودلاطمو .ةينويهصلا ةلودلا

 ْ :تانطوتسملا

 ينختلا نأ لع ين ودهصلا نامكلا ف ىف عامجا ةمث

 ةلؤدلا مادقي لوبقلاو ةذتحملا ةيبرعلا يضارالا نع

  ينويهصلا ملحلا طوقس ينعي .ةيشيطسلفلا .
 نكل .باصتغا ةلود «ليئارسا» ناب فازرتعالاو

 بفرحلا نحن انندا تالافتحالا ّق يساسالا ىدعملا

 .لفدحم ىديل سلف جود نع ثحبسش .ضرالا باحصا

 : جذومنلا مه نيذلا نوينيطسلفلا نوكيامبرو . :هدقا:

 ناسيكلا ةهحاوم و حافكلا كد تاميخملا يف

 ..دوعوملا مويلا كلذ نوعرتخي فوس .ينويهصلا
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 ةقيقح تحيصا برعلا ايسورب : نيسح مادص سيئرلا

 نسح دمحم مساج / دادغن

 جدامن دادغيب تضرع ةاحافملا هييشد ءودهب

 ةحلسالا بلغا لمش .ىبرحلا اهجاتنا نم
 ةيسانم ثدحلا اذهل تراتخاو .ةيديلقتلا

 يذلا نيسح مادص سيئرلا داليم ىركذب لافتخحالا
 ةدقارعلا ةدايقلا ءاضعا عم هراهن بلغا ىضق
 مت يتلا ةيقارعلا ةحلسالا جذامن ضرعتسي
 نم ةدلوتم ةلهو لوأل ةاحافملا تدب اذاو .اهعينصت

 لوا اهنمو .ةجتنملا ةيقارعلا ةحلسالا ةيمكو مجح
 ضرعملا راز نمل ةيقيقحلا ةأجافملا نأف .ةيقارع ةبابد
 تاثعبلا نم ءاوس .ليصفتلاب هتاي وتحم ىلع علطاو
 .دادغب يف ةدمتعملا ةيبنجالاو ةيبرعلا ةيسامولبدلا
 ةحلسالا ةيصوضخ ْف تناك مالعالا لاجر نم وا
 يذلا ليوحتلاو راكتبالا يف رخآ ىنعمبو .ةجتنملا
 ةجاحلا تزرب ةتحب ةيقارع عيراشم قفو .اهيلع ارط
 عم عيبسلا برحلا تاونسو كراغملا لالخ اهبلا

 نارا

 -_ 0 هااولا7 عدلا هاتخلتا# - 5

 اور وو

 طاع و اق يقارعلا ا اذه _ ًاقيلعت

 لثم تجتناو تعنص يتلا لودلا ,ىتح» ريبك يقارع

 اهيلع ارطي نا اهلابب رطخي نكي مل .ةحلسالا هذه
 تامادختسا مئالتل .راكتبالاو ريوحتلا اذه لثم
 برخ نا رابتعالا رظنب انذخا اذاف .كراعملا ف ةديدح
 ترج .ةينمزلا اهتامكارت لك عم .ةيعافدلا قارعلا
 يف ةيفارغجلاو ةيخانملا فورظلا لك يف يرجتو
 ةطبسنملا يضارالا فو ةلحضلا هايملاو راحبلا
 انكردا :كلذك وجلا ىف و .تاباغلا همشي امو ةيلبجلاو
 .ودعلا ىلع قوفتلا قيقحت لجا نم ناك ريوطتلا نا
 ةديدج تامادختسال ةحاحلا تزرد نا دعب ةصاخ
 .كراعملا ءانثا تدرج ةحلسالا نم ةريثك عاونال

 تدحو مث نمو .ةركف ىلا تلوحت ةحاحلا هذه

 ةحلسالا جاتنا ىلاو .يلمعلا ذيفنتلا ىلا اهقيرط
 ةفاضالاب .يقارعلا عادبالا لعفب ةروطملاو ةركتبملا
 حيراوصلاو .ةفورعملا درهجالاو تدتعالا ىملا

 لاؤس ىلا اندوقي اذهو .ليانقلاو عفادملاو اهعاونأب

 ةيركسع ةعانص سسا قارعلا ىسرا له : وه ريبك
 ةديقع عم فدارتت ليقتسملا يف ريبك ناش اهل نوكيس

 ةيرجتلاو ةريخلا مكارتب تدلوت ةيقارع ةيركسع
 اذه ىلع باوجلل ؟ برحلا تاونس لالخ نمزلاو
 ؛ لوقلا يف ريبكلا يقارعلا طباضلا يضمي لاؤسلا
 املك اقوثو معنلا دزه دادزتو .معن : ةقث لكب لوقا

 حيصيس قارعلا نا ينيقي يفو .برحلا دما لاط
 ءاعم ةيداملاو ةيحورلا اهتوق ريس لمحت ةيوق ةلود
 .«ةيبرعلا ةمالا وه يويح لاجم يف شيعتو

 ةقيفح برعلا ايسورب
 ةلصحلملا ىف دوقي ريبكلا ىقارعلا طباضلا هلاقام

 تحيصا دق برعلا ايسورب نا ةعانقلا ىلا ةيئاهنلا
 راصتنالا ءوض ىلع يبرعلا عقاولا | ناو :ةقيقح

 خيراتلا يف يبرع راصتنا وه يذلا .يقارعلا
 رصتخت فوس .ةيباجيا تاروطت دهشيس .رصاعملا
 يىقارعلا راصتنالا اذهو .ةيدامرلا هتلحرم نم ريثكلا

 3 ةقيقح رخآلا وه حبصأ يذلا كراعملا ةحاس ِِق

 ىلع ناهرلا امامت لحمضا نا دعب شاقنلا ليقت

 ةيداعملا ةيلودلا تافلاحتلا لك مغر .:قارعلا ةمدزه

 ًاحضاو ودبي يقارعلا راصتنالا اذه .ةيبرعلا ةمالل
 طوطخ دنع رئادلا لاتقلا ثيح تاهبجلا ىلع نآلا

 لخاد لدجلل ةريثملا ةيناربالا ةميزهلا دعبف .سامتلا

 ٍِق مساحلا دومسا ام وا رببدكلا موحهلا فق ناربا

 ةرصبلا ةنيدم حوخت دنع ةيسرافلا ةشسلا

 نوعفرد ىديمحلا ماظنلا ناكرا أدب ,ةيدودحلا

 مهمالعا ذخاو .ءافوجلا تاديدهتلاب اددجم مهتريقع

 ىرخا عطاوق يف ةيمهو تاراصتناو كراعم قلتحي
 نم ةديدج تاثمل اماقرا حرطيو .لاتقلا تاهبج نم

 نا مغرو .ةيناريالا تاوقلا اهتلتحا تارتموليكلا
 لكب تاءاعدالا هذه لثم حضف قارعلا ناكماب

 ريغ نطولا ضرا ىلع ةيقارعلا ةداسسلا نإ :ةطاسب

 ةيناردالا بيذاكالا لسبس ماماو هكناف .ةصوقنم

 ملاعلل كرتو :ماهوالا ددهل هرهظ رادا لصاوتملا

 ةيكريمالا ةدحتملا تايالولا هتلعف ام اذهو .اهحضف
 امدنع .دصق نود وا دصقبي .ةعوطتم وا ةربجم

 ام لك نا ارخؤم نوغاتنبلا مسأب ثدحتم نلعا
 ترجح كراعم ىف تاراصتناو كراعم نم ناريا هيعدت

 ام اذهو .الا سيل اهراكفا تانب نم وه قارعلا لامش
 ادعو .ةيعانصلا رامقالا روصو تامولعملا هدكت

 تاب دودحلا بوص يناريالا ءافكنالا ناف ًاضيا اذه
 ام برحلاب سو وهملا يناريالا لقعلا نا مغر .ًاحضاو

 نم جورخلا لما رع ةديدج ةلوج لجا نم لمعي لاز ٠
 دذه راظتنأبو .هييبالتي كبسسمي ىذلا ةميزهلا قزرام

 ريجيم دعصب .ًافلس اهتجيتن ةفورعملا ةلوجلا

 ىبرعلا جسلخلا راطقال هتا دددهت نم ايلاح يناريالا

 ليوعتل ةفوشكم ةلواحم يف .تاذلاب اهنم تيوكلاو
 زواجتت ةديدج ةيرتنع وحن يناريالا لخادلا راظنا
 قا .ةيناربالا بوعشلا تايونعم يف لئاهلا روهدتلا

 ةيملاعلا رئاودلا نم ريثكلا هيفخت ال رخآ روصتب
 اهلهاك نع يقلتل رذع نع نآلا ثحبت ناريا نا لوقي
 لك تدقف نا دعب .اهب ءونت يتلا برحلا بعاتمب
 ريست ما .اقح اذه لعفن لهف .اهرارمتنسسا تارريم

 الا هدجت ال باوجلا ؛ يعامجلا راحتنالا وحن ًاثيثح
 دي يف نوتيزلا نصغ لازامف انه اما .نارهطظ يف
 .ةيناثلا ديلا يف ةيقدنبلاو
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 كلذؤ .هتركاذد ىلع

 اهيلع لمتشي يتلا تارقفلا بلغا ًايفرح تيثا ناب
 ١" خيراتب :ةيبرعلا ةعيلطلا» ب رشن عوضوم

 ةيئاهن ةعبطق ١
 رمتسم ءارحصلا عارنو ملس الو برح ١
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 ١ ملا/ زايأ ١4 5١5 ندعلا  ةنيزغلا ةعيلطلا

 مهصصق نم ىلوالا لمجلا دنع مهو ءاليوط 5 نوكيتري نيذلا مهدحو ةضقلا باتك سيل | يف
 قراحلا يف هرودب عقب قاحصلاف «مهتاناور.وا ( ام
 امهنم لك سحب نيح ًاديدش كابترالا نوكيو .هتاذ
 اهتباهنو اهتنادبب ةددحمو ةلمتكم ةلاح ءازإ هنا

 اهلقن نكلو .نيدحلا نيذه نبب ةدئاسلا تاسبالملاو

 يتلا ةهادبلاب ائيهتم سبيل ةباتكلا ديعص ىلا

 .دذه .لقنلا ةبلمع نال . سانلا قلطم امروصتي

 امامت ةدوجوم ةلاحلا لعج يف ةمساح انابحا حجمسحت

 .اضيا . ةيغال وا ةيعوضوملا اهصئاصخ يف ةخسارو

 ةضماغلاو ةيقخلا ٌرَفاَوَحلاِبَو اهتاذ ضئاضصخلاب
 .اهكرحت يتلا

 يبرغملا فالحلا عوضومو
 ءارحصلا عازقب يديم ام تفس ١ةا/ه ةنس نم

 نل يتلا عيضاوملا هذه نم ادحاو ردتعب ةيبرغلا

 ىلع .اهقرط لظيسو .اهماما كابترالا فقوتي
 نم رثكا يفاحضلا ررخملل بنسن امم :اهحوضو
 ءىواقلا عم نهلاس تنك: يفا ةيادم و فرتعاو .قئاع

 دتمملا يرئازجلا -

 ةناونعو .” رفض ددعلا ىف ١19/7 سرام) راذا
 ما ةحلاضم ءاقل .يرئازجلا  يبرغملا براقتلا»
 عوضوملا وهو «؟ ءارحصلا عازن قيوطتل ةوطخ
 نبي مت يذلا ءاقللا ىلع اقيلعت اهتقو هتبتك يذلا

 يف ديدج نب يىلذاشلا سيئرلاو يناثلا نيسحلا كلملا

  ةيبرفملا دودحلا دنع .ىفطل ديقعلا ةيرق
 ينزفح امو .148/5/75 خيراتب ةيرخازجلا
 ةكرتشم رضانع دوحو وه ةبعللا هذه قف ريكفتلل

 ءاقلو ١95/87 ءاقل نيد مان لكشب لصت ةلماكتمو

 عضوو عوضوم ءاقب كادو اذه نم رثكاو . 9 81/

 هتاذ وه نمصخلاو نيقيقشلا نيدلبلا نيب فالخلا

 ديعصتلا تالامتحا ثدح نمو جئاتنلا ثيح نم

 تدم نينرملا الك يف زواجتي حل ٠

 دوحو وه ةرملا هذه دحاو قراق عم : تاعاس سمخلا

 .ريبخلا ىعسملا اذه بحاص يدوعسسلا كلملا

 حماستلاو ءاحالل رثوملا ناو ري و مانا

 نا ًاديج نافرعي قفاحصلاو ةصقلا بتاك نا ىل
 ضعبلل ليخ ولو ىتح درسلا ةبعل ةلصاوم امهيلع

 ,ماثو». وج.ادعب
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 ةبعللا تماد ام كلذل عاد نم كانه دعي مل هنآب

 ىلا عجري امهدانع ف بيسلا نا قحلاو .ةفوشكم

 ةداملل ىطعيس هنا معزي امهثم لك ىدل ناقد ذوجو

 دحا امهيلا هقبسي مل اليواتو اباها :هيدي نيب يتلا
 .امتاد .هيلع ع وقولا نكمي ال امل ءانغا كلذ ىف نوكيف

 عم فلاتت دق ةقيسملا ةينلا هذه .ةدرحجملا نيعلاب

 نآي عوضوملا فارطا ىدل وا ع وضوملا يف نماك نيقي
 هيف دجوي يذلا براضتلا نم جرخي نا نكمي ملاعلا
 كلم نا .«ةلضافلا ةنيدملا» نيناوق هلك هدوستو
 امهنم الك نا قحب نافرعي رئازجلا سيئرو برغملا
 ٍدحاو لكف كلذ مغرو .رخآلل همدقي ام هيدل سيل
 ةنيقي ىلع ًانهارم رخآلا ىلا بهذيو بهذ امهنم
 تابّتلاو سامحلا نم يفكي ام هل رفود ىذلا صاخلا

 ةملك سيتقا مل ىننا .انه .حضاو .ددحو دوؤسب يك

 رطضم اذه مغر يننكلو :هبلا راشملا لاقملا نم ةدحاو

 امل الاو :ةيادبلا نم عوضوملا طويخ ضعب مالتسال
 نم ةيئالثلا ةمقلا ءاقلب ىمسملا ثدحلا اذهل ناك

 .ركذت ةيمها

 اردلا ةبادب
 عاردلا نا للملا ةجردل .مودلا ,فرعي عيمجلا نا

 .لقالا ىلع هنم ةقلح رخآ يف :يرئازجلا  يبرغملا

 ميلاقالل ينابسالا لالتحالا ءاهتنا دعب ةرشابم أدب
 اقبط كلذو .هل ةعضاخ تناك ىتلا ةيوارحضصلا
 نيب ١505 ةنس ديردم يف ةعقوملا ةيقافتالل
 ةيبرغملا نيتموكحلا يل وؤسمو ةينابسالا تاطلسلا
 رتارجلا تدين حيراتلا اذه ذنمو .ةيناتيروملاو
 ةيقاسلا ريرحت ةهبج) يا ويراسيلوب ةهبج

 برحلا ةأجافم قيوطت

 - وو ورا نقلت لخط - 6

 ةدوعب بلاطت يتلا (بهذلا يداوو ءارمحلا
 ىدل تدحو دقو .نيب وارحصلل ةييرغلا ءارحصلا

 يفَو .نيلماكلا معدلاو..ديباتلا ايبيلو رئارجلا
 ةيسايسلا ةدايقلا ترقتسا ةمصاعلا رتازجلا

 ةيبرغلا دودحلا دنع فودنت ةنيدم قو ةهبجلل
 لابقتسال تاميخملا تبصن رئازجلل ةيبونجلا
 مايقل حالسلا ىلع مهبيردتو :نييوارحصلا ميظنتو
 يلا ةيوارحصلا ميلاقإلا يف ةيركسع :تابلمعب
 يفو .ايئاهن اهيلع تدتما هتدايس نا برغملا ردتعا
 سدسأت نع ةمصاعلا رئازجلا ىف نلعا ةقحال ةلحرم
 ,ةيوارحصلا ةيبرعلا ةيروهمجلا. ب ىمسي ام
 ةرصنلا بسك يف ةيرئازجلا ةيسامؤليدلا تطشنو
 نيب ةصاخو .فارتعا نم هيلا جاتحت ام ةزايحو .اهل
 ةدحولا ةمظنم لخادو ةيقدبرفالا حصاوعلا

 ةيجراخلا ريزو حجن دقو :ابايا سيدا يف ةيقيرفالا
 لكشب رودلا اذه نم ةقيلفتوب زيزعلا دبع يرئازجلا
 روتكدلا حاجنلا سفنيو رودلا اذه يف هفلخو .عمال
 .ىمدهارتالا بلاط دمحا

 ةيضق نيدموب لحارلا سيئرلا ىنبت دقل
 كلذو .فرص ةينطو ةيضق اهنا ىلع نييوارحصلا
 ريصملا ريرقت أدبم ةدناسم راعش ينبت نم ًاقالظنا
 ملعيو :يررختلا اهحافك معدو .بوعشلا عيمجل
 سيئرلا دهع ىلع .تناك رئازجلا نا فيك عيمجلا
 ةرصنو لابقتسال زكارملا مها نم :لحارلا يرئازجلا
 ةيويسآلاو ةيقيرفالا ريرحتلا تاكرح فلتخم
 هلاعلا ىف ةفلتخم قطاذم نم ةضراعملا تاثئفلو
 ىلع ويراسيلوب ةهبج تمدقا ةلحرملا كلت لالخو
 بارتلا لخاد ةيركسعلا تايلمعلا تارشع

 ميلقا ةصاخ ةفصب فدهتست تناك يوارحصلا
 «نويعل» ةنيدم فارطا ًاديدحتو .ءارمحلا ةيقاسلا
 كراعملا رطحا نمو .«عاركوي» ِق تافسوفلا مجانصمو

 يف ثدحام رشابم يركسع لخدت لكش تذخا يتلا

 امم .«رومز ةتلك» دنع رخا تقو يف مث..رودج وي ةدلب
 رذدني حارو نئازجلاو برغملا نيب فالخلا دعص
 .نيدلبلا نيب رشابم يركسع مادص ةروطخب

 ىلا :ديدج نب يلذاشلا سيئرلا لوصو عمو
 فقوملا ريغت لامتحا ىلع ضعبلا نهار ةطلسلا
 ام ناعرس هنكلو .يوارحصلا فلملا نم يرئازجلا

 بيترت تادلوا لهاجت هنال رساخ ناهر هنا نيبت
 تامزيناكدملاو رئازجلا يف مكاحلا يسايسلا تيبلا
 يركسعلا  يسايسلا زاهجلل ةطباضلاو ةمكحتملا
 هرايتخا هيف عضخي ال ىذلا كلذ .كانه مئاقلا
 ريع ىتاتي لب .ةفدصلل الو ةيصخشلا ةيغرلل
 ىرخا ةرايعي .هداعبا ف بوسحمو سوردم روصن
 نكي مل بعشلا رصق ىلا ديدج نب سيئرلا لوخد ناف
 تمخضت يذلا ءارحصلا فلم يف ةدحاو ةقرو ريغيل

 فارطالا تعسوتو نيوانعلا تددعتو .قاروالا هيف
 ىلا ةدحتملا ممالا نم ادتمم هادم حبصاو .ةكراشملا

 برفملا هصاوعب ارورم ةيقيرفالا ةدحولا ةمظنم
 .كلذك .ارقتسمو .ةيقيرفالا مصاوعلا لكو يبرغملا
 نيركسعملا نيب عطاقتلاو بذاجتلا رؤي نم ةدحاو يف
 .يقرشلاو يبرغلا

 لصنإلا رارهنسا و ..يفطل ددفعلا ءاذل

 ءارحصلا عازنل يسامولبدلا دادتمالا نيب
 يتلا ةمظاعتملاو ةحدافلا ةيركسعلا تاصيخشتلاو

 ةرم :جضني لكشملا ناك ةريخالا تاونسلا يف اهفرع
 الك يفو :ةيهال نارين ىلع تارمو :ةثداه نان ىلع
 ةقش عيسوت نم ديرت تناك هتنوخس ناف نيتلاحلا
 عيضتو رئازجلاو برغملا نيب رفانتلاو دعابتلا
 يف نماضتلاو نواعتلا صرفو تالامتحا لك امهيلع
 .اهانغا امو .اهرثكا امو .تالاجملا فلتخم

 ربع يذلا يبرغملا نيقيلا نأب لوقلا قحلا نمو
 سمي رارق يال ضفر ةروص يف .ةيادبلا يف .هسفن نع
 دعيو .ًايجيردت .لبق نأب نيلي حار ةيبارتلا ةدحولاب
 تاررقم) ةيقيرفالا ءامكحلا ةنجلل ليوطلا لمعلا
 ٍِق ءاتغفتسإلا حميظعحتل ةنتاجتسالا )3 يبوربد

 نكل .ريصملا ريرقت اديم قيبطتو ةيبرغلا ءارحصلا
 ذيفنتو رارقاب بلاطي ناك يذلا يرئازجلا نيقيلا
 ىلع اذه نا وا ,ديدج بلصت لكش ذختا ادبملا اذه

 ديقعلا ةيرق ءاقل بقع هصالختسا نكما ام لقالا

 يف ديدج نب يلذاشلاو يناثلا نيسحلا نيب يفطل
 1١947 2 ١ (ياربف) طايش

 هب تفتحا ذا .قحب ًادوهشم ءاقل ناك دقل لجا

 ةيبراغملا ريهامجلا هجئاتنب تلءافتو .سوفنلا
 نا مغر اهنم ةييزقلا ةيسايسلا كالفالاو اهمصاوعو
 مت يتلا قاروالا اديج اوفرعي مل نيبقارملا ةيبلاغ
 ىلا تدا ينلا يعاودلا الو .ءاقللا لالخ اهيف لاودتلا

 اذه ةلصاوم نع نيقيدقشلا نيرطقلا ةمه روقف

 لح ىلا يضفد نا نوريثكلا هل ىنمت يدلا لؤافتلا

 ,ءاقل نا ضعبلا دقتعا دقف .ةيادبو .يئاهنو مئاد

 ثدحي ال رما وهو :ةتجافم ةيفيكي مت يفطل ديقعلا
 ةينلغلا ةيسانملا نا ةقيقحلاو .ةسايسلا يف

 ا/ _اة4ا/ زايا 5١8 ١١ ددعلا  ةيبرعلا ةعيلطلا



 ةيشزج تالاصتاو تاءاقلي ةقويسم تناك ةدلافتحالا

 نا لب :نيدلبلا يبوؤسم رابك ىوتسم ىلع ةديدع
 سيئرلاو برغملا كلم عم حمد ناك اميساح ءاقل

 دحا الو .روهشب ريخالا ةافو ليبق فيدج يف نيدموب
 نم لكل لقنت نع ثدحت اذا ارس حَوِيلا عيذ
 نيسحلا كلملا راشتسم ةريدغ انضر دمحا نيديسلا

 يبرغملا ةيلخادلا ريزو يرصبلا سيرداو يناثلا
 نيلوؤسم عم لاصتالل سيراب وا رخازجلا ىلا
 .ركذ امك .ويراسيلوب ةهبج ةدايق نم وا نييرئازج
 يذلا يميهاربالا بلاظ دمحا دديسلا عم اديدحتو

 ىنعمو .ضوافتلاو رواشتلل برغملاب ةرم ريغ لح
 طئاسوتبو .ةيرئازجلا ةيبرغملا تالاصتالا نا اذه

 نم مغرلاب ادبا عطقنت مل .ةفلتخم فورظ يف و ءىتش
 اذإو .ةيركسعلاو ةيسامولبدلا نيتهبجلا دادتحا
 ةيبرعلا تاطاسولا ةلسلسس اذه ىلا انفضا
 نادعتسا ىدم انل نيبت ةيلودلاو ,ةيقيرفالاو

 برغملا اهسأر ىلعو .فارطالا نم ديدعلا سامحو
 .ءارحصلا عاردل قمل جرخم داحنال .رئتازجلاو

 يكل جرخملا نأب تبثا يفطل ديقعلا ءاقل نا ريغ
 يف ةقاشو ةقيمع رفح ةيلمع ىلا جاتحي ًايلمع دجوي
 ىلا يا نيمصاختملا نيفرطلا نم دحاو ةيجيتارتسا
 ءاهناب ةليفكلا يه ةبعص تالزانت وا لزانت ميدقت
 ةعبوز نم يبرعلا برغملا ةقطنم جارخاو عازنلا
 يلع. يتأت نأ ىشخبيو 976١ه ةنس ذنم تجحاش
 كلم نال ؛:١ 987 ءاقل طرفنا دقلو .سنابلاو رضحالا

 ةريدسملا مسق نم اًءدب :هبسطاوم ماما مزلتملا برغملا

 .اعبمح ةبيراغملا هفرعيب يذلا :ةلخادلا» مسق ىلاو

 : مهدلبل ةيبارتلا ةدحولا لوح هل ريظن ال عامجابو
 ةلاحلا هذه ءاّزا هدنع نكي هل برغملا كلم نا لوقت

 نكي مل يرئازجلا سيئرلا نا امك لزانتك همدقي ام
 يف ايلج رهظ ام وهو .هرواحمل همدقي ام هيدل
 ةيرئازجلا ةيجراخلا ةرازو نع رداصلا حيرصتلا
 : نأب لئاقلاو )/١199/77/71(: ءاقللا نم مانا دغب

 ةيفصتب قلعتي لكشم وه ةيبرغلا ءارحصلا لكشم»
 انتاوخا عم ةيرافملا انتاوخا هيف هجاوتي :نامعتسالا

 لماكلا اهدا دعتسا ربازجلا تدبا دقو .نييوارحصلا
 ةيراغملا ةوخالاب نييوارحصلا ةوخالا بيرقت ىلع لمعلل
 يف يوارحصلا بعشلا قح عم بسانتي لح داجيا ةيغب
 نضلا ردرقتو لالقتسالا

 ءارحصلا فلم قف كاطحم

 وا تاملكي حيراتلا راصتخا اذه دعب نكمي له

 ١97/7 ذنمف . ددكأت لكب بعص رماأ هنا ةدودحم لمح

 تاروطت يوارحصلا عازنلا فلم فرع /١91 ىلا

 الو .ةيعازنلا هتلاح يف حواري لظ هنا مغر ىربك
 بيعسصلا نم عون يا نمو لح يا ىلا الييس فرعي

 هراستبا ىلا يدوب دق كلذ نال خيراتلا راصتخا

 ناك ناوبهيف ةيبباسألا قئاقجلا نضعب ىلع نققلاو
 ساسالا تاطحملا نم ةلمح نيدعت نم انيفعي ال اذه

 ' فلملا روطت راسم يف
 يف برغملا يداتسلاو يتنايسلا يوضحلا ماكحا

 ةينارمع عيراشم ةرشابمب ةيوارحصلا ميلاقالا
 ناردجلا ةطخب ةدايسلا نيصحتو .ةمخض ةيئامناو
 ويراسيلوبلا تاموجه درل ةينمالا

 ١5 م1/ رابآ :5-١١ دالعلا"  ةنيرعلا ةئيلظلا

 ميلاقالا ىلع ويراسيلوب تاموجه رارمتسا
 تاموجه وا .تاشواثم ةروض يف نكلو :ةيوارحصلا
 يف اهلك ةيضاملا تاونسلا لالخ حجنت مل .ةئجافم
 ةيبرغملا تاوقلا ةحرحز وا عقاولا رمالاب لالخالا
 ناردجلا ءارو اهعقاوم نيصحت نم تداز يتلا

 7/7/٠ نع ديزب ام ًادلاح اهءارو لمشت ىتلا ةينمالا
 .ةديرغلا ءارحصلا نم

 ,ًانلود ةيرئازحلا ةيساموليدلا ةلمحلا رارمتسا
 ةيلودلاو ةيميلقالا تامظنملا فلتخم لخادو
 بعشلاب هيمست امل ريبصملا ريرقتي ةيلاطملل

 رئازجلا هيلع قلطت ام ةضهانمؤ .يوارحصلا
 .ةديرغلا ءارحصلل برغملا لالتحا

 ةمظنم نم عازنلل يسايسلا فلملا لاقتنا -
 ممالا ةمظنم ىلا ابابا سيداب ةيقيرفالا ةدحولا

 هتيوضع بحس دق برغملا ناكو .كرويوينب ةدحتملا
 ةيروهمجلا» ىمسن امي اهفارتعا رثا ىؤآلا نم
 لبقو .اهيف اوضع اهلوبقو :ةيوارحصلا ةيبرعلا
 ماعلا نيامألا يدي:نييدفلملا لوادت يف رارمتسالا
 .راليوك يد زيريب رييفاخ ديسلا

 ةطاسو .ىيممالا ىوتسملا ىلع .فلملا فرع -

 تاضوافم لكش يف ةدحتملا ممالل ماعلا نيمالل ةفثكم

 ةهبجو .ةهج نم .برغملا نيب ةرشايم ريغ
 ةرشابملا ريغ ةكراشملاو :ةيناث ةهج نم .ويراسيلوب
 اننما اهسيئر فضوب) لاغنسلاو رئازجلا نم لكل
 ناف نآلا ىلاو .ايناتيرومو (ةيقيرفالا ةمظنملل ًاماع
 :ةيلمع ةجيتن ةبا ىلا ضفت مل راليوك يد دوهج

 قييطتل ددادعنسا درم ريغ ىدبا برغملا نآب املع

 .ءاتفتسا ةرطسم

 عارنلا فقي يتلا ةكئاشلا ةييسايسلا ةطقنلا نا

 يو قيراط وبلا اوس رارسا ل: لطا انهار اهون

 تاضوافم ءارجا ةرورض ىلع .رئازجلا اهئارو
 رابتعاو .ءاتفتسالا قيبطت قبست طابرلا عم ةرشابم
 عيطلاب و .رامهتسا ةيفصت ةلاسم ساسالاب عازنلا

 هعضيس برغملا لبق نم بلظملا !ذهي.لوبق يا ناف
 كيهان .ةتبلا هب لبقي ال ام وهو :«لتخملا» عضو يف
 .اهساسا نم ءاتفتسالا ةرطسم ىغلسس هنا نع

 جرخم يا بايغو :بلصتلا اذه ةهجاوم يف -
 ةيوارحصلا هدودح نيصحت برغملا لصاو يملس
 رادجلا ةطخلا هذه يف ةقلح رخآو ةينمالا ناردجلاب
 ةهيناتيروملا دودحلا لامش خوبلا دنمت يذلا ريخالا

 بوسحم ددعي ًادج ًابيرقو .ويبداون ةنيدم نم ًاديرق

 .ةيناتيروملا نادلبلا ىدحا نم راتمالا نم
 ٍرئازجلاو ويراسيلوب ةرئاث راثا رخآلا رادجلا -

 اددهم طوشكاون هتربتعا دقل .ًاضيا ايناتيرومو
 عازن هاجت اهب تمزتلا يتلا دايحلا ةدايسل

 ىلا عياطلا دلو ةيواعم ديقعلا لوصو ذنم ءارحصلا

 نابوارخحصلا نيلتاقملا نا ىلا رظنلاب .ةطلسلا

 اذإ .ةيلاتق دعاوق هيف نوميقيو اهبارن نوقرتخيس
 نم ًابيرق يسلطالا لحاسلا ىلا برستلا اودارا ام
 يف انركذ امك رادجلا اذه ةروطخو .«ةلخادلا» ةنيدم

 ةيرورضلا ةعانملا برغملل رفوي هنا :ةقباس ةقرو
 ناك يتلا ةيبرغلا ءارحصلل ةيميلقالا هايملا ةيامحل

 دض تايلمعب مايقلل اهيلا نويرستي نويوارحصلا
 اهمقاوط نم دارفا زاجتحاو .ديصلا نفس ضعب
 هتماقا ىف تأر يتلا رئازجلا هنم تجعزناو .ةريثكلا

 ًاديدهت وا ًاّسم يناتيروملا بارتلا نم ديدشلا هبرقو
 ءاخالا ةدهاعمب اهعم ظيترت ىتلا طوشكاونب
 1987/1١1/57. خيراتب ةعقوملا قافولاو

 لمكي ديدجلا رادجلا ءانب لامكا نا عقاولاو
 ةرداملا قنخيو .ةيبرغلا ءارحصلا لوح قوطلا
 .ديبعي لحا ىلا قلعيو :نيبوارحصلل ةنتركشسعلا

 حلاصل عازنلا مسح رما .ًادبا لحي نل اميرو
 ام ذنم مهتيضق رئازجلا تنين نيذلا .ويراسيلوبلا
 .ةنسس ةرشع ينثا نع فيني

 تاطاسولا فقوتت مل روظتلا اذه وج يف
 رهش ذنم اهب ماق يتلا ةطاسسولا اهزربأو .ةيبرعلا
 ,لشفلاب :انداقتعا وه امك :تءابو دهف كلملا فينو
 تداق اهنال تحجحن اهنا نورد نيدقارملا ضعب د نأ مغر

 .ريخالا (ويام) رامآ © ءاقل ىلا

 ىلا ةقياسلا هتلحر يف دهف كلملا لح نيح
 مل :ةعاس نيرشعو عبرا نع دزت مل يتلاو .رئازجلا
 ىوس ديدج نب يلذاشلا سيئرلا نم عمسي
 عم فالخلا عوضوم يف اهتاذ ةيرئازجلا ةحورطالا
 ددرو يناثلا نيسحلا كلملاب ىقتلاف داع دقو .برغملا
 الواحم . بعشلا رصق». يف هعمس ام هعماسم ىلع

 ام وه لؤافتلا اذه لعلو :لؤافتلا ضعبب ظافتحالا
 نب دمحا ديسلا هراشتسم فلكي يبرغملا كلملا لعج
 .ديدج نب سيئرلا ىلا ةصاخ ةلاسر غيلبتل ةدوس
 داقعنا ةوعد يف يبرغملا دقولا روضح ىدل كلذو

 ةريشع ةنماثلا هترود يف ينديطسلفلا ينطولا سلجملا
 00 00 .ةريخالا

 لثمت اريطخ اروطت تفرع نا رومالا ثبلت ملو -
 يرئازجلا سيئرلا اهب ماق ينلا ةئجافملا ةرايزلا يف
 نيلو ؤسملل هتدناسم نالعال طوشكاون ىلا
 ءانب نع مجانلا ديدجلا عضولا ءارإ نييناتيروملا
 اذه نم رثكاو .ديدجلا يبرسغملا ينمآلا رادجلا
 زارط نم ةيبرغم ةرئاطل ويراسيلوبلا طاقسا ةجيتن
 تردبتعا دقل .ءارحصلا يف ءهرومز ةقلك» 5 0 ف

 نيلتاقملا هجح نم ربكا ةيلمعلا هذه نا طابرلا
 نورهظي نييرئازجلا نيلوؤسملا ناو :نييوارحصلا
 .برحلا لوبط نوقدي مهناأكو

 .اهعمسي مل يتلا برحلا لوبط اهناف .لعفلاب و
 مايالا ٍْق تفقد يدلا يض :نوريثكلا ظحلا نيسحل

 ىلوالا اهتاقدو ةءرئازجلاو برغملا نيب ةريخألا
 اهادص اهلا لقن نم فلكت وا دهف كلملا اهعمس
 نم نيديدعلل رهظ ام ىيسفي ام اذهو :اهتالامتحاو
 سيئرلاو ىناتلا نيسحلا كلملا ءاقتلا ةأجافم اهنا
 دقل لجا زيزعلا دبع نب دهف كلملاو ديدج نب يلذاشلا
 كلملا رطاخ بييطت لجا نم ولو ادراو لامتحالا ناك
 برحلا ةأجافم قيوطت يف ةيغرلا نكلو ,.يدوعسلا
  ةيبرغملا دودحلا ىلع ةثالثلا عمج ام وه

 يا ثدحي ال يكلو .ةدودعم تاعاسل ةيرئازجلا
 ءاينالا ةلاكو ددرت ىكلو :ةجيتن ةيا رهظت الو .ءيش
 ةيجراحلا ةرازو حيرصتل الثامم ىنعم ةيرئازجلا

 بقع ١977 ةنس رداصلاو ركذلا فنآلا ةيرئازجلا
 عدتقا عبدجلا نا لوقنو متخنلو .ىهلحل ديقعلا ءاقل

 وا ءاقشألا نيب ةرشابم برح بنجت ةرورضب انقؤم
 اضيا ملس ال نكلو .برحال :ةعيطق ال نآلاو .اهليجات
 !..شارجلاو طايرلا نيب
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 ناموش دمحم  ةرهاقلا

 لواح .لامعلا ديع ةيسانمب هباطخ يف
 ,ريبكلا لاؤسلل ةباجا ميدقت كرابم سيئرلا
 ؟رصم يف ريرحتلا ةمظنم بتاكم تقلغا اذامل

 ينيطسلف لوؤسم تاحيرصت ىلا كرابم رابشا دقو
 ةموكحلاب ًاساسم اهربتغا رهشا ةدع لبق ريبك
 هاجت ةنلغملا ةمظنملا ةسايس, عم ًاضقانتو ةيرصملا
 ةرفاقلا

 دوجوب ةرم لوألو فرتعا كرابم سيئرلا نا يا
 ةدع ذنم ةينيطسلفلا  ةيرصملا تاقالعلا ىف ةمزا
 دح ىلا تلصوو تلغتسا دق ةمزالا نا وديدو .رهشا
 تاحيرصت يف تسيل ةمزالا بابسا نكل .ةعيطقلا
 ةيفلخ ىف ىقبت امناو .طقف ينيطسلفلا لوؤسملا
 . "4 7 رارق فارتعالا ةمظنملا ةدادبق ضفر ثادحالا

 رمتؤملا ناونعي ةيملسلا ةيوسنلا ةبلح يف لوخدلاو
 .ديفيد بماك نومضمبو ينودلا

 ةرثك اهعم ظحالن كرايم سيئرلا باطخل ةدوع
 دوهحج اهينف ددعو اهمدختسا ىنلا تارايعلا

 ةيامح لجا نم هدهع يف ةيرصملا ةيسامولبيدلا
 ىعسلا نع الضف ,ىداقسلا اهدوحو معدو ةمظنملا

 دق ةداقعنا لامتخا نا اذه ىذلا ىلودلا رمتؤملل
 ىلا راشا كلذل .ةينيطسلفلا ةدحولا ةوق ردقي فعض
 رساب فقاومي هونو اهتشاشهو ةدحولا هزه فعض

 رمالا :ةديدع ًاطوغض هيأرب هجاوي يذلا :تافرع
 رمتؤملل ًاضيقن ةينيطسلفلاةدحولا روصي يذلا
 يرصم جهن عقوت لمتحملا نمف يلاتلابو يلودلا
 ةدوعلا لحا نم :ةرزجلاو اضعلا» مدختسي ديدج

 ماسقنالا ةفيص يهو ,.ةقياسلا ةفسصلا ىلا

 .يل ودلا رمتؤملا داقعنال طرش ينيطسلفلا
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 ةيمسرلا مالعالا لئاسو.يف مدقي ام نومضم ليلحت
 رصف ةيلوؤسم نع ثيدحلا ىلا تداع.يبتلاو
 لباقم يف  نيطسلف لجا نم بعشلا تايحضتو
 ةعّرن ةراثا كلذكو .نيبننط سلفلا فرطتو دوحح

 ةيمسرلا ةسايسلل ذاقتنا يا روضت ةقيض ةيرضق
 يرضملا تعشلا دض ةجوف هنا ىلع ةيرصملا
 دعب صم يف رهظي قطنملا اذهو :ةينطولا هتماركو
 تاقالعلا ىلع ةيبلس تادودر هلو .ليوط ءافتخا
 .يرصملا ريغ يبرعلا ةروصو .ةيرصملا  ةيبرعلا
 ال امك .نيينيطسلفلا ىلع رصتقت ال دهراثا نا يا

 .اهدعب ام ىلا دتمت لب ةمزالا ةلخرم ىلع رصتقت
 ىدل ةيمسرلا ةسايسلا ةيقادصم ولع ًاضيا رثؤتو
 .يرصملا عراشلا

 ردحن ةضرادملا

 تسيل يوصملا نارقلا باوسا نا نودقارملا يربو
 امك ,ةيلودلاو ةيميلقالا رض. تاظاينرا نع ةديعب
 نيب فالحلا نم ةلحرم مسحب ىرصملا رارقلا نأ

 الضف .ةمظنملا نم فقوملا ناشب نطنشاوو ةرهاقلا
 : بدبا لت حايترا راثا دق رارقلا نوك نع

 يرصملا رارقلا ىلا رظنلا نكمي ىرحا ةهج نم
 ةلاسرو ةيرصملا ةيسامولبيدلا نع اعافد هفصوب
 دق ةلدتعملا ةمظنالا ردص نا دكؤت ةمظنملا ىلا ةهحوم

 ىلع ةريبك الامآ دقعت تناك ةرهاقلا نا ىفخي الف .ذفن
 رورم زاوؤج _:هتعيص تناكايا ةفضوي يميؤملا دقع
 دعب ايمسر ةيبرعلا - ةيرضملا تاقالعلا ةدوعل
 تريتعا كلذل .ديفند بماك جرح نم صلختلا

 ءاضقلا ىف ًايسيئر اييس ةمظنملا فقاوم «ةرهاقلا:

 تاكرحت لابشفا مث نمو .رمتؤملا دقع صرف ىلع
 ثالثلا تاونسلا لالخ ةئرصملا ةيسامولييدلا
 .ةيضاملا

 ينيطسلفلا ينطولا سلجملا رارق ابربتعا اذإو
 ام وا .ًاديدج لمحي رصم عم لماعتلا صوصخب
 .رصم عم تاقالعلا ريوطت نع عجارتب هفصو نكمي
 صرح راطا يف همهف نكمي ددشنملا يرصملا رارقلا ناف
 ُِق هتزرحا مدقتم عقوم يا ةراسخ جدع ىلع هرهاقلا

 .ةييرعلا فارطالاب اهناقالع
 قطنم نع فشكلا ةلواحم يفو .ىرخا ةهج نم

 ددشتملا ضفرلا ةركف رهظت هعفاودو يرصملا رارقلا

 بماك نع يصفق داعتباب ةيبرعلا لودلا ةقالع نهرل
 هناب كرايم سيئرلا هفصو ىذلا داعتبالا كلذ : ديفيد

 ةيساسح كلذكو !! برحلا ةلاح نالعا ىنعي
 دشانت ةرابع يا نم ةطرفملا ةيرصملا ةموكحلا

 عيبطتلا ةمواقم ىلع لمعلاب ةضراعملا ىوقو بازحا
 راطا يف ةموهفم ةيساسح يهو . ديفيد بماك طاقساو
 نآش اهناكو ديفيد بماك ري وصتو ,؛ةيرطقلا قدمعت

 مكحلا داهتجا نع الضف .؛هب برعلل لخد ال يرصم
 عامجالا هبشي ام قيقحتو رارقتسالا ىلع ديكأتلا يف
 ىربكلا اياضقلا داجن ينطولا

 داجت ةضراعملاو ةموكحلا ةدحوب ءاحيالا مغرو
 ىوقو بازرخا ناف :نيينيطسلفلا نيفرطنملا ضعب
 ةمظنملا عم تاقالعلا عطق رارقب بحرت مل ةضراعملا

 رصم ىلع ةلزعلا نم اعون ضرفي هناب هتفصوو
 ريغ راشا اذه نم رثكا .ةمظنملا ىلع راصحلاو
 يتلا ةلحرملا ةروطخ ىلا ةضراعملا بازحا يف لوؤسم
 ىلع ةضورفملا تايدحتلا دقعتو ةقطنملا اهب رمت
 لودلا نم ةرصاخم تتاب ىثلا ريرحتلا ةمظنم

 هذه نا ءيبيللاو ىيروسلا ماظنلا نمو .ةلدتعملا
 .ةينيطسلفلا ةدحولا معدت نا نكمملا نم تايدحنتلا

 .اهرطاخمو اهداعبا ةينيطسلفلا لئاصفلا تكردا ذإ

 .ةيعاو ةيروث سسا ىلع اهعم تلماعتو
 ىلع تقفتا دق ةضراعملا بازحا نا ظحالملاو

 مدع ىلع صرحلاو .اهفقوم ةعجارمل ةموكحلا ةوعد
 ال فينع رارق نع جتانلا ,فالحلا ةوجف عيسوت
 ينطولا سلجملا تارارق وا راوحلا تايرجمو قفتي
 فقاوم نيب ةحضاو قورف دوجو عم ,ينيطشلفلا
 .بازحالا هذه

 ةموكحلا ددشت نا ودبي هئاف رما نم نكي امهم
 نل ؛تاداسلا مايأب ركذي يئاعد باطخب موعدملا
 امير ةديدج تاكرحت ىلا مجركي دقو .ابيرق تفحم
 كرايم سيئرلا نيب رظتنملا ءاقللا دقع دعب تحضتا
 اذه ناف .ةرهاقلا رايخ ناك ًاياو .نيسح كلملاو

 نيطسلف يف رئادلا لدجلا نع اديعب نوكي نل رايخلا
 رمتؤملا ناشي يموكحلا فالتئالا ةداق نيب ةلتحملا
 فقوملاو ةيكريمالا تاحرتقملا كلذكو :ىل ودلا

 راظتناب و ..يندرالا فقوملا اريخاو .يتايفوسلا
 وا ططخم نم ءزج اهنا حجرملا نم يتلا ثادحالا

 فشكي ملو :هداعبا حضتت مل ططخمل ةمدقم
 تاثداخحملا جئانن نورظتني مهنال امنر .هنع هياحصا

 ةحاسلا لوط ىلع ةيراجلا تاطاسولاو تالاصتالاو

 ةبرض راظتنا يف مهنال امبرو :ةينيطسلفلاو ةيبرعلا
 ف حلسملا ينيطسلفلا دوجولل ةعساو ,ةيليئارسا»
 .نانيل
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 : ةلتحملا ضرألا ٍق يروم دعاس
 اوفرعت نا نيينيطسلفلا ىلع

 نيسحلاو تافرع نيد سدل مهرابخ نا
 ! نوراشو نيسحلا لب

 ةدنيطسلفلا ةدحولا ىودغ

 نامغ ق سكمدن

 ةيبرعلا قاروالا عيمجت ةلحرمل ةوعدملا

 4١م0 رايآ 59-١١ دذعلا  ةيبرعلا ةعيلطلا- أ ف

 يليقام يف رئازجلا رمزا قي طار
3000000 711

 

 هناباسح عهارب ند رآلا
 ةعئاضلا ةظحللا ماما

 جارفنلاو راجفنالا نيب
 رشزرم ضاير نم - نامع

 نم رثكا ةمث .ةيندرالا ةيجراخلا ةرازو يف "5

 نامع نيب تاقالغلا ىلع ىقلطت يساموليد | ظ

 سلحملا دعب اه ةلكرم :ريرحتلا ةمظنمو ا لم ]

 : ؛ةحالثلا ةلحرم» ةيمست ينيطيشلفلا ينطولا

 .عقاولا يف سركت يسايسلا قارتفالا ناي ملسُيو
 عم .رخآلا فرطلل رياغم هاجتا يف فرط لك فرصناو
 نا نم مغرلا ىلع .ضقانتلا موحت ةسمالم لامتحا

 ةفضلا وه .دحاو قارغج ءاعود ةموكحم تارايخلا

 هذه يف :ةفلتخم ططخ امهعزانتت ناذللا عاطقلاو
 .ايلودو ايبرع .قاروالا عيمجت تاسايس نم ةظحللا
 ترولي دق ةينيطسلفلا رئازجلا ةلقن تناك اذاو
 ةقرطملا ةينقت ةهجاوم يف ةيقدخبلا ىلع ناهرلا
 .رثكاف رثكا : دكاتب يندرالا ناهرلا ناف .؛ةينوبهصلا

 ام .ةئفاكتم ريغ فورظ ىف ولو .ةطاطملا ةيوستلا ىلع
 نبيمآت ىلع :نامع رظن يف .ةرداق :ةيلودلا ةلظملا تماد
 رايخلا اذهو .ةيساموليدلا تاوطخلل مزاللا ءاطغلا

 نم :مهتيقتلا يذلا نيلوؤسملا ةيبلاغ هب كسمت
 هيف امي .نهارلا ىلودلا خانملا نا هدافم نيقي نمض

 تارشؤملا لك نم مغرلا ىلعو .ينويهصلاو يكريمالا
 دنالو .ةيسامولندلا ةنوستلا ىلا دودشم .ةداضملا

 نع ًاضوع :ليجعتلا ةسراممو .ةضرفلا طاقتلا نم
 ةدايق ؛عينصت» ىلا رمالا ىدا ولو ىتح .ليجانتلا

 لوقي نم ةمث نامع يفو .ينيطسلفلا بعشلل ليدب
 وهو .سناميدنت ويل .اكيجلب ةيجراخ ريزو نا
 داع .ةيبوروالا ةعومجملل ةيلاحلا ةرودلا سيئر
 ةرهاقلا أضيا تلمش ىتلا .؛ةيندرالا هتلوج نم

 اهتحرتقا يتلا ءامسالا نم ةنيعب .ضايرلاو

 دعب .كرتشملا دفولا ليكشتل ةيندرالا ةمضاعلا
 وباو اوشلا داشر نم الك مضتو .ةمظنملا داعيتسا
 ريزو ّمع) يرصملا تمكحو (هتنااطع شلااطع) ميعزلا

 ةمحر وبا زياف يماحملاو (يرضملا رهاظ ةيجراخلا
 تاو اهب داع ةليكشتلا هذه نا ركذو .ةروينس انحو
 ةرايز عم تنمازت نامع ىلا ةلوج رخا يف سويريفولك
 وهو .سويريفولكو .يكيجلبلا ةيجراخلا ريزو
 ضصاخلا يكريمالا ثوعبملاو .يفروم دراشتير دعاسم
 تايضخشلا ىدحال لاق .ةلتخملا ىضارالا ىلا
 نع هتلاسؤ .نامع يف هتقتلا ىتلا ةينيدطسلفلا

 رمتؤم دعب ةمظنملا زواجت ةطخل يسايسلا دودرملا
 .لخادلا يف :اوفرعي نا نيينيطسلفلا ىلع» : رئازجلا

 تافرع نيب سيل مهرايخ نا .جراخلا يفامك
 نيسحلا نيب لد .ةمظنملاو ماظنلا نبد يا .نيدسسحلاو

 .«نوراشو
 لالخ نمو .نويندراألا .لواحي .عيطلاب

 ناب ءاخيالا .اعم نآ ىف .تاهاجتالا لك ةيساموليد
 ريزوو :نجاح هبش ةيكربمالا ةيرعلا نع. ةهكاكفنا
 .وكسوم ىلا نيمسحلل ةبيرق ةرايز عقوتي مهتيجراخ
 لاسراب ءافتكالاو :نطنشاو ةرايز مدع رارق دعب
 ديز .ءارزولا سيئر لالخ نم ء.اهيلا تاراشا
 عاقيالاو .يرصملا زهاط .ةيجراخلا ريزوو .يعافرلا
 ةلضو ىدا :ةيندرالا ةكرحلا يف طوبضملا يتايفوسلا
 يدمافا لالخ حرص نيج نامع يف وكسوم ريش هنو
 ةيتايفوس ةقفص ال نا. . الئاق .ةيندرالا ةمصاعلا ىف
 تالئاغلا لمش ملب رارق لب .قفالا يف :ةيليئارسا»
 اصيلقتو ةيلخاد تاحالصا سكعي ةيدوهيلا

 ةيهمخلا ةلخلا تو احم
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 باحسنا لدق تاقالعلا ددعت نلو ةيطارقوريبلل

 رارقالاو ةلتحملا ةيبرعلا يضارالا نم :ليئارسا»
 ريرقت ىف هقح ةسرامم ىف ينيطسلفلا بعشلا قحب
 .ةلقتسملا هتلود ةماقاو هريصم

 ندرلا لهر
 ىف ةصاخ ءادصا اهل ةرينلا هذه نا يف كشال

 ةضياقم ىلع .رارمتساب .اهتيجيتارتسا تنب ةمصاع
 778 و 545 نيرارقلا لويقو مالسلاب ضرآلا
 ةيسانم ةيلود ةياعر تحت تاضوافم يف لوخدلاو
 ىفخت ال ةطشنلا ةيسامولبدلا ةكرحلا نا تفاللاو
 لمعي كلذل .ندرالا هيناعي يذلا ريبكلا قلقلا حمالم

 عفدل .هتاحورطا ءارو يبرع معد دشح ىلع

 هنا دقتعيو ةنهارلا اهتاراسسم جراح عاضوالا

 .يملس لح ىلع لمعلا ةركف قيوستل بسانم تقولا
 اهتدقا دصم ةداعتسا نطنشاو تدارا اذا اصوصخ

 ةيرسلا تاقفصلا دعب .,ةنيرعلا لودلا ىدل
 يهتنت ناغير ةبالو تناك اذاو .ناريا عم ةهوبيشملا

 لءاستنت ةنمسرلا ةسدرالا طايسؤالا ناف . نيماع دعب

 ةماقال ؛«ةصرفلا» يكريمالا سيئرلا فظوبي ال اذامل
 نا.نمي.مغرلا ىلعو ؟ «لينازسا» و. برعلا ني مالسلا
 ناف .مهولا ةيسامولبد زواجتي ال روصتلا اذه
 امك .لحلا قيرط ىلع ةجيتن طعي مل هيلع رارصالا
 ةصاخ ةيمالك ةيكيمانيد اودبا نيذلا نييبوروالا نا
 مه اومدقي مل .لسكورب نايب ىتح ةيقدنبلا نايب ذنم
 نع ثحبلاب ةنورقم .ةليمجلا تاينمتلا ىوس اضيا
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 هوعدب امو .علسلا اهيطتمت راكفالا نا .قاوسالا

 يوني سحل يبوروالا عامجالا١ نويندرالا
 ًايساسا لقت ال ىتلا ةسكاعتملا فقاوملا نم ءاسفيسف
 ةعومجم ماماو .ةينويهصلا وا ةيكريمالا ةفكلا ف اهل
 ةيساموليدلا نهارت اذامل ,ةلبحتسملا دودسلا.

