
 ١ ة راب ناريزح ١ نيدثالا "١" نددعلا  ةيسماخلا ةننسلا 9 212 1نولز ] - لوزنو [987  [هذال: 0259-16





 ١5/10 ناريزح ١ نينتالا 5١7 ددعلا  ةسماخلا ةنسلا 1-0212 لونم 7 ظبط

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

 -انتثرق- نيس روس يبون 577 * ,نويوذ.عراش ؟١:ناؤنغلا

 ه«يسنرفلا ةفاحصلا ةلاكو  ايدس :روصلا .ف ١١57141 سرافلا سكلت غ1 215 غ ٠ نوقلت زبور ونرو اقوم موعم)

 [ "مام: نرخ 2118 خذ ع خظ 18 . 8لأ16 مدع ذاع خل ع5 ذا .- خ1 خلظاآ1 5. ث.اخ.أ

 ةيسايس ةيعويسا ةيبرع
 دان قما1غفأ1 لع ]1 000.000 2.12. 0. خامل 2115 853 5 01

 5زؤوعم 31 يع لي اوما 9220)()-1]ءانتأاإا كانك -5تكت ع1 عنق تعم
 .٠ 2 3 3 ْةتثإ|'

 م١1 4747 50.40 [ةاعرعن ما عم اهعك 613347 ع لاوع فدصأب :ريرحتلا سئنرو رشانلا
 ]رز نمء[نننع لع ]5 اناا قانون ءأ 16031 ءانع عوق كتدعك

 210105: 51 موف معو جم !" خ27 نع 2[عقذ# 31
 مهمل ل4511 هاذ

 6 هز روت ةذاإمم مق21[ةنكع لغد ]هانم انزع ءا ظانطأ عقخامم - ل" - 67445

 [مدموت 6ع ند طئدصعع مور 51314 ذ.ف. -7720ا) 121-101: 3 ةفد وبا لسن رس | بلف ا : ١ رامبو ص رت: رقي . , 2

 ةعرورإو ط] 1:1 (:1)(2111.1(1314512/-3 نك] ا“ ماك م :[١1] ععاعان» لع 12 غ0ةعا1 مم: الام ظالم م8010 لم 11غ

 مل ودبل ناريزح 7١7 - ١ ددعلا  ةيبرعلا ةعيلطل 1.31 والا نونا“ ةاجحلنا: -  م 07 َئيلطلا ! ة





 فنا

 دسم

 لصافم نم ًاماه الصف ةرهاقلا قافتا لكش
 خيرات يف ةيسايسلا تاروطتلاو ثادحالا
 نم حس ناع لالقتسالا دعب ام نانبل |

 ةحاسلا يف ينطولاو يموقلا رايتلا ةبلغ تاطحم
 ذختا هدعب يسايسلا عارصلا نا امك .ةينانبللا
 كلذل .هلبق هيلع ناك يذلا راسملا نع ًافلتخم ًاراسم
 تارشؤملا دحا قاقتالا اذه رابتعا ىلا ضعبلا بهذي
 لازي ام يتلا ةيمادلا ثادحالا وحن نانبل حونج ىلع
 ىظحي نا نذا يعيبطلا نمف .اهنوتا نم يناعي
 ةقيبرطلا هذهب قافتالا اذه ءاغلإ ثدح
 ةداعا فدهي ليلحتو لمآت ةفقوب ؛:ةيصضوصللا»

 حسرات نم ةبقحلا هذه ىف فورحلا ىلع طاقنلا عضو

 .نانيل

 ..نكلو
 نمض نم ةرهاقلا قافتا رابتعا لعفلاب نكمي له

 ُْق ةيمادلا ثادحالا عالدنا ىلا تدا يتلا تامدقملا

 !؛ نانبل
 ةدداق ةداذد

 يف ةيلهالا برحلا تامدقم نا ربتعي نم كانه

 بادتنالا نلعا حو ١97١ ماعلا ذنم تآدب نانيل

 اهربتعا يتلا قطانملا نم ددع مض نع يسنرفلا
 لامشلا ةبضقآو .توربب ةئبالو : ىهو هنع تخلس

 ىلا هذه مضلا ةيلمع تدا دقف .عاقبلاو بونجلاو
 قطانملا هذه يلاها نيب حلاصملا ىف ضقانت ةدالو
 نانبل ليج «قجتس» ناكس نم ةيرثكالاو ةمومضملا
 ةطساوب ةيريسقلا قاحلالا ةيلمع نأو اصوصخ

 ةداق ةعساو ةضراعم اهضراع ىسنرفلا بادتنالا
 اهؤامعزو قطانملا هذه

 نا ىريف كلذ نم دعبا بهذي نم كانه نا لب
 ىلا اهروذجب دّتمت ةيلاحلا ةينانبللا برحلا تامدقم
 يف نانبل ليج تبرض يتلا ىلوالا ةيلهالا برحلا
 ماظن ةدالو ىلا تداو : +185٠ و 185٠ نيبام ةلحرملا

 .ةيقرضتللا ماظن مو نمو نيقيماعتاعلا

 - 3من يوتا 4188م - 5

 33 8 ا

 رصانلا دبع 5 1 : ةرهاقلا 3
 سا ظفاح هاغلأو

 ينويهصلا ودعلا عم ةيوستلا ىلا ةيعاسلا فارطالل قافتالا قري دل ةياددلا ذم
 هويلا ىتح ايحسنم فقول دفلاز امو

 قافتالا ءاغلإ ىلع كرتشم قفاوت ىلا ةنعملا ةيناندللا فارطإلا تلصو فكك 20

 | يروسلا رسيرلا ةح تدلصم لمذت زياو -
 نائما ل وشف نا دقتعي نم كابه لذ نه رقكا

 نا بجي .ميراتلا ردع اقدحس ةدتمملا ؛يفئاطلا

 .ةمئاقلا ةيلهالا برحلا تامدقم نمض عضوت

 ةعماج يف ثوحبلا ةنجل ورظنم ددردي مل كلذدلو
 فصن ةاسآم ..ربيكلا نانبل» نا لوقلا يف كيلسكلا
 هتردصا بيتكل ًاناونع ةرادعلا هذه تناكو .,نرق

 ةيلازعنالا رظن ةهجو ضرعل اهنم ةلواحم يف ةنجللا
 .اهبايساو ةيمادلا ثادحالا يف ةينانبللا

 روحمت نانبل يف يسايسلا عارصلا نا ةقيقحلاو
 وهو .لوآلا راينلا نيرايل لوح 157+ عاعلا ذحف

 ًايركف هطابتراو مئادلا نانبل لالقتسا ىلا يغادلا
 وهو .يناثلا زادتلاو .برغلاب ايداصتقاو ايفاقتو
 ىلع ةلحرم ينانبللا لالقتسالا رابتعا ىلا يعادلا

 عطقست ملو .ةيبرعلا لودلا رئاس عم ةدحولا قيرط
 يروخلا ةراشب سيئرلا نيب تمت يتلا .ةحلاصملا»
 راعشلا لوح حلضلا ضاير ةموكحلا سيئرو
 دح عضو يف ؛«ارمم وا ارقم نوكي نل نانبل» ريهشلا
 ةتوافتم تاجردب ةحوتفم تلظ يتلا ةدرابلا برحلل
 .نيرايتلا نيذه نيب ةلحرم لك تسح

 ةيفالط تاوناد يسايس عارم
 عارصلا اذه دنتسا ةديدع ةيخيرات بايسالو

 نم داز يذلا رمالا :ةيفئاط تاودا ىلا قياسا

 ًافورظو 0 اهبلا لخدآو نانبل يف ةلكشملا ديقعت
 بادتئالا نا رابتعالا نيعب دحالا عم .ةصاخ
 ساسا ةيقئاطلا لعجب ةرشابم مهاس يسنرفلا
 .يداصتقالا ىتحو يعامتجالاو يسايسلا ماظنلا

 خيرات ذنم ةحارلا .ريبكلا نانبل ةلود. دهشت مل
 عءالحو لالقتسالا دعب تامزالا تفعاضتو .اهنالعا

 ١1945. و “١947 نيماعلا نيب ةيبنجالا تاوقلا

 ةداعس نوطنا اهداق ىتلا ةدسالقنالا ةلواحملا تناكف
 تناكو .يعامتجالا يموقلا يروسلا ٍبزحلا سسؤم
 يروخلا ةراسد دهع دض ترح ىتلا ةضافتنالا

 تناكو .15657 لولنأ ١8 ىف هتلاقتسا ىلا تدأو
 )١157 نوعمسش لدمك دهع دض ةقحالتملا ثادحالا

 مهضعيز ةحلسملا روثلا ىلا تدا دقو ١1558(

 نمريكاتب 15657 ماعلا لالخ (ةيلهالا برحلا اهفصي
 لامج سيئرلا درجف يذلا يبرعلا يىموقلا دملا
 يف ةقطنملا ىف يكارتشالا يبرعلا ثعبلاو رضانلا دبع

 .ةيروسو رصم َنيِب ةدحولا باقعا
 يذلا باهش داؤق لارنجلا تالواحم عفنت ملو

 ١555 و ١58/8 نيبام ةرتفلا يف نانيلل اسيئر حبصا
 يغعامتجاو يسابس بيكرت سيينبسآت ةداعا ٍِق

 يتلا ةيوستلا ىلا دانتسالاب .ديدج يداصتقاو

 عامتجالا لالخ رصانلادبع سيئرلا عم اهارجا

 .ةير وسلا  ةينانبللا دودحلا ىلع امهنيب ريهشلا

 اومهتا نانبل يف يبورعلا رايتلا راصنا نا كلذ
 يف ,ةديدج ةيلازعنا ءانب ةلواحمب باهش سيئرلا
 رايتلا ةدعاسمب نويديلقتلا نويلازعنالا همهتا نيح
 .يموقلا

 بصضخم ولح لرانش سنكرلا ملست ام دنعو
 يف لخدت ةقطنملا تناك .نانبل يف ىلوالا ةسائرلا
 ةدالو تفاضصاو . عارصلا نم ةديدح ةلحرم ةماود

 ارصنع ١956 ماع ةحلسملا ةينيطيسلفلا ةمواقملا

 رصانعلا نم ديدعلاب الصا ةئسدلملا ةحاسلا ىف اديدج

 .ةضقانتملا وا ةكداشتملا
 يف ًاقالطا ددرتت مل ةينانبللا ةطلسلا نكلو

 ةينيطسلفلا ةمواقملا طاشن ىلع ةوسقي قيدضتلا

 تءاحو .اهدنانسب يذلا يموقلا رايثتلا تاطاشنو

 نيرشت يف شوعك لالج لضانملا ةيفصت ةيلمع
 ةطلسلا فقوم ىلع ليلد حضوا 5 يناثلا

 سوعك ناك دقف .ةدمانتملا ةرهاظلا هده نم ةينادبللا

 ةمواقملا يلضانم نم الضانمو ثعبلا بزح يف اوضع

 ةعيبط هتيفصت ةيلمع تزربا كلذل .ةينيطسففلا
 ه _ ١541 ناريزج 5١١5 ١ ددعلا  ةيبرعلا ةغيلطلا



 اهصرح مغر .ةيقيقحلا ةينانبللا ةطلسلا تاهجوت
 .يمسرلا يبرعلا رايتلا ةرياسم ىلع

 ةلملسلا اهلددسن نتاصفقادن

 ةيلمع نا رابتعالا نيعب ذخالا بجي عبطلاب
 رايتلا دض ةينانبللا ةطلسلا اهتسرام يتلا موجهلا
 ةديلولا ةينيطسلفلا ةمواقملا دضو نانبل ىف يموقلا
 اذه نيب ةمئاقلا تاضقانتلاب تمتحا ؛:هضرا ىلع

 ةدرلابو ء:ةهج نم رصانلا دبع سيئرلا نيبو رايتلا
 دض ةيروس يف 1955 طابش ١ ىف تثدح ىتلا
 .ىرخا ةهج نم ثعبلا بزحل ةيموقلا ةدايقلا
 يف : 1551 ناريزح نم سماخلا ةميزه تمهاسو
 ةيديلقتلاو ةيلازعنالا ةيسايسلا ىوقلا شاعتنا
 ذشي ملو .ةقطنملا يف ةيكريمالا تاسايسلاب ةطبترملا
 أشن ةميزهلا هذه ةيضرا ىلعف .ةدعاقلا نع نانبل
 ةنراوم باطقا ةثالث نم /١197 ماع يتالثلا فلحلا
 مض

 دقو .هدا نوميرو :ليمجلا رايب .نوعمش ليمك
 ةسايسلا دض ةحضاو تاراعش يثالثلا فلحلا عفر
 ىلع الماع .يبرعلا ديعصلا ىلع ةنزاوتملا ةيباهشلا
 برعلل ةيداعملاو ةيفئاطلا داقحالا ريعست
 .ةيورعللو

 ةربهشلا هتراغ ينويهصلا نايكلا نيش امدنعو
 2197/8 لؤالا نوناك 78 يف يلودلا توريب راطم ىلع
 لخدب أدب نانبل يف فقوملا نا حضاولا نم تاب

 ةعيبط ىلعو هتيوه ىلع موكحملا عارصلا نم ةلحرم
 .ةيموقلا هتامازتلا

 دايح ىلا وعدي هنا ىثالثلا فلحلا نلعا اذإ
 لجأ نمو .هتمالسو هرارقتساو هنما نامضل نانبل
 ةحلصم ةيآ لبقو رابتعا لك قوف هتحلصم عضو
 . ةينيطسلفو ةيبرغ ىرخا

 ىلا ةديدجح تاوطخ يثالثلا فلحلا كرحتيو

 ىتداحسلفلا دوجحولا ةلاسم ةيدحب انراص خامالا

 اصوصخ .ةريبك ةعرسب ىمانتي ذخا يذلا حلسملا
 ءاحنا عيمج ىف ترج يتلا ةرببكلا تارهاظتلا دعب

 يف ارمتؤم دقعيف ةينيطسلفلا ةمواقملل اديبأت دالبلا
 هماتخ يف عفر .131594 راذآ 4 و 8و ٠ خبراتب انامرب
 اهيف بلاط ولحلا لراش ةيروهمجلا سيئر ىلا ةركذم
 ىلا ءوجللاب اددهم يلودلا سيلوبلاب ةناعتسالاب
 .ةيبلسلا

 دوجولا دض يتالثلا فلحلا تاركذم تذخأو
 رابتلا نأب رعش املك .ىلاوتت حلسملا ينيطسلفلا

 ناسين رهش يفو .ىمانتي دوجولا اذهل ديؤملا يموقلا
 راصنا دض ةريبك ةلمح ةينانبللا ةطلسلا تآدب
 ةمواقملل نيديؤملا نيينظولاو يموقلا رايتلا
 تاقحالمو ةعساو تالاقتعا اهتقفار .ةينيطسلفلا
 ةطلسلا تحتف ةلمحلا هذه نم ءزحجكو تاشفصتو

 ,ةيسطسلفلا ةمواقملا عم ةحلسم تامادص ةيئانبللا

 لمعلل ةددؤملا ةيبعشلا تارهاظتلا تقلطناف

 ريو روصو اديصو سليبارطو توريب ف يئادقلا
 نع ةينانبللا ةطلسلا ناوتت ملو .اهريغو سايلا
 .يشحولا عسمجلاب تارهاظتلا هذه دههحاوم

 ام لتقم ىلا ىدا امم .ناسين 5 و ١7 يف اصوصخو

 .تاثملا حرجو ًاصخش نيتالث نع ديزب

 /١3 نازيزح ١ ب 5١ ددعلا  ةيبرعلا ةعيلظلا-

 قافتالاب كاكشأإلا لح ولح لوزان

 لخانب رصانلا دنع
 رذنت تناك يتلا ةيمادلا تاروطتلا هذه لظ يف

 لخدت .ةيلهالا برحلا تاهاتم يف نانبل لوخدب
 برح ضوخي ناك يذلا رصانلادبع سيئرلا
 ىلع ًاطغاض ينويهصلا نابكلا دض فازنتسالا

 عم قافتا عيقوتب اهلوبق لجا نم ةينانبللا ةطلسلا
 يف حلسملا اهدوجو ميظنتل ةينيطسلفلا ةمواقملا
 ” حيراتب عقو ةكئاش تاضوافم دعبو .نانيل
 ينانسللا شنجحلا دئاق نم لك 8 يناثلا نيرشت

: : 

 دوجولا قيثاوملا نم ربكا ةقيقح نادبل ف ينيطسلفلا

 رساي ريرحتلا ةمظنم سيئرو يناتسبلا ليمأ دامعلا
 ٍريَزو ضاير دومحم نم لك روضحب تافرع
 اقافتا عافدلا رمز و يزوف دمحمو ىرصملا ةيجراخلا

 .«ةرهاقلا قافتا» حساب دعب ام ُِق فرع

 ةثحابلا فارطالا نم ديدعلل قافتالا اذه قري حل

  يبرعلا عارصلل ةيسايسلا ةيوسمتلا نع
 ةحاسلا ىفو ةقطنملا ديعص ىلع ينوبهصلا

 ىلا ةوعدلا نع ىثالثلا فلحلا ناوتب حلو .ةيناندللا
 دض ١959 لوالا نوناك ٠" ىف ماعلا بارضالا
 يموقلا رايتلا ةوق نكلو .هئاغلاب ةبلاطمللو .قافتالا
 سيئرلل ريسبعلا لئقكلاو..ناتبل يف ةدعاضتملا
 ةمواقملل ىبعشلا ديباتلا ىمانتو .رضانلادبع
 لك ءاهضرعو ةيبرعلا دالبلا لوط يف ةينيطسلفلا
 اذه قيقحت قيرط ىف ةرتع رجح تفقو لماوعلا هذه
 .فدهلا

 ثراوكلا نم ديدعلا هعم ًالماح ١191٠١ ماع ءاجو
 ينيطسلفلا دوجولا ةيفصت ةيبرغلا ةقطنملا يف
 سيئرلا نيب يسايسلا ضقانتلا .ندرالا ىف حلسملا
 نالعا دعب ةيننطسلفلا ةمواقملا ةدايقو رصانلا دبع

 درفتو ءريهشلا زرجور عورشمب اهلوبق نع رصم
 تدر ىف هوكراش نيذلا فذح دعي ةطلسلاب دسأ ظفاح

 دوعصو .يوطلسلا مرهلا ةمق نم ١1557 طابش 7

 نانيبل يف ىلوالا ةسانرلا بصنم ىلا ةيجنرف ناميلس
 فلخلا :فاقتلاو يزروس ديبأتو يكربما معدب
 ةيبلق ةبون رثإ رصانلا دبع سيئرلا ةافو مث .يثالثلا
 ةطلسلا تاداسلا رونا سيئرلا ملستو

 ةينيطسلفلا ةمواقملا دوحو نا احضاو ادب دقل

 ةيوسقلا هريس قيرط يف ةعمستر ةبقع تاب جلسنلا
 ةيلمع تناك اذإ و .ةقطنملا ف تادب ىتلا ةيسايسلا
 تربتعا دق ندرالا ف دوجولا اذه نم صلختلا
 يرورضلا نم تاب دقف .ةيقعلا هذه ةلازال ةوطخ

 6 - .١ ن1 401 تحلب مقرات -



 «ةرهاقلا قافنا» صن
 دامع ةنساترب يساندللا دهولا ةرشهاقلا َّق خمتجا !١ 84 (يناتلا نيرعشت) ربيمفون ”" نانتثالا جون ُْق

ا ا
 ا ا ا 

 عافدلا ر يرو: يروق لطحم

 .ةمظنملا سيئر تافرع رساد ديسلا ةسائري ةينيطسلفلا

 لوالا قيرفلا ديسلاو .ةيجراخلا ريزو ضاير دومحم ديسلا ةدحتملا ةيبرعلا ةيروهمجلا نم رضحو

 ةقئلاب امود متت نا دن ال ةينيطيسلفلا ةرؤتلاو ناميل تاقالع ناف ريصملاو ةوخالا طباور نم اقالطنا

 نانبل ةدايس نمض كلذو .ةينيطسلفلا ةروثلاو نانبل ةحلصم هيف امل يباجيالا نواعتلاو ةحارصلاو

 ةيلاتلا تاءارجالاو ءىدابملا ىلع نادفولا قفتاو .ةتمالسو

 ؛ ينيطسلفلا دوجولا
 ساسأ ىلع نانيل يف ينيطسلفلا دوجولا ميظنت ةداعا ىلع قافتالا مت

 نم ةيلحم ناجل ءاشنا .نانبل ىف املاح نيميقملا نيينيطسلفلل لقئتلاو ةماقالاو لمعلا قح - ١

 .ةيئانبللا ةدايسلا قاطن نمضو ةيلحملا
 تاطلسلا عم نواعتلاب كلذو .اهيف نيميقملا نيينيطسلفلا حلاصم ةياعرل تاميخملا يف نيينيطسلفلا

 نسح نيماتل ةيلحملا ناجللا عم نواعتت تاميخملا لخاد حلسملا ىننطسلفلا حافكلل طاقن دوجو- ؟

 كلذو تاميخملا ىف اهديدحتو ةحلسالا دوجو عيظنت ع وضوم طاقنلا دذه ىل ونتو .ةطلسلا عم ةقالعلا

 .ةيسيطيسلفلا دروثلا 0 ا م و

 حلسملا حافكلا لالخ نم ةينيطسلفلا در وتلا ف ةكراسنملاب نايل ف نيميقملا نيينيطسلفقلل حامتسلا

 .هنمالسو ناندل 3 دانس عى دانم 9

 ىنادفلا لمعلا

 قيرط نع كلذو يئادفلا لمعلا ليهست ىلع قافتالا مت

 .بوقرعلا ةقطنم ىلا قيرطلا نيمآت-١ ٠
 .دودحلا قطانم يف عالطتسا روؤرم طاقن ديدحتو نيدنادفلل رؤرملا لدهست ١

 نوؤشلا ٍِق حمهلخدتن مدعو اهتامظنم دارفا ةفاك تاقرصت طبضصن حلسملا حافكلا ةدابق موقت

 9 .ينانبللا شيجلاو حلسملا حافكلا نبب كرتشم طابضنا داجيا-4
 نيدناجلا نم ةيمالعالا تالمحلا فاقدا /

 5 /ي .اهتدايق ةظياوب نانبل يف دوجحوملا حلسيلا حافكلا نسمات طيميعلج مانيلا 0 ١

 ع .ةثراطلا رومالا عيمج لحب نؤكرتشي ةيناذبللا ناكرالا يف حلسملا حافكلا نع نيلثمم نييعت_-” ٠ ١
 ناكرالا عم اهيلع قافتالا متي يتلاو دودحلا قظانم يف ةيسانملا زكرمتلا نكاما عيزوت ةسسارد- م |(

 2 .ةينانبللا 8

 ١ .حلسملا حاقكلا رصانعل لوجتلاو جورخلاو لوخدلا ميظنت 1 0
 .نوريج ةهدعاق ءاغلا إ

 5 .ىئادفلا لمعلل نيومتلاو ءالخالاو ةبابطلا ٌركارم لامعا ينانبللا شيجلا لهسب- 0 ١١

 م .ةرداصملا ةحلسالاو نيلقتعملا نع جارفالا ١١

 ١ اهتايحالص ةسرامم يف رمتست ةنبركسعو ةنيدم نم ةينانبللا تاطلسسلا نا هب حلسملا نمو ١ *١

 ..فورظلا عيمج يفو ةينانبللا قطانملا عيمج يف ةلماك اهتايلوؤسمو 5
 ١ ةروثلا ةحلصمل وه امك نانبل ةحلصمل دوعب لمع ينيطسلفلا حلسملا حافكلا نا نادفولا دكؤب- 5 ١5

 ١ .مهعيمج برعلاو ةدندطسلفلا '
 نر ب ناي حا حسا زوحمي الؤ. ةباغلل ايرس قافتالا اذه ىقيب - /

 تافرع رساي ينيطسلفلا دفولا سيئر ١
 ١133 يناثلا نيرسشت را ربمفون ” 0

 لامكتسا ةريسملا هذه ىف ةكراشملا ىوقلل ةبسنلاب
 تاب نا دعب نانبل يف ةلثامم ةوطخب ةوطخلا هذه
 .حلسملا ينيطسلفلا دوجولا زكارم نم ايسيئر ازكرم

 دروس قف ١يرؤلكلإف» دوحو
 ىداعال ديسأ ظفاح دردصا يذلا رارقلا ءاحو

 ءوض» ةباثمي :ةيروس ف ينيطسلفلا دوجولا ميظنت

 | "خا وحب" نذل أا ىو زترت - 7

 نم كرحتلل :ةرهاقلا قافتا» ىضراعم ةاعدل ؛رضخا
 سيترلا هردصا يذلا رارقلا نمضت دقف .هثاغلإ لجأ
 يديطسلفلا دوجولا تلوح تاميلعت يروسلا

 نم رتكا ..يرولكلوف» دوجو ىلا ةيروس يف حلسملا
 كلذدلو .ينونهصلا ودعلا دض لمعي لعاف دوحو

 نمآي ةيروس عم ينويهصلا نايكلا دودح ,/تمعن»
 يتلا كيرحتلا برح ىوس هركعي مل :مئادو تبات

 نم يناثلا ندرشت يف تاداسلاو دسآ ظفاح اهضاخ

 "اش كو حاعلا

 ييستالا نيكي يربسنتلا حمام خنخت# تادعو
 ةيداعم تاراعش عفرت تناك ىتلا ةيلازعنالا ىوقلاو

 ةيضرا ىلعو .نانبل يف حلسملا ينيطسلفلا دوجولل
 ىلع ءاضقلا ةينانبللا ةطلسلا تلواح قيسنتلا اذه
 نآب رعشت تاآدب نا دعن ١9177, رامأ ىف دوحجولا اذه

 .اهتوفد ذخا تاروطتلاو ثادحالا راطق

 لصوو :دذه اهتلواحم ٍِق تلشف ةطلسلا نكلو

 دوجولا ميظنتل تراكلم لوكوتورب تعقوو ةيفصتلل
 ردرحتلا ةمظنم هللا تدايق عم حلسملا دمات سلع ذلا

 .151/ ورايا /١ حيراتب

 يذلا يىروسلا حاظنلا اضر قافتالا اذه قلي حلو

 راعش تحت نانبل عم دودحلا قالغا ىلا دمع ناك

 ىقالغا ءارحا عياتف ةينيطسلفلا ةمواقملا نع عافدلا

 ترديو .لوكوتوربلا اذه ىلا لصوتلا مغر .دودحلا
 .يرجي امع هاضر مدع ىلع اهنم لدتسا تاراشا ةدع

 , 18517 نيرشت برح تءاخ .ءاوحالا هذه لظ ىف

 ىتلا ةميسحلا تايحضتلا مغر  تربتعا يتلا
 قوطلا لودل ةماه ةلقن - برغلا دونجلا اهلذب
 اذه حضتاو .ينويهصلا نابكلا عم حلصلا داحتاب

 نم لك اهعقو ىتلا تاقافتالا لالخ نم هجوتلا

 ودعلا ةموكح عم يروسلاو يرضملا نيماظنلا
 .ةبكربمالا ةرادالا فارشاو ةئباعربو

 ةدلارعدالل يدرغ ءاطغ

 يوقلا تادب ريطخلا روطتخلا اذه لظ يفو
 ةعساولا حيلستلاو بيردتلا تايلمع ةيلازعنالا
 دوجوللو ةبورعلل ةيداعمو ةيفئاط تاراعش ةعفار
 ىلع ةرداق ىووقلا هذه نكت حلو .حلسملا ينبطسلفلا

 لثمت يبرع ءاطغ نودب ةحارضلا هذهب كرحتلا
 ,يروسلا ماظنلا اهل همدق يذلا ءاطغلاب اساسا
 ةمظنا ةدع فرط نم نلعملا ريغ معدلا ىلا ةفاضا
 .ةقطنملا يف ةيكريمالا ةسادسلل ةيلاوم ةيبرع

 ىلع طوغضلا عيمج لذب بولطملا ناك دقل
 ةدارال خوضرلا ىلع اهرابجال ةينيطسلفلا ةمواقملا
 ينيطسلفلا دوجولا نا اميو .ةيسايسلا ةيوستلا

 نم تاب .نانبل يف اساسا زكرتي حبصا حلسملا
 هذه ِق هر و دب طقغضلا اذه زركرشتب نا يعيبطلا

 .ًاسابسا ةيدرعلا ةحاسلا

 ودعلا دعصي نا ةفداصملا ليبق نم نكي ملو
 دذه يف ينانبللا بونجلا يف هتابرض يف ينويهصلا
 لغتست نا ةفداصملا نم نكد مل امك ؛تاذلاد ةرتفلا
 ريجفتلا ةيلمع ءدبل فورظلا هذه ةيلازعنالا ىوقلا
 ةمواقملاو بتاتكلا نيد ريهشلا مادصلا ناكف .حلسملا
 زومت ١" خيراتب ةناوكدلا ةقطنم يف ةينيطسلفلا

 :تالخدت ةدع دعي فقوت مادصلا نا غرو .

 .لبق امع ةدح تدادزاو لب .تبقب ةبايبسا نا ريغ

 :ةعساو ةيضيرحت ةلمح ةيلازعنالا ىوقلا تآدبو
 رايب خيشلا هدقع يذلا فاحصلا رمتؤملا اهزربا ناك

 لوليأ 71 يف انامري يف بئاتكلا برح سيئر ليمجلا
 ةكرعم حتف ىلا ةرشايم ريغ ةروصب ابعا +4
 8# ةلودلا» نأ نلعا نا دعب ,ةينيطسلفلا ةمواقملا دض

 ا/ _ ١1 ناريزح ١ 515 ددقلا  ةيبرغلا ةعيلطلا



 .«ءانضرا ىلع قيرف فعضأا تحيصا 0

 ١ يف نانبل يف ةيمادلا ثادحالا تأدب اذكهو
 اذه تقيس .ةديدع تاصاقرا دعب : 1919/5 نابسنن

 ىوقلا نيب ةقحالتملا تاكابتشالا : اهنم .خيراتلا
 ,ةينطولاو ةيموقلا ىوقلا نيبو ةيلازمعنالا
 فقورعم لايتغا :سرادملاو تاعماجلا ىف تامادصلا
 .نيينانبللا نيينطولا نم ددع لايتغا .دعس

 ةحلسملا اهتايلمع ةيلازعنالا ىوقلا تآدب دقل

 ميظنت ةداعإو ةرهاقلا قافتا ءاغلإ راعش تحت
 ىروسلا ماظنلا معدو . .حلسملا ينيطسلفلا دوحولا

 يف ةكراشملا دح غلب ًارشابم ًامعد ةحلسملا اهتاكرحت
 امعد اهمتعد امك .اهرزاجمو ةحلسملا اهكراعم
 .ةيبرعلا فارطالا ضعب ًايلامو ًايسايس

 هدحلا 3 ثفلاحنلا

 ينيطسلفلا دوجولل اهتاداعم لالخ نم نكلو
 نانبل ةيوهل اهموهقم عقاولا يف حرطت تناك حلسملا
 يبرعلا نانبل دض ىوقلا هذهف .ةقطنملا ف هرودلو

 تدجو كلذلو .نانبل ىلع ةيبرع تامازتلا ةيا دضو
 يذلا ينودهصلا نايكلا عم فلاحتلا عقوم يف اهسفن

 يف هتاططخم ةمدخلو هتحلصمل اهلالغتسا ىلا ىعس

 نمو .يبرعلا عقاولا لخاد تاضقانتلا ةدح 8

 ةيبناج كراعم يف ةينيطسلفلا ةمواقملا لاغشا لجا
 بابلا حتفل ةمدقمك اهتيفصتو اهكاهنال يدؤت

 اهب حلحب يتلا ةييانتسلا تانويستلا خاما اعساو

 قحلا باسح ىلع هنايكو هنماو ددوجو بسانتو
 .يبرغلا

 ةيضقلا ىلع ءاضقلا وه بولطملا ناك دقل
 بعشلا ةروث ىلع ءاضقلا لالخ نم ةينيطسلفلا

 نم نيينيطسلفلا نيجدت بولطملا ناكو .ينيطسلفلا

 ةلكشم اهنا ساسا ىلع مهتلكشم عم لماعتلا لجأ
 بلاطي بعش ةلكشم اهنا ساسا ىلع ال نيثجال
 .هنطوو هضراو هقوقحب

 تاوقلا) ةيلازعنالا ىوقلا تلشف نا دعبو
 افرط يروسلا ماظنلا لخد ةمهملا هذه يف (ةينانبللا

 ًاحضاو القث عضوو .اهبناج ىلا عارصلا يف ًارشابم
 اهزربا ناك اهتفقك حيجرتل ا نم ديدعلا ْق

 ام نذقنن نا دسأ ظفاح لواحو .رتعزلا لت طاقسا

 نم ناك لشف املو .ةيلازعنالا ىوقلا هذه هنع تزجع

 ىلا ةرشابم ينويهصلا نايكلا لزني نا يعيبطلا
 تاوقلا اهتنش يتلا :«ليلجلا برح» تناكف .ةحاسلا
 ىلا تدأو .19/7 ناريزح يف نانبل ىلع ةينويهصلا
 .توريب نم ةينيطسلفلا ةمواقملا جورخ

 دوجولا نآأل دحلا اذه دنع هتنت مل ةلكشملا نكلو

 .نانبل نم قطانملا رئاس يف يقب حلسملا ينيطسلفلا
 دض يبيرختلا هرود ةعباتمل يروسلا ماظنلا داعف
 ىلع ريهشلا هراصح نشف .ةينيطسلفلا ةمواقملا
 تحئتو فارحنالا حبحسحت حيساب سلئارط ةنيدم

 .سدرحتلا ةمظنم نع نيقشنملا ةيار

 نم تجرخ يتلا ةينيطسلفلا ةمواقملا نكلو

 نا تثبل ام ءسلبارطو عاقبلاو توريبو بونجلا
 ةمواقم ؛ةذفان» ربع ديدح نم ةدوعلاب تحجن

 يف دجاوتت لازت ام تناك يتلا ةينويهصلا تاوقلا
 :ناتبل بودنج

 ومال نازيزص ١ ؟5 نيعلا - ةسوعلا ةعتلظلا:_.(4

 تاميخملا ديضض ؛لمآأ ١ ةمظنم قشمد تكرح

 ةراعتسسا ىلا ؛لمآ» ةداق عرابسو .ةينيطسلفلا

 ةيلازعنالا ىوقلا تناك ىتلا اهتاذ تاراعشلا
 كووذم كيكو ةيكانعللا ثادحالا ةيادب يف اهتعفر
 ىف ؛لمأ١ ةكرح حجنت ملو .ةرهاقلا قافتا ءاغلاب
 سلا يرش ص > هذبشنت نع تزجع ام ذبشنت

 يذلا ةسيشحولا مغر 0 برح ْف تلشفف

 يىرشملا دوجحولا ىلع ءاضقللاهتلمعفتسا

 .هدحو حلسملا دوجولا ىلع ال ينيطسلفلا

 يف ةينيمخلا ةجوملا هتقلخ يذلا يفئاطلا نقحلاب

 يروسلا ماظنلا معديو ءىلوا ةهج نم نانبل
 تاوقلا لخدتبو .ةيناث ةهج نم ايلامو ايركسع
 ْف ةينيطسلفلا عقاوملا دض ايركسع ةينويهصلا
 ةتلاث ةهح نم ةحاحلا تعد املكو ةحرحلا تاقوالا

 .ةريخاو

 دوحولا دص ةرماتملا ىوقلا رطضا :تاميخملا

 ىلا ؛:هتبورعو نانبل ةدحو دضو حلسملا ينيطسلفلا
 ىلا يروسلا ماظنلا داعف .ديدج نم اهكيتكت رييغت
 مامر حملستبي يكل بونجلاو توريب يف عارصلا ةحاس

 .ةردامملا

 ةروطخ تكا تاوطخ
 ًامئاد ًايلطم ناك ةرهاقلا قافتا ءاغلإ نا مغرو

 يبرعلا يموقلا رايتلل ةيداعملا ىوقلا عيمجل
 ديدعلا ناف :نانبل يف حلسملا ينيطسلفلا دوجوللو
 فارطالا نيب قفاوت مايق عنمت تناك فورظلا نم
 .بلطملا اذه ذيفنت ىلع ةينانبللا ةحاسلا يف ةلعافلا

 ىلع كرتشم قفاوت ىلا فارظالا هذه هموت ديت

 هذه ىف قافتالا ءاغلاب ةميساحلا ةوطخلا دذيقنت

 1 .تاذلاب ةلحرملا

 نم .دجاوت نم لفتش مل ةعرسلا هدهب نكما :فيكو
 ؟ قافتالا ءاغلاب رارق رادصال باونلا

 رثكالا ودبت يروسلا سيئرلا عباصا نا كشال
 هذهبو رارقلا اذه ةكريف ةيلمع يف اهريغ نم اريقات
 ةرادالا ءاضرا اهزربا ةحضاو فادهالو .,ةعرسلا
 ةيضقل يداعملا اهفقومب رهاجت يتلا :ةيكريمألا
 فارتعالا مدع ىلع اهرارصابو ينيطسلفلا بعشلا
 نايكلل ءاضضرإ كلذكو ,ةينيطسلفلا ريرحتلا ةمظنمب
 هذه نوكت نا حجرملا نمف كلذلو .ينويهصلا
 ىلع ةروطخ رثكا ىرخا تاوطخل ةمدقم ةوطخلا

 يفو :.ةينيطسلفلا ةيضقلا ليقتسمو نادبل لبقتسفم
 فلم قلغي نل قافتالا اذه ءاغلإا ناف لاوحالا ميمج

 يدؤد دق لب .ءامدلا لسسم فقوي نلو ةينانبللا ةمزالا

 ديزملا ىلاو نانبل ةمزا ديقعت ةدابز ىلا ءاغلالا اذه
 ,قافتا ةلكشم تسيل ةلكشملاف .ةيمادلا ثادحالا نم

 برحلاو .لكك ةقطنملاو نانبل ةيوه ةلكشم لب
 لب .ةرهاقلا قافتا ءاغلا لجا نم اديت مل ةينانبللا

 ءاغلال ةمدقمك .نانبل ةبورع ءاغلإ لجآ نم تأدب
 ةيفئاط تانايك ىلا اهليوحتو لكك ةقطنملا ةيورع
 .:ةيليؤف

 ينانبللا ياونشلا سلجم سيئر نا 1 د
 ءاغلإ ةلأسم حرط دق ناك ينيسحلا نيسح

 نكل .ىضاملا طايش رهش ىف ؛ةرهاقلا قافتا»

 ةجيتن ةعرسب هنيح يف يوط يذلا حرطلا كلذ
 دكؤي امير لب_ يفني ال باونلا نم ريبك ددع ةضراعم
 اهيجومب مت يتلا ةأجافملاو لاجعتسالا ةغيص -
 خيراتيب دحاو بناج نم روكذملا قافتالا ءاغلإ
1 1 . 

