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 فالغلا حوضوم

 ا 0 دق د د د 0 7 3 0

 ةديدج مد نامامح ةبتع لع لامشلا
 ارفبملا ريغتلا ضو

 ةدلصإلا ةدئاكسلا ةشلا يلغ

 ةمزالا دعب تالادتغالل لسلسم

 اهحتفدو رفصلا ةطقن ىلا
 ةلكتسملا نإلامتحإا رع

 رادقا ةثالث ناندل يف يسابسلا مقاطلا ريصم
 يفلح نجل ؛عيذرل

 يروس  يناريا  ؛يلدئارسا» معادن

 يل جرغ
 مضلاو زرفلا ليهستل سأر نود نم

 ع اناا لخلا' (: 1:01 ذا

 تاطحم وا ةيبعش ازومر نولكشي نيذلا
 فو ةينانبللا ةيسايسلا ةسسؤملا يف ةيسيئر [ ٠7

 تاقلاختلا ةظيرخ أاشنت ىتلا تالداعملا
 .اهقفو لديتتو .تاعارصلاو
 ةداقلا ضعب لايتغاب لفاح هسفن خيراتلاو

 عقاوم نولتحي نيذلا نييركسعلا طايضلاو
 اض ىلا ةيسنلاب ءاوس .ينانبللا .شيجلا يف ةيساسا
 نم هنولثمي اموا ةينقت تاربخ نم هنوكلتمي
 عمتجملا ةيبكرت ىف ةساسح ةيسايس تاءامتنا
 .ينانيللا

 لايتغا ىلع نانبل يف برخلا خيرات رصتقي الو
 دنمد امنا .ةقراف ةمالعك نيدركيسعلاو نيتسايسلا

 نع الضف .اندمنو اراسب نيركفملاو نفقتملا لمشنل

 نيذلا باتكلاو نيركفملاو ةداقلاو نييسادسلا ريجهت
 تاشيلبملا غيصو ميسقتلاو قيرمتلا نوضراعي
 يف نآلا حيقيو .ايلودو ايميلقا ةيمحملا ةيفئاطلا
 نيذلا نييسايسلا ءامعزلا نم ددع فيدجو سيراب
 يفو .«:نيبختراتلا ةداقلا» ب ضعدلا مهفصي
 قياسلا ينانبللا يباينلا سلجملا سيئر مهتمدقم
 مالس بتاض قدسالا ةموكحلا سيئرو دعسالا لماك

 سيئرلا مهملا مضني نا راظتناب هدا نومير بئانلاو
 .ارسيوس يف حميقيس يذلا ةيجنرف ناميلس قيسالا

 نيذلا نيسسايسلاو باونلا ضعب نع ةاضف

 ةدوزملا تاسدسملا نم افوخ تمصلاب نومصتعي
 .ةخخفملا تارايسلاو توصلا متاوكب

 أدب يذلا تالايتغالا لسلسم ىلا ةدوعلا نا ىلع يلا ا رايك نا لابتغاب لفاح ناثبل ل خيرات

 ماع يف دعس فورعم يرضانلا اديص بئان لايتغاب
 اهلعجيبو تانهكتلاو كوكشلا ربثيب اف 8
 سيئر تلاط يتلا تالايتغالا ةمحه لظ يف ةعورشم
 ةينطولا ةكرحلا ميعز يكارتشالا يمدقتلا بزحلا
 ماع نم سرام / راذآ ١5 ىف طالينج لامك ةينانبللا
 كلذ ينعي الو .ةيروسلا تارباخملا يدمأ ىلع 71

 نانبل يف ةمثف .اهدحو قشمد ىلع رصتقي لايتغالا نا
 ْق كراسشت ةبيلودو ةيميلقا تارباخم ةزهجا

 لمحمو .اهحلاصمو اهتاياسحل اقفو تالايتغالا

 بابسح ىلع تناك نآلا ىدح تذفن يتلا تالابتغالا

 .هلالقتساو هتدحوو نادبل

 ىمارك ديشر ليقتسملا ةموكحلا سئئر لابتغاو

 ال يراجلا قيشوب / ناريزح ١ ف يضاملا نيدتالا مود

 حغرملاب :اقباس ةروكذملا فادهاألا قايس نع جرخي

 نيينانبللا نييسايسلا ردنا نم وه يمارك نا نم
 ريصلا ةسايس مهدامتعاو مهتنورمب نيقورعملا
 قلطنت تاعئاشلا لعجح امم .نيليوطلا سفنلاو

 تامالع اهعم مسترتو «.ناندل ءاحرا ْق ددرتتو

 .ةنخاسلاو ةدنيدجلا ةلحرملا لوح ماهفتسالا

 يف يمارك ةلاقتسا ذنم ثادحالا روطتل بقارملاو

 نانبل نا جاتنتسالا عيطتسي .يضاملا ويام / رابأ 4
 نم ددع يف بورحل تامدقمو ةديدج ءاوجا شيعي
 ةيسايسلا تالداهعملا ريبغت فدهي قطانملا

 8# نا نلعا دق يمارك ناكو .ةيناكسلا ةيفارغجلاو

 6 _1ة41/ :ارنزح 6 - 5١5 ردغلا  ةيبرعلا ةعرلطلا



 عاضؤالا يدرت» ىلع اجاجتحا يتات هتلاقتسا 5-5
 نا ريغ ..,ةيراصتقالا ةمزالا مقافتو ةيعامتجالا
 تاوطخي ةلاقتسالا هجاوب مل ليمحلا سيئرلا

 طوغضلا نم مغرلاب ةلاقتسالا لوبق عون نم ةيبلس
 اهزربا ةدع ةينانبل فارطا لبق نم اهل ضرعت ينلا
 قبسالا سيئرلا اهمعرتي يتلا «ةيئانبللا ةهبجلا:
 يتلا يمارك ةموكح ْف يلاحلا ريزولا نوعمش ليمك
 يف ١584 ماع نم ليربا / ناسين 7١ يف تلكشت

 ىلع يمارك قلطا دقو .ريهشلا نازول رمتؤم باقعا

 يف ::ةينطولا ةدحولا ةموكح» مسا كاذموي هتموكح

 ىنعمب :,«حابشالا ةموكح» ب نوبقارملا اهفصو نيح
 .اهلالخ نم مكحت يتلا يه ةيروسلا ةمصاعلا نا

 هل قيس ذإ ,ىلوالا نكت مل ةريخالا يمارك ةلاقتساو
 تئش امدنع ١. 485 ماع نم ناسين ىف لاقتسا نا
 يكارتس نذل | يمردقتلا بزحلا اهرزاؤب «لمأ) ايشيليم

 ةكرح دض يركسعلا اهموجه ةيروسلا تارباخملاو
 .ًادج ريطخ عضولا نا اريتعم .نيلقتسملا نييرصانلا
 اهتردتعا ىتلا ةلاقتسالا ةجلاعم قشمد تلوتو

 ميلحلادبع يروسلا سيئرلا بئان لقنو .اهدض
 نع ةدوعلاب يمارك ىلا اريذحت كاذموي مادح

 لبقت ال قشمد نا» هغفلبا امدنع ةلاقتسالا
 ,هتلاقتسا حدقبد نم اهبدل سيلو تالاقتسالا

 نع ضخلا ميلس روتكدلا ريرولاو يمارك غجارتو
 يف ةقلغم تلظ ةديدج ةحفص حتف فدهب ةلاقتسالا

 يف بورحلا نم ةلسلس اهتبقعا لب .امهيهجو
 ىلا ءيسن ناك يذلا رمالا ةيبرغلا توريبو سلبارط
 ءامعز دحا يمارك ديمحلا دبعل لجتك يمارك ةعمتس

 نيذلا نيدخيراتلا نانبل ةداق نم دحاوو .سلبارط

 يف حلضصلا ضايرو يروخلا ةراشي بئاج ىلا اوكراش
 ناف كلذ نع الضفو ١95. 14“ ماع يف لالقتسالا ةكرعم
 تاموكحلا ءاسؤر زربا نم ادحاو ريتعي يمارك ديشر
 سيئر اهيف مكح يتلا ةرتفلا يف اصوصخ ناندبل يف
 ىنتحخ 195: ماع نم باهش داؤف قبسالا ةيرؤهمجلا
 .ولحلا لراش سيئرلا دهع لالخ مث .1554 ماع
 دهع يف و .ةيجنرف ناميلس سيئرلا دهع تاياهنو
 يمارك ديشر فقو , سيكريس سايلا قيسالا سيئرلا
 ريخ ةيروهمجلا ةسائرل هحيشرن ىنبتو هبناح يلا
 1 ,ًاقالطا هدهع ف ةفنوكحلا لكشب حل هنا
 ةيجنرف ناميلس عم ًافلاحت ماقأو ؛هيلع يمارك
 34 ام نانثالا اهيلا يمتني يتلا لامشلا ةقطنم
 :غ19584١ ماع م ناسي“ ْق اهلكش ةموكح رخا

 فئاوطلا ءارما تمض ىتلا ةيلاحلا ةموكحلا
 مهتافالخو مهبورح اولقن نيذلا تاشيلدملا ءامعزو
 ىلع ةموكحلا تمسقناف ءارزولا سلجم لخاد ىلا
 ينائبللا عمتجملا ىلع ماسقنالا سكعناو ؛اهسفن
 تقزمتف .ةيركسعلاو: ةيندملا ةيفسرلا هتاسسومو
 .ةيفئاطلا اهتاءامتنال ًاعبت شيجلا ةيولا ضعب
 نع لالقتسالا نم ديرم وحن قطانملا ضعب تعزنو
 نا اديو ؛تانوتناكلا. ةجهل تلعو .اهتاراداو ةلودلا
 تلطعت نا دعب .رايهنالاو ةثراكلا وحن رئاس نايل
 نع ةموكحلا تفقوتو ءاززولا سلجم تاعامتجا
 نا اديف .ةيعامتجالاو ةيداصتقالا نوؤشلا ةجلاعم
 نا عيطتسي الو .مكحب ال هنكل ةموكحلا سأارب يمارك

 يف هطشسلا ةعراتت نانمل يق ايحيلبم يعبصاف ليفت

 ١" ددغلا  ةيبرعلا ةعيلطلا  8-5١ة41/ ناريؤح ١

 ةلتحملا ةينانبللا تادلبلا نم ةدلبوا ةيرق رخآ

 يروسلا سيئرلا بئانو .ىرخأاي وا ةروصب
 نييسايسلاو ةمزالا ريدي يذلا وه مادخ ميلحلادبع
 .مهاقتت ةستيعملا تامزالاو . قيشمد نم نييناندللا

 نا لدب نيينانبللا قانخب كسمي زبخلا فيغرو
 ةيروس ىلا ةييرهت يرجي نيرحنلاو .مه اوكسمب
 اعافترا تلحس ةيشاذغلا داوملاو ةلطعم ءابرهكلاو

 قدف .قاوسالا نم ءافتخالاو راعسالا يف انونحم

 قاقحتسالا تابو نييئانبللا باوبا عوجلا
 ةموكح هلمحتت نا نم ربكا يعامتجالاو ىداصتقالا
 | نيبقارملل ودبد ناكو .اهسفن ىلع ةمسقنمو ةقزمم
 دكأت نا ىلا .ملستسي نلو هربص دقفي نل ىمارك

 ام و :جلاعت ال جلاف» ىلا لوحت رمالا نا نم ًايئاهن
 ال قيشمد نآو :راطعلا هحلصمي ال رهدلا ددسسفأ

 .لاقتساف ةيسسايسلا هتاعلطتو كفادها عم بواحتت

 هنق ادوحوم ناك يذلا قزاملا لتم يف هتلاقتساو

 جرحلا قزأملا 7 ليمجلا

 ةهيسش يهو .ةضراعملا ىلا حنجي تاب هنا ينعت

 .نانيل يف ةيروسلا تاوقلا لوخد طالبنح ةضراعمب

 بهذ يمارك نا رابتعا ىلا نوبقارملا ليمي كلذل
 ةسادسلا سوماق ٍْق ةعونمملا هتلاقتسا ةيحص

 امب ىوقلا نيزاومل ديدج طلخ قاطن فو ةيروسلا
 يفئاطلا ططخملا عمو نانبل 6 اهفادها عم معءالتب

 راكع يف ا١ةا/ه ذاع ذنم هذيفنت يىرجحي يدلا

 رييعت ىلع .يزونسلا :ماظتلا لمعي ثدحت .نسلئارطو
 يف ةقطنملا كلت هجو رييغي فدهب ةيناكسلا ةيندلا

 يبرعلا نطولا ةطنرخ مسر ةداعاو ةنقلتلا راطا

 سيئر نا ىلا اذه راشي .ةيفئاطلا ةبيكرتلا قفو

 يف سلبارطب هلزنم يف يمارك رار دق ناك ناعثك يزاغ
 يمارك نكل .ةلاقتسالا نع ةدوعلاب ةغعانقإال ةلواحم
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 ةدلب يف 141١ ماع يف يمارك ديشر دلو
 لامش يف سلبارظ ةنيدم نم ةبيرقلا هطايرم
 . نامل

 يف ةيوناتلاو ةيئادتبالا هسورد ىقلت ا#
 سلبارط ةنيدم

 رصم ف ةرهاقلا ةعماج يف نوناقلا سرد ا#
 ماع ذنم ةاماحملا قاطن يف لمع مث اهنم جرختو
 ١5 غم

 سليارط ىتفم يمارك ديمحلا دبع ددلاو 8

 دداق دحاو ١545 ماع يف نانبل ءارزو سيئرو
 ناندل لالقتسا

 ةنيدم نع ايئان يمارك ديشتر بحتنا 8

 اريزو نيع مث . ١55١ ماع يف ةرم لوآل سلبارط
 ناتبل يف ريرو رعصا ناكو .كلذ دعب .لدعلل
 .كاذماع

 ليمك قبسالا سيئرلا فلك ١436 ماع ْف ا

 ناكو .ةموكحلا ليكشت يمارك ديشر نوعمش
 يف ءارز و سيئر رغصا كلذب وهو .اماع 5 هرمع
 نادل

 رهش يف ةموكحلا ةسائر نم يمارك لافقتسا | ]

 هندي فالخ دعي ١5655 ماع نم ردمتيس / لوليا

 ةسايسلا ضراعب ناك يذلا .:نوعشست نيبو

 ةسانس يىضراعم بناج ىلا يمارك فقو 8

 ةيلخاد ايرح دهيش يذلا ١9678 ماع يف نوعمش

 |(, ل1 ذخل حاز ذا

 نا دعب يتاهنلا درارق ذختاو دربص ذفن دق ناك

 يتلا ةرزجملا ةصاخ :؛ةيبرغلا توريبو سلبارط
 باب ةقطنم يف ةصاخلا ةيرويسلا تادحولا اهتنكترا

 رراجم نع ةعاظفو الوه لقت ال ةرّرجم يهو ,ةنابتلا
 نجس يق نيلقتعملا دضو هامح يف يروسلا ماظنلا

 رمدت

 0 ادحا ناف يمارك لايتغا ثداح ىلا ةدوع يفو
 ف عقب ال هلادتغا نا .نييناديللا عنقب د نا عيلجتسب

 سيمبل هنا اصوصخ .حمساقتلاو ا ططخم

 ثادحالا نم ةلسلس ُْق جردنب هنوك .ايضرع انداح

 قيسالا سيئرلا لايتغا ةلواحم اهّررياو هتقيس ينلا

 اعمتجم ناك امدنع اترغز هتدلب يف ةيجنرف ناميلس
 لد حدقت يدلا «تدرهاقلا قافتا» ءاغلا نوناق عورتشم

 ةدلب ىلا ةينويهضلا تاوقلا فحزف .يبايشلا سلجملا

 موي لبق بونجلا يف اديص ةنيدم ىلع ةفرشملا نيرج
 تامولعملا نع الضف .يمارك لايتغا نم دحاو
 نيد ةيفخ تالاصتا نع ثدحتت تناك يتلا ةقيضلا
 رسجلا رود ةيجنرف اهيف بعلي يماركو ليمحجلا
 دقو .رايهنالا نف ينانبللا مكحلا ذاقنا لواحي يذلا
 غلابلا همؤاشت اريخا هنع يمارك ءاقدصا ضعب لقن

 ىلع ةينانبللا عاضوالا رايهنا هعقوتو لبقتسملا نم
 حهلوق اوفاضاو , ١ ةرثخ'"* ماع ُِق ثتدح ام قوقي وحن

 ءاوللا ينانبللا شيحلا دئاق باختناب تهتنا

 .ةيروهمجلل اسيئر باهش داؤف

 باهنش نيد نواعتلا رمتساو نانبل ىلا ةدحولا

 يضاركو
 سيترلا دهع يف اضناةموكحلا لكش

 رثا ١9354 ماع ىف لاقتسا هنكل .ولح لراش
 نع داعو نيدنيطيسلفلا دصض تادحالا عالدنا

 .ةرهاقلا قافتا» ىلع عيقوتلا باقعا يف هتلاقتسا
 لبتمآ] دنامعلا يئنانيللا سشبنحلا دئاق نيد

 ةينيطسلفلا ريرحتلا ةمظنم سيئرو يناتسملا
 تاشرع رساب

 ةيجئرف ناميلس قبسالا سيئرلا دهع فو ا
 ةموكح ةلاقتسا باقعا يف ةموكحلا لكش
 ةيركسعلا يعافرلا نيدلارون

 يلوت ةرتف لاوط مكحلا نع ًاديعب لظ ا
 داع نا ىلا :ةيروهمجلا ةسائر سيكرس سايلا
 نم ليربا / ناسين ١" يف ءارزولا سلجمل اسير
 ىلع ةيروس طوقض باقغا ُْق ١984 حا

 .ليمجلا سيئرلا
 وه يباببسلا مهافتلا نا دقتعي يمارك ناك 8

 عفقدملا نا دحو امدنع هنكل .ةلكشملا لحد يذلا

 هتلاقتسا مدق نانيل ف فقوملا ديس وه
 ماعلا نم وينوي / ناريزح لوأ يف ليتغا 8

 .ىراحلا

 0 ا ا ا 5 فم 9 0 ا
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 ةيروسلا ةطخلا يف ًايلك مدعنم هلما نا» ىف هنع القن
 رمالا قافتا ىلا نيينانبللا ءامعُرلا لصوت لامتحا ىفو
 يفو ةليقم لايجا ىلا ةحؤتفم برحلا لعغجيس يذلا

 .:« ىرحا فادقها هاجتا

 لامشلا ىف ضرالا ىلع نا يرجي ام ناف كلذل
 بابسا رسفي نا نكمي ينانبللا بونجلا يف كلذكو
 برضلا يف نمكت يهو .هفادهاو يمارك لايتغا
 يمارك نيب ثدحتس تناك براقت ةبلمع ةبال قسسملا

 ىلع ايقدقح ارطخ لكشت اهنال ةنحنرفو ليسجلاو

 يىروسلا ماظنلا نظي ادب يتلا ةيديهمتلا تاوطخلا

 نانبل ىلع ةنميهلا رامث فطق هل رفوت فوس اهنا
 قرشلا ةقطنم ْق اهتافلاحتو اهناوها قفو هتراداو