 يه امو ؟ ةريالاب لبجلا رفح ىف يضملا ىلع ةيندرالا
 ؟ ةمظنملا نيبو اهنيب ريخألا قارتفالا دعب اهقاروا

 ةزراوؤو نم .دصرب ىدذلا ىندرالا ىساموليدلا

 انناهر نا يل لوقي يسايسلا ثاهللا بيبد .ةيجراخلا
 يف ةفيدر لماوع يهف .اكريما وا اجوروا ىلع: سنل»
 فورظ ريفحت وهو .هقيقحت ديرت يساسا عورشم
 .ةديدجلا تاباسحلا ءانيو .ىبرعلا نماضتلا
 نم رثكا ةمثو .ةميدقلا تاباسحلا ةيفصت نع ًاضوع
 .ىرخاو ةعاس نيب .اهتودح عقوتن .قفالا يف ةاجافم
 ءاقل سيلو :ةديدج نياروم ءاسرال ةخحشرم يهو
 وه..يرضازجلا سيئرلاو يبرغملا كلكلا نيب ةدكو
 .ةيباجيا ةمدص هنا نم مغرلا ىلع .,ةديحولا ةأجافملا

 هذه يف ةيبرعلا قاروالل ىصقالا عيمجتلا نم دبالو
 اهنع ملكت ينلا فيرخلا ةمقىلا لوضولاو .ةلحرملا
 تاسمللا لامكتسا دعب .ةيبرعلا ةعماجلا ماع نيما

 . جيلخلا برح نم دحوم يبرع فقوم ىلع
 .دحاو فقس تحت ناشياعتي مهولاو ملحلا .نا

 ذخالا ىنغي ال ريرحتلا ةمظنم بيبغت نا كلذ

 دامتعالا ينعي ام ردقب .أطخلاو باوصلا ةبرجتب
 عافدنالا ةلداعم ماما ؛أطخلاو أطخلا ةيرجت ىلع
 ليبكت لالخ نمو يبرعلا دومجلاو ينويهصلا
 ةوق ىوس هتسارش رسكي مل يناريا ناودعب قارعلا

 ا 0-05 : 9

7 0 

 ناسنا عقاف يروس ؤطاوت ماماو .ةيقارعلا ةدارالا

 نانيل يف مدلا ةنحطم قيوستل بيبا لتو .نارهط
 تايلاعفلا ىدحاو ىنيطسلفلا نانيلو ىناممدللا

 يف تلاق رئازجلا رمتؤم ترضح يتلا ةينيطسلفلا
 نا الا عيطتست ال ةيندرالا ةيسامولبدلا نا سدراب

 :ةدكريمالا ي واتفلاب لوبقلا انه نم .نيينيبطسلفلا

 اذهو .ةمظنالل لظ ىلا ةمظنملا ليوحت ىلع ,ناهرلاو

 ىلع ادكؤم . ,ينيطسلفلا ينطولا سلجملا هضفر ام

 يش ةينكيتكت تاءارحا هحو ِق ةيلاضنلا تناوثلا

 عفترا انهو .تاهاحجتالا لك تاالرارق نع ةرايع

 ةعبط نع ةيندرالا ةيجراخلا ةرازو يف .ثيدحلا
 يذلا مالا - ع ورشملا نع ةقثينملا عيراشملا نم ةريخا

 (ريمتبس) لولبا لوأ ْق ناغير سيشئرلا هقلطا

 مكحت .ةينيطسلف ةلود ءاشناب يضقيو . ١1

 اذهو .ينويهصلا نايكلاو ندرالا لبق نم ًايئانث
 نم .يعافرلا دير ءاررولا سيئر هب داع عورشملا
 ,هىلع «ةيئايسنا» تاسيمل لادا دل .نطسشساو

 ةرادا لخادلا يف موقت نأب دعبلا اذه نمض ,يضقيو

 - جذومنلا اذهو .ةيدلبلا نوؤشلاب ىنعت ,ةيتاذ

 رخآ يف ابوروا هتفرع  يندرالا يسامولبدلا يل لوقي
 هنا امك .نيدرحلا نيب ام ةلحرم يفو ,يضاملا نرقلا

 لودلا نيب تاشن يتلا تالكشملا نم ديدعلل الح ناك

 .ءادوبسلا دراقلا يف ةيرامعتسالا

 رئارجلا دعب ام نازدخ
 ب تبيصا ةينيطسلفلا ندرالا تارايخ نكل

 نا تفشتكاو .رقازجلا عت“ ,ةنعوشلاا ةلموتملا»
 ينويهصلا ضفرلاب تمطترا ةيكريمالا ةيتامغاربلا
 ىلعو ..ةلودلا ةلدود١. لامك ,ةلدودلا ةلود» ل

 نم» هناب حيولتلا ىف ترمتسا .:كلذ نم مغرلا

 كلذ نال .رضاحلا تقولا يف ءيش يأب لوبقلا بجاولا
 «ليقتسملا ف ءيش يا ىلع لوصحلا مدع نم لضفا

 ىلع لمتشي نا نم دبال .نامع لوقت ,كرحتلا اذهو
 يتلا «قوقحلا» لقت ملو .دئاوفلا نم ىصقالا دحلا
 ام اذه لعلو .نوينيطسلفلا اهيلع لصحي نا نكمي
 انم بولطملا, : رئازجلا لبق لوقلا ىلع دايا وبا لمح
 نا عيطتسن اال اننا ودبيو .ءاصفرقلا سلجن نا
 ىلا ةرايعلا هذه تلصو ام اذا ىتح ..كلذ ريغ لعفن

 ىلا رداب (فطللا ويا) يمودقلا ىفوراف ديسلا

 ةمحرتلا يه «ءاصفرقلا» تناك اذا امع لؤاستلا

 .«ع وكرلا, ةملكل ةففخملا

 يددرالا ىلقلا تايسابسا ىطخحتا نا تلواح اذإاو

 نبد ةدحولا دقع مارباو تامدخملا دومص دعب

 ل ةيكريمألا عيوطتلا عيراشم عجارتو لئاضفلا

 :ةيساسالا قوقحلاب اهكسمتو ةمظنلا +«تاءال»

 نامع ةردق مدع يف لثمتي .رخآ جرح ىلع رثعا ينئاف
 .ةلتحملا ضرالا يف ةيمنتلا ةيجيتارتسا يف يضملا ىلع

 نا اصوصخ .ءافوح تحرصا ةطخلا ةذهف

 ِق بصضصت اه ولعحي نا اولواح نيذلا ةندياهصلا

 يف اورمتساو .اضرع الا اهعم اومغانتب مل :مهتنحطم

 ِّق نييقارملا دحا تفل انه نم .ثاثتحالا ةساسس

 ةلحرم انهار زاتجت ةيمنتلا ةطخ نا ىلا نامع
 2 دقو .ًايلامو ايسانتس :كابترالا ةلحرم دعب .ةفاحلا
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 6غ وكرلا ما ءاصفرقلا يمودقلا قوراف

 لقتست نا نكمي يتلا لئادبلا قالطا نع ترجع

 نع ةحقنم ةخسن وه يذلا يكريمالا راطقلا يف ادعقم

 سيل .راودلاب تبيصا اهنا رهظو .ينويهصلا راطقلا
 :ةيسيئرلا اهباصعاب مكحتت ةيكريمالا ةنوعملا نال
 يضارالا ىف يبرعلا قزاملل ريبكت نع ةرابع اهنال لب
 نا يف كشالو .ينودهصلا قراملل ريغصتو ةلتحملا

 دعب اوعراس كلذل .عقاولا اذه اوسمل نيبيندرالا

 فيوستلا ماماو .مدلا ةدحو تدكأت ثيح .رئازحلا

 نانبل بونج يف ينويهصلا فلصلاو يكريمالا
 نم ةديدجلا ةلحرملا ءاوتحا ىلا ةيبرغلا ةفضلاو

 «سافنالا طاقتلا انه نم .«يبرعلا نماضتلا» لالخ

 نم دحاو يبرع فقوم ديشح ىلع .ديدج .نم ناهرلاو
 كلملا نا نامع ُِق دكّوي نم ةمئو  جيلحلا برح

 هعم دقع .وكسوم نم دسأآ ظفاح ةدوع دعبو .نيسح

 ام ًايلاغ يذلا .فيثكلا يليللا راؤحلا نم تاسلج
 راوحلا اذه شماه ىلع ملغو .رجفلا ىتح دتمي ناك

 لذبي .فوشتابروغ ليئاخيم .يتايفوسلا ميعزلا نا
 فلاحتلا كف لحا نم ةيوؤدو ةتماص ادوهج

 نيسحلاو .مق ماظنو قشمد ماظن نب يجيتارتسالا

 ىلا حورلا ديعيل يتايفوسلا طيخلا سار طقتلا
 لوقت امك قشمدو دادغي نيب ةبقيثوتلا هتردايم

 ىدنا ديسآ نا اضيدا دكؤوتو .نامع ف ةعلطم رداصم

 هئافلح قرغ دعي .ةيكيتكت نوكت دق .ةنورم

 عورملا مهتافكناو برعلا طش لاحوا يف نيدنيمخلا

 مل هلقح تاباسح نالو .ةيقارعلا برحلا ةلآ ماما
 .رطضم هناف :ىناريالا رديدلا تاباسحو قباطتت
 ةرورضلاو ةيلخادلا تابجوملاط غض تحتو
 ىلا .ينيمخلا يركسعلا ققشتلاو ةيتايفوسلا

 نم بورهلل .ايكيتكت ولو .قارعلا نم بارتققالا
 ,نييقارعلا نا ريغ .ةيناريالا ةميزهلا تاعبت
 نوملسي ال ةيموقلا سجاوهلا لك ىلا نيدودشملا
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 نطتنشاو ىلا تاراشا: نعافرلا نو

 لجا نم ٠ :نوطرتسمو .ةيقشمدلا ةعنقالا ةنعلي

 احيحصت .يئاردالا ن ناودعلا عم مرالتلا كف :كلذز

 ماظنب ةصاخلا تاقطرهلاب لفح .يخيرات راسل
 يندرالا ناهرلا ودبي ال .ًاضيا انهو ...قشمد
 .يبرع ينماضت خانم نم ديفتسب ناك ناو .ارسسيتم
 نكل . (ةدجو ةمق) يبرعلا برغملا يف .هتامالع تحال
 رارمتسا لاخ يفو .ةيناديملا تاوطخلا وه كحملا
 .نانيل 6 يروسلاو .جيلخلا ٍْق يناربالا فزرنلا

 ةسائس ناف .ةيبرغلا عءارحصلا ّق يوارحصلاو

 اهترولب ىلع لمعت يتلا ؛:دحاولا يبرعلا ضوحلا+

 لخدتو .مدلا تاقاقحتسا ماما طقاستت ةهج نم رثكا

 . عايضلاو ةماودلا ىف ديدح نم ةيبرعلا ةقطنملا

 ١ جرخملا نسا

 دعب نذإ ةيبرعلا قاروالا عسب مجات ةلحرم اهنا

 نايكلا نكل .ةينيطسلفلا قاروالا عيمجت ةلحرم
 فالغلا ليطعت ةسايس ىلا ةأجف لقتنا ينويهصلا
 نانبل بونج يف :ةقرطملا. لالخ نم دحاولا يبرعلا
 ىلع ةيراطشنالا لبانقلا تسيلو .لتحملا لخادلاو

 ةنّيعلا ىوس .ينانبللا بونجلا يف .اديص تاميخم

 فوس يتلا :ةقورحملا ضرالا» تابيترت نم ىلوالا
 ةيطغتل نانبل يف ينويهصلا نايكلا اهدمتعي
 دق ديدعصتلاو .لخادلا يف ٠ ,؛ةيديدحلا ةضيقلا

 يفو .ةريبك ةيركسع ةيلمع لكش ذخأيل ىمانتي
 نوكت دق ةيلمعلا هذه ناف .ةششويبهصلا تاياسحلا

 عضو ليكشت فدهب .ةنهارلا ةلحرملا يف ةيرورض
 اهساقنا طاقتلا نم بيبا لت نكمي :يئاقو يسايس
 ةقظنم نما تكبيرا يتلا ةيعونلا تايلمعلا دعب

 .يىدوكتللاو يىلامعلا «ناسسأرلا ناك اذإو .ليلجلا

 ىلع .لباقملا يف .ناقفتم امهناف .ءيش لك ىلع نيفلتخم
 بونح ربع ةقطنملا ىف ةيودملا ةمدصلا ثادحا

 يذلا :قشمد ماظن عم .ؤطاوتب :ةنياهصلاو .نانيل
 ناثبل ءاقبا ىلع نوصيرح .هاجتا نم رثكا يف روائي
 رومالا تعفدنا ام اذإ ىتح .::رفض رايخلا» راطا يف
 تردان .ةضقانلا وا ةلماكلا ةقفضلا ةاجتا ف
 ب فرضتلا ىلا ةيروسلا  ةينودهصلا عباضصالا
 تارورضلا يضتقت امل اغبت :«ينانبللا دوقولا»

 ريماش ةرايز شفاه ىلعو .سيراب يفو .ةيكريمألا
 يف ىربكلا ةيلمعلا ةقامح نم نويسنرفلا ردح
 ينمضلا قفاوتلاب ولو .عاقبلا يداوو نانبل بونج
 ةيرامعملاب حبطت اهنال .دسأ ظفاح عم جمرمملاو

 يلا الوضو .ةربالاب اهنوزرطي يتلا ةيساموليدلا
 ةيضقلا نم لكل ةيوست داجياو جيلخلا برح ءاهنا
 ةمدصلا» له نكل .ةينيطيسلفلا ةيضقلاو ةيناددللا

 تاقفص بجح لجا نم نانبل يف ةيرورض ؛ىربكلا
 ىلا نوتفلا نم فورظلاب ءاقترالاو.:راتسلا :ءارو ام
 ؛ لاعتشالا

 ةعيبلطلا١ ل لوقت ةيندرالا رداصملا ضعب

 ُْق نيينانيبللاو نيادنيطسلفلا برص نا» : :ةيبرعلا

 ىلا قيرطلا قش ىلع ةرداقلا ةعفارلا دعي مل نانبل
 رثكتتلا ناك اذاف .ةيلودلا قا ةدمدلقالا ةنتنوستلا

 رثعيتل ةيقطنم ةليصح قباسلا يف ينيطسلفلا
 ةددحولا ناف اهتارحانت دادتشاو ؟ ةمظنالا

 نم تلقتنا لئاصفلا نيب ةداعتسملا ةينيطسلفلا

 يه اهو ...لعفلا ىلا لاعفنالا نمو .ريثاتلا ىلا رئاتلا
 ثحمدتو نماضتلا تالاح ىسيلتت ةيدرعلا ةمظنأالا

 .ةديدع تاهوبيرانبسلا نا . ننجويد ةقيرط ىلع .هنع

 دومصلاو .ةلصوبلا ىه ةيموقلا تباوثلا نكل
 يرذجلا فاطعنالا لجا نم يساسا زفاح ىقارعلا

  .نماضتلا وحن
 نبد ةعئاضلا ةظحللا مسترت ةعاسلا هذه ىتحو

 مايا اهنا لوقي نم ةمقو .جارفنالاو راجفنالا
 نورخا اميف .يبرعلا نطولا يف ينانبللا بونجلا
 .يتانبللا بونجلا ق:يبرعلا نطولا مايا اهنا يورد
 يبرعلا قمعلا ناف :خيرلا :تاهاجتا تناك اباو
 يموق ناهر يف نالحا دتم ينانبللا يب ونجلا قمعلاو
 لوحتي يكل ةدحاولا ةيجيتارتسالا نم ديالو .دحاو
 مقرلا ىلا .اهدحو ةمظنملا سيلو .مهلك برعلا
 .ةقطنملا تال داعم ف بعصلا

 ءالؤه نع ةرارمب ملكتت اهسفن ةيندرالا طاسوالا

 نا مهيف ضرتفي امدنع :ن وواطابتي نيذلا نييكريمالا
 ف اوحجن تايفوسلا نا ظحالتو .ةعرسب اوضمي
 راثئتسالا نود لوؤحلل نئامكلا نم ددع ةماقا

 نامع تناك اذإ و .ةقطنملا ىف ريخالا رارقلاب يكريمالا
 اهناف .ةقطنملا يف ماعلا ءوضلا نم ءزج ىلا تلوحت دق

 ةرابع هنال :ي ويح هيئاعت يذلا كابترالا نا يفخت ال
 انه فيتكلا ناخدلا لظ ىف .غارفلل ءاوتحا» نع
 نال :ةيرورض تاداهتجالا ةيددعتو .كانهو
 عابضلا نيب اقلاع ندرالا تلعج ةدودحملا تاناهرلا

 راظتنالا تايناكماو . ينودهصلا بلصتلاو ٍيكريمالا

 لكش يف طغضت تاروطنتلا نا اصوصخ . ةشه تتاب

 نم ردق لقا بتري يذلا جرخملا لعلو .لئاه
 ْف لثمتي .ةرذعتم حابرالا تماد ام .رئاسخلا
 ام تاقفص نع ىلختلا لالخ نم تاجافملا ةهجاوم
 ةروص ىلع .ةكرعملا ةيموقد مازتلالاو .ةلواطلا تحت
 .هلاثمو يقارعلا جذومنلا
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 ,يلودلا رمثؤملا» ةغدص لوح ةرئادلا ةكرعملا

 ةيلخاد ةكرعم ىلا لوحتت
 يروسلا مكحلا تاسسؤم ي
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 رغب عطار ينانوسلا جرطلا نب“

 دعب تاذلابو .ًابيرقت تاونس رشع ذنم [
 عارصلا ةرئاد نم رصم جارخا ْق حاجنلا |#

 تايقافتا قيرط نع ينويهصلا  يبرعلا |.
 نهذلا ىلع رطيس .حلصلا ةدهاعمو ديفيد بماك
 يذلا ةقطنملا ؛ةنقلب» موهفم ,يليئارسالا» يسايسلا
 يف ليئارسا ةيجيتارتسا, ةقيثو هنع تربع
 ةيشويهصلا تادايقلا تعاطتسا دقو ١.. تانينامثلا

 تاسايسو نيييسايس ىلع موهفملا اذه ضرفت نا

 ةدحتملا تابالولا ىفو ةماغ دروصبي برعلا يف ةندعم

 تدتفت تاططخم لحا يذلا رمالا .صاخ لكش

 قرشلا ةمزا لحل ةيدجلا يعاسملا لحم ةقطنملا

 رداصلا 777 مقر رارقلا قوطنم نم الدبو .طسوالا
 رمتؤم دقعل يعادلاو 1937 ماع نمالا سلجم نع
 نم الدب كلذكو .14 ؟ رارقلا ذيفنت لجا نم يلود
 .191/ا/ ماع كرتشملا ىتايفوسلا  ىكريمالا نايبلا

 يف ةيوستلا لجا نم ةيلودلا دوهجلل سسآك
 ىلع ينودهصلا  ىيكريمالا مهافتلا لح .ةقطنملا

 هتيتفتل يبرعلا قرشملا يف ؛ليئارسا» دب قالطا
 ةيبهذمو ةيفئاط تانايكو تاليود ىلا هقيزمتو
 ةتميهلل ةياهنلا يف .عضخت ..ةرخاختم ةيرصنعو

 كانه دوعت ال ثيحب .ةقلطملا ةيكريمالا ةينويهضلا

 ةيبرغلا ىوقلا رثدنت نا دعب لح يأل ةجاح
 نسجحاف لكشي يذلا «ينايقوسلا دوجولا» حتيصيو
 ! ناك ريك ىف  ةقطنملا ىف ةيكريمالا ةيسايبسلا

 دجو ديدجلا يرامعتسالا عورشملا اذه نا ريغ
 .ايلمع هذيفنت ةرشابم نم تاوئس رشع دعب هسفن
 : اهلبق ناك امم هفادها نع دعبا

 ناك ىذلا ناتيلل ىنويهصتا قرفلا نآ-
 ةروتلل ىلاضنلا دوجولا ىلع ءاضقلا فدهتسي

 ىلع ةيفئاطو ةبيهذم تانابك ةماقاو :ةينيطيسلفلا

 ىلا ميستلا ىاوودع لقنو ,يناندللا نابكلا ضافنا

 اذه نا ..نانبل قيرط نع ىرخا ةيبرع تانايك
 نم دعبا وه ام ىلا هفادهاو وه عجارت دق وزغلا

 اهنم قلطنا يتلا تايطعملاو عاضوالا

 ىلا داع ةينيطسلفلا ةروثلل يىلاضحلا دوحولاف

 ال ؛ءاهزواجت ناكمالاب دعي مل ةخسار ةقيقح نادبل

 نابكلا لخاد فواخملا نم ريثي ديدج ينويهص وزغب
 تالمحب الو ..نانبل يف ريثي امم رثكا ينويهصلا
 وا ةرسشابم عاوبس يرويسلا ماظنلا اهذفند ةيفصت دق 1

 تالمحلا هذه لثم تلشف نا دعب .ةطساولاب

 ارارضا اهيباحصأب لزنن تحنبصضصاو ةرركتم ةروصب

 ليلذلاو :ةينيطسلفلا ةروثلا ىلع زاهجالا ةمهم
 نم ةرود رخا نا وه ةقيقحلا هذه ىلع مساحلا
 ةدحو زاجناب تحوت دق تامدخملا دض برحلا تارود

 ذوفنو ةوق دعاصتو ينيطسلفلا ينطولا سلجملل

 ىوقلا تامزا تدعاصت نيبح ىف ءريرحتلا ةمظنم

 .اهءارو فقت تناك ينلا وا برحلا كلت تذفن ىتلا

 لك نم مغرلابَو قزمملا نانبل نا كلذ ىلا فاضي -
 تاروطت تفشك دق .نآلا ىتح هنم يناعي ام

 عورشم نا .يضاملا ماعلا ندادتما ىلع هيف ثادحالا

 امع اريثك عجارت دق ؛ينوتناكلا» و يفئاطلا ميسقتلا

 رعاشملا ناو .ةقياسلا تاونسلا ُْق هيلع ناك

 در وصد مدقتت نانبل ريهامح ىدل ةيديحوتلا

 ةيميسقتلا عزاونلا باسح ىلع ةبوؤدو ةرمتسم
 .«ةيوايشيليملا»

 دبرا يتلا] ةيقارعلا  ةيناريالا برحلا نا ؟
 ةدساسالا ةيحيبتارتسالا دوقلا ىل اع ءاضقلا اهن

 يهو الا .ربصم ديسفك بانقعا قف برعلل يقتل دما

 يه .[ةيموقو ةينطو ةبرجتو ارطقو اشيج قارعلا
 ري .اهثدي نم تاونئس عبس دعب .نآلا
 .ةيادبلا ةرتف ىف هيلع تناك امم اهفادها

 مل . نيانسل ادده رم ىلع دماصللا ..قارعلا اذهف

 ىلا لوحت لب :ناودعلا ىلع ةيصاع ذوق درجم دعب

 در وصلا عم اعطق ضقانتن در وص يضو ..ةقطنملا

 - برحلا كلت ةطخ اومسر نم اهب ملحب ناك ينلا

 ةريخا ةيرضك اهب نولمحي اوحارو اهوريدو ةرماؤملا
 .ةمّئاق اهدعب اهل موقت ال ةيبرعلا ةمالل

 وه نالا قارعلا 5
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 امامت ..ةيرادالاو ةيلاتقلا هتاريخو هشيجب ةقطنملا مه

 ..ينطولا همحالتو هتروتو :هبعشي وه امك
 يف ساسالا يديحوتلا بطقلا وه نآلا قارعلا

 رواحملا نع اديعب .ةيبرعلا ةسايسلا تايطعم
 ..ةمالا حلاصمل ةيداعملا تاباطقتسالاو ةيمسسقتلا
 عم ةجضانلا ةيعقاولا هتاقالع وه كلذ ىلع ليلدلاو
 ابارحاو ابوعش ىرخالا ةييرعلا راطقالا مظعم
 .تاموكحو ئوقو

 هذهبن ًاقارع نا ةفداصملا ليبق نم سيلو
 ةدعاقلاو ريخالا ًاجلملا ناك يذلا وه تافصاوملا
 تالمح تلصو نا دعب ةينيطسلفلا ةروثلل ةنمآلا
 ةمصاع نم رثكا ىلا ًايسايسو ايركسع اهتقحالم
 عم ةهجاوملا طخ نع ةديعبلا كلت ىتح :ةيبرع
 .ينويهصلا نايكلا

 عورتم ليشفو نانبلل ينويوبصلا ورعلا لبعف نا
 عورشم طابا ىلا ةرشابم ايدا :قارعلا .رع راهجألا
 ادي نا دعب ,تانينامثلا يف ليئارسا ةيجيتارتسا.

 ! ىندا وا :نيسوق باق» تاب ةيجيتارتسالا

 ةحاسلا الم ينذلا عورشملا اذه لشف نا

 رشع ةدمل يبرغلا قرشملا يف ةيركسعلاو ةيسايسلا
 ال يميلقالا حرسملا ىلع ًاغارف كرت دق ًابيرقت تاونس
 يركسعو يسايس روضح هالمي نا الإ نكمي
 وه ةمهملا هذه لتمل لوالا حسرملاو .ام يجيتارتساو

 يقارعلا هينكري ددجتملا يبرعلا يضوقلا .عورشملا
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 دادتما ىلع ةيريهامجلا امهتاعاعشاو ينيطسلفلاو

 .ةيبرعلا ضزالا
 ًاديج لبقتسملا تارشّؤم نوأرقي نيذلا لك نا

 .عورشملا اذه ملاعم حوضوب نوري اوحيص ١

 ..رتازجلا ىلا ةرصبلا نم هاطخ عقو نوعمسيو
 ةلحرملل مهتاياسح يف هولخدي نا مهيلع امازل تابف
 اوناك ءاوس هنم مهفقوم نع رظنلا ضغب ةمداقلا
 .هدضصض ما هعم

 رمتؤملا» ةركف تشعتنا ؛ديدجلا خانملا اذه نمض
 تايفوسلاف ..طسوؤالا قرشلا ةمزا لحل :يلودلا
 رثكاو ةركفلا هذه حرط نم لوا اوناك نيدلا
 ةيجيتارتسا عيراشم» لشف يف اودجو اهل نيسمحنملا
 ةيفصتو نانبل وزغ] «تانينامتلا يف ليئارسا
 [قارعلل يناريالا وزغلاو ناغير عورشمو ةمظنملا
 رمتؤملا دقع لجا نم يعاسملا ديدجتل ةمئالم ةصرف
 نم اعيساو ادينآت يعاسملا دذه تدقل دقو ..يل ودلا

 ةيبوروالا لودلا لبق نم كلذكو ةيبرعلا لودلا لبق
 .ةيبرغلا

 ماما مهسفنا نويليثارسالاو نويكريمالا دجو دقو
 ضعبل اديو .ةلوقملا هذهل دعاصتمو ديدج مخز
 راظتنا وه اهليطعت ةلاح ىف ليدبلا نا ءالؤه
 . مدقت اميق هبلا انرشا يذلا ىبرعلا يموقلا عورشملا

 رمتؤملا ةركفل ام ةباجتسا نع ربعي ضعمبلا اذه أديف

 يدويهصلا ةيجراخلا ريزو لعفي امك ينودلا
 .نيريب نوعمش

 دحاو رمشؤم ال ..نارعنؤم
 ضعب لبق نم ةيبسنلا ةباجتسالا هذه نكل

 اموهفم كانه نا ينغت ال .رخآلا ركسعملا ناكرا
 دكؤت ًامامت سكعلا ىلع لب ..يلودلا رمتؤملل ًادحاو
 نيديعصلا ىلع ةينعملا ىوقلا تاسايسو تاحيرصت
 يل ودلا رمتؤملل نيموهفم كاده نا يميلقالاو ينودلا
 : ادحاو اموهقم ال

 ىقلي و تايفوسلا هيلا وعدي ام وه : لوالا موهفملا
 ةينيطسلفلا ريرحتلا ةمظنم نم اديساتؤ ةباحتسا

 لمتشتو ةيبيرعلا ىوقلاو ةمظنالا ضعبو
 . يلي ام ىلع موهفملا اذه تافصاوم

 مسحلاو رارقلا تايحالص هل ىلود رمتؤم ١
 سلجم يف ةيوضعلا ةمئاد لودلا هرضحت .مكحلاو
 اهيف امب عازنلاب ةينعملا ةيميلقالا فارطالاو نمالا
 مدق ىلعو لقتسم فرطك ةينيطسلفلا ريرحتلا ةمظنم

 تايفوسلا فيضبنإ .ىرخألا فارطالا عم ةاواسملا

 ةيريضحت ةنجلل عامتجا دقعل ةوعدلا لاجملا اذه يف
 .[رمتؤملا اذهل -يهت

 لجا نم ةيبرعلا لودلا تايفوسلا حصني - ؟
 اوققحي نا .رمتؤملا اذه نم ةيباجيا جئاتن نامض
 : ىلد ام اقييسم

 اهب فارتعالا ديدحتو ريرحتلا ةمظنم ةدحو -1

 ديحوو يعرش لثممك ةييرعلا لودلا لك لبق نم
 ةيبرعلا تاحلاصملا لك زاجناو ىنيطسلفلا بعشلل
 .ةروصلا هزه معدت ىتلا ةينيطسلفلا

 لاعف نماضت قيقحتو يبرعلا وجلا ةيقنت - ب
 لكشيو رمتؤملا يف يبرعلا يضوافتلا فقوملا معدي
 لالتحالا ظغض لداعي رخآلا فرطلا ىلع ًاطغض
 .هل معادلا ىكربمالا فقوملاو ىنويهصلا

 ققوت كوت ءةقيلسلا ةراغلا بلص ف عقب
 مهاسب :ةيقارعلا -:ةيناردالا ترحلا نم دخوم ينرع
 يلاتلاب و .نارهط ماكح لوقع نم رصنلا ماهوا عزن يف
 مالسلا ضورعل ةيباجتسالا ىلع مهرابجا يف
 نع ةليوط ةرتف ذنم قارعلا برعي يتلا هعيراشمو
 .اهل هتباجتسا

 ىبرعلا فقوملا ززعت ال تازاحنالا هذه ناد

 رتوتلا ةيفصت ىلا ًاضيا يدؤت لب .بسحف ماعلا
 ينلا فواخملا لبزتو يبرعلا جيلخلا ٍِق حناقلا

 ماكح ضعب ىدل ةدحتملا تايالولا اهرمثتست

 تاسايس ىلع ذوفنلا نم ديزملا ىلا اهمجرتتو ةقطنملا
 .ماكحلا كئلوا

 خانمل لالغتسا ةلواحم وه : ىناثلا موهفملا

 لجا نم .يلودلا رمتؤملا ةركفل ةيلاحلا ةباجتسالا
 نابكلا نيب ةرشايم تاضوافمل ةبطغتك همادختسا

 لجا نم كاذ وا يبرعلا فرطلا اذه نيبو ينويهصلا
 ةهج نم لكشت ةدرفنمو ةيئزج تايوست ىلا لوصولا
 ىرخا ةهج نمو :ديفند بماك»١ ةسايسل ادادتما

 لخدت يبرعلا فقوملل ةديدجح ريجفتو مسسقت ةدام

 باقعا ف ىرج امل ةهباشم تاعزانم يف هلك عضولا
 .ةينويهصلا  ةيرصملا حلصلا ةدهاعم ولع عبقوتلا

 | 1 يلي ام ىلع لمتشت رمتؤملا اذه تافصاوم نا

 ايلكش اروضح يلوذلا روضحلا نوكن نا ١
 تاضوافملا ىرجم ىف تايحالص ةيأ هل سبل
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 نابكلا نيب ةرشايم تاضوافملا نوكت نا -

 الاو .ةدح ىلع يبرع فرط لك نيبو ينويهصلا
 اذه عم تاضوافملا ف ققحتي ىذلا مدقتلا طبتري
 .كاذ عم لثئامم مدقت فرطلا

 رصت يذلا .ينيطسلفلا ليثمتلا عضخي نا -
 دقولاب اقحلم نوكي نا ىلع ينودهصلا نابكلاو اكريما

 كلذ ةيوهب قلعتت ةصاخ تامواسمل .يندرالا

 نم ينيطسلفلا بناجلا قافآب يلاتلابو ليثمتلا
 اهرهوج لوالا عورشملا دريتعي يذلا ةمزالا

 سانسا ىلع موقي لوالا عورشملا ناك اذا 4
 موعدملاو ريرحتلا ةمظنمل معادلا يبرعلا نماضتلا
 يكارتشالا ركسعملاو ىتايفوسلا داحتإاإلا ليق نم

 يمالسالا حلاعلا ُِق ءاقدصالاو ةنيرغلا انورؤاو

 سكعلاب موقي يناثلا عورشملا ناف .زايخنالا مدعو
 ةلقتسم فارطا ىلا يبرعلا فصلا ةقرفت ىلع .امامت
 .حلاصملا ةبراضتم امبرو ضعبلا اهضعب نع
 ام ىلع هفادها ضعب قيقحتل اهنم لك دمتعي

 ةدحتملا تايالولا ىضر نم هسفنل هنمؤي نا عيطتسي

 ينويهصلا نايكللو اهل تالزانتلا ميدقت قيرط نع
 .اهئارو نم

 مضه دبعي جهنلا اذه لتم نا حضاولا نمو

 تنححت اهعضوو رخآلا ءارو افرط ةيبرعلا ةقطنملا

 امك ًامامت .ةيمودهصلا  ةيلايربمالا ةنمدهلا ةلظم
 يف ليئارسا ةيجيتارتسا. عيراشم نم فدهلا ناك
 ! «؛تاندنامتلا

 7 يف فلتخي يلودلا رمتؤملل لوالا موهفملا ناك اذإو
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 عم .اهققحي نا نكمي وا اهاخوتي يتلا فادهالا
 .يبرعلا يموقلا عورشملل ةيجيتارتسالا فادهالا
 نم ةلاح قلخ يف مهاسي ىرخا ةيحان نم هناف
 روكذملا يموقلا عوريشملل نكمي يبرعلا نماضتلا
 لجا نم لضانيو ةيعيبط ةروصي اهلخاد ىف ومند نا
 .ةيلعفلا هتاناكماب هنتر وريص

 يحلا ةفيصلا قفو يناثلا رمتؤملا نا ريغ

 - فدهتسي اميف - فدهتسي ٠ ينسي بوما
 ديسو ىموقلا عورشملا تالامتكا ىل اع زاهحالا

 تدوعلا لما ىلع . .ةيناهن ةروصب هماما قيرطلا

 :ليشاربسا ةيجيتارتسا» عيراشم وا عورشمل اددحم

 .ةديدج فورظ يف

 لاهرلا يف ..ابرؤس
 رئازجلا يف ينيطسلفلا ينطولا سلجملا مسح دقل

 وا نيموهفملا نيده يف :ةينيطسلفلا ةقرولا» عقوم
 ىلع قيرطلا ةمظنملا ةدحو تعطق دقف ..نيعورشملا
 ةبرارمتسا يف ىرت تناك نريثك تاناهرو ماهوا

 يروسلا ماظنلل ضعبلا عوضخ .يفو ماسقنالا
 ريرحتلا ةمظنم ةقحالم ىف ماظنلا كلذ رؤدو
 تحت ةمظنملا ءبض. ةيناكمال ةصرف .اهريهامجو

 رمتؤملا عورشم ىلا برعلا نم رجني نا نكمي نم طبا
 لماع ىلا :ةينيطسلفلا ةقرولا# لوحتتف ىنانثلا

 ةيطغت ىلاو ةهج نم عورشملا كلذ حلاصل طغاض
 .هقايس يف نييهاذلا برعلل ةمءالم

 هذه تطقس دقق ؛رئازجلا رمتؤم دعب .نآلا اما
 ىلا ةينيبيطسلفلا ةقرولا تلوحتو. تاناهرلاو ماهوالا

 طغضلا ىف طقف مهاست ال ةيوقو ةلقتسم ةقرو

 فقوم ةرولب ىف كلذك لب .لوالا موهفملا حلاصل

 ةينيطسلفلا ةينعورشملل معاد يبرع يديحوت

 يف ىقبت امئاد يه امك دقعلا ةدقع نا ربغ

 حاتفم لكشي يذلا يبرعلا رطقلا اذه .ةيروس
 امدق نآلا ةيزكرملا ةكرعملا تناك اميرو .ةقطنملا

 طظقف سعلو ب هلك طسوالا قرشلا لتقتبسمب قلَعُيِم

 يف يرجت يتلا كلت يه - يلودلا رمتؤملل ةبسنلاب
 ف يروسسلا عقوملا مسح لجا نم .اهلوح وا ةيروس
 اميرو  يساموليدلاو يسايسل ١ عارصلا اذه

 يهضامف .ريبكلا يل ودلاو يميل قالا  يركسعلا

 « ةكرعملا هذه تايطعم

 يليفط يولقا ماظنب ةموكحم ةيروس نا : لوا
 قيوست يف :هتراطش» ىلع هرارمتسا يف دمتعيب ناك

 يميلقالا نيديعصلا ىلع يروسلا رطقلا ةيمها
 .يودلاو

 داحتالا ةجاح مدختسي ناك ةهج نمف

 ةلص يذ يساسا يبرع رطق عم تاقالعلل يتايفوسلا

 ةلحرملا يف اميسال) طسوالا قرشلا ةمزاب ةرشابم
 برعلا عم تابفوسسلا تاقالع اهيف نكت مل ينلا

 كلت ةدئاف ىلع لوصحلا لجحا نم (ةدبج نيرحاألا

 يركسعو يسايس معدو ةيمدقت ؛ةبوهردك تاقالعلا

 دض هتكرعم ةمدخ يف هفيظوت نسحي يمالعاو
 كلذكو ةيمدقتلاو ةيموقلاو ةينطولا هاوقو بعشلا
 عم رازتنالا كراعمو ةددرعلا هتاعزانم ةمدخ ُِق

 :ىرخالا ةيبرعلا لودلا
 حلاصملل هتامدخ رمثتسب ناك ىرخا ةهج نمو -

 نمالا اهنمض نمو .ةقطنملا قف ةيكريمألا

 ةيروس قالغا] ينودهصلا ناكنلل يجيتارتسالا

 بعشلا ليبكتو ةينيطسلفلا ةروثلا هجو يف رطقلا
 ةهبج مايق نود ةمئادلا ةلوليحلاو .يروسلا
 عورشم نم رثكا يف هرودو [ةيدج ةيقرش  ةيلامش
 .قارعلا دض ةيناريالا برحلاو نانبل يف امك يميسقت
 امو ةتيامحو:ترغلا معد ىلغ لوصضحلا لجا نم
 ةيلود ةيلام ريغو ةيلام تادعاسم نم هنع عرفتب

 ةيبرعو
 دنتسي ىتنا ةيليفطلا ةقيطلا تحجن دقل : ايناث

 عم تاقالعلا لالفتسا يف يلاحلا ماظنلا اهيلا
 ,اهتنجوغاميد» يف ةيسابسا ةدامك تايفوسلا
 صتمت تناك يذلا تقولا يف ةيمالعالاو ةسايسلا
 لكو ةيروسل ةيلاملا تادتاعلا لك اهحلاضل هيف
 ىتح .. جراخلا ىلا هيرهتو .يروبسلا بعبشلا جاتنا

 ماع ذنم ةيروس نم هبيرهت ىرج ام عومجم غلب
 يل ودلا كنبلا تاريدقتل اقفو . 195 ماع ىتح 6

 ! نالود.رايلم 45 نم رثكا
 (نيتريخالا نيتنسلا) ةريخالا ةرتفلا نا ريغ : ًاثلاث

 ةعيبط ىلع ريبك رثا اهل ناك تاريغت تدهش دق

 قافا ىلعو ةيقبطلا هتحيريششو يروسلا ماظنلا
 : ةيلاحلا هتننيب درارمتسا

 مظعم عم يتايفوسلا داحتالا تاقالع روظت أ
 .ىرخالا ةنبرعلا فارطالاو لودلا

 ,هتادئاع ضافخناو طفنلا راعسا طوبه - ب

 رثكا نيب ةروانملا نع ىلاتلاب يروسلا ماظنلا زجعو
 يبرع فرط وا ماظن نم

 ١6 _ اةناا/ رايآأ 5١5 ١١ ددعلا  ةيبرعلا ةعيلطلا

 -- تانناكما كلمي ىميلقا وا



 .ةريبكلا ةيلاملا ةدعاسملا ع
 ببسب يىروسلا يداصتقالا جاتنالا روهدت  ح :

 ةيليفطلا ةيزاوحربلا لال غتساو بهنلاو داسفلا

 «بلاكت» ُْق يلاتلابو :ةمزالا ةدح ُِق داز يذلا رهمالا

 رداصم نم ىقبت ام ىلع ةهرشلا ةحيرشلا كلت ناكرا

 اهدادعهتسا نع اهنارعاو ةيجراخو ةيلخاد ليومت

 لجا نم تالزانت نم اهنم بولطم وه ام لك ميدقتل
 .تادعاسملا ىلع لوصحلا

 رود ىلع ةنونجملا «ءاظنلا» تافاهرو:لستتف حد
 «ليئارسا ةيجيتارتسا» ع ورشم حاجن لاح يف يفارخ
 وهو .قارعلا ىلع زاهجالاو نانيل قيزمت قيرط نع
 ينويهضصلا نايكلا عم كيرشك يروسلا ماظنلا رود
 ةيرصنعلاو ةيبهذملا ةيفئاظلا تاليودلا عورشم يف
 ! ةقطخملا دادتما ىلع