 تاذ ةموكحلل ىلعف بايغ يفو تامدقم ةبا نودبف
 ىلعو ..نيعطاقتملا» ءاسضعالاو ليقتسملا سسئرلا

 ضعبو قشمد نيب ةعيرس تالاصتاو تاكرحت ءوض
 سلجمل ةسلج دقع بيترت مت توريب يف فارطالا
 عورشمب باون ةعضب اهل مدقت رضح نمي باونلا
 فدهب) ًافوفلم ,ةرهاقلا قافتا» ءاغلال نوناق
 قيس يذلا نوناقلا ءاغلال عورشم ةقروب (ليبلضتلا

 ةموكح هبجحومب لوخ نا هسفن باونلا سلجمل
 ! ,رايأ 17: قافتا ىلع قفاوت نا نازولا

 رطح ثدح

 ثدح وه ؛ةرهاقلا قافتا» ءاغلإ ناف ..كلذ عم

 ةريثك تافعاضم هل نوكت نا عقوتي ريبك يسايس
 : و ودو يميلقاو لمس يوعتصا نمارثكأ ىلع ةريطخو

 ةيئانبللا ةحاسلا ديعص ىلع ريدك تدك ةيااع

 ءاهبق ةعراصتملا ةيلخادلا فارطالا تاقالعو
 .هلاكشاو عارصلا تاروطتو

  .ةينانبللا تاقالعلا راطا ف رييك ثدح وهو
 ..ةيروسلا  ةينانيللا تاقالعلاو ةينيطسلفلا
 .ةينيطسلفلا ةينروسلاو

 ماظنلا يعاسم راطإ يف ريبك تثتدح وهو

 تابيترت ةماقال ينويهصلا نايكلاو يروسلا

 ع [ "ىلا ىلا ننعرلا# هلخلات



 1 د  هفؤتجلل اق بايك و: .نابش هين
 تي ل 0 ص

 ١ ةره 93 قافنا اهل
 اهندمل ققحت ناي
 20 تت

 : زبل بنج ف لارا عم يما تارت مهاقت

 سس هيج أ

 ةيديطسلفلا تاميخملاو ةمظنملا عم رزاجمو باسح

 ةينمأ ها تآبيترتو :هلك ناّثَجل قإ ةثيعش ةيشماو ةيننايس

 يف وه ايميلقا ارود لوآلل رفوت هيونج يف ةصاخ
 ةمْزا نم ًااددب اجرخم يناثلل رفوتو .هئلا ةحاحلا

 وه امك ليلجلا نمأ هل نمضت ام ردقب يلودلا رمتؤملا
 . .نالؤجلل ةيسئلاب نومضم

 ريغ تاقالعلا راطإ ىف ًاضنا ريبك ثدح وهو
 ندع ننبو ةينيطسلفلا ريرحتلا ةمظنم نيب ةرقتسملا

 نم صاقتنالا هاجنابو .ةيبرعلا ةمظنالا نم
 ىلا امير  ًالوصو ةمظنملل ةيليتمتلا ةيعرشلا
 الثمم ةمظنملا تربتعا يتلا طابرلا ةمق تارارق ءاغلإ

 اميق ريدك ثدح . هلك قبس ام ىل اع امبتنساو « وهو
 رمتؤملا دقغل ةيلودلاو ةيبرعلا يعاسملاب قلعتب
 نوكي لهف .رمتؤملا اذه ةعيبط ديدحت يفو يلودلا
 ما ؟ لاعفو يوق روضح هيف برعلل .ايقيقح ارمتؤم
 لكشت ةرشايمو ةيئانث تاضوافمل راطا درجم نوكي
 تايالولا ةنميهل ًاسيركتو ؛ ديفيد بماك» ل ًادادتما
 ؟ ةقطنملا ىلع ةدحتملا

 .ةريطخلاو ةريثكلا بناوجلا دذه نيب نمو

 ماما فق وتفس

 .«ةيليئارسالا  ةيروسلا, تحاول ١
 .ةينيطسلفلا ةيروسلا تاقالعلا
 .ةيبرعلا  ةينيطسلفلا ديو

 ام ردقب ؛ «ةيليتاربسالا«  ةيروسلا تاقالعلا

 ةمزا يف ًايلاح ءروشحم» ينويهصلا 0 ل
 داجتاب يلخادلا ىتحو يلودلاو يبرغلا طغضلا

 هاجتاب اديدحتو ةيوستلا يعاسمب مدقتلا ةرورض
 طسوألا قرشلا يف مالسلل يود رمتؤم دقع ةرورض
 ددهت ةيلخاد ةيسايس ةمزا نم كلذ نع مجن امو
 يروسلا ماظنلا يناعي ام ردقب ..فالتئالا ةموكح
 يداصتقالا هعضو اهساسا ةقئاح ةمزا نم اضيا
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 قاروا |١ تفتو ةيلودلاو را هتئزعو نايك
 ةينانبللا ةقرولاك .هيدي نيب نم ةيساسا ةيسايس
 اهيف يسايس وا ينما زاجنا يا قيقحت يف هلشف دعب
 ةييبنجالا نئاهرلاو نمالا ديعض ىلع اميسال)
 ىلع برحلا ليشف دعب ةينيطسلفلا ةقرولاو (قافولاو
 ةمدص دعبو ,نيتنسس نم رثكا اهاعر ىتلا تاميخملا

 يف ةريخالا هترود تدقعنا يذلا ينطولا سلجملا
 نيب نم ةينطولا ةدحولا ةقرو تعزتناو رئازجلا
 ًاليوط اهيلع نهار يتلا ةيناريالا ةقرولاو .هنثارب
 ردصمو ءبع ىلا قارعلا دومصب تيلقناف اريثكو
 زازتيا ةدامو ح ومط ردصم تناك نا دعي بعانم

 قشمد مكاح ىلع دوعت ةيزجم ةيلامو ةيسايس
 ! ةينيعلاو ةيدقنلا تادئاعلا نم ريثكلاب

 ناك امك نافرطلا دحب موزأملا عضولا اذه لظ يف
 نواعتلا امهتاكماي نا  ةقباس ةريثك تارم يف لاحلا

 .ةينانبللا ةحاسلا ىلع كرتشم جرخم داجيا لوح

 يا ضفري ريماش لثم ءارزو سيئرل ةبسنلابف ©
 لكشت .ةزغو ةيبرغلا ةفضلا يضارا ةلآسمب ثحب
 امدنسأل ] نانبل بونج ىف ةينمالا تابيترتلا ةيضق

 ,كانه ىلا نيدنيطسلفلا نيتاقملا ةدوع دعب ًايلاح
 لكشت ..[ليلجلا ىلا ةيئادفلا تايلمعلا ةدوعو
 ّق زوفلا هتلتكلو هل نمضي ايسايبسو ادنما اًراجنا

 عم فالخلا تاروطت اهضرفت دق ةمداق تاباختنا يا

 .«يل ودلا رمتؤملا» ةلأسم لوح هبزحو زيريب نوعمش
 هيدل تتاب يروسلا سيئرلا نا كلذ لباقي ©

 كفل ؛ينويهصلا حاتفملا» مادختسا يف ةينغ ةربخ
 يبرغ باب نم رثكا لالخ نم هب ةطيحملا ةقئاضلا
 ْ .ًاضيا ةيبرع باوبا امبرو يلودو

 ةجرد ىلا هتمزا هيف تلصو يذلا تقولا يفف

 نحش نع «ةقيدص» ةيبرغ ةيبوروا رداصم فقون
 ةقئاضلا نم ةلاح لظ ىف ةيروسل ةيئاذغ داوم

 يلود ذوفن نم اهل امب ةرداقلا ةهجلا وه ينويهصلا
 لحآ نم ةددحتملا تانالولاو ادوروا يف طغضلا ىلع

 كفن امي هداجنتاو ماظنلا كلذ ةروص نيسحت

 حتف يف دسأ ظفاح لشف نا دعب ةصاخ .هتقئاض

 ةرشابملا هيعاسم قيرط نع ةلوماملا باوبآلا
 لالخ بريغلا ىلا اههجو يتلا ةرركتملا هلئاسرو
 دمحم ءاصقا نع ءابنالا بيرست) ةيضاملا رهشالا
 ساسآ ىلع انتاطيربل ءاضرتسا ةلواحمك ىلوخلا

 :«لاعلا» ةرئاط فسن ةلواحم ةيلوؤسم هليمحت

 ىلع طغضلا ةلواحمو ..نيلرب ةيلمع دعب ايناملالو
 قالطا عارو ايعبس ةيبنوثجلا ةيحاضلاو هللا بزح+

 .[! ةيبرغلا نئاهرلا ضعب

 نكمت ٠ ,كردشملا جرخملا» وحن هحوتلا اذه نمض

 ارخؤم يروسلا ماظنلا اههجو ةديدع لئاسر ةءارق
 : ةرشايم ينويهصلا نايكلل

 دسأ ظفاح ناسل ىلع ىتح رركتملا كيكشتلا ١
 ءابنا بيرستو .يتودلا رمتؤملا ةعوضومب ايصخش
  يتايفوسلا داحتالا عم رمالا اذه لوح فالخلا

 نابكلاب هفارتعاو «سيقلل» ديسآأ ظفاح ثيدح - ؟

 ! «ةلودو ًاخيراتو ًايعش» 0

 نم بيبا لت ىلا رتراك اهلمح يتلا ةلاسرلا -
 ظفاح نع اهيف لقن يتلاو ةريخالا هترايز يف قشمد
 ةرشايم تاثداحم ءارحاب اديعشس نوكآس» هلوق ديسأ

 ! «يل ود رمتؤم راطا يف
 دوهب نيموكحم ةسمخ نع جارفالا ىلع همادقا : 

 رتراك ةرايز لالخ كلذو .ةيروس يف نينوجسم اوناك
 اهلمح ينلا ةلاسرلل معد نوبرعكو

 ريخالا ركذ امك) رتراك ماما دسأ ظفاح فصو- ه
 ميحانم لامعال (,مياتلا» ةلجم هترشن يذلا هلاقم يف
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 ! ررقف ..ررقي نا ةودارآ : ينانيللا باونلا سلجم

 ررحت تالاضن» اهنأب ,نوغرا» ةمظنمو نغيب
 مالا ىه ةروكذملا ةمظنملا نأد املع ..«ىنطو
 ميحانم هسساأ يذلا يلاحلا . دوكيل» لتكتل ةيعرشلا

 قافتا» ءاغلإ ىتأب تايظطعملا هذه ءوض ىف
 مهافتلل ةمدقمك .ةريبكو ةريخا ةلاسرك ,ةرهاقلا
 دوجولا لوانتي ٍبونجلا يف ام كرتشم :ناجنا» لوح
 ةيدقاعت ةينما تاييترتل ءيهيو كانه ينيطسلقلا

 .نالوجلا يف راج وه امك
 رفو يذلا ؛يروسلا» هجونلا اذه جئاقن نكل

 ءاغلإ اهرخا ةريثك ةقبسم تاعفد ينويهصلا نايكلل
 يروسلا ماظنلل ةبسنلاب ىقبت ,ةرهاقلا قافتا.
 رطخالا بناجلا ةجلاعم يف هحاجن راظتناب ةروجحم

 يف ؛ينيطسلفلا دوجولا: وهو عوضوملا نم
 3 دوجولا كلذ ىلع ءاضقلا نودبف .بونجلا

 اذه يف يروسلا ماظنلا ةمزا ىقبت اهتاميخمو اديص
 نم هيلع طغضلا دادزيب امير لب .اهلاح ىلع قاطنلا

 ةرماغملا هاحتاب هزفاوح ديعصتل ةديدع تاهحج

 بونج ف نيينيطسلفلا دض ةيومد ةيوفصت ةيلمعب
 : .نانبل

 انهو ةينئيطسلفلا  ةيروسلا تاقالعلا اي
 ةيسابسحو ةروطخ رثكالا عوضوملا ىلا ىقآن

 كردي ئذلا ماظنلا اذهف .يروسلا ماظنلل ةيسنلاب

 دقو  هبدب نيب يهو ةينيطسلفلا ةقرولا ةيمها امامت

 يهو اهتروطخ عبطلاب كردي  اليوط كلذ رمثتسا
 ىلع ةريخالا تاروطتلا دعب اميسال .هيلع ةدرمتم
 ىلا ةيلاضنلا ةدوعلاو تاميخملا دومص ديعص
 ةمظنملل ةينطولا ةدحولا ديدجتو ةينانمللا ةحاسلا
 ؛رشفظملا قارعلا عم ةينيظسلفلا ةقالعلا زيزعتو

 ةينرئازجلا ةيتيطسلفلا تاقالعلا روطتنو

 تاقالعلا ددحتو ٠ ؛ةيببللا ةينتبطسلفلاو

 .ةيتانفوسلا ةيئنيطيسلفلا
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 امو تابطعملا هزهب ريرحتلا ةمظنم تلوحت دقل
 ناديل يف ةيلخادلا عاضؤالا ىلع ةرشابم راثا نم اهل

 ردص ىلع مثجي يقيقح سوياك ىلا .ةيروسو
 هتمجرتو تافرع رساي همسا .ةيروس يف نيلوؤسملا
 تاميخملاو ,ةولخلا نيغ» يه ضرالا ىلع ةيلمعلا

 .ىرخالا
 نم.يروبسلا ماظنلل رخا اعفاد نفوس عقاولا اذه

 يف ينيطسلفلا ىلاضنلا دوجولل يدصتلا لجأ

 ىلع دعاس يذلا وه دوجولا اذه رابتعاب .نانبل
 يذلا ىرخالا ةينندظسلفلا دوقلا تابطعم لك ءابحا

 اييرعو ايلحم ةيسايسلا ةحاسلا ىلع ةوقي تزرب
 .ايلودو

 هلك كلذ نم اقالطنا ةرهاقلا قافتا» ءاغلا يتابو
 ةيساسا جئاتن اهل ةيدسا ةوطخك

 يعرشلاو ينوناقلا ءاطغلا عزد ديعص ىلع - ١

 قو ةماع نانبل ف ينيطسلفلا حلسملا دوجولل
 .صاخ لكشب تامدخملا

 نانبل يف ةديدع تاهح ةوشر ةلواحم  "؟

 ةكرغملا يف اهتدعاسم ىلع لوصحلا وا اهدييحتل
 .ٍ اديدحت ىه تاهجلا هذهو نيبينيطسلفلا دض

 و شيجلاو ةينانبللا تاوقلاو ةيروهمجلا ةسائر
 ةيفناطلا ىوقلاو تامظنملا زم اهب ذولي نمو .لمأ»
 .ىرخالا

 ىرخا ةيبرع ةمظنا نم حضاو برقت ىعسم * 
 ريرحتلا ةمظنم ىلع طغضلا ىف ةرشابم ةحلصم اهل
 .ةلحرملا هذه يف

 دقل ٠ ؛ةيبرعلا» - ةينيطسلفلا تاقالعنلا -
 جناتن نم ةديدع ةيمسر ةيبرع فقاؤم تفشك
 نا .ينيطسلفلا ىنطولا سلجملل ةريخالا ةرودلا

 نم رثكا لبق نم ريرحتلا ةمظنمي ءاصب رت» كانه
 ساسا ىلع موقي ناك ضيرتلا اذه ناو ..يبرع ماظن
 ةيعرشلاب يمسرلا يبرعلا فارتعالا بسانتي نا

 اريثك لوبقملاف . اهتوق عم ايسكع ةمظنملل ةيليثمتلا
 ءافخال ةياهتلا ىف رطضصت ةفيعض ةمظنم وه

 اهبلا لضوتب ةدهاعم وا قافتا يكا ىلع ؛اهتدعرش»

 ضوفرملاو ةيوستلا نع ثحبلا قايس يف نورخآلا
 نا ةيليتمتلا اهتفضي ةرداق ةيوق ةمظنم وه اربتك
 ىندالا دحلل ةققحم نكت مل ام جئاتنلا كلت ضفرت

 .هكوشحو ناظسنف عش جلانكم نم يدظؤولا
 يف هسفقن نع فسك ىدلا ىيمسرلا فقوملا اذه

 لالخ نمر وطتي هنا ودبي .كاتهو انه ةوطخ نما
 ةيلودو ةيميلقاو ةيبرع تاروانمو تارارتبا .ةكبش
 يل ودلا رمتؤملا نع ريرحتلا ةمظنم داعبتسا داحتاب

 ديدهت يه هداجتالا اذه يف ةيزكرملا ةلاسملاو
 قافتا» ءاغلإ يتاي انهو .ةمظنملل ةيليثمتلا ةفضلا
 يف ىدا يذلا نامع قافتا. ديبمحت دعب ..درهاقلا

 ةمصاع نم رثكا لواطت خانم فاو هناغلا ىلا ةئاهنلا

 اهيتاكمو اهتادابقو ريرحتلا ةمظنم ىلع ةنيرع

 رمتؤم دقعل ةيراجلا تالوادملا نمضو .اهتاسسؤمو
 يناي ..تاوئس ةدع ذنم الجؤم ناك ديدج يبرع ةمق
 تاهج ىدل دادعتسا دوجو ىلع رشؤمك ءاغلالا اذه
 تارارق ةعجارملا يروسلا ماظنلا اهتمدقم يق ةلعاف
 ةمظنمب تفرتعا يتلا ١9/14 ماع طايرلا ةمق

 .نيطسلف ىعشل اديحوو ايعرش الثمم ريرحتلا
 اهبق ذختا ىتلا ةينساسالا رواحملا ىه دزه

 باون نم ددع هيجوت ةوطخ و ماظسملا
 اهلك ىهو ..ةرهاقلا قافتا, ءاغلال ىناندللا سلجملا
 2 ةعساو تافعاضم تاذو ةريطخ رواحم

 ام نيريثك نا ودبي .ادحاو انيش كانه نكل
 سوردلا ةرثتك مغر هباعيتسا نع نيزجاع نؤولازي
 ءينشلا اذهو ةيضاملا تاونسلا لالخ اهزرفا يتلا
 ريرحتلا ةمظنمل ةوقلا ةدعاق لكشب يذلا وه
 ةيبرعلا تافارتعاإلا ضرف يذلا وهو :ةينيطسلفلا
 سكعلا ننتيلو اهم ةيلودلاو

 اهتررفا ةصاخو ةديرف ةغيص وه ءيشلا اذه
 بعشلا اذه فورظ لالخ نم نيطسلف بعش ةيرقبع
 ابهسيرغت يتلا :ةبعضصلا 'ةيعوضوملا طورشلاو
 ءالولا ةدعاق ساسسا نوكب نا ىلع موقت ةغيص
 رمر نوكيد ناو لخادلا يف ريهامجلا ىدل .ينطولا
 بمطو ج1 هذاك | :جوطتخخلا لق :جيحبسحتو كوول اذه
 اهتيعرش ةمظنملا ىلع ركنت نا لواحت يتلا ةيبرعلا
 ىدل اهل ءالولا ردصم قحس ىلع درداق ةيليثمتلا

 يف دوقلاب هقحست نا تعاطتسا ناو لخادلا ريهامح

 يذلا ينويهضلا ودعلا الو ..هريغ وا نانبل تاميخم

 ينيطسلفلا ينطولا ديسجتلا ةيفصت فدهتسي
 هتياع ىلا لوصولا ىلع رداق ريرحتلا ةمظنمب لتمملا
 نم كلو ربعو سنون لج ةحراغو ناجملل ةوزغ مغر
 .ةرركتملا تاقحالملا

 فيسدكيسو .ىقنالا يه ذديرفلا ةعبصلا دده نا

 نع ينيطسلفلا لاضنلا نم لينلا نولواحي نيذلا
 لك نا ..كلذ ربغو تارارقلاو تاقافتالا قيزمت قيرط
 ام .قرو ىلع ربح درجم يه تارارقلاو تاقاغفتالا دده

 ليتمتلاو ةوقلا ساسآاب اهطابترا نم اهتوق دمتست مل
 ! ةميق الو اهل نزو ال . :هنودبو ..ينيطسلفلا

 ردد نابدع
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 نيعويسا ةيروس لهما ينودهصلا نادكلا

 ةامح ةنددم تمحتقا ىتلا ةيروسلا تاوقلا

 بسادملا تقولا راظنناب اديص ةباوب دنع فقت

 ايطاابتخ -يروس برك
 ' لؤاستو ةهدج نم رثكا ىلع

 ؛ قافنالا ءاغلإ ىلع ليمجلا قدصي لف

 - زك دوخأإ نحربززإا كنان“ ا ]1

 ال ةلئسالاو :ةيبرغلا توريي يف يروسلا
 دقو .ةوطخلا هذه تاياهن لوح مسترت لازن

 يضاملا رياربف / طابش "1 يف من يذلا لخدتلا تقفار
  ةيكريمالا ةقفاوملا اهزريا ةريثك تامولعم
 ىتأي ةددحم تامهم ذيفنت لباقم هيلع ةيليئارسالا:
 بونجلا يف ينيطسلفلا دوجولا ريمدت اهتمدقم يف
 تاوقلا هترصاح نا دعب ةيبرغلا تورييو يبامبللا
 قشمد تلواحو عاقبلاو لامشلا يف ةيروسلا

 ف اهتلكس يتلا ةهيجلا لالخ نم ايسايس دراصتخا
 ةلواحملا تهتناو .:ىنيطسلفلا ذاقنالا» ١98 ماع
 .لشفلا ىلا

3 
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 ةرقلام كبهعت“ لسخلا عما

 .يركسعلا لخدتلا تقفار يتلا تامولعملاو
 ةوطخ خةوبلا اهيلع بدجت .تانهكتو ةلئسا اهتقفار
 ةمظنمو .نانبل ناب دقع ىذلا /ةرهاقلا قافتا» ءاغلا
 نم نؤكي دقو ١14554. ماع ىف ةينيطسلفلا ريرحتلا
 ام ىغلا «”نانبل يف يباينلا سلجملا نا» ل وقلا لهسلا
 يتلا ةيركسعلا تاروطتلا لعفب ايلمغ يغلم وه
 نكل ١9/7 ماع يف ينويهصلا حايتجالا ذنم تلاوت
 ترصا يتلا يه قشمد نا ذإ .كلذ ريغ ةروصلا

 ناف اذهلو .«ةرهاقلا قافتا» ءاغلإ ىف تددشتو
 ةئرويسلا تادهعتلا ذنفنن ةبادب وه نآلا ءاغلالا

 نييموروالا ءاطنسولا ربع بيبا لتو نطششاول
 تارايزب ريكذتلا نكمجو :نيبكريمألا نيلوؤسملاو
 .يبياك ةنلو قتاسلا ةيكريمإلا :تارباخملا سيئر
 نونرف لارنجلا ةدحتملا ممالا ىدل يكريمالا بودنملاو

 نوؤشل ةيكريمألا ةيجراخلا ريزو دعاسمو زرتلوو
 ادع , اربي .قشمد ىلا يقروم دراشتير طسوالا ىرشلا
 اياضق ىلع اهعيمج تروحمت يتلا ةينلعلا تارايزلا
 نئاهرلاو نانبل يف ينيطسلفلا دوجولا ' اهنيب ةدع
 ناسيكلا عم ةرشابملا تاضوافملاو نويبرغلا
 سيئرلا ةرايزب تارايزلا كلت تجوت دقو .ينويهصلا
 قسشمد نم داع يذلا رتراك يميح قباسلا ىكريمالا

 يف لوخدلا ىلع دسآ ظفاح يروسلا سيئرلا ةقفاومب
 تحت ينويهصلا نايكلا عم ةرشابملا تاضوافملا
 ىلودلا رمتؤملا ءاطغ

 ةيمها لقت ا يتلا هتاياسح يروسلا سيئرللو
 نايكلاو ةيكريمالا ةدحتملا تايالولا تاباسح نع
 .ةينيطسلفلا ربرحتلا ةمظنم عص ىنوييصلا

 ةينيطسلفلا تاميخملا دض اهضاخ ىتلا بورحلاف
 ايرح تسبىل اهنا تحضوا .ةددبعتم لحارم ىلع

 يه.لب :نيرحتلا ةمظنم ىلع ةيروسلا ةنميهلا طنسبل
 نطتشاول ةيروسلا تادهعتلا قاطن فق رودت بورح
 نولو ؤسم اهدقع يتلا ةقفصلا قاطن يفو :بيبا لتو
 سيئرلا عم نويبوروا نوثوعيمو نويكريما
 جايتجالا لامكا ىف ةقفصلا صخلتتو .يروسلا

 يف حجني ملو .1147 ماع يف مت يذلا «يليئارسالاو
 يروسلا سيئرلا ىلوتف ,ينيطسلفلا دوجولا ريمدت
 يف مت .ة1* ماع يف سلبارط برح دنم هتلفصت

 1985و ١986 ىماع نيب ام تلاوت ىتلا بورحلا
 تلاط يتلا تالايتغالاو لاقتعالا تالمح نع الضف
 ةيضقلا عم نيفطاعتم نينانبل نينطاومو تايصخش
 .ةدنتبطيسلفلا

 كدسخملا لوح ةشادكلا
 دعب الا تب مل ىرويسلا ىركسعلا لخدنلا نكل

 دعبو .يناثبللا بونجلا يف ًاصوصخ .ةينيطسلفلا
 هيش للش ةلاحب نانيل ف ىروسلا رودلا بيضا نا

 رقهقت نكم دقو .بارعلا رود هيف يروسلا سيئرلا
 بينا لتو نطنشاو هعفجارتو يىروسلا ذوفنلا

 نا كلذ .دوقلا عموم نم يروسلا سسدئرلا ةضوافم

 اديصو ةنينرغعلا توريب ىلا ةدوعلا ليباقم ةدندع

 ادكهو .يىل ودلا رازايلا ةحاس ىلع هرود ةداعتسال

 -6 حايتجالا نم يناثلا هجولا وه يروسلا لخدتلاف

 ددعلا  ةيبرغلا ةعيلطلا 5١5 ١ ناريزح 19مة١ا_ ١١



 و
 يف مت يذلا ,ةرهاقلا قافتا» ءاغلإو .«يبيئارسالا»

 ةيعرشلا ككفت اهزربا .ةيعيبط ريغ فورظ
 ىمارك ديشر ةموكحلا سيئر ةلاقتساو ,ةينانبللا

 ةينرطسلفلا تامدخملا ريمدتل ةيرويسلا ةمدقملا وه

 ىركسع دوجوك اديصو توريب.يف اهتيفصتو
 يكريمالا ططخملا ناب ًاضيا لوقب ضعبلاو . يسايسو
 يتيطساهلا دوحولا لقند يضقي ٠ «يإبتاريسالا» 0
 عاقبلاو لامشلا ىلا بوفجلاو توريب نم يرشبلا
 لحآ نم ندرالا ىلا نيدنيطسلفلا لدحرتل ةمدقمك
 .ليدبلا نطولا ءاشنا

 ةيروسلا تاوقلا نا .قايسلا اذه يف .ظحاليو
 ىلا ةيدؤملا لخادملا دنعو راطملا قدرط ىلع تزكرمت

 تمكحا نا دعبو .توريب يف ةينيطسلفلا تاميخملا

 تلقنو :اليتاشو ةنجاربلا جرب يميخم لوح قوطلا
 نوجسلا ىلا نيينيطسلفلاو نيينانبللا نيلقتعملا
 وحن ةيروسلا تاوقلا تمدقت .قشمد يف ةيروسلا
 : يرشملا ينيطسلفلا لقثلا ثيح اديص ةنيدم

 ةيدويرته تيرا ةققاؤم ًايسايسو ًايركسع
 نا ةيبرغلا سيلاوكلا ضعب د يق تامولعم تددرتو

 ةيروسلا تاوقلا مدقت يف عنامي ال ينويهصلا نايكلا
 يتلا ةيبونجلا قطانملا عيمج ىلاو روض ةنيدم ىلا
 تامؤلعملا هذه تدحو دقو .«ىلهشارسسالا١ نمالا ددهت

 - ةيربلا  ةيوجلا ةشامكلا ىف ةيلمعلا اهتمجرت
 تامسدخملا هيما لوك قوطلا تبرض يذلا ةيرحنلا

 ,ةيليئارسالا». تارئاطلاف . ادص ْق ةيسنيطسلقلا

 .ةينيطسلفلا تاميخملا ىلع ًايموي .وجلا نم ريغت

 نم اديض رضاحت «ةيليئارسألا» ةيبرحلا قراوزلاو
 ربلا نم اهرصاحت ةيروسلا تاوقلاو .رحبلا
 تاميخملا نأب ديفت ةيركسعلا تاريدقتلاو
 نم رتكا دمصت نا عيطتست اديص يف ةينيطسلفل ذلا

 .يرحبلا  يربلا - يوجلا راصحلا .هجو يف ةنس

 رذدغلا تابوص لع اندوعت : ع ل

 أب ذا نكشه ؟ 17 ددعلا - هنن ىلا ةكتطلا ب 7

 يتلا ةعيبظفلا رزاجملاو عورملا ريمدتلا نم مغرلاب

 ناف كلذلو .ًايموي ةينويهصلا تارئاطلا اهبكترت
 فاوتسو .اعقوت رثكالا ةوطخلا نوكي فوس حايتجالا
 آلا فقت يتلا ةيروسلا تاوقلاو .ةيروس اهالوتن
 ايهما ونا بونجلا ةمصاع لخادم دنع
 تايلمعلا ةهجاوملو عراوشلا برحل اصيصخ تدعا
 ماحتقا يف كراش نا اهضعبل قبس دقو ؛ةيراحتنالا
 ماع اهيف رزاجملا باكتراو ةيروسلا هامح ةفيدم
 قشمد عفدت نا ةينانيل رداضم عقوتنو .7

 نبع يميشس ةيساهمل عما ةيضجلع نم تيادحوب
 تاوقلا محتفت د نا لبق اديص يف هيم هيملاو ةولحلا

 .ةنيدملا يف نمالا ضرف ةجحب نيميخملا ةيروسلا
 ,ةيليئارسالا» تاوقلا كرتشت نا دعبتسملا نم سيلو
 ةفرشملا نيرِح سولاف رفك ةهبج ىلا تمدقت يتلا

 ةيروسلا تاوقلا زجع لاح يف ةكرعملا يف .اديص ىلع
 - ةيركسع ةدقع لكشت يتلا ةنيدملا ماحتقا نغ

 ينم نا يروسلا ماظنلل قيس ذإ ءقشمدل ةيسايسو
 ءاربخلا ضعبو .1515 ماع يف ةريبك ةميرهب
 ايافخلا ىلع نيعلطملا نييسايسلاو نييركسعلا
 ةيروسلا  «ةيليئارسالا» ةشامكلا نع نوثدحتي
 نا لوقد نم ةمتو .اهيدح نيب تاميخملا عقتس يتلا
 ره داحتا ُِق مدقتت فوس ةينويهصلا تاوقلا

 ىلا الوزن نيزِج_- سولاف رفك ةقطنم نمو :يناطيللا
 ةيروسلا تاوقلا مدقتتف ءاديص فرش ىرقو تادلب
 عضم ةجحب تاميخملا حايتجاو اديص هداجتا يف
 ةمصاع ىلا ةدوعلا نم ؛ةيليتارسالا» تاوقلا
 يرجي يتلا ةشامكلا ققحتت كلذبو .بونجلا

 .اهنع ثيدحلا

 اههاجتاب قامو
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 ايبيل هماهتا رارسا

 ماسلا

 قيرط نم تابقعلا ناليزت فوس بيبا لتو نطنشاو
 سيئرلا نكل .ةحيحص يرؤسلا يركسعلا لخدتلا
 نم مغرلاب ريمدتلا رامث فطق عيطتسي نل يروسلا
 ناف اذهلو .هل ينويهصلا نايكلا اهرفري يتلا ةلظملا
 يف بيبا لتو قشمد نيب مومحملاو نزاوتملا قباسنلا
 هقنعا سدلو .هتورذ غلبب تاميخملا ةيفصت هاحتا

 هلقا سدل امك :ةينودهصلا تارئاطلا لحدت هلقاو

 لوح ةيروسلا تاوقلا هبرضت يذلا يربلا قوطلا
 نيب نزاوتملا لخدتلا قابس عطق دقو . اديص ةئيدم
 تامولعم ثدحتت نإ .اديعي اطوش بيبا لتو قشمد

 نيعوبسالا ْق متي فوس تاميخملا حابتجا نا ة دكؤم

 سيئرلا ىلا هجو .ًايليئارسا» اريذحت ناو .نيلبقملا
 ةسمخ لالخ تامدخملا حابتحا ةرورضيب يرويسلا

 ةرطضم اهسفن دجت فوس ,ليتارسا» نال .ًاموي رشع
 اهعجارتو ةيروس ددرت لاح يف حايتجالا ذيفنت ىلا
 هنا ودبي يذلا يروسلا سيئرلاو .اهتادهعت نع
 فورظلا لظ يف .ةيركسعلا ةيلمعلا ذيفنت نع زجاع
 مدق  يتايفوسلا فقوملا ةصاخ  ةيلودلاو ةيبرعلا
 نم ففخت نا نكميد ةيدهك ,ةرهاقلا قافنا» ءاغلإ

 ىلع رومالا نكل ةيدويهصلاو ةيكريمالا تابلطلا

 نأ آد . قويشمد درظتدن امم !دبقعت رثكا تءاح ضرألا

 عاغلا دعب ةنرويس ىلا لصو ىل !دتارسنالا ةيوودحتلب

 ريمدتو بوثحلا حابتحاأ رارق 31 د ءاحو قافتالا

 ؛«لدجاتلل لاحم الو ذختا دف ةينيطسلفلا تاميخملا

 حايتجالا نم ليدبلا نا نانبل يف ددرتي كلذلو
 نم .يروسلا حايتجالا نوكي فوس «يليئارسالا»
 ةكرحتملا لامرلا ىف ةيروسلا تاوطخلا ىلاوتت انه
 ءوضلاو ..ينانبللا عقنتسملا» يف ًاقرغ دادزتو
 تاميخملا حايتجال ةيروسل «يليئارسالا, رضخالا
 نع يبرغو يكريما تمص عم قفاوتي .ةينيطسلفلا
 اهنأب ايبيلل ةيروس تاماهتاو نييبرغلا نئامرلا
 هذه نم ةيروس فادشا ىلوأو .مهزاحتحا يف فرط

 نم تففح ينخلا برغلا سلئارط جارحأ تاماهتالا

 رساب ةينيطسلقلا ريرحتلا ةمظنم سيئرل اهتاداقتنا
 يذلا رمالا اهفقاوم ضعب يف رظنلا تداعاو تافرع

 .اهتسايس ف ةديحو ؛ةيروس لعج

 نووخألاوطالددج
 ,ةيليشارتسالا,  ةيكريمالا ةلظملا يفكت له نكل

  يركسعلا عورشملا ذيفنت نم ةيروس نيكمتل

 باضت له ما 9 ةينيدطسلفلا تامدخملا دض يسايسلا

 ةحيسلا طرقت ةيركسع ةسكنيب ةيروسلا تاوقلا

 عاقبلا ىلا ةيبرغلا توريب نم اهباقعا يف ؛:ةيروسلا
 ؟ لامشلاف

 مث .1915 ماع ذنم ةينانبللا ةمزالا انلمأت اذإ
 .هالتامو 7 ماع ْق يىنوبهصلا حابتحالا ةيرحجت

 يف بالقنالا ناو :ةدعبتسم ريغ ةسكنلا نا ظحالن
 .مئاقو لمتحم رما راودالا لدايتو تافلاحتلا

 ةحاسلا ىلع 1941 ماع يف نيبعاللا نا ًاصوصخ

 ماع لثم اوسيلو سوؤرلا وفوشكم .ةينانغبللا
 تطلتخاو قاروالاو راودالا تلخادت امدنع .,! 5

 تاوقلل يلاملا معدلاو ةيلودلاب ةيبرعلا مضاوعلا
 .ةيسايسلاو ةيدنمالا عيراشملاب ةيرويسلا
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 ةنروسلا  :ةنليثارتسالا ةيّسامكلا اددنص

 هجاوت ىحلا ةئناتنللا تادفقعتلا زرنا لحلو
 ديلو و قشمد نيب رتوتلا كلذ وه :ةيروسلا تاوقلا
 ناك يذلا يروسلا  يطالبنجلا رتوتلاف .طالبنج
 ةطقن ىلا لصوو روطت روهش ةتس يلاوح ذنم ًالوجخ
 ةيسانم نم رثكا ف هنع طالبنج ربع دقو .مادصلا

 ةيركسل انو فسالل اندوعت دقل» : هلوقي ءاوبس

 ةيروس هتيلاطمب وا ..ردغلا تايرض ولع ردقلا

 :هترداص وا هتزجتحا يذلا حالسلا ميلستب
 دوطخ دانا اريتعم «ةرهاقلا قافتا» ءاغلإا ىناقتناب و

 يف لواح يروسلا ماظنلا نا يفحي الو دريطح

 امدنع هضيورتو طالبنج عيوطت ةقباسلا لحارملا
 نم ةحلسم رصانع دنحت ةيروسلا تاريداخملا تناك

 قظانم ىلااهب عفدتو . .اهل ةبلاوملا تايشيلبملا ضعي

 فدهب تابارطضالاو ىضوفلا ثادحال ليجلا

 تلواح دقو .ايسايسو ايركسع طالبنج ميجحت
 ىلع بغللاب ةيزردلا ةفئاطلا ةدحو قيزمت قشمد
 فدهب يئالسرالا  يطالينجلا عارصلا لابح

 ٠ ةيلاتلا فادهالا قيقحت

 ىوقلا درثعب يلاتلابو يزردلا فصلا قيزمت ١

 طالبنج عم فلاحتت يتلا ةيبزحلا
 ميظنتلا نيبو هنيب مئاقلا فلاحتلا كف  ؟

 .اديص ىف دعس ميفطصم ةماعزب ىرضانلا يحفل ١

 ةيبرغلا توريب نم يطالبنجلا ذوفنلا درط - ٠١
 .ةيروس عم نينواغتملاو يرب ىلع ةرصقو

 دض برخلا ىلا طالبنج جاردتسا - 4

 - مالنا قيرثلتا ىاتكرتات - [5

 تامولعملا هيف ثدحتت يذلا تقولا ىف نيينيطسلفلا

 ريرحتلا ةمظنم نيبو هنيب تاقالعلا روطت نع
 يف ةيروسلا تاوقلا نع طغضلا فيفحت 5

 .ةيبرغلا توريد

 ططخملا ةهجاوم يف تلاوت تاجحافملا نا ريغ

 دقع يف ًايسيئر ارود وكسوم تبعلف .يروسلا

 .ضازرجلا يف ريخالا ينيطسلفلا ينطولا سلجملا

 دماادتعب فام يييسملا + يزردلا بيكا تع الضف .ريرحتلا ةمظنمو طالبنج نيب براقتلا قمعتو
 «ةينانبللا تاوقلا, دئاق ةقفاومو نوعمش ينادو

 ظالبتج نيب فلاحبلا خيسربو ,عجعج ريمَس
 ينطو عورشم ىلا ءامتنالا مكحب دعس ىفطصمو

 نم .اضيا ةدحاولا ةيفارغجلا مومهلا مكحبو .دحاو
 ف ءنابقلا ةضيب» هنا ىلع طالبنج رود ىلا رظنُي انه
 يف ةلبقملا ةكرعملا نا يلا رظني امك .مساحلا فطعنملا
 خمساحلا فطعنملا يف اضيا نانيل عضت فوس اديص

 ديلو ةماعز ةقطنم فوشلاب اديص ةقالع مكحب
 هنا ىلع هيلإ ؛ليئارسا» رظنت بونجلابو .طالبنج
 دودحلا نافل ةبينمالا تاييترنلا ىلا لخدملا

 .ةيلامشلا

 يكارتشالا يمدقتلا بزحلا سيئر نا ظحالملاو
 دض فقوم .رخآ ىلا تقو نم نلعي .طالبنج ديلو
 .نانمل ىل اع ةنمدهلا تالواحمو ةيروسلا ةساسسلا

 عم قيانسلا هفلاحت نا طالبينح نم نويبرقم دكؤتو

 لالتحالا بيمسب الحرم ناك يروسلا ماظنلا

 اما ةينانبللا ةيسايسلا يف هحجتاتنو ٠ يايئارسالا»

 قلخ لواحت ال نا ةيروس ىلع يغبني هناف نآلا
 ىلع اهضرفت ةيئانبل تاماعزو ةيسايس تادايق
 عم لحرت فوس تادايقلا هذه نأل :نيينانللا
 .,ةلحارلا ةير وسلا تابايدلا

 معدب يظح يذلا يطالبنجلا فقوملا نا كشالو

 يف ةيبرغلا توريب يف تراد يتلا كراعملا يف يتايفوس
 معدلاب ىظحي لازي ال .يضاملا رياربف / طابش رهش
 ينيطسلفلا فقوملا روطن دعي اصوصخ هسفن

 ةسسيابسلا اهتوقف ريبرحتلا ةمظنم ةداعتساو

 هناف انه نم .نلعملا يتايفوسلا معدلاب ةيركسعلاو
 ةديدجلا ةلوجلا يف يساسا لقت وكسومل نوكي فوس
 نوكت نل يتلا ةينانبللاو ةينيطسلفلا تاروطتلا نم
 رّشع ينثا ذنم ةرمتسملا بورحلا ةلسلس يف ةريخالا

 ُِق تسيل ىرويسلا يركسملا لخدتلا ةمرآاف .اماع

 نيينيطسلفلا بناج ىلاف .نيينيطسلفلا عم عقاولا
 ةيئانبللا اهتافلاحتب ةيطالبنجلا ةبقعلا كانه
 نانبل يف كرحتي طالبنجف .ةيتايفوسلاو ةيبرعلاو
 مداصتي ام ًاريثكو ,قشمد نع ةقلطم ةيلالقتساب
 تاميخملا دض اهيورح يف ثدح امك اهعم

 ةينانبل ىوق نم فطاعتب ىظحيو .ةينيطسلفلا
 ,ةرهاقلا قافتا» ءاغلإ هاجت اهفقاوم تزربا ةدع
 باونلا سامح مدعو ؛يمالسالا ءاقللا١ باون لثم
 اذهو .ةماع ةروصب ةيحيسملا تادامقلا وا ةنراوملا

 نيمأ ةيروهمجلا سيئر .نم نيبرقملا تمص ىنعم وه
 هريثك ةلئنسا حام] احوتفم باسنلا كرد يذلا ليمحلا

 ىدل نآلا حورطملا لاؤسلاف .ةددعتم تالامتحاو

 ءاغلإ نوناق عورشم ىلع ليمجلا قدصي له : نيبقارملا
 اذإ ليمجلا بسكب اذام لباقملا ىف و ؛ ؛ةرهاقلا قافتا»
 ' * هئاغلإ ىلع قدصي مل

 ةيقدنبلا عم قابس يف اهسفن ربتعت يتلا قشمد
 تالزانت ميدقت ىلا رطضت فوس .نانبل يف ةبابدلاو
 ىلع قيدصتلاب ليمجلا عانقا لجحا نم ةديدع

 دق ةصرف اهريتعي فوس ليمجلاو .ءاغلالا عورشم
 يف هقيقحت عطتسي مل ام قيقحتل ةيناث رركتت ال
 فوبس كلذلو :هدهع نم ةقياسلا سمخلا تاونسلا

 ىلا ةرطضم ةيروسو زازتبالا بولسا ىلا اجلي
 تورسب ىف تفقوت ةينمالا ةطخلا بدلاود نأل لزانتلا

 شيجلا ةبيه تلاط ةيمويلا تاريجفتلاو .ةيبرغلا
 تارداخملا سيئر تلعج يذلا دحلا ىلا يروسلا

 يدذبي ناعنك يزاغ ديمعلا ةيروسلا ةيركسعلا
 يتلا ةيبرغلا توريب يف يرجي اذام مهق نع هزجع
 .نيدلسملاو حالسلاب جعت تداع

 تتاب قشمدو طالبنجح نيب قيرطلا نا ىقبب

 تاقالعلاو فقاوملا براضتبو ةقثلا مدعب ةديعم

 فويس امهتدب برحلا نآو . .انلودو ًاييرعو ايئاشبل

 نم فنعا نوكت اميرو .ةهبج نم رثكا ىلع نوكت
 تازافقو ..نيدنندطسلفلا دض ةينروسلا برحلا

 ركبملا نمو .ةينانبللا ةحاسلا يف نآلا ةيمرم يدحتلا
 نم .ةمث .نانبل يف ناك ناو .جئاتنلا نع ثيدحلا
 .ةيروس نوكي فوس رساخلا فرطلا نأب حجري

 شلك زاوف
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 م اا

 ريرحتلا ةمظنم نيب ةمزالا تلصو نيا ىلا
 رضمو برغملا نم لكو ةينيطسلفلا

 ديعص ىلع تاروطتلا يه امو !؟ندرالاو | ١1

 ةدايق نيدو ةيبرعلا فارطالا هزه نيب تاقالعلا
 داقعنا باقعا يف تراث يتلا ةفصاعلا دعب ةمظنملا

 ينيطسلفلا ينطولا سلجملل ةرشع ةنماثلا ةرودلا
 نيب ام ةعقاولا ةرتفلا لالخ ةيرئازجلا ةمصاعلا يف

 ! يضاملا نانسبن "5 و ٠"

 هذهو ةمظنملا ةدابق نيد تاقالعلا تءاس دقل

 .سلجملا داقعنا باقعا ُِق تالثلا ةببرعلا لؤدلا

 هب ةصاخ ًابايسا مدق اهنم لك يف مكحلا نا مغرو

 ةدايق نم هذختا يذلا يبلسلا فقوملا ليحتل

 نا نوري نييبسايبسلا نينقارملا ناف :ريرحتلا ةمظنم

 .فقاوملا دذه عيمج نبب طبرب اعيفر اطيخ ةمث

 لايح ندرالاو رصمو برغملا لعف ةدر نا نودقتعيو
 .ينيطسلفلا ينطولا سلجملا نع ةرداصلا تاررقملا
 اهلذبت يتلا يعاسملا ءوض ىلع اهيلا رظنلا بجب
 ىل ود رمتؤم دقع لحا نم ةثالثلا فارطالا هذه

 .ينويهصلا نايكلا عم عارصلا ةيوستل

 هذه نا ىلا نويسايسلا نويقارملا ريشيو
 سلجملا ذاختا لامتحا ىلع لوعت تناك فارطالا
 ماما قيرطلا لهست نا اهناش نم تارارق ينطولا

 .يلودلا رمتؤملا دقع لجا نم اهلذيت يتلا دوهجلا
 يدب رارق ذاختا لاثملا ليبيس ىلع اهنيب نمو

 747 نمالا سلجم رارقي فارتعالل ةمظنملا دادعتسا

 رمتؤملا داقعنال امزال اطرش هرابتعا ىلع
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 ا م ا

 لا لاز ام آلا. ونحو.