 تسبل ىمارك لابتغا ناف قاسسلا اذه فو .طسسوالا

 لامكو دعنس فقورعم لابتغا تالالد نم لقآي هتالالد

 .ليمجلا ريشبو طالبنج
 دنع فقوتلا يغبني هناف .رصا نم نكي امهمو

 ُْق خت يمارك لايثغا نا يضشو ءاذدح ةماه ةظحالم

 تاوقلا ةرطظيس تحت ةعقاولا لامشلا ةقطنم

 كلت يف ذفنو دعا لايتغالا ويرانيس نأو .ةيروسلا
 ةطخ قفو يرجي نانبل يف ذفني ام ناف كلذل .ةقطنملا
 ةزجاع تتاب ةينانبللا تادايقلا نا ودبي .ةموسرم
 ويام / رايأ رهش لالخ ىرج امف .اهتهجاوم نع
 حتفل يماركو ليمجلا نيب ةيفخ تالاصتا نم يضاملا
 ىهتنا .ةينانبللا ةمزالا هجو يف قلغم باب نم رثكا
 اهنلا ىهتنا ىحلا ةحئنتتل ديد او .يمارك لايثتعغع 1 ام

 يتلا ةجيتنلا نم الوه ديشا يمارك نم نوبرقملا

 ماظنلل ةملستسملا هتسايس وضراعم اهنع ثدحتي
 ةكرعم تضاخ دق قشمد تدلك 13[ يروسلا

 قافتا, ىلع عيقوتلا هضفر ذنم ليمجلا طاقسا
 يرقتسدلاو قيناكمتلا غ ارفلا ثادحا فدهب ١ قيشمد

 ةوطخ لكشي ةموكحلا سيئر لايتغا ناف .نانبل يف
 ليمجلا نا نم مغرلاب .غارفلا اذه قيقحتل ةيديهمت
 ةيموكحلا لامعالا فيرصت ضحلا ريزؤلا فلك
 .جرحلا قزأملا يف هعوقولو يروتسدلا غارفلل ًايدافت
 .كلذ نم رثكا لعفي نا ليمحجلا عيطتسي ال ايلمعو
 مل قرام ىرسا مه نييتاتبللا نيدساسبلا عيمجفق

 ةنحراخلا مهتاطابرا خكحن ةنم جورخلا اونكمتد

 نارهطو قشمد اهرربا ةيميلقا ىوقل مهئاناهتراو
 ىلا هلوق يمارك نع لقن ةيجنرف نا ةجردل بيبا لتو
 نود نم هب عامتجالا عيطتسي ال هنا. ليمجلا
 نيريثك نا نع ًالضف :ةيروس نم رضخالا ءوضلا
 نوزجاع مهنكل ؛طقف عامتجالا نع نيزجاع اوسيل
 رضخالا ءوضلا نود نم حيرصتلاو مالكلا نع ًاضيا
 .بيبا لتو نارهط لثم ىرخا مصاوع نم

 هسلفنلا ١ ددسفنلا

 يحرب ىدلا رنكالا فوخلا ناف كلذ بناج ىلاو
 ردص قوفو ةيناشيللا ةحاسللا ولغ هلقثد

 حلاصملا ءاقتلا رارمتسا وه .نييسايسلا

 نايكلا نيبو قشمد يف مكحلا لها نيب تاباسحلاو
 باحسنالا تانركذ نزرعن يذلا رمالا يسويهصلا

 نم هالت امو : ١5 80 ماع ْق لدحلا نم «يليئارسالا'

 ءالؤه ريتعيو .ةيرشب رزاجمو ةيسايس جئاتد
 <0 ةيجيتارتسا ةريسا تتاب ةيروس نا نويقارملا

 ا _ ؟ةرلال ةاريزح “5١-6 ددعلا  ةيبرعلا ةغيلطلا



 سيراب ىلا ةرجه نم : هدا نومير

 اهتاوق تكراش ذنم نانبل ىف اهذيفنتب تادب ةيفئاط
 يف تثدح يتلا رزاجملا يف اهعم ةفلاحتملا تايشيلبملاو
 .18 و ال5 يماع يف عاقبلا ىفو 19105 ماع راكع

 يف مكحلا لها ىلع ليحتسملا نم تاب هناف كلذلو
 اهفظوت يتلا ةيجيتارتسالا هذه نع عجارتلا قشمد
 انه نم .اهفادهأو اهحلاصم ةمدخ يف بيبا لت
 برحب ةهيبش لامشلا يف برح نع تامولعملا ثدحتت
 ىلا نيدحيسملا ريجهت د من امدنعغ ماع يف لدجلا

 ةمزالا اويحاص نيذلا لوقيو .ةيقرشلا قطانملا

 تثدح نا قدسي 3 هنأ اهراجفنا دنم ةئناشدللا

 ةيروسلا تاوقلا نيب ةدحاو ةيركسع ةهجاوم
 هناو .ةينانبللا ضرالا ىلع ؛ةيليئارسالا» تاوقلاو
 لت نا املاط ةهحاوملا دذه تدحت نا لدحتسملا نم

 قيسم ل لواحت يذلا يفئاطلا نيسصحلا ىعرت بيبا

 تاوقلا ةدوع جردنت راطالا اذه قو .نانبل يف هذيفنت

 فوس ةدوع يهو .نيزج ةدلب ىلا :ةيليئارسالا»
 يف اهمادقا حيسرتب اهنم ديفتست نا ةيروس لواحت
 رمحلا طوطخلا ةطيرخ نمضو عاقبلاو لامشلا
 ُْق ةفورعم تتاد يحلاو ءاملودو ادمنلقا ةموسرملا

 يتلا ةيقدقحلا ةيعللاف .ملاعلا ءاحتا عيسج

 ميسقتلا ةعبل يه نانبل يف يروسلا مكحلا اهسرامي
 لايتغا نا ودبيو .ينويهضلا نايكلا عم حساقتلاو
 ريش املثم .ةيعللا سيركت ةبادب ىلا ريشي يمارك

 يروس وا ؛يليئارسا» حايتجا ثودح لامتحا اهيلا
 ةينيطسلفلا تاميخملا لالتحا لجأ نم اديص ةئيدمل

 تمت نا دعب ينانبللا بونجلا ةمصاع عيكرتو
 .لامشلا ةمصاع سلبارط ضيورتو عيوطت ةيلمع

 ساذنالا سيح
 عقوتتف يموكحلا ديعصلا ديعصلا ىلع اما

 ١941 ناآريزح 8 5١7 ددعلا  ةيبزغلا ةعيلطلا - 8

 عضولا ءاقباو ةموكح ليكشت مدع ةينانبل عجارم
 نا هناآش نم ليدنت يا نأل ةنهارلا هتروص ىلع ىل

 ز واحتل ةلواحم ُْق اهينافنأ طاقتلاب ةطلسلل حمس

 يموكحلا رييغتلا نا نع الضف .يموكحلا غارفلا
 نيذلاو .قشمد يف مكحلا لها ىدل ةدراو ريغ ةلآسم

 نوضانتي يموكح ييجت»تاوحلا ناكوام نوجولي
 ايا ةوطخ ةبا ىلع اهتقفاوم ةرورضو ةيروس ةدارا

 يذلا رودلا نأب ينانبل يسايسس لوقيو .اهمجح نكي
 ةينطولا ةدحولا ريمدت ِق يمارك ةموكح هتدعل

 ةحبار ةقرو اهنم لعج ةيمسرلا تاسسؤملا قيزرمتو
 ثودح لاح يف الا اهنع يل راختلا بعصب قشمد دن يف

 ناك اذإو .ةيروس يف وا نانبل يف ةيرذج تاريغتم
 ةيسفن تامزا نم ىناع دق اريخا لدتغا يذلا يمارك

 وه نمف ,هتلاقتسا لصاون نا عطتسي ملو .ةريطخ

 ١ يموكحلا ريبيغتلا ءارجا ىلع رداقلا فرطلا

 ةيرح هيدل تناك ول هنا لوقي هسفن طالبنجف
 هالتو ةموكحلا نم نيليقتسملا لوا ناكل فرصتلا

 مكحلا نكل .فاكس فروج ريزولا مث صحلا ريزولا
 بحستو هرود ليشت يتلا ةلاقتسإلا عنمب يروسلا

 ذيفنتل هب عرذتي يذلا يعرشلا ءاطغلا هنع

 . نانيل يف هتاططخم

 تاطخملا هذه لثم ىلع نانبل دوعت دقل لاح يأ يف
 لوهذلاو تمصلا ىلع هسفن نآلا يف دوعتو :ةريطخلا

 مويلا نويئانبللاو ..ثدحي فوس ام راظتناب
 يمارك:لايتغا رجب نا نيعقوتم مهسافنا نوسبحي
 تورخ نم نآلا ىتح هودهش امم ريكا وهام مهيلع
 .ةيرصيق ريجهت تايلمعو تالايتغاو

 شلك زاوف

 : فشكي ريدك يروس يركسع لوؤسم
 هلعايلا با داخل لوقب رسأ ظفاح

 ا ل

 ! اههم حلصلاب لحلا نأو ..

 © 11 1ع لزب ذططلزا



 ةنجافم نالادتجا عقر يروسلا عضولا يورترر

 نك رطل ع ويست نا تيرس
  ةئروسلا تاقالعلا ىف ةيرارمتسا

 ىلا همظعمب دوعي رمأ وهو .ةيتايفوسلا
 ىلعو ةيروس ىلع يتايفوسلا داحنتالا صرح
 اهيف ماظنلا ةعيبط نع رظنلا ضغب اهعم تاقالعلا
 - ةريخالا تاونسلا تدهش دقف :هفقاومو ةتاسادسو

 يف ارمتسم ادعاصت  فوشتابروغ دهع يف تاذلابو
 اياضقلا مظعم لوح قشمدو وكسوم نيب تافالخلا
 .امهتاقالع اهلوانتت يتلا ةيسيئرلا

 تفلك يتلا حاجنلا تافص لك نم مغرلابو
 دسأ ظفاح ةرايز ىلع اهغادساب ةيروسلا ةفاحصلا

 ضعي اهيف اهتراجو .ةيتايفوسلا ةمصاعلل ةريخالا
 .ةفورعملا تايوهلاو فقاوملا تاز ةيبرغلا فحصلا
 رداصملا نم ةرفوتملا ةيقيقحلا تامولعملا ناف
 فقاومل ةرشابملا ةعلاطملا نمو اهسفن ةيتايفوسلا
 ةيسنلاب ًادج ةساسح اياضقلا هاجت ةنلعملا نيفرطلا
 باسح ةطحم تناك ةروكذملا ةرابزلا نا دكؤت .امهل

 «ميمحلا هفيض فوشتايروغ اهيف عضو ةفشاكمو

 فقاوملاو جهنلا رطاخم ماما هجول اهجو
 ,.ةقطنملا فو ةيروس يف اهسرامي يحلا تاسايسلاو

 روفلا ىلع رشابيل وكسوم نم دسأ ظفاح داع دقو
 دكؤن فقاومو تاسادس ةسراممو .تاءارحا ذيفنت يف

 فقاوملا عم ضراعتملا جهنلا ُِق درارمتسا انلع

 اة ولك خبال" نذل زلنا - 9

  ميدقلا ههجوت يف هناعما دكؤتو ,ةيتايفوسلا
 عم نواعتلاب ةقطتملا «ةنقلن» عورشم وحن ديدجلا
 اهنا اهسفن ريتعت تناب ىرخا ةينيدو ةيرصنع ىوق
 هذه ريصم عسر ىلع ردقالاو ئوقالا ركدسسعملا يه

 .ملاعلا نم ةريطخلا ةعقنلا

 ناعما نا وه .رمالا اذه ىف ىربكلا ةقرافملاو
 هكسمت يف ؛:ةيموقلا تاراعشلا» يذ يروسلا ماظنلا
 قيزمتل يرصنفلا يبهذملا يفئاطلا فلاحتلاب
 ماكحو ينويهصلا نايكلا عم نواعتلاب ةقطنملا
 ةدايقلل هيف دكأاتي يذلا تقولا ف ينأي .نارهط

 هدحو وه ؛يبرعلا رادجلا, نا ةديدجلا ةيتايفوسلا
 دصو ةقطنملا كسامت نامض ىلع ةرداقلا ةيناكمالا
 نمو :ةساسحلا اهعقاوم نع رتوتلاو ؛ةنقلبلا» حاير
 ةقلطملا ةنميهلا ةلظم تحت اهتمرب عقت الا نامض مث
  ةيفئاطلا ؛جتاودا ةطساوب ةيكريمالا ةيلايريمالل

 ! ةيرصنعلا  ةيبهذملا

 ةكسام 8 فالخلا طاقد

 اباضق ةءارق نكمت ةروصلا هذه ءوص يلع

 نيبو يتايفوسلا داحتالا نيب اهتادجتسمو فالخلا

 روحم تناك يتلا اياضقلا يهو يروسلا ماظخلا
 تناك امك وكسومل دسأ ظفاح ةرادز لالخ شاقنلا
 دعب ةددجتم وا ةدجتسم تاساسسو فقاومل اراطا
 قشمد ىلا هتدوع

 ةغيص نا فورعملا نم : يلخادلا عضولا - ١
 داحتالل حمست ال ةيروسلا  ةيتايفوسلا تاقالعلا
 ةيروسلا لئاسملا نع ينلعلا ثيدحلاب يتايفوسلا
 نم لئاسملا هذه هب رئاتست امم مغرلاب ,ةيلخادلا
 ةبرجتلا نكل .نيفرطلا نيب تاقالعلا بلص يف ةيمها
 بزحلا فقاوم نا ًامئاد دكؤت تناك ةيلمعلا

 ةرمتساا ةيروسلا 3-1 ٠:ظطالبثج ديلو

 بلغأ يف تناك وكسومل يلاوملا يروسلا يعويشلا
 داحتالا فقاوم نغ يمسرلا هبش ريبعتلا نايحالا

 .لئاسملا كلت نم يتايفوسلا

 هيقيرفب بزحلا اذه نا نآلا رظنلل تفلملاو
 ,ةريخالا روهشلا يف زكري ذخا (لصيفو شادكب)
 عضولا ىلع ةدحلاو حوضولا دعاصتم لكشيو

 ةيلوؤسسم ىلعو يدرتملا يلخادلا يىداصتقالا

 ًاملع] .عضولا اذه نع ةمكاحلا ةيليفطلا ةحيرشلا
 ١978٠ ماع حرط دق ناك هسفن لصيف فسوي نآب

 نا ةلوقم  ةينانبللا ,ريفسلا» ةفيحص عم ةلباقم يف
 يتلا يه .يلخادلا عضولا ال :ةيجراخلا ةسايسلا
 ٍِق نآلاانكل الاو ؛:ماظنلا نم انفقوم ددحت

 وا يدرتلا ةلاح نم جورخلا نا ربتعيو .. [ةضراعملا
 متي نا نكمي ال :ةيقيقحلا ةعاجملاب شادكب هفصي ام
 ىلع ةرظسسملا ةحيرشلا كلتل داجلا يدصتلا نودب

 حرط ىلا شادكب ةعامج لصي كلذ نم رثكا ...مكحلا
 ةغيصلا ةيعرشب نعطت ةينطو ةيسايس بلاطم
 مكحلل ةعباتلا «ةيمدقتلا ةينطولا ةهبجلل» ةيلاحلا
 ةينطولا ىوقلا ىلع حاففنالا ةرورضب يداميو
 نيلقتعملا نع جارفالاب بلاطي امك .اهجراخ
 دقو  هتعامجو كرتلا ضاير مهيف نمب نييسايسلا
 ةزهجا مايق ىلا ًارخؤم فقوملا ف ديعصتلا اذه ىدا
 ةعامج فوفص ف ةقرفتم تالاقتعاب ةيروسلا نمالا
 .شادكب

 ةدقيقحلا تاهحوتلا
 يروسلا يلخادلا عضولا يف ةيناثلا ةيضقلا

 عارصلاب ةلصتملا كلت يه .هنم يتايفوسلا فقوملاو
 عارصلا كلذ يف ماظنلا فقومو ينويهصلا يبرعلا

 تاءاقل يف ريبك يروس يركسع لوؤسم فشك دقو
 اذه ف ةريطخ تاهجوت نع باقتلا اركؤم تمت ةصاخ

 ىلع ةريخالا ةرتفلا يف بآد دسأ ظفاح نا .هماوق فقوملا

 نا ةلعاقلا ةيروبسلا'ةيركسعلا تادابقلا ماما .لوقلا

 ؛ليحتسم ينويهصلا ودعلا عم ىيجيتارتسالا 0
 تايفوسلا ناف كلذلو ! هفم حلضلا وه يلاتلاب.لخلا ن
 ةيوضضوم لوح ةزيقنالا هتزايز لالخ ةوبققات ا
 رابك عم هراوحل ةيفلخلا هذه نوكردي اوناك نزاوتلا
 ىلع زيكرتلا ىلا مهعفد ام اذهو ..نييروسلا ننيركسعلا

 : دحاو فقومل ناهجو ةقيقحلا يف امه نيرما
 نزاوتلا'ةغرص دينفت وه : لوالا ©

 ظفاح اهيلع رصي يتلا يحيلستلا «يجيتارتسالا
 حرش لياقم .اهتلاحتساب هتفرعم ارضضيم دسأ

 يدح نزاوت قيقحتل ةحاتملا ةيلعفلا ةيناكمالا

 فقومو ينطوو يبعشو كسامتم يىلحا د فقوم هماوق

 ةيروس نم بلطتيو نآلا مئاق وه امع فلتخم يبرع
 يىلاحلا اهماظن تاسايس ريغ تاسايس تاذلاب
 ةيقارعلا برحلاو ةيئيطسلفلا ةروثلا هاجت هفقاومو

 نماضتلا ةعوضومو رصمو نانبلو ةيناريالا
 .يبرعلا

 ةلحرملا رابتعال ةيلعفلا ةوعدلا وه : ىناثلا ©

 اذه نكل .ةهجاوم ةلحرم تسبلو مالس ةلحرم
 ةرداق ةيبرع ةوق رفوت .برحلا لثم .بلطتي مالسلا
 تاضوافم يأ ىف برعلل يضوافتلا فقوملا معد

 .يلودلا رمتؤملا ضرف ىلع كلذ لبق ةرداقو .ةمداق
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 .تاضوافملا هزهل ةيعقاو ةغدصك يدجلا و

 يركسعلا لوؤسملا لوقي امك  ملعلا عم اذه
 :ةيبرعلا ةعيلطلا» ل قيس امكو ,ريبكلا يروسلا
 يف اوددرتي مل تايفوسلا نا  هنيح ىف تراشا نا
 بلاطملا لك ةيبدلتل مهدادعتسا نع بارعالا

 اوثناك مهناكو .ييروسلا شيجلل ةيحيلستلا
 ىلع ,دادعتسالا اذه ةظساوب قيرطلا نوعطقي
 رايخب نييركسعلا غانقا ماظنلا سيئر ةلواحم

 «”يحيلستلا نزاوتلا» نع ليدبلا ؛ءحلضلا»
 ! ليحتسملا

 نا - قشمد رداصف ديفت امك  ركذلاب ريدجلاو
 نغ وكسوم بارغاب لدجلل يركسعلا بابلا اذه قالا
 ىلا دسنأ ظفاحب عفد دق :روكذملا يحيلستلا اهدا دعتسا

 حرطي آدب ثيح ؛يداصتقالا بابلا» وه ,رخا باب حتف
 ةبزالل لح أل هئا ىه ةديدج ةلوقم»تييزكمسفلا+ لع

 وحت هجوت قيرط نع الا ةقئاخلا ةيشيعملاو ةيداضتقالا
 نيوّور تاحسفا يرحل «تافتمطا» ةلاح قلخي «علصلاو

 «حاتقنا» ةسايسل نكمي .؛برعلاو نييروسلا نم لاوفالا
 جارقتا ىلا ييدّؤت نا لاخلا كلت لظ يف مدههاجت

 هجوتلا اذه «نوبرع» نا ودبيو ..لماش يداصتقا
 تالاجر نم نيفوقوملا نع يروفلا جارفالا ناك دوعوملا