 اوسا ىف رولبتت يتلا تابطعملا هذه لظ يف ؛ اعبار

 اهخيرات يف ةيروس اهتفرع ةيعامتجا ةيداصتقا ةمزا
 «نيتيملاعلا نييرحلا نيب ام ةعاجم ةرئف اهيف امي
 يف اهب ذولي نمو ةيكريمالا ةدحتملا تايالولا لواحت
 ايئاهن يروسلا عقوملا ةكرعم مسحت نا ةقطنملا

 ةيليفطلا ةيزاوجربلا ىلع حرطت يهو .اهحلاصل
 دبحولا لمالا نا ابلاح ةيروس يف ةمكاحلا

 ةباجتسالا يف نمكي تادعاسملا ىلع لوصحلاب
 : اهطورشل

 دوجولا ةيفصتو تايفوسلا ءاريخلا درط ١

 .ةيروس ف يتايفوسلا
 عورشم يف يروسلا سشدحلا ,؛عءاوتحا»  ؟

 رداصم ريبغتو هددع ضيفخت قيرط نع ؛يناداس»

 يا ضاهجاو هجماربو هتامهم ليدبتو هحالس
 يموق عورشم يا يف هل يساسا رودل ةيناكما

 ودعلا دض ةلتاقم ةيبرع ةهبجل يلبقتسم
 ديلا

 ًايَتاهن ءاضق ماعلا عاطقلا ىب اع ءاضقلا

 .يتاداسلا «؛ حاتفتالا» رابحل يدلعلا ا

 يلودلا رمتؤملا عورشم يف ةوقبو انلع ريسلا - ؛
 قيرط نع ةينويهصلا  ةيكريمالا ةغيصلا قفو
 لودو ةيروس نم لعجت ةيروحم ةيبرع تاحلاصم
 يلودلا رمتؤملا عورشمل ليطعت ىوق ىرخا ةيبرع
 .رخآلا

 ضيقدلا ع وردملا
 يروسلا ماظنلا نم بولطملا جهنلا اذه نا ريغ

 زجع اهمها . اهلهاجت نكمي ال تابقعي مدطصي ايلاح

 ةهجاوم يف :دذيفنت نع ةمكاحلا ةيلدقطلا ةحبرشلا

 : قدعم لماع نم رثكا

 بولطملا يدلعلا ؛فاطعتالاب اذه لكم نا 51 ١

 نم ىتحو ةيروسلا ريهامجلا نم اريبك اضفر ىقلب
 .ةيندملاو اهنم ةيركسعلا هسفن مكحلا دعاوق ضعب

 يف ةسايسلا هذه لثم جئاتن ترهظ نا دعب اميسال
 ْ] .رصفق

 وه هميزقتو شيجلا صيلقت وحن هجوتلا نا
 ملاعلا ششويج عيمج.ْيف مدطصت ةريطخ ةيلمغ
 يتلا ةيركسعلا ةيبصعلا لبق نم ةريبك ةمواقمب
 رمالا اذهو ..شيجلا ةيلكيهل يرقفلا دومعلا لكشت

 ١ ىدعلا  ةيبرعلا ةعيلظلا- ق-١ ١١١5 رايأ ١3:1

 يبرد سبج عم ةفمانكم ةراوبسو وزو ىلع قيطخي

  يبرعلا ع ارصلا ف ايساسا افرط هنوك ةبادبلا ذنم

 ددونجو هطايض رودص يف لمتعتو ينويهصلا
 اهقحلا يتلا تاناهالا نم ماقتنالاو ةروثلا لماوغ
 اهنع لوؤسملا ناك ةتفاكتم ريغ فورظ يف ودعلا مهب
 ىلع مهماغرال مودلا ىعسي يذلا هسفن حماظنلا وه

 .حالستسالا

 وزغلا لشف دعب ةديدجلا ةيبرعلا تايطعملا -

 ةيوقلا ةيلاضنلا ةدوعلا دعبو .نانبلل ينويهصلا
 ,قارغتت يفاربالا قزعلا لعف هيو ريرحتلا ةماقنخ
 يركسعلاو نطاوملا تامامتهاب دشت تابطعم اهلكو

 عورشملا عم ةيلك ضراعتي رخآ هاجتا يف يروسلا
 .يليفطلا مكحلا ىلع حورطملا

 يتايفوسلا داحتالل يىوقلاو حاهلا رودلا - ؛

 يف وا ةيركسعلا اهتسسؤمو ةيروس لخاد ءاوس
 بتاقعا ِق هةييظيحلا يبرعلا عضولا راطا

 نيتنسلا لالخ تثدح يتلا ةريثكلا تاروطتلا
 ةبسنلاب امك ةيبرعلا عاضوالل ةبسنلاب نيتيضاملا
 .اهسفن ةيتايفوسلا ةسسانسلل

 يتايفوسلا رودلا اذه نا ركذلاب ريدجلا نمو
 عورشملل ةيلك داضم عورشمب هسفن مجرتي ماهلا
 : نمضتي وهو ..رخآلا

 رسرحتلا ةمظنم ةدحو معدب ةيلاطملا 1

 ةيعامتجالا ةدعاقلا عيسوتب ةبلاطملا - ب

 .مكحلل ةيسايسلاو
 هتيوقتو يروسلا شيجلا معد ضرع  ج

 :ةحالبد ردوطتو
 معد هاجتاب ةيروبسل ةيشامنا تادعاسم ميدقت- د

 .ماعلا عاطقلا قيرظ نع ةيمنتلا
 قارعلا نم ديدج يروس فقومي ةيلاطملا

 .ةيقارعلا  ةيناريالا برحلاو
 نم يباجياو ديدج يروس فقومب ةبلاطملا - و

 ةيبرعلا ةمقلا دقعو يبرعلا نماضتلا عوضوم
 .ةلجؤملا

 يل ودلا رمتؤملا ع ورشمل ةيروس ينبتب ةيلاطملا -ر
 قفو ال .ةيبرعلا  ةيتايفوسلا ةغيصلا قفو
 .ةينودهصلا  ةيكربمالا ةغيصلا

 اع ناحورطملا ناعورشملا ناذه لوحتيو
 لخادو ةيروس لخاد ةيقيقح ةكرعم ىلا ةيروس
 ةهرشلا ةيليفطلا ةيعرشلا نيب .ماظنلا تاسسسؤم

 عمطب علطتت يتلا :يتاداسلا» عوزنلا تاذ
 يكريمالا ع ورشملا اهل هلمحي ام وحن يتاذ يحلصم

 .:شيجلا يف اميسال .ةيساسا ىوق نيبو ..دوعو نم
 اذه ةمواقم عم ةينطولاو ةيتاذلا اهحلاصم حمجسنت

 نمو رطقلا ةيروس ددهي يذلا يناداسلا» مسحلا
 .اهلك ةييرعلا ةمالا اهئارو

 لخادو ةيروس لخاد نآلا ذختن ةكرعملا هذه

 .ةريثك لبصاغفتو ةديدع ةلاكشا ماظنلا تاسسسؤم

 ..تامولعملاو ءامسسالا نم ريثكلا اهقايس يف لوادتبو

 نم اهتياهن ىلع فقوتي امو اهرهوج وه مهالا نا ريغ
 .ةقطنمللو ةيروتسل ةيبسلاب ةيريصم جئاتنو ناثآ

 ردب ناندع

يسكالا» يف دسأ فير بط علوا رز انام لما :
 در

 رف ناهر

 نإ رشا ىلع
 تحتف .ةقياس تامدقم ةبا نوؤدبو .داحف

 فلم ةسسنرفلا تالحملا تانربك نم ةدحاو

 اباضق ةلمحي هتطدرو هتلئاعو دسأ تعفر

 ماعلا ىآرلا تامامتها ُْق ىلو الا ةيترملا لغشت ةريثم

 .ةماع يبوروالاو ةصاخ يسنرفلا
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 .اسنرف يف ًايلاح مكاحلا فلاختلا نم ةبرقملا
 رشنل لخادلا ف تاحفص ينامثو فالفلا عوضوم
 تعفرل اهتيسن ةددعتم تاطاشن نع لوطم قيقحت
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 ةقرسو .تاردخملاو .ةحلسالا ةراجتب قلعتت دسأ
 قاوسا يف اهعيبو ايورؤا نم ةمخفلا تارايسلا
 نم رثكا يف ؛باهرالا٠ تاكبشو .طسوالا قرشلا
 عم ةلخادتمو ةقدشو تاقالعو .ةيبوروا ةمصاع

 .اهريغو ايلاطيا يف ةيلودلا ؛ايفاملا» تاباصع

 سبيل يتلا تامولعملاب ء يلملاو .ريثملا قدقحتلا اذه

 حرطي :اهيلع لوصحلا نييفاحصلا ىلع لهسلا نم
 لوح ماهفتسالا تامالعو تالؤاستلا نم ريثكلا

 .تاذلاب تقولا اذه يفو ..دريشن ءارو نم فدهلا
 وه .نيبقارملا نم ددع داطعا يذلا لوالا ريسفتلا

 ةينمالاو ةيسايسلا يسنرفلا مكحلا ةزهجا ضعب نا
 يروسلا سيئرلا بئان تافرصتب تقاض دق
 ةدم تلاط نا دعب هعابتاو هيقفارمو هتيشاحو
 نوناقلا ىلع مهتازواجت ترثكو اسنرف يف مهتماقا
 اوناك يذلا هسفن كولسلا مهعم اولقن مهناكو
 ةجرد ىلا رمالا لصو دقو .ةيروس ف هنوسرامي
 دوجحو نود دسأ تعفري ةصاخ ةعاذا ءاشنا

 اهل ينوناق صيخرت
 نم ريثكلا ردردت نع ارضاق ىقيب ريسفتلا اذه نكل .

 : اهزربأو .. عوضوملا اهريثي يتلا تاظحالملا
 هتلئاعو دسآ تعفر نيب طيرلا ىلع مادقالا نا

 ةروطخلا نم ىوتسملا اذه ىلع تاطاشن نيبو

 ةيسنرفلا ةموكحلا ىلع حرطي ناو دبال ..ةراثالاو
 لاح يف .ةلجملا نم ءاوس . يلمع فقوم ذاختا عوضوم
 عتمتي لازي ام صخش لوح اهتامولعم ةحص مدع

 ةيابك ةيعبلا هللا هلي يميقرا بناتك ةحضررلا ةحفنضي

 نم وا .طيسوالا قرشلا يف اهتسايسو اسنرفل ةيسنلاب

 .تامولعملا ةحص لاح يف .هسفن صخشلا
 دسأ تعفر لوانتد ال ريثملا قيقحتلا نا ١

 .هلك يروسلا ماظنلا هلالخ نم لاطن لب .هدحول

 لوادتلا اذه ىف و ..اهلك دسأ ةلئاعو هقيقش تاذلابو

 تازواجت نم قيضلا ةلأسم عوضوملا زواجتي
 حبصيل اهيحاوضو سيراب يف ةيدرف وا ةيصخش
  ةيسنرفلا تاقالعلاب لصتت ةرييك ةبسايس ةبضق

 .اهلك ةيروسلا

 نم يلمع فقوم ناختا ةحردل رمالا لصو اذإ

 ..ةيروس يف ةريبك ةمزا رجفيس كلذ ناف .دسأ تعفر
 ْف ماظنلا سيئرل ةيوق ؛ةعفص» لكشي هنا رابتعأب
 ىلع وا دالبلا ىوتسم ىلع ةجرحلا ةرتفلا هذه
 تقولا ىف .مكحلا لخاد ىوقلا نيزاوم ىوتسم

 عم ةنمزرملا تعفر ةلكشم هيف ددجحي ىذلا هسفن

 يهو .ءيروسلا مكحلا يف ةيوق ىرخا فارطا
 .دعب اهلح ىلا لصوتلا متي خل يتلا ةلكشملا

 اهنا ةيسنرفلا ةلجملا تامولعم يف رظنلا تفلي- ؛

 تارياخملا سسئر نااهلوف ةينما رداصمل تبسي

 دوز يذلا وه ايبود يلع ءاوللا ةنرونسلا ةنركسعلا

 رخاوا سيرابب هرورم لالخ ةيسنرفلا تاهجلا
 ضعب فشك ىلع تدعاس تامولعمب يضاملا طابش

 سارف بيقنلا اهلسأر ىلع عيرتي يتلا ةكيشلا بناوج

 ا مأ ةحيحص تناك ءاوس تاضولعملا دذه نا

 نيبو :سيربسكالا» يف عوضوملا رشن نيب طبرن
 ِق تاذلابو يىروسلا ماظنلا لخاق تاعارضلا

 . ةساسحلا هناسسسؤم

 يف يرجت يتلا نيوانعلا زربأ نا ركذلاب ريدجلاو
 نيب تابايسحلا ةيفصتو لبحلا دش ةيلمع اهلظ
 يه :يرويسلا ماظنلا ُّق ةيلاحلا ىوقلا زكارم

 ريغ «عارثالا» وو «بنرهتلا» 3 ؛ناننيفلا نيوانع

 ىوتسمي ةلجم موقت امدنعو ..عورشملا
 ينلا ةروصلاب دسأ تعفر فلم حتفي .سيريبسكالا'

 ىلع تبزلل بص ةيلمع كلذ نؤكد امناف .اهي هتحتف

 زكارم حلاصل يروسلا مكحلا لخاد تاعارصلا ران

 .ىرخا دض ىوق
 نويقارملا رظني تاظطح الملا هذه ءوصض ىلع

 : نيرخآ نيريسفت ىلا مامتهاب
 هلك يروسلا ماظدلل اسنرف حيولن وه لوالا

 ٍِق تامزالا راجشلا ةَتو هيلع طغضلا ىلع ةرداق اهنأب

 قالطا يلع ايدج لمعلاب همازلإ فدهب كلذو .ههجو
 مهمادختسا نع فكلاو ناثبل يف نيدسنرفلا نئاهرلا
 .طقف ةمواسمو زازتيا ةقروك

 ةصاخ ةيسنرفلا تامولعملا نوكت نا وه : يناثلاو
 لخاد «ةفالخلا برح» لوح ماع لكشب ةيبرغلاو
 ررقت ةينعملا تاهجلا تلعج دق ءيروسلا ماظنلا
 تفزنتسا نا دعب ةيدسالا ةقرولا نم لصمنلا
 ىلع مث نم ةنهارملاو :طوقسلا كسشو ىلع تنايو
 قيقحت نوكيف ...لهفاو ىوقا ىرخا قاروا
 يىروسلا ماظنلا ةمزا بلص ْقف الوخد ؛سيربسكالا»
 .اههناوبا عنشوا نم هيف. :ةفالخلا برح» و
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 1 10011 ل و ا لا ولا 0 ديمو او واقول

 ةئوستلل ةصاخلا هتردايم نع قانغيو هلاثوو 3

 دذهل مدق دقو .طسوالا قرشلا ةقطخنحم ْق 14

 نع ثحبلا ةصق نا, : ةريهشلا هتلمجب ةردابملا
 نع ةرابع يه طسؤالا قرشلا يف «لدعلاو مالسلا
 .ةعئاضلا صرفلا نم ةيوايسسأم ةصق

 رثعبت نا دقتعت ةيكريصالا ةرادالا تناك اهموي
 اهجورخ دعب ةيبرع لود ةدع يف ةينيطسافلا ةروثلا
 ىلا لوصولا لجا نم ةزاتمم ةصرف وه .نانبل نم
 نايكلا اهب لبقي طورش قفو ةيسايس ةيوست
 هدوحوو هنماو هحلاصم عم مجيستتو ينويهصلا

 ةموكحلا سيئر نكي ملو .هلبقتسم نامضو
 نع ًاديغب نفيب ميحانم نيحلا كلذ يف ةينويهصلا
 :هناوفنع ةورذ ىف وهو نظب ناك دقف .روصتلا اذه
 نا .ةيبرع ةمصاع لوا ىلا هتاوق تلصو نا دعب
 ىلا ةيبرفلا لودلا رج لجا نم تحال دق ةصرفلا

 ذخاو .« ديفيد بماكد قاغتا ر ارغ ىلع ةيب وست تاقافنثا

 نانيل عم قاغتالا ناد الئاق نيدفاحصلا ماما ردنتب

 ةييرعلا لودلا رئاس عم ةلثامم تاقافتال ةمدقم وه

 دح ىلا ةحاقولا هب تلصوو .«لئنئاريسا ب ةطدحملا

 نا ىلع ًادكؤم ءينيطسلفلا بعشلا دوجو راكنا
 ذنم دالبلا ناكس مهو .نويتيطسلفلا مه دوهيلا»
 !! ,ماع يفلأ نم رثكا

 ةصرفلا» هذهب نغيبو ناغير لؤافت نكلو
 ةيراضلا ةمواقملا عقو تحت ددبت نا ثيل ام ؛ةردانلا

 نانبل تلتحا يتلا ةينويهصلا تاوقلا تهجاو يتلا
 امك .ةينيطسلفلاو ةينانبللا ةكرتشملا تاوقلا نم

 لخاد نوينيطسلفلا اهذفن يثلا تاكرحتلا تمهاس

 تاءارتفا ىلع بيساسملا درلا ميدقت يف ةلتحملا يضارالا

 بعشلا دوجو يفنب ةينويهصلا ةموكحلا سيئر
 ةلاحب نغيب باصي نا يعيبطلا ناكو .ينيطسلفلا
 راحتنالا» ىلا هتعفد .ةباكلاو طابحالا نم ةيواسأم

 عم ةعيطقلا هيشو ةماتلا ةلزعلا رايتخاب «يسايسلا

 ارفم دجب ملف يكريمالا سسئرلا اما . يحراخلا ملاعلا

 ىلع ىرخا اياضقب لاغشنالاو .هتردابم ديمجت نم
 نأب ةعانق ىلا لصو نا دعب كلذو .يلودلا ديعصلا

 ..ىرخالا يه تعاض دق اهيلا راشا يتلا ,ةصرفلا»
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 ضعب امهعمو .نغيبو ناغير نم لك دقتعا اذامل
 دق ةيسانملا ؛ةصرفلا» نا ةيلودلاو ةيدرعلا فارطالا

  يبرعلا عارصلل ةيسايس ةيوستل تحال
 !؟ ينودهصلا

 ردرحتلا ةمظنم نا داقتعالا وه ةطاسد لكد
 ةلاح يف .توريب نم اهجورخ دعب تلخد ةينيطسلفلا
 لود ةدع ىلع اهتاوق رثعبت اهريثأت نم فعاض «نهو
 تادددلدت ىلع فرشا يذلا قاقشنالا ءاجحو .ةيدرع

 ملو .احوسر داقتع الا اذه ديزي يكل قشمد يف مكحلا

 لاصتالا ىف .تقولا كلذ ىف :ةيكريمالا ةرادالا ددرتت
 نوتؤوعنملا هل دكا يذلا .يروسلا مكحلاب
 دادعتسا ىلع ةدحتملا تايالولا نا نويكريمالا

 «ليئارسا» ىلع طغضلاو ةيوستلا ةيعل يف هلاخدال
 هل تازايتما نع يضاغتلاو نالوجلا عوضوم ثحبل
 ريرحتلا ةمظنم ىلع زاهجالا لباقم .نانبل يف
 .قاقشنالا ثادحا يف حجن نا دعي ةينيطسلفلا
 .ظوشلا رخا ىلا ةيعللا ف يروسلا مكحلا راسو

 ..ردينلا بابسح عم قياطتب مل لقحلا باسح» نكلو
 ةمظنم نا تبثتل دعب ام ف تاروطتلا تءاج ذإ

 بعش ةيضق لثمت تماد ام ىوقالا يه ريرحتلا

 .هنطوو هضرا يف ةعورشملا هقوقحب بلاطي يبرع
 ذنم تحجن ريدرحتلا ةمظنم ةدايق نا كشالو

 ؛تابطملا, نم ديدعلا زواجت يف توريب نم اهجورخ
 ةلصاوتملا تارماؤملا ةهجاوم قيرط ىلع يهو
 ناح اصوصخو . يىنيطسلفلا بعشلا ق وقح زواجتل

 دربخالا ةنوآلا ُِق اهدشا ىلا اهيلع طوعصلا تلصو

 مكحلا اهنش يتلا برخلا لالخ نم ايركسع

 .نانبل يف ةينيطسلفلا تاميخملا ىلع يروسلا
 اهلذب يتلا ةيئادلا تالواحملا لالخ نم ًايسايسو
 ىلع ةمظنملا ةدابق ماغرال يلودو يبرع فرط نم رثكا

 ,ينيطسلفلا بعشلا ليثمت يف اهقح نع لزانتلا
 و "17 مقر يىلودلا نمالا سلجم يرارقيب فارتعالاب

 ميلستب يضاقلا طرشلا لوبقبو .ةهج نم
 .ىرخا ةهج نم ةيبرع ىوق ىلا ةينيطسلفلا ةقرولا
 يف مهاسي نا هتيحان نم ينويهصلا نايكلا لواحو
 ةضندقلا» ةسادس ريغ ظوفضلا هذه ةّذخ ةدايز
 ةهجاومل ةيفالتنالا ةموكحلا اهترقا يتلا :ةيديدحلا

 .ةزغو ةيبرغلا ةفضلا ىلاها تاكرحت
 ةيلودلا فارطالا هيف تدقتعا ىذلا تقولا ىو

 اهنا ةيسايسلا ةيوستلاب ةينعملا ةيميلقالاو
 اهفده ىلا لوصولا نم ىندا وا نيسوق باق تحبصا
 ةمظنم دي نم ينيطسلفلا بعشلا ليثمت قح عزن يف
 رمتؤم دقعل ةبدحلا تادادعتسالا تآديو .ريرحتلا

 اهنلعا يتلا ةينويهصلا طورشلا قفو ةيوستلل يلود
 ةيجراخلا ريزوو .لمعلا تزح ميعر زيرين نوعمش
 ةتقؤملا ريغ ةأحافملا تءاج .ةيفالتئالا ةموكخلا يف
 لئاصفلا عمجتو ةينطولا ةدحولا قيقحتب
 ةيعرشلا ءاول تحت اهعيمج ةيساسآلا ةينيطسلفلا
 ةاجافملا هذه تدا دقو ريرحتلا ةمظنم اهلثمت ىتلا
 رمتؤم دقع ىلا ةيعاسلا فارطالا عيمج كابرا ىلا
 نا دعي اصوصخ .ةينويهصلا طورشلا قفو يلود
 نم ةبيرق تتابو ةريبك اطاوشا ىعاسملا هذه تعطق
 نا فارطالا كلت تنظ نا دعبو ..ء.رفصلا ةطقن.

 اهتقفاوم عزتنتس .ريرحتلا ةمظنم ىلع اهطوغفض
 ةلظملا» وا يلودلا رمتؤملا دقعل طورشلا كلت ىلع
 ةقفاوم نوديف .زيريب نوعمش اهيمسي امك «ةيلودلا
 يطرش اصوصخو .طورشلا هذه ىلع ةمظنملا

 ءاطعاو 8/”57هو 5157 نمالا سلجم ىرارقب فارتعالا

 عيطتسي اال :ندرالا ىلا نيينيطسلفلا ليتمت ةقرو
 يتلا ةينيطسلفلا ةلكشملا لحل غرفتي نا رمتؤملا اذه
 عارصلا ساسا .فارطالا عيمج فارتعاب .يه
 .ينودهصلا يبرعلا

 ناكمان دعي مل ..ماهلا روطخلا اذه لظ يفو نذا
 عباتت نا «يلودلا لفحملا» دقعل ةيعاسلا فارطالا
 ردرحتلا ةمظنم ناو اصوصخ . حاجتي اهدوهج

 ةيكريمالا طورشلل عوضخلا اهضفر يف دنتست
 :ةديرعلا فارطالا ضعي ىدل ةلودقملا :ةينوبهصلا

 ةيفنضتلا :هجبو ف «ةبقعلا» نوينيطسلقلا
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 ةدع معد ىلاو .ابلود ىنابشوبسلا داحتالا معد ىلا

 نميلاو رئازخلاو قارعلا اهرربا ةقيبرع لود
 دزهب ايبيل ىلا ةفاضا :نادوبسلا ىتحو ةيطارقميدلا

 كلتوا ةيسنلا

 نا نكمي ال .ةعساولا ةضراعملا هذه لظ ىفو

 نا ىلع ةكرتشملا ةيبوروأالا قوسلا لود قفاوت
 ةيعرشلا ضعب ءاطعال ؛نوزلا دهابش» رود بعلت
 .يلودلا ةفص ازواجت هيلع قلطي دق رمتؤمل

 فارطالا هذه بايغ يف رمتؤم يا نا حضاولا نمو
 مسا الح ام : خبسا ىآي ىفسي نا نكمبن ةعمتجم

 ةيلودلا رمتؤملا ةفص طرش نا كلذ يلودلا رمتؤملا»
 تحت ضوافتلا ىلع ةفاك ةننعملا فارظالا عامجاو

 سمخلا لودلا ةكراشمب ةيقيقح ةيلود ةباعر

 دقو .يلودلا نمالا سلجيه يف ةيوضعلا .ةمئادلا
 :يكيجلبلا ةيجراخلا ريزو زئاميدنت ويل فرتعا
 ,.ةكرتشملا ةيبوروالا قوسلا لود لثمي يذلا
 يتلا تاروطتلا دعب يلود رمتؤم دقع ةلاحتساب

 نا لاق ذإ .ينيطسلفلا ينطولا سلجملا داقعنا نع

 فارتعا مزلتسي حورطم وه امك يلودلا رمتؤملا
 .8/و 747 نمالا سلجم ىرارقب ريرحتلا ةمظنم
 ققحتم ريغ فارتعالا اذه نا امللط هنا فاضاو
 رمتؤملا اذه لثم دقعل ةصرف ةيا كانه سيلف

 ةلاسر يف تيرعا دقف ةيناطيربلا ةموكحلا اما

 نع ةكرتشملا ةيبوروالا فوسلا لود ىلا اهب تتعب
 رمتؤملا دقعل ةلهوؤم سغ .تناب ءاوجالا نان اهتغانف
 ةيناطيربلا ةموكحلا ىرتو .روظنملا ىدملا يف يلودلا
 اذه لقرعت ىتلا دقعلا نم ريثكلا لحل لمعلا ةرورض

 .ايلود يتايفوسلا  يكريمالا مهافتلا اهمهاو .رمتؤملا

 ريرحتلا ةمظنمو «ليئاريسا» ند لدايتملا فارتعالاو

 والا نروسرااا ببن رنام - 9

 زيرحتلا ةمظنمل لود معد . فوشتابروغ

 .ًايميلقا ةينيطسلفلا

 نا ًاضيا تدكا اهتهج نم ةدحتملا تايالولاو
 اهيف امب ,,ةيليئارسالا» و ةيبرعلا تاروطنلا
 ينطولا سلجملا اهذختا يتلا «ةيلاكيدارلا فقاوملا»
 رمتؤملا دقع ىلع ةعجشم ريغ ربتعت .ينيطسلفلا
 يكريمالا ةيجراخلا ريزو نا مغرو .ايلاح يلودلا
 يتلا ةرايزلا لالخ زنيرا هيشوم غلبا زتلوش جروج
 ةموكحلا سيئرل ثوعبمك نطنشاو ىلا اهب ماق
 ةدحتملا تانالولا نا .ريماش قحسا ةينويهصلا
 طسوالا قرشلا ةمزا ةجلاعمل يلودلا رمتؤملا ربتعت
 اضيا هغلبا هناف . تارايخلا نمض نم احورطم ارايخ
 ال ذإ .ريغتي مل رمتؤملا اذه نم يكريمالا فقوملا نا
 ةرشابم تاضوافمل ةمدقم نوكي نا ةرورض يري لازي
 .تاضوافملل امئاد احرسم ال

 اهحرطت نا نكمي ىتلا لئادبلا ىه ام كلذ لك ءازإ
 تايالولا اهتمدقم يفو) ةيميلقالاو ةيلودلا فارطالا
 ةيونست ىلا ةيعاسلا (ينويهصلا نايكلاو ةدحتملا
 !؟ ةلحرملا هذه ىف ةدسساسس

 تارارقلاو .ينيطيسلفلا ينطولا سلجملا دعب
 ىذلا نامع قافتا ءاغلإ اهمهاو هنع تردص ىتلا
 :هتجلا ةهجوت .قباس 83و 3 قيسح كلكل دعت
 وحن ىصمو ندرالا رجل ةينويهصلا  ةيكريمالا
 يف :ينويهصلا نايكلا عم ةرشابم ةيئانث تاضوافم
 دوهجلا هذه يف كراشيو .ةيلود ةميخ لظ
 قرشلا ةمزآاب نوينعملا نويكريمالا نولوؤسملا
 زتلوش جروج ةيجراخلا نيرو مهسار ىلعو .طسوالا
 نولوؤسملا نواعتيؤ .يقفروم دراشتير هدعاسمو
 سيئرلا فارشاب نوطشني نيذلا .نويكريمالا
 ةيجراخلا ريزو عم دوهجلا هذه يف .ناغير
 .هينواعمو زيريب نوعمش ينويهصلا

 ىرجحا ةيبرغ ةسسامولبد رداصمل افهفوو

 ينسح سيئرلاب تالاصتا نويكريما نولوؤسم
 قافتا ىلا لصضوتلا فدهب .نيسح كلملاو كرايم

 لوح يكريما فارشاب «يليئاريسا».- يندرا - يرصم
 .مالس رمتؤمل ةلوبقم ةغيص

 تدنتسا ةيكريمالا ةرادالا نا رداصملا دذه لوقتو

 نع تضخمت يتلا جئاتنلا ىلع اذه اهكرحت يف
 نع ةرداضلا ةيبلسلا لغقلا دودرو ىنطولا سلجملا
 هذه فيضتو .ةيرصملاو ةيندرالا نيتموكحلا نم لك
 رمدؤم دقع تحرتقا ةبكربمالا ةرادالا نا رداصملا

 قافتا تغلا يتلا ريرحتلا ةمظنم نود نم مالس
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 تضرع ةيكريمالا ةرادالا نا .رداصملا عباتتو

 نم دفو رايتخا ىلع ندرالاو رضم نواعت ةيناكما
 ىلع تاضوافملا ف ةكراشملل ةزغو ةفضلا يبنيطسلف

 .نيتقطنملا نيتاه ليقتسم

 ةيكربمالا ةفيصلا نا ةيفاحص رداصم دكؤتو

 وا فينج يف رمتؤملا اذه داقعنا ىلع تصن ةحرتقملا
 ةمدقم نوكب نا ىلع .ةدحتملا ممالا فارشاب كرويؤدن
 .ةينعملا فارطالا نتد ةرشايم تاضوافمل

 تحرط ةيكريمالا ةرادالا نا رداصملا دزه لوفتو

 - يندرا  يرصضم مالس رمتؤم دقع ةيناكما اضيدا

 فارشاب نطششاو يق يبيئاريسا» 25 يميرلح سلف

 ةقفاوم ىلع لؤوصحلا رذعت لاح يف .ةدحتملا تانالولا

 .ةدحتملا خمالا نمض نم ىلوالا ةغيصلا ىلع ةيلود

 نا ىلا تراشا ةيكريمالا ةرادالا نا انه ركذُبو
 لوح قافتا ىلا لصوتلا وه تاضوافملا هذه فده

 ماما فارطالا مدمج عضول ةزغو ةفضلا ليقتسم

 بئاوج رئاس ثحبل راصي مث نمو ؛عقاولا رمالا
 نيثجاللا ريصم يا .ينويهصلا  ييرعلا ع ارصلا

 سدقلا ليقتسمو نالوجلا ف عضولاو نييتيطستلا
 .ةينانبللا ةمزالاو

 تفثك ةيكريمالا ةرادالا نا ىلا رداصصملا دذه ريشتو

 نايكلاو ندرالاو رصم نم لك عم اهتالاصتا
 مهافت طاقن ىلا لصوتلل اهنم ةلواحم يف ,ينويهصلا
 رمتؤم دقع قيرط نم تابقعلا ليلذتل ةكرتشم
 هذه ىلا ندانتسالابو ةغنضلا هذه نمض مالسلا

 برقب هلؤافت نع زيريب نوعمش برعا تاهجوتلا
 ةعاذالل هب ىلدا ثيدح يف .ندرالا عم تاضواغم مايق

 ةرشابملا تاضوافملا» نا ىلع هيف دكاو .ةينويهصلا
 .«كلذ نم قثاو اناو . ادح ةييبرق تحبضا ندرالا عم

 برق نع ءابنا ةينويهصلا رداصملا تجور دقو
 رداصم تجور امك :ندرالا عم ةرشابم تاضوافم ءدب

 كلملا نيب يرس عامتجا نع ىرخا ءابنا لمعلا بزح
 ليصافت ةفاك ىلع هلالخ قفتا .زيريبو نيسح
 ءاطغا لجا نمو .ةلدقملا ةرشابملا تاضوافملا
 مدقب فوس هنا زيربد دكا ءابنالا هذهل ةبيقادصم

 ةموكحلا ىلا يلود رمتؤم دقعل هعورشم

 لاقو .هنم ددحم فقوم ذاختاو هسردل ؛ةيليئارسالا»

 اهتقلت ةيكريما لمع ةقيثو ىلا دنتسي هعورشم نا
 .ةريخالا ةنوآلا يف «ةيليئارسالا» ةيجراخلا ةرازو

 ترمتسا ةراثاو راظتنا ةلحرم ملاغلا شاعو
 يف داز اممو .ريطخلا ثدحلا اذه راظتناب مايا ةعضب
 < تاضوافملا هذه لثمب ءدبلا ةيناكماب كوكشلا
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 | ىلع يبرغملاو يرصملاو يندرالا لعفلا در :ةرشابملا
 دح لصو دقو ,ينيطسلفلا ينطولا سلجملا تاررقم

 نيسسح كلملل ةرابيز نع ءىجافملا نالعالاو .ةعبطقلا

 باب حتف ىلع ةيرصملا ةموكحلا مادقاو .ةرهاقلا ىلا

 ةنقاقشنا ةكرح دوقد يذلا مدعزلا وبا عم تاقالعلا

 ريرحت ةمظنم لكشي فوس هنا نلعيو .نامع يف
 .ةليدب

 خلو . جئاتن ةيا نود نم تهتنا ةلحرملا هذه نكلو

 تاروطت ةثالث تثدح لد . ءيش يا ىلا راظتنالا دؤد

 دوهجلا هذه يط قيرط ىلع ةماه تارشؤم تريبتعا
 ىرخا ةلحرم ىلا اهلدحات وا ةينويهصلا  ةبدكريفمالا

 ' : يه تاروطتلا هذهو .لقالا ىلع
 كلملا نيد ءاقل يأل ميساحلا يندرالا يفنلا .الوا

 ىلا ناسح كلملا ةرابز ءاغلا .امذاث ٠ ءندريدبو نياسح

 ةيمسرلا ةنندرالا رداصملا هيف تدكا تقو ٍْق .رصم

 .ًاثلاث .ةرايزلا هذه لثمل ةين ةيا كانه نكت مل هنا
 نلعا دقريخالا ناك نا دعب .زيريبو ريماش ءاقل مدع
 نم فقوم ذاختال لصضحب فوس امساح ءاقل نا

 .ةيوستلل ةبكريما تاحرتقم

 ةرادالا دوهح نا نويسابسلا نويقارملا لوقيو

 بواجت مدع بيسي خاجنلاب جوتت.مل ةيكريصألا
 3 ادعي تبهذز ةيكربسألا ةرادالاف :يصمو :ندرألا
 نييبرعلا نيدلبلا نيذه نيب ةعيطقلا دعب اهتاريدقت
 ىلع تنهار يلاتلابو .ةينذيطسلفلا ريرحتلا .ةمظنمو
 بماك» قافتا هيشت تاقافتا ىلا امهرج ةيناكما

 بماك نم ةدناثلا ةقلحلا ىرحالاب نوكت وا , 2 دنقن ل

 ف اهطوغضو اهدوهج تلشف نا دعب كلذو ,«ديفيد
 ةيعسر ةروضن لزاتتلا ىلع يرحتلا ةعظحم عاقرا
 يديلخطسلعلا بعشلا ليثمت قح نع

 ةموكحلا نا نونسايسسلا نويقارملا فيضيو

 ةوطخلا هزه لم ىلع مدقت نا نكمدال ةيتدرالا

 .ةلماك ةيلود ةيطغتو :ةيبرع  ةيمرع ةطخ.بايغم
 ةرايز ىلع تادابسلا اهلالخ مدقا يتلا فورظلاف

 «ديشنتد بماك» قافتا مارباو ينويهصلا نايكلا

 اهجئاتنب ةيرجتلا هذه نا نع الضف . امامت ةفلتخم

 ةيرجنت لوخدب ةرماغملا ىلع يبرع ميعر يا عجشضقال
 مل نا :ةلوهجم تالامتحا قيرط يف هعضت ةهباشم

 !؟ ةلبقملا ةلحرملا يف ةبقترملا تالامتحالا يه ام
 يف ةينيطسلفلا لئاصفلا حاجن نا لوقلا نكمي

 ريرحتلا ةمظنم راطا نمض ةينطولا اهتدحو قيقحت
 ةيوست ىلا ةيعاسلا فارطالا عيمج دوهج عضو
 3 يشويونصلا ناوعلا عاصم عمو عوشتسا ةيشاو
 اذه ناف لياقملابو .نيح ىلا لقالا ىلع :دؤدسم قيرط

 نم ةديدج ةلحرم ةيادب ىلا يدؤي نا دبال حاجنلا
 فدهب ةفلتخملا ةينويهصلاو ةيكريمالا طوغضلا
 تتبثا نا دعب .اهكيكفت وا ريرحتلا ةمظنم «:عيوطت»

 بعصلا مقرلا لازت ام اهنا ةقباسلا تاروطتلا عيمج
 ةمئاد ةروصب لوقبي امك طسوالا قرشلا ةلداعم يف

 لك ىفو .تافرع ريساب ةينيطسلفلا ةروثلا دئاق

 انيلع امو ٠ ثادحالاب ىلبيح ةقطنملا ناف لاوحالا

 !!! ًادج بيرق وهو ..يتآلا راظتنا ىوس

 دعسا ىلع حجان
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 ةيدقيسلاا ةعرتكنأب ةييرعلا عموما
 نيوانعلاو تافلملا كيرخت يف ةمحزيو
 مصاوعلا هذه فكت الو .ةكئاشلا انباضقلاو

 امف .ىرخا تآجافم راظتناب ةأجافم لابقتسا نع
 راوحلا ةلحرم زواجتي مصاوعلا نم ددع يف يرجي
 نود نم .ىرخا لولح ماما قيرطلا حتف ةلحرم ىلا
 الولح ناو .تلبزا دق تايقعلا نا كلذ ينعب نا

 .اهاحضو ةليل نيب ثدحت فوس ةيرحس
 يهارك ةلاؤئسا

 رثكالا .ةيبرعلا راطقالا نيب نم .نانبل نا ودبيو
 ينطولا سلجملا داقعنا ذنمف .ةكرحلا كلتب ارثأت
 رمتست قاروالا طلخ ةيلمعو .رئازجلا يف ينيظسلفلا
 برسقتللا ف يوجياام نأ عمفاوو .ةوشيو عهزم
 نانبل ناو :قرشملا يف يرجي امم ضعب وه .يبرعلا
 ةلاقتساف .ىرخأبي وا ةروصي تاريغتملا هذه بكاوي

 يض ٠ تلدق يتلا عئارذلا مغر ٠ .يمارك ديشر ةموكح

 .اهيف ةيروس تلواح ةيسايس ةلحرم يط نع نالعا

 ةيسايسلا ةلحرملا تحتفو .قشمد اهتحرتقا يتلا

 لالخ نم اهملاعم ودبت نا رظتني يتلا ةديدجلا
 ما تناك ةرغصم ةديدجلا ةموكحلا ةلبكشت

 ,تلاقتسا يتلا يمارك ةموكح نا ىفحي الو .ةعسوم

 امك ةبعامتجالاو ةيداصتقالا فورظلا طغض تحن

 ماع يف قشمد اهتلكش ةموقح ىه ءاهسيئر نلقي
 ةينانبللا ةقرولا ىلع دبلا عضو ىلا لخدمك 4

 نا عقاولا نكل .يبرعلا عضولا ىلع ريثأتلا فدهب
 عبمج ىلا نارينلا تلصوو تقرتحا ةينانبللا ةقرولا

 .اهنم تعحوتو . اهب قشمد ترثات ام اريثكو ؛ اهفارظا

 ةيسرعلا تاريغتملا لظ يف اريخا ترطضا نا ىلا

 ميدقت ىلا يمارك عفد ىلا وا .ةلاقا ىلا ةيلودلاو
 نيدطاوملا ةمقن صاصتمال ةموكحلا ةلاقتسا

 ةيعامتجالا عاضوالا تدرت نا دعب مهبضغو
 .ةعاجملا دح ىلا تمقافتو

 ا ١ ع

 ل 1 يغلا كةلماإلا .يمارك
 واااو ١

 برش نم رفصا : نانا
 ةلوجتم تاريجفت نم ربكأو

 سعرا بيهرتا ا دوه وفن ةيروسو لمشلا ٍْ قئارحل ا ماش
 نا ًاملع .لكشت فوس يتلا ةموكحلا نكت ناو

 اتقو قرغتسي دقو الهس سيل ةموكحلا ليكشت
 نمض ةرفوتم ريغ لازت ال لحلا تايطعم ناف  اليوط
 وه ناذبلاو يرجي ام :لقالا ىلع ةيفادبللا دودخلا
 ليلحتو ةفرعم مهملا نإ ؛لقا الو رثكا ال ىصح ةخبط
 .اهنيبو ةيبرعلا مصاوعلا ضعب يف يرجي ام
 ةقرشلا قطانملا فق نيسسيسلا ضعمل ولحبيو

 .مهرظن ةهجول اراصتنا يمارك ةلاقتسا رابتعا

 فقوم نم رثكا يف اهيلع اورصاو اوبيلاط مهنوك
 لشف نع ريبعت لاوحالا لك يف يهو .حيرصتو

 ةيروسلا ١ ةيبادسلا ف لاوس جا

 20) - ]ما نحل نناتما ىلا مظل



 نانيل تداقو :ةنيعم ةلحرم ف تعبتا ةساينم
 .تيتفتلاو قزمتلا ىلا ةيمسرلا هتاسسؤمو

 راظنا هيجؤتل ةيسانم تناك ةموكحلا ةلاقتساو
 .ناندلب ةفصاغلا ةيسساسسلا ةمزالا ىلا نيينانيللا
 تذخا ىتلا ةلحرملا يف مت كيرحتلا اذه نا ًاصوصخ
 اميرو .اهعاضوا مسحت اهيف ةيميلقالا ةحاسلا
 .ينيطسلفلا ينطولا سلجملا داقعنا دعب اهتارايخ
 كانه متت يتلا ةنيرعلا تاءاقللاو تاكرحتلا لظ فو

 يف ةموكحلا رييغن ةرورض تناك انه نم .كلانهو

 بكاوت نا عيطتست ةديدج ةموكح ليكشتل .ناذيل
 تلصو ةموكحلا نا نع الضف .ةديرعلا تاريغتملا

 قزاملا نا يا .دودسملا قيرطلا ىلا ًاعقاوو العق
 ريصم سمي تاب وهو :ةيروسل قرام وه يموكحلا
 تاب كلذل .يبرعلا .عضولا يفو نانبل يف اهتسايس
 قطنم نع عجارتلا نم ديزملا مويلا ابولطم
 متحب اذهو .ةينانبللا ةمرالا ةجلاعم ىف راثنتسالا

 نا دعي .ةيبرعلا مصاوعلا عم يقتلت نا قشمد ىلع

 ذنم ةيروسلا ةسايسلا تفلغ يتلا ماهوالا تطقس

 تاب ذإ ديحولا رساخلا دعي مل نائيلف : 15175 ماع
 اضيا رسخت ةيروس نا ءرثكاو نيتنس ذنم اتباث
 ةمزالاب نيطاعتملا لك ناو .نانبل رسخي املثم
 .نورساخ .ةياهنلا يف :ةينانبللا

 لامشلا :لكردلا
 39 ةلوهسي جاتكتسإلا نكمي ال لاخلا ةفيطب

 نود نم .ةعطاق تاليلحتو جئاتن ىلا لصوتلا
 ةيئانبللا نيتحاسلا ىلع تاروطتلا نم ديزملا ثودح
 قيسالا سيئرلا ةدلب يف ىرج ام سيلف .ةيميلقالاو
 تناك يتلا تامولعملاف .ًايداع ًاثداح ةيجنرف ناميلس
 نا ىلا ريشت :ةساسحلا ةقطنملا كلت نم قفدتت
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 اذإ .بقاوعلا رطخآب رذنيو يواسأم اهيف عضولا
 ,ةلحرملا ةروطخ ةيروسلا ةمصاعلا كرادتت مل
 .ةلعتشملا نارينلا نم اهدب بحس ىلا ردابتو

 نيرهشلا يف .تدرفت يتلا ةيبرعلا ةعيلطلا» و
 يفو :لامشلا يف نايلغلا نع ثيدحلا يف .نييضاملا
 اترغز اهنمو :ةصاخ ةروصب ةيدرجلا قطانملا
 ةيسايس ريراقت ىلا ىرخا ةرم ريسشت - يرشبو
 قشمد نيد تاقالعلا ف عيرم روهدت نع ثدحتنت

 دقو .تاذلاب اترغز ىف و :لامشلا ىف تادادقلا ضعبو

 رودل اميجحت .تاقالعلا ٍْق روهدتلا اذه سكعنا

 ناميلس قبسالا سيئرلا لجن ةيجنرف ريبور
 يدي نم ةطلسلا لقن ةيروس تلواح ذإ :ةيجنرف
 يذلا ةيجنرف ينوط نبا ناميلس يدب ىلا ريبور
 .191/8 ماع نم وينوي / ناريزح يف ليتغا

 رداصملا ضعب نم «ةيبرعلا ةعيلطلا» تملع دقو
 ةيروسلا ةيركسعلا تارباخملا سيئر نا .لامشلا يف

 .ةصاخ ةيمها لامشلا ىلود ناعنك ىزاغ ديمعلا
 ضعب عم ةلجاع تالاصتا ناعنك ىرجا دقو
 قيوطتل سلبارط ةنيدم يفو انرغز ةدلب يف تادايقلا
 مل تالاصتالا هذه 2 امهيف رجفتملا يبقوا

 عضولا راجفتا نا 1 بي تو رصنك

 يف ريجفتلا تاقلح عسوب نا هنآش نم انرغز يف

 .ةتداه قشمد اهردنعت ىرقو تادلب لمشمل لامشلا

 كهينعتتا يدلا بيدهرتلاو بيغرتلا بولسا ناو

 نال .رخؤي وا مدقي نا هتعاطتساب دعي مل .ةيروس
 عيطتست نا نم ربكا وه لامشلا ءانبا هب بلاطي ام

 .هبلع ةقفاوملا

 نا له : وه ديعصلا اذه ىلع حورطملا لاؤسلاو
 تادابيقلا ضعيو قشمد نبد تاقالعلا روهدت

 ربك راجفنا ىلا يدؤب نأ نكمبي .لامشلا قف ةيبجسسملا

 ؟ ايندلا هدودح يف ىقيب ما

 يف ةيسايس تادايق نم ةيرقملا رداصملا ضعب

 نا« : اهلوقي لاؤسلا ىلع بيجت ءيرشيو انرغز
 يف لحال نأو .ةمكحتسم تناب قشمد عم تافالخلا

 ةباحالا نع تادادقلا هذه عنتمت مث .:روظنملا ىدملا

 يف ةقرفتملا ةريغصلا ثادحالا لوحت ناكما ىدم ىلع
 لامشلا نا دكؤوملا نم نكل .ةريبك ثادحا ىلا لامشلا

 .ةيروسلا ةسايسلا يف ريبك مغل ىلا لوحت

 دونجلاو تؤربن
 لك يف عضولا وه كلذك لامشلا يف عضولا امكو

 فقو ةيروس ةردق ف نا ينعي ال اذه نا ىلع :نادبل
 نم رثكا قف فيصتا فلا تاريجتتلا حاير بوبس
 يف اترغز ةدلب نم دعاصتملا ناحدلا عمش .ةقطنم

 ةيبرغلا توريب ف عضولا نع تالؤاست زريت لامشلا
 توريد ىف ةدنمالا ثداوحلا ترركت دقف .بونحلاو

 عيضولا نع اهسفن ةيروبس تثدحتو ,ةينبرغلا

 تافيوشلاو ةيبونجلا ةيحاضلا نيب رجفنملا
 يمدقتلا بزحلا سيئر ةرطيسل ةعضاخلا
 لكشب اترغزر يف ىرج امف .طالبنج ديلو يكارتشالا
 فلتخم يف كلانهو كانه يرجي نا نكمي اجذومن
 ديمجت ةيروس لواحت كلذل ,ةينانبللا قطانملا
 نانيل ىلع هجتاتن رصتقت نل راجفنالا نال .عضولا

 ةمدقملا فو :يميلقالا عضولا ىلا دتمتس لب .هدحو
 ىلع قّلعُت يتلا ةيمهالا يتأت انه نم ةيروس
 ةموكح اهناكم موقت دق يتلا يمارك ةموكح ةلاقتسا

 تارايتلاو فارطالا عيمج اهيف لثمتت ةديدج
 فارصنالا ةيساسالا اهتامهم نم نوكيو .ةيسايسلا
 يتلا ةيعامتجالاو ةيداصتقالا لكاشملا ةجلاعم ىلا
 .ةريبكلا ةيسايسلا لكاشملا اهدودح دنع فقت

 ىتيلطسسلقلا رودلا مظاعتب بوفجلا يفو

 آدب يذلا ىنوبنهصلا نابكلا عم ةهجاوملا دعاصتتو

 نم مهقلق نع نوبرحعي هيف نيلوؤسملا ضعب
 ةينويهصلا تانطوتسملا دض ةيئيطسلفلا تامحهلا
 تاوقلا نيب رمحا ًأطخ نآلا اديص لثمتو .لامشلا يف
 عنمي ال كلذ نكل .ةينويهصلا تاوقلاو ةيروسلا
 يفق انموي اهفصقت نا نم ,ةيليشارسالا تارماسلا

 نا يق عشدي ًايبرغ اهاجتا ةمث نا سنلاوكلا ضعب

 اديص قرش قطانم ىلا ةيروسلا تاوقلا مدقتت
 ةقفص نم ءزجك ةينيطسلفلا تاملخملا عاضخال

 يف اهنع ثيدحلا يرجي يتلا ةينمالا تابيترتلا
 ,رمتسم ينيطسلفلا ناهرلا نكل .ينانبللا بونجلا
 اهدح يدؤن فوبس ينلا ادنص ةكرعم تثدح اذإ الا

 تافلاحتلا يف يرذج لدبتو .ةريبك سوؤر طوقس ىلا
  ةيبرعلا تافلاحتلاو .ةينانيللا  ةينانبللا
 .ةيبرعلا

 يبيرجتلا لقحلا لازي ال نانبل نا ودبي اذكهو
 فلم ناف كلذل ؛:ةيلودلاو ةسيمدلقالا عيراشملل

 عبمج ىلع عزوتي فوس وهو .حوتفم تاراجفنالا
 .اهتابادب يف لازت ال تاجافملاف .ةينانبللا قطانملا

 ديزملا زاظتنا فو ..ةديدج ةأجافم .مويو موي نيبو
 .نانبل بونج وحن راظنالا هجوتت

 شلك زاوف
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 هنو رخملا ين روا ةعابس ىلا قةرتلا راع اننا .
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 بئارغلا قودنص نادوسلا بونج ىقيب
 يا ىلا ةبسنلاب ةيسايسلاو ةيركسعلا

 ف ديعي هنال سيل .موطرخلا يف نطاوم [ ٠
 مغرلا ىلع .خيراتلا ىف ديعب هنا ام ردقب ايفارغجلا
 .ةلفقم ةباغ نع ةرابع وهو . كرتسشملا حيراتلا نا نم

 ةينثالاو ةيقرعلاو ةيوغللا هتبيكرت ببيسب
 ًايدحت لكشي هنا امك .ةيداصتقالا  ةيعامتجالاو
 ستراضتلا هذه لك ببسي ةبيزكرملا ةطلسلل

 عون نم سيراضت اهيلا تفيضا اذإو .ةيعيبطلا
 ةبعلو .حالسلا لمحب ةنورقم .ةيسايس يا .رخا
 بعاتملا قلخ تاهاجتا يف اهكرحت ةيجراخ عباصا

 مهفن ؛اهلالخ نم ةديدج ةطيرخ مسرب حيولتلاو
 بيسي ةموكحلا هيناعت يذلا ؛:سارلا عجو»

 لداك .للغ انركسع ةرطيسلا .لوالا : نيلبحتسم

 لينلا يلاعا يا :ثالث ىهو .ةيبونجلا تايريدملا

 ةيسايسلا ةيوستلاو ؛لازغلا رحبو ةيئاوتسالاو
 الضف .راثئتسالا ةيعلو لاصفنالا ةبعل اهلطعت ىتلا
 ..ةيلودلاو ةيميلقالا تايجيتارتسالا عطاقت نع
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 سسيلاوك يف امك .ضرالا ىلع نايزاوني نالبجتسملاو

 «تمربا يتلا تايقافتالا َك نا ًاضوصخ .ةسايبسلا

 نالغا» و يريمت نمر, انابا سيدا ةيقافتا اهزرناو
 ةباتكلا ةباثمب تناك يدهملا قداصلا عم ..ماداكوك

 بوتج ريرحت نشيج» مها مهسفنا ىلع نوقلطي
 ادبعبت اوضمو .مالسلا لمح ٍِق اورمتسا :نادويسلا

 نم ةريشايف ةدعاسمب ةطاطم ةيركسع ةينب ةماقا يف

 اينبك نم رشايم ربغ مع دو :يبويتالا ماظنلا

 قيدص ءيتيفوسوم .اهسيئر ريتعي ثيح ..ادنغواو
 :ةينيلا هذهو . غناراغ نوح نيدرمتملا ميعرل ةسارد

 ىتسحوللا لصاوتلا ةيوعصو سقطلا نع الضف

 بونجلا ٍْق ينادوبسلا سشبيجلا تايماح نيب

 اطاقن انابحا نولجسي نيدرمتملا تلعج موطرخلاو

 تانكتث ىف قدنحتت يتلا ةحلسملا تاوقلا ةناخ يف

 تحتو .ةريدكلا تاعمجتلاو .ندملا لوح عقاومو

 ,نودرمتملا اهب موقي يتلا ّرفلاو ٌركلا تايلمع ةمحر
 برح» ةينقتل اعيت .نوبرهيو نوبرخي نيذلا
 :ضرالا ةعيبط اهحاجنا ىف مهست يتلا :تاباصعلا

 دب اجلس جاوا ناكر نب بتياذمال مولا د يدبمأ تادطتاو ةرغسلاو يرن - كلا

 نع 1 :ةفيثكلا تاباغلا ب .ةيعقنتسملا
 داضم يسايس قارتخا يا لغجي يذلا ي يلبقلا زفاحلا
 .انعضص المع

 0 ضشدحلا راصنا ل

 :روطت يتلا ةفلتخملا تاعاقبالا ىلا ريسشن نا دبالو

 يف ينادوسلا شيجلل يعافدلا بولسالا .اهل اعبت
 ىلا ةقطنملا أزج يذلا وهو ؛يريمن نمز يقف .بونجلا
 تناك :مكحلا يف ةيزكرماللا اهحنم عم ميلاقا ةثالث
 نمر نوراتخي نيمجاهمو ةتباث عقاوم نيب كراعملا
 هزذهو .ةصاخلا مهتائانسحل اقفو اهناكمو ةعقوملا

 عجارتيو هراشتنا ف صلقتي شيجلا تلعج ةلداعملا
 أجل .يلاقتنالا مكحلا لالخ .ىفو .ندملا لخادىلا
 يا :.عافدلل موجهلا» ةينقت ىلا بهذلا راوس ريشملا

 تاراغلا ىلع زفحو .تانكثلا جراخ ركسعلا كرح هنا

 .مهدحاوت طاقنو نيدرمتملا تاركسعم دض ةنئاقولا

 ٠١ نم مقرلا لقتناف :دونجلا ددع نم فعاض هنا امك
 سلجملا فتكي ملو .ىيركسع فلآ ٠١ ىلا فالا
 وحن فطعنا لب .ةوطخلا ذهب يلاقتنالا يركسعلا
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 اصنا» نع ةرابع يه .ةفيدر ايشيليم ليكشت
 فيفختل ةلواحم ف .حالسلاب اهدوزو ..شيجلا
 ةعقر ريبكتو :ةهج نم .ةحلسملا تاوقلا نع طغضلا

 حايرلا نا ريغ .ةيناث ةهج نم يزركرملا مكحلا :دجاون
 هذهل تناك اذإ .موطرخلا نفس يهتشن امك رجت مل
 نم اددع نا ىف تلثمت ؛:ةيسسكع ليعافم ةوطخلا

 امسق نا امك .نيدرمتملاب قحتلا فيدرلا يطايتحالا
 ءابتخالل عجارت لب .:تاراغلا. ماما دمصي مل .رخآ

 ملست دنعو .هتاعمجتو شيجلا تانكث ىمح يف
 ,راصنالا» كيتكت ىف رمتسا .مكحلا يدهملا قداضلا
 ىلا ةيردم رصانع لاسرا ىلع صرح عم .مهتاذ

 تامهمب اهدوزو ..ديج لكش يف ةحلسمو بونجلا
 .ىكيتاتسلا عافدلا نع اضوع يكدماميدلا عافدلا

 مل يتلا مالبسلا تاردابم نم فعاض هتاذ تقولا فو

 ام يف .مقافتي ديعصتلا نا اصوصخ .ءىدص يا قلت
 موطرخلا كبرت ةضماغ ةيبونج مما ةبعل هبشي
 يركسع رجعو سايب رجع نيد حوارت ينلا

 ةيركسع ةدضقل يسادس لح
 ةقطنملا دئاق ويسريبس ورول سميج ءاوللا نكل
 شياع دقو .يلاقتنالا مكحلا نمز يف ةيبونجلا
 ةلداعم ىلع قفاود ال هليصضافت لك يف ينادبملا عضولا

 ِق نورعاللا هيف حوارب ىذلا .نرجعلا ضئاف:

 هتقتلا ينلا ؛ةيبرعلا ةعيلطلا ١ ل لوقيو .بونحلا

 قباسلا سيئرلا .بهذلا راوس ريشملا لزنم يف
 لزانم» ةقطنم يف .يلاقتنالا ىركسعلا سلخملل
 انبجاو» نا موطرخلا راطم نم ةبيرقلا ..طابضلا
 بونجلا نع رابخالا نكل .اندلب نع عافدلا يموقلا
 يف لخدتي ال شيجلا نا نع الضف .ةقيقد تسمنل

 .يجراحلا مالعالاب اضيا هل ةقالع دو .حمالسعالا

 حيبضوت ينادوسلا مالعالا بجاو نم نا دقتعاو

 لمع وه بونجلا يف ههجاون ام وهو .ةقيقحلا
 ةحلسملا تاوقلاو .يدتعتو قرستو بهنت تاباصضع

 نا :فرعت انكو .دودحلا روبع ىلا اجلتف .اهقحالت

 ةعست وحن رمتسي فيرخلاو .ادج ةبعص ةعيبطلا
 ىلع بلغتن نا انيلعو .فافجلا ةرتف يتأت مث .رهشا
 .بونجلا ةدايق تملست امدنعو .بعاصملا هذه لك
 تنثداحتو .تانكتلاو تايماحلا ىلع يتالوجب تمقو

 اهرييغت رجي مل بئاتك ةمث نا تظحال ؛نينطاوملا عم
 تدعتو .لينلا يلاعا ف اصوصخ . تاونس رشع ذنم

 ُّق اصوصخ . بئاتكلا ليدتدل ةرقدسالا حمي

 يف رهشا ةعست ملاعلا نع عطقنت يتلا قطاخملا

 قطانم يهو .«هالسشف» و روبيب» و ءروي» لثم ,ماعلا
 نمز .راوثلا ىلا امامضناو ايركسسع !درمت تدهش

 اهدوقي ناك يتلا . ٠١5 ةييتكلا ةصقو .دابملا مكحلا

 هتياصا دعب ةباغلا ىلا رف دقو .وددنراك طباضلا

 يف تلخمت يتامهم ىوا نأ يفعب .ةروهبشم فقع

 .بودجلا يف اندونجل ةايحلا تامزلتسم نيمأآت

 تارئاط تممعو .لقنتلا ىوتسم ىلع ًاصوصخ

 واوو ايوجو لاكدم يف ةيولالا ةداق ىلع رتبكوليهلا
 : ريبك سحاه نمض ةديدع تالكشمل الح تدحوو

 .دونجلا طسو يلبق قارتخا يال حامسلا مدع
 زاحنت ال نا بجيو .يموق ميظنت ةحلسملا تاوقلاف
 ,روتسدلا يف ازراب ارود كلمن نحنو .ةهج ةيا ىلا
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 اندداو .ةضافتنالا راصتناو نادوسلا ةبامح وهو
 سابسالا اذه ىلع مسقلا

 ةيبرع ةعلب ملكتي ويسرتس ورول سميج عاوللا
 نم دبال ناكو .اهيلع ةيزيلكنالا رثؤيو .ةلقاثتم
 لنق هراتخا ىذلا وهو .بهذلا راوبس ريشملا لخدت

 ضعب حاضيال .ةيبونجلا ةقطنملل ًادئاق ؛نيماع
 هزازتعا نم مغرلا ىلعو .ثيدحلا يف طاقنلا

 لحلا ولع ددش .هتعلاطم ةمارصو هتيركسعي

 تاوقلا نا, : لاقو :ةينركسعلا هسحقلل ىنابسلا

 نعو اهتاذ نع عفادت لب .ناودعلاب موقت ال ةحلسملا
 مهنمو نويبونج بئاتكلا دارفا ةيبلغاو .نينطاوملا
 تايسابسحلل ةاعارم ..اكنيدلا» ةليبق ىلا نومتنب

 ءانبا نوعمقي لامشلا ءانبا نا الثم .لاقي ال يكلو
 ىلع :ةقطنملل يتدايق لالخ ىف .تصرحو .بونجلا
 ةيبونج ةيبلاغ عم .ةطلتخم رصانعلا نوكت نا

 نهارت .طق بلخم لكشت .ةيلقا حالسلا نولمحي

 قطانم ىف ةلطعم ةادحلا نا كلذ .ةدجراخ ىوق هيلع
 ةداعا ىلع انصرحو .ةليوط ةدم ذنم تاكابتشالا
 ْف :كلذ يف انحجنو .ةيعيبطلا هتلاح ىلا عضولا
 :«تفال لكش

 يركسعلا ةجوتلا نا. ويسربس ءاوللا يفخب الو
 وه .مويلا امك :يلاقتنالا مكحلا نمز موطرخلا يف
 يف ةقورحملا ضرالا برح ىلا قالزنالا نود ةلوليحلا
 خلف . مودلا تريغت ةهجاوملا نا عيطلاب . : بودحلا

 يف ابقضتل . تروطن لب هاك عفقاوم برح دقن

 نا امك . تايباصعلا بولساي لتاقب شح ةهجاوم

 قدانب نمو .اضيا تريغت هداتع ةيعون
 يسب -رآلا تافذاق نا نودرمتملا لقتنا .فوكنيشالكلا

 تالخدتلا ىلع ليلد اذهو .اهعاوناب ةيعفدملاو يحج

 نمؤن انلزام اننا ريغ .انل دحتو .درمتلا ىف ةيبنجالا

 يركسعلا بناجلا لمهت ملو .يسايسلا لحلاب

 تعسوو .ةدعو اددع تفعاضت يتلا انتاوق كحمو

 0 بيردتلاو ةءافكلا وه .اهراشتنا طاقن

 ىلع دكؤاو .نومهم نيدب ونجح طابيض اندنعو

 2 م هتاضقانتو ةيركسعلا ىريمن ةعويم

 اهجلاع ولو .ًائبع بونجلا ةيضق نم تلعج يتلا
 تناك امل .تانيعيسلا علظم ذنمو .بولطملا مزحلاب
 فيك فرعذو :مويلا هيلع يه ام ىلا تلصو رومألا
 لخاد رارمتسا يف عقت تناك درمتلا ثداوح نا
 زاجنا لواو .دابملا مكحلا مايا بئاتكلاو تادحولا

 هبايسا ةجلاعمب درمتلا رياد عطق وه هب انمق
 لاطت تناك يتلا لتقلا لامعا طبضو ةيقيقحلا

 ميسقت رارقو .مهنم نييلامثلا اصوضخو .راجتلا
 هنال .لئاه اطخ ميلاقا ةثالث ىلا يبونجلا ميلقالا
 يددالا نم موع دملا لاصفنالا ةعزن قيمعت ُْق حهببا

 لكل نا .لوقاو .كعم احيرص نوكاسو .ةيبنجالا
 نا نيريتك نسون يق نحم:مويلاو .ءادجعا ماظن
 ةتوانملا رصانعلا اوقلطاف .اهتنوندك دالبلا ديعتست

 .«رطخلل اهتمالسو دالبلا ةدحو ضيرعتل
 رابخا نع ويسريس سميج ءاوللا :لاسا امدنعو

 لوح ةيبورواو ةيبرع مصاوع يف رداصم اهلقانتت
 ةيركسعلا اهترطيس ظسب نع ةخلسملا تاوقلا زجع
 يف نحت».: مقرلا ةغلب بيجي :ةيبودجلا ميلاقألا ىلع
 درمتلا عمقل يركسع فلأ ٠٠١ وحن ىلا ةجاح

 يسايس ءاطغ ىلا ةجاح يف و .ةوقلام مكحلا طسبو
 .ةيلمعلا هذهب مايقلل .ًاضيا ًايلود نوكي دقو .يبرع
 يدل نكي مل ,ابوج ف ؛بودجلا ددايق يف تنك مويو
 3 نولمعم «يرعسع فلا قع ةحسخ نم: رحتكا
 .داملا ماظحلا نم تالكشم اوثروو .ةبعص فورظ

 هدذهو .درمتلا ةموثرح يه .ةلصاتم ةموثرح عم

 مايا .تادحولاو بئاتكلا تعدص ىنلا ةرمهاظلا

 ةيعامتجا يه ام ردقي ةيسايس تسيل .يريمنلا
 اقع بودحلا يف ةداعلاو . ةيلئاع اديدحتو .ايضدا

 .تاجوز تس نم رثكا لجر لكلو .جاوزلا ةرثك
 ضعي يف ايدنج لجرلا اذه نوكي نا فداصيو
 هدالوا طسو نوكي يكل هتليبق هديعتستف .نايحالا
 يف انحجنو . 4٠ لا ىلا ًانايحا مهدادعت لصي نيذلا
 بهنلاو ةليليلاو ىضوفلا انرصحو .كلذ لك ةجلاعم
 ىلع ظافحلا ةحضاو رماواي دونجلا اندوزو .مظنملا

 بونح نيب ةهحاوم تسئل ةيضقلا نال .هعقاوم

 ليقتسملا ةيضق يه لب :جونرو برعو لامشو
 طوحب يذلا ىمسختلا ليقتسملاو ينادوسلا

 .:ةقطنملاب

 رذقا ةبورعل
 كلذل .عانقالا ةغل ىلع صرحي ويسريس ءاوللا

 ف تاعاقباو ةيئاميا تاكرحبي هتعلاطم قفار

 ءافقاو مانن يذلا يدنجلا هنأ» ريتعاو . توصلا

 عيراشملاو عيراشملا ىمرم ٍِق نادوبسلا ريصم مادام

 .قنرق بونج سيل بونجلا نا ىلع دكاو .ةداضملا

 يلاعاو ةيئاوتسالا لثم هتنميه ضفرت ميلاقا ةمثف
 لعج هنال .«:قلشلا» و :ريونلا١ لئابق ثيح لينلا

 قحل يذلا ىذالا نع الضف . نمثلا ن نوعفدد اهءانربا

 يهو .اكنيدلا ةليبق نا ظحاليو .ةقطنملا تاورثب
 راطا يف الا غناراغ رصانت ال .ةيبونجلا لئابقلا ربكا
 ىرخا ةماعز ةمثو .«ر ودباكندلا ٠ وهو .اهتحنحا دحا

 دجوملا ءورا ليئومص ىلا ةفاضا ..ريل يبا ل ةدوقعم

 بونجل يسايسلا عمجتلا. هبزح رقم نكل .اينيك
 .«موطرخلا يف حوتفم ؛نادوسلا

 ةقطنملل قباسلا دئاقلا عم جورخلا لواحا
 فارشتساو «يركسعلا بناجلا. نم ةيبونجلا
 ةئبعتلا نا, ؛ لوقيو .ةلأسملا يف يسايسلا بناجلا
 .لحلا تاونق دقعت .مودلا ةلصاحلا .ةيمالسالا
 ..بونحلا ةنضق باهيتبسا محرج مب ل يشهو

 دا رس م تشبداعت اهنال كلذ ىب اع ردقا ةيورعلاو

 تالكشم دالبلا تيدحو ؛ :ةيراتلا زي ىبرعلا ريغ

 لك جارتحاو :يملسلا لحلا ضرف نم دئالو .ةديدع

 يف ذخأي .يطارقميدو ميلس راطا يف .رظنلا تاهجو
 تاعومجملل ةسشيدلاو ةيفاقثلا لئاصخلا رايتعالا
 ةرازو»٠ لعلو ...ةنفاكتملا ةبمنتلا جماريو .ةفلتحملا

 ىرا ىذلا لحلا وحن ةوطح ةديدجلا :حالسلا

 يف ًالوا :ةيركسعلا تانايبلا ةجهل رييغت يف هتيادب
 ىلع انيضق» : ؛قيام» مكح مايا ءامك لوقن الف لوا

 دهيشتسا لب .نورشع انل طقسو نيدرمتملا نم ٠
 : تققحت ول , ةقياسلا هذهو نا دوبسلا عانبانم ٠/0

 .دئاسلا يسايسلاو يسفنلا خانملا ريغت

 رّدزم ضاير : موطرخلا يف هرواح

 5 ا نايل 5 ااا ددعلا ب ةضرعللا ةجيلطلا



 ةيروسا يف بيرقنلا ةكرعم
 ةعاسلا اهيضافمو هيفا رفا

 قوق ”"تبيرهجتلاا و . داسفتا ىلع ةعساو ةلمخ رهشا دع دنبم ةنرويس ,نهتشت

 نآلا ىتجينواجتي مل, ودبي ام ىلع - ضرغلا نا,عمو .....عيورشملا ريغ.ءارثالا»
 ةيداصتقالا ةمزالا اهزرفت يتلا ةمراعلا ةيبعشلا ةمقنلا ضاصتما ةلآسم

 وه ةلمحلا دذه ىف رظنلا تفليام ناالا ةقئاخلا

 نيسحلا ردب ناندع معدت اهءارو ةئدعم ةيركسع تانايقل فقوم زوري ١

 ةرازو ىف يسابسلا نمالا ةرئاد ةسائر يف ديدحلا هعقوم نم ةلمحلا دوقد ىذلا

 قرفلا ىدجا) ةعساتلا ةقرفلل دناقك قدباسلا هعقوم نم يصقإا» نأ دعب ةيلخادلا

 ا يدا نسل

 ناكرا اع اهل جاوريب رتهشت ةلمح يكاحصت "اهلا صعبو "ينهملا#

 ضعي كلذ ف نمي ماظنلا سيئر ىلع نييوسحم نيرخا اناكرا لاطت .ةسفن حمكحلا

 :نييرقملا هتلئاع ,دارقأ
 اددحم ؛ بنرهتلا قوس عوشن عنمت حل ةلمحجلا هذه نا.امضدا رظنلا تفلب -

 ةنرويسلا تاوقلا لوخد دعب .ةيروسلا ةمصاقلا ىلق ف زاجحلا ةطحم برق

 مه قويسلا كلت يف تابرهملا عيب نولوتب نيذلا نان املع .ةتبرغلا توريبل ريخالا
 لبق هيلع تناك امع فاعضا' ةئثالث نم رثكا راعسالا تياز دقو ! نييركسعلا نم

 ا ينس روحا دو

 1 ” نب ةريبخالا فراغك را فس تح

  اايلمو يعارتشالا "' ىسدقتلا يملا ْ

 1 : 0 0 0 اح 9 .سئئر رف 3 1 0 و - لا 0 : ْ

 ١ ا لقا ِق اياطخ طالبنجا او يئارتشلا 1
 0 "يملا » ءادعا اا ماعلا عم 0

 ٠ د 0 0 : دع قيششمد دل اهسفنا طاسوالا تفكر قدلحلا ةموكحلا سيئر نا ان اهدانقتعا 0 1

 0 دسدلا ريفسلا روضحت 1و نيسبحتلا !فالا | ف انرازو اليدعت فوس ىدهملا | 0 .- 0 ا ل  00 0يتابفو ٍء 000

 لا عا 0 0 | وايرمستا
 ْ 2 1 ْ 1 نيذللا ٠ داحتإلا 1 0 ةمالا 7 نا هيك بفن | دحل | لح

 0 يدار رولا هر اناب 0 نا دعم ينو د

 0 0 ١ يف امهنم لك رن ةهجو تمدطضا .نأ دعي | ثا ل
 ْ ْ . ةدرعلاو 4 ةيلخادلا اياضقلا صعب 0 دا لوقو 9 هلع 9

 0 3 00 0 ةاسقلا عنم ناعنك 1 0 1 0

 1 00 ,طالبنج لطح تب نم ديرفلا توريمب 0 .. . نسا ْ

 | نوم :زفلت هيف لقن يذلا تقولا يف | . .يزربأ هيبنؤإ نبدا سيمش : يدهم 3 ل ةدداتجل ةيسايسا .طاسوا عقوتتا 1
 : 0 ت0 0 اهلالخ نيدلا سخيف ا 0 .ثبإ ب داعاو .باطخلا , ةيئانمللا تاوقلا, ْ  ةيضقب قلعتت ةنجاشما :تاروطت زربك

 ارا صرع كَ .هنم ”داإ ْ ل .نانبل يف رتل ' درا نئاقرلا 0 اازعا ةيئادوس رباصم ديم

 ةيزانلا عناظف نيب نراقب نا عقوتي .يبراب سؤالك نع عفادب يذلا سيجريف كاج
 ىنوئهصلا .جافتجالا,نعا الضف ..ةيزيطسلفلا تاميخملل . يلينارشالا» فصقلاو
 ىلاودؤعم رق نشجرف نا نوبقارللا قيضيو ةناثيل يف هتبحاص: يتلا رزايجكلاو
 دض ةئياهبصلا اهيكترا يتلا رزاَكملاو, يشويهصلا| نابكلا :ءاشنا خيرات
 .نيادنيطسلفلا

 .ةمت :لهف ؟ ريب ٍلظ ِِق عاقنلا يع #ينوييعلا ءامعز رصد لاا لاوسلبو

 ؟ ةيزانلا عم نواعتلاب .ًاضيا .دومهتا ىذلا مياهدلاف
 ايورواةساس مظعم ثيدح.مهقلقي ينويهصلا نابكلا ءامعز نا نطلا بلغا

 ؛ مهنا ابضفا نظلا,بلغاو . مهرعصم ريرقتو مهثلود,ةماقا يف نييديطسلفلا قوقح نع
 اوداع هيل 25 مهنع دعتمن تذخشلا نا دعب .رويقلاب ويضاملاب ادوروا لييكت نوديري

 ةقحالم يف ملاعلا رمكست نا لدحتس هنا دكؤملاو : يزانلا ج حيراتلا ىف:نوشينب

 هتف. نع 'عارفالا يكفي كوسيامرو
 حاملا هراطن ةينويهصلاو ..

 7 ٠ نش | و9

 روسفلا يف سصيشلو
 ليئاخيم,يتايفوسلا منعزلا نا"تركذ ةييئاملالا ,لشيبش ريد ةلجم
 ةنس 57 سه فلودور يزانلا دئاقلا نع جارقالا يف ركفد فوشتابّروغ
 . غربمر ون ةمكحم يف :1445 ةيس ٌدَدؤم لاب نكسلاب هيلع مكح ئذلا - | .. 

 ةدحتملا تايالولا تناكو .سه نع جارفالا,ضراعب يتايبفوسلا داحتالا ناك اقبأس

 ! ةيزانلاب دض ةلعتفملا ةننويهتنصلا

 مناوجلا نا املع .يضاملاو حابشإلاو روبقلا عم:ةكرعم بِشبا لث حقفت موب لكيف
 يسرفلا يماحملاف .ةيزانلا مئارج/نم ةعاظف لقا تسيل ةينودهصلا:اهتبكترا:يتلا

 اصوصخ :ةمكاحملاب حا رضاحلا نا املع . ديعي:خترات ةمكابحمو .ىمادق نيبزان

 .ةيزانلا رزاحمو مئارج قوفت يذلا رزاجيملاو مئارجلاب انوحيشم ناك اذإ

 نا دقتعي فوستايروغ نأ سه ريهشلا نيجسلا ددص ف ٠ .دريخا ةرايشا ىقين

 ؛لكشي ٍفقوم وهو :ئملاعلا ماغلا يأرلا هاجت اينابستا افقوم لكششب هنع وفعلا

 ض ظ اهمئارجو ةيسوبهصلل ةيقيقح ةمكحم



 اعط دعا
 ةديرغملا ةمئكلل دكلملا ةحلبسمل ا تاوقلا

 دادتما ىلع لماك رافدتس ١ ةلاح ىف دجوت

 يف برغملا اهماقا يتلا ةينمالا ناردجلا
 ةصاخ ةفصنو ةنوارحصلا هنلاقالا

 .سدانسلا رادجلا ءارو

 . ننسحلا كلملا نيب ريخالا ءاقللا لشق
 ديدجح نب يلذاستلا سيئرلاو يناثلا .

 برغملا قف. نيلوؤسملا لعجي ,دهف كلملاو

 :ويرايسلوبلا ةهبج موقت نا نوعقوتي
 لمعلاو ينمالا رادجلا: قرخل ةلواجمب

 رولا و تاوعلل دج ديعصلت ل اع

 .ةيبرغلا

 قيافز ىرض
 . يقدرفا لوؤسسم نم رثكا ىلوتب

 .قياسنلا ةسضراعملا ميعزو يربح |

 ناكو ”داشت نا يدب وع نوعا ًاديهمت

 لبق هتسايس يف رظنلا داعا دق ىدبوع
 رئازجلا ىلا ةهلاقتناو انسل نم هجورخ

 هنيب راوحلا لحب حسب يذلا رسمالا

 .يربح نسوا

 ياك السا ا نب افتم رت
 مسيشر ةلاقتساب ىودفلا راد تنحر

 1 '.ةوطخ اهتريتعاو' :يمارك ديشر ةموكحلا

 ةعمبطقلا ةلحرم ءاسهنا ىلا يدؤت دق

 0 .ناتيل يف مكحلا لها نسم ةعطاقملاو

 .ةديذح ةموكح ليكست لاح

 ْ ْ سيئر يزرب هيبن نا نوبقارملا لوقنو
 ا ني نيقياضتما رتكأ وف لهآ: انسيلبم

 50 00 00 م1 0

 نمالا اهب ملعي مل يتلا .يمارك ةلاقتسا

 .اهنع نالعالا لالخ

 يبا ربأا مديهجلا
 سفياس نايتسيرك. ةفيحص تريتعا

 كهتنتي ةيناردالا تاطلسلا نا :ءروتننوم

 ةيسايسلا تايرحلاو ناسسنالا قوقح
 .ملاعلا ىف اهل ليتم ال ةروصب ةسشيدلاو
 نم فالآلا مادعا ىلا .ةفيجصلا تراشاو
 نيبالم ةعبرا نمرثكا بورهو نييتاربالا
 يساربالا مدححلا نم

 ٠ ابسلو دانت نب اناس .
 نيد ةيحيلخلا لودلا ىدحا ططس ومب

 .برحلا لاح ءاهنا فدهي داشتو ايبيل

 ١ سينبلا نا تامولعملا ل لوقتو :امهنيب
 3 يدنا يراددحا ”ناسسج يداشتلا
 30 ديقعلا ىببللا سيئرلا ةاقالمل :هدادعتسا

 ٠ باحسالا ىلع قفاو اذإ قاذقلا رمعم
 يديا نيجلازيال يذلا ؛وزوا» طيرش نم .

 . :ةيدمللا تاوقلا

 اقم يقي توري رظف
 .يقبي نا ةيناننل ةينمأ تاهج تعقوت :

 | | فورظلا لظ يف .اقلغم توريب زاطم 3[
 | يف لولح ةباب رشبت ال يتلا ةيسايسلا

 ٠ .ةثيتح تالواحم ترجح دق .تناكو .نانبل :

 | | اهتكل ناطملا حتف دصقب تاسمواسمو
 | | حبيولت نم مغرلاب :لشفلا ىلا تهتنا
 1 ا نع جارفالا ناكمام قشمد

 نم اوفطتخا نيذلا ةعيزالا نييكريمالا :

 .ةيعماجلا توربب ةيلك

 0 ةيجدم ةطط خخ ئ

 .ةلبقملا ةرتفلا لالخ ةيسدم ةموكح

 ْ يبويثالا سيئرلا نا ةركذ ريدجلاو
 . | ةلاقتسا اهنيب نم ةزه نم رتكال ضرعت

 5 11 جراخلا يف ءارفسلاو نيلوؤسملا نم ردع

 0 .. نيمهتم يسايسلا ءوخللا مهئالعاو 0

 اح كايدفام :مهدالب ُِق ةطلسلا

 ْ ٍْ ْ .ناسنالا ْ

 ارعلا ىلع برحلا هيف تنش يذلا تقولا ف .ينيطسلفلا |

 نكمل ذه

 هردق بتشلا عزتي نيش
 .ملاعلا ىف ةلود ةيا عطتستن نل .ياسرف ةدهاعم ايناملا تقزم موب هب

 : لاؤسلا درجم حرطت نا ؛ةيويسا وا ةيكرتما وا تناك ةينوروا
 3 ادناملا اب نيلعفت اذام أ أ

 ميطحت ىلع هغم ىوقت دح ىلا ةيوق ا 1 يالا تناك
 فرتعاو .ىلوالا ةيملاعلا برحلا ةياهن يف اهيلع تضرف يتلا لذلا دويق
 ! هيلع تمدقا ام ةيعورشمب عمجا ملاعلا

 اذحاو اهنم ركذتسن . اهل رصح ال .انناملا لاثمي ةهبيشلا حيراتلا ةلثتما

 .انكيرات نم

 ضيهني مل ,نييبيلصلا درطو سدقلا عاجرتسال نيدلا حالص ضهن موي
 ررحنلا ةدارا نم هقامعا قام لك عسمجتسي بعشلا ناك غارف نم

 .مهتاراما ىلع ظافحلا مهمه ناك ءارما ةنايخو .تاسكنلا مغر .ريرحنتلاو

 هياكر ىف بحعشلا ىضم .قح دئاق هنم غزي املف .لذلاو لالتحالا لظ يف ناو

 رصنتلا ىدح

 ! خيراتلا نم ضعب
 ةيروسلا ةيروهمجلا سيئر :يلتوقلا يركش ردصا .ميسقتلا رارق لبق

 بادتنالا هنوك شيج هنا ةجحب .يروسلا شيجلا لحب ارارق .كادنا
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 ةيبرعلا ةوقلا .ق
 .ةيضقلا ىلع رماتلا عنم ىلع ةرداقلا ةديحولا ||

 ام .ةمالا ةنايخ اولوت نمم نيريثك ناو ةصاخ .دوسا قفالا ودبي دق
 قافآلا مهج نكلو .مهيدبا ىف ةبراضلا ىوقلا تلاز امو .نومكحي اولاز

 .ءامسلا بناوج لك. نم حولت قربلا رداوي ناو .رطملاب امئاد يتأي

 رابأ ١5 ةقيثو قزميو:هب نيثباعلا يدبا نم هردق بعشلا عزندي نيحو
 ٠ لعفت اذام : هلاؤس ىلع ماعلا ىف دحا ىوقب نل .ةلذملا
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 2 ءاردا نكل ةسطملا قالغا نف انهن سخن نل قارعلا

 يابس ارابدصتق !وايرتمع]
 دايح نيسح سوايتلا هو دادعب
 - هد مس يسم سم

 وا اينما جيلخلا برحي نيمتهم اوناك ءاوس 1

 ما .ًايلامو ايجيتارتسا اهنم ني ديفتسم 8

 قلطنا امدنعف .ايشسايس اهجئاتن نم نيفئاخ

 تاحيرصتو ةيمالعا  ةيكريمالا هلئاسوب :«نولابلا»
 تعراس  ةيكريمالا ةرادالا يف نيلوؤسمل ةيسايس
 تالبلحت ةغيصب اما اهتامدخ مدقتل ةددعتم تاهج

 تارريم ةحصن عانتقالاو يسفنلا ريتاتلل ةزهجم

 لود لعف دودر ةفرعم وا :نولايلا كلذ قالطا
 حصنلا ميدقت ىلا عراس اهضعب نا لب :ةقطنملا
 كلت هلكشت يذلا «.طخلا» ءردب ةليفكلا تاحرتقملاو

 ىحاونلا نم ًايلودو ايمدلقا هداعباو خحيراوصلا

 .ةيجيتارتسالاو ةيداصتقالاو ةيسايسلا
 :نييسيئر نيطخ تاحرتقملا كلت زواجتت ملو

 «برغلا ناضحا ىلا ءوجللاب رطخلا نم صالخحلا

 ةدحتملا تاينالولا هيف ةيسيئرلا ةوقلا ديدحتلابو
 تادعمو ةحلسا ءارشب عيرستلا امهيناثو .ةيكريمالا

 هتبصن يذلا ءرفصالا» دراملا ةهباجمل اشنملا ةيبرغ
 قيضم لباقم (؟  يام) خيراوص ةئيه ىلع ناريا
 (دادغي) ناك هردصم بئاصلا ليلحتلا ناريغ .رمره

 ف ةبوصنملا عنصلا ةينيصلا خيراوصلا ىشخن ال :
 انه اهاحر رودت ةكرعملاف» .يبرعلا جيلخلا ىصقا
 ةرصبلا قرش ناك ءاوس  اهناديم ىفو .دودحلا ىلع

 ةدارال ناحتما  يلامشلا عطاقلا وا طسولا وا
 مهنطوو مهتمارك نع ًاعافد مهدومصو لاجرلا

 ا ماا 9-5 ةدعلا ب ةيبرعلا ةقيلطلاب ©"

 - بناجأو ًابرع - نيربثك ىلع ةيعذلا تلطنا هب

 | مدلا

 ةينبصلا راوصلا بعل
 زورا قبضم يل

 مث رخفأ رامتخان 0:

 .نامهتفر حيسأتب هلق ةقيفلا هلاق 9 بسك قه دوحوَو

 ثيدح يف يقارعلا ءارزولا سيئرل لوالا بئانلا
 ةيضق نا دكاو :يبرغ يبروا يفحص عم صاخ
 .يل ود ينام رمم زمره قيضمف انينعت ال١ خيراوصلا
 ءاحنا ةفاك يف نادليل ةيلودلا ةيلوؤسملا نمض عقيو
 .ةبعللا كابش ىلا قارعلا رجنب ملو .«ملاعلا

 ىذلاطوسلا لازتام جيلحلا برح ناف ديكأتلابو

 يف اهذوفت ميعدتل ةيلودو ةيميلقا ةديدع ىوق هعفرت
 .يرب طيرش ىنغاو .ملاعلا ىف ةرجفتم ةقطنم رطخا
 بهلت نا تدارا املك فنعي هكرحت ىرخا ةهج نمو

 رصنعك تلخد اهنا لب .اهيتوانمو اهيسفانم روهظ
 ىوقلا تاقالع يف ةميدتسملا لبحلا رج ةيلمع يف مهم
 .ةباينلاب وا رشابملا اهعارصو ىمظعلا

 ةكرحملا تارادتلا لخادتتو تاحفصلا ىلاوتتو

 .ةيركسعو .ةيداصتقاو .ةسباسيو .ةيمالعا

 دقعم ويرائيس قفو يركرم فده ةمدخ يف اهعيمج
 لجا نم ةبرحلا سار رودب هيف نارهط ماظن موقي
 اهنا رابتعا ىلع  قارعلا  ةئشانلا ةوقلا فازنتسا
 .ةيبرعلا ةمالل يقرشلا رادجلا يف ةقلح ىوقا

 ١ .عياتتلاب ىرخا تاقلح ىواهتت اهقارتخابو
 تاذلاب وه اذهو : ةكرحملا ىوقلا ناضحا ىلا عرست

 يسفنلاو يمالعإلا زازتنالا لالخ نم هنلا يمرت ام

 ةيناربا تامحه هلثمت يناديم لعف عم بوانتملا

 اهيف ةكراشملا تاوقلا ثدبح نم  ةوقلا ةتوافتم

 دعاضتي اهلشف دنع ىتلا .ةيركسعلا تادعملاو

 .ةيركسع ةراشا ىلا دئثتسملا ىنانستلا دددهتلا

 اهنشإنو ةحضلا لددفا
 ةعقعقو  يسايسلاو يىمالعالا دنعصتلا عقتو

 عيباسال ا لالخ هءاول تلمح يذلا  ةيلودلا حالبسلا

 تايالولا .(سرام) راذآ رهسش فصتنم دعب ةعقاولا
 دوحو مغرو .لدلحتلا اذه نمصض .ةدكرتمالا تةدحتملا

 عنضلا ةيديصلا (رحب - ضرا) حيراوص يتدعاق
 قيضم ةهجاوم يف يناردآلا (سايغ ردنب) .ءانيم برق
 رجفنا .رهشا ةتس نم رثكا ىلا لصت ةرتف ذنم :زمره
 .تاذلاب ةرتفلا هذه ىف اهنع ثيدحلا

 ءارزولا سيئر بئان .زيزع قراط ديسلا كلذ دكاو
 يب رشن تيدح يف .يقارعلا ةيجراخلا نيروو
 لودلاو قارغلا ةفرعم ىلا راشاؤو 0 69

 اهاشنمو خيراوصلا كلتب ىرخالا ةيجيلخلا
 جيلخلا لودل اهب تمق ةلوج يف ؛ لاقو .اهتافصاومو
 ريخالا يناربالا ناودعلا عءدب ليقو يضاملا ءاتشلا ُْق

 ندذش عوضوم ىلع ةيجيلخلا لودلا ةداق ىبنعللعا

 .« خي راوصلا
 فرعن نحن» : يقارعلا ريزولا فاضاو

 نودنارنالا اهمدختسا دقو اهاشنمو اهتافصاوم
 يف ةرخبملا ةيجيلخلا نفسلا برض يف ةديدع تارم
 .«جبلخلا

 ىلع اهفادها ىه ام؛ ةجضلا تلعتفا اذامل

 ؛ يىلودلاو يميلقألا نيديعصلا
 ةروطخ ميخضت نا ىلع تاليلحتلا عيمج قفتت

 رمره قيضم برق ةينيصلا خيراوصلا ةيمهأو
 كلت عجرتو .هرييدت يرحب ام رمال ءاطغك مدختست

 . قئاقح ةلمح ىلا اهيايسا تاليلحتلا
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 ماعلا ذنم ةدوجوم خيراوصلا نا ىلا ةفاضالاب
 ال ةيركسعلا ةينفلا ةيحانلا نم اهناف .ىضاملا

 نا انملع اذا .ةحضلا كلترربم ًاديدح ًادعُب فيضت
 ناديم ةيعفدم تايراطب رشن دق يناريالا بناجلا
 ةديعب ةرتف ذنمو زمره قيدضم اهناربنب يطغت
 د فكم لكشب ةنغفدملا عا زكميو

 1 وحبا نولثزلا لت لناا -

 تالقانو ةيراجتلا نفسلل نمآلاو رحلا رورملا
 ةلقان فرغ ناف ديدهتلا ذيفنت ضارتفا عمو .لورتبلا
 هضرع نال .امامت قيدضملا قلغب نل نينثا وا ةدحاو
 نفس رورم لهسي يناريالاو ينامعلا نيلحاسلا نيب

 رطقل ةيروفو ةعيرس تادادعتسا دوجو عم .ىرخا
 .كانه ةباصم ةيراجت ةنيفس وا ةلقان ةبا

 ىناربالا ماظنلل ةثراك قيضملا قلغ .ًايداصتقا

 يناريالا لورتبلا ريدصتل ًاييرقت ديحولا ذفنملا هنال
 معدل ةيرورضلا ةبعصلا تالمعلاب دوعب يذلا
 ةايحلا تامزلتسم ةثيهنو :ةهج نم يبرحلا دوهجملا
 تداق رماغب نلو ةيناردالا بوعشلل ةينداصتقإلا

 ناجيهلا نم ديزي ديدخ لماع ةفاضاب نارهط
 ةسشدعملا ةلاحلا ناو اصوصخ . .مهدص يريهامجلا

 تاعتنملا ىلع يقارعلا برضلا رارمتساب اءوبس دادزن

 .ةيناريالا ةيداصتقالاو ةيلورتبلا

 يذلا رعذلا :مهسفنا نارهط ةداق فخي ىملو

 ىتح .زمره قيضم قلغ عوضوم ريثا املك مهباتني
 .هذه ةراثالا طبطخت نم ًاءزج اوناك ناو

 يف ةياصولا سلجم وضع لاق هل ثيدح يفف
 قالغا نا» : (يشاشاك دمحم) يناربالا ناملربلا

 هناف هردع انطفن ردصن انمدام ...ةفارخ ...زمره

 ةدئازنا راختنا ةيلمع قيضملا قالغا ' ٌريزَع قراظ
 هج 5-05

 ١١ يف ةيكريمالا ساسكت ةعماج يف ةملك ءاقلا لبق

 ريدصت عطتسن مل اذا قلغيس هنكل» : (سرام) راذآ
 .«هردع انطفن

 .روذجلا قيمعو .يقيقح يناريالا رعذلا
 - ةيقارعلا ةدابقلا ىدل هبايساو هداعبا ف فورعمو

 امك . قدضملا قالغاف : يبرعلا جيلخلا ةداق كلذكو

 ةيناربا راحتنا ةيلمع» .زيزع قراط ديسلا حضوي
 ةيجيلخلا لودلا حلاصمل اديدهت لكشت امم رثكا

 ذفانم لودلا كلتل ناو اصوصخ :ةحالملا ةيرحلو

 سعال وحبل ردع ةنومامو: ةليدب هوريو ةبرتحب

 يناعت يهو اهلورتب ريدصت عيطتست نلو .قيضملا
 ؛ ةقناخ ةيداصتقا ةمزا نم

 ىقبيت ام رخآ ىلع قيضملا قالغا ىيضقيس .ايسايس
 تاقالعلا حرسم ىلع «؛ مدق ءىيطاوش» نم نارنا ىدل

 ةيويحو ةيمهاب عتمتي يئاملا رمملا اذه نال .ةيلودلا
 ةينيتاللا اكريماو ايساو ابوروا يف ةديدع لودل هريبك
 رماغت نلو .ةيكريمالا ةدحتملا تايالولا نع كيهان
 ةيداختالا ايناملاو نابانلا عم اهتاقالغب :الثم :ناريا
 يه ينلا.- اهسفن نيصلاو - نيتنجرالاو ليزاوجملاو
 ماظنل  نييركسعلاو  نييراجتلا ءاكرشلا مها نم
 نارهط

 نم ائيسش رسخي نل قارعلا نا كلذ ىلا فضا
 اذا ةيداصتقالاو ةيركسسعلاو ةيسابسلا ىحاونلا

 .زمره قيضم ربع تالقانلاو نفسلا رورم فقون
 فقوت دق يبرعلا جيلخلا لامش ةيقارعلا ءويناوملاف
 لوا اهنا لب ؛برحلا عالدنا ذنم اهلالخ نم لمعلا
 ةيركسعلا تاءادتعالا اهتفدهتسا ىتلا فادهالا
 الو :197 ماع (ريمتنسس) لولنا لبق ةيناربالا
 ذفانم ربع امناو .هلورتي ريدصتل قيضملا مدختسي

 ةكلمملاو ايكرت نبع .فيباتالا ظوطخ اهمها ةيرن
 .ةيدوعبسلا ةييرغلا

 ةيريدضتلا ةقاطلا نا ركذلاب ريدجلا نمو
 (وينوي) ناريرح رهش يف دادرتس ايلعف ةققحتملا
 ردع ايموي ليمري فلآ ٠٠٠ خض اديب امدنع مداقلا

 طوطخلا اهبعوتست يتلا تايمكلا ىلا ةفاضا ايكرت
 .ةيلاحلا

 ملاصملاو مذا هذلا

 تناك نيصلا نا ىلا ةرايشالا نم دنال .ءىسش لك لبق

 دوجوملا ناو : ةحلسا ةيأب ناريا ديوزت ايمسر يفنت
 الا وه ام ينيص عنص نم ةيناريالا تاوقلا ىدل
 . ثلاث فرط قيرط نع تلصو ةدودحم تايمك

 (هتناريخ ناندع) نكرلا لوالا قيرقلا لثنس امدشعو
 يذلا يفحصلا هرمتؤم يف يقارعلا عافدلا ربزو
 اننا» : لاق ع وضوملا نع دا ا ىف ددقع

 ةموكحلا لبق نم نلعملا يمسرلا فقوملا ىلع دمتعن

 يمشاه نا نع ةرركتم ةيبرغ ريراقت مغر .ةينيصلا
 ةقفص دقع دق يناريالا ناملردلا سيئر يناجنسفار
 ماع نيكي هترايز ىدل رالود رايملا قوفت ةميقي ةحلسا

 - يمري ايسامؤولتدو . ابكذ باوحجلا ناك ,. 6

 ةينعملا تاهجلل ةصرف ءاطعا ىلا - يريدقت بسح
 يتلا تالامتحالا ةساردو .ًاديج فقوملا مييقتب
 .ةنيلغ ىترتكس

 عيضاوملا نمض عوضوملا اذه زرب ديكاتلابو
 ىلا ًارخؤم ناضمر ديسلا ةرايز لودج ىلع ةجردملا
 ةحلسالا-عوضوملا نا رداصملا ضعب ريشتو ؛نبكي

 بئانلا ةرايز لالخ ايئاهن مسح دق ناريال ةينيصلا
 ىلا يقارعلا ءارزولا .سيئزل .لوالا
 .نيضلا

 لماع ناك ةينيصلا خيراوصلا نولاب قالطا نا
  ةربكربمالا ةيحجيلستلا ةحيضفلا ةنزاوم

 4# .ةديفتسملا رئاودلا نا ىنعمب :ناريال «ةيليئارسالا»
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 فقوملا شيوشت ىلا تعس .ةيكريمالا اصوصخ
 نارسال ةيحتلستلا اهتاقفص نم جعزدملاو يداعملا

 لد :ةينمها لقت ال ىرخا ةقفص ىلا ةراشالا قدرط نع

 نأ ثيح :ةنكربمالا ةحلسالا نم دروطح رثكا

 .دادغبي يف يبنذجا يسامولبد ردصم قيلعت

 مالعالا لئاسو تلقن .رددملا فشكلا يف اناعماو

 ناريا جاتنا نع ةيرس تامولعم ةيكريمالا ةيبرغلا
 ةدعاسمب ىدملا ةريصق ضرا  ضرا خيراوصل
 «رفرزي والا. ةفدحص تمدقو .نيصلا نم ةينقت

 اذه نا ةلئاق ةيشف تامولعم راذا 55 ةيناطبربلا
 ةينيصلا ةخسنلا ىلع همدمصت يف دمتعي خ وراصلا

 اذكهو  عنصلا يتايفوسلا (غورف) خوراص نم
 "5 لا لصي ىدم  راظنملا ف نيتلود تمحقا

 خوراص جاتنا نا ىلا ريشت نا نسنت ملو :ارتموليك
 ةينيص ةدعاسمبو .ةمدقتم لحارم غلب لوطا يدمب
 .اضيا

 ةلمح ردع حيراوص ةعضب' دوجو ىلع زيكرتلا نا

 فقت يتلا رتاودلل حمسي .ايسايبسو ايمالعا ةقسنم

 وكا عون نم ططحم ريرمتب ؛برحلا رارمتسا ءراو

 - يسابس - يركسع ١ لخادتمو روطتم ططخم

 1 .يىداصتقا

 نم ًاصوصخ جيلخلا يف يبرعلا روفنلا دعبو
 دبال ناك ةحلسالاب ناريا ديوزت ىلع نطنشاو:مادقا
 ةيكريمالا ةرادالا ىلا ةيقادصملا ديعي ريبك ثدح نم

 فشكلل بترو .اهنمال ةددهم ةمزا بوشن دنع اهلود

 لاهنتل  الصا ةفوشنكملا  ةيشدصلا حبراوصلا نع

 رايساك) اهءاول لمح ةبكرتبما ةيمسر تاحيرصت

 نطتشاو مازتلا نع ثدحتت .عافدلا ريزو (رغردنباو

 ملاصمو ةقطنملا لود  عيمجلا نما ةبامحب

 يف اهفقوم ميعدتب ةمتهم نطنشاو نا» : لوقلاب

 فقوملا اذه زازتها دعب ةصاخو جيلخلا ةقطنم

 ةحضلا نم يركرلا فدبلا
 ىوقلا فده وهامك  يناربالا فدهلاو

 رج : يركسغ يداصتقا  برحلا نم ةديفتسملا
 ةيراجتلا اهنفس رخمت يتلا ىربكلا لودلا ضعب
 برح٠ ىلا زمره ,قيضم نبع ةيلورتبلا اهتالقانو
 .«تالقاحلا

 ةدنرح نفس لاسرا ىلا اهوعدب لودلا كلت قلق نا

 : هنم ةجراخلاو جيلخلا ىلا ةلخادلا اهتالقان قفارت
 .يرحبلا لقنلا ىلع نيماتلا تاكرش نمات كاذنيح
 يذلا رمالا .ةيقارعلا تايرضلا نم لورتبلا تالقانو

 يناردالا طفنلا رسدصتل ةرشابم ريغ ةيامح يدعم

 قوط نورسكي كلذي مهنا نوروصتي نارهط ةداق
 ةيدعصلا تالمعلا مهيلع قفدتتو يقارعلا راصحلا

 برحلا ةنحطم رمتست يك ةيبرحلا مهتلا لدومتل

 ةييرغ  اهتاذ ةططخملا رئاودلل دناوف نم كلذل امب

 ةينسايسلاو ةيداصتقالا تالاحملا ْق م ةيكربماو

 .ةيجيتارتسالاو
 9١م0 زايأ ١9 ١1 ددعلا  ةيبرغلا ةغيلطلا7 08

 زارتبا ىلا راصتخاب يمري :كلذ لكي حيولتلاو

 يناربالا رطخلا نا اهراعشاب .ةيبرعلا جيلخلا لود

 دادعتسالا اذه .هل دادعتسالا يغبنيو .اهيلا مداق
 ريفوتل برغلاو ةدحتملا تادالولا ىلا ءوجللا ينعي

 كلت حلاصمل ب ةيبرغلا تاريسفتلا بسح  ةبامح

 .ةيداصتقالاو ةيسايبسلا لودلا

 يف مان حوضوم كلو يوم: :زيزع قراط ةعسلا
 لودلل فيوختو ةراثا ةيلمع ادبت» : لوقيف هثيدح
 ا. هدا يناردالا رطخلا نا ... جيلخلا ٍِق ةدنبنرعلا

 نا فيضيو ..رطخلا ةهباجم عيطتسي ال قارعلا
 اهنما جيلخلا لود ملست نا» : وه حورطملا لحلا

 يف يلصالا ططخملل يزكرملا فدهلا وه اذهو .اكريمال

 .هتاورثد ينغلا جيلخلا تاردقم ىلع ةيكريما

 نا ىلا ةراشالا انتوفت الو .هعقوم ُْق يجيئارتسالاو

 يف تدكا ةيكريمالا طفنلا تاكريش تايربك ىدحا

 تابالولا يطايتحا نا ارخؤم ترشن ةيلمع ةسارد

 اهجاتناو .ضقانتي لورتبلا نم ةيكريمألا ةدحتملا
 .ةليوط تاونس ىقبي نلو .عجارتي

 تاوقلا نال نآلا دحل ىقحتي مل يزكرملا فدذقهلا

 مه دومصبت اوححجنت نويقارعلاو ةبيقارعلا

 .مهضرا ةيامحو .نيزاوملا بلق يف مهتايحضتو
 مهراصتنا جيوتتو .ططخملا ذدفنت تاقلح تلطعتف

 .ةمداقلا ةلوحلا ىف نوكيسس

 «ناضمر نيساب هط دييسلا دكا قايسلا اذه ُِق

 ليلحت ُْق :ءيقارعلا ءارزولا سمئئرل لؤالا بتئانلا

 راطا يف رطحلا ةلحرم قارعلا زواجت»١ : ضدفتسم

 نيرشت رخاوا تآدد يتلاو .هدضص ةريدملا ةرماؤملا

 تامحه ىلا كلذي ريبشب وهو .: 85 ماع نم يناثلا

 ةئددم تف دهتسا قاطنلا ةعساوو ةفتكم ةيتاربا

 .اهقرشو يقرشلا اهبونج نم ةيقارعلا ةرصيلا
 يذلا يساردالا مسحلا راعش لانشفاب قارعلا حاجنو

 راذا ١ يف يهتدملا ماعلا نارهط ماظن ةداق هل ددح

 | هزاجنال ايئاهن ادعوم يضاملا (سرام)
 تانولابلا كلت لثمل رارمتساب مزالملا فدهلا اما

 ريغ  ةحلسا تاقفصل اويشلا يف نوطي ةيديدهتلا

 زو نناففارل دول ناك :ةرملا دذه .جيلخلا

 بوجي عافدلا تادادما نوؤوشل يناطيربلا ةلودلا

 ةحلسالا نم ةفلتخم عاونا قي وستل ةقطنملا

 ," .اهلود ىلا ةيركسعلا تادعملاو

 تاياصتقا يف امهم ارود تاقفصلا كلت بعلتو
 ةفاضا :ةيكريمالا ةدحتملا تايالولاو ةيبرغلا لودلا

 مادقا تحت نم طاسيلا بحس ىلا ىعست اهنا ىلا

 نود تادعمو ةحلسا عببب اويحر نيذلا تايفوسلا

 .طرش وا ديق
 اهزرما) ةقطنملا ّق لود ةدع ترحا لعفلابو

 بناجلا عم ةمدقتم تاثحايم (تبوكلاو ندرالا

 ال ةيعافد ةيركسع تادعم ىلع لوصحلل يتايفوسلا

 :ةبكريمالا تادعملا نع ةنلعافو اروطت لقت
 اهتعضو لدقارع دعب .هجوتلا اذه دادزاو .ةيبرغلاو

 ماما  ينوبهصلا يبوللاو ةيبكريمالا ةرادإلا

 حبراوص) ةمهم ةيعافد ةحلسا ىلع نيدلبلا لوصح

 رغنتسو .ندرالل ةكرحتم كوه زارط نم وجحلل ةداضم

 .(تدوكلل فتكلا نم قلطت

 28 - رة نوابارا خلقت
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5 
 قل

 يكرمالا سيئرلا ينواعم نيدت جئاضفلا زم ةديدج تا
 ' نطنشاو لوبط تقد ملك صقرب لازم برعلا ضه

 - م1 نرارتاا خا ماب 09

 جالحلا دمحم .د / نطنشاو

 نوت .ةرقراقلا يلا لاقملا اذه لص نآ لقا و
 يف قيقحتلا فئاتسا دق يكريمالا سرغتوكلا

 موب فئاتسيس هنا ذإ :تدغ - ناربا ةحبيضف ام

 تاسلح نم ةلبوط ةلسلبس .رابأ 5 قفاوملا ءاثالثلا

 دقو .رثكا وا رهشا ةثالث رمتست نا عقوتي قيقحتلا
 بوانتلا ىلع باونلاو خويشلا اسلجحجم قفتا

 موقت ينلا ةكرتشملا ةدحللا ةفاضتسا ُْق ابعويسا

 نم اوضع ١١ اهتيوضع لمشت يتلاو ,قيقحتلاب

 "ياو سذجم نم ًاويظع ١6 و خويشلا سلجم
 اهنكل .كلذ ليق ةقلعم تاقيقحتلا نكت ملو

 يع دملا دوهج لوح ةيضاملا عيباسالا لالخ تزكرمت

 تافلاخملا فاشتكال نبيع يدلا صضاخلا ماعلا

 .تيغ - ناريا ةحيضف نع ةقئبنملا ةيمارجالا
 ارتنوكلا تاوق حيلستل لاومالا ليوحت ةلأسمو
 عوبسالا اذه ماعلا يعدملا نلعا دقو .اهنع ةعرفتملا
 .ةحيضفلا يف ةطروتملا تايصخشلا دحا ةنادا
 ةلودلا لاومأب بعالتلا ةمهتب .لئاشت لراك همساو
 اذه لئاشتو . بنارضلا ةحلصم ىلع لياحتلا ربع

 ةظفاحملل ةينطولا ةسسؤملل تاعربتلا عمجب ماق
 نم ةافعم ةيريخ ةسسؤم اهنا ةجحب ؛ةيرحلا ىلع
 تاوق ديوزتل راتس ةقيقحلا يف يه امنيب .بئارضلا
 دقو .ةعورشم ريغ ةقيرطب حالسلاو لاملاب ارتنوكلا
 لينولوكلا عم قيثو نواعتب لمعي ناك هنا نيبن
 ضيبالا تيبلا يف نيقباسلا نيفظوملا دحا .ثرون
 نمو .ةحيضفلا يف يزكرملا رودلا بعل ناكو

 سيئرلا ماذا تخت راثلا فب خقتلل يقكيام زقاوحلا , نم ةيدل + ريوغتوكلا

 كو 1 درو د1 يهد وول 2 عت ده يآ 2 1: 5 د 3
 ل 0 ارا تناسب < كوع 5-0 _ ديلا 0 للا 0

 0 3 3 2 م 0 5 5 7 200

 قدقحتلا نم ةديدحلا ةلحرملل ةيسيئرلا فادهالا

 رايكو ناغير سيئرلا هبعل يذلا رودلا نع فشكلا
 ناغير نا فورعملا نمو .لياحتلا اذه يف هيراشتسم

 ةدع يفو .ضيبالا تيبلا يف ليقتسا دق ناك
 اذإ و .ةروزملا ةيسسسؤملا هذهل نيعربتملا .تايسانم

 ةيقيقحلا فادهالاب ملع ىلع ناك سيئرلا نا نيبت
 يتلا اهسفن ةطرولا ف هسفن دجي فوسف . ,؛ةسيسؤملل

 نا لبق نوسكن دراشتير قيسالا سيئرلا اههجاو
 .ةيروهمجلا ةسائر نم ةلاقتسالل رطضا

 لاوملا ريصم
 .ىرخا فادها قيقحتلا نم ةديدجلا ةلحرمللو

 اكريما اهتملتسا ىتنلا لاومالا ريصم نع فشكلا اهنم

 دكؤملا نم تابو .ناريال اهتعاب يتلا ةحلسالا لباقم
 هيف ناك تقو يف ارتنوكلا تاوق ىلا برست اهضعب نا
 اهل ةيكريمالا تادعاسملا ميدقت رظحي سرغنوكلا
 لاومالا ريصم نع فشكلا لامتحا ًارخؤم دادزا دقو
 دراشتير دعاقتملا وجلا حالس لارنج يلدي امدنع

 ناكو :ةرم:لوال سرغتوكلا .ماما ةداهشي دروكيس
 لينولوكلا عم اونواعت نيذلا دحا دروكيس لارنجلا
 دحا يف ةيناريالا لاومالا ىلع فارشالا ف ثرون

 نواعتلا ىلع ارخؤم قفاو دقو .ةيرسيوسلا كونبلا
 ةناصح هحنم سرغنوكلا ررق نا دعب نيققحملا عم

 6 غلبم ًاضيا ملتسا دروكيس نا دقتعيو .ةيئزج
 نيلوؤسم نم ارتنوكلا تاوقل عربتك رالود نويلم
 نم ريثكلا فثكي فوسف نيققحملا عم دروكيس

 ناك هنال :ناريا عم حالسلا تاقفصل ةيلاملا رارسالا

 ةيفرصملاو ةيلاملا ةكبشلا يف ةيسيئر لصو ةقلح
 .ةيناث ةرمو . تاقفصلا كلت لدهستل تدحوا ينلا

 ىدم نع فشكلا سرغنوكلا تاقيقحت لواحت فوبس

 .يلاملا ةحيضفلا بناج ىلع ناغير سيئرلا عالطا
 لاومالا بيرست ىلع اعلطظم ناك هنا نيبت اذإو
 ةفلاخمو بذكلا ةمهت هيلع تيتت فوسف .ارتنوكلل

 .سرغنوكلا نيناوق
 ىلع فرعتلا سرغنوكلا تاقيقحت لواحتسو

 يف هيراشتسمو ناغير ةيلوؤسم ىلع فرعتلاو
 حالسلاب نارهط ديوزتب «ليئارسا٠ مايق ىلع ةقفاوملا

 ةرادا ددهب اراح افدص نأ عوضوملا ةلدصحو

 يروهمجلا :بزرحلا هعم ددهيو ديدج نم ناغيز
 .ةليقم ةيياختنا ةكرعم ضوخب وهو مكاحلا

 ةيلوا تاباختنا باوبنا ىلع ةفلتخملا تايالولاو
 راتخت يتلا ةيبزحلا تارمتؤملا يف اهليثمم رايتخال
 .يىلاحلا سرفنوكلاو .ةيسائرلا تاياحتنال نيحشرملا

 ذنم ضراعملا يطارقميدلا بزحلا هيلع رطيسي يذلا
 فيرخلا يف ترج يذلا ةيعيرشتلا تاياختدإلا

 يفكي ام ةيبزحلا عفاودلاو زفاوحلا نم هيدل ,يصاملا

 .ناغير ةرادا مادقا تحت ةدقوتملا رانلا يف خفنلل

 نع ةيراجلا تاقيقحتلا رفست نا كانه ىقبت

 فرعي ال لعفلاب هنا نيبت اذإ ميترلا ةحاس ةئردت
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 - ناريا ةحيضف لوح نآلا ىنح هب فرتعا امم رثكا و
 باقعلا لاني ةلاحلا هذه لثم يفو .اهتاعرفتو تيغ

 ناغير درتسيو :نيراشتسملا ضعب ررولا لمحيو
 ىتح راظتنالا نم دبالو .هتيلاعفو هنعمس نم ائيش
 .لامتحالا اذه ىدم ةمداقلا عيباسالل فشكت

 - ناريا رارسا نم ىقبت امع مايالا فشكت نا ىلاو
 ىقب ام ذاقنا لواحت ةيكربمالا ةرادالا لظتس .تيغ

 .ةيلودلا اهتاردايم نع مالكلا ديعصتب ديصر نم اهل
 بحس يف ددرتي يكريمالا ماعلا يأرلا نأب اهنم املع

 وهو ةيروهمجلا سيئر يمدق تحت نم طاسبلا
 لغتست : ةياغلا هذهلو .ةيلودلا اياضقلا عم لماعتب
 ةيضق امه نيتسيئر نيتيلود نيتيضق ناغير ةرادا
 .طيسوالا قرشلا ِق هاليسلا ةنضقو حالسلا عزن

 اعابطنا ماعلا ىآرلا ءاطعا نيتلاحلا الك قف اهمهبو

 ةيخيرات تازاجنا قيقحت كشو ىلع ناغير ةرادا ناب
 ةرادابو :ينايفوسلا داحتالا عم مهافت ىلا لصوتلاب

 يف ناغير ةرادا نكل .طسوالا قرشلا يف مالسلل رمتؤم
 عوبس نيب اهرشحي حش ُِق اهسفن تعقوا هتاذ تقولا

 لصاوت امنيبف .ماعلا يآرلا ءاضرال اهتجاحو اهتين
 ديعصت ىلع لمعت يتايفوسلا داحتالا عم اهراوح

 يف تارافسلا سسجت ةكرعم ةراثاب ةدرابلا برحلا
 لوح اهجيجض ولعي امنيبو .وكسومو نطششاو
 اهعسو يف ام لك لمعت .طسوالا قرشلا يف مالسلا
 لك عم اهتافلاجت عيسوتب مالسلا :نضرف ممطحمل
 .ايرغو اقرش ةديرعلا ةمالا ءادعا

 لولطلا عرف لك صفر
 ةيبرعلا ديلا يف  امئاد ناك امك  حاتفملا لظبو

 ةقطنملا ريصم يف يكريمالا بعالتلا صخي ام يف
 وه تقولا اذه يف يبرعلا ناميالا فعضاو .ةيبرعلا

 هتاياغفل مهريخست نم ناغير برعلا مرحي نا
 يكريما .مازخلا ىلع رارصألاب :ةقبضلا ةينزحلا
 مهلعجي نا لبق .ةقطنملا يف مالسلا ةلأسم نم حضاو
 .اهدوقب ىتلا ةيرعلا ف .سماخلا بالودلا»

 ةديفقلا :كايضرفلاب .ناغتر ةرادا تقصف نقل
 دعب ملف .طسوالا قرشلا يف اكريما ةيسسايس لوح

 نساسا ىلع موقد مالس لجا نم لمعت اكريما نا ادكؤم

 ةيقافتال اهرهظ ترادا دقف ؛ضرالاب مالسلا ةضياقم
 اكريما دعت ملو . ساسالا كلذ ىلا تدنتسا يتلا نامع
 لعفت تناك امك ةلتحملا ضرالا يف ناطيتسالا نيدت
 دعت ملو .ةطلسلا ىلا ناغير ءيجم لبق (ايلكش ولو)
 دهع يف اكريما نا ىتح .مالسلا قيرط يف ةبقع هربتعت
 يف ؟ليئارسا:نيدي :توصب ةرم-يدت دعت:مل ناغير
 تضراعف .اهمئارح تمظع امهم ةيلودلا لفاحملا
 تضراعو .يقارعلا يوونلا لعافملا فصقل اهتنادا
 تضراعو .رزاجم نم كلذ ىلت امو نانبل ورغل اهتندا
 تدحو سكعلاب لد .سنوت ىلع تراغا امدنع اهتنادأ

 ةينويهضلا ةديرعلل تارريم ةرم لك يف
 قد املك نوضقري نم برعلا نم دحي ناغير لظَو

 نم دجي لظ :هلبق نم نوسكن عم ثدح امكو .هلويط
 .هلها هيلع هب نض اباحرت برعلا

 0 . داو

 ١ ةا/ مه/

 يوان 7-11: ددعلا كت ةييرعألا ةخيلطلا

 - ملاعلا هسا

 ءادونملا د مقالا لغ 1 ا نطسناو عضو عاديا

 ا .يكرمالا رارقلا ىرت انيبفو ةينوييصلا ةدارال ةعض
 2 7 خخ دقت هم ا 7 3 دق 0 1 0 20 50 2 2 3

 -يراجلا نايآأ ١7:يف ادبت نا ررقملاو-نطنشاوىلا
 رارق ناك اذا امع عورشم نم رثكا لؤاستلا حبصي
 نع اريبعت ةيواسمنلا ةيعرشلل ىكريمالا ةناهالا
 هنا ما :ةيلودلا تاقالعلا ف نطنشاو فرصت ةظاظف
 يكريمالا رارقلا عوضخ دهاشم نم رخآ دهشم

 ؛« ةينويهصلا ةدارالل ضيبالا تيبلا ف هيعناصو
 نم انل دبال لّؤاستلا اذه ماما فقوتلا لبق

 اهتنش ىتلا ةلمحلا ىلا ىا.ءعارولا ىلا الدلق ةدوغلا

 ةسائرلا عيتترغ نقل ةيلاعتلا ةينويوستلا ةاسسؤ
 ةمالا رارق دض :دعبام ْىفو :مياهدلاف تروك
 يف اهتدارا نع ريدعتلاو اهتدامق هةقث هحنم ةيواسمنلا

 ذنم .نويواسمنلا اهدهش ةيباختنا ةكرعم ىسقا
 .ةيناثلا ةيملاعلا :برخلا .دعب:مهتلود نستسات

 توخي زك لإ
 هنأل ءيحيسلا نيميلا خضرم مياهدلاف'نكب عل

 نلعا امدنعو .ضراعملا بعشلا برح يف اوضع سيل

 انييق يف ةسائرلا شرعل هسفن حيشرت نع ايصخش

 دندسي ناك رساكتش تروك .نييكارتشالا جسشرم:دض
 هخيرات اهعنص يتلا ةقومرملا ةناكملا ىلع اساسا
 دقل .ىل ودلا ديعصلا ىلعو .انسمنلا ةايح ف يصخشلا

 اذكهو . مياه دلاف لقتسملا حسشرملا بعشلا بزح ىنبت

 .ةيبناختنالا ةكرعملا تآدن

 رمتؤملا نلعا راذنا تارافض نودبو ةاجف
 ةهحراسم دحا انمئلا ريتعي يذلا يملاعلا يدوهنلا

 تروك ىلع رانلا قالطا ءدب ءابوروا يف ةيديلقتلا

 نع نطنشاو ةموكح تنلعا ةرغ نيح ىلع
 تروك مسا جاردا يف ةبارغلل ريثملا اهرارق
 بختنملا اسمنلا ةلود سيئر ٠ .مياهدلاق

 اه نمض,ةينطو ةيباختنا ةكرعم ربكا يف انطارقميد
 ءادوسلا ةحئاللا يهو .ةياقرلا ةمئاقب ىمسي
 .ةينكريمالا ةنبسنجلاو ةرحهلا ةرئثاد ىدل ةظوفحملا

 نم صخش فلآ نيسمخ نم رثكا ءامسا مضتو

 لوحد ةمس حمهحنم روظحم ملاعلا ءاحنا عبسدجح

 :ةيكريمالا يضارآلا
 .انوروا طبسشو ةدياحملا انسمتلا ةلود سيئر

 دقع يف اقباس ةدحتملا ممالل ماعلا ريتركسلاو
 يتلا ةيلودلا ةيسابسلا ةيصخشلاو :تانيعيسلا

 مهافتلاو رنوتلا مدعو نواعتلا جهنب اهمسا نرتقا
 ام ناغير دلانور سيئرلا ةموكح دجت مل .يملاعلا
 نيمرجملا فالآ عم بنج ىلا ًاينج هعضو نم اهعنمي
 رصانعلاو .ةيدعملا ضارمالاب نيداصملاو نييداعلا

 يف نيطيشنلا ءاضعألاو :بورحلا يمرجمو :ةيزانلا
 .ةيملاعلا ةيعوبشلا بازحالا

 ةزاتمملا ةناكملا قئاقحلا هذه ىلا انغضا اذإو
 ةيعامتجالاو ةيسايسلاو ةيداصتقالا تاقالعلل
 تابالولاو اسمنلا نيب ًايديلقت ةمئاقلا ةيفاقثلاو

 ليبق يكريمالا رارقلا تيقوتو .ةيكريمألا ةدحتملا
 يكستينارف يواسمنلا يكارتشالا راشتسملا ةرابز
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 تدب ىلع لئالق مانا نوضغ ِق دع يدلا مياه دلاف

 نو ع ايس بعبشلا حشرم ٠ .ةينداختنالا ةكرعملا

 ةحوحمملا ةميددقلا ةدنغالا فزع كلذ داعاو عرزانم

 ةيبوروا ةيسايس تايصخنم اهل تضرعت املاط ينلا
 هنا معَزو .ةيماسلا ةاداعمب مياهدلاف مهتاف .ىرخا
 47 ماوغا لالخ ىناملالا شدجحلا ىف ًأطباض ناك
 ىتح ملست ملو .مياهدلاق دض ريثكلا لبق 5
 هيوشتلاو ةءاسالا عقنتسم نم ةيلئاعلا هتايح

 فلتخم هيلع تزكعت يذلا ىرهوجلا ماهتالا

 نمو :كرويوين ىلا بيبا لت نم ةينويهصلا رئاودلا
 يف صخلي سيرابب ارورم .ةيبرغلا نيلرب ىلا ندنل
 يتلا ريجهتلا لامعا نع ةموعزملا مياهدلاف ةيلوؤسم
 .برحلا ةرتف لالخ اهل اوضرعت دق نانوبلا دوهب ناك

 مدقت مل نكلو ايفالسوغوب يف هب ماق هنا معز رود يف و
 نع باقتلا فكي مل امك :ةيدام نيهارب وا ةلدا ةئا

 ءاوس .لوالا اسمنلا لجر ةنادا اهنآش نم قئاثو ةبا
 نم ناك اذإو .اهدعب وا ةيباختنالا ةكرعملا لالخ
 دق هناف .ةمللضلا ةلمحلا هذهل سوملم يلعف ريثات
 رارق تعبط يتلا رارصالا ةلاح ىف ًاقح دسجت
 .ةياهدلاف باختنا ىلع مهعامجاو نيب وابسمنلا

 نوفشلا .قدقح مم دا

 ذإ كوكشلا خاوكا راثا ةينودهصلا رث اودلا ماهتا

 ةمرصنملا تاونسلا لالخ رئاودلا دذه تناك ندا

 ؟ اماه ايلود انسان ارود مداه دلافق اهبف بعل يتلا

 "هصخش ىلع ةلمحلا هذه لك طقف نآلا راثت اذاملو

 مالعو ؟ اهءاراو ففت ىنلا ةنلعقلا بايسالا يه امو

 3 مياه دلاف ىلا ىدوبهصلا باقعلا اذه هبحوت بحب

 - ما ىركرفرز 81-1

 ةيلالقتسا ىلا دوعي هنا نولوقي اسمنلا ونطاوم
 ةدارالل هعوضخ مدعو .مهتلود سيئر ةيصخش

 لب .ةيلودلا ةسايسلا يف اهبرآم ذيفنت يف ةينويهصلا
 ملاعلا بوعش قوقح نع عافدلا يف اديعب ىضم هنا
 نأب نوركذي ددصلا اذهبو .ةعورشملا اهاياضقو
 ةكرح ةننويهصلا رايتعا ْق ددحتملا حمالا رارق

 رساب نيكمت ناو حياه دلاف دهع يف ردص ةينرضتع

 حرط نم ةينيطسلفلا ريرحتلا ةمظنم سيئر تافرع
 اضنا ىرح دق ةيلودلا ةسيسؤملا ماما هيبعيش ةيضق

 مياه دلاف دهع يف

 نراقعلا عارذ دتمب اهريغل 5 نا بايسالا دذهل

 حاترت نا ضورفملا نا عم .مياهدلافل ينويهصلا
 صخش دوجول ةينويهصلاو ةيكريمالا ناترادالا
 .ةي واسمنلا ةسائرلا شرع ىلع نيمدلا ىوق لتمي

 هفقومي قلعتيو .فلتخي رمالا نا عقاولا
 ةدارالا عقوم نم ةيناسنالا هرظن ةهجوو يسايسلا
 تناك ادإو .ررحتلا ىلا ةيعاسلا وا ةرحلا ةيسوروالا

 ممالل هترادا ةرتف لالح هخيرانب ضيرعتلا ةلمح

 .ةيلودلا ةدارالا ومعل ارفاس اندحت ىبعم ددحنملا

 امل ارظن ةحلم ةرورض نم رثكا تتاب نآلا اهناف
 ىلع در نم مياه دلاف جهنو مئاقدلاف دوجو ةلكشن

 حرسم ةصنم قوف قلطملا هبش ينويهصلا ثبعلا
 سيئر نأب ريكذتلا نم اذه انل دبالو .ينطولا اسمنلا
 يف ريخالا الو لوالا سيل ةيواسمنلا ةيروهمجلا
 راشتسملا ةصح نا ذإ .ينويهصلا للضتلا ةمئاق
 نم .ةنايدلا يدوهيلا ,.يكسيارك قبسالا يكارتشالا
 حلاضملا هلعج بيسب ةينويهصلا تامجهلا
 مل ,ةيملاعلا هتسايس ةلصوب ةيواسمنلا ةينطولا
 .قالطالا ىلع كلذ نم لقأب نكت

 ةسشنوبهصلا ةقالعلا ةيفلخ راصتخاب هذه

 ةيكريمالا ةقالعلا ىلع اهلالظ تكرت يتلا ةيواسمنلا
 .اهسيفن ةيوابسمتلا

 يسادس رارتلا
 هتعدتس يذلا نطنشاو ىدل اسمنلا ريفس لوقب

 هدالب سيئر دض يكريمالا رارقلا نا هتموكح ارخؤم
 سيئرلا نا بيرغلاو .ةلوهسلا هذهب ًاعقوتم نكي مل
 رارقلا ين واسمنلا ريفسلا غلب ىذلا وه هسفن ناغبر
 يسايبسلا رارقلا عياط ىلا حوضوب ريشي اذهو

 هنوك ىلع يكريمالا لدعلا ريزو دبكات مغر .رشابملا

 عيرالا طاقنلا نابب ناك اذإاو اضحم اينوناق ارارق

 قرغتسا عامتجا دعب انيدف ةموكح هتردصاأ يذلا

 ىف روهدتلا ةرصاحم ىلا ىعس دق تاعاس تالث

 ةلاح سكعب هناف ,ةيواسمنلا ةيكربمالا تاقالعلا
 نع عافدلا يف ةيفالتئالا بازحالا ءامعز عامجا
 .مياهدلاف تروك ًايطارقميد بختنملا ةلودلا سيئر
 اسمنلا ةيلالقتسا نع ًاعافد ًاساسا هرايتعأب
 ام ىلع نايبلا زكر دقلو .ءيش لك لبقو الوا اهتدايسو
 : يلد

 لدعلا ةرازو رارق نم هتموكح جاعزنا - الوا
 :ةياقرلا ةمئاق نمض مياهدلاف جاردا ىف ةيكريمالا
 تددحتملا تابالولا ةرايز قح نم صخشك هداعيبتساو

 ىدل موهفم ريغ ءارجالا اذه نوكو .ةيكريمالا
 ىلا ةهحوملا تاماهتالا نوكو .ىوواسمنلا بعبشلا

 ةضوفرم اهنآف يلاتلابو :اهتحص تيثت حل مياه دلاف

 .امامت

 ةعببط نم ةقلطنم .اسمنلا ةموكح نا  ًايناث
 ةدكربمالا ةدحتملا تايالولا عم ةزاتمملا تاقالعلا

 .رارقلا ادهل فساآت

 ةصيرحلاو ةّمداهلا ةجلاعملا ةيغب  ًاثلاث
 يف اهريفس ءاعدتسا اسمنلا ةموكح تررق فقوملل
 لوادتلا ضارغال نطيشاو

 اهبعس نع نلعت اسمنلا ةموكح نا  ًاعبار

 لبق نم ًايطارقميد بختنملا ةلودلا سيئر ةيامحل
 .ى واسمنلا بعبشلا

 ةرازولا نايبل ةعيفرلاو ةنزاوتملا ةغايصلا هذه
 ام ىتلا ةفينعلا لعفلا دودر سمطت ال .ةيواسمنلا
 ىوقلا مومعو .ةيبعشلا طاسوالا يف لعافتت تلاز
 نا لوقلا نكميو .ةيطارقميدلا تامظنملاو ةيسايسلا
 يتلا مهتاحيرصتو ةيملاعلا ةينويهصلا زومر فقاوم
 لباقت امنا .يكريمالا رارقلاب ةيفشتم وديت
 .اينسمنلا ُْق قاطنلا عساو ءايتساو ناحهتساب

 يواعصتلا جازملل يسايسلا بقارملا عيل دج سلو

 نع عافدلا يف رارصألا ةوق سملتي نا نهارلا
 نم ديدعلاف .مياه دلاف تروك ةلودلا سيئر ةيصخش

 لكشب رربت نويزفلتلاو ةعاذالا جماربو فحصلا
 هتناداو .نطتشاو رارق اسمنلا بعيش ضفر دئازتم

 بدنا لت رئاودو يملاعلا يدوهبلا رمتؤملا طاشن

 اهزمر ميظحتو .ةيواسمنلا ةدارالا عيكرت فدهب
 .مياه دلافي لثمتملا يعرشلا يسايسلا

 ًاقرش ايدوروا ءامعز خحظعم نا لوقلا نم ديالو

 يف ريثملا يماردلا دهشملا مايالا هذه نوعباتي ابرغو
 ةدارالاو ةمملاعلا ةيتتونهصلا نبب عارصلا

 وا مه اونوكي نا دعبتسملا نم سيل ذإ ةيواسمنلا
 .هيف ًافرط موب تاذ مهؤافلخ
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 وراقيفول ظ
 نين ه نا نا :
 مق د يلاربإ :

 1 ٠
 ١ اني

 روشمجلا ةدلاص يضف
 ريبالوب نيودوب : ملقب ١

 نم ةرشاعلا ةعاسلا مامت ىف ةراتسلا عفترتس ليي '

 نم دحاو نع (4/8) حانصلا اذه 0 :

 ١ كلمي ىتلا ةيسايسلا تاضارغتسالا ”1” |
 .اهرارسا ناكريمالا أ
 ةصتخملا قدقحتلا ناحل ماما ينلعلا نويضحتلا ها ٠

 .تمغ ناربا ةحيضف يف ةطروتم تاب هل

 ىلع ثدحلا ثنب نويزفلتلا تاونق لك موقتسو ,

 .ةريشامم ءاوهلا :

 لثحت تيغ  ناربيا ةيضق يف دعت مل .يضاملا

 هكرحب يذلا ناغنر سيدترلا حسحم دقف .فحصلا

 .ةيفولا ريغ ةيراجتلا اهتاسرامم بيسب نابايلا

 حتفنتسو .اوغاراكسش ماظنل ةضراعملا ارتنوكلا

 دراشتئر دعاقتملا لارنجلا ةداهش ىلع ةسلحلا

 هيلي .ةيضقلا يف ادسيتئر ارود بعل يذلا در وكسس

 ةنحشو وه  لدقتسا دق ناك يذلا نلدرافكم تردور

 ١9/5. ويام / رابأ يف نارهط يف  ةيكريما ةحلسا
 سطسغا / با رهش ىتح تاسلجلا عيباتتس

 .اهلوا نوكي نل تاقلحلا لضفا نا ريغ .مداقلا

 لايرمالا لقع تيفع نارا يف نويتسيتولا ضاختشإلافب |
 اولدي نل ثرون رفيلوا لينولوكلاو رتسك دنيوب نوج
 / ناردزح فصتنم لبق روهمجلا ماما ةهتاداهسشد | ١

 .ويدوب 37

 11 اا د د دسم اا راو ١ تاس ا

0 

 ٠ امهدض ربتعي ًائيش الوقي نا نكمد ال .عسطلاب :

 .ءاضقلا ماما .
 ةلجم هترشن ءاتفتسا ريشي .ىرخا ةيحان نم

 نودقتعي نيبكربسمالا فصن نا ىلا «كيزوين»

 و 0 نع راك لعفت نل ايس همصسكما

 ةييقرسألا نم 03 برعا .هبسقت ءاتفتسالا يفو

 | طروت نع فشكلا نع رفستس تاسلجلا هذه نا نع :
 .هب فرتعا دق ناك امم رثكأب تيغ  ناريا يف ناغير .
 هنآب فرتعا دق ناك يكريمالا سيئرلا نا فورعم م

 عم- ةحلسالا عيب لجا نم رضخالا ءوضلا ىطعا ,
 ليوحتب هملع ًامئاد ركنا هنكل- خيراتلا يف تاعيونت |

 ..ارتنوكلا» ىلا لاؤمالا

 ورعب راثآ ؟1_ 3-2 نردعلا ةييوعلا ةئيفظلا "3

 1 ةلاسملا دذه عفد ف ضيبالا تبدبل ١ يف عياقلا قدرفلا

 , تاضوافملا طدخ فرطد كيسما امدنع نايسنلا ىلا

 , ةعطاقم ررقو .وكسوم عم ةحلسالا عزن لوح

 : ةحلسالا غبي فلم ءوضلا ةرئاد ىلا لوعب .حوبلا

 5 حجلاسدل اهحابرا لدوحتو اريس ناربال ةيكريفمالا

 تي ل ا

1 

 دقف .هسفن عم انيما ناغير ديسلا لظب كلذ عمو
 همعد نع كروي وبن يف فحصلا باحصا ماما ثدحت
 داختالا ماما :ًايلاخ نادبملا» كرتب ال ىتح ارتنوكلل
 لمعلا ىلع هصرخح يتاآب قادسلا اذه ىف و .يتايفوسلا

 .هريدعت دح ىلع اوغاراكين يف ؛ةيطارقميدلا» ءانم ىلع

 ١ ةرال عرا

 سيربسكالا

 سي راب ىلا غافلا نم تغفر
 اقيقحت «سيربسكالا» ةيسيرابلا ةيعوبسالا ترشن

 ريخالا اهندع يف تاحفص ينامث دادتما ىلع الوطن

 ةرازو لب لوؤتسم لاق, ىقلا « هسا تعقر تاظاشت يضحي
 انه اهتنع نيعالا ضامغا ىئرج ةنا ةيسنرفلا ةيجراخلا

 ١ !! مكحلا يف ةقيقت فلخيس هنأ ةيسنرفلا تاطلسلا نم

 : هيف ءاج ام ضعب يلي ام يفو

 اهنا : ةيداع ةلأسملا تدب .ىلوالا ةلهولل لبا
 نزخم نع انه ثدحتن .اهريغك باهرا ةيضق | كلف
 ةثيدح ةيانب وبق ف فشتكا يذلا ةحلسالا 01“
 نِم امارغولنك يشع ةخس .سيراب عراوش دحا يف
 أ مل ةينانبل ةعومجم ةسارحب ناسدسمو تارجفتملا
 .دعب اهلمع أدبت

 ىدتها دقف .اهربغ ىلا تداق ةيضقلا هذه نكل

 | اهيف عطاقتي ةيقيقح ةيسايس ةباور ىلا نوققحملا
 ىلع نيلوؤسم لاب باهرالاب تاردخملاب رذقلا لاملا
 ارورم قبشمدو سراي نيبام ةييونقلملا قرظلا
 يتلا ايفاملا عم نواعتلاب ءانيثاو امورو توريبن
 .«نوخي» نم سار يف صاصرلا غرفت

 : .دسأ تغفر رود

 ١ يف ةطلسلا ىلع دسآ ظفاح ىلوتساامدنع
 يف اطيسب اطياض تعفر هقيقش ناك

 ةعياتلا ةصاخلا تاوقلا مليست نا ىلا .كرامحجلا

 ام مضت تناك يتلا ةروثلا نع عافدلا ايارس : ماظنلل
 اهبلا دهعت د ناك يتحلاو .لحر فلأ "5 ىلا 73١ نيد

 ماهملا هذه نم .زايتماب :ةصاخلا ماهملا» لك ذيفنتب
 نم ًءادتبا عاقبلا لهسس يف شيشحلا ةعارز ةبامح
 تانحاشلا قفارت دسأ تعفر تاوقف 1١9195. ماع

 | عانيم وا ةيروس وحن لوصحملا لمحت يتلا
 :ةيروسلا ةرطيتسلا تحت عقاولا يناتدللا :سلبارط
 ' لقن ىلا ةعرسلل وا ةينما بابسال انايحا رطضت يهو
 . 207:0: 25 رتبكولبتهلا تارئاط ةطساوب .لوصضحملا»

 نم جقنت يتلا: نشيحلا نم نطببقلا 8: ب نمت
 اهثلث بهذي .رالود تارايلم تس ةينانبللا عاقبلا
 ردقت امديد :رورم ةييرض لكش ىلع تايشيلنملل
 ال غلبم .ًايونس رالود رايلمب اهنم قشمد ةصح

 اذه .ةيداصتقا ةمزا نم ىناعت ةلودل هن ناهتسب *
 نع هينيع ضمفي نا دسأ ظفاح رايتخا اضيا رسفب
 ةفاضالاب تعفر طابض اهل جورب ىتلا ةراجتلا هذه

 ١ نبا :ةيجنرف ينوط ناك نيذلا نيينانبللا ضعب ىلا
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 أدي يذلا - يروسلا سيئرلا قيقش ةورث ردقت
 تارايختسالا تافلم يف باهرالاب نرتقي همسا

 | نم نييالملا تارشعب  تانيعبسلا ةياهن يف ةيبرغلا
 ماع ذنم اسنرف ف شيعي وهو .تارالودلا ١9/4 دعب

 انه ىلا ءاح دقو . قشمد نم ةفورعملا هيفن ةصق

 : هدالوا ضعيو هتاسارحو هتحلساو هتعتما لماكي

 .عبرالا هتاجوز نم نيتنئاو '
 : هقحب ًءارجا اسنرف ذختت ملءاذامل

 اننا حيحص». ةيجراخلا ةرازو يف لوؤسم لوقي |
 نكل .تعفر تاطاسشن ضعب نع نيعالاانضمغا
 انريتعاف .مكحلا يف هقيقش فلخيس هنا اندقتعا

 .«ىدملا ديعت ارامثتسا هدوجو |

 1 ا
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 ناوب ول

 امهخلا فهل اهرممأ

 ' ماع لتقي نا لبق مهنيب نم .ةيجنرف ناميلس سيئرلا

 7م تع

 : يف رعدلاو بسضفلا نبد ح وارتت ةئوايسمتلا

 , ةفاحصلاة جهل تناك .يضاملا ءاثالثلا موي |

 , ريغ ةحئال ىلع مياهدلاف تروك عضو يكريسمالا | , لدعلا ريزو زيم نيودبا رارق ىلع اهقيلعت | ٍ |
 .ةيكريمالا يضارالا يف مهيف بوغرملا

 هاحت اكريما خيرات يف اهعون نم ةقياس لوا اهنا
 .: انود اسمنلا ُّق تكرد دفاو ٠ ةقيىدص.+ ةلود سمئئر

 « فرش نع عردادلل اسدقم اداحتا تزرفاو .ةعفضلاك
 .1985 ويشون / ن ناريزح 8 يف بختنا يذلا مياهدلاف 7

 يبتتسالوتاولا زشارف د يووتسملا توتو تصل

 يدوهيلا رمتؤملل عياتلا يبوللا ذوفنل مالستسالاب
 ىلع اموجه» مياه دلاف ىلع موجفهلا ردتعاو .ىملاعلا 0

 ١ نيد واسمخلا دونجلا نم لماك ليدج !

 رارقلا فصو دقف هسفن مياهدلاف تروكاما
 نا» ىرخا ةرم اددرم ؛موهفم ريغ»١ هناب يكريمالا'

 .«:نثمطم يريمض !
 رظنلا ةيكربمالا ةموكحلا تضغ نا دعم و .اذكهو

 يهاه رهشا ةدع يملاعلا يدوهيلا رمتؤملا تابلط نع
 .نآلا اهل بيجتسن

 ؟ نآلا اذامل

 ةيدوهدلا ةفئاطلا داجتاب هتفل اهنا راكنا نكمس الا 75
 تابالولا يف مهملا يباختنالا نزولا تاذ ةزفنتملا
 ةلدا نود ناغيررارق ناك اذإ نكل . ةيكريمالا ةدحتملا
 ىلع بكرت اميرف .مياهدلاف تروك دض هدب يف ةتئاث

 .- ناغير ةلاقتسا  هتلاقتسا كلد
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 ١ سيئر اما .انييف ىلا نطنشاو يف يواسمنلا ريقستللا
 . ةكريمالا ةموكحلا حهتاف يلاريينلا بزحلا

 32 - 141 خل نك اجا)؟ ناب خانات



 حتفب ةبلاطملا مياهدلاف قح نم نا هركذ ريدجلا
 ىلا ةلحرلا :لاح ةيا ىلع ؟ رطاخب لهف . داضم قيقحت
 ىاترا دق هنال .ةحورطم نكت مل هل ةيسنلاب اكريما

 نم طقف روهش دعب جراخلا ىلا ةلحر ةيا نع لودعلا

 . بحاصضصلا ةياحتنا

1 2 

 ؟ نكمم ول له : مالعلا
 ةييليجتول رتيب ناجح : ملقب

 م١5

 نارتيم !اوسنارف ءاقل ءانثا

# 
 نع نييندطسلفلا بابغ نال اهخده فصنإلا نوقحت

 «ةلكشملا ةيوست يف دعاسب خل ةينانثلا تاضوافملا :

 دقع ةلاحتساب هرداقتعا نع ىسنرفلا سيئرلا برغاو
 ةدحتملا تابالولاو /ليئارسا» نا املاط ىلود رمتؤم

 كانه نوكت نل.: .نيينيطسلفلا ةكراشم ناضراعت |
 .ءاضيا ةرشابم تاضوافم

 تاروانملا ةعاس نا وديب ..ليئثارسا» يف
 دوحو دكؤي امم .تقد دق ةريبكلا ةيساموليدلا

 .طسوالا قرشلا يف نآلا كاحي ديدجو مهم ويرانيس
 نيبار قحساو زيريب نوعمش تاحيرصت فقوتت ملف
 .زيرييف .تانهكنلا ةيذغتو لعافتلا نع عافدلا ريرو

 يف .تاضوافملا رداك لكشتس 0 [( 

 ةلازا نا : لوقيف روقصلا نم دعب يذلا نيباراما
 فويس ةدبرغلا ةفضلا نم تانطوتسملا ةمدلاغ

 ساسا ىآ اع :نامع عم يا عاب ثحبيب

 .ًارس نامساقتب امهناكو رهظُي نيلجرلا الك هلاق ام
 فحصلا تفشك .كلذ دعب ؟ ندرالا نم حداق ذعو وها

 .ردربب نوعمشو كلملا نيد ىرس ءاقل نع باقنلا

 ةينجراخلا حساب يمسرلا قطانلا هيذك يذلا رسمالا

 ادب دقف زيربب اما .اليصضفتو ةلمج ؛ةيليئارسالا»

 دل ما عاقللا اذه ثدح ءاوس .لاح ةيا ىلع

 ذنم ةيراح تالانضتالا نا ديكالا رمالا ناف :ثدحب
 يساموليد ةطاسو لضفب كلذو نيفرطلا نيب رهشا
 تاو ديبسلا هنأ .طاشتو ةنرسب كرحتب يكريما

 ١ يف ريماش قحساب
 روكذملا تالاصتا ىلع بترت .ةقطنملا ىلا زتلوش ١ سيئرلا حضوؤا .يضاملا عويسالا .سيراب

 ١ مل ديفيد بماك تاقافتا نا هفيضل يسنرفلا
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 جروج ةيكريمالا ةيجراخلا ريزو دفوم سويريفولك

 اهنا .خالسلل يل ود رمنؤم لكش جناعتاو : لمع ةقيشو»
 نس غون اهدكلو .الماك ادارعا مدعم ةقدششو تسيل '

 كرتتو قافتالا طاقد ضعب نم 2 تايبترفلا

 فالخلا طاقن ايناح

 عزجلا : ءازحا 25000 صن نوكتي

 نم بلط ىلع ًءانب دقعيس رمتؤملا نا ىلا ريشي لوالا

 .ةدحتملا ممالل ماعلا نبمالا

 ريس نع تدحتي يذلا ثلاثلا رجلا وهءعزج ما
 قافتا طاقن رشع نآلا ىتح تعمجت دقو .رمتؤملا .

 و 147 ةدحتملا ممالا ىرارقل اهمعد فارطالا تدكا
 قوقحلاب فارتعالاو ءباهرالل اهتناداو .:”8
 نوقفتملا ىمس امك .ينيطسلفلا بعشلل ةعورشملا
 يتلا ةيئانثتلا تاضوافملل ةيمملقا ناجل ثالث

 نويليئارسا .نوينيطسلفو نويندرا  نويليئارسا)
 ْن ودلدت ارسأ , قشمد حامضنا ضرف ىلع .:نويروس.- +

 .(نوينانبل -
 .لخدت وا ميكحت ةظلس ةيا رمتؤملل نوكت نل

 ناك قافتا ءاغلإ وا لح ضرفب لوخم ريغ وهو
 .ادوحوم

 اجلب نا رهشا ذنم حرتفا دق نيسح دلملا ناك

 لخاد تاشقانملا لوطو قزاملا ةلاح ىف .نورواحتملا

 فارظالا ريغ نم رمتؤملا يف نيكراشملا دحال .ةنجللا
 فقوم يف ةديدج ةنويل نآلا كانهو .ةرشابم ةينعملا
 نا يهو .ةيسانسالا ةطقنلا دذهل ةيسنلاب كلملا

 فارطا ةقفاومي طقف مكب يل ودلا فرطلا ىلا ءوجللا
 .ةيميلقالا تحلل

 تالحجعغ ةأجف كرحب دق اذه نيسح كلملا فقوم

 .ةيوستلا

 ىه شاقنلل ةعض ذاخ تلظ يتلا ةثالثلا لوصفلا

 رميس تقولا نم مك ؛ ةلكشملا قمع سمت اهنال مهالا !
 ةيميلقالا ناجللا ليكشت لبق
 يتايفوسلا داحتالا ةكراشم ىلع . «لديشارتسا» قفاوتس

 امي ,ندرالا عم كرتشملا دفولا ف ينيطسلفلا بعشلا |[ 0 لثميس نم .ءيش لك لبقو ةياهنلا يف ؛ رمتؤملا يف

 - وا ىلا تدل داتخلتات - 3

 ع

 ايلك ةدعيبتسمو ,ليشارسا. نم ةضوفرم ةمظنملا نا

 : رمتؤملا لامعا نم
 ' «ليئارسا دكؤت .يتايفوسلا داحتالل ةبسنلاب

 ' ةكراشم ىلع زيريب نوعمش قفاو دبع ا ظ
 ةيا رمتؤملا اذهل نوكي ال نا ىلع .رمتؤملا يف تايفوسلا ,
 دوقتس لح ضرفل ةلواحم ياو .ةيذيفنت تايحالص .

 .لشفلا ىلا
 «ليئارساف» ينيظسلفلا ليثمتلل ةبسنلاب اما

 ندرالا كلمو كرابم ءاقل ةجيتن غلاب سامحب رظتنت |
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 ريرحتلا ةمظنم تاقالع يرتعي

 .ةساسحلا ةلأسملا هذه لوانتيس يذلا
 ردربب نوعمش طاشنل عقادلا وه مدقت ام نا وديب

 ءاعيرالا موي نيترم لمعلا بزح ءاررو عمج يذلا
 .اهتشقانمو هعيراشم ىلع مهعالطا لجا نم يضاملا

 ؟ ةريص ذافنوزيريب لؤاقت رس وه ام

 : ةريكر نم رثكا «يلينارسالا» ةيجراحلا ريزو ىدل
 يذلا يلاحلا دوربلا .ضوافتلا يف نيسح كلملا ةبغر

 ددعب ةينيطيسلفلا

 .لاعفلا نيدار قحبسا معد .ةيبرعلا مصاوعفلا نم

 .صوصخلا اذهب ةدحتملا تابيالولا فقوم ريغت قيس ١ ام لك نم مهالاو .رمتؤملا داقعنال يلودلا ديباتلا'

 | زفقلا ندرالا كلم ررقيس اذاملو ؛ زيريب قيرط ىلع '
 ةمخضلا قئاوعلا لهاجت نكمي فيك .كلذ عمو

 امك ءارولا ىلا ةديدح دوطخ ذاختاب خوقي نلآ : نآلا 1

 نييتيطسلف يا ؟ .ةيليئارسالا» تاريخنا دقتعت
 يي دعا مع

 يتلا ةمظحملا يدحتو هنلا مامضنالا ىلع 7 نوؤرحب :

 معديس لهو ؛ رئازجلا يف اهسفنب اهتقث تداعتسا
 ؟ عونلا اذه نم ةوطخ يف نيسح كلملا كرابم ينسح

 ؟ زيريب دناست نا ناغير ةرادال نكمي ىدم يا ىلاو '
 رمتؤم ىلع قفاوي نا يتايفوسلا داحتالل نكمي لهو
 يو ا ؟ تابحالضلا نم درحم

 يندرالا رايخلا نا دقتفسم نا ناكمب نمو5 نيضلا نع 1

 ؟ ةينبطسلفلا ةلكشملا ةبوستب ليقك 1

 نيسح مزتلا اذإ' ىضكات ال مَواشَتلا بايسا

 تاحفص لك علبا نآب دعا .انعم ةرشابم تاضوافمي

 .امامت نومضم بدرقلا هليقتسمو .مدقتي وهف .هل /

 زيزعت لجا نم نطنشاو هاجتاب ريطيس 5/1 يف
 يف هل ةدحتملا تايالولا معد نم ققحتلاو هتاوطخ
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 3 رشن ءاتفتسا رخآ . (ارتلكنا :

 | سابسا يا ىلعو ؟

 مدقيس هتدوع دنع .دوكيللا عم نلعملا ىوقلا عارص
 .اهيلع قفاوت ال نا عقوتيو .ةرازولا ماما هتطخ
 تاباختنالاو فلاحتلا طرق ةلأسم زيريب ريتيف
 .ةركبملا

 هناو .درما نم ةلجع يف زيريب نوعمش نا ودبي
 يف امك عيباسا ) ةريصق ةيباختنا ةلمحل دعتسي

 اياون نع «ليئارسا» ىف

 بزحل تيوصتلا نووني /78) ًاديج ناك نيبخانلا
 نع نيديعب انلز ام انكل (دوكيلل /54 لباقم لمعلا
 .اهتمرب ةيضقلا

 ١؟ةراضل 6 غ*

 اة نانا 1325 ةالفلا د رعلا ةعيلطلا
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 0 د ال7777 م اللا 7“. دوا 77*71

 سمئئر اهارحا يحلا تاثحابملا مانتخ يف 1

 عم ينوساكان وريهوساي ينابايلا ءارزولا 3
 لوح ناغير دلانور يكريسمالا سيئرلا
 قطانلا حرض نيدلبلا نيب يراجتلا ا

 مل ماه قافتا يا نا .ضيبالا تيبلل يمسرلا
 فصوب نيكراشملا نيدفولا ءاضعا ىفتكاو .لصحي
 .ةدنفم اهناب تاثحامملا كلت

 33 نولوؤيسملا كلذكو نويداصتقالا نويقارملا

 تاحيرصضتلا لالخ نم اومهف .ةيبرغلا مصاوعلا

 يذلا ينابايلا ميعزلا ةرايز نا ةقباسلا تاحيملتلاو
 يرتعي يذلا ديلجلا لبج رسك يف ريثكلا اهيلع لّوع
 امو نطنشاوو ونكوط نيد ةنيداصتقالا تاقالهعلا

 تبنم دق .ةبلودلا ةيراجتلا تاقالعلا ىلا اهادعتب

 .اهنم ىجري ناك امم ايندلا دودحلا طعت ملو :لشفلاب
 هنا الا .رهشا ةرتف ذنم ددح دق ناك ةرايزلا دعوم

 ؟9 نيب يا .عيباسا ةعضب لبق ةصاخ ةيمها ذخا

 نمف .يراجلا رهشلا نم ١ و يضاملا ليربا / ناسين
 دق نيتلودلا نبي ةيراجتلا تاقالعلا نا فورعملا

 ةرادالا تنلعا امدعب اصوصخ ةعرسب تروهدت

 نع يضاملا رهشلا نم رشع عباسلا يف ةيكريمالا
 ةينابايلا تارداصلا قحب ةعدار تاءارجا قيبطت

 ضرف لالخ نم ةينورتكلالا ةزهجالاو تاجتنملا نم
 .اهتاثف ىدحا ىلع 2٠٠١/ ىلا لصت ةيكرمج موسر

 نا وه نأشلا اذه ىف ةراشالا قحتسي ام نا ريغ

 نيب رجفتملا يراجتلا فالخلل ةقيمع اروذج كامه
 نوكت نا ودعت ال تاينورتكلالا ةلاسمف :نيدمصاعلا
 كلت تزربا ىتلا ةيكريمالا ةجحلا وا :رشابملا ببسملا
 تاونس ةدع ذنم ًاساسا ىلجتتو .ةيفخلا روذجلا
 ديدعلا يف ينابايلا يجولونكتلاو يراجتلا قوفتلاب
 . تاعاطقلا نم

 نوينابايلا لامعالاو ةعانصلا لاحر عاطتسا دقل
 ةوقك مهسفنا اوضرفي نا ةيقاعتملا تاونسلا لالخ
 ,ةمدقتملا ةدعانضلا نادلبلا قاوسا لخاد ةيسساسا
 .ةدحتملا تايالولا اهتمدقم يفو

 ١ /ا/ زايأ11 98 قدا - ةيبرعلا ةعيلطلا ب 5

 نطلساوو ريكرط نضر اجتلا دس سلا
 9-5 0 عم 5

 يف ١
 هج وم و اج د10 الا

 للخلا ةلاح لالخ نم ةقيقحلا هذه تلجت دقلو
 نيب اميسال .نادلبلا كلت نيب دعاصتملا يراجتلا
 ةدحتملا تايالولا تدهش دقلف .ويكوطو نطنشاو
 ذإ .يراجتلا اهنازيم يف زجعلا ةدايز فوختو قلقب
 نلوم ناجلم 1174. كاوا قياسلا غاعلا قف ءلضو
 ةدلاملا تانزاوملا ف زجعلا ةساسس نع الضف اذه

 يداصتقالا يدرتلا رهاظمو بابسا دحا ربتعت يتلا
 .يكريمألا

 سيركت نم نابايلا تنكمت كلذ نم سكعلا ىلع
 مدقت نم هققح ام ربع .يراجتلا يعانصلا اهقوفت
 دعبف .يراجتلا اهضئاف يف ىرخاو ةنس نيب ظوحلم

 ١1486., ةنس ًارايلم 5١ يلاوح ضئافلا اذه غلب نا
 ٠١١ ةريخالا ةيلاملا ةنسلا ةياهن ىف ديدج نم زواجت
 .رالود رايلم

 ةربكخا ةروصلا :سفتقم لفكشمو :نذإ كلت
 لكد ؛نييلامسأرلا نيقالمعلا نيب ةيراجتلا لكاشملل
 تاساكعنا نم هبلا تدا امو .تازه نم هتتدحا ام

 ىلاف .يلودلا ديعصلا ىلعو يئانثلا ىوتكسملا ىلع

 ترتوت نيبناجلا نيب هيلا راشملا للخلا مقافت بناج
 ناكو ةيضاملا روهشلا لالخ ايملاع ةيدقنلا اياضقلا
 2115٠ نع ددزد امد رالودلا رعبس طوبه كلد يف ام زربا

 ,. 8١ه ماع اهلصو يتلا تايوتسملا ىلعأب ةنراقم

 اسابق . ارخؤم ينابابلا نبلا ةميق عافترا كلدكو

 ذنم اهفرع ىتلا تالدعملا ىنعا ىلا ةبنكربمالا ةلمعلاب

 .ةيناتلا برحلا

 ةمقلا تاتحابم لشف نكي مل كلذ نم ًاقالظناو
 نيعبتتملا نيبقارملا ءىجافيل .ةينابايلا  ةيكريمالا
 نا رمالا عقاوف .ةنملاعلا ةيداصتفقالا عاضوالل

 .ينوساكان ىلعو ناغبر ولع ةحورطملا تايدحتلا

 يذلا يكريمالا سيئرلا ىلع لهسلا نم نكي مل
 لويذك اهب ناهتسي ال ةيلخاد لكاشم نم يناعي
 برح عورشم رثعتو ؛تيغ  ناريا. ةحيضف
 مدقتلاو .ةساترلا تاداحتنالا بارثقاو .موجنلا

 لهسلا نم نكي مل :يطارقميدلا بزحلل درطضملا
 عم قافتا قيرط ىلع ةريبك تالزانت ميدقت هيلع

 هلودع مدع ريسفت نكمي | ديدحت انه نمو .نيينابابلا

 ةينورتكلالا تارداصلاب ةقلعتملا تاءارجالا نع
 .ةينابايلا

 لكاشم ينابايلا ءارزولا سيئر يناعي لياقملاب
 هريسصصم نا نولوقي نيقلعم لا ضعب نا ىتح ةدع
 طوغضلا ءارح نم رطخلاب اددهم حبصا يسايسلا

 ةعيبطب ينعي كلذو .اهل ضرعتي يتلا ةيلخادلا
 وا الهش سيل نطنشاو طورشل خوضر نا لاحلا
 .هتموكح رظن ف الوبقم

 ينايايلا اهفيلح نم ةيكريمالا ةرادالا هديرت امف
 يف ىلخادلا ومنلا ةلجع طيشنت فاطملا ةياهن يف وه
 ةدايز يلاتلابو .كالهتسالا ةدايز قيرط نع نابايلا
 ةصاخبو تارداصلا صيلقتو . جراخلا نم تادراولا
 فوس بلطملا اذه قيقحتو :ةدحتملا تايالولا ىلا
 ةيداصتقالا لكاشملا ةرايز ْف ةلاحم ال سكعنب
 نع نيلطاعلا ددع ةدايز اميسال .نابايلا ىف ةيلخادلا
 ./37,7 ةبسن مويلا نولكشي نيذلا لمعلا

 نا نكمي ىتم ىلا وه نآلا حورطملا لاؤسلاو
 ؟ ةقدمعلاو ةريثكلا دداعبأب ىلاحلا فالحلا رمتسي

 ىلع نيدناجلا قافتا نا ضعملا ىري كلذ ىلع اباوج

 هدحو يفكب ال راوحلا رارمتساو تالمعلا رارقتسا
 داقعتا راظتنا نم دبال هناو :ةريثكلا مويغلا ةلازال
 يف يرجتس ىتلا عبسلا ةيعانصلا نادلبلا ةمق
 ةنكمملا تالامتحالا ةفرعمل (ابيلاطيبا) ايسيئيف

 ءاوس ةيئانثلا تافالخلا ليودت ديكاتلاب اهحجراو

 :لحلا نكيمل نا ديريتلا وا نيكستلا هاجتاب

 يداصتقالا مسقلا
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 نودحلا نب تاكوبجم ثالث

 : لوح ةرهاقلاب يموقلا ططختلا عم ةودن

 ةدنطولا ةرطنسلا هدافتساو ميسصتلا

 لاصتفإلا ىلغ

 ةرماشلا ةيبرعا يمنا قيقحتو
 لوا ةيسايسلا ةدارل رفوت ضرفت اهلك

 - |. 4121 (:ةخلنادا“ ذات“

 اظوحلم اروطت تانيعيسلا ةبقح تدهش
 ةقطنملا ف طفنلا هبعل ىذلا رودلا ىف اماهو

 ثدحا دقو .هتايبلس وا هتايباجياب ةيبرعلا
 ىلع ءاوس ةددعتملا تاضقانتلاو راثآلا نم ديدعلا
 ةيمدتلا ديسص ىلع وا ,يرداصتقالا ومنلا ديعص

 يتلا ةودنلا ثاحبا تركرت .عوضوملا اذه لوح
 لوح ةرهاقلا يف يموقلا طيطختلا دهعم يف تدقع
 ةيداصتقالا ةيمنتلا ىلع طفنلا دئاوع رثأ
 عافتجالا راطا يف «ةيبرعلا راطقالا يف ةيعامنجالاو
 دهاعملا ةطبارل ةيذيفنتلا ةنجلل رشع عساتلا

 ,ةيعامتجالاو ةيداصتقالا ةيمنتلل ةيبرعلا ركارملاو
 ةيمنتلل ثوحبلا زكرم نم لك معدو ةمهاسمبو
 تربيا نسشيرديرف ةسسؤمو (يدنكلا) ةيلودلا
 ثالث ىلا ةودنلا هذه ثوحب تمسق دقو .(ةيناملالا)
 مت .ةماعلا ثوحبلا ةعومجم اهلوا تاعومجم

 ثوحب ةعومجم اريخاو :ةيرطق ثوحب ةعومجم
 ريبك ددع ثوحبلا هذه ةشقانم ىف كراشو .ةيعاطق

 طفنلا نوؤشب نيمتهملا نيتحابلاو ءاربخلا نم
 راطقالا نم ةنعامتجالاو ةيداصتقالا ةيمدتلاو

 .لمعلا قاروا مهال ضرع يلي ام يفو .ةيبرعلا
 ىلع ةرتؤملا لماوعلا. نع ىلوالا ةقرولا تناك

 فالخ . د اهمدق ؛ةيبرعلا ةيطفنلا ةدضوافتلا ةوقلا

 تايلا نع ثيدحلاب اهأدبو فالخ رابجلادبع
 ام يف ةمات ةءافكب لمعت ال يتلا ةتحبلا قوسلا

 قوسلا يف داوملاو علسلا راعسا ديدحتب قلعتي
 داوملا دذه صخا نم طفنلا ةدام ريتعتو .ةيملاعلا

 عجريو .تايلآلا هذه عم فيكتلا يف امامت قفخت يتلا
 متت ةداملا هذه راعسا ةرادا نا ىلا .بلغالا يف .كلذ

 نم ءادتبا .اهب ةصاخلا ةيميظتلا ةزهجالا ةطساوب
 ةيلودلا ةقاطلا ةلاكو ىلا ةيملعلا ةيطفنلا تاكرشلا
 ةدام ةعيبطل ارظن كلذو .كيوالا ةمظنمب ارورم
 دوق تحبصا يلاتلابو .اهكالهتساو اهحاتناو طفنلا

 ديعصلا ىلع ةيضوافتلا طفنلا ةعانص فارطا
 يداصتقالا نوناقلا لعف يف رثؤت يتلا يه يملاعلا

 ةناهن َِق اهراعبسا هحوبو تداملا دذه دكحي ىدذلا

 .فاطملا

 ةدداحتالاو ةددلسلا لماوعلا

 ةيبلسلا لماوعلل كلذ دعب ثحابلا ضرعيو
 ةيضوافتلا ةوقلا ءاني نم دحت يتلا ةيباجيالاو
 ةسايس يف زكرتت اهنا ىريو .ةيبرعلا ةيطفنلا
 ترجأف ,ةكلهتسملا نادلبلا اهيلع تراس ىتلا ةقاطلا
 ةقاطلا ةلاكو يف ةيوقاطلا اهتسايسل ًامكحم ًاقنسنت
 ريثأتلل طاشنلا ةيلودلا تاكرشلا عم كلذكو .ةيلودلا
 نيزخت تاسايس قيرط نع يبرعلا طفنلا ةوق يف
 ةقاطلا ةلاكو اهب تمزتلا يتلا ةسايسلا يهو) طفنلا
 .نوزخملاب ظافتحالا ةورورضب اهءاضعا ةيلودلا
 ةفلكت عافترا نا ىلا ددصلا اذه ىف ثحابلا ريشبو
 يف ةرهاظلا هذه رارمتسا جدع ىلا يدؤتس نيزختلا

 يف اهريثأت نم دحتس و ليوطلاو طسوتملا ىدملا
 .يلاحلا تقولا

 لودلا تايسايس يه ةيبلسلا لماوعلا يناثو

 طفنلا مادختسا دييقت ىلا ةيمارلاو ةكلهتسملا
 طفنلا ةيهحتو 3 ولغتا ناومتسسا عم ةقفاطلل ردصمك

 بلطلا عجارت ىلا يدوب امم :ةليدبلا رداصملا ةيمنتو

 ةدوعو ءانم يف لامآلا ىلع ءاضقلا فدهيو .طفنلا ىلع

 ريثات لظي نكلو .ةيبرعلا لودلل ةيضوافتلا ةوقلا
 ىتلا ةيداصتقالا بعاضملاب انهر لماعلا اذه
 .ةليدبلا رداصملا ةيمنت ىف ةكلهتسملا لودلا اههحاوت
 ةمراع ةيعامتجا ةضراعمب ةيرذلا ةقاطلا هحاوت ذإ
 دييقت ىلع ةكلهتسملا لودلا دامتعا نا امك :ةهج نم
 :اهلهاحت نكمد ال ةيداضتقا ةفلكت لمحب :ظفنلا

 .اضيا رصنعلا اذه ةيلعاف نم للقيام وهو
 فداهلا يجولونكتلا رثالا لماوعلا هذه ثلاثو

 لاملا سأر رصنع لالحال جاتنالا تاينقت رييغت ىلا
 ةءافك نيسحت قيرط نع .كلذ نكما املك ةقاطلا لحم
 هجو ىلع طفنلا مادختسا ىف راخدالا فدهبي تالآلا

 ةيبرعلا نادلبلا ةحاح دايدزا اريخاو .صوصخلا

 لومعملا ومنلا ططخ ءوض يف ةيطفنلا تادئاعلا ىلا
 ةهج نم يركسعلا قافنالا ديازتو .ةهج نم اهب
 .ىرخا

 ضوافتلا ةوق ىف رثؤت ىتلا ةيداجيالا لماوعلا اما
 يذلا يدحتلا نا نم ًاقالطنا أدبت يهف :ةيبرعلا
 يدحتلا ىلع رصتقي ال ةيبرعلا ةمالا ههجاوت

 هحاوت ةمزالا تحيصا لب . نسحف يدل

 ةيمها اذنه نمو .هتاذ اهدوحو ىلع ةظفاحملا ي

 ءوض يف كلذو .طفنلا قاوسال ةيضوافت ت6
 عضوو .طفغنلا نم يبرغلا جاتنالا طيطخت

 تاراكتحالا عم لماعتلل ةدحوم ةيجينارتسا

 طاشنل ؛ةيحلصملا ريياعملا» مادختسا عم .ةيلودلا
 .لاجملا اذه ىف ةلماعلا .طاشنلا ةيلودلا تاكرشلا
 هذه عم كابتشالا ضف ةيناكما ءوض يف كلذو
 ديدجحتو .اهئادا طيض ظورش تحت .:تاكرشلا

 حابرالا ليوحت طورسش دييقتو .اهلمع تالاجم
 كلسمو .ًايلحم اهنم ءْرَج رامثتساب اهتبلاطمو
 عم هلك اذه .لماعتلا ىف داجلا ةغفيضملا تاطلسلا

 قيتوتو يبرعلا نماضنلا ةيمها رابتعالا ِق دحالا
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 ةيضوافت ةوق ءانب ف لماوعلا مها وهو . .دحاو

 .ةيبرع ةيبطفقت

 لوح تناك ةودنلا ىلا تمدق ىتلا قاروالا ىناثو

 ثحابلل /ةيبرعلا كونبلا ةمزاو كيؤالا تادئاع»
 دق ةيطفنلا ةبقحلا نا ىري اهيفو نيدلارون دمحم
 اذه ذختا دقو .ئرصملا طاشنلا دايدزا ىلع تدعاس
 ةدايز يف كلذ لثمت ءاوس .ةفلتخم الاكشا عسوتلا
 تاسايس عابتا عم .كونبلل ةتباتلا عورفلا ددع

 ةيكلمب دارقنالا ىلحملا يبرعلا لاملا سأرل لفكت
 نع وا .اهلاوما سوؤر يف ةيبلاغلا ةزايح وا :كونبلا
 ةيجألا كونبلل جامسلا'ي اساسا عسوتلا قدرك
 اذه ىدا دقو .دالبلا هذه ىف اهل عورف ءاشناب

 ومن ىلاو :كونبلا لاوما سوؤر ةدايز ىلا عسوتلا
 ىلع اهتردق تداز يلاتلابو .اهب ظفتحت يتلا عئادولا
 هذه تماق دقو .همدقت ىذلا نامتئالا مجح ةدامز

 ىلوالا ةفيظولا تناك ةيساسا فئاظو ةدعب كونبلا

 ليومت ةيناثلاو .اهعاونا ةفاكب تادراولا ليومت يه
 هذه لالخ ةدشب تشعتنا يتلا ةيلحملا تاعاطقلا
 دقو . ديسشتلاو تالواقملا عاطق ضخالا ىلعو .ةرثفلا

 اهيدل ةيفرصملا عئادولا فيظوتب كونبلا هذه تماق

 تادنسو معهسأو تارامثتسا لكش ىف جراخلا يف
 بسحف كونبلا تاسرامم سكعي ال ام وهو :ةيبنجا
 ىلع ةباقرلا مظنو فرصملا ماظنلا ةعيبط امئاو
 .فرصلا

 دئاوع عافترا ةلحرم ىف كونبلا ةمزا نع امأ
 ىدا طفنلا تادّئاع عافترا نا يرد ثحاملاف .طفنلا

 يف ةيباعيتسالا اهتقاط قوفت الاوما اهتزايح ىلا
 امم :دئانسلا ومنلا طمن ءوض قو .ريصقلا لالا

 ىلاتلابو .اهصاصتما نيعتي ةلويس دوجو ىلا ىدا
 ةدايز قيرط نع ةيلودلا قاوسالا ىلا ءوجللا
 .ةيلودلا كونبيلا ىدل عادبالا ةدابز وا .داريتسالا

 اهيلع ةيبرعلا ةرطيسلا داصتقا ينعب يذلا رمالا
 لودلا يف ةلويسلاو ومنلا لكاشم لح يف اهمادختساو
 نم رخا عون هنم جتن ام وهو .ةمدقتملا ةيلامسأرلا

 ةعيبطلا تدكأت يلاتلابو .يلاملا غيرلا, وه عيرلا
 .ةيلودلا قوبسلل اهتيعبتو تاعمتجملا هذهل ةيعيرلا
 .ةيعبتلا نم ديزملا ىلا يلاتلابو

 ريشبف .دئاوعلا ضافخنا عم كونبلا ةمزا نع اما

 امو  ةيطفنلا دئاوعلا ضافخنا نا ىلا ثحانلا
 :يداصتقالا طاشنلا ىوتسم ضافخنا نم هبرقعا

 ىلع قافنالا فاقياو تادراولا عجارت يلاثلابو

 ةيناكماو كونبلا داقتفا ىلا ىدا .ةيساسالا لكابهلا
 يف ةصاخ .ةعفترملا طاشنلا تالدعم دنع رارمتسالا

 ىلعو ؛ تانامض نود ضارقالا ُِق عسوتلا ءوض

 ةناكملا ىلا دنتست :ةيلبقو ةيرئاشع سسا
 يف ضافخحنالا عمف .هتعمسو ضرتقملل ةيعامتجالا
 نيديدملا نم ريثك رثعت يداصتقالا طاشنلا ىوتسم

 اذه ءازا ةزحاع كوندلا تفقو يلاتلاب و .دادبسلا ىلع

 ىلا تلوحتو كونبلا حابرا تضفخناو لب .عضولا
 ىلا تاموكحلا نم ريثكلا عفد يذلا رمالا .رئاسخ

 دقو .هفالخو كونبلا ضعب جامدا قدرط نع لخدتلا

 ىلعو :ةيبنجالا كونبلا نم ديدعلا عضولا كلذ عفد

 ىلا :ةيجراخلا ةيفرصملا تادحولا صخالا
 مرا نانا اذ: عك ندعلا _:ةدمزعلا ةهيلظلا ب ١ 3١

 مجح ضدفحت لقالا ىلع وا :قاوسالا نم باحسنالا

 .اهطاشن

 حاجن صرف نا لوقلاب هتسارد ثحابلا متنخيو
 اهريغو ةبطقنلا نادلبلا نبب يداصتقا نواعت يا

 ضرف يه طقف طفنلا لاوما هدروحم نوكي .لودلا نم

 .فورظلا هذه رارمتسا لظ ىف قيقحتلل ةلباق ريغ
 داصتقالا اهب رمي ىتلا تاَمْرالا نا نع ةكضف اذه

 ةريخالا هذهب عفدي اهسفن ةيظفنلا لودلاو .يلودلا
 تايداصتقالاب قلعت ءاوس نواعتلا اذه نع اديعب
 ملاعلا لود تايداصتقا نم اهريغب ما ةيبرعلا
 .ثلاثلا

 تلوانت ةودنلا دذهل تمدق يتلا قاروالا تلاثو

 يف ليغشتلا ىلع طفنلا قوس يف تارييغتلا رثا
 ردان .د اهمدق دقو .ةيطقنلا ةيبرعلا نادلبلا

 ىلع تاريوغتلا رثا ىلع قوعتلا:اهيف لواخو «ىناجرف
 ةيبرعلا نادلبلا يف ليغشتلا صئاضصخو مجح
 هجحنلا نأ ىلا اةسبابلا يسقي 1 17و .ةييطفتلا
 هجوبو .ةيطفنلا ةيبرعلا نادلبلا يف ليغشتلل
 ال روما يه .ةدفاولا ةلامعلا تامسو مجح صاخ
 ةلصتملا ةتحبلا ةيداصتقالا تارابتعالاب طقف ددحت
 افورظ كانه نا نإ .ةبطفنلا تادئاعلا ضافخناب
 ىلع تاريثأت تاز ةيمهالا ةغلاب ةيسايسو ةيعامتجا
 .نادلدلا ضعب ْق ةدفاولا ةلامعلا بدكرتو مجح

 عاجرا يف صرخلا يخوت بجي هئاف اده نمو
 ضافخنا ىلا نادلبلا هذه ف ليغشتلا تاروطت
 قايس يف مهفت نا بجي ذإ ؛هدحو طفنلا تادئاع
 .بكرملا يداصتقالا  يسايسلا نادلبلا هذه عقاو
 تضتقا املك نابسحلا يف اهنم لك ةيصوصخ ذخاو
 .ةحاحلا

 نادلبلا تاروطتل ثحانلا ضارعتسا دنعو

 تاندنامثلا علطم ذنم ةيداصتقالا ةيطفنلا ةييرعلا

 دنم ةيطفقنلا تادئاعلا ضافخنا ءدب مغر هنا ىرب

 يداصتقالا طاشنلا تارشؤوم رئاتت حل ١١ ٠ ماع

 كالهتسالاف 2: 614 ماع ىتح ةسوسحم ةروصبد

 يف داز لب ١5854 ٠ ىتح هيلع وه ام ىلع لظ صاخلا

 كالهتسالاب قلعتب ام كلذكو .راطقالا دذه ضع

 .صاخلا كالهتسالا نم رثكا ةدادزلا تناك دإ .ماعلا

 لاملا سأر نيوكت يلامجا نا ىلا ًاضيا ثحابلا ريشيو
 ُْق )-1١978-١984( ةرتفلا ربع داز دق نوزخملاو

 يا .تارامالاو انددل ادعام ةيطفنلا ةبيرعلا نادلبلا

 نادلبلا يف يداصتقالا ءادالا ف تارشؤملا نا
 مل تادناعلا ضافخنا نا نيدت ةيطفنلا ةيبرعلا

 ةرتفلا ءاهتنا برق ددع احضاو ًاشافكتا جندب

 سأر يف نوكي ام رثكا تلجت نإ )١1984-190(
 .نوزخملاو تباثلا لاملا

 .ةلفدإلاو تادئاعلا ند

 ةرفوتملا ةنناضحالا تارشؤملا ضارعتسا دعبو

 ىلع ديكاتلل ثحابلا دوعي ةيدوعسلاو تيوكلا نع
 هل نوكي داكب ةدفاولا ةلامعلا مجح ْق ريدغتلا نا

 يداصتقالا روطتلاب طيترملا صاخلا هقطنم

 دروصد طمئترب الو .عمتجملا يف ىف ماعلا يعامتجالاو

 قافنالاو ةنطقنتلا تادئاعلاب ةنوقو ةرشايم

 ِق ةنسسساسالا تاريغتملا اهنوك مغر .يموكحلا

 111-01 هل ا

 تادتاعلا نيب ةقالعلاف .ةيطفنلا تايداصتقالا
 .ماعلا قافنالاو .ةمدعنم نوكت داكت ماعلا قافنالاو
 طاشنلل ةيرهوجلا تاكرحملا دحا ناك ناو

 هنا الا :ةيطفنلا ةيبرعلا نادلدلا ىف ىداصتقالا
 تايلآ ةدع قيرط نع ةدفاولا ةلامعلا مجح ىلع رثؤي
 للقت .ةدقعم ةبيعامتجاو ةيداصتقا ةيعمتجم

 .ماعلا قافنالا تارييغت راثا لوصو نم ءىطبتو
 يف يرهوج ضيفخت جتني نا عقوتي الف يلاتلابو
 درطمو محض ضافخنا ةجيتن الا ليغشتلا ىوتسم
 طمن لعاشت ىلا كلذ دوعبو .ماعلا قافقنالا قف

 ىلا ليمي أدب يذلا ةديدجلا تاعورشملا يف رامثتسالا
 عم .تانيعبسلا رخاوا نم لاملا سآرل ىلعا ةفاثك
 .:تامدخلا تاعاطق ىف ةلامعلل فيثك ليغشت طمن
 ىلا ةفاضالاب اذه .ةيصخشلا تامدخلا ةضاخ
 يتلا ةيعامتجالا ميقلاب ةقلعتملا تارابتعالا ضعب
 يناتلابو .بوغرم ريغ ارما درف لمع .اهنا لعجت
 ةدفاولا ةلامعلا ىلع بلطلا رقتسي نا ثحابلا غقوتب
 فلتحي ال ىوتسم دنع .تانينامثلا ةياهن ىتح
 نم برعلا بدصن اما : ١5986 ماع ققحت امع اريتك

 يف رمتسي نا هل عقوتيف ةدفاولا ةلامعلا هذه
 ةلامعلا عقوم مدعدت دارطال ةجيتن ضافخنالا

 .ةيويسألا
 يف ةيبرعلا ةلامعلا ضافخناو ؤطابت ناف يلاتلاب و

 لبقتسملا يف نوكي نلو .نكي مل ةيطفنلا نادلبلا
 وا ء:يلكلا ليغشتلا ىوتسم ضافخنال ادئاع روظنملا
 ليضفت ةدابّر دارطا ردقب :ةلامعلا ءافيتسا صقنل

 عبطلابو :ةيويسآلا ةصاخ ةيبرعلا ريغ ةلامعلا

 نيب .حص نأ ؛عقوتلا اذه قابطنا ىدم توافتيس
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 ىلا ثحابلا ريشي ةياهثلا فو .رخآو يجيلخ دلب
 ةلماعلا ىوقلا نع تاناسلا ةدعاق ريوطت ةرورض
 ىلاو .اهرسشنو ةيبرعلا نادلبلا يف ليغشتلاو
 .لاجملا اذه يف ةقمعتملا تاساردلاب مايقلا ةعباتم

 نطولا يف عيذصتلا. ىلع ظفنلا ريثأت نع اما
 هط .د نم ةمدقملا ةقرولا روحم كلذ ناك دقف ؛ىبرعلا

 نيد ةقالعلا ليلحت لواح اهيفو .هط ميدلعلادبع
 ءوض ىف كلذو .يبرعلا نطولا يف يف عينصتلاو طفنلا

 ةيناكمالا ثيح نم  ةيتاوملا ةيئانثتسالا فورظلا
 عارسالل يطفنلا راهدزالا ةبقح اهتحاتا يتلا -
 ريشي ددصلا اذه يفو .يبرعلا عينصتلا زاجناب
 ةيمنتلا ليومت ةمزا مادتحا ناك اذإ هنا ىلا ثحابلا
 ةيداصتقالاو ةيعامتجالا اهبابساب ةيداصتقالا
 تالواحم هتلخد يذلا قزأملا ءارو .ةقيمعلا
 نا ًايقطنم ودبي هناف .طفنلا ةبقح لبق عينصتلا
 يبرعلا عشسمصتلا راجنا مدع بابا لوح لءاستت

 هنع لوحتلا ىتح وا يطقنلا دهعلا يف ىلبقستملا
 ,يعيرلا» ضئافلا نا ثحابلا ىري ددصلا اذه ىفو
 ةديرف اميرو ةيئانثتسا ةصرف لثم دق طفنلل

 يف لقتسملا عينصتلا ةيلمعب عارسالل .ايخيرات
 هذهل قحاللا فازنتسالا نا ديب .يبرعلا نطولا
 ةيئضانلا ةيطفنلا ةورثلل مث نمو .ةيدقنلا ذورثلا

 يلاتلابو اهبلاغ ىف ةعبات ةدمنت ىلا داق .اهتدلو يتلا

 ةورثلا هذه ىلع ةييرعلا نادلبلا ةرطنس تناك دقف

 نادلبلل ةيلصفلا ةرطيسلا تناك امنيب .ًايرهاظ
 ةيعانصلا

 ىلعو ؛ةيليوحتلا ةعانصلا نا ىلا ثحابلا ريشيو
 ه/ نم يلامجالا يبرعلا رامثتسالا عافترا نم مغرلا

 يملا 5 1

 او نورس موتنا: - 7

 ىلا .تانيعبسلا نم لوالا فصنلا يف رالود رايلم
 :تانينامثلا نم لوالا فصنلا قف رالود رايلم ١

 :ىلوالا ةرتفلا ف تارامثتسالا ىلامحا نم ١8/ تلان
 نم لوالا فصنلا ماما :ةيناثلا ةرتفلا ىف 72١77 مث
 .ايدرقت "١,/ وه عرفلا اذهل ططخملا ناف تانينامتثلا

 ىف ةصاخو ىبرعلا رامثتسالا مظاعت اذكهو
 ةقلطملا نيتيحانلا نم .ةيليوحتلا ةعانصلا
 ةيحانلا نمو ؛ ىطفنلا راهدزالا ةردف ٍِق ةيبسحلاو

 2 .يطفنلا داسكلا ةرتف يف ةقلطملا
 دهشت مل .اهتياديب ةنراقم ةرتفلا ةياهن يف هنا ديب

 رظن ةهجو نم ارييغت ةيبرعلا ةيداصتقالا ةينبلا
 يسسنلا نزولا ةدايز يا « قدضلا دانعمب عيدصتلا

 ىلع اذكهو .ةينبلا هذه ِق ةدليوحتلا ةعانصلل

 نزولا اذه دازرز 5. يماع نبب لاثملا ليس

 داز لياقملا ىو 7/955 ىلا 5.١ نم ةفدفط ةحردب

 ىلا 5, ١ نم ةبحارختسالا ةعاشضلا تؤو
 ىلا ةيسنلا هذه هاجتا نم مغرلا ىلع كلذو) 7. ؛
 نا طفنلا راعسا ضافخنال ةحيتن ديدشلا طوبهلا

 4# يماع ْق م5 ه٠." تفلت دق تناك

 يقي طفنلا ةيقح لالخ اذكهو بدترتلا ىلع 4١م٠

 ىلحملا جتئانلا نم هيلي وحتلا ةعابصلا بيدصت

 جارختسا ةعانص تمدقو .ايبرقت اتباث يبرعلا

 بيصت دارو ,ربكا اييضن ةيريدصتلا طفنلا

 بيصت ةدجاولا عم ةيجاتنالا ريغ تاعاطقلا

 ىلا ثحامدلا رستم ةباهنلا يف يو ٠ .ةنعلسلا تاعاطقلا

 لقتسملا يبرعلا عيت جدتلا وحن هاجتالا رايتخا نا

 ةيبلاغ رابتحا فق ةحورطم وددت كل اروما طرتشد

 .يبرعلا يداصتقالاو يسايسلا رارسقلا باحصا

 ةرطيسلا ةداعتسا وحن هاحتالااهب دصقبو

 .ةعانصلاو داصتقالل ةسسئرلا زكارملا ىلع ةيدطولا

 ةيتاومو ةنزاوتم ةيجراخ ةيداصتقا تاقالع ةماقاو

 ةيتاوملا طورشلا ريفوتو :لقتسملا عمعيسصتلا عفقدل

 ةداعاو . عيشنصتلا يف ىف ماعلا عاطقلل يدايقلا رودلل

 ءافترالل ةيداصتقالا ةسايسلا لمحم ةغايص

 بيجتسي امي يداصتقالا طيطختلا لاكشاب

 ةيداصتقالا تاقالعلا ردوطتو عسمدلا تايلطتمل

 يعانصلاو يداصتقالا لماكتلا داحتا 1 ةينيرعلا

 ةدارالا رفاوت لاح ِق ةنكمم روما اهلكو .يبرعلا

 اذه لثم ءابعا لمحتل دادعتسالاو ؛ةسساسبسلا

 راطقالا لعف ىدم ىلع فقوتت اضيا اهنكلو .داجتالا
 قيقحت يف ةحلصملا ةبحاص يهو .يسايسلا ةريرعغلا

 .«:لقتسملا عيبصتلا وهو الا .يجيتارتسإلا فدقهلا

 يتلا قاروالا مهال عيرسلا ضرعلا اذه دعبو
 ةقطنملا ىلع ابساسسا تزكر يحلاو .ةودنلا ِق تمدق

 ةدارالا رفاوت ةرورض ىلا صلخت .لكك ةيبرعلا

 ةرطيسلا داجتاب رييغت لك ءارو الوا ةيبسايسلا

 ةندهت ىلع لمعلاو داصتقالا قفارم ةفاك ىلع ةينطولا

 .دحوملا يبرعلا لمعلا قيقحتل فورظلا ةفاك

 فدهلا قيقحت ةيغب ةيبرعلا نادلبلا نيب قيسدتلاو
 ةيغبو .ةلماشلا ةيبرعلا ةيمنتلا وهو الا ,دوشنملا

 راعيسا طوبهل ةعقوتملاو ةلمتحملا راثآلا نم لدلقتلا

 .طفنلا

 يلابجلا حاتفلا دبع
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 رتشالا ةميق

 (يوجلا ديربلاب اسنرف جراخ)

 *-_١ هدي م1317 ىم صان مع ام ههاع

 ([عغذكلا ))اغاذبا|“١ ١١ |

 ةيسايس ةيعوبسا ةيبرع

 يفرصم كش [] ب يكارتشا .قفرا

 غليمب ةيديرب ةلاوح [1
 ىونسلا كارتشالا ةميسق ْ

 ةققرم ةبيسقلا هذه لايسرا نجيب
 كنرفلاب) يونسلا كارتشالا ةميقب
 ةعيلطلا» مسإب (هلداعي ام وأ يسنرفلا

 :يلاتلا ناونعلا ىلع «ةيبرعلا

 1. 4ك ننال - خ11 خلخال“

 31 85نم نليي 60.14 92200 - ةلةاناأأإل - ان“ -

 56ا06© - "66

 1 كامري: مآ11ط 6115 613347

 يسنرفلا كنرفلاب يونسلا كا

 ٠ ايؤروا © ٠٠١ اسنرف
 16٠ يبرعلا نطولا راطقأ

 ٠٠٠١ ايقيرفا
 ءايلارتسبوا :ةيكريمالا ةدحتملا تايالولا

 ايسا قرش لود :نيصلا

 1٠٠ ملاعلا نادلب رئاسو

  - 7ددعلا ١5 ؟  ١١ مال رايآ ١ ةنيرعلا ةقيلظلا
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 ىنويهصلا ديدهتلاو ىربكلا ىوقلا
 داكي ال ىلا تاعارصلاو ثادحالاو

 .يبرعلا نطولا يف ءزج اهنم ولخي
 كلذ لك . ةيناريالا  ةيقارعلا برخلاو

 لود يف نمالل لوالا ديدهتلا لثمي ال
 ةيلخاذلا تنانيدسهتلا“ نا ذإ . جيلخلا

 هذه لك نم ةدح. رثكاو ةروطخ دشا

 ناف ىلاتلابو .ةيجراخلا تاديدهتلا

 ةيطابترا ةقالع دوجو ضرتفت ةثحابلا
 بابتتسا وا لالتخا نيب ةيدرط ةيباجيا
 يجراخلا نمالاو يلخادلا نمالا نم لك
 ناو .رخا ناكم ناو جيلخلا ّق

 ةقالعلا هذه ىف لقتسملا ل ايصاالا ربغتملا

 روغتلاو و مالا قيقحت وم

 ساسي ماظنلا ناك الك ةأأ ىنعمب

 تناك ا[لكو .اكسامت رثكا جيلخلا لودل

 ايزل تسول ايلسقألا اهب ياربال ليدهتتلا 51 9 يعل عبلخلا لول يااا 7 نا رطل ىركسلا ناقنالا

 مصير يح يقع سستم هامل راتخت نا جيلا لودل نكمي ال رمتسملا
 الإ ظ : | دل 0 0 0-06 7 37 < ٠

 ُُش ٍِش لل لماشو هش يرع لواعت بولطم جلخ نا جا نم

 ؛هاتول ميرم١ ةثحابلا تص رعتسا انا د م 0 م دع 252-ر 00 006

 5 ةيداصتقالا ةينبلا ف فعضلا بناوج : 1
 : 0 ول م يا وو و نم ءزج حيلخلا نمو« يجيراغ رطخ ايا ىلع ةيئاربالا - ها ا_ 8 هخلقأا

 هاو جول لوقا ةيجاحتسصالا ١ ١ يع لأ ةهيماخلا 200 ديدبت لماوع نم الماع لشمت يهف م يتلا يقفل
 ىلع داهتعالا نا ىلا تصلخو .قارعلا | عارص يف ةلثمتم يبرعلا يموقلا نمالا | نما ناو ةثحابلا ىرتو .يلخادلا نمألا ةديعللا ةايول ناطلس ميزرهاثلأت

 ف زاتمع ريدقتب ر ,تسجاملا ةحرد 1

 نع ةرهاقلا ةيئامم نم ةيسايسلا مولعلا

 جيلخلا نمأل ةيلخادلا داعبالا» عوضوم

 تارامالا ةلود ىلع قيبطتلا عم «يبرعلا

 ا ةيب رعلا

 لوصف 8 يف ةلاسرلا تءءاج
 ىتلا ةساردلا جئاتن تنمضت .ةمماخو

 لع فلالا ةرمللو ديدج نم تدكا

 ةيكفالا ةةلانساتمسلا 6 نماكلا للخلا

 ىوتسملا ىلع ءاوس جيلخلا لودل
 تددح انك 4 .يجراخلا وا ىلبخادلا

 .يناريالا ذندنهتلا ةروطخل ةراشالا

 ةيركسعلاو ةيسايسلا راثآلا ةحادفو
 ناريالا ناودعلا رارمتسا ىلع ةمترتنملا
 .قارعلا ىلع

 لصفلا ةيوعص نم ةلاسرلا قلطنت

 دنع ىجراخ وه امو يلخاد وه ام نيب
 ال ذإ .جيلخلا يف نمالا اياضق ةحلاعم
 لودل يداصتقالا عقاولا ةشقانم نكمي

 لخدلا يف لصاحلا بذبذتلاو جيلخلا

 راعسا ضافخنا نع لزعمب يموقلا
 اى .ةيعانضلا لودلا ةرطيسو لورتبلا
 ةيقارعلا برحلا ىلا رظنلا نكمي ال هنا
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 ةيعدشلا كانه الغ رارمتساو طفنلا

 رارقتسا نؤد لوحي ةيداصتقأالا
 دقو ةيسابسسلاو ةيداصضتقالا عاضوالا

 طفنلا راعسا ضافخنا رثا كلذ حضتا

 ىلا تدا ةدفاولا ةلامعلا ناف ىعامتجالا

 لودلا نضعب يف نينطاؤملا لوحت

 هلامعلا تزرفا امك .ةيلقا ىلا ةيحيلخلا

 لازت ام ايفاقثو ايعاتجا اعارض ةيبئجالا

 ىرخا ههج نس . ةراثا نم ىناعت ةقطنملا

 ةرفطلا تلغتسا ةليلق تاقف ترهتظ

 هيبك تاورث تمكارو اهح اصل ةيطقنلا

 ' يتلا عصمتجملا ةيبلغا بتاسح ىلع

 ةنايعاو ىبعش نكسه ىلع الا لصخت

 2 ا ىدا يذلا رمالا . هيعاستحا

 ىعابضجالا نامرحلاب روعشلا

 1 يعو روهظ ماما قيرطلا

 تلظ يسايسلا ىوتسللا ىلع

 ىلع ةرداق ريغ ةسايسلا تاسسؤملا

 نع تجتن ىتلا تالوحتلا ةبكاوم
 نم ديدعلل تعضخ امك . ظفنلا روهظ

 نود كتلاح ىّتلا ةيجراخلا طوغضلا

 :ةينطولا ةايشإلا مدخت تارارق رادضا

 ىبيلوبلا موهنملا 5 ةثحاملا ظحالتو

 ظفحو ىلل ملا نمالاب صتخي اميف

 5 جيلخلا تاعمتجم لخاد رارقتسالا

 نما موهغم ىلع قافتالا بايغ نم رذحن

 - لخلل والا ((ةطانإ# للنت - ش9

 . هقيقحت نع ةلوؤسملا فارطالاو جيلخلا
 ةوق نيولكت ىلا تهجنا لودلا ضعبف

 ل جيلخلا 0 2 ١ نان ةعظلس لشم

 عم فلاختتلاب الا ابنتضا ققحم نا 57
 1 و أ قع

 داهيع تحمس مث نمو .ةيبرغلا لودلا

 5] .ةيركسع دعاوق ةهماقاد لودلا هذه

 5 ةماع ةفصب جيلخلا لود تهجم

 اذه نا الا ةيركسعلا اهتاقفن ةدايز

 قيجرملا نايثلاب تأي ل مخسشلا: افلا
 ةيلخاد تالكشم قلخ سكعلا ىلع لب
 ةماعلا ةينازيملا تاسح ىلع ءاج هنآل

 هحوت تناك ىلا ةيلالا تاصصضتخلملاو

 دقتعتو :نينطاوملا ةمدخلو ثيدحتلل
 لود هجاوت ىتلا تالكشملا نا ةثحابلا

 لح ىلا ةجاحي تيس جيلخلا

 عابتا ىل 1| هجاحب يه اهناو يركطيم

 ةلادع رثكا ةيعاتجاو ةيداضتقا ةنسآيسس

 ايلخاد كسارتم عمتجم قلخ ىلع دعاست
 . جراخلا تايدحم ههجاوم ىلع ةردافو

 قل هاتول مي رم ةثحابلا تيضضت 2و

 لود هجاوت يتلا ةيئمالا تايدحتتلا

 ةيمها زرت يلاتلابو .اهنم ربك د قلع

 ةيمئتلاو تلاو . يبرعلا ى مكسعلا نواعتلا

 كنف ساسا ىف اع جيلخلا لود ىف  ةلماشلا

 قيقحنو جيراشا عم ةيعبتلا ”تاقاآلع

 نم ةثحابلا رذخنو . ةيعاتجالا ةلادعلا

 نمالل لماشلا موهفملا اذه بايغ
 ىلع زيكرتلا وا ةرياغم ميهافم ةدايسو
 . ةيجراخلا تاديدهتلا

 ناربألا رمخا

 رثكا انزو يطعت ةثحابلا تناك اذإو
 رطاخملا ىلا ريشت اهناف ىلخادلا نمالل
 يل اهعم لماعتتو ةيجراخلا تايدحتلاو
 2ث .ةنيعشلا ةسرالم تالوقم نابظا
 نم نيعونل ليلحتلاب ضرعتت
 ىف لثمتم ىجراخ لوالا . .تايدحتلا
 ديدهتلاو ةقطنملا ىلع يلودلا عارضلا

 اما .ينويهصلا ديدهتلاو يناريالا
 تايدحتلا 3 رهظيف قالا ىدحتلا

 نا لمتحملا نم لاو نمالل ةيلخادلا
 نا اهتأشا نم هفنع لايعا ىلا نوط
 3 ارقتسالاو ن :مالا عرج

 عم أدب دقف يناريالا ديدهتلل ةبسنلاب

 ماسقنالا روهظو ةاببشنلا طوقس

 ةيناريالا ةزوثلا فوفص يف قاقشنالاو

 اهنودب .ىتلا برحلا مايق مث .ةضراعملا
 نا ديدجلا يناريالا ماظنلل ناكام
 فورظ نم دافتسا دق هنا دإ حرم ةسي

 نم + ؛ةيلخادلا ةهبحلا ديحوت 8 ترا

 نم برجلا فورظ ناف ىرخا ةيحان

 لبق نم رربم وا ةجحك ذختت نا اهنأش
 وا أطخ لك ريربتل ةيناريالا ةدايقلا

 وا ةيداصضتقالا ةسايسلا ىف روصقف

 .ناريا يف ةعبتملا ةيعامتجالا
 برخلا رازمتسا نا ةثحابلا دكؤتو

 6 ةصوقنم ةوف يعي ةننارياالا د ةيقارعلا

 قارعلا ةوق يهو الا «يبرعلا فصلا
 ةيوقلا ةهجاوملا لود ىدحا اهرابتعاب

 ىلا ةفاضالاب .ىنويهصلا ودعلا

 لوح لع ةرشابملا ترفشا .تناربتأت
 ديدحت اهنم ابولطم ناك دقف جيلخلا
 .قارعلل زايحنالا وا دايحلا امأ فقوم

 نكت مل ثيح الهس سيل ريخاالا رايخلاو

 قارعلا ةدناسم ىلع ةرداق لودلا هذه

 ةبسن نولثمي نييناريالا نوكل ارظن
 نمو .جيلخلا لود كاك نم ةريبك

 ناريال لوالا مهؤالو نوكي نا لمتحملا

 لود يف ةليوط تاونسل مهدجاوت مغر
 ةبسنلاب لاحلا ناك كلذك .جيلخلا
 .نييناريالا ريغو نييناريالا ةعيشلل
 ةثحابلل مالكلاو جيلخلا لود نكل

 قارعلا راضتنا ىلع ةصيرح هاتول ميرم
 نا نود ترحخ لا هذه ءابنا لقالا ىلع وا

 لودف اذلو! يوه وأ رح صن كانه نوكي

 دايخحلا رابخم نا : ال جيلخلا

 اهيلع نال بعض ا دايحلاف ءاضيا

 قارعلا هاجت ىموقلا اهبجاوب مازتلالا

 ؛ناريا راصتنا بقاوع نم اهفوخ
 دعاست نا جيلخلا لود تررق كلذل
 ال يتلا دودحلا| نمص نكلو :قارسعلا

 قاطن عيسوتل اهعفدت الو ناريا ُرَشتِسَت

 0 ةديدج فارطا لاخداب برحلا

 جيلخلا نما موهفمل ةئحابلا ضرعتو
 ةيناريالاو ةبقارعلا رظنلا ةهجو نم
 لودلا هذه نوك نم اقالطنا ةيدوعسلاو

 يف ايميلقا ةرثؤم ىوق ةثالث ربكا يه
 ةيؤر نا ىلا سصلخنو .جيلخلاةقطنم

 نم قلطنت جيلخلا نما اياضقل قارعلا

 ىوتسم ىلع دئاقلا رودب مايقلا ةلواحم
 يبرعلا نطولا ىوتسم ىلعو جيلخلا
 اجذومن ىنبتت اهنا ىلع كلذ يب ةدمتعم

 ةيعاتجالاو ةيداصتقالا ةيمنتلل امدقتم
 ىلع قارعلا ةيؤر دكؤتو يايا

 شي حلخلا ننس ىف ىبيلفألا

 قولا ا ا مدس

 دّشف سيلخلا نا ناريا ةيؤر اما

 ةروثلاب ىمسي ام دعب ةتباث تلظ

 ةيموقلا سابسا ىلع موقتو .ةيناريالا
 لودلا ىلع ةرطيسلا ةرورضو ةيسرافلا

 ةريخب ىلا جيلخلا ليوحنو ةيبرعلا
 ماظنلا لواحي ىرخا ةهج نم .ةيسراف

 راطا يف هراكفاو هتديقع ريدصت يناريالا

 ىه ناريا لاو ةيمالسالا ةوخالا ءاعذأ

 ةريدجلاو ةيمالسالا ةروشلا زكرم

 | ةفنالا لع ةرسبلاب
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 د ياش 3 ةداع يدع 0 1 0 ]

 تي رجا تاراوحو تالياقم 0 0 ٠

 دعطتسا ام ردق نيدعتنم .ةيعادبالا مهتميقبا 20.
 يركذلا نايكلاب اه ةقالعال. ىتلا --- اكذالاو 4 ..ةيدجلل ريغ ةينفلا براجتلا زايغ يف ضوخل 00

  تاخفصلا. هذه لع ًاقحال رشتتس هوا تن رمش 0 0 00 00
 اهب را .ةسماخلا ةنسلا 34 زف ددآلا 0 دذعلا اذه

 0 ريتك ا ودبي دق دف مالعالا يف ل را 0 وو 0 0

 راثمب , اذه ناك ذا ايا دانا اهتايلاحو 00

 ا يل اهتم ءاي .ءايضب ةقلأتمو .ءاهرضاحو انهيضام ف
 لل

 0 3 ف رتعتا نينافو ءا ا عم تي

 ا نيدكؤم ٠ يبرعلا ١
 0 لكلا ةيفاقثلا ١ ةميقلا .لعو 66 صنلل ةيبورعلا ةيوهلا ىلع

 . هز 5-9

 رغاشلل تردض لمركلا رادن نع

 ةعومج ظفاح هط ناسابي يفأ رسبعتلا

 نم ةليل» ناونع لمحت ةديدج ةيرعش
 ةياورلا ةيزم عمجي لمع يهو ١جاجر
 ءارث نم راطا يف يمحلملا سفنلاو
 . ةينغلا ةيؤرلا

 ةيرعش تاعومجم لبق ظفاح ردصا
 شحولا : يلاوتلا ىلع يه ةديدع

 جس ريلا .فارعالا دئاضقف .ةركاذلاو

 -- .شيوردلاو هللادبع .ديشنلا
 دئاضقا ,راكقالا ظقيتست روهذلا توق
 أ أه نم

 ١ ةينارفلا تكلا يف
 ديدج بساتك :ةذحاولا ءارعش» ا#
 قاعتكلا رهام نايعن رعاشلا هردصا
 آل نيذلا برعلا ءارعشلا هيف لواشتي
 مهنمو ةدحاو ةديصق ىوس وف فرعن

 رهتشا يذلا يدادغبلا قيرز نبا
 نع ردص باتكلا . ةديحولا هتديضقب

 . ةيقارعلا مالعالاو ةفاقثلا ةرازو
 ةيصصق ةعومج ؛يانلا مالحا) *

 تردصض هسيه نامريه ىناملالا بتاكلل

 نوؤشلا راد نع ها[ةيسق 0 ةسمح خم

 نمو .لماك داؤف نم ةمحرتب ةيفاقثلا
 ١و ماع ديلو ةنشيها نأ :كوؤربعملا

 زربا نم ريتعيو اان ماع فوتو

 . ملاعلاو ايناملا يف نييئاورلا
 قاز رلادبع صاقلل ةديدج ةياور ا#
 ناوي !اربتؤم تردنف ىبلظنملا
 ذهل ىئاورلا لمعلا ىهو «نونوكسملا»
 بولساب اهبتك دقو .دهتجملا بتاكلا
 طبترم ريغ ضرتفم ناكم نع يئاكح
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 ئرازعلاهيحرةمعمن.د ١

 ةليختم ثادحا اهيف رودتو .نمزب

 زنك ىلع روثعلا عيمجلا ديري ثيح
 .لوهجم ناكم ىف نوفدم

 قئوازعلا مي هيحر ةمعن روتكدلا 8

 ع نسسح دراج ناونعب ٠ باتك

 بيلا مالعا دحا نع (ادقانو اك

 نرتقي يذلاو ثيدحلا رضعلا يف دقنلاو

 داقعلاو يعفارلاو نيس هل جساب ةمشاأ
 هثايحعيو: هب عساو فتي رعت باتكلا فو

 . ةدلقلاو ةيركفلا هدوهججب و

 ةييوفملا ةميقكملا ىف
 رشنلل ةيبرغملا لاقبوت راد نع #8
 وئانشعلا# ناوتعي ةياؤر ارختؤ كردض
 ةيرجت ةياورلا . يكرشلا دمحمل ؛يفلسلا
 دمتعت ثيح ةغللا لاجم يف ةصاخ ةديرف
 نع ربعت (ى .ةيثارت ةيرعش ةغل ىلع

 لجرلا نيب ةقالعلل ديرف قيقد ريوصت
 . ةأرملاو
 رشنلاو ةعابطلل ةبطرق راد نع ا
 يبرغملا بتاكلل ةديدج ةياور تردص
 ىف مةزانملا م, .ناوتع تلع يدلل معا
 ثارتلا نيب عمجي بولسابو لوصف: ةئس

 ردضا نا بتاكلل قبس دقو .ةرضاعملاو

 ةدالولا نيب نمز» امه نيتياور لبق نم
 (يبرغملا تفقولل ةدروا و «ملحلاو

 . ةيصصق تاعومجم ةدع ىلا ةفاضالاب

 سوارتش يفيا دولك نبع سربكم ددع ا#
 «(ةمكحلا تيا ةلج ارخؤم هتردصا

 ةيناسنالا مولعلا همحرتل ةه ضيم

 مدع بفاربكاب برغملا نم ايرود ردنصتو
 ددعلا قو .عءابدالا بابشلا نم
 6 تيرسجا ناو قبس تانلاناقم
 ْق تاساردلا نم ددع عم سوارتش

 فوسليفلل ةسارد اهنم اهنم يساردلا ةحبنم

 و نالورل ىرخأو اديودأ كاح

 قرانا ةياور فالغ



 دححلا فسارع ينحف
 سلجملل ١7١ ةرودلا دقعنتس

 .رايأ ١7 نيب ام وكسنويلل ىذيفنتلا

 ١وم6ا/ وينوي «:ناريزح ١ و ويام

 اياضقلاو تالكشملا نم اددع ثحيبتسو

 اميسالو وكسنويلا هجاوت ىتلا ىربكلا
 يماعل ةمظنملا ةينازيمو جمانرب عورشم

 ىلاملا عضولاو .198484-4
 ةيميلغتلا تاسسؤملا عاضواو ةمظنملل

 . ةلتحملا ةيب رعلا ىضارالا يف ةيفاقثلاو

 ىّتلا ىرخالا تاعوضوملا نيب نم

 ماظن ليدعت عورشم سلجملا اهشقانيس
 ةزئاح لاخدال ةفاقثلل دادغب ةزئاج

 قارعلا نا انك ٠ ”قارعلا اهحرتف وأ نيكو

 لودج ىف برحلا صخب ادنب لجس
 ءابغال ةوعدلا» ناونعب تقؤملا لامعألا

 اذه ْق ىكمنويلا تايجاوو نارياو

 .«نآنشلا

 . ديدج شارفم يف شيؤرد دج
 اعد سيرابب هيفاب توه يد يربلاغ

 ديس ئرصملا نائفلل يليكشت ضرعم ىل ا

 ةينغلا هلامعا نم اددع هيف مدقي شيورد

 .ةديدخلا

 سداسلا ىتح ريمتسيس ضرعملا
 قبس دقو .يراخجلا رايا رهش نم رشع
 ددع يب ضراعم ةدع ماقا نا نانفلا اذه

 : ةيملاعلاو ةيب رعلا ندملاو مصاوعلا نم

 .سيراب .ديردم ءامور .ةرهاقلا
 . نطسوب مادرتسما ٠ لوب . لسكو رب

 ةدع ىف كراش هنا امك :تروفكئارف
 دانغب تالا نجا ةهيعامجج ندعم
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 ةدوديطلا نانغلا ناهعا ْن 8

 2.١97 فيرخلا نولاص . 5
 فاضتسا نا ىريلاغلا اذهل اضيا قبسو
 ماع هل هماقا ضرعم ىف شيورد نانفلا

 .١اةؤ مله

 برغلا ربعم نارغط
 ردصت .دحاو نا 5 تاغل عبرأب

 باتك «اروس راسب»و راد نع اتيرق

 ريذن ذاتسالل «برغلا ريصم نارهط»

 ةيسنرفلاو ةيبرعلا ىه تاغللا .ةضنئف

 . ةيزيلكنالاو ةيناملالاو
 يف اليوط انمز شاع دقو .بتاكلا

 فلتخم ىلع اعساو اعالطا علطم ءناريا

 ايعاتجاو ايسايس .ةايحلا هجوا

 عئاقولا قئاقد بعوتسم .ايداصتقاو
 فادهالاو ثادحالاو

 قرتعلا ةيضقا هبلوادت قات انع نم

 ىتح ىنيمح ةكرح ةيادب ذلم طسوالا

 4 .قارعلا ىلع ةيناودعلا برحلا
 كللقا رابثأ نع .تنقكتا م .ةيعوضوم

 ةجحلودحا عاضوالا ىلع برحلا

 .لبقتسملا تالامتحاو .ةيميلقالاو
 قطانملا رثكا يف برغلا عقوم ىلع ةضاخ
 قرشلا ةقطنم ىا .ثادحالاب ارحفت

 1 . طسوالا

 . طرف جرم
 تح ويلوي ىزومت 75 نم ًءادتبا

 ةئنيدم يف ءاس جليس 59 "هه

 يلودلا ةاح يت ةيسنوتلا جاطرق

 يذلا ةيبعشلا ةوففلل شع عسااتلا

 صقرلاو ءانغلا رف هيف ةلراسشت

 .يرولكلفلا

 هيجوت ناجرهملا اله راطا يف مت

 ةيسنوتلا ةفاقثلا ةرازو لبق نم تاوعد

 يف ىبعشلا نفلا فرف نم ر بك ددع نجلا

 ا رواو ايقيرفاو ايساو .قينيتتفلا اكريفا
 .اكريماو

 - تيدحلا عمتشملا ىف ىملعلا ثحبللا
 يملعلا ثحبلاب نولغتشملاو ملعلا»

 تاتك رخا ناونغ «(؛ثيدحلا عمتجملا قى

 فرشي يتلا ةفرعملا ماع ةلسلس يف ردص

 نونفلاو هفاقثلل ينطولا سلحملا اهيلع

 فيلأت نم وهو تيوكلا 0 تادآلاو

 ةبعش ةمحرتو نوسنكيد .اب نوج
 .وكسنويلا ةمظنم يف ةمجرتلا

 ةيمهإ اذه هباتك ىف فلؤملا حرطي

 ةيملعلا ثوحبلا اياضق يف لاغتشالا
 ىف ةلضاحلا ةيراضحلا تاروطتلا ةبكاومل

 ف ةشهم لكل» ثيح ةقفلتخم ةدعضصا

 اذه قدصيو .اهداحناو اهقاشم ةايحلا
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 قدصي اى يملعلا ثحبلا ةنهم ىلع

 . «اهاوسس ىلع

 دادغن تاافحفأ
 5 هش ام رورم ةيحساتتمل

 0 تميقا دادغب ةهنيدم نساك

 نم ةعومجت ةيقارعلا ةمصاعلا
 اديلخت ةيتفلاو ةيفاقثلا تالافتحاالا

 ثيح .ديشرلاو روصنملا ةنيدم ركذل

 رولكلفلاو مسرلل ضراعم تميفا
 ةينغلا قرفلا اهيف تكراش ةينف ضو رعو
 حرسملا هعاق 8 ميثأ دقو .ةفلتخملا

 .دادغي حراسم ريكا دحا . ىنطولا

 يذلا ىناصلا عيدو هيف كراش يف لفح

 مالس حاجنو .ةرصبلا دومصل ىنغ

 نيسح ىلا ةفاضالاب شيورد هللادبعو
 رباج نودعسو رضخ سايو همعن

 ! . مهاوشو
 اضيا فداض ىئرصخلا ههج نم

 مادص سيئرلا داليم ىركذب لافتحالا
 تايلاعف ةدع تيويقا كثيح نيسح

 ةيقحلملا تردصا دقو .ةيفاقث

 ةرشن نم اصاخ اددع سيرابب ةيفحصلا
 نمضت ةيبسانملا هذبم (دادعغب ةلاسز)

 د فوم تاجاتروييرو دوو تالاثم

 سبراي يف ةييبرق تايه
 ردصي ةرهاقلا يف قورشلا راد نع

 ف ةيبرغ تايموي» ناونعب بانك ابيرق
 هيف دصرت نيزلا ىده ةبتاكلل ؛سيراب

 بابسترف يف شيعت ةيبرع ةأرما راجت

 اهتكسي يذلا يقرشلا سلا لالخ نم
 .ةيبوروالا ةايحلا لوغ ةهجاوم يف

 ابق نم تردصا نا ةبتاكلل قبس
 ديعت ىّذَلا هراقسالا ةيادب» رعش ناويد
 رخا ناوي نآلا ةعبط قورشلا راد

 قر محملا جرخملا فكعب ئ .«رفسلا»

 ناونعي مليف ريوصت ىف اع ماس فلطاع

 وي رائيسو ةصق نع «كوشلا نم ةباغ)

 .نيزلا ىده

 " ةيئادفيم شفق
 صاقلل ةريصق  صصفق هعومخ

 ناونع تحت ناملس دمحم يمحر ينادوسلا
 نم ارخؤم تزردص ؟”سيلبا ملغا

 دقو .ةينادوسلا ةمصاعلاب ةفاحصلا

 نا هضّضف ةمدقشم ُِق صاقلا دكا

 لصح اذاف لايخلا جسن نم اهتاعوضوم
 عم اهتايصخش نم دحاو نيب قباطت يا

 ودعت ال كلذ ْناف ةيشيقح تايصخش

 _ .ةتحبلا ةفداصملا ليبق نم نوكي نااالا

0 

 ولو ددصلا د0 الس اذفال دابا



 اهرانب ٌمحتسن

 تابماشنملا اهتاببأ نم لطنو
 ءيجالم تيب انأك
 انسفنأ جهو انبقت يك

 اهسفن ةديصقلا ىلا دوعن

 مارق ىلع لطب نمكو
 هاوس هؤلمب سيل
 وأ وس هلعش سيل

 ةنيذدلا ةغللا قلطن
 ىوفتلا نئازخ حببتسن

 اناوه اهيمسن رارسأ وحن ىئشمنو

 انجْرات رارسأ وحن
 ىدرلا انيالجن

 وبل انهن يفانب يت
 اندواعي ّىدص يأ

 لكلا نمزلا ىرغ اند جرب
 أنيح انوحص لزلزت ةقراب يأ

 5 5 ردخت

 ةبيرقلاو ةديعبلا ضرألا انلوح

 انحور يصاقأ يف ًانيح بيفنو
 هوسنملا انعوحمم اهلظنذ

 مى انآ 5-11 دوعلا _ ةنبرعلا ةعيلطلا . 7

 ةضيهملا اهتعاملاب سنأن
 روسكملا انلظ ابانح يف

 راظتناب ىضرن
 ٍنيح دعب انيح يدها اهغوزب

 ديدم قوش انيأد
 وكذب ةرات

 ميهتسي أروطو

 اناؤر ىف ةِّقحلا تاومسلا ىف

 منو يدتبن
 انيأد اذه

 روصعلا هب رب .بغش
 اهطيخ ىقبنو ًاقرخ اهيلخت
 .تغش

 هأ له ىلع مسي

 نامالا بعت اننأك

 ًانكاس حررذ انح هلم

 انيح هيضقنو

 ًافراج ضمن

 تاونسلا نم ىتوملا هءاننأ
 انثأد اذه

 لاذ

 فوهللا انوبك نيح لك ىسننو

 روصعلا ممق ىلع امرطضم هاسنن
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 اهسفن ةديصقلا ىلإ دوعن
 اواو تليد

 اهملتاذ سجاوه يف تداع مث

 ةئيبخلا انحئارق ىف
 ىصعت اهنأل كولملا اهلتقي ناك

 ىومت اهأل ةاغبلا اهلتقيو
 ىفخت األ نورخآ دونج اهلتقيو
 ديعبلا ىلإ ريشُت
 مهدودح فلخ ءىضت

 تايلكلا مد ىف ارحس توذتو

 ةءوشلا قفش يف
 ؛اولملا اهلتقي ناك

 ةاغسلا وا
 نورخآلا دونخلا وا

 .ثطفقس اىلو

 ىعرص اطوح مهتأر
 اوطنس (لك تناكو

 ىرخأ ةمايق موقت
 ىلوأ ةمابق موقت
 ةسفث ةؤاعي ٌفلأ اهضوب انك
 ارارع تلق
 ارارم انتداعتساو

 دادملا اه نوكن ىك

 دامرلا اه ن وكن ىو

 اهنم ءيجن
 اهم رتسملا اناوه يف ىنفن مث
 اخ |لثم ايحنو
 نولتاقلا ىنفيو
 وللا فب

 فاغبلا وا
 نورخآلا دونخلا وا

 42 - [ 11 ىلا جنسما# ملقاة
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 اهسفن ةديصفلا ىلإ دوعن

 اتيت

 بونجلا يف امويف موي اهطخنو
 تافرطلا ىلع أطو اهطخن
 رطاسالا تاوثأك ٌةعرشأ

 ىرن «ٍثاراجفنا
 ليتقلا ضرالا ىلع افرح

 ًادثرب اهل

 ىرقلاو ةريغصلا ندملا لع

 انب تببتك
 تافرطلا ىلع أهو اهطخنو
 برات ةكئالم اهقلطن
 حاج ٍءاوه ىف

 أك بونحلا قب
 ًاديحو ًايدنج لبق نم

 ةلجيولا برأ ةبرج
 ًاثيدح تقنتخا دق بطخ هلوح
 رسألا ىف توه تاراصتناو

 هرسأ يف ًاجواتم هدحو قب
7 
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 .ارح

 مهلئابح ىرسأ هؤادعأ هبارت قوفو
 دحاج ٍءاوه يف مواقي
 اهنيب لئابقلا هقرفت مدي
 اهسفن ةديصقلا مدي

 أ اى بونحلا أب
 ' ًاديحو ًانوتفم لبق نم
 ةسييحلا سهشلا ةلالغ وأ دعاس

 يق ولأ فخغشلا ةياحس وا لعاس

 ىلؤالا هقورح وحن ربشد

 - دا روحا" (: ف1: امون <03

 هل حولت ٍتاداقتال فتممو

 هنوتذ رحس ميلا لئاوغ هتح

 الق تأب ماك نأب

 هدوعو ران قرشلا ىف العشم

 لئابقلا اهرئاذن ىشخت
 ةأدرغلاو
 رصعلا اذه تافآ وعناصو
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 هةتوعد يبرعلا ىدملا قف قلطب

 .لئابضلا نيب ّىظل اهقرفي
 ةنوعد كلت

 ىرت ال دونج
 مهبعر يف يفتختو ةازغلا أطت

 اهسفن ةديصقلا نم بونحلا نأ
 ججدملا رصعلا للا

 روبقلا - تاراضخلاب

 نيئادط قب

 رجلا نمرلا هوت لثم هارث قرف نوتفطتب

 اهسنن ةلييصتلا ىلإ 3

 انهيشنل تذل
 تعجر أملك ىشمنو

 تاغ امك اهاوه يف ىنفنو
 ءادهش اهتم ىنمو

 اهلك دئاصقلا مزجت

 مد
 ابرد نوح ك دذِخ

 اهسنن ةليصقلا وحن

 اهسنن ةديصتلا وحن

 ةيفاقت تايرود

 5-0 (ةينحالا ةفاقثلا) نس ةعداس هيه

 ةيبرعلا ةغلاب ملاعلا نويفو باد
 رودص ىلع ترم تاوئس عبس كني

 ةفاقثلا» ةلجن نم لوالا ددعلا

 را نع ردضت يلا (ةيبشجاالا 3

 سأريو .دادنغس ةيفاقثلا نوؤشلا

 اهو ا: . ظفاح هط نيساي رعاشلا اهريرخت

 , رثكأ١ ةعباسلا اهتنس يف لوالا ددعلا وه

 ةمسخلو مصفف ا 0 اروطت

 تدالا ّق تامر .ةفلتخملا ملاعلا

 :ةلماك انك تمدقو ..نفلاو ركفلاو

 ادقنو تاركذدمو رعش نيواودو تاياور

 يذلا ددعلا اذه ةمذدقم ريشت امك ٠ (ًايبدا :

 لخاد باشك نم رخآلا وه ولخي ال

 ىلا ةيعيرم ةدوع درخمبو .ةلحملا

 هذه اقح ذكأتت ةَق ةقباسلا اهدادعإ سراهف

 ًاداتتسا ؛ احلا تمدفق دقلف .ةيؤرلا

 نوؤشن قى ةلحماإ يساسالا اهفده نم

 ظ اج .ملاتعملا ف تدالا ١

 ا ةدع ا .ةاقتتمل سوصتلاو تاساربلا

 و للا ملا ةيرسلا

 ا اهتودفري

 اهيف انأرقف .ةيبدالا عاونالاب مهمعشا

 ةيسنرفلاو ةيريلكتالاو ةيئاملالا ةغللا

 :ةينانايلاو ةيدنشاو ةيلاطبالاو ةينابسالاو

 .ىرخاإلا ملاعلا تاغل نم اهاوسو

 داقنلاو ءابدالا رابكل تاعادبإو اصوصن ١

 ش . تاغللا هذه يف

 ةيدحلا لابعلا ورح 0 ل ْ
 ةمث نالف وكل اذه 1 ذآ ! يهو

 طا جراخ . ةماع ةيفاقثو ةيبداو يعيرات ْ

 كاش كسلا مولعلاب ا

 .برخلا ةركف خيران للم تاضا

 .«يبوروالا خسيراتلا 0 ترشح لا]

 «طيرش ةصاصق» .ةريلا ّق ترجل

 ماق ىتلا ىرخالا تاساردلا نم اهريغو

 ةيحانا .طايبخلا لامحج نم لك اهتمحرتب

 رقاب دمخغ ١ نانثع يملجح ..قنارسلا

 حلاض .دمحم دحاولادبع ( . حيوت

 .مهاوسو سشيورد دمحم 2. ظفاحلاا

 0 داق ا ةينرعلا ةعيلطلا

 بدأ نم ةايصسفشستم جان نع كاضفق

 فالئسو راببل ديئاضق لشم بوعشلا

 باداللل ليون ةزئاجن لع زئاحللا ترفيس

 ليرب اكنايل ىرخاو فوتاهتيا زييكدحل
 ةهصقو .ىميلدلا ةيفطل نم ةمجرتب

 . ةقيفنش ةمجرت روكريفل توملاو ناصحلا

 ةفاضاللاب :ةيبدالاو ةينقلا تاعباتملاو
 -.نفو وه ددعلا لخاد لقتسم باتتك .ىلا

 | ١.5 ةمجرت وزت نص ىنيضلل «برخلا
 دوعي باتك وهو .قاز رلادبع رخاف
 نيح .ةئس ةلاسمحخو نيفلأ ىلإ هخيرات
 دحال ايريكسع ادنتاق وزن نص ناك
 اذه يف لحس دقو .نينصلا كولم
 0١ تاحاسو ناديملا يف هبراجت .باتكلا
 اذه مجرت دقو . شويخا بيردتلا

 ةيسنرفلا ُةْعللا ىلا ةرم لواال باتكلا

 وزت نص هعضو نا دعب , ماع

 ةغللا ىلا اما :دالبملا لبق 44٠ ماغ
 :٠9١ه ماع اهيلا لقن دقف ةيزيلكتالا

 نم ةنب رعلا ةغللاب هل ةمحرت لوا هذهو

 .قفازرلادنع راف روتكدلا ل

 وه ببتكلا اذه ناو ىري نم كابه

 / ىلا يرسلا هحالسو ن ويلبأت حاستفم

 ديومتعا نؤيلبات نا دكؤملا نمو . حاجنلا

 "اذه ناكو هكراعم ُْق ةسوردملا ةكرحلا

 ٍْ باتك اهدكا يتلا رومالا دم كرختلا

 : امدنع الا نويلبات رحدني ملو ؛ :وزت نص

 تاك اهب ىصوا يتلا ءىدابملا نع لق

 .«برحلا نف

 نم ايلعلا ةيسلا قيفحت ةيغنو

 .ةمحرملا صضوصتلاب صاخلا قيثوتلا

 | ةلجملا ولخ ةياجيا ةطقن لح ام اذهو
 : نيذلا نيمحرثملا ىلا تيلط ابمأ ٠ .ةدئارلا

  رداصملا ركد متي نا صوصتلاب اهنودفرب

 *:ةناما « صضوصنلا هله ابنم 2

 . رشنلل ةتناث ءىدابمكو ةمجرتللو قيث
 ظ . ةيفاقثلا ةغربطملا هذه يف

 لصيف
 1 محل رانا 0



 يناطيغلا لامج : وكسوم

 امك وا .يبرعلا بدالا ةذتاسا

 ةنا لع اوقلطي نا نوبحي |[ ال
 0 ا ب رعقسلا
 رامعتسالاب قارشتسالا ريبعت طابترال
 نق انيمؤوم اراهات ةروتكدلا «ىرفلا

 ليلا :نسفن نم يهو نيب رعتسملا رابك
 ا ريلاف ةرزؤوصكدلا هيلا يمتنت يذلا

 ندع سفرا 3 جرت .ىكتتشك ريك
 امك .ةيبرعلا ةيبدالا لايعالا مها نم

 ةلجم نم ةيبرعلا ةعبطلا يف ايلاح لمعت

 تالخشم لوح لوقت . (وكسوم .ءابنا»

 لامعالا نا :يبرعلا بدالا ةمجرت

 نع ةفلتخم ديلاقت اهيف ةيبرعلا ةيبدالا

 يف قرطو تاروصت كلذك .ةيسورلا
 لعف دودر ًانايحاو ؛ةفلتخم ريبعتلا
 تابوعصلا ضعب , ودبت كلذلو ٠ ةفلتخم

 لايغألا هذي ىيفاخللا وبلا لقت أ اني
 رمالا . ةيسو رلا ىلا ةيب رعلا ةغللا نم

 هي وست مدع وه يضاف ادج بعصلا

 ءاضيا هبولساو .هملاعو فلؤملا ةركف

 يح نم امامت ةفلتخم ةيسورلا ةغللا نال

 رمالا ناف اذ .اهتيدامو اهبيكرت
 قرفلا اصاخ ادهج مجرتملا نم بلطتي
 .ادج ريبك ةيسورلاو ةيبرعلا ةغللا نيب
 نع كيهان .عاقيالل ةبسنلاب ىتح
 ةيبرعلا ةغللا ىف .تادرفملاو تايلكلا
 ةلممت ايقكل ءادج ةريضق تايلك
 هذهو . ناعملاو لالظلاو كال ال دنناد

 يف لباقم اه دجوي ال تاملكلا
 ةيسور تاك دجوت ال .ةيسورلا
 ناعملا سفن نع اهب ريبعتلا نكمي
 ضرفي ًانايخا :طبضلاب ةيسوربلا
 امد للا فس نأ ىمفرلا .بواسألا
 ريبعتلا نكمي ىتح ةيلصالا ةغيصلا نع
 | .دح ىصقا ىلا لصاللا ىنعملا نع

 اضصصق تمحرت ارامات ةروتكدلا

 مو: قوعلا ب ةدوعلا ةحيلطلا_ 5

 ؛ةيناروح ديعسو ءرمات ايركزل ةريصق

 تييعرت انكأ ؛ةشني دمع هوس 3 « يبأر يف

 .ىرخالا ةيبرعلا صصقلا نم اددع

 ةياورلا نا الا .ةيئيطسلفلاو ةيقارعلا

 نم اهربتعا ىتلاو .اهننجرت يتلا ةليوطلا
 ابن تمق ىنبلا ةمحرتلا تايلمع بعصا
 ةيوتكم اهنال .(تاكرب ىنيزلا) ىهن

 سداسلا نرقلا ةغل يحوتست ةغلب

 نع ىضاملا ماعلا تردص دقو ٠ .رشع

 ةغللا تملعت ارامات ةروتكدلا

 نم ددع ال سرد دقو .قارشتسالا

 ةديسلا ىلا ةفاضا .تايفوسلا ةذتاسالا

 ناكو .لضأالا ةينيطسلفلا ةدوع موثلك

 لو را تا
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 0 دامنالا ' يبرعل بدآلا
 ك0 ا هسا هه

 ل يم لة اضم مو 7

 اساسا

 ريبكلا برغقسلل ايقيا [ا«تتاسأ ننتخا
 سوماقلا بحاضص وهو . يكسمارج

 .نآلا ىتح مدحجتسي يذلا ديحولا

 .يسورلا ت يرعلا سوماقلا

 ةصاخ .نرقلا تايادب ذنم يايفوسلا

 نيكل فوت يوسع هلق لايف
 مجرت يأ هسناوتفللاو# كلور سيسيتولاو

 ًاضيا مجيرت ديد ل ايلا نمو «نرقلا

 ةروتكدلا هتمدق يذلا ديعقلا فسوي

 باتكلا نمو .وكنشتبريك ايريلاف
 ةمعط:بئاغ ادج نيفورعملا نييقارعلا
 .يغيبرلا ديجحم نمحر لادبعو .نامرف
 ردصت فوسف .ظوفحم بيحنل ةيسنلاب

 ةريبك ةعومجم نيمداقلا نيماعلا لالخ
 . هلايغا نم

 داتسا ..همفمتكيك روتكدلا

 امس نادلب ق1 يبرسعلا بدالا

 ناك انوا قسوم ةجماحتمو ايقي زقاو

 ةدئاملا لامعا ءانثا ةيروفلا ةمحرتلاب موقي

 تفل دقو .ملاعلا باتكل ةريدتسملا

 يذلا نيصرلا يبربعلا هبولسا يرظن
 ةغللا ملعت دنقل ؛ ءايرهزا نوكي داكي

 تانيتسلا يف هنا الا .وكسوم يف ةيب رعلا

 ةعماحب تادذآلا ةيلك 9 نيماع ىضق

 .يبرعلا بدالا |(مهالخ سرد . ةرهاقلا

 ' ةيبوملا ةعغللا نقتاو

 نرقلا ُْق أذن نرعلا تدالاب مامتهالا نا

 سيردت زكارم نعو .رشع عساتلا
 قايفوسلا داخن الا ُِق يب رعلا بدالا

 زكرم مدقا نا لوقي .هب مامتهالاو
 ةنيدم يب وه «يبرعلا بدالا ةساردل
 اضيا ةنيدنعلا ةسضانلا عقارتنيل
 بدالا ةسارد تأدب :؛ةيرصيقلا ايسورل
 دارقنتيلا عرويسرطب ةعماج نإ نبرعلا
 ناكو .ىضاملا نرقلا ةيادب يف (ن آلا

 سرد يذلا يكسفوكينيم ذاتسالا كانه

 ُق ءرشع عساتلا نرقلا ين بدالا اذه
 ذاسعمإالا ءانع مث .هتاينيثالل

 بداالا سرد نم لوا . يكسفوكشتا رك

 ذاتسالا ناك هبناج ىلا .ثيدحلا يبرعلا
 يكسفوكشتاركل ًاسقبا يكسمارج

 يفارغجلا تبدالا نع هفورعم ةسارد

 سردي هرمع لاوط لظ هنكلو ؛يبرعلا
 مدقو ٠ ا نماؤ ؛ . يرعملا ءالعلا وبا

 بدالا اما ..تاجاردلا نم ديدعلا ارنيتنع
 ءارسقلل همدق يذلا وهف ثيدحلا

 ىتخ ءالثم ىناحيرلا نيما مدق 3 سورلا

 05 .ةروثلا م اع 2,19 1/ ماع يف

 ةيلهالا برحلا ءازا يفو ءاذج ةبعص

 ناكو . يناحيرلا نيمأل ةعومج لوا رشن ُى

 ماق مث .ةميعن ليئاخيم عم لسارتي
 ةثالث مجرت «يتربجلا خبرات ةنجوتب
 ةلمح لبق رصم خيرات ىطغت ٠ هنم ءازجا

 رصمو . ةلمحلا ءانثا يب رصمو .نويلبان
 ذيمالت كانه حبصا :« ىلع دمحم رصع يف

 مهنم .دارغننيل 0ك يكسفوكشتاركل

 يسكت تفي السيب موحرملا

 ايتديلاك انا ةروتكدلاو .فوديلاخ

 تايفوسلا ءالعلا رابك دحا ةنبا يهو

 دقو « يكسفي و تسد ْق نيصصختملا

 ةماعلا ةساردلا :نيعيحاتلا نين تعج

 بدالا ةساردو .يبسورلا بدالل

 لوالا ءادج ناهيق ناباتك اهو :ينرغعلا

 تدا يا ىعاتجالا بدالا نع
 ةيبرعلا ةياورلا نبع بانك مث .«تاالاقملا
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 رخاوا تاياور اهب تدصقو .ةثيدحلا
 .نيرشعلا نرقلا لئاوأو ىضاملا نرقلا
 عءناديز ىجرجلا ةيخيراتلا ةياورلا لشم

 يف يحليوملا دمحم مث .نوطنا حرفلو
 صصفو .ماشه نبا ىسيع ثيدح

 . هتامحر تو . يطولفنملا يطل ىفطصم

 ةضصختم رتكا انعا :لوقلا نكمي نآلا
 نوربعلا بدالاب ةصاخلا مولعلا يف

 ةشارق تابت .وكسوف ِق ,تنادنخلا

 . ىضاملا نرقلا رخاوا يف يبرعلا بفذالا

 نآلاو . يكسمارج ةاحبسالا اهأدب

 ةعماج يف يبرعلا بدالا سردي
 يبربعلا بدالا أنا سردا بوتسكت سوم

 يتلاسرو .يكيسالكلا .ميدقلا
 يئالمز دحاو .ىبنتملا نع ةيملعلا
 يبرعلا بدالا ,ثيدحلا بدالا سردي

 يلو .دنقشط ةعماج ىف اضيا سردي
 تتيح ناتسكجاط ةيروهمج ةصماع

 روتكدلا ةيبرعلا ةغللا مسق سأري

 بدالا يف صصختم وهو كشنمو
 ةملعلا هتلاسرو .رخآتملا ىكيسالكلا

 نع .هاروتكدلا ةجرد اهب لان يتلا
 ايجروج تايروهمج يف اما .ىنيوزقلا

 يحاون كانهف ؛.ناجيب رذاو اينيمراو

 يف نوصصختتي الثم وكاب يف .ىرخا
 ةقطنم خيراتب ةقلعتملا تاطوطخملا رشن
 كابهق ايروخي ياام .:ناقوقلاءازودأم
 سيلفت يف .ىوق يجولوثميس هاجنا
 تاساردلل زكرم ربكا ايجروج ةمصاع
 ةماعلا تاساردلا اما .ةيحولوثوميسلا

 ةيبرعلا :ةيماسلا تاغللاب ةصاخلا

 ةسردم سسؤمو :.ةيماسلاو 0

 يجروج يميداكالا موحرملا سيلفت
 ةعماج يجيرخ نم ناكو يدوريس
 سسأو سيلفت ىلا لقتنا مقث دارغننيل
 . ةيحوثوميسلا 0 هسردم

 0 ةيروهمج يف تاساردلا
 لح ىلا ةنف اهيف. ةيدالا :تاساردلاف
 .اه

 ةسارلل ةيماسالا .ةكارملا نه كلت
 . تايفوسلا داحنالا 8 يبرعلا بدالا

 ُثَحت هل فيتكيك ميسكم روتكذلا

 داقت دحا يمتاحلا نع ٠ . ىبنتملا نع

 ماع ةيماحلا ةلاسرلا مجرب دقو يبنتملا

 .ناجرخلا نع ثصحعب هلو . ل

 يبال نيتعانصلا باتك نع ثحبو
 ىلع اهيف تهرب دقو. يركسعلا لالملا
 زاجملا هباتك يف ينالقابلاو يركسعلا نا
 نسفن نم ناقلطتلي اناك .نارقلا

 دمحا وبأل باتك وهو .ردضملا

 ىلا عجريو ادج هباشتم عيدبلا باوبا
 نع اتثحب مددق اريخا :دحاو لصا

 يف رقت فوس .«يبرعلا بدال
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 اقوس اغلوأ

 . ىملاعلا بدالل يعوسوملا سوفاقلا

 بدالا نع ةلاقم نيرشع مضي يذلاو

 بداالا نع تاساردلا هذهو .«يىبرعلا

 .يفارعلاو .يبرتغملا ءىنرعلا
 ايريلاف ةروتكدلا تبتك دقو «يروسلاو

 اذه يف رشني فوس اثحب وكشت ريك

 . يرصملا بدالا نع سوماقلا

 نيبرعتسملا نم ديبالا احلا
 نيب رعتسملل ديدحجلا ليجلا نم

 بداالا ةراستةسف .افوسالايف اغلوا

 .تايفوسلا تاتكلا داحمنا ل يب رعلا

 .ايقيرفا لامش بدا يف ةصصختم يهو

 تاراتحم ةعومجم اريخا 1 دفو

 ..ني علا نطولا نم عاملا

 نمو .ءرئازجلا نمو تيدا نم
 . قارعلاو ايروسو رصم نمو .سنوت

 تذاالا راشتسم .فوكامري روغيا

 اذإو . باتكلا داحمنا قل اضيا يبرسعلا

 بدا نع ةلوؤسم افوساليف اغلوا 0

 تت دذدعلا  ةيبرعلا ةعيلطلا

 لولا وخ روغيا اق ءايقنوفا كاب
 مظعم راز دقو . هلك يبرعلا بدالا نع

 ةهراز دلي رخا ناكو .ةيبرعلا نادلبلا

 يديحوتلا رّمؤملا رضح ثيح رئازجلا
 . نيينيطسلفلا باتكلا داحنال

 ةغللا ملعتي أدب هيا وطنا لوقي

 أدي «ةريقع ةنسدابسلا نس ىف ةيبرعلا
 . ةينيطسلفلا راعشالا نم ةعومجم ةمجرتب
 يف ةيسورلاب ردصت هعومجن لوا تناك

 ققح نيحلا كللذ كدمو . 19“ ماع

 ل اناقتك ني رشع. نم رثكأا مجرتو

 . حلاص بيطلل مسعرب .برسعلا
 ةعومجم همدق ام رخاو .راظو رهاطلاو

 ؛بايسلا ركأش ردبل ةيرعش تاعومجم
 امكو .روبصلا دبع حالصو . لقند لماو
 فيرعت ىلع ةبصنم هدوهج ناف لوقي
 انئاريجب قايفوسلا داحتالا بوعش

 .ةيبرعلا بوعشلا بدا .نييبونجلا
 نيعبسلا تاونسلا لالخ مت هنا لوقيو

 ةيكارتشالا ربوتكا ةروث ءدب ذدنم ةيضاملا

 نم ناونع فاللا ةنسمخ نم رثكا تنخرت
 . ةيسو رلا ىلا ةيبرعلا ةغللا

 هنا .فوكامري روغيا يل هلاق ام مها

 دادعالا يقايفوسلا داحت الا يف ل اعفلاب أدب

 بدالل ةلماكتم ةيرنخ يقام ادصأال

 ةمجرتلا ةيلمع عضخم ال ثيحب .يبرعلا
 لعفلاب عمتجا دقو . يئاوشعلا ءاشتنالل

 نولتحم نيشلا نييرعتسللا نم ددع

 ءاوس .. ةيلوؤسملا زكارم يف ةماه عقاوم
 .ةيموكحلا وا ةيملعلا تاسسؤؤملا ىف

 عو رشم نادال سسالا اوعِضوَو

 ةلماكتم ةيتكم نييسمأت وق .ددخم

 نيرشع يف عقتس .يبرعلا بدالل
 متاهسم يباح جقيس دل لكك < ءادلجت

 ةديدع جذامن ةعوسوملا . ةهحفص

 رصعلا ىتحو ميدقلا يب رعلا بدالا نم

 . لهاا رعتشلا نم أءدب .ثيدحلا

 .ةفلتخملا يبرعلا رعشلا لحارمو
 ريطاسالاو .ةليلو ةليل فلا تاياكحو

 ميكحلا قيفوت تافلؤم ىتحو :ةيبرعلا
 بيحنو نيسح هطو يناحيرلا نيماو
 .ةثيدحلا لايحالا ىتحو .ظوفع

 ماعلا ُِق لواالا دلحملا ردصت فوسو

 ةغللا ف ةلماكتم تابتكم كانه . لبقملا

 .؛يدنفلاو .يزيلجنالا بدالل ةنسورلا

 كلتو ؛ ؛ ملاعلا بادا دالجسوب د « ىنيصلاو

 هذه ٠ لم اهيف ردصت يتلا ىلوالا ةرمملا

 دهعم .ةيملع زكارم ةدع دهحلا اذه

 ايس و ايقيرفا دهعم .قارشتسالا

 لوقيو .يقايفوسلا باتكلا داحتاو
 هذه نا  هعم يبأرو  فوكامري روغيا

 بداالا ميدقت ليبس ُْق ةداح ةوطخ
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 ا 9 !إ © و

 0 عز ىلع .ةرورضلاب ءاهسفن
 : .ىنفلاو حي تكفلا

 ه2 نم ةييعللا ع .عبياسلا

 اماردف .ةيليجستلا (نيسلا تقلطنا

 عئافوو .ترحملا ناحلاو 1 عقاولا

 نم اريث ,ثأت دشاو ةوق رثكا .ودبت 20

 نأ نع ةالضف .ةيئاورلا م عد

 بف يذلا ريبكلا لمعلا مق

 (ليسلا ىف .روصملاف «ةيئاورلا 1
 وه .برخلا ءانثتا ةصاخ .ةيليحستلا

 او تارئثؤملا لحسمو ) جرخمم لا

 جراشلا ان ةرقوي ام لع ديتسي يذلاو
 ءاوس .سانلا وا لاعقلا ههج وا

 ءرظن تاهجو وا تاقالع وا ثادخا
 وا ةزهاج تاهوي رانيس ةيا نع ادينعن

 .افلس ةيوتكم

 ناديم ديدج ليج لخد نابل يف
 .يدادغب نؤوورام : ٍويجستلا مليغلا

 ناج .روربس ىينيه .راجحخ قيفر
 هيجور .بعص نلسوج .نوعمش
 سرد يذلا ليحلا اذهو ::تفانسع

 ةيبرغلا دالبلا نم ديدعلا يف (منيسلا
 لمعلا هراوشم أدي يذلاو .ةيقرشلاو

 1 . ةينانبللا برحلا فصاوع مدقم
 .ىريل ءارولا ىلا ريظني نا هل نكي

 ؛ةيئاورلا ةينانبللا |نيسلا كلتب .رثأتيو
 ةيئانغلا .ةيهاللا .ةيراحتلا

 تحسن يتلا :ةديلبلا .ةيضارعتسالا
 ةيرصملا (نيسلا عاونا رثكا لاونم ىلع
 . ةفاخسو ةهالب

 ضبين عم هبلق قفخم ءديدج ليج
 ,ةرثعتم ةدالو دلوي ءديدج نانبل

 .دهاجينو . .مدلاو رانلا طسو .ةيساق
 ةهجو نع ربعي نا ,ةعاجشو .بأدب
 دعب «ةيئاورلا امتيسلا لقا نيم. .ةرظن

 ١ نايأ /١1 ا افلا نقلا اموال

 سا رفلا

 2 يأ يلج راب ولي جفال,
 ع 3#

 ا

 .ةليجسلا مدلفالا تارشع مداقذا

 همليف ارخؤم ققح .راجح قيفر
 نا دعب .:راحفنالا) يناثلا قتاورلا

 لأ دعبو ٠ ”أحلملاو لوالا همليف جررخا

 ةعزن تاذ . ةيليحست مالفا ةذع مدق

 .رابيا» لق :قسيراسبي :ةبموث
 و «تلقلا ٍِق نائيلا و «؛توينيطسلفلا

 . (مالسب نوشيعيا

 همليف يف هيولسا ناك امكو .انه
 ديهاشلا اعاد ءلوالا يئاورلا
 وهو :ةيئاورلا دهاشملا عم ةيقئاثولا

 ةزيم ةمس ناوكيس .وذبي |ميف .بولسا
 .هقبطي .ةديدجلا ةينانبللا [نيسلل
 .قالخ وحن ىلع .ددجلا اهناسرف

 ليها دعب يذلا ؛احلملا» ِق

 . ةيقئاثو لجست .نيوانعلا روهظ لبق

 بلق يف ةرئادلا كراعملا قم اسنقوط

 ةعومجم راحح قيفر مدقي .توريب
 < انتل .لاجر : نيينانبللا نم ةليابتم

 . مايا ةدع نوثكمي .لامطا «بايش

 .رتوتو قلقب .. ناو رظتني .احلم لحاد

 نم نوجرخي يك كراعملا فقوت 0

 ةعومحملا هذه لالخ نمو . .احلملا

 مهرعاشم دصري نا راجح لواحي
 بابسا مهف ةلواحن بناج ىلا مهراكفاو
 .برخلا هذه رارمتسا

 يضأملا ىلا ةدوعلا

 راجح قيفر دوعي «راجفنالا» ينو
 ماعلا ىلا ؛« تاونس ةدع يضاملا ل

 ف برخجلا تعلدنا امدنع ءوا/له

 اهماببسا نع مليفلا فشكي فشكي تامدقنم

 : .اهروذدجو
 اجلملا نم هلاطباب راجح قيفر جرخب

 ملاعلا ىلا .لوالا همليف َِق .قيضلا

 رودت ثيح (راجفنالا» يف عسساولا

 ةعماج ىف ءاهلمجم ق لديح

 ميئاقاجتاي :ءاجاسش نيب ءشوروب
 .ةذتاسالا نيبو .ةضقانتملاو .ةنياستملا

 .عراوشلاو :ةعماخلا ةحاس يفو

 همليف و و .فيرلاو .يحاوضلاو

 ةئفادلا تاقالعلا تا رضع لالخ نم

 9 قاما :ةيفاللاو

 دلا .حاوزلا .ةيهاركلا .تاموصخلا

 دعب , : : ردحغلا» سءاذحقلا «قارملا

 .' 2 595 "8 ْ 7 اللا 3 0 3 5 -

 222 م5

 .ةيسايس ةيفلخ ىلع رودت تاقالعلا

 3 عضت .ةيداصتقا .ةيعامبتجا

 يلا ىوفقلا كلت مفاد ءاهراتعا

 عفدلا يف . ىيساسا وحن ىلع .مهاست

 .راحفنالا ةظحل ىلا .ثادحالاب

 وجلاو .٠ ةيلطلا بارضاب منايفلا أدبي

 . مويغلاب ءىتمي قفالا ناي ىني ماعلا

 ديحملاد بع زري ةعماجلا ةذئاسا نيب نمو

 :ةبيلطلا بلاطل مهشتملا .بوذج

 نع عافدلا يف مهقح نع عفادي يذلاو

 ةقاللعب طبترب يىيبشو . مهرظن هةهجو

 نيلدام .تابلاطلا يدنا 5

 :خاوزلا نم اتقؤم

 هريسسغت /ِ جةثأ مليفلل 17

 رظنب ال .ةعماجلا لخاد . تاعارضلل

 يف ءاهغا ىري هنكلو .لايجا عارصك اه
 نع رعت .تاءامتنا عارص .اهرهوج

 .ودبي نم .ةبلطظلا نيب نمف . حلاصم

 ءايعاطقا . هرعاشمو ٠ هكولسو .هركفب

 هنأ حضتي نم مهنمو ءايشاف .افلختم

 .ةرينتسملا .ةينطولا : خياولاب عششي

 نم .جضائلاو قهارملا مهنم . . 7
 دع سال قايل 1 نأب نمي

 نانبل نا ئري نمو . نيينيطسلفلا ةيضق
 اج مدا ع

 ول . لضفا وحن ىلع . شيعي نا هنكمي
 . عيمجا نع لصفنا

 .عيمجلا نين تاعارصلا بشتنتو

 نيب برقي نا ةعماجلا ذاتسا لواحيو
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 ررحتم نانبلب رشبي ناو .رظنلا تاهجو
 .ةرمدملا .«ةقيضلا تايبصعلا نم

 دهشم يف .ضرعتي .هسفن وه .هنكلو
 . :هلايجغا ةلواع لآ .؛ةرايجب كفيم
 هب ضبيرتي قئادحلا ئدحا مالس ىعف

 .مهدحا هيلع ضقني .بابشلا ضعب
 نا ثلاثلا لواحي انين رجالا هعفديو

 .داتسالا مواقيو ءرجحيب ا مش

 . ةبوعصب ذقنيو
 ةلوؤسم عم راجح قيفر لدجيو

 دهاشملا .يلوبرداباب لاون جاتتوملا
 .ةيئاورلا دهاشملا عم .ةبيليجستلا

 ةدايز ىلا ىدؤت .امامت ةقفوم ةقيرطن

 ىلع رودي ام رودخل جرفتملا كاردا
 دعا لاس امدتعف :ةينابللا' ةخاسلا
 ِق ةحلصملا بحاص نع ةيرتالا

 7 ةباجالا ّىل .:ظوللا ريمدت

 تارئاطلا فصق لالخ نم «ةيقئاثولاو
 ةينيطسلفلا عقاوملل «ةيليئارسالا»
 راصح دايدزا عمو . .ةينطولا ةينانبللاو
 ذاتسالا نيب ةليمحلا بحمللا ةقالع

 اهدض ضعبلا فقي ىتلاو .ةبلاطلاو
 نونجلا راضحلا اذه قفاوتي .نونجب
 لاثقلا سوما عم (ةصاخل ةقالغللب

 ةيليجست ظئارش .دهشتف .:ماعلا

 ةبرع قوف مهو .تايشيليملا ضعبل
 .مهصاصر نوقلطي .ةيركسع
 لاجملاو. «ةيويبلا هاا ىف ةانيزتنسس

 . سانلاو :ةيراجتلا

 بتاك راجح قيفر حومط نكل
 ىلا  روضملاو جرخملاو ويرانيسلا
 ىلا يدا كاببل نع ءىش لكوا مييقت
 يف ءادج للا يرانيسلا طوخ يحشت
 .انهشم ناكول ارك .ةتةازجالا كعب
 دارا .روصمك :.هنا ودبي |ميفو .ءاكبترم
 ضعب ىف .ًاحلف .هتاردق دكؤي نا
 ريوبصت قا لابسرتسالا ىلا 'قابحالا
 . .ةيحايسلا توركلا لاح ىف رظابتم
 نيم «ناتبلل لخاد كفنلا .ىليفلا نا آلا
 عمتجملا لخاد بلسلا لماوع ءالحيب انل

 قورفلاو ةيفئاطلا 0 مئاقلا .نانبللا

 خورشملا ىلا رقتفي يذلاو .ةيقبطلا

 يذلا تقولا تاذ ين .دحاولا يموقلا

 و .ةيجراخلا ىوقلا رود هيف زربي
 ايا ايوب ىتلا .ديدحتلاب « ليئارسا»

 بلسلا لماوع راثتساو رارمتساو
 , ,ةيلخاتلا

 دحا .ةيابنلا ىف .:ةراحفنالاو نا

 .ةديدجو ةداج ةيئانيل انيس رئاشب
 برب يذلا راجح قيفر لاثما اهعنضي
 هذهو شكلو .يمادلا هعقاو نم

 اروعشو اركف .هبلق يف شيعي .هتميق
 ىلا هيثيعد ونري .الماو اصهو ادسحو

 وهو .مائولا همعي .ءيضم لبقتسم
 .«راجفنالا» تابسا .ىعوب ءانل رسفي

 ارو را جر بتاج ر # 7
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 ةيقارعلا ةنانفلا لاعا نرتقت

 نيج نيك ماقلابس هبا لام دامه
 دوعت ىهف .ةشيرلاب اماما [ا)

 يف .ىلوالا مسرلا لجارم ىلا ملقلاب

 ام مسري يكل رجحلا ماما ميدقلا

 وا ةيروطسا ةركف نع ربعيل وا دهاشي

 اهضرعم ميقت ذإ يهو .ةيلايخ

 فاورلا ةعاق يف لوالا ىصخشلا

يكل دهتجن مناف 0دادعبن
 انقل مدت 

 تابماسر. نيب ةزيمتم ةماسرتا لوا

 تلمكتسا دق نوكت نا دعبو .اهليج

 ىضاملا يف ةئراق .ةيريبعتلاو ةينفلا اهتادا
 يداؤ يف مسرلا بيلاسا ديعبلا
 اذإو ءاديدخحت .لينلا ىداوو نيدفارلا

 ىلا لوضولا يف اهتقبس دق افامعا تناك
 كلذف .ءاهضرعم ةماقا لبق .سانلا
 ناك ركصلا متاح يقارعلا دقانلا نال

 لك يف اهل اينف المع مدقي نا ىلع صرحي
 .ةيروهمجلا ةديرحل هبتكي يدقن لاقم
 ةماسرلاو دقانلا بأد يناقث ديلقت وهو
 نم لكشتتف .نمز ذنم هب مايقلا ىلع
 .مسرلاو ةيدقنلا ةسرامملا .نينثالا
 يف ةيزاوتم ةميق رشؤت ةيفاقث ةمالع
 :دحاو نا ين نيملق زاجنا جامدنا

 بدالا يف ةيدقن ةيؤر مدقي لوالا
 . نفلا يف ةيحور ةيؤر مدقي يناثلاو

 فوصت يف اديعب بهذت هللا لام ءانه
 اهنا .ةبهر الو زئاغ الب .ةنبحوللا
 هدودح صلاخ بكرم ملاع ىلا هجوتت
 . ةركاذلا قئوت الو زمرلا يكاحت ال ةينهذ
 بو رهاب ةيريبعتلا اهتليسو طلتخم ذإو
 .ةليخملا ىضوف ىلا ةايحلا ىضوف نم
 نيناثف تازاجنا ىلا مكتح |منا اهناف

 مسرلا نيب ةقالعلا ةعيبط ةمساح .رابك

 وساكيب رحب يف ةضئاخو .ريوصتلاو
 رظانم مسرت ال يهف .وربم ناوخو
 يف ىأ يح قاوا قوس يف رخل ةيعيبط
 هماوق يبيكرت نف ىلا اجلت لب ىهقم
 الا فقي ال ىذلا ةكرحلا ريثك ناسنالا
 . ىرخا ةرم كرحتي يكل

 امكرمالا لجعتست نا اه نكمي ناك

 ميقتف .نيرخآلا لثم وا تايرخآلا
 نوكتل ..٠تاونس لبق اًهانعال اضرعم

 .ةيليكشت ضراعم ةدع نألا اهتليصح

 .ةهجاوملا ماما .اريثك ثيرتت ابنكلو
 03 لواآلا وه ءاذه اهضرعم نوكيل

 هب .ذيمتم زاحعتا ىلا رظنلا تقال .ابتايح
 .هيف اش دهشي ىنف عاقيا ةايحلا يف

 كلد .ءاوس دح ىلع نف داقنو نونانف

 حيرشتلا ىلا أجلت ال هللا لام ءانه نال
 .نوماسرلا ةذاغع هيلا اجلب امك ناهسحلا

 ميطحت ىلا اهعفدت ةيريبعت كلتمت يهف
 اه رفويو .دسحلا ةيئقتو لكشلا دويق
 اهلمع ةادا وه يذلا صاصرلا مدقلا

 ةذفان ةيؤراهومت يتلا ةيرحلا هذه ىلوالا

 نائفلا تازاحيناو براجت ميمص يف
 . ميدقلا يقارعلاو يرصملا

 يناقثلا ررحملا

 هيمجراتلا ةركادلاب راهب داعحا د6 د( زان كيتا
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 : يركسعلا لاله وبأ لاق

 نوقرفتم ىأ ٠ .«فايخأ سائلا : لثملا

 .ةفلتخ مهقالخاو

 دحاا | نوكت نسرملا قف هلصأو

 ا اب تب ءاقرز هيئيع

 مهقالخا ىف سانلا فاللتخأو فيخلا

 نا مهاعفاو
 ام ريخب سانلا كارت ال : اولاق

 دال ءاوكله اووتسا اذاف .اوتيابت

 اووتسا اذاف ءرشلا سانلا ىلع بلاغلا

 ناسا
 رلا لاق

 ميشا يق [ ةحادجو مالا
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 هدآلا تيب مهعمج يولكت

 مهنا هاثعمو .ضرالا ميدأ :: فارم

 ا . مدا ىلا دوعجري

 : مدالا كتيب ليفقو

 0 وك دسك نع ؛:ناكسالا

 معنكو .مدالا تيبك مه : نولوقيو
 لاقيو .نوفلتخم مه يي .ةفدضلا
 .امهايقاسو نافلخ .افلتخا اذإ نيئيشلل

 .ةلعصم امهدّحا ناولد ىا

 : ةرنختم ىرخألاو

 طوق سانلا يف مهلاشما نمو
 . ةجاحلا ردقب سائل سانلا

 ناسحاللا ديبع سانلا مهوقو

 . اولهج ام ءادعا سانلا : مهوقو

 دع ا وورد صو وع د ا جوا تيك نا 33 ويقا#

 اي 6 رج ا 0

 لاللتحا نينا دال 1 كين

 ةليهجلعا َلِكاَف 4 . ةرصبلا شب

 دقف «كللدب (ناخ ىلع دو 1

 20 لا علا لئابقلاو

 ةليبق تناكو .ريمدتلاو ببهلاو لسقلا

 رفات حخيشلااهسيئرو (قفتنملا)
 هذه نم ىئاع نم رثكا :نودعسلا
 لاجر رطضا ام .ةرصهدملا "علا دج 09057 2

 .دودسلا رسكب مايقلا ىلا قفتنملا
 ةميزه ةريغملا ةيناريالا ةوقلاب اوعقوأف
 يف 7١ا/8 ناريزح لئاوا يف ءاركن

 يبرغ (ةليضفلا) ب فرعي عضوم
 .تارفلا

 راغأ 1ا/// ماع زومت علطم يفو
 (ريزلا) ةنيدم ىلع (ناخ يلع دمحم)

 .اهلها لتقو اهتويب قرحو ةنمآلا )١(

 عب وع دو ا موا ووو سوو لاعم وج فوج # ن»# 1 و و دو

 3 3 ني هو + 3# 8#

 ةمعط اهكرتو 0 انج اسك ىبسو

 ىلا ةركنملا ةميزهلل اماقتنا ؛ناريشلل

 مث (ةليضفلا) ةعقوم يف هشيجب تقحل
 (ةدبيوك) ىرق ىلا ٍيناريالا شيحلا مدقت

 - ريبزلا نم تارتموليك ةدع دعب ىلع

 ريبزلاب هولعف ام اهب اولعفف
 .ريمدتو فرحو

 لئابقلا راصتنا نا .هيف كشال امو
 ةطقن ناك (ةليضفلا) ةعقوم يف ةيبرعلا
 دقف .لئابقلا هذه حلاصل ةماه لوحت
 تمظحو ٠ سوفنلا ل ةقثلا يتندانعاأ

 فرطلا ناو. ةصاخ .ةازغلا تايونغم

 وه امك (*) (مظنم ًاشيج نكي مل رصتنملا
 .ودعلل ةبسنلاب لاحلا

 (دوعسلا عل

 لتف نم (؟١)

 رئاشعلا ءانيا هفضل مل ةيملق ةروص

 لوقي . . سرفلا ناخ قفداض زهج)

 ةيحل هل ظيلغ ظف لك نمو لا

 قرسك ةبزارم اللا بيلاأك اقوم

 تبرع ًايهتف ينور رق هيما ق 5

 .ةليضفلاب ىمسي لحم يف مهل قفتنملا

 ىقتلاو ؛«هتبرغ.يف تارفلا نم ابيرق
 طلتخا دقو. ةهرب آلا ناك اق ناعما
 مهيف تبعلو .شيخلا كلذب برغلا
 عمرا امنأك برسعملا فوتس
 الآ ناسبنلا :هتتسا انف .. : ةيقوهتشلملا

 اولوو يملا ركسع ل .ةميزهملاو
 .رابدالا مهنم برعلا تمزتلاو رارفلا

 هببسو ٠قرفلاب ناك مجعلا لاله رثكاو

 تا رفلا 0 نا وهيل سلا هنا

 هر ليخ 7 اودوحتا معاق هان

 .ودنعلا فلخ فافتلالا ق ةديدش ةفخ



 ركسع كاله يف ببسلا وه اذه ناكف
 م ةميزهملا 3 تتح ال مهخال مجعلا

 لجال تارغلا يف لوزنلا الا ارفم اودجي
 مهشحلف .رخالا ربلا ىلا اوموعي نا

 جايرسلا قبست ىلا مهويختت برعلا
 .(8) «ءاملا يف مهو مهنونعطي اوراصو

 ةنالح يبإ ةعقوم
 . سرفلاب تقحل ىتلا ةرارملل ةجيتنو
 ةليبق ريمدت ىلع يناريالا مكاحلا ممص

 ةوق ةرصيلا نم تكرسحتف .(قفتنملا)
 لمحت ءاقروز ةرشع ةيناث عم ةيناريا
 اكرات .قفتنملا ىلع موجهلل .عفادملا
 (ناخ نيسح دمحم ) ىعديو هداوق لجأ

 (ه) يدنج يفلأ عم ةرصبلا ىلع اظفاحم
 يتيوت ةيبرعلا رئاشعلا معزتي ناكو
 ىلع ةؤالع .نودعسلا رماثو هنلادبعلا
 :01 يواشلا نام يلس

 ديب ىلع( ةناؤلع يبلزا ميضوم كلو
 (ا/) ةرصبلا نم ارتموليك نيرشعو ةعبس
 نا قفتنملا لاجر نم ةوف تعاطقسا

 فافض ىلا يناريالا شيخا جردتست

 قفتنملا ةوق تناك امنيب «برعلا طش

 لجر فالا ةيناث نم ةفلؤملا ةيسيئرلا
 ناكم ىف طبارت .نودعسلا رماث ةدايقب
 19/0/68 لوليا ١١ يلو .يويح
 يلع شيج ةدماع قفتنملا تاوق ضرتعت
 برعلا طش روبع دارا نيح ناخ دمحم
 .(8) لبق نم ةدعم تناك قراوزب

 لئابقلا موجبب ةكرعملا تأدبو
 مهيف اوراثأف . مجعلا دونج ىلع ةيبرعلا
 فدهتسي موجهلا ناكو . علشاو بعرلا
 نم لاطبالا نكمت ثيح .ةلمحلا ةدايق

 ةلمحلا دئاق (ناخ ىلع دمحن) لتق

 . هيوخاو

 هبصن يذلا خفلا قبطا كلذ دعبو

 رسل سأر ناك دققف . سرفلل برعلا
 نم ربهنلا رصختب اطاحم ٍناريالا
 ناك ذقف «تلاغلا بئاجلا انا .نينئاج
 .عبارلا بناجلا اما .عقنتسم ىلا دوقي
 نودعسلا رماث خيشلا هيف زكرتي ناك دقف

 ؛ياريإلا موجها أدب (نيحو .هلاجرو
 ودعلا ابحاس . ةعاربب رماث خبشلا روان

 جرح لك قلغا اهدنعو . عقتتسملا ىلا

 يف طبختت مطويخ تناك انيبو . مهماما
 .ءادعالا ىلع ٍنويقفتنملا عفدنا .نيطلا
 مهنم جني مل ةقحاس ةميزه مه اوعقوأف

 نويقفتنملا دقف (منيب (4) ليلقلا الا

 كلذبو )٠١( طقف ًاديهش نيرشع
 ةميزه عنشا برعلا لاطبالا ققح
 مهثنج تلظو .ماجعالا ةازغلاب

 اهنم نتنا ءًارهشأ ضرالا ين ةحورطم
 )١١( رويطلا اهنم تعبشو .وحلا

 ادهاش مهالتف ماظع سادكا تلظو

 ةلاحرلا اهدهاش دقو )*١( لماك ليحل

 ةيدابلا يف ةرئانتم (روبين) يناطيربلا
 ةكرعملا هذه نم رهشا ةتس دعب ةيقارعلا
 )١7(. ةرفاظلا

 راصحلا تحن ودعلا

 ىلع ةيبرعلا لئابقلا راصتنا دعبو

 تطاحا :ةنالح يبا ةعقوم يف سرفلا
 نيسح دمحمب ادح ام .ةرصبلاب مهب
 ىلا نيثوعبملا لاسرا ىلا ناخ ةمه ىلعو
 نيلماح (زاريش) ةيناريالا ةمصاعلا
 قداص) عفدناف .ةثاغتسالا تاءادن
 ةوق سأر ىلع ةرصبلا ىلا اعرسم (ناخ
 اهلصوف , سراف فاالا ةعبرا نم ةغلؤم

 ررق مث .1ا/ا/8 لوالا نوناك 74 موي
 ًءاغتبا نودعسلا رماث خيشلاب لاصتالا

 هبلط ضفر خيشلا نكلإ حلصلا بلطل

 قداص رطضا ام )١4( اعطاق اضفر
 ءزج رخآ عم ةرصبلا ةرداغم ىلا ناخ

 راذا نم رشع عساتلا يف هتاوق نم
 نفس ترداغ يلاتلا مويلا يبو . 4
 ةدئاع ةرضنلا :ءائيق نييراقلا لوطتسالا

 لالتحالا ىهتناو )١5( اهيناوم ىلا
 ةميزبم اونم نا دعب .ةرصبلل يناريالا
 يتلا ةبلصلا ةيبرعلا ةدارالا ماما ةقحام
 أوسا يف اهسفن نع تربع نا تنبل ام
 ريبعت غلباو عورا ناكف فورظلا
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 يلوا اب صاصق ةايخا 6 مكلو)

 .(بابلالا

 رعشلا يف ةرصبلا ريرخ ىلص
 هز رحا يذلا ميظعلا رمظلل ناك دقل

 هادص مجعلا دنح ىلع برعلا دتح

 ذإ .يبرعلا رعشلا ناويد ين يودملا
 لئابقلا ىلع ءارعشلا نم جوف رطاقت
 نئاربا نم ةرضبلا ثررج ىلا ةيبرعلا
 محاللملا كلت ييحتل « نرسفلا

 ادحامت «ةدلاقلا ٌةيلوظبلا تاراضتنالاو
 مهئاذهاب ءارعشلا مركت نا رئاشعلاب

 ةعصرملا فويسلاك .مجعلا شويج
 .اهريغَو .ةالخملا قطانملاو ,رهاوجلاب

 رغاشل ةديضق .«ةيلع انتزتكع انفو
 (يواشلا ناميلس) اهيف يبحب لوهجم
 ةكرعم ْ كراش يذلا يب رعلا ميعزلا

 : لوقي ذإ ةرصبلا ريرخت

 هماشل ىذلا ناييلس اذكهو

 0 , دادشلا ةربابحلا حيز
 هه

 هريغ مئازع تخسفت اذا دسأ
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 ةييبرغلا ةفللا رارعأ
 .ًاعم ؛رصاعملا» حيصفلاو جرادلاب نيئدحتملا ةنسلأ ىلع ةعئاشلا تايلكلا نم

 . شايقلا هنا جيسنلا نع مهوق بلغ ىتح ةباتكلا يف لامعتسالا لخد اميو
 عمسن مل .«ش م ق» ةداملا العف اولمعتسي ملو .ةشمقا ىلع ةملكلا نوعمجيو

 ىتملك ةشمقالاو شايقلا اتملك غلت مل نثلو . كلذ ىرتشا ىنعمل «نالف شمشت

٠. 

 نم ريثك يف اتبلغو .اهانعمل يبرعلا ناسللا اتلخد امهناف .ةجسنالاو جيسنلا
 ٠ جرادلا ناسللا يف اتداسو .

 . سوماقلا حرشل ةرابعلاو  ةغللا بتك يبو
 :٠ ةعئصلاو ؛مضلاب١ هحوسند و نيسلا رسكب هحسني : بوتثلا كتئاخلا جيس

 .(سلجبو دعقم نزو ىلع» جسنملاو جسنملا وه جسنلا ناكم مساو .ةحاسنلا
 ملاو

 . جيسنلا عنصي يذلا وه جاسنلاو . جسنل لا ةادا «ريثم دزو ىلع» جس

 هبشا جيسنلاب هنال «عردلا» درزلا عناص ىلع اضيا قلطتو
 : لاق .ميدقلا اهانعمو حج سس نإ ةدام لصا كلا ةراشا ةعللا سيياقم 2

 : ميجلاو نيسلاو نونلا
 . صرع

 ؛ لاق نمع لقنو

 ىندا يف ءىشب ءىش لصو ىلع لدي دحاو لصا . جمس

 هذه يفف .بارطضالا وه «ج س نا ىنعم لصا نأ

 ناحير  ةلوادت هرواعت اذا  ناكملا يا عبرلا حيرلا جسن : برعلا تلاق
 . ضعب ىلا هضعب تبحس يا : بارتلا حيرلا جيسن : اولاقو .اضرعو الوط

 ءاملا جسنت حيرلا : يبرعلا ناسللا يفف .ءاملا ىلع حيرلا لمع يف لاقي هلثمو
 . كحلاك قئارظ هل تجحستلاف هنم تجرخ اذإ

 .زاجم هنأكف .جسن هنا ءاملا ىلع هعمجت ام ةئيه ىلع وا .ةسبايلا ىلع حيرلا هعمجت ام فالتثا ةئيه ىلع فلتأي ام لكل اولاقف مالكلا عستا مث
 هنا  رضاخلا رصعلا يف - انلوق هنم بيرفو / جاسنا تاذكلل مشوق اله لثمو

 جيس نم
 329 ا

 هرادب لاجرلا لاما طحتو

 خوتت لامجلا لزب اهنأكف
 : الئاف ةرصبلا ريرجم ىلا ريشيو

 ا ومث ت د مهقعصت عض 0-1 وف اوعرق

 خضرت ةجاجزلاب ةراجحلا نإ
 انت ا انآ 1 ٠

 انهلل اروكو مهماه تريح

 خرفا كتافهرمل مالا اذكو

 اياك عاقبلا كيئانو تددعأو

 خطلم فولخلاب ىشو تابلج
 ةناك ودعلاب كفقيس:باسناو

 خشفت ةراجحلا ةعباطب مس
 عيدي 5018 )1١0(

 شماوهاو رداضملا

 ىف ةربضبلا دباعلا دمحم حلاص .د )١(
 .١ةمهر/ .دروملا ةلجم .ةنحملا تاونس
 . 2 نص

 : سروؤي ءالغ .ذ (؟5)

 يف مهعامطا ىلع ادر : كوماسلا ماسح ()
 ّ / م ددعلا (ةيبرع قافاو ةلحجم .ةرصبلا

 دهعلا ِق قارعلا

 رعاشلا نا موق لثمو .لايخلا

 . 584 نص 1958٠١. دادغب

 نوسخخو ةسمخ : يناولخلا نيما خيشلا (5)
 .فلاسلا ردنسملا .قارعلا خيرات نم مناع
 نص .نلبصلا نمفت : نسوي ءزلج .:ج(8)
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 .ردصملا سفن : كوماسلا ماسح (5)

 سفن ؛ نسروب ءالع .د (1/)

 ”ةررادندلا

 رص .ردصملا سفن : دناعلا حلاص .د (8)

0 

 سيلالتحا نيب قارعلا ؛ ردصملا سفن (9)
 . يوازعلا سابعل

 )١١( .زادصملا نسفن ٠
  51خيرات نم اناع نوب ةسع

 .قارعلا

 .ردضصملا سفن : دباعلا .د(١؟)

 .ردصملا سفن : : كوماسلا ماسح )١(
 . 7954 ص

 , 49 نص .ردصملا سفن : دباعلا 314

 ص .ردصملا سفن : سرون 3 6120

6 . 

 ص .ردصملا سفن : كوماسلا ماسح (15)

 . (فرصضتب) 4

 نع القن 7706 صض .ردصملا سفن )١0(
 حلاص دمحمل 2.” كح تايلآلا بل

 .يدرورهسلا

 روصو وم

 77 1- تلفن دق دج 7ك



 ”هةحفصلا هذه ردسصصتن يتلا ةلبلقلا روطسلا

 سكعت نا ةروركلاب: سيل هناو .ّرح رقم اهنا لوقت
 ءاهيف ٌرشُن ام ًابأر نا ركذأ ال: :كلذ عمو :ةلجملا يار

 اهفقوم الو ةلجملا طخ ضقاني .اهوردص ذنم
 ظ .يسايسلا

 ةيرجتا ييريذتقت يف  ةلمجت باولجياو .*
 ةعيلظلا» رم نم ةيضاملا عيزالاتاوثسلا
 ةلجم ينا نا اهتلضحم يف تسكع يتنا . ,ةيبرثعلا
 ايوفع :اهتسفنل مهيسرت نا ذدال .ايسانيبس ةمزتلم

 نم هناو, .اهتارقو اهئاقدصإا راطا :ةيسرامملاسو
 نم عض ,نيتم دؤلابنم طيخ  اهطبرق#ال,نا يقييطلا
 عضمت ةلجملا نال. ال .ضقاشم رخا زاطإ يف هسفن ىرب

 ,هرشني نود لوحت وا ,رخلإ,اهرثنم# رخآلا*يزرلا
 طيكف نال لينآلا ىتتك ةوم انيذل عر صحب ةلاموهو
 ال هملق ربع اهعم لصاوتي نمو :اهئاقدصاو اهنارق
 يف اهعم نيائتلا دودح نع ٍهفقاومو هنيوكقنن جرخي
 يف ضقانتلا دح ىلا اهعم لضي:الو .ليصافتلا
 .ةمزتلم ةلجم وح يف يعدبط رما كلذو .تايساسالا

 اهفقوم دودح مسر يف ككصضافنلا ىلع ىتخ"ةصيرح
 ”«وضوب ينايسلا

 يارلل لاحم ةمث نا كشالف .كلذ ادعام ىف اقا

 لاجملا ىف زربي امن رثكا كلذ زربيو .ذاضملا يارلاو

 ينماه#و ودب و -قياينلا :ةرئاوج عستك كيح ينقال
 يتاأي يك .ًانايخا ًايجاوو لب .اعؤرشم فالتخالا
 وا حاجنلا ىدم ىلع ةرظنلا يداحإا ريغ ةكحلا

 يباجيال ااهيهجتوب ةيرجتلا«بناوك ىلعو :قافخألا
 .يدلسلاو

 ىلع ٍليلد وه ام ردقب:للخ ىلع اليلد.اذه سيبو ..
 ةيهامل هروصتو .هتاعانقو هسايقمو هترظن لكل نا
 اجوزمم كاذ وا روصتلا اذه ناك ول ىتخ .جاجنلا
 اهيلع قفتم هيش دعاوق ىلع ازكترم ال .يصخسش جازمب
 .قافحالا وا جاجنلا سيباقم يف

 نحنو لاؤسلا لع حلي اذال ئردا ال انه نم
 ةعيلطلا» نوكت نا حلحو ,.سماخلا ادماع ليقتسن

 انم اهخارقو اهتئاقدصا ةرشادب اريدك ًاعورشنف ؛ ,؛ةيبنرعلا

 نم نحن نيا : نادبجولاو نهذلا يف ارضاح لاز
 نِيأو انحجن نيا ؛ هقيرط ىلع انعظق مك ؟ملحلا
 ؟ انقفخأ

 نع ةجزاطلا ثايركذلا ظيرش عم ةلئسالا رّبكتو
 يبيزجتلا ددعلا رادصأ تقيس يتلا ةلحرملا دهج
 رودح' ىلإ لصت ىيح ةسفن نآلا يفةرغصتو' !لؤالا
 يناينلا انطخ سقم فدهب :.ليصاقتلا نع لاؤيسلا

 مهالا زصنعلل اناسح بسخي ال نم أظخ ىف عقن المل
 ::: ءىراقلا مارتحا ؤهو

 0 0 0 0 ركل الربا ١ 00 00 0 ديفلا- . يب نيرعلا 5 ةعيلطلا -

 . ةحفصلا هذف

 يووحل رخؤبم
 نينمؤملا اهئاقدصاو ةلحملا

 ف هئارابهنم نولطب .هطخب
 :ةيبرعلا ةايحلا نتأوخ“فلتخم

 سكعت نا ةرورضلاب سيلو
 .ةلجملا ةسايس مهؤارا

 .٠ اانتاوطخ وطخن نحئاالهو .تّرم'تاونست عبرا .
 .ةللابوه غليجلاو .سماخلا ماعلا ةيتع نع ىلوالا

 د دانرب يساسأ عيش ٠ .اضنا تاحرد حلحلا ملسل نكل

 قيرط ىلع هب نتعيو:هلك ,ةيبرعلا ةعيلطلا, رداك
 ريبغتلا يف ةأرجلاو ..أدنملا ىلع تابثلا : ريبكلا هملخ
 .ةنع

 ىقبيسو ناك نومضملا نا انلق اذإ غلابن ال .انه
 صرحنو :ةأرحب هنع ريثعت :«نساسسالا اهنلام سار

 ةعبلطلا هتمسر ئذلا طخلل,ءافولا ىلع انمدب
 ىلع ادحا لماجت مل يذلاو ؛اهسفنل :ةيبرتعلا
 تلاز امو :هنع عفادت يهو ادجحا شخت ملو :هباسح

 رطخا فشك يلاوت :لوالا اهددع ذنم اهدهع ىلع

 يمستؤ .ةعاجشو قدصي انتما ىلع نماتلا تاقلح
 .اهتاميساب رومإالا

 عارف اهنكلو .انل انم ةئداهش هذه تسيلو ..

 انيلع نولجسي نمو .اًكنقفرِمِهُت وتسوي نما ديلا نم
 نا هيسسفن تقولا ُِق نونمتيو .انمدد بعلت اننا

 كلذ' نوفخي الو .لوقن ام انتحارص مجحب ؛اولوقي
 0 ناءانلق اذا !ادندتح فشكن ايينلعلو .انيلع

 اهلمحب يذلا كلت يه .ًاىنعم تاذو ًاقدص تافارتعالا

 نم ةييرعلا تامظحملاو فبازحالا ضعي ديزب اننلا

 نم اهدمو :انلع عادت هل ةيلحاد فقاومو تانانب

 يتلا ةييرسلا ةتارشن' نم اخسن"ىتح انبلا لبسربت

 وا ماظنلا اذه ةرابعلا”حيرصو قئاثولاب حيضفت
 هققاوم ىلع ؛قيدصلا عقوم نم .انعالطا"ةيغب .كاذ
 ىلعا اهردقن فورظل - قرحي ال ىتلا ةيقدقحلا

 ةحازصبي اهنالعا

 ةعيلطلا» ةأرجب رارقالا اهنا ما ةقثلا يه:له
 نانثالا ما اهاوس هرشني ال ام رشن ىلع «ةيبرعلا
 ةءةمم

 ' 2" ىلا رشؤي هلطجمب كلذأن ا كشآلفاباوجلا ناك ادا
  ىتلا طاقنلا 'ةاما ءانل لجبست يتلا. ةريبكلا ةزيملا
 انحالس اهنا دقتعنو :اهب زتعن ةزيم .انيلع لجست
 ' قيشلاو .ناولالا ةجرهي تايرغمو ةحلسا ماما
 تانمزلتسم لكو: .ةيلبيتلا تاوياو .قاحضصلا

 .ًايراجت حجانلا قاحصلا عورشملا
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 ..ةيبرعلا ةعيلطلا , :هتأ دب سماخلا ماعلا

 ىلا جمطن ىقبنس هقيزط ىلعو .ملحلا وه ملحلاو
 :ةمزتلملا ةذاجلا ةلجملا طورش نيب رثكا قيفوتلا
 ثدحلا عنضت ةيفاحص ةمدخ يف ءىراقلا' تابغرو
 .اهتابيلونمو ةلحرملاو بسانتب امد هقحالتو

 نم:رثكا رعشف اذامل يردن ال .,سماخلا اهماع يف

 امم لقا ققحت ام ناو .ةبلو وسملا لقثب ٠ لوألا اهماغ

 ! حمطت

 فارتعا كلذو ..



 دعما ١517

 «ةييب رغلا ةدسيلطلا» نم
 ةعيلطلا» نوكت ٠١9 مقرلا لمحي ىذلا ددعلا اذه ىف

 اهتاقلطنمل ةيفو .سماخلا اهماع تلخد دق «ةيبرعلا
 ةفاحص قيرط ىلع ةيساسا ةزيكر اهعذخم ا ىتلا ةيساسالا

 ةديجملا ةيبرعلا انتمال ةيموقلا اياضقلاب مازتلالاو ىأرلا
 نأ .لؤالا اهددنع دنم:تمزتلا «ةيب.رعلا ةعيلطلا)»

 (ملكتت ةسدعلا» ةيواز يف ةريخالا اهتاحفص ىلع مدقت

 تاليمزلا لك نع هيف فلتخت .ازيمتم ايراضح اعوضوم
 ةريخاالا اهتاحفص ةداع صصخن ىتلا تايرحخالا
 عبرالا تاونسلا ةليط تمدق دقو «ةيراجتلا-تانالغالل
 ىليكشتلا نفلاو ةراضحلاو خنيراتلا يف تاعوضوم ةيضاملا
 فخحاتملاو ةيب رعلا مصاوعلاو ندملاو يبرعلا طخلاو راثآلاو

 ميقلاو ةيبرعلا ءايزالاو ةيموقلاو ةينطولا تايسانملاو
 . ىرخا ةينغ تاعوضوم نم كلذ ريغو ةينارمعلا

 مقرلا لمح يذلا ددعلا نع اريخا افالغ انرشن مايا لبق
 الا .ددعلا اذش ريخالا انفالغل اهباشم نوكي دق . ٠
 وه انا ددعلا اذه نا وغو..ةرملا هذه اريبك اقراف ةمث نا
 مدشنو . ةسماخلا :ةيب رعلا ةعيلطلا» ةكيَس نم لواالا ددعلا

 اهانحلاع نا قبس ىتلا تاعوضوملا نم ةعونتم جذاهن هيف

 . تاوئس عبرا ةليط
 نمو هنم نيدمتسم .ىقبن ءىراقلا عم اناهع ىلع :

 اضيا هلو انتمي زع ىنطولا هركف ةباحرو ىموقلا هقفا

 .انراكفاو انماللفا هجوتت
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 1١898 خدعلا 3 ىلا دنع
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