 رفنو نرتلاب ريرعتللا امني كالا

 اقام كاجو ةقيساوبا هلك ير مالت

 :ندرالاو رصمو برغملا نم لكو ريرحتلا ةمظنم نيب

 كرحتلل ةينويهصلاو ةيكريمالا ةبسامولبدلا تعراس

 اهرح داحتاب طغضلاو فورظلا لالغتسا لحا نم

 ! ؛:ةجعّزملا» ةينطولا ةدحولا : ينطولا سلجملا

 نايكلا عم عارصلل ةيسايس ةيوست ديياتل
 ددرتي ملو .ريرحتلا ةمظنم هيف دعيتست ىنويهصلا

 نع بارعألا نم ودعلا ةيجراخ ريزو زيريد نوغمش
 لودلا هذهو ةمظنملا نيد تاقالعلا يدرتب هلؤافت

 ءاوجالا نا هسفن تقولا ىف دكأو .ثالثلا ةيبرعلا
 تحت ةرشابم تاضوافم ءارجال ةبسانم تتاب
 دح ىلا ًاديعب هلؤافت ىف بهذو .ةيلود ؛ةلظم»
 هذه ءدب دعوم نأب ةلماكلا /هتقت» نع نالعالا
 تاءارحالا ضعبيب نوشرم ةريشايملا تاضوافملا

 تالاصتالا لالخ نم اهليلذت ىلا راصب يتلا ةيلكشلا
 .ةينعملا فارظالا نيب ةيساموليدلا

 ةموكحلاو ةبكريمالا ةرادالا نم لك تناكو

 لالغتسا ىلع ةيسيئر ةروصب نهارت ةينويهصلا
 لعف دؤدر نم ابضنا ةدافتسالاو :عيراطلا فرظلا

 فارطالا لعق دودر وا .ةلمتحملا ريرحنلا ةمظنم

 .ةحلاصملا دعب اهفوفص ىلا تداع يتلا

 سكعلا ىلع لب .لصحي مل اذه نم ًاًئيش نكلو
 نم اهدوهج لك لذي ىلا ةمظنملا ةدابق تعراس دقف
 يذلا رتوتلاو تزرب يتلا لعفلا دودر ةرصاحم لحا

 .ةيبرعلا لودلا هذه نيبو اهنبب تاقالعلا ىلع أرط

 رارقلا ةيلالقتسا ىلع هسفن تقولا ف ةدكؤم

 تالواحم ةيا وا طوغض ةيا ضفرو .ينيطسلفلا
 .ىسايسلا زازتئالل

 ةيبيرع فارطا ةدع ناف ةيفحص رداصمل اقفوو

 لجا نم روفلا ىلع تكرحت دق ةيبعشو ةيمسر
 ةلحرم ىلا ةيشانلا ةمزالا لاقتنا نود لوؤحلا
 ىلا لصت ال ىتح اهلويذ رصح ىلع لمعلاو .ةدوعاللا
 .ةيتاهنلا ةعبطقلا ةلحرم

 هذه اهترجا يتلا تالاصتالا نا حضاولا نمو
 ةيبرغملا نيتموكحلا عانقا ىف ترمتا دق فارطالا

 1-14" كنا" ننلتماب ةلرخلنا؟



  رايتعا لك قوق ينيطسلفلا رارقلا ةيلالقتسا : تافرع

 .ادحيردت ريرحتلا ةمظنم

 بتكم ريدم ةدوع نا ةيىفحصلا رداصملا لوقتو

 وبا مساق نسح هيجو طايرلا يف ريرحتلا ةمظنم
 جراخ يفقب نا دعب ةداتعملا هلامعا ةلوازم ىلا (نزام

 كلملا رارق باقعا ىف ابدرقت عيبابسا ةتالث برغملا
 ردتعا .ةمظنملا عم تاقالعلا عطقب يناثلا نيسحلا

 يف تحجن دق ةلوذبملا دوهحلا نا ىلع احضاو ارشؤم
 ةكراشم نا فيضتو .ةجاجزلا قنع نم ةمزالا جارخا
 ةيناضمرلا ةيئيدلا سوردلا ْق ةمظحملا بتكم ريدم

 .يبرغملا كلملا روضحب يكلملا رصقلا يف ماقن ينلا

 «عيبطت» ةرورض ىلع ةينلع ةقفاوم ةباثمب ربتعا
 .ةمظنملا عم تاقالعلا

 تحص اذإ ةيفحضلا رداصملا ىذه دقتعتو

 ةرايزلا لوح مالعالا لئاسو اهلوادتت يتلا ءاينالا
 ىلا يمسر ينيطسلف دفو اهب موقد نا عمزملا نم ىتلا

 .ةيعيبطلا اهيراجم ىلا تاقالعلا هايم ةداعال برغملا
 يتلا ةمزآلا ىلع ًايئاهن لدست فوس راتسلا نا

 عم تلذب يتلا تالواحملا نا ودبي ىرخا ةهج نم
 ذإ .اضيا اهرامث تتا دق رصم يف ةيمسرلا تاهجلا
 لبق ةمزالا ليتف عزن ةيناكماب ًايلاح لؤافتلا دوسي
 اهب ثعب يتلا ةلاسرلا دعب ًاصوصخو .اهراجفنا
 سيئرلا ىلا تافرع رساي ريرحتلا ةمظنم سيئر
 ةنجللا تاعامتجا جئاتن لوح كرابم ينسح
 .ةيذيفنتلا

 ىرصملا مالعالا ٍْق ةيبلسلا ةجهللا تأ ديد كلذلو

 نياح ِق ؛عجارتلاب ريرحتلا ةمظنم تدايق دض

 تاءارجا ذاختا نع ةيرصملا تاطلسلا تعنتما
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 ةمرالا ةدح ددايز داجتاب عفدت دق ةديدح

 ريترختلا ةمظنم طاسسوا تامولعمل اقفوو

 ارارق تذختا دق ةيرصملا تاطلسلا نا ةينيطسلفلا
 عنمو ةمزالا باعيتسا لجا نم لاع ىوتسم ىلع
 هط نلعا ديعصلا اذه ىلعو .اهدعاصت وا اهروطت

 ةيجراخلا ةرازو يف نيطسلف ةرادا ريدم يناونرفلا
 ةعيطق سيل ريرحتلا ةمظنم عم ثدحاام نا ةيرضملا
 اهتدايقو ةمظنملا ةعطاقم نا لاقو . تافالخ درحم لد

 .ةدراو تسسل

 ةمظنم بتكم ريدمب يئاونرفلا ءاقل ءاجو
 ىلع ارشؤم .ميحرلادبع بيطلا ةرهاقلا يف ريرحتلا
 رضخحل هجوتلاد انلمع ةنرتضملا تاظلسلا كسِسمت
 ديدج نم ؛ عيبطتلا ةريسسم ءدبل اددهمت ةمزالا

 نم لك ىقتلا هذه ؛عيبطتلا» ةيلمع قايس فو
 تعفر روتكدلا يرصملا بعشلا سلجم سيئر
 لامج عم ديجملا دبع تمصع رونكدلاو توجحملا
 امك .ةمظنملل ةيزيفنتلا ةنجللا وضع ىنئاروصلا
 ةيسايسلا ةنجللا سيئر ثعش ليبن روتكدلا ىقتلا
 روتكدلا نم لكب ينيطسلفلا ينطولا سلجملا يف
 نم ددعو يفطل ىلع روتكدلاو ديجملادبع تمصع

 .نيرخآلا نييرصملا نيلوؤسملا

  ةيرصملا تاطلسلا تمهافت ىلمعلا دينعصلا ىلعو

 تلفقا يتلا ةغبرالا بتاكملا ماهم لقن ىلع ةمظنملاو
 امك .ةرشع ىهو .قلغت مل يتلا ىرخالا بتاكملا ىلا

 ةيسامولبدلا تازاوجلا بحس تايلمع تفقوأ
 ديعأو ةميقملا ةينيطسلفلا تايصخشلا نم ةيرصملا
 نضعب ىلا موللا هجو نيح يف اهباخضإا ىلااهتضقب
 ىلع قييصتلا تاءارجا اوذفن نيذلا نيلوؤسملا

 ةيمسرلا تاهجلا ةعجارم نود نم نيينيطسلفلا

 ةرداصلا تاميلعتلا تزواجت ةروصيو .ايلعلا
 .اهنلا

 لات ام اهناف .ندرالاو ةمظنملا نيب تاقالعلا اما
 ضعب تناك نإو .رذحلا رتوتلا نم ةلحرم يف رمت
 رتوتلا اذه نا دقتعت ةيبرعلا ةيسامولبدلا طاسوالا
 نايبلا ناو اصوصخ .راجفنالا دودح ىلا لصي نل

 ناك يذلا نامع قافتا ءاغلاب ينيطسلفلا ينطولا

 .اهتعييط ىلا تاقالعلا ةدوع ماما ةحوتفم باوئالا

 هكسمت ىلعو .رارقلا اذه ةيبلس ىلع دديكات مغر

 ةفضلا ءانبا ناقنا٠ تابحاو هيضتقت امل اقفو لمعلاب
 .«يلستارسالا لالتحالا نم ذرغو ةيبرغلا

 ةعببط نا ةيسسامولبيدلا طاسوالا هذه دقتعتو

 ردرحتلا ةمظنم نيب ةدقعملاو ةكئاشلا تاقالعلا

 رتوتلا اذه ءاقد لماوع نم حهم لماع ندرالاو

 ةيندرالا ةموكحلا نا نم مغرلاب كلذو .درارمتساو

 قيرط ىلع ًاديعب باهذلا يف نآلا ىتح ةبغار ريغ
 .سرحتلا ةمظنم عم تاقالعلا ميزات

 ةرتفلا ف تضرعت دق ةيندرالا ةموكحلا نا كشالو
 طوغض ىلا :اضيا لبق نم تضرعت امك .ةريخالا

 نوكي يلود رمتؤم يف ةكراشملاب اهلوبق لجا نم ةريبك
 ينويهصلا نانكلا عم ةرشايم تاضوافمل ةلظم

 .ريرحتلا ةمظنم نع لزعمب
 ىلع زيربب نوعمش مادقا نا دقتعي نم كانهو

 ءاند ناك ريماش قاحسا عم ةيموكحلا ةمزالا ددعصت

 رمتؤملا يف ةكراشملاب ندرالا لويق لوح تاريدقت ىلع
 . قياس تقو يف اهحرط يتلا طورشلا قفو يل ودلا

 خف يف عوقولا تضفر ةيندرالا ةموكحلا نكلو
 ةمظنم ةكراشم نع لزعمب ةرشايملا تاضواففملا

 .اهفقوم لوح يبرع عامجا نع لزعمبو ريرحتلا
 نا ةيبرعلا ةيسايسلا طاسوالا صعب ردقتو

 اهتاذ ةبرجتلا يف رورملا ديرت ال ةيندرالا ةموكحلا
 عقدنا نا دعب ةيرصملا ةموكحلا اهب ترم يتلا

 عيقوت وحن تاداسلا رونا قباسلا يرصملا سيئرلا
 .ينودهصلا ناكلا عم ١ دسفد د بماك, تاقافتا

 اذه نوكب نا ةيسابسلا طابشوالا هذه دقيست الو

 ةعافدنا مجل ىف حباكلا رود بعل دق يندرالا فقوملا

 عم تاقالعلا ميزآت نم ديزملا وحن برغملاو رصم
 .ريرحتلا ةمظنم ةدايق

 نابكلا نا ةلئاقلا تاريدقتلا تّحص اذإو

 ىتح ةيسايسلا تافالخلا يف قراغلا ينويهصلا
 رمنؤملا ةركف لويق وا ضفر ف هرما مسحي نل .هينذا
 مل ةماع ةدباين تاياختنا ءارحا لبق ايئاهن يلودلا

 يتلا جئاتنلا تالامتحا الو اهقافا نآلا ىتح حضتت

 تاقالعلا دوعت نا دقتعملا نمف .اهنع ضخمتتس
 نم لكو ةمظنملا ةدادق نيب اهدهع قباس ىلا ايجيردت
 ىدعتت ال نيبح يف ؛ةيبرغملاو ةيرصملا نيتموكحلا

 رتوتلا دودح ةيندرالا ةموكحلاب ةمظنملا تاقالع

 نم تاروظت تثدح اذإ الا اذه .ًايلاح مئاقلا رذحلا
 لامتحا وهو .نآلا نم اهتودحب ؤينتلا ٍنكمملا ريغ

 ا

 ,١9 تاأا لبا ناوياوم "؟ حا: وغلا تاةموعلا ةكدللطلا



0 00 9 0 

 2 61 لتعا

 هبلادتغا د نول ءامسأب ةعئقو

 ١مل ناريزح ١ 8415 ددعلا  ةيبرعلا ةعيلظلا_ أ 1

 نيالا تايب رادع زي دم دعي ليمصافتلا رتب ررانل ,ةيبرعلا ةعدلطلا»

 رصم رارق ءارو ناك يناريالا رماتلاو باهرالا ' كنا
 ةيناريالا حلاصملا ةياعر بتكم قالغا | كلف
 تتيبثا اذكه .يدنهم دومحم هيسنئر داعفاو |

 نمالا ةزهجا اهنع تفشك يتلا قئاثولاو ثادحالا

 درفنتو :ةيبرعلا ةعيلطلا» اهيلع تلصحو ؛يرصملا
 .اهريشنب

 ميظنت ةقحالمل نمالا ةزهجا دوهج راطا يفف
 يذلا :هنع ةقشنملا تاعومجملا ضعبو دايبحلا

 لايتغا ةلواحمب مايقلا نع لوؤسسملا هنا حري

 .قيسالا ةيلخادلا ربزو اسشاب ونبآ نيسح ءاوللا

 اذ مضد اديدح ًاميظنت نمالا ةزهجا تفشتكا

 مايقلا فدهب انركسع همعدتو ناردا هلومت اوضع

 ةعومجم لايتغا اهنم .رصم لخاد بيرخت تايلمعب
 .نيدلا لاحرو نيركفملاو ةيسادسلا تادادقلا نم

 نع فشكلاو ميظنتلا ءاضعا لزانم ةمهادم

 تاس دسمو ةدلا قدانب ةرداصم نع ترفسا :هنئاخم

 قاروأو بتك نع الضف .ةريخذلا نم ةريبك ةيمكو

 مئاقلا ردع يناربالا ماظنلاب حيظنملا ةقالع تئثت

 ربعو .يدتهم دومحم ةرهاقلا يف يناريالا لامعالاب

 لاحر لدلضتل ةمهملا نذهب موقت تناك يتلا هةتحوز

 .نمالا
 .ةدوف جرف 13 مهلايتغا بتولطملا ةمئاق مضت

 دمحم نسحمو .ظفاح حالص يرصملا بتاكلاو

 .تاحرف رون .دو .ريرحتلا راد ةرادا سلجم سيئر
 ىلا ةفاضالاب ميركلا دبع لفلخ يمالسالا ركفملاو

 .ةقئاس ةينما تادابقو ةدلخاد ءارزو

 يساهرإلا ميظنتلا نا ؛:ةديرعلا ةعيلطلا, تملعو

 ةيحاض يف هؤاضعا زكرتي يناريالا ماظنلل يلاوملا
 دوقيو .اهتاذ ةرهاقلا قو ةرهاقلا نم ةبيرقلا ناولح

 قيس يدايق وضع وهو عيمسلادبع دلاخ ميظنتلا
 ١9/1١. ماع داهحلا مدظنت ةيضق يف هماهتا

 يقلأ يذلا ميظنتلا ريما عيمسلادبع دلاخ ناكو
 يف يرهاوظلا نميا ميظنتب ةلص ىلع هيلع ضبقلا
 هؤاضعا ضرعتو يفص يذلاو تانيعيسلا رخاوا
 ١198١. ماع ةمكاحملل

 رطخا دحا يرهاوظلا نميآ ميظنت ربتعيو
 يف ةيناريالا تاحورطلاب ترثات يتلا تاميظنتلا
 دمتعاآو ينيمخ تاراعش ميظنتلا عفر ذإ .اهتايادب

 يف يناردالا سرحلا بدلاسآو هراكفا نم ريثكلا ىلع

 ةثالث يف يرهاوظلا نميأ دهتجا كلذل ءلمعلا
 : تاهاحتا

 حمبظننتو ميظنتلا ةيرس ىلع ظافحلا | لواللا

 .هتاضعال ةمظتنم ةيركسعو ةيندب تابيردت
 نم ددج ءاضعا ديشجت ىلع زيكرتلا : ىناثلا

 ةيفلخ مهل نمم وا .ةطرشلاو شيجلا يف نيلماعلا

 مهفده ناك ' ىروهمجل ١ ريصقلا

 16 - 1 دخولا نوال نات ىكلنات ح



 يف ةيركسعلا ةمدخلا ةيداتب مهمايق ةجيتن ةيركسع
 يرهاوظلا حجن قايسلا اذه يفو .ةلحسملا تاوقلا
 تاوقلا يف ادئار ناك يذلا ىرمقلا ماصع دينجت يف
 .تايابدلا حالس وه ساسخح حالس فو .ةحلسملا
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 لويقو ىناربالا ماظنلاب لاصتالا : ثلاثلا
 رضاخحم تتدثا دقو .ةيركسعو ةبيلام تادعابسم

 ماصع حانق ميظنتلا ةمكاحم عئاقوو قيقحنلا

 ةدحولا نم رئاخذو ةحلسا ةقرسب ىرمقلا
 ةمجاهمل ططخ امك .اهب لمعي ناك يتلا ةيركسعلا
 ريوطت ةلواحمب ماقو .تارباخم اه ةعومجملا
 ةهجاوم يف همادختسال (يج يب رآ) فذاق عينصتو
 ةماعلا تاشنملا ةمحاهمو ةطرشلا تابرع

 .يرهاوظلا نميأ ميظنت هب ماق ام مها نكل

 دادعالا ونه يىرمقلا ماصع يركسعلا هدعاسمو

 ىلع دمتعي .تاداسلا مكح دض يركسع بالقنال
 ةيبدتكو .ةحلسملا تاوقلا لخاد ميظنتلا رضانع
 نورداق ميظنتلل نوعبات نويندم اهمعدي تايابد
 تابايدلا ريمدتو .ةفيفخلا ةحلسالا مادختسا ىلع
 .اهنم ددزملا ىلع ءالدتسالا لاح اهتادامق وا

 فدهلا اذه قيقحت هاجتا يف ميظنتلا كرحت دقو

 ًايئاريا بولطم ١ ةدوف جرف .د

 ءالمعب ميظحتلا لضتا نإ .ةيناربا ةذعاسسميو

 اويلطو .تيوكلاو ندنل يف نولمعي يناريالا ماظنلل
 تازاوجب ميظنتلا ءاضعا لاسرال هيدح نوبلم ١ , مه

 ىلع يلمعلا بيردتلا يقلتل ناريا ىلا ةروزم رفس

 ىلا بيدردتلا يهتني نا ىلع ,تايايدلا ةمواقمو ةدايق

 مامصع حرتقا مت نمو .ةيعقاولا ةسرافمملا نم عود

 لمغيل ناتسناغفا ىلا بردقيب نم لك لاسرا ىرمقلا

 اهدعب دوعي نمزلا نم ةرتفل كانه ةمواقملا لاجر عم

 رفس زاوجب نيدنارمالا ةشحلا ةرهاقلا راز دقو

 ةطخلا ليصافت يف يرمقلا داصع شقانو .يتيوك

 نا يرمقلا هل حضوا ثيح .ةيركسعلا ةنحاتلا نم

 مادختسا ىلع منظنتلا ءاضعا بيردن وه بولطملا

 سرحلا اهمدختسي يتلا ةيسورلا 51 يت ةبابدلا

 زكرملا محتقيس ميظنتلا ناو .رصم يف يروهمجلا
 ةرهاقلا طسوب يروهمجلا سرحلل يسيئرلا
 ىلع ةرطيسلل اهكرحيو تابابدلا ىلع ييونسيو
 ةرهاقلا ةنىدمب ةيساسالا ققارملا

 هنا ريغ .داهجلا رايت لئاصف لك ديحوت طرتشا كلذل
 تقفدت انه نم .ًادلام حميظنتلا معد ىلع ايثدبم قفاو
 نم ىرخا ةراتو :ندنل نم ةرات حيظنتلا ىلع لاومالا

 لك يف و ..تيوكلا نم ةعبارو .ايناملآ نم ةتلاتو نادبل
 .نيفلتخم صاخشا ءاميساب ليومتلا يتأب ةرم

 ةدلاهرإلا روذجلا
 ينارسالا ماظحلاب يىرهاوظلا نمينأ ميظنت ةقالع

 عم أدب دق باهرالا ريدصتل يناربالا ططخملا نا دكؤت

 ةيبرعلا ةمالا فدهتساو .ينيمخ مكحل ىلوالا مايالا
 اهنم بلقلا ىف رصمو

 ةعبطلا ارخؤم هنم تقشتكا يذلا ططخملا اذه

 فصتنم ْيفو .رصم يف ديدج نم رهظ .ةيسنوتلا
 نأو اميسال ىلاوتتس هلوصف نا ودبيو .تانينامتلا
 معدلا باقعا ْق ديازت دق رصمل يناريالا ءادعلا

 ةهجاوم يف قارعلل يبعشلاو يميسرلا ديباآتلاو

 ىلع رماتلا نا لوقلا نكمي انه نم .يناريالا ناودعلا
 ةلواحم كلذ ِق امب ؛باهرالا ةعابشا ةلواحمو .رصف

 نم يرصملا فقوملاب ةقالع ىلع .اشاب وبأ لايتغا
 .ةيبرعلا ةمالا ىلع ةيناريالا تاءادتعالا

 قياسلا اهددع َِق «ةيبرغلا ةعيلطلا» ثتتفل لو

 لامعالاب مئاقلا هب ماق يذلا يئاعذلا طاشتلا ىلا

 فدكو :نيدريخالا ننماعلا لالخ ةرهاقلا ُِق يناربالا

 ديدجلا نكل .راكنتسالاو ضفرلاب طاشنلا اذه ليوق

 دلاخ ميظنت فيقوت ةيلمع هنعغ تفشك يذلا

 طظطاشنلا نبد لصفلا نكفي ال هنأ وهم عيتمسلا دبع

 ماظنلاف .يباهرالا طاشنلاو يناربالا ينام ولتدلا

 دكأ دقو .اهمرتحي الو قورفلا هذه يعاري ال يناريالا
 نوناقلل ناعدالاو برحلا فاقنا مئادلا هصضفرب

 ل داظن هنا :ةيمالبسالاو ةئلودلا ةدارالاو يل ودلا

 ؛ناسنالا قوقح يعاري الو ةيلودلا قيتاوملا مرتحي
 ماظنلا تايلا دحا لثمي باهرإالا ناف مث نمو

 ديدحتلابو :جراخلل هتارداص مها دحآ و .يناردالا

 تاراعش تحت اهقدهتسي ينلا ةنيرعلا ةمالا ىلا

 ةيمالسا

 ةاعرت يذلا يباهرالا ميظنتلا ةعقاو تتبثا دقل
  ةيبرعلا تاقالعلا عطق نا ؛هلومتو رصم يف ناريا
 ةيلوؤسملا هضرفت ال يرورض رما ةيناريآلا
 ماظنلا رارمتساو مايق هاجت يبرعلا بجاولاو
 قيقشلا قارعلا بعشو ضررا ىلع ءادتعالاب يناربالا

 نمالا روظنم نمو اضيا يرورضلا نم نكلو .طقف
 ةيبوعشلا ىلع ةصرفلا تيوفنو رطق لكل يلخادلا
 تناك اذإ وه حورطملا لاؤسلا نا .برعلل ةيداعملا
 لغلغتلا ةهجاوم متحت ةينطولاو ةيموقلا ةحلصملا
 تاقالعلا لك عطقب ةيبرعلا ةمالا لخاد يناريالا
 عءيشلا ناف ..نارهط عم ةيمسرلا ريغ وا ةيمسرلا

 ىلع ةيبرعلا ةمظنالا ضعب ىقدت نا وه بيرغلا
 يذلا يناريالا ماظنلا عم ةيسسرلا اهتاقالع
 .يبرعلا نطولل يموقلا نمالا فدهتسي
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 ةلمحلا نا وديببو .ةيعامتجالاو .ةينروهمجلا

 نم . عراشلا يف اهلكا ينؤت تآدب ةعساولا ةيمالعالا

 فوفص يف ةزحنملا ةبيفاحصلا تاقيقحتلا لالخ

 ْ .ةصاخ بابشلا
 كبسيو ىلع ماظنلا نا 'نطحالنمتل اذه مانا لس

 تقو ىف ةدع تاهبجح حتفي لتاقلا أطخلا باكترا
 فرعد ىتلا تاعمجتلاو تارامتلا دض ةصاخ .دحاو

 اهضفانتو قلختلا رايتلل اهفادغ يدم اديج مقحلا
 ديسلا لاقتعا ىف كلذ لثمتو ..يفلسلا داجتالا» عم
 نع عافدلا ةطبارل ماعلا بتاكلا ىيرامثلا سيمخ

 وضع هتاذ تقولا يف وهو .ةيسنوتلا ناسنالا قوقح
 نييكارتشالا نييطارقميدلا ةكرحل ىسايسلا بتكملا

 قوقحل ةيلودلا ةيلارديفلا سيئر بئانو (يريتسملا)
 هيتكم يف يضاملا نايست ١/8 هوب لقتعا دقو .ناسنالا

 ْيف ايماحم هتفصب هتكراشم رثإ كلذو .ةمضاعلاب

 ةمهن هيلا تهجوو .نييفلسلا نم ددع نع ةعفارملا
 مالعالا لئاسول اهنالعاو ةفئازلا رابخالا رشن | ةمداقلا ديرما لدح .يرانيم سنون ل يفوكحلا دوه

 ىتلا ةيفتاهلا ةملاكملل ةحضاو ةراشا ىف .ةيبنحالا
 ووو دوو 2#

 عم ناسين ١١ سيمخلا رصع يرامشلا اهارجا 1 2 3
 ةرهاظتلا عئاقو ىلع هعالطال .يملاعلا اسنرف ويدار»

 عش فينعلا مهمادصو نويناوخالا اهب حاق يذلا يسن

 .(ايقيرفاو يبرعلا نطولا يف مدقالا) ناسنالا

 ليقارعلا عضت اهنوكل ةفاضا يئادع لكشب يساسالا 9 انايحا لب .عوبسا ع سنوت يف ديدجلا

 يف ددحملا فرطلا نا عيمجلل دكؤي ثيحب ةيسنوتلا
 .ةضراعملا  مكحلا) دالبلا ىف ةرئادلا تاعارضلا

 لخادو ؛تاباقنلا  مكحلا ,يفلسلا رابتلا  مكحلا

 يمالسالا داجتالا. و نييفلسلا ةقحالم ةلمح ':فلسلا ةيحاومل
 ءاضعالا تامكاحمو فدقوتلا لصاوتب ذا .ةرمتسم و .

 تاعومجم نمضو .ةئ وبسحم تاعفد ىلع نييدعاقلا

 لاجر لصاوي نيح يف .ةعساولا ”١118 ةمكاحم

 يف مهنالوج يروتسولا بزحلل يسايسلا ناويدلا
 عم ةنسايبنلا تاعامتحالا دقعل رطقلا قطانم

 .نمالا لاجر ١
 ميس دس ةقارولا عفرم نيالا ة 5 قروب فوفص يف ةمظنم ةيمالعا ةلمحل ةيادب كلذ ناك

 يسد

 .اهفوفص يف نيدر وتسدلا طارخنا خاما نيعياتملاو عراشلاو ةضراعملا ءيجافيل جود 2

 ةفيدر ةظيار نيوكتب مكحلا زعوا نيحلا فو . جاطرق نم يتاب ديدح .جراخلاو لخادلا قف

 ريتخا ؛ءكلذك ناسنالا ىوقحو .؛تائرحلا نع عافدلل ءىحافم داكيل ىتح هلوح نمو ةيبيقروب تنسوا ِم

 ةموكحلا بصعب كساملا قيرفلا وه .(ةهسفن مكحلا

 ةييقروب سيئرلا هيجوتبو يروتسدلا برحلاو | + ها
 .اريخآو ًالوا .ايصخش | ةكرعملا ديردت وحن هحتب مكحلا

 ةعئرا وا هتالث ةمكاحم لك يف رواجتت 3 دريغفص

 لاطتس يتلا ةمداقلا تامكاحملا راظتناب .رضانع
 داحتالا نيكمت مدع كلذ ءارو نم فدهلاو .ةدادقلا

 ةرماوؤملا حمالم ضرعل .لخادلا ريهامحو دعاوقلا

 .ةيناربالا ةرافسلا عم .نويفلسلا اهيف آطاوت يتلا

 امو ينيدلا فرطتلا ةروطخ ىلا ماعلا يأرلا هيبنتلو

 قوقح نع عافدلل ةيسنوتلا ةطبارلا نع نييموكحلا ةثار

 قاروالا ةرثعبل ةرم لك ينأي .مهسفنا ءالؤه

 ةديدج تابدجو رمتسم رئت غرفتلل اددهمت ةضراعملا عم

 يف هنم دافتسا يذلا ةياعدلا رصنع نم يفلسلا

 بتساكملا, ددهت جمارب نم نويفلسلا هدقعي
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 تايلوؤسم اقباس اولوت نيذلا نم ةقدب اهلاجر
 ام ضقانت اموي مهنع فرعي ملو ةيموكح وا ةيبزح
 اهتسائر تدنساو .ةطلسلا قىؤر عض فالتخا وا

 ( ١ قباس ةيلخاد ريز و) ةيلبانح يواضلل
 ىدساهلا ماعلا يعدملا داق .راسسنلا ةهبح ىلع

 «يمردقتلا يكارتشالا عمجتلا» ةيضق كيرحتب لامز

 تاميظنتلا اباقب مضي ةطراخلا راسب ىلع ميظنت وهو
 تانيعبسلاو تانيتسلا ىف ةميدقلا ةنرسلا

 نجسلاب ميدق مكح رارقا متف : (نيموق .نييسكرام)
 مهسيب نم درداوك نم ريشع ةعبرا ىلع رهشا ةتس
 هبتاك مهسأر ىلعو يسايسلا هبتكم يف ءاضعا ةينامت
 مث  تنافلا رادآ ١ ؟ موب .يمايشلا بيجي دمحا ماعلا

 درح تكرت نا دعب فيدقوتلا نهر ةعومحملا تعدوا

 عم لمعتسملا بولسالاب انركذي ام وهو .روهش ةدع

 ةهج نم لاعفالا دودرو .ةهح نم ةطلسلا طغض

 دايح ىلع نميهملا ماعلا رثوتلا وج ادعص .ةينات

 يسنوتلا سيئرلا عفد ام وهو :ةيسايبسلا دالبلا

 تديدج بيلاسآو هوجوب مهبيلاساو .ةيموكحلاو

 ةموكحلاو ٍزحلا ؤ ةديدج ةليكشت
 ريزو نيعتي ديدجلا .هبيترد ةبيقز وي سننئرلا ادن

 درادا يف :ءادض نب زيزعلا دبع ةيعامتجالا نوؤشلا
 ريدمو .شوكنلا ىداهلل افلخ يروتسدلا بزحلا

 نوؤشي هتربخ هنع فورعم ديدجلا بزحلا
 ةيلك .اهتايلك ربكال اديمع اهيف ناك يتلا ةعماجلا
 دوارَو :ف ودب نا ليق .(بلاظ فالا ةعبس) قوقحلا
 دقو .(81 - 75) تاونس رشع ةدم يلاعلا ميلعتلا
 . ىلع هقلس نم ردقا يبنوتلا سيئرلا رظن ف نوكي
 ميطسشو ,روتسدلا :بزح يف ةبيايسلا نوؤشلا طِبص
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 ىلع ةعماجلا يف ةيروتسدلا عقاوملا عاجرتسا ةيلمع
 شوكبلا اهلخدا يتلا ةيكيمانيدلا لك مغر .ديِج وحن
 ثالثلا تاونسلا ىف بزحلا لمعو لكايش ولع

 بزحلل ىسايسللا ناوندلا ميقلطتي ماق امك

 ةعباتلا ةيريهامجلا تامظنملا ىلوؤسم لك ةيوضعب
 لوخد ريع كلذو ..لعشلا داحتا:اهنمدقم قو

 يسادسلا ناويدلل يواروي نيرعلا دبع
 يف ىقب برحلا ةدابق ْق «طينسنلا»١ ري وحتلا اذه

 ةراثا ريكأو ربكا تاريوحتب ًاناذيا نيعباتلا رظن
 روصنم دعبا ثدح ىضاملا رابآ ١5 يف العف منام وهو

 يل ذاشلا رمعل رصقلا يف ردمتملا هناكم نع .ىريخسلا

 ريخألا ةيبرتلا ريزو
 هب طاحا ىذلا ضومعغلا ىدم نا نيبتو

 به ذخ ىلحرمو ريصق .هلمعو هتيصخش يريخسلا

 دمحم نع انصوع ردهجتلاو لقتلا يقرازو. ماكس
 لظلا يف يقي يذلا وهو .ءودهب ىقترا يذلا حانصلا

 فادح ةماه :ىرخا ةجرد ءريهجتلل اريزو تاوئس
 اريزوو :ةلود ريز و٠ حيضاف .هدهعو ةلحرملا دده
 مخضا ىلع فارشالا كلذب ايلوتم .ميلعتلاو ةيبرتلل
 نم ةلحرملا دزه ُْق قالطالا ىلع يموكح زاهَح

 مهلقعم ثدح ةعماجلا يف نبيفقلسلا عم عارصلا

 ظ .يسيئرلا
 ةيترمل ةييلحاد ريرو يسونلا نسنرلا عقر انك

 نبعو ,ناوحالا ةقحالم يف هحاجنل اريدقت ةلود ردزو

 نع الدب ةيموؤمعلا ةفيظؤلا ةرازو يف ايرادا اريبخ
 يريخسلا

 ىلا « حانصلا دمحم ريخالا بيترتلا ديعب ادكه

 ةكزعم يف مساح رودل يفيدني امب ايهنو .ةهجاولا
 دمحم ريتعيو .ةمسماحلا ةظحللا ىفو ةفالحلا

 ىذلا .مكاحلا قيرفلا ىف ديحولا يسايسلا حايصلا

 ءالوو ةسيظنتلا هروذح دوق ىلع كندي ديم

 .ةيروتسدلا ةيبزحلا لكايهلا نم ةماه ةبسن
 اهدعب امو ةلحرملا ويونس

 قالطا برق سنوت يف ددرت .ةريخألا ةنوآلا يف

 ميعز نع ًابيرق سيئرلا هنلعيس وفعب .سنوتب
 فانئتسالا ةمكحم تاجرا امك .يوقلا تاباقنلا
 ريغ لجأل يرامشلا سيمخ ةيضق يف رظنلا سدوتب
 ةدع فارطا لخدت دعب ,ةهحارس قلطاو ردحم

 سيدذدتم» ةلمرا حودق دعب ةصاح ,ةبجراخو ةيلحاد

 - اهجوزل ةبيقروب ريدقت فيظوتل اسنرف نم ؛سئارف
 نع وفعلا سامتلا ىف  يصخشلا ةهقيبدص ناكو

 ةيلارديفلا نم دفو لخدتو .,يرامشلا سيمح
 يف ةيسنوتلا تاطلسلا ىدل نابسنالا ىوقحل ةدلودلا

 .نآشلا اذه

 .روساع نع .بيرقلا وفعلا) ناتدحلا لديو
 ةديدج ةبغر ىلع (يرامشلا نع اتقؤم رظنلا فرصو
 دذه يف يسنوتلا راسيلا دييحت يف مكحلا ىدل
 غرفتلل .,ةيمسرلا ةضراعملا دييحتو .ةلحرملا
 حارس قالطا نا كشالو .يفلسلا رايتلا ثاثتجال
 قوقح ةطيار ؛عور» نم ءييددهيس .يرامشلا
 .ةرتؤملاو ةنيتملا ةبحراخلا تاقالعلا تاد ناسنالا

 نع عافدلا نع عانتمالا دئاوف اريخا مهفت اهلعجيو
 ذمحأ ةكرح ديحي كنا امك .ىوق لكشب ,؛ناوخالا

 بتكملا ةبوضع يرامشلا اهيف آوبتب يتلا يريتسملا

 رثا اهفوفص ف ةليليلا كلذ ثيي دق لب .يسايسلا
 عم جراخلا يف ةديدع ةيدوهي فارطا فطاعت
 نققثملا نايب عيقاوت ىف رظنلا يفكي) يرامشلا

 اذه ضرعتي دقف (هفيقوتب «نيدددملا نييسيرفلا»
 يف ةيبرعلا زومرلا فرط نم ةجرحم ةلءاسمل ريخالا
 يف هتاقالع ةقيقح نع (ةدعاوم دمحم) ةكرحلا ةدايق
 .جراخلا

 ةهجاول ةيوقلا حايصلا ةدوع نا .لوقن نا يقب
 ديرب يتلا ةروصلل اديهمت نوكت نا نكمي .مكحلا
 هيايغ دعب امل اهمسر ةيدقروب سيئرلا
 نمضي .بزحلاو ةعماجلا يف حايصلا ةندعمب
 جمالمب يسايسلا ,هعورشم» رارمتسا ةبيقروب
 يروتسدلا برخلا ةرطيسب يا :نيعبسلا تاونسلا
 رمتسب نبخ يف .ةيسبايسلا ٌدايحلا ولع ةلماكلا
 رتكا نامطا يذلا .ةبحراخلا ريزو كورسملا يداهلا

 دصق جراخلا ىف هتاقالع ,يريخسلا باهدب

 ىلوتبو ةيداصتقالا ةمزالا زايتحا ىلع ةدعاسملا

 ىلع هدلاول اثيرو نبالا ةبيقروبي لوبقلل دادعالا
 مكحل تقؤملا اميرو فيعضلا ثيرولا :ةلودلا سار
 داوهن. افورعم هنوك نع الضف .ةيدقر وبك يوق لجر
 ز ومر ةدئافل ةميدقلا ةتاطاسوو يطارقميدلا

 هجولا وه مث .تامزالا تاقوا ةيلاردبللا ةضراعملا

 حايصلا اهيف نوكي ةديدج ةلداعم يف نرملا يناثلا
 ددشتملاو مراضلا اههجو

 فيرشلا ناورم
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 3 زيبناا

 نيدلودلا قافولاو نمالا اباضق يف نويسنرف ءاريخ

 ةيق رم ةيهيلا رغسا يب
 ؟ يب رغلا ٍِس 7

 هل ديوعم ووو ووو

 رنا غفت يكدلا افلا نك نطنشاو ةمايس روحمطرو وتلا يفلي طروتلا : ينينيفن
 ا. اقام ا تالا 1171610 دس ع وع دج د كساس ةسجص اصمم

 ل رولءاستم نإ

 مم وو سا »جب

 ادق تح ةرفتس ةشاربإلا ةليلبلاو ةريك ةيكرمالا رولا وقت ريثس
 ا ا ل ا لا يا

 7 اسوأ اتعللا لخدتلل ةعيرذ كانه نوكت ل يكل امهسافنا ناطبضت نطنشاوو وكسوم

 هو و وو دو هوو وص سو 0 ا

 ا ل يا ل يو ا ل ل

 ع وم ووو ووو وسو هو جدو 5 هج حسا  وو» ا دق قه وو

 اسنرف ةيجراخ ريزو .ريبوج ليشيم فرتعي
 بئان ةرايز اوربتعا نييناريالا ناب قيسألا
 ريميدالف :ةيتايفوسلا ةيجراخلا ريزو

 ,زمرلا  ةنيدملا يهو .ةرصبلا ىلا .يكسفورتب
 يف «ةديدج ءالبرك» ةباثمب .نييقارعلا دومصل
 مل يتلا (نآلا ىتح) رشعلا تاءالبركلا لسلسم
 اوررقو .ةدئاسلا ةيركسعلا تالداعملا ىف انيش ريغت
 مهتلآ اهتسمال يتلا ةجرحلا ةطقنلا زواجت
 درلاو :ةريخالا ةيومدلا تارابتخالا دعن .ةيركسعلا

 دحا هيجوت لالخ نم ةيتايفوسلا يدحتلا ةظحل ىلع

 .«فييتروك نافيا» نحشلا ةنيفس ىلا مهخيراوص

 ناك ةدرجملا نيعلاب دصر يذلا فصقلا اذه نكل

 ريغ تعربتو .ةيلومش رثكا .رخا فصق نم ةنيع
 .بوانتلا ةيلمع هبشي ام يف هن مايقلاب ةيناريا ةهج

 ايسور نيب ةميدقلا حارجلا ءدن ىلع زكرتو
 ةفيحص تلقنو .ةيسرافلا ةيروطاربمالاو
 برحلا ناسلب ةقطانلا «ةيمالسالا ةيروهمجلا»
 ىضترم .زيربت ةييدم بئانل ًاحيرصت .مكاحلا

 بونج ف اهتدقف يتلا ةيمالسالا تاعطاقملا ىسنت
 ناتسنامكرتو ناتسكدزوا يهو ؛يتايفوسلا داحتالا
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 نم ارحجتن ال ءازجا .قداسلا ٍِق تناك دقو .ايحروجو

 .ةيسرافلا ةيروطاربمالا
 نيب عوطقملا دولا لسلسم نم ؛ةظقللا» هذه

 رداب لب .يمالك راطا يف .اذإ .قبت مل نارهطو وكسوم
 ةليلبلا» نع ريبعتلل ايناديم اهتمجرت ىلا نويناريالا
 نيعقاو ةهجاوم يف ,اهنم نوناعي يتلا ءىوصقلا
 يدالوفلا عردلا يف لثمتيو .يركسع لوالا .نيدينع
 هلزتخيو ,يسامولبد  يسايس يناثلاو .يقارعلا
 ؛ جيلكخلا برح فقول لقاثتملا يتايفوسلا مدقتلا

 ديعت .دادغبو نارهط نيب ةئفاكتم ةيوست داجياو
 هلوح يذلا .يجيلخلا ضوحلا ىلا ةيوبنحلا

 تالامتحالا ضوح ىلا :يكريصالا باطقتسالا
 مهرتقس لوقب امكو ؟تايفوسلا نا يف كشالو .ىربكلا
 ردنسكلا ,ةدحتملا ةيبرعلا تارامالا ةلود ىدل
 ضارعتساب مايقلا نآلا ىتح اورذاح فوغونوليب
 دعب اوفتكاو .نيدكريمالا رارغ ىلع .جيلحلا ٍِق ةوقلا

 راذنا هبحوتي .مهنفس ىدحال نارا فادهتسا

 تافذاق ىلا ءوجللا نع ًاضوع :اهبلا ةجهللا ديدش
 امك .تارمدملا لامعتسا وا ةثيدحلا .يوحوسلا»

 تالقاند شرحتلا وا ةحالملا كابرا نم اورذح ههنا

 ع ًامالعأ عفرت يتلا كلت ًاصوصخ ,طفنلا

 اءزج كلذ ناكو ةيناربالا ...ناربثلا نع لماك ىانم

 اع اليطع يعش ةفطش ق5: فوبك ريؤوازم اورد

 يجيتاوتسإالا هقفصد يذلا نئتابفوسملا بونحلا

 يذلا .ةجاجزلا نطبب .هيينلوس لارنجلا .يسنرفلا
 ةيجراخ ريزو .سالاد رتسوف نوج نا ظحالي

 لوحتي نا لبقو .جيلخلا يف يكريمالا رودلا سدنه
 عافدلا ةسسؤم اهردصت يتلا ؛ينطولا عافدلا

 نييكريمالا نا  ديلافنالا اهزكرم  ةيسنرفلا ينطولا
 يذلا . جملحلل يجيتارتسا  ويجلا عقوملاب اودتتف

 تاهجاوو تاباويبو ؛ةيويسا ساوقا ةدعبي مكحتي
 ىل والا ةمدصلا وهو. هداشلا طوقس دعب نكل . ؛ةنرحب

 لالتحاو ينيمحلا لوصوو .ىرووتسملا اذه ىلع مهل

 ,ةيفلس ىودع نم اطوحتو .يتاقولا ناتسناغفا

 انتيحاض» دعي مل جيلخلا نا نم نويكريمالا دكان
 ةقفص دعب :ناميراه ليرفا لاق امك .:ةليمجلا

 برحلا ءدب عمو 914١ه ماع تلفرزورو نيلاثس

 طاقتلا نويكريمالا لواح .قارعلا دض ةيناربالا

 عيسوتل دهج نم رثكا اولذيو .ةيجيلخلا مهسافنا
 .تالامتحالل تايفوسلا هبنت اميدخ .ةهحاوملا راطا

 200 نحمل نوايللان طحنا -



 ايدافت . .دودحم ريح يف اهناقبا لجا نم اوطغضو

 ىلا ةقطنملا لنوحت لواحي رشايم ىكرتما لخدتل

 ال ةشه ؛تاراح» وا .ىرخا زوم تايروهمج»
 انه نم .ةيكريما ةلظم تحت الا ءاقبلا ىلع ىوقت
 كسسامتلا ىلع يتايفوسلا ناهرلا نيب مادذصلا

 يبرعلا ككفتلا ىلغ يكربمالا ناهرلاو ,يبرعلا

 وهو ..ءاتيغ رانرب» فشكيو اعم يناريالاو
 حهسا دقو :ةدكريشالا ةسامسلا انافح ىف ىصاصتخا

 يتلا زاغلالا نم ددع ةءاضا ف ريفاس مايلو عم
 ريزملا ؛يسياك مانلو نا .:تبغ  ناربا» تفنتكا

 .رتسكددنوب نوجو ' يآ يا يسلا» ةلاكول قياسلا

 ىدحا يق اربع .اضيا قياسلا يموقلا نمالا راسششتسم

 ةساسس حاضتفا دعب ..ةبخاضصلا» تاسلجلا

 عم ضوافتلل امهدادعتسا نع ةيناربالا بوقتلا

 ىف رظنلا هدف امي :تالامتحالا أوسا لوح وكسوم

 اتبع ظحالبو .. اهمساختو ةيئاريالا ةطبنرخلا

 رود يدؤي انكريما اسوق ةمث نا ةحف ةيعقاونت

 .رصم نم لكشتي وهو ةقطنملا يف «يناريالا فيدرلا»
 ذخا بجي الو ..ليئارسا» و ايكرتو ناتسكابو
 نال .سايلا عاق ليبق نم الا يكريمالا حارتقالا
 ىتح يا .اهدعبو تيغ  ناريا لبق .نييكريمالا
 نونهارب اولاز امو اوناك .«كراتس» ةطاقرفلا ةباصا
 ىلعو :يطفنلا ضوحلاب قلظملا راثئتسالا ىلع
 : يكاردتسا لاؤس نم ديالو جيلخلا ىدشمت

 اودارا يتلا ةوحفلا نكي ملأ ٠ يناريالا ناودعلا

 قطانم هاجت يقف ٠ :مامالا ىلا عافدنالا مث . :اهنم للستلا

 3 ىجيلحل دلا رعذلا

 0 يح ا و ةبضاملا ماسلا

 ةضمآغ دعت مل تازاشالا : ىتينيغناس لاريمدالا

 - مل رتب نرواقرا ىانناظزت - 1

 :ةيبرعلا ةعنلطلا» اهزحجون . تاقرافم ب

 : ىلاتلا

 دعب يناريالا يركستلا ثاهللا يزاويال - ١
 ةسايسلا ضقارت ىوس .؛تاءالبركلا لسلسم

 ةطاقرفلا دعب رعذلاب تبيصا يتلا ةيكريمألا
 يركسعلا يقارعلا كبسنامتلا ىزاوتب اميق .«كراثيس»

 فقوب ةبلاطملا ىلع ةيتايفوسلا ةرباثملا عم يسايسلاو
 يدتري دق يذلا يناريالا نونجلا ءاوتحاو برحلا
 خيخفت وا .زمره قيضم ف ةقعاصلا ةيلمعلا لكش
 يف ةثراكلا داصح نم بورهلل ةذفانك .تارمملا ضع

 ىلع عارصلا يف ةقيمعلا تارتوتلا سمطو .برحلا
 نومدطصيف نيبكريمالا جاردتسا حت ..ةطلسلا

 ىلا رومالا روطتت زندنع .سكعلا وا .تايفوسلاب

 لصت دق يذلا ىدملاب نهكتي نا دحأ عيطتسي ال دح

 ميساقت قوف يدابلا .يناريالا جرحلا اذهو .هيلا
 نم نوينيمخلا هسفني دق ,مهتاحيرصت ف امك الملا
 يف ةيتايفوسلا ةرافسلا يف نئاهرلا زاجتحا لالخ
 مايا يف ةيكريمالا ةرافسلل ثدح ام رارغ ىلعو .نارهط
 .ىلوالا ينيمخلا

 نع نوثحبي تايفوسلا الو نويكريمالا ال - ؟
 ةلداعم ءاسرا ددص يف مهو .ينارسالا حفلا يف عوقولا

 ,ايكيتكت ولو .يكريسمالا ميلسستلا دعب نازوت
 .بالقنالا ةباثمي وه يذلا ,يتايفوسلا روضحلاب
 ثيح .ناربا يف داشلا دعب ام ةلحرم ذنم .درابلا ولو

 ريغ تاروطت ةظطيرخ تمسر ةينيمخلا برحلا
 ثحبب نزاوحدلا اذه راطا قو .بقاوعلا ةيوسحم

 ةمالس طيضل تاروصت ةدع يف ,انهار .نمالا سلجم
 تادسسنجلا ةددعتم ةوق ليكشتو .جيلخلا يف ةحالملا
 نيمالا هلسوتب حرطلا اذهو .طغنلا تالقان ةبكاومل

 ةردايم قالطال ةئديهمت ةوطخك ىدحتملا حمالل ماعلا

 ىلع اضيا لمتشت :نارياو قارعلا نيب برحلل ةيوست

 ربع نا دعب ,يناغفالا عضولل ةيوست ةفيص لكشلا ىلع
 سيراضتلا نم باحسنالا يف ةبغر نع فوشتابروغ
 ةصرفلا نويكريمالا طقتلي ال نا طرش .ةأفطملا
 . ديبدح نم ضاضقنالا ةىئنقت ةسرامه ىلا اودوعبو

 ىلا يتايفوسلا يكربمالا بذاجتلا رشؤم ال - "<
 داحتا يف وحنب ام ردقب ٠ ,جيلخلا يف ةيوستلا نمز

 راؤحب فويسلا راوح لاديتساو ,ةتقؤملا ةندهلا

 .عقاو رما يتايفوسلا روضحلاف .رحاتجلا

 لكش يف الا هب ميلستلا دراو يف اوسيل نويكريمالاو
 ءاريخو .ةديدح تاقاقحتسا راظتنا يفو .رياع

 دانم يف ؛كراتس», ةثداح دعب ٠ اوتفل .:نويسشرف
 ىلا ىناودعلا اهلقث لقنت فوس ناردا نا .جيلخلا
 نا دعب .قارعلا عم ٠ .ةهبجلا نم ىلاشسلا عطاقلا

 عطاقلا ف :ةيضاملا رهيشالا ىف :ءلقثلا اذه .زكرد
 .تاحافملا لكل اوطوحت .نييقارعلا نكل .يبونجلا
 ةئدعتلا قلطا .ةقطنملا سرحب يذلا لوألا قلدتقلاو
 اذه .ناودعلا لاكشا لك صاصتما ىلع ةرداقلا
 ىلع :قفالا ف ةنتايفوس  ةنكريمأ ةقفص ال نا ينعب
 رارمتسا لبد ٠ تايزاحجتلا  تاثرداحملا نم حغرلا
 ام وهو .ىرخا تاعاقباو لاكشأال اعبت ,عارصلل

 عافدلا ةلجم» يف .يوب جروج لارنجلا هيمسي
 تازافقلاو ةيكربمالا ديلا» نيب ةفاسيلا :ينطولا
 عدوتسم ىلا تلوحت يتلا بايججلا قا «ةبكربمإألا

 يناربالا بارسلل

 مل رانلاب حفنلا لالخ نم يكريمالا ءافطألا نآس

 يسمارمؤ . باهتلالا ةديدش ةقطنملاف .ًايدحم دعب

 دعت مل ينويهصلا - ىناردالا  يكريمالا ريعفستلا
 ءاردخلا نم ددعو .رئاتولا تاطابت ناو ؛ةيفاخ
 ةداعا نع نوثدحتي نييسنرفلا نفنحيتارتسالا
 نم جيلخلا ٍْق ةدكربمإلا ةتجنتاركبمألا ىلا حورلا
 نم ةعومجم اهب موقي . .ةداضم ةمحمه لالح
 نع ًلضف ةحلسالا راحتو تالينولوكلاو تالارنجلا

 ةيريسلا ةبكربمالا ةيجراخلا ةسايسلا ةكيش حدوحت

 ىلع طغضلاو . .بعشتملا يتايفوسلا موحهلا فقول
 يسمدلقالا دعبلا عم اديلقت تمءاوت ةيبرع لود

 سيئرلا روزي نا عقوتي نم ةمثو .نطنشاول يلودلا
 نيعبرالا ديعلا ةيسانمب ينويهصلا نايكلا ناغير
 نوكتو .اهضرا قوف هسيساتو نيطسلف باصتغإل
 ىلع ةديدجلا طوغضلا ةرئادل جيوتت ةباثمب ةرايزلا

 ْف امك .جيلخلا ف يتايفوس رود يا ميجحت قيرط
 .« يل ودلا رمتؤملا» راطا

 ةداضملا ةركربمالا ةمحهلا نرتقت دح يا ىلا نكل

 امو ؟ كراتس دعب :جيلحلا ف ةديدج ةيجيتارتسا عم

 سوؤر ىلع يتايفوسلا ريسسلا تايساكعنتا ىه

 عضولا ةرارح ىلع ,ةبكرنمالا ةنذحالا دعب .عباصإلا

 ةمالس ىلع امك .نارهطو دادغي نيب ىركسعلا

 ةدددج تال داعم ماما نحن لهو ؟ جيلخلا يف ةحالملا

 3 تصف ا ورللو تاياسح ينبت ةديدج ميهافم خا

 ىناردالا فقوملا لكات دعب برحلا ديربت ةرئاد

 ؟ لشفلاب فارتعالا ىلع ةرياكملاو ايركسعو ًايسايس

 ةلمتحم ةيوحا تفشكتسا .؛ةيبرعلا ةعيلطلا»

 نييركسعلا ءاريخلا نم ددع عم ةلئيسالا هذه نع

 .يلد امي تداعو .؛نيدسايسلاو

 1١" _1580/ ناريزح ١ - ”١؟ دذغعلا  ةيبزعلا ةعيلطلا
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 (ةيرحيلا تايجيتارتسالا يف ريبخ)

 دروتلا يفلب طرتلا
 يكريمالا باونلا سلجم سيئر هلاق ام ىلا دوعا»

 نم» : يقيرفا لثم وهو .لينوا ساموت قباسلا
 نم نكل .رمذلا نانسا نيب كسأر عضت نا ادج لهسلا

 ىذلا ىدملا رهظد اذهو ..دديعتست نا ادح بعصلا

 بواجتلا ِق ةيلاحلا ةدكرتمالا ةرادالا هسلا تلصو

 ةطاقرفلا ةتداح دعب رضت اهنا ودينيو .عقتتسملا عم

 يف امك . جيلخلا يف اهروضح ميوعت ىلع ٠ «كرافس»

 لعف رافنتسالاو .يدنهلا طيحملا نم ىرخا قطانم
 هنا امك .ةقباس تاسانس نع ضدوعت لعف وا ةمادن

 رهظت قئاقحلا نا .ةبدقادصملا ةداعال ةوق ضارعتسا

 .راظتنالا نم انل دبالو .ثدحلا نع ةرخآتم ةداع

 اننآو .موهفم ريغ ؛ناغير لقع يف رودي ام نا ظحالنو
 .ةعاسلا براقع عم قايسس يف ةعنقا ةبعل ماما

 دق ام اذهو .ظروتلا يغلي يذلا طروتلا اهروحمو
 ةثداح نا انه نم .ديدج نم ةرماغملا ىلا ناغير عفدي
 روضح ماما بابلا حتفت دق «كراتس» ةطاقرفلا

 ف بصي ال يذلا رمالا .ةقطنملا يف ةفاقك رثكا يكريما

 ناك ناو :نارياو قارعلا نيب برحلا صيلقت ةرئاد
 دعب ام ةيوستل يناديم ديهمت ثدحام يف ىري يريغ
 اذه ىلع قفاوا ال اناو .ضرالا ىلع عقاوملا نيسحت
 دودحلا مادختسا ىلع نهارت نطنشاو نآل يأرلا

 يف تركذو .يتايفوسلا فحزلا ماما ةوقلل ىوصقلا

 ليوسكام لارنجلا موي تاذ هلاق ام يتافلؤم دحا

 يف ناكرالا ةثيه سيئر بصنم لغش دقو .رليات
 لوح ١ دو و ا١ةه4 يماع لالح .ةدحتملا تانالولا

 .طظسوالا قرشلا ْق يكريمالا يجينارتسالا لكاتلا

 نع نمزملا نطنشاو زجع اهنم :بابسا ةعومجمل
 ىلا ةيعبتلا روط نم .ةقطنملا لودد اهتاقالع ريوطت

 يآل ةيتحتلا ةثيدلا ريبفوت مدعو .فلاحتلا روط

 تايلمغعلا جراخ .لعاف يركسع روضح

 ىأر اضيا هنا .طقف يبآر سيل اذهو .ةيضارعتسالا

 .نوتسفنك تريور لارنجلاو يليك لوب لارذجلا
 لوبو .عيرسلا لخدتلا تاوقل نيقباسلا نيدئاقلا
 ماع توريب ٍْق تابسنجحلا ةددعنتملا دوقلا داق يلبك

 ال دق نيبكريمالا نكل .هنم اهبوره دهشو : 1*
 بابسأل نانبل يف اوفرصت امك جيلخلا يف نوفرصتي
 لاكشابو .مهتمجه نم نوقعاضيس كلذل .ةفلتخم
 نم فوخلل يكذلا قيوستلا ىلع نيدمتعم .ةفلتخم

 .«ةيناربالا ةروثلا» تاحوم نمو .يتايقوسلا ددمتلا

 ةيسفن تالاح قالطال .«يليئاريسالا» نانعلا نمو

 ةسائر ةرتف ذنمو نيبكربمالا نا يسنيدقيو .ةنبعم

 نع نوتحبي 000 - )1١5657 رواهنزبا تئاود

 يف ارشايم ايركسع اروضح مهل نمؤت يتلا فورظلا
 ةياوبلا اصوصخؤو . تاياودلا فلتخم ريبعو .ةقطنملا

 ىذه :ةينكربمالا فحصلا ْق ةءارقلاو .ةيليتارسالا

 يف :تالامتحالا» نع زكرم ثيدح ىلع دكؤت :مايالا
 نا يكريمالا سوماقلا يف ينعت ةملكلا هذهو .جيلخلا
 .رخاو موي نيب .ةقطفملاب فصعت دق تاريغتنم ةمث

 يف تاريغت ينعت اهلعلو .ةضماغ دعت مل تاراشالاو

 .عساو روضح نم ذئدنع ديالو .اكريمال ةفيلح لود
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 ديعصتلا ءاوتحا : هييراوب نايسول لارنجلا

 .ًايتايفوس كلذ لالغتسا نم ًافوخ . ةعرسلا هجو ىلع

 .«ةديدج افورظ متحي يذلا نكمملا ماما اذإ :نحنو

 وئاخ يشم
 (ةيتايقوسلا تايجيتارتسالا يف يشرف ريِبَخ)

 | ةردك ةدكرمالا ةطرولا
 جيلخلا يف :ةطرو يف ناغير نا لوالا ينيقي»

 د ذه و ...كراتس مث .تيغ  ناربا حث .نئاهرلا كانهف

 .:نييكريمالا نا اصوصخ .ةريغض تسيل ةطرولا
 ناريا نا ساسا ىلع مهتيجتارتسا اونب .داشلا ذنمو

 هابملا ىلا نوعلطتي نيذلا تايفوسلا هجو ىف رادج

 ربغت عم ربغتت مل ةيكربمالا تابايسحلاو .ةثتفادلا

 انكربفا اناهر كانه نا حوضو ٍِق ادنو .ضاخشالا

 .تايفوسلا هجو يف ًازجاح ةيقلسلا ةجوملا لعج ىلع
 يضوقلا نمالا ناني يكسنجيري هيمسي ام اذهو

 نع عفادي يذلا رضحالا مازحلا: رتراك هانا قباسلا

 لد :ةريخالا ٍعيباسالا ُِق ثدح امو .:برغلا ةراضح

 ىلع ًايكريما اصرح رهظا ةريخألا مانالا يف لوقا داكا

 لوخي يذلا نجاصلا ةمهه و يتاريالا عصضولا ريمثت ريمتن

 انحيتتارتسا .يتايفوسلا داحتالا لغلغت نود

 فادهتسا .راطالا اذه ىف مهفا انأو .ايجولويدمناو

 هنا . جيلخلا هانم يف ةيتايفوسلا نحشلا ةنيفس

 ىلا يدؤب يذلا يتايفوسلا قيرطلا ىلع راذنا ةباثمد

 لب .ميدقلا حيراتلا ىلا ةدوعلا ديرا ال .جميلخلا

 ددمتلا نيلاتس ررق مود “١947. ماعلا دنع فقوتا

 ناريا لامش نا ىسنن نا بجسم الو :ناريا لخاد

 ىلا نامورت رطضاو .ةيتايفوسلا شويجلا هتلتحا
 ىلا نيلاتس عفدل ةيملاغلا برحلا دعب راذنا هيجوت
 .ءافكنالا

 مل نارهطو وكسوم نيب خيراتلا نا يف كشالو
 يتلا برحلا ىلا ةراشالاب يفتكا . ادراب .امئاد :نكد

 .رشع عساتلا نرقلا نم لوالا عبرلا يف امهنيب تعقو
 77 ُْق «دايشنامكرت» ةيقافتا عبشوت نع ترفساو

 ةيملاعلا برحلا لالخ ىفو ١1874. رباريف / طافش

 ماق : ١44١ سطسغا / بآ ١١ يف ًاديدحتو :ةيناثلا

 لكش اميف «ناريا لالتحاب نويناطيربلاو سورلا
 ماع .ناجيبرذا يف ةيسكرام ةموكح هدوت برح
 - نيلاتس ةقفص دعب اليوط رمعت ل: 65
 ةثداح جردآ .ءيخيراتلا رذحلا راطا ىفو .تلفزور

 دب ىلع .جيلخلا يف ةيتايفوسلا نفسلل ضرعنلا
 فرع يذلا هدوت بزح ةيفصت ترج كلذ لبقو .ناريا

 برضو .وكسومب ةصاخلا تاهجوتلل هصالخاب
 هلع تحت تناك ولو .تالقانلاو ةيراجتلا نقسلا
 ماما بابلا حتفت ةلبلب ةيادب يتايفوس وا يكريما
 نا نيلئاقلا عم قفتا يننا ريغ .ةيعون تاروطت
 دقع ىلا تايفوسلاو نيدكريمالا عفدت دق تاروطتلا

 وه اذهو . مهحلاصم ىلع ًاظافح . .فطعنملا دنع قافتا

 مويلا ىلا ةليلبلا رمتست دقو ,مويلا لمتحملا رمالا
 ةكراشملا يف «ةيعون. عم .ينيمخلا هيف بيغي يذلا
 نم تدافالا يرحت .عانتإلا هذه ُُق .تادحالا ْق

 فقاوم باعبتسا ىلع لمعلاو ةقيقدلا فورظلا
 نم دعاصتي فوخلاو .ةيفاضا ةينارياو ةيبرع
 مه مهدحو نورساخلاو .يناريالا رمملا يف تاجافملا
 ..برحلا د ذه ُْق ةريسصفلا فقونالا باحصضصا

 .«ةلموطلا

 هددراوب لادسول لاربجلا
 «ىوقلل فيعضلا ع درت موهفم سدنهم)

 دددصنلا ءاونحا
 نيب ةقالعلا مهفل ةيخيراتلا ةءارقلا نم ديال.

 ام ىنعم فاشكتساو يتايقوتسلا داحتالاو ناربا

 هذه رصحنت ةدضقلاو . جيلخلا هايم ىف انهار ثدخحب

 ةلحرم ىلا لوخدلا ليق .لئاسرلا لدابت ف ةظحللا

 رذحلاو .اهقيس اّمع ةفلتخم نوكت دق .ةديدج
 فورظلا بيسب فعاضتي يناربالا  يتايفوسلا
 ىلا يتايفوسلا لوخدلا نا يف كشالو .ةدجتسملا
 مغرلا ىلعو .رذحلا صيلقت يف مهسي نل ناتسناغفا
 ةيعللا نا دقتعغا :ةداضملا تارشؤملا لك نم
 ىلا نايعست ةيكريمالا ةبعللا امك .ةيتايفوسلا
 :هدادتما نود ةلولبحلاو .ديعضتلا ةعقر ءاوتحا

 ةقطنملا ف ماعلا ر ارقتسالا ضيرعت كلذ نآش نم نآأل

 الخدت عبتتسي دق يذلا ,قيمعلا لالتخالا ىلا
 اذإ و .هب مكحتلل تايفوسلا وا نيدكريمالا نم ارشايم

 ال يكلف امهسافنا ناطبضت وكسومو نطنشاو تناك
 تايفوسلا نا ينعيو .لخدتلل ةعيرذ كانه نوكت
 ةعيرذلا اوطعي ال يكل لخدتلا نع نومجحي
 ةلداعملا هذهو .مهرودب اولخدتي يك نييكريمالل
 برح يف ةيلودلا فارطالا فقاوم ريسفت ةيزاوتملا

 ال اهنكل ةرشايم ريغ راودا ىلع نهارت يتلا جيلخلا
 نيدلبلا نيب ةهجاوملا بابسا .لباقملا يف رسفت
 لسوتتو .ةينيدو ةيخيرات يه يتلا .نيرواجتملا
 ةمث نا ىلع دكؤت ةهجاوملا ةدحو .ةيسايس ًافادها
 ىلا ةيسايسلا ةبعللا درجم نم دعبا بهذت زفاوح
 تالامتحالا نم فعاضي امو .يخيراتلا ناهرلا
 اهيف عطاقتت يتلا ةقطنملا ةيساسح وه ةداحلا
 اهحلاصم مادصو .ىمظعلا ىوقلا تايجيتارتسا
 ..اهزوفنو

 حايصلا رينم : تاراوحو ضرع
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 ا وم 0 دن هني

 ىلا والا ةيمسرلا ةيتايفوسلا ةرايزلا اهنا
 لصو دقف .اماع رشع دحا ذئم اينامور

 ليئاخيم لّوالا يتايفوسلا ميعزلا ١[
 .يضاملا عويسالا يف تسراخوب ىلا فوشتايروغ

 وكسيشواشت يالوقين ينامورلا سيئرلا يقتليل
 انايا هتحور هيناج ىلاو راطملا يف هرظتني ناك يذلا

 هراشتسمو اسير هتجوز فوشتايروغ ققارو .هنباو
 يف ىرج يذلا ءاقللا ناكو .ةيقرشلا ابوروا نوؤشل
 ىلع اوفطصا نيينامورلا فالاو . اربعمو ًاراح راطملا

 يف ةسائرلا رصق ىلا راطملا نم يدؤملا قيرطلا يبناج

 ينامورلا نيميعزلا ةيحتل .ةمصاعلا بلق

 "كانو ف فوشتايروغ اماعغ زا دعب رظحلا عفر

 - وجا نيرو طنا - 3

 يعقاولا قنما وكسيشواتو فونتابروغ

 ةسافرلا 17 6-2 نيذللا | يتايفوسلاو

 يذلا ينامورلا نويزفلتلا نا اتفال ناكو .ةفوشكملا
 نع جمارب نيتعاس رادم ىلع ايعوبسا ثبي

 لكشبي مدق ,.وكسيشواشت دهع يف تازاجنالا
 فوشتابروغ لوصو رشايمو يتانثتسا
 نيبقارملا نا ريغ .اهب يظح يتلا تالابقتسالاو
 يتايفوسلا ميعزلاب ينامورلا ءافتحالا نا نودقتنعب

 ىلخحب يتلا تالابقتسالا كلت نم لقأو ائداش ناك

 .ىرخالا ةيكارتشالا لودلا يف اهب فوشتابروغ
 ةعيبط ىلا لابقتسالا يف ينامورلا ءودهلا رسفيو
 .وشراو فلح لودو اينامور َنيِب طبرن يتلا ةقالعلا
 ةمئاق ةفاسملا ءاقبا ىلع ينامورلا سيئرلا ضرحو

 ينابفؤوسلا مج

 ةسايس اينامورل نا ًاملع ؛لودلا كلت نيبو هدالب نيب
 يتلا ةسايسلا نم ريدك دح ىلا ةرباغم ةيجراخ

 ةسانسلا نيب ةنراقملا يف نكلو وشراو فلح اهجهتني

 داحتالا يف فوشتايروغ اهجهتني يتلا ةديدجلا

 تيجهتني ينلا ةسايسلا نيبو .ينتايقوسلا
 ةلآسم يف ريخالا ةضيق ناف .اينامور يف وكسيشواشت
 تاحالصالاو .ةيفاقتلاو ةيركفلا اياضقلاو تايرحلا
 ةمومظنملا ف اهريغ نم ًاقالغنا رثكأو دشأ
 ةيكارتشالا

 تراشا يتلا ةيسامولبدلا تاظحالملا نم مغرلابو
 دوربلا ىلا فوشتابروغ ةرايَر نم لوالا مويلا يف
 يف تاريغتم نييلاتلا نيمويلا ف ظحول هناف .ينامؤرلا
 ناكماو تاقالعلا يف نسحتلا ادبو .بولسالا
 سيئرلا نا نويقارملا دقتعيو . نيدلبلا َنيِب اهريوطت
 ةيعامتجالاو ةيداصتقالا اياضقلا يلوي ينامورلا
 ةيبرغلا نويدلا عوض يف ةصاخ .ىوصق ةيمها
 ميعزلا نوكي نا دبال هناو ,.اينامور تقهرا يتلا
 الولح ضرعو لئاسملا هذه شقان دق يتايفوسلا
 ةيداصتقالا اهتمرا نم اينامور جرخت اهل ةيلمع
 وكسيشواشت ةسايس تناك ابا هنأل .ةنهارلا
 فلح يف اوضع ادلب ىقبت اينامور ناف .ةيجراخلا
 .وشراو

 اينامور ىلا ةيمسرلا فوشتايروغ هراير لخدتو
 ميعزلا اهجهتني يتلا ةيعقاولا ةسايسلا بلص يف
 تدب دقو .مكحلا ْف وكنينريشت فلخ ذنم يتايفوسلا
 ةيا نم ةنورمو اكسامت رثكا ةيتايفوسلا ةسايسلا
 فوشتاير وغ تاوطخ ضعب نا الول .تقبس ةلحرم
 لحارلا يتايفوسلا ميعزلا تاوطخب انايحا ركذت
 ةنراقملا ءارحا نكمد قاسسلا اذه فو فوشتورخ
 رابتعالا ةداعاو ايفالسوغويل فوشتورخ ةرايز نيب
 تاداقتنالا نم مغرلاب وتيت قالسوغويلا ميعزلا ىلا
 ,ةيفيرحتلاو فارحنالاب هتفصو يتلا ةينيلاتسلا
 نم مغرلاب اينامور ىلا فوشتابروغ ةرايز نيبو
 فلح نع اهيف جرخ يتلا وكسيشواضت فقاوم
 عطق هضفر اهتمدقم يفو .ةرم نم رثكا يف وشراو
 ١5717 ماع برح بتاقعا ِق «ليثارتساأ» عمم تاقالعلا

 ةيكارتشالا لودلاو يتايفوسلا داحتالا عطق امدنع
 ضفر كلذكو .بيبا لت عم ةيسامولبيدلا تاقالفلا
 ىف ىركسعلا لخدتلا ىف ةكراشملا وكسيشاشت
 يذلا لخدتلا وهو ١1454. ماع ىف ايكافولسوكيشت
 بداح ىلا ةيعويشلا ةيبوروالا لودلا هيف تكراش
 .يتايفوسلا داحتالا

 اينامور ىلا فوشتايروغ ةرايز نا رظنلل تفلمو
 ذإ :ةيقرشلا نيلرب يف وشراو فلح لود ةمق لبق تمت
 اميرو .ايناملا ىلا تسراخوب نم هجوتي فوس هنا
 تاقالعلا فانئتسال ةيفاك ةراشا ةرايزلا كلت نوكت
 عم وشراو فلح لود لماعت فقوو ةيعيبطلا
 يغبني يذلا ؛لاضلا نبالا» هنا ىلع وكسيشواشت
 ىرخأب وا ةروصب داعتسي وا داعي نا

 بناجلا نكل .ةرايزلل ةريثك ابابسا ةمث نا حضاو
 ةليلقلا رهشالا هنع فشكتس ام وه ةرايزلا نم مهملا
 ةلبقملا

 .ك .ف
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 نيرمتؤملا فوشتابروغ ءىجافي له
 ةيتايفوسلا تاوقلا نم نم ءرح بحس رارقب

 ةرطا رقمدرلا انامل ق

 15417 ناريزح 5١5 ١ ددغلا  ةينرعلا ةعيلطلا 75

 د قوفو ينانتتسإلاب هنفصو نري
 : اة

 ضرأو فل ةهف

 ا ا رثوت الب ملاعل ىف ٠

 0 ب

 .نيلري نم يقرشلا رطشلا يف ءيداه ءيش لك

 .ةددشم نمآ تاءارحا ىلع لدي ام كانه سيل

 ةمق ناضتحال دعتست نيلرب نا حضاولا نكل
 ةنجللا عامتجا» انه هيلع قلطيام وا ءوشراو فلح
 ةدهاعم ىف ءاضعالا لودلل ةيسادسلا ةيراشتسالا

 ءامعز نيلرب اهيف تفاضتسا ةرم 6 .«قسشراو

 .ادكافولسوكيشتو .ايراغلي و.يتايفوسلا داحتالا
 ماع تناك ةبطارقميدلا ايئاملاو .هدنلؤب و ,انراغنهو

 جارفنالا دقع ءدب قحب هرابتعا نكمي يذلا ٠

 ىلع ةصاخ .ةيلودلا ةسايسلا ٍِق نواعتلاو حمهافتلاو

 داحتالا ؛ نييمظعلا نيتلودلا نيب تاقالعلا ددىعص

 .ةيكريمالا ةدحتملا تايالولاو يتايفوسلا
 ةعاذالا تاظحم ىلسارمو نييفاحصلا تام

 ةصاخ .ملاعلا ءاحنا عيمج نم نويزفلتلاو
 ١ مود ةياغل اولجحس .ةيكرتفالا ةدحتملا تاسالولا

 .نيلرب رمتؤمل نيبقارم مهدامتعا تابلط ويام // رايأ
 نم دودحم ددعل حامسلا هيف ررقت يذلا تقولا يف

 ةيعاذالا تاطخملاو ءاينالا تالاكو يبفاحص

 براقي ام ىلا ةفاضا .ةعمتجملا لودلل ةينويزفلتلاو
 روضحب ىرخالا نادلبلا نم طقف السارم نيرشع
 نم ادا نا امك .طقف ىلوالا قئاقدلا يف هحاتتفا مسارم

 نويزفلتلا تاشاش ردع ًادنلع لقنت نل ةمقلا تاسلح
 تريسنوكلل فلحلا نادلب ءامعزر روضح ءانثتساب
 .ةميدقلا ةينيلربلا ليثمتلا راد يف يقيسوملا

 نيلري عامتجا جمانرب نا لوقلا نكمي كلذ عم
 0 ةبحجذومت لمع فورظ نيمآت ىلا ىعس

 نم مخضلا ددعلا ىلا ًاسايق .ةيلودلا مالعالا

 نيمداقلا وا .انه نيدمتعملا نيلسارملاو نييفاحصلا
 داحتالا ىصقا ىتحو .اكريماو نابايلا ىصقا نم
 ميظنت قفو تدعا دقل .طسوالا قرشلاو يتايفوسلا
 روصلا طاقتلال ةصصخملا نكامالا قئشقد يسورب

 ركارم عيمج ماما ةينويزقلتلا مالفالاو ةيفارغونوفلا
 امك .نيلريب عامتجا يف ةكراشملا لودلا ءامعز تاطاشن

 تامولعملا بتكم هرصنملا رايأ 5" ءاثالثلا موب حتتفا

 نا نيلسارملا تايغر ذيفنتو ميظنت نع لوؤسملا
 تالباقملا ةهجل وا نيلرب رمتؤم لامعا ةهجل
 .هيف ةكراشملا دوفولا ءاضعا عم ةيفاحصلا

 يف ةيجراخلا ةرازو نايب هفصب يذلا نيلرب رمتؤم
 قوفو يئانثتسا رمتؤم» هنأب ةيطارقميدلا ايناملا
 نل .وشراو فلح ركسعم تارمتؤم خيرات يف ؛ةداعلا

 سيمخلا حابص حتتفي ثيح ,نيموي نم رثكا رمتسي
 ةيماتخلا هتسلج دقعنت امنين هتاسلح ىل وا رابأ 6
 يتلاو هيلي يذلا مويلا نم ةرشع ةيداحلا ةعاسلا يف
 ةيراشتسالا ةنجللا رمتؤمل نيلرب نايب» اهرثا نلعيس
 .«قوشراو ةدهاعم ُِق ءاضعالا لودلل

 دقع ءدبب ًاناذيا ١917١ ماع نيلرب رمتؤم ناك اذإ
 ىدم ىلع ةيلودلا تاقالعلا يف رتوتلا مدعو جارفنالا

 ماع نيلري رمتؤم ناش نم نوكيس لهف تانيعبسلا
 مهافت ىلع ةمئاق ةيلود ةايحب ريشبتلا 07
 !؟ رثكا نواعتو

 يساسالا هامنهالا

 نادلتلا ءامعز نا دكا يناملا يسامولبد ردصم

 لامعالا لواذج نسأر ىلع يلودلا عضولا ةيقنت : وشراو فلح
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 فوشتابروغ يتايفوسلا نم ءادتبا ةيكارتشالا
 فوكفيج يراغلبلاو راداك يراغنهلاب ارورمو
 اريخاو يكسلزراب يدنئلوبلاو كاسوه يكيشتلاو
 ىدف ىلع نوثحبيس .ركينوه يناملالا مهفيضم
 ةليقكلا ةيلمعلا تاحرتقملاو تاءارحالا قا نيمويلا

 هسفن ردصملا ؛رتوتملاو دقعملا يل ودلا عضولا ةيقننب
 تالكشم نأب نيلرب يف ؛:ةيبرعلا ةعيلطلا» غلبا
 تاوطخلاو ينوكلاو يضرالا يوونلا حلستلا

 فدهب يوونلا حالسلا عزنو ديدحتل ةبولطملا
 .ةيوونلا ةحلسالا نم لاح ملاع وحن رثكا مدقتلا

 تاوقلاو ةحلسألا فيفختل ةيلمعلا تاحرتقملاو

 ةمزاللا تاءارجالاو تاعاطقلا عيمج يف ةيركسعلا
 يسلطالا فلح نادلب عم مهافتلاو ةقثلا ةلاح زيزعتل
 ,نيلرب رمتؤم لامعا لودج رهوج لكشتس

 ىلع اسيساتو ىرخا ةيحان نم لوقلا نم دبالو
 ىمود رداصلا اهددع يف ادفاربلا هتريشن يذلا ريرقتلا

 اياضقلا نيب نم نا .مرصنملا ويام / رابأ 54 - 7
 ةزرابو ةصاخ ةناكم لتحتس يتلا ةنخاسلا ةيلودلا
 يماتخلا نايبلاو نيلرب رمتؤم لامعا لودج يف
 برخلا يف ةريخالا ةعراستملا تاروطتلا :هنع رداصلا
 ةرادالا تاءارجا قدا رييعتيو .ةيناريالا  ةيقارعلا
 ةقطنم ٍْق يركسعلا اهدوجو فدتكتل ةبكربمالا

 مالسلل يلودلا رمتؤملاب ىمسي امو .يبرعلا جيلخلا
 ادفاربلا ريرقت ضرعتسا دقل .طسوالا قرشلا يف
 ةضيرع ةحاببد وا ةمدقم هناكو وديب يذلا

 رطاخملاو ةروهدتملا عاضوالا ؛نيلرب نايمو تاسلجل

 - افلح (:خاجزت ماقرأت - 5

 ةيناوذعلا اهيرح ْق ناردا رارمتسا ءارح ةمقافنملا

 جيلخلا ةقطنم ىف مدلا فيزن نا تلاقو .قارعلا ىلع

 قيرط ىلع طيشنلا يلودلا لمعلا مزلتسي يبرعلا
 تبلاطو .نارياو قارعلا نيب برجلا ةلاحل دح عضو

 ةساينس ةروليب ناغير دلانور يكريمألا سيئرلا
 ديدعص ىلعو ,ةدحتملا ممالا لفاحم ىف ةنناجيا

 ىلا لصوتلا فدهب .يتايفوسلا داحتالا عم تاقالعلا
 تالكشملا لحو برحلا فقول ةمزلم ةيلمع تاوطخ

 ركينوش ةيناملالا تادادهتسالا

 ةدئام ىلعو ةيملسلا قرطلاب اهيلع عزانتملا
 .ضوافنلا

 ادفاربلا ريرقتل ةعيسوملا ةرقفلا هذه سكعتو
 يتايفوسلا داحتالا قلق جيلخلا برح نأشب
 نم وشراو فلح يف ءاضعالا نادلبلا فواخمو

 ةقطنم ىف رارقتسالاو نمالا ةلاخ روهدت رارمتسا
 دعب ةصاخ :طسوالا قرشلاو يبرعلا جيلخلا
 .ةيكريمالا ةطاقرفلا ثداح

 ًاراشتنا اذه بقارملا ظحالب ىرخا ةيحان نم
 يتايفوسلا ميعزلا ناب ةلئاقلا تاعئاشلل اريبك

 ةديدج تارارق ذختي دق فوشتابروغ ليئاحيم
 غلابلا ةيتايفوسلا تاوقلا نم ٍءزج بحس نأشي
 ةحلسا نم ددعو ىدنح فلأ ٠٠٠١. 1:٠ اهدادعت

 نكي مل كلذ نكل .ةيطارقميدلا ايناملا نم عوردلا
 هذه لثم تناك اذإ ام افورعم سدلؤ : دعب ايهميسر

 نابنلا نم ًاءزح ًابلك ةدعمرتسملا ريغ ةوطخلا

 ةيدام ىلع ينلع باطخ نمض نوكتس وا .يماتحلا

 يطارقميدلا يناملالا سيئرلا اهميقي يتلا ءاشعلا
 اممو .رمتؤملا داقعنا لالخ "هفويسحأ ركيبنوه شيرإ

 وكسوم ةدغر ًانكمم ارما اذهك ادتايفوس ًءارحآ لعحت

 رسئاودلا تحت نم طاسسيلا بحس ُْق ةيقيقحلا

 صوصخي ,يسلطالا فلحلا نادلب ُِق ةيئنمتلا

 تاوقلا ناديم يف موعزملا يتايفوسلا قوفتلا
 يذلا ببسلا اما .ابوروا طسو ةيديلقتلا ةحلسالاو

 ةباجتسا مدع وهف اهقيرط يف ةبقع لكشي نا نكمي
 ديحو بحس يف فينجيرب ةوطخل ١515 ماع برغلا
 ”٠ يتايفؤس يوتج فلا 7٠ + كل بالجن

 كلذلو .ةيطارقميدلا ايناملا ىضارا نم ةبابد ٠

 نا يف كش نود ابلاطم هسفن دجي نيلري رمتؤم ناف
 عونلا اذه نم يلمع فرصت ةيمهأب اددجم ركفي

 رقم لا وه نيلرب ةمصاعلا طسو ةيروهمجلا رصق
 امع رظنلا ضغبو .وشراو فلح عامتجال يسيئرلا
 انه بتكيو لاقي امم حيحص ريغو حيحص وه
 ةريسسمل نييقرشلا ءافلحلا ةرظن نع كانشو

 دكؤملا ناف .اقيبطتو ةيرظن ةيديدجتلا فوشتابروغ
 يف هجهنل طورش نودبو اعيمج مهمعد انه تباثلاو
 عزنو ديدحت ديعص ىلع ةصاخو ؛ةيلودلا ةسايسلا
 ةراقلا ُِق .دريصقو ىدملا ظيسوتملا يوونلا حالبسلا

 .ةيبوروالا
 يئذلا قلطملا هيش معدلا اذهل ةريخالا دودحلا

 وكسيشواشت ةلود يف غلابم وحن ىلع هتضرعتسا
 فوشتابروغ يتايفوسلا ميعزلا اهتفاضتسا لالخ
 برغلا ةياجحتسا دودح دنع ىهتنت امنا ؛مادا لبق

 .ةيلعفلا اياونلاو ةيلمعلا بناوجلاب قرشلا ةقثو
 .يسلطالا فلح تاوطخو تاءارجال .ًالبقتسمو نآلا

 نيلري عامتجا نا لوقلا نكمي هناف انه نمو
 تسيادوي عامتجا نم ولعا ةجرد نوكد نال حشرم
 تاردايملاو تاحرتقملا لاجم يف 1957 ماع

 ملاع ليبس يف اهانيتيس ينلا ةيلمعلا تاءارجالاو
 عامتجا نوكي نلو .يوونلا ديدهتلا نم اقح لاخ
 ىلع ىرخا ةمدقتم ةطحم ريغ ١98/4 ماعلا ىف وشراو

 فوشتابر وغ ليئاخيمل بتك ول اميف قيرطلا اذه
 يناسنالا لمالا ءابحال ريسسلا ةلصاوم ةصرف

 . ديطو و يقيقح مالس يف ميظعلا

 712 -7515 ندفلأ - ةينرعلا ةعيلطلا



 ةرهاقلا افنا و ىمارك ةقرافب
 :ةينانبللا ةموكحلل اسينر يمارك .ديشر نوكي» نا ةيسايسلا تاقرافملا نم

 ١575 ماع.ىقف .:ةرهاقلا قافتا ١ ثحبلا روحم هيف نوكم تقو قف :ليقتسم هنكلو
 ليفآ كاذنآ ينانيللا شيجلا دئاق نيب :ةرقاقلا قافتا. ىلع عبقوتلا ىرج امدنع
 ناكو .ةموكحلل اسيئر يمارك ناك :تافرع رساب ريرحتلا :ةمظنم سمئرو يناتسبلا
 كراش ةديدخ ةموكح لكشو . قاقتالا عقوف ؛لامعالا فيرضتب يددخيو :الدقتسم

 : .ليمجلا رييب .كاذنآ بئاتكلا بزح سيئر اهيف

 نوناق عورشم ميدقت متو .لامعالا فرصي هنكلو ليقتسم يمارك ديشر نآلاو
 باصضتلا بابغ يفو ..ةموكحلا بادغ يف : ةرهاقلا قافتا ,« ءافلال يسبانيلا سلجملا نم

 لامعالل فرصمك هيلع .عيقوتلل يمارك ىلا نوناقلا عورشم ليحا.مث .ينوناقلا
 ناف عقوي مل ما عورشملا ىلع عقو ءاوسو .عقوي فوس هنا حجرالاو ةيموكحلا
 تمتامنأ . «”يمسر ئزوس ءاحباب تمت يتلا , يمارك ةلاقتسا ناد نومزجي نينقارملا

 ناقعأ ْق 159 ماع يق داع امك ؛اهنع دوعب نا رظتنم و ٠ تاماهتالا ءاغلا لحآ نم

 -قافتالا ىلع عيقوتلا
 ؛ةيلوؤسملا نم بوره ةلاقتسا اهنا ينانيللا نطاوملا فشتكي ىرخا ةرمو

 نكلو .:ةياغلل ريطخ عضولا نا٠ هيف لوقي حيرصتب اهقيس دق ناك هنا ًاصوضخ
 نم هيدي لسغي نا يمارك ديري لهف * ةنافلل اريطخ نانبل يف عضولا نكي مل ىتم
 ءامدلا نم يمارك يدب لسغي نمف .هدصق كلذ ناك اذإو ؟ قارت فوس يتلا ءامدلا
 يف يمارك تالاقتسا يصحي يذلاو ؟ هدهع نم تاونس ثالث ىدم ىلع. تقدرا يذلا

 ع عضال نا مك الغف فرعي .مكحلا ىلا 0 :ةريخالا ثالثلا تاونسلا

 ةنهارلا ةلحرملا يف نا ىزي يتايفوسلا داحتالا نا ىلا فوشتايروغ راشا مث .يبرغع
 يذلا يتايفوسلا داحتإالا نا دكآو :برحلا وحن سيلو مالسلا وحن ةيلود تاهجوت

 رابتعاب ةيبوجهلا ةقلسالل ةجاح كانه سيل هنا دقتعي ةيروس بناج ىلا فقب

 .هالتسلا ةلخرم هيضتقت ام ةيروسأا ةماعلا ان وسار وق تأ

 كسول لا يروسلا ريئرل 7

 ّْ ناد اظحالم .ةيناريالا - ةيقارعلا برحلا دنع يتايفوسلا حميع ميعزلا فقؤوتو

 فقاوملا عم قياطتب ل . يرويسلا سينئئرلا يات اهعفرت يتلا ةيموقلا تاراعشلا

 نيذلا بناج ىلا سيلو قارسعلا يف مكناوخا بناج ىلا اونوكت نا يغبني ِذِ
 ةيبلت يتايفوسلا داحتإلا ىلا دسآ ظفاح ىروسلا سيئرلا ةرايز تءاج

 .نم ةلسلس .باقعا يف و .ف وشتايروغ ليشاخيم نيلمركلا مدعز نم ةوعدل

 ةيتايفوسلا ةوعدلا ن ٌ نا رظنلل تفلمو .ظسوالا قرشلا ةقطنم يف تاروطتلا

 لخدتلا باقعا يف تءاج وكسوم ةرايزل يروسلا سيئرلا ىلا تهحو يتلا
 هنا تامولعمو تالؤاست هلوح تريثا يذلا :ةيبرغلا توريب ف ىروتسلا يبركسعلا
 .:ةيليئارسا»  ةيكربما ةقفاومي مت

 لاق اذام ١ وه .ةرايزلا :نع بتكو رشن امم مغرلاب .يساسا لاؤس ىقبي نكلو
 :, بروس ةسايبس نم وكسوم فقوم وه امو ؟ 1 نييدشرلل فوشنابروغا

 | يفق . .اديلبسو ًاهناح ناك اهنك هققوع ناوأ نيو عجب ب اير محلا تالوقملا

 ديحولا يجيتارتسالا فيلحلا يه ةيروس نا» يروسلا سيئرلا ةلوقم ددض '
 وشتامروغ در ؛ةقطتملا ف يتايفوسلا داحتالل
 عيسبوخا امود ىعست وكسوم نا امك .وكسومل .ديحولا فدلحلا نوكت نا ةيروس
 .اهتاقلاحتو اهتاقالع ةحاسم

 .يروسلا سيئرلا فوشتابروغ غلبا دقف .يجيتارتسالا نزاوتلا ناش يف اما
 اهنلعت ,يتلا نع فلتخت تازكترمو اسسا نزاؤتلا اذهل نا ىرت وكسوم نا
 ' يف نزاوتلا ىلع يجيتارتسالا"نزاوتلا لمتشي نا يغبني ذإ .قشمد اههسرامتو

 نا ىلا ةفاضالاب .خلا .. ةنراضحلاو ةيفاقثلاو ةدداصتقالاو ةيعامتحالا لئاسملا .

 نماضت كانه نوكن نأ نود نم يخنتارتسالا نزاوتلا قاحيا 2 ته دحو دفسلا

 .' ةحلصم نم سيل هنا ىلع ًاددشم ف

 هارت ام ئرت ال وكسوم نا يروسلا سيئرلا فوشتايروغ غلبا مث .:مهنوبراحب
 .اهفقاوم ديؤت الو .ةيناريالا - ةيقارعلا برحلا ناش يف ةيروسلا ةسايسلا

 ٍناقعتا ءانثا ف تمت دق يتايفوسلا داحتالا ىلا. يروسلا سيئرلا ةرامز تناكو .
 نا ىلا» هلوقب يتايفوسلا ميعزلا راشاف .رئازجلا يف ينيطسلفلا ينطولا سلجملا'
 ةمظنم ةدحو بناج ىلا فقت وكسوم ناو. اذج ههمو مهم وه رئازجلا ىف يرجنام

 رابتخاو ةيلخادلا اهنوّؤش ق لخدتلا مدع ةرورض ىرتو .:ةششطسلفلا ندرحتلا

 ريمان ريرحتلا ةمظنم سمئرل يتادقوس معد هنا ىلع ريسف يذلا رمالا ءاهتادانق

 ..حيسالاب هركذ ىلع تاب مل ناو تافرع :

 ظ رمتؤملا اذه نا ىلا ًانضيا يتايفوسلا ميعزلا راشا ينودلا رمتؤملا ىلا قرطتلا يفو
 : ادجوم فقوملا نوكب ىتح يبرع نماضت .ىلاو ريرحتلا ةمظنم ةدحو ىلا جاتحي

 0 نيتيدرع .نيتلأسم يف حوضو كانه نوكب نا دبال كلذ لجآ نمو . الاعفو ًابلصو

 وكسوم ئرت , جيلخلا برح ف يتايفوسلا فقوملا بناج ىلاف .رصمو جيلخلا :برح
 لحا نم لمعت نحنو» 5 يبرعلا خسحلا اهرودو هتاكم ىلإ ربصم ةدوغ © ةرورض

 ..:فدهلا كلذ:

 + . قافتا» ءاغلال ينانبللا يناينلا سلجملا ىلع يروصلا طغضلاب اوئجوف نيذلاو
 ا اهشا نودفتعي .وكسؤم ىلا يروسلا ( سيئرلا ةرابز دعب ؛ةرهاقلا

 وشتابروغ اهجهتني يتلا ةيعقاولاو ةنرملا ةسايسلا لظ يف قارتفالا ىلا



 امدط كافالخ حن
 نيي ىرسالا دروتحلا لدايت دعب

 نا نويقارملا عقوتي ؛برغملاو رئازجلا
 امهتاقالع ناقيقشلا نارطقلا فناتسي

 فونس يذلا تقولا يف .ةيساموليدلا

 نينو ؤيسم نيب تاءابقللا هيه سمتستا
 نا دقتعيو .طابرلاو رئازجلا يف نييمسر
 كلملا نيب دقع يذلا ةمقلا عامتجا
 يىرئازخلا : سيئرلاو يناثلا نيسحلا

 : فلم ديربت يف حجن دق ديدج نب يذاَشلا

 ردو م علا ١

 ادبدح اهيكه
 ةساقر يسلاط نم ريبك ندع لقتنا ١

 .ةيفرشلا قطانملا ىلا نابل فق ةموكحلا

 نع د دبع ,تالاصتا عارجا ف اوعرتُسو

 نأ: نوحبشرملا ءالؤش دقتعيو .ءاوضألا

 ليقيس ليمحلا يما ةيروهمجلا سيئر

 :يمارك دىسشر ةموكحلا سيئر ةلاقتشا

 . قت دم دج > ةموكح يلع ليقم نانجل ناو ْ

 ةنطنملا روزيزغلإلا 0
 .روزي نا تامولعملا ضعب حبجرت ٠

 زتلوش جروخ ةيكريمالا ةيجراخلا ريزو |
 .بيرقلا ىدملا يف طسوالا .قرشلا :ةقطنم |

 ميوعت فدهتست ةرايزلا هذه نا دقتعدو . ]
 تنيضا يتلا ةيكريمالا ةيساموليدلا

 : 00 .ةحبضف دن .ةديدع تصل ْ

 5 ةاقافتلا 1 يا
 1 :قلخ يدهاجم.  ةمظنم تعاذا

 نم رصانع نا ةضراعملا ةيتاربالا :

 نيتيلاوتم نيتكرعم يف اومجاه اهبلتاقم :

 : نم 4 ميه مسلما ارصيع 1 اولتقف 1 ا ينارتنالا سرحلا نم تاعومجم نارهظ يف | 0

 يضم ويام / راي َ : ره لالخ موجهلا 2 دقو .نييداسقلا 000

 يتلا :ةرخلا نارسيا» ةرشف تدافاو . ْ

 نم ةعومجم نا ةيظشملا اهردصصت | ٠
 نمد ليطغت يف تحجن اهيدهاجم ظ

 . زاريش ةدعاق ١  ففأ تازرئاط ِ

 ورع يلمع لالخ نع .ةيوجلا ْ
 : .ةعاجشو :

 النول ىلا نحط مقيصم -

 قرا حااصب ١ هاا
 نويروسو نويئانبل ءاطسو لذب

 ' دقع لجأ نف ةثيثح يعاسمو ًادوهج .
 يمدقنلا بزحلا نسيئر نيب ةكلاصم

 سيئرو طالبنج ديلو يكارتشألا
 تهننا دقو .ىرت هننش «لمآ» اسسشيلبم :

 ريضا نا دعن لشفلا ىلا ىعاسملا عيمج

 :يرب نأ نم مغرلاب هفقوم ىلع طالبنج
 طالبنج عم عامتجالا هدادعتسا ىددا

 يي اراكككا يضف يي يلح .ناكم يا ىف

 .فوشلا

 03 روزي تافرف
 : يتايفوسلا دفوملا ثحبي نا عقوتب

 . ةمظنم سيئر .عم سنوت يف دوجوسملا'
 : تافرع رساي ةبينيطسلفلا ريرحتلا |

 .. .يتايفوسلا داحتالا ىلا ةبقترملا هترامز.
 .فقوملا نا ':ةنسامولبد تامولعفم دكؤتو |

 ىلا ةيمسز ةوعد لمح دق يتايفوسسلا .
 . تاثحامم ءارحاو وكتسوم ةرادزل تافرع

 قرا ناض
 سسنر نم ةيرقملا رداصملا' برغتستا
 : .سيدر تالقنا ليمجلا. نيمأ ةيروؤهمجلا

 2-3 - يرد هيبذ لدعلا ريزو ؛لمأ. ايشيلبم .

 نم ويارب نا لقف . ةقئاسلا هفقاوم ىلع

 سيئرلاب ايفتاه الاصتا يرجي نا نود
 زربا دحا ناك هنا نم مغرلاب .ليمجلا

 عنمو ٠ ليمجلا ةعطاقم ىلا نيعادلا :

 تاميلعتل ًاعمت عامتجالا نم ةموكحلا

 8 فقاوم .اهسفن رداصملا طبرتو .قسنمد

 ْ ةيروسلا تامدلعتلاب ةدندجلا يرب

 ىلع قيدصتلا ليمجلا نم لمأتت يتلا

 يري يدبي يذلا ؛ةرهاقلا قافتا» ءاغلإ .
 . تفلمو : :هئافلأل ريظنلا عطقنم اسامح '

 ظ اذه ىلع اسامح وثكا وه يري نأ رانا
 0 .ديعضصلا

6. 

0-3 
 سطل

 ٠ يتلا تاريجفتلا نا نويقارملا فحال ١

 [| توريد يف ةيروسلا تاوقلا فدهتست |
  0يلامس سلبارط يف تآدما دق ا .ةيبرنفلا < 0

 تامولعملا نوكت كلذبو .ناندلا الحي  ْ

 .نا نم ةيروسلا تارباخملا اهتعزو
 يذلا وه ينكارتشالا يمدقتلا. بزحلا |
 :ةحيحص ريغ : .'تاريسجفتلا ءارو: فقد 0

 | لوقتو .سلبارط يف بزحلل دوجوال هنأل . |
 مضن ايئانبل رايت نا ءىرخا ربراقت

 وه .ةددعتم ابازحاو ةيسايس ىوق 1

 يف ارحل دل كرحب يذلا 1 0

  0قامانلا 0 ْ

 نطولا امه

 تا انناريزه
 مهو ٠ ,اهنم ذوعتلا وأ .لاكشالاو نكامالاو ءاشسالاب حاتفتسالا

 .ةنمزالا لك يفو ,بوعشلا لك يف لوقعلاو سفنالا سبال ,ميدق
 :مواستلا وأ لؤافتلا ريثي ام زواجتب اعقو روهشلا ضغنبل نأ ىلع

 رومر ءامسألاف . تادحالا ريبغت وا رومالا ليدين ىلع ةردق اهنامسا يف نآل ال

 ." .راع نم ةزازحلا ريثي وأ .رخفب ركذي امب اهؤامسأ تطبترا روهشلا ضعب نأل ؛نكلو .اهلولدم ىلع لدت اهنأ ال ول ةدرجم
 قلقلاو .ةرارملا ريغب .اماع نيرشع ذنم .ةرم دوعي ال .فسا نم .ناريرح

 برض :"07/ برح : ةعجوملا هتايركذ نم ًاثالث عجرتسن نا يفكب .ريصملا ىلع
 .نانيل حايتجا ٠ .قارعلا ف يوونلا لعافملا

 :خوبلا هيف نحن امف .امىهوجو تامسو انركفو انلايك حرمت ال تابركد

 4 .اهراثتا نم ضعي . .قزمتو تتشن نم

 امو ناخ نم ؟ لازس امو رمات نم ؟ اهيف مهاس وا ثادحالا كلت عيص نم
 ىرح لب. ةعورشم ةلئسآ كلت ..انكأ .تبك وآ اذك انلعف ول ىئرت ؛ لارب
 عبق ٠ .قئاقحلا فرعي هّلك يبرعلا بعسلاف .اهيلع ةيوجالا ىسنن الا اند

 .ليقتسملا نع لءاستنو : :يضاملا نع لؤاستلا عدن نآ ريخلا نم نم :كلذ

 ناتراشب ال ول .سايلاو طونقلا ىلع لمحي .ةماهج نم قفالا يف ودبي ام
 بعش ةروثو. ,قارعلا ىف ثعبلا ةروث: هتكلح يف لغوأ املك مالظلا ناتجافت
 لك نم ةفحازلا راطخالا مامآ ةميزهلاو ءانفلا ردد ب بّدكت امهاتلكف . نيطسلف
 .ةايحلا عادبا ىلع رداق- بعشلا لك- بعشلا.نا ءىبنت امهاتلكو . بوص
 ىلع تاناهرلا لك تمزه امهاتلكو .رطاخملا دشأو .فورظلا كلحآ ىف ىتح

 ةدالوب موي لك ةجهوتم .اهيلع كاحتو تكيح يتلا تارماؤملا لكو .اهلاوز
 .لدقتسملا قيرط ىلع ةديدج

 ,نطاوم لك هيف لمعت ٠ هدئاق ىلا هبعش نم ًاكسامتم ًاعمتجم تنب ىلوالا
 كلذلو . قرشملا ليقتسملا دادعإو ءانبلا ةريسم يف هل لهأ يذلا لاجملا يف
 امو :تاناكمالاو ندعلا قراف مغر ٠ ,رشلا ىوق ىتعا هباجت نا تعاطتسا
 . اذاسقو اًررش رثكأ ..ةيملاع ىوق نم كلت معدن

 .لدتقتلاو ديرشتلاو توملا كاريش نم ؛تارملا تارشع: تعلط ةينئاثلاو
 .بعشلاو ضرالاو ةايحلا روذجي ًلاصتاو اقمعو احوضو رثكأ

 امل ركنتت ال ؛:ءاضولا اهخيراتب رخفت يتلا ممألاف! ناريزح ضفرن الا ال
 ًازفاح اهاركذ نم لعجتل .اهءابعأو اهرززو لمحتت لب .ثراوك نم اهب لح
 1 .يحلا يضاملاب قيلي ليقتسم عادبا ىلع

 .ًامتح هوغلاب مهنا لوقن لب .مهناريزح برعلل نوكي ىتم لوقن ال .كلدل
 تاذ .ءيبرع لك دجيسو . :قيرطلا ىلع اننآ ىلع ليلد ناترخعملا نانروتلاو
 ىلع ةيبرغلا حمالملاب ههحو قارغإ .هريصم ىلع نورماتملا لؤاح امهم . دوب
 .همد ةغل اهنآو :ةييرعلا ةروثلا نم ضعي هنأ دجيس .هتقيقح

 ! تآل انناريزح ناو

 يناولح دحام



 يدناغ فقيجار

 بغشلا يريثم بقاعتس

 ةبدنهلا ةرقلا شا اددجب ه بفشلا لا لعتشا

 ةصتخخملا تاطلسلل يرماوأ تيبطعا دقل»

 ىلع فرعتت يكلو :ةمراص تاتابثا مدقت يكل

 فوسو .:ةلتقلاو بغشلاو فنعلا يريثم

 هزذهب ..:ةعغدارلا تايوقعلا ةفاك مهقحب زختت

 فيحار يدتهلا ءارزولا سيئر حتففا ةرايعلا

 ةيشغ ,يهلدوين نويزفلت هّثب يذلا هباطخ يدناغ

 نم ةددعتم ءاجرا يف اددجم تايارطضالا لاعتشا
 نم تاّنملا اهتيحض حار يدلاو + ,ةيدنهلا ةراقلا

 1 < #ا ا
 1 ١ سلا
 525 5 م و 4 يل

 1 د هو هلي
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 , .سودنهلاو نيملسملا
 لامعا هيف تمرطضا .انماد تسس مون ناك

 نم ريخالا عوبسالا حايصض دنم فنعلاو بفغشلا

 نم تقلطنا ام لوا تقلطنا نيح .مرصنملا رابأ رهش

 لامشلا ىلا ارتمولبك 55 دعبت ىتلا ؛:توريم» ةدلد
 ةيمالسالا نيتنايدلا يقنتعم نيب ةمصاعلا يهلد نم
 ىلا تلضو ىتح تابارطضالا تدتماو :ةيسودنهلاو
 00 دقو . لن نوع ةمصاعلا نم ةميدقلا عابحالا

 يفو :هذه بغشلا ثادحا نا ىلا ةيدنهلا فحصلا

 نيتس نم رثكا طوقس نع ترفسا دق :لوالا اهموي
 نا ودسؤو. ىحرجلا نم نيرخا تانم نع الضف الدتق

 بغشلا ثادحأ نا امللط .فعاضتلل لياق مقرلا اذه

 ىرخاو ةنوآ نيب لعتشت اهنا وا ةلعتشم هذه
 لتقم ىلا تدا يتلا بابسالاب ءانه ريكذتلا نم دبالو
 اهقلخ ىتلا .ىدناغ اريدنا ةلحارلا ءاررولا ةسئئر

 .ةيدنهلا ةموكحلا ةسائر ىف يدناغ فيجار اهنبا
 .بحلاب مكيولق يف دقحلا اولديتسا.ب

 حاورا نكتلو .ةدوملاب ءانغضصلا نع اوضيعتساو

 نا ادنمتم . نايدالا ىهدتعم نعد ءافصلل ةردع ىب اتقلا

 تاروف تدهش يتلا ندملا ءاجرا يف مائولا دوسي

 هباطخ يف يدنهلا ءارزولا سيئر فيضي ..«بضغلا
 ناكو .يدنهلا بعشلا ىلا ههجو يذلا ينويزفلتلا
 ةرارشلا عالدنا روق .بغشلا نكاما ىلا هجوت دق
 يذلا .ءاغناس اتوب .يدنهلا ةيلخادلا ريزو .ىلوآلا
 ةقرتحملا تارايسلا ءافطا تايلمع ىلع هسفنب فرشا
 رانلا بغشلا وريثم اهيف لعشا يتلا نزاخملاو

 ندم اهيف دهشت يتلا ىلوالا ةرملا تسيل اهنا
 اهجئاتن نوكت بغشو فنع لامعا دنهلا ىرقو
 .ةلاحلا أدهت املكو .ىحرجلاو ىلتقلا نم تاثملا
 ,نولوؤسملا عقوتي ال ثيح نم ىرخا ىرم رجفنت
 جراخو لخاد نم .ةديدع افارطا كانه نا ودييو

 ةايحلا بشخ ْيف رانلا مارضا ىلا ىعست .دنهلا
 ىلع .ةريبكلا دالبلا لكاشم نم مغرلا ىلع .ةيدنهلا
 .ةيحصلاو ةيعامتجالاو ةيداصتقالا ةدعصالا

 ىف تلعتشا دق تابارضالا هذه تناك اذإو
 يذلا تقولا يف .ناضمر رهش نم ةريخالا ةعمجلا
 ناف ؛ةعمجلا ةريهظ ةالص نودؤن نوملسملا هيف ناك
 لاز ام ًارمج اهلاعتشا يف اوأر دق نييسايسلا نيللحملا
 يقنتعم نم لك ىذل :ينيدلا دامرلا تحت انيتخم
 :ةيدنهلا ةراقلا هيسش ضرا ىلع ةعراصتملا نايدالا

 .ةميدقلا يهلد ف ناريبكلا نادجسملا دهش دقو

 ماما نا نم مغرلا ىلعو .نيلصملا نم افلا نيسمخ

 ٍران ءافطا ةينيدلا هتبطخ يف بلط دق ريبكلا دجسملا

 اددع نا الا ؛تاراعش اليو .ةنتف الب. ًدئاق بغشلا

 .ةعمجلا ةالص ءاهتنا دعبو .نيفرطتملا بابشلا نم
 نم ددع ىلع مهنيكاكسو ةيديدحلا مهتاوارهب اومجه
 اومرضاو! سودنهلا اهكلتمي يتلا ةيراجتلا نزاخملا
 ءافطالا تارايس لوصو نم مغرلا ىلعو .اهيف ناريدلا
 دق تناك تانارطضالا نا الا :قئارحلا دامخال
 .ةنيدملا نم ىرخا ءايحا لمشتل تعسوتو تدتما

 ءادحالا هذه ةرصاحم ىلا ةطرشلا لاجر رطضإ امم
 ضرغل عومدلل ةليسملا مهلبانقبو مهتاوارهب
 ىلع لمعلاو .فنعلا ريثت يتلا تاعمجتلا ةحفاكم
 سودنهلا تاعمجت نيب ديدجح مداصضت ياةقاعا

 .نيملسملا تاعمجتو

 ةنسلا هتحت دتمت عساو لجرم ىلع يلغت دنهلا
 .اهئانبا دوهح ىلا ةحاحلا دشآأب ىه تقو يف .رانلا

 لهجلا براحت يكل 'فتئاوطلاو نايدالا فلتخم نم
 نم مغرلا ىلع ضهنت يكلو .عوجلاو ةيمالاو
 .ةديدعلا اهتاحارج

 هللادبعلا ىلابس

 28ه 1241 ىو نوجا خان نظل -



 خرصنملا رهشلا نم وبام / رابآ ”١ و "7 نيف

 تاءاقل نم ةديدج ةرود سيراب ف تدقع كنب

 سسئرلا نيد ةيناملالا  ةيسنرفلا ةمقلا ذب

 .لوك تومله يناملالا راشتسملاو نارتيم اوسنارف
 كاج يسنرفلا ءارز ولا سين سسئر : :ةياهنلا ق اهيلا خضنا

 .كاريش

 يذو دحاو عوضوم ىلع 7 رد ةريخالا ةمقلا

 رودت تئاك ةقئاس حمقل افالخح ةنجيئارتسا ةعييط

 .ةيراحتلا تالدابملاو .ةيداصتقالا لئاسملا لوح

 ريح ع

 ةيعائصلا نادلبلا ةمق لبق ام تاثداحم . هيزيلالا يف لوك

 - ل ىال دخلا ىورتزتا# ين إ: - 9

 حالسلا عزن: رفجبإلا عوصضوملاو سيراب يف لوك

 نوبو سيراب نيب فئاولا قيمت
 ةيداصتقالا ةعومجملا كلت يف كرحتت يتلا نوؤشلاو

 ةيبوروالا
 قيسنتب قلعت ةصاخ ةفصب .نوبو سيراب مه

 ةريخالا ةيتايفوسلا تاحرتقملا صخي ام يف فقوملا
 ناشب فوشتابروغ ليئاخيم ميغرلا اهحرط ينلا
 ىدملا ةطسوتم خيراوصلا كيكفت ىلا ةوعدلا

 سآ) خيراوص .ًاديدحت ينعتو .ايوروا يف ةرشتنملا
 زوركو غنيشرب خيراوصو ,ةيتايفوسلا ٠١( سأ
 رايتخالا» ةيمست هيلع قلطا ام وهو :ةيكريمالا

 اهحارتقا وكسوم تززع ةقحال ةرتف فو ..رفصلا

 كيكفت ىلع ثحت ؛ةعقوتم نكت مل .ةديدج ةوعدب
 .(كلذ نودو ملك ه٠5٠+ نيب] ىدملا ةريصق خيراوصلا

 اريبك اسامح ةيكريمالا ةدحتملا تايالولا تدبا دقو
 اهئافلح ست تارواشم ْق تعرشو نيحارتقالا ةلكل

 ماربا ليبق مهفقوم ديدحتل مهايا ةيعاد نييبوروالا
 دعبا تدهن نطنشاو نا لد .وكسوم عم لماس قافتا

 ٍق ناشلا اذهب كانترالا' تظحال نا دعب .كلذ نم

 نلعت (/ 65 /51 و يكريما لؤؤسم

 مريتو ةيبوروالا ةقفاوملا نع ينغتست دق اهنا هيف
 عوضوم ْق تايفوسلا عص ةرشايم قافتالا

 : .ةيبوروالا حيراوصلا
 لك ناف ءاديدحت .يبوروالا فقوملل ةيسنلابو

 تاحرتقملا ىلع اهتقفاوم تنلعا ةينعملا مصاوعلا
 رايتخالا» ةلآاسم ىلع ةلمجم ةيفيكبو .ةيتايفوسلا
 ةطسونم خبراوصلل لماشلا 0جودزملا رفصلا

 ةددرتم اهدحو نوي تلظو .ىدملا ةريصقو

 ؛يارلا مسح هاجن ةيسايسلا اهفوفص يف .ةمسقنمو

 نيب تدقع يتلا ةيسيرابلا ةمقلا ةيمها انه نمو
 فقوم يف ماجسنا قلخ ىلا ةفداهلاو لوكو نارتيم
 .الامجا حالمسلا عزب ةلاسم لوح نيردلنلا

 ةوق نا املط جرح لك جراخ نوعقي نويسنرفلاو
 تسبل هيلع ينبت يذلا جهنملاو :ةيسنئرفلا عدرلا

 تقولا يف يتايفوسلا بناجلا نم ضارنعا عضوم
 دشالا نونوكيس مهنا ناملالا ريتعي نيح ف .ىضاحلا
 ةحاسلا نم خيراوصلا تبيحن ام اذإ موحهلل ةضرع

 رصانع يقابل رابتعالا نيعب ذخالا نود ةيبوروالا
 اومضني يكل :نوحلي مهف كلذلو ىرخاألا نزاونلا
 نسم يضاركلل ةغيضص ىلع :يعامج نس ودوأ فوم ىلا

 خ وراص 7١ ب ةيلاردقلا ايناملا ظفتحت نا ىلع
 شيجلا ةزوح يف يه يتلا ١. - 1 زارط نم غنيشرب
 ةبقارملا تحت ةيوونلا اهسوؤر دجوت اميف يناملالا
 ةحلسإلا عضو ةشسقانم ىلع كلذك حلتو .ةيكريمالا

 يتلاو ؛ملك 50١٠ نع اهادم لقي يتلا ةيكيتكتلا
 عم .ايناملا يمسق لك :يىل والا ةجحردلاب فدهنست

 اهباسح يف حالسلا عزن تاضوافم لخدت نا ةرؤرض

 ىوقلا يف نزاوتلاو ةيئاميكلا ةحلسالا عوضوم
 دنع يرورضلا نم سيلو .ايوروآي ةيكيسالكلا
 نكمملا نم ذإ .الجاع اذه متي نا يناملالا راشتسملا
 نيتوقلا لبق نم نأشلا اذه ىف ينلع مازتلاب ءافتكالا
 ١ .نيدمظعلا

 هدالب فقوم نأب ادعو كرت سيراب لوك رداغ نيح
 يف مداقلا وينوي / ناريزج لثاوا ف هنع نلعيس
 هلك يحيا ينو نادوملا) :ءافيسوجلا
 يف يبرفلا يبوروالا فقوملا عم امجسنم نوكيس
 نادلبلا ةمق داقعنا لبق مايأب كلذو :هتيلك
 ثيح ةيلاطيالا ةيقدنبلا ةنيدم يف ةيعانصلا
 ه«ئافلح عم ناغير دلانور سيئرلا يقتليس

 ةهجو ىلع ايئاهنو ةرشايم فرعتلل نيبنوروالا

 امد ديف يضخلا ىلع يكررمالا مزعلا رك ام يف مهران
 نيلمركلا تاحارتقا بناج ىلا

 .ز .س
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 هب ىحوت دق ىذلا قلظملا لكشلاب ةدضاعتم الو

 اهربانم لوح دوقعملا سامحلاو .اهتاراعش ةيرهظم
 خرشلا ناك دقلو .كلذ لفاكتلا تابسانم يضتقت نيح
 درحمب .يسنرفلا نيميلا فلاحت سم يذلا لوالا

 وه .ةيعيرشتلا تاياختنالاب .مرصنملا ماعلا .هزوف
 يذلا ةيروهمجلا سيئر نم هذاختا بولطملا فقوملا

 برحلا) ةموزهم ةقباس ةييلغا ىلا يمتني
 عمجتلا برح هيف لبق يذلا تقولا يف و .(يكارتشالا
 قفو مكحلا ةسرامم يكاريشلا ةيروهمجلا لجأ نم
 ,كلذ ليقو :يراسيلا سيئرلا عم شياعتلا ةغيص
 نم داحتالا بزح نم هب ساب ال مسق لبق نيح .اضيا
 نم رخا مسق يقب :يدراكسيجلا ةيطارقميدلا لجا

 ليمي طسولا نم ةيناث رصانعو .ريخالا بزحلا اذه ديدعب مشار راو بشل ةهجاوم يف ددلا 2 نيبلا
 07 ا 77ي3947272قبْج هن دس دس دن د دع دس ضخ ا وسع سل ا ا سيئر ةلاقتسا ىلا ةوعدلاو ششياعتلا نضفر ىلا | _ 5# 0 3 < 88 م ام ااا اا ا تا ااا ا 25221

 ءارزولا سيئر ناف فورعم وه امكو ,ةيروهمجلا '
 رمتسيو رايتلا اذه معّرتي راب نومير قياسلا
 .ةداوه الب هنع ًاحفانمو .هل ًاصلخم

 بحوتسي ناك اذإ اسنرف يف نيمدلا دنع فلاحتلاو

 .دحاولا يآرلا ينبتو .ةيعصلا فقاوملا ىف نماضتلا

 نع ديعبلا نكل .مدتحملا عارضصلا يف رهظي ام ٠ نإ 2 هرب ف 0 وا ددعتلا ىعلت ال كناق مصخحلا ءاز دضاقتملا
 كاربتش كاج ىلاجلا ءارز ولا سيئر نيب .جنشتلا

 2 23235 ب د

 .هيريلالا يصق وحن قايسلا يف راب نومير ديسلاو
 صرخ نع .رخا بناج نم ؛فشكي عارص وهو

 الب .اتنات قى وقلا نا زدم ءاقدا ىلع ةفلاحتملا فا رطالا ا ا ا لا د ا ا ا و 5 2007 و ع

 حلاصملا يف زواجت وا ىرخا ىلع ةفك ناحجر نفيقك هاتلا اهدادعتسسا ا قفا ْق 7 ايو ةسئرفلا ةيسابسلا ةادحلا عيتنب نمل وديب

 تارايتخالاو .ةيروهمجلا ةبسانر ةكرعمه | نأ كيك بئاجألا نيمقارملا نم«ةيلاحلا
 نهارلا تقولا ىف .لعفلاب .لكشت تارابتخالا نكل ف .دودلا .ةمكاحلا ةيبلغالا نا هيف كشال اممو دشا ىدحا شبعت ةمكاحلا ةينيميلا ةريسالا |

 رمتو .فلاحتلا اذه هزاتجي يذلا ريسسعلا ناحتمالا يرورضلا كسامتلا لك ةكسامتم ادبا نكت ملاسنرف | .اهفقاوم ىف نزاوتلا لالتخاو .اهمزات تارتف

 ةئلع قيّرطلا اوعظق ”«نيّبول ٠ ةباهتتالا ةكرعفلل [ن]ذعتسا كولس ةداهبع ؟ كاركش كاخ
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 ذخأ ام وهو ةرشابم ةيفيكب سيراب ةدمع ةموكح هب
 تداك نيدريبخالا نيعويسالا ىف ةمدتخم ةمزا رهظم
 ىلا كاريش تعفدو .ءارز ولا ضعب ةلاقتسا ىلا ىدؤت
 طابضنالا ىلا .ةمارصلا ضعبيؤ .عيمجلا ةوعد

 ةهبجلا ِبْرَح ميعز نيبول يرام ناج ربنعي
 زورب نع لوؤسملا وه (فرظتملا نيمدلا) ةيدطولا
 ىلع تريخالا ةرتفلا ىف ْق دزبكرتب كلذو ةمزالا هدذه

 ردتعت ىتلا اياضقلاو تاراعشلا نم ةعومجم

 ع وضومك) ةرشابم اهب ةينعم اهنا ةمكاحلا ةيبلغالا
 ةحفاكم .قرطو .باشهرالاو .يلحادلا نمآلاو :ةرحهلا

 هذه ىلع حاحلالا يف نييول ةطخو .(حلا .زديالا ضرم
 هج نم وهف: ةيهصلا ف ةنيلعإلا ترض اياضقلا
 هتفصب كلذو اهيبخان ىلا هجوتيو .اهتيلح يف بعلي
 نم .ىعسيو .ةمداقلا ةسساترلا تاباختنالل ًاحشرم

 ةرذحتم تاعاطق طسو ىاطقتسالا ةسرامم ىلا ءنآلا
 لبقتل ةدعتسمو نيميلا حلاصل تيوصتلا يف

 ضعب لوح ةديازملاو .ينيفوشلا ضيرحتلا
 نم عونب موقي ةيناث ةهج نمو .تاراعشلا
 ةتباث ةيجولويديا ميقو ةيقالخا لثم دق ضيرحتلا
 نيميلا نع ًافورعم تاب امم ةيلوغيدلا ةحنجالا ىدل
 .فرطتملا

 نيبيول لمع رتفدو تاسسرافم نا مغرو

 هنا الا نييلوغيدلا ىلع نيديدج اسيل يجولويدبإلا
 اميس مهلوح قيضي حار قوطلا ناب نوسحي اوناب
 ىلع مهماغرا وه ةينطولا ةهبجلا ميعر فده ناو
 ريظن ةسائرلاب اوزاف اذإ ادغ مكحلا يف مهعم هكارشا
 :كسالو :يهو .ةينطولا ةيعمجلا يف ايلاح لعفي ام
 هنيب يهامتلا نم برض قلخ اهنأش نم ةركام ةطخ
 نا فرغي نيبولو .ىوتسم نم رثكا ىلع مهنيبو
 ظغضد هتاف مث نمو .هراصنا ىلا ةجاح ىف كاريش
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 ددهيو رخسي اذه نم رثكا لب ؛ديازيو
 ريزو .,راون ليشيم ديسلا هبنك يذلا لاقملا ءاجو

 رجفيل ؛دنومول» ةفيحص يف .ةيجراخلا ةراجتلا
 .مكاحلا نيميلا ريمض ةوحص نلعيو :هلك فقوملا
 ميقلاب ركذو .فرطتملا نيميلا تاراعشب راون ددن دقف
 نع برعا هنا هلاقم ىف ام رطخاو .اسنرفل ةليصالا
 ظرتشا ام اذإ ةيسائرلا ةكرعملا نارسخل دادغتسالا

 .نيبول ةعومجم عم فلاحتلاب اهيف روفلا
 هترابزب موقب كاريبش ديسلا ناك تقولا اذه يف

 عمح ىتح داع نا امو .ينايفوسلا داحتالل ةيميسرلا

 رِيَرو لاقم ناكو .نوينينام رضق يف ةموكحلا سلجم
 .ةفلتخملا لعفلا دودر راثا دق ةيجراخلا ةراجتلا

 تارايتخالا صخي عوضوملا بلص نا ادبو
 مكاحلا نيميلل ةّيسايسلا ةيقالخألا يف ةيرهوجلا
 :الوا :سيراب ةدمع عراس .اضيا .ادغ اميرو مويلا
 .كرتشم فقوم ةموكحلل نوكن نا ىلا ةوعدلل

 لواحو .ةيدرفلا تاحيرصتلا بنجت ىلا يناتلابو
 ةياعد مجح نم نيوهتلا .نويديتامي ىطانلا ناسلب
 دقف اعيرس دمختل تناك ام رانلا نكلو .نييول

 راسبلا كلذكو .ةصرفلا ةيسنرفلا ةفاحصلا تمنتغا
 تاضقانتلا ةعيبط نع فشكلل :ضراعملا
 امد .ةيدلغالا فوفص يف ةدوجوملا تاعطاقتلاو

 ريغ ارما /١118 ويام / رابأ يف زوقلل اهظوظح لعجي
 ديسلا ظوظح نم .ةصاخ ةفصب فعضيو :نومضم
 رامضملا اذه ىف كاريس كاج

 سحا )67/157//١14/1( يضاملا عوبسالا ةلطع يف
 لقالا ىلع وا ؛ةمرالل دح عضو ةرورضب نويكاريشلا
 نع حاصفالا مث نمو :نيبول نم مهفقوم نالعا
 ذإ ايسانم فرظلا ناكو .دغلا ةكرعمل مهتدجيتارتسا

 برحل ةيسايسلا سلاجملا» ىمسي امب داقعتاب طبترا
 يهو .سيراب يف ,ةيروهمجلا لجأ نم عمجنلا
 اهيف نلعا .ةمخض ةيعمجتو ةيسايس ةبسانم
 ناب برحلل ماعلا نيمآالا نويوت كاج ديسلا
 اوفلاحتي نلو مهتدابمل ءايفوا نولظيس نييكاريشلا
 نوززعيس مهنا ىلع دكا امك ..فرطتملا نيميلا عم
 ىوقا هظوظح نوكت .نيميلا يف .حشرم يا بناج
 يفو .,تايسانرلل ةيناشلا ةرودلا يف زوفلل
 بزخلا ىلا ةصلاخ ءاضيب دي طسب حيرضتلا اذه
 ةوعدو .طسولا نم راب نومير راصنا اذكو يكاريشلا
 ينعت ةيساسالا ةكرعملا نا ساسا ىلع لفاكتلا ىلا
 حشرم يا زوف نود ةلوليحلاو تاذلاب نيميلا راصنا

 ةيروهمجلا سيئر ناك نا .كلذ دعب .مه امو .يراسي
 دعاوق يف كاريش باطخ دعبو .راب وا كاريش وه
 ميق يف كيكشتلا ةمزا نأب لوقلا نكمي هبرح
 ةدرصنعلاب كاريش ددن دقلف : تدمح دق نييلوعيذلا

 اذهب ينعملا ؛:حماستلا مدعو ةيهاركلاو ةينيفوشلا
 فلاحت نم مسق نوكد كلذبو :نيبول راين وه هلك
 نع تمدق دق ًامومع .ةيلاحلا ةموكحلاو .نيمدلا
 .يسايسلا اهريمض ماما ةديج كولس ةداهش اهسفن
 اهدهيشنس ىتلا ةمسساحلا ةكرعملل ادادعتسا كلذو

 ةشوانم ناف نيحلا كلذ ىتحو .مداقلا فيرخلا
 .فقوتت نل ةريغصلا لمجلاو تاحيرضتلا

 يواوزلا ناميلس
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 كيوزوين

 «ليغارسأ» ىف ةديدج ةحبضن
 ةيطغتلا ةيضقو درالوب نائانوج ةيضق دعب لكني

 نم نينثا اولتق نيذلا نيققحملا ىلع
 ماع صاي فاطتخا ةثداح رثإ نيينيطسلفلا | “7
 تارداخملا قحالت ىرخا ةحيضف رود ىتان : 14

 ةمكحملا تعمتسا نا دعب (تيب نيش) «ةيليئارسالا»
 مزالملا ءوزفان تزع ىوكش ىلا سدقلا يف ايلعلا

 نا ىعدا يذلا ؛يليئارسالا» شيجلا يف قباسلا
 ,ةيليئارسالا» تارايختسالا ةلاكو تيب نيشلا

 تناك فارتعاب ءالدالا ىلع هتربجا دق  ةيلحملا
 .اماع ١8 ةدم نحكسلاب هيلع مكحلا هتجيتن

 يف تبلاط دق تناك تدب نيشلا نا ةركذ ريدجلا

 باوجتساب اهل حمستن نوناق نسب ةربخالا ةنوآلا

 فوخلا عفادب ةبسانم اهارت يتلا ةقيرطلاب نيمهتملا
 يف قيقحتلا ىلا وزفان تزع مزالملا ةيضق دوقت نأ نم
 ياخدرم يماخملا نا ريغ .لمعتلا يف اهتقيرط
 يف لاق نيح تيب نيشلا بلطل ىدصت يكسبوشريف
 هذه لثمب ادبا حمسن ال نا بجي» تسينكلا

 تاذ ةيحضلا انم يا نوكي دقف :ةرطخلا ةقباسلا
 .«موي

 نع لبلقلا نوفرعي ماع هجوب نويليئارسألا»
 ىلع اهيلا نورظني مهنكل :تيب نيشلا لمع ةقيرط
 .«نييباهرالا» ديض ةداوه نود ايرح ضوخت اهنا
 ةلاكو) داسوملا ىلع ًاضيا بحسنت ةرظنلا هذه

 ةقث نا ودبي ؛لاح ةيا ىلع .(سسجتلا ةحفاكم
 تارايختسالا يتلاكوب ةدوهغملا :نييلئارسالا»
 اويضغ مهنم نوريثكف .عزعزتت تأدب دق نيتروكذملا
 ثداح ىلع ةبطغتلا تيب نيشلا تالواحم نم
 درالوب ناتانوج ةيضق يف اوارو .صابلا فاطتخا
 ؛ليئارسا: نيب تاقالعلا رتوت ىلا تعفد ةقامح
 .اهتافلح .برقاو

 زردب ًادحاو افده «ليسارسا, ةداقل نا ظحالملا

 لك راهظا مدع ىلع صرحلا : ةحيضف لك دعب

 ! ةقيقحلا
 نم مغرلا ىلع وزفان ةيضق تبرست كلذ عمو

 قلسم  ةنس 77”  وزفان تزعو .ةيركسعلا ةباقرلا

 شيجلاب قاحتلالل ةحوتفم هقيرط نا يا .يسكرش
 .«ىليئارسالا»

 ةيرس ةمكحم هيلع تنكح 19/١,. ماع يف
 ةمحلسالا بيرهتو سسحتلاو ةئايكلاب

 .تيب نيشلا تامولعم ىلع ٌءانب نيينيطسلفلل
 .,يضاملا ماعلا ىتح ايمسر اريس ةسضقلا تلظ

 حمسي يذلا «يليئارسالا» نوناقلا ردص امدنع
 .ةينمالا تامكاحملا ةعجارمب ايبلعلا ةمكحملل

 تعزتنا دق تارياخملا نا ًايعدم ًاروف وزفان فناتساف

 ريغ قرط مادختساو بيذعتلا قيرط نع افارتعا هنم

 ١ ةبرا/ ناريزح ١ تال تادقلا ب ةينرغلا ةيلطلتاب 7

 . قدقحتلا ءانثا ةعورشم

 ةلاكولا تضرع : ىلاتلا وه تدب نيشلا در ناك

 ةعجارم حبصت كلذبو يسائر رارقب هنع وفعلا ةركف
 بارضالا نالعاب ديدهتلا مث .ةيرورض ريغ هتيضق
 تزع تاماهتال عامتسالا ناو ةصاخ .تيب نيشلا يف
 ام لك يف قيقحتلل بابلا حتفيس ةمكحملا يف وزفان
 نيرشعلا تاونسلا لالخ تدسس نيسثلا هتلهعف

 .ةيضاملا
 جعزا تافلاخم باكتراب ينمضلا فارتعالا اذه

 لاق مهدحا نا ةجرد ىلا لدعلا ةرازو يف نيلوؤسملا

 .«راحتنالا ىلا اهقيرط ىف تيب نيشلا نا»
 لامتحا هدرم ةروكذملا ةلاكولا قلق نا عقاولا

 فالا قحب تردض يتلا ماكحالا لوح لؤاستلا
 ىلع ًءانب ةزغ عاطقو ةيبرغلا ةفضلا يف نيينيطسلفلا
 نع عزتنت يتلا تاقارتعالاو تيب نيبشلا تاماهتا

 اهدودح يف ةعورشملا ريغ لئاسولا مادختسا قيرط
 .ىوصقلا

 ريرو  ناييا ابا جرفيس .يرخا ةيخاد نم
 قيقحتلا ةنجل جئاتن نع ًابيرق  قباسلا ةيجراخلا
 بغري يتلا ةيضقلا هذه .درالوب ةيضق يف ةينامربلا

 اهيلع ءوضلا ضعب ءاقلا يف ,نييليئارسالا» نم ١
 .قئاقحلا لك نع فشكلا مهنم 74 ديرب امنيب

 ةموكحلا تددرتامهمو .لاح ةيا ىلع

 مازتلال اهتارياخم تالاكو ةوعد يف ؛ةيليئارسالا»
 ماعلا يآرلا طاسوا يف دئاسلا روعشلا ناف .ماظنلا

 .ةبقارم ىلا جاتحت ةزهجالا هذه نا وه ؛يليئارسالا»
 اا كا "ا ١

 نايدراغلا

 2 عيشلا واط
 لخدت بلطتت ةلاح نآلا يش جيلحلا برح

 مالسلل ديدهت حوضوب يهف .ةدحتملا مهالا
 .ةقطنملا دودح زواجتت ةروصب | ٠

 لكشب موجهلل ضرعتت ةدياحملا ةيراجتلا نفسلا
 يف فقت ال كانه يىملكتملا ىوقلاو .يموب هيبش

 لخدتلا رارق نكل .ضعبلا اهضعب ةهجاوم
 .نمالا سلجم نم ةكرايم ىلا جاتحي يركسعلا

 ةلود موقت نا : ناقيرط كانه .كلذ نيمات لجأ نم
 نال سالبة للا 2 1ونانور جر تاب عورتا جم
 .مالسلل ًاديدهت كانه نا تبثي نا عيطتسي يذلا
 .ةدحتملا ممالا قاقيم نم اوكا دنبلل اقيط كلذو

 نم :7 دنبلا ناف ,تايصوتلا لشف ةلاح يف

 يركسع رارق ذاختاب سلجملل قحلا يطعي قاثيملا
 يف لاحلا وه امك .يلودلا مالسلا ظفح ساسا ولع
 ةبغرب ةنوهرم ةوطخلا هذه نكل .ءانيس فو صربق
 .يل ود زجاح امهنيب نوكي نا يف نييراحتملا نيدلبلا

 جيلخلا يف ةطرشلا لمعب موقي يذلا نألا ىتح
 .ةمهملا هذهب اهسقن تفلك ىتلا ةدحتملا تايالولا وه

 ةريخالا ةنوآلا ىف اريثك تناع يتلا تيوكلا نكل

 .اهنقس ةيامح لجأ نم ةيتايفوس ةدعاسمب تبلاط
 فقاوم ذاختا ىف نآلا بغرت ناغير ةرادا لعلو

 حئاضن نم مغرلا ىلع .كراتس ةثداح دعب ًامزح دشا
 .رذحلا ةرورضب سرغموكلا

 اسنرفو ايناطيرب نم نطخشاو تبلط دقو
 ةبامحل ةكرتشم ةملود ةوق يف اهيلا حامضنالا

 خمالا قاتيم هيلع دكؤد ام طيضلاب اذه .جيلحلا

 ابعامج ارارق نمالا نوكم نا ىلع صني يذلا ةدحتملا

 عيطتسي يتايفوسلا داحتالا .ةدرفنم لود رارق 1

 نفسلا ىلع دتعم يا ةيقاعمو جيلخلا ةسارح اضيا

 ناضراعتت ال نيتلودلا ةحلصم نا امب نكل تدياحملا

 كارتشال ًاديج ًايبس ربتعي اذه ناف .ةقطنملا كلت يف
 .عدر ةوق يف نيتلودلا

 ىلع صني ةدحتملا ممالا قاكيم نم ؛ مقر دنبلا
 ىلع نوقفاوي ةيلودلا ةئيدهلا دذه ءاضعا لك نا

 لثم لجا نم نمالا .سلجم ةمدخ يف مهتاوق عضو
 .فدهلا اذه

 يف نييمئادلا ءاضعالا نم ةلود يأل نكمد عيطلاب

 ايناطيرم . ايركسع الخدت حرتقت نا نمالا سلجم

 دذهب مادقلا عيطتست يتلا لودلا هذه نم ةدحاو يه

 20000 .ةردادملا

0 10155 1 5555 

 ججلخلا خف ىف نارامجلا
 يرتاح ءافصو شوه نايتسيرك : ملقب

 ىلع ربخالا يقارغلا هوجهلا تبثا دقل
 نيلوطسالا نا كراتسس ةيكريمالا ةطاقرفلا

 نع ىانمب ادوغب مل يتايفوسلاو يكريمألا
 تارشؤمو .مقمقلا نم برحلا تجرخ دقل .فئاذقلا
 ذه .:ةروطخ ديازتي عضولا, فعاضتت ةفصاعلا
 ددع نأ» لاق نيح :زدد ول» ةكريش يريدم دحا ددكأ ام

 رباربف / طايش ذنم تيبصا ىتلا ةيرحنلا تالقانلا
 نكمي مقر وهو .ةلقان ١4" غلب دق نآلا ىتح 64
 اذه ُِق ةيناثلا ةيملاعلا برحلا وامي 0

 ىلا ةقطنملا لود عفد امم .جيلخلا يف ةيراجت ةلقان
 تيوكلا نا لب .جيلخلا يف ةحالملا ةيامحب ةبلاطملا
 اهتالقان ةقفارم يمظعلا لودلا نم ارخؤم تدلط دق

 نم ةلصاوتم تامحهل ضرعتت يتلا ةيلورتبلا
 مث كلذ ىلع يتايفوسلا داحتالا قفاو نا ناكف :ناربا
 نارهط تدر دقو .فورعم وه امك ةدحتملا تايالولا

 ىوقلا ةيامح نا دقتعت تبيوكلا تناك اذا: دددهم

 يف رارمتسالا نم اهنكمت نا عيطتست ىمظعلا

 يهف .ررض يأل ضرعتي نا نود قارعلا ةدعاسم
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 نييناريالا نيموجهلاب اذه ريكذدلا .ديفملا نم لعلو
 يناثلاو 5/5 خيراتب لوالا ؛ ةيتايفوسلا نفسلا ىلع
 ه7 خيراتب

 تايالولاو يتايفوسلا داحتالا دجو اذكهو
 بوجت نفس .هنسقن عضولا يف امهيسفن ةدحتمل
 .هتاذ رظخلل ضرغتتو جيلحلا

 .ناريا راصتنا ىف امهنم يأل ةحلصم ال نا عقاولا

 يف ةبقع نارهط يف ىري يتايفوسلا داحتالا نا لب
 بئان يكسفورتيب ريميدالف نادا دقو .مالسلا هجو
 ,لوؤسملا ريغ فقوملا» يتايفوسلا ةيجراخلا ريزو
 جيلخلا ىف هتلوج ءانثا ةرم نم رثكأ ي ىناردالا ماظنلل

 يضاملا ليربا / ناسين رهش يف
 .نيرابجلا رظن تاهجو يف افالتخا كانه نا ريغ

 اهروضح لالخ نم ىعست ةدحتملا تايالولاف

 جعزنا نيذلا جيلخلا يف اهئاقدصا نيمطتل يرحبلا
 عيب نم هنع تفشك امو /تيغ  ناريا» نم مهضعب
 .ناردال ةبكريما حيراوص

 عباتت يهف عضولا فلتخي وكسومل ةبسنلاب
 ةيفلسلا تارايتلا ءاوتحاب صاخلا اهططخم
 دودحلا نم حلك )5٠:١ اهدودح ىلع ةيناربإلا

 دوهجلا مهف نكمي قايسلا اذه يفو .(ةكرتشملا
 .ةيروسو قارعلا ةحلاضم ىلا ةيمارلا ةيتايفوسلا
 يذلا ديحولا يبرعلا ماظنلا قشمد مالخن عفدو

 دقو .ًادعاصف نآلا نم دايحلا ىلا  نارهط معدي
 سيئرلا ةرايز ءانثا ةريبك نيلمركلا طوغض تناك
 .وكسومل ةربخالا دسأ ظفاح يروسلا

 ١ ير ابا مهب م1 1”

 نيهوك مولاش : ملقب

 سردقلا ةنبدم تدهش .دحالا  تديسلا ةلدل

 ةطرشلاو نيدنبدطسلفلا تانم نبب ةكرعم هب

 نيكلا نابشتلا عمجت نيح ,.ةيليئارسالا« | الأ
 نم تقلطنا ةرهاظت ىف ردقلا ةليل تاولص ىف اوكراش
 .قشمد ةباوب ماما تعمجتو ةنيدملا ةقزا

 ,ديدحتلاب ًءاسم ةرشاعلا فو .اهسفن ةليللا يف
 ىصقالا دجسملا ةحاب يف ينيطسلفلا ملعلا عفترا
 لالتحالا دض تاحصلا تلع ثيح ةءاضملا
 ةراجحلا نؤورهاظتملا ىقلاو :«:يابئارسالا»

 لمحت يتلا تارايسلا ىلع ةغرافلا تاجاجزلاو

 ..ةيليئارسا» تاحول
 ةلدسملا لبانقلا ةمدختسم ةطرشلا تلخدت

 ادهت ملو .نيرهاظتملا قيرفتل ةلواحم ْف عومدلل
 ًابلاطم ىصقالا نذؤم توص عفترا نا دعب الا ةكرعملا
 .عودهلاب
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 رخآلا فرطلا يف فنعلا رجفنا .تاعاسب كلذ دعب

 موجهلل ؛ يادتارسا , ضرعت نيح ةلتحملا ضرالا نم
 .ةزغ يف قوستلاب همايق ءانتا

 نم ينيطسلف لتق 5/74 ًاضيا دحالا حابص يف

 ةعماح اما .ةفيسان دودع ددادعا ءانثتا سنوب ناخ

 ف رهاظتلاب ددهي ناك ايبالط اعمجت تدهش دقف ةزغ
 شيجلا قوط نم مغرلا ىلع ةنيدملا عراوش
 ةموكحلا عقدام اذه لعلو ..ىليثارسالا»
 برخ ىركذي لاقتحالا ءاغلا ىلا ؛«ةنليشارسالا»
 شيجلا ةطلس تطسب ىتلا ا ا ناريزح

 ةلودلا فاعضا ةتس ةحاسم ىلع .ىليئارسالا:
 .ةيبرعلا ةلودلا

 سدقلا ديحوتل نيرشعلا ىركذلاب لافتحالا نكل
 ديع موي فداصي يذلا 5/571 ءاعبرالا موي ماقيس
 ةحاب يف ملسم فلأ ٠٠١ عمجتب نا عقوتي ذإ .رطفلا
 .ىكبملا طئاح دنع دوهيلا نم مهلثمو .ىصقالا
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 ةاغلملا تاقافثالا ءاغلا

 ساريغ ناج : ملقب

 ىغفلأ ١5810/57/5١. قفاوملا سسمحلا موب لني

 هعقو يذلا ةرهاقلا قافتا ينانبللا ناملربلا
 حيراتب نوينطسلفلاو نؤويناشللا

 يف ةرداصلا هتاقحلم ىلا ةفاضالاب او“
 روكذملا ناملربلا بحس امك .19177/ و 1937 ماع
 ١94/7 ويام / رابأ ١١ قافتا عيقوت رارق ىلع هنقفاوم

 .«ليئارسا ٠ و نانبل نيب
 .ةفدخس ودين دق تاءاغلالا هذه نا عقاولا

 ًانوتس ددجتب يذلا العم نيينيطسلفلا عم قافتالاف

 قافتالا اما . ًالصا قبطم ريغ قافتا وه .ًاماع ١6 ذنم
 هءافلإ ةينانبللا ةموكحلا تنلعا دقف :ليتارسا» عم

 ىلع تءاج يتلا ينانبللا ناملربلا ةردابمل نذإ
 قيشمد نم برقملا ينيسحلا نيسح هسنئئر ناسل

 .هلافغا نكمي ال ايسامولبدو اان انيتابتس ىزعم

  ةينانبللا تاقالعلا مظن يذلا ةرهاقلا قافتاف
 عاج نا ىلا نيدنيطسلفلا حلاصل ناك ةينيطسلفلا

 نم هغرفيل 19/1 ماع يف ؛يليئارسالا» وزغلا

 ,عامجالاب. رارقلا تغلأ يتلا تاهجلا اما
 زوردلا رضحي ملو ,لمآ ةكرحلو ةنراوملل يمتنتف
 نم لاتقلل دهدادعتسا نع اويرعا نيذلا ةنسلاو

 .رارقلا نع عافدلا لجآ
 : يروبسلا فقوملا

 ءاغلإ ىلع :أدبملا ثدح نم .اهظفحت ةيروس تدبا

 ٍرساي ةيلاعف نم دحي يذلا ءاغلالا اذه) رارقلا
 ارفوم صاخ لكشب بونجلا يقو .نانبل يف تافرع
 .(ةيروس ةنميه تايناكما

 - ؛يليثارسالا» قافتالا ءاغلإ رارقل ةيسنلاب اما
 ةيلمع ءاطعا ةيروس رظن يف هنم دوصقملاف . ينانبللا

 ِ انزاوتم ًاعباط نيدنيطسلفلا عم قافتالا ءاغلإ

 : ةينيطسلفلا ريرحتلا ةمظنم فقوم
 ءارو ةبقدقحلا ةبعللا تمهفو .ةمظنملا عدخحننت مل

 ىلا يمودقلا قوراف عرساف .يمسيرلا لكشلا

 نا ساسا ىلع .ينانبللا ناملربلا رارق يف كيكشتلا

 رصم ةياعرب هيلا لصوتلا مت دق ةرهاقلا قافتا
 هثحب نم ديال هناغلا لجا نمو .ةيبرعلا ةعماجلاو
 تاغئاشلا فعاضتت ءانثالا هذه يف .راطالا سفن يف
 ماع وزغ نم قيضا ديدج «ييئارسا» وزغ لوح
 زجاحلا يف ؛ةيليئارسا»١ تازيزعت كانهق .5

 دض ةيركسع تايلمع كانهو .نيزج ىتحو ينمالا
 نا دعب افنع رثكا تايلمعب ةددهملا نونرا ةيرق
 ناكس «ليئارسا» اهتعزو يتلا تاروشنملا تبلاط
 تادقشتسملا ءالخإو سرادملا قالغاب ةقطنملا
 نبمآ سيئرلا عفد يذلا رمألا . ١١00/١ خيراتب

 ةلمرف» لحا نم نطنشاو لخدت بلط ىلا ليمجلا
 ممالا يف ةيضقلا حرط ىلا ةفايضألاب :ليئارسا

 تاوقو نمالا سلجم ىوتسم ىل اع ةذجحجتملا

 .نانبل يف ةلماعلا عيراوطلا

 هدا نومير قيلعت
 نآلا «ليئارتسا» وعدن ام كانش سئل ةنا تدأ ىرب

 ىف درو ىذلا ةرهاقلا قافتا ءاغلا دعب بونحلا وزغل

 دض ةيئادقلا تايلمعلا لهسي ناك هنا هثاغلإ ريربت
 رانلا .قالطا فقو قافتال ًاقرخ لكشب امم «ليئارسا»
 خيراتب عقوملا ينانبللا  ؛يليئارسالا»

 نيب تاقالعلا هدحو دظسند يدلاو ١ عو

 وزغلل رريم ال .هدا نومير لوقي :نذإ .(!!!) نيدلبلا
 ةبلاطملا نم دبالو .بونجلا لالتحاو ؛يليئارسالا»
 .(159845) هدو و .(1941/) 478 تارارقلا ذيفنتب
 ىلع صنت يتلاو نمالا سلحم نع ةرداضلا

 ىوقلا عيمجل طورشملا ريغو يرؤفلا باحسنالا
 اهب فرتعملا ةينانبللا دودحلا جراخ ىلا ةيركسعلا
 .ايلود

 ما ذل ناريزح ١ ناو < ددفلا  ةييرعلا ةعمَلَظلا
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 سيئر .ادنواك ثنيك سيئرلا نلعا
 ةلماكلا هتعطاقم نع ايبماز ةيروهمج

 جمانرب ءاغلاو .ىلودلا دهنلا قودنصل ةلماشلاو

 قودنصلا فارثا تحت ادلاح هب لومعملا فشقتلا
 دح ديزي ال نا ىلع همْزرع نع كلذك نلعا امك -
 نم ٠١/ نع نويدلا نم ىصقالا هدالب تاعوفدم

 .ةب ونسلا تارداصلا ةلبصح

 لواستلا انيلع حرطي ءايبماز» رارق ناف انه نمو
 لخاد عاضوالاو .اهلخاد ةيداصتقالا عاضوالا نع

 ديارت ءوض يف كلذو :ماع لكشب ةيقيرفالا ةراقلا
 علطم ذنمف .اهلخاد رمتسملا ةيداصتقالا ةمزالا

 يقيقحلا ومنلا لدعم طبه نآلا ىتحو تاندنامثلا

 يونس طسوتمك /”7 / نم يلامجالا ىلحملا جتانلل

 ىلاوح ىلاو . ١581 ماع /١,ال ىلا 198٠١ -1ا/7 ةرتفلل

 رخاولا ىلا لصب خلو .1987 ماع طقف ٠/
 ٠/(. ,7) نآلا ىتح حيحصلا

 تاعاطقلا ف ومنلا لدعم طبه ىرخحا ةهج نمو
 لالخ اريبك ًاطوبه (ةيعانصلاو ةيعازّرلا) ةبعلسلا

 ومنلا طيبه ةعارزلا عاطق يفف .اهسفن ةرثكفلا

 ,.1984- 8١ تاونس ىف ١/ ىلا /7, 7” نم ىونسلا
 نم ومنلا لدعم طبه دقف يعانصلا عاطقلا يف اما

 ماهسا ةيسسن عجارت ىلا ىدا امهم 0/١7 ىلا

 ماهسا طبش) يلامجالا يلحملا جتانلا يف اهنم لك
 ماع /7/ ىلا 14/75 ماع /547“ نم يعارزلا عاطقلا
 1١5/. ىلا ١8/ نم يعانصلا 65

 . جاتنالا روهدتو ردسالا طوبش
 ةراقلا لحاد ةيداصتقالا ةمزرالا بايبسا عجرتو

 اور ناريوكح 3 65 دولا ةتيرعلا ةعيلطلا م "5

 رودلا عل عع دع .ةعاطلا ا د

 ا د

 ديدحتلا ل اهمها نكلو . كردسا# ةدع ىلا ةيقيرفالا

 ,ةمدقتملا ةيلامسارلا نادلبلا ِق يداصتقالا عضولا

 كلذو) ةراقلا تايداصتقا ىلع رنات نم اهيحص امو

 للا لالالا ايف

 ادنواك تنيك نكودلا قودنصلل يقيرفا دجت لوا

 طيبرت يتلا ةيوقلا ةيعبتلا طياورل ةيساسا ةجيتنك

 تاءارحالا كلذ ىلا فاضي .(نيبتعومجملا نبد

 ةمدقتملا ةيلامسآرلا نادلبلا اهذختت ىتلا ةيتامحلا
 نادلب نمو .ماع لكشب ملاغلا نم اهتادراو هاجت

 .صاخ لكشت  ايقيرفا اهنمض نمو ثلاثلا ملاعلا

 علسلا نم ديدعلا راعبسا طوبه ىلا كلذ ىدا دقو

 ادقيرفا دعت ىتلا ,ةيلودلا قويسلا ْق ةيساسسإالا

 باسحل اقفو (طفنلا ءانثتساب) يسايقلا ةيساسالا
 ةيسئب ٠ .ةيمئتلاو ةراحتلل تةدحتملا حمالا رمتؤم»

 لالخ ٠ ه ةيسنب و 35 ماع لالخ 5 ,١6

 انعلس امهو .واكاكلاو نسلا دهش لب .* ماع

 ىف اضافخنا ناتسسئرلا ةيقيرقالا تارداصلا
 دقو .يلاوتلا ىلع /5 7٠١/. ,7 ةيسنب امهراعسا

 هذه جاتنا روهدت ىلا راعسالا يف طوبهلا اذه ىدا
 لصو 191/١ ١9/814 ةرتفلا لالخف .ايلحم تاحتنملا
 ةوهقلاو واكاكلا» نم ي ونسلا جاتنالا ومن لدعم

 ةرنفلا لالخ / غلب هنا نيح يف ٠/ ه ىلا ,يىاشلاو

 نم يونسلا ومنلا لدعم طبهو ةرشايم ةقباسلا
 لثملابو .ًابيرقت /7 ىلا / نم ةيئاذغلا تاجتنملا
 يونسلا ةيقيرفالا ةيلوالا تاجتنملا ومن لدعم طبه
 يلاتلابو .اهسفن ةرتفلا لالخ 71١.4 ىلا /5 نم
 تاحتدملا هذه نم ةيقيرفقالا تارداصلا تطره

 نم ىلوالا ةغومحملا تارداص تطدهف اريبك اطويه

 تطبشو ؛:1984 87 يماع يف 2١5,8 ىلا 5
 ١/ 7 ىلا ١,8/ نم ةيناثلا ةعومجملا تارداص
 ةرتفلا لالخ /4 ىلا /5 نم ةثلاتلا ةعومجملاو
 ةيعارزلا تارداصلا تطبه دقق لامجالابو .اهسفن
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 ةيقيرفالا ةراقلا ةديدع ةيبزاضتقالا ةمْزإلا بابسا

 .ًاديرقت /7 , 6 ىلا /5,5 نم لكك
 ومتلا لدعم رارمتسا عم .عضولا كلذ ىدا دقو

 لكشب كالهتسالا عجارت ىلا .عافترالا ىف يناكسلا

 .صوصخلا هجو ىلع يئاذغلا كالهتسالاو .ماع
 اري اعافترا ايقيرقا يف ةعاجملا اياحض ددع عفتراو

 ةجوم ءوض يف ةصاخ (ًابيرقت نينويلم يلاوحب ردق)
 . تانينامثلا ةبقح لالخ ةراقلا اهتدهش ىتلا فافجلا
 ةيعارزلا تاجتنملا ىلع اريبك اريثآت ترثا يتلاو
 .ةدّتاذغلا ةصاخ

 قوسلا ىلا ةيقيرفالا ةراقلا نادلب تأجل انه نمو
 وا ةيجراخ ضورقف ىلع .لوصحلل ءاوس ةيلودلا
 ةقحتسملا ضورقلا مجح دازف .ةيلود تادعاسم

 رالود نويلم ا/ا/ نم تعفترا دقف ةريبك ةدايز اهيلع

 ,ةيلاحلا ةنوآلا يف رالود ينويلي ىلا 8 ماع

 /4 نم اهيف نويدلا ةمدخ لدعم عفترا ةيعيتلابو

 امم .ًايلاح تارداصلا نم ٠*/ نم رثكا ىلا اييرقت

 انفاص اردصم تحبيصا ةيقيرفالا ةراقلا نا ىلا ريسي

 انذخا اذا ةصاخ) ةيبوروالا نادليلا لام سأآرل

 ىراجتلا لدابشلا تالدعم روشهذدت رابتعالا نبعي

 عافتراو تارداصلا ةمدق ضافخنا نع مجانلا اهنيب

 ةباعدلا ريشت امك ,سكعلا سيلو (تادراولا ةميق

 .نهارلا تقولا يف ةيبرغلا

 يدرعلا رودلا
 خمألا قيرط نع ءاوس ةينحراخلا تادعابسملا اما

 ملف ىرخالا ةيلودلا ليومنلا تاسسسؤم وا ةدحتملا

 دق اهضعب نا لب .نآلا ىتح دوشنملا حاجنلا ققحت
 ةمزاللا طورشلا رفاونت مل ذإ ,ىقبقحلا دانعم دقف
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 ةدحتملا ممالا جمانرب» ناك لاثملا ليبس ىلعف .هل

 ىلا رالود رايلم ١178 ميدقتب دهعت دق ءايقيرفا ةيمننل
 لح يف ةمهاسملل .تانيعستلا ةيادب ىتح ةراقلا
 ةيقيرفالا لودلا ىلع ناكو .,ةيداصتقالا اهتمزا

 ناو ٠ ةيتاذلا 2000 نم جمانردلا نم 5 ليومت

 ا يقابلا ديصرلا ةيطغتب ةيسورؤالا نادلبلا موقت

 اذه قيقحت عطتست مل ةقباسلا عاضوالل ارظن اهنا
 .نآلا ىتح الشاف جمانربلا اذه لازام يلاتلاب و غلبملا

 ؟ايقيرفا يف يبرعلا رودلا نع اذام لءاستن انهو

 ةيوقلا طياورلا ءوض يف ةصاخ عورشم لؤاسن وهو
 ةيقيرفالا نادلبلا فقاومو .نيتعومجملا نادلب نيب
 دقو .ينودهصلا  يبرعلا عارصلا هاجت ةيباجيالا
 عم ةيساموليدلا تاقالعلا عطق يف اساسا تلثمت
 عفد ام وهو .11177 برح بقع ينويهصلا نايكلا
 ىلع .برعلا اهناريج ىلا ءوجللا ىلا ةيقيرفالا نادلبلا
 ناب .نادلبلا هذه مظعم ىدل دّئاسلا مهفلا ءوض

 ةجيتن كلذو .ةيداصتقالا مهلكاشم ببس مه برعلا
 نم هيلع بترت امو /١910, ماع طفنلا راعسا عفرل
 نم داز دقو .نادلبلا هذه تادراو ةروتاف عافترا

 يخذبلا قافنالا هجوا ضعب مهفلا اذه ةدايس
 نسحأو .ةيبرعلا نادلبلا ضعب مع يذلا يفرتلاو
 1 .اهلالغتساو اهلقن يبرغلا مالعإلا

 ةييرعلا ةنوعملا مجحل عبتتملا ظحالب ًامومع
 3ةدابز تدادزا دق اهنا ةيقيرفالا نادلبلل ةمدقملا
 غلب دقف :نآلا ىتح تانيعيسلا فصتنم ذنم ةريبك

 لالخ ايقيرفا حلاصل ةيبرعلا تاليوحتلا طسوتم
 رالود نويلم 45+ ىلاوح ١987( “هز ةرقفلا

 ةرتفلا لالخ رالود نويلم 76١١ غلبمو .ايونس
 اينيغ : يلاتلا وحنلا ىلع اهعيزوت ناكو .اهلمكأب

 5٠٠ ىلام .انويلم 27١ لاغنثسلا .انويلم 84
 .نيبالم ؛٠4 5 ايبماز .ًانويلم 48١ , ه رجينلا .نويلم
 ممر ادنغؤا .انودلم ١؟غ5ه ادندكو انودلم ١5٠ رياز

 5/5.55 نوريماكلا .انويلم 212 اهناغ ,انونلف

 "4 ايلعلا اتلوفو .ًانويلم ؟171 اينازنت .ًانويلم
 .انودلم

 ون ةزيعج اهمها نأ عيروتلا !ده ىلع كحتابو
 اهغرفا امم تادعاسملا هذه ءاطعا دنع ةيئاقتنالا
 تناك اهمظعم ناو ةصاخ .ىلمعلا اهاوتحم نم اريثك
 دذه ةيافك مدع نع كيهان اذه يئانث لكشب مدقت
 كلذ ىلع بترت دقو .ةراقلا نادلب تامزا لحل لاومالا
 يف لما ةييخب نادلبلا هذه نم ريثكلا روعش هلك
 اهلغتسا يتلا ةصرفلا يهو .يبرعلا قيدصلا
 كلذو .ةراقلا لخاد هطاشن ةدايزل ينودهصلا نابكلا

 اهنيب ةيسامولبد تاقالع دوجو مدع نم مغرلا ىلع
 نا ىلا ةراشالا ردجت انهو) .1917 ريوتكا برح ذنم
 ةرتفلا لالخ عفترا دق امهنيب يراجتلا لدابتلا مجح
 ناو ةصاخ .(ًابيرقن فاعضا ةسمخ نم رثكا ىلا

 ةليسولا ينويهصلا نابكلا يف تآر ةيقيرفالا نادلبلا
 تادعاسملا ىلع لوصخحلا يف اهدعاست يتلا

 دعب ةيرصملا ةلاحلا رابتعالا نيعب نيذخا .ةيكريمالا
 تايقافتا باقعا يف اهنع ةيبرعلا تانوعملا عاطقنا
 .ينويهصلا ناسكلا عم حلصلا

 ًآجلت نا عضولا كلذ ءازإ يعيبطلا نم ناك امومع

 نم اءدب .يب ودلا دقنلا قودنص ىلا ةيقيرفالا نادلبلا

 اينازختو اينيغي ارورم قيبمازوم ىنح ايريجيل
 يتلا ةيساقلا طورشلل ارظنو .نكلو .لاموصلاو
 يآب بسانتت ال يتلاو ؛قودنصلا ءاربخ اهيلع رصي
 ماع لكشب ثلاثلا ملاعلا نادلب عم لاوخحالا نم لاح

 قودنصلا لشف دقف .صوصخلا هجحو ىلع ايقيرفاو

 ةيخيراتلا ةربخلا هتتبثا ام وهو ةمزالا لح يف

 جمانرب زيكرت ءوض يف .ًاضيا ةيلاحلاو لب ؛ةقباسلا
 ةلمعلا ريرحتو معدلا تاسايس ءاغلإ ىلع قودنصلا
 يهو . .خلا . .صااخلا عاطقلل ريبكا ةعفد ءاطعاو

 لاوحالا نم لاح يآب ةمئالم دعت مل ينلا تاسايسلا

 .ًاصوصخ ايقيرفاو ًامومع ثلاتلا حلاعلا نادلدل

 نلعت يتلا ىلوالا ةلودلا يه ايبماَر ىقبت نكلو
 حالصا ِق اهلشفو ؛:قودنصلا تاءارحال اهضفر

 نم اماع رشع ىنثا دعي كلذو .يوابمزلا داصتقالا

 بابلا رارقلا اذه حتفيس له لءاستن انهو .اهعابتا
 .ةتشورلا هذه اهضفر نالعال ىرخا نادلبم ماما

 هذه ىلع ضرتعا دق اهنم ديدعلا ناو ةصاخ
 فقومل ةيادبلا نوكت يلاتلابو :لبق نم تاءارجالا
 ةملودلا عاضوالا ىلع هدرمت نلعب .دحوم يقيرفا

 ةلودلا نوكتس اهنا حا ,مهب ةفححملاو ةملاظلا

 كلف يف ةرئاد ةراقلا نادلب لظتو .ةدرمتملا ,ةديحولا»
 نم كلذ هدنعب امي .ةمدقتملا ةيلامسأرلا نادلبلا
 نم ديزمو ؛ىداصتقالا اهرارق ىلع اهترطيس نادقف

 ةيلودلا ةيلامسأرلا قوسلا ىف جامدنالاو ةيعبتلا
 .ةيداصتقالا اهتمزا قيمعت ةياهنلا يف ينعي ام وهو
 !! اهخم جورخلا و

 يلنابجلا حاتفلا دبع

 مة ؟9* لدعلا  ةيبرعلا ةعيلظلا



 نؤاعتلا ةمظنملا» كراون سلغتنا عقلا

 ةفمصاقلا يف ؛ ,؛ةيداصتتقالا ةيمخكتلاو

 يراجلا رهشلا فصتنم يف ةيسنرفلا

 :ةدنغملا لودلا ىف ةيداصتقالا عاضوالا ةشقانمل

 يملاعلا داصتقالا ىرتعت يتلا ةريبكلا بعاصملاو
 ..عسوا لكشب

 داصتقالا ءارز و فقوتب ماع لك عيبر يف ةداعلاكو

 ةمظنملا ءاربخو 7” لا عضعالا لودلا ْق

 ىلع اوحرتقيلو لكاشملاو ضارمالا اوصخشيل
 اههدوري يتلا تاءارجألاو لولحلا نيلوؤتسملا
 ةبعصلا فورظلا نم جورخلا لجا نم ةيرورض
 .نادليلا كلت اهب رمت ىتلا

 يف ةروكذملا سلجملا ةرود تاثحابم ةيمها نمكتو
 ةدحو ةدايزب زيمتت ةجرح ةرثف ف يتأت اهنوك
 مقافتو ءيل ودلا داصتقالا اهنم يناغي يتلا طوغضلا
 اميسال .ةيلامسارلا لودلا نين ام ىف تافالخلا
 نيعي تذخا ام اذاق .ةيعانصلا لودلا تايريك
 ظحالب نا دبال ناك :ةيضاملا ةنسلا ةرتف رابتغالا
 ددعصلا ىلع .ةحورطملا لكاشملاو تايدحتلا مجح

 ةرتفلا هذه لالخف ٠ يدقنلاو يراجتلاو .يداصتقالا

 اهنالدعم ُْق اعيرس اعجارت ةيكربمالا ةلمعلا تدهش

 ماعلا لالخ اهعافترا ةورذ تغلي تناك نا دعي

 ١1986. قياسلا

 7/74٠ نع ديد امد رالودلا عجارت نا رمالا عمار

 ؛ةدحتملا تابالولا ءافلح ىدل اريدك اقلق ثدحا دق

 ًارظن .اهسفن ةيكريمالا طاسوالا ضعب لخاد ىتحو
 نيد تاقالعلا ةعزعز اهلقا سدل رطاخم نم كلذل امل

 ةبحر ةيضرا قلخو .ةيساسالا ةيعانصلا لودلا
 .لاحم نم رثكا ىف ةسملاع ةىداصتقا تازه ثودحل

 ىلثمم نيب لبق نم ترج يتلا تاءاقللا تناك اذإ و
 ديعت نا تعاطتسا دق ةينعملا ةيعانصلا لودلا
 تاديكأتلا رثإ ةيلاملا قاوسالا ىلا ةقتلا ضعب
 :تالمعلا لدابت لدعم رارقتسا ةرورض ىلع ةرمتسملا

 ١ رمال ناريزح ة١ ياي ىيوتللاد ةريوعلا ةةللطلا 7“
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 دحَت ةديدج ةيناداب ةسانس ىلا ناقلطتب نطتشاوو نزفلا .
 هتادراو نم ديرنو جراخلا لا تكف اريام نس

 ميل نييبرعلا نيلوؤسملا ناف .زالودلا اهتمدقم يفو
 ٍضرأ ىلع لاوقالا كلت اومحرتي نا اوعيطتسي

 اددجم رالودلا عجارت ؛كلذ ىلع ليلدلاو .عقاولا

 ةنراقملاب اصوصح .ةبضاملا ةليلقلا عيباسالا لالخ

 .يناملالا كراملاو ينابايلا نيلاب
 ةدراحتلا نافالخلا

 كلذ ىف امب ةديدعلا ةيدقنلا لكاشملا بناج ىلاو

 دهن :ةيجراخلا ةيمانلا ن ادلبلا نويد ةلكشم

 تافالخلا ءارح نم ادبدش ًارتوت يل ودلا داصتقالا

 هذه نا رمالا يف ريطخلاو .يراجتلا ديعصلا ىلع

 تاهحو يف نيابتلا دح دنع فقوتت مل تافالخلا

 بورحب ةرم نم رثكا يف اهسفم نع تربع لب .رظنلا
 راشتنالاب نايحالا ضعب ىف تدده ةرغصم ةيراجت

 عسوتلاو
 ةلكشم حطسلا ىلع تغط الثم يضاملا هاعلا ف

 برغ نادلبو ةدحتملا تايالولا نِيِب يراجتلا عارضلا
 اينابسا مامضنا دعب كلذ ءاج دقو ءابوروا
 تأر يتلا نطنشاوف .ةكرتشملا قوسلا ىلا لاغتربلاو
 اهحلاصمو اهتارداصل اديدهت ةوطخلا كلت ىف
 ةيئامح تاءارجا ذاختاب ةعرسب تدده .ةيراحتلا
 نم مغرلا .ىلعو اهيلا ةيبوروألا تارداضلا قحب
 روكذملا فالخلا ةدوستو ةندهت ىلا نيفرطلا لصوت
 دق ثادحالا ناف :ةقايشش تاضوافمو تاتحابم دعب

 هنا تنيب امك :نهارلا يراجتلا عارصلا قمع تزربا

 ةجمريو نينقت قالطالا ىلع ةلوهسلا نم سيل
 .حمقلاك ةيعارزلا داوملا ضعب ريدصت ُِق ةسفافملا

 يراجتلا فالخلا رجفنا .ًاضيا ديدج نمو
 فصتنم يف نطنشاو نالعا دعب ينابايلا  يكريمالا
 تاءارحا ذاختا نع ىضاملا ليربا / ناسنن رهش

 تادعملا نم ةينابايلا تارداصلا دض ةعدار
 راثا نم ناكو .ةقيقدلا ةينورتكلالا ةزهجالاو
 ثودح نيييرغلا نييعانصلا نيقالمعلا نيد فالخلا

 تاقالعلا صخب ام يف ةييرغلا لودلا نيب ةقث ةمزا

 ةرايز ناو ًاصوصخ .اهطبرت يتلا ةيداصتقالا
 يضاملا رهشلا ةياهن يف ينايايلا ءارزولا سيئر
 جئاتن ىلا ضفت مل يكريمالا سيئرلا عم هتاثداحمو

 ل8201
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 لااشلا صيخشت
 يرازولا سلجملا عامتجا نا لوقلا نكمي انه نم

 ةنمها ىستكا ةيمنتلاو نواعتلا ةمظفم ن ادلبل

 :اهيلا انريشا يتلا ةئراطلا تامزالل ارظن .ةصاخ

 يماتخلا ريرقتلا اهنع ربع يتلا جئاتنلا نوكلو
 اهذختت نا نكمي يتلا تاهحوتلا حمالم ىلع رشؤت

 عاضوالا ةهباجمل ةيلامسأرلا ةيعانصلا نادلبلا
 .ةيلاحلا

 ءارزو اهحرتقا يتلا لولحلا ىلا قرطتلا لبقو
 عيرس ضارعتسا نم دبال نواعتلا ةمظنم ءاربخو
 نادلبلا اهنم ىناعت ىتلا لكاشملا صيخشت ةيلمعل
 .معا لكشب يملاعلا داصتقالاو ةينعملا

 نا لاجملا اذه ىف ىفاتخلا ريرقتلا ظحالب
 لالخ تزيمت دق ءاضعالا نادلبلا ةيجيتارتسا
 مخضتلا ةحفاكم ىلع لمعلاب ةريخالا تاونسلا

 اذه يف ريبك زاجنا قيقحت لعفلاب نكما دقو .يلاملا
 تال دعم ضفخ ةينعملا لودلا تعاطتسا نإ .لاجملا
 ىلا ةيضاملا ةليلقلا تاونسلا لالخ اهيدل مخضتلا
 .هبندتم دودح

 ال  ريرقتلا ىف ءاج امك  قناسلا حاجنلا نا الا

 ةيسن عافترا اهتمدقم فو ةريبك لكاشم دوجو يفحب
 نيزاوم ىف ةماه تالذئاتخا لوصحو .؛ةلاطنلا

 نادلبلا نيب ةيراجتلا تالدابملا ةينب يفو .تاعوفدملا
 لوقي ةلاطبلا صوصخبف .ةيساسالا ةيعانصلا
 تلجس دق ءاضعالا لودلا ةيسلاغ نا ةمظنملا ءاردح

 بسنبي» و لمعلا نع نيلطاعلا ددع يف اريبك اعافترا

 راشملا ريرقتلا نا انه رظنلل تفلملاو ؛ةلوبقم ريغ
 ةلكشملا هذه ضيخشت يف اديعب بهذي حمل هيلا

 لالخ نم .ةريطخلا ةيعامتجالا ةنداصضتقالا

 دو ا 5 , ىراجتلا فالخلا 'يتوس اكلا5خاقتن
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 تاسادسلا ىهو الا ةقنمعلا اهبايسا نع شيتفتلا
 ةدايزل ةيولوالا يطعت يتلا ةعبتملا ةيلاربيللا
 تاشنملل ةيسفانتلا ةردقلا عفرو .ةيجاتنالا
 ! ليغشتلا ةيلمع بابسح ىلع كلذو :ةيعانصلا

 ريسشبف ةنيداضتقالا تءالاللتخالا ةلكشم افا

 نيزاوم يف للخلا ءوض يف اهنروطخ ىلا ريرفتلا
 ف ريبك رجع نم يناعت لودلا ضعيف .تاعوفدملا
 ي راجت ضنافب رخآلا اهضعب عتمتي امنيب ءاهنيزاوم
 .ايداملاو نابايلا عضو يف لاحلا وه امك .ريبك

 بابسالا نيب نا نآدشلا اذه ف ريرقتلا فيضيو
 ضعب هب موقت ام تالالتخالا هذه لثمل ةديدعلا
 ةيعانصلا تاعاطقلا ضعبل ريبك معد نم نادلبلا

 .اهددل ةيعارولاو
 ىرخا .ةهج نم نواعتلا ةمظنم ءاريخ ظحاليو

 بعاضم نم اهرودب يناعت ةيملاعلا ةراجتلا نا
 نادلبلا ضغب ليمب ةرتف ذنم لثمتت .ةريدك راطخاو
 نا ىلا كتلوا ريشي املتم :ةيئامح تاسايس ذاختال

 عاضوالاب ايلس رثآتت ةيمانلا نادلبلا عم تاقالعلا
 ةرتف ذنم نثت ةيمانلا لودلاف اهشيعت ىتلا ةيعصلا
 .ةدعاصتملا ةيحراخلا نويدلا ةأطو تحت تاونس
 اهتارداص ةميق ف اطوبه تدهش لودلا هذه نا امك

 .ةيجراخلا

 لولحلا
 يف يملاعلا يداصتقالا عضولا صيخشت نع كلذ

 يف ليق امل اراركت : حوضوي ودبي يذلاو . ةرتقلا هذه

 ؛اهبيع يه لكاشملا نأ ىرخا تايسانمو تاعامتجا
 اهحرتقد يتلا لولحلا اما .ةرمتسم لازت الو

 يف فلتختالف نويبرغلا نويداصتقالا نولوؤسملا
 دامتعاب صخلتت يهو .لبق نم لبق اًمع ماعلا اهراطا

 تاسايسس عابتا اميسال ناكم لك يف يئاربيللا جهنلا
 ةيجراخلا ةراجتلا ريرحتب زيمتت يداصتقا حالصا
 .صاخلا عاطقلل ربكا رؤد ءاطعاو

 نا وه .كلذ ىلا ةفاضا .هتظحالم نكمت ام نا ريغ

 ام ف حضتت تذخا دق تاحارتقالا وا لولحلا كلت
 كانه نا يحوي لكشبو .ةيعانصلا نادلدلاب قلعتي

 هددحم تاءارحأ 0 ل ا

 ةيلاحلا بعاصملا نم جورخلل
 مع نا ىلا يماتخلا نواعتلا ةمظنم نابب ريبشي

 ضفحب موقت نا .لوا بناج نم .ةدحتملا تايالولا
 /.5 , ١ ةيسسن ىلا لصو دقو .ةيلارديفلا اهتنزاومزجع
 يف /4 ىلا ضفخني نا ررقملا نمو .يموقلا لخدلا نم
 رسجعلا ضيفخت ةرورض نمكتو .يلاخلا ماعلا
 تارربم دوجو يف .يلاحلا داجتالا يف رارمتسالاو
 .كانهو انه ةقتلا ةداعا اهمها ةبحراخو ةيلخاد

 ماما رخا بداح نم ةمظنملا ءاريخ فقوتبو

 وه يلحرملا فدهلا نا ىلع اودكؤيل .ينابايلا عضولا
 ىلا دنتست ةعفترم يداصتقا ومن ةبسن قيقحت

 جاتنالا ومن قوفي لكشبو يلخادلا بلطلا ةدايز
 تاطلسلا موقت نا رمالا بحوتسي امك .يلحملا
 تاجتنملا لوخد فورظ نيسحتب ةينابايلا
 امم لدتسيو .اهدالب قاوسا ىلا ةيدنجالا تامدخلاو

 تايالولا اهتمدقم يفو ةيبرغلا لودلا نا قيس
 يف ريغت ىلع ةنوآلا هزه ىف اريتك لّوعت ةدحتملا
 نم دحلا ىلع دعاسبي ةيداصتقالا ويكوط ةسايس
 يف دوقيو ؛يراجتلا اهضنئاف نم يلاتلابو اهتارداص
 نم ةينايابلا تادراولا ةدابر ىلا هيسفن تقؤولا

 .جراخلا

 ةيبرغلا ايناملا نواعتلا ةمظنم ريرقت بلاطيو
 اهجهن يف تارييغت ثادحاب اضيا يه موقت نآب
 ناو .يراجتلا اهضتئاف نم دحلا ةيغب ىداصتقالا
 عقاولاف .نابايلاب ةنراقم ةحرتقملا غيصلا تقلتخا
 موقن نا نوب ىلع نوحرتقي ةمظنملا ءاربخ نا
 ىلاملا اهمعد ضيفخت امهمها ةيداصتقا تاليدعتب
 .اهيدل ةيجاتنالا تاعاطقلا ضعبل

 قيرطلا ديت
 ةقلعتملا تاحارتقالا ف اليصقت ضوخلا نودو

 ةراجتلاك ةددحملا لئاسملاب وا ىرخالا لودلاب
 قدس امم ًاقالطنا لوقلا نكمي ...ةعارزلاو .ةلاطبلاو

 ىلع ةوقب ءوضلا طلس دق ريخألا يرار ولا سلجملا نا
 نكمت هناو .ةيبرغلا نادلبلا قرتخت ينلا لكاشملا
 ةيعانصلا نادلبلا ةمق ماما قيرطلا ديهمت نم

 ف ةيلاطيالا ايسيئيف ةنيدم يف يرجتس ينلا عبسلا
 .مداقلا وينوي / ناريزح رهش لئاوا

 جئاتنلاو تاثحابملا نا نيبقارملا ضعي ىريو
 ةطمئترملا تافالخلا نم اءزج تمسح دف ةريخالا

 ,.اهنع ةمجانلا ةيراجتلا لكاشملاو ةعارزلا ةلأسمب
 ناك اذإ ام ةفرعم وه كنلوا هحرطي يذلا لاؤسلاو

 اورمتتسي نا عيسلا ةيعانصلا لودلا ةداق رودقمب
 قيسنت ةدايز قيرط ىلع ةققحملا تاحاجنلا
 .مهنادلب نس ام ُْق ةيداصتقالا تاسادسلا

 يداصتقالا مسقلا
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 ع

 ,مهاتوم ع اشرف تيل ةيلاجلا دابا / ناعبال اذ اذ

 ع ةمث ءانثذلا ندع ني فينو أ

 ةيصوصخخ اهل ةنيعم ةيزاجت قا ةينكس
 تامسو تافص مهنم بستكت .اهينكاس

 الم امك ةراجحلا اهثراوتت

 وا

 «ناكحلا ايفاوعج طحمرما يذلا ةيعامتجالا :تاقذاعبلا
 لوزت ال ناكملل ةيئانثتسا ةيوه سساتت ثيح
 يعامجلا نادجولا يف اقيمع رذجتت لب .نمزلا رورمب
 ءايحا ينطاقل .رياغم هاجتاب .ءايحالا هذه ينطاقل
 وا يحلا اذه ىلا ةصاخلا مهترظن مهل نوكت .ىرخا
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 نولماعلا عنصب يفضيبو ٠ .هوجولا حم

 حئاورب دادغيي «ةحر وسلا مسا طيترب امك يس نم او واخ اق .عياتتلاب ٠ .نمزلا اهيلع

 'مهسفلا لع رهقالفنا نتسأ يه امو

 .كاذ

 يكل ساحنلا ىلع يوهت يهو نيرافصلا قراطم
 .ةلدمح ةفرحزم تايساحنت ةرهملا

 لياوتلا

 عرفتملا يبرعلا قوسلا مسا طابترا لثم .تاراهبلاو
 تاعانصلاو ءايزالاب سنوتب ةنوتكيزلا عماج نع
 طابترا وه امك امامت .ةيسنوتلا ةيرولكلوفلا
 عارصو تاوحلا باعلاب شكارمتن ىريبكلا ةحاسلا

 مسا طيدري سيراب يفو .نيلوجتملا ةعابلاو ةكيدلا

 مهاوس اهمهفي ال ةيراجتلا' تالحملا ءامسنا

 ةمصاعلا ىلع ةلطملا ةبضهلا ىلع رترامنوملا ةحاس
 نيددعشلا قفاشولاب .سدفإلا ”يلقلا ةسئدك ثدنح

 ةراملا هوجو نومسري مهو تايسنجلا لك نم
 ةحاس طيترتو :تاكنرفلا نم ليلق لباقم حاوسلاو
 يريلكتالا بابشلا تاعيلقتب ندنلب كراب دياهلا
 روبوي ةحاسل ةيسنلاب هسفن رمالا وهو :مهتاشاقنو
 يه ام نكلو .يفاقتلا وديبموب جروج زكرم ثيح
 .ىضارعتسالا درسلا اذه دعب .ةسساسالا ةفضلا
 يف ةيراجتلاو ةينكسلا ءايحالا ريكا نم دحاول

 ىنيصلا يىحلا نم بئاج
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 + ىنيصلا يحلا وهو ,ةيسنرفلا ةمصاعلا
 نم اددرق .سنراب نم ةرشع ةتلاثلا ةرئادلا يف

 لمحت . قياسلا ىف نكي مل ىح ةمث ايلاطبا ةحاس

 يف ةينكسلا ءايحألا تاثئم لثم هئ اصاخ امسا

 ةينكسلا تارامعلا نم تاعومجم هيف ؛سيراب
 هيلا تلوحت مايالا رورميو ,ةيراجتلا نزاكخملاو
 هيف اونطوتسي يكل نيينيصلاو نييويسآلا راظنا
 يتلا ينيصلا لكالاب ةضاخلا خعاطملا هدف اوحتفنو

 ةيراجنلا نزاخملاو .نييسدرفلاو بئاجالا يوهنسن

 ويكوط مسا لمحت ةرامع

 - نال نان ماتا ىخزتواتزات - 09

 ةينيصلا ةدئثاملا هجاتحت ام لك رفوت ىنلا

 رورمبي :ةهمسا يىحلا اذه لمح مك نمو .ةيدودسآلاو

 سيراب طسو اينيص ادح حبصن يكل .نمزلا

 ةريك نابلاج
 مانتدسف ريرحت ذنم هنا ىلا .ةراشالا نم .انه ددال

 نيذه نم ةريبك دادعا اسنرف ىلا تدفو ايدوبمكو

 .تانيعبتسلا ذنم .ىحلا اذه ىف ترقتساو نيدلبلا

 عضبتل ةنكما ىلا ةيراجتلا نزاخملا تلوحت ثيح
 نم :ةيدويمكلاو ةينيصلاو ةيماتييفلا تاجوتنملا
 داؤملا نع ًالضف .معطملا سشخلاو راخفلاو فرخلا
 تسسسأت هنا كلذ نم برغالا لب ,ىرخآلا ةيئاذغلا
 ةغلب ثدحتت مالفا ضرعل ةصصخم امثيسلل رود
 يه تلوحت فحصلا عيب كاشكا .ىتح .يحلا لها

 تافلي ثدحتت يتلا فحصلا عيب ا ىرخالا

 ةيمست ىلع نمز ذنم نويسنرفلا فراعت دقو :ناكسلا
 يهو :ءينيضلا يحلاب ,سيراب يبونح .يحلا اذه
 نيذلا .ىحلا اذه ناكس ىلغا اهيضتربي ال دق ةيمست
 مهنكلو .دلبلا يف ةماقالا طورش اويستكا وا اوسنرفت
 .مهديلاقتو مهتاداع ىلع نيظفاحم اولظ كلذ عم

 ىسنرف يننكلو ٠ ايدوبمك نم انا

 ال ينال ٠ نيصلا نم هنظا تنك باش ينبيجي

 ؛يرشيلا سدخحلا اذه حمالم ىف قرفا نا عيطتسا

 ةقدحصلا نع صايلا فقوم دنع هنلأس تنك دقو

 افرح اهنم هقفا نكا مل يننأل .هيديب اهلمحي ينلا
 ىلا دوعصلا نع رخاذ ,انمد اياش ناك دقو ٠ ادحاو

 لمكتسن يكل .هيلي يذلا ضابلا ارظننم .صانلا

 يف ةيبا تاباذع نع ثيدحلا يف درطتسا مث .انثيدح

 «سيراب ىلا هتلئاع تلصو فيكو ؛ةيدويمكلا برحلا
 نآلا .ةيسنرفلا ةيسنجلا ىلع لوصحلا تايوعصو
 .ةديدجلا سنجتلا تارارق عم .صاخ لكشي

 ؟ تاطلسلا عم ةريبك لكاشم مكل لهو -
 ىلع ةقلغثم شيعت نا انتيلاج تدوعت دقل

 ْف لماكلا جامدنالا انيلع بعصلا نمو .اهسفد
 انسفنأل اندجوا دقلو ,يسنرفلا عمتجملا ةبيكرت
 ةمث نا امك ءاننيب اميف ,نواعتلل ةصاخ قيدانص
 .انيب ةصاخ فراصم