 مهرابتعاب بيرهتلاو داسفلاو ةيليفطلا ةيزاوجربلا
 لاومالا سوؤر.تاحصا عم ةيقيقحلا تاقالعلا رّوسج

 لخادلا يف ةييرعلاو ةيروسلا ةيرامثتسالا تايلاعفلاو
 .جراخلاو

 ىرخا فقاوم يف ضرادنلا
 هيف ىري يذلا تقولا يف : يبرعلا عضولا - ًايناث

 ةيروس ةسايس جاهتنا ةرورض يتايفوسلا داحتالا
 يبرعلا دومصلا ىوق ريوطتو ءانب حلاصل ةديدج
 برحلا فقول داجلا لمعلا قيرط نع ةيلعفلا
 ردرحتلا ةمظنم ةدحو معدو ةيناردالا  ةيقارعلا

 اهتكرح ةيرحو اهدوجو ةيامحو اهتوقو ةينيطسلفلا
 هتدايسو هتدحو نامض ساسآ ىلع نانبل ةمزا لحو

 - ةيلامش ةهبج ةماقاو .هبعشل ينطولا قافولاو
 ةداعتساو رصمل ديلا ّدمو ةيوقو ةلعاف ةيقرش
 ف ..ةيقيقح يبرع نماضت ةسايس حلاصل اهتاناكما
 ةدوع ذعب .ىروسلا ماظنلا بهذي تقولا اذه

 هجهن ةسرامم يف دودحلا دعبا ىلا .وكسوم نم هسيئر
 رداغملا

 ,ةنقارعلا ةيناربالا برحلا ديعض ىلعف ©

 ماظنلا لازي ام .ةيليلضتلا تاروادملا لك نم مغرلابو
 ناريا فو هيف لوؤسم نم رثكا ربغ امك يروسلا
 اصيرحو نارهط ماكح عم هفلاحت ىلع انيما ءارخؤم
 هذه رارمتسا ىلع - رخآ فرط يأ نم رثكا امير

 برحلا
 لك نم مغرلابو .يفيطسلفلا ديعصلا ىلعو ©
 ينطولا سلجملل ةريخألا ةرودلا ةيباجيا
 ةيذيفنتلا ةنجللاو يه اهتباجتساو ينيطسلفلا
 لجآ نم ةيبرعلاو ةيتايفوسلا يعاسملل ةديدجلا
 ماظنلا فقوم لازؤي ام ؛ةيروبس عم تاقالعلا نيسحت

 لازي امو ىعبس كلذ نم رّثكا لد :هلاح ىلع يروسلا

 ىتلا ةينطولا ةدحولا ةلداعم تيتفت ىلا ىعسي
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 ام لوأو .ينطولا سلجملل ةريخالا ةرودلا اهتماقا

 ١ ة43/ ناريّزح ب15 ردعلا'- ةيبرغلا ةعيلظلا ١

 تاقالعلا يف خرش ةراثا وه ةلحرملا هذه ىف هفدهتسي
 ,«ةيطارقميدلا»١ و ؛:ةيدعشلا» نيتهيجلا نيب فقاوملاو

 يف ًاماه ًارود رئازجلا ةرود امهروضح بعل نيتللا
 . .ةرودلا كلت حاجنا

 جروج رونكدلل هلابقتسا ناك قايسلا اذه يفو
 نم مغرلاب «ةيبعشلا ةهبجلا» ةدايق نم هريغو شيح
 يف ىفطصم ىلع وبأ ماعلا اهنيما بتان هلاق ام لك

 يىروسلا ماظنلا فقاوم لؤح راوحلا تاسلجح

 ةهبجلا» نم ًامامت رياغم فقوم لباقم ..هتعيبطو
 نيذلا اهئاضعا نم ١4 عنمب لثمت ؛ةيطارقميدلا
 امك) ةيروس ىلا ةدوعلا نم رئازجلا ةرود اورضح
 حيراتب ةيئاطيرتلا «:فارغلت يليد» ةفيحص تركذ
 فيان ماعلا اهنيفا غاليا ىلا كلذكو ( +5

 يذلا رمالا .ههجو ف ةيروس باوبا قالغاب همتاوح
 لودلا ىلا ةرشابم رئازجلا نم هجوتي هلعج

 .ةيكارتشال

 ضفر وه ةسايسلا هذه نم ربخألا .بئاجلاو
 ةيتايفوسلاو ةيرئازجلاو ةينيطسلفلا ينعاسملا
 نم مغرلاب ةديدجلا ةيزيفنتلا ةنجللا عم ةحلاصملل
 تردص يتلا ةيباجيالا تاحيرصنلاو تانايحلا لك
 يتلا تاردابملا كلت رخا ناكو ..ةنجللا هذه نع

 ثوعسحملا هب ماق ام يه يروسلا ماظنلا اهضفر

 ةريخالا هترايز لالخ وكنيتس صاخلا يتايفوسلا
 .سنوتو قشمدل

 رصمو ..لاددل نم ققإملا
 يف ضراعتلا لي .فالخلا رادمرخآلا عوضوملا ©

 لصاوي ثيح نانيل عوضوم وه .يبرعلا عضولا
 مهاقتلاو» تيتفتلا ةسايس يىروسلا ماظنلا

 هتاوق تتاب يذلا ينويهصلا نابكلا عم ؛ينمضلا

 عاقبلاو نانيل بونجح يف كرحتت ةيوجلاو ةيرملا
 ولو ىتح ةمواقم ىندا نود هئامس يفو يبرغلا

 اهخيراوص» و ةيروسلا تاوقلا لبق نم ةيلكش
 نيطسلف ءاوحا .قمع ىلا لصت يتلا ةراهشلا

 !! ,ةلتحملا

 ماظنلا ريس وه عوضوملا اذه يف ديدجلاو
 ءاقلح ةقحالم ةسايس يف مزرجيو امدق ىروسلا

 ىلع لمعلاو ةينانبللا ةحاسلا ىلع وكسوم

 اهتورذ ةسايسلا هذه تغلب دقو .مهتيفصت
 بزحلاو يكارتشالا يمدقتلا بزحلل يدصتلاب

 تالايتغالا ةلسلس ىفو .؛توريب ىف ىيعويشلا

 درداصم ىف و هرداوكو يعوبشلا بزحلا ىلوؤسمل

 امك يكارتشالا يمدقتلا ٍبزحلل ةلسرملا ةحلسالا

 خيراتب اتاعقب يف طالبنج ديلو هسيئر نلعا
 ةموكحلا سيئر لامتغاب اريخآاو 01

 بوؤدلا يروسلا ماظنلا لمع نمض نم يمارك دمشر
 يناكسلا اهعباط رييغتو سلبارط ةنيدم غيرفت ىلع
 سلبارط جرخت ةنيعم ةيفئاط ةنميه حلاصل
 سوطرطب اهقحلتو ىنانبللا راطالا نم لامشلاو

 اهرتصمب افريصت كيزتو
 تضرعتو تاليو نم سلبارطي لزن ام لك دعبف

 بايشو نييثعبلا تلاط غيرفت تايلمع نم هل
 لوؤسم يواكع ليلخ لايتغاو بازرحالاو ءايحالا

 1( - 1106م ام



 ءانحالاو ةناينلا باب ةحابتساو ةنيعشلا ةمواقملا

 قفارملا ىلع ةيفقئاطلا ةرطظيسلاو ىرخالا ةيبعشلا
 ريغ قبي مل :ةافصملاو افرملا اهتمدقم ىفو ةيداصتقالا
 تايلاعفلاو تالئاغلا عفدل يمارك ديشر ةحازا

 ةيمتحملاو هب ةطيحملا ةيداصتقالاو ةيعامتجالا
 .ةرحهلا ىلا هدوحؤب

 نم لابتغالا ةنلمع هلكشت ام ىلا ةفاضالاب اذه
 حبيبتي اهب اهلك نانبل عاضوا ريجفتل ةديدج ةصرف

 ةحابتسا ىلا اددجم ةدوعلا عئارذ يىدوبيصلا ودعلل

 بونجلا ريصمف . همض اميرو هوزغو بونحجلا

 ماع هزمت ناتملل ىن وبيلا وزغلا ديعي ةريهشلا

 نانبل يف ديدجلا ريجفتلا اذه لثم نآب املع لسان

 مهافتملا ةيدسألا  ةينويهصلا ةغيصلا نوكي دق
 رمتؤملا يعاسم نع مامتهالاو راظنالا تفلل اهيلع
 !! ههاجتاب ةيلودلا طوغضلا ؛سيفنت» و يلودلا

 يفف ءرصم عوضوم ىلا اضيا فالخلا دتميو ©
 ىلا ىتايفوسلا داحتالا هيف وعدب يذلا تقولا

 ةداعتسا صرف يف مهاست اهعم ةيدج تاقالع
 موقيو .لاعفلا يبرغلا نماضتلا حلاصل اهتاناكما

 ديدجلا يراجتلا قافتالا اهرخاو) اههاجن هتسايسب
 هينج تارادلم * هرادقمو ةمداقلا ثالثلا تاونسلل
 ةلودج ةيلفع ةيوست دعي يباسح ينيلرتسا
 وكسومل يرضملا يركسعلا دفولا ةرايزو نويدلا
 يف ةيتايفوسلا ةمصاعلل كرابم سيئرلا ةرايز ليبقو
 ىلع الاثم ةسايسلا هزهب مدقي ..(مداقلا فيرخلا
 تقولا اذه ىف .رصم عم بولطملا لماعتلا ةعيبط

 رجم ةغطاقم بوبجو ىلع يروسلا :ماظحلا نصب
 ةهج نم عروتي ال هنكل :ةيلاعفلاو رطقلاو ةلودلا
 يفلخلا بابلا نم اهيلا لئاسرلا هيجوت نع ىرخا
 ريرحتلا ةمظنم نم فقوملا ىلع اهتمواسمل

 نودي يلودلا رمتؤملا عورشم لوبق ىلع اهعيجشتو
 |! تايفوسلا نودبو ةمظنملا

 يروسلا ماظنلا ةراثا مدقت ام ىلا فاضي ©
 يتلا ةيجيلخلا تاموحنلا عم دبدح فالخ عوضومل

 ىدم نع رظنلا ضغيز ةفلتخم لئاسوب ىكسسد

 .جيلخلا يف ةيرحبلا اهتالصاوم ةيامحل (اهتعاجن
 هتانامضو يروسلا ماظنلا دوعو لك تطقس نا دعب
 هئافلح تاءادتعا نم ةيامحلا كلت ريفوت ف ةروجاملا
 اضيا وه مهاسي ديدجلا فالخلا اذهو ..نارهط يف
 يا ةقاعا ىفو ةيبرعلا  ةيبرعلا ءاوجالا ريتوت يف
 ىري ال .يبرع نماضت ريفوكل يدج ىعسم
 تازاجنا يف لما يا  ارارم اونلعا امك  تانفوسلا
 هنم ىئدالا دحلا رفوت نودب ةقطنملا يف ةيقيقح

 ةمقافتملا تافالخلا نيماضمو عيضاوم يه دذه

 ئدلاو يووتسلا ماطحلاو يحانفوسسلا .داحتألا يد
 .نيبناجلا نيب يقيقح .قالط», ثودخب ددهت تناب
 يهشو يروسلا ماظنلل ةيلاحلا عاضوالا نأب املع
 لك ىلع يدرتلا تاجرد اوسا تغلب عاضوا

 نم ةيضق لك ةروطخ نم ًاريثك فعاضت .ةدعضالا
 تالامتحالا نم ريثكلاب اهمغلتو اباضقلا دذه
 .ةرحفتملاو ةثجافملا

 ردب ناندع

 اة وذي حرير نب داتا“ - 1

 هدلقلا دوجولا لكو

 |  كيح :ديدحتلاب :فوظلا اذه يف ينانبللا با ولا .
 0 ل نم ديزمل اهسفن ةينانبللا ةيعرشلا ضرعتت. ١

 ةموكحلا تناك اذاف تاسسؤمو ةموكحو ةسساشر.

 ا عقل اي يذلا امف ماع نم رثكا ذنم عمتجت ملو ةليقتسم

 مل هنا عم فرظلا اذه ف عامتجالل تاوثلا رسلجم

 ّْ هدقع ىذلا عامتجالا ذنم اذحاو اعامتجا دقعي ّ

 ماع ليمجلا نيمأ يىلاحلا ةيرويمجلا سدر ٠ باختنإلا

 قلع ارداق يباينلا ىن سلخ

 ةلاسم هتايولوا ملبس قا دحنا عل !اذاملف عامتجالا :

 'ةيقافتا .عوضوم نم ريرقتلاو ثحبلاب ىلوا ىرخا
 دم ةامام كَ قرغي نانذبلا نأ ةصاخيو ةرهاقلا .

 00 7 ءاماعاكذضما

 جملا ناك اذإو ؟ 1م

 ىلع ِي ولمنت ةاحافم ناك ةرهاقلا ةيقافتا

 ْ رساجم ناقعما يه ةراثا رثكالا ةأاحافملا نكلو

 همهف نكمنال ةروطخلاو ةيمهالا هذهب ءارجا نأ

 ٠ اهنيب ةلئسا ةدع ىلع ةباجالا ةلواحم نع لزعمب

 رع َ تلاظن ًارارق «يباينلا سلجملا» دحتب مل اوال د

 0 ٍبونَج نم يضويهصلا لاتخلا تاو باحبستاب هنف#أ

 ْ قوق ةيناريالا شويجلا :انضنا .لهاجتي اذاملو - ْ
 1 0 ؟ نابل ضرا .

 1 نكميال . .اهلفم ةريقك ىرخاو ٠ .ةلئسإلا هذهأ مامأ

 رارقلا» اذه 3 ةيلاتلا .تالالدلا عملي نا ا بقارمللا ْ

 7 م
 0 ةمظنم ٠ دضا ة ةرمتسلا ةرماؤملا ِق ةقلح هيفا -

 ١ ءاغلإ يلع يناثلا باونلا شلجم ماديقا . |

 00 .ةيج نم ناتيل لع اهلهاجت نكمي ال راطخا

 ١ /ةسسؤمو 5 ةيسايسا رك .ةينيطسلفلا ربرحتلا

 َ ل ا نم 0 0 ةييرملا 0 ظ 5 .يىرخا ةهج نم- . ةدحافك 0

 د لك يف يفئاطلا / ارصلا جيجاشل ا
 0 ٠ ةادايقب نآلا زكرتم يذلا يبرعلا دهجلا تتشيو

 لإ يذلا ١ ينلاطلا ا ةيجاوم نع .قارعلا ْ
 0 0 020000 .نارهظ نم

 ل نع .عافدلا بح 1 اهماما سيل ذإ .رارقلا اذهل |
 0 نع 0 تاطلسلا تمادامو .تاذلا .
 1 حل ديدجا اخ ةغايص ةداعا 0

 ل نم ندعو د فرط نم يشاوبالا - - يلابريمالا  ينويهصلا

 نا عقوتي دعا ا: :عيطلاب .



 : هرهاقلاب - ةيئاريالاد ةارعن رن را لوح مهنودل يي

 درت 0 0 ءاحنم نوي

 نم ةوعدبو ؛نييرصملا نييماحملا ةياقن يف
 لامعا ترجح .نيبرضانلا نيماحملا ةعامج

 ىلع ةيناريالا  ةيقارعلا برحلا راثآ» ةودن |":
 نا ريغ .اديدج سيل عوضوملاو ..ةيبرعلا ةقطنملا
 هيف دعاصت تيقوت يف و :نييرصانلا لبق نم ةحرط
 ةيمها ةودنلا بسكا جيلخلا ةقطنم ىف رتوتلا

 بقعا يذلا راوحلا ناك ىرخا ةيحان نم .ةصاخ
 يىرصانلا بابشلا نم ريبك ددع هبف كراشو .ةودنلا

 نم رصم يف نييرصانلا فقوم ىلع ءوضلا ىقلأ
 ةعجر ريغب مسح امك .قارعلا ىلع يناربالا ناودعلا
 هذه ُِق دايحلا ءاعدا تاوصالا ضعب ةلواحم

 . مجن ريمس يقارعلا ريفسلا ةكراشم تءاجو .برحلا

 روضحلا نيب ةبيط راثآ تكرت ةرداب
 ثوحبلا ةدحو سيئر ملسم تعلط ءاوللا اما

 دقف مارهالا ف ةيسايسلا تاساردلا زكرمي ةنركسعلا

 ةيقارعلا برخلا رثأ نع لماش ثحبب ةودنلا يف كراش

 امك .ةقفطنملا ُِق يجيتارتسالا نازسملا ىلع ةيناربالا

 ناونعب ًاديدج اثحب يماحملا ظيفحلادبع دمحا مدق

 .«جيلخلا برحل ةيرصان ةيؤر»

 قلرخلا يدش غم فتيل
 ررقم يماحملا نابعش ديس ثدحت ةودنلا ةيادب يف

 ةودنلا هذه ةيمها نع نييرضانلا ننماحملا ةعامج

 يرصان فقوم ليصأتل داجلا ثحبلا ةيواز نم

 خامس تعلط ءاوللا

 ةيبرع لود رصاعملا برعلا خيرات يف ةرم لوأل
 ةيبرع ضرا ىلع عقب اناودع ديؤت

 ؛ هم ناريزح 5١-6 ددعلا  ةيبرعلا ةعيلطلا - ١ ١

 0 2 - تا ا لا _.

 الا دلل ا تك اا لا ل

 فاضاو .ةيبرعلا اذتما ااضق نم ملاعملا حضاو

 يبرعلا بعشلل ددرت ريغب نوزاحنم نييرصانك اننا

 عم نحنف مق نمو ٠ ناك لع يف كبرها ضرالاو

 عارص هتقيقح يف وه ننال ت نيزمعلا عارصلا

 تاقاط جارخا ةيسرعلا ةمالا ءادعا هب دارا عونصم

 ةكرعم نم .قارعلا ف يبرعلا انيعش تايناكماو

 ةيلايربمالاو ةينويهصلا ةهجاوم يف يبرعلا ريصملا
 .ةدكريمالا

 ىتلا ةيبرعلا ةمظنالا لك نابعش ديس نادآو

 .يبرعلا لتاقملا دب نم جالسلا عزن ىلع لمعت

 .ينودهصلا نابكلا عم درقنم حلص ٍدقع ىلا ىعستو

 ةرماؤم نم نانبل يف يرجي امب ددن راطالا اذه فو
 .كانه ينيطسلفلا دوحولا ىلع

 بعشلا ديبآت ىلا اهيق اعد . جيلخلا برحل ةيرضان

 .حيحص يرصان فقومو ةيموق ةرورضك يقارعلا
 مئالملا نوناقلا وه بعشلاو ضرالا نوناق نا دكاو
 هفصو يذلا .يناردالا  يبرعلا ع ارصلا لوؤانتل

 ىلا ليفتسملا يف هليوحت بحي يخيرات عارض هناب

 عم ًاعيمح فقنل فاضأو . بوعشلا نيب نواعت

 قارعلا ضرا :ةيامحح عمو .قيقشلا قارعلا بعش
 ةهجاوم يف قارعلا بعش عم لمعتنلو .ةيبيرغلا

 اديعبي ةيبرعلاةيبدعشلا ىوقلا عم لمعنل .برخلا

 :ةظيسم كعلظ» ايعسك هه ظشحلا ده نمعأ' : نانصلا ىلإ خمسا نع
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 قارعلا دوميص معد ىلع ةدنرعلا ةمظنالا نع

 برخلا راثا ظيفحلادبع دمحا ضرعتساو

 ةيبرعلا ةيموقلا ةركفلا ىلع ةيناريالا  ةيقارعلا
 ةءايسنألا يق جيلخلا برح فيظوت تالواحم ىلا حملاو

 تارعنلا ةراثإ و .مالنسالاو ةيورعلا نيد ةقالعلا ىلا

 بعشلا دومص نكل .جيلخلا ةقطنم يف ةيفغئاطلا

 ديندح نم تدتآو ,رطخلا اذه ىلع ىضق يقارملا

 هنادعا ماما يبرعلا بقنسل نلا كسامتو ةدحو

 .نييحراحلا

 يداريللا ديدبتلاو رهادلا دبع
 ةودنلا ىلا هتحب حدلسم تعللح ءاوللا هدقب نا ليق

 داعبال رصانلا دبع مهف لوح تاظحالم ةدع راثا

 يطعي ناك هنا ىلا رابشأف .يبرعلا يموقلا نمالا
 وا رطاخملا نع ةيجراخلا رطاخملا ةهجاومل ةيولؤالا

 بناج ىلا فقو دقف كلذلو ,ةيلحادلا تافالثحالا

 هتيلاطم يف يسنوتلا بعشلاو ةبيقروب سيئرلا
 تناك ينلا تافالخلا مغر ؛ ترزدي. ددعاق تداعتيساب

 ريغ يف رركت دقف ديحولا نكي حمل يرصانلا فقوملا
 عم فالخ ىلع ناك يبرع ماظن نم رثكا عمو .ةبسانم
 رصانلا دبع فقو كلذ عمو ,.ةببرعلا ةروثلا فادها

 :ةيجراخ تاديدهت وا رطاخم ةهجاوم يف هبناج ىلا

 وخلا واننا (ليربا - - 155

 يبرعلا بعبشلا نما نآي نمؤي ناك رصانلا دبع نال
 تافالخلا ناو ,عيش ىا لبق ةيبرعلا ضرالاو

 يموقلا نمالا ىلع بلس رثؤت الا بجي ةيبرعلا
 .يدرعلا

 يموقلا نمالا نا خلسم تملط ءاوللا دكآو

 نمأ الف . يبرعلا يموقلا نمالاب امامت طيترم يرصملا

 دذه نا ةينرعلا ضرالاو بعيشلا نمأ نود رصمل

 فقاوم ىف ترهظ ةماعلا طوطخلا وا سوردلا

 ثيدحلا ناف مث نمو .ةيلمعلا رصانلادبع سيئرلا
 طوطخلا دذه نع دعتبي الا بجي ةيرضصانلا ميساب
 .ةماعلا تارشؤملاو

 رثأ نع ثيدحلا ىلا ملسم تعلط ءاوللا لقتناو
 نازيكلا لع ةفئتازبنإلا - "ةيفيقارسعلا .برصتلا
 نا ىلا راشأف .ةيبرعلا ةقطنملا ىف يجيتارتسالا

 ينويهصلا  يدرعلا عارصلا راثآ تيراق دق اهراثآ
 .ةقطنملا ف يجيتارتسالا نازيملا ىلع هتايعادتو
 ىبرغلا يعافدلا ماظحلا ىلع راثآلا هذه لوانت نكمدو

 بيضا دقل .ينويهصلا يبرعلا عارضلا ىلعو

 ىلا تدأ ةعحوم ةيرضب يبرعلا يعافدلا ماظنلا

 لايح يبرعلا عامجالا رايهناو هتادحو كيكفت
 ىلا ايبيلو ةيروس تفقو دقف .ةيجراخلا تاديدهتلا
 يبرعلا خيراتلا يف ةرم لوأل كلذو .ناريا بئناج
 ةلود ديؤت ةيبرع الود لبق نم دهشن مل ذإ .رضاعملا
 .ةيبرع لود عم اهيرح يف ةيبنجا

 تلواح يبرعلا يعافدلا ماظنلا لالتخال ةجيتنو

 مظن ةماقا .جيلحلا يف ةصاخ ,ةينرعلا لودلا ضعب

 تفرصو .ةفدعضو ةشه تءاج اهنا الا ,ةيغافد

 .لماشلا يبرعلا يعافدلا ماظنلا نع رظنلا
 ةيركسعلا ةوقلا لكده فلتخا ىرخا ةدحان نم

 حبصتل قارعلا تمدقت ناب .برحلل ةجيتن ةيبرعلا
 امك :ةيركسعلا ّدوقلا يف ةبيرعلا ةمدقملا لود ىدحا

 نؤاعتلا سلجم لودل ةيركسعلا ةوقلا تمن
 فالتخا ىلا ىداامم .ةيدوعسلا ةصاخو .يجيلخلا

 ةصاخو .ةيبرعلا ةيركسعلا ىوقلل يبسنلا نزولا
 تدا نيح يف :ةيرئازجلاو ةيرصملا ةيركسعلا ةوقلا
 ةيركسعلا ةوقلا لكيه يف ةيرذج تارييغت ىلا برحلا
 ةوقك ناريا عجارت ةجيتن .طسوالا قرشلا يف
 اهتيلاعف تداز نيح يف .ًاتقؤم ولو ةيميلقا ةيركسع
 هذه تالامتحا دادزتو .يونعملا نحشلل ةجيتن
 تادعم ىلع ناربا لوصح روطت عم ةنلاعفلا

 .ةديدج ةيركسع
 ةوقلا ةغلاب راثآ جيلخلا برح رارمتسال تناكو

 ديازت دقف .ةيبنجالا ىوقلل يركسعلا ذوفنلا ىلع
 دعاوقلا ةروص ذختا يذلا يجراخلا ذوفنلا

 .ةكرتشملا تاروانملاو .ةيركسفلا تالبهستلاو

 ندراشتسملا دوحوو .ةرعافدلا تايقافتالاو

 تاوقلا ديلا :ةحلسالا تاعييمو نيبركسعلا

 دوحولل ادادعتسا قفالا فلخ وا كعف ةدركسجلا

 تايالولا نا ملسم ءاوللا ررقيو .ةرورضلا دنع
 اذه نم ريكالا ديفتسملا تناك ةيكربمالا ةدحتملا
 ايناطيربو اسنرفو يتايفوسلا داحتالا اهيلي .ذوفنلا
 لودلا ىلع يبنجالا ذوفنلا فقي ملو .نيصلاو
 ايكرت لثم راوجلا لود ىلا دتما لب .طقف ىربكلا
 .اينابساو اهسفن نارياو ايويثاو

 يهوأ زاؤح
 ام لوانتف مجن ريمس يقارعلا ريفسلا ثدحتو

 ةنادا ىلا هباحصا وعدب ةعاقلا ىف عزو نايب يف ءاج
 .برحلا يفرط دض وا عم فقوم ذاختا نود برحلا
 قئاتولاو ةلدالا نم اريثك قارعلا ىدل نا دكا امك

 .برحلل ءىدايلا فرطلا تناك ناريا نا تبثت يتلا

 ةهج ةبا نم قيقحت ءارحال دادعتسا ىلع هنا امك
 تسل ةلآسملا نا فاضأو .كلذ نم دكاتلل ةيلود

 عامطأو عارص ةلآسم يه امناو ةيفئاط وأ ةينيد

 .ءاطغك نيدلا مدختستو ةيناريالا ةدايقلا اهرربت
 تاقيلعتلاو ءارآلا ضعبل هتشقانم محن ريمس عباتو

 روبعلا ةباوب قارعلا نا دكاف .روضحلا اهحرط يتلا
 نمالا معدي هدومصي وهو .ةيبرعلا ةحاسلا ىلا
 .ةيبرعلا ةمالا ةدارا دسحنو يبرعلا يموقلا

 ينويهصلا نايكلا ةهجاوم يف قارعلا رود لوحو
 يف يقارعلا شيجلا همدق ام مجن ريمس ضرعتسا
 مدقت عنم هلخدت نا فيكو .197 ربوتكا برح
 اذه ىفو .قشمد هاجتاب /ةيليئارسالا» تاعردملا
 ةروطخ ىلا ينويهص لوؤسم ريغ حملا قايسلا
 تناك كلذل .همدقت فقو ةرورضو .يقارعلا شيحلا

 ةيروحملا ةيضقلا نع قارعلا لغشل ةلواحم برحلا

 قوقح لوح لاؤس نع حجن ريمس باجاو
 نييرصانلا نم ةطلسلا فقومو .قارعلا ىف ناسنالا
 يف ناسنالا قوقح مارتحا ىلع ددشق نييعويشلاو
 يجراخ ودع عم ةهجاوم خانم لظ ف قارعلا
 ةودنلا هذه نا فاضاو .ةديرعلا ةمالا فدهتسي

 دحتت نا اهيلع .ةيمدقت ةيموق ىوق نيب اراوح ربتعت
 عساو يريهامج دشح ربع برحلا فقول اعم لمعتو
 - ةيبرع برح ىلا برحلا لوحي دشح .ناودعلا دض
 ىلا ةيبرعلا ىوقلا لك اهيف كراشت نا ىنعمب ةيناريا
 ماظنلا فقوم ريغت كلذ يف انحجن اذاف ,قارعلا بناج
 ال مكحو ةسايس لاجر ناريا ماكح نال .يناربالا
 اذه لثمل مهكاردا ناف يلاتلابو :نيد لاجر درجم
 .عجارتلا ىلا مهب عفديس لوحتلا

 دكا برحلا نم يملاعلا ماعلا يارلا فقوم نعو

 بناج ىلا فقب يملاعلا ماغلا يأرلا نا مجن ريمس
 ىلا ةدوعلاو برحلا فقو ةرم ريغ ضرع يذلا قارعلا
 دهجلا نم ديزم لذب بولطملا نكل ,ةيلودلا دودحلا
 لاجم ىلا قارعلا عم يملاعلا قطاعتلا جرخي يك
 .ةكرحلاو لعفلا

 دكا ةنسرعلا ةمالا ُْق ةيناردالا عامطالا لوحو

 ةينويهصلا كراشي ينيمخ ماظن نا مجن ريمس
 .يبرعلا نطولا يف امهعامطا ةيملاعلا ةيلايربمأآلاو
 ناشي تاراعش نم يناربالا ماظنلا هعفرد ام لكو

 ليلدب ليلظتلاو ةياعدلا ليبق نم وه .,سدقلا ريرحت
 نارهطو بيبا لت نيب ديازتملاو رمتسملا نواعتلا
 رضح هنا ىلع ديكاتلاب هثيدح مجن ريمس متتخاو
 ركفلا يف هل ةوخا رواحي يموق يبرع نطاومك ةودنلا
 اههجاون نا بجي يتلا ةيضقلا ناو :نطولاو
 نع عفادنو .برحلا هذه فقون نا يه نييموقك
 تايناكما ةفاضا نم نكمتن يكل ةيبرغلا ضرالا
 .نيطسلق ةيروحملا ةيضقلا ىلا قارعلا
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 ”ةيليمازؤتالا ؛ ةراقسلا

 هرهاقلاب

 ةيسارحلا دب 000-57

 دابحلا ةداقنم

 0 - يصضشلا

 يي

 يفك د ةرقاقلا

 ةيرصملا ةطرشلا تقلا يذلا تقولا يف
 ةلواحم ْف نيكرتشملا دحأآ ىلع ضيقلا

 ف هثالمز نم ةعومجمو .اشاب وبأ لايتغا | >]
 ل ةعبات ةرايس تضرعت .داهجلا ميظنت
 قيرطب اهريس ءانثا صاصرلا نم لباول ةيكريمالا

 امم  يداعملا ةيحاض نم برقلاب لينلا شيئروك
 تاباصاي ةثالثلا اهباكر نم نينثا ةياصا نع رفسا
 ةرايس يف رارفلا نم نومجاهملا نكمت امذيب ؛ةفيفط
 اهنولقتسي اوداك

 نييسامولبدلا ةرايس ىلع موجهلا تيقوت
 ةينمأو ةيسايس لعف دودر هل تناك نييكريمألا
 ةثالث نم لقأ دعب يتأي موجهلاف ,ةيمهالا ةغلاب
 ضرعت يتلا حلسملا لايتغالا ةلواحم ىلع عيباسا
 .قدسالا ةيلخادلا ريزو ايشاب وبأ نسح ءاوللا اهل

 اذه .ةيناملالا تابفتسملا دحأ يف انلاح جلاعب يذلا

 مادخحتسا نا ىلا دفاصالاب .ينمزلا براقتلا

 موجهلا ىل اع دمتعي ًايراقتم ًايولسا نيمحامملا

 لكش .ةقورسم نوكت ام ةداع .ةرايس يف رارفلاو
 اهدشنب يتلا رارقتسالاو نمالا ةلاحل اديدهت

 .ةلحرملا هذه ف مكحلا

 . فدهتسي ريخالا موجهلا ناك ,ىرخا ةيحاف نم

 ةمالس يف ككشب امم :؛ةيمهالا نم ةريبك ةجرد ىلع
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 ةيكربمالا ةراقسلا+ اهغدتت يتلا هب ةدنمالا عح

 «نمانلو سيئد, ل ةصصخم ةراسسلاف .ةرشهاقلاب

 ىلع فرشملاو .ةرافسلاب يميلقالا نمالا لوؤسم
 ندرالاو رصم يف ةيكريمالا تارافسلا نمأ
 هقيرط يف .ةيمويلا هتداعك .زمايلو ناكو .نادوسلاو
 هذهو ؛ةرافسلا رقم ىلا يداعملا ةبحاضب هلزنم نم

 لك حابض نم ةعباسلا يف اهعطقب ةيمويلا ةلحرلا

 «يكوه نوج+ هيئان هقيرط يف طقتلب نا دعيو .موي
 نع فشكي مل ةراقسلا ف رخآ ًايرادا ًاطباضو
 .ةميسا

 ةلحرلا دذه اوبقار نيمجاهملا نا حضاولاو

 يف عراوشلا ولخ اولغتساو .ةمظتنملا ةيمويلا
 كلذل .ناضمر رهش يف ةصاخ .ركبملا حابصلا

 امو .نمايلو سسيدد ةرايس روزم مهترايس ف اورظتنا
 اهيلع اوقلطاو اهقيرط اوضرتعا ىتح تبرتقا نا
 ربع رارقلاب اوذالو :ةيلا ةيقدنب نم صاصرلا
 اذه يف ًايلاخ ةداع نوكي يذلا ملاس حالص قيرط
 | . تقولا

 .هقده نع الضف .هتعرسو موجهلا تيقوت
 ةفرعمو . ذيفقنتلا ف ةقدو . مكحم طيطخت نع فشكد

 ةيكريمالا ةرافسلاب نيلماعلا تايصخشب ةحضاو
 ةهعامج ىلا نيبقارملا راظنا تهحتا كلذل . مهفئاظوو

 تايلمع ثالث ذيفنت اهل قبس يتلا .رصم ةروث,
 ا١وؤم5 :لملَع :84 ماوعا لالخ هسفن بولسالاب

 نايكلا ةرافس يف نيلوؤسم لايتغا تفدهتسا

 ةعامجلا نالعا لكشب مل انه نم .ينويهصلا
 .ةذحافم ةبأ ثداحلا نع اهتدلوؤسم

 اابجلا مظنتو رصم ةرون
 دوجو ال هنا دكؤت ةيرصملا نمالا ةزهجا نكل
 نا ىلا ءارآلا ضعب ليمتو .رصم ةروث ةعامجل
 ىوس تسيل ةعامجلا مساب تعقو يتلا ثداوحلا
 ليومتلاو معدلاب اهفلخ فقت امبر ةيدرف تايلمع
 .ةيبنجحأ 0

 يف ةفثكم ًادوهج ةطرشلا لذيبت :لاح ةبا ىل

 كرت نود ةيلمعلاب اوماق نيذلا نيمجاهملا نع حبلا
 ىقلملا دوهحملا نم فعاضي امم .مهيلع لدت راثا ةبآ

 ةمظنم عم نولماعتي مهف .نمالا لاجر قتاع ىلع
 وا ةخضاو ةيسايس ةيوه اهل تسيل .ةلوهجم
 كلت نم دمتسم اهنغ فرعي ام لكف .يسايس خيرات
 اهتايلمعب مايقلا بقع اهتردصا يتلا تانايبلا
 سكعت تانايبلا هذهو .ةنباهصلا دض ثالثلا
 ينطو ٌسحو ةيمالسا ةحسم هيف ًايرصان اهجوت
 ديفيد بماك ةيقافتاو ينوبهصلا دوحولل داعم

 .عييبطتلاو

 فلتخي ةلوهجم ةمظنم عم لماعتلا نا كشالو

 تتبت يذلا داهحلا ميظنت عم قباسلا لماعتلا نع

 ءانضعاف - ءاشأاب ويا ىلع موجهلا نع ةحيلوؤبسفم
 ىدل تالجس مهلو .مهبلغا يف نيفورعم ميظنتلا
 تدافا دق تالحسلا هذه نا وديسو .نمالا رماود

 نم ةعوفرملا تامصبلا تقباطت دقف .نمالا لاجر
 ميظنت ءاضعا دحا فلم ىف تامصب عم ثداحلا ناكم

 لايتغا باقعا ف هلاقتعا قيس دقو :داهجلا
 اكرتشا نينثا ناب فرتعا دقو . ١5/١ ماع تاداسلا
 ضبقلا يقلأف ءاشاب وبأ لايتغا ةلواحم يف هعم
 ةيضقلا بناوج لامكتسا ةطرشلا عباتتو .امهيلع

 يف راعتسا دق داهجلا ميظنت نا هابتنالل تفاللاو
 .رصم ةروث ةعامج بولسا اشاب وبأ ىلع هموجه
 ..نيتعامجلا نيب ةقالعلا لوح لؤواستلا ريثي ام وهو
 درجم مأ ةيسايسو ةيميظنت ةرشابم ةقالع يه لهو
 تايلمعب مايقلا ىلع هتردق تبثا بولساب رثأت
 .ةحجان لايتغا

 تحبصا اهريخغو تالؤاستلا هذه نا عقاولاو

 مامتها كلذكو .ءرصم يف ماعلا يآرلا مامتها لحم

 تاميظنت هحاوت تحيصا يتلا ةبيرصضملا ةطرشلا

 .ودبس ام ف كلتمتو . اديج ًاميظنت ةمظنمو ةحلسم

 مايقلا لالخ نم رارقتسالاو نمالا برضل ًاططخ
 نينسامولبدلا ضعب لايتغا وا بيرخت تايلفعب

 ةعزع ىلا يمرت تايلمعلا هذه نا وديبو . .بناحإألا

 زاهح ةءافك يف ةقثلا زهو .ةيرصملا ةلودلا ةناكم

 .يرصملا نمالا

 ءارزولا سيئر نم لك ةعراسم تناك انه نم
 ثداحلا راكذتسا ىلا ةيجراخلا رنزوو ىرصملا

 ةموكحلا نا ىلع ديدشتلا عم هنع ادمسر راذتعالاو
 تددش كلذك .ةانجلا ىلع ضبقلل اهدهج لك لذبتس
 ماقرا تلديتساو ةنكريمالا ةرافسلا ىلع ةسارحلا

 تردصو .ةدندج ماقراي اهمدختست ىتلا تارايسلا

 صرحلا يخوتل ةرافسلاب نيلماعلا لكل تاميلعت
 .ردحلاو
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 ١١ ةيباجيالا جئاتنلا لوا ةينالثلا ةمقلا

 عب بب ب خصاددبببب ح>ببيب تا جك

 يقرا برق 4 نوؤش ررحم بتك
 ناضمر رهشو عياض نابل 57 تيسلا موب يف
 ءاينالا ةلاكو تثب تب ةريبحالا همايا يىوطب

 دحا هرظتني نكي مل يذلا ربخلا ةيرئازجلا
 نا عيطتسن الو طابرلاو ةفصاعلا رئازجلا نيب
 ناك ةيدوغسلا ةيبرعلا لهاع دهف كلملا نأب نهكتن
 .هعقوتب

 يركسع ريبسأ 15١ حارس قالطا ديفي ريخلا
 ءاهتا رارق نا ةيرئازجلا ةلاكولا تركذ .يبرغم
 ديع ةيشعو .ردقلا ةليل ةبسانم يف يتأي مهرسا
 اولقتعا ناو قيس ةبراغملا دونجلا نآب ةركذم .رطقلا
 .ةيرئازجلا دودحلل مهقرخ ببسي

 ةرازو نع غالب طايرلا نم ردص هسفن مويلا يف
 حارتس قالطاب برغملا رارق نلعي ةيبرغملا مالعألا

 يف اولقتعا دق اوناك نييرئازجلا دونجلا نم ١5
 امنيح ,1315 ةنس .الاغما ةدليب ةيبرغلا ءارحصلا
 يف ويراسيلوب تاوق بناج ىلا ةيرئازج ةوق تلخدت
 ددصد تناك ىتلا ةيبرغملا تاوقلا دض تاموجه
 بهذلا يداو ميلقا ىلع ةيركسعلا ةرطيسلا

 ىلع فودنت نم ةمداقلا تاموجهلا هجو يف هنيصحتو
 .ةيرئازجلا  ةيبرغملا دودحلا

 ةطقن دنعو .مرصنملا رهسشلا نم 5 نيذثالا مون يف

 بئاجلا نم ةعقاولا .نيدلبلا نيب ةكرتشملا دودحلا

 ةيرئازجلا ةهجلا نمو ؛لاغب جوز» ةلحم يف يبرعغملا
 قرسالا لدابتو ميلست مت يفطل ديقعلا ةيرق يف
 ,نيتلودلل نييرادالا نيلوؤسملا نم ددع روصحب
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 ىنلا يدي ساو ةيمالعإلا وئاودلا مييقحا

 ىل والا ةيباحنالا ةحيتنلا هترينعا ربخلا تلقانت

 نيسحلا كلملا نيد ينالثلا ةمقلا ءاقل نع تدلون ينلا

 نم عبارلا يف دهف كلملاو ديدح نب يلذاشلاو :يناثلا

 وهو .ةيرئارجلا  ةيبرغملا دودحلا ىلع ؛يضاملا رايأ
 يف ةيبترت ىلا ىدوعسلا لهاعلا رداب يذلا ءاقللا

 نيدلبلا نيب رتوتلا ديعصتل دح عضول ةلواحم
 .يوارحصلا عارنلا بندست

 مل ةيئالثلا ةمقلا هذه نا ريكذتلاب ريدجلا نم
 نم .دبي ملو :ةرشايم ةيباجيا ةجيتن ةيا نع رفست
 رئازحجلاو طابرلا نا ءلقالا ىلع .رماظلا ثيح
 هنا كلذ .بيرق مانو قفا ىلا نالقتنتس ةمصاعلا

 ةهبجل يسايسلا بتكملا دقع ءاقللا ءاهتنا درحمب

 ام ةساردل اعامتجا :يرئازجلا ينطولا رترحتلا

 ىلع يبرعلا برغملا يف فقوملا تاروطت» ب يمس
 ديدج نب يلذاشلا سيئرلا ةرايز جئاتن ءوض
 / ليربا رهش نم نيرشعلاو سداسلا يف ايناتيرومل
 رثا ردصو .ةيرئازجلا ةيثالقلا ةمقلاو ,ناسين
 ينعت يتلا ةيلاتلا ةرقفلا هنم فظقتن نايب عامتجالا

 نع (يسايسلا بتكملا) ربعي ذإو ...» . ادنعوضوم
 رئارجلل ترفو دق ةيثالثلا ةمقلا نوكل هحايترا
 قلعتملاو فورعملا اهفقوم نع ريبعتلل ةديدج ةصرف
 لامكتسا قيرط نع ةيبرغلا ءارحصلا عازن ةيوستب
 قح ةيبلت ساسا ىلع رامعتسالا ةيفضت ةيلمع
 دكا :لالقتسالاو ريصملا ريرقت ىف رطقلا اذه بعش

 ال يركسعلا رايتخالا نا ديدج نم يسايسلا بتكملا
 ناو ةيبرغلا ءارحضلا يف مالسلا لالحا ىلا ىدؤي

 يه تاضوافملا قيرط نع ةيسايسلا ةيوسنلا
 ةيرئازجلا ءبعشلا ) ملسلا نامضب ةليفكلا اهدحو

 ١(/,

 فقؤملا نا ةرقفلا هذه لالخ نم نيبل هناو
 يلاتلابو ,لدبت ىندا هيلع أرطي مل يرئازجلا
 يعاسم يف ةلمتف دجت مل, عازتلا يف دهف كلملا ةطاسوف
 نا ىلا ةفاضا .ندفرطلا 0 نيب ي دج براقت

 ةيبرغمب ثبشتملا هفقوم ىلع رمتسم برغملا
 ةلصاومو ةيبارتلا ةدحولا ًاديم ةسادقو ءارحصلا

 قطانملا يف ةيركسعلا ةرطيسلاو نمالا خيسرت
 ةينوؤارحصلا

 ءاهتنا بقع ؛ةيبرعلا ةعيلطلا , يف انبتك انك دقلو
 ًأريثك لوافتلا يغبني ال هنأب ةينعملا ةيثالثلا ةمقلا
 قفا لوح تارشؤم ةيا رفوخت ال عوضوم ناشب
 ام ,ةصاخ ةفصب .هيف فرط ىا ىدل سيلو .هجارفنا

 .يناثلا فرطلا هنع لزانتي وا همدقب نأ نكمي
 كلملا ةردايم نم فدهلا نآب .اديدحت .انلحسو

 ال يكل رئازجلاو برغملا نيب عازنلا قيوطت يه دهف
 ةرشانملا ةيركسعلا ةهجاوملا دودح ىلا لصي

 لامكتسا رثا ةقطنملا ىف مجانلا رتوتلا دعب ةصاخو
 دودحلل مخاتملا سداسلا ينمالا رادجلل برغملا ءانب

 يتلا ةئجافملا ةرايزلا بقعو .اينانيرومل ةيلامشلا
 دودحلا طقنلو .طوشكاونل ديدج نب سيئرلا اهب ماق
 رطقلا عم هنماضت نع اريبعت .تاذلاب ةيلامشلا

 قافولا ةدهاغمب ىمسمب ام راطا يف كلذو يئانبروملا
 .19/1 ةنس ذنم نيدلبلا عمجت يتلا ءاخالاو

 «نذإ :قايس يا يفف ىرن ام ىلع رمآلا ناك اذإ
 ةباجتسالاو ةيرئازجلا ةردابملا جاردا .نكمي
 نا ؟ نيدلبلا ىرسا حارس قالطا نآشب ةيبرغملا
 لالخ نم ًاحضاو وديد امهرذحو نيتمصاعلا ةسابك
 ردقلا ةليل) يناسنا  ينيد راطا يف ةردابملا عضو
 عيبستب نا بغصلا نم راطالا اذه نكل .(رطفلا ددعو

 اهبعوتسيو ىرخالا عازنلا اياضق لك لمشيل
 كئاشلا فالخلا ع وضومف .اهيلع زفقلا وا اهديدبتب

 نيب ةرشابم تاضوافم ريغب لبقت ال رئازجلا .وه وه
 امامت ضفري برغملاو .ويراسيلوبلا ةهبجو برغملا
 و «نييلاصقنا» ةباثمب .مهربتعي نم عم راوح يا
 ميظنتل هدادعتسا هناذ تقولا ِق ايدبنم /:ةقرزترم»

 ءاتفتسإلا ةرطسم قييطتو

 لواحب يدجلا نسحلا كلملا ناف .هلك اذه مغر

 رابخالا نت تندحت دفف . ًايلاح زهاجلا راطالا عيسول

 نم نيثوعيم دافبال يبرغملا لهاعلا دادعتسا نع

 ةيسارد ةبغب ةيجراحلاو ةيلخحادلا ةرازو حلاصم

 اميرو :نيدلبلا نيب ةقلعملا لكاشملا ضعب ةيوستو
 نيلوؤسملا عانقا ىلا فدهت ىرخا ةلواحم هذه تناك
 - يبرغملا نواعتلا ءايحا ةرورضب نييرئازجلا
 رارمتسا مغر ةنكمملا تالاجملاو دودحلا يف يرئازجلا
 يجيردتلا شيمهتلا لجأ نم وا .ي وارحصلا عازنلا
 عازدلا اذهل

 عم يرئازجلا بواجتلا رادقم نآلا ىلا فرعن ال
 ىف بلصتملا فرطلا اهيلا رظني ىتلا ةلواحملا هذه

 ةروانم ةباتمب ريرختلا ةهبجل يسايسلا بتكملا
 سيركت ىلا اهيف «قالزنالا» يدؤي نا نم ىشخيو
 ىلع ةحونفم ةيضقلاو ..برغملا حلاصل عقاولا رمالا
 ..لاك لع
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 : دوهدلا نود برعلل ةسارالا روجا ةدايزب ديدجلا رارقلا ةيسانل

 ةيدوهد نيطسلف نا ىلع زكرت ميلعتلا جفانم

 يهيدط رمأ عسوتلاو لزالا ذنم

 ىضاملاو رضاحلا قئاقح هوشب ايفارغجلا باتك
 يمالسإلا :نراتلا نا لوقب خيراتلا باتكو

 ا طقف بورحو تاورغ وه
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 ممم

 رارقلا اهنلغ يت قلهب .ةلالد نم رثكا

 نابكلا ةموكح هتذخحنا يذلا يرصضنعلا

 يف ةساردلا موسر ناشي ارخؤم ينويهصلا
 اومدخ نيذلا بالطلا عفدي ناب يضاقلاو .تاعماجلا

 ارالود ١55٠ لياقم ارالود ١15١ غلبم شيجلا يف
 يلاتلاب مهب دوصقملاو .شيجلا ف اومدخي مل نيذلل
 رارقلا اذه ربعي ةهج نمف .مهدحو برعلا بالطلا
 .ةفطنملا ف عورزملا يرصنعلا نابكلا ىوتحم نع

 ءالؤهل يقيقحلا هجولا يّرعي ىرخا ةهج نمو
 نوفيزيو موي لك ةيطارقميدلا نوعدي نيذلا
 نايك ينويهصلا نايكلا نا لوقلاب خيراتلا
 نايدالا نيب قرفي الو ةيناملعلا ىلع موقي يطارقميد
 .سانحالاوا

 بالطلا ماما تابقعلا عرزل ةنياهصلا ةلواحمو
 ماعلا ذنم ةديدج تسيل ميلعتلا نم مهعنمو برعلا

 ثلثملاو لدلحلا ىف ةينيطسلفلا ريهامجلاو

 زييمتلاو داهطضالا عاونا ىتش هجاوت بقنلاو
 لالخ نم .ديلعتلا ىلع يىلاتلاب سكعنا يذلا
 ةفاقتلاو فراعملا ةرازول ةيشاقلا ةسايسلا
 ىلع الصا موقت ةيفيلعت جمارب اهضرفو.:ةيليئارسالا

 دنم يبنرعلا بلاطلا ىدل يموقلا روعشلا ريمدت

 .ةبعماخلا

 فعاضتم نالطلا لدغ

 ينلا تارييدغخلا لظ يفو .تانيعيسلا علطم ىف

 ةزفق تثدح .«ليئارسا» يف ييرعلا عمتجملا اهدهش
 برعلا بالطلا ددع يف ةريبك اهنا لوقن نا عيطتسن

 مهددع ناك نا دعبف .تاعماجلا ىلا نويستني نيذلا
 ١5٠٠ ىلا ددعلا عفترا . ١14178 ماعلا ف بلاط

 ماعلا ُْق بلاظ 0٠٠" ىلاو 8 ماعلا يف بلاط

 قمل
 ةعماجلا يف برعلا بالطلا ةيبلاغ زكرتيو

 فلآ نم رثكا اهيف دجوي ذإ ,سدقلا يف ةيربعلا
 سردقلا يف نكسلا ىلع لوصحلا ةلوهسل كلذو .بلاط
 د برعلا بالظلا نا فورعملا نمف .ةيبرعلا
 ددع سردنو .يعماج نكس ىلع ةلؤوهسبي نولصحي
 راب تاعماج يف دجوي امذيب .بيبا لت ةعماج يف لئامم

 نيِب نوينختلا دهعمو افيح ةعماجو ةينيدلا نالبا
 برقا بالظلا لكشي كلدنعو «تتلالج 20 يي
 تاعماجلا ٍبالظ ددع نم ةتاملاب ةسمخ ةيسن

 ال © اة حر ىنلبللا ذا



 ملل ىلا ملظ نم : ينويهصلا نايكلا يف يبزعلا بلاطلا

 اهانسق ام اذإ ةلدئصض ةيبسن يهو :ةيليتارسإلا

 ىنونهسحلا نابكلا ناكس عومجم ىلا برعلا ةيسنئب

 ةتاملان ١٠ ب ردقتو

 يف مهتقياضمو برعلا بالطلاب شرحتلا أدب دقو
 .ةيردعلا ةعماجحلا يف ةلينق راجفنا 83522 |١ اول ماعلا

 ىلا ءامتنالا ةمهتب مهنم ريبك ردع لاقتعا اهدقعا
 .ةينيطسلفلا ريرحتلا ةمظنم

 ةيبالطلا رطالا تاآدب تانينامثلا ةيادب فو

 اهسيفن ضرفيو .روهظلا ىف ةلعافلاو ةمظنملا 00

 تسيسآأ دقف . تاعماجلا ّق ةفلتخملا تارادالا ىلع

 ىلع لب تاعماحلا تاطلس اه َقرْخَعَت مل ناجل ةدع

 تاسرامم عيجشتي كلذو ,اهتيراحمب تآدب سكعلا
 رخاوا يفف .ةيباهرالا نيبشاقلا دوهنلا تالطل

 ةئ وؤمدلا تاءعادتعغالا ةحوم تدادزا ١41 اعلا

 تاعومجم تمحاشو .ىرعلا ةيلطلا دبنصض ةمظنملا

 يصعلاب ةسشسافلا ؛لئتسساك: ةكرح نم ةريبك

 ثآدب امك ,برعلا بالطلا ةغرافلا تاحاحزلاو

 عم نؤاعنلاب ناك ولو ىتح دقعي رمتؤم لك ةمجاهمب
 .. ةيطارقميدلا ةيدنالطلا ىوقلا»

 تاعماجحلا ىف ةيبرعلا ناجللا لمعتو

 ةيبرغلا ةغللاب تارشن رادصا ىلع :ةيليئارسالا.

 وحال انوربلنا؟ لين - 1

 ددجلا بالطلا ةدعاسمو .ةعماج لك نيناوق لوح
 تابسانملا يف ةكراشملا كلذكو .مهقوقح مهف ىلع
 .ضرالا موي لثم ةينطولا

 هترقا يذلا ديدجلا نوناقلا نا ركذلاب ريدجلاو
 تاعماحلا ةرادا تناك ةينويبهصلا ةموكحلا

 ١9486. ماعلا ف هتنيت دق ,؛ةيليتارسالا١ دهاعملاو

 ةمدخلا يهدي يدلا يدوهبلا بلاطلا حئمبي كلذو

 ةيلطلا لاضن نا الا .ايازملا نم دندعلا ةيركسعلا

 .يرصتعلا رارقلا اذه طاقسا ىف حجن اهموي برعلا
 يتلا ةيساردلا حنملا دوهبلا ىقلتي ىرخا ةهج نم
 كلذو :ةساردلا فيراصم فصن نم رثكا يطغت
 .شيجلا يف نومدخي مهنا يهو اهتاز ةجحلا ببسب
 عفاودلا يهام : وه هحرطن نا بجي يدذلا لاوسلاو

 ؟ ةححلا دذشه ءارو يفنخت ىنلا

 نيدلا .دوهيلا بالطلا قح نم نأ انضرقفا اذإ
 تاونس ةثالث ةدم ينويدهصلا شيجلا ىف نومدحب

 حنمي ال اذاملف ؛ةزيمم قوقح ىلع اولصحي نا
 شنحلا ىف يف مدحب ىدلا ي ودبلا وا يزردلا بتلاطلا

 ؟؛ اهتاذ قوقحلا
 هيضامب فورعملا ريماش قحسا ناب انملس اذإو

 .نوؤناقلا اذه لّتم رقا دق ةيشافلا تراكفاو ىباهرالا

 هيشوم لدعلا ريزو عفاود مهفن نا بعصلا نم ناف
 ناك امئيب .رارقلا قيبطتل ديدشلا هسامحو ميسن
 ةمدخلا ءادا نم برهت دق هسفن ريزولا اذه
 «يابار» نبا هنأ ةجحب /١95, ماعلا ىف ةنركسعلا

 ! نددنيم

 نا ىلع ؛ةيليئارتسالا» ةناءانعدالا تنتحا دوقد

 وهو .اهتينازيم يف ريبك صقن نم يناعت تاعماجلا

 دؤهبلا بالطلا نوكي نا هنم دصقلاو :لطاب ءاعدا
 نود برعلا ءاقباو ,تاعماجلا ىلع ةرطيسملا ةئفلا
 سبل هنع نوثدحتب يذلا زجعلا نا ذإ ميلعت
 هتيطغت ىلا ةموكحلا تيعد نا قيس دقو .اديدج
 ينلا ةدايزلا هنا نيح يف .لكيش نويلم ١٠١ غبلمب

 1 ه نم رثكا لكشت ال برعلا بالطلا ىلع تضرف

 بعاصمب يلاتلاب اهل ةقالع الو ..لكيش نويلم
 .تاعماجلا ةينازيم

 ؟ فوخلا الل

 ددع ديازت نم ينويهصلا نايكلا فوخت مهفلو
 ةعيبط ىلا دوعن ناو دبال نييعماجلا برعلا بالطلا
 جاهنملاو نايكلا اذه يف برعلا هاقلتي يذلا ميلعتلا
 نرع ريتعت «ةيليئارسالا» نيناوقلاف .هنوسردي يذلا
 قبطني ام مهيلع قبطني :«نييليئارسا» دكر اجا
 نوناق لثم حيلعتلا نيناوق ًاعبط اهنمو ؛ دوهدلا ىلع

 .1949 ماعلا يف ردص يذلا يمازلالا ميلعتلا

 نيب لافطالا عيمجل ًايمازلا هبجومب ميلعتلا حبصاو
 نابشلل كلذكو .ةرشع ةعبارلا نسبو ةسماخلا نس
 ةرشع ةعبارلا نيب مهرامعا حوارتت نمم تاباشلاو
 يذلا يمسرلا ميلعتلا نوناق اما .ةرشع ةنماثلاو
 سرادملا تحتيصا دقف 47 ماعلا ىف ردص

 قرقلاو .ةيمسر سرادم هبجومي ةيبرعلا ةينادنبالا
 ىلا مسقنت مل اهنا ةيدوهيلا سرادملا نيبو اهنيب
 ددعت مدعل كلذو :ةيندم ىرخاو ةينفيد سرادم
 سرادملا يناج ىلا تاشن نكل .اهيف تامهاجتالا
 .ةيحيسم اهمظعم ةصاخ ةيبرع سرادم .ةيئادتبالا
 «ناكسيسنرفلا» لثم لثم تابلاسرالاو سئانكلا عبتت

 ْق ؛:ةيسكذوترالا» ةسيردملا وا ,ةرصانلا ِّق تانىلل

 ةفاقثلا ةرازو فارشال عضخت اهلك يهو ٠ .افدح

 ةيا ىقلتت نا نود اهجاهنم قفو ريستو فراعملاو
 .ةرازولا نم ةيلام تادعاسم

 مهنم ةيبرعلا ةيمسرلا سرادملا يف نوملعملا اما
 الا ,نوهبلا نيملعملا نأش مهناش نويموكح نوفظوم
 يف نيلهؤملا ريغ نيملعملا ةبسن يف اعافترا دجن اننا
 رثكا تاونسلا ىدحا يف تغلب نإ .ةيبرعلا سرادملا
 سرادملا ْف ميلعتلا رخآت رس فشكي اذهو 5٠/ نم
 ٍِق حاجنلا ةيبسسن ضافخنا يلاتلابو ةيبرعلا
 .ةماعلا تاناحتمالا

 حضاو لكشب اهيف ىرنف ةيميلعتلا جهانملا اما
 :ةينويبهصلا فادهالل يبرعلا ميلقتلا عيوطت

 ىدحو تادنعامتخالاو خيراتلا بدك اصوصضخ

 ىلع خيراتلا سيردت انذخا اذإو .ةيمالسالا ةيبرتلا
 ةساردب أدبي يبرعلا بلاطلا نا دجن .لاثملا ليبس
 ينادتبالا سماخلا قيشللا نم ًارابتعا عوضوملا اذه

 ةسارد لكشتو .عوؤبسالا ُْق ةدحاو ةعاس ةدملو

 امك (!) ررقملا جاهنملا ثلث ميدقلا نييناربغلا خيرات
 يف ةايحلا روطت لثم .جاهنملا تاعوضوم ةيقب سردت
 نم ةيبرعلا ةريزجلاو طسوالاو ىندالا قرشلا
 ةسارد يف الثمف .نيطسلف يف دوهدلاب اهتقالع ةيواز

 عم جاهنملا زكري ؛ميدقلا ةيبرعلا .ةريزجلا خيرات
 بونجلا يف ةرهزملا ةيدوهيلا تانطوتسملا راشتنا
 اما .ةرونملا ةنيدملاو ربيخو تومرضحو نميلاك
 ةدملىطعيف سداسلا فصلا يف خيراتلا ةدام جاهنم

 ا ا/ _ !ةملال ناريزح 5١5-8 ددعلا  ةيبرعلا ةعيلطلا



 ةرركتم دوهيلا نيفرطتملا تاموجه

 يمالدسالا حيراتلا لمشيو عويسالا ُِق مكب

 بورحو تاوزغ نع ةرابع هنأكو ضرعي يذلا
 يو هنف 1 و دبانو 9 ىرخالا عم دص 5-0-6

 عيرالا تافالخلا ىلع دئكرقلا جاهنملا 0

 زارباو. ةيسايسلاو ةيفاقثلا تالاجملا يف برعلا نيبو
 نايدالا لهاحت عم نيطسلف يف ةيدوهيلا ةيصخشلا

 ىلع تابعامتجالا بتكو حيراتلا ميلعت زكري : ينانلاك

 ذنم ةيدوهي ضرا نيطسلف ناب يبرعلا بلاطلا ماهيا
 عيمخ يب يدعي مه .ةدع لجاسوب كلذو .مدقلا

 ةقالع راجيا .ةلواحمو .(الثم ناسيب نم الدب
 نيبو نيطسلف يف ةيفارغجلا نكامالا نيب ةيحيرات
 ةيدوهتن نيطسلف نا بلاطلا سردي امك .نييناردعلا

 ناو اهنونطقي اوناك نيذلا مه دوهبلا ن ناو مدقلا ذدم

 متتو ! ةارغ اهوءاج برعلاو نامورلاو نييطبريبلا
 :لدئارتسا» اناوخل يبرعلا بلاطلا ةيسفن ةئيهت

 .يعيبط رما عسوتلا اذه نا هل لاقد و ؛:ةبعسوتلا

 برعلا نآش نم طحلا ىلا جاهنملا هجوي كلذك

 مهتافالخحو مهرخآت راهظاو .انداصتقاو انعامتجا

 .هموقيو هسفني يبرعلا بلاطلا ةقث فاعضأو

 ىوتسم عفر ىلع لمعت «ليئارسا٠ نا ىلع ديكأتلاو

 ١ 1/ ناريزح - ؟١* ددعلا  ةيبرغلا ةعيلطلا 8

 ايفارغجلا باتك يف أرقن الثم .اهدنع نيميقملا برعلا
 ريغ ًاتويب ةداع ةيبرعلا ةيرقلا يلاها نكسي)
 ليئارسا يف ةيبرعلا ةيرقلا تمدقت دقو ...ةبترم
 .(اظوحلم ًامدقت

 جهانملا يف وهف ينؤيهصلا  يبرعلا عارصلا اما

 بجن .يلاتلابو .ايسايس وا ايموق سيلو ينيد فالخ
 «ليئارسسا» نال :دوهبلا برعلا نيب تافالخلا ةلازا
 لوانتيو (!) ناددالا عسمج شياعتل ىلاثملا ناكملا يه

 ناو ةصاخ .زوردلا ىلع :ليئارسا. فطع جاهنملا
 مل بادتنإلا يااا ةينامثعلا ةيرونطاريمالا
 «ليئارسا» نكلو .ةلقتسم ةفئاطك مهي فرتعت

 يرابجالا ديدجتلا نوناق قيبطتي كلذو مهب تفرتعا
 .19١ا/ ماع زوردلل ةيسنلاب

 قوفت راهظا وه ٠ .ًاثيدخ ًافده جهانملا ىسنت الو

 ةنهم رايتخا نع ثيدحلا يفف .يبرعلا ىلع يدوهيلا
 سدنهملاب بجعم هنا دمحا ذيملتلا ركذي» ذيمالتلل
 يذلاو .اريثك مهروزي يذلا نولأ ومولش يدوهبلا
 ؛ ! دمحا تدب ءانبل ميماصتلاو طئارخلا دعا

 «؟ هجنن نيأ» باب تحتو هسفن عوضوملا نعو
 نهملا ىلع زكري .اهراتخت يتلا ةنهملا يه ام يا
 ذاتسالا نا اهاوحف ةصق درتو :ةبودبلاو ةبعانصلا
 هعنقاو .فصلا يف برعلا بالطلا دحا دلاو عم ملكت

 ةعماجلا نم الدب ةيعانص ةسردم ىلا هندا لاسراب
 عيجشتل كلذو اهيحي هنألو .شكا هديفت ىلوالا نال
 يف ةقوحسم ةلماع ةقيطك ءاقيلا ىلع برغلا بالظلا
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 :يليئارسالا» عمتجملا

 ةحاحلا كيلا خالمسإا

 نا ظحالنف ةيمالسالا ةيبرتلا جاهنم يف اما

 زكرت ةراتخملا ةيوبنلا ثيداحالاو ةميركلا تايآلا
 دقف .طقف مالسالا يف يبيذهتلا يقالخالا بناجلا ىلع
 .دريغو .داهجلاب قلعتت يتلا تابآلا نم جاهنملا الخ
 ردلاو ةالصلا عوضوم جلاعت يتلا تابآلاب يفتكاو

 ةروصب كلذ لك .دوهعلا ىلع ةظفاحملاو نيدلاولاب
 يفو .طقف ةيفيقثت ةدام يمالسالا نيدلا نم لعجت

 مدع ىلع جاهنملا صرحي ةيوبنلا ةريسلا عوضوم
 ةوعدلا ةيادب يف دوهيلاب نيملسملا ةقالعل ضرعتلا

 بتاكلا يفتكيو .اهنم دوهيلا فقومو ةيمالسالا

 ةيوناثلا ةسردملا ىلا يبرعلا بلاطلا لوخد اما
 ةرازو اهمظنت ةصاخ تاناحتما زايتحاب طورشمف
 برعلا بالطلا ددعغ نا ظحالبو ةفاقثلاو فراعملا

 نم ريثكب لقا ةيوناثلا ةسردملا يف نولبقي نيذلا
 ءالؤه ىتحو .ةيئادتبالا ةلحرملا ةياهن يف مهدادعا
 ةسردملا ةياهن ىتح مهعيمج نورمتسي ال نولوبقملا
 ناف ةيوناثلا ةسردملا يف ميلعتلا جاهنم اما .ةيوناثلا
 لكشي ثيدحلاو طيسولاو ميدقلا نييناردعلا ميرات

 الا يبرعلا خيراتلا لكشي ال امنيب ؛هنم ربكالا مسقلا
 ضرع ءزجلا اذه نا ىلا ةفاضالاب .اطيسن اءزج

 .ةهوشم ةقيرطب
 نيذلا برعلا ةبلطلا ادب ىرخا ةهج نم

 (ايرولكبلا) :تورغبلا» ةداهش ىلع نولصحي
 ه5 ةيساردلا ةنسلا يف مهددع ناك امنيبف .ديازتلاب
 5١١ ىلا ددعلا اذه عفترا ,طقف ًابلالط 7.1451
 ٠ه ماعلا يفو 1517١. - 59 ةيساردلا ةنسلا يف ًابلاط
 ْف ايلاط ٠١١ ىلاو 8١" ىلا ةيناث عفترا 19375
 ماعلا ايلاظ 7٠٠١ و 91١/ا/ 7/5 ةيساردلا ةنسلا
 طيحملا يف ميلعتلا نا ىنعي ال كلذ نكل .ىضاملا

 نيبو برعلا بالطلا نيب ةوجفلا للق دق يبرعلا
 نيذلا دوهيلا بالطلا ددع غلب دقف .دوهيلا بالطلا
 نمو .افلأ 4٠ نم رثكا ةيوناثلا ةداهشلا ىلع اولصح
 برعلا بالطلا ةيسن نا دجن تادتاصحالا لالخ
 فص رخاآ وهو .رشع يناثلا فصلا نولصي نيذلا

 5١.,/ مهنم حجن ٠”"/. تغلب .ةيوناثلا ةلحرملا يف

 تاعماجلا ىلا لوخدلاب مهل حمسي نيذلا مهو .طقف
 ىحيرخ نم ىناثلا فصنلا اما .نيملعملا رود وا

 ءانبلاك ةيودبلا لامعالا ىلا نوهجوبف تايوناثلا
 لامكا ةينما نم حهمرحب امم ,تاعانصلاو لقدلاو

 .ةساردلا
 روجالا ىف زيمب يذلا ديدجلا رارقلا ناف ...ًاربخاو

 يف ةيركسعلا ةمدخلاب اوماق نيذلا نيب ةيعماجلا
 نوكي نا نكمي .مهاوبس نيدو ؛يليئارسالا» شيجلا
 لقنلا تالفاح روجحإ يف لئامم زييمت ىفلا الخدم

 وهو . .تارئاطلاب رفسلاو .امنيسلا رودو .معاطملاو
 .ينويهصلا نايكلا لثم ةلود يف الا ددجن ال رما

 ددع فقت نا ةيرصدعلل نكمي له .ايقيرفا بونجو
 1 قت

 لصاو وبأ بيهو
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 اناداقل

 ةيسئرف ةيجيتارتسا ةءارق
 ةدئادفوسلا ةيكريملا تالامتحالا يف

7 1 
 11 مدد هلأ مدع انقملا جل 0 لآ 8

 م 1 ةويجحجحلا دكا
 ن ني

 ة ةريطخ يلو دل 5 اردتسالا ةيعل
 يفارغلا ىوجلا قوفعلاو .

 .يسدرقلا ىجينتارتسالا ريبخلا رطاسشمب ال أ لاي

 تايالولا نا نيلتئاقلا ىآر اولاغ رييب لارنجلا
 يف :كراتس. ةطاقرقلا ةثداح دعبو .ةدحتملاا |
 ىصقالا دحلا ىلا احلت فوس . يىبرعغلا ج عيالك دانس

 زواجتتل .ةقطنملا يف رشابملا ىركيسلا نر وسككتلا نم
 قف .اهر وضح عيملت ديعتو :ىلوا ةلحرم يف .ةمدصلا

 تمت ال تاهويرانيسلا هذه نا لوقيو ةقحال لحارم
 .ةلص ةبآب ىجيتارتسالا  يركسعلا ملعلا ىلا

 ىلع هل ةيرهوج تاساكعنا ال ثدح ام ناب ملسُيو
 ةقيرط» ىلع 3و :عيلخلا يف ةمكرسألا ةوقلا محح
 زكرتي دق لب .ةيتالمعلا اهتقاطو .اهراشتنا
 جردت كلذل وهو .ةينقتلا بناوجلا ىلع ساكعنالا

 ىلع ةيقابلا . حجيلخلا يف ةيكريمالا ةيجيتارتسالا

 يئقتلا سزدختلا راطا يف :كراتس. دعب .اهلاح

 قا تركسعلا يدحتلا سنلو .يجولونكنلاو

 رابتلا سكع حيبسبي هلعلو جيلخلا يف يسابسلا

 ءاربخلا نم ديدعلا تاعلاطم فرحي يذلا

 انوا ور“ نورا ؟بخرنا 9

 ,ةيسرافلا ةيروطاريمالا» ف قف 7 ةذخي نرحل ادم

 ةبحاوملل الحاغ ادح عضي ينيمخل ءرجافملا لدحرلاو .٠

 ة.تاداحتلا ُْق اويسملت نيذلا نسكرتمالاو ناديوروالا

 ىلا ةدرابلا ةيركسعلا ةلاهلا نم الوحت ةفدضصلا
 تآرق» : انل لوقبو .ةيهتلملا ةيركسعلا ةلاحلا

 ثداح لوح .ةيفاحصو ةنركسع .ةفلتخم تايراقم

 خ وراصب تبيصا يتلا .كراتس. ةطاقرقلا
 تابراقملا دزه نا .عقاولاو .ىقارع :تيسوزكا.
 ل يدناو .ةبعقاولاو ةنملعلا ةدءارقلا ىلا ترقتفا

 ةظحل .هتحادف نم مغرلا ىلع .ثداحلا ىف ىرا

 جاردتسا ةظحل اهلراقت .ةبكربما جاردتسا

 يف سيل وه امم لصحي .ذئدنعو .ةيتايفوس
 .هلك ملاعلاو طسوالا قرشلا عضب يذلا نابسحلا
 كلت نم رخسا ينناو .ىريكلا تالامتحالا فك ىلع

 تبدضا .:كراتس» نا ةلئاقلا ةيكريمالا تاقيلعتلا
 تاظاقرف اهيلع هتزكر يذلا يرادارلا ىمعلاب
 قى ىفختت وا .جيلحلا ىلاعا يف لوجتن ةيتايفوس

 درلا ىلع اهتقاط ليش يدلا رمالا .ةيناملا هيوبج

 نع ثحبت ةيفاحص تاداهتجا نع ةرابع هذهف

 تكككيديي

 ةحلصم ىه نبا ىرا ال يمنأو .يمالعالا ...ي ودلا

 هذه يف .نييكريمالا ىلا ةبرض هيجوت يف تايفوسلا
 برح رصح ىلع مهنيب قفاوت روليني ثيح .ةظحللا
 فيظنت ىلع امك .ةنهارلا اهطوطخ نمض جيلخلا

 اوعطق مهنا ينعيو .ةيوونلا عماوصلا نم ابورؤا
 عءابعا نم دهجنرب يدلا حمهافتلا اذه راطا ْق ةفاسم

 تادنفوسلاو . ىرحا انباضق ىلا اوغرفتي يكل ٠ مومشو

 كررت ةيناحم ةوادع اورتشب نا نم ىكذا

 ىدبلا ةلكدش ةراعا ىلا دودسملا حهتاططخم

 .شدنجلا ةينب اهنمو :لخادلا َّق ةسيساسالا

 ىلع الا :ةظحللا هده يف .حملكتي ال فوشتايروغو

 سيئرلا هعم حمعابتب و .حالسسلا عزنو جارفنالا

 ةيرح نامض ىلا سامحب .ردايبب يذلا , ىكربس فال

 كرتشم حيساق ةيرحلا دذهو .جيلخلا ىف ةحالملا

 ..ةداضملا تارشؤملا لك نم مغرلا ىلع

 يهرمتلا رودلاو حالسلا نخ
 رهن ىلع لطملا ةيتكم ذذفان نم درظن حرسو

 يتلا وساد, ةكرشل اعيات ناك يذلا هيتكم نم

 لوتانا فيصر يف رقتسيل جاربملا تارئاط عنضت

 (ناملربلا) ةينطولا ةيعمجلا نم برقلاب .سنارف
 تاسارد ةلجم ريديو .اهتلسمو .در وكنوكلا ةحاسو

 ةيلصف يهو ..كيتيلوبودج» يه .ةيجيئاردسا
 قرشلا يف نمالا اياضق يف نيثحابلا رابك  بطقتستو
 يا ىلا : هل لوقاو .ةينيتاللا اكريماو ايبساو طسوالا

 ْف مهرود ةعجارم ىلع نييكريمالا زفحت فوس دح
 قعاصلا عدرلا ىلع مئاق روضح ةغايصو ةقطنملا
 ةداعا ىلع مالكلا ركبملا نم١ : بيدجيف ,فطاخلاو

 جيلخلا يف ةيكريمالا ةينمالا ميهاقملا يف رظنلا

 تبسلو ةننئقت :يسآر يف .ةحورطملا ةلأاسملاو

 يف ةييرحلا جاهلا ريصعف قلعتتو ,ةيسيايس

 ملعلا نع امك .اهتيوه نع رظنلا ضغب .راحبلا
 ةيلمع ذنم اهسفن تحرط ةلأسملاو هعفرت يدلا

 نم وفظنو . ١ اولا ماع يسلطأإلا بوثج ىف ؛ ,دلقس»+

 لالخ نم ..كراترس عم حطنسلا ىلع دنيدح

 اميفق .اماع ١5 هرمع خ وراصو ,«تيسوركاد

 ثندح داتعي ةزهجم اهنا ىا .انس رغصا ةطاقرفلا

 اهروحمو .ةنهارلا ةدحيتارتسالا ةلداعملاو .دقعمو
 لثم ةروطتملاو ةثىدحلا تالئاقملا نبب ةجوارملا

 ىدملا ةديعبلا خيراوصلاو .اهريغو :جاريملا,
 .ةمئاعلا جراوبلا ةيلاعف تلش دق .ايتاذ ةهجوملاو

 ,ةلداعملا هذه ىو .ىرابحالا توملاب اهيلع .تمكح

 عالقلا» راصنا نا ىتح ...ةريبك ةيلاكشا زكرتت
 ىلع اهتيلباق نم نودكاتي اوأدب . ةمناعلا ةيركسعلا
 تافصضاوم كلتمي حالس نع نوتحييو .بطعلا

 وا .خيراوضلا ماما ربكا ةناصح عم .اهتاذ راحبالا

 ةيكريما براجت نع انه فشكاو .اهنم ديدجلا ليجلا
 .«تيسوزكالا» ريوطتل ةيسنرف  ةيتايفوس -
 نا ملعلا عم .ةيريمدت ةوقو ءاضم رثكا هلعجو
 .. دلقيس. ىلع زهجا يذلا وه ,ميدقلا /تيسوزكالا.
 نيب مئادلا قابسلا نم ًاقالطناو ..كراتس» ىلعو
 -<4 نا دقتعا .عردلاو فيسلاو .عافدلاو موجهلا
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 هذه يف .قدسلا طاقن لجسي يذلا وه فيسلا ل

 .هتاقدشمو ؛تيسوزكالا» ردع ٠ .عردلا ىلع .ةظحللا

 .هل يجذومن فده ةيبرحلا جراوبلا حيفصتو
 نم ددع ليهات ددص يف نيبيناطيربلا نا تملعو

 ةيندعم عطقب اهديوزتو .ةيركسعلا مهجراوب
 .هصاصتماو .اهفدهتسي يذلا خ وراصلا ليلضتل

 ثيحب ءاكذلا نم خ وراصلا سآرو . اوقفود مل حهنكل

 .نئامكلا نم مغرلا ىلع .فدهلا بيصي هنا

 ندعملا» ةينقت لالخ نم .ًاضيا اولشف نويكريمالاو
 ىلع مث .«دلفيش» نتم ىلع هوربتخا يدلا ::يفاضالا
 رداق ديدجلا تيسوزكالا نا ينيقيو .:كراتس» نتم
 تاطاقرفلاو جراوبلا نبب .فادهالا نيب زييمتلا ىلع

 طقتلي نا نم دبالو .ةيندعملا ليلضتلا قيدانصو
 و «دلفست» سؤرد ةيرحبلا تايجيتارتسالا ءاربخ
 ةرذاحمو ,ةينقتلا مهقاسنا ةعجارمل «كراتس»
 لاؤسلاو .ًالبقتسم .اهتاذ .ءاطخالا يف عوقؤلا
 نم ما ةمئاغ ةيرحبلا عطقلا رمتست له : ريبكلا
 لعفي امك ؛ءاملا حطس تحت صوقت نا لضفأإلا

 يف تاصاوغلل ةيولوالا نوطعي نيذلا تايفوسلا
 ةعجارملا هذه .ةيموجهلا  ةيعافدلا مهتاموظنم
 يف ؛ةتسلا مايالا برح» لالخ يف تأدب ةيساقلا
 رمد يذلا سكيتس خ وراص عم . 19517 ناريزح

 خوراص ؛سكيتس. و ..ةيليئارسا» ةطاقرف
 ناكو .مهفده اوققحو ءنويرصملا هقلطا يتايفوس
 .ةمئاعلا ةيرحبلا عطقلا بطع ةعرس ىلع راذنا لوا
 لمحبي .ثلاثلاو .:دلفيش» هتلكش .ىناثلا راذنالاو

 ةراحبلا نا عبطلاب . جيلخلا دايم يف .:كراتس» مسا
 رتكا حرطا انهو .قامعالا ىلع ءاملا حطنس نورثؤد

 اهيلع نهارت يتلا ىودجلا لوح ماهفتسا ةمالع نم
 ةقاطلاب ناريست تارئاط يتلماح ءانب نم اسنرف
 ,.ةيلابخ ةفلكت نايبضتقت امهنا ًاصوصخ ةيوونلا

 ةقزدملا - رؤضحلا
 يف امك .هتسلج يف اولاغ لارنجلا حيرتسي

 رايعمب اهريسيو تاروطتلا سيقي وهو .هتعلاطم
 لخادتلا نم مغرلا ىلع .اهسايس هنم رثكا ىنقت

 ف .يدحتلا رايعم ىسني الو .امهنيب يوضعلا
 نوؤوبكرتمالا ىضم املاط» : لوقيو .هتاذ قايسلا

 مهو .ليطاسالاو جراويلا ةشرو يف تايفوسلاو
 ال اسنرف ناف ٠ اريفو اددغ اهنم نوكلمبد نيذلا

 .ءاخرتسا ةلاح يف فيصرلا ىلع سولجلا عيطتست
 عالطضالاو قانسلا ضوخ ىلا ًاملات درطضم يضو

 ىلا ةحاح يف موملا تارئاط ةلماح يآو .هئتانعأب

 .اهتيامحل تاطاقرفلاو نفسلاو جراوبلا نم ةبكوك
 .رارمتسا يف ةرفنتسملا تارئاطلا بارسا نع الضف

 .ةفوشكم اهكرت يف اطخلا لتمتي . كراتس» ةلاح يفو
 ةيعافدلا تامزلتسملا ىضتقت اميف .ءارعلا فو
 ةلماح ةبا رارغ ىلع .دصرو ةسارح نفسي اهتطاحا
 لك نع ةباجالل ةمخض تاينازيم نم دبالو .تارئاط
 ةرداق .اهدحو ىه .ةينغلا لودلاو .تابلطتملا هذه

 ةينالمع لجأ نم يرورض .رخا طرش ةمثو .كلذ ىلع
 وا .ةقيضلا راحبلا ىف نوكت الا وه .ليطاسالا هذه
 لاجم ثيح تاطيحملا يف لب ؛:ةفاحلا ضاوحالا
 .«كراتس» لثم :ةفوشكملا تاطاقرفلاو .اهل يويح

 ا ة19 ناريزح 51١-6 ددغلا  ةنيرعلا ةغيلطلا 69

7 
 اج وز سووا كو نت نو ذر اذا 1106 ا 4 1

 اولاغ لارتجلا اريل يلو ىتلا «كيتلوب ويج» ةلجم

 .:اهدايطصا

 .هتعلاطمب يسرفلا يركسعلا ريبخلا ثيشتي
 جيلحلا يف «كراتس. ةباضا نا ىري اهنوض ىلعو
 - ةيقارعلا برحلا قايس يف افطعنم لكشت ال يبرعلا
 ىوتسم ىلع افطعنم لكشت ام ردقب .ةيناريالا
 داحتالل امك .ةنكربمالا ةدحتملا تايالولل راذنالا

 ينعي ةيهتلملا ةقطنملا هذه ىف روضحلاف .ىتايفوسلا
 نمالاب راثئتسالاو .ًادحا ىنثتست ال ىتلا ةفزاحملا

 ىلع ةبترتملا بقاوعلاب راتنتسالا لامتحاو فدارتي
 نم هناف .اطخ ؛كراتس:» ةثداح تناك امكو .كلذ
 ةيسئرف وا ةيتايفوس ةعطق ةيا عم رركتت نا نكفملا
 ةنيفس ,تيبسيوزكألا» بيضي امدنعو ؛ةيناطيرب وا
 هنا لوقا داكا لب .ذتدنع ءىطخي ال هناف .ةيناربا
 قطنم وه اذه سيلا .ةيولطملا ةقدلابو :درودب موقب
 ” برحللا

 نا ءرخا ىوتسم ىلع .اولاغ لارنجلا ظحاليو
 نودعيو .كراتس دعب ارذح رثكا اوحبصا نييكريمالا
 تيوكلا عم ىتح .مهتامازتلا ذيفنت لبق .ةرشعلا

 نودرب ال مهو .رمتست ام ردقي ,برحلا فاخت ينلا
 اورفنتسا كلذل .طيروتلا نودشني لب .طروتلا
 نييسنرقلا اوتحتساو .ةقطنملا ف مهءاقدصا
 رباعملا نما ةيامح يف ةكارشلا ىلع نييناطيربلاو
 .تافعاضملا نم افوخ .كلذ انضفر نحنو .ةيظفنلا

 ةديدجلا ةيساسسلا ةلاحلا ىصقت ىف اندهتحا اذاو

 ىعدت .ايتايفوسو ايكريما .اهنا ىرن ..كراتس» دعب
 انوكي هلو .تاروطتلا ضومغو رطخلا ةفاح
 نع اجتنو .ةيلودلا تاقالعلا يف .لبق نم .نيحضاو
 .دمعتم ريغ أاطخ ببسي برحلا يف طروتلا لامتحا

 درمدم جئاتن .انايحا .عبتتست ءاطخا ةمتو

 تاباسح لامتحا وه برحلا يف ديدجلا لوحتلاو

 نم رثكا اوعفدنا نييناريالا نا فيك ائيأرو .اطخلا
 0 واع ةنطاح تال داعم ءارو . .>رم

 ىلا قالزنالا دودح .تارملا صضعب يف اوسيمال .ايضدا

 ةيداقنا تايلمعب مايقلا كشو ىلع اوناكو .برحلا
 يف .قيقد طبخ ةجمردملا تاناسحلاو ةفدصلا نيدو

 .ةهطاقتلا مت ام اردانو .برحلا خانم

 تاراشالا برح ةيمها نم للقي ال اولاغ لارنجلاو
 ىزغملا نم الو .ةيناريالا  ةيقارعلا ةهجاوملا يف
 ىتلا كلت هبه وبي + ؛«لتابسرلا لدانت ١ ل صاخلا

 هلامعتسا قئارطو .ىدملا ديعبلا حالسلا يف لثمتت

 لحآ نم مصحلا اهفصتب ىنلا فورظلا قارتحاو

 امك ,ةيكريمالا ةبوعصلا نا ينيقيو .هب عاقيالا
 يف ةيغرلا مدع يف لثمتت جيلخلا دايم يف ةيتايفوسلا

 ةبيرحتلا ا ددانز لالخ نم .درعصتلا

 ١ ,عقاولا رمالا» ىل اع اقتألا وه ةيسولا لايقبل

 ا كلذ ناك اذا , تاحاقملا طنضو , ودك تاّنسلا

 .طخلا ىلع ديدح بعال لوخد رابتعالا ٍِق ذحألا عص

 دق امك ,نيدكربمالا ببصت دق يتلا .ةفدصلا وه

 مهداداسح نوطيضي نويقارعلا
 طقتلاو اولاع لارنجلا بتكم ُِق نرد فتاهلا

 يىتخلا طئارخلا يف يرظن حرس ال تاملكلا ةحارتسا

 عياسلا نرقلا تامضب لماحلا ناكملا ناردج وسكت
 ٍِق ةيرحبلا تارملل طنارح ةمتو ةتيرامعملا رّشع

 نم رابزو .اهيمسي امك ..ةجاجزلا قدع» وا ملاعلا

 هجاقالا ان لف رشا درم ةاققعبلاو ةيكرمالا ندضتت 33 ةفدصلا
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 ةنسنرفلا دعا وقلاب طؤوحب حهيسالاو ءارمحلا ظاقنلا

 دعب هتملاكم نم لارتجلا دوعيو .ملاعلا يف ةرتاشملا
 .ةيئاضفلا تاعانصلاب قلعتت ةلئسا نع باجا نا

 نم بلطيو .يويحلا هصاصتخا لقح لكشت يشو
 ليجستت ةناهن ىتح فئاهلاب هجاعزا مدع, هتدعاسم
 صيخشتلا ةقد ىلع هصرحب كلذ رريو ..ثيدحلا

 ةفاخ ىلع فقت ةقطنم يف .ينقتلا  يسايسلا
 ىضرتفُت نا اشعسبو قف كيك - هل .ةلقو :تالامتحالا

 يف درو امك :ءجيلخلا برح يف ةدحتملا تايالولا دايح
 يف امك ..تيغ - ناريا» يف ةعلاض يهو .كثيدح قايس
 نايكلا ةموؤطاوتلاو  .عالسلاب مقعلا تاءالبركلا دقر
 لالخ نم ةيبرعلا ةقاطلا فازنتسال ينو يهصلا
 نندقارعلا نا دقتعا ال١ . باحآف ...قارعلا فازنتسا

 - ناريا“ دعب نييكريمألا ىلا زاذنا ةيجوت اودارا
 يف ادب امك ,ةقد ف مهتاباسح نوطيضي مهف ..تيغ
 .ةيلمع ىف نوفزاحي الو .ةيضاملا برحلا تاونس
 امك . دهتارارقب ن ومكحتم لب . كراتس . ةتداح دحجحب

 ىئرا ال يننآو .يركسعلاو يسايسلا نيعضولاب
 . جيلخلا برح يف ةيكريمالا ةيكولسلا ةيقاعم يف ددارا
 ةتداح نإ اطخلا. و ةقدصلا. موهفم ىلع ددسشاو

 .:كراتس»
 نم رخا لاجم ىلا اولاغ لارنجلا عم لقتناو

 .هيق رارقلا تانلاو يجيلخلا عضولا تالامتحا
 ملعلا عفر ىف تيوكلا تاقلطنم فشكتساو

 له - هلاساو .اهتالقان قوف يكريمالاو يتايفوسلا
 يق ةبعرلا ما .رارقلا اده يما يذلا وف نارا نم فؤوخلا
 عصو أ ىقاولا ٍِق دردغصضت كحل نم رطخحلا ريبكت
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 درين فو ةيرزحبلا تاهجاولاو قباضملاو تارمملا نماو

 .ةيئارنالا تاديدهمتلا نم افوخ لب .ىتبوكلا

 ةيتايفوسلاو ةيكريمالا ناولالاب يتيوكلا ءامتحالاو

 ديدست نم ررحي ؛امانب» ملع عفر درجم ثيح
 ةلداعملاو .ةيرحبلا ةراجتلا ىلع بجونت بئارض
 يفو اررسد وس يف ةيفرصملا ةيرسلا يقف اهسملتن .اهناذ

 .ةنامحلا نمؤت حالعا انضيا كانه .ىركسعلا لاحملا

 ذداقتعالاو ةينايقوسلاو ةبكرتمالا حالعالا اهنمو

 ْق . خاقتناال ضرعي اهن سانسف يأ نا وه دتاسسلا

 نم يلا ىمارت امو ادمعتم اهيلع موجهلا ناك لاح
 نيرايجلا نم ةيكاوم .ىلط قوه ةيتووكلا ةطخلا

 نطنشاو ىوتسم واع .ينعب اذهو موحهلل

 هةفد لقت ال .ةدعص تامازتلاب عالطضالا وكسومو

 خ وراصلا ادهو .:" 6 ميراوص ةطساوب ندنل

  دوكس» ب ةينيش ةيئاطيربلا ةمصاعلا ىمدا يذلا

 ىلع افيض لح يىدلاو .عنصلا يتايفوسلا فدع ١

 .مدلتك 6 هلمع عاعشو .نارباو قارعلا نيب برحلا

 ٠ ةلمع عاعشضشو .روطتملا 7*5 سآ ساآ# كانو

 نا ينيقيو قارعلل دوقعم وجلا يف قوفتلا اميف ملك
 خوهفم نا اصوصخ .دومصلاو فدارتن برحلا بسك

 روطت لظ يف ايعقاو دعب مل ةقعاصلا تايرضلا

 ماما .بسنو دودح يف و .ةحوتفملا ةيملاعلا ةناسرتلا
 نيدقارعلا ناشر نا ع اهنلا ةحاحلا باحصا

 معدلا ىلع لوصحلا ىلع مودلا زكرتب نيبناربالاو

 ةينادبملا تالداعملا رولبت دعب يل ودلا يسايسلا
  ايتايفوس اينمض اقافتا اذا ىنعب اذه لهف

 ةيفلخ لظ يف . جيلخلا ىف رتوتلا صيلقت ولع .انكريما

 .ةظحللا دزه ىتح. اولاغ لارنجحلا ببدجت ٠ برحلا

 ريبكت مدغ ىلع نوقفاوتم نويكريمالاو تايفوسلا
 مدع ىلع اصنا نوقفاوتم دهناو .برحلا ةعقر

 لماوع لالخ نم الا برحلا دذه ءىفطنت الو .اهنافطا

 ينعاو .اهيرارمتسالا ولع نورصي نيذلاب ةقالع ىلع
 يديمخل انجافم اليحر لعلو .اهيف ماظنلاو :ناريا
 ةفيلح يهو . ليتارسا نا ريغ برحلل ةياهت عضي
 يناونالا تيزلا بصف دورتك نل ةدجتملا :تايالول
 قارعلا وه اهل ودع ماما سشفنتت يكل . برحلا ىلع

 خدحب دق برحلا رارمفسسا نا ىلا ذراسشالا زم ىل دبالو

 تداعا ْق ةيتابقويسلا ةحلصضملاو ةدكربمالا ةحلصملا

 انهو .,ةيسرافلا ةيروظاربمالا» يف امهر وضخ ليهات
 دريبكلا تاناهرلا عم دريفيصلا تاناهرلا لخادتت

 ىف اهرامتتساو قوفتلا ةعانص ىلع صرحي فرط لكو

 نا اتيات تادو .رخآلا فرطلا .ليخأ بعك؛ برض
 ةتداحو العاف ايوج احالسس نوكلتمب نيبقارعلا

 اذه ىلع دكؤت .اهداعبيا انفشثكتسا يتلا كراتس

 تاحوملل عدارلاو دايضملا ليدبلا وه يذلا ىحنملا

 ةيرشلا

 حابصلا ريثم : سيراب ىف هرواح
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 يسطإلاو وسسرأو يقلح لحب هب دا ضيم نم لاخ ف 3 ةرغجلا

 ل ب

 ةييياحلا ةمقلل يحل ناسيبلا ءاح هب

 / رانأ ةعمجلا مود اهلامعا تهنا يتلا [ ا“

 ريدكلا مجحلا نم ةحفص 77 يف . .خمرصنملا قي

 ةرئاطلا تطح .ءاعيرالا رهظ دعب نم ةيسفاخلا

 يتاح يتايفوتملا عت ميعزلا 6-0 نينا هةيضاخلا

 دعب ىلاوت مث .ةيكارتشالا ايتاموولا ةيعص ةرايز نم
 ءامعزلا يىقاب لوصو كلذ

 مظعمو ركينوه شيرا ةيطارقميدلا ايناملا سيئر
 ءاعبرالا ةيشع ةليط اوناك ةلودلاو بزحلا ةدايق
 ةمق يناثل مهجور دض لايقتس ١ يف راطملا ضرا ىلع

 ىمسي ام سبيسسأت ذحصسو */1١41, لوأزلا نوناك

 ُْق ءاضعالا ناددلل ةيراشتسالا ةييسايتسلا ةنحللاب

 ١9625. رابآ ١4/ ىف وسراو ةدهاعم

 : يملاعلا مالسلا ةحلصم نم

 ..نارداو قارعلا ناد نرحلا ءاهنا

 فارطالا محل ةيواستملا ةكراشملاو

 ينودلارمتؤملا يف

 .نيلري ةمصاعلا زكرم تسالبلا قدنف ىنيم يف
 ةيسايس تاطاشنل رقم ةريخالا ةرتفلا ف ناك يذلاو
 مغرو .ةعبسلا ءافلحلا ةمق تدقعنا .ةماه ةيلود
 ىقارملا ظحالب ةديدشلا ةيزارتحالا نمالا تاءارجا
 ءاوس .نيفولام ريغ اجرفناو اءوده ةرملا هذه
 قرطلا ىلع ةصاخ .ةنيدملا يف رورملا ةكرحل ةبسنلاب
 ةيسنلاب وا .هب ةطيحملاو تسالبلا قدنف ىلا ةيدؤملا

 ١ ة 7 تاوبزح 6 56١75 ندغلا  ةيبرعلا ةعيلظلا 1
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 انقاحضص البسارم ١1١٠ نم رثكا لمع تاليهسمل

 م46 لا نراقب امو .ةبطارقميدلا ايناملا ف ادمتعم
 تايالولا اهتمدقم يف ادلب 4٠ نم ادقاو السارم
 .نايابلاو :ةيداحتالا ايناملاو .:ةبكربمالا تددحتملا

 اباضقل صصخملا نيلرب رمتؤم لامعا ءدب ليبق

 اغلا تالكشم هةهجحاوف ف ةارحلا
 مكددلم-سا سل

 1110-22: جاتا: دكان



 ترخحلا .لبانق :ترجقت .ملاعلا يق .نفالاو خالنسلا
 عافد ءارزو عامتجا ريقا لسكؤرت ُْق ! ةيبسفنلا

 تاوقلا تاردقو مجح عفرد ةيصضون يسلطالا فلحلا

 .ةيبرغلا ايوروا يف ةيديلقتلا ةحلسالاو.ةيركسعلا
 يذلا ةيطارقميدلا ايناملا ةيجراخ ةرازو نايب

 (انكأدحا نوزءانإ“ ةابخانإا - 5

 ةيوونلا ةحلسالا عزنل ةيلمع تاوطخ نع ثدحت
 ءاننالا تالاكو هتفقلت .اهدد دحتو ةيوونلا ربغو

 ةردابملا ةياكح ضين سجل وا جيورنلل ةيبرغلا
 يتايفوسلا ميعزلا اهيلع مدقي نا لمتحملا نم يتلا
 ةيتايفوسلا ةيركسعلا تاوقلا ضيفخت ناديم يف
 فرط نم ةيطارقميدلا ايناملا يضارا ىلع ةطبارملا
 لالخ ترشتنا ةريتك ىرخا لي واقأو تاعاشا . دحاو

 تافالخب قلعتي ام اهنم :ةيكارتشالا نيلري ةمق يموي
 تاردادم لوح ىرخاو .فلحلا ءامعز نيب ةموعزم
 ىتلا ىدملا ةريصقلا ةبوونلا ةحلسالاب لصتت
 ةيناملالا يضارالا ىلع اهرشن ىلا وكسوم ترطضا

 حيراوص ىلع ادر ةيكافولسوكيشتلاو ةيقرشلا
 ١1417 ماع تيصن يتلا ىدملا ةطسوتملا نطنشاو

 اهنيب نم ةيبوروا برغ نادلب سمخ يضارا ىلع
 .ةيداحتالا انناملا

 يتلا ةيراشتسالا ةيسايسلا ةنجللا ةمق تهتنا

 يف ؤسراو فلح لكيه يف ةيسايس ةئيه ىلعا ريتعت
 عيمج لوح ةطقن ةريشع ىدحا نمضت يماتح نايب
 ام.دري ملو .يديلقتلاو يوونلا حلستلا تاللاجم
 حضاولا ندو .ةيسفنلا برحلا تانولاب ةحص دكّوي

 يتلا ةيليصفتلاو ةضيرعلا ةتياتلا .تاروطتلا نا
 تسراخويب ارورم .وكسوم نم فوشتايبر وغ اهب ءاج
 ىلع ةيدارفنا تاوطخو تاردايمي تفرع امللاط ينلا
 حاير تاهاحتأب رثآتت مل .يضاملا يف ديعصلا اذه

 ةيبرغلا ةيسايسلاو ةيمالعالا.برخلا

 فوشنادر وغ تامصد
 ىلعو هطاقن نم ةطقن لوا يف لمح نيلرب نايب

 لوقب ذإ فوشتايروغ تامصي :ةسماخلا هتحفص

 عضولا اوحرش عامتجالا يف نيكراشملا ءاضعالا» نا
 يف يراجلا روطتلا نا نوري مهنا..ملاعلاو ابوروا يف
 .ةيلودلا تاقالغلا ىف ةلصاحلا تاربغتلاو ملاعلا
 مدقتلاو لودلا نيب ام ةديازتملاو ةلدابتملا ةيعبتلاو
 دردقلا تاز ةحلسالا كلذكو .يدقتلا يملعلا

 اديدح اريكفت اعبمج انم خرلتست ةلئاهلا ةيريمدتلا

 .:خالسلاو برحلا اداضق عم اديدح الماعتو

 ريكفتلا. .٠ لصتب ام ةصاخ ريداعتلا دذه لثم نا

 يف درو امم اهريغو ؛ديدجلا لماعتلا» و .ديدجلا
 انه بسحب امنا نيلري نايب ف ةقحاللا تاحفصلا

 اهب رشيي يتلا فاطعنالا ةسايس ديصر ىلع
 اعطق رمالا رصحني الو .فوشتابروغ ليناخيم
 ةيسايس نيماضمب امناو يوغل وا يجراح رهظمب
 لبقي ال امب ليلدتلا اهناش نم ةماه ةيجولويدياو
 تاروصتلاو راكفأالا روضح دوف ىلع كمتدنلا

 .ةنهارلا ةيكارتشالا ةايحلا يف ةيفوشتابروغلا
 - ةيركسع ةقيثو وسراو فلح ءامعز رقا دقل

 رشنت مل اهنكل ةيئانثتسا ةيمها تاذ ةيجيتارتس
 فلح عم ضقافتلل ديدج جرتقمب لصتتو .دعب
 ةنركسغلا ءىدانيملاب» ىمسي ام لوخ يسلطألا
 عباط ىلع ةقيثولا يف دكؤي وسراو فلح .نيقلحلل
 نايبلا لوقي امك يا ةيعافدلا ةيركسعلا هثدابم
 ىندا ىلع ظافحلا ةرورض نم قالطنالا. يماتخلا
 ديدحتو .ةحلسملا ىوقلا نزاوتل نكمم ىوتسم
 دحلا ىلا ةيركسعلا تاردقلا ضيفخت يف اهتياغ

 ..عاقدلا ةلاح نمؤي يذلا

 ةديدج رمادغ
 يكسيفوك ىل ورك ددقع يذلا قفاحصلا رمتثؤملا 0

 يطارقميدلا يناملالا ةيجراخلا ريزول لوالا بئانلا
 نا لاق ,مرصنملا رابآ 79 فداصملا ةعمجلا موي رهظ
 ناأشب ثحادتلل دادعتسا ىلع وسراو فلح نادلب
 قا لسكورب ىف ىسلطالا فلح عم ةيركسفلا عءىدانملا

 نا فاضاو .نيتمصافلا الك ىف وا وسراو يف

 هتاوق يف نيفرطلا دحا هيرجي يذلا ضيفختلا
 ام عم مجسني امبو .ةيعاقدلا دودحلا ىلا ةحلسملا
 ىدؤب الا بجنب .ةلتامم تاوق نم رخآلا فرطلا ىدل

 .ينعملا ناديملا يف ةقحال تاريوطت وا تادايزل
 الماكتم ًاجمانرب ةعبسلا فلحلا ءامعَر حرتقا دقل

 ىلع درو ميدق هضعب ,حالسلا عزن ةسايسل الماشو
 رضانع نمضت رخآلاو .تاردايمو راكفا لكش

 ايداببا ةيجرتخ ىيزو تطخ ةيبدج تاءاجناو
 اذه ةيمها كاردا نآأب حيرصتلا ىلع ةيداحتالا
 هتسارد ىلا راصب امدنع طقف ةنكمم حبصت جمانردلا
 .ةلوؤسمو ةينأتم ةسارد

 ةطسوتملا ةدخوراصلا ةحلسالا ناديم ىف

 ةهجوملا وا ةطبارملا ةيكريمالاو ةيتايفوسلا ىدملا
 يروف قافتا دقع ىلا وسراو ةمق تعد .ابوروا ىلع
 اهلوح ىرجح يذلا مهافتلا ساسا ىلع كلذو .اهتلازال

 فوشتايروغ ليئاخيم يتايفوسلا ميعزلا نيب
 كيفايكير ةمق يف ناغير دلانور يكريمالا سيئرلاو
 وسراو فلح يف ءاضعالا لودلا ينبت ينعي اذهو

 دق ناغير سيترلا ناك ىذلا يوونلا رفصلا رايح

 فلح يف ءاضعالا لودلا هيلع ترصاو هحرتقا

 امدنع هنع تعجارت اهنكل .اليوط ًانمز يسلطالا
 هج يتادكوسللا داحتالا لودق فوشتايروغ نلعا

 ,ةينرفلا عئارذلا تحت نم طاسيبلا بحس فدهبو

 نبلرب ةمق تنلعا .نوي نم ةمداقلا ةصاخ

 ةريصقلا ةيتايفوسلا خيراوصلا ةلازال اهدادعتسا
 ةيطارقميدلا ايناملا يضارا ىلع ةطبارملا ىدملا

 .ايكافولسوكيشتو

 ةدكدتكنلا ؟دراوبملا ةلازإ هوغد

 ةيكيتكتلا  ةيتايلمعلا خيراوصلا ددصي اما

 يف اهتلازا ةرورض ىري وسراو فلح ركسعم نأف
 يف ةرشابم لوخدلاو .ابوروا نم دحاو تقو
 يف ةطيارملا ةيخوراصلا ةحلسالا لوح تاثحابم

 دكا دقو .ةيكريمالا يضارالا ىلع اهلباقي امو قرشلا
 ناريزح يف تسبادوب ةمق حرتقم نا ىلع فلحلا
 يتلا ةيكيتكتلا ةيخوراصلا ةحلسالا ناش: 005

 تهجوو .ًامئاق لاز ام نآلا ىتح برغلا اهيلع دري مل
 ةدحتملا .تايالولل ةصاخو ا فلحل ةوعدلا

 يرذجلا ضيفختلا ددصب تاقافتا دقعل ةيكريمالا
 ىلع ظافحلاو .ةيموجحفلا ةنخوراضصلا ةحلسالل

 دقو . 581/0 ةيموجهلا ةيخوراصلا مظنلا ةيقافتا
 ضيفختل قرشلا دادعتسا ىلغ نيلرب نايب ددس

 ىلع 5٠/ ةبسنب ةيموجهلا ةيخوراصلا ةحلسالا
 2 نيتهبجلا ىلعو ةيلقملا ةسمخلا ماوعالا ىدم

 ؟ _ ١ ة/ ناريزح 8 7١5 ددفلا  ةيبزعلا ةقيلظلا



 ةلازا ىلع اقحال ضوافتلاو .ةيكرتفالاو تايفوبدلا ّج

 ريوطت جماربل يلمع ريتخم ةيوونلا براجتلا
 براجتلا دذه فقو ناك كلذلو .ةىدوونلا ةحلسالا

 نم امهم اطرش .نيلري ةمق ىرت امك ؛ةمات ةروصب
 .يوونلا بعرلا نم لاخ ملاع ىلا لصوتلا طورش
 فلح ءامعز ءاعد ةقيقحلا دزه عم طايترالابو

 ةيوونلا ةحلسالا راشتنا نود ةلوليحلا ىلا وشراو
 رامقالل ةداضصملا مظنلاب لمعلا عنمو .ةنئاضفلا

 حيبصت يلاتلابو . .صرا  ءاضق ةحلساو ةنعاتنصلا

 ارصنع نادبملا اذه يف مقالا ةيقافتا مارتحا ءةبضق

 يف يوونلا حلستلا قاع فق يشاع رزه افاق

 .يجراخلا ءاضفلا

 نم اروحم تناك اضيا ةيوامنكلا ةحلسالا
 ىفتلاط دقل .نيلرن ةمق لامعا لودح رواحم

 اوددشو .نكمم تقو عرسا يف اهتلازرآاب نوعمتجملا
 يف اهفالتا ةيلمعل ةيناديملا ةبقارملا ةيمها ىلع
 نمو .نيفرطلا ىدل ةيركسعلا تاعدوتسملاو نزاخملا

 يا هجوب نطنشاو اهعضت يتلا ةبقعلا نا فورعملا
 ةبقارم ةبأل اهضفر يف لتمتت ديعصلا اذه ىلع قافتا
 ال اهنا ةحجحب .ةلودلا عناصم دودح جراخ ةينادبم

 صاخلا عاطقلا تاراكتخا يف لخدتلا قح كلتمت
 اذه نا ىرت وشراو فلح نادلب نكلو .ةيعانصلا
 لوح ةنكمم ةيقاقتا ةئا لعحجت ىكريمالا طرشلا

 7٠ نا كلذ ىودجلا ةميدع ةيواميكلا ةحلسالا
 ىلع متي ةيكريمالا ةيواميكلا ةحلسالا جاتنا نم
 .صاخلا عاطقلا تاراكتحا ديصر

 ًايرذج اهفيفختل يئارجا جمانرب  ةيديلقتلا تاوقلا

 5١م0 ناريزح 8- 5١7 ددعلا  ةيبرعلا ةعيلطلا 798
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 يؤلحلا لح
 ناشب درو ام انومضمو ةغل نيلرب نايب يف ديدجلا

 ةحلسالا عزن تاقافتا ىلع برغلا ضارتعا

 معزي وهف ىدملا ةريصقلاو ةطسوتملا ةيخوراصلا
 ف خناقلا قوفتلا ماما ةلهس ةسيرف هلعجتس اهنأ
 بلاطب هناف كلذدلو .ةيديلقتلا وسراو فلح تاوق

 دذهل بناجلا ديحو يتايفوس ضفخب رارمتساب

 ترم لؤآل هفارتعا نيلرب نابب ىلع طحالب امو .تاوقلا
 نيفرطلا ةحلسسا فونص يف ةمئاقلا تاقورفلاب
 ا .ةيديلقتلا

 .ةمقلا نايب تايتيح .يكسيفوك نورك حرشي
 نع يعيبط ريبعت وه امنا تاقورفلا هذه ءوشن ناب
 ةيداصتقالاو ةيسايس ويجلاو ةيخيراتلا فورظلا
 .يلامسارلاو ىكارتشالا نيماظنحلا نادلب ّق ةنرشلاو

 عوردلاو ةاشملا تاوق ىلع الثم زكري لوالا ناك اذإو
 يف اهلياقي ام ىلع ةقوفتم ةلصحملا يف تحبصا يتلا
 تاوقلا ىلع ددوهح ركر يناثلا ناف ,ةيبرغلا ةهدحلا

 َّق اهنريظت ىلع ةقوفتم تحدضا ىتلا ةيوحلا

 نا وشراو فلح ءامعز ىردب كلذل ىرخالا ةهبحلا

 ةحلسالا لاغدا نم جورخلل ةيلمعلا قيرطلا

 يهلد ةلئاقتم تاوطخمد آنت امتأ ةيديلقتلا

 كلذ دعب قالطنالاو ,فونصلا فلتخم َّق تاقورفلا

 ةياغل ينارجا جمانرب ساسا ىلع نزاونلا ةطقن نم
 ةيرذج تاضيفخت ىلا لصوتلا فدهب ٠٠٠١ ماع
 .ةيديلقتلا تاوقلل ةقحال

 يسلطالاو وشراو يقلح لح ىلا نيلرب نايب اعدو

 نا دكاو .ةيناثلا ةيملاعلا برحلا دعب امل ةيفارغجلاو

 بوعس نيد قالخلا مهاقغتلاو رحلا نؤواعتلا

 ماد سابسا ىلع يلامتسارلاو يكارتشالا نيركسعحملا

 تدانسلا ا ةيلحادلا نوؤوشلا قف لمخدتلا

 نمالا ملاع ةياوب احباتقنف امه .ريصملا ردرقت قحو

 .نوديطولا مالسلاو

 معلا يردوتلا روت
 لودح تلكش يتلا ةيرهوجلا اباضقلا يه دذه

 .كلذ عم نكلو .نيرشعلا و ةيداحلا نبلري ةمق لامعا

 نع اعورتبم لواستلا حشو ”كلذت تمسح عجم قا
 بؤرحلاو رتوتلا رؤي اهتلتحا ينلا ةناكملا
 فلح ةمق ىف ثلاتلا ملاعلا ف ةيميلقالا تاعزانملاو
 , .هذه ؤشراو

 ماما لؤاستلا اذه تعضو .ةيبرعلا ةعيلطلا.
 ىلا ةريشم يل ودلا يفاحصلا درمتؤم يف يكسيف ىلورك

 يبرعلا جيلخلا ةقطنم يف ةروطخلاو رتوتملا عضولا

 يلودلا رمنؤملا دديصب ريشنيو لاقب'امو .ةيحان نم
 ,ىرخا ةيحان نم طسوالا قرشلا ىف مالسلل
 هاعلا رنتركسلا ريتعي ىذلا ىناملالا يسامؤليدلا
 ةمدقم يف نكت مل اياضقلا هذه نا لاق ةمقلا ةرودل
 اهوتخب ةعيسلا فلحلا ءامعز نكل .لامعالا لودج
 فوشتايروغ راشتسم نيلاف اما .مهتبانع اهولواو
 طبر ىلع نورصب ناكرتمالا نا ركذ دقف برقملا

 بورحلا اياضق عم يوونلا حلستلا عزن تاثحابم
 «ةيبرعلا ةعيلطلا, ل دكأو .يميلقالا رتوتلا ربو
 ١07 ءاقيرالا ءاسم دقَع يذلا قاحصلا هرمتؤم يف
 نم يتايفوسلا داحتالا فقوم نا .مرضنملا رايآ
 يفكد امد حضاو ةيناربالا ةيقارعلا كترينا

 تاوطخب نآلا بلاطنو ديون و دنا هنا ذا .نيفرطلل

 ووذ فارطالاو نمالا سلجم اهذختي رم ةيلمع
 عزانتملا تالكشملا لحو برحلا هزه فقول ةقالعلا
 امِنَو .ةيقلسلا قرطلابو ضوافتلا قيرظ نع اهيلع
 نارياو قارعلل ةلقتسملاو ةرحلا ةدارالا نمضي

 دمها ىلع ريشاعلا هرارق يف نيلرب نايب صن دقو
 0 تحت طسوالا قرشلا 6 مالسسلل يب ودلا رمتؤملا

 عيمجل ةيواستملا ةكراشملا نامضو ةدحتملا ممالا
 ةينيطسلقلا ريرحتلا ةفظنم. اهيف نمب فارطالا
 يبرعلا بعشلل ديحولاو يعرشلا لتمملا
 ليكشت», ربع كلذ ىلا قيرطلا ىريو ؛ينيطسلفلا
 ىف نيمئادلا ءاضعالا ةكراسششمب ةيريضحت ةنجل
 ١ ىرخالا ةينعملا فارطالا عيمجو نمالا سلجم

 نم ةيناثلا ةرقفلا ناف جيلخلا برح ددصب اما

 نا يملاعلا مالسلا ةحلصم نم نا ىرت رارقلا اذه

 نارياو قارغلا نيب برحلل لجاع ءاهنا ىلا ررصي
 اميو ضوافتلاب اهلوح عزانتملا تالكشملا لحو
 ىلع نيتلودلا الكل ةعورشملا حلا صملاو مجسني
 نوناقلل اهب فرتعملاو ةماعلا فارعالا ساسآ
 .«يل ودلا

 نلعيس ىرخا ةقيتو اضيا نيلري ةمق ترقا دقل
 ةلاخ, ددصب يتراجلا .ناريزح ٠١ ف اهليصاقت نع
 ىلع تقفتاو .يملاعلا يداصتقالا عضولاو فلختلا
 رقم ةعبارلا ةرملل ةيدنلوبلا ةمصاعلا نوكت نا
 نادلبلل ١9/68 ماع نيريشغلاو ةيناثلا ةمقلا
 قوشراو فلح يف ءاضعالا

 11-214“ (:ىلتل اج ش1

 0-00 م



 :تقدنلا طوغب 1 داووكحتان ما كريب

 نوقوملا مغللا رجفي رانؤبلا
 ناحبارلا رابو نارتيمو

 ةيتوكيدلا نيد + فئاحتلا) 0 رطشند ب

 اقيثو افلاحت ناك لهو ؟ يروهمجلا 0 ب

 اك .نارتيم سيشرلا .رومالا 2 لغل

 ثدح ىندال .راهني نا ثيلي نلو . شه هنا ملعي
 وا درسحم ددهتي هنا واع .فلاحتلا قرط دحا هرسفي

 كف ليجعت ىلع .تمصب بعل .كلذلو .هتاحومط
 يمسرلا حيشرتلا قاقحتسا لبق .ةشهلا ةطبارلا
 .ةيروهمجلا ةسائرل

 ىل والا . فلحلا ناطرفت اتداك .لدق نم ناتمزا ترم

 لمح يروهمجلا بزحلا نا ودبيو .«يكافود» ةمزا
 كلذ نلعي حل ناو .هنع ىلحتلا ةيلوؤسم كاريش كاح

 ءراون» ةمزا يهو .دهعلا ةندرق :ةيناثلاو .آلملا ىلع

 .رومالا ةيوست نم اونكمت نيميلا ةداق نا ىلع

 نكت مل نا :ةبعص مهتدحو طرف نا نيبقارملل ليخو
 اوناك يروهمجلا بزحلا ةداق نا ريغ .ةليحتسم

 راتويل باوج راظتناب َلاَر ام : كاريش

 هنأ وكبا" نولبلتا# ناتخاإن* - 25

 دا يذلا .كاريش طلست نم ًاجاعزتا دهددