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  ريرفغل ةرمأ ف
 اهيناضحا ف اضدلو يتلا ةكنلا ءاضبا ضخ
 1 ةطنسا نيعيرألا ةليط اهلالظب انيلع يىكرت ترمتساو

 . يركذ هيف زمت مود ينتاب نأ نظب ناك نم :ةدضاملا'

 نلف اذ ناضتغا ىركذ .رامآ نم رذنع سماخلا

 تادحا لك يطغن امنيب بتكن اميق اهزكذتن
 لود

 ؟ كلذ

 0 ةمأ شيعت 00 نوصمالو عميل مينع

 5 :هلالطا يع ءاكدلا قو .ةنم تاتتقالا و يضاملا رارتجا

 ١ ام يذلا يضاملاو :ءيش رضاحلاب عوطقملا يضاملا نكل
 0 يلا هيلع بحستي و رضاحلا قدح يف رفح لاز

1 . -_ 

 ذ ةدكذلا ىلع ًاماع نيعبرا دخب نحت اهو ءرخآ ْ

 .. اهتاطوو اهلويذ ةرارم قودتنو اهئاوجأ. سفن
 0 ام نيد و اهنيب لصاولا طيخلا كلذ !ددج رهشتسن و

 2 هقرشم نم اننطو ضرا رق مايالا هذه يرجي 0

 ٠ - ةليسإم مويلا يسام انيسنت نت ال نا انب يَرح ّ
 ا

 | 01 دع نااار خلتا

 .٠ ؟رومعملا ت
 0 .نيطسلف باضتغا ىركذ ,اندجا ىسني امدنع

 2 اهناو مغر كلذ بجي ةظحل اهراكذتسا ةنهذ نع بفم

 ينعي الفا .هليقتسم قرؤتو . وي لك قظ ا

 ] ذك ةسدلاب نفخ دعت مل ةيكنلا نأ ْلَقَعُم له
 00 ديدهتلا :راروصمتسا ينحت دنكد ملو .ءادلا لصأ

 0 لك لتاملا اهرطحح رعشتسم دعت مل ما ,ناودعلاو

 ِ  اننطو | ف قحالتب ىذلا تادحالا طيرش نأ أ موه

 00 مود لك حمبصا نإ دعب اهنع اناهلاف هتماود يف انذخا .
 0 لا ١ لمجم نأل شرع ةرشاحلا | انمابا | نم
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 /./١9 رايآ 55 نينثالا_ ١١" ددعلا  ةسماخلا ةنسلا 25-211 814إ 7

 يسنرف كنرف نويلم اهلامسأر (م.م.ش) يبرعلا سرافلا راد نع ردصت

 - اسنرف  نيمس روس ييون 5212٠١ :نوبود عراش ١١ :ناونعلا

 _ ةيتضرقلا ةفاحضلا ةلاكو انيس رونجلا .هبفا 517141 سيرفلا يكتب 812 ؛ 1: :نوقلت

 [ .' م1 خزن 1 نيمطمات م14 قا. ل116 مدع نخاع ماجط5 خا خ1 خلاط 5 ث.اكام

 دان قماأمأ لع 1.000.000 1.1, 0. طل ملل ]ع 1115 53 5 01

 5ز نوع: 31 1ةنع ل طةما 92200-]عانالاإل ةانكدؤذ عا 221 1266 -

 1"خا: 4747.50.40 1 تاعزيغزن ما. 2 خلخاط5 613347

 مزمامخ: 51مد- فخ ععمعع طعممعع 2[ عوؤع

 © ةملستنتووأاممو مقل ةلرع لعك ]هايعممتتم تا نانا عدنا - اظل - 445

 [متمءعامرمع تم طممعع مقع 513146 5. ث. -77200101ءن-1 تل: 3

 0 ةومح: 11:1 115 1111201011011 - 4511 ناقة

 ل ا . برغلا مكاحي هيماحمو ١ . نرترتست اسنرف 0000 فدخل

 2 ١ مالسلل اقيرط اياحضلا ءامذ نوكت له :يبرعلا جبلخلا 2027 برع
 - ةيجيلخلا نطنشاو ةسايس ف .كراتس» فطعتم

 0 ا ا 0 م و زراقتتت همز 2 0

 ا 0 يسسل ةلاقتسا زارشإ . نادوسلا 00 ٠
 ا ا ا 0 - 1-0 شاقرلا ةفضق و رمل زيخلا داصخ 0 انكم

 ا ديس 0 ا دس ل 0 ولا - قيزط يق نامعو ةرماقلا يحتل
 . يماشلا اهدي دمتو .زيريب ليق

 ل 0 0 00 سيرابو .وكسوم 0 تاقالعلا ف بذجو رق 0

 رول دل ه1 ل ل لا

 ١  0 0 3 01ميس ” ةياتكلا ةئ 00 00 4 0

 عا ةيروس 00 0 قا 1 ناني ملم ا ليقف / سلف 4+ .ندرالا ./ سلف 0 تيوكلا / سلف ع6 قارعلا

 - هرطق / تانلش ٠  لاموصلا / تالاير ه ' نمييلا / مهارد 7 تارامالا / ميلم ٠٠+ سنوت / مهارد ؟ برغملا / س:ق

 0 ةيقدلا 1 اينايررم 1 ةسيب 6* + نامع / ميلم 1 4 ايبيل / تالاير ١ ةيدوعسلا 1 ا ل نيرحبلا / *:تالايو

 0 3 .,كنرق 5٠١ قوبيجأ :

 1سم 111 لاسم 1 010 1مل ةملج 2011 ١ همس اج 1طيديمم تا طع + 8م ءاعهمع 75 / وفم ْش
 150 طعمر/ ؟هالهم0ع 3,50 11/ !اهلأ 2000 1. / 1.5... 1,95 3/ 5ادندوع 2,50 55 / هع ون 001117 تروم هول ١

 عرقا 20 60 ةنتاستءع 30 9ع 7 طقم هددها 15 ا / ع 12 010

 ١ ملال زانأ 55 5١١ ددعلا  ةييرعلا ةعيتلطلا

 3 3 كا 3 0 : 2 يبرم - ١ 2 00 كم 2 0 3

 و



 : رارقتتألا 1 نقال ددهت تاثيجنبلما ٍ ليوا اينكا
 ل يق نيذلا لايبخل بالصف زااغا . كيرلا اذه هنا“:

 .ىزيعلا م م ةيدوذلا .هتايظنمو 0 1 ىلإ

 هج ع

 1 ا ةيوهليا ةمكآديا لوألا ١ . 0 اتت ءاوجأ طلو و ًاهرطاخُمو نا
 ," نيقنتنانيقيراحتملا نيينل وديا م ذيل 1 ارق ناكاتالا: .يليوديا نِمالا لئالجتتم

 ل مازوف زايشلاب قالظا فقو الاب ,يعادلا 00 6 نمالا سلجم '
 : نأ اولا. ةلئاش ىلعأ ارهظأ يذلا ف سلا ١ .اجنا
 3 هذه "ب 0 يوسب هنخو رايق نأ# ف 1 : : 07

 "يلاؤيلا 1 نقع اب حبلا د ١

 .دقع ف ا ديدي نضال و 3
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 ناويا ريغ فنهتست ال

 انام 7 7 قت

 ةدكربمالا ةطاقرفلا برم

 | داعب ! هنلوط دعتب يع ذك
1000 5 0 

 امزلم ارارق تدغا ىردكلا لودلا

 زمالا سلجم ىلع هضرعتل
 : نطنساو لعف درو ..

 تينا ين لاربا

 18 نصا ماممظات - 5

 مناقلا لاؤسلا ىقبب نكلو .ثدح دق ثدح ام

 ةيكريمالا ةطاقرفلا برض ثداح داعبا يه ام

 موي ءابسم يبرهعلا [بمصحتلا يف كراقسس |“ |

 ىلع ثداحلا اذه رتؤيس لهو ؟*؟ 65 5
 فقوملا ىلعو ةيكريمالا  ةنقارعلا تاقالعلا ىوتسم

 ةيضق نم ًارخؤم دجتسا يذلا لوؤسملا يكريمالا
 ؛ اهفيرن فقو ةرورضو برحلا

 هبلا ىقري ال ام اذهو .دكؤن نا دبال ةيادبلا يف
 ًادوصقم نكي مل ةيكريمالا ةطاقرفلا برض نا .كشن
 ىف لخادتلا ةجينت ثدح لد .لاوحالا نم لاح يىاأب

 اهددح يتلا رظحلا ةقصنمو تايلمعلا تاحاس
 ؛اهبلا لوخدلا نم يرحب فده يا رذحو .ىقارعلا

 رخمت ال ةيناريالا لحاوسلل ةيذاحم ةقطنم يهو
 لماعتت يتلا تالقادلاو نفسلا كلت ىوس اهنايعا

 ملاعلا ىلا هطوفن لقنتو .يناريالا ماظنلا عم

 تناك له : رخآ لاؤس اذه زربي نكلو .يجراخلا
 رظحلا ةقطنم جراخ كراتس ةيكربمالا ةطاقرفلا
 ؟ اطخلا قيرط نع خيراوصلا اهيلا تهجوو

 ىلا هتلاسر يف نيسسح مادص يقارعلا سيئرلا
 انمضو ًاحيملت باحا ناغبر دلانور يكريمالا سيئرلا

 ةطاقرفلا برض نا ىلا راشا دقف .لاؤسلا اذه ىلع
 نا ةقارعلا تارئاطلل قيس هقطنم يف ثدح

 يقارعلا سيئرلا لاقو .ةيداعم ًافادها اهيف تداطصا
 مكنا دقتعا» هصن ام ناغير سيئرلا ىلا هتلاسر يف

 يف موقت يتلا ةيقارعلا تارئاطلا نا نم نودكأتم

 ًافادها اهيف تفدهتسا نا اهل قيس ةقطنم يف طاشن

 ًافده برضت نا قالطالا ىلع اهتين يف نكي مل .ةيداعم
 رصت يتلا ناريا ريغ رخا دلب يأل وا مكدالبل اعبات
 لمحتت يتلاو .اندالب ىلع رركتملا ناودعلا نش ىلع

 لك يف رارقتسالاو نمالا بارطضا ةيلوؤسم
 .2ةقطنملا

 تناك كراتس ةلقانلا نا اذه نم جتنتسن نذا
 تسرام نا ةيقارعلا تارئاظلل قبس ةقطنم نمض

 ,دمعتم ريغ ثداحلا نا امامت دكؤي امم .اهيف اهطاشن
 هتحجلاعم ىف قارعلا هيلع دنتسا ام اذهو
 دقف .هجئاتنو ثداحلا لويذ قيوطتل ةيساموليدلا
 نع ناغير ىلا هتلاسر يف نيسح مادص سيئرلا برعا
 ,ملؤملا» دامتساأ يذلا ثداحلل ديدشلا فسالا

 ثداحلا كلذ ءارح نم اوطقس نيدلا اناحضللو

 ريغ ثداحلا اذه رتؤي ال نا لما يننا: فاضاو
 ةيدو ىقبت نا ْف بغرن يتلا انتاقالع ىلع دمعتملا
 لماعتلا دعاوق ىلعو .لدابتملا مارتحالا ىلع ةيدبمو
 ملسلا بابتتسا يف ةكرتشملا ةيغرلاو .يلودلا
 .,ةقطنملا ىف رارقتسالاو

 ديسلا نا ودا : ضنشاو

 ديعصلا ىلع اما يقارعلا ديعضلا ىلع اذه
 ناك هناد يكربمالا لعفلا در فصو نكميف يكربمالا

 تردتعا ةنادنلا ننمف ريدك دح:.ىلا انزاوتمو الو وسم

 تقفتاو . ًادمعتم نكي مل ثداحلا نا ةيكريمالا ةرادالا

 يف كلذ لك نم مهالا نكلو .يقارعلا ريسفتلا عم كلذب

 نا كراتس ةطاقرفلا برض ةجيتن يكريمالا فقوملا
 ْف ىسشئرلاو لوؤالا بيسلا تربتعا ةيكربمالا ةرادالا
  ةيقارعلا برحلا رارمتسا يواسأملا ثداحلا اذه
 ةقطنم ىلع هطلست يذلا يدجلا ديدهتلاو ,ةيناريالا
 تصرح كلذل .هيف ةحالملا ةيرحو .يبرعلا جيلحلا

 ذإ يقارعلا فقوملا عم مغانتلا ىلع ةيكريمالا ةرادالا
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 ىلع رارصالا ةدمها دكوي ثداحلا اذه نا ىلا تراشا

 اهنمو .برحلا دذه فقول ةلوذبملا دوهحلا رارمتسا

 ام هنيعب اذهو .نمالا سلجم يف ةيكريمالا دوهجلا
 ىلا هتلاسر ْق نيسح مادص سيئرلا هلوق دارا

 ثداحلا اذه نا: لاق تيح ىكريمألا سيئرلا
 نم دوهجلا رفاضت ةرورض ديدج نم دكؤي يواسأملا
 يناريالا ماظنلا ماغراو .ةقطنملا يف برحلا ءاهنا لجا
 يلودلا نوناقلا دعاوق قفو .مالسلاب لوبقلا ىلع
 .«رئاسخلاو ءامدلا رفوت ىك .نمالا سلجم تارارقو
 عباتن اننا : الئاق نإسح مادص سيئرلا فاضاو

 اذه يف مكتموكح اهلذبت يتلا دوهجلا مامتهأب
 .نمالا سلجم ىف ددصلا

 ثداحلا حدوطن

 لويذ قيوطتل يقارعلا يسامولبدلا دهجلا
 لد :بسحف ىمسرلا فقوملا دنع فقوتي حل ثداحلا

 رعاشم بناج ىلاف .يكريمالا ماعلا يأرلا ىلا هادعت
 ادص سيئرلا اهادنا ىتلا فطاعتلاو ةاساوملا

 سل ا سلا ا
 نأو كلذب موقي نأب نطنشاو ف يقارعلا ريفسلا ىلا
 دكؤيو .يكريمالا ماعلا يآرلل رمالا ةقيقح حضوي
 بعشلا عم هتقادص ىلع يقارعلا بعشلا صرح

 .يكريمالا
 نود ثداحلا اذه نم ةحفص مها تيوط انه ىلا

 نا لب ةنكريمالا تاقالعلا ىوتسم ىلع رثؤي نا

 ةجيتن ىلا تدا هيف تقيرا ىتلا ةنكريمالا ءامدلا

 يهو .لقالا ىلع ةيكريمالا ةرادالل ةبسنلاب ةيباجيا
 نم تلفت تذخا يتلا برحلا هزه فقو ةيمها دبكأت

 اهجئاتن روصت ىلع ردقي دحا دعي ملو .اهلاقع
 فرصتي يناردالا ماظنلا حاد ام .اهباسح وا ةلمتحملا

 فارعالاو نيناوقلا لكب ارتهتسم .ةيناودغلا هدهب
 لك يف بيرغلاو .ةقطنملا راطقا لك ًاددهمو .ةيلودلا

 ةيكريمالا ةطاقرفلا برض نم دحاو موب لبقو هنا اذه
 وهو يناربالا ماظنحلا باطقا دحا حرص .كراتس

 نقسلا برض ىلا دمعتس ناردا نا .يلبيدرا ىنوم

 ام رسفي ام اذهو .يبرعلا جبلخلا ةقطنم يف ةيكريمالا

 ةيجراخلا ةرازو مسأب يمسرلا قطانلا حيرصت ءاج
 ثداحلا ىلع لوالا هقيلعت يف راشا يذلا ةيقارعلا

 ام ابلاغ ةقباس براجتل اقبطو نييناريالا نا ىلا»
 املك اوعاطتسا امتدح لخادتلا قلخ ىلا نودمعم

 يف ةيويح ةيناريا فادها ىلا انتارئاط تضرعت
 تابرض هيجوت ىلا ةيناريالا ةدايقلا دمعتف جراخلا
 فادها ىلا امناو ةبقارع فادها ىلا سمل ةسكاعم

 .:«جيلخلا ف ةييرع وا ةيلود

 نا ناهذالا نع دبعيب سيل ددصلا اذه فو

 ةيتايفوسلا طفنلا ةلقان تبرض ةيناريالا قراوزلا
 ةبصرفلا لامعا لك ىلا ةفاضالاب .فييتروك نافيا
 يبرعلا جيلخلا ءيناوم ىلا ةهجوتملا نفسلا دض
 ال ةقطنملا ف حلسم ىلود لخدت رداوب ىلا ىدا امم

 هذه ترمتسا ول اميف نآلا ىتح هجئاتن فرعت

 .. .برحلا
 عءامدلا هذه نوكتن نا لمأن ىرخا ةرمو ءاريخا

 هدشني يذلا مالسلا حبذم ىلع تقيرا دق ةيكرمالا
 .ينيمخ ناربا ادع ام ملاعلا لك

 ١9 م1/ رايآ 55 ١١< ددفلا  ةيبزعلا ةعيلطلا 3

0557 

1 
5 0 : 0 

 راعسم نم ريخ ةفدصلا
 تايفوسلا عم نوملسي دق نويكرمالاو ..

 برحلا يف ةئفاكتملا ةيوسنلاب

 ؟اهلبق ام ريغ ةيكريمالا ةطاقرفلا دعب ام ةلحرم نوكت له

 42 راسا

 ةعفصاخلا يكس

9٠ 44 0 

 يي
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 1 ا ع ا ا ا... 01 اطل

 يف .ناغيز دلانور .يكريمالا سيئرلا نكي مل كي
 .رددراملا دوتح نم ةديدج ةثح 7ا/ ىلا ةحاح 3

 عورشم» لجا نمو :ةيئان هايم يف اوطقس ([/
 ناريا٠ يف رثكاف رثتكا قرغي يكل ضماغ «يجيتارتسا
 اهنم جورخلا حبصي لكش يفو .ىرخا ؛تيغ
 نع رظنلا ضعبو :اليحتسم نكي مل نا ءارذعتم
 فصقب تظطاحا ىتلا تاسيالملاو ةينقتلا فورظلا
 اهتءاضا فورظ ىهو .«كراتس» ةيكريمالا ةطاقرفلا
 دابملا ناف ,ةيكريمالا ةرادالا اتمهفتو ةيقارعلا ةدادقلا
 نيبكربمالا ىلا ةيسنلاب ؛توملا تابم» ودبت ةثتفادلا

 نما نامض) يناطيريلا  يكريمالا ١915٠ نابب ذنم

 ماعل ةندهلا طخ قايس يف (ينويهصلا نايكلا
 19155 ريمتيس /لوليا ىف ندنل رمتؤم مثد 4
 نوئاك ه ىف ىدآو :سبيوسلا ذانق لد ودت ظحل يذلا

 يتلا رواهنزيا ةيرظن ىلا ١551 ماع رباني / يناثلا

 يف نذنسملا يكريمالا ىركسعلا دوجحولا تسرك

 نييارشو زمره لثم .ةيرحبلا تاهجاولاو قئاضملا

 6 - | هاو" خاج دإ ىو مخ -



 دعنلا تاذ جيلخلا ةقطنمو .هنف ةحالملا

 سوقلا طسو ف يفارغج عقوم .طفن) يجيتارتسالا
 ةمئاقلا ةمظنالل ءاحبياإلا نم دبال ناكو .(يويسآلا

 رئاكر ىدحاك ترمتسا يتلا ةيرظنلا دذه نكل ..اهل

 عم .طسوالا قرشلا يف ةيكريمالا ةيجيتارتسالا
 جاتلا طوقسي تمطترا .رتراك عم ةفلتخم تاعاقبا

 رودب عالطضالا لواح يذلا وهو .يهاشنتهاشلا

 يذلا نزاوتلا مدع ةماود ىف تلخدو .جيلخلا يطرش

 .ضاضقنا ةصرفكو سردك .تايفوسلا هنم دافتسا
 دعبالا .هنم ةريعلا اولتسي مل نييكريمالا نا ادب اميف
 .ةلماك ةرود ةيقارعلا 5 ةينارنالا برحلا تراد نا

 مهسافنا طاقتلا فدهبو .مهنم رشايم معدب
 ديدجلا يطرتشلا رود دانشا مهتالؤاكمو ةيجيلخلا
 هنا اصوصخ .ناريا يف يفلسلا ماظنلا ىلا جيلخلل

 رييغت نع زجعو ةيركسعلا هترماغم يف حوار
 ريبخ نم رثكاو .مدلاب ةموسرملا ةيناديملا تالداغملا

 هييتلوس لارتجلا مهتيدو :سيراب يف يجيتارتسا
 نا ىلا ةرم نمرثكا اوقفل ينينيعتاس لاريمدألاو
 الا عقاولا ىف نكي مل رشعلا تاءالبركلا لسلسم

 قيوستل يناريالا سوهلاب ةنورقم ةيكريما ةلواحم
 ةداعالو (رجنسيك ةيرظن) يبرعلا جيلخلا يف رعذلا
 ةيناربالا تافصاوملاب .جيلخلا يطرش رود ديدحت
 .يتايفوس دجاوت يا نود لوؤحلاو .ةفورعملا
 ةراهم نع رهظا ديدجلا نيلمركلا ميعز نا اصوصخ

 عم وكسومل ةيجينارتسالا تباوثلا .جيورت» يف
 طوقس دعب ةقطنملا حطس ىلع تفط يتلا تاريغتملا
 مقرلاو يقارعلا دومصلاو جسلخلا برحو دامّشلا

 يف ةيوستلا قفا دادسناو بعصلا ينيطسلفلا
 ةهجاوم ف هنا اديو .ينويهصلا  يبرعلا عارصلا
 دراب ضاضقنا ةينقت ةمث .يكريماألا لقاتتلا

 أءدب .ةيناغيرلا تاوجفلل يجهنم ريمثتو .يتايفوس
 ءاقكنا وبام / رابأ ١7 قافتا طوقس) نانيلب

 زمره قنع ىلا الوصوو (زنيراملا برض .ينويهص
 مث .نارهطو دادغب نيب ةليوطلا ةهجاوملا تاهبجو
 تلمكا .ديدج رامسم ةباثمب ,تيغ - ناريا» تناك
 ةقطنملا ْق ةحودزملا عباصالا ةيعلل ةيرعتلا ماظن

 مهنيقي نع اورّيع نويبوروا ءاريخ كانهو .ةبهتلملا
 ليشيم) اولاق ةظحل ةرم نم رثكا .يحيتارتسالا

 تايفوسلا بغر ول هنا (سوكناد ريراك نيليه .وتات
 اونكمتل .طسوالا قرشلا يف ربكا مهذوفن نوكي نا يف
 قوف ءيطبلاو رذحلا روبعلا اورثا مهنكل .كلذ نم

 .ةيكريمالا  ةينويهصلا ...ءالشالا

 .كرادس» ددد أد ةلحرم

 ءاطخالا خيرات يف ةديدج نوكت ال دق .ةطقللا» و
 نولمحي .نويكريما : طسوالا قرشلا يف ةيكريمألا

 حايص ثدح امب هيشلا ءافتنا مغر ركذت ىرحا ىنوم

 راطم مرح يف ١5185 ربوتكا / لوالا نيرشت 231

 مه١٠ وحن توملا ةرايس تدصح امدنع .؛توريب

 ةددعتملا. قاطن ىف اوناك .ايكريما ايركسع
 نودوعي ةيخيراتلا تانراقملا وفرتحمو ..تايسدحجلا

 ولولا" نورا: خطا: - “7

 : وف ٠ ةليل ىلا .:ءاطخالا خبرات» ىف دعبا
 الثم .رودراه لريب ءاندم ىف ١941١ ريمسد / لؤوالا

 .نينتوت ميلك 3 نفطسخا / نا ”- "” ةليل ىلاو
 ةينابايلا تارئاطلا ةراغا يف تلثمت ىلوالا ةيسانملاو

 نيلكنارف سيترلا تلمحو .يكريماألا لوطسالا ىلع
 برحلا يف ةكراشملاو ددرتلا رايت فقو ىلع تلفرور
 .ةيناثلا ةدملاعلا

 ىلع رانلا قالطا يف تلثمتف .ةيناثلا ةيسانملا اما

 نيكنوت جيلخ يف نطنشاول نيتعبات نيترمدم
 ةباصضصا نا تانراقملا ةاوه لوقنو .يمانتييغلا

 .داعيم نم ريخ نوكت دق ةفداصم يهو .كراتس
 ,ةلمتحم تايباجيا» ىلع ىوطنت نال ةحشرم

 معدلا نم دحلاو .يكريمالا رمالا مزح ىلا ةبسدلاب
 ةنويستلا ُْق لوخدلاو ترحل .لقشل لفغقل .تادآلا ماظنل

 قطنمب هيبش .ًانايحا خيراتلا قطنمو .ةئقاكتملا
 انايحا ةثراكلا» ردكت نا انبرورض نوكي دقو. دارفالا

 ٍرمالاو .اهتعيبط ىلا رومالا دوعتو .رغصت يكل
 ايكريما يطرش ال نا وه يبرعلا جيلخلا يف يعيبطلا
 كانه نا لب .ةيبرعلا هايملا ىف ًايناريا يظرش الو
 اذهو .ةدمدلقالا ةحالملا قرط مكحت ةيلود تايقافتا

 حابيص خيشلا .تيوكلا ةيجراخ ريزو هلاق ام
 يف داحلا يجيتارتسالا' مطالتلا طسو .دمحالا

 لب .ةيمدلقا :اهايم سيل جيلخلا..نا وهو .ةقطنملا
 مهب وهو ةيلود تايقافتا همكحت يلود جيلخ وه

 انوووا لودل نايريش هنإل :تتاجألا مهي امك :برغلا
 .«اهريغ ةديدع لودو نابايلا اهنمو .ايساو

 اهفقلتي :ةيباجيا ةمدص» ةمث تناك نإو
 اهوفلغ يتلا ةرازملا نم مغزلا ىلعو .نويكريمالا
 ام. ةلحرم نوكت نا وه .ةيساموليدلا تارابعلاب
 ى وتسم ىلع «كرانس ليق اَم» ةلجرم ريغ «كرانس دعب
 هنومدقي يذلا يتامولعملاو ينقتلاو ينيعلا معدلا
 اهدم فقو .ةمدصلا لرتعاقم دحاو .ناريبا ىلا

 ...ةفورعملا ةيوتلملا هتاونق فلتخم ربع .حالسلاب
 يتلاو :طئارخلا قوف سيبايدلا ةبعل عجارتت ذئدنع

 ال ول .هب ناهتسيال اطوش عطقت نال ةحشرم تناك
 وؤيرانيسلا هجو يف ةيقارعلا قدانخلا خوسر
 ريبخلا يآرانه ارقنلو .لوقعماللا يومدلا

 يذلا دروكير يرضويج يكريمألا يجينارتسالا
 ةقطنم يف ةيكريمالا ةسسايسلل ةعجارم ةبا نا١ دقتعي

 فقوب «ددهت» ناو دبال :ديربنلا هاجت يف .جيلخلا
 اهترادا ىلع ةيضاملا تاونسلا ىف انيآذ دقف .برحلا
 نيب ةروصحم دعت مل اهنا عيمجلل ادب هنا ىتح
 ملاعلا قمعو جبيلخحلا قمع ىلا كلذ تذدعت لب .نيدلب

 ضصيسالا رجلا .ليخاتس ىلا لقت عل اذإ .يمرعلا
 نم ديدعلا مطحتي دق .لاحلا هذه فو .طسوتتملا
 ةيلودلا تاعاقلا ىف .ناقتا ىف .تلكشت ىتلا تاناهرلا
 ةيؤرلا: نع.نوزيامتي نيايسنرف ءاريخ نكل :.«ىربكلا
 نإ نو اوفو ور يخل و كوخ اه ىلا ةيكررتفإلا
 .ةريغص ؛اطلاب» دهشت دق :كراتسس». دعب ام ةلحرم

 نم لكش يا مايقل ةيسانم ةيكيمانيد افورظ رولبت
 برح ءاهنا تارورض لوح يل ودلا قافولا لاكشا

 ةيؤرلا قايس يفو :ايفاخ دعي ملو .جيلحلا
 برح رارمتسا ىلع ناريا رارصا نا .ةيسنرفلا

 رمتؤملا» ىمسي ام ىلا ةنكمم روبع ةباوب .جيلخلا

 ,ةينيطسلفلا ةيضقلا عم يلدج.طبارت:ق و .يلودلا
 .ةدحاو ةينونهص  ةبكرتما ةلمعل ناهجو امهلعلو

 لبقم لامعا لودج يا يف ىلوالا ةبترملا نالثحبو
 نا يف كشالو .طسوالا قرشلا بيكرت ةداعاب قلعتي
 ايجيردت نمؤت دقو .يعو ةزه تتدحا كراتس ةبرض
 ام .جيلخلا يف ةيكريمالا تاسايسلا ةعجارم فورظ
 لاوط ىلع طقف اروصخم دعي مل ناقتحالا ماد

 ىلا لوحت لب .ةيناريا ةيناودع هيكرتو :ةهبجلا
 يتلا ةلظملا بيصي يسايس ءارتهاو اياحضو لاطعا
 تبصن اهنا اصوصخ .ةقطنملا يف نطنشاو اهعفرت
 بيصا يذلا سراحلا هنكل  اسراح اهسفن
 هذه نا افيضم ريب وج ليشيم لوقي امك .ةيوبيغب
 ماما نيمتلا فورظ ققحت نا اهناش نم .ةلاحلا
 - ٍقارغج) يكيتيلوب  ويج لكات» : تايفوسلا
 فقحصلا تايحاتتفا ةءارق ىفكت ناك  (يسايس
 لباقم ىف  يضاملا عوبسالا .ةيجيلخلاو ةيتيوكلا
 .نادعابتم نالماع اهززعب .ةيتايفوبسس ةعافدنا

 براقتو يدئاقع رفانت : عقاولا يف نالخادتم امهنكل
 ةيادبو .ةيكريمالا ..ةياصولا ةدقع نم ررحي قارغج
 ركبملا نم هنا نم مغرلا ىلع .ةيكريمالا ةعجارملا
 ةعلاطم ىف هفشتسن .ةظحللا هذه .اهدلع مالكلا

 لاف يذلا :مكحاز ماس .نيرحبلا ىف يكريمالا ريفسلا

 ةددعتم ةيرحب ةوق ليكشت يف بغرت هدالب نا»
 مخاز حّجرو .,ةقطنملا يف ةحالملا ةيامحل تايسنجلا
 نا :ةيجيلخلا يفروم ةلوج عم هحيرصت نمازت يذلا
 اسنرف لثم .مالسلل ةيحم امما, ةوقلا هذه مضت
 قيرف يا» اضيا مضت نا دعبتسي ملو :ءايئاطيربو
 ينعملا نا حضوا مث .«ءانب رودب مايقلا يف ايغار ناك
 هناو .يتايفوسلا داحتالا وه ناك قيرف يا ةرابعب
 .ءانبلا هرودي بحرت هتموكح نا دقتعي

 ةداحلا مبص
 ندرحيلا ِق ىكريمالا ريقسلا ةعلاطم نا تفاللاو

 .جيلخلا يف ةيلود تاروطت ةلمج نع ةلوزعم تسيل
 عفرو .؛ةيتايفوس نحش نفس فادهتسا اهرخآ ناك
 ايكريما ًاملع ةيتيوك طفن ةلقان ةرشع ىدحا
 ةلوج مث ثالث ةيتايفوس تالقان اهراجتتساو
 ةيجراخلا ريزو بئان .يكسفورتب ريميدالف
 .ةرصبلا ةنيدم يف هتفقوو جيلخلا يف يتايفوسلا
 يناثلا نوناك يف هب تمدقت دق تناك بلطل هديبأتو
 نم .ندنل يف ةيلودلا ةحالملا ةفرغ .يضاملا ريانب /

 بكاوت مالس طغض ةوق ليكشت لوح .ةدحتملا عمالا

 .عحيلخلا يف حالما نييارك وبصقو ققسملا
 .ثالث يهو ,ةحورطملا غيصلا اوشقان نويكريمالاو

 نا ساسا ىلع .ةيامحلا يف ةيلود ةكارش .ىلوالا

 مضيو .دحاو يجيتارتسا  يفارغج ضوح ةقطنملا
 ىلع صصحلل زرف .ةيناثلاو ,ةفلتخم ةيلود حلاصم
 لك لخدتف .هتصح يلود قيرف لك لاني نا ساسا
 :ةثلاثلاو :هتلظم تحن ةقطنملا لود نم ةلود

 سيركت نم هينعت ام عم ةفصانم يا .ماستقا

 .قلطملا يكريمالا راتئثتسالا لدب .ةيلود ةيئانثل
 و هذه يكريمالا يموقلا نمالا سلجم فقلتو

 ىشتولراك كنارف هسيّئر ناكو .تاروصتلا

 23 ب4 نوحل هتفالخ نم لوالا عوبساإلا
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 لزانتلا ديري ال يذلا ؛رقصلا ١ رود بعلي نا لواحف
 .جيلخلا يف ةيجيتارتسالا ةطيرخلا يف ذوفن ةرذ نع

 يف :ةئفادلا هايملل ديدج موهفم ةغايص ىلع فكعو
 روضحلا» ىلع موقي :جيلخلا ف امك طسيوتملا

 ءالكولا لالخ نم روضحلا نع اضوع «ىصقالا

 نيتيالولا تاوذنس يف رمالا ناك امك :نييميلقالا
 ادبملا هاجتا ىف فطعني :كلد ْف وهو .نتيناغيرلا

 يا .زيامتم عاقبا نمض . .جيلخلا ْق يرتراكلا

 .دعاوقلا ليهات  عيرسلا لخدتلا تاوق) روضحلا
 - ةيصربقلا يريتوركأو ةيرصملا سانب سأر اهنمو
 نا دكاتو .(برغملا يف ريصاونلاو .ندنل عم ةكارشلاب

 عم ريفد ةثئفادلا دايملل يجيتارتسالا موهفملا

 رابساك :عافدلا ريزو ةقفاومب نركقاو .يشتولراك
 نم كاسمالا يف لثمتو .نوغاتنبلا ةزهجاو .رغربنياو
 ةيسامؤوليد لالخ نم .هدقعو جيلخلاب ديدج

 ةيسامولبدلا دذهو .ةيوونلاو ةيديلقتلا ليطاسالا

 يف ةيكريما تايسايس عيرال ادح عصضت .ةنئسملا

 ناريا تاردق ةدابز ىلع نهارتو ىلوالا .جيلخلا

 ىلع ددشت ةيناثلاو :(ضيبالا تيبلا) ةيركسعلا

 ؛(ةيجراخلا) ؛ةيركسعلا نارهط تاردق صيلقت»

 فيثكت ىلع دادغب عيجشت ىلع رصن ٠ :ةثلاثلاو

 نم :نارهط يف ةيويح فادها دض ةيوجلا اهتابرض
 برحلا ةحفص يطو ءؤاكتملا راوحلاب ميلستلا لجا
 ةرازو نع الضف هيسلجمب سرغنوكلا يف لعاف رايت)
 تادعاسملا ميدقت دشني عيارلاو (عافدلا

 اعم نا يف نارياو قارعلا ىلا تاليهستلاو
 59 .برحلا دمأ ةلاطاو ةوارض ُْق امهفازنتسال

 ريدم ٠ .يسياك مادلو هنع ربعي ناك «ريطخلا» رايتلا

 تناك اذإو (يأ .يا .يسلا) ةيزكرملا تارداخملا ةلاكو

 عقاولا يف اهناف . ًارهاظ ةضقانتم تاسايسلا هزه
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 .يساسالا يكريمالا عورشملا ثيح نم .ةلماكتم
 نمض :اعم قارعلاو نارياب زوفلا هروحمو
 ناكو .هعيوطتو جيلخلاب راثئتسالا ةيجيتارتسا
 ةريشع ذنم) هتافوو هتبوييغ ليبق ىتح .يسياك مايلو
 ةيئاهنلا ةلضحملاب يلعفلا قطانلا وه (مايا
 نم رثكاب مظترا هنكل . جيلخلا يف ةيكريمالا ةسايسلل
 ناربا نيمك يف طقسف . يقارعلا رادجلا اهزرداو :رادح

 تاسانسلل اينالمع اديسجت ناك يذلا :تدغ

 يكريما ريبخ نم رثكا ناكو .نمثلا عفدو .عبرالا
 مرضخملا نا ىتح .ىحنملا اذه ةيعقاو ف ككشد

 طوطخلا» ةيرظن سدنهم وهو ء.وكسيس فيزوج
 ردداحملا نم سحوت ةينائيللا بورحلا يف .ءارمحلا

 لشفلا داصح قيتساو .ةفزاحملا هذه ىلع ةيترتملا

 ًاعم قارعلاو ناريا لاخدا ةلاحتسا نآ» : لاقو اهيف
 لكش يفو .اعم امهجورخ ينعي ةيكريمالا ةرئادلا يف
 دي ىلا ةلحرملا حيتافمو ةقطنملا قاروا لقتنتف .يئاهن
 برحلا ىلا ةبسنلاب ىرج امك .مهريغو تايفوسلا
 يرتساش روداهب لال نمز يف ةيناتسكابلا  ةيدنهلا
 رودل اسيركت . دنقشط رمتؤم ناك ثيح .ناخ ىيحيو
 .لحلا يف ةيتايفوسلا ةعفارلا

 0 بيقول

 متاقوو ..تا السن
 برحلا يف افطعنم ؛كراتس» ةيرض لكشت له نكل

 فطعني لهو ؛ليودتلا خانم هاجتا يف اهفنا دمت يتلا

 ةسايس نع اولختيف .ةيعقاولا وحن نويكريمالا
 برحلا ديريتو ةردابملا ةسايس لجا نم نئامكلا
 ؟ ةب وستلل ةمدقم

 تاظحالملا يضتقت :ةلئسالا هذه نع ةباجالا
 : ةيلاتلا تاراشالاو

 برحلا ىلع اهرارصا لاح يفو ناريا ودبت ١

 باصتو ناودعلا يف يضمت ام ردقبو .ةيكريما ةنيهر
 :يكريمالا اهناهترا فعاضتي .رثختلاب اهتايداصتقا
 يسقنلا عضولا كلذ اوقلطا نويقارعلا اميق
 :ةباصولا لاكشا ةفاك دض مهضحي يذلا يوبعتلاو

 نود ةلوليحلاو قوفتلاو دومصلا نم مهنكميو

 ىلع .نيتلماكتم نيتقرو نوبعلي تايفوسلا
 يف نمكتو .ةيسايس .ىلالوا : يكريمالا اطخلا ضاقنا
 ىلا ةدوع) ةيلودلا تاعارصلا نع ةقطنملا دييحت
 ةيناثلاو : (راطالا اذه ُِق تسلا فينجيري طاقن

 نيب ناريا عضوو :قارعلا معد يف لثمتنو :ةيبرع
 رئاتو نا يف كشالو .ةيبرعو ةيتايفوس ةشامك يكف
 رانلا ةركل زاوم طخ يف تعراست يتايفوسلا معدلا
 دض لفانشلا ناودعلا ع وردم يهو ٠ ,ةيناربالا

 روضحلا نا ىلع ذكوت ةديدع تارشؤمو .دادغب

 نكمي ال .اعقاو ارما حبصا جيلخلا ُِق ىنامقوبسلا

 .هلهاجتت نا نطنشاول

 ةهجاوم يف مستري اذإ يتايفوسلا حوضولا -
 ين يضايسوملا نكمملا بعصلا وا ىكريمإلا ضوببعلا
 قلعم لوقب امك .يكربمأالا عنتمملا لهسلا ةهجحاوم

 سيل نويكريمالا ثيرتي دقو .ةيلودلا اسنرف ةعاذا
 فيثكلا يركسعلا روضحلا عورشم ىفطقف

 .هيلع ةيبرعلا تاظفحتلا تروليت نا دعب .رشابملاو
 ةحلاص ةيتحت ةيركسع ةينب ةماقا ىف ًاضيا لب
 دعي ملو .ةلمتحم ةيركسع ةيلمع ةبا عم بواجتلل
 يشتولراك يموقلا نمالا راشتسم نا ايفاخ
 ةريرح ليوحت عورمم لع نيزجوش ذم :ناسعلا
 ايسراغ وغييد ةدعاقل يلحم عرف ىلا نامُعغ يف مدنس
 .يدنهلا طيحملا ضرع يف ةمئاقلا .ةقالمعلا

 امكو ,يكرتمالا أ ويسالا ْق آويسالا» ةلحرم أح

 يدترتل لديتت دق :تايفوسلا نيبميداكالا دحا لوقي

 يعوندلا كتيامثلا بيسي ..اويسالا يف لضفالا» هجو

 ةسايسل يلوا يجهنملا ريمثتلاو يقارعلا
 فقوتلا ىلع «دارفنالا» ةعاس تنذآ دقف .تاوجفلا
 كر دهتصلا نابكلا ةيامح نيب طبرلا رثعت دعب

 ةسايسلا مامآف .انفارفغح طفنلا ةبامحو ايخيرات

 كانه ةقظنملا ِق ةينونهصلاو ةيناردالاو ةيكريمالا

 يطايتحالا وهو .قارعلا يف ادسجم يبرعلا فقوملا
 ىلا يداحآلا باطقتسالا عفدي يذلا يكيمانيدلا
 ةسايس قلطت ةنميهلا موهفم نع اضوعو .لكاتلا
 .ةيزاوتملا ةباعرلا

 ءاقبا ةيكريمالا ةيجينارتسالا تاملسملا نم:- 5
 نيذلا نييقارعلا نكل رعذلا ةرئاد لخاد جيلخلا

 اومسر نا دعب .داضم يبرع يعو ةنبعت ف اوحجن
 ىلع نودكؤي .ةيزاضلا ةيناريالا ةرماغملا دودح مدلاب
 كلذ ف مهو .هلها هنع عفادب يبرعلا جيلخلا نا

 جلسملا ينقتلا ميمصتلابو :ضارتعا لوا نومدقب
 يذلا يعقنتسملا طخلا ىلع :تادعملااو ةدارالاب

 :نوسيشتا نيد ذنم :جيلخلا ف نويكريمالا هعبتي
 مهكالهتساو .سانلا ىلا برعلا عقد يا

 عستم ةمثو .داضم يىبرع لما ةمثو .ايجيتارتسا

 .لؤوافتلل رببك

 حايصلا ريخم
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 زاروا ساو وكموم

 ةيعابسلا ةنجللا كرحت لاظي يلود غانم

 زم مجم ترفيه رض يتلا ةلودلا رع ةحلسالا ريدصت رظح رفرف وحنهاجتا

 عوبسالا لالخ .ةيبعشلا نيصلل اهترايزب
 ,كوردملا يداهلا ديبسلا ةيساّئرب .مرصنملا

 ةنجللا نوكت .سنوت ةيجراخ ريزو
 داحتا ىف .ةيبيرعلا ةمقلا نم ةقثيدشملا ةيعابسلا

 دق ٠ قولا نملا سلجسم:و ةيويفعلا ةمئادلا لودلا

 نآلا ىتح تراز دقف .اهتمهم يف ادبعي اطوش تعطق

 ةدحتملا تايالولاو يتايفوسلا داحتالا نم الك

 تقو يف ,ةيقنرملا ايئاطيرب ةرايز راظتناب .اسنرفو
 جيلخلا برح داحت تاريغتم ةيلودلا هقافأ ق تحال

 .نييلودلا ملسلاو نمالا ىلع اهراثآ كرتت تادب ىتلا

 رارقلا باقعا يف ةيعابسلا ةنجللا كرحت يتايو
 يف عامجالاب ةيبرعلا ةعماجلا سلجم هذختا يذلا
 ةياجتسالا ىلا ناريا وعدب يذلاو .ريخالا هعامتجا

 ةيملسلا قرطلاب عازنلا لحب لوبقلاو مالسلا ءادنل
 سلجم رارق ساسسا ىلعو ةدحتملا خمالا قاثمل اقفو

 ةبلاتلا سيسالا دمتعا ىذلا 587 نمالا
 .وجلاو رحبلاو ربلا ىف رانلا قالظال لماش فقو-
 دودحلا ىلا طورشملا ربغو لماشلا باحسنالا -

 .ايلود اهب فرنعملا

 ىرسالل لماكلاو لماشلا لدابتلا

 .ةيلخادلا نوؤشلا يف لخدتلا مدع -
 ءاصضعا اهدقع يتلا ةيلودلا تاءاقللا عبشج قو

 برح ةجلاعم ةرورض ىلع اوددش .ةيعابسلا ةنحللا

 .0/1 يل ودلا نمالا سلجم رارق نم اقالطنا جيلخلا

 لالخ .نيصلل ةيعابسلا ةنجلل ةريخالا ةرايزلا يفو
 ريزو ةمجللا سيئر تدخت .يضاملا عوبسألا
 ةنجللا مساب كوربملا يداهلا يسنوتلا -يجراخلا

 ىنيصلا بغشلا نيب طيرت يتلا ٠ تاقالعلاب ًاديشم
 ةقادصلا» دنع افقوتمو ؛ةيبرعلا بوعشلاو

 قامعا يف اهروذج ةبراضلا ةينيصلا  ةيبرعلا
 برح رطاخم نع كوربملا ثدحت مث .. خيراتلا
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 ملسلاو نمالا ىل اع ةميخولا اهيقاوعو» ولكل

 راوحلا ليبس جاهتنا ىلا اي عاد «نييلودلا
 يلودلا نمالا سلجم رارق ذيفنت ربع .ضوافتلاو
 قارعلا بواجت» ىلا هتملك ىف كورسملا رايشأو . 7

 ةيلودلاو ةيميلقالا تائيهلا اهتذختا ةردابم لك عم
 ام يف .:مالسسلل ةبحملا لودلا نم ةلود اهب تمدقت وا

 لكل تنعتو رارصاب اضفار رخآلا فرطلا ناك»
 ةفلاخم ةيزيجعت طورشب ًاثيشتم مالسلا تاءادن
 ..ةيلودلا نيناوقلاو فارعالل