 م دذإلا ا هل

 اهيلع لعق ةعيبتاو ةحاس ولا دقن د ةديدع ملالبس

 ةقالح تالحمو امنيس رودو ةيراجت نزاخم تاهجاو
 تارامع اهولعت نيزابخو نيباصقو ةيناذغ نزاخمو
 ةميدق ىرخاو .ءانبلا ثيدح وه ام اهيف .ةيلاع
 ةيراجتلا تالحملا دحا ىلا فلدا نيحو .ةلكاتم
 اهيلع تبتك دق .هيف ةضورعملا عئاضبلا نا فشتكا

 ةغل يل ةبسنلاب يه .اهمهفا ال ةفلب تارابع
 اركذتم .لفسالا ىلا ىلعالا نم اهنوأرقي ؛ةيرامسم
 امع حهدحا هلآس نبح .بيدا قيدض يل اهاور ةفرط

 ىلا ىلعالا نم هتقيدصل ينابايلا ىتفلا كاذ هآرقي
 !! ًايدومع ارعش اهل رقي هنا : هباجآف لفسالا

 هوجولا .ةريبك ةعتم ينيصلا يحلا يف لوجتلا
 نم ةرشتنملا ىهاقملاو .يل ةيسنلاب هباشتت داكت

 نوتدحتي امإ نيذلا ءالؤهب محدزت رخآ ىلا عراش
 ةنكل تاز ةدسنرفب نوثدحتي وا ةيلصالا مهتاغلب
 نلعا ام وه .ىحلا اذه رما ىف ام برغاو .ةصاح

 تائبلمع نع ,ةيسنئرفلا ةطرشلا لئفق نم ٠ ارخؤم

 اهذيفنتب موقبو ؛ىحلا اذه يف متت لافطالل فطخ

 غلابم ءاقل نييويسآلا نيقرحنملا نم تاباصع دارقا
 يف اهلاجر رفدتست ةطرشلا ةزهجا لعج امم .ةئيعم
 ةدمع هنلعا ام اذه لك نم برغالا لعل لب ,ىحلا اذه
 هبارغتسا نم ةرشع ةثلاتلا ةيسيرابلا ةرئادلا
 دكؤي امم ينيصلا يحلا ناكسس نيب تايفولا صقنل

 مهاتوم نع نونلعي ال ءالؤه نا نم ةلوادتم ةعاشا
 نوحنمي يكل .ةيرس قرطي .مهتفدي نوموقي امناو
 لوصحلاب نوموقي ددج نيدفاول ةيتويثلا مهقاروأ
 ءاميسان ةينوناقلا ةماقالا تاكسفتسمو قئاثو ىلع

 ريغ قرطب مهءامسا اذهل نوثريو .ىتوملا كنلوا
 ةبوتكم تاملك ىلا هليحتو نوناقلا ىلع فتلت ةيعرش
 !! فرو ىلع

 .ينيصلا يحلا يف ثدحي ام .ددحو اذه سيل

 راعسابو .اينوناق ةزاجم ريغ ةيريس لماعم ةمتف
 :ةيراجتلا ةباقرلا نيناوقل عضخت 1 ادج ةديهر
 تايلطتم نم اهريغو .ةزهاجلا سيالملا عينصتل

 ارظن ةضفخنم نامثابو .ةيراجتلا قاوسالا
 مهادي يسنرفلا سيلوبلا لعج امم .رجالا ضافخنال
 نع ًاثحب ةملظملا ةقورالاو زبلاهدلا نم ادادغا
 ىلا ةفاضالاد اذه :ىذه ةيرسلا ةطابخلا لماعم
 .ةيسنرفلا مكاحملا ماما ةديدعلا تاردخملا اياضق
 نويفالا ةدام داريتسا ىلع ةريبك تاباصع موقت ثيح
 نيب لصافلا دحلا ىف يبهذلا ثلثملا ةقطصنم نم

 يفارغج ثلثم رطخا وهو ءامروبو دنلياتو سووال
 ! اهعينصتو مومسلا هذه ةعارر هيف ره درت ثيح

 هتلاذرعلا يابس : قيقحت
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 .ةرم لوالو .سنوت يف 1
 يبسنوتلا رعاشلا مسإ لمحت ةيبدا ةزئاج

 ةصصخم يباشلا مساقلا وبا ريبكلا

 .ةديدخحلا ةيبدالا لاهعالل

 ىبسنوت رائيد فلأ ١8 ةزئاخلا ةميق

 ةيعادبالا .بهاوملا ناضتحا ابهتياغو
 حرسملاو رعشلا نيدايم يف ةباشلا

 :'ةباورلاو ةضقلاو
 ةرتف لبق تميقا هنا فورعملا نم

 ةهتساناب ةييمترعلا ةمضاعلاب ةعسوم ةودن
 مساقلا ىبا ةافو ىلع ةنس نيسمخ رورم

 ةفاقثلا ةرازو اهيلا ثعد ىباشلا

 نم ريبك ددغ اهيخ كزاشو ةيسنوعلا
 ولا ءابدالاو هملاورو :ريثحالا
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 ةيعاطاو تلاه دفع يل سح رئت

 اريخؤم هماقا ديدج ىتيز ضرعم

 ديعس لا ن رسح ركاش يقارعلا نانثفلا

 , 0 قع تاللاجتر ناونع تحن

 تحت دادغب ف اهماقا ضراعم ةدع
 و (مالسلاو برخلا تااللمأتز نيوامع

 .«ةيلمأت ىؤر#

 "و اذه هضرعم يف ديعس لا مدقي

 هميهافم نمضتت ةديدج ةيليكشت ةحول

 امهلطمسم .ةايحلاو نفلا اباضقل هاؤرو

 بيلاساو رادخلاو ضرالا راطااهيف
 هلاعا تريم ىلا ةيفورحلا ةباتكلا

 ١ ا + . خا

00 
 ةمصاع دوويلوه يف ايلاح

 موثلك مأ نع يقئاثو مليف ةيملاعلا 2

 انم تاغل ةدعب .يب رعلا ءانغلا ةديس

 ةيسئرفلاو ةيزيلكنالاو ةيئيصضلا

 ةباثمي نوكيل ةيبرعلا ىلا ةفاضالاب
 ةريبكلا ةنائفلا هذه ةريسل ىنفلا ميركتلا

 . ةلخارلا

 ىملاعلا نائفلا علييفلا ثادحا يوري

 داسأ هجارخاب موقيو :فقيرشلا رمع

 هةهرحم نم رتل ىنلا اذنك
 وهف ا ام .ةنويزقلت تتالاسلسم
 ويداد 3 نلحيام 0« تبايبعت

 رعاشلا ةبرجتل لوآلا ديلولا
 حئاصلا ديمحلادبع باشلا ىفارسلا

 ناونع تحت دادغب يف ارخؤم ردص
 نم اددع انتمضتم (كانه ثوكملا#»

 رشن لا ريغغاشلل قسس ىتلا دئاصتقلا

 . تالجملاو فحصلا يف اهضعب
 ةثيدم : دئاصقلا نيؤانع نم

 :توربب .تانئاكلا حافت .ةمكحلا

 : قتلا .نيطلا را ىتفلا .٠ بيبانتا

 يصبو قهر ءاهاوسو كابس كوكل
 تحت ةديدج ةعومجم رادصال نآلا

 .؛درولا رثب نايذه» ناوئغ
 سو ن#» د و 2" هج وا 73#

 يسره تأ

 6 تسيقا يتلا تاودتلا دعن

 ردي نع مرصنملا م اعلل شرج ابعت

 ىفطصمو لقئد 0 تالا كا
 ريدم هرامح ليشيم نلعا .لتلا يبهو
 يف ايونس ماقي يذلا شرج ناجرهم
 نع .ويلوي .زومت رهش لالخ ندرالا
 ةعومجم ةماقال اددجم ناجرهملا دادعتسا

 .ىرخاالا ةيبدالا تاودنلا نم

 نع ةودن : ماعلا اذه تاودن نم

 حالص نع ةيناثو .يواح ليلخ



 ترغلا ةنيخاكبلاو ءايدالاو ءارعشلا

 هذه شرج ناجرهم مهفيضتسيس يذلا

 :ةئييلا

 فس الأ جالس ةيثالخ
 عاو رسم وه (ةيناسنالا ءادعاز

 هجر دي ديدحلا ريياتسلا مدينلا

 . يناااث عوترم فق ة مةنادنلاو

 ب رجف ابنا , - نسنول كينمما دستع

 لسليسملا اده نم يناثلا ءزحجلا

 يدؤيو .لمربلا نينيل هك يئابعيملا

 ىدا يذلا يكز دمحا هيف يسيئرلا رودلا

 لوالا ءزجلا ىف اضيا ةلوطبلا رود

 فشكي ملف ثلاغلا ءزجلا اما «ةيادبلا١

 عؤرطم يف قرفه ناهرطف
 ءارحصي حورطم ىسرم ةظفاحم يف

 ناجرهم ارخؤم ميقا ةيبرغلا رصم

 ك1 اا تا ييالا ميرنا 0 - 1
 هلهبا رخل ماعلا نينم 2١ قدوم“ مساأاب

 ىف ارخؤم تملظتنا يتلا ىبعشلا ثار هلل ةئلاثلا دادغت ردن لايعا ماتخ ٍِق

 مسا لمحت ةطنار ةرم لوألو تست ةيقارعلا ةيويضاعلا

 مسأب بتاختنا مت دقو ١» يبعشلا ثا رتلا ةئحامل

 امأ ءاه ًايرخف ًاسيئر هرصم» سنوي ديمحلادبع روتكدلا ةيمست دعب ةطبارلل 1

 : مهف اهؤاضعا

 رئازحلا وحد يبرعلا .د- ١ ط

 نيطسلف  ىسيراسلا رمعع - 5

 يوقد توارخلا شايع وج . يا

 رصف - ضرما لع معا كك

 تاساردل اهيف ىسرك داجيا ةيب رعلا تاعماجلا ىلا بلظلا اضيا ررقت امك

 ةودنلا هذه ىلا تمدق يتنلا ثوحبلا امحال ردصت فوسو . . يبعشلا بدالا

 ةضاقثلا نوؤشلا راد تارادضا نم ةلقتسم بتتك يف

 رئازحلا - ضاترم كلملادبع 0-0

 ةيرقلا ةطبارلا»

 اماع ائيما ىدومح هي

 (ةيب رعلا ةيصخشلاو يبعشلا رعشلا راعش تحن .تبوظنا ةودنلا هذه

 صئاصخلا ديكأت لوح تزكرت لمع قارو وأب برع نوثحاب اهيف كراشو

 مساب ىل احا دقو .يىبرعلا يبعشلا ثارلا فق ةيناسنالا

 ري رح سيئر اهتايصوتو ةودنلا ميظنت ىلع تفرشا يللا ؛ ىبعشلا ث :ئارتلا» ةلحي
 يدومح ديمح اد بع

 رعشلا لوصا يف ثحبلا يف نييسيئر نيهاجتا دوجحو ىرت ةودنلا نا هلوقب

 ايبعش ارعش ىلوالا هتايادب ذنَم يبرعلا رعشلا ر ابتعا نا ىري امهدحا يبعشلا
 امو اهتاذ ىحصفلا هتغلبو هفطاوعو هتيصخشو بعشلا ريمض نع ربعي هنال
 برعلا ةقرفو نحللا ر ود نا ىريف رخآلا هاجتالا اما .يماع رعش وهف اهادع

 رعشلا عم ربع ىبغش رعش وه يذلا رعشلا نم نوللا اذه روهظ ىلا ايدا دق
 ناودملا د اهاضنو انزحو اهحرف ي ةيبعلا ةيصخشلا نع حيصفلا ظ
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 ءارعشلا نم ددع هيف كراش ريبك ىرعش

 شماه ىلع تميقا امك .نييرصملا
 ةصقلا لوح ثحب اتقلح ناجرمهملا

 .ديدجلاو ميدقلا لكشلا نيب ةيبرعلا
 . ةيبنحالا تافاقثلاو ةيب رعلا ةديصقلاو

 ٍك اوكراش نيذلا داّقنلا نم
 :عهتفلجلا 0 700

 د . اقانع دمحم .ذ .طظقلا رداقلادبع

 .يرشعلا نختم :ةقوبع زيزعلادبع

 ميرغلا يف وإننا
 8 ياشلاد»ا في رشلا يدهم مليش

 ةهتلشتسا صدا ( سد بح را ميرح

 جاهتباب ةيسنرفلا ةيئامنيسلا طاسوالا
 يف ناريزح رهش رخاوا ضرعيس يلج
 يرئازجلا يفاقثلا زكرملاب (نيسلا ةلاص

 : . سيرايب
 رخآ ضرع مليفلا اذه ضرع قبس

 نبالا ةدوع)) نيفهاش فئسوي ىمليفل

 نا ركذي امثو ءناروفضعلا» و «لاضلا

 ميدقتب هحجمارب لالخ نم طشني زكرملا
 ةيليكشتلاو ةيئانيسلا ضورعلا نم ددع

 .ىرخأو ةنؤا. نيب تاؤدنلاو

 . ةيسايإرل ةديبفلا

 راسا يب
 تردص برغلا ىرسي روتكدلل

 ىف ةيسنامورلا ةديصقلاد ةديدج ةسارد

 رعشلا لوانتيو 21467 - 1١977 ءرصم
 لوألا فضصنلا لالخ رصم يف يسنامورلا

 .نرقلا اذه نم

 ..ةكرششملا ةيبوروألا قوسلا» ©
 ةيملع ةسارد لوا «اهلبقتسمو اهرضاخ

 ةبتكملا يف ردصت قوسلا نع ةلماش

 اهتاروطتو ءاباشت نمع .ةيبرعلا

 روتكدلل ةرهاقلا يف ردص .اهلبقتسمو
 ةماعلا ةئيهلا نع , ميغد يلع دمحا

 [ل . باتكلل

 ديع نانفلاو بيدألا ةياور ا #

 اهنم ةديدج ةعبط تردص .لمحلا حاتفلا
 ةديرف ةبرجت ةياورلا .لوصف تاراتخم يف
 [0 .ةغللا لاجم يف ةصاخ

 ةيبدا تاقارشا ةلسلس نم يناثلا ددعلا ©
 ردص ميلاقألا يف رصم ءابدأل ةصصخملا
 ناونعب ةريصق صصق ةعومجم ىلع ايوتحم
 فلؤملا .يديعصلا هيبنل 1 «حتبرلا بايو

 بتكيو ,ةيقرشلا يف ميقم نكمتم بيدأ
 ردصي ىل هنا الا 2 يخيم

 ديمحلا دبع روتكدلا . لبق نم ةعومجم يا
 - 0 مك



 ةييرعلا ةعيلظلاب صضاخ : رئازججا ةيبرعلا ةعيلطلاب صاخ : رئازجلا
 ةيلبحلا ةنيطنسق ةئيدم ىف
 داحت١ نم ةرداتمتو .رئاؤبجلاب
 لالخ دقع ىبرئازخلا باتكلا [

 ىضاملا ناسين 78 ىلا 58 نم ةرتفلا
 يذلاو . ةياورلل ثلاثلا يزنطولا ىقتلملا

 تحن .يلاوتلا ىلع ثلاثلا ماعلل دقعي

 ةيوهضا قيمعتل عادبا ةياورلا» راعش
 ريبك ددع ىقلتملا 6 كراش .(ةيفاقثلا

 مهتمدقم يف ؛نييرئازجلا ءابدالا نم
 .راطو رهاطلا يرئازجلا ىئاو ل

 يل اليجو .ةردج وبا ديشر يئاورلاو

 .ء.صضاترم كلملادبغو .صالخ

 نم رخا ددعو .روطن ىفطصمو
 ماعلا اذه ىقتلم يف ديدحلا .نيعدبملا

 نييئاورلا نم ددع ىلا ةوعدلا هجو هنا

 يريخو .هنيماخ مهنم .برعلا
 ىيحو .ندملا نيدلازعو .يبهذلا

 رذتعا ,رواش وبا داشرو .فلخ

 نع (ايروس) يبهذلا يريخو هنيماخ
 نيدلازع كلذك رذتعاو .روضحلا

 داشرو فلخي ىيحي اما ,(سنوت) يندملا

 نيلوغشم اناك دقف (نيطسلف) رواش وبا

 ينطولا سلحجملا لايعاب ةرتفلا سفن 5

 ةوعدلا ىبل .رئازجلا ىف .ينيطسلفلا

 لامج نايرصملا نايئاورلا رصم نم
 ق1 ميهاربا هللا عيس#و .يناطيغلا

 نييرصملا ةدتاساآلا نم اتهيف كزاش

 حتف نسح رعاشلا .رئازجلاب نيميقملا
 .كارهو ةعماجب ذاتسالاو بابيلا

 بدالا ذاتسا يوامشع ديس روتكدلاو

 ةملكي تبسلا حابص ىقتلملا حتتف هيفا ٠
 ةيمها ىلا اهيف 15 . ةنيطنسق 5 نم
 نيعدبملا تاءاقلو .تارمتؤملا هذه لثم

 روتكدلا ىقلا امك .ةرشابم روهمجلاب
 ةهجح بزح نيما يديعس دمع

 اهيف ضرعتسا ةملك يرئازجلا ريرحتلا
 راشاو . ةثيدحلا ةيبرعلا ةياورلا خيرات

 ةيرح نم لقرعت ىتلا تابوقعلا ىلا
 اصاخ ابيحرت بحرو .عادبإالا

 لا م متل نييلاورلا ا

 نا لاقو . ميهاربا هللا عنصو ناطيغلا

 باتكلا ىغتبس لات امو تناك ةياورلا

 ذئمو . طارقس تايراوح ذنم نينانفلاو

 نم لكش ىلا لوصولل ةلواحمك

 ناش وه الث , ينفلا ريبعتلا لاكشا

 نيس ير ةياووب هدب ةييرجلا ةياورلا

 ؛ نيسح هط تاالواحمو . لكيه نيسح

 تقرع ىتلا ىرخالا ةيبرعلا لامعإلا ىلا

 دولوم .بسذد دمحم دلع يرامحملا

 ليش از .راطو رهاطظلا بي رحجممب

 تبكاو ةياورلا نا لاقو .ةردجوب
 بةئالوحو يرئازجا متل تاروصب

 .لاز امو ةدايرلا هل ناك ىذلا لوقلا

 ةحا لا كلت

 ىلوالا ةسلحلا .قيسعوشا تاسلج

 ميهاربا هللا عنص نييئاورلل تصصخ

 (رئازجلا) ةردجوب ديشرو (رصم)
 هللا عنص ثدخحت ءامهتب رجت ضرغل

 فورظلا ىلا ةراشالاب اآدبف .ميهاربا

 هباشتو .يبرعلا نطولا اهم رمي يتلا

 ؛ةيب رعلا راطقالا نم ددع قف عاضوأالا

 . عادبالا ةيرح ددبم يذلا رهقلا رطخو

 :برعلا نيغدبملا هنم ريثكلا ىلع ميحيو
 ةليوطلا ةيئاورلا هتب رج نع ثدحمتو

 ماع «ةحئارلا كلت» ةياورب تأدب يتلا

 6-5 ةجيتن تءاج ىتلاو ٠ لاا

 رتف لالخو  تاوتس سمخ  ليوطلا

 3 ,ةباتكلاب هتقالع تأدب نحسلا
 تاحيص كانه تناك تقولا كلذ ىف هنا
 ةكبحلا :ثهتتا ةياورلا نا لوقت ةديدغ
 ةياورلا ؟ا ىرخا تاوعدو ٠ . تهتنا

 نكسلا ناك دقو .ةياوراللاوإ .دضلا
 ةاينحلا لاتككشا ةعبانمل ةغئار ةضرف
 لماوع عم مزأتملا نناسنالا كولسلاو

 . ةباتكلا رارق هذئنع تدجوا يرخا

 وهو يصخشل | جازملا نع الضف

 .هيلع حلما لاؤسملا ناكو , ساسسالا

  5ددعلا  ةييرعلا ةغيلطلا ١7 ١ ناريزح ١419

 دعب ىهتناو .بتكي اذامل وا اذام نع

 ا .ريخااللا رارقلا ىلا ةليوط ةرتف

 أد نحسلا نم هحورخ دعب . ةباتكلا

 فشتكا تاعابطنالا نم ةعومجم لحسي

 . ةياورلل اعوضوم حلصت اهنا ةياهنلا يف
 نا ريغ .ىل والا هتياور تءاج 0

 ةمحن) ةياور يه هلاعا يف

 للا دسلا ود هيف يلا يطسقا

 ةينف ةلواخم عم .ءانبلا يف رصم ةروثو

 يرامعملا بيكرتلا ماهلتسا اهفده ناك

 ! 5 طسغلاب .يىلاعلا دسم

 ةعيبطلا راطو رهاطلا يرئازجلا ىناورلا

 هتياور يف ةنيطلسق ةنيدل ةيرايعملا

 تاوئس سمح ىضما هنا لاقو . لازلزلا
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 3و اما .لافطاإلل ةيملعلا تاياورلا

 .ديفيد بماك دعب تءاج دقف ةنجللا
 (توريب . .توريب) ةياور تءاج مث
 ةيلهالا برحلا نع تربع ىتَلا

 ةليوطلا ةيرجتلا هذه دعبو «ةينانبللا
 ةبعل ةياورلا نا لاق امك  تكردا

 .نفو

 ديشر يرئازجلا ىتاورلا اما
 زامغاو راصتخاب ثدحت دقف ؛ةردجوب

 قلطنت اهنا لاقو .ةيئاورلا هتب رج نع

 هخيرات ناف كلذل . ساسأك تاذلا نم

 ىصخشلا هجامدنابو ةيئاورلا ةبغرلل
 قلخي درفلا جراخ هجوم وام عم

 نإ ئرب هناف كلذل ؛ يناو ملا جيسنلا

 . عوضوملا ىلع زكرت ةيبرعلا ةياورلا
 اما .ةيسايس ةيعوضوم ةياور ابغا
 . ةيتاذلا نم قلطنتف وه هتاياور

 تراد .ةردجوب ضرع ءاهتنا دعب
 روهمجح اهيف كراش تاشقفاتف

 مومه لوح اهلك تزكرتو ؛نيرضاحلا
 :تاذلاب اهتقالعو .ةياورلا

 . عوضوملاو

 ٍناطبفلاو راطو

 داقنلا نم ددع مدق ةقحاال ةسلج- يف

 ةياورلا يف ةيدقنلا تاءارقلا نم ةعومجم
 نب ديمحلا دبع ةعاق تاأللتما .ةيرئازجلا

 روهمجلا نم ريفع دشحب .سيداب

 نيئاورلا ىلا عمتسيل ءاج .يرئازجلا
 ١ . يناطيغلا لامحو ؛راطو رهاطلا

 اثحافم ثردحت راطو رهاطظلا

 ثيدحلاب أدبي نا نم الدف .روهمج ا

 يف هتبرجت نغ ثيدحلاب أدب . هسفن نع
 وي ىناطيغلا ةياور ةءارق

 دقل» عراطو رهاطلا لاق .(تايلحتلا

 نا دعب .ةمزا دعب لجرلا اذه تفشتكا
 .«زاللا» و «لازلزلا» قاياور تبتك

 . ظوفحم بيحن تاياورل تاءارق دعب

 تبتك :ةيئاورلا لاكشالا زاركت دعب

 تلظو «رصقلاو تاوحلاو ةياور

 احومط ءىلتمت انأو اهتبتك ,ةطوطخم
 ةناور ىلإ «ةيبرع ةنياوو ىلا ةدوسلاب
 نولوقي امك ةياورلا نا حيحص « ةيقرش

 .يبرعلا بدالا ىلع ليخد ىئاور نف

 يضاملا نرقلا ذنم ةياورلا نكلو
 مل .انتياور تحبصا .انيدأ يف تلصأت
 ىتح .(رصقلاو تاوحلا) ىتياور يكن

 (تاكرب ىنيزلا) ةياور يدي نيب تعقو
 روف تلقف :(ينارفعزلا ةراح عئاقو) و
 هيف تدجو .يبتاك انه ع يتءارف

 كاجشالا للا :«ثارتلل دوعي ناآدنس

 ملاوعلا ءانملاوع ُِق لخدي .ةميدقلا

 يطستلاب تسيل نكلو .ةيقرشلا
 نم رثكا امبر .ةدقعم انملاوعو .دوهعملا
 ىنا ترعش دّقل . ةينيتاللا اكريما ماوع

 سفن .تاكرب ينيزلا ةباتك يف تمهاس
 ليما تأرق افدنغ ثدح ءىشلا

 .زيكرام قيرط ىلع سيل نكلو . يبيبح
 نم عونب نكل .هروتوب وا .ودامأ وا
 اريخاو .انباتك يف ةيوفعلاو :ةيويحلا
 باتك) يناطيغلا ةياور تأرق

 .وكسوم يف اهتءارق تأدب (تايلجتلا
 داقنلا ضعب نم تعمس دق تسلكو

 .ةيفوصلا يف قرغ ىناطيغلا نا ءارقلاو

 ىلا هجتا هئا .ضعبلا لاقو .ةيتاذلا ىف
 دقانلا وكسوم خانم ناك ٠ ةيقزيفاتيملا
 قبطن لاعت هل تلقو .ملاعلا نيمأ دومحم
 تايلجن ىلع ةيكارتش الا ةيعقاولا ءىقدابم

 يه ةيكارتشالا ةيعقاولا نا .يناطيغلا
 لامح نا . ينفلا رثالا .لمعلا ةيقبط

 نموهو .يقبط لمعلا اذه يف قياطيغلا
 .نهارلا يبرعلا نمزلا ءىييشت لالخ
 نيسحلا .رضانلادبع . يمالسالا نمزلا

 .رصم يف ةروثلا .هنع هللا يضر يلع نب
 يداعم ٠ وهف يلاتلابو :هسفن وه

 نع انثحب اذإو .ةيعجرللو .رامعتسالل
 وهو ةيكارتشالا ةيعقاولل يناثلا رصنعلا
 اذه يف يناطيغلاف .لمعلا ةيبعش

 وذ .يب ربع .٠ يرضم ناسا .ل معلا
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 «ينارت :يمالسسا ؛يبعش نادجو
 . ءالبرك لبق امو ءالب رك مايا ىلا عجري
 سيلو . يقي زيفاتيملا ىنعملاب سيل نكلو
 لوصولل ةيقزيفاتيملا بوكر ىنعمب ىتح
 لامح ناك دقل ءادبا ؛يىدام ىنعم ىلا

 عنقاو لل لحعتا كارلا ندعم
 نم اءدب 0 ةبيخو .نالذخلا
 0 عجارتلا ىتح .ءالبرك نالذخ
 ىقبي .سانلا مالا نع اذه انرضع
 نمزلا ا!ذه يفو .بذالا ةيبزح رصنع

 يا نم .هلأسنل نائفلا تاذ يف لخدن ال

 وه مهملا .قلطني وه يبزح فقوم
 ام اذهو « ءاطسبلل .ساسلل هزابحنتإ

 رهاطلا لاقو .تايلحتلا 0 ةدلحمت

 لاعالا نم ريثكلا ضفري ل .راطو

 ىرخا لامعا كانهو ىلوالا ةلهولل
 ف قمعتيو .ةيادبلا ذنم بس طبتري

 .اهتئارق
 ثيدحلا 1 راطو رهاطلا لقتنا مث

 ىلا اهرودح دوعت ىتلاو ع نع

 تاياكحلا قلتخي ناك امدنع هتلوفط
 ثداوح مش ىكحيو .ةراحلا لافطال

 هلوخد عمو .لايخلا عنص نم اهمظعم
 ةنيطنسق يف سيداب نب ديمحلادبع دهعم

 كلذ يف هنأش ٠ ارعش بتكي نا لواح

 وه رعشلا نأل .نيثدتبملا لك نأش
 ةحاسم ركا لتحي يذلا يبدالا نسجل

 ناربج لامع أرق نا دعبو ؛ةركاذلا يف
 .بدالا ىلا هقيرط فرع ناريج ليلخ

 ةنس يف .سنوتب ةنوتيزلا يف سرد دقو
 لوقيو ؛ىلوالا هتصق بتك 45
 دقل ٠ عيضاوملا نع ثحبي آل هنا .راطو

 اهجوا يف ل بحلا صصق تبتك
 بتك هنا امك . لجخ يأب رعشا مو
 نع تدع 3 ةيجير عمقا صصقلا

 ةيعادبالا ةيلمعلاب طيح يتلا فورظلا

 يتلا (لازلزلا) هتياور يف ةصاخ :هدنع
 .اهثادحال اناكم ةنيطتسق ةنيدم ذختت

 ام نا لاق يذلا .يناطيغلا ثدحن مث

 هتياورل ةءارق نع راطو رهاطلا همدق
 ةوق سكعي اهنا «تايلجتلا باتك»
 درجتو .برعلا نيعدبملا نيب تاقالعلا
 ثدحن مث ؛ريبك عدبمك همجحو راطو
 أدب قلخلا ىلا هليم نا لاقف هتبرجت نع

 ىدحا يف أشن نا ذنم .هتلوفط ذنم
 يف أرق هناو .ةقيتعلا ةيلاجلا تاراح
 ناكو .نيبول نيسرا تاياور هابص
 هقرسسي ام ميدقتو ءايئغالا ةقرسب ملحي

 لوا نيبول ناك امبرو .ءارقفلا ىلا
 نع ثدحتو .ةيكارتشالا ىلا هقيرط

 هنم أرق يذلا ميدقلا رهزالا فيصر
 لاقو .ىبرعلا ثارتلاو ىملاعلا بدالا

 وه امنا قو زنا سيلا هل ةبعشلاو تدالا نا

 ىفرا ينفلا عا ادبالا ردعي هنأو ةدهاجي

 نا لاقو ا ةهجاومل يناسنا دهج
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 ىلا سيل ًاديدج فيضي نا دبال عدبملا
 ثارتلا ىلا اهناو .بسحف هتما ثارث

 ثارتلا يف دجو هئاو .هلك يناسنالا

 ةبرجت مي دلَقَتل ةيساسالا زئاكرلا يبرعلا

 تانقسا عب . يكحلاو صقلا يف ةيئف

 ِق ةيئفلا ا ةيملاعلا تابنقتلا

 يضم عم هنا لاقو :يملاعلا بدالا
 يذلا هدرفمب نكي مل هنا فشتكا نيل

 لامعا كانهف .هاجنالا اذه ىف تحئني
 .يدعسملا دومحنو ٠ : يبيبح 5

 ايبدا المع أرق ًاريخاو :راطو رهاظلاو

 ثارتلا يحوتسي برغم تاشل اليمح
 ءاشعلا ناوئعب ةياور .ديرف لكشب

 يناطيغلا لاقو . ىكرشلا دمحمل ؛ىلفسلا

 راشا ىتلا هدوهج نا هثيدح ةيابغ يف
 تاقرط نوكت نا ودعت ال ابر ءاهيلا

 .ةيب رعلا ةياورلا همسا ريبك باب ىلع

 ظقنلا

 : قاؤنلا ىلع تناك .ةيدقن 0

 اهمدق .ةازوبلا ةياور ىف ةءارق ©

 نم شوديح دمحا يرئازجلا دقانلا
 :قزرؤا ىزيت ةعماج

 يبدالا ماظنلاو يئاورلا باطخلا ©

 يتاورلل فهكلا توص ةياور يف
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 ةيعقاولا ىلع تاظحاللم ©

 ىتاورلا لابعا ىلع اهراثاو ةيكارتشالا

 روتكذلا اهمدق .ءراطو رهاظلا

 . ةنيط؛سق ةعماج نم .رادتزاخلا

 نب ديمحادبع ةياور يف ةءارق ©
 بلاط دمحم رعاشلا اهمدق : هقوده

 .لدمحم

 قوامشع ديس روتكدلل ةسارد ©

 1 .ةياو رلا يف ماعلاو صاخلا نع

 ىناورلا مدق_ . .ةيماتخلا ةسلحلا ِق

 .هتثيرحتل اضرع صالخ يلاليج

 مدق اك :برعلا ثارتلاب هتقالعلو

 ابهسم اضرع ضاترم كلملادبع يئاورلا

 عفادو .ةيئاورلاو ةيتايحلا هتبرجتل

 نآلا اهراسحنال نوعسي نيذلا كلوا
 .رئازخلا ف

 دمحم ةيلقب نللا' مكختا دنقو
 عرف - - رئازجلا باتك داحنا سيئر ليتيز

 ْق راد ام اهيف ص رعتسا فش ظقببف

 ديف ريس ديلا ثدحت مث 3 شت |

 ذاتسا وهو - ةتيطنسقب نيمالا يديعس
 ُُق راد ام ةيبمشإ ىلا راشاو 5 بدالا

 تحيتا ىتلا ةردانلا ةصرفللو :ىقلتملا
 اهجو نيعدبملا ءاقلب نيمتهملاو نيثحابلل
 . مهعم رواحتلاو .هجول

 0 نا 000 0

 ةفغللا نيب يبدآلا لداحتلب د

 .ةيسنرفلا ةغللاو ةيبرعلا |

 سبيل ةيمهأ ,انعوضومل ةنَبْلاَي 0

 وا يبذالا خيراتلا رظن ةهجو نم طقف

 رظن ةهجو نم نكلو .نراقملا بدآلا
 ايحت يتلا تايضخشلاو تافاقثلا ءاقتلا

 . تافاقثلا هذه ق

 هجانتن ءانغا بتاكلا عيطتسيو
 .جراخلا نم تا نومضمب يبدالا

 ' ريبعتلا ّق ةديدج لاكشاب كلذكو

 .ةصاخخن] هتييرت يقف لبق نم.اهفرعي نكي
 ةسارد دعب دجوت ال . ىتفرعم بسحو

 نيب لدابتلاو تاقالعلا لوح ةلماش
 انهو :ىرعلا بدالاو ىبنرفلا بدالا

 صعب 06 مكل مدقا نا هربا ال

 دقعملاو عساولا حوضوملا 1 رصانع

 دا :لع مكمكح يف اوسقت ال نا ايجار

 يتغل ةيبرعلا الو ةيسئرفلا ةغللا تسيل
 اصلا

 ضعبل يلاوشلا ىلع انه ضرعنس
 بدالا نم لك ن ريد ةفاتبتتولا عاونا

 يف صخنسو : يبرعلا بدالاو ىيسنرفلا

 نكلو .ىجب ىجيردتلا حائفنالا ثلا

 ضعب ىلع يبسنرفلا بدالا يف سوملللا
 .ةيبرعلاو ةيمالسالا قئاقحلا

 ىلع يب ر علا بدالا حاتفنا . سكعلابو

 لا ديعبو .ةيسنرفلا قئاقحلا ضعب

 بدالا ريثأت ةلأسم ىلا قرط
 ديدحتلا هجو ىلعو .ىبنرفلا
 بادآلا ةضبن ىلع .هنم ىقيطنامو رلا

 دام 1 لخ دنس .ةثيدحلا ةيبرعلا

 لارعالا يهو اللا ءامات َة ةفوشمو ةيساسا

 نوفلؤي نيذلا برعلا باتكلل ةييبدالا

 لا

 ا ذأ قت

 ل

 0 لداسلاو . ءاقتلالا هطّقن ا

 يئاقتلا 30 نب 0 5 نيبدالا نم

 عاونا صعب زاقخاب 5 ةعرشلا

 بدالاو يبرعلا بدالا نيب لدابتلا

 نيالا نيب لالبتلا ؟اونا

 يبرعلاو يمنرفلا
 وه برعلا دنع سدقملا باتكلا نإ

 ةغللاب رونلا نارقلا ري مو .نارقلا

 ١217 ةتنح الا ىلواآلا ةرملل ةيسنرفلا

 )1958٠9- ريبور يد هيردنا يدي ىلع
 بصنم لغشي ناك يذلا علل

 يف رقتسي نا لبق رصم يف لصنق
 ىقل دقو ٠*١17. ةلس ىلاوح لوبتطسا

 روهمجلا ى ءدل اهنسلو احاور باتكلا

 ىتح تارم ةدع هتعابط تديغا ثيخ
 هتامحرت بناج ىلا ١01ا/٠/7 ةنس
 نع القن ةيناملالاو ةيدنلوهلاو ةيزيلجنالا
 . ىسنرفلا صنلا اذه

 ةمحرت ترسهظ 17١/!١ ةئس يو
 ةيزيلجنا ةمجرت نع تذخا ةيسنرف
 ملقب نارقلل يىلصالا يبرعلا صنلل

 ةمحرتلا هذه تناكو : كلان جروج

 مالسالا باتك ةفرعم ساسا ةيسنرفلا

 راو هما روهمج لبق نم سدقملا

 هلامعا يف هب هب مشهأو ٠ .مالسالا ىلع بكا

 .ةيبدالا

 +” -هربب ٌناريزخح 5١5 ١ ىدعلا  ةينرغلا ةعيلطلا
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 تلقت نارقلل ةديدج ةمحرت كانهو

 يرافاس دولك ملقب ةرشابم ةيبرعلا نع
 يف ناك يذلا 2.178 - ١087 ةئس

 اوبتك نم نيب نم بتك يذلاو ءرصم
 ةعابط تديعا دقو ءزدمحم ةايح») نع

 ةمحرت اما .تارم ةدع ةمحرتلا هذه

 ١/44٠ ةئس ترشن يتلا يكسريمي زاك

 ١65١(. ةنس حورش عم ةيئاث ةرشنو)

 اهرشن رمتسا يتلا ةديحولا ةمحرتلا ىهف

 هج مع اك هام

 تاولئس ْناِف اذكهو . ةديدح تامحرت

 اح ااا و اابساب ىلا

 يف نارقلا روهظ خيراوت يه

 ميظع رخا يبرع تاتك كانهو

 دتشا ؛ةليلو هليل فلأو وهو الا ةميقلا

 ا هتمجرتل اسنرف يف هجاور

 34 املقب 11٠7١-١9١1١07( ؛) دلح

 3 - وب ديلاوم نع .نالاك ناوطنا

 . 1/١

 تاياكحو ىسنن ال نا بجيو

 نرقب اهليق ترهظ ىتلا «نيتنوفال

 نا انكمي ظيع 1518-53
 ىقتسا يتلا عبانملا ىلع اهتمدقم يب فقن

 . تاياكحلا هذه فلؤملا اهنم

 يبدالا رثالا ىلع فوقولا عيطتسنو

 اذا ةيسنرفلا تاباتكلا يف ةيبرعلا ةغلل
 انيدل : ىطسولا روصعلا ىلا اندع ام

 ًامامت لوقنملا روقصلا ةيبرت لو الث

 بيكرتلا كلذ يف اهب ةيبرعلا ةغللا نع

 ةياكحلا كائهو . ةينقتلا تاحلطصملاو

 يىوتحن يتلا تيلوقينو ىساكوأل ةافملا

 اما .يه امك ةذوخأم ةيب رع تاملك ىلع

 «بونجلا ىلا قيرطلا ىف» ةلوطبلا ديشانا

 ىألم ىهنف .«ديسلا دالبو ليتسوبما) و

 سلدنألا يملسم لوح تادتتسملاب

 اتيئغا ءاضيا ةكلاللكو .(«ءادعالاو

 فارتعالا بجيو. . جئاروا مويغو نالور
 اهنا تاسنعالا ةده لكش ْق نأ

 . 1 مصخلا | رعش عمم ةكرتشم تامالاع

 يف نيلاوجلا ءارعشلل نا ىلا ةفاضا
 ةيلكش ةقالع يلزغلا رعشلاو مهدئاصق
 : رعشلاو ءارعتشلا عم ةيخحراتو

 .سلدنالا

 يقرش ردصم نع اديج انثحب دقل
 نمز 6 («تلزيإو ناتسيرت» ةياورل

 راكفال ةيسنلاب كلذكو .نييبيلضلا

 ةياورك يبدالا خيراتلا عيضاومو

 .يرشع سماخلا نرقلا ىف الثم «ةرهزلا»

 وه .ءانه انمي ىذلاو .هيف كشال انتو
 تناك .قانحلا نادم ف .ءاسترف نا
 ام .ةيفرش راكفأ تاعيتسال ةدعتسم

 نود نم لصحي كلذ نإ دّمتعتن انلعج

 يف رشابملا ريغ وا رشابملا برعلا ذوفن
 ةرىا/ ١ ناريزح ١ _ال+ نعت. ةيبزعلا ةعّيلطلا 5

 . طسوتملا ضيبالا رحبلا ربعو اينابسا
 طقف ةيلايخ ةيقرش راكفا كانه تسيلو
 براجتلا نم ريثكلا اضيا تدرو لب
 نييبيلصلا رابخا يف ةرشابملا ةيقيقحلا
 ريبليجو نيودراه ليف ىدل يه املثم

 . ليفنوجو ريت يد مويغو ناجون يد
 ءامقل لوح ةيخحراصلا رداصملا نأ

 رخآلا ماعلا اذه خم «ةحنرفملا»

 هده :يبرع هنم رثكأ يكرتلا .فلتخملا

 ىلع دهشيو . تامولعملا ةيفاو رداصملا

 تالحسو .نييبيلصلا وخرؤم كلذ

 .نييبيلصلا ةبتكمو .ىنيتاللا قرشلا
 ينفلؤم ىلا عجرتلف ءايئابسال ةبسنلاب اما
 سريا سنويب) سونروبلا زيشناس
 بونج ريعث نا اننكميو .( 17

 فدي لا دك + مهعلا كلذ: ف' هابسترف
 سلدنالا ىراصن خيرات ةقيقح

 لاهشو قرشلا يملسم نيب ىرج يذلا
 سلدنالا ىيجع يسمو ةيحان نم ايقيرفا

 ديرن الو  ةيناث ةيحان نم نامورلاو

 .ىطسولا روصعلا دتع ًاريثك فقوتلا
 ذوفنلا اذبب رقن نا مهملا نم نكلو
 ميظعلا قرشلا اذه رحسب .؛يفاققثلا
 ىلا .دعب |ميف يدؤيس يذلا ينغلاو
 .اذه انرصع ىتح .يقرشلا تارا

 يبرعلا  ىبسنرفلا ءاقللا اذه ن

 ةلدابتمو ةيعامجج ةبرحجتك 4
 ةقحاللا تاكرحلا ساسا لكشي

 دنع يه املثم تايئاحورلا يف ةرهاظلا

 يلو )181١١-١581(. ليتسوب مويغ

 يسمولوتراب دنع يه املثم تاينالقعلا
 هباتك يف )١510  ١5465( تولب ريد
 رهظ يذلاو .. ةيقرشلا ةيتكملا) عئارلا

 ىلوالا ةلتشلا : 15817 ةنس هتافو ذعب

 انئكل .ةيلاحلا ةيمالساللا انتعوسومل

 ةصاخو .قرشلاب مامتهالا ىدم فرعن
 قحال تقو ىو .كارتالا فاصوا ىف

 قرشلاب قلعتملا بدالا يفو .برعلا
 . .ايقيرفا لامشو .طسوالا

 ةهجو نم .اضيا ريشن نا انب ردجيو
 ةيبرعلا تاملكلا ددع ىلا :ةيوغل رظن
 ةغللا ةطساوب ًابلاغ تسنرف ىلا ةماهلا
 ا 88,6006 تاميلكب للدن , ةينابسالا

 . (نيكسم) 15 ال .(ةكاربلا)

 لثم لامغتسالا ةريثك تاملكب اضياو

 .(ةفيرعت) فيرط .راتيج .ربجلا
 .لارتساو نق ونكاتشس) قاساببأ
 نمو .نيلسوملا ىلا ربسكالا نم كلذكو

 نع ادع .ناكذدلبلا ىلا قمح للا

 نينرقلا نم ةرشابم ةراعتسملا تايلكلا

 نارقلا نمف .نيرشعلاو رشع عساتلا
 نيلاؤحلا ءارعشلا نم .نيتنوفال ىلا

 نيييلصلا يي ىلا جاجحلاو

 تاريلكلا ىلا تايناحورلا نم حا

 تارشؤم نم ريثكلا كانه .ةراعتسملا

 بدالا ريكاوي يف ىتح يبرعلا دوجولا
 . ثيدخحلا ىسنرفلا

 يبرعلا بذالاب ينشرفلا بذالا رن
 نرقلا ف ةركذ بجي نم لوا نيتنوم

 هباتك يف دجن ثيح رشع سداسلا
 لوح تاظحالملا ضعب (براسجتلا»

 قالخا .كارتالاو مالسالا

 رشع عباسلا نرقلا يفو .مهديلاقتو

 هيينريفاتو هينربد ماظعلا ةلاحرلا ركل

 ركذنل .بدالا ناديم فو .تادراثو

 «(ديسلا) ىينروك ةتاذ نرقلا اذه ىف

 ؛(يريمل) تيمريغ نانسيرت كلذكو
 نمو .(مويتناحلا اوجروبلا) نيسارو
 سويينورك ركذن نيركفملا نيب
 رشع نماثلا نرقلا يفو .لاكسابو

 ملاعلاب اديازتم اماتمها كانه نا ظحالن

 سيل يسنرفلا بدالا ِق يمالسالا

 تاياكحلاو «ةليلو ةلبل فلآ, ةمحرتب طقف

 . هتايلزهو جاسول دنع نكلو .ةيقرشلا

 ويكسيتنوم ع لمأتلا لقح ينو
 امتيب « ةداضملا رظنلا تاهجو نم اريثك

 لياب سوماق يف ةريثك تايطعم دجوت
 ةيبصع» ورديد باتك ينو .ريتلوفو
 دضبلاو فن كيلذكو ..:نييدمحلا
 مالسالا ةقيقح نأ .وسو رل ( يعامتجالا

 ءادبا ىلا طقف سيلو .لمأتلا ىلا عفدت
 . ةيبلسلا راكفالا

 نم لوأف ٠ ء ربع عس اعلا تق نرقلا يف امأ

 ناك نيذلا و تاع ملا انه ركذن

 هنع اربعم عقاولا نم. برشا ىلا مهقوت
 يف اضيا لب ضحملا لايخلا يف طقف سيل

 لثم قرابو يفصو بولسا يذ بدا
 سيراب نم رفسلا» هباتك يف نايربوت

 نم اريشك يطعي .ثيح «سدنقلا ىلا
 ىلعو .ةيفصولا روصلاب مامتفالا

 هنكل .مالسالا ِق ةسدئشاب صوصخلا

 دادبتسالاو هظاظفلاب نيملسملا مهتي

 مهبصعنت نع ملكتيو فايع تسالاو

 نم نكي ملو . خيراتلا يب وزغلل مهبحو
 نم نايربوتاش دنع دحن نا نكمملا
 ملكتي هناا ناك مالسالل ملهشلا

 هج سووا رب نص جاجك»

 3 ةلحر» هباتك يف دجن (ملثم مالسالا
 ىف كلذكو .(8١ه ةئنس) («قرشلا

 .(2 5 ةئس) ةايكرت حي راث» هباتك

 رثكا احتفنم هفصو يف نيترامهال ودبيو
 ذإ :نايربوتاش نم ديدجلا ماعلا ىلع

 فلؤملا فيضيو . مهم اقيمع امامتهاو
 اركاذ | لوح تاظوحلملا صضعب

 هلام مسقي هنكلو .ردقلاب هناياو هتيمصع

 فاضصوا ىقو .ةئسح تافصض نم

 وهو .ةيقيطنامور ةيئانغ نيترامال
 . ايحيسم ىسناكا ةصاخ ملكتي

 بعلي ( ١ ىجيف يد داي ريغلأ دنعو

 ' 1 درفلأف : ةيبمها لفا ارود م كاسل

 هنكل .ةيمالسالا نادلبلا ىلا 6
 هلوقح دحا لالخ نم مالسالا سرد
 نمو - يناسنالا ريصملا ةلأسم يف ةقيضلا

 درفلا سخحأ ةقلقلا وراها لالخ

 تاللمأت ىلا لصوتن ,مالسالل هناذحناب

 يتأي بتاسحلا رخا يفو .ةقوشم دِح

 ىلع بتعي وهو ء.ايبلس همكح

 هةفاقيا .دعب اهيف .نانر لتم .مالسالا

 . (!) ةفاقثلاو ملعلل

 مهفي وهف وجيه روتكيف اما
 .رعاشك هرظن ةهجو نسم مالسالا

 نع ةرابع مالسالا نا هل ةبسنلابو
 يو .«رادقالا) هناتك ٍِق ىلحتي موهفم

 ريشي ام رثكاو .ىرخا دئاصقو بتك
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 هتوف ةيونعملا ةيحانلا نمو .مالسالا

 : .نيترامال لثمو . هتيناوهشو

 نم ريثاتب صضبني ىقرشلل ليقتسمب
 .ايوروا

 ماق هنوكب ةئالمز نع لافرين فلتخيو

 .«قرشلا ىلا ةلحر» هباتك يف درو املثم

 نأ يضل ند مقل بع ةرالمع ةناملاو

 لدفو . هتدوع عم تكهتنا يتلا 0

 ةلحرلا هذه 0 7-12 فلؤملا ش

 اريثك لافربن ,ل لمعو . «يقرشلا ب 2

 نع قبسسم بسم يبوروا مكح مي ريوقتل

 .ةارملا ةلاح لوح ةصاخ ؟مالسالا

 ةيحور ةسارد نع ةرابع لعفلاب هباتكو
 ركفب ةبوحصم مالسالل ةيعاتجاو
 نع تحبي ناك هنال طقف سيل ىفسلف

 قوتي ناك هنال لب ةيلاثم ةيقرش ةجور
 . ملسم جاحك هتلحر ءانثا ء.ايصخش

 رس لهاتم وحن يعاسلا قلطملا ىلا

 , ةفرعملا

 باتكلا ءالؤه لك دجو دقل

 قرشلا ىف نييفوصلاو نييقيطنامورلا
 هني اهسفن يه بئارغو اروص

 وا ديعب نم ربتعت ىلا ايقيرفا لامشل

 يذلا قرشلا اذه نم اءزج بيرق

 , هديلاقت اوشاعو .هورازو .دب اوملح

 ركفلا حبصا ةيقيطنامو رلا ةرتقلا دعبو

 عضوم ينيطسلفلا ركفلاو يرصملا
 يكرتلا ركفلا بناج ىلاف .ديازتم ماهتها
 ملقب «ةنيطنطسق» باتك يف دراولا

 دمتعت ىذلا ١186١(. ةهنس)إ هييتوح

 ؛:قرتشلا تارساإا ىلع اساسا هراكفا

 نم روصو تاركذم» باتك كانه

 . بماك يد يبست اي ملقب «قرشلا

 نيد عمجي فيك فرع دق قول ناكو

 ةغبصلا تاذ كلتو ةيكرتلا بئارغلا

 ىتح ماتهالا روحم تيقب ىتلا ةيقرشلا
 ريولف ءاضنا :ركذنلو . ١151١4 برح

 ةرتشلا دعت ام ةلاحرلا باتكلا نيب نم

 ام لك ىري ناك يذلا :ةيقيظنامورلا

 الدب طسوالا قرشلا يب عشبو يلزه وه

 . هلامحو هئساحم نم

 لوح دا روطت تقولا كلذ ىف
 فانشتكا مث نا دعب هثمكحو ىضاخلا
 هتاراضحو قرشلل ةليصالا صئاصخلا
 . يماسلا قرشلاو رصم : ةميدقلا

 تتوكلا ركذت قييسانربلا نتي نمو ..علا
 تاحلظطصلملا كلقدكو .ليل يد

 ىباتك ىف و ةيمالسالا ةيب رعلاو ةيتارونشلا

 سيول تاتك رصمل ةيسنلابو .نيياق

 مسا كاتهو ١ يف وص ىنتو ماهوأ ١ رانس

 يذلا يتول هنا .ةديدع حاونل ماه

 ثيح يقرش ملحب ًاعوفدم ايكرتب صتخا
 و ولا نيالا خلوا: - 45

 وحيه أبنتي

 لعب هعيصاوم اماود ءىراقلل مدشي ل ناك

 ىف ىأر دقو .ضصاخلا هيأر يطعي نا

 علا نمو . ةيحان نم ءالمز كارثالا

 كلدو ةزيعإلا مطلع مخ ضي يرخا

 ان سحب

 ىلع مايتهالا زكرت نا. بجي ًاريخا

 ضعبل ةبسنلاب يناحورلا قرشلا بلاق
 ةحلصملا مهدنع ىقرت نيذلا باتكلا
 ال نحنو .قمعلا ىلا ةيحطسلا نم

 ىلا ةينيدلا تاالحرلا رثا نع انه

 ىلع اهتسارد بج ىتلا ةسدقملا ضرالا

 . ةلح

 سيراب سيروم ناف .هتيحان نمو
 ىلا .لافرين ىعس املثم' . ىعس دق
 وهو .قرشلا يف قلطملا نع ثحبلا

 ف اهفصوو .ةيروس فشتكا نم لوا
 جيرمب «(راتشعو سيئنودا ملح] هباتك

 نعو , نيدخلاو ئسعلا نم 6

 ايكرت بناج ىلا : لوقي «يتوئلا نسح
 صضرا» رصمو .«(مهولا را

 صرا#» دعب |اميف يتأت .؛قلطملا

 ,ةيروس اب دصقيو .(نينئولا

 لبق بئارغلا بدا ءاهتنا دعبو
 ةرهاظ تنميه .ىلوالا ةيملاعلا برحلا
 نم ٠ .ىداصتقالاو ىسايسلا ررحتلا

 كلْلَد يف ترج يتلا تاحالصالا لالخ

 ؛مالحالاو ماهوألا» تناكف ..ثقولا

 دقو .ةيموقلا رودب ها بناج ىلا

 يقيطنامورلا موهفملا 0 . ةسع رسب

 ةي روسو ر مصمك ةنيعم نادلب يف قرشلل

 تارسلا) باتك يف الثمف ءايكرتو

 نسفاول ملقب 0 ةسيس) يفرشلا

 تاقالعلا ريت انه ه عيطشنت ال ل

 نم 0 كارتالاو هالسالاب ا

 خيرات نيب ىرخا ةيحان نمو ءةيحان
 ثيح يبرعلا ملاعلاو .طسوالا قرشلا

 دل .ديف اقومرم اناكم اسئرف تثلتحا

 ايقيرفاو رصمو ةيروس نانبل ناك
 نييسنرفلا نتن ءاقللا نكاما ةيلاشلا

 ةيضشاييسلا ةرظيسلا نا ذإ «ترتعلاو

 هذه يف اسنرفل ةيفاقثلاو ةيعامتجالاو
 ةيسنرفلا ةغللا ةفرعم ىلا تدا نادلبلا
 ف نكلو . ظوحلم لكش اهدادتماو

 اسيرف ٍق ةيب رعلا ةغللا تيقب , لباقملا

 . نيصتخملا ضعب ىلع ةفوقومو ةروصحخم

 لجا نم هجئاتن اذه لكل تناك دفو

 ةغللاو ةيبرعلا ةغللا نيب يبدا لدابت

 . مداقلا لصفلا يف 19 رتس ان يي رشا

 مداقلا ددعلا َّق 2

 - اسنرعب يبرعلا بدلا رثأت



 .تغابم ريفصب ةعاقلا تحض

 فيأ نلعا نا ذم .عقوتم ريغ
 ةنجللا سيئر ناتنوم | ذ]

 جرخملا زوف ناك ناجرهم يف ةيميكحتلا
 تيتو همليف نع الاب سيروم قيترفلا

 .ةييهذلا ناك ةفعسب (ناطيشلا سمش

 نافطج ال اقيفع لمي رغو ةلاي كفي لو

 ناتنوم هاجتاب مدقتيو ريبكلا ينفلا
 انا» : لوقي نا الا فونيد نيرتاكو
 ال ينناق اذهو .ىننوبحت ال مكنا فرعا
 .«مكبحا

 عب كراش (ناطيشلا سمش تحن

 ةقباسملا ُّق ةيبنحاو ةيسنرف مالفا ةدع

 هذه يتأي يذلا ناك ناجرهمل ةيمسرلا

 ةئس نيعبرا رورم ةيسانمل ايلافتحا ةئسلا
 ةنيدملا هذه يف ةرم لوأل هتماقا ىلع

 بونجلا يف روزاد توكلا ىلع ةيحايسلا
 هيف يسيئرلا رودلا ىدا دقو . يسنرفلا

 نزيردتاسمو ويدرابيد راربج نم لك

 يف ةكراشملا ىرخالا مالفالا اما ءرينوب

 ناك ةفعس ىلع لوصحلل قباستلا

 :اهنمف

 جارخا 5 . نلعم توم عئاقو -

 نع (اسنرفو ايلاطيا) يمور وكسيشنارف
 .زيكرام ايسراغ لبي رباغل ةياور

 يوان جارخا . يالف راب 2

 ةدسحتملا تايالولا) رديورش

 .(ةيكرمالا

 الوكس روتيا جارخا . .ةلئاعلا -

 . (ايلاطيا)

 را ١ تاريزج 7١,2951 ندقتا ان ةنيرغلا ةعيلطلاا 5

 زردنف ميف حارخا . .نيلرب ءامس

 . (اسنرف .ايناملا)
 نالب راريج حارخا . . ةليمحو ربيب -

 . (اسنرف)
 ربيب ناج جارخا . فرشلا لطب -

 . (اسنرف) هينيد
 ناميلس جارخا . .(ءوضلا) ديليي

 (يلام) ىسيس
 سولراك جارخا . وسنلا لارا

 اليزاربلا) سوغييد
 نديتس جارخا . فلذا صرقا 5

 . (ايناطيرب) سرارف

 هادا ا تقم

 رتيب جارتخا . .راثآلا سدنهم نظن -

 . (ايناطيرب) ياوني رغ
 هيردنا جارخا . .نولحتلا سانلا

 ,(اكريما) يكسفولاشنوك
 اتيكين جارخا . .ةريخالا ةصقلا -

 . (ايلاطيا) فوكلاكيم
 جارخا . .ةيجاجزلا تاناويحلا

 . (اكريما) ناموين لوب
 نايد جارخا .قشاع لجر -

 . (اسنرف) سيروك
 نيجرخملا ةّضخح ناودبيو

 تارايتخا ىلع ةيغاظلا ىه نييسدرفلا
 ناك ناجرهم نأكو ٠ ةنسلا هذه .ناك

 لحم ناجرهم ىلا اديور ًاديور لوحتي
 نم مغرلا ىلع ةيسنرفلا (نيسلاب صاخ
 عباسلا نفلل ناجرهم مدقأو رهشأ هنوك

 ناللعأ لبق داقنلا ٠ نمح دقو . ماعلا ُِق

 رايأ م. ركع عساتلا ءاسم يف زئاوحلا
 تعا دم م روح دحام

 ا
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 لييرباغ ةياور نع سبتقملا مليفلا
 (نلعم توم عئاقو» زيكرام ايسراع

 نا املع .ىبرخآلا مالفالا نم هاوسو

 ةداع قفارت ىرخا ةيتف تارهاظت ةمث

 و (امئيسلا قافا١ اهنم ةيمسرلا ةقيباسمل

 دقو «دانقنلا عوبسألا و «؛ةصاخ ةرظن»

 ةنسلا هذه ةيميكحتلا ةنحللا تلكشت

 نم ناك نم
 ينغملاو لثمملا . .ناتنوم فيأ -

 . ةنجلل اسيئر ىسرفلا
 .كامياه لييئاد -

 . ةيسنرفلا دئوموللا ةديرج

 .ينانوي جرخم . . سلوبوليجنا ويت -

 بلا . يعترف
 فرصا يقاك .. للم نام روت

 . يلاطيا
 جر + . يكسفوميلوكس يزريج -

 يدنلوب
 ميدجتمم , سساموت ىميربج

 . يناطيرب
 ناعجرهم قم ماعلا اذه داجبرهم نآلو

 نم ريبك ددع صرح دقف نيعبرالا

 نييملاعلاو نييسنرفلا نينانفلاو موجنلا

 مليف يا مه كراشي ملف برعلا ادعام)

 ىلا روضحلا ىلع (ةيمسرلا ةقباسملا ُق

 ةرئادلا تصحا دقو .ناك ةنيدذم

 1 تاداعالا رع فك ةيئابصخالا

 يلا ملح ق1

 يفاقثلا ررحملا
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 ضعت مل

 اعنا رقإلا

 يروبجلا لمأ : نم دادغب

 ثلاثلا ماعلا رَمتؤملا داقعتا هال
 نوم امل ماعلا دامي الل اد

 سلبارط يف برعلا نييليكشتلا |[
 تماذد نوكس ةرتف ف داجتآإلا ءاقيو ايميل

 نويليكصلا نوناتقلا رهاب ٠«كتاويض.#
 نينائقلا ةباقن لالخ نم نويقارغلا

 عبارلا ماعلا رمتؤملا ةفاضتسال نييقارعلا

 نييليكشتلل
 فادقها قيقحم قف ةيرارمهتساللا

 ذقو ىرعلا ليكشتلا نائقلا تاقلطتمو
 ةينفلا تاعمجتلا نم لك رمتؤملا رضح
 .ددرالا .نيطسلف .قارعلاب ةلثمتملا

 ترك :يريللا ءرئارسلا ايزو

 |[ "خخ وخلا نحلنإ) ا“ ناخذ - ك4

 لجأ نم برعلا

 بولا نيبكش

 ةيب رعلا تارامأآلا .نيرحبلا :تيوكلا

 اذه فو «٠ ندعو .ةيدوعسلا ةدحجيتللا

 هيوضع ةدوع هشقانم تمّت رهؤملا

 بحش دعب ةيبرعلا رصم ةيروهمج

 عمجم لبق نم ديفيد بماك ةيقافتا
 مازتلالو نييرضملا نييليكشتلا نينانغلا

 نييليكشتلا داحتا تاررقمو فادهأب

 روضح درع بيغت دقو اذه .ترعلا

 تاوعدلا معر ايسلو نانبل رمتؤملا اذه

 .امهيلا تهجو ىتلا
 ٍديتملا لق نه رمؤلا معقفا دقو

 فيطل ينارعلا مالعالاو ةفاقثلا ريزو

 ةكرخلا اهيف مب ةملكب مساج فيصن

 كانفلا رودو ةيبرعلا ةيليكشتلا
 يب رعلا ثارتلا ءانغا يف يب رعلا ىلكيشتلا

 ُِق ىقارعلا يف انكشتلا نانفلا رؤدو

 لعافت نانفلا نا تفقنكو مادص هيبسذأف

 دض ةسدتملا بيرل عم يزيح لكلابو

 نا هئيدح ىف ركذو :ىناريالا .تاودعلا

 معدو داحتالا معذب 50 قارعلا

 ديعض ىلع ةيليكشتلا ةينفلا ةكرحلا

 هذه. ريوطت للجا نم يرعلا نظولا
 . ةيراضحلا هكرحلا

 ىلثحم نم ناتئحل تلكشت دقو

 رطق لك نا ثيحب ةيبرعلا تاعمجتلا
 .نتتحللا نتاه ىدحأب لثُع يبرع

 ىلخادلا م اظنلا تشقان ىلوالا ةنحللا

 اما لاما يرادالا ريرقتلاو دامي الل

 ضراعملا تشقانف ةيناثلا ةنحلل ةبسنلاب
 هماعلا تاقالعلاو ةيتفلا عيراشملاو

 نتنحللا نيتاه نم جنن اه ىلعو دات الل

 تمت تارارفو تاحرتشمو تايصوت نم

 نا دعب رمؤملا تاسلج ربع اهتشقانم
 ةرقف ذيفنت متو يذيفنتلا بتكملا لحا
 تاسلخح ةرادا 0 يخادلا ماظنلا

 راطقالل ةيدحبالا فو رخلا ىقفو رمتْؤملا

 , ةكراشملا ةيبرعلا

 مث دقف رمؤملا تارريقم مها انما

 قفتت ىلاو هيلاملا ةيسنلا بسحو يبرع
 مت ابك رطقلا كلذل ةيداصتقالا ةلاحلاو
 نم تلكشت ةمئاد ةيراتركس زارقا

 هده موقت لا ىلع قارعلا نم نينا

 تارارق ةعباتمو ذيفنتب ةيراتركسلا
 ةفاضاو رييغت مت (مك رمتؤملا تايصوتو

 يلخادلا ماظنلا يف تارقفلا نم ددع
 ضرعم ةداعا رمتؤملا ررق امك دات الل

 يف ماقي نا ىلع ىيكشتلا يبرعلا نكسلا

 ةماقا رمتؤملا ررق امك 1484 ماع دادغب
 ةينيطسلفلا ةروثلا نع ضاخ ضرعم
 نوكيسو ضرالا موي ىركذل ايونس
 .1984 دادغب يف لوالا ضرعملا اذه

 5١5 ددعلا  ةيبزعلا ةعيلطلا

 داحتالل ليومتلا عضو رمتؤملا سرد امك

 لودلا ةعماجو ةيرعلا راطقالا لبق نم
 تاعمجتلا عم ةقالعلا ديطوتو ةيبرعلا
 نونفلل ةيلودلا ةطبارلاك ةيملاعلا ةينفلا
 داقتلا ةطئار عص نواعتلاو ةبليكيفتلا

 رمتؤملا ررق اك (اكيالا) نونفلل ةيلودلا
 ٍلليكشتلا ةلجم عيزوتو عبص ةداعا

 ةزيمتملا تالحجملا نم ريتعت ىتلا ىبرعلا

 ثوحبلاو تاساردلا رشنب ةصصختملاو

 .ليكشتلا دقئلاو ةيليكشتلا نونفلا يف

 يف سماخلا رمتؤملا نوكي نا ررقو
 مت رمتؤملا ةياجن يبو .ةيد ١
 دقو ةيطارقميدلا ةغيصلابو باختنئالا

 كرتلا حاتف ليغاسا نانفلا زاف
 داحتالل ماعلا نيمالا عقومب (قارعلا)

 يبنوتلا رطقلا نم شمق قداص نائفلاو
 نائفلاو . ماعلا نيمالل لوا بئان عقومب

 يروسلا رطقلا نم يمجع لصيف
 دومحم نانفلاو (ماعلا نيمالل يناث بلئان)

 رسلل ًانيما تيوكلا رطقلا نم ناوضرلا
 رطقلا نه طومش نيمأ نكانفلاو

 .قودنصلل ًائيمأ ىنيطسلفلا
 رقم نوكي نا رمتؤملا ررق دقو اذه

 ةيراتركسلا عم دادغب يف ةمئادلا ةنامالا
 نينانفلا ةيوضع نم ةلكشملا ةمئادلا

 .راتخملا دلخمو يوارلا يرون

 ركش ةيقرب نورمتؤملا عفر دقو
 ىلع نيسح مادص سيئرلا ىلا ريدقتو
 هلامعا حاجنو رمتؤملا اذه دادغب ناضتحا

 عم برعلا نييليكشتلا نينانفلا فوقوو
 هكلمي ام لكب قفارعلا بعشو شيج
 تاودأو فهرم سح نم يبرعلا نائفلا
 .ةيتيمئللا ةهحطلا دض اهيف فقي

 حاتتفا رمتؤملا داقعنا قفار دقو اذه
 نمضت دقو سداسلا ىطساولا ناجرهم
 فد ةقلتحم ةينف تاظاشنو تايلاعف

 رئاوج عيزوت مت : ناجرهملا حا انتفا

 ىلع ناجرهملا 76 ىتلا 17

 0 ديسلا لبق نم نيزئافلا نينانفلا
 مالعالاو ةفاقثلا ريزو مساج فيصن
 نيئانفلا بيضن نم زئاوحلا تناك دقو

 ىلوالا مسرلا ةزئاحب زاف ثيح بابشلا

 ةياشلاو.ديمحلادسسع ققزم ثاتلا

 رابح يلع ةثئلاثلاو اسر ميركلادبع

 ناسع .نيئانفلل ناتي ريدقت لاتزئاجو

 تحنلا زرئاوجو وفيس ميركو تئاغ

 مكيش ةيناثلاو ىفحنلا ا ىلو الا

 . راها رايخادسل هلاقلاو وتج
 دوبع نمسح ىلوالا كيفاركلا زتاوجو

 دمحم تيمه ةيريدقتلا ةزئاخلاو ميهاربا

 ةئانفلل ليو كيماربسلا زئاوحو ىلع

 نسح لعل ةيناثلاو ميركلادبع اهم

 . ديشر ديلول ةثلاثلاو يدسالا
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 نب سراف نب دمحأ نيسحلا وبأ
 بيبح دمحم نب ايركز | ذك

 دقو .ملاع نبا ماع .يوغللا 7 ,
 نددظوم ريكك قا ةنوضترؤملا فلتخا

 ا دع شاع هنا دكؤملاو
 : يطفقلا لوقي .يرلا ةنيدم

 ا .اهيف شاع هنا كلذ. بيس

 ةلودلا رخف نب بلاط ونبأ ةلودلا دجم

 .هيوب نب نسحللا ةلودلا نكر نب يلع

 كلذ غلبو ٠ .الام بستكاو اهنكسف
 .ءاروهشم اغلبم ةباحتلا نم هميلعتب

 لحر هنا . سراف نبا نبع ىئوري ايك
 .ثيدحلا بلطل كلذك دادغب ىلا

 ترضحف ءابلط دادغب تلخد :لوقي

 .ثيدحلا باحصا ضعب سلحجي

 ةيلع ًاياش تيأرف .ةروراق يعم تسيلو

 يدق بي 5 يف هتنذاتساف .لامح ةمس

 : لاققف .هتروراق نم

 قاوحالا ىلإ ظسبنا نم ب
 .نامرحلا قحتسا دقف .ناذئتسالاب

 ا

 نا .يديمخلا طخب دجو هنا ءابدالا

 ه 75٠ ةئس دودح يف تام سراف نبا
 ةنس تام هنا يزودلا ن نبا نع لقن اك

 نييأرلا نيذه دقن يف لاق مث اه 8

 طخ تدجو ينال .هيرابتع ل اهتم لكو

 دقو .هفينضت ٠ هلا باتك ىلع هفك

 .اه 4١“ هن هبتك

 مومو ةنس قوت هنأ لاوقالا حصأو

 لق

1 

 : سراف نبا خويش زربا نمو

 .هدلاو  ايركز نب سراف ١
 سلا خب .كيمعع رخو وبا 6

 . هيقفلا
 ديمعلا نب دمحم لضفلا ىبا

 نيه 5١"

 . يراصنالا نوراه نب دمحم - ؟
 8417) نادمح نب نمحرلادبع  ه

 .(ه

 نب ميهاربا نب ىلع نسحلا وبا

 .(ه'١555 ناطقلا ةملس

 كيلا ريزعلادبع نب ىلع /

 .(ها5-) نارظلا

 . مهنم ثور مثك مبا يطفقلا
 دمحم نب دمحأ نيام قفا تا

 0 فورعملا

 تاماقل < تعجب (ه 0

 نب دمحم نب حور ةعرز وبا “ 

 .(ه 5 77) ىضاقلا قاحسا

 نب ليعامسا) دابع نب بحاصلا -
 . (ه 7/5)  (دابع

 رخف نب ةلودلا دحين بلاط وبا

 . .وحنلا

 هنع ناكلخ نبا لوقي ارعاش ناكو

 لوقيو .2( ةئسح ةريشك ءراعشأ هلو

 2 ل لا لا

 م 0-7
 اا الا اا اج هد

 رثنو رعش سراف نبالو» يطفقلا
 . ( ليبن

 - زاجل نيو
 ني : تلق ؟ كلاح فيك اولاقؤ

 جاخ توفتو ةجاح ىضقت
 انلق ردصلا مويم# تمحدزا اذا

 جارفنا اهل نوكي اموي ىسع
 يسفن سينأو تره يميدن

 جارسملا يقوشعمو يل رتافد

 : اضيا هلو

 دقو ريشتسي يناتا ىل بحاصو

 ابرطضم ضرالا تاينحج َق ذارأ

 و 1

 ابدالاو ملعلا الا دراوملا هنم درو

 : هريعش نمو

 فايضملا ريكي قذاث فتك اذإ

 اتنثلا ربو: فيرخلا سيو

 | عيبرلا نامز نسح كيهليو
 !؟ ىتتم ىل لق ملعلا ىف كذخاف

 اميرف .اداوج |ميرك سراف نبا ناكو
 . هتيب شرفو هبايث لئاسلا بهو

 لوقي .هقلخو هيدأو هملعل .هيلع

 دارفاو ءملعلا نايعا نم : يبلاعثلا
 فرظو .ءاملعلا ناقتا عمجي .رهدلا

 , ةعيدب بتك هل ءءارعشلاو باتكلا

 . ةحيلم راعشاو . ةديفم لئاسرو

 يف امامإ ناك : ناكلخ نبا لوقيو
 هناف ةغللا اضوضخو .ىتش مولع

 .اهنقتا

 : اهنم ةريثك تافلؤم سراف نسا

 ذاتسالا اهرشن داهشتسالا تايبا-١

 رداون ةلسلس 6 نوراه مالسلادبع

 .ا9١ه١  ةرهاقلا - تاطوطخملا

 لامك هرشن دقو ةجوازملاو عابتالا -

 . 19 4ا/  ةرهاقلاب ىفطصم

 يف رشن دقو  مالكلا حيصف مام -

 دادغب  «ةغللاو وحنلا يف لئاسر) باتك

- 959 1. 
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 روفكدلا هرشتو ناسبتالا قلخ د
 . 1951 - قشمد ىف بوديد لصيف

 .د هرشن .رعشلا ىف أظخلا مذ ا

 - ةرهاقلا ىف تاوتلادبع ناضمر

 :١9 ., ١

 رشنو .ةغللا هقف يف ىبحاضلا -

 ةرم ريغ

 قيقحتب رشن .برعلا هيقف ايتف 1
 د قسد:  ظوتفقم ىلع نست .ذ

 : . ١4

 .ذ قيقحتب رشن  قرفلا- ٠
 ١9/57.  ةرهاقلا - باوتلادبع ناضمر

 ةلحي ىف رشت. . تاماللا 0١»

 : ايس
 قيقحتب رشن ظافلالا ريختم - ١1١

 31810 بولدشم - نتمنا الم

 نق رقت ح توالز نيالا اع
 , 19454 ةرهاقلا - باوتلادبع ناضمر

 يف اهنم .ءاجامو الك ةلاقم - 4

 - افشبإ ظ 1 مقام
 ملا قفا

 : ىركسعلا لاله ونا 8

 . رعاش ةهءاح . تاهش نبال لملا

 ' 300 رماف ,هحدجف

 .ربشلا ءاّقتا ريخلا 1

 . ىقتي امن رعاشلا ناعم 8 هانعمو

 . ىطغي |مب هّرش ىدتفي نا يغبتيف

 .نيدلاولا رب نم رعاشلا ءاظغا
 قدزرفلا لاقو

 5 320 و رمأ مأ تديلزح اهو
 ف

 10 :اجسأ

 نمسا تل 3 هتيال متاح لافو

 . هكرتاف ككرتي

0 

 لا الو

 تكرا رك 02 0

 ت50 < لم لا

 لجرلا ىقو : ىنعم ام : ردكنملا نبال

 . هض رع هد
 0 ل ا

 نم 55

 ىكرات ردخلا

 تكرياوأ منا خا هلاخلاا# - 49,

 زيزعلادبع خيشلا اهرشت هللا باتك

 لئاسز ثالث عومجم يف ىنميملا
 . ةرهاشلاب

 قيقحتب رشن ةغللا سيياقم - 8
 .نوراه دمحم مالسلادبع ذاتسالا

 مها نم «ةغللا لمجم» هباتك دعيو
 : يزرخابلا لاق ىتح . سراف نبا راثا
 ةغللا تركذ اذإ : سراف نب نيسحلا وبا

 اهبحاص لب ال .اهلمجم بحاص وهف
 كلذ هفينصت نأ يدنعو .اط لمحملا
 . اهانعم ف فئص ام نسحا نم

 نبا ركذ دقو
 اذه فيلأت ىلا هادح ىذلا ببسلا

 باتك تدهاش امل نإ ' لاقف مجعملا

 دمحا نب ليلخلا هفنص يذلا «نيعلا»
 ىلا .لوضولا ةدشو .هظافلا ةروعوو

 ناك ام ىلا ةلصفو .هباوبا جارختسا

 ىلع اولبج نيذلا هنامز لها هيلع علطي

 يذلا ةرهمجلا باتك قنا .ةفرعملا

 هعمح قو دق ديرذ نب ركب وبا هفنص

 رشثكت ىلا دصق هنال هيلع دازو ليلخلا

 ناو .هتردق راهظا داراو .ظافلالا
 هد طيح بح دا و

 ملاعم نم [ملعم ةغللاب نوينعملا هدعيو
 نا ىتح .هراهظتسا نم دبال ملعلا

 ركب ابا وعدي ىنادمحلا نامزلا عيدب

 . هيف رظانتلا ىلا ىمّر راوخلا

 حجرملاو
 . ديمعلا نبا حتتفلا يبال «لمجملا»

 لوا سراف نبا نوكي اذه ىلعو

 .نامزالا ريغت نا ىعو يبرع يوغل
 .فيلأتلاو ةباتكلا بيلاسا ريغت بجوي

 دق وهف .ءاهتاذ باتكلا ةدام ربغت لب

 ديرد نبا ظافلا نم اريثك لما

 كردتساو .ليلخلا كلذكو .هيناعمو

 يوغللا حيحصلا نم امهتاف ام |مهيلع
 .لمغتسملا

 | ىقتسا دقو

 ةيبرغلا ءاملع رباكا نم ةعومجم 3
 .يىئاسكلا .دمحا نب ليلخلا :٠

 . ىنثملا نب رمعم ةديبع وبا .ىعنبمألا

 .يراضنالا سوا نب ديعس ديز وبا

 نم هباتك ةداش سراف نب

 يبارسعاالا نبا ,مالس نب مساقلا

 . مهريغو ديرد نبا  ةبيتق نبا .بلعت

 . لاملا هفغش و 3

 ةيبب علا ةفللا رارعأ
 وهو .نغلا رسكو نيشلا مضب يا .لوهحملل ءانبلاب .هب فغش : ةغللا يف

 : كلوف هئمو .هبحاو هب علوا ىنعمب

 .هب فوغشم وه

 لعفلا نم نوقتشيف .هب فوغش 46 : نولوقي باتكلا نكل .هب علوم يأ
 اذه لهف (لوعف) نزو ىلع ةفص

 تقتل كة ةنالفب فوغشم نالفو . هنم غلب اذا. ىوملا هقغش : ناسللا يف

 .ففوغش وهف اذكب

 . نيتحتفب فغشلا مسالاو ٠ عفن باب نم هبلق ىوها فغش : حابضلا فو

 . هب فوغشم وهف هبحأف

 ءهب قلع حرفك فغشو ٠ .ناسللا ىفف .هب فغش وه مزال لعف ةغللا يبو

 .هب علواك هب قلعو
 ما/4 ةرهاقلا يف ةيب رعلا ةغللا عمجم وضع سينأ ميهاربا روتكدلا ىصحا دقو

 قدابا رو ريغلا مجعم يف لوعف ىل اع الاثم

 لوسكك اهرسكب لعف نمو .رفن نم روفنك نيعلا حتفب لعف نم قتشي لوعفو

 . يدتعملاو مزاللا نم قتشي وهو

 : ؛ لوقلا اننكمي اذكهو

 .رزن نم روزنك اهمضب لعف نمو .لسك نه |

 . بعل نو يازتاو يجاوب عوضا يك ابا .ةعلاطملاب فوغَش نال

 يذلا عب كي 5 : مضوأ دقل
 نم رثكا يف لمجملا ميظلنت يف هعبتا
 : جتنتسن اهنمو هباتك نم عضوم
 يف ةرثكو ظفللا يف ةلق .راصتخالا
 زاجنالا قيقحت لجا نمو .ةدئافلا

 دهاوشلا فلؤملا فذح راضتخالاو

 وا .اهفذح هنكمي ىتلا فيراصتلاو
 . اهتحصب قئي ال نيح كلذ هيلع بجي

 قيثوت ىلع سراف نبا صرح دقلو
 كلذل .لئاوالا ءالعلا نع هتايورم

 , ةليوطلا ديئاسالا ركذب مزتلا

 يرحتلاو .قدصلاب اضيا مزتلا
 نبا ناك .ةيملعلا ةئامالاو ةقثلا لهال

 يناعملاو ظافلالا ىلا ريشي سراف

 لوقي وهف .ام اعون ةديعبلا وا ةبرغتسملا

 : اهيناعم داريا دعب (ربأ) ةدام ىف الثم
 برغتسي امنو ءروهشم هلك كلذو)

 دحاولا .مئامنلا ىهو : رباملا اليلق
 ..(ربثم

 ةقي رطب لمحملا داوم تمظنو

 نمو .ةداملا ركذت .ىرخالا تامجعملا

 (ن داهشتسالا عم ءاهيئاعم ركذت مث

 .ةيوبن ثيداحاو .ةميرك تايا يف ءاج
 رعشلا نم تايبأو .ةروثأم لاوقأو

 تو

 قع رف
 لمحملا يف سراف نب دا لمع نإ

 ١541 ناريزح او 51 دعلا - ةيبزغلا/ةعيلل

 77 دقق أ عسر 1 7

 لو تلا ليع لذي ام قايملا خم ةرون

 ىلع لدي امو ايتو لسلابانو امو
 ىلا ةراشا ريغ نم اثلاث ءىشلا ري

 ءارقتسا نم ظاوحتلم ءىش وه اهنا 0 ٠

 , ةداملا

 «ةغللا لمجم» ةروص بيرفقتلو
 محجعملا اده نم جدامن هاندا جوردن
2 4 

 ةدودمملا ةزمها باب -

 اهدعب ام تددم اذا ةزمها نى لوقت

 ءىش اذهو .ةهاعلا : ةفآلا : (ةفا)

 : لاك بغا : ةمالا : هما . فوؤم

 الح نعللا تيبأ الخ

 : تلق ايف نإ

 فلت ىلا 57 : ةفالا نا لاتقيو

 قلعتي يذلا وه ل اب لاقيو . ىبصلا ىلع

 لاق .ةدالولا دنع هترسب

 زواعم 5 هنوفدم ةدوؤمو

 . تيبلا لهأ : لآلو : ل
 . صخشلا : لالاو

 . ةلاخلا : ةلآلاو

 .ةادالا : ةلالاو

 .ةميخلا ناديع < لآلاو
 . تارسلا ّ لاآلاو

 . هرخاو راهغلا لوأ : لآلاو
 تقوشا ىلا ةرامعإ' + آلا : مولو

 .تلعف نآلا لاقي .كرضحمي ىذلا
 .تئاف ىلع رسحتملا ةياكح : (ها)

 ا ندم ننكر - دوو <” ل د ا#



 وأ ةباتك .نفلا ةياوه مهكّلمتت نم ضعب يرغب
 اوغلم نأ :كلز رنغ وأ ءاتحن وأ ىقيسسوم: وأ امسر

 ةريثك بايسالاو ام بيشسل :مهتناوه رمع نم ةرستق

 ام نآب ةعانق .مدقع نمز ىف نفلا نم ساب : ًانايحأ

 جاتنالا ىوتسم نود وأ .مهحومط نؤد اوجتنا
 ف لمتكب مل جاتنا عورشم .ام ةلحرم يف ماعلا
 رثأ يف ام اصقن نأب روعشلا .لمتكي نا ىلا لنفس

 لحارملا ىلع اسسايق ةمدقتم ةلحرم ىلا روبغلا

 ...خيلا .ةقياسلا

 وأ ءاغلالا نم ةيهرلا مهبنرتعت نيريخك نا ريغ :

 :عمجأ ملاعلا راثآ تلفح اذهلو .فذجحلا وا قيزمتلا

 .لمتكملا ريغو صقانلاو ثغلا نم ريثكلاب
 :ةباتكلا ةنول ناحلاو نيحلا نيب مهدوازت نمم انأ

 غءارآ يعدر يف عجين ملو . نابحالا نثكا ءافلألا ةنولو

 ١ :!.دلمحجلا «يفارت» يلع ظافخلاب . .ةيرغم ءاقدصا

 دعب شاع يدنا تلخ .امغرم توريد ترداغ مود

 .ارهد تلاط ةبرغلا نكلو ...ةثالث ,نيرهش .رهش
 .المتكت مل نيتباور - تكرت ام يف توربمب يف تكرت

 : عب اهوع دب :ةينادبكو رك تاعفوطقمو

 .ارعش « نيفزاعلا»

 ةياثعا ادبأ نا تررق .:ةبرسغلا تلمتكا ناح
 نم نكي ملف تاكوطقما امآ .ديدج نم نيتباورلا

 :اهتماتك ةداعا ىلا لييس

 : ريغ نيتياورتا قيزمت يف ةبغرلا يب تلعتشا .

 ؛:توربب ىلا تفته : كلت تاعوطقملاو نيتلمتكملا
 ] .اهناسراي تيصوآو .ًاعيمج اهناكم يبطاخمل تددحو.
 .اهيلع :ءاضقلا» ىلوتألا:

 . .ةمهملا كريغ ىلوت دقل : يبطاخم لاق
 . .ةمهملا ًادحأ فلكأ مك

 .مهسفنأ اهوفلك دقل

 ١ .ةحفصلا هذه
 يررحم رح رسم

 نينمؤملا اهئاقدصاو ةلجملا

 رويال ترطب اهطقد

 توريب يف اهتم نوميقللاو قشمد نم نومداقلا -

 0 ! «تارباخم» وحن ىلع:

 ؟ ثدنلا اولخذ
 نوثحبب اوناك مهنا وديدو .ًاثالث هومحتقا لب -

 دقف .هبشأ ام وأ ةقيثو نوكي ناك ءام عيش نع

  بتكو ناوأو بايث نم نئازخلا يف ام لك اوجرخا

 2 .اوسادو اوقزمو اورثنو :قاروأو
  اوعلكا ةثلاثلا .ةلدللا يف مهنا : تملعام ىف ,تملع

 ْ عومشلا غوض ىلع  ليللا لاوط اولظو ٠ تيبلا باب

 'عاملاو ءابيرهكلا تعطقنتا توريس اومدق زنمق -

 ٠ 01 مهزاجتحاو مهنمأو مهتباعر لضفي ةئف ةيفدخلا لئاسوو:

 لك يف نوققدي اولظ  تاكرحملا ليفغشت نمضي ام
 عمشلا لاسو بوت وأ ةينا لكو تكل لكو .ةقرو

 يف - اوكردي ملو .ةضاخلا قاروألا ىتح ؛ءيش لك ىلع
 .ريخلا ملق ناك ول ىتخ :هوبهن الإ .انمدمث مهسردا

 2 د١١ ةديحلاب .يراثأ هبف تنود يذلا

 ْ اوشتفو . يقبب اومهد «توربب رداغا :نأ ليق

 ١ دارفا سوؤر ىلا هجوم مهحالسو .ًاقيقد ًاشيتفت
 2 : .ءايحأ انوكرت مهنا مهل اركشو. يتلئاع

 ولو“ ام ةقيثو نع نوتحبي اهلك تارملا يف اوناكأ
 كلذ يف ناك ولو. .اهترشنل م مهديدي ةقيتو ىدل تناك

 ,مهفوخ ىدم ىلع لد رركتملا ثحدلا اذه نا ىلع
 .نآ ىلعو .هيلع يوطنت نا نكمي امم ,مهتنغر لب

 يف مهتمو :نادم .ةيشخلا هذه لك ةقدشو ىشخب امكح

 .اهتيموقو هقادهأ ةينطو نم هيعدب:ام لك !ٍ

 1 .اهفذخو «يراثآ» ق ا قيدزمت ةركف نا نآلا ينينعيام

 نارئفلاو :ةيروسلا تارباخملا +. نافرط ينع اهالوت
 فاضي يبلع باذ يذلا عمشلا تارمتسا يتلا

 ا ثعلا : ًاكتف رثككأ تلال فرط امها



 ا اسس ةسدعلا ٠

 ىلا لا

 نيثالثلاو دحاولا ىتحو نيرشعلاو يناثلا نم ةرتفلل
 ىربكلا ضراعملا ضرا يف ميقا .ويام نايأ رهبش نم

 ,م ةوعدب .راثآلا مولعل لوالا يملاعلا نولاصلا سيرابب
 ةرازو فارشا تخنو .ةيسنرفلا ةليمحلا نونغلا ةيميداكا

 نم ةديدع لود نم هك ةكراشمبو ؛ ةيسنرفلا ةينطولا ةيبرتلا

 .ملاعلا
 يلود يراثأ نولاص مظتنا نا .لبق نم قبسي م

 ىقتلملا ادنخ اهق كنق يتلا ىلوالا ةرملا ىه هذهو
 نم .افلس ةدعملا ةحنجالا يف ضرع ام لكي نبات

 ايراضح انيزخ لكشت كن واتا ىقلو تانتدقمو راثآ

 تاثعب دوهج نع الضف .بوعشلاو ممألل ةيخيرات ةركاذو
 ارومطم ناك ام فاشتكا ىلا تغس ىتلا ةيراثآلا بيقنتلا

 . ةعباتتم نامزأل بارتلاو نيطلا تحت
 قرام تويلا ليسيم ةديسلا «ةيسترفلا ةيبرتلاةريّزؤ
 ءارفس هرضح ىقتلملا اذه صاخ جاتتفا لفح ىلا تعد
 نم ريبك ددعو . ىملاعلا نولاصلا .ىق ةكراشملا :لوذلا

 الضن .نييفاحصلاو نير وملاو تارايكلل و زاثآلالاحر

 . ةكراشملا لودلا نم دوفو نع

 اذه ف ضعبلا اهضعب عم تقتلا ممالا تاراضح

 نادلبلل تصضخ ةحنجا ريع .ىخيراتلا ءاقللا

 نا الا .ةيب رعلا ةحنجالا نم ددع بايغ عمو .ةكراشملا
 .قارعلا ءرضم : نم لك ىه ةكراشملا ةيبرعلا راطقالا
 يف ةعسوم ةدوع انلو . .رطف . ةير وبس :يبولحلا نميلا

 . ماها يراثآلا ضرعملا اذهل لبقملا عوبسالا

00 

 مخلوق - مملجتتات ا ٠/1 عكرحا 1-15

 آ1ل 22 خال 31 141 7

 اد لل ىلودلا صضرعملا 5 عام ليل دارا نم 5 1 وحب

 3 8 8 8 50 ا 8 8 1 4 84 5! ظل ظ ظل ك 5 5 5 5 5 8 9 8 9 5 58 8 نإ نإ نإ نإ ل 8 8 8 اذ 8 8 8 8 5 8 8 8 5 8 1 2 ه3



 .١ دك ان نذدطأا ا ناقل

 ١1 كح ملأ ترم صاح ع رماح هع اع