 يلودلا عمتجخملا ةداراب مزتلب ال نم دض تابوقع كوربملا ىداهلا

 ةنجللا سيئر ةملك ىف ظحالب ام زربا ام لعلو

 عجنا لئاسو نع ثحبلا ىلا هنوعد ةرعاسبسلا

 فرطلا رابحا» ةرورض ىلا اريشم .فقوملا ةهحاومل

 ةيلودلا تارارقلل عايصنالا ىلع مالسلل ضفارلا

 عم هعانقاو هتيعوتب كلذو ضوافتلا ىلا حونجلاو
 ضرف» ىلا اعد مث .:ةيدل حلستلا تايناكما ديدحت

 كلذبو .ذيفنتلاب مزتلي ال يذلا فرطلا ىلع تابوقع
 ىلع هلمحل ظوظحلا نم ردق ربكا نامض نكمي
 ةيلمع يف لوخدلاو يل ودلا عمتجملا ةدارال ةناجتسالا

 .:حالبسلا

 نا ةيساموليد رداصم تثدحت تقولا اذه يفو
 ةدوضعلا ةمئادلا سمخلا لودلا ىدل اهجوت كانه
 نيتلحرم نم ةطخ ينبت ىلع يل ودلا نمالا سلجم يف

 هنف تنلعا يذلا تقولا ىف ىف :جيلخلا برح ءاهنال

 نطنشاو نا ًايمسر ةيكريمالا ةيجراخلا ةرازو
 يف لودلا عيمج عم ةقيشتولا اهتارواشم لصاوت

 اهيلإ اجلي نا نكمي يتلا لبسلا ثحبل نمالا سلجم
 ءاهناو سلجملا تارارق قيبطتل يلودلا عمنجملا
 ةطخلا نمضتتو .قارعلاو ناريبا نيب حلسملا عازدلا

 طوطخلا اهنع ةيسامولبدلا رداصملا تثدحت يتلا
 .081 مقرملا نمالا سلجم رارق قيبطتل ةضيرعلا
 دحا ضفر ةلاح ىف هنا اهسفن رداصملا تحضوأو

 اهتلحرم ىف يضقت ةطخلا ناف نواعتلا نيفرطلا

 .ضفارلا فرطلا دض ةيردج ريبادت ذاختا ةيناثلا

 رارقلا ذيفنت قيباسلا ف تضفر ناريا نا فورعمو

 نم ىرخا قطانم يف برحلا نارين لاعشاو ديعصتلا
 ىف دعبتسملا نم سيل هناف كلذلو .يبرعلا جيلخلا

 نمالا سلجم رارق ذيفتنل ةيلود تاوعد رودص لاح
 رظح قيبطت متي نا .اددجم ناريا ضفرو .يلودلا
 يلود خانم دوجو ززعي اممو .اهيلإ حالسلا ريدصت
 بئان نم لك ةرايز جيلخلا برح ءاهنا ىلا فدهي
 ىلا يكسفورتب ريميدالف يتايفوسلا ةيجراخلا ريزو
 ريزو دعاسمو .يبرعلا جيلخلا لود ضعبو قارعلا
 قارعلا ىلا يفروم دراشتير يكريمالا ةيجراخلا
 برحلا ءاهنا ىلا ايعاد اضيا جيلخلا لود ضعبو
 نبب تارواشم نع اثدحتمو ءضوافتلا قيرط نع

 . جيلخلا برحل دح عضو لجا نم وكسومو نطنشاو
 داجت يلودلا قلقلا قمع تارواشملا دزه دكؤوتو
 اراطقا ةددهم اهقاطن عاستا ناكماو برحلا رارمتسا
 عبانم اهديدهت نع الضف يبرعلا جيلخلا ىف ىرخا

 .طفنلا

 يلودلا عمتجملا فرصتيس فيك
 سلجم اهيف فرصتيس يتلا ىلوالا ةرملا نوكت دق

 لاثم ىلا عوجرلا ةينناكما نود نم يل ودلا نمالا

 روليت ةلاح يف يلودلا سلجملا عسو ىفو .قياس

 اهذفني نا ؛جيلخلا برح فاقياي ةيضاقلا هتطخ

 لود اهلاغشا يف تكراش يتلا نارينلا ءىفطي ناو
 ةحيضفو .ةيكربمالا ةدحتملا تايالولا لثم ىربك
 رود اهيف ؛ليئارسا» تبعل يتلا /تيغ  ناريا»
 ةددهم نطنشاو يف اهرئاود جومت لازت ال راسمسلا
 .اهدعوم لبق هتيالو ءاهناب ناغير

 هل ف
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 رخآلا هجولا وه يب رابطلا مادعا

 | نيبرفملا نع عارفا
 ءادنالا ىفد يىروسلا ماظنلا نا حمحسد 7

 ةريتك ةيلود ةيمالعا رداصم اهتددر يتلا كنب

 ..ارخؤم ةيروس يف ةلشاف بالقنا

 ةلواحم ثودح لوح يضاملا لبق عوبسالا

 يمسر ثدحتم ناسل ىلع ءاج يذلا يفنلا نكل

 يف امهم انناج ديعي وا بيرق نم لوافتي.مل يروس
 ةلاكو تناكو .ءابنالا كلت ردصم تناك ينلا ةياورلا

 هوقبو اهتناصري ةفورعملا ةيسنرفلا ةفاحصلا

 اهتعزو يتلا يه :تاذلاب ةيروس يف اهرداصم
 ةيملاعلا تاعاذالاو يسنرفلا نويزفلتلا اهنع اهذخاو
 نم ًاطباض 6٠ مادعاب قلعتملا بناجلا هنا! ىرخالا

 .يروسلا وجلا حالس نم ًالقتعم ًاطباض 79 نيب

 ةلئاقلا يفنلا ةغيص يحوت امامت سكعلا ىلع لب

 كلذ يف, نمب ةيروس يف:نطاوم يأ عمي مل
 الا ةيبالقنا ةلواحم يا نع نويروسلا نولوؤسملا
 ..ةيبرغلاو ةينوبهصلا مالعالا لئاسو نم

 نع ًادمعتم ًاتمص كانه ناب ةغيصلا هذه يحوت

 تامولعملا رداصم نأب ًاملع .تامادعالا ءاننا
 ةياور تلقن دق تناك .قشمد نم ةقوثوملاو ةصاخلا

 دعوملا يف بالقنالا ةلواحم لوصح يفنت أبنلل ىرخا
 / رايأ 4 دحالا) وهو ةيسنرفلا ةلاكولا هتركذ يذلا
 العف ناك خيراتلا اذه نا دكؤت اهنكل (يراجلا ويام
 طابض نم ًاددع تلمش يتلا تامادعالا دعوم
 ذنم نيلقتعم اوناك يوجلا عافدلاو ناريطلا يحالس
 قارتخا دنع ؛ريصقنتلا»١ معز تحت رهشا ةعضب

 نا نود ةيروسلا ءاوجالل نيتيكريما نيترقاط

 دق ؛ةيبرعلا ةعبلطلا» تناكو) .دحا امهل ىدصتب

 . (يضاملا لبق اهددع يف كلذل تراشا

 وحلا حالس ةيصوصخ

 راطخالل ةضرع رثكالا هتلعج
 لاسفلا عضو 3 «ةرافتسا» لقالاو ب

 ١ة41/ رايأ' 68 8١١ نذذعلا  ةيبرعلا ةعيلطلا_ * ١

 تسدل  ةقيشولا رداصملا اهي ورت امك  ةلاسملاو

 ةزهجالا يديا عضو ةجيتن يه لب .ريصقت ةلأسم
 نييركسع طاسوا يف,ضراعم يرس مىظنت دوجو ىلع
 ةمزالا داحت ةنسساسح رثكالا نياحالسلا نيذه

 .دالبلا ُْق ةماعلا ةمقنلاو ماظنلل ةيلاحلا

 ةحلا مالس ةيصوصح

 ٍِق «”داسفلا وه ةمزاللو ةمقخلل يساسالا ردصملا

 ينلا ةنشحافلا بهنلا ةيلمعو :ةرادالاو حمكحلا

 ةمكحلا ناكراو ةيليفطلا ةيراوجربلا اهتسرام
 بارك ىلا ىذا امم ,نويئندملاو نوبيركسعلا

 طابت ناك اذاو ..ةهةيبزحلا سالفاو داصتقالا

 انتحاق اءارثا اورثا دق ةفلتخم ةحلسا نم نوريثك

 تاريسمسلاو تاطاسولا قيرظ نع عورشم نيغو
 يف ةفلتخملا بهنلاو بيرهتلا تايلمعو تالومعلاو
 عافدلاو وجلا يحالس طابض ناف ..هريغو نانبل
 رخآ ردصم ال يذلا طابضلا فالآ نيب نم مه يوجلا
 ةهجاوم يف ًادحا يفكت دعت مل يتلا مهبتاور ريغ مهل
 يفو .ةيلايخ ةجرد ىلا ىريشتسا يذلا ءالغلا

 ىدل زجعلا اذه نيب ةيموبلا ةنراقملا ةهجاوم
 (لحدلا كلذ ناك امهم) دودحملا لخدلا باحصا

 ءاينغالا هسرامي يذلا يروطسالا خذبلا نيبو
 .ةيليفطلا ةيزاوجربلاو ةطلسلا يمعنم نم ددجلا

 ىضرملا تايفشتسملا هيف بلاطت يذلا تقولا ىفف
 قوسلا نم نطقلاو ؛شاشلا» مهعم اوبلجي نآب
 خدع بيسي .حهل تادلمعلا تانج طرشك ءادونسلا

 مهمئالو داسفلا ناكرا حدقب .اهيدل داوملا هذه رفوت

 : ىروسلا شيجلا
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 ةيحورلا تابورشملا اهيف ردهت ينلا ةحذابلا
 ةدروتسملا ةمعطالاو اك فانصأو ةدروتسملا
 سانلا نم عمسمو ىارم ىلع .سيراب نم ةرشابم
 مهلوانتي مل نيذلا طابضلا مهتمدقم ىفو اعيمج
 ! ناسفلا

 نييندم نم سانلا هيف محدزي يذلا تقولا يفو
 عراوش محدزت تاضايلا فقاوم ىلع نييركسعو
 ةيسيئرلا ةيروسلا ندملا نم اهريغو قشمد
 ىتلا اهالغاو جذامنلا ثدحا نم ةهرافلا تارايسلاب

 مهتاجوزو نيمعنملاو رابكلا نيلوؤسملا ءادبا اهدوقي
 .مهوقئاسو

 مه وجلا حالسس طابض نا كلذ ىلا انفضا اذإو
 ةهجاوم يا يف ةايحلاب ةرطاخملل ةضرع رثكالا امئاد
 مولعلا تالاجم يف امدقت رثكالاو ,.ةيركسع
 ةنراقملا جئاتن ردقن نا لعفلاب اننكمب .صصختلاو
 ..ةيلاحلا ةيروس فورظ يف ءالؤه اهب رعشي يتلا
 ماظنلا باحصا اهعقوتي ناك ةريطخ جئاتن يهو
 نوديي مهلعج ام تاذلاب اذهو ةيادبلا دنم يروسلا
 هيلع فرشي ناريطلاب ,١ صاخ تارباخم زاهج
 هراشتسم لالخ نم ايصخش يروسلا سدئرلا

 .يىل وخلا دمحم ءاوللا قوثوملاو صاخلا

 .ةروطخ هديري :عوضوملا يف رخا ٍبناج كامهو
 طايضلا عم تيرجا يتلا تاقيقحتلا نا وه
 ءالؤه تالص ىلع يساسا لكشب تزكرد دق نيفوقوملا
 رمالا نأب املع) تايفوسلا نيراشتسملا عم
 رثكالا مه مهبلا راشملا طايضلا نوكي نا :يعيبطلا
 ..(نيروكذملا ءاريخلا عم ًاكاكتحا

 مدع تدبا وكسوم نا رداصملا ضعب تلقن دقو
 امك ؛اهبلا راشملا تالاقتعالا ةلمح هاجت اهحابترا
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 اهتاريخ ريراقت ىلع .كلذ نع اهريبعت يف تدمتعا

 نع نيلقتعملا طايضلا ةيلو وسم مدع اودكا نيذلا

 نتدكربمالا نيترئثاطلا قرح ثداح يف ريصقتلا

 .ةيروبسلا عاوجالل

 تايسالا نع لؤاستلا نهذلا ىلا ردابتي انهو
 ةدوع دعب ةرشاس ماكحالا ذديفدت دعوم تددح يتلا

 !! وكسومل ةريخالا هترايز نم دسأ ظفاح
 زيفنت رارق نيب طبرلا ًاضيا نهذلا ىلا ردابتيو

 هتلوانت يذلا رخآلا رارقلا نيبو ماكحالا هذه
 ىضق يذلاو يضاملا ددعلا يف ؛ةيبرعلا ةعيلطلا,
 ضبقو بيرهتلا ةمهتب نيفوقوملا عيمج نع جارقالاب
 ةمكاحلا ةدلبفطلا ةحيرشلا ناكرا نم تالومعلا

 ةزهجالا يف نيذفانلا نيلوؤسملا رابك حيتافمو
 .ةيساسحلا

 ناردح
 اهتايوتسم عيمج ىلع ايلاح ةيروس يف ةكرعملاف

 ةيلخادلا نيتسايسلاو .ةلودلاو عراشلا ّق

 ةدحاو ةيضق ىلع اهمظعمب زكرتت .ةيجراخلاو
 .,داسفلا ١ يهو .ىرخالا اياضقلا لكب ةلصتم

 ماظنلا سار وه ةكرعملا هزذهب نييدعملا لوآو

 نم ىندالا دحلا ةيبلت نع ةلودلا زجع ىف ىري يذلا

 وحن ًاعساو ًاباب .ةيرادالاو ةيداصتقالا اهتابجاو
 «لوهجم جيبصم

 : ناقيرط ًايلاح .مكحلا  ةيروس مامأو
 يئاهنلاو لماكلا عايصنالا وه : لوالا ©

 ةيبرع تاهج اهل جورت يتلا) ةيكريمالا طورشلل
 نع ماظنلا ةينب لاطت طورش يهو (ةذفانو ةنيعم
 يديا نيب «ةينوناق» ةروصبو ةيلك هعضو قيرط
 تاوقلل يرقفلا دومعلا ةيفصتو .حاتفنالا ييليفط
 .يكارتشالا ركسعملا عم اهتاقالع برضو ةحلسملا
 عم ةرشابملا تاضوافملا عورشم يف ًايئاهن طارخنالاو

 رمتؤملا» ع وريششم نع ليدبك ينويهصلا ودعلا
 تادعاسملا ؛تايفنح» حتفنتف ..كلذ ريغو ..«يل ودلا

 دالبلا ةيقر نع ةدلاحلا ةقئاضلا كفل ةلجاعلا ةدلاملا

 ددعتتو دادزت فوس طوغضلا ناف الاو ..خاظنلاو

 وكسومل دسآأ ظفاح ةرايز لالخ ىرج امك .اهرداصم
 ةريبك ةيمك خضب ةفورعم ةيبرع تاهج تماق امدنع
 لالخ اهؤارش قبس يتلا ةيروسلا ةلمعلا نم
 ىدا امم ةينانبللا قوسلا ىلا .ةيضاملا تاونسلا

 ةريل 9 ىلا رالودلل ىمسرلا ريغ زعسلا عفر ىلا اروف

 .نيمويب كلذ لبق ةريل ؟5 ناك نا دعب ةيروس
 نع عضولا ح الصا ةلواحم وه : يناثلاو 43

 ةطساوب ةنماكلا ةيروبس تاقاط قالطا قيرط

 نع اهترطيس عزنو ةيليفطلا ةيزاوجربلل يدصتلا
 تاريبغت ثادحاو اهئاكرا ةيساحمو ةلودلا

 ةيداصتقاو ةيراداو ةيسايس ةينطو تاخالضاو
 ةيبرع ةيسايس اهبكاوت .ةيبعش ةقث قلخل دهمت
 ناريا عم ةكراشملا نم جورخلا اهيناوج رريا ةيموق
 ةمظنم عم قداصلا نواعتلاو .قارعلا دض برحلا يف
 اميف ميلس يموق فقوم ءانبل ةينيطسلفلا ريرحتلا
 لحل داجلا لمعلاو .ةيزكرملا برعلا ةيضقب قلعتي
 ةلطعملا دويقلا كف هماوق ايذطو الح نانيل يف ةمزالا
 ةدحولا تاردايمو ةبودحولاو ةينطولا تاقاطلل

 يبرع فقوم ريوطتو ..نانبل بعش ىدل ةينطولا
 .ةيلصلا هتاون ةروكذملا فقاوملا لكشت دحومو ماع

 قداصو حيرص نواعت عم هلك كلذ قفارتي نا ىلع
 نيبو ةيئعملا ةيبرعلا فارطالاو ةيروس نيب
 .يتايفوسلا داحتالا تاذلابو يكارتسالا ركسسعملا

 : هداوق نيقنرطلا نيذه نم لكل نا ف كس نم امو

 ٍْق امك :مكحلا تاسسؤم لخادو داليبلا لخاد

 .ىلودلاو يبرعلا نعضولا

 ةيزاوجربلا ىلع ةيلك دامتعالل جاتحي لوالاف

 ةشصتو اهموصخ برضو ٠ .اهتادادتماو ةيليقلحلا

 امك .ضاخ لكشبي شنحلا لخاد اهل ءادعلا نطاوم

 ةنعقح : درلا ناضحا ُِق يئاهنلا ءعءامترالل جاتحي :

 | .اهتردابمو نطنشاو ىلع لماك حاتفناو .ةيبرعلا
 .اسانسا بعشلا راقتتسال جاتحبي : يناثلاو

 ثولتت مل ينلا رشدحل ا طاسوا يف ةفيرشلا ىوقلاو

 ةيموقلاو ةينطولا ةيسايسلا ىوقلا لكو داسفلاب
 ,قيقح يموق حاتفناب اعوفشم .ةيقيقحلا ةيمدقتلاو

 صلخمو لاعف لمعو .ريرحتلا ةمظنمو ىفارعلا ىلع

 ةيمثتو ,. قداصو لاعف يبرع نماضت لحا نم

 داحتإلا عص ةحترصو ةقيشو نواعت تاقالع

 ةقددصلا تاساسسلاو فقاوملا باحضاو يتايفوسلا

 مدع لودو يمالبسالا ملاعلاو ةيبرغلا ابوروا يف
 .رادحنالا

 رادم ناك يذلا يساسالا عوضوملا نا وديبو

 رارقلا وه وكسومل دسآ ظفاح ةرادز ْق تافياعحللاا

 سيئرلا بهذ دقو ..نيقيرطلا نيب قرتفملا اذه هاجت
 لمحت وهو ىتايقونسلا داسحتالا ىلا يروسلا

 وحلا حالس طابض حجز قيرط نع ىلوالا : نيدقرولا

 قيرط نع ةيناثلاو ,نجسلا يف يوجلا عافدلاو

 رصانع نم اريبك اددغ تلاط يتلا فيقوتلا ةلمح

 اهتزهحا ضعيو ةلودلا ْق داسفلاو بيرهتلا

 . ةيسايسحلا

 مجسنب نا ايقطنم ناك تايطعملا هذه ءوض ىلعو
 حكحلل يعيبطلا ىرحملا عم دسأ ظفاح رارق

 ةنوثفغلا حلاصملل يىقيقحلا راسملا درايتعاب

 حالصالا قيرط نا رايبتعايو .ةيلع ةرطرسملا

 اراحتنا لكشب لماشلا ىمدقتلاو يموقلاو ينطولا

 ةيليفطلا داسفلا ةحيرش ةمكاحلا ةحيرشلل ايدعامج

 نم ةيبرعلا ةمالاو ةيروسب لح ام لك نع ةلوؤسملا

 ةنيرعلاو ةيلخادلا يروسلا ماظنلا تاسايس ءارج

 .ةدضاملا نيدرشعلا تاونسلا لالخ ةيجراخلاو

 سيئرلا رزايخ نع حضاولا ريبعتلا ناكو
 نيفنتب ىضق يذلا جودزملا رارقلا وه يروسلا
 «يوحلا عافدلاو وحلا يحالس طابض قحب ماكحالا

 ناكراو رصانع نم نيفوقوملا نع يروفلا جارفالابو
 !! عورشملا ريغ ءارثالاو داسفلاو بيرهتلا

 نا نودقتعي يرويسلا ماظحلا باحضصا ناك اذاو

 داحتالا وه .ماظحلا ٠ .هراتحا يدلا داحتالا اذه

 رارحتسا ٍْق عرسالاو در وطح لقالاو لهسالا

 نييدملا ىلع رمالا ناف ٠ .بيرقلا ىدملا ىلع . تادعاسملا

 .امامت كلذ سكع وه ديعبلاو طسوتملا

 ردب ناندع
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 د ا ا اح كابل 2 و يع يكول

 يل وب يئويهصن نابكلا نا فورنعتالا نم
 تاساردلا ةلأسمب ادج ًاريبك ًامامتها

 اذهل ماقا دقو .ةقطنملا نع ةيجيتارتسالا 1

 .ةصصختملا ثوحنبلا دهاعم نم اريبك اددع ضرغلا

 ةقيقد تاءارق رارمتسساب هل رفوت ,ةيركسعلاو ةيثدملا

 يبرعلا نطولا اهدهشي يتلا تاروطتلاو تايطعملل

 ةيساسالاةداملا تاساردلا هذه لكشت ثيحب ..هلك
 مسير يف نييركسعلاو نييسايسلا هيلو ؤسم يديا نيب

 ةعمتجم ةيبرعلا لودلا ةهجاومل مهجماربو مهططخ
 تالاحم ىف امك  لاحجملا اذه ِق ءاقبالاو :ةدرفنموا

 نيب لصافلا مدقتلا نم ةفاسم ىلع - ىرخا ةينقت

 يف لظت يتلا لودلا كلت نيبو ينويهصلا نايكلا
 ماكحلا تابوه تناك ابا .ةودع ىنويهصلا بابسحلا

 .اهيف تاسايبسلاو

 نمالا روظنم بلص ف عقت ةلأسملا هذهف
 نابكلا كلذ ءاقب سابسسا لكشي يذلا .ينويهصلا

 ١ - ددعلا  ةيبرعلا ةعيلطلا  52-175١11١رايآ /41ة١

 ع موو نع م 8

 دا د د

 ا دع ه4 و سوا

 ظ عيطلا "يرحل يب ينؤييصل ربع رار سفن مهيدل نم ؤ

 فا 1

 ب صحا قل سو هقوفت ناعقو هرارمتساو

 .اهتمرد ةقطنملا

 ضيقن موهفم .يبرعلا بناجلا يف كلذ لياقبي

 نا رابتعاب زكرملا لوح يوطنت نمالا ةرئادف ..ًامامت
 هراصنا نم مكاحلل وه ريخالاو لوالا نمإلا

 دعبا ةفاسم ىلع نمم مهلو هل مث .هب نيطيحملاو
 «صاخ لكشب ةحلسملا اهتاوقو ةلودلا زاهج نمض
 ىسنن نا نود .بعشلا نم لكك ماظنلل كلذ دعبو
 نيعب ىرخالا ةيبرعلا ةمظنالل دحاولا ماظنلا ةرظن
 نواعتلا نم عون لصح ام اذإ ىتح .ةموصخلا

 رطخ ءردل ناك :كاذو ماظنلا اذه نيب ءىراطلا

 وا يلخاد مصخ دض نواعتلل وا رخآلا نع دحاولا
 اديعب ينويهصلا نايكلا ىقبي نيح يف ..رخآ يبرع
 نرعلا ماكحلا مظعم تامامتها ةرشئاد نع ًادج
 :ةمهسحاوه» و «مهتاسشارد» لاجم نع يناخلابو
 ..ةريطخلا ةينمالا

 تاساردلاو نمالا يجهنم نبب ةنراقملا هذه

 يدويهصلا نايكلا نم لك ىدل ةيجيتارتسالا
 ةحيحصلا ةيؤرلا زفوت يتلا يه .ةيبرعلا ةمظنالاو
 رصانع ةرظن يف ريبكلا قرافلا كلذل ةحيرصلاو
 ههاجت فرصتلل يلاتلابو دحاولا ثدحلل نيبناجلا
 - ..هنم ةيلمعلا فقاوملا ذاختاو

 - ةيناريالا برحلا مجحب ًاثدح انذخا اذاف
 اضورفم ةسارد عوضوم هرابتعاب لاثمك ةيقارعلا
 فقاوملا دجن .,ةقطنملا ىف نيينعملا لك ىلع ةوقب

 : نيماح قارنت «ةيبرعلا»
 .نمث ياب اهسفن نع اهدعبت نا اهمهي ةمظنا -

 .اهتافعاضم ضعب وا ةرشابملا اهجئاتن بنجتت ناو
 ىلع اهرارمتساو برحلا هذه رثا نع رظنلا ضغب

 .هتمري يبرعلا يموقلا نمالا عوضوم
 يفرط عم طويخلا دمت نا لواحت ىرخأو 5

 ضرفت :«يبناجأ» نيب.عازن هنأكو .:عازنلا»
 ام رامثتسا ةمظنالا هذه ىدل نوكن نا .ةمكحلا,
 ةلاح يف هعم ةديج تاقالع رفوي نيفرطلا نم لك ىدل
 .دراصتنا

 هذه ىلا ةرظنلا نع عروتت ال .ةمظنا كانهو " 
 وا قارعلا عم تاباسح اهل يفصت اهنا ىلع برحلا
 اذه هلكشب امع رظنلا ضغم .؛مصخلا» اذه لغشت

 ةفظولاو ةقالخالا ميقلا لكي نعط نم هفقوملا
 يف للخ نم هتدحت امع رظنلا ضغب ىتحو .ةيموقلاو
 ودعلا عم لماشلا ىموقلا ةهجاوملا نازيم

 ضعبل لثخم ينطو بارت ىلع مئاجلا ينويهضلا
 اذه باحصا نم ةمظنا تهمكحت يتلا لودلا
 .فقوملا

 فلتخم فقوم ينودهصلا بئناجلا ىلع كلذ لباقي

 نم ةلزكتام لالخ نم برحلا كلت ىلا رظند وهف . امامت

 سيئر لوقي امك. يهنف» ..لكك برحلاب ررض
 لبق اهاقلا ةرضاحم ىف ةيليئارسالا تارابختسالا
 باسح ىلع ةلئاه دراوم صتخمت عستاسا ةعقيضي

 ماسقتالا ءاقنا ِق مهاستو ٠ ليئارسا عش ةهحاوملا

 لكشتو ةيقرشلا ةهبجلا مايق نود لوحتو .يبرعلا
 راهنلا) .:ةقطنملا يف رارقتسالا نادقف ردصم
 .(9/41١//ه/ 1١4 .ةينانبللا

 - ةيناربالا برحلل ىنويهصلا نايكلا ةءارق نا
 كلذ ةداق لعجت يتلا يه .لكشلا اذهب ةيقارعلا
 يركسع معد لك ريفوتل ةيادبلا .ذنم نوعسي نايكلا
 نم ءاوس .يناربآالا بئاجلل يحيلستو ينفو
 ةدحتملا تايالولا دنع نم وا ةرشايم مهنزاخم

 برخحلا هذه رارمتساف .اهكلف يف نيرئاسلا ضعبو
 نايكلل نمالا رصانع ربكا دحا لكشب يذلا وه
 ىلا ىتحو ..تانينامثلا ةبقح دادتما ىلع ينويهصلا
 !اهدعبام

 نا ةبارغلا لك بنرغلا امنا ..ابيرغ سيل اذهو
 ةرظنلا مهيدل ةبيرعلا ةمظنالا نم ددع كانه نوكي

 لعغشي برحلا هذه رارمتسا نا رابتعاب ..اهسفن
 مهنغ نفويادنا امك ؛قارعلا يف ةيموقلا ةمروجتلا
 هذه رربت يتلا ينويهصلا نايكلا عم ةهجاوملا ءابعا

 ! اهيايغ بوحلا
 ! يجينارتسالا نراوتلا نع نوثدحتيو

 نايدع
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 يمدقتلا بزحلا نم ةبيرقم ةيسايس رداصم
 نأب ديفت تامولعمو ءابنا تلقن يكارتشالا

 تايلمعن ًاحرس نوكت فوس ةيبركلا توب |
 نم رضانعو ةيروسلا تارياخملا اهذفنت ةيماقتنا
 يمدقتلا نييزحلا دض هللا بزح» و «لمآ٠ ايشيلبم

 يف ىرخا رصانعو ينانبللا يعويشلاو يكارتشالا
 قاطن يف كرحتت يتلا ةيموقلاو ةينطولا بارحألا
 .ةيرسلا

 بازحالا تادايق مظعم نا .اهسفن رداصملا تلاقو

 اهناو اهتاطادحا تذختا دق ةيناملعلاو ةيموقلا
 ةيحاضلاو ةيبرغلا توريب نم اهتالئاع تلقن
 يف ىرخأ ىرقو تافيوشلا ةدلب ىلا ةيبونجلا
 يكارتشالا بزحلا سيئر ةرطيسل ةعضاخلا فوشلا
 ىلا تثدحت يتلا رداصملا تفصوو .طالدنج دلو

 نادمح نسح روتكدلا لايتغا ؛ةيبرعلا ةعيلطلا:
 ينانيللا يعويشلا بزحلل ةيزكرملا ةنجللا وضع
 ُِق ىلاوتن فوس تالايتغألا نم ةلسلسل ةمدقم هنآب

 يذلا يسايسلا جهنلا ىلع ًاباقع ةلبقملا ةلحرملا
 ةكرعملا تصاخ امدنع قيايسلا ٍْق بازحالا هتكلس

 جهنلا ىلعو .ةيبرغلا توريب يف ,لمأ, ايشيليم دض
 ىتلا تامولعملا فو .هكولس ىف ترمتسا يدلا

 افلا نب امهرلح :ةنييرمعلا ةسياقتلا» كاسح
 يعويشلاو يكارتشالا يمدقتلا نيبزحلا نا .اهسفن

 .ةيبرغلا توريب يف امهبتاكم مظعم اقلغا ينانبللا
 ةددشم تامولعم امهرصانع ىلع اعّرو نا دعب
 بازحالا نا املع .رذحلا تاحرد ىصقا ذاختاب

 تضرعت دق تناك ىرخالا ةيموقلاو ةينطولا
 فيضتو .ةقباسلا تاونسلا ىف اهسفن ةمجهلل

 ةيدزسلا هرداتع ىلع عزو ط)اطتب ال يداسفلا
 تارياخملا ريدم ناك ىتلا «ءادوسلا ةحئاللا»

 هيلا اهملس دق ابود يلع ءاوللا قشمد يف ةيروسلا
 نيبولطمك اهيف ةدراولا ءامسالا ميلستي هابإ ًايلاطم
 نمكت ةحئاللا هذه ةبمهأو .ةبر وسلا تاطلسلا ىدل
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 ارق نربي وهنا يب.

 ةيروس نيب يفخلا عارصلا باب تحتف اهنا يف
 مث .ةينلعلا ىلا ةيرسلا قاطن نم هتلقنو طالبنجو
 بزحلا تفدهتسا ىتلا تالاقتعالا ةلمح تءاج

 قالطلا نا نع فشكتل ةيبرغلا توريب يف يكارتشالا
 وه ةيروسلا تاطلسلاو طالبنج نيب عقو يذلا
 ةهوف قوف نآلا نافقي !! ؛سمالا يفيلح» نأو يئاهن
 نواعتلاب طالبنج قشمد مهتتو .يناكريلا مادصلا
 .تافرع رساي ةينيطسلفلا ريرحتلا ةمظنم سيئر عم
 ةيلودلا اهذاعبا اهل ناف .مهتلا هذه تحص اذإو

 صيرخلا يتايفوسلا داحتالا فقوم ىف دسجتت يتلا

 هدلاو رود طالبنخج ديلو

 :نانبل يف نييسيئرلا هيفيلح نيب مهافتلا قيسنت ىلع
 نلعملا ريغ فلاحتلا اذه لكشتو .تافرعو طاليبنح

 .طسوالا قرشلاو نانبل
 اهنا ىلع .ةنبرغلا توربب ّق تددحتملا يي رص

 دذه :لوققو قحال تقو ىلا اهدض ةيقترملا يعل

 نع ةقيقد تامولعم اهيدل تسنل هناب رداصملا

 ام نا دقتعت اهنكل .اددنصل ةيروبسلا تاططخملا

 .بونجلا ةمصاع يف هتافعاضم هل نوكيب فوس

 نم هناف : اددص ىلا تافعاضملا لقتنت نا ليق نكل

 طالبنجح نبد مادصلا داعنا حصضصوتت نا رظنحملا

 امهندب قالحلا عقاولا تسرك تالاقتعالاف . ةيرويسو

 رخآو موي نيب عقت فوس ةريبك اثادحا نا ينعي اذهو

 د دعيبشسم ةحلاضصملا نأل رخاو عويساأ نيد وا

 .ةيناهن ةروصب
 ةيروس تاقالع ايافخ ىلع نيعلطملا يأر يفو

 توريب ةكرعمل ةيبنسايسلا داعبالا نا :طالتدنحيب

 ةروص رركتب طالبتح ديلو نم لعحجت ؛ةينبرغلا

 ةكرحلا ةماعز ُِق طالننجح لامك هدلاو فقاومو

 ةيروسلا ةسايسلا ةضراعم يفو ةينانبللا ةينطولا
 ماع ذنم ةيناتنللا ةمزالل ةيقئاط ةبوست ىلا ةيعابسلا

 طالبنجو ةيروس نيب نآلا ىتح ىرج امو . 5
 .اديص ىفو فوشلا ف ةلصاف ةكرحمل ةمدقم وه

 يتايفوسلا داحتالا فقومي ةقالع اهل نيينبدطسلفلاب

 فقوملا نا وديدو .اهتمرب ةقطنملا ةمزا نم

 ىديلطسلفلا ينطولا سلحملا داقعنا نم يتايفوسلا

 ةرشاد عيسسوت ىلع طالبنجح عجحش دق رئازحلا ْق

 هنا حوضوب قديب دإ ,ةيرويسلا ةسائسلل هتضراعم

 رهشالا ُِق همزنتلا يذلا رذدحلا فقوم ىلع جرح

 فوس ةيروس نا نودكؤي اوناك نيذلاو .ةقباسلا
 هجو ف ,هللا بزح» و «لمأ ١ ايشيليم بناج ىلا فقت
 تدكأت .ةيناملعلاو ةينطولا ىوقلاو نيبكارتشالا
 يق ةيروسلا تارباخملا هذفنت ام نال .مهتامولعم

 لمأ١ عم اهفقلاحت نم ءزج وه ةيبرغلا توريب
 .ةيفلسلا ةيمالظلا ىوقلاو

 نأب ديفت « قدض قاطن ِق ةلوادتملا تامولعملاو

 توريب يف يرجي ام نيب لصفت نا ضفرت ةيروس
 ناف كلذل ,فوشلاو اديص يف عاضوالا نيبو ةيبرغلا

 ىف متد نلو اريغص همجح نوكي نل عقوتملا مادصلا

 تالداعملا بلق ىلع نهارت قشمد نا ذإ :ديعي ىدم

 ىوق اهتارو نمو ةضراعملا ى وقلا هنف نهارت يذلا

 ةيركسعلاو ةينسانسلا تالداعملا بلق ىلع ةنبرع

 ىلع ًادبلس سكعتت نا اهقودَح لاخ يق اهنآش نم يتلا
 ةنروتسلا تاءاعدالا ناف اذهلو .يروسسلا ماظنلا

 نم يه .تاريجفتلا ءارو فقيد يذلا وه طالبنج نأب

 سبيل طالبشجح ةعامش ىلع اهتاوق زجع قيلعت ليبق
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 اة ةيبب رغلا نوري
 ىينانسللا عضولا نا رفع
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 ريكل ثدحلا رقت لترفتم لرب ادبصو توب ردو تح قرولا عت لوا وشد

 ةندووالا ةسرغللا ءايثالا ةيلاطقو تلقن

 ةيركسعلا تارباخملا زاهج سيئر نع
 نا. .ناعنك يزاغ ديمعلا نانبل يف ةيروسلا

 هيدشملا نم ددع لاقتعا نم تنكمت ةيروسلا تاوقلا

 توريب يف ايموي ثدحت يتلا تاريجفتلا يف ؛مهب
 ديمعلا ددحي ملو .ةيروسلا تاوقلا دض ةيبرغلا
 ةمصاعلا نم نيمداقلا نكل نيلقتعملا ددع ناعنك

 مل زاجتحالاو مهدلا تالمح نا نودكؤي ةيناندللا
 ١١ يف توريد ىف ةيروسلا تاوقلا لوخد ذنم فقوتت

 فيدصتو زرفلا تايلمع متتؤ . يضاملا رب داربفق / طابشت

 تاوقلا نكمتت ىنح « «نيتداعملابب فارطالا ضعب

 ضعب ىلع ضبقلا ءاقلإ و اهترصاحم نم ةيروسلا
 .اهرضانع

 ةيمدنلا :تاريجقتلا كده :.ةيدوسلا تاوقلا
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 تورد ريفتما شو
 صصق ىلا برقا ةريخالا تالاقتعالا ةصقو

 ةقيرطب متت اهنا رابتعاب .عقاولا ىلا اهنم لايخلا
 ةدايقب مكحتي يذلا رعذلا ىدم نع ربعت ةيئاوشع
 ترركت يتلا تاريجفتلا باقعا يف ةيروسلا تاوقلا

 نا تبثي يذلا رمالا .اهزكارم برقو .ةيموي ةروصب
 دقو .تاريجفتلا نم ةفدهتسملا يه تاوقلا هذه

 ةقطنم يف ترجفنا يتلا ةموغلملا ةرايسلا نوكت
 شيجلا يف ديقعلا رورم ىدل يركسعملا مامحلا

 نع ًاريبعت رثكالا لاثملا .ىلوملا هاشه :يروسلا

 يلا ةوهلا ىدم نعو راعتسملا نمالا ةيرظن طوقس
 .ةيروسلا تاوقلا نيبو ةيبرغلا توريب نيب لصفن

 مادختسا ىلا ةيروسلا تاوقلا ةدابق عفدي امو

 ةرئاد عاستا وه يفيكلا لاقتعالاو شطبلا بولسا
 نع تاعئاش جيورت نع الضف .اهفنعو تاريجفتلا

 ددرتب امو .ةيبرغلا توريب َِق ةينمالا ةطخحلا طوقس

 تاوقلا دض تاريجفتلا ةيرحت ميمعت ناكما نم

 نم تاب دقو .ىرخا قطانم ىلا اهلقنو ةيروسلا
 رحفتم ةييرغلا تورس َْق ينمالا عضولا نا دكؤملا

 عم لماعتت ةيروسلا تاوقلا ناو ًارقتسم سيلو
 رداصملا ضعب حشرتو .ساسالا اذه ىلع عضولا

 ةريطخو ةقيقد اعاضوا هجاوت نال ةيبرغلا توريب
 ةمثو .ةيداصتقالاو ةيعامتجالا تابوعصلا لعفب
 تاريخفتلا تايلمع عابستا ناكما نم يدلبسح فوخت

 ماقتنالا ىلا ةيروسلا تاوقلا عفدي يذلا دحلا ىلا

 تاوقلا فرصت نم رمذتلا ةجومو :ناك يا نم
 قيرط ىلع ىلوالا تاوطخلا نوكت نا نكمي ةيروسلا
 ملس ىلع دوعصلاف .تالايتغالاو عراوشلا برح
 ةقيرط ىلع رمتسي ةينانبللا ةمصاعلا يف تاروطتلا
 ةعفد زفقلا سديلو ةجرد ةجرد ملسلا ىلع دوعصلا

 عمجتت يتلا تايطعملا نم قشمد ىشحتو .ةدحاو

 اديصو توربب يف عاضوالا نا ىلا ريسشتو اهيدل

 اهنا ىنعمب .لحادتتو كياشنت كيلعدو سليارطو

 مجح نم ديزي ىذلا رمالا ًادحاو اراسم ذخأتل هجتت

 مل ةيضقلاف .نانبل ف يروسلا كرحتلا ىلع طوغضلا
 اهذفنت ٍةازتجم ةينما ةغيص نع ثحبلا ةيضق دعت
 يف تحبصا لب .ةيبرغلا توريب يف ةيروسلا تاوقلا
 . ةنده لظ يف عقاولا رمالا تيبتت ةيضق قشمد رظن
 . لك يف .بعصلا نمو .سافنالا طاقتلاب حمست
 .ميسقتلا ينعي هنال عقاولا رمالا تيبثت .لاوحالا
 كننما تاروطتل هحشرم رومالا نا كلذ ىدعمو

 نع ثحبلا ناو :ةرمتسم برحلا ناو .ةريطخ

 ةيادب لنعلو .ةغرفملا تاقلحلا يف رودي لولحلا
 ىغبني ةينانبللا ةمصاعلا يف ةينمالا ةطخلا طوقس
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 تسيل ةيبرغلا تورييف .ةيوازلا هذه نم هيلا رظنلا
 ىلا فاضي ًايركسعو ًايسايس ًامقر الو اريغص ايح
 نم يناثلا قشلا يهف .نانبل يف ةمئاقلا ماقرالا
 عاستا مث .اهيف ةلصاحلا تاروطتلاف .ةمصاعلا
 نم ددع طوقس ىرخأب وا ةروصب ينعيس .اهمجح
 ناندل ىف يروسلا كرحتلا اهيلع موقي يتلا تالداعملا

 ,.198/ ماع ىف ةيروهمجلا ةسائر تاباختنا راظتناب

 اهجئاتن ةءارق بعصت ةديدج تالداعم مايقو
 نم هفلخت امو .ةينانبللا ةحاسلا ىلع اهتالعافتو
 .ةديدج تارابتعا

 تؤورين ىف يرجي ام ةروظخح ىلع لجلد ريبكأو
 امو .تاريجفتلل قشمد اهيلوت يتلا ةيمهالا ةيبرغلا
 رهش نأب رذنت تاعئاشو تامولعم نم اهقفاري
 ىلع وا .انخاس نوكب فوس لبقملا وينوي / ناريزح
 .نخاسلا فيصلا ىلا لخدملا نوكد فوس لقالا

 اديصو..

 تفقوت ثيح اديصض ىلا ةيبرغلا توريب نمو
 مكحتلاب ةيفتكم اهتاباوي دنع ةيروسلا تاوقلا
 اهعراوش ىلا لوخدلا نود نم ةسسيئرلا لصافملاب

 قلح يف ةرارملا معط لازي ال ثيح ةيلخادلا اهئايحاو
 ةحاس يف اهب ينم يتلا ةميزهلا نم يروسلا ماظنلا
 تابايدلا ءالشا ترشتناو ١915 ماع يف !اديص

 فوقو ينعي الو .ةحاسلا يف ةيركسعلا تارايسلاو
 نا بونجلا ةمصاع لخادم دنع ةيروسلا تاوقلا
 مدقت ثدح لخادلا ىلا اهرصانعب عقدت ال تارياخملا

 نم قحال تقو يف اهل حمست تاقالعلا نم تاكبش

 ريعت رسح سأر ليكشت نمو اهتاططخم ذيفنت
 تاميخملاو ةنيدملا بلق هاجتا يف ةيروسلا تاوقلا
 قرؤي يذلا سوباكلا لكشت يتلا ةينيطسلفلا
 قرشلاو نانبل ىف هتسايس لقرعيو يروسلا سيئرلا

 تفختكا دق دروسا تاوقلا تناك اذاو .طيسوالا
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 يذلا ينويهصلا نايكلا ناف لخادملا دنع فوقولاب

 اهب ةطيحملا قطانملاو اديص ةئيدم نم هتاوق بحس
 يفتكي :ةيراضلا ةمواقملا باقعا يف 14185 ماع يف
 تاميخملا ىلع ةراغالل هتارئاط مادختساب نآلا
 نا املع .روصو اديص يتنيدم يف ةينيطسلفلا
 يدودحلا طيرشلا ف ةزكرمتملا ؛ةيليئارسالا» تاوقلا
 .اهعم نواعتملا «يبونجلا نانيل شيج. بئاج ىلا
 طشمتف طيرشلا جراخ ةيموي هيش تابلمع دفنت

 دعب .اهلالتحا عقاوم نم ةبيرقلا ىرقلاو تادلبلا
 اهزفنت ىتلا ةيركسعلا تايلمعلا ترثاكت نا
 ْ .ةمواقملا

 .نانبل يف هيلع وه ام ىلع عقاولاو يعيبطلا نمو
 نم فواخملا زفقت ناو .ةدنمالا سحاوهلا رمتست نا

 ىلا توصلا متاوكب ةدوزملا تاسدسملا ىلا ةدوعلا
 لايتغاف . تداع دق اهنا وديبو . ثادحالا ةرادص

 ينانبللا يعويشلا بزحلل يسايسلا بتكملا وضع
 اثداح سيل ةيبرغلا توريب يف نادمح نسح روتكدلا
 أدب يذلا تالايتغالا لسلسمل ةلمكت وه امنا .ايضرع

 تالاقتنفالا لطب: ىهاركأ ديِبشو

 يف يعويشلا بزحلا يىلوؤسم نم ددعو هورم نيسح
 «لمأ» ايشيليم بزحلا مهنا دقو بونجلاو توريب
 يتلا تامهملا كلت ذيفنتب ةيناريالا ةيمالظلا ىوقلاو
 .اهيلا تلكوا

 ةقحاللا تاروطتلا نا نويقارملا رعشي انه نم

 يسايسلا دينقفصتلا قاطن ُِق بضصضت نا ديال

 ىلع رطيسي يذلا ضومكغلا لظ ُْق يركسعلاو

 .قشمدو توريد نبب تاثداحملا اصوصخ .ءاوحالا

 .تلاف يركسعو يسايس خانم يف رودت تاتداحم يهو

 رحفتملا ىركسعلا عضولا در وص لمتكتو

 سيئر هجوت يذلا يسايسلا عضولا ةروصب
 نع فلتخت ال ىتلا هتلاقتساب يمارك ديشر ةموكحلا
 يتلاو ,.1975 و ١9564 ماوعا يف ةقباسلا هتالاقتسا
 يروسلا ماظنلا ةمزاو نانيل يف مكحلا ةمّزا نع ربعت
 اهماع تلّخد ةمزا ىهف . ١1975 ماع ذنم نانبل يف
 ةيميلقالاو ةينانبللا اهتابعشت لكب رشع يناثلا
 .ةيلودلاو

 .ةمزالا نناوج نيضيعتم“ ءيضتن نا نكمي نيدرحامملاو

 نا نودكؤي تالاصتالا ايافخ ىلع نوعلظملاف
 ينانبللا نيسيئرلا نبد ًارثك تنسحت ءاوخالا

 تيوكلاب ةيمالسالا ةمقلا يف امهئاقل ذنم يروسلاو
 تلقن دقو .يضاملا رياني / يناثلا نوناك رهش يف
 نا» هلوق هنع ينانبللا سيئرلا نم ةبرقم رداصم
 قافتا ذيفنتب بلاطي ناك يذلا يروسلا سيئرلا
 ةلصافو فرح لك لجا نم شقانيو ءايفرح قشمد
 تيوكلا يف هب هئاقل لالخ ليمجلا غلبا .هيف تدرو
 نع ثحبلاب لوبقلاو قشمد قافتا نع ايلك هلزانت
 داقتعالا ىلا نيبقارملا عفد ام اذهو ..ىرخا ةغيص
 يمارك ةلاقتسا ءارو فقن يتلا يه قشمد نآب

 عضو ءاشنالو .دودسملا قيرطلا نم جورحلل
 نيسيئرلا ةحلصم يف نوكي دق ديدح يموكح
 سيئرلا نم نوبرقملا رسفيو .يروسلاو ينانبللا
 ةلواحم هنآب ديدحلا ىموكحلا عضولا ليمجلا

 ندو اهنود لوؤحلاو تادشيلبيملا ةطلس فاعضاإل

 ةيروهمجلا ةسائر تاياختنا يف ريبك ارود بعل

 هذه لثم مدق نا يروسلا سيئرلل قيس دقو .ةلبقملا
 ناف كلذلو .ةقباسلا ةداحلا تافطعنملا يف تالزانتلا
 تايشيليملا فاعضا ودبي ام ىلع اضفت ةيروس
 نؤكت امدنع اهتقرو بعلل اهيلع اهتضبق ماكحاو
 ىقيت نا نا ف لضفت امك .ةددهم اهحلاصم
 ىلع ةبعاللا لودلا نيب ةروصحم ةيسائرلا تاباختنا

 راظتناب ارودو ةصح كلذ نأل ةينادبللا ةحاسلا

 اذإو .ةينانبللا ةيضقلل يرذجو يناهن لح داجيا
 بعلل ةيروس ماما لاجملا حيتت يمارك ةلاقتسا تناك
 ىلع ينايبللا يسايبسلا عضولا َّق عسا رود

 رمتست نا يقطنملا نم نوكي هناف يمسيرلا ددعصلا

 ةلواحم نم ديزي لبلق ريغ اتقو ةيموكحلا ةمزالا

 ةددعتملا ةينانبللا قاروالا عيمجت ةيروسا
 نا قشمد عطتست مل اذإو .اهيدب نيب ةضراعتملاو|
 اهناف :ةيموكحلا ةمزالا لظ يف هيلا علطتت ام ققحت
 لالخ نم هيلا حمطت ام قيقحت لواحت لظت فوس
 نييقارملا عيمج نا نم مغرلاب .ىرخا تارغت
 وحن ريسي ةتمرب ينانبللا عضولا نا نودقتعي
 مدخلا آديب فوس كلد دنع هناو .اهيدب نم تاالفاألا

 .عياصالا ىلع ضعلاو

 ينتاب ىنلا .ناننل ْق ةرمتسملا تاعقونلا دده

 راظتنا يف رذحلا نم ديرد . . قعاوصلا مجح يف اهصضعب
 ةمزالا مجح ِق نؤوكيب فوس يذلا ريبكلا ثتدحلا

 .ةيصقفتسملا

 شلك زاوف
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 نبدا ةيوكحلا الافتسا رارعأ

 موطرخلا نم صاخ : ةيبرعلا ةعيلطلا

 ةأحافم ةلودلا سأر سلجم ىلا اهب تمدقت
 مل يتلا يسايسلا حرسملا ىلع تآجافملا
  نيبقارملا نم دحا -
 اهل تضرعت ةديدع قزامو تالكشم ةمث نا حيحص

 ويام / رايأ يف اهليكشت ذنم يدهملا قداصلا ةموكح
 تاندحتلا ةهباجم ديعص يلع ءاوس ١957/5. ماع

 دهع ذنم ةثوروملا ةينمالاو ةيداصتقالاو ةيسايسلا
 ةطلسلا تايلوؤسمل اهتسرامم ديعص ىلع مآ :يريمد
 يبزح نيب ةيفالتئالا ةغيصلا لالخ نم ةيذيفنتلا
 ميدقت دح ىلا رومالا لصت نا نكل .يداحتالاو ةمالا

 ىعاودلا نع نذإ لاؤسلاف .ةموكحلا ةلاقتسا
 عيمجلا اجاف يذلا ثدحلا اذه ءارو بابسالاو
 ! هجراخو نادوسلا لخاد

 ,:ثيدخحلا نادوسلا خيرات ىلا عجري يذلاو
 هب تينم يذلا ءيسلا لافلا راركت حوضوب ظحالي
 ةفيصلل ًاقفو تلكش يتلا تاموكحلا مظعم

 ةفد رييست يف امهقرعاو نيبزح ربكا نيب ةيفالتئالا
 ةمالا يبزح نيب فالتئالا ةلداعم داكت نإ .مكحلا
 عوقولاو ساكتنالا ىلا ةرم لك ىف يهتنت نييداحتالاو

 براجتلا رايهناو ةيركسعلا تابالقنالا كبانس تحت
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 !نياحتااو مالا وردا نب تلاغلا ةقس تاون د بالقتا عدا

 - ااا طوسلا

 يىدهملا ؛:نيديسلا ةموكح: باقعا يف كلذ ثدح

 اهريصم ناك ثيح .ليلخ هتلادبع ةماعزي ىنغرتملاو

 ميهاربا قيرفلا ةدايقب ةلطسلل نييركسعلا بالتسا
 ذنم ىل والا ةيطارقميدلا ةبرجتلا ةياهن تناكو :دوبع
 ةاسأملا ترركتو ١555. ماع نادوسلا لالقتسا
 يف تادب يتلا ةيناثلا ةيطارقميدلا ةبرجتلا تراهناو
 / رابأ <5 بالقنا ناكو . ١955 ريوتكا ةروث باقعا
 لشف رثا يريمن رفعج ددقعلا ةدابقب ١959 ويبام

 ةلحرملا زاجنا يف نييزحلا نم ةفلؤملا ةموكحلا

 .يمالسالا روتسدلا عضو نم ةريخالا

 تالامتحا بسحت دق يدهملا قداصلا ناك اميرو

 ةلاقتسا نلعاف :هتموكح رظتني يذلا ءيسلا لافلا
 ةرماغم ةيبالقنا ةيلمع اهمهادت نا ليق هتموكح

 رارقتسالا قيقحت يف نييركسعلا لشف ىلع يطغت
 ةبغم نييسايسلا لمحتو بونجلا يف بولطملا
 .لشفلا

 نيب ًاريثك حجرات يدهملا قداصلا نا كشالو
 ةلكشمل يىركسملا لحلاو يسابسلا لحلا يرايخ

 برد ىلع ةمدقتم ةوطخ ققحي نا نود .بونجلا
 ىتح وا ةينطولا ةدحولاو يداصتقالا رارقتسالا
 ِق ينمالاو يركسعلا روهدتلا فقو ديعص ىلع

 دوهجلا نم ريثكلا لذب هنا كلذك كشالو

 يف ايبويثا لخدت عنمل ةيساموليدلاو ةيسايسلا
 ديقعلا اهمعرتي يتلا درمتلا ةكرحل اهمعدو ةلكشملا
 نا لبقو غناراغ ىقتلاو .غناراغ نوج يبونجلا
 اسيتر سيلو ةمالا برح سيئر ةفصي هعم ضوافتي
 بازحالا بعلم ىلا ةركلا داعاو :نادوسلا ةموكحل

 فقوم لوح دحوتت نا اهيلاط امدنع ةيبونجلا
 عم ةورثلاو ةطلسلا ماستقاو بودجلا ةرادال ةنؤرو

 رمتؤملا حيصي نا ىلا لئاسولا لكي ىعسو . لامشلا

 نادونسلا 1 يدكحلا تالكشم جلاعي يذلا يروتسدلا

 يتلا تارارقلا ةيموقو ةيطارقميد دسجي اعقاو
 .اهريصمو ةينطولا اهتدحوو دالبلا لبقتسمب قلعتت

 نودرمتملا طقسا امدنع يىدهملا قداصلا نكل

 اهتيحض حار يتلاو :لاكلم» قوف ةيندملا ةرئاطلا
 تالاعفنالا ةمحز يف روصت :ائيرب انطاوم نيتس
 هناو يسايسلا لحلا نم لئاط ال هنا ةيسفنلا
 نشو .بونجلا ةلكشمل ىيركسعلا لخلا نع ضانمال
 ىتلا تارارقلا نم ديدعلا ذختاو ةياعدلا نم ةلمح
 ةلكشملل ةيملسلا ةيوستلا طاوشاو دوهج لك تلكا

 تاده نا دعب ارخؤم داع مث . .ابطارقمددو انتسايبس

 موؤيشملا تداحلا راثآ تشالتو ةينسفتلا تالاعفنالا

 كرذا امدعي مالسلا بولسا جابهتتا ىإ انجيزود
 هفازدتساو هتاديقعتو يىركسعلا بولسالا ةيوعصض

 ! لئاط نود رشبلاو حالسلاو لاملاو تقولل

 ضرع هنأب يدهملا قداضلا نويركسعلا مهنيو
 مهتاناكما نم ريبثكلا دديو حهتاردقو حمهتعمسب

 ةيسانس تارارقب مهتجافب ناك امدنع :ةحاتملا

 ةحاس ىلع اهتمجرت ىلا جاتحت بونجلاب قلعتن
 اميرو .فاك تقوب مهترواشم نود يركسعلا لمعلا

 نا دوسلا دعب رقتسي مل عضولا :

 16 - 1 "نتن ىلا" نونا خ1 خلقت -



 تاوقلا ةداق رايك نم ةعومجمل هتلاقا تناك كلذل

 سيئر بنان نيدلا جات قيرفلا مهيسأر للعو ةحلسملا

 يف ةدانسلا ةطلس ىلوت ىذلا ىركسعلا سلجملا

 قداصلا رارق ناك ةهسفن بيسلل اميبرو . 65

 لخا دلاو جراخلا يف كابتزا .ىذهملا قداصلا

 01 ماا" تيت متل: - 17

 ىلا عافدلا نوؤشل ةلودلا ريزو ماهم دانساب يدهملا
 ادبقع اضيا ناك يذلا رصان هفري هللا لضف ءاوللا

 نييركسعلل ءاضرا :قيباسلا يركسغلا سلجملا يف
 وا ةيسايسلا تارارقلاب درفتي ال ىتحو بناج نم
 هرابتعاب ةحلسملا تاوقلاب قلعتت يتلا ةيركسعلا
 .ةموكحلل هتسائر بناج ىلا عافدلل ًايندم ًاريزو

 بالقنالا تالامتحال بسحتلا اذه نكل
 ةلاقتسال ديحولا ببسلا عطقلاب سيل .يركسعلا
 يعاودلاو باسسالا نم ديدعلا كانه ذا .ةموكحلا

 قداصلا رارق ىلا ةياهنلا ف تدا يتلا ةطغاضلا
 .عءىجافملا ىدهملا

 بزحلا ريهامج روعش ٍبابسالا كلت لوأو
 نم بزحلا بيبصت ىف ديدشلا نيغلاب ىداحتالا

 ةبترملا يف ءاج ىتح .ةيسيسأتلا ةيعمجلا دعاقم
 ملع عفر يذلا بزحلا وهو .ةمالا بزح دعب ةيناثلا
 لك يف ةيناملربلا ةيبدلغالا ميعز .امود ناكو لالقتسالا
 .ةيبابنلا تاباخنتنالا
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 ةيحورلا تا

 نم ريثكلا .دقف يداحتالا :برحلا نا: جحيحصو
 يرهزالا ليعامسا ليحر دعب ةيخيراتلا هتادايق
 حيحصو .ىضرملا نمحرلا دبع خيشلاو قورز كرابمو
 يف ديدجتلاو لالخالا ةيلمع بكاوي مل برحلا نا
 .ةمالا بزح يف ثدح املثم هجماربو هراكفاو هتادايق
 ربعملا هريهامج رظن يف يداحتالا بزحلا لظي نكل
 ةفد دوقت ىتلا ةطسوتملا ةقبطلا نع يقيقحلا
 وهو .نادوسلا يف ةيباقنلاو ةيسايسلا تالوحتلا
 مكحل ةيسايسلا ةضراعملل ةدايقلا ةمق ىلع ناك
 ضفر يذلا يدنهلا نيسسح فيرشلا ةماعزب يريمن
 سكع ىلع .يريمن ماظن عم ةينطولا ةحلاصملا لوبق
 يسايسلا بتكملا ةيوضع ىلوت يذلا يدهملا قداصلا
 .ةينطولا ةحلاصملا ىلع قفاوو يكارتشالا داحتالل
 .ىريصن عم ةطلسلا ماستقاو

 ةمالا بزح زوف نا نييداحتالا ريهامجح يعدتو

 ةيسيسأتلا ةيعمجلا دعاقم ةيبلغا سيلو ةيرثكالاب
 لاومالا مكي قلعتت ةنحب ةيجراخ لماوع ىلا عجري
 ليبق هيلع قفدتت تناك ينلا ةلئاهلا تادعاسملاو

 يداحتالا بزحلا نكمتي مل اميف ؛ةيباحتنالا ةكرعملا
 تاكارتشا نم الإ ةيباختنالا هتكرعم ليومت نم
 .هتئاضعا تاعردتو

 بزحلا تعضو يتلا بابسالا نم ةدحاو كلتو
 .مكحلا ِق ةمالا بزح عم فالتنالا قزام ٍْق يداحتالا

 انامض هيلع ةضورعملا ةيرازولا بصانملاب لوبقلاو
 ديحولا ليدبلا نأل ةيطارقميدلا ةريسملا رارقتسال
 ةهجلاو ةمالا بزح نيب فالتنئالا متي نا ينعي

 .ةضراعملا يفو مكحلا نع اديعب لظي ناو ةيمالسالا
 يف ىنميلا هنيع نمك يداحتالا بزحلا ناك اذكهو

 .ةضراغملا ران ف ىرسيلا هنيعو مكحلا ةنج
 نامثع دمحم ققسلا ٍِق ةلثمم هتداسق تراتحاو

 فالتئالا ةبرجت يف اهسفنب يقلت نا ينغريملا
 بزح عم ةيذيفنتلاو ةيدايسلا نيتطلسلا ماستقاو
 .ةمالا

 .مكحلا تايلوؤسمل ةيلمعلا ةسرامملا عقاو نكل
 تاءالوو جهانمو تاهجوت يف اديدش انيابت تزرفا
 اذهل ةحضاو ملاعم ةمث كانه تناكو .نيبزحلا

 برحلا ءازإو .رصم عم نادوسلا تاقالع يف .نيابتلا
 يركسعلا دوجولا لوحو .ةيناريالا _ ةيقارعلا
 عم تاقالعلا نزاوت ماكحا يفو .روفراد يف يبيللا
 قلعتت روما نم كلذ ريغ يفو ..مظعالا نيتوقلا
 .ةيجراخلا ةسايسلاب

 فالخلا ناك ةيلخادلا ةسايسلا ديعص ىلعو
 ةيعبت لوح .نيبزحلا نيب اماكحتسا رثكاو دشأ
 امك ءارزولا سلجمل .ديدجلا يموقلا نمألا زاهج
 ىتلا ةيلخادلا ةرازول ما .يدهملا قداصلا رصا

 بطقلا نيسحلا دمحا ديس اهبصنم لغشي
 بزح فقاوم لوح كوكشلا ىلا ةفاضالاب .يداحتالا

 تبيثتو هراصنا معدو ةيباختنالا هرئاود نم ةمالا

 ًادادعتسا شيحجلاو ةرادالا عقاوم فلتخم ْف هذوفن
 اميف براضتلا مث .ةمداقلا ةيباينلا تاباختنالل
 ةيمالسالا ةهبجلا هاجت نيبرحلا تاسايسب قلعتي
 ..و ..و ةثوروملا ةيمالسالا ةعيرشلا نيداوق ءاغلاو

 تمصق يتلا ةشقلا نا دكؤملا نم تاب هنا ريغ

 بسك يف يدهملا قداصلا حاجنب تلثمت .ريعبلا رهظ
 هتاهجوت بناج ىلا نييداحتالا ءاررولا نم ددع
 ةراجتلا ريزو يريدج وبا مهنيبو .هتارارقو هفقاومو
 .ةحصلا ريزو يفلالاو مالعالا ريزو قيفوت دمحمو
 ,نييداحتا اوسيل مهنأب نويداحتالا مهمهتي ءالؤهو
 رداوكلا صقن يعاودل مهب ةناعتسالا مهن هناو

 .ةيخيراتلا تاماعزلا ليحرو
 ةعيلطلا» ل ةعلطم ةئنادوس رداصم تدكاو

 مهداعبتسا متي فوس ةثالثلا ءارزولا نا :ةيبرعلا
 نيز بناج ىلا ةمداقلا ةيفالتئالا ةموكحلا ليكشت ف
 .هضرم بيسك ةيجراخلا ريزو يدنهلا نيدياعلا
 نم قلعتي ةموكحلا ةلاقتسا ميدقتب ليجعتلا ناو
 بزحلل ماعلا رمتؤملا داقعنا برقب تيقوتلا ثيح
 هلامعا لودح سأر ىلع عضي يذلا يداحتالا

 مهتاراجم ىدمو ةعبرالا وا ةثالثلا هثاررو ةيساحم
 ! يبزحلا عالولا باسح ىلع يدهملا قداصلا
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 قم ضفرت نوب
 ملك ءاضقلا لوي ونح ثياب اهدا تي زفت بط عدو

 و و

 نيذلا نييبرغلا نئاهرلا ةيضق انهار زاتجت
 نيب ةينارياو ةيروس رىصانع مهرجتحنت

 .تمصلا مسوم نارهطو قشمدو توريب ( 0
 تاحفصلا ىلا تلقتنا مهب ةقلعتملا رابخالا نا ىتح

 ةدمعتم ةراثا كانه دعت ملو .فحصلا يف ةيلخادلا
 رثكا ةمث نا ًاصوصخ :مهزاجتحا تاسبالم لوانت يف
 دعت ملو .ةاوعا ةثالث هيلع ترم مهنيب فوطخم نم
 ديق ىلع يقابلا وه نم فرعت ةينعملا تاموكحلا

 روبع دعب :؛هبييغت ىرج يذلا وه نمو .ةايحلا
 دعت مل نئاهرلا ةلاسم نا كلذ .ءادوسلا تاعاسلا
 باهرالا ةيلاردفنوك ىلع نيمّيقلا نهذ يف يه لب .ازغل
 دلب زازتبالا ىلع حوتفم «رازاب» يناريالا - يروسلا
 عم ةيكارتشالا .سيراب انموكح تلواح امدنعو . عاق

 كاريش كاج عم .ةنهارلا ةينيميلاو .سويباف نالور
 هئاطعاو :ةيضقلا يف ىناسنالادعبلا ىلا ءاغصالا
 تناك .ىرخا تارابتعا ةيا باسح ىلع .ةيولوالا
 .ةلوقعماللاطورشلا , جاتناش» ماما عباضالا ةقرحم

 يدوكنم دحا نع جارفالا ىلا ررصُي ناك ةظحل ذإ
 ةينيع غلابمو تالخادمو تاطاسو دعيو :ظحلا

 زاجتحا ىلا نوعراست نوفطاخلا ناك .«ةيلايخ»
 موكحمو ءيرئاد لسلسملا نا ادب ىتح .نيرخآ
 .رفصلا ةطقن ىلا .ًامئاد .ةدوعلاب

 ةهبج ىلع نيديدج لمح تئافلا عوبسالاو
 نم :يناثلاو نوي نم لوالا .ةميدقلا نئاشرلا
 دشي طيخ نم رثكا نا نم مغرلا ىلع .نطشنشاو
 يف ةدنما رداصم تفشكو . دحاو قزأم ىلا نبتمصاعلا

 سرح ةقرفل ماعلا دئاقلا نا ةيلاردفلا ةمصاعلا

 341١/رايأ 51١-58 ددعلا .ةيبرعلا ةعيلطلا_
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 انيقبق شيرلوا :ةيبرقلا ايتاملآ يق دودحلا
 ةصصختملا / يح  .سآ  يجح» ةقرف ىلع فرشملاو

 ماحتقا ةيلمع داق يدذلا وهو .2باهرالا ةمواقم ٍِق

 / لالا نيرشت ىف تفطتخا يتلا .ازناهتفول» ةرئاط
 ةمصاع .ءوريشيداقم راطم ىلا 2١9370 ربوتثكا

 تاونقلا ربعو :نارهطو قشمد غلبا :لاموصلا

 ةضياقم خف يف عقت نل هدالب ةموكح نا .ةرشابملا
 عم توريب يف افطتخا نيذللا نيتيناملالا نيتنيهرلا
 ردانب / يناثلا نوناك يف القتعا دقو :هدامح نيوخالا

 يف اناكو .راسال ةقطنمو .تروفكنارف راطم يف .يضاملا
 باسحل ايوروا يف ريجفتو بيرخت ةمهم
 نوب تمسح لكشلا اذهبو .ةنناريالا تارابختسالا
 نيذللا اهينظاوم ةيضق نيب تلضفو .اهرايخ
 يروثلا سرحلا» رصانع دن ىلع توريب يف ازجتحا

 نيقيقشلا لاقتعا ىلع 5 هللا بزح» و ؛يناربالا

 ءاضفلا اهالوتد يتلا امهتمكاحم نيبو .هدامح

 .اهقحب مكح رادصا ةلوخملا ةهجلا وهو ..يناملالا
 .طوغضلاو تارثؤملا نع ادنعب

 هلامح حلسني نلاطت نطيشاو

 ١ ىف هدامح دمحم فدقوت دعب هنا ًافورعم تاو

 رصانعو ؛هتلا بزح» در .يضاملا رياني / يناثلا نوناك
 يف نييناملا زاجتحاب .يناريالا يروثلا سرحلا
 فلودور ..تسشيوه, ةكريش لثمم لوالا .توريب
 «”سنميس» ةكرش يف ينقت يناثلاو .سيدروك
 :امهلاقتعا ىلع ىضمو .تديمش درفلا .تامسورتكلالل

 .رهشا ةعيرا وحن .نارهطو توريب نيب ؛ام ناكم يف

 رايشتسملا فارشاب .«ةمزا ةيلخ» نوب يف تلكشتو

 .لاصتالا تلواحو .ليوش غعئنافغفلو يرازولا

 ..ةافطملا فرغلا» ءاطسو ريعو تاونقلا فلتحمب

 مهنا اصوصخ ةجيتن ىلا لصت مل اهنكل . نيفطاخلاب

 راسمسلا لخدو . عانق نم رثكا مههوجو ىلع اوعضو
 6 ربزو لالخ نمو .طحلا ىلع يقشمدلا

 ةنعل زواجت يناريالا نمثلا 1 .رشتيغ

 .كلذ نوضغ ىفو .ةيروسلا  ةيناملالا تاءارغالا

 فلملا لعجو .طخلا ىلع يكريمالا بعاللا لخد
 دمحم نا تتيثاو .تافعاضمو ًالقت رثكا قلاغلا
 ىلا ؛ملاعلا ربع» ةرئاط فاطتخا «لطي» وه هدامح

 يذلا .يكريمالا ساطغلا لتاقو .15785 ماع توريب

 ةلدالاو .ماهتوتس تربور :ةرشاطلا نثم ىلع ناك
 ىتلا .توريب قوف ةيعانطصالا رامقالا اهتطقتلا
 تمدقو .ةقدقد ةقيقد .فاطتخالا ودرايبيس تدصر

 ..هجولا رساح ىرخاو عانقلاب ةهدامح دمحمل اروص

 ىصوا بلط ىلع ءانب اهل هميلستب نطنشاو تبلاطو
 لمحيو .يضاملا ليربا / ناسين < يف سرغنوكلا هب
 نوب ىلا لصو :يضاملا ءاعيرالا مويو .54 مقر
 .اينافلسنب نم .رتكيبس نيلرا يروهمجلا روتانسلا
 نغروج .ةيجراخلا ةرازو نيما عم ثداحتو
 دحت هدامح دمحم ةيضق ناب هغلباو .سوفهور

 نا ريغ .هميلست نم دبالو ؛:ةيكريمالا ةسايسلل
 نا لاقو .ثيرتلا ىلع رصا يلارديفلا يسامولبدلا
 ددص ْق نحنو .هتدت مل ةنلودلا تاءاصقتساإلا

 ءاضقلا لوقد نا لبق :نئارقلاو ةلدالل قئوم سرد

 ..هتملك يناملالا

 ةموكح نا .نوب ىف ءاقللا ىششماه ىلع حشر امو

 و ها
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 بلطل خوضرلا دراو يف تسيل لوك راشتسملا
 ةلؤليحلا اهنيب .ةفلتخم باسسال .يكربمالا ليخرتلا

 توريب نيب نيزجتحملا اهينطاوم ىلع زاهجالا نود
 يف ينيمخلا باهرالا ماما اهترصاخ فشك مث نارهطو

 .ايئاهن فقوملا اذه روليتو .اهتاسسؤمو اهندم
 اهندقع ةبرس تاعامتجا دعب .يضاملا عويسالا

 نييساموليدلا دحا ةدوع رثاو .نوب يف ؛ةمزالا ةيلخ»
 ناب لضافلا ظخلا ىلا لصو ثيخ .تؤربب نم

 فقوم هللا بزح نم رصانع» ملسو .نيتوريبلا
 افالخو ذ دامح نيوحالا ةلاسم نم نوس كدموكح

 تطقسا ,ةيساموليد تاءاحياو ةفدحص تاينرستل

 نييباهرالا نيقيقشلا ةضياقمل لامتحا يا نوب
 ةيسايسو ةيئاضق بابسال .نييناملالا نيينقتلاب
 دمحم عولض دكأت لاح يفو .زازتبالا ضفر اهنيب
 ةمث ناف .ملاعلا ردع ةئءرئاط فاطتخا ُْق هدامح

 موقت ناب .سيراب يف تامولعم لوقت امك .الامتحا
 .ةدحنتملا تابالولا ىلا ددامح دمحم داعباب نوبي

 نيلوؤسملا دحا نا ىلا اهتاذ تامولعملا تغلتو
 بتك .ددامح يداهلا دبع وهو :هتلا بزح؛ ٍِق نيدنمالا

 هقيقش ميلست ىرج لاح ف .نوب ىلا ديدهت لئاسر
 يف تسيل ةيلارديفلا ةمصاعلا نا ريغ .نطنشاو ىلا
 ءاضقلا ذخآي آي نا ىلع رصت يهو .خوضرلا دراو
 .ةنداهملا ينثتسي يذلا فقوملا اذه لعلو .دارجم

 فاطتخا اهبلا ىهتنا ىتلا تافعاضملا ىلا هدرم

 ماع رييلش نيترام زناه .ناملالا لمعلا بابرا سيئر
 تديمش راشتسملا ةموكح تضفر اهموب ... 4/7
 سيئر نع جارفالا لباقم يف القتعم ١١ حارس قالطا
 طسو .هتيفصت تناك ةجيتنلاو .لمعلا بابرا

 |. وا ىربا" نرسل“ نموا 9

 هتامهم ايافخو هفطخ اياقخ  ىكاب

 .راكيتتسالاو بضغلا

 .نيدزاوتم نفقوم نيب لصافلا دحلا اذه دنغ

 ىلع هدامح نيوخالا نع عافدلا وماحم نهاري

 نع جارفالا ريع .نانبل نم يتآت دق .ةنراط ةلحلح

 ةرذاحم ربع .نوي نم وا .تديمش  سيدروك
 ءىش لكو .ةدحتملا تابالولا ىلا ىرسقلا ليحرتلا

 هدامح مهتي ناك .ةيوغل ةكلذف. ىلع فقوتي
 ةيفصت ىف و .ةيكريمالا ةرئاطلا فاظطتخا يف كارتشالاب

 .اهملس ىلع ,ةثج :هيمرو ,سمهتوتس .ساطغلا
 ةبعل» عيرست ىلع نوفكعي ناملالا نمالا ءاربخو
 .لباقملا يف :نولفغي ال مهنكل .,ةلدالاو نئارقلا
 ءاطسوؤولا زريباو .ةفاسملا ضيلقتل تاطاسولا

 ةعطاقم يف شيعي يذلا مرحم ديشر ينامبللا
 عيب لواح هنال .همجن ابخ ام ناعرسو .ايرافاب
 نونام ١5 يف و .يناملا كرام نويلمب اهعرتخا «؛ةصق»
 زاجتحا نم دحاو مود ليق ي نيا نوتافج:/ يناثلا

 يف يا .ةثالث مايا دعيو .ءقشمد ىلا لصو سيدروك
 معز .نوب ىلا ةلاسر لمح .رياني / يناثلا نونلك 4
 يا لمحت ال اهنا نم مغرلا ىلع .نيفطاخلا نم اهنا

 نودو ةلجاع ةضياقمب ب اهيف اوملاطو .عيقوت
 نم اورذحو .سيدروكو ددامح دمحم نيب ؛طورش
 .هترايزب هتدلاول حامسلا عم .نييكريمالا ىلا هميليست

 باشرالا ةحفاكم لاجر ناك ىرخا ةهبج ىلع

 كاسمالاو .هدامح نيوخالا زغل كف نولواحي
 نا مهيدل تبثو .ايناملا يف امهكرحت يتلا طويخلاب
 مل .دهدامح دمحم ةروح يف تناك ينلا ةرحفتملا داوملا

 رخآ فده وحن ..اهنف ةرام» لد .ايناملال ةدعم نكت
 نادفوم لصو .ءانتالا هذه ِق ابسنرف وه

 دراهتير ؛ امه :تورنب ىلا نايناملا نايساموليد

 اهدعبو :سوارتش فيزوج زئارقو «تيناوتنيجالش
 طبه يناثلاو .ةجينتن نود نكل :نارهط لوألا دصق

 لسرا مث دسأ ظفاح :هقيدص» ىفقتلاو :قشمد يف

 ةمصاعلا ىلا :سرام / راذأ لوا يف .سكام هلجن
 ىفلطصم عافدلا ريزو عم ثداحتو ةنروسلا

 دئاقو .ابود يلع تارباخملا لوؤسمو .سالط
 ادعو اوعطق .مهعيمجو .يرب هيبن ؛١لمأ» تايشيليم
 ذاقنال يركسعلا رايخلا ىلا ءوجللاب هماما

 اذه تضبق يتلا نوب نا اهموي ددرتو .نيتنيهرلا
 انقح «يورتلاب تحصن .ذجلا لمحم عم دعولا

 هتحنمو هيلط ةيسلتب دسأ ظفاح تدعوو .ءامدلل

 لدب» ليبس ىلع كرام نويلم 1١ اهتميق تانوعم
 اهبلع تلطنا ءاوهلا لايحب ةقلعملا نوبو .«باعتا
 .قشمد هتضرف يذلا غلبملا تددس دقف ...تروانملا

 ةمث ليقو .نيتنيهرلا رسا كف ىلا لوصولا نود نكل
 ةقفصلا دئاوع لوح انروس ايناربا افالخ

 .فلكملا رايتخالا دعيو .اهب ةقحلملا تاصصخلملاو

 تررقو .«بلقملا» ىلا ةيلاردفلا ةمصاعلا تهبنت
 .«ءوسلا تاطاسو» نود .اهديب اهكوش عيلقت
 نانثا .لداعتلا ىلع .ةظحللا ىتح .ةصقانملا تسرو
 ,«نوديفتسملا» مه نويسنرفلاو .نينثا لباقم يف
 فدرخح سسراب بْنِح يلارديفلا نمالا نا ًاصوصخ

 نكت ملف .ايناملا اما ء.اسنرف ناك فدهلاف .رخآ لبانق

 .اهيلا يضفي يذلا «ءروديروكلا» ىونس

 يكاد يأ فشكت نافا رثغأ

 :ةميدقلا نئاهرلا ةهبج ىلع رزخآألا ديدجلاو
 تلدا يتلا «ةلهذملا» تافارتعالاب قلعتيو .يكريما

 ةلاكو ةطحم سيئر .يلكاب مايلو ةقيشع اهب
 .توريب يف (يأ .يا .يسلا) ةيزكرملا تارابختسالا
 ةظحل ىف .1984 سرام / راذآ يف فطتخا يذلاو

 يف :نانبل ىلا مالسلا ةداعال ؛فيدج رمتؤم» عم نمازت
 ةمصاعلا نم يبرغلا ءزحلا ٍِق ,.عارمحلا ع راش

 وينوي / ناريزح ا“ يف ةيفصت ترجو .ةينانبللا
 ةرئاط يف ,.اهيلا لقن نا دعب :نارهط يف . 65

 .دنوماه سيدناك ىعدت .«يلكاب مايلود ةقيشع
 .«تيغ. ناريا» يف اتماض ارود تبعل اهنا ليقو
 تارابختسالا ةلاكو طباض نع جارفالا عيرست فدهب
 .ياآ .يسلا» ريدم توم دعبو .توريب يف ةيزكرملا
 سيدناك تجرخ .مايا ةرشع ذنم .يسياك مايلو .«يأ
 :يلكاب ىركذ نع رابغلا حسمتل .اهتمص نع ديوماه
 هفاطتخا لوح رارسا نم هكلمت امي فرتعتو

 «تيغ  ناريا» اهنمو .كلذ دعب تلذب ينلا دوهجلاو
 .ةرم نم رثكا توربد ىلا تيه ذ اهنا امك .هنع جارفالل

 .«ةيزكرملا تارباخملا: ريدمي: مئاد لاصتا ىلع تئاكو
 .املاس هتداعا لحا نم لمعلا قدسنت فدهب

 ىلا اهنم مسق لصو .دنوماه سيدناك تافارتعا

 يفحص فكعي باتك يف ردصت فوسو :سسئراب

 لوح هفدلات ىلع ةيسنرفلا ةمصاعلا يف يكريما

 تداك ىلوالا هترارشوب »ا ؛ةروطسالاو عقاولا ؛يلكاب»
 ةمدصلا  ةيلمعلا يهو .توريب يف هيلع ضميقفلا
 دليفناتس هيمسي ام ؛يأ .يآ .يسلا» يف تثدحا يتلا
 .«.نينولاه ةكيدم» يتراخ عاما اهل ارودم ناعوت سيرد
 تتدح يحلا ,ةحيذملا» هذهو

 ١8 _ 1516 رايا هم _ 1:1 قولا رعلا ةعيلطلا
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 فيظنت ةيلمع ربكا نع ترفساو ,:9١ا/ا/ ريوتكا 2-5

 لسلسم نع الضف .اهسيسأت ذنم ةلاكولا اهتفرع
 .اهيف ةقورحملا سوورلا تلاط ةتماص تالابتغا

 ليبمافنلا نم ادبزم
 فرعتن . دنوماه سيدناك تافارتعا ىلا هدوع ىفو

 يلكاب فاطتخا تفنتكا ينلا تاسيالملا ةقيقح ىلا

 نا اهيف ءاح اهبلا اهيتك ةلاسر رخاف .هتيلفصتو

 ,ةدقعم ريغ اهيف ةايحلاو .ميظنتلا ةديج توريب»
 عستلا تاوئسلا لالخ تناك امك .ةكباشتم ريغو

 ةيسايسلا لوقحلا دوست ىضوفلا نكل .ةيضاملا
 نطنشاو هبشت :كلذ ف :يهو .ةينمالاو ةيركسعلاو
 ,ةيتوصلا تارثؤملا ضعب ةفاضا عم .ديعب دح ىلا

 نحا يننا: : هتلاسر يف يلكاب عباتو ,...مدلا ضعيبو

 ..رمراف» ةقطنم دوسي يدذلا ءودهلاو مالسلا وج ىلا

 ,...ةريبك ةراثاب ببستي .ؤشجتلا درجم ثيح
 «ةرفيش» دنوماه سيدناك ىلا يلكاب لئاسر له نكل

 تايبذاجل هيف ناكم ال ,يفطاع حوب اهنا ما ةنيعم
 ؟ اهاطاعتبي ناك يتلا ةنهملا

 ةياور يف اهيلع رثعن باوجلا رصانع ضعب
 موي هيلا تفرعت اهنا لوقتو .يلكابب اهتقالعل دنوماه
 نم ددع ةبكاومل غارب تروم: ىلا رضحي ناك
 تزومو .ةيكريمالا ؛عيرسلا لخدتلا» تاوق تاروانم

 .اليم ٠١ ىوس ..سمراق» .ةعررم نع دعبت ال غارب
 نيفلتخم نيصخش نيب اهنال .ةلهس امهتقالع تناكو
 ىلع وهو .اهرمع نم نيعبرالا يف تناك يهف .ادج
 ريثاز يف لمع هنا اهربخاو .تانيتسلا فراشم
 سيئرلل صاخلا سرحلا بّردو .ىصقالا قرشلاو
 الا :توربب يف هنيبعت ةروص يق نكت ملو .تاداسلا

 ةلاكو يف هءالمز نا تيثتو .اهبلا هلوصو دعب

 ىلا هلقن مت فيك اوبجعت ةيزكرملا تارابختسالا
 وهو :حايشالا لكتب ةنوكسملا ةمصاعلا هذه ؛تورد

 .تايشيليملا بيردت ةينقتب سرمتملا .نهذلا ديلبلا
 يتارباخملا نمالا ليكشت ةداعاب هسرمت نم رثكا
 سيدناك فشكتو طسوالا قرشلاو نانبل يف يكريمالا
 .يقلا» نم اطباض ١١ مهنيب ايكريما ١٠7 نا دنوماه

 يف اولتق ةيركسعلا تارياخملا ةلاكوو :يأ .يأ

 / ناسين يف ؛توريب يف ةيكريمالا ةرافسلا ريجفت
 دعاوق نع نيلوؤسم ءالؤه ناكو .1487 ليربا
 اوناكو .طسوالا قرشلا يف ةديدع لود يف تارياخملا

 ىلتقلا نيبو .يميلقا رمتؤم يف ةكراشملل توريب يف
 يف هناكم يلكاب لح يذلا لجرلا وهو :سيما تربور
 .«يأ .يا .يسلا» تايلمع ةدايق

 ذكم .ًافورعم تاب كلذ دعب ثادحالا روطتو

 يف ةيكريمالا ةسايسلا حاضفنا ىتح يلكاب فاطتخا

 نا ريغ .«تيغ  ناريا» ةطساوب .طسؤالا قرشلا
 اهلقن وه دنوماه سيدناك تافارتعا يف ريثملا ديدجلا
 لمحت» هنا لوقت يذلا يسيباك مالو عم تاءاقل

 ًاقيدص ناكو ؛توريب ىلا يلكاب لاسرا أطخ ًايصخش
 يللحم دحا ةيزكرملا ةلاكولا تلسرا كلذل هنم ًايبرق
 اريرقت عضوو .رللوف ماهارغ ىعدُيو .اهيف تامولعملا
 تايظعملا هسردو .توربب ىف نيرهش ةماقادعي

 ناريا يف نولغلغتي تايفوسلا» نا هيف لاق .ًايناديم
 « (شنوتس) ةيلمع فيفختل تقولا ناح دقو .نانبلو

 ١ مل رايآ 5 ةسرفلا ةةيلطلااب ا[ - 53# قنعلا ا

 هتوم دعب ةديدج تامولعم : ىسياك مايلو

 قالطا نم دنالو .ناربا ىلا ةحلسالا عبب رظح يا

 لخاد ةدوجوملا رصانعلا كلت عم مهافت ةقالع

 ..ةلدتعم ريتعت يتلاو .ةمكاحلا ةقيطلا

 بئاجلا نم دنوماه سيدناك برققت الو
 ىلا تداق اهنا ىرت يتلا يلكاب ةدضق ىف ينوبهصلا

 .ةرياع تاراشام يفتكت لب .٠تيغ  ناريا» ةيضق

 ركذتو .«يلكاب نع ًالجاع .جارفالا ىلع لمعلاب يسياك
 .راقيئايروغ

 اهنا وه ةآرملا دذه تافارتعا ىف ريثملا لعلو

 يس :يسياك ماجلو نم ييديف طيرش.تملسن

 : ع هنم اوعزتناو ٠ ,.دويزذع هيفطاخ نا يفحت

 ةييقح» يهو .اهلمحي ناك يتلا ةيبقحلا ىتحو

 د .اهيف م ةراا و هنا يا «قرح

 اهل هلاق ام لقتنتو . ًاقعاصو ًاتَحافَم ناك فاطتخالا

 ىفشتسمل قباسلا ريدملا :نوسيوكاح ديفيد

 ةنحش لياقم يف هنع جرفا يذلاو .ةيكريمالا ةعماجلا

 ناريزح © ف يفوت يلكاب نا :ناريال ءوات» خيراوص»

 يلكاب نا .ننددعلا بوصعم ناك يدذلا نوسب وكاح

 نارهط يف ام ناكم يف .هتفرغل ةقصالم ةفرغ ىف تام

 ةرجح ٍْق «لب وط ...لي وط تمص كانه ناك دقل»

 ةعقرق اهناك .ةافولاب تنرتقا اناوصا نكل .ةقصالم

 مآ لجرل يه ماظعلا ةعقرق له نكل .«ردق ُِق ماظع

 ؟ ءالبشالا ىوس دضحت ال ةلماك ةيكريما ةسايسل

 حايصلا رينم

 ضعب اهتلذي يتلا ةطاسولا دوهج نا ودب
 رصضم نيد عدصلا بآرل ةيبرعلا لودلا

 يف تحجن دق ةينيطسلفلا ريرحتلا ةمظفمو |

 نلعم ريغ ءاقل دقع ثيح . نيفرطلا نين فراقت ثادحا

 ْق قياسلا ةمظنملا لثمم مدحرلادبع ببطلا نيد

 نوؤسش ريدم يناونرف#لا هط ريقسلاو ةرهاقلا
 .ةيرصملا ةيجراخحلا ةرازوب نيطسلف

 تاءارحالا قديطت نم تففخ دق ةرهاقلا تناكو

 .ةمظنملا عم تاقالعلا عطق ةيسانمب تنلعا يتلا

 ةمظنملل ةعبات تاسسؤمو بتاكم ةدعل حمس ثيح

 ددرت ام ةيمسر رداصم تفن امك .اهطاشن رارمتساب

 رصم يف ةدجاوتملا ةينيطسلفلا تاوقلا ليحرت نع
 .نيمدقملا نيينيبطسلفلا ضعبو . ةليوط تاونبس ذنم

 يف ترهظ ىتلا ةيمالعالا تالمحلا ةدح تفخ كلذك
 نع رداصلا يماتخلا نايبلا دض ةيمسرلا فحصلا
 عم تاقالعلا نسويححي: رجالا ينظولا .نصلجملا
 : راض

 تاقالعلا يف يبسنلا نسحتتلا اذه مغرو
 ةيفلخ يف لماوع ةمث ناف ةيرصملا  ةينيطسلفلا
 ام اهمها فالخلا بابسا رارمتساب رذنت ثادحالا
 ىلع تزرد يتلاو زيريب ةطخل رصم ديسات نع ددرت

 فارظألا نضعي ةقفاومو ىكرتما ديياتي حطسلا
 ينطولا سلجملا حاجن راثا ةهجاومل ةيبرعلا
 1 .ةمواقملا لئاصف ديحوت يف ينيطسلفلا

 ةقفاوم ىلا ريشت يحلا تامولعملا تكحص اذإو

 ادانتسا يىلود رمتؤم دقع ىلع ةييرعلا لودلا ضعب

 وا ةمظنملا ليثمت نود نمو .5547:””7 يرارق ىلا

 ءزيدربب ديرب امك ةيمازلا دوق يا رمتؤملا تارارق حفم

 20 - [ نك نراك نمط نلكفظات -



 ا
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 ناب لوقلا نكمي هناف اجمل هذه تحص اذإ

 .ة دبدح باطقتسا ةلحرم ىلع اع ةلدقم ةدبرعلا ةقطحملا

 اع نونهاري نيبقارملا نا ريغ .ىوقلل ديدج ميسقتو
 ةطخ ريرمت لامتحا داعيتسا يف يتايفوسلا رودلا
 ينويهصلا نايكلا لخاد راثملا جيجضلا مغر زيريب
 يلودلا رمتؤملا لوح ةيفالتنالا ةرازولا يفرط نيب
 .هطورشو

 يد را ايسر رسل قووطلا : كالوس يسجل
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 ةمظنملا تفر, اذإ : ىقدصض فطاغ .د

 ةيظدملل ةدرعم ةوغد

 نييرصملا نيلوؤسملا تاحيرصت ناف لاح يأ ىلع
 رمتؤملا يف ةمظنملا كارتشا ةرورضب نآلا ىتح مزتلت
 بازحالا نا كرايم .سدئرلا نلعا دقو .ىل ودلا

 اهنكل .رمتؤملا دقع ةيضقب روانت ,ةيليئارسالا»
 ريرحتلا ةمظنم كرابم دشانو .ةياهنلا يف قفتتس
 نم مغرلاب .«بكرلا نع ىلختت الاي» ةينيطسلفلا

 سم انميسسب ا  -ذ 7

 ه6 2 دع ا 2: وس سمس هس ة دموعك ست

 بلاط امك .ينيطسلفلا يندرالا قافتالل اهديمجت
 ىلا مامظنالا اهل حيتي لح نع ثحبلاب ةمظنملا
 .رمتؤملا

 ةيرصملا ةيجراخلا رئاود تدكا ىرخا ةهج نم
 دقع ىلع ةلحرملا دذه ىف زكرتي ةرهاقلا دهج نا ىلع
 كرتشملا كرحتلا لجا نم ةيبرعلا فارطالا نيب قافو
 رفوي قافولا اذه نا نع ًالضف .رمتؤملا دقعل لاعفلاو
 ريدم زانلا ةماسا .د ناكو .هلامعا لالخ ةرئثؤم ةوق
 نلعا دق ةيسايسلا نوؤشلل كرابم سيئرلا بتكم
 كرايم سينرلا عم نيسح كلملا تاثداحم ءاهتنا يقع

 ةيندرالا ةيرصحلا تاكرحتلا نا يضاملا عوبسالا
 قافتاو .لماشلا يبرعلا كرحتلا راطا يف يرجت
 بعشلا يف اهددح يتلا ةيبرعلا فارطالا
 ىلا راشاو .ندرالاو ؛نانبلو .ايروسو .ينيطسلفلا
 لمع سسأ ىلع قافتالا ةلحرملا هذه يف بولطملا نا

 الولح ضرفي نا نكمي ال يلودلا رمتؤملا ناو .رمتؤملا
 نيب قافتالا متي نا وه ةياهنلا يف لصيفلا نا لب
 ىلا ًادنتسم نوكدب ثيحب ةرشابم ةينعملا فارطالا
 .فرط لك دهعنو ىضر

 ةطخ ةرشايبم ريغ در وصب حنمت رابلا تاحيرصت

 لمع ةعيبط ىلع ًاقافتا سكعتو . ايرصم امعد زيربب

 مدع ناف كلذك .رشابملا ضوافتلل ةلظمك رمنؤملا

 يندرا  يرصم راوح دوجوب يحوت ةمظنملل هتراشا

 روضح ةمظنملا ضفر ةلاح يف كرحتلا بولسا لوح
 فظاع .د ناكو .4١؟ ةدعاق ىلع يىلودلا رمتؤملا
 لبق نامع راز دق يرصملا ءارزولا سيئر يقدص
 تلوانت اهناب اهوفصو تاثحابم ىرجآو نيعوبسا
 .رمتؤملا روضح ةمظنملا ضفر ةلاح يف فقوملا

 ةرهاقلا ناف ةيسامولبد رداصم ىلا ًادانتساو
 لك نيسح كلملا عم ثحبتو ندرالا رؤوؤاحت

 ةمظحملا خحاما بابلا حتفت يذلا تقولا ُِق :تالامتحالا

 انه نم .يلودلا رمتؤملا هاجت كرحت اذإ بكرلاب قاحلل
 قافتالا ءايحا ىلع يرصملا سيئرلا صرح ظحالي
 يرصم لوؤسم ريغ ةوعدو .ينيطسلفلا  يندرالا
 ىلع كلدو ..«ةريخالا اهفقاوم ححصت» يكل ةمظنملل

 ءوض يف مالسلا ةيلمعب رضت فقاولا هذه نا رابتعا
 .رمتؤملا دقع ةركفل معادلا يىلودلا خانملا

 هذهب ةمظنملا مايق روصن بعصلا نم ناك اذإو
 ةدحولا رايهنا ةرورضلاب يعدتست يتلاو ةوطخلا
 ناف .147 ىلع ةقفاوملا نع الضف ةينيطسفلفلا
 قيرط يف نامعو ةرهاقلا يخمت له حورطملا لاوؤسلا

 نم نيلثمم ىلع دامتعالابو :ةمظنملا نود نم رمتؤملا
 ةوطخلا هذه ىظحن لهو ؟ عاطقلاو ةفضلا نابعا

 + ةيبرعلا فارطالا ضعبو تايفوسلا ةقفاومب
 اذه ِق نامعو ةرهاقلا رارمتسا نا نظلا بلغا

 ضفرلا ببسب امير .اليوط رمتسي نل قيرطلا
 نع ليدب ينيطسلف فرط يا دوجول يتايفوسلا
 .ةمظفملا

 دقعل ىيدابلا سامحلا ناف ىرخا ةيحان نم

 فالتئالا يفرط دحا روثع درجمب رتفي دق رمتؤملا
 هب نمؤي جرخمل ينويهصلا نايكلا يف مكاحلا
 ةيبرعلا فارطالا بلغا ةضراعم ناف كلدك . هترطنس

 ندرالل نكمي ال امهم ارصنع لمشتس زيربب ةطخل

 . تاداسلا لعف امك هز واحت رصمو

 1١" _ةزاا/ رايأ ؟5.- 5١١ ددغلا  ةيبرعلا ةعيلطلا



 فئانو

 دب عا 0 ووووب هوي دوو د" 1

ةلقدع تابوا
 رب 

لاربا يف بياضغل
 

 قئاقحلا نم انفع فشكت يتبشا

 'مالسالا نياوق قبطت اهنأ نارهط مك امبف

 ! هب قطني مل فارتعا هيلع ىلي هيلا ةججومل ةمهتلا نع لقتعملا بيجي نا لبق

 «يتسنمأ ٠ ةيلودلا وفعلا ةمظنم تردصا ألي

 ناريا كاهتنا لوح اباتك نابع يشن

 .اهيلع تعقو ينلا

 :ةبعرمو ةلهذم باتكلا اهنمضت يتلا تامولعملا
 ةروص لقن عطتست مل ذإ رذتعت ةنجللا نكت ناو
 نوناق اهررقي ال عئاظف نم ناريا يف ثدحي امع ةلماك
 ىلع قيقحت ءارحإ نم تعنم دقف .يرشب وا يهلإ

 .ةرركتملا اهتابلط مغر ءضرالا

 .روصو تادهاشمو دوهش ىلع باستكلا دمتعي

 يناريالا مادعتلا نيدت :ةفماد ةقيثو هنم لعحت

 حمسلا نيدلل ةضقانملا :ةيناسنالا ريغ هتاسراممو

 .همساب خكحي هنا ماظحلا معزب يذلا

 رثك نولقتعم ةمث : ١7( ص) باتكلا ىف ءاج امم

 اوريع نيذلا يأرلا باحصا نم مهنال اونجس

 نويعماج نوسردمو نوماحمو ءابطاو نويفاحصو
 .لامعو :تالماع ريغ ءاسنو .ةذمالتو :نويوناثو

 .نيعبسلاو ةعبارلا غلب يذلا كلذك .رمعم مهضعب

 19/١, راذآ يف ةيحصلا هتاناعم مغر لقتعاو
 علاطم الا هنغ جرقي:هلو لقتعا مك ,كرقامث .بذعو
 كلذ عم! ةسارحلا تحت هتيب يف ميقي نا ىلع 7
 ىلكلا يف مالا نم يناعب ناك هنا مغر اددجم لقتعا

 ! ةيبط ةيانعب وا ءاودب هل حمسي ملو .ددغلاو

 15417 رايأ 5١1١-52 ددغلا  ةييرعلا ةعيلطلا_ "15

 ةرسصتاظتلا تماق ١9786 ناسين نم رشاعلا ىف

 بسح ..ةن ةئنامثالث لقتعاف . يضلل ىف دص جاجتحا

 ىوذ نولقتعيف .:نئاهرلا ماظن يىلالملا قيطب -

 نساثلا جاما قنشل 3 و 0

 ةرداغم عاطتسا يذلا يجوز لاقتعال نارادسابلا
 ةفرغ ىلا ينوذخاو .يتخأو يبآ عم ينولقتعا .ناردا

 نارهط يف يليل لاقتعال دهشم

 39-29 نبا“ ندمت لطخا71:



 صر .ةنيجس ارهش رشع ةعبرا تيقبو .قيقحتلا
١ 

 يتخاو يماو يبأو يوخأو ينولقتعا

- 

( 
 ىرخا ةأرما ةداهش

 - [ءانما ىلا" نما“ منطخقلا#

 .انتبد نارادسابلا مهاد

 ىلا انولزنآ

 ةلئاعلا يس 1 يه اهجوجيملاو تديبلا فيهك

 .هسفن يجوز

 الإ .تاونس عيس نجسلاب تمكح ةثلاث ةأرما
 لزيغ» نجس يف لازت امو .هسفن اهجور ملس اذإ
 .«راسه

 اويرضو اهتيي نارادسابلا محتقا ةعبار ةآرما
 .(ةنس ةرشع ىدحإ درمع مهربكا)ر اهدالوا

 نيمث لك اوبهن نا دعب ؛عيضرلا اهلفط عم اهودجسو
 .تيبلا يف

 نا دعب .يتيب نارادسايلا مهاد : لجر ةداهش

 يتجوز مون ةفرغ اولخدو :هحطس مهضعب الع
 اهوعبشاو .ةيراع هبش يهو شارفلا نم اهوعزتناو
 .نيفنا نجس ىلا ىتفلا ينبا اوداتقاو .مئاتشو امكل

 .(17١صضز) ١98١ ماع ذنم كانه لازي امو

 ؟ ناريا يف يرجي امي رمآي نمو .ةطلسلا نمل

 مه ةروثلا سارح : ٍلوقي ؛ةيمالسالا ةروثلا» ةاضق
 نم رماوالا نوقلتي .ًايرظن .ناريا ف ةقلطملا ةطلسلا
 مهف .كلذ ريغ ةقيقحلا نكلو ماعلا يعذملا بتكم
 مكاح» نم كرحتلاب رمأ رادصتسا دح ىلا ءايوقا
 ةاضقلا هعم رطضمي أوج اوقلخ دقو ..عرشلا

 لبق مهنوريشتسي ءالؤهف .رذحلا موزل ىلا مهسفنا
 . باقع قا مكح يأ رادصا

 .ةلماعملا ءوس نم هدمحت تانامض الف لقتعملا اما

 دحأ فرعي ال لب . جراخلاب لاصتا يآ نم عنميو
 ءانجسلل حمسب الو .ةدودحم ريغ ةدم ؛اذيبش هنع

 مهل حاختالو .مهنع عفادب ماحمي نييسايسلا

 .اقروو ًاملق وا ًاباتك نوطعي الو :ةيبطلا ةيانعلا
 بتاكم تلوحتف اهيف نمب نوجسلا تقاض دقو
 تالقتعم ىلا تودبلا ضعبو .ءاسملاو .داشلا كافاس
 .ةبيشهر

 تنجس ةأرما ةداهش هذه ؟ ةمكاحملا يرجت فيك

 يناثلا نيرشت نم تشد راهوغ يف مث نيفيا نجس يف
 ىعدب ءانب ىلا ينوداق» 4 ةئبادب ىتح

 .نيرشعلا زواجتب مل الم بتكملا فلخ ناك .ةمكحملا
 نم عماج يأ اننيب عمجي ال ءاسن ثالث عم تسلح

 .ةفلتخم بابسال انلقتعا دقو .ةييسايسلا ةيحانلا

 .ةيسايسلا انتاطاشن نع مث .انئامسا نع انلثس
 تلاقو .ىكوز اودحي حل مهنال تلقتعا ىنا تلف

 دنع ةرهس تدهش اهنال تلقتعا اهنا ءاسنلا ىدحا
 .قئاقد سمخ اننأش يف لوادتلا ماد .ءايرقالا ضعب

 اوناك مهضعب نكلو :يضاقلا ريغو انريغ ةمث نكي مل
 .٠تقولا لاوط نوجرخيو نولخدي

 فرتعد مل نإ و فرتعم
 الملا ارق ةمكحملا ىف. : ةذتاسالا دحا ةداهش هذهو
 مث ؛اماهتا نيرشعو ةسمخ نم ةمئاق لاع توصب
 يننا تاماهتالا نيب . ءيش لكب تفرتعا يننا ىلا راشأ
 يف تلواح يننأو .ينيمخل ةيداعملا هراكيب» ةكرح نم
 تيفن املو .يتذمالت «غامد ليسسغ» تاسلجلا ىدحا

 ةكرح نم يتلئاع لك نا ملعي هنا الملا لاق مهتلا

 مكح هنكلو .مدعا نأب ريدج ينا يل حضواو .راكيب
 رداق هنا لاق املو .مالسالا ةمحر تبثدل دبؤملاب ىلع
 رما هنكلو :مهتلياقم تبلط .دوهش راضحتسا ىلع
 ينجسب رارقلا تغليا كانهو .يتنازنز ىلا يدايتقاب
 .ءاماع رشع ةسمخ

 ماغرا عنمب يناريالا نوناقلا نا :باتكلا يف ءاجو
 .مسقلا وا :ةداهش ميدقت وا .فارتعالا ىلع ناك يأ

 مث .بيذعتلاب تافارتعالا نوعزتني نيلوؤسملا نكلو
 انايحا اهنا عم .مهيلع ةجح مهتافارتعا حبصت
 ددهيو .بيذعتلا نم صالخلل مهتملا ةليسو نوكت
 مهبوذ حادعا وا مهتاسن باصتغاب نيمهتملا ةاضقلا

 .ةاضقلا هديرب امي اوفرتعي مل اذإ
 .ةعونتمو ةريثكف .فارتعالا عازتنا لئاسسو امأ

 يئابرهكلا رايتلا نم لقأب يهتنت الو .دلجلاب أدبت
 وا لقتعملا علب اذأ اذه ,ةيلساتتلا ءاضعالا ىلع

 .توملا لدق :قدقحتلا» ةسلج ةلقتعملا

 تومي ال نا ىلع .بلصلا : لئاسولا كلت نم
 توملا براق هنا ظحول ىتمف :هبيلص ىلع لقتعملا
 .ديشا ةياذع نوكيل .لزنب

 ةبيرغلا ةقيرطلا ىلع نكلو .ةبالك ىلع قيلعتلا
 نم ةيناثلا دمتو .فتكلا قوف نم دب ذمت : ةيلاتلا

 ,لقتعملا عفري مث .ديق يف ناعضوتو .رهظلا ءارو
 .ردصلا ماظع رسكتت ىتح .ةيبالكلاب ديقلا قلعيف

 مل ةاتف ناسل ىلع ءاج امد تاداهشلا هذه متخن

 ىلا 87) نيتنس ةبارق تنجس .ةرشع ةسداسلا غلبت
 نكوأ ال ىدح يسأر اوطغو ءيندع اويصع ماع

 يدسج نوسفريو .ينودلجي اوؤدبو ,انيش
 تظقيتسا املكو .تارم ةدع ْنلع يمغا .مهمادقآب
 .اوفنآتسا

 م _ ول زابا 528 5١١ ددعلا - ةيبرعلا ةعيلطلا



 نتج 'يموبا تقلا
 ؟ نسينيطمقلا دض رزاجملا يف قفحإ نم
 اهيكلمافتو ةتادموبل نيعجإارملا نم دجا ذحي ال ةزيغصلاو ةزيدكلا تورحلا ىف

 ,يف"ةنئاكلا تاميخملا يف نيينيطسلفلل عيظفلا ,يفاؤقدلا لققلا" كلذ لقم :ةقيقدلا
 .نافبل

 , ةوق يتايموكا نوجا و دكا رجس ال 37 ةريهستلاو ةريسبكلا يوزدحلا يو

 رم هاي ايموياالقنت ةيئآلللاو يبوفتتملا م العلا ةزهجاف :مهتامتلم يف :نيينيطسلفلل
 وهدم مع

 نا نود نم ةينيطسلفلا تاميخملا ناكتس دض ,ةتلدنارسإلا# تارثاطلا تاراغأ

 . ةرهجا اهلقافتت يتلا ءاينالاو .ةقيدرجلا رزكت يتلا:اهسفن تاؤئاطلا يه اهنا ركذتتت

 ١ اننيظنسلف اضخش ١8 لتق نيدمأف .موب ىلا موي نم اهيف ماقزالا توافتت مالعالا

 يذلا "سما و لافطا ةثالث حهنس 57لثق هقيسس يذلا نسفماو .نالفط مهنبن

 ' ةيهئانللز عمو افنع دشاو عظفا هلذق لتقلا ق وكب دق لدقملا عوبسألا قفين ولكي فوسن

 ةرزجم باقعا ف ينودهصلا .نايكلا يف ئيرجا يذلا قيقحتلغ نع ثدحتي نما
 يري نم نآلاو . بدسا لت يف ءاضقلا .ةهازن. ىلع ,ج ذومدك اليتاسو اريض يميخم

  تاميخملاٍدض" ةيليئازسال ا .يتازئاطلا اهبكترن يتلا ةيمويلا رزاجملا,ؤف قيقحتلا
 0 تونجلا ىف

 يردلا مودلا ىلا ينويهصلا ًنايكلا هايق دنص رمتسملا لتقلا عورشمو لنقلا كنا

 : هئاهناو لتقلا فقوب هدحو ليفكلا وهو :ئبرعلا .ىدل يموقلا م ورينملا ققحتم

 ةوياسلا سلطت ب نوفتدي نويميطسفتلا
 ةلسلس ىلا فاضت ينويهصلا نابكلا ءامس ف:تعطس ةديدج ةحيضف ' َّط

 نع دراوتت يتلا ثيداحالا ةيشاستنه فيشكت ينلا حئاضملا

 ذوكيل نق اريزو رشع انتا توص:.دقف بييا لت يف ,ةيطارقميدلا» انما

 + ةدادز عاورشم ب بناح ىلا ٠ ,ةيليتارسالا» .ةقوكحلا ْق ةينيدلا تازحالاو

 : يلاتلا وحنلا ّناع ع ورششملا ريرمت متو ًايلامع اًريزو رشع دحا دبض ةيعماجلا
 3 عفذد نيح.يق :ةنسلا يف ازالود ١٠ه6 ةنركبسفلا ةمدخلا نودؤي نتذلا عفدت

 مه برعتللا ندنيظسلفلا نإفورعمو :ارالود ١025 ةيركسعلا ةمدخلا نودؤي اال

 ضارغال ةرشابم,مهفدهتسي عاؤرشملا نايا ؛ةيركشسعلا ةمدخلا نويؤتي ال نيذلا
 ةدلاملا ةدائزلا ناب عاؤرشملا اذه نم ةريشانملا ةيلاملا ةجيتنلاو:. ةيرصنع قو ةيسايش

 تالطلا هم ومال راد 7 غلبت" ن ؤينيطشلفلا بالطلا اهعفدتس يىبلا

 .سدقلا يف ةيرفعلا ةعماجتلاو افيح يف دوهبلا

 ان ”ةيطارقُمي دلل» كلاب باك رارقلا ىلع قلع؛ميلعتلا ريو نوفاثأ قحساو

 . ايقيرقا بونجاو ينويهصلا نابدكلا نيب نراق امدنع ًاحوضو رثكا ناك مارب يزوب
 .ايقيرقا بونج يف هبسفث ىوتسملا ىلع ”ليئارعسا: عيضو رارقلا اذه :بهلوقب
 - ةقفاومو عويشملا نايقتتي ناذللا مارنو نوفان:هدحو نسل اناشهاك يرصنعلاف

 : ىف دعتا باهذلا نافعيطتسي الا ذا رذحلا نم دودح دنع: نافقب هيلع ةموكخلا

 ْ رصتقت ال بيبا لت يف ةدمتعملا ةييرصنعيلاق . يقيقحلا . :ليئازرشا»١ هجو نع ثيدحلا

 هاجتوبههاجت يقلق يدين نا لمعلا برح لواحي يذلا يميلعتلا عورشملا :ناع

 فو ,لمعلا بزح ءارزو:فقومب فلتخي تانطوتشملا عوصضوم يفف .هجئانتت
 : :اضيإ لمعلا بؤتح فقوتف فلتحي ةينيطبسّنفلا ,تاميدخملا دض ةيموشلا تاراغلا

 !ًىرخالا تناوجلا نودإ بناجي ىلع رصتقتا ال مهاربءاهثع ثدحتب يتلا ةنرصعتلاف

 يذلا ةداشزلا . هذه نا .بزعلا بالطلا .ةياق دجا لوخم ربما داقتعا ىفو

 ْق تاعماشلا باوقا قالغا اهني نارد امنا 9 ةههدحو ترعلا نيادعماجلا تفدهتبسا

 رشفي هنال عورشملل يقيقحلا هجولا وهءلاؤخم هلوقن امو..برعلا ؛بالطلا هج

 5 5 , قاب ونسللا عيمج ىلع ةيرصنعلا تاسرامملاو ناطيتنشالا ةسيادس

 ' تارتفلوإ قالاسلا يف ةرم نم نتكإ ةسرعلا ,تاعماجلا قالغإ دعم نآلا فدهلاف

 نع لالتحالا ةمجرتو تاعماجملا نم برعيلا بتالطلا جارخإ ئه .ةليوط ةينمز

 .ابقدرفا بونح ”ةييرط



 توريب يف تاريبجفتلا ىوتسم ىلع 1

 تاوقلا دس اد ينلا ةيبرغلا :

 ..اينانبل ةيصاعلا ٍِق ٍ

 لع دورإلا نيم ٠

 ضرعلا اذهو .يبوروالا. يطايتحالا يق .

 م

 يمل تلا ةدحتلا لا قا 0 :

 يض 00 ا نمازتت 0 انفال را ا

  ةعاضوال هي ويصل دجال ةمدقم 00

 دق بيبا ضو يمالعالا .

 0 0 اول هلادحت هوااط# 4خا - 25

 دكؤن .ةيموي ةروسصب ,ةيروشلا

 : ىماحتي اي ادنادبل ارامت كانه قا .تامولعملا

 1 ضعب نم تادادق هيف كراشتو .ًاجيردتا 0
 . يمدقتلا بزحلا اهيف امي بازحالا
 ْ تاوقللا .كامرا ةطخ ذفنب .يكارتشالا

 31 ميظنت درجم .ىدعتي رمالاو. .ةيروسلا

 يتلا: .تالاقتعالا كلذب يوت امك يلجم .

 | ىلا .ةيبرفلا توريب يف تارياخملا اهتذفن
 1 نمإلا لعجل ةقسنملا ةضافتنالا نم عون 1

 ْ 0 ما ظ 0

 0 قوسلا رداسبت ١ ٠ رم لبيرفا 1 0

 00 / ةنوعم ميدقت ىلا ةكرتشملا ةيبؤروالا : ْ ٠

 0 . .اضئاف لكشت نادوسلا ىلا ةبنيع ةيئاذغ ْ

 0 : لقنب يضقي رخآ يكريصأ ضرع دع يني.

 | نص يقيرفا حزانو ينادوس نويلم .

 0 3 ١ 8 00 0 .ًاديدحت ياقسلا و يلود مامتهاب رئاتسن 0

 0 رخآو ينطيرب دقوم تالوجا م زرديس 1

 دلا تدافا دقف 0 كَ تارام 0 1 هده جردنت د دقو يس مدرغلا 0 0

 00 00 .ناسحلا .ديييحتل يبوروا عورشم راطا |[.
 0 0 داق 'سرحلاو ن نيدهاجملا نيب ةفينع ها ف

 ٠ دينولا هيبل 5 0 0 00

 1 تاثم نا هدافمًاربخ تدروا 0

 . ودبدو .هبلا ةدوعلا نوديرب تابفوشلا

 نا ىلع دترت تادب ةعيدخلا نا .

 : مت ينويونملا :

 نفل يلا ٠

 نيرجفملا خش
 ١  ةدوع يناثمللا جارفنالا ثارشؤم نم

 هيلاع ةقطنم ىلا نيرحهملا ضعب
 1 3 ْ 1 نيحزانلا ةداعأ ططخم نمَص فقوشلاو

 0 دقو 158* فيرخ يف نييحيشملا
 5-3 5 ان

 ترشابو رارضالا ريدقتل ةنجل تلكشت

 ةيكربرطي ةدوع ثدخلا لوأو ءاهلمع 3

 0 ١ ضعبو كيلوثتاقلا مورلل زيرت نيع | ١
 | . هذه نا دقتعملا نمو .اهب ةطيحملا ىرقلا .
 1 . ديلو يكارتس 0 نيد افلا 0 دف وطخلا ئ

 0 رارخالا يول بزح سيرو طالبنج ]
 : ىرخأ ىوذ باسح ىلع نوغمش يفاد

 ٠ يفلت 0 ١

 5 0 .ةرحلا نارسا٠» ةرشن تضرغ . :

 0 ,قلخ يدهاجم» .ةمظنم اهردصت 0

 0 اهتارطع نع ' اييرقت رمل ةيضاربللا : 00

 1 00 مرخيلا 0 :نارهط يف ناجللا ىدحا 00
 ( | كزاعم ءانثا حيرجو .لبتق نيبطقس | دق اريبك اددع نا ةرش ظ

ةحلساب 0 0 - اعلا 00 تقلت : : اهنا
 

 دودج اهتدجمهو اهتعاظف ىف زواجتت روص ؛ينآلا لوقن داكنو ءرضاحلاو 0 ْ

 نطل ده
 ! رخا رابأ ١6

 ةظحل لك ةددجتم يهف . بسحف ماع لك رابأ ١١ ىركذ ددحتت ال

 اهعاقبا ضرفتو .اندلع اهي حلت ثادحالا نآل ال .ايدوحو نم دب

 .يدسحتلا لد ؛ يلقعلاو يسفنلا انيسكرت ف تدغ اهنال نكلو . تياثلا | 0 | ْ

 يضاملا روص .نا لك لب . دي بكج وديع 6 دعوا تونه

 مهوتلاو لوقعملاو قطنملا
 نع اياؤقدا .ةبلوؤبسملا نم ةيهر : :قااد ناوورم مقالا شا برهن انضعب

 ا مهمه ماكح نم ضعب اندلع هضرف يذلا ةردقلا مدشهب روعشلا

 ىلا جدوع الو .ناك ناك ام نإ ةركفب لوبقلا ىلع انماغراو . انتركاذ ءاغلإ

 .لبقتسملا ةلواحم ىلا ًاقلطنم هرانتعاو ,عقاؤلاب» رارقالا نم دبالو:ءارولا

 قرمي ال ىركذلا فيزن نا معزي نا عيطتسي ال ,ضعبلا» اذه نا ريغ

 الا .يضاملا لهاجت,ىلا .يعقاولا ركفلا ءاعدا ةرهاظت يف وعدب دق .هنيبارش

 ىلا ضهنتال هتوعد نا فرعي هنكلو .رارمتسسالاب اموكحف اعقاو ناك اذإ

 ؛: خدراتلاو بتوعشلا قطنم اهدبؤب الو ,ةنماكلا هتاعانق

 ءروفلي دعو ذنم انمد يف غلاولا عادلا ادهو .لدحتسم نابسنلا «نذإ

 ضعي ٠ ءاهلوصف شيعن لازن ام ثراوكو سام نم هالتامو .رابآ ١١ ىنح

 :ةيرحلا يف ركفن فيكف .اننيوكت لك هنا لوقن داكن لد ؛,اننيوكت نم

 ةيؤرلا ىتح انع بجحي نا لواحن دسلا اذنقو .مدركلا نضدعلاو :ةدحولاو

 ؟ ةحبحصللا

 اي بدلس هضرا ضعيو .هنب ورع ىلا ىمتنب دب هنا اندحا معزي فدك

 ىلع مدقت مادام . تع ا ضرالا كلت نع حزان هنعش

 ؟ بصاغ اهنم

 .ًابرعو تئاحا «,ندرخآلا لك. ؛نيرخآلاو ماكحلا نم انفقاوم ددحن فيك

 نم نيب يواسن له رايأ نم يشع سماخلا عم ةقالغلا نم ًاقالطنا الا

 التق ضزرالا ءانبا قحالبو بعشلاو ضرالا ىلع مواسي ارئاج امكاح ءىلامي

 ضورفملا عقاولا ءرجافد وهو .ةظحل لك لتقي نم نينو . ًاديريشتو ًاحيذو

 هداهشتسا نيبو هنيب لوحت يتلا فورظلا لك مغر ,داهشتسالا ف هتبغرب

 ؟ هنيضق لاوز لماوعل ىدصتيو ىدحتدل ىلزالا هددجتو

 يف هردق ضدنو ٠ ههجو ءرملا ىسنم فدكف . :ليدحتسم نايسنلا .ءىرخا ة ةرم

 ؟ كدمد

 .نكا عون نم رابأ ١١ عم دعوم واع انبعش .ىرخا ةرم

 عتاويج دحام

 0 0 ةيقافتإلا ةميق نع 1 ةيسش ن ., دصخ : 0 0 0 ١ ١ تالحابلا ١ لالخ ا تضرغ م

 | دقولا» ءاضعا دحا مسام ل وحتا ةلومن 5 ا 2 0 ا
 3 واسفل فراصملا دحا ِِق باسح ىلا | 0 ا

 5 ةوتلاو تاذ دايما عامك لاح 30 000

 0 دسعا 0 نا. رب ريرقتلا تامولعم م لوقتو

 ١-8 ا ريل "0 - 3 0 11 ١ دما - ةيبرعلا ةعيلطلا



 ىعس «لمعلا»

 ةينويهصلا ةموكحلا كيكفتل
 لخادلا نم

 فالتنالا كفل اددهمت

 ١مل رايآ ؟5 - 711 ددعلا  ةيبرعلا ةعيلطلا 51

 ىلع رغصملا يرازولا سلحملا ةقفاوم
 ةيخراخلا ريزو اهب مدقت ينلا تاتحرتفملا

 ميعز عضو نا .يلودلا رمتؤملا ناشب زيريب نوعمش
 «ةلسلا ىلع ىضقاولا» عضو لف حدف لجقلا تزخر
 .لوزنلا ىف بغار وه الو دوعصلا ىلع رذاق وه الف

 مسح هنأ ئرت زيريم نم ةيرقملا طاسوألا نكلو

 رمتؤملا عورشم اهيف ينيت يتلا ةظحللا ذنم هرما
 ةيرورض اهنا دقتعي اطورش هيلا افيضم يلودلا
 يف ةحجان ةروصب .ليئارسا» ةكراشم نامضل
 ددرتلا يف رارمتسالا عيطتسي ال وهف ىلاتلاب و .هلامعا
 يف ريماش قاحساو دوكبللا لتكت ميعز حجني نا ىلا
 سيئر ناو اصوصخ .هقيوطتو هيلع فافتلالا
 هتايح ادب نا ذنم داتعا يذلا ينودهصلا ءارزولا

 ينعت) ؛اتاك» يه ةدحاو ةملك لوق ىلع ةيسايسلا
 عقاوم نم لاقتنالل ةدعلا دعي ذخا .(ا' ةيربعلاب
 يذلا رصنلاب ًاحلستم موجهلا عقاوم ىلا عافدلا
 .رغصملا يرازولا سلجملا عامتجا يف هققح

 لمح يف هلشفب اهاقلت يتلا ةميلالا ةيرضلا مغرو
 هنا زيريب ىلع ودبي ال .هعورشم ينبت ىلع ةموكحلا
 يو مككلا يف ةكيربش تنغت ماما .عجارتلا رزق
 وأ ةقفاوم فصو ُِق ددرتم مل كلذل .ريماش فاللثتنالا

 اهناب يلودلا رمتؤملا ىلع «ليئارسا» ةقفاوم مدع
 هل ليئارسأ» نأ ردربب لافو .٠:توم وا تايح» ةلاسم

 يف تاضوافم يف لوخدلا ةصرف ردهت نا اهنكمي
 اهل قيسي مل ةصرف برعلا هيف مدقي يذلا تقولا
 .«اهخيزان يف ليكم

 ةعبطقلا دح ىلا باهذلل لنا دعتسا ىلع زدربتبو

 نع عروتي مل هنا لب .دوكيللا لتكت عم ةلماكلا
 يرازولا سلجملا ةقفاوم لين يف هلشف دعب ديكآتلا
 لصو دق مئاقلا فالتتالا» ناب هعورشم ىلع رغصملا
 نيذلا نييفاحصلا ماما لاقو .«قيرطلا ةياهن ىلا
 جئاتن راظتناب ءاررولا سلجم ىنبم ماما اوعمجت
 ىودج ال» يراجلا رايأ ١١ موي مساحلا عامتجالا
 .«ةينطولا ةدحولا ةموكح يف ًاعم سولجلا نم

 ةلجع يف هنا ودبي ال هسفن تقولا يف زيريب نكلو
 كف ةيلوؤسم لمحتي نا ديري ال وهف هرما نم
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 ةيدلود تانامض ىلع لوصحلا نود مئاقلا فالتئالا

 يتلا طورشلا قفو .يلودلا رمتؤملا دقعي ةيميلقاو
 لود ةدع ىلع هتالوجو هتالاصتا لالخ اهحرط

 ينسح يرصملا سيئرلاب ةيعامتجا ءانثاو ؛ةيبرغ
 نع هلوزن ليبق ءريهشلا ةيردنكسالا ءاقل ف كرايم
 اقفو ريماش هفيلح حلاصل ةموكحلا سيئر بصنم
 مل هناو اصضوصخ .امهنيب مريملا بواشتلا قافتال
 كديدلغا ل حراس ىلع لوصحلا نآلا ىنح ملمس

 تاياختنا ءارجاو تسينكلا لحب هحارتقال ةيبايد
 تاباختنالا ةضراعم ىلع ريماش رصي نيح يف .ةديدج
 ةرتفلا لامكا ىلع هسفن تقولا ىف رصيو .ةركبملا

 نيرشت رهش ىتح ةموكحلا ةسائر يف هل ةيقبتملا
 ,. ١ة 34 ماع نم لوالا

 ساو باد قرم
 يف هلشفل ةجيتن ةريبك زيريب لما ةبيخ تناك دقل

 نا وديبو .ةموكحلا لخاد هحلاصل فقوملا مسح
 يتلا ةكرعملا ءازا يبلسلا ةيكربمالا ةرادالا فقوم

 ناك كلذل .هلما ةيدخ نم ززع دق ريماش دض اهضاخ
 رغصملا يرازولا سلجملا ةسلج دعب يلوالا هلعف در
 نع نالعالا وه .يضاملا ءاعبرالا موي ةمساحلا
 ةراشا يف ةيكريمالا ةدحتملا تايالولا ةرايز نع هلودع
 .يبلسلا فقوملا اذه نع هاضر مدع ىلا هنم

 رفاسو .اذه هفقوم نع عجارت نا ثيل ام.هنأ ريغ

 نم معد ىلع لوصحلل هنم ةلواحم يف ,نطنشاو ىلا
 نكلو .ربماش دض هعارص ٍْق ةنك .ريمالا ةرادالا

 مدع هوعلبا دوقنلا يدلا نيك ريفالا نلو ةسملا

 .فالتثالا ءاهنال اهب ىعس يتلا ةقيرطلاب مهبيحرت
 اطخ بكترا زيريب نا ريبك يكريما لوؤسم ركذو
 ريفش ىلا ةموكحلا لخاد فقوملا لاصياب ًايباسح

 ير

 يموكحلا عارصلا يف نابقلا ةضيب : ةئ

 - مام 1 نحت م11: -

 نا نكمملا نم هنا هيف نظ يذلا تقولا يف .ريجفتلا
 ةيلخادلا ةيسايسلا ةكرعملا هذه ىلا انجردتسي
 .هحلاصل

 يف نمكت ةبوعصلا نا يكريمالا لوؤسملا لاقو
 اهل مامالا ىلا ةوطظخ درحم وه ام معد عيطتسن ال اننا

 ةوطخلا يه تسيل رمالا ةقيقح يف اهنكلو ؛اهازغم
 تامولعملا هذه .العف اهيلا لوضولل ىعسن يتلا

 ةرايز ةبسانمب ةيكريمالا ةفاحصلا اهتلوادن ينلا
 ثدحتم اهيلع در دقو .هناسحتسا قلت مل ءزيريب

 زيريب نوكي نا» ايفان ,ةدحب هل قفارملا دفولا مساب
 رئادلا فالخلا يف ةيكريمالا ةرادالا ماحقا يف ركف
 .:يىلودلا رمتؤملا لوح ةيليئارسالا ةموكحلا لخاد

 نام يف .ودبي امك .بغري زيريب ناف كلذ عمو
 امك .يلودلا رمتؤملا ةركفل ةيكريمالا ةرادالا دييأت
 ةقطنم ىف اهب ةينعملا فارطالا ضين سح لؤاحي
 يف ةمساحلا ةلحرملا ىلا لاقتنالا لبق .طسوؤالا قرشلا
 ةكرعم ضوخي نا ديري ال وهف .ريماش عم هعارص
 هل ةدئؤملا طاسوالا تلاق امك «ءىمهو فدشه» لوح

 .لمعلا بزح لخاد
 .زيربب نا اهداقتعا نع تبيرعا طاسوالا دذهو

 لالخ عارصلا ةرادا يف ةراهمو ءاكذو ةردف تسدثا يذلا

 ىلع نهار دق نوكي نا نكمي ال .ةيضاملا ةلحرملا
 اذه ف اديعيب بهذ هناو اصوصخ .«يمهو فدهد

 نا نود ءينوبهصلا ماعلا سأآرلا ماما ناهرلا

 يذلا مئاقلا فالتئالا كف ةيلوؤسم لمحت نع عروتي
 .ةريبك ةيبعشب ىظحي ءيش لك مغر لاري ام

 نيزررابلا نيب نم هنا فورعملا نيبار قحسا ىتح
 نايكلاو لمعلا بح ءروقص» فوفص لخاد
 يف نيرِيِب ديياتل ةتحافم ةروصب لَوحَت ءينويهصلا
 مظعم ريصم نا ادكوم يلودلا رمتّوملا ىلع هنامهر

 لالخ ررقتب فوس ةييرغلا ةفضلا ىف تانطوتسملا

 .ةيميلقا تامازتلا اهنع جتنتس يذلا تاضوافما
 :تلاز دق تابقعلا نا ساسا ىلع فرضتي زيريب

 يلاتلابو .يىل ودلا رمتؤملا داقعنا قيرط نم .داكت وا

 ىصخشلا هريبصم طيربل دادعتسالا ىديب وهف

 .رمتؤملا اذه ىلع ناهرلاب يسايسلا هليقتسمو

 رداس ففوم
 :ايضيا ةواقت ريماس يد .نيريح لواقت لياقمو

 ف زيريب لشف نا ىري وهف .فلتخم عون نم نكلو
 ىلع رغصملا يرارولا سلجملا ةقفاوم ىلع لوصحلا

 .«رمتؤملا اذهل يعن ةقرو» ةباثمب وه يلودلا رمتؤملا
 ةرورض هبا ريماش ىرب ال .ءاذه هفقوم ىلع ءاندو

 كف وا ةركبم ةيباين تاباختنا ءارجاب ةعراسملل
 زيريب ناك اذإ هنا لوقيو .مئاقلا يموكحلا فالتتالا
 ناك ناو :كلذ يف ّرح وهف ةموكحلا ةرداغم يف بغري
 . فسالل ًاريثم ودمد فرصتلا اذه

 فوس ةموكحلا نأ سابسا ىلع ريماش فرصتدو

 ىقبي فوس هنا ساسا ىلعو .ةلماكلا اهتيالو لمكت
 ماعلا نم ربوتكا / لوالا نيرشت ىتح اهل اسيئر
 ةهجاومل هسفن تقولا ف دعتسي هنكلو .لبقملا
 دوكدللا لتكت ةماعزب ةيلقا ةموكح ليكشت لامتحا
 دقتعيو .ةريغصلا ةينندلا بازحالا عم فلاحتلابو

 لصحت فوس .تلكشت اذإ .ةموكحلا هذه لثم نا
 ,دوكيللا نم ًايئان 4١ : مه ًايئان نيتس ديبآت ىلع
 باون ةسمخ ؛ينيدلا لادفملا برح نم باون ةسمخ
 بزح نم باون ةعبرا .ةفرطتملا ايحته ةكرح نم
 :ليئارست تادوغا ةكرح نم نايئان .ينيدلا ساش

 ناونلاو .,خاك» ةكرح نع اناهاك ريئام بئانلاو
 ةريصح وبأو سشتيفروه نولقتسملا ةثالثلا
 "سلي هوك

 فوس اهنا ةموكحلا هذه لثم فعض ةطقن نكلو
 .طقف تسينكلا ءاضعا فصن ديدأت ىلا دنتست
 مكحلا يف رارمتسالا نع زجعت فوسف يلاتلابو
 ةمحر تحت دوكيللا لتكت عضتو ةيحان نم .اليوط
 لواحت فوس يتلا ةريغصلا ةينيدلا بازحألا
 .ةيناث ةيحان نم .اهحلاصل ناكمالا ردق هزازتبا

 ىرت :توريح ف ريماشل ةديؤملا طاسوالا نا ريغ
 دعتسي .ةيلاقتنا نوكتس ةموكحلا هذه لثم نا
 يف ةماع ةيدادن تاباختنا ءارجال دوكيللا ميعز اهربع
 تادادعتسالاب موقي نا دعبو هل بسانملا تقولا
 .زيربب دودللا همصخو لمعلا بزح ةهجاومل ةمزاللا

 فده تحيصا ةينيدلا بازحالا نا وديبدو

 نمو .دوكدللا لتكتو لمعلا بزح ةداق باطقتسا
 نييسايسلا نيرايتلا نيب سفانتلا اذه ناش
 هذه ىلع ينويهصلا نايكلا لخاد نييسيئرلا
 ضرف ىلع اهتردق نم ززعي نا .ةريغصلا بازحالا
 هذه نا ودبي ال نآلا ىتحو .ةيزازتبالا اهطورش
 ًايئاهن راتخا دق .لقالا ىلع اهضعب وا :بازحالا
 ىدبا دقو .هعم فلاحتيس يذلا يسايسلا فرطلا
 ةدوع راظتنا ىف .هتيغر بازحالا هزه ضعب ةداق
 ناختا لبق ةدحتملا تايالولا ىلا هترايز نم زيريب
 .يناهنلا مهارارق

 تاكرحت ىلع فتلي نا هرودب لواحب زيريب نكلو
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 رما تاباختنا وحن رومالا عفد لالخ نم ريماش
 هجو يف ةبقع ةيفالتئالا ةموكحلا ترمتسا اذإ :عقاو
 اذه نمضو .اضنا هتاحومطو هتاحورطاو هعيراشم

 تالاصتالا ريزو هفيلح ىلا زيريب زعوا قايسلا
 ميدقتل (يونيش بزح نم) نياتشنيور ديربلاو
 نع ثيدحلا هيف دادزي يذلا تقولا يف .هتلاقتسا
 دقو :مهيصانم نم نيرخا :ءارزو ةلاقتسا :ةيناكما
 كدكفتل زيريب ططخم ىف ةقلح ةلاقتسالا هذه تريتعا

 كف ةيلو وسم لمحت لدب لخادلا نم ةموكحلا
 مئاقلا فالتئالا

 ةركدم كاداختنا

 لقف ٠ حجنن مل ما اذه هططخم ىف حجن ءاومسو

 ىلع لبقم ينويهصلا نايكلا نا دكؤملا هبش تاب
 تاروطتلا ءوض ىلع دركدسم ةيباختنا ةكرعم

 .ةيلودلاو ةيميلقالا
 نويسايسلا نويقارملا لواحي يذلا لاؤسلاو

 فوس يذلا نم : وه هيلع ديكا باوج ىلع لوصحلا
 ! تاناختنالا هذه ىف ز وفي

 بصت يأرلا تاءاصقتسا لازت ال نآلا ىتح
 رخآ رهظا دقف .لمعلا برحو زيريب حلاصل
 4 نا بدنأ لد ُِق ثدىمس دهعم هارحا ءاصضقتسا

 ال اميف .لمعلا بزح نوديؤي ةنياهصلا نيبخانلا نم
 اذه جئاتنوطقف 7/١14 ى قوش لتكتلا ديؤت

 ركارم صعب طاسوا طسبشنت ىلا تدا ءاصقتسالا

 .فالتتالل ةضفارلا لمعلا بزح لخاد ىوقلا

 ةيعرشلا ريغ ةكارشلا هذه ءاهناب ةيلاطم تكرحتف

 زيريب نوعمش باعل تلاسا اهنا امك .دوكيللا عم
 .ايصخش هل ةيبسانم ةصرفلا نا دجحب يذلا

 نم /هال/ نا هتاذ ءاتفتسالا دكا نا دعب ًاصوصخ

 لتكت طايسوا نكلو .هتاساينس ديوب ماعلا يارلا

 اذه جئاتن نم ةينلعلا اهتيرخس نع تبرعا دوكيللا
 جئاتنلا نا نييفاحصلا ماما تلاقو .ءاصقتسالا
 ةقئاسلا ةماعلا تاباختنالا اهنع تضخمت يتلا

 .اهلبق تدرحا يتلا ياآرلا تاءاصقتسا عيمج تيذك

 لتكت هب ىنميس عيرذ لشف ىلع دكؤت تناك يتلاو
 .دوكنللا

 نا لوقتف .كلذ نم دعبا طاسوالا دذه بهذتو

 حلاصل تاجافم لمحت فوس ةلبقملا تاباختنالا

 لئاسو يف كلذ سكع عاشي ام لك مغر دوكيللا لتكت
 .ةيبنجالاو ةيلحملا مالعالا

 ةوق سل دوكنللا لّدكت نا طاسوالا هذه فيضتو

 رايت ىلا دنتسي امئاو .«ليئارسا» يف ةئراط ةيسايس
 ىلع صرحي هنال موي دعي اموي ىمانتي عساو
 ام يف اصوصخو .«نييبليشارسالل» ةيقيقحلا حلاصملا

 دزغو ةيبرغلا ةفضلا نع لزانتلا خدعب قلعتي

 نا تدكا يأرلا تاعالطتساو .(. .ةرماسلاو ادوهب)

 ناتاه نع لزانتلا دض :نييلينارسالا» نم /5ا/

 «ليئارسا,ل ةيويحلاو ةينمالا امهتيمهال نيتقطنملا
 يلودلا رمتؤملا ىلع نوضرتعي ال مهنم ٠0 نا مغر
 .زيريب اهحرط يتلا طورشلا قفو

 هذه يف بسكي نم : ىرخا ةرف لاؤسلا نكلو
 ىبع باوجلا !؟ اهدعوم ليق ترح اذإ تابياختنالا

 نيدقارملا نكلو ,عيبطلاب ا سدل لاؤسلا اذه
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 تاباختنالا هذه ىف حبارلا نا نودقتعي نييسايسلا
 نم ردقا هنا ىلع ةنهربلا ف حجنيس يذلا فرطلا وه

 نايكلا نماو دوجو نامض ىلع رخآلا فرطلا
 .ينودهصلا

 ىلا هتقث ينويهصلا بخانلا ىطعا قياسلا يف
 بزحل هتقث يطعي بخانلا اذه يقبو .لمعلا بزح

 ماع ىتحو ينويهصلا نايكلا سيسان ذنم لمعلا
 ماعلا كلذ ف ترج ىتلا تاباختنالا ىف نكلو .

 ةطلسلا ىلا دوكدللا لتكت ىنودهصلا بخانلا لمح
 2 .نغيب ميحانم ةدايقب

 دقف :11/84 ماع ترج يتلا تاباختنالا فاما

 :نيفرطلا الك ىلع هتقث ينويهصلا بخانلا عزو
 يف هطروت ىلع باقع فصن دوكيللا لتكت كلذب ابقاعم
 هنال ةقث فصن لمعلا بزحل احنامو نانبل برح

 لوقت امك ودبِيو .ةطرؤولا هذه نم جورخلاب هدعو
 بخانلا نأ بيبا لت يف ةيفاحصلا رداصملا ضعب

 هذه لظ يفو .ًاعم نيفرطلاب قثي دعي مل «يليئارسالا»
 لد .تالامتحالاب قؤينتلا لبحتسملا نم حبصب ةلاحلا

 اناهاك ريثام ماخاحلا زارحا دعبتسي ال نم كانه نا
 هسفن وهو .هراصنا عبشب امك ةلبلق ريغ تاراصتنا

 ٍ ساشا ةظحللا ىف ةموكحلا ةسائر ملستل دعيو دعتسي

 بازحالا ءامعز نيب قرفلا ؤه ام ةياهنلا يف نكلو
 ءاخبا مهعيفج ا!وسسيلا !؟ ةيبوبهضلا لككلاو
 اهسسا عضو يتلا ةينوبهضلا ةيجولويديألا
 مهتافالخ ناف قلطنملا اذه نمو !؟ لزتره رودويت
 يف يبرعلا قحلا باسح ىلع لاوحالا عيمج يف لحت
 اما ليصافتلا يف تافالخ ةقيقحلا ىف يهف .نيطسلف
 ..ةكرتشمف ءيدابملا

 ها ومس تا 13#

 ءارز و سيئر ةرايز نم طقف دحاو موي لبق
 تفشتكا وكسوم ىلا كارسش كاج اسنرف
 نا تامدقم اليو ةأحف ةسسنرفلا تارياخملا

 ىلع ةموعزملا ةيتايفوسلا سسجتلا ةحيضف
 نم ساسا اهل سيل ةيبوروالا نايرا خيراوص
 «ةضحم ةيرادا ًاياسسا» كانه نا تلاقو ةحصلا
 اما تايفوس نينساموليد ةسمخ داعنتا ءارو

 ررقت دقف :يركسعلا قحلملا نواعم وهو مهسداس
 .«ىرخا بابسال» هيف بوغرم ريغ اصخش هرابتعا

 تاءارجاب ةيتايفوسلا ةمصاعلا تدر اهنيح يفو
 يتلا ةفيثكلا لالظلا ةمتع تدتشا اذكهو .ةلئامم
  ةيسنرفلا تاقالعلا لمجم ىلع ميخت لصالاب تناك

 تقو يتلا ةيسنرفلا تاقيقحتلا جئاتن .ةيتايفوسلا
 لوقت وكسوم ىلا كاريش كاج ةرايز عم اهنع نالعالا
 رثكا تسيل ةينايفوسلا سسجتلا ةحيضف نا نآلا
 اليمدولو يسنرفلا يبريف نيب ةريغو بح ةصق نم
 ةيئامورلا لونام ىلوالا هتقيشعو لصالا ةيسورلا
 سيمخلا موي سيراب ةدمع لصو امدنعو .روذجلا
 ةمصاعلا ىلا يراجلا رابأ / ويام ١5 فداصملا

 تلصو .,مايا ةثالث تقرغتسا ةرايز يف ةيتايفوسلا
 ليلذت يف ةبغرلاو ةينلا نسح ةقاطب ليلقب هلبق
 تاقالعلا ريوطت ةلصاوم ضرتعت ىتلا تابقعلا

 وا وكسوم تمهف امك :ةيسنرفلا  ةيتايفوسلا
 نع سيراب عجارت تاءارجا نم مهفت نا تلواح
 .ةقباسلا ةيسسحجتلا اهتاماهتا

 باوح نود ةدئايقؤس تالؤلحم
 ماهوا تايفوسلا نيضوافملا ىدل كلذ عم نكت مل

 ةيضقلا ءازإ يسنرفلا فقوملا ةعيبط لوح
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 ةيتايفوسلا ةمصاعلا ف يسنرفلا ءارزولا سيئر د نان

 نانالعلا يف هند
 رابو ..وكسوم نب

 ةرامزلا نم ىباجبالا هجولا زاربا ىلع صرحي كاريش

 ةدلخادلا اهنوؤس يف الخدن هتاءامداو هتادافنسا ىف

 حالسلا عزنو ديدحت ةيضق يهو ةيرهوجلا
 دوقعملا لمالا نكل .هريصقو ىدملا طسوتملا يوونلا
 ةسايس داجتاب اسنرف ةلامتسا يف ام مدقت قيقحت ىلع
 ةنملسلا تاحرتقملاو تاردامملا عم ةنواعتم

 ايئاهن تفخي مل ةيتايفوسلا
 سيئرو كاريش كاج نيب تاثحابملا يتلوج لالخ

 عبرا ءاقل لالخو فوكشتير يتايفوسلا ءارزولا

 تاقالغلا ىلع لالظ وكسوم يف كاريش
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 نا ديد مل فوشتايروغ ليئاخيم عم فصنو تاعاس
 ةيوونلا :خيراوصلا ماحقا ىلع نيربصم تايفوسلا
 ةحلسالا عزنو ديدحت تاباسح يف ةيسنرفلا
 ناو ةضصاخ .ةيكريمالاو ةيتايفوسلا ةيخوراصلا
 ليبق طرشلا اذه بحس دق ناك ينتايفوسلا ميعزلا
 نيرشت يف ناغير يكريمألا سيئرلا عم كيفايكير ةمق
 ةيسنرف ةمهاسم ىلا اوعلظت مهنكل ١185. لوالا
 :ةيحان نم ماما ىلا حالبسلا عرد دوهح عقد ُِق ةلاعف

 يمارلا اهجمانربب لمعلا فقوب سيراب مازتلا ىلاو
 ةيحان نم ةيميلقالا ةيوونلا اهتوق ريوطن ىلا
 .ىرخحا

 دعب ىتح ققحتي مل ينايفوسلا لمأالا اذه
 قطانلا فوميساريغ لوقي امك وكسوم تاتحابم
 يف ةيتايفوسلا ةيجراخلا ةرازو ناسلي يمسرلا
 فداصملا تبسلا موي هدقع يذلا قاحصلا هرمتؤم

 ىلع ءارز و سيئر رارصا .نآلو .:يراجلا رايآ ١7
 ىتح هايتنالل اتفلم ناك هريفاذحب يسنرفلا فقوملا

 هنع تربع يذلا يناطيربلا فقوملاب هتنراقم دنع
 .وكسوم ىلا ةريخآالا اهترايز لالخ رشنات ةريسلا
 شراب حونج .نا لوقلا ىلا فوميساربغ رظضا
 .ًانكمم كلذ ناك املك ناسنالا قوقح ةقروي بعلل
 يداعملا خانملا ةيذغت» ىف اهتيغر نع فشكي امنا
 تارربملا قلخ فدهب اسنرف يف يتايفوسلا داحتالل
 .«يووتلا حلستلا ةسايس ةلصاومل ةيولطملا

 فندي كاراش

 ةمصاغلا يف ةثالثلا مايالا تاتحابم زجعت مل

 مدقت قيقحت نع يوونلا مهافتلا لوح ةيتايفوسلا
 دقل لب .بسحف رثؤمو سوملم يسنرف  يتايفوس
 داقتنا نم ظوحلم لكشب يسنرفلا فدضلا رثكا

 ىتلا ةلياقملا ف ىتحو .تابفوسلا هبقيضم عاضوأ
 ءاسم لماكلاب اهثيو وكسوم نويزفلت هعم اهارحا

 ةحراح تاداقتنا كاريش هجو .سيراب ىلا هندوع

 :ةضراعملا ةقحالمب دامسا امل ةجهللا ةديدشو

 ةيرابجالا لمعلا تاركسعمو .دوهيلا ةرجه ضفرو
 ميعزلا عم هئاقل لبقو .يتايفوسلا داحتالا يف
 اسنرف ءارزو سيئر صرح فوشتايروغ يلا

 رقم ىف فوراخاز يدوهبلا ءابزبفلا ملاع ةرابز ىلع

 ىلع ليقتساو .ةيتايفوبسلا مولعلا ةنميداكا ٍِق هلمع

 اتطاوم 5 يسنرفغلا ريقسلا راد ْق راطفالا ةدئام

 ةايحلل يداعملا مهطاشنب نيفورعم ايتايفوس

 سيئرل .«مهترجه تابلط ةضوفرم وا نيدهيطصم
 هتيجراخ ريزوو فوكشتير يتايفوسلا ءارزولا
 .هز دان درافسعش

 نيعب تايفوسلا اهلا رظدد مل تافرصنلا هده

 لخدتلا عاونا نم ًاعون لكشت اهنا اوأر لب .حايترالا
 دمع كلذلو .اهراد رقع ف و ىمظعلا ةلودلا نوؤش يف

 كيكشتلاو طاسبلا بحس ىلا يتايفوسلا نويزفلتلا
 قوقحب ىمسي امي ةيسنرفلا ةيؤرلا ةيقادصمب
 يتلا سيراب بح ةصق ثب داعا امدنع .ناسنالا
 ضرعو :ةريطخ سسجت ةصق روهش لبق تناك
 بلط مدقت يهو اليمدول ةقيقشل ةريثم تاطقل

 تاطلس كاهتنا ىلع كانه يسنرفلا ريفسلل 6

 ةلحم ترشن كلذك .نابسنالا قوقعحل هد

 تحت فوميساريغل ًاقيلعت اروتلوك ياسا
 ءازإ مكهتلا نم ريثكلا لمح ..ةليذقلا شعتل» ناونع

 ةبرع جراخ ءاقبلا ىلع سيراب رارصاو كاريش فقوم
 .ةيلودلا ةيوونلا ةيوستلا

 رخآلا ةيلادنملا هجو
 ءارزو سيئر رتمتؤم ضاضفنا دعب ةرشابمو

 ىتايفوسلا ىمسرلا قطانلا لخد قفاحصلا اسنرف
 مكريخيس يذلا انأو» لوقلاب هتيدح ادبيل ةعاقلا
 . «ةيلا ديملل رخآلا هجولا نع

 فشكت نا اهنأش نم ةريصق لماآتو ةيانع ةفقو نا

 جئاتن مييقت يف فالتخالا ةجرد يسايسلا بقارملل
 هناو :قكسومو سيراَب َنْيِب ةثالثلا :مايالا تاتحابم
 ولحي يذلا كاريش كاج نا احضاو ودبيل

 دق :ءاسنرف ناغيز» هنيمست تايفوسلا نييسايسلل
 دكا .دقف :هترايزل ةيباجيالا رصانعلا زاربا ىلع صرح
 اهناو :مهفلا ءوس ضعب ةلازإ يف تمهاس دق اهنا ىلع
 .ةيراجتلاو ةيفاقثلا تاقالعلا يف امدقت تققح دق
 لوكوتورب ىلع عيقوتلا يف تلثمت اهجئاتن ىدحا ناو
 ةيتايفوسلا تايرتشملل ةماعلا طورشلا لوح ديدج
 .ةسسنرفلا تاشنملاو تادعملاو نئاكملا نم

 هناف فوميساريغ ةيلاديملرخألا هجولا اما
 عم تاقالعلا لمحم ءازإ وكسوم ةرارم نع فشكي

 تسيل اهنا» دحاولا فرحلاب اهنع لاق دقف .سيراب
 لثمم ىتح لختي ملو ؛هيلع نوكت نا يغبني ام ىلع
 نع هبناج ىلا سلجي ناك يذلا ةراجتلا ةرازو
 هناي هفصو دقف .كنرف رايلملا لوكوتورب ىلع هقيلعت
 ِق تاقالعلا تاذ تاهجحلا نيب ضوافت عوضوم

 :«نآلا ىتح نيذلتلا
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 ل ع2 ةعيعبل ةدضف دل ضر ةريرقلا هنا حض

 ا
 افالخ كلذو عييباسسا نم اسئرف هشيعت

 تبرتقا دق فيصلا مايا نوكت نيح داتعملل | 1
 ةماهلا تافلملا يط يف عرشت ةيسسابسلا ةسسؤوملاو

 اولان دق نييسنرفلا عيمج نوكي نيح اهحتف ةداعال اددادغ نيترم نيدأ يرادلا هرحملا

 .ًاسدقم ًاقح اهنوربتعي يتلا ةلطعلا نم مهظح
 امبرو .ًادج ايصق نوكيس يسايسلا فيصلا | ىارتقا اع ايهاجو مكاحي ةثلاثلا فو ناب ءىبدت ٠ .مويلا .ةراثملاو ةريثملا اناضقلا ..مداقنلاب مكحلا طقسو 00

 ,ةيناسنالا قحب مئارجا
 ريتعت ةيسايسلا ىوقلا فلتخم ناو ةصاخ امدعنم

 ةكرعم ضوخل ةأبعم .نآلا نمو .ايلمع اهسفن
 جسناقلا ماهل هللا :ةخساقرلا كابالا أ ح27 22و 0 صم

 لب .ةنده ةيا ضرفي ال لاغشنالا اذه نا ريغ لئاسرلا نم ديدعلا ةلئا ؛ سدحرف

 رئازجلا رزاجم نابسن لمتحن دعن ملو
 ليقاشو ارسصو نيسلي يبو ماننبسلو

نا لاا
قلاو ثادخالا 2 اه

 آه ةريقألا | ااض

 ميقلا دعت ةبلح يف ةهجاوملا ةعيبط ذختي هدجن
 دقف مث نمو .موصخلاو لاطبالا يه اهيف ميهافملاو
 فرطتملا نيميلا ميعز ضرف فيك دهشنو اندهش
 .ةيسايسلا ةحانملا عع نيون يرام نان سورفلا
 ةفاطف لعف: در :ةيراسسلاو ةيكيفبلا اهتنيكرتي
 لكلا عمتجي ثيحو :ةروكذملا ةبلحلا وه هؤاضفو
 ةيرصنعلا ىواعدلاب ديدنتلل مويلا ؛.ابيرقت
 .ةينطولا ةهبجلا لوؤسمل ةفرطتملاو

 عفرت :ءاخالا :ةاواسملا .ةيرحلا» اسنرف نا
 نا وا ء.اهريمض ةظقب نع ريبعتلل اذه ثلثملا اهراعش
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 ةراجتلا ريزو :ناون ليشيم .ديسلا هيلا اعدام اذه
 عطق لجا نم ممهلا لك ضهنتسا يذلا ةيجراخلا
 هفصو يدلا ينييبوللا طخلا ىلع قيرطلا

 .ةيتسشافلاو ةيرصنعلاب
 ىلع فقنل ًايرورض هانيأر وجلا اذهب ريكذتلا

 .يسنرفلا ءاضقلا اهل دنجتي يتلا ربكالا ةيضقلا

 لغشنت مل اهنا ول امك .مالعالا لئاسو اهب لغشنتو
 ءاهرودب «عرظت يتلا هةيضقلا .اهلبق نم ءغيشا ياأي
 .ةيناسنالاو ةيقالخالا حميضهاقملاو مدقلا جلس ىلع

 ديدملاو نيتملا ليحلا اهنم دمي امك اهيلق يف نمكيو
 اذه عيطتسي ١ ثيحو ءرضاحلاو يضاملا نيب طبارلا
 ايئاهن لقتسي يك هنال وا هدرفمي صخشتي نا ريخالا
 عجرو اياقبلا عم مسحي نا نم هل دبال هيضام نع
 ءاوهالا ضعب .كلذك :ديرت ام عم وا .ىدصلا

 نايسنلل نكمي امدق هدكو ةغمرمستكوي نا: ةيسائسلا
 نم ةركاذلا ف لفتي ام ةيقب لاطب نا مداقتلا وا
 .لتقلا ىتح ىرخا ةعجوم ءادصا

 يفاحص ٠٠٠١ ةيبارقو ءاسنرف نشعت مويلا
 ةنيدم ىلا رومعملا ءاحنا لك نم .ايدمرقت .اومدق

 يف يبراب: سوالك يزانلا .مرجملا ةعاس عم :نويبل
 يف تحتتفا يتلاو .نويلب هل ةدوقعملا ةمكاحملا
 نانو يدعو ىزاجلا (ىواصو يايا ف ىمع يداخلا
 .مداقلا (ويلوي) زومت نم سماخلا ىلا رمتست

 يدراد فلل. ضرع
 دذه لوح ةيرورضلا تامولعغملا الوا ددحنل

 لوح يا .اسنرف يف ًايلاح ىربكلا ةيضقلا  ةمكاحملا
 فارطالاو هنلا ةيبوبسنملا مهلا قا ةمهتلاو مهتملا

 تايفلخلا ىلا ؛:كلذ دعب .لصتل عوضوملاب ةينعملا
 .نخاسلا فلملا اذه ءارو نم ةفلتخملا ةراثالا هوحوو

 اذه قار وا ضعب ضرعنس اننأب لجسن ةيادبلا نمو
 وا هيف ةكرتشملا فارطالا فلتخم رظن ةهجو نم فملا
 .ةلودتملاو .ةرفوتملا تامولعملا ءوض ىلع ةررضتملا
 اننكل ,دصارلا عقوم نمو .دايحلا لماكي هل ضرعنس

 يف ىقين نا نكمي ال - ضقانت يا اذه يف سلو

 ةمكاحملاو فلملا نأل باصعالاو مدلا ةدورد عقوم

 دض مئارجلا» : مسا هيلع قلطا ام صخت
 ةملك انل نوكت نا بحن بابلا اذه يفو .ةيناسنالا
 رثكا امو .ةمئاقلا ةبسانملا لاجملا اهل حسفي
 .انه تايسانملا

 ةنس ديلاوم نم يناملاأ طباض يبراب سوالك
 ىزانلا لالتحالا ةرتف لالخ اسنرف ىلا ليسرا 41“
 ةنيدم يف هنييعت ناكم ناكو ١9417 ةنس نم ءادتبا
 زمرب ةفورعملا ةقرفلا نمض يسنرفلا طسولاب نويل
 ( 50هااباع 51216ا) ميسا لمحت يتلا ةقرفلا يا٠(55)

 ةطرشلا ةباثمب يهو (ةبقارملا مّلس) اهانعمو
 )١975( ةيادبلا يف و .ةيرلتهلا ايناملا يف ةيركسعلا

 لا تفلك مث .رلتهل صاخلا سرحلا لثمت تناك
 مومو «لاقتعالا قاركيستم هينا فم امو (55)

 خيارلا اهلتحا يتلا يضارالا ةبقارم
 ةنركشسعفلا هوجو تلكش ١941٠ ةنس يف

 .( اللهم 55) ب فرعب امل ةيقيقحلا

 ةنيدم يف فلك انت (ريمفوت) يناثلا ندرشت يف

 ام عمقب ةصتخملا ةعبارلا ةقرفلا ىلع فارشالاب نويل
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 اذكو .ةيسايسلا ؛حنجلاو مئارجلاب» ىمسي ناك
 يقلتو تارباخملاب ةفلكملا ةسداسلا ةقرفلاب
 لكشت تناك ىتلا ىلوالا ةقرفلاو .تاياشولا

 اهنم ةريغص ًابعش تنمضت ةيساسالا هتيلوؤسم
 ةنس .دوهيلا عمقب ةفلكم تناك هذهو (ب) ةبعش
 .ًاضيا :يبراب ىلوت مدقم ةبتر يف وهو : 44
 .ةيسنرفلا ةمواقملل يدصتلا ةيلوؤسم

 يفتخي ءافلحلا راصتناو ةيزانلا :ةميزه دعب
 راهج لخاد لمعلل .ديدج نم :رهظيل ةرتف يبراي
 لالخ نمو .ةموزهملا ايناملأ ىف ةيكرمالا تارياخملا
 ذاتسالا .سوغنيربد دراهرا اهمدق يتلا ةداهشلا
 طئاضلا ناف .ادلاح دعاقتملا .يعماجلا يكريمالا

 يف ركفي ناك هبناج ىلا لمعي ناك يذلا يناملالا
 ةمظنم نم لصح نباح كلذ لعف دقو . ايوروا ةرداغم

 نيب اللستم رفس زاوج ىلع ينودلا رمحالا بيلصلا
 نا نود ةمظنملا باب قرطت تناك ىتلا لفاححلا
 ةنس نم ءادتبا ادفدلودب لح دقو .دحا هيلع فرعتد

 ىلا هلوصو ذنم .19187 ةنس ىلا اهبيف ىقبو ١

 اهمدق ىتلا ةداهشلا ىلا دنتسن انناف انهو  ايفيلوب
 بتاك زيشناس وفاتسوغ ديسلا نويل ةمكحم هاما
 - يلخادلا نمالا نوؤشل قباسلا يفيلوبلا ةلودلا
 ةيراجتلا لامعالا ضعب ىلا فرصنا يبراب ناف
 تايالقنالاب ةقالع ةبا اهل قف مل ىتلاو :ةيداعلا

 ناف كلذ عمو .دليلا اذه اهفرع يتلا ةيلاوتملا
 بصنلا لامعأب ىزانلا طباضلا مهتي زيشناس
 ريغلا لاوما ىلع لايتحالاو .تاردخملا بيرهتو
 يبراب ناف زيشناس بسحو . ةيمهو تاكرش سيساتب

 يذلا رزناب لارنذجلا فرط نم ١97١ ةنس فلكيس
 بيذعتل ركسعم ءاشناب ةطلسلا ىلع ىلوتسا
 .مهقاطنتساو نيضراعملا

 ةيسنجلا ىلع يبراب لصحتسا ةرتفلا هذه لالخ

 ل2ع0نانعد ا/عءوغو
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 مملزلواع طال 61ع
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 يسايس ةيرجت . سيجريف ىماحملا باتك

 - 13113061 نيرما# همدوصرتت - م1

 .نامتلا سولك حبصاف همسا ريغت امك ةيفيلوبلا
 :.هتيصخش ىلع فرعتلا متيس ١9175 ةنس

 دهع ىلع ,ةيسنئرفلا ةموكحلا هجوتس ذئدنعو

 ةموكحلا ىلا ايلط :ودييموب جروج سيئرلا
 ادلعلا ةمكحملا هتضفر ام وهو همالثساب ةيقيلوبلا

 .ةمتاقلا ةموكحلا رماوأب ترمتؤملا ةيقيلوتلا

 ! ةثلاثلا ةرملل همكاحت اسنرف
 محيراتب ايفيلوت ْق ترج ينلا تاياختنالا عم

 دقف .بلطلا اذه ىرجم ريفتيس ٠

 اميعز هرايتعاب وزاوس سيلف .مكحلا عجرتسا
 ةموكحلا ىف هيناج ىلا لخدو .راسيلا فلاحتل
 يف اسنرفل ةيسنلاب .انه .اننا .ةركذلا فنآلا .زيسشناس

 .اورَوَم ريب يكارتشالا لوالا نيزولا ةموكح ةهردف
 ىلع دبلا عضول . ديدح نم .ىعستس ينلا ةموكحلا

 سيجيرل ةمهملا هذه لكوتسو .ءيبراب سولك

 .ايقيلوب يف هيدل ةنيتملا ةيصخشلا تاقالعلا ىلع
 .ةقطنملا ُِق يلاقتعالاو ىساسسلا هبضام بيست

 ام وهو .ددجتلا نيلوؤسملا عانقا ىلع :نذإ :لمعيس
 سيئرلا دقي نا ىلا .تاسيالم ةدع دعب .يدؤيس

 نا دعب يبراب درطب يسائر رارق عيقوت ىلع يفيلوبلا
 بئارضلا عفد ىلع لياحتلاب قلعتت ةمهت هيلإ تبسن
 ةمهم نوكت كلذبو .ةيراجتلا تالماعملا ف شغلاو
 ناك يذلا تقولا يفو .تحجن دق هيريود سيجير
 ىلا ةرئاطلا هلقنت نا رظتني (سأ سأ) لا طباض
 ةريزج يف :ةقيقحلا ىف هب لحت تناك ةيلاردفلا ايناملا

 نجس ىلا 1187 (رياريف) طابش ه يف لقني اهنمو

 يلقتعم هسفنب زجتحي ناك ثيح نويل ةئيدم
 .ةمواقملا

 خيراتلا اذه ذنمو .هذه :نورلا ميلقا ةمصاع يف
 ىلع تحرط دق ىلوالا ةينوناقلا تاءارجالا تناك

 يهو «يراخلا ةرجملا. ةمكاحمل دادغالا قيرط
 ؛ فيك .ةديدج ةمهتبو اديدج افلم صخت تاءارجا
 نيدا ناو قيس يبراب سوالك نأب ملعت نا يغبني
 ءاضقلا .فرط نم ايبايغ .دبؤملا توملاب نيترم
 ةرملا ؛هبلا ةيويسنملا برحلا مئتارح بنسب يسدرفلا

 الك نكلو . ١5254 ف ةيناثلاو ١155 ةنس ىلوالا

 اتتاب يا .مداقتلا , نوناق امهيلع بحسنا نيتئادالا

 .نيديغال

 ةمهت ىلع بصني ديدجلا فلملا نافانه نمو
 اديدحت ةبساحملاو .ةيناسنالا قح يف مئارج فارتقا

 ةيلاتلا مهتلا لوخ
 ماعلا داحتالل نويل ةنيدم ةنحل ةيفضصت ١

 راجتحا ةيلمع بقع كلذو .اسنرف «ييليئارسال»
 ١9517 ماع ِق (رسداريف) طايش 18 َْق تمت ةيشاوشعغع

 ىلا اصخش 85 ليحرتب تعبتتساو .نويلي
 .ةيزانلا لاقتعالا تاركسعم

 نم نيرصاقلا نم ةسمخو ًالفط ؛١ لبحرت ' 
 .19144 (ليربا) ناسين " يف اولقتعا .دوهيلا نيب

 بآ ١١ يف اولقن اصخش 75٠ ةبارق ليحرت - “

 نويل نم هجوتم راطق لوا يف ١554 (سطسغا)
 .لاقتعالا تاركسعم وحن

 روسفوربلل .بيذعتلاب قوبسملا .توملا-؛
 ةلسلس اذكو .مواقملاو يدوهبلا .ليبموك ليسرام
 .1944 و ١9147 نني تمت ةيدرف لدحرت تادلمع

 رفيسلت جزوجل توكلي عوجتملا ليحوتلا -
 مالاو ةجورلا .رفيس ريل ليحرت اذكو .رييب ناج هنباو
 دوهش نيب نم مويلا يهو .توملا نم تجن ينلا
 .تايثالا

 سوالك ناف اهيلع عمجملا تامولعملا عوض ىفو

 ريغ وا ةرشابم ةروضمي ءاطروتم نوكي يبراب
 تاعطاقملا ىلع هتطلس ةنميه ةرتف ةليط .ةرشايم
 صضصخش )1:٠٠٠( لتقم يف نورلا ميلقال رشعلا

 .ةيزانلا تالقتعملا ىلا )١5٠١( ليحرتو

 ىقلتي ناك نيذلا يبرايل رابكلا نولوؤسملا اما
 ةمكاحملل ًاعيمج اوضرعت دقف تاميلعتلا مهنم

 يركشمعلا نمالا سيدر جريبوا لراك لارتجلا مهدمو
 وا .هيلع مكح نيذلاو ءاسنرف ف ةيناملالا ةطرشلاو
 هحلاصل ردصيل ديبؤملا ىلا مكحلا ففخ مث مادعالاب
 وفعلا ردص امك ١9517. يف لوغيد لارنجلا وفع

 سيئر وهو يبرابل رشابملا سيئرلا جلاصل .اضيا
 كانهو . نشونك ديقعلا سيراب ٍْق وياتسغلا ةيبعش

 يف مكوح يذلا نامحيأ فلودا ريهشلا يزانلا اريخا

 ١1951١. ةنس مادعالا هيف ذفنو ينودهصلا نابكلا

 اذحإ لونللا ضفرب يبرد
 ةمكحم ماما حوبلا مكاحب ييراب سوالك

 سسيّنر فلك دقو ٠ :نؤرلا مدلقال | ىربتكلا تايناثحلا

 عم ةيضقلاب يثيدربس هيردنا يضاقلا ةمكحملا

 ةلودلا ليكو مهيناج ىلاو .نيراشتسم نيِيضاق
 اعيمج ءالؤهو .ماعلا قحلا نع عافدلاب فلكملا

 -© قحلاب نيبلاطملا فرط نم مهتملا ةمكاحمل ةيضقلا

 مل اكمل اياز 5١3-5 نتدعلا _ ةينوعلا ةعيلطلا
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 بصن ديحو ماحم دجوب نيح يف .دوهشلا نم ةنامي

 :سدجريف كاج ذاتسالا وه يبراي نع عافدلل هسفن

 ينطولا ريرحتلا ةهمج طاسوا ُِق فورعملا يماحملا

 نطاوملا حلاصل عفاد يذلا وهو .ةيرئازجلا

 باهرألا مهن .يف تلادنع مدهارتا :جروج ينافبللا
 .اسنرف يف هبلا ةيوسنملا

 ةحورطم ةدضق مهال ىربكلا طوطخلا يه هذه

 .ةيسنرفلا ةينسايبسلا ةحاسلاو ةلادعلا ماما ايلاح

 لئاوا ىلا :ءانركذ امك :اهيف تبلا لصاوتنس ينذلاو

 ةيريدعا 13 مهنلا :مداقلا (وينلؤمل) قوس نسهش
 نوتاراملا اذه لك ىلا جاتحي ال رمالا نا ةسسائرلا
 ةمكاحملا ىلع تارط يتلا ةأحافملا دعب ةصاخو

 تاسلجلل عبارلا مويبلا ىف يزانلا دهتملا ضفر ةجيتن

 اهيف بيست ينلا ةراثالاو .ماهتألا ةفرغ ماما لوثملا
 دورسدلا لعجتس هنا لكلا عمجب يدذلا بابغلا اذه

 .ءادصاو ةلاه نم اهل دارن امو ةيسانملا قحلد

 اورداغ اما نيدفاحصلا نم تارشعلا ناف لعفلابو

 «لطب» ماد ام ةرداغملل ن نودعتسي قا نويل ةنبدم

 هحبتد ءافتخا وهو .راونالا نع ىفتخا دق ةمكاحملا

 مهتم يا راضحا ضرفن ال يذلا يسنرغلا نوناقلا

 ىلا ةمائرلا وعدب ام كانه ناك اذإ مهللا ةوقلاب

 .ينانثتسا رارق ذاختا

 هحولا الا سمل هل انضرع ام لك ناف دحلا اذه ىلا
 نا نبح يقف ةريبكلا ةيضقلا هذه ةلمع نم لوالا

 رهظم .ةقيقحلا يف ءلكشي ام وه يناثلا اههجو
 ردتعيو .هلاطت نا ةمكحملا عملت ال يذلا ةراثالا

 انه .احمالتم هارن امنيب هب ينعم ريغ هنا ءاضقلا
 ةيفاحصلا رئامضلا ضعب هتبتك ام ضعب يف كانهو

 ةغيص يف روطسلا نبد هآرقن وا عوضوملاب ةينعملا

 كاحج يماحملا هريتعي يذلا كلذ نكلو ؛هنع توكسملا

 هيومتلا يغبني ال وهو ءاهلك ةدضقلا بل سيجريف

 سوالكل يمارجالا يزانلا يضاملا ةيقاعم مسأب هيلع

 .هدحو يبراب

 لفاح يسادس لحس ٠ يبرد يماحم
 هنا : سيجرف ذاتسالا ىلع فرعتلل الوا جاتحن

 مأو يسنرف با نم ءنوينيرلا ةريزج ديلاوم نم
 ةيبيشلا فوفص ْق اركيبم لضان .ةيماثتديف

 لصوو .يسنرفلا يعويشلا بزحلا يف مث :ةيعودشلا

 نم لاضنلا عضو .ةيزكرملا ةنجللا يف وضغ ةبتر ىلا
 بصنت ًامئاد نيدهطضملاو نييصتغملا قوقح لحا

 ةنس ىو .ةفدصلاب ةاماحملا ةنهم ىلا لصو .هينبع

 ةلضانملا نع عافدلل رئازجلا ىلا لصو 517

 ريرحتلا ةهيِج قضع ,دريخ وب ةليمج ةيرئارجلا
 طبتريس خيراتلا اذه نمو .يرئازجلا ينطولا
 يف ينطولا لاضنلاو ةهبجلاب ةيوضع ةقالعب
 ىلا اذه .دهدوقيسو .يسنرفلا رامعتسالا دض رئازجلا
 رتازحلا هنضتحتسو يعوسنلا برحلا مق عطقلا

 هسفنل نوكيس امك :نيدمويو الب نب يدهع ىلع
 ملاعلاو ثلاثلا ملاعلاب طبترت ةيسايس ةريس
 مهسأر ىلعو ءاقدصالا نم ريثك هبف هلو يعويشلا

 نم ديدعلا نم كعدو :غنوت يستوامو فوشتورح
 .ثلاثلا ملاعلا ف نيرخآلا ءامعزلا

 ١4639 زايآ' ؟ةا.١51 قذعلا - ةيبرغلا ةغيلطلا_ 37"

 هنا لق قاموبلا عفمجلا ععزت اذه سنحريف
 ةركاذلا نم دحاو ءزح ةداعتسا مثد نا ضفرب

 دمعتي اميف :يزانلا لالتحالا دهع ىلع ةيسنرفلا

 وفعلا وا نايسنلا تحت ةمودرم اهنم.ءازجا ءاقنا
 لضانملاو يماحملا مهفي ال ىرخا ةرابعي .يسايسلا
 :يبراب بساحت نا ةلادعلل نكمي فيك سيجريف كاج
 .ةعلاض ىرخا ًافارطا ىسانتت وا ىسنتو .هدرفمب
 ةيزانلا اهيف تطروت يتلا مئارجلا ىف .رخاب وا لكشب

 ذقو «قيمعو ىئاغ وهو :حرجلا اكدي هنا : انسنرفن
 وفعلاب هجلاغي نا يسنرفلا يسايسلا ريمضلا لواح
 اوناك نيذلا نييسنرفلا نم ديدعلا قح يف ردص يذلا
 ةكبشلا لكو :لالتحالا تاطلس عم نينواعتملا نم

 ةطلسلل ةلماكلا ةرمالاب تمكح ىتلا ةيسايسلا

 يفتي اه واننا لاشيراكلا :ةبوكح دوع ةيراتهلا
 ةيسنرفلا ةيخيراتلا لاوقالا نا .يشيف ةموكحب
 ريهشلا يسنرفلا مواقملا لقتعي مل يمراي نا انريخت
 ,ةفدص :نويتنابلا ةبق تحت دقري يذلا :نالوم ناج
 عم نونواعتيو ءهعم نونواعتي دارفا كانه ناك ذإ
 مهليحرتو مهب ةياشولاو دوهيلا داهطضا يف ةيزانلا
 ام ؛اذه ؛لجخلا عانق هناو لاقتعالا تاركسعم ىلا
 ةيراع ةقيقحلا رهظتل هعزنب نا ددنعلا ىماحملا ديرب

 دحاو بناج نم يضاملا عم باسحلا ةيفصت متي الو

 سيجريف ذاتسالا هلوح ريثي يذلا رخآلا رمالا
 دض ةبكترملا مئارجلا موهفمب اديدحت صتخي ةعبوز
 هنا .اهتلئاط تحت هلكوم مكاحي ىتلاو :ةيناسنالا

 حافكلاب طبترا يذلا .يروثلا لضانملا وهو
 قحل ام دهشو .يرئازجلا بعشلل يريرحتلا
 سيراب عراوش ف ليتقتو داهطضا نم نييرئازجلاب
 (سأ يأ ْوأ) ةمظنم هتلعفامو 195١. ةنس
 ءانيا قحل امو :رئازجلا يف ةيركسعلا ةيباهرالا
 طابض دب ىلع ةيرامعتسالا ةرتفلا لالخ رئازجلا
 ةأطو تحت :نذإ .هنا : بيذعتلاو مدلل نيشطعتم

 قوقحي قلطملا هعانتقا مخزبو .يضاملا اذه
 الا رظنت ال نا ةلادعلل ضفرب ملاعلا ىف نيدهطضملا
 نمف .مئاعلا ديلجلا لبج نم رهاظلا هجؤلا ىلا
 يتلا مئارجلل ةتزجت كانه نوكت نا نكمي ال هروظنم
 «”لييناد ناج تارابعيو :ةيئاسفالا .دض تبكترا
 - )١5 ؛:روتافزيوا ليفون» ةيعوبسالا ريرحت سيئر

 : يتآلاك هتطصخو سيجريف فدهف ( 0١
 ؛ءيش لك هيدبت نكمي كلذبو .ةعاظفلاب ةعاظفلا ةهجاوم
 ال ةناف عيطلابو ..هب مزعملا رحسلا ديدبت يلاتلابو هظلخ
 وه هضفري ام نا ..يمراب نع عافدلل هسفن بصني

 ةيلامسأرلا تايطارقميدلا هلوخت يذلا قحلا
 نا )٠٠(: يبراب ةمكاحمب اهسفنل ةيرامعتسالاو
 ماكحالا لك نأب نودقتعي نيذلا كئلوا نم سيجريف
 نم ريثكب ذخؤت نا يغبني ةيزانلا نيدت يتلا ةيعرشلا
 اي !ذاود .نادستسالا تاعالظف ىلا نسايقلاب كلّذوبةخستلا
 ةمكاحم بصني لجرلا نودجاو انناف رظنلا انعما
 نييزانلا ناب لوقي هلاح ناسلو اهلمكآب ابوروال
 الب :لمعتسا انآف اذلو .ءءاوس دح ىلع نيرمعتسملاو

 ... نيكل ابو, كفل وا قهوه
 تاريسفت نم ةدحاو لييناد ناج تارابع

 ىمسُي نم ةمكاحم لالظ يف تعمجت ىتش تاليوأتو
 ةلواحمو هتكاحمل ةريقملا ةيسانملا يف نويل حافسي

 ةرمو .اهلماكب ةيجولويدبا ىلع يناهنلا زاهجالا
 دض تفرتقا يتلا مئارجلا ةضهانم مساب ىرخا
 .ةيناسنالا

 رظن تاهجو نع ةداقنم تاليواتلا نا ديكالا نمو
 نوكت دق ةيجولويدياو ةيسايس تايفلخ وا تاعانقو
 اههاكت دايحلا مازتلا ىلع انضرحو :ةيزاضتم
 ناو ةصاخ .فقوم يا ذختن ال نا انيلع يلمب اعيمج
 ىتلا ةيسنرفلا ةلادغلا صخت كاذو اذه لبق ةلأسملا
 ردصا عمتجملا نا مغر دعب اهمكح وا اهتملك لقت مل
 - انعضو لثم ىف  يفاحصلا نا مث .ةقبسملا هتنادإ
 نوكي نا هل سيلو دصرلا نم رثكا هنم ًابولطم سيل
 ناج ىري امك .الثم هل ىنبت ولو ىتح لاح يأب افرط
 يلوح جريس وا اهيلا راشملا هتيحاتنفا يف لييئاد
 هتلاقم يف ,نويساريبل» ةفيحص ريرحت سيئر
 يماحملا قطنم نأب )١1917/5/1١1١(. ةيخاتتفالا
 ةقيقحلل ةضهانم ىلا لوحتم نا ةناش نم لضانملا

 مساب ةيجولويديا اياطخ نع ريفكتلل ةلواحمو
 تابطارقميدلا اهاسانتت ىرخا اياطخب ديدنتلا
 .موبلا ةيلامتسآرلا

 نم هنأب عوضوملا اذه لخدم يف لقن ملأ .اريخاو
 نم بكترا ام صضخت ةيضق ءازإ ءرملا ىلع بعصلا

 ةدورب ةياهنلا ىلا مزتلي نا ةيناسنالا دض متارج
 :ةباهنلا هذه ىف انآ و .فشتكا ينا قحلاو .باصعالا

 يطخت:ي حيبت اهتايضتقمو ةنهملا ةيلوؤسم نآأب
 لع ضرفت اهتاذ ةيلوؤسملا نا ىلع :ةدوربلا هذه
 نأش ىف ثدحتلل ىنم قحا مه نمل ةملكلا ءاطعا
 هسفن سيجريف كاجل يا :ةيناسنالا دض مئارجلا
 ريصق لصف يف هنع ريع امك ع وضولملا يف هيأر هل يذلا

 «يطنوبلا سطاليب نم ديلا ضفنت ىتح» : ةباتك نم
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 ةياورلا يف .مهتملا
 تاروشنم نم
 وه .اذه ,يطنوبلا سطالبيو

 : (مالسلا هيلع) حيسملا دديسلا بلصي .ةيحيسملا

 ( 4١ ص ىلا ”5 ص نم) سيجربف لوقي

 ! مويلا ويد
 .زييمتلا لقنب انل حمست نوباي ديسلا ةيعضو نا»

 دض مئارجلل نيضرتفملا وا نييقيقحلا نيبكترملا نيب
 نيب لصاحلا زييمتلا ىلا .مهتيسنج بسح .ةيناسنالا
 .ةهتلالس بسه اداجيفلا

 نيع ةنيطنسق ةنيدمل ةدمع لمع نا دعب نوباب نأ
 هعقوم نمو .رئازجلا برح لالخ سيراب يف ةطرشلل ةدمع
 نقلا كاذحالا ةيلوكتس نادح الي لس هماق ااذنف
 ةقانم قيم وقكا 153 (نيرتكا] نا نيرقت ف جفلخ

 .بصن يا دحوم ال ةنال هنام حقر لمفتسا ىنخن

 نيلوكرملا وا نيدراطملا .ىلتقلا نم هئاملا ءالؤهل دي
 ةيانب لخاد ىتح نيسوفرملاو .ورتملا قافناو ةقزالا يف
 دهش اذه نعو .نيسلا رهن ىلا مهب ىقلملاو هطرشلا زكرم
 روصلا دهشتو .نيعوزفملا نيجرفتملا نم ديدعلا
 .ًاضيا :مالفالاو

 قح يف ةميرجلا هذه هاجت ادبا قلقي مل نوباب نكلو
 درجم نم رثكا ةقعاص هتيلوؤسم رهظت ثيح ةيناسنالا
 ناف ءودبي ام يفو . لع نم اهاقلتي رماوأو تاميلعت
 اق[... راسنلا: نهنوأ :نيفيلا نم اوتاك ءاوس..انماكح

 ةميرج تسيل نيرجاهم نييرئازج دض بكترت ةميرج
 ةيلطخ لا كاست رع قزق ال انهلتا . كاتقالو ب. ةنقآسفالا قضت
 . ديص
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 ةنطب ةنيدم برق ىرئازجلا بونجلا يف ةفدص فشتكا

 .ةرببلا ينانق عم ةطولخم

 اهءاج ول ةيكارتشالا ةموكحلا عنصتس اهارت اذامف

 نا اهنم ًابلاط ًادغ ىرئازج (:..)
 دض مئارج ةمهتب ةيسنرفلا ناكرالا ةدايق فصن
 ديزا ىننأي سفهي نم انايحا عمسا (...) ةينتاسنالا

 نيذلا مه مويلا ويزات مهنا قحلاو .ةهيزانلا هيدبت
 د دي ذإ يننا 2 1« سنالا لبق انم ةيزان نوهدبي

 ...ةلزلا برس ةيكوؤسم اولامحت يذلا ةزرقبرلا: راسب رطلا
 ناش يناتنومب نيعلوملاو .ءرئازجلا برحو ةنيئوسنلا

 نيح رئازجلا يف اميقم اريزو ناك يذلا اذه نم
 الو «ايزان» نكي مل هنا ؟ تاعاضفلا كلت لك تبكترا

 وضع : ةطابسيب «تسروكال ربدور قيفرلا نكلو .ابتيستاف

 يف اهئاضعا بلغا حجن ىتلاو ؛ةيبعشلا ةهبجلا ةموكح
 مويلا نولتحيو ةعبارلا ةيروهمجلا قرغ دعب رارمتسالا
 .ةيلاع بصانم

 اذبو .مدقم ةبترب ناك يبراب نا اضيا انل ليق دقلو
 نا .يعامجلا لاقتعالا ركسعم دوجو لهجيل ناك امف

 تناك .ةندهلا ةرتف لالخ .رئازجلا نأب نوفرعي اوناك
 .ثذدجلا رياقمب ةعورزم

 نع عافدلا تلبق ذم ةدحو لقأ ىنآب !ذبا نسحأ حل

 تاءادنلاو لئاسرلا نم ديدعلا ىقلتا موي لك يف .يبراب
 ءادوسلا ايقيرفا نموا ةيبرعلا نادلبلا يف يل ءالمز نم
 مهدادعتسا نع نويرعيو يل مهتدناسم نوتلعي
 اورجض .نولوقي امك .مهنال عافدلا ةمهم يف يترزاؤمل

 ملو ءاهبكترا نم وه هدحو رلته ةيتايسنالا دض مئارجلا

 رزاجم نايسن متي فيك :لمحت ىلع ةردقلا مهيدل دعت

 اريص وا :مساق رفكو ٠ نيبساي ريد ٠ مانتييفلا يف ىال ىام

 ةنيدم :نالغ روس روداروا ] ءارعفلا دوداروا :تايتاشو

 .( ١64 مهرخا

 كلذ :يبناج ىلا نونوكيسو ؛قخلا لك ءالمزلل ناو
 ةمكاحملا هذه ربعق 6 يف انه هلك لكشملا نا

 .يبراب نأش .قحالت

 نع يقك نا . و اسي يريمفوب ريبوهل
 ف [رئازجلا بويع | ةسيسخلا :برحلا ةيادب ذنم

 ىلعد» : الئاق ء.1551 (سرام) راذا ١١ خيراتب «دنومول»

 نا يف ًامامت قحلا مهل دعي مل هنأب اوفرعي نا نييسنرفلا
 نم اهترلمعتسي اوناك يتلا :تازابعلا سفنب :اوفيدي
 ىلا نيمتنملا نييذعملاو روداروالا يرمدم .تاونس رشع
 ١ :.تاتسسلا

 ,ةاساملا كيحتو .ريثت اهنا ..ثدح ةمكاحملا نا
 نم نحن انناو ,نورخآلا اهدارا يتلا ةجرفلا كبحت
 جاتنوملاو . جاتنوملا بيكرت ديعي مت ككفي و عنصيس
 يا يئامنيسلا ىنعملاب نكلو .ةروانملا ىنعمب ال انه
 .«ةعمجتملا رصانعلا ىضوفل ىنعم ءاطعا»
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 ع ١ ةزياب زازا”8 56 فدعا ةيبرعلا ةعيلطلا



 برخلا فقول عورشمط 7
 ةيناريالا . ةيقارعلا 0
 كيس ىراغو تراهكروا نايرب : ملقب ٍ

 نع ةفداقلا :ةةتسلا رهشالا ضخمتت دقا ىف | |

 قزاملل يملس لح داجيا ةلواحمل ةصرف لب ظ
 يلاصتلا يسايسلاو ىرفتسعلا | 7
 ةطاقرفلا ديل تصرعت يذلا موحهلا لعلو .نارباو

 موجهلا ىلا ةفاضا .اهمقاط نم ٠ لتقمو ةيكريمالا
 يف ةيئتايفوس ةنيفس هل تضرعت يذلا قباسلا

 هذه نم ةدافتسالا ةيمها ىلغ دكؤي .جيلخلا |
 ال نيلتاقتملا نيفرطلا نم ادحا ناو اميس :ةظحللا |
 , فرطلا ىلع هتدارا ضرف ىلع هتردق نم اقثاو ودبب '

 .رخآلا 9

 ناريال ةيسنلاب +
 يأب مايقلاب اهل حمسي عضو يف نوكت نا حجرملا

 ةيندم فادها فصق نع هفقوت نع 68

 ناريا اهل تباجتسا نبع ودسا ةدم

 :برحلا لاح ةيسامولبد تاردايم كانش تناك

 اهب مزحلا يسلا كلت اهررباو

 فادهالا ىلع تامحهلا تفقوا ةنقؤم ةنده بدترت

 اعورشم رالي وك ود دعا امك .رهشا 4 يلاوح ةيرحبلا
 ات تاضوافملا هساسا ىلع أدبت  رشنب مل  طاقن 8 نم

 ١ ماعلا ريتركسلا عاطتسا دقل .انكمم كلذ نوكي نيح
 نيدناجلا عم هتيقادصم واع ةظفاحملا ةدحتملا ممالل

 | ريغ نم هنا نوبقارملا دقتعي .

0 7# 777... 

 00“ ا

 ) قارعلا نيب
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 23 حيراتب نلعا دقف قارعلا اما . يسير موجه

 ا د ل

 1 ممالل ماعلا ريدركسلا

 1 ِق ١ ةم#غ ماع حجم يدلا رالبوك ود زدربب تدحتمل |

0 

 | نم يقيقحلا معدلا بايغ هكرحت وعي يذلا نكل :
1 
 | نم ديفتسد نا يلودلا عمتجملا ىلع .لاح ةبا ىلع |

 | نمالا سلجمل نكمي ذإ .برحلا يف يلاحلا دوكرلا |
 : ةيلاتلا طاقنلا ىلع يوتحي الح ىنبتي
 ةئوست لجحا نم ةينعملا فارطالا عم رواشتت ةيلود

 نمالا سلحجمل اهريرقت ةنجللا عشرت ثدحت .ةيملس

 عيطلاب ةنجللا نوكتتس .ةددحم ةيشمز ةرتف لالخ

 عازنلا ًافرط مهمرتحي دارفا نم
 متدسو .ةندللا ريرقت دادعا ءانثا رانلا قالطا
 ةدحتملا ممالا نم نيدقارم قيرط نع كلذ نم ققحتلا
 ةرتف مدختست ال نا ىلع .لاتقلا طوطخ يبناج ىلع

 2-0 دق :
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 اة رانآ 2101-8 .ىوعلا ب ةييرعلا ةقيلطلا 5 "١

 و ا د ا

 / فقو لجا نم نيبناجلا ىلا ةوعدلا هجون- ؟

 | موحهل دادعالا لحا نم ىذه راحلا قالظا فقو

 لمعي مايقلل ةدحتملا ممالا ءاضعا لك وعد - ''

 .ةدحللا ردرفت ندادعا ءانثا لاعف

  ةيملس ةيوست ىلا ركذلا ةفنآلا طاقنلا يضفُت ال دق

 فقوت نم رثكا نع ضخمنت ال دقو .ةعيرسو ةرشابم
 اذه رسكل ملاعلا كرحتي نا بجي نكل .عارنلل ريصق
 .ةقسنم ةيلود دوهج قيرط نع قزاملا

 دادعتسا ىلع لود ةدع هيف تناك نمز رم دقل

 ال ام ىلا فيزنلا يف نارمتسي قارعلاو ناريا ةيؤرل
 هذه نا نآلا اديازتم اكاردا كانه نا ودبب نكل :ةباهن

 نكمي ال ةيميلقا تابارطضاي ملاعلا ددهن برحلا
 نيد ديعضتلا ىلا لضت دق يتلا اهحئاتنب قوينتلا

 .ىمظعلا ىوقلا

 ىلع اهلبق نمو كراتس ةطاقرفلا ىلع موجهلا نا
 عوبسالا لالخ جيلخلا يف ةيتايفوسلا ةلقانلا

 ريغ ىرجم ذخآي دق عارصلا نأب ناركذي يضاملا
 1 .ةظحل ةبا يف عقوتم

 1 3 رار 0

 ءوضلا تطلس برحلا دض ةرهاظمد يضاملا لب

 ىدل ىتح كاهنالاب ددازنملا ساسحالا ىب اع أ

 .ينيمح ماظن نع عافدلل نيسحفللا ديشا

 نيدلبلا نيب ءادعلا رابتعالا نيفب انذخا اذإ
 ناف :نيماظنلا نيب ةلدابتشملا ةيهاركلاو نيبراحتملا

 لجا نم عراشلا ىف نيرهاظتملا نم تانم ةدع روهظ

 يذلا قاقسنالا ىلا برقا تدح قارعلا عم ةحلاصملا

  ةداع ردانلا ىدلعلا روهظلا ىلا ىددمح عفد

 ىح وه املاط برحلا ءاهنأ ي ودب ال ةنأب ديكاتلاو

 راثا دق جاحتحالا اذه ثودَح درحم نأ عقاولا

 نود ثدحن نا نكمي فيبكف .تانهكتلا نم ريثكلا

 ةسانسلا ىدحت ىلع ةطلسلا ْق حانج ةقفاوم

 : ةنهارلا

 برحلا لقت نع ثندح لك نا حصضاولا نم

 دق (نآلا ىتح ليتق نويلم فصن) ةيرشبلا اهتفلكتو
 ىلع ينيمخ رارصا بيست انلع لقالا ىلع .فقوت

 .تالزانت ةبا ضفر

 لدجلا نا نودقتعي بتاجألا نيبقاربم لا نكل
 قرشلا ءارفسلا دحخلا قلعيو .فقوتي مل يرسلا

 عيطتسي ال“ الئاق عضولا ىلع نارهط يف نييطسوا
 ىلا يتنماخ يلع ىلا يناجتسفار نم  نارهط ةداق

 ينلعلا مهمع داورهظد ناالا ىرظتنم ىلا يوسوم

 تاضوافم حلاصل ةرهاظم نا دكؤملا نم نكل . برحلل

 8 8-0 3 ا

 ١ رهشلا يف نارهط يف يروثلا سرحلا ماق'

 3 0 1 م - ةطقع

 «نارهط يف الدب م

 .«اهءارو /

 ةحص ةرم لوال ةرهاظملا تزرسدا دقل.. لاح ةبا ىلع

 سرحلا ءاضعا نا لوقت تناك يتلا تافئانشلا '

 ١ اوادب دق (ماظنلل نييصعتملا نم افلأ الاخلال 1 يروخلا 8

 ةيرشبلا تاحوملا كيتكت ىودجح لوح نولءاستي

 مهناو . عفهترملا اهنمتو |

 اهكيتكت ريبقتب ةيثيدلا ةدايقلا عانقا اولواح

 .ءافصالا

 / موجه ذنم اهتظحالم نكمي لمالا ةبيخ رداوب
 ' رهش ىدم ىلعف .ةرصبلا ىلع رياني / يناثلا نوناك ,

 | تناك .ةيقارغلا تاعافدلا دض ةيرشبلا تاجوملا نم ,
 تادب يتلا تابوعصلا غ كدهان .ةلهذم رئابسحلا ا

 يروث سرحب اهفوفص ةثبعت يف ناريا اههجاوت ب
 .ىرقلا نم نيعوطتمب وا ديدج ,

 «لءاستي ضعبلا نا .نمث يابو لاتقلا اهيف ىرج
 5 يلع نس سر ةمحتلاب نيصلا نيج ظ

 ' نيذفتتملا دحا كانه نا يدع 2

00000 

 ١ - يروثلا سرحلا يا
0 

0 
 ظ ضفري امئاد ناك ينيمخ نكل ؛يراحتنالا يركسعلا

 7 ا اقل

ٍِ 0 

 ١ ةلاسملا نا ىري نيييرغلا نييسامولبدلا دحا

 , ةردن تناك امير كلذ نم مهالاو .داتعلا يفو لاجرلا ,
 ١ ةربقب 1 .:ةدعصلا ةلمعلا نم يطايتحالا 5

 نايدراغلا

 نييسيطمفلا نا
 قودنصلا لاومآب يني يذلا ادنك هزتنم عقب |
 لبا .نورطللا ليج ءوتد يف يدنكلا يدوهبنلا ٍ

18 

 ام زييمت نوذ..ناشا» دوحو ىلا ريشت هزتنملا لخدم

 اهنكسي ناك يتلا ىرقلا راثاو :كارتالا راثآ نيب '
 وينوي / ناريزح ىتح ينيطسلف فالآ ةعبرا
 . ل97

 جهعبي درتسملا ناك «:لالقتس الأ دعا مود ْق

3 1# 
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 ١ ةهزنتم ةلئاع لكف .صاخلا اهقطنم ضرفت ةلتحملا | يضارالا يف دايعالا ىتح نكل .ةرواجملا تانطوتسملا | نم اهمظعم ءاج يتلا ,ةيليئارسالا» تالئاعلاب '

0 

0010 ٠ 

 / دنع حايسلا اهاقلتي يتلا ةظراخلا نكل

 0 ا ا 2# خد

 / :نوتيز ةمجا لك يف و.. ةيقدنب لمحي لجر اهقفاري انه
 وحن عمجت دقف .ولاي ةيرق راثآ لوح اما .ًايدنج دجت
 .ةميئدقلا لزانملا روزتل تءاج ةمئاص تالئاع تس

 نيتلاو لاقتربلا رجشب نادزت ولاي تلاز ام
 المي يذلا نوتيزلاو لخنلاو بنعلاو نوميللاو
 رما نم ناك امهمو :ندع ةنج هبشي ام يف .يداولا
 .اهءانب ديعت نل اهناف ةيوستلا

 ماعلا ىف ةدحاو ةرم لمالا ىلع دوعت تالئاعلا لك :

 ' حيشلا كانه ناك مويلا .اهتعرز يتلا رامثلا ينجل |
 '" مظعم هعمو ىسيع وبآ دايز ىسشيع ميهارباأ 4

 | نيدلا ءالعو نيدلا حالص نامآوتلا اهبف نمي هتلئاع

 قيرط ىلع ىسدع وبأ رتبسي .ةعيارلا اغلب ناذللا '

0 

 م

1 

 ه5 8 3#
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 , ضاقنالا تحت هدسحج لاز امو .هيلع تيبلا دونجلا '

 نويناعتكلا ءاح ةنادبلا دنم ةصقلا ولتيو ةيرقلا

 ءاح مث .دالبملا ليق ٠٠١" ماع ضرالا هذه ىلا

 / ىلا مهقيرط يف ؛نويليئارسالا ٠ مث نويلبابلا مهدعب
 نامورلا .داليملا لبق ٠٠٠١ ماع نامورلا مث .رصم
 ماع يمالسالا حتفلا ءاج مث .ايلاب ةيرقلا هذه ا ومس

 اولظو نوديبدلصلا ءاج ١٠١95 ماع .دالبملا دعب ٠"

 يبويالا نيدلا حالص مدق نيح ١١١ ماع ىتح انه

 مكحلا ءاج 75 ماع يف و .ىسدع وبآ ةلئاع هعمو

 .ًاريخا .1511 ماع زيلجنالاب ىهتنا ىذلا يكرتلا
 ءاج 95١ا/ ماع نم ينئاريزح رحف تادو

 , ساومعو ولاي ينابم اولاحا نيذلا ؛نويليئارسالا»

 ىسيع وبأ دلاو ضفر نيحو .ماكر ىلا ابون تيبو
 فست :ةتيِن ةرداغم ًاماغ 4+ رمغعلا نم غلابلا

 حامسلا «نويليئارسالا, ضفر نا دعب :نآلا ىتح |
 :هنثح حارخاب

 1 ءانبو ةدوعلا ىرقلا هذه يىلاها عيطتسي ال اذامل

 ؟ ديدج نم مهلزانم

 ْ قيرطلا ىلع رطيسي ةلتلا ىلع رطيسب نمو ؛بيبا ' لتو سدقلا نيب ةلصاولا ةيسيئرلا قيرطلا ىلع لطب ' وهو .«ليئارسا بنج يف رجنخلاك نورطللا ءوكن
 نوديريو ةميقتسم نويليئارسالا اهديري يذلا
 .« ديالا ىلا ةنما ةلتلا

 | يف نوشيعي نيذلا ولاي ةيرق يلاها ةيبلاغ

 تاريغتلاب مهبولق يف اوملسي مل ناو .ةيملس '
 | مهضعب نكل .نورطللا ىلع تارط يتلا ةيفارغجلا [

 . ١ مده

 ةيوست ةيا رغنفيل ماخاحلا ضراعي .ليلخلا ف
 ءاج امدنعو ١١575. ماع دوهدلل ةرزجم» تثذَح |

 بلق يف ةنطوتسم اوني ١91 ماع «نودلتتاريسالاب

 .ىبرعلا قوسلا ةفاح ىلع ةنيدملا '

 مهتنطوتسم ينبي يبرع لماع ىلا ًاريسشم .برعلا أ

. 

 ال ةموكحلا تناك اذاف .افيدحو بديا لت لثم لدلخلا:

 ال اضنا اهناف بدبا لتو اقدح ةداعا عيطتسنت

 ضرالا ءانبل انه رمتسنس .ليلخلا ةداعا عيطتست

0 06 

 | ةفضلا ىف نيتجالق ًايمسر نيلجسملا ددع : ريكذت
 نم ربكا ددعلا ناك .اينيطسلف 56,71١6" ةديرغلا
 ْ رهنلا ريع مهمظعم نكل ١9171. ماع لبق ريثكي كلذ

 .ةدسلا مايالا برح نايا ندرالا ىلا

 وا ةزغ يف ءاوس نوينيطسلفلا نوئجاللا شيعي
 تحت نانيلو ةيروس وا ندرالا وا ةيبرغلا ةفضلا

 نذحالل ةتقؤملا ةدعاسملا ميدقت لحا نم اورثؤالا ٍ

 . 886١و ماع ا

 ةعقنل ايفو حفر يف و ةيدنلق يف نيثجحاللا تامدحم

 باعيتسا اهنم فدهلا ناك ءىراوظ ”تاميخم يه '

 حرجا م جرت م11 طاوسج ا: 55

 , درتسي نا بجي ةوقلاب ذخا ام. بضغلاب جضي

 تيب لك لياقم ايليئارسا اتيب ٠١ مده بجي .دوقلاب

 تاثداحم نوعباتي مهنا .نطوك اهنم اوؤاج يتلا

 .تابتناب ...تاثداحملا نع تاثداحملا

 , نع تاثتداحملاو .تاثداحملا نع تاثداحملاو .حالبسلا

 | نكل ةيوستب بحرت ةيبرغلا ةفضلا يف ةيبلغالا
 | ةيبرعلا تاعماجلا قالغاو تارهاظملاو ةميرجلاو | يمويلا لوجتلا رظح نوشيعي مهنا .عيمجلا سيل |

 لاح نكل .ىرقلا نوي وجب نيذلا نينطوتسملا فنعو

 .ةزغ لاح نم لضفا ةيبرغلا ةفضلا ىلاها |
 | - نيذلا نيذجاللا نم ناكسلا عبر :ندرالا يف

 | اهنا ىلع مهارق نوركذي  نيينيطسلفلا نم مهريغك
 حجرالا ىلع اهبلغا ناك ناو :لسعلاو بيلحلا ضرا

 | يتلا تاميخملا نم الاح لضفا سيلو .محدزمو ربغم
 ..نآلا اهيف نوشيعي |

 ١ / احا ١

 ع 1100

 موي هنالوج لوازيريب نوعمش رسخ ! كيا
 ةقفاوم لين يف لشف نبح 5/١7 ءاعيرالا # ِ

 ةركف ىلع «ةيليئارسالا» ةرازولا يف ةيبلغالا |
 نيد ةرشابم تاضوافمل ةئطوتك مالسلل يل ودلا رمتؤملا |
 يف ثدح يذلا .ينيطسلف  يندرا دفوو ,ليئارتسا» |

 ءارو اولتكت .دوكيللا ءارزو نا وه ءاعبرألا ةسلج |

 تحال ناح هحولا ءام ىلع اظافح تبوصتلل هحارتقا '

 | نا حيحصلا ريغ نم : رفنفيل ماخاحلا لوقي >>
 | مهناريج نع ةلماك ةلزع نيلوزعم نوشيعي دوهيلا ''

 .ةميزهلا رداوب
 هبزح نا لمعلا بزح دئاق نلعا عامتجالا دعب

 نم هعسو يف ام لك لمعيس هنكل .ةموكحلا يف ىقيسس

 يف رمتسيس كلذ راظتنابو :ةركبم تاباختنا لجا
 بعبشلا ىلع» راعش تحت مالسلل رمتؤم ىلا ةوعدلا )|

 ١ ! رمالا ىف لصفب نا '
 | يا ناملربلا يف بزح ىوقا راتخا اذال نكل ٠

 ؟ ةضراعملا فوفص ىلا اتقؤم ولو ةدوعلا لمعلا

 ا ا

 د ا < 17

 | تاباختنا ىلا ةوغدلا ةردابم نا هركذ نيدجلا
 1 دوعن .« يليتاريسالا ١ ماظحلا اهيلع صخنبن امك .ةركدم

 ريغ اهتمري ةيضقلا نا اميو .ناملربلا وا ةموكحلا ىلا

 | اهيف تبلل لاجم الف ريماش قحسا رظن يف ةحورطم
 ١ يذلا تسينكلا رايخ ىقيب .ةموكحلا راطا يف
 بلط ىلع ًءانب هسفن لح نع نلعي نا عيطتسي

 | نا فسؤملا 011 لصا نم 51) باونثلا ةيبلغا

 ةسمخ ىلا ةجاحب وهف ! ةيبلغالا هذه كلمي ال زيريب
 .ةمساح تاوصا

 ؛ نذإ باسحلا ف اطخ وه له
 كلمي ال امامت فرعي هنا دكؤت لمعلا بزح طاسوا

 , يتلا ةظحللا يف نكل .تسينكلا يف ايلاح ةيبلغالا

 | .يلودلا رمتؤملا لكش ىلع ندرالا ةقفاوم اهيف كلتمي
 | نم مغرلا ىلع هسفن لح ٍبلطب تسينكلا ىلا مدقتيس
 .ةرازولا ضفر

 ءاوجا ىف نآلا ذنم ؛ليئارسا, موعت .لاح ةبا ىلع
 تاعئاش نم اهقفارب امو تابياختنالا لبق ام

 تاباطخلا نع كيهان .ةريرم تامجهتو
 .ةضماغلا تاضياقملاو ةدحوغاميدلا

 نكمي ال يتلا ةريغصلا ةينيدلا ٍبازحالا
 1 طاشنت حرسم لكشت تحبصا .اهنع ءانغتسالا '

 م

 فرطتملا ينيدلا بْرَخكلاف ..فلاختلا يبطق

 .نييدزحلا دحا َةِفك حمبجرت ىلع رداق ؛متدرافنسلا

 لمعلاو دوكيللا نيب عاريصلا ديقعصت عجشي كلذل :

 برح باون لك رسب ال ةركبملا تاباختنالا قفا
 يف تسينكلا جراخ مهسفنا نودجي دق نيذلا لمعلا
 ىلا ىعسي ةيطارقميد رثكا ديدج ماظن قيبطت لاح
 نوعمش .لاح ةيا ىلع .هزاهجو بزحلا مد ديدجت
 اما .ةييلغا ىلع ةعرسب لوصحلا نآشد لئافتم زيريب

 حيراتي ليوط نايب يف هققوم حرش دقف ريماش قحسا
 ضورعلا فلغي ضومغلا نا٠ يبب ام هيف ءاج . 5/1

 ردرحتلا ةمظنم ءاطعا وحن هجتت يتلا ةيلاحلا

 فقوم نا .(...) رمتؤملل لوخد ةقاطب ةينيطسلفلا
 نحن .ديفيد بماك تاقافتا ىلع امئاق لظب ليئاريسا

 اندكل : عيدي ندرالا مرلَت ال تاقافتالا هذه نا فرعت ا

 ىلع ةظفاحملا ٍْق تدحتملا تابالولا رمتست نا لمآن .

 .مالسلل معن لوقن .عوضوملا اذهل ةبسنلاب اهمازتلا
 ةكراشمل معن .نواعتلل معن .تاضوافملل معن '

 .تاباختنالل دادعالا قايس يف يتاي كلذ لغل
 وا عجارتلا لبقي ال زيريب نوغمش نا ديكالا
 ءيش الر ةيساموليدلا ددوهح عياتدس لد ع وضخلا

 هصاخو . فصن دو نيماع ذنم هنآ دب ام ةلمكت نم. 8 دمد

 ظاقت ىلع انعم :مهافتلل ةدعتسم ةدحتملا تامالولا ناو عووشلا#
 ١ ةمظنم تاآشنأ ينلا ةدحتملا خمالا ةمظنم ةناعر

 يذلا تقولا يف زيربب هبلا راشا ام اذه ناك ..دداقعنا
 ديدشت ي ونب ال - زيربب يا هنا هناوعا هنف دكؤي

 .«ةيلشارسالا»

 ا ا

 0 لاجملا حابسفا وا «ليشارسا+» ىلع ناكريبمالا ةضنق ذيق '

 ةيلخادلا ةمزالا ف لخدتلل نطنشاو ماما
 0 ىرقلا ىلا علطتب عيمجلا نكل . 19517 ماع يثحال ش

 .يندرا دفو يف ماع قافتا يف نيلوبقم نيينيطسلف
 يتلا ةدحتملا ممالا همظنت ىلود رمتؤمل ال لوقنو
 انحلاصمل اهتاداعمو اديج اهفقاوم عيمجلا فرعي

 قلع طوفض ةسراممق عفسيم,راظالا ل :ةيوبحلا
 .«ةيندطسلفلا ريرحتلا ةمظنم ةوعدل ال .ليئارسا

 يلطني ال ريماش باطخ يف «؛اللاد و ؛معنلا, نزاوت

 يف ةسيلقالا تالزانتلا ضفري دوكيللاف .دحا ىلع
 ءارزولا سيئر ءاقدصا فقومو .ةببرغلا ةفضلا

 قلعت: ام يف اضماغ ادنا نكي:مل ..يليثارسالا»
 ماع ةلتحملا يضارالا ىلع ةظفاحملا يف مهتبغرب
 ا

 يف نمكت .:ليئارسا» ىف ةيلاحلا ةمزالا ةدتئاف
 نا بخانلا ىلعو :نلعلل ةيقيقحلا ةلكشملا راهظا

 1 ا

 15-559 419 رايق 8371# دفعتلا ت ةيووعلا ةعيلطلا
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 ؟ قده 3ك .. خف نأ "
 مسسسا  اللا 0 0 000 8 روب نيو ستب 5 ا را ااا 5 0

 ءارثل ةنقحو قتلا اع عجارت دعب ةيبرعلا ةيداصتقالا ينبلا لع تأرط ةدع تازغتم

 ا

 نطولا اياضقب نومتهملاو نوللحملا قفتي
 هجو ىلع هنايداصتقاو امومع يبرعلا
 طفنلا راعسا حيحصت نا ىلع .صوصخلا

 ىداامو .9١ا/ا“ ريوتكا برح باقعا يف .يبرعلا

 ىدل ةيبطفنلا تا اعلا نم لئاه ردق رفاوت نم هبلا

 نم ريثكلا اثدحا دق دق .ةتيبيرقعلا نادلبلا ضعب

 كلذ عجريو .ةقطنملا َِق تاضقانتلاو تالعافتلا

 ضعب ىدل تمكارت لاومالا هذه نا ىلا ساسالاب
 داحتالا يف رمثتست نا نود ةيبرعلا نادلبلا

 اههجاوت يتلا تايدحتلا ةهجاوم يف ءاوس حبحصلا

 ةينويهصلا) نييديلقتلا اهتادعا نم ةيبرعلا ةمالا
 ماظن) نيئراطلا اهئادعا نم وا (ةيلايريمالاو
 هذه لخاد ةيقيقح ةيمنت ثادحا ّق قا( 0و :دمخلا

 يذلا يعامجلا يبرعلا لمعلا ْق 9 :نادلبلا

 ةدعبتلاو فلختلا تالكشم ىلع ءاضقلا فدهتسي

 .ةييرعلا انتما آهذنع يفاعت يتلا ةئزجتلاو

 لكب ةيطفنلا ةيقحلا لوفا برق عمو ءانه نمو

 ؛ة مال رايأ ؟5 ١1١ ددغلا  ةيبرعلا ةعيلطلا- 31

 كيرغ ءرذفل «دل نا تس ابتكل رمتسن 1 نأ نكالبتسإلا ةدنهزلاو

 ىدم لوح 00 لؤاستلا , ناف اهجئاتنو اهراقا

 ىلا ةمدقملا ةيبرعلا ةنوعملا لاوما ةيلاعفو ىودج
 ميعدتو ةيوقت يف ةيطقنلا ريغ ةيبرعلا نادلبلا
 مث ؛يبرعلا ىداصتقالا نواعتلا ىتح وا :لماكتلا

 تانوعملا دذه نيد فالتخالاو هسنلا هحو وهام

 ةيلامسأرلا نادلبلا نم ةمدقملا كلتو تادعاسملاو
 ؟ ةمدقتملا

 نانوعملا ةددط فالتخا
 ادب ردحت اهريغو تالؤاستلا هذه ىلع ةياجاللو

 يف فلتخت ةيبرعلا تادعاسملا نا ىلا الوا ةراشالا

 نادلبلا نم ةمدقملا كلت نع اهردصمو اهتعيبط

 .ةنوعملا لاوما ردصم فالتخال .ةمدقتملا ةيلامسأرلا

 مدقت جاتن «ةيلامسارلا تانوعملا» دعت امنييف

 ضنئافلا نم اَءَْرَح لثمت يلاتلاب و ٠ يداصتقاو يعانص

 ةيبرعلا نادلبلا تانوعم ريتعت :اهيذل يداصتقالا

 يا :ذافنلل ةلباق ةورث يهو «ةبطفنلا ةورثلل» ًاجاتن

 يموقلا مويفلا ايش يل

 ناف يلاتلابو .ةيلحملا تاورثلل ًاكالهتسا ريتعت اهنا
 .اهماقرا نم ريثكب ربكا نادلبلا هذه ىلع اهنبع

 نادلبلا نم ةمدقملا ةنوعملا ناف رخا ديعص ىلعو

 يف ةدعاسملا ىلا ًاساسا فدهت ةمدقتملا ةيلامسأرلا
 ىلع زيكرتلا قيرط نع كلذو .اهتاجتنمل قاوسا حتف
 ةداعا ةبغب .ةبدعم تاسايسو تاحالصا ينبت

 لكايهلا ريوطت ليبس يف ةيداصتقالا ةينبلا ليكشت
 .يبنجالا لاملا سأر اهب متهي تالاجم يف ةيساسالا
 جامدنالا دايدزا يلاتلاب و .رامثتسالا باوبا هل حتفتو
 .يملاعلا يلامسأرلا قوسلا يف

 نع يل ودلا دقنلا قودنص ءاربخل ريرقت يفف

 مهريباعم تناك :ةيداصتقالا ةنوعملا تاسايس مييقت
 نادلبلا» ٍِق يداصتقالا وسمخلا لوا ةيساساإلا

 نيسحت اثلاتو .رقفلا فيشخت ايناثو . «ةيمانلا

 .يسايسلا راوحلا قدرط نع تاسسؤملاو تاسادسلا

 .صاخلا عاطقلا ةيمنتو وسلا ةوق ةدايز اعبارو

 ةيداصتقالا تايسابسلا نا قرب ردرقتلاف اذهلو

 نم تللق دق ةنوغملل ةيقلتملا لودلل .ةفيسلا»:

 هذه ىلا ريرقتلا ريشيو .دراوملا هذه ةيلاعف

 ةيمسرلا راعسالا ةسايس اهنا ىلع ًادكؤم تاسايسلا
 عجشي ال امم تالمعلا ةميق عفر يف ةغلابملا وا
 .خلا ..تارداصلا

 .ةنوعملا سييست» ىلع حاحلالا نع كيهان اذه
 ةيجراخلا ةسايسلاب اهطبر ةدايز كلذب ينعنو
 ةنوعملا ىلع زيكرتلا دايدزا مث نمو .ةحناملا ةلودلل
  ويجلا ةيمهالا تاذ نادلبلا ىلعو ةيئانثلا
 لك ذوحتست نا بيرغلا نم نكي مل كلذل .ةيسايس
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 نم /4؛١ يلاوح ىلع ينويهصلا نايكلاو رصم نم
 تايالولا اهمدقت يتلا ةيمسرلا ةيئامنالا تادعاسملا
 ةيئامنالا تادعاسملا نم /7/ ناو :ةيكريمالا ةدحتملا
 ام يف ميلاقاو تاعطاقم عيبرال تحنم دق ةيسنرفلا

 .راحبلا ءارو

 ةيبرعلا راطقالا أجلت نا يعيبطلا نم ناك اذهل
 ام ىلع لوصحلا ةيغب .ةينغلا اهتاقيقش ىلا .ةريقفلا
 نم اهنكمي يذلا رصالا :«لاوما نم ةهنلا جانحت

 ةمدقتملا ةدلامسسأرلا نادلبلا ةديصم نم جورحلا

 اهتايصوتو اهتاسايس ذيفنت ىلا رطضت ال ىتحو

 هذه ةسايس ةعيبط عم ًايرذج فلتخت ام ابلاغ يتلا

 ةساسس ناو ةصاخ ةيداصتقالا اهتاهحجوتو نادلبلا

 ذنم ةقطنملا يف ةعبتم تناك ؛ةيبرعلا تانوعملا»
 ةهجاوم ُِق اهنم ريثكلا تدعاس ةروصبي تانيتسلا

 يف اهيلع تارط يتلا ةيداصتقالا بعاصملا ضعب
 .تقولا كلذ

 ةيدوعبسلا نم لك تمهاس لاثملا لييس ىلعف

 يف .ندرالا ةدعاسم يف ةيروس بداج ىلا رصمو
 نم صلختلا روق امودتغ .تانيسخكلا ظشأوا
 ةهج نمو :ةهج نم اذه .هيلع ةيناطيربلا ةرطيسلا
 ٍِق ادمسر تررقت امدنع تادعاسملا هذه تزرب ىرخا

 / بآ) موطرخلا يف عبارلا يبرعلا ةمقلا رمتؤم
 ةدعاسم حنم هتارارق نيب نم ناكو (1177 سطسغا
 ىلا ينيلرتسا هيبج نودبلم ١75 اهرادقم ةيونس

 .ينودهصلا ن ناودعلل تضرعت يذلا ةيبرعلا راطقالا

 - ن1 من1 خم خابحلات - ج7

 يداصتقالا يدصتلاو دومصلا نم اهنيكمتل كلذو

 لاؤمالا هذه تهجتا دقو .ناودعلا راثا ةلازا نيحل
 ةيروس لصحت ملف .طقف ندرالاو ريصم ىلا اساسا
 يف كلذكو .رمتؤملا كاز اهنعطاقمل ارظنو عيش ىلع

 ,191/8 نادغب يف دقعنا يذلا نماثلا ةمقلا رمتؤم
 ندرالاو ابروس نم لكل ةريدك تادعاسم خيدقن ررفو

 .ةينينطسلفلا ريرحتلا ةمظدمو

 راعبسا حيحصت باقعا ُق هنا تاقرافملا نمو

 ةيادبو .ةيرالود  ورتبلا تاورثلا روهظو .طفنلا
 ةحيحص نسما عضول برعلا ةداقلا هجوت

 مث نمو .دادغب ةمق يف مت امك .ةيداصتقالا تانوعملل

 :يبرعلا فصلا يف ريبك خرش ثدح نا .نامع ةمق يف

 ةىداصتقالا تانوعملا نم ًارببك ًامسق نا نيبت امك
 ديدحتلاب .ةهجاوملا لود ضعبل تمدق ينلا

 نم تمدق يتلا ضارغالل حمدختست مل .ةيروس

 عم ضراعتت .ىرخا ضارغال تفرص لب .اهلجا
 يف ضعبلا ىدل اروعش دَّلو امم .يساسالا ضرغلا
 قف نارمتسالا يودج حدعت يبرخلا جينكلا لود
 تبلاط ناب رمالا لصو لب .تانوعملا هذه ميدقت
 ةرورضب (هلح لبق يتيوكلا نامربلا) ةيمسر تاهج
 .اهمي دقت نع فقوتلا

 نادوعملا صقادن

 .تانوعملا هذه فقوبي مل كلذ نا ريغ
 ةيلاملا تادعاسملا نا ىلا ريشت تاءاصحالاف

 ىلا ةيطفنلا ةبيرعلا راطقالا نم ةمدقملا ضورقلاو

 ثلاثلا ملاعلا نادلبو ىرخالا ةيبرعلا راطقالا
 تعفترا ,19117 ماع رالود تارابلم ا/ يلاوح تغلب

 نابسحلاب ذخالا عم اذه ١19/١. ماع ًارايلم ١ ىلا
 تعجارت دقف .كلذ دعب عجارتي ادب مقرلا اذه نا
 ,رطقو .تبوكلا نم لك نم ةمدقملا ةيونسلا ةنوعملا
 ا/ , الالا/ نم ةبدرعلا تارامالاو ةيدوعبسلا ةيبرعلاو

 ماع تارايلم 5,5١7 ىلا 198١ ماع رالود تارايلم

 ١9/817. ماع تارابلم ه٠, ٠ 5” ىلا تطبه مث : 5

 يلاتلابو .1984 ماع تارايلم 4,784 ىلا اريخاو
 يموقلا جتانلا نم ةيسنك تانوعملا هذه تطبه
 تاونسلا لالخ ./ 75 :7 , ؛ ىلا /4 , ه نم يلامجالا

 هذه لازَت ام نكلو .بيترتلا ىلع 11885١
 راطقالا نم ةمدقملا تانوعملا ريثتكب قوفت ةبسنلا
 ال ةيقيقحلا ةيضقلا نا الا .ةمدقتملا ةيلامسأرلا

 ام ىلا سايقلاب تانوعملا هذه ةيسن عافتراب طبترت
 لقا اهنوكي الو « ةمدقتملا ةيلامسآرلا نادلبلا هحنمت

 اهنأب الو .ةيطفنلا ريغ ةيبرعلا راطقالا تاعلطت نم
 يف ةيقيقحلا ةيضقلا نا لب .تاعلطتلا هزهب ىنعت
 نيعب ةيبرعلا تادعاسملا لاوما هجوت ذخاب له
 ١ ال ما ةدمنتلاو لماكتلا اباضق رابتعالا

 دق ةيبرعلا تادعاسملا نا روفلا ىلع ظحالن انهو
 متت يتلا يا  ؛ةيئانثلا تادعاسملا» ةيلغب تزيمت
 ةيعامجلا تادعاسملا باسح ىلع  تاموكحلا نيب

 نم ناك دقلو .(ةيبرعلا ةعماجلا تامظنم ربع)
 كانه ناب روعشلا ةدايس ىلا كلذ يدؤد نا يعيبطلا

 اهدقفا ام اذهو .اهتاطعا دنع ةيناقتنالا نم اعون
 دقف ىرخا ةهج نمو .يلمعلا اهاوتحم نم ريثكلا
 عفد ىلع ةنوعملل ةحناملا راطقالا مظعم تزكر

 يف ةيداصتقالا ةيرحلا ميعدتو :ةصاخلا تاعورشملا
 يساسا جاتنك كلذو ةنوعملا ىقلتت يتلا راطقالا
 هده ٍِق ةدئاسلا ةبداصتتقالا دعتمالا ةعيبطل

 بسانملا ردقلاب لاومالا هذه نكن حل اريخاو .راطقالا

 راطقالا ِق ىداصتقالا للخلا حالصال مزاللاو

 نم لما ةبيخب روعشلا هيلع بترت امم .ةيقلتملا
 لامها .روعشلا اذه ةدايس نم دار اممو .كلذ ءارج

 اهتادوهجم نع اهلساكتو .ةنوعملل ةيقلتملا نادلبلا
 .اهبف ةينطولا تارخدملا ةذايز لحال ةيلحملا
 تادغاسملا ىلع لوصحلا ةرورص ىلع اهزبيكرتو

 ةليسوك ال .هتاذ دح يف فدهك جراخلا نم ضورقلاو
 .ساسالاب ةيلحملا تادوهجملا ةئيعتل ةلمكم

 ةسادسلا ردفتل ةنوعملا
 نا تلواح يذلا يسايسلا رودلا نع كيهان اذه

 ضعب يف ,ةنوعملل ةحناملا تاهحلا ضعب هيعلت

 ُِق انابحا ةيسايسلا اهفقاوم هيجوت دصقب راطقالا

 .كاذ وا داجتالا اذه

 تارابلملا هبف تفظو ىذلا تقولا ىف كلذ ءاح دقو
 .ةيلودلا ةيداصتقالا ةثيبلا ةمدخل ةيبرغلا
 اهدهشت تناك ىتلا تايلقتلا :ةدح صضاصتماو

 قودنص ليومتب ءاوس .ةمدقتملا ةيلامسأرلا نادلبلا
 تايالولا يف ةيموكح تادنس ءارش وا :يلودلا دقنلا
 ىرخا ةريثك روصب وا ةدحتملا

 ىدحالا نم ناك له لءاستن نا انل قحبي انهو

 دقنلا قودنص» طاشن معدل لاومالا هذه هيجوت

 .فادهاو تاسايس نم هنع فورعم وه امب : يل ودلا

 تاوإلا ةعيبط نع ااوذتج فلتخت ام ايلاغ

 نم ناك ما ؟؛ ةييرعلا ةقطنملا ىف انيلع ةحورطملا

 ءزج لقالا ,ىلغ وا .لاومالا هذه ليوكت ىدجإلا
 ناو ةصاخ .ىرخالا ةيبرعغلا نادلبلا ىلا .اهنم
 لوصحلل .يلودلا دقنلا قودنص» ىلا اجل اهمظعم

 هذه ترطضا يلاتلابو .تادعاسملاو ضورقلا ىلع
 تاريدغتلاو تالزانتلا نم ديدعلا ميدقت ىلا نادلبلا

 ارخؤم رصم عم ثدح امك) ةيداصتقالا اهتسايس يف
 . (لبق نم نادوسلاو سنوتو برغم لاو

 ىلا ةيبرعلا تادعاسملا نا انل حضتي قبس امم
 قيقحت يف مهسن مل :ةيطقنلا ريغ ةييرعلا نادلبلا

 اهنا ىلا اساسا كلذ عجردو . اهنيب ةدوشنملا فادشالا

 يتلا ةيلودلا ةيداصتقالا ةينبلاب اساسا ةددحم
 واروصتلا بانغ نع الضف اذه . اهراطا ف تلماعت

 .ةيبرعلا ةيمنتلا ثادحال هب ذخالا بحاولا موهفملا
 قدقحت نا رايتعالا نبعي عيمجلا ذحاأيب ثدحي

 ةيسنلاب توم قا ةابح ةلاسم ىلماكتلا عامناإلا

 كلذ ركذي امك_زوجي ال يلاتلابو .يبرعلا لبقتسملل
 نع ةقيقحلا هذه بجحت نا -ريقش بيبل .د قحيو
 ةينهذلاو ءارثلا ةبقح» انم ضعبلا نيعا
 ةيبرعلا راطقالا ضعب اهشيعت يتلا «ةيكالهتسالا
 اهنا دكؤملا نم حبصا دقف .تانيعبسلا فصتنم ذنم
 ىلع ىقبتس ةملظملا اهراثا نكلو ةضراع .ةرباع ةبقح

 نايسحلاب اهذخآت مل ام .ةليوط ةدم يبرعلا نطولا

 .ادعاصف نآلا نم

 يلايجلا جاتفلا دبع

 رمنا// _ ١ ةمأل رايآ 85 - 781١ ددعلا - ةيبرعلا ةعيلطلا



 ةرارقلا ارز ؛قاجلا
 ىلا ةنرئازحلا فحصلا تراسل

 باضا دق دالبلا ىف فافجحلا نا

 يف تاراتكمهلا نم فالآلا تارشع
 رئازجلا ييرغ تايالو سمخ
 رئاسخ ىلا ىدا امم .اهبرغ بونجو
 راثيد نويلم ٠٠١ ىلاوحب ردقت

 رداصملا تركذو .(رالود نويلم )١٠١
 تاورضخلاو بوبحلا لوقح نا

 فلت نا دعب عارم ىلا تلوحت
 عيبرلا ةيادب ذنم لوصحملا
 يف يعارزلا جاتنالا دزي مل يلاتلابو
 ريطانق ةسمخ نع قطانملا ضعب
 يف ارراطنق ١5 لباقم راتكمهلل

 .ةبضاملا تاونسلا

 نا ةيرئازجلا رداصملا عقوتتو
 لك يف يعارزلا جاتنالا ضفحنب

 اهباصا يىتلا .:ةئنيبرغلا قطانملا

 7٠ .نيب حوارتك ةبسني «فافجلا
 دق فافجلا نا ركذلاب ريدجو . 4

 ةيسيئرلا ةقطنملا يهو ؛اراكساب»

 ةطاطحلا د تس

 4 كاحلا» 5 يقلل

 ةماعلا ةيقافتالا» ةمظنم تنلعا
 - ةراجتلاو ةيكرمجلا :تافيرحتلل
 ىلع عفو نق برقا نا تاج
 يذلا .ةمظنملاب صاخلا لوكوتوربلا
 دعاوقب «اضتفممب بوخملا ماخلشم
 قلعتي ام ةصاخو ةيلودلا ةزاجنلا
 ىلع ةباقرلاو ةيامحلا تاءارجاب
 .تادراولاو تارداصلا

 ايازمب عتمتلا ىلا برغملا فدهتو
 عتمتت يتلا ةيكرمحلا تاضيفختلا
 ذإ ةيقافتالا ىلع ةعقوملا لودلا اهب
 ىلا ٠٠١/ نم ضفخنت نا عقوتي
 .نادلبلا هذه ىلا اهتارداص ىلع
 هسه دب كيو هوقو

 ا ا

 اروف رالود نويلم ١٠١ فرصمب رارق
 اياونلا قافتا راطا يف كلذو .رصمل
 .ارخؤم قودنصلا هرقا يذلا
 مه ىلع داضتقمب رصم لصحتو

 وبلا قتلا قودتصو رف

 ١ ة10/ رابأ 575١-55 دذعلا  ةيبرعلا ةنيلطلا-

 .ارهش ١ دادتما ىلع رالود نويلم
 نم /54 ةيسن غلبملا اذه لداعيو
 كلذو .قودنصلا ىف رضصم ةصح

 يداصتقالا حالصالا جمانرب معدل

 ةنرصملا ةموكحلا هذفنت ىذلا

 .ًايلاح
 أآدبد نا عقوتي راطالا اذه يفو

 ةداعال يىرصملا يداصتفالا دفولا

 عم هتاضوافم .نويدلا ةلودج
 يدان, راطا يف .ةنئادلا نادلدلا

 .يلاحلا عوبسالا لالخ ١سيراب
 ةلودج ىلع يرصملا دفولا زكريسو
 نم» ةرتفلا نع ةقحتسملا نويدلا
 .:19481/ ناريزح ىلا يناثلا نوناك

 نارعجزح ىنحب 1947 رومت»» نمو
 نويدلا هذه يلامحا غلببو
 اذه لمشي) رالود ريلفم 0١

 ذئاوفلا + نيدلا اضا غلبيملا
 يرصملا دفولا حرتقيو .(ةقحتسملا

 تاون رشع لالخ اهويدنمق غقيرنإ
 سمخ ةدمل حامس ةرتف ذخا دعب
 .تاودس

 يناثلا لفنلا طخلا ليفشت
 ايكرنو قارحلا ند

 مداقلا با رهش يف ادبي نا عقوتي
 خضل يناثلا بيبانالا طخ ليغشت

 ودي اكرتىلا قاربقلا نع ظفتلا
 لخاد ارتموليك ةهمء+ ةفاسم ربغ

 ارتموليك 54٠ و .ةيقارعلا يضارالا
 انه نمو .ةيكرتلا ىضارالا لخاد
 ةيريدصتلا ةقاطلا دادزَت نا عقوتي

 ىذ ايموي ليمرت يتوملظ نع قارعلل
 يتأيو ايموي ليمرب نويلم 5
 نم لد ومتي ديدحلا طخلا اذه ءاشنا

 :ةيسنرفلاو ةيلاطيالا نيتموكحلا
 يلاوحب ةيراجت ضورق وحن ىلع

 الود نويلم ١

 ساس - ع ع سا

 لمع ةثطلس [ ند يزدنلا ليلا
 نادادلاو

 نيب يراجتلا لدابتلا مجح لجس
 ١,8 وحن نايايلاو نامغ ةنطلس
 تارداص ةميق .رالود نويلب
 لالخ نيدلبلا نيب ةلدابتم تادراوو

 .ىضاملا ماعلا

 تارداصلا ةميق تغلب دقو

 م
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 دداغم احيرصت يدرع هيجي 5 سلا هن فحاصلا 11 ونس تنسن اى

 هب لومعملا يداصتقالا طيطختلا ماظن يغلت فوس هدالب نأ» هب

 عاضوالاو ًامومع ةبلودلا ةثيبلا ددهشت امل ارظن كلذو .ًايلاح

 علسلا راعسا ُِق عاوبس . تانىلغت نم صوصخلا هحو ىلع ةنيداصتقالا

 :كلذ ىلا امو ةيدقنلا ةلوسسلا انباضق وا ةيلودلا ةراجتلا مجح واء.ةردصملا

 .«ءاهذيفشنت نكمد ال ةيداصتقا ططخ عضول اقالطا ىنعم الف يلاتلابو

 «رحلا داصتقالا» ميهافم قينطت ىلا ةدوعلا ةطاسبب ىارلا اذه ينعيو

 اذه تانيثالث فصتنم ىتح ادئاس لظ يذلا ركفلا وهو .ةلماكلا ةسفانملاو

 . تيمس ملال ؛ةيفخلا دنلا» هنعلت يدلا رودلاب نمؤد ناك يدلاو .نرقلا

 ,ايجيردت يشالت نا ركفلا اذه ثبل ام نكلو .عمتجملاو داصتقالا رييست يف
 نم اهيقعا امو ؛«1970١ 17١ يىلامسسأرلا داصتقالا ةمزا باقعا ىف كلذو

 .ددعب ءاج نمو «ننيك دروللا» دي ىلع يداصتقالا ركفلا يف رييغت
 نادلنلا تذحاف .يداصتقالا طبطختلل ةفقلتخم ميهاقم تاآشنو

 نادلبلا تذحاو « ىريشاتلا طيطختلا» ماظنب ةمدقتملا ةيلامسآرلا

 - لوالا سكع ىلع  يناثلاو .؛يكارتشالا طيطختلا موهفمي» ةيكارتشالا
 مث نمو .ةيعامتجالا ناكسلا تاحاح عابشا ةرورض رابتعالا نيعب دحاب

 ,هتعيبطو جاتنالا مجحل ةمظنملا ةيداصتقالا تارارقلا ىف مكحتب وهف

 نيناوقلا رابتعالا نيعب ذخأب اريخاو اهعيزوتو ةحتنملا لوخدلا مجحو

 ىلا ًاساسا فدهي لوالا ماظنلا نا نيح يف اذه .ةيعوضوملا ةيداصتقالا
 رارقلا ىلع ةرطيسملا يه .دارفالا نم ةنيعم ةعومجمل :حبرلا ميظعت»
 ٍِق ةيداصتقالا انلكاشم نم اقالطناو ءانه نمو .يسايسلاو يىداصتقالا

 نأ رف ..ةيعبتلاو ةنزجحتلاو فلختلا» لوح رودت يتلا يبرعلا اندنطو

 :هتاذ ىلع ادمتعم يعامج يبرع دهج ربع الا متي نل اهنم جورخلا
 تاجاح عابشا وهو الا .ةيمنتلل يساسالا فدهلا هينيع بصن اعضاوو
 ةعانصلا ةيذد يف ةماه تالوحت ءارحا ريع كلذو .ةبعامتجالا نينطاوملا

 .ةيجراخلا ةراجتلا نيوكت ةداعاو ؛يعارزلا جاتنالا عيونتو .ةيبرعلا
 لاب لغشت يتلا اياضقلا نم اهريغو ةلماعلا ىوقلا قاوسا ىلع ةرطيسلاو

 :ترعلا نيركفملا
 الا .ديحوو دحاو قيرط ربع الا انيأر يف - ققحتت نلرومالا هذه لك

 انه نمو .يموقلا وا يىرطقلا ديعصلا ىلع ءاوبس . داصتقالا ططخت وهو

 !! طيطخت ال وا طيطخت يه ةحورطملا ةيضقلا نا نظلا اطخلا نمف
 ىدمو طيطختلا ةيعون يه شقانت نا يغبني يتلا ةديحولا ةيضقلاف
 ,ةرفاوتملا داوملا طبطخت نكمي فيكو .عمتجملا تاعاطق ةفاك هلومش
 حلاصملا باحصاب كلذ ةقالع امو .ةيعامتجالا نينطاوملا تاجاح عابشال

 ؟ اهذيشنتو ةيداصتقالا تارارقلا ناختا ىف ةدقيقحلا

 نيثحابلا دوهج اهل هجوت نا يغبني يتلا اياضقلا يه هذه
 .برعلا نيدداصتقالاو

 يلابجلا ناقل ديف

 ع و

 ا لا سا

 5 0 د 7 8 هج هس

 ةنبس رالود نوبلب ١.5 ةينامعلا

 تادراولا مجح غلب امك 6
 نويلم 5١18 نامُع ىلا ةينابايلا

 .رالود
 نابايلا تدوز دق نامغ تناكو

 نم ايموي ليمرب فلا 1٠١ يلاوحب
 ةبترملا يف كلذب تءاجو .ماخلا طفنلا
 ةلود دعي هب اهدوزت يتلا ةعبارلا

 ةكلمملاو ةدحتملا ةندرعتلا تارامالا

 امك .ايسينودناو ةيدوعسلا ةيبرعلا
 ةبسنلاب لالوا زكرملا يف نابايلا ينأن
 ىلا طفنلا نم ةنطلسلا تارداصل
 04,9 باهتدوز ذإ ملاعلا لود
 .يضاملا ماعلا لالخ لنمريف نويلم

 ناوياتو دخولا مث اجروك اهنلتو
 .دئالبات اريخاو

 30 - [ 11و نر اخ ةلطحلتا# -



 ةدريفامجلا ةفاقثلا تاودن

 رصم لاهي
 هاركذ ف ناجرهم .يعفارلا

 هل

 يبرغلا نادجولا ؛ تايزلا ةقيطل .د

 _- ىلا ظايمد نم ..ميلاتالا بانك
 3 ؟ 0 2” 5 00

 0 ع ٍ

 داوجلا ددع لامك : ةرهاقلا

 . دبدجلا ناقلا ةبادب و . 149/5 خاع ةياهن عم

 نيرمتؤم رضم يق ةيفاقثلا ةايحلا تدهش
 ماعلا ةياهن عم طايمد يف دقع لوالا .نيماه

 ايونس مظنيو :يعفارلا» ناجرهمب فرعيو ؛ديدجلا
 .يعفارلا قداص يفطصم لحارلا بيدالا ىركذ يف

 رمتؤملا وهو .نآلا هل دادعالا متد لماش رمتؤم ةمث
 ةفاقثلا همظنت يذلاو .ميلاقالا ءابدال ماعلا
 يف ىضاملا ماغلا دقع دق ناكو .ًايونس ةيريهامجلا
 دقعي فوسف مذداقلا رمتؤملا اما ,ةيلدغامسالا ةنيدم
 .رصم ديعصب جاهوس يف

 يدذارلا نلاجربم
 تراد .يعفارلا ناجرهم اهقرغتسا مايا ةثالث دعب

 ةفاقتلا ريزو اهرضح ةديدع تاشقانم هلالخ

 ةعماج سيئرو .لكيه دمحا روتكدلا يرصملا
 جرخ رمتؤملا .تانيتسلا ءابدا نم ددعو .ةيبرغلا
 .يتآلا ف صخلتت ةددحم تايصوتي

 .ىعفارلا قدامه. يقظتصنم سنكق قارما ةروربق د

 .:هيداب قيرعتلاو :هيتك عبط ةادعاب كلذو :همداو
 تاعماجلاو ةفاقثلا ةرازو رارمتسا ةرورض

 .ميلاقالا يف ءابدالا ةكرح عيجشت يف ةيرصملا
 دديدجح تالجم ءاشناو .مهحاتنا رشن ىف ةمهاسملاو

 دعب ةصاخ .هتيمهاو يرصملا قاقثلا رودلل اددكات

 .رودصلا نع ةيبرعلا تالجملا نم ديدعلا فقوت
 نم نيعدبملا ميدقت مالعالا ةزهجا ىلوتت نا -

 .مهلامعاب فيرعتلاو :ءانثتسا الي رصم ءابدا

 ةيفاقثلا تالجملل ةفاقثلا ةرازو ميعدت ةرورض

 .ةداحلا

 حنمت يعفارلا مساب ةيونس ةزئاج ةماقا -
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 ةديذإلا > توارد ا ق ؛ نيقوقتكاو يع ممل

 ةيدقنلاو

 رمتؤم ىف نوهمتحجحملا هب ىضصوا ام مها اذه

 رمتؤم نع اذامف .ةديدالا تاساردلل لوالا يىعفارلا

 ؟ طاممد

 ىلع ةلطملا رصم تاظفاحم ىدحا .طايمد يف

 يناثلا طابمد ءابدا رمتؤم حدقا .ضينبالا رجنتلا

 نسح دمحم روتكدلا سصقؤملا حاتتفا ةسلج دهشو
 ءانبا دحاو ةفورعملا ةيسايسلا ةيصخشلا تايبزلا
 راهج سيئر يوارعش يظعملا دبع نوتكدلاو ظايمد
 تاشقانملاب انخاس رمتؤملا ناكو .ةيريهامجلا ةفاقثلا
 دكا حاتتفالا ةملك يف : ىوتسم نم رثكا ىلع ةداحلا
 هب موقي يذلا رودلا ةيمها ليفلا ريبمس رعاشلا
 انوهرم لظي يذلاو .يعامتجالا رييغتلا يف بدالا
 عقاولل ةقيمعلا روذجلا نع ءيرجلا فشكلاب
 ينلا ةييدالا (داوؤر) ةكرح نا ىلع دكاو يىرصملا

 نامضو .اهتدابمل ةيفو تلظ نرق عبر لبق تاآدب
 ديكاتو .ةيموقلا ةيوهلا ليصاتو ريبغتلا ةيرح
 .رصمل ىدرعلا ءامتنالا

 دمحم مدق رصم ميلاقا يف ةيبدالا تاعمجتلا نع
 ةكرحلا خيرات هيف ضرع .طايمد ءابدا نع اثحب يكز
 ضوهن نيب ةيلدج ةقالع دوجو حضواو .ةيبدالا
 ةودلع مساق اما .اهتيلالقتسا ىدمو ءايدالا ةكرح

 رابهناو ةدعاصلا تاقيطلا ةفاقت لوح اثحب مدقف

 ةشسقانم تراد . حاتقنالا رصع ءدب دعب ميقلا ةموظنم

 تراثاو .مارتلالاو رعشلا لوح رمتؤملا يف ةيماح
 ديسلاو عايبلا سينا نم) ةمدقملا ثوحبلا ضعب
 ةيناثلاو ةينطو ىلوآلا .نيتفاقت دوجو (ساحنلا
 ةيصوصخ موهفم نع تالؤاست ةدع حرطو .ةعبات
 ةكرح يف ةينطولا ةفاقثلا راطا يف ةيرعشلا ةبرجتلا

 هيلا.رظنلا بجي ةازتلالا موهفم ناو يرضملا رعشلا

 ريبغتك ةيرعشلا ةكرحلا ةهجاوم يفو ةماع ةروصب
 ةعدبملا ةرعاشلا تاذلا ةهجاوم ىف سيلو ينف قاقت

 تاعامج ىدحا وضعو ملاس يملح رعاشلا
 نا لاقو . درلاب ماق (ةءاضا) ىمستو ثندحلا رعشلا

 ةثيدحلا ةيرعشلا ةيرجتلاو .ةصاخ ةرهاظ نفلا
 وه ساسالا رمالا ناو .ةلصوصخلا ةدندش ةرهاظ

 ؟ هرودب موقي له سيلو .هرودب نفلا موقي فيك
 ءارعشلا ىلع نا لاقف .رطم يفيفع رعاشلا اما

 نسيلو .اذم اوملعتي ناؤ اوعضاوتي نا داقنلاو
 نا ولو :ةديصقلا عيمجلا مهفي نا ةرورضلاب
 ! ةديصق حبصت .ةديصقلا مهف ادحاو اصخش

 ؛ ىه ةبروحملا ةيضقلا تناك ةصقلا ةنجل يف
 تابزلا ةفيطل ةروتكدلا ؟ دقن ةمزا ما عادبا ةمزا
 يف يقلت ةمزا اهنا تلاقو .ةمزالل داعبا ةقالث تددح

 .دقتلاو عادبالا ىلع سكعنت اهنكلو لؤأآلا ماقملا

 ىف تلحفتساو .تانيتسلا ىف ةمزالا هذه تأدب
 ىتلا ةقيمعلا تاريغتلا دغب ةصاخ تانيعيسلا

 حاتفنالاب ىمسي امل ةجيتن عمتجملا اهدهش
 ةرئادلا تناك تانيتسلا يف هنا تلاقو .يداصتقالا
 تانيتسلا رخاوا ذنمو .عادبالاو دقنلا نيب ةلصتم
 ةيضاق تابرض مويلا ىتحو ىطسولا ةقيطلاب تلرن
 يرصملا داصتقالا يف ةيلكيهلا تاريغتلل ةجيتن
 ءالغلا ةأاظو تحت ايسفنو .ايددع تشفكناف
 .ىرخالا نع ةدحاولا ةلزعنم رزج يف تمذرشتو
 نادجولا كرحتو .ميقلا يف .نادجولا يف ةمسقنم
 تداكو .ةلزعنم تانادجو ىلا اكرتشم ناك يذلا

 دقفت نا اندالب ىف ةملعتملا ىطسولا ةقبطلا
 ىلع بترت .مارحلاب لالحلا اهماما طلتخاو .اهتاموقم
 رئاود انيدل تحبصاو .نيقلتملا ةرئاد قيض كلذ

 نيايتت ىطسولا ةقبطلا ىلا يمتنت ةيراضتم ةريغص

 هيمسن اميف اذه ببستو ءاضيا اهميقو اهئادجو يف
 لامعا كانه .دقن ةمزا ىرخا ىرمو .عادبا ةمزا ةرات
 ةيدقن دوهج كانهو تانيدعيسلا يف تعديبا ةماه

 اهضعب نع ةلزعنم تبقب لامعالا هذه نا ريغ .ةماش

 تارط ىتلا تاريغتملا ةجيتن . الماكتم ارامت لكشت ال

 .ةملعتملا ىطسولا ةقيطلا نم نيقلتملا ةرئاد ىلع
 نا تلاقو . دقنلاو بدالا نبي محالتلا اندقتفاو

 ةجيتن رقتفي .دقانلا كلذك .نآلا عدبملا بتاكلا
 ةرئادلاب ةحبحصلا ةفرعملا ىلا ةعيرسلا تاريغتملل
 فزعي وهو ةرئادلا تقاض ول ىتح اهبلا هجوتب يتلا
 نا فرعي ال هنا امك .اهادص فرعي نا نودي هماغنا

 ةميق لكشت ىرخالا وا اهب زتعي يتلا ميقلا تناك
 ةرات دهتجي وهو ؟ ال ما هئارق نيبو هنيب ةكرتشم
 ىرخا ةرات لزعنيو .ءيش لك مغر لوصولا الواحم
 نا امعاز ىرخا ةرم ىلاعتيو .يلخادلا هملاع يف اقراغ

 .ةيافكلا دحاو ءىراق يف
 .اهثحب ماتخ يف تايزلا ةفيطل ةروتكدلا تلاقو

 ,ةظقب رداوب ةجارفنا رداوب نآلا قفالا يف ودبت هنا
 يدرفلا ملحلاو يدرفلا ع ورشملل طاقسا رداوبو

 مدقلاو .كرتشملا نادحولا ةداعتسال ةلواحمو

 نيب لداعت ةديدج تاعادبا ىلا ةلوصو .ةكرتشملا

 .ةدجراخلا ةقيقحلاو ناسنالل ةيلخادلا ةقيقحلا

 ددهاج لواحتو .يلاعتلا نع عادبالا لاجم يف ىادتو
 هناوال قياسلا نم هنا ريغ .سانلا ىلا لو صولا

 .ةرهاظك ةحارفنالا هذه ةشقانم
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 ةفافقلا ةراززؤ نع ابيزق ردصت
 ةيرعش ةعومجم ةيقارعلا مالعالاو
 ىعيب رلا يداه ىقارعلا رعاشلل ةديدج

 ةلسلتس ف اريخالا ءاشعلا) ناولعب

 .ثيدحلا يبرعلا رعشلا ناويذ
 رعاشلا دئاصق ةعومجملا هذه مضت

 ثحبلا» نيتقباسلا هيتعومجم تلت ىتتلا

 هلو ؛تاالاحنرا» و :ضضيبالا نمزلا نع

 تحت هل [ك :(ةفضاعلا) ةياور اضيا
 لئاسرا ناونع تح يرثن ب بابك .غيطلا

 : ياش بح

 لافطالل ةيبرع ةيركسم ماع
 ةيب رعلا تاعوسوملا ماع يف ةرم لوأل

 ىتلا دادنغبب لافطالا ةفاقث راد نجت
 واس قورأف ربغالا اسهيلخت فرش
 ةيركسعلا مولعلاب ةصاخ ةعوسوم
 .راغصلل ةهجوم

 ردص ةعوسوملا هذه نم لوالا ءزجلا

 ةيقارعلا ةيوحل ةوقلا لافتحا موي ُِق

 ءزخلا اذه ءاج دقو انههسيسأت ىركذب

 بولسابو «ناريطلا ملاع نع اسركم
 همهف لفطلا عيطتسي لهسو قيش
 . هيلع فرعتلاو

 ةفانقث راد قالا فورعملا نم

 رسيرجلا ةئيع داذسعبو لاييفطالا
 داوللا ريرت للا فرست تانعوسوللا
 يف رشنلل اهتسرهفو اهبيوبتو اهتمجرتو

 ناسح ناديبسلا هزجنا ءزحجلا اذه

 ١5١ نم نوكتيو يرون تعلطو دومحم
 عاوناو لاكشأب ةلفاح ةنولم ةحفص

 رم ىلع تمدختسا ىلا تاريثاطبللا

 .نونصعلا
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 0 2 ..يلا ةفاذسي

 ةنغظ ديعا ىنيسور ميد يلاطيالا

 ةرمل ؛ةيسنرفلا ةمضاعلا َّق ارخؤم

 ىلا ةماغا بتكلا نم دحاو وهو , ةينأث

 نرقلا تاتك دحا لادناتس اهزحنا

 . اسنرف يف رشع نماثلا
 اذه 58 قىيسوز نة فاعف فضي

 نمو. ةءارنوالا نويلبان هنأ باتكلا

 نم احدر شاع ىنيسور لا فورا

 هلامعا مها نمو سيراب يف هتايح
 اهزحنا يتلا (ةيليبشا قالخح» ةيقيسوملا

 يا قاس اس ورم

 بتك نجح ىديسور رمع ناك

 : انام م .ةنع اذه هباتك لادتئاتس

 نينانفلا | لحلا هنأب هايإ افصضاو

 عساو ريثأت مه نوكيس نمو نييقيسوملا
 3 يسون يفوت دقو . لبقتسملا يف
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 . نوكرأ يحل ةرفاخم
 قرفازخلا زخرملا يف

 يف يرئازجلا يتاقثلا زكرملا فيضتسي

 نسداتسنلا ف و ةيسنرفلا ةمصاعلا

 هنو .رايأ ؛ويام رهش نم نيرشعلاو
 "ع فو رعملا يرئازجلا ركفملا

 هذانالا» نع مانا رضاحم يف نوكرا

 .«ةنرضعلاو خيراتلا نيب

 هتيؤر هذه هترضاحم يف نوكرا مدقي

 هل قبس ىتلاو : ةايحلاب نيدلا ةقالع نع

 ةليقفتمكتتاسارو ةدع اهنع رشن ْنا

 ددع عم ةيعامج تاودن ةدع ٌّك اهمدقو

 | .تيقرشتسملاو برعلا نيركفملا نم
 اعساو اجنانرب عضو ةسكربللا

 يف: نيئحابلاو ابدالا نم ددع ةفاضتسال

 ةمصاعلا 0 غم موقق يتلا تاطاشنلا

 . ةيسفرقل

  كفنسلا يسم ناجرطم
 يف .ويام .رايأ رهش فصتنم ىهتنا

 نودلا ناجرفملا .ةئايفوسلا ةميقاعلا
 تحت ميقا يذلا (نيسلل رشع سماخلا
 ةيناسنا ف نم» : : يديلقتلا راعشلا

 ملسلا ليبس ٍيفو ناسفيسلا نفلا

 .ةبوعشلا نيب ةقادضلاو

 ةصح يه ًاليوط ًايئاور ليف

 مه رعأ وح هه لشاتو# ةرومج للاع قسمت مدع
 ره ممع مجم هخصموأ» مل روم درا فاجر

 ااا
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 ىتلا ناجرهملا اذه يف ةيسيئرلا ضو رعلا
 ىلا كولا نم ددع اهيف ةفكراش

 وكسوم ناجرهم يف ةكراشملا تداتعا
 نا رظنلل تفاللا نا ريغ . ىئامئيسل |

 دهع يف نايفوسلا حاتفنالا
 نييئانيسلل حاتا دق فوشتابروغ
 ايفونتلا ميلا مالفا ةديهاسكم

 جراخ همالفا جرخا - ع اسئرق

 ةيعضلا همليف اهنمو .ىلصالا هنطو

 ىربكل زيثاوبجا يطأ زاف ي ىذلا

 رمرمفلما

 تم كلاما لاجمل
 سعح هل

 نم ددع اهمدق ىتلا تاساردلا
 تاعماجلا ةذتاسأو داقنلاو نيثحابلا
 ديمعل رشع ثلاثلا ناجرهملا يف ةيرصملا
 مدي فوس . نئيسح هط ىبرعلا بدالا

 اهتلدابمو ةلئقتسم بشك ف اهعبط انتحال

 يف ةيفاقثلا تاسسؤملاو تاهجلا عم
 . ملاعلا

 ىتلا ةيفاقثلا ةنجللا كلذ تنلعا
 اذه ىلع كاارشالاب هنقاعكم :كستاك

 تأي يذلا | ادا ناجرمملا
 بدالا ةريسم ىف نيسح هط رودل اهيركت

 ظ ْ . ةيب رعلا هفاقثلاو
 ماقي يذلا ناجرهملا اذه ىلع فرشا

 «ينقكيلاا قمم انيكنلا قر لق ٍِق

 ةيلك ديمع ميهاربا ديمحلادبع
 دقو .اينملا ةعماحب ةيبرعلا تاساردلا
 ةئسلا هذه ناجرهمل تاساردلا تمدق
 ةلاصالا نيب ٍيبرعلا ركفلا» روحم نمض
 1 ويسعل

 رشح ثساثلا نيسح هم ناجرطم

 هفارهإ

 روك دما دانسألا
 ميضاربإ ديمحلا دبع
 ةيبرعلا تاساردنا ةيلك ديمع

٠ 
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 نم رثكال رجهملا يف تشاع ةأرما
 اهنطو ىلا دوعت .نامزلا نم نيدقع
 اهدلو نع ةثحاب .ءرصم «الاسعأألا
 نم هعومجب اههجاوتف .كيسيسوحلا

 . ةعقوتملا ريغ ةيعامتتجالا تارغتملا

 ديدج طيرش ىق همامح ءناف
 7 < ادا

 يذلا ديدخلا مليفلا روحم وه اذه

 ةنانفلا هيف ةلوطبلا رودب مايقلل قحتسُي
 موجنلا» ناونع تحن ةمامح ن «تاف ةريبكلا

 يلو ليعامسال ةصق نع ءاضيا ىكبت

 تاق جارخا» نمو نيدلا

 يق راق «ةاذقي

 ةيقارعلا  ةيسنرفلا ةقاذصلا ةيعمج
 ةغللابو + سي راب نم تردضا

 لج ةليغ نم لوا اددع ةيسترفلا

 ممتن و يثار ةيسن ملا  ةيقارعلا هقادصلا ةلجم

 ٍٍق مهسا .ادادغب سي راسب ناولع

 .كريب كاج ءاتلاب لوب : هيف ةباتكلا
 كيرتاب .ولك هيردنا .هيرب كاج ناج
 .ىسمور ريب .ودنور بيليف .نويموف
 نييفاحصلاو نيقرشتسملا نم مهاوسو
 نييسنرفلا باتكلاو

 . داح 2 ىلع ةوطخ ةلحفلا , |

  يبرعلا راوحلا ةريسم لاكتسال
 نم ةيعمجلا هذه اهيف مهست . ىبسنرفلا
 ىتلا .هذه ةيرودلا اهتعوبطم لالخ
 ةلياقمو ءاهتاطاشنل اضارعتسا تنمضت
 ىفارعلا مالعالاو ةفاقثلا ريزو عم

 تاعوضومو .مساج فيصن فيطل
 . نفلاو بدالا 1 يف ةديدع - ييخلا

 . فرخ يشف
 اهنسسلا ةفانسف فاز

 تاتكلل ةماعلا ةيرصملا ةئيفا نع

 دئار . .بترح دمحم ) باتك ردص

 فيلأت نم «ةيرصملا امئيسلا ةعانص
 ةيميداكالا يف سرد يذلا نيدو يماها

 اساسا وهو .ندنلب نونفلل ةيكلملا
 رصم يف !نيسلا سيسأت فورظ حرشي
 هذ ريصمتل برح دمحم دوهجو
 ةيملعلا سسالا ىلا هدانتساو ةعانصلا
 , امترادا ُْق

 يقيقحلا رودلا انها تاتكلا نيبي

 ينطولا لاملا همدقي نا نكمي يذلا

 تييقا دقو «ةفاقثلاو ةوسقلا ةبنيل
 ةيعمح ىف ةصاخ ةودن باتكلا اذه لوح

 .ةؤردك ةينلانك ةرهاقلاج اعسلا داقث
 9 كيف ينانيسلا دقانلا ”ةميرلا

 ينافي صرت
 نيدرطملل ةيلجالا ةنسلا ىف
 تاحنلا مسا لمحت ىتلا ةعاقلا

 وكسنويلا ىنبم يف ءوريم ناوخ
 روصلل ضرعم اهيف مظتنا ٠ سيرابب
 لولا ةتسلا ةسانمل ءاةيقارغوتوبفلا
 ةريبك روص تضرع ثيح . نيدرشملل
 ةركلا مومع ق تاعامجو ذارفال

 عوجلاو درشتلا نوناعي نم ةيضرالا
 .رقفلاو

 افطا .بولقلا اط رطفنت روص
 ىلع نومحازتي ىوأم الب ءاسنو خويشو
 نم سيلو .مدهم رادج وا ةميخ دتو
 هذيق .:ىرشبلا ريمظلا كدتلا بيع
 يف نيتنس لبق تضرع نا قبس روصلا
 : لئاه ضرعم

 003 رمال نا م 5 ل 2 ةيبارعلا ةميلطلا :
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 سرفتللا -

 ءاسغلل بدأو لاجرلل بدا
 .دلاخ ديلو تاق ءىراقلا انيلا أهم تمعن يتلا ةملكلا هذه ف

 . يئاسنلا بداالاو يلاجرلا بنق'الا نع ةيبدأ ةعوضومل ةضسقانم 3 ةمل

 تاباتكو» جحفص ءاقدصا ةشقانم بجوتسي ام هذه هتملك فو
 تت

 ةنوا نيب ناتحفصلا ناتاه مهل درفت نيذلا نابل باتكلا ن ,ماةيندا
 يتلا ةيضقلاو : . مهراكفاو مهئاراو مهص

 اهقراكفل ءانعغا كسلا طاسب ىلع هحور 1 يا 5 نآلا 2

 .ددخلا باتكلاو ءابذدالا نيب يحال راوحلا قلطنملو

 رمهاوظلا ىفرا نم بدالا

 رعاشم نع رعت ىتلا ةيناسنالا

 يف نوكلل هتيؤرو ناسنالا
 ال ام ةيملاعلا ريياعملا نم هل ىنف بلاق
 رعشلا كلذ يب يوتسي .ام ةغلب صتخي
 بدالا لا ىلعمب .ةيحرسملاو ةصقلاو

 روصعلا فالتخا ىلع رم لكشلا
 مل ةيحرسملاف :رييغتو روطت .لحاربمب
 لكشلاب مرتلت مو .لوصفلا ددعب مزتلت
 نع تجرخ ةديصقلاو .يرعشلا
 لاكشا ةنالث ىلا يدومعلا اهلكش

 .رحلا رعشلاو لسرملا رعشلاك قىرخا

 اهنع فلتخم رصاعملا اهلكش يف ةصقلاو

 نع تجرخ دقف .ميدقلا اهلكش يف
 ةفسلفو .فقوملا ىلا ةياكحلا ةرئاد

 .ةددعتم الاكشا تذخاو .ثدحلا

 يف عارضلاو راوحلاك .ةتياثلا هريياعمب
 .رغشلا ف ةيفاقلاو:ثلولاو: «ةيحرسملا

 اة رابا ذلك دسوعلا _ةنيوحلا ةييلظلا ' 4"

 . ةصقلا يف درسلاو ةيصخشلاو ثدحلاو

 لوقلا نكميف بدالا عوضوم اما

 سنحيب هل ةقالع الو .ةماعب سانلل هنا

 ببخت هندا اال ةةييعا :يراثلا
 بدأ الو .ةأرقتن يك ةأرملل ايظيصخ

 . اضيا هأرقي يك لجرلل اصيصخ بتكي
 ةفص هل عادبا دجوي ال يئنظ يفو

 نا ةأرملا بجاو نم نوكي « : ةيصوصخلا

 ما الجر ناك ءاوس بيدالا نأل . هيتكت

 بدالا وه هحرطي يذلا نأف .ةأرنما

 ةيجولويسفلا قورفلا نع رظنلا ضغب
 . رفثآلا ف رظلا نيبو هيب ةمئاقلا

 .قورفلا هذه اميحما امن اذإ انعتا
 مكف .ءيش لك يف ناقفتي امهارن اننأف
 .ةأرملا ةأيح روص لجر بيدا نم

 قئاقدو .يجولوكيسلا اهبيكرتو
 ارثؤم اريوصت .ةيسفنلا اهتالاعفنا
 نا ءىراقلا كشوي ىتح :العافو

 كلذك .ةأرما بتاكلا نأب :مهوتي

 لك تروض ىتتلا ةيبدالا ةأرملل لاحلا
 _ ةواملا سفنب تايصخشلا

 يذلا رمالا وه بدالا عوصوم لآ

 براجنو ةعيطلاو ةئيبلا ريثاعل عسضخي

 تاالاعفنا نع ةروص هنا ىتا .ناسنالا

 يف ةايحلا رهاظم عم اهعارصو سفنلا

 . نزاوتلا نم ةلاح ىلا لوصولا ليبس

 يلاجرلا نو 0 براق ةيضقو

 ةيفقلا هذه ءازإ بدالا ملك نحن

 نومضملا بسحب ما لكشلا بسحب

 نال .ةيضقلا هذه ىف دراو ريغ ىبدالا

 ستج فالتخاب فلتخغ ال تباث لكشلا
 .تبدالا عوضوم وا هعون وا بقانكلا

 هن. نندألا خوسؤل ريمسفت كفو
 لمعلا نا : لوقلا نكمي انهو .لاجملا
 نأآلا رجال بتناك نم فلتخ يبدالا

 اهعوضوم ناك ولو ىتح ةفلتخم ةبرجتلا
 فلتخي يبدالا رهيب جلاف .اذحاو

 . ىسفنلا لاعفنالا ةحرد فالتخاب

 رخآلا نع بيق لك فلتخي اذكهو

 نال .ةدحاولا ةبرجتتلا نع ريبعتلا يف

 نم عوضوملا نيوكت ىلا لصت ةبرجتلا
 يلاتلابو 6 و يع

 7 د دا تاجاووجا . سانلا

 فاللتخاب ةب رحتلا ن رع ريبعتلا فالتخاو

 بسحب ةيندا اعاونا لكشي ال ءابدالا

 - ةرئاد نع عيونتلا ج رخل الاو .سنخلا

 نم دعبأ وه ام ىلا سلا يلاجرلا

 بسحنت طقف عونتي بدالاف دقللف

 تداالاو يبرعلا بدالا لوقتف .تاغللا

 يدجرقلا بدالاو يزيلكنالا

 لدي ةأرملا نا ضعبلا نظي دقو
 نوع نوع جربت ةباجتسالا ىلا امتزيرغب

 ا ةجعوزاو مأ يهو ءاهرشارف

 تاقالاعلا َْق اهفطاوع ديمتل كلذو

 نم لئاه مكب اهعتمتو .ةيرسآلا
 ميقي ال هدحو اذهو .بحلا تاالاعفنا
 يف ةأرملا قاف لجرلا نال .ايئاسن ابدا
 . براجتلا هذه

 لجرللاو «ةارحنإ ةأرتملا نالا سيل

 . عطقلاب رصاق ةأرما اهنال سيلو . لجر
 نيوكتلا ةعيبط ىلا كلذ دوعب لب

 . ةحيتنلا هذه قرت يذلا ىعامتجالا

 3 . ةلأسمملا تناك اذإوا قالا مح

 ءأسالا نم 0 ركذا نا ب ةسا
 ىلعو ىملاعلا بدالا ءامس يف ةعماللا

 نحرطي نا نعطتسا هلك خيراتلا دادتما

 .تاغللا لك ىفو ةميظع ةيبدا ًالامعا
 تابيدالا ءاسنلا نم غلبي اذامل اما

 هوو ديس لح ره ىت وتنبيه

 قىوتسم ىف اع بدالا 3 لاجرلان 0

 ينناف ؟ يملاغلا بدالا يف مكلاو عونلا
 : لوقي هل , ٍزاوم لاؤسب كلذ ىلع بيجا

 لاجرلا ءايد'الا نم رم اذامل

 : مهتم لجأ زاوي مل اذاملو ؟ م حقل ءالؤه

 ؟ ءالؤه ن ١م انآ

 كانه نا .لؤقلاب ةيضقلا رسفأو

 دؤعي ال ىملاعلا بدالا يف ةغانش مق
 . لجر.لجرلا كا ىلا .تانذك امرك
 فورظ للا دوعي لب قايم ةأرسلاو

 مهم عمال بيدا زورب ىلع دعاست

 1 .ريبكو
 ىلا بدالا مسقن نا ازئاج سيلو

 خيراتل رظنلا لأ لب . يناسنو يلاجر

 قوفتلا لعجي روصعلا مدقا ذنم بدالا

 نف يفو اهلك ةيبدالا كونفلا ف لجرلل
 اذهو .قالطالا ىلع فيلأتلاو ةباتكلا

 لجرلا تقاف يتلا ةأرملا ةعيبط عم قفتي

 سيل اذهو .ةريثك ىرخا تالاخم ىف
 كانه نال . طقف يىلاجر بدالا نا هانعم
 لك ءارو ناك بدآلا يف ةزراب تامالع

 لثمت ال اهتكلو .ةأرما اهنم ةمالع
 بدالا اريخا لوقا ىنكلو .ةره اظ

 .. ادرإلا آن قوفت ةيناسنا ا

 دلاخ ديلو

 442 نت وللا ننلطمات خفت -
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 | توم يف دولخو دولخ يف توم لإ
 .ىليللا يف هالقلا كلذ

 ِ رحنا : هاللا كلد

 الوارف
 .ًاديحو لوحلا يف

 رشا يسرا
 . تلقا دق .يقيلصاي سيسر نارابنلا فء يشب ال هلإ اي مك
 اذوب .ًاذبحو لوحتي ىذلا كل قراعلا رقلاك نوكت لا

 ! نديظ ىغف سيل هوو عونا كلا

 8 .ةرحب ىلإ ىفبأس أدبحو لوجتي ىذلا
 ! وحب, سيسات هلأ .قيجعت لاي إلف هوو

 اكلها اما كلخأ ام تدب + سيسرلو يرحل
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 000 حل 0

 نول ةؤ كفوفو
 رفا نزف
 دليلا ةيشع | ييسبو كيعب االك لوقا الأ يدوبالاك مك
 قفش نم سأكلا ص ىركس سأنلاو الهلا ةيشع

 لاكلل اذ الخ ىقيسولاو نيح ضِفو سوْوَك عضنو
 تمصلا ف قر غانأو .قركلا ةحرفلا حاطأ سجاه

 اذن ماس اذ طم | .نبسلا علو مل يفد

 قاب نإ قذلا امضلا محشي امظلا ناك مك
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 داوجلادبع لامك / رصقالا
 كيعستب رصقالا ةنيدم تدهش كلي

 ىلع ًايملاع انف 2 رصم

 امدنع :اهون رقع ىنثا دادتما

 راقيسوملل ةلياع اربوا تضرع

 دبعم ةحاس يف يدربف يلاطيالا
 2022 ..كنركلا

 تاكلمو كولم نم ماعلا ريهاشم

 ىلا اوءاج كيررستاو ثينتاقفو:كناريماو
 .ضرعلا ةدهاشمل ةرشابم رصقالا

 سيئرلا ةنيرق ,حاتتفالا لفح ترضح
 .اينابسا ةكلم ايفوص ةكلملاو .كرابم

 . ىملاعلا عمتجملا موجن نم ريبك ددعو

 رضح اى .نييرصملا نيلوؤسملا رابكو
 مالعالا ريزو ديؤملا قراط خيشلا اضيا

 .يننابسالا ةفاقثلا رسزوو . نيرحبلا يف

 فالا ةعنرال عسي حرسم ميقاو

 ٌكامتكم ناك حسم ا .دهاشم ةئثامسمحو

 ملح ناكؤو 2 يلايل لاوط

 ىلع ةأريوا مدقت نا يدربف راقيسوملا

 رثكا دعب و . ةينوعرفلا راثآلا نيب حرسم

 راشيسوبملا ملح ققحت .ماع ةهئام نم
 ضرعلا مايا لاوطو ءريبكلا يلاطيالا

 .ريبك يحايس ناجرهم رصقالا يف ميقا

 يرصملا ديعصلا ءاتنا مدق فيج

 نمو ,لافتحالا َْق ةيبونح ا مهتاصقر

 يدريف اهفلا ةدياع اربوا نا فورمملا

 ةانق حاتتفا لفح ُُق مدقتل اصيصخ

 5١ملال نايأ 51١١-52 ددعلا  ةيبرعلا ةعيلطلا 5؟ء

 اهترضح دقو 181/١ ماع سيوسلا

 كلداذ..كفنفوا ليعاهسا قوبيدفألو

 رهشا نم ةدياع عفوا خيراتلا

 اروالاو يدرف
 اهل ىلاطيالا راقيسوملا

 و + ةربيهتشلا اريوالا هذه مل

 - ٍِق . ١81 ماع دلو .يلاطيا

 رسف ىلع هلامعا لوا مدق ١2م9

 احاجن لانو .وناليم يف ريهشلا الاكسال
 حبضا لوالا ضرعلا اذه ذنمو ءاريبك
 . ملاعلا يف ىقيسوملا فيلأتلا ةقلامع نم

 يويدخلا هيلع ضرع ١8 ماع 8

 نم ةاحوتسم اربوا ةباتك لقا يبسا

 تاالافتحا ةيسائمب .نوعرفلا م خيراتلا

 تميقا اهلجا نم ىلاو .ةانقلا ف

 راتخاو .رصم يف اربوالل راد لوا

 راثآلا ماع اهاحوتسا ةصق يدربف

 يريم مدق .تيربم تسغوا ىسنرفلا
 الاكول يد ليمك هقيدص ىلا ةصقلا

 سيرابب ةيسنرفلا اربوالا راد ريتركس
 يدريف ىلع اهضرعل تقولا كلذ ُُق

 يد عم عضو ٠ ءامامت اه غرفت يذلا

 ام ةياربوألا اجررتس ىف ةنصقلا الكول
 رغاشلا ىلا اهتغايصب دهعف راعشالا

 ربمسيد 4 يفو .ينوزن الزيج ىبسنرفلا
 ىلع ة ةرم لوال ةدياع تمدق ماا

 .تاوؤيبسلا تررمو .ةرهاقلا اربوا

 رميخم تلتحاو .ييويدخلا لحرو

 ١/1 ماع لَو .ريلحتالا ةطساوب

 ةدياع نا ريغ .ةريهشلا اريوالا تقرتحا

 ماعلا مصضاوع فلتخ 8 مدقت تيقب

 صضورعلا رهشا نم ةدحاوك
 .ةيلاربوالا

 : ةدياع ىه نم نكل

 اهتلاكحو ةلباع
 . برج ةريسا . هيشبح ةريما ةدياع

 يتلا .ةئعارفلا ةمصاع ةبيط يف تشاع

 دلاو نشيو .نآلا اهبناكم رصقالا موقت

 رصضم دض ابرح ةشخحلا كلم ةدياع

 هل ىدصتيو .رسالا نم هتنبا ريرحتل
 سيمر داوف دحا سيمادار ريمالا

 بح ىف تعقو دق ةدياع نوكتو .قاثلا

 ناك هرانضتتا نا ريق :«سيفاقار. ريغألا

 اهتنحم يف اهيلع قفشت نا ةغآلا ةدياع

 . .اهبيبحو اهيبا نيب اهتريحو
 يناثلا دهشملا اديبل .حرسملا ملظيو

 .لوالا لضفلا نم

 دقو . سي زيما ةريمالا حانج ُْق

 نيمتريماب يراوخلاو تافيصولا تطاحا
 دايعاب لافتحالا سسالم تدترا ىقلا

 دولا ىراوشلا ضعي اتي :ءرضتلا

 يفخن .ةدياع رهظتو .ةصقر نمدقي

 بح نم دكأتلا دوتو .اهموق ةميزه
 لتق هنا ايذك اهريختف . سيمادارل ةدياع

 . انزح ةدياع راهنت انهو .ةكرعملا يف

 يفو .ةقيقحلاب سيزيما اهربخت ذئدنع
 رعشتو ءاهبح ةدياع نلعت حومش

 تناك اضيا يه اهغال ة ريغلاب سي زيمأ

 رصتتملا دئاقلا بحن

 سانلا عب عيماتج ودبس ناثلا دنهتشملا ىف

 شيحلا ناسرف ماق  رضنلاب لفتخت
 ضرعلا ف: مضوي ةكراشماب قرضلا
 يف لكلا  ةينوعرفلا سبالملا اودتراو
 روباط مدقتيو .سيمادار راظتتا

 امدنعو .وذعلا ىرسا ضو ريعلا

 ةدياع فشكت كلملا ةصنم نم نوبرتقي
 بايث يف ركنت دقو عون انهفتلاو نأ

 دارفنالا ْق ةدياع دو .يدنج

 فشكت الا اهنم بلطي :ًايناج اهدلاوب
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 | 1 وجب نورنصزت ىامرلنا: - 45

 لما ىلع هئادعا ماما ةيقيقحلا هتيصخش
 اجاهتبا مهنع ىفعيس ىرسالا لك نا
 بلطي ةنهكلا رببك نا ريغ .رصنلاب
 (هئاقبو .اهيباو ةدياع ةايح ىلع ءاقبالا
 ةرم برح مايق مدعل انامض ةبيط يف
 ندعيو . ىشبخلا بتيبلملا قئاويو .ىرخا

 يرضملا دئاقلا نم هتنبا جاوز كرابي هنا
 اما .احرف عسيمجلا للبعو . سيمادار

 اهترسح يقختف ةدياع
 ريبك بحضي ..كبلاثلا لضفلا 6

 ديعملا للا سبي يما ةريمالا ةنهكل تش أ

 رظتنت ناكملا نم ابيرقو .ةآلا اهكرابتل
 اه رهظي اهابا نا ريغ .اهبيبح ةدياع
 هلواحم يف .اهدلب لامجب اهركذي .ةأجف
 حويبل سيمادار جردتست نا اهئارغال
 ضوصع هك ندد لا قيرطلاب ام

 ةيبل تن <

 ةدياع لفجت و .:ةمسللا وزعت رصصم

 سيمادار تبراشي امدنغعو .ةروعذم

 نا ةدياع هنم بلطتو .ءاهوبا ىهتخ

 اكلسي ناو .ةشبحلا يف أعم اشيعيل بربي
 تاوقلا نم ةسورخم ريغ اقيرط
 نسحي سيمادار اهرب انهو .ةيرصملا
 .ةدوخوم ةيرضملا تاونقلا نا ةين
 . اهم دجاوتت ىتلا نكامالا اش ىمسيو

 هتيصخش نع انلعم اهدلاو رهظي انهو
 نم سيمادار عزفيو . ةشبحلل كلمك

 اييرح ارض, ىنشلا :هتوكلا + ةأجاقملا لوم
 رهظت هسفن تقولا يف .برحلا تقو
 كردت ديعملا نم ةمداق سي زيما ةريمالا

 ! ةنايخلا . , ةنايخلا : حيصتف ي رجب ام

 سيمادار نكل اهلتق ةدياع دلاو لواحي
 هتنبا عم ىشبحلا كلملا بريمو .هعنمي
 ىلا هقيس سيمادار مدقي دتدنع .ةدياع

 دلاؤ اما .ائيحس حيضيو . ةنهكلا ريبك

 هرثا يف دونحلا قلطنا دقف ةدياع
 ةريمالا ىرن عبارلا لصفلا يف

 ملالا نيب ةقزحمن سيزيما ةينوعرفلا
 هرضحم . سيمادار ذاقنا ديرت .نزخلاو

 اهيباا نيم بلطتس ايفا هل لوقت .كقبلا

 بحلا ضلخا اذا هنع وفعي نا كلملا
 نا روضت دقلا .سيمادارب نضفزيو .اه
 اهدعب ةايحلل دعي ملو تلتف ةدياع

 كارح الب ىقبيو .هل ةبسنلاب .ةيمعا
 ام ةدياع نا سيزيما هرخ امدنع ىتح

 سيمادار عضويو .ةايحلا ديق ىلع لازت
 هيف نبينا هيلع وكيس ذأ قمع وبق ف
 ودبي ريخالا رهشلا ينو .توملا ىتح
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 نا ريغ :كوسلل [دمعتمم نيفاداز
 .اهيعارذب هطيحن .وبقلا ىف رهظت ةدياع

 اهنكل ءاش موؤشملا ريصملا نم اهرذحي
 كت [ عسسحس تول نا هل تكي
 نوكيو .ةايحلا عادول اغم كاميقماو
 . ىلاربوالا ءادالا ةمق ىماتخلا ديشتنلا

 ُْق مدق يذلا ضرعلا ذآ. كشأل

 دقل : هعون يف ديرف كنركلا دبعم ةحاس

 تملظا ثيح .لطبلا وه ناكملا ناك
 دبعملا الا قبب. ءاهرروتا اهلك 'ةثيداملا
 ىقيسوملا تفرع .ضرعلا ثيح طقنف
 ةيلاطيالا انوريف يوافريا ارتسكروا ةقرف
 جرخاو ..ناوكير .قانود ورتسياملا ةدايقب

 ةلوطبلاب ماقو . يريكاش وزئنير اربوالا

 ةينغملاو .وغنيمود ىملاريواللا ىنغملا

 نم دحاو وغنيمودو .ارايك ايرام ةيملاعلا
 اريوالا شرع ىلع نآلا نوعبرتي ةثالث
 كراشو .ةسينخلا ينايسا وهو .ملاعلا يف
 ةقرفلا بابش نم تائم ضرعلا يف
 دوتجو ةيرصملا ىبعشلا صقرلل ةيموقلا
 ةزهجا تمتها دقو .ةحلسملا تاوقلا

 ةتربتعاو .ضرعلاب ةيملاعلا مالعالا
 .اديرف اينف اثدح
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 را بناقل لو لدار اقل 15

 تمدعنأ ديعتسم ىعمف نمر ظ

 صيخشت ريغ ةباتكلا ةيرح هيف ||

 .ةديعبلا هتيرح حمطم يف .هل بتاكلا

 يا لبقي ةغللا ىف لزانت يأ لبقي نم»

 راعش :("٠ ضر ؛ةايحلا 6 ا

 ةيضني رخخ 3 ففوفو .فقومل

 ءزجلا يف يميعنلا ليلخ اهمدقي ةيرذج

 امهادحا ىف لزانتلا نألو .نايهامنت هيدل

 .نكلو تيا ساعلا نقاب هفرعي ال يذلل

 نم رثكا ضفرنا ىلا "قفل جرطلا نأل

 عيفوت مغر ةياورلا عبط ةيبرع ريش راد
 ةايحلا ف طلستلل تابثا .ءاهفضو دقعلا
 بع رود هيف مهاست يقلا

 الكش ةرحلا ةياتكلل ناكم الف و

 الإ ناكم اال ”ابمدل اعوئمجو انومضمو

 نم لبغت ىتلاو .ةحومسملا ةباتكلل

 اهيلع رفضنا ءكمدام ةظلسلا ةنيرج
 . ةديحولا اهتيرح

 ةيرح هده لثم ضقن قلطنم نم

 ند يقيل رسالات ن ا 00

 .؛ءاعلخلا» هتياور ىميعنلا ليلخ

 لكشلا ةيخيراتب خسارلاو ديكالا هيعو
 - ةدع تاونس هعم ىضق يذلا يناورلا

 مدع انه ةيخيراتلاب ىنعنو - انل لاق |لثم

 ةروصلاو حاطصملا يف .ةيناجملا
 ركفلا ِق . ةيقي زيفاتبملا مدعو ٠ .ريبعتلاو

 نأل .نومضملا ةينبو ةعوضوملاو

 مرفك ناستالا .ددعالا ناببتالا رهوجلا
 ةايحلا هعنضت امناو .يقيزيفاتيم قلطم
 مضخ يفو .اهبتروريص يف ةيناسنالا
 ءزجك ناسنالاف .اهتاضقانتو اهتاعارص
 نيعب ةلعلأت قا انيلع ىذدلا وه لك نم

 قمع.نفا تحت نإ: اهكرإ اذ[ رابعألا
 ىتح ةيئاور ةقالعك ناسنالا .هتعيبط

 هركلاو بحلاك اقمع رثكالا هفطاوع ىف
 يب اابجألا وأ نويل نع كتالحت لو
 بحلا هبي ةياورلا هذه فو .بضعغلا

 تابكرم لالخ نم يميعنلا ليلخ ىدل
 ةيعابفجاو ةيسفن ةيساسا رضا

 هتاجاتنا نع اريثك اهيف دعتبا .ةيسايسو
 فقوتي سنجلا ماع نم لعجو .ةقباسلا
 ملاع اهمها .ةيدام ىرخا ماوع ىلع

 ىف هيفصقب ناك ان هطيرق «ةظلسلا
 ىفسلفلا هدعب هيف قمعو .ىضاملا

 ال ماوعلا هذه نأل كلذو .ىديجارتلاو
 ةليصفتم مازحا ىلا انهميسفت نكس
 ةوقب الإ ىبسنو قلطمك اهييترتو
 .اضعب اهضعبب ةطبترم يهف .ةطلستم
 قلفابو ءاضيا ةيئاسلالا ةايخاتو
 نا لجسي ليلخف .ةيعامتجالا ةايحلاب
 .5" ص :قلطملا موهفم دض قلطملا»

 هتياور تءاح كلو بسسحو

 دض .هناذ تقولا يفو .(ةيقفايس)

 هتياور ىنبي يذلا يعامتجالا قاييسلا

 .ريخالا ةرايبغا ده هتدهاشم ىلع

 يدلا نسيشاتلا ةيضاخ عم ةقالع اذهو

 كيد ماع نمش ةيع انمولكت

 اههتارو.نم كرتن . ةدنيدج ةمياحكز
 مويلا أرقن ام ةمامقلا نانطا قيرحلل
 يف« املك عيشتت لا الجي .اقرشو اب رغ

 جواخ نم اهيلا ىرشو ٠ . ىملاعلا اهفايسس

 0 نيدتتلا وأ يه# .يمسرلا قايسلا
 ملاو كليعبملا كقايسلا باطخلا

 ع يذلا داضملا  باطخلا ىلا آلو
 ىلا لصي نا نود :ةلزاعو لوألا
 شماه ىلع ىقبيل ن ةعم يفئانتلا ةحرد

 بستكيلو .يريصملاو .ىبيساسالا
 انلاوحا ّق ىتح ديلبلا نعمتلا ةقاط)

 ذكؤي (لثم ؛ءاهشياعن ىلا ةيصخشلا
 4١. ض بتاكلا

 ةيرصف ةياؤز

 ةظحل اهصخلت .ةيريضم ةياوز اهنا

 ص عوبشلاو درعتلا نيب ناسعتتالا
 ةحيرصلاو ةمساحلا ة ةهجاوملا ةطخل 01

 ضاخلا خيراتلاو ةطلسلا عم ةبرذخلاو

 تاباسحلا ةيفصت ةظحل ٠81 ص درفلل

 ل نكلو ةطلسلا عم ةميدقلا

 ريالا رابغالا تهتشبلق را رض اننا
 درفلاو ةطلسلا اهنم ةيساسا رصانع

 نمو :نامحملا رمدملا هئطاوت 3 يىبرعلا

 نيب ماحتلالا كفو ٠ .ؤطاوتلا يفن قلطنم

 .84 ص طظلس_تملا انأو ةطلستملا وعببا

 ريمضو بطاخملا ريمض ىلا ليلخ أجلي
 يعاولا هروضح نم لعجيو ملكتملا

 هلا ناكم الف .بئاغلا ريمضل ءاغلا

 لها يف» خراصلا رضاحلا قطاننل
 ةيفضتو ةهجاوملا ةظحل (ماشلا

 :ةيساجملا انألا ابنا .تاناسنملا
 ىاري امن سكع ,نللع .ءةيعاولا

 وه يعواللا يوارلا نا فور ودوت

 نا املاط لا ريمض ىلا أجلي يذلا

 ملاعملا حصضاو ريغ هيدل لسقتمملا

 شيعي هلا ساسا ىلع .ةرانالا فيعضو

 ىطختي الو ةظحللا ديلو عقاولا

 «ءاعلخلاو 34 لطبلا حيحصض .رضاخلا

 اهنال .هاوق لكب نكلو هتظحل عقاو شيعب
 ,ريخالا رايبغالا لبق ةريخالا ةظحللا
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 وهو .ديدحلا ءانبلا .لوالا ءانبلا لبق
 هيعو لالخ نم الا رضاخلا ىطختي ال
 اذه .هزاحنال .هكالهتسال .هلاكتنالل

 هسفن لطبلا عضو يذلا روكيدلا ناك
 ةرايس وه :هتارما مو هيفو :هيف

 . ليللا ١ .دارتسوتوالا ىف ةقلطنم

 لوصضولل .رحبلا هاجناب 0 ترداغ

 .ةفشاك اهلك انه زومرلاو . حابصلا عم
 ةلهذملا ةفشاكملا كلت بناج ىلا
 لطبلا تافقاللع ُّق ةرمدملا ةقيقحلل

 اهجو تسبل دقو هتأرما عم (هتاقالعلو)
 دقو ةطلسلا عم .ةظلسلا هوجو نم
 لماكي ةيئاورلا ةيصخشلا د3 تا
 هذه ..هتاذ وش هعمو .اهداعبا

 حييبستلا اذه .ةلهذملا ةفشاكملا
 بتاكلا عبتي) ينابلا مدنا اذه نيش

 لصاوف وا طاقن ادلب ةباتكلا بولسا

 طرتشي ام مدهيلو .مدهتم وه ام ىنبيل
 لكلا هي عم الا نوكي ال (همده

 ءاهناب هيلع نمزلا طارتشا ىبري ىذلا

 اذه لك نوكيل ءةميدقلا هتاقالع
 عصي و 89٠ ةحفصضص ىتح) درسلا

 هذه لكو .(ةمتاخلا لبق تاحفص

 ىلا لوضولا لبق ليللا يف قيرطلا

 ةأجف ينبكر» : طرشلا دجتسيل .رحبلا

 انأو .قيمغلا يفخلا حارشنالا كلذ

 اديف رسكا نأ اس عيطتسا ىقتا ل ايخنا

 ىلاو:كب ىققالع يبغا نا لاخلا يف انمزم
 ةميدقلا ىتفالع َكِلَذُي يبغا ناو ديالا

 وه اعورم يل ادب ام نكلو ( . .) اهعيبج
 تنك نا دعبف دجتسملا كلامعتسا لوحت
 راض: البق ةساسألا ئداضتوا ةطنقت
 ىقالطنا ةطقن نآلا لكلا كميطحت
 ةقالطنالا طرش 3 _ .(ةديدسحلا

 نكل .زاكترالا ةطقن ميطحت يف نمكي

 نم عبان (عهبر لوقي) لطبيلا ددرت
 .88 ص هسفن عم ةيساسالا هتلكشم

 نكمي الد : لوقي نيح مهفلا مدع نمو
 نيرتعت نيلازت ال تناو اذه ىمهفت نا

 زكرم ًامامت ةيزكرملا ةطلسلا لثم كسفن
 نا ىلع حاحلالاو .8/ ص ؛نوكلا

 يف درفلا 5 سفنلا عم ةلكشملا ساسا
 0 ةيواا ىف! طوقسلا ةظنل

 ةيواخلا:كللت ىلا عفدن فيك اماق نيفرعت
 (8/8 ص كانه نمو انه نم اعفد ةيفخملا

 ىببل تاّذلا طشتني نا ىوس دجي ال

 ةيحص تاقالع سسؤيو ءاديدج انايك
 . ةحيحصو

 ناذلا دقنلا دقن

 ةيتيلا هده طقشاكملا سم ِق

 تانقاينتكا نم 25 .ةيضن ةبرحتلا

 : «ةلهدملاب» صنلل قطانلا اهوعدي

 نيعللا دارتسوتوالا اذه قوف طقف نآلا١
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 تفشتكا ةلهذملا تاقاشتكالا دارتسوتوا
 تنك امناو كنبحأ نكأ مل ىتنا اريخا
 ءانيا لشم يف هاو: كلنيلع ىطلبست بحا
 أن ىسفن : عانقاب تمق انهي ةطلسلا

 ءىسي اال امو اهطاطحناو اهتنود ب

 هنآ .15 صا (دحأ ىلا ةسفن تفولا قف

 هني ارم ايتاد ادقن لحسي فاشتكا

 : لوقي نيح لبق نم نيتحفص لطبلا

 ىضفر نا الإ رذعلا كيحمتسا تدك

 كلذ نود لاح قى هاد: لقت لكل ع عطاقلا

 رومالا مهفا نا لع رتقاف ريق هى ىنثحو
 تابلقت .55 ص ؛ديدج ا

 .هتاذل هدقن ضفر دنع فقت ناسنالا

 نا كود ..كيدح لكشب رومالا قرش

 تفقوملا ف تاضقانتلا كلذ ىغلي

 (نيقباسلا نيداهشتسالا نيب ضقانتلا)

 يلالغتسا عضول رهوج ضقانتلا نال
 ةريخإلا تاحفضصضلا هيلع زكرت يواسأم

 ةلاح لالخ نم . .لطبلا ةبساحم نم

 ص اهيلا هتوم لقنو .اهتابس يف ةطلسلا
 كليف كايسنلاو توملا 101 .51/

 ةتحلسأف .9ا/ ةديدخلا اتاي اعورشس

 يب دكؤي هنكل .4/8 ص ماعلا مدق ةميدق

 . :ةريخالا ةليللا» مالظ هنا هروطس رخا

 رحبلاو .:ضيورتللا تتناك هنتلجزو

 دعب ةلاسملا مسحتت ملف ..4 ءىبجب هل

 نولسألا رع ملك

 اهنال .ةدحاو ةعفد ةياورلا أرقت
 تانغرصو ققالتس دابشتا جنع ةزابع
 بولسالا ددرتي الو .ةلهذم ةلصاوتم

 وا هتينف نم عفرت ةقيرط ىلا ءوجللا نع
 نهارلا ةيمحلم ىلع يفضي نمز ىلا
 دصقنو .ميدقلا يف دحتسملا كَ ىنالاو

 ّق بتاكلا هيلا اخل ىذلا ثارتلا انه

 , هيف جراوخلا ىلع زكرو .لوالا همسق
 داعبالا ةيئاورلا ءاوجالا ىلع اوفضيل

 . خيراتلا ثيح نم .ةاساملل ةقيمعلا

 ددرتي مل هقئارط نمو . قمعلا ثيح نمو
 مالكلا نم دئاسلا ميدبت نع بتاكلا
 زيكرتلاو .. هتباقتك ةداغاوب لفللا ةصانخو
 مالكلا ناك اذا) هيف يجاجتحالا ىلع
 ب(! ديدج“ نم توكسلاف ةضف نم
 يتلا بحلا دهاشم مين نإ امجالا نكلو

 عم عارصلا داعبا ايغرابتلا ف 5 تدل ها

 يه ةقيمع ةياورلا ىدم ىلعو ٠ ةطلسلا

 ىه قمعاو , عارصلا تارانسنكا
 نم ميقلا ءانبو :ةيناسنالا تاراشالا
 نم ميقلا ءائي لوقت نا ديرن ءديدج

 ينفلا صنلا اذه يف يخيرات هنال .نونج
 اذه .رييغتلا لعفل ىلمملا يضرحملا
 ةوق نم هونج دنهل .نونخملا صنلا

 . رحسلا ةوقو لقعلا

 عم اهدهعوم

 ةفد أن هفدص

 فانا همت رب ذم ًءآَقل تاك لب اين
 هتاوطخ تززعو تاذلا عم ةديوجرسلال 1

 ةحح ومما ةيداملا .تاوجفلا قمع 3

 ا ةيناستالا ةايجلا
 .مدعلا | 0 مداقلا لوهحجملا كاد «تانبع

 29: ئااناحو 5 ملا را هتدجوف هترشاعو و يي لا جئاقدل هتقتلاجابغالا

 رزراقخا ت .داعا ]كيل وو رم تلا نيو 4

 ىلا 5 هذهو .هناضحا 1 ماعوإلا

 مدبالا

 “5 دك السلا صالخ الا
 ورا لك ليوط تعراص دقل

 ا نم ةلعج يلا تايداملا ةنيبقا

 م ع او قرا قوس يف.رهع ةراجت

 نانننالا قمع يف اهيبف بنوجيويبر ارباب

 . اهلظااجو ةأبحلا تمع يف :ةهتلاصاو

 بم تنغتو .اهحرظتنا لانو مالخخا اهمامأ

 افون ب نلبي ناشتناالا 98

 50 .. نايسنلا

 ال2 ؟ دما ربا 6 اني . ةيبرعلا ةعيلطلا

 ْ 1 ةووق 0 هةيعمم

 م راج ييطوتسلاوع هع

 ٠ :ءرجافلا اديلاةبايغ يف“

 . ناسيغلا داق

 ايسيبعجا
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 ا تبالقنابا 9 ف . رو

 : ولع لا نم فالآلاب ٠ ضغبا تار

 ٠ م انما 0 اسيمويا مهسوؤرا

 ع

 | /.ءارفص ةيب ةيفيرخ ةقرو هع اخاف م :هتدسن

 ارق اهراظتناب, تملا ناكا افعم

 1 يعيد « - لإ تالاقف

 2 0 ةرالطملا# 3 5
 ' 1 4 نم هن دو ريباا+ ام 8

 مناع 0 يقل ةب تب رعلا اتا ١ ركل

 0 |مهس ب 1 قوما ا لاح ديفا
 0 يلقتم يسيطب ناستنالا ١

 35 8 ةناسنالاا فخ ا د

 0 اب اهح از" فاق

 ضر
 0 ايس تا ع ع :

 ةريقم يف ة وج 2 ةريغصلا هتايركذ



 010 ل وا وزر لالا ورا"

 .يدابعلا قحسا نينح ديز وبأ [ يف
 .يبرعلا بطلا ةقلامع دحا هب
 هفالسا .دتحملا ليصا يبرع | لم

 لئابقو ميمتو مخل .ءانبا . خونت ىنب نم
 يف اونكس .برعلا نوطب نم ىتش
 .ةريحلا ةئيدم رهاظ ىف اهونب روصق

 ِق مهتلود ةمصاعو نول ةبصق

 بونجو .ةميدقلا لباب برق) قارعلا
 ا اهيف .(اهسيسأت دعب ةفوكلا
 اثم .موقلا رياكاو ءالبنلاو ءارعشلا
 ىدابغلا ديز نب يدعو . يط نب ةلظنح

 ما دنه ةكلملاو (م هال ماع ىنوتملا)

 نب رذنملا نب ثلاثلا ناعنلاو .ورمع
 )68٠- نيمخللا كلم تلاوبلا ءام

 )م يي

 فاللضعلا نأ فسؤملا نم نسل
 دض ةليبق مهمورحو كانتا برعلا

 ناعنلل ثدح امك مهيلع سرفلا يوقف
 (لظو افسعت ىرسك هعلخ يذلا اذه

 نئادملا يف هنحسو

 نم انرمتم ًايلديص ىذابعلا وبا ناك
 نسحا نينح هنبال دارأف .ةريحخلا لها
 ةيب رتلا بيلاسشا لضناو ملعلا جهانم

 ةئيدم .دادغب لخدو .ءرييضحتلاو

 رصع يف ريئتسملا ركفلاو ةراضحلا
 نب ىيحب» ىلع ذملتتف .نومأملا ةفيلخلا

 نكلو . ىسابعلا طالبلا بيبط «هيوسام
 ةداسقم هذيملتو. ذاتسالا' نيب :تئدج
 ناكم يدابعلا كرت اهرثا ىلع .ةداح

 رثا ىلع لوحتو ءافسا ابضاغ سردلا
 نيرمتلاو ةربخلا نم ديزملا بلطل كلذ

 ذل ان رسالقط ,ةمجّتلاو مولعلا
 فراعملا نم ريثكلا نقتا ىتخ .ىرخا
 .تاغللاو

 ةينايرسلا ن ,تغللاب ًالوا رهتش أ دفو

 قير 21 نقلا ىف راين يي ةبيرملاو
 سردو .مهتاقتشمو مهءاداو مهمولعو
 نانويلا يراضحلا كل تاطوطخملا

 . هرما رهتشاو همجن قلأتف .يطنزيبلاو
 نب ليربج بيبطلا ةمدخ يف لخدف
 نم نيرشعلا غلبي نا ليبقو 1

 طارقبا عماوجو بتك ةمجرتب أدتبا هرمع
 . نوماملا ةفيلخلا هنيع مل . سونيلاجو

 .ةمكحلا تيب يف ًامحرتم : هةمايا رخا يف

 7 عضو محب هطول 3

 لقنلاو ةيعرلا ِق ةيلصاس ىهعف

 راد مهعم تدغف . فيلاتلاو فينضتلاو

 . ةطشان ةضهان ةسردم ةمكحلا

 ركذن هعم نيكراشملا ةريخ نمو

 نب قيحي نبب ىسيعو «نوراه ني. قيحي
 رمعو .دلاخ نب ىسومو .ميهاربا
 . مهريغو يلع نب ىسيعو .يربطلا

 ةمكحلا تيب مبهم رهدزإ اذكهو
 ةنأر تعفتراف .ارابتعاو انا مظعو

 تقرشاو .ةيلاع نافرعلاو ملعلا
 لكي نينقفانحلا ,يف ةييطلأ"ةراصلا
 . اهتاصصختو اهعو رف

 نا يبرعلا بطلا وخرؤم عمجيو
 طارقبا بتك ناعم حضوا دق يدابعلا

 يف سونيلاجو :(.م .ق 4٠٠ ذنم)
 نسح ا اهصخلو .يداليملا يناثلا نرقلا

 هملعو ىوقي هرما لزي ملو .صيخلتلا
 اعوبني راص ىتح .رهظي هلضفو ديازتي

 . لئاضفلل ًاندعمو .ةفرعملل
 مصتعملا نب قئاولا ةفيلخلا لأس دقو

 ٍِق ةنأو يدابعلا (هاا7ه ١/711

 نسحو :لفسلا ءاودلاو .ءاذغلا
 نسحأف .دسحلا .تآلاو ءةيذغتلا

 .تاوخلا

 باتك مجرتي نا يدابعلا دارا نيحو

 ةيقيرغالا نم سوئيلاخل ناهريلا

 باجو .هتاطوطخم نع داهتجاب ثحب
 ىلا اهلقنل اهنسحا اهنم ابلاط قافالا
 اهنم ةديج ةخسنب رفظ ىتح .ةيبرعلا

 بهاذملا نيب قريفلا باتك اما
 قيرغالا نمز ةيبطلاو ةيفسلفلا
 ىلا هادهاو ىدابعلا هلقتن دتف .نامو رلاو

 زرقا نأ كعب هنيوسماف قنا ىبخي ةذاتيما
 نا ىتح ٠ .اقداصتف .هاضرتساو هرذعب

 باتك هيلا ىدها . هيوسام نبا .ملعملا

 هل ادكؤم رذتعي هيفو .ةيبطلا رداونلا

 . ناسحاالاو دولا

 ةفيلخلا نمز فق تعفو نا ثدحو

 نم ةسيسد .قئاولا نيا .لكوتملا

 نم هب قحلف ءهداسحو يدابعلا ىضغبم

 نم هتعنم بئاصمو رورشو نخم هئادعا

 لمعلاو تايلسعتل . | نع هتلغشاو . مونلا

 ٠ ةلئاق:دشنا :تللذ قو .ىدجملا

 مهمال ريغ يناف ينودسحي نا
 دق لضفلا لها سانلا نم لبق

 دعب نأ هنم بلط ةقيلخلا با ليفو

 . ةئحتميل هل ودع دض افماس ءاود

 ريغ تملعت ام : يدابعلا باحاف

 نأ تملع الو .ةعفانلا ةيودالا لارعتما

 هنحسف .اهريغ ىنم بلطي نينمؤملا ريما

 ةيحص ةنحمو ضرمل هقلطا مث انمز

 ءافشلا لان هذي ىلعو .ةفيلخلا تباضا

 لآ مغر .هئابا ببس نع لئس اذإو

 ام .باقعلا 3 هد عقوي داك ةفيلخلا

 : تارمأ ىنعتم : هانعم

 «قالخالا مراكمو نيدنلا : الوا

 . ركنملا نع يبنلاو فورعملاب رمالل

 .قاثيملاو ةنهملا دهع : ايناث
 ناهياب دكؤم دهع ءابطالا باقر يف لعج
 حلاصلا لمعلا بوجوب . ةظلغم

 ةيبطلا ةعانصلا ةسرامم يف لوؤسملا

 نأبو .مهئربو مهفاعساو ضرملا دصق
 نامتكو ءاضهحج وا اللاتق ءاود اوطعي ال

 ال نابو : .لهالا نع ىتح ضرملا رس

 نا رأ ملف ؛ءيسي ىأ رضي اب اوموقي

 نيرمالا نيده فلاخا

 نم ةورث 7 فلخ دقو

 ذاصتسالا ىلوت دقو: ةميقلا :تتايفلإملا
 ينارغويلبب باتك عضو داوع ليئاخيم
 فصوو .تافلؤملا هذه ءامسا نمضتي

 .ابهسم افضو اهنم انيلا لصو ام

 هنافلؤم رهشأ
 )ظ يذدابعلا تافلؤم رهشا نمو



 ةقيرطا قع نوملمعملا] يلا ىف لقاسملا
 ريثعي تاثكلا اذهو ا ةلأسملا
 دقو :ةيبطلا ةعانصلا ىلا لخدم ةباثمب

 ىرجن ىرجت عماوجو المج هيف عمج
 هلمكا دقو) ملعلا اذه لئاوالا ءىدامملا

 . (هتخا نبا .يقشمدلا شيبح

 بطلا يدابعلا مسق باتكلا اذه ُّق

 . لمعلاو يرظنلا : نيمسق ىلا
 .ماسقا ةثذلث ف يرظنلا لعجو

 ةيبطلا تاي رظنلا ىلع اهوصا ىف دمتعت

 .ةيعيبطلا رومالا ىف ءالوا : ةيقيرغالا
 : ماسقا ةعبس ف اهعضو دقو

 ىهو ناكرالا وا لوضالا ١

 : ةعب را
 راثلا نا ريتعاو .ءاوهلاو ءاملاو رانلا

 بطر راح ءاوشا ناو .ةسباي ةراح
 ضراالا وا تارتلاو .بطر دراب ءاملاو

 يف ساسالا وه هناو .سباي دراب
 لاوحا يف هتايفيك عم .نوكلا
 ناسنالا

 ريغ ةيناش هو :.ةجوفالا ع

 اني سال نس

 : ةعبرا ىهو طالخاالا

 دراب .مغلبلاو .بطر راح مدا
 . ءادوبسلا ةرملاو نهر

 ةيسيئر .نإاسق ىهو .ءاضعالا - ؟

 بلقلاو :بضعلا همدخو غامدلاك

 (نييارشلا) براوضلا قورعلا همدختو
 . دبكلآو

  ةيذاج ةمداخ اما ىهو . ىوقلا -

 .ةعفادو .ةهمصاهو 00

 لمعلاك ةطيس اهنمو .لاعفالا -

 دوفنو ةوهشلاك ةيكرم وا اعفد وا 5

 .ءاذغلا

 ةيعيبط اهرودب ىهو حاورالا -
 نم ةيناويح وا .ةدروالا نم برستت

 وا .حورلاو ءاوهلاب ةطبترمو .نييارشلا
 : --- 9 ةيناسفن

 تسيل يتلا رومالا ىف : ملعلا : اننا

 .تابسالاو 5 ضارمالاك .ةيعيبطب

 ضارعالاو .ةفرعملا ةمدقتو .لئالدلاو

 تناك ةيرهوج .اهفانصاو .اهسانجاو
 ضرملاو ةحصلا تالالاحو .ةيضرع ما

 .ةحلاعملاو ءاهبنيب امو

 لئاسملا باتك نم ىلبمعلا مسقلا اما

 : روما ةثالث لمشيف

 انتم ةطيسبلا:, ةيذغالاو ةيوقالا 3
 . ةبكرملاو

 . ةيعيبطلا ضارمالا ملع ' 

 قلطا نم لوأو .ديلاب لمعلا -
 ةحلاعملا ريبعت حالطصالا اذه ىلع

 نيدلا قفوم بيبطلا وه ةحارجلاب
 يناكلا) هباتك يف يبرز نيعلا نب ناندع
 1 1 . (بطلا يف
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 ١ يكل و ةبدرعلا واط 25 ىذا

 ليئافور ليمج : ايفالسوعوي

 ايفالسغوي ةيروهمج يف نا مغر
 ثالث .ةيلاردبفلا ةيكارتشالا

 ةضلللا سردت تافقماجح 8

 ةعماج ىهو .اهادحإ نأو .ةيبرعلا

 :اماَغ «ة١٠زر لنم كلذ تأدب .دارغلب

 ىف ةيبرعلا تاطوطخملا ملط نا الإ

 ثحبلا نع ةديعب لازت ام .ةلودلا هذه

 ىدمو اهتايوتحم ةفرعمو صيحمتلاو
 ..اهتيمها

 مسق يف ذاتسا ةقيقحلا هذه فشك

 اهدنعو .دارغلم ةعماجب ةنيرعلا ةغللا
 نأ .باجا هلا نع ترسفتسا

 : اهمها .ةدع ابابسا كلذل

 ةيقنم كاظوطحلا هذهذشا > الواد

 يف .ايفالسوغوي نم ةعساو نكاما يف
 دارغلب هيقاللسقوبلا قدما 'امبعَدَسقَم
 انيتشربو ايبوكسو كينف ٍنفو ريدو وقيبارسو

 .رازاب يثونو
 يذلا ريبكلا اهددع ببسن ه ايناثو -

 نكاما نم ناكم لك ين فالآلاب ردقي
 . اهدحاوت

 ىلا
3 

 نم اريبك اددع كاته نأ + اثلآثو
 الإ . يبرعلا طخلاب ةبوتكملا تاطوطخملا
 ؟ انغاؤا برت تسيل اايهدعل اننا
 .ىرخا تاغلو ةيبرعلا ةغللا نيب

 نا ىيعي اذهو : ىندحت فاضاو

 نع ةديعب لازت ام تاطوطخملا هذه
 دشن .مات لكشب ةلوهج وا راظنالا

 الا .اهروغ ريسل تاالوام ةدع ترج

 نوكت نا عند تاوراعلا هذه نا

 0-2 هتهجاو يذلا مخزلا ىوتسمب

 يف اتشقون .اهوح هاروتكد ىتلاسر ةباتك

 .دارغلب ةعماجتب ةيبرعلا ةغللا مسق

 ةيناثلاو يقالسغوي بلاطل امهادحإا

 نم الك نكلو .يرصم بلاطل
 نيعم بناحب طقف تصتخا .نيتلاسرلا

 اذشهو ملال بناوحلا تلمهاو

 لاجم يف ةدودحمو ةيئزج تناك اهتيمهأف
 تاطوطخملل ةيفاولا ةيملعلا ةساردلا
 .ةلماش ةروصب ايفالسوغوي يف ةيبرعلا

 ؟ لحلاو

 نا وه لح لضفا نأ ىرا :

 ةصصختملا تاهحلا دوهج رفاظتت

 دوهج عم ةيبرعلا لودلا يف ةثاحبلاو

 .لاحملا اذه ىف فالسغويلا نيصتخملا

 ىف ةيبرعلا تاصاصتخالا ناو .ةصاخ
 تايئاكما كلمت تاطوطخملا ثاحبا
 .لاحملا اذه ّق ةعساو تاريخو ةريبك

 تاهجلا نا  تامولعم بسح  .نيح يف

 ,زوتكلا هذه اهتزوحب يتلا ةيفالسغويلا
 يف برعلا عم لمعتل مئاد قوشب يه
 بحرن اهناو .تاطوطخملا هذه ةسارد

 دوهجلا نا ؛ديكأتلابو . . مهاسم لكب
 هتفشرا مت ام ناف .ىديس بهذت نل

 ةعئار ةيبرع ازونك نا ريشي .نالا ىتح

 . ةيفالسغويلا نئازخلا لخاد يف رقتست
 ةيبرعلا ةغللا مست نا ريكو

 ماع سسات يذلا دارغلب ةعماحب

 عيمج نيب مدقالا مسقلا وه "ا

 4 ةيبنحجالا تافغللا سب ردت ماسفأ

 انو .نارخآلا نايسقلا اما ءايقالاسقوي
 دقف (انيتشرب» و (وفييارس)» ىتعماج ٍ

 : ةيناثلا ةيملاعلا برحلا لعب انها“

 ماسقا ةمدقم يف يه . ةثالثلا ماسقالاو

 . ايفالسغوي 5 ةماح لا ةيبنجالا تاغللا

 نم ريبكلاو لصضاوتملا لايقالا دجتن ىتللاو

 .اهيف ةساردلل فالسغويلا ةبلطلا

 ٍلْكا اهقح ماسقالا هذه علطتتو

 عساو نواعتل - يفالسغويلا داتسالا

 ةيفاقثلاو ةيمالعالا تاهحلا عم رمتسمو

 لدابت كلذ ةمدقنم فَ .ةيبرعلا

 دوهج نمثت يهو «تاردطاو تارايزلا

 .ةيب رعلا تاعوبطملاب اهدوزي نم لك
 تارادضالاو فحصلا ةصاخو

 .اهيلا ةجاحلا سمأب ىه ىتلا .ةثيدحلا



 حاقكلا تابار عقفرتت يضهؤو دديدحلا ةيناسنالا

 ةروعذم فقت ددعس قرشم دغ لحا نم عارصلاو

 , لئاملا:انلياع يف يرجتفاام ىلا ,ملأو ةريحتب عيلطتن يهو

 3 نافتتم ُِق لمالا ددهت تناد عئاقوو تابسرايمم نم

 - ةراظح ىلا دنتسللا قطنملاو ةمكحلاد نرتقملا لقعلا

 يف'ةيرشبلا هتشاخ ام.لك نم ديفتشي لماعتو مُهفَو
 ثراوكو ٍتاليو نم هققال امو براجت نم اهراصمأ لك :

 يتلا نويعلاو ةعوزملاو ةنهاولا بولقلا لك عضيو
 ْف قيباستو يعون لؤؤحت,ماما لمآلاو عمدلاب قرقرت
 ىلقلا ليك ديالا ىلا يهنيو ملعلاو ةفرعملا تالاحم

 د كفدح تاجوم زورسو تاراحفتا نم فوخلاو

 2 ظالتخا نم ديفتستو ةعماطلا ىنّوقلا اهنضتحت '

 ؛ ّق ددقعتلا ٌةدشو ةلودلا ةسايشسلا ٍِق قارؤالا ْ

 ىلع يفضت يتلاو تايجولويديالاو خلاصملا لخادت
 ديدتج يزي اهسفن عقربتو ةديدج تايمسم اهسفن

 نم ةرتفل ام دح لأ ةقيقحلا عبضتو ناصنالا رهيب ْ

 لالخ نمي ةيعوضوملاو ةيئاصلا ةرظننلا نا .نمزلا
 يأرلا"نم بلطنت موتلا ملاع يف يرجد انه ىلا علطتلا

 اديدخو ازدمتم افقوم ةنامظنمو ىف ودلا ماعلا

 بورخلا راجت هجوي فوقولل ةيحافك:بيلاسأبو '
 ةيظغالاو رئاتسلا لك طاقساو ددّحلا نيييشافلاو

 مدقتلاو ةيروثلا مساب ضعبلا اهب غقربتي يتلا '
 عم قفاوقتيي بلا مهقادهايعضفو مهتيوعتوي نيدلاو"
 .ةيلودلا ةسايسلا تارايت

 نآلا صرعتت اعيدمج ةيلودلا تايطخملا نا

 نم اهغارقا ةفدهب رحانتلاو دييدهتلاَو زازتتيالل ,
 - اهنّروو اتهاب اهنول لعجو يدجلا اهنومضمب
 ٠ نإ .نييذاكلاو نيقفانملل ةفوشكم ةحاس اهرباغمو

 ١ ممالاب ًءدب ةيلودلا تامظنملا لك هل ضرعتت ام:كلد .

 «ًالثم وكشنونلا» اهب ةطدتزملا تامظنملاو ةدلحتملا
 هسفن ططخملل ضرعنتت يتلا تاينقايلاب ءاهتفاو

 يذلاو (يمالسالا رمتؤملاو زاتيحنالا مدع ةكرسح)ب
 ةديدجلا ةنسايلاو حورسرملا فدهلا فق بصي

 ميقلا كاهتناو ناودعلاو برخلل ةيعادلا ةرؤشلا

 طلستلاو ةدمدقتلا ,ةيرشيلا ءانفاو ةيماسلا ةيقلخلا

 ناردا 5 يتلا يرحلا ق كلذ لاثمو  هيالخب

 دودج ٍّق يقب اعيمج ةيلوذلا تامظنملا كرحت 00

 يىدتعملا ةاواسم ًانايحا لب تاينمالاو مالكلا
 ةلاسم يهو ,تابغزلاو تاوعدلا"يف'هيلع ىدتعمأاب

 اهيف ةيلوولاب تاراكتلا عيقاو ببشب نذهلا تقلت“ 1

 ةحفصلا هذه

 يرردمل رح رب
 نينه قمل اهناقدصأ وةلحملا

 يف مهئارآب هنن نولطب .اهلخن
 ةيبرعلا ةايحلا باؤح فلتحم

 نسكعن نا ةرورشلاب بلو
 * ةلبلا سايس مهؤارآ '

 ٍق لالقتسالاو بؤحلاو مالسلا غادنعا ,تاططخفمو
 لاقيرام لكل ىوقلا هذه هبات مل كلذلورمئاقلا انملاع
 هتازواجتو ينوتهصلا نايكلاب ءاانقباءاهيف حرطنو'
 ' جهنملا سفن ىلع ارارمتساو ةقوزعملا:هيتيناودعو'
 بوعش باقرب مكحتملا ينيمخلا' ماظن هب موقي ًاميف
 .ناردا

 هذه,نا ناسثالا:نلعب نا بحوت ةيحارصلا نا
 لشفلاب اهدوُجو ىلع مكحتس اهانزكذ يتلا تامظنملا
 ملبن قبأس نم يفتهتنا يتلا"اهريغ,لثم عايضتلاو
 فادها ققحت نأو لو ؤرسمو دانح لمع يلا ردابت

 .اهمعدو اهمادق ىلا تعس يتلا ةلضانملا بوعشلا

 نع عافدلل يريشت اهاندهش يتلا تامظنملا دذه

 نميىرخا قطافم يف ةرودغملاوا ةموضهملا قوقحلا١
 ةدروتاتكدلاو ةيشافلل بوعشلا اهتف ضرعتت ملاعلا

 برحلا نم فقوملا سفن فقث نا دبال ةيلايريمآلاو
 ةييفصت تالواحتفو ناربا نم اندلع ةضورفملا

 ناويفورعم ينابح ططخم ُْق ةننيبطسلفلا ةدضقلا

 نم#بيه هيعذت ام عم ٍيسانتي'فوشم رودب موقت
 يملاعلا ملسلا" سلجم نيا .مّنقَو"لشمو ءىدابفم
 تامظمملاو» تنوششلا عص نماضتلا تامظنمو

 داو قيطملا تمصلا اذه اذاملو .«ئرحالإ ةنملاعلا

 عامبس ىلا قوش يف نحنف اهققوم وه ايمو نآلا يه

 زطخ ناو ةدحاؤو يملاعلا مالسلا تاننلطتم نا .اهمأر

 ,مدقتلاو ةراضخلاو ةيرشبلا دذهناةينيمخلا ةجوملا
 ىضسي امب مَلَحََي لاز ام درجتم لقاع كانه ,يقب لهف
 قاروالا لك تفشكت نا دعي ةنتاربالا ةروثلات

 / ؟ديصقيا حضوو

 ةدرهت وإ حا راشعاووا مهفت نب ؤوعضلابزاامك

 مق ةاكح سهظو اناوقلا لك تفشكت ن نا دعب ىرظن

 نوكيبسو برح يموتجمو ٍءالمع مهتقدقح ىلع نارهطو
 " اهنا تامظنملا هذه ىلع يااهيلغ توعيشلا مكح

 ةكرحو نماضتلاو ملسلا سلاجم ىلا هجوم ءادنلا "

 ةمهي نم لكو يمالبسالا رمتؤملاو زايجحنإلا مدع
 ةيزيربلا ماظن ةئادال اويدهي نا ناوذعلا ريقو مالسلا

 مل“ةصرفلا نا .عاقدالاو رقفلاو ةيقجرلاو ةيجمهلاو
 / فقوملل ندابي نا ةفيريشو رح لك ىلعو .دعي تفت
 قارعتلا ناي. حيراتلا ةنيعي بنجتي ناو كوؤيسملا
 لجسشي امنا ةدرلاو مالظلا ىوق عراقي وهوبلطبلا
 نم ةلاعلاو برعلاو نطولا ئمح هناو رثاخلاو رخافملا

 ناو كلذ ف هدحو لضفلا هلو ةيشافلا ةحوملا ةذه

 .يبيرقت ركنل# موي
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 هس هت

 عبرات اهل نذام ايرات اهل نذأ
 نم ةريخالا مايالا ناآلا نوملسملاو برعلا شيعي

 رطفلا دييع ذئدعب مهيلع لجيل كرابلا.ناضفر رهش
 ناعبالا باحر يف مايسعلا نم رهش رئا «كييعسلا

 يفتنت ناو .ضرالا ىلع ملسلا دوسي نأل تاوعدلاو
 هناحبس هنا ةملك وه ىدلا .قحلا دوعيو تاوادعلا

 رشبلاب هوجولا ءقتعو :.ةئانصت للا .ضراالا ىلع ىلاعتو

 تتا ناكم يا نم مالظلا ةملك رحدنتو .نانئمطالاو
 - .ءاجرالا يف رونلا ةملك عشتل

 هللا ةملك ديدرتن عامسالا ءىلتمتس ديعلا ةحيبص عم

 نوتسؤملا قئاعتيل قرومعلا .كاسو ثذآم نم ةقلظتم ,ربكا
 ىألم مههوجوو .فينخلا نيدلا ضئارف اودا نيذلا
 قحلا رصتني نا ىلا نوعلطتي مهو .ةداعسلاو نايالاب
 . بولقغلا يف مالسلا ةملك دوستو . لطابلا ىلع

 ةمث يمالسالاو يب رعلا نيملاعلا ءاجرا مومع 0ك

 ؛ هتاذ خيراتلا ام ندامو رئانمو .قيرع حيرات اه دجاسم

 قلطنت نآلا.ىعح ةيقاب تلاز. امو. ىرعلا دجملا مايا تينب
 دجملاب لفاح خيرات ىلا ةريشم .ةالضلل تاوعدلا اهنم
 يف ملعللو ةدابعلل زكارم تناك نيح .ىراضحلا ىنغلاو

 . دحاو نأ

 نم فالاآلا كانه يبرعلا ءاملا ىلا يبرعلا ءاملا نم
 ْنآلا تخبضا' ىلا ةزيمتملا ةيسدتللا لاكشالا تاذ نذاملا

 03 الضف .يبرعلا رامعملا نوئف ةساردل ةيسيئرلا رداصملا نم

 . ةيحيراتلاو ةينيدلا اهتميق نع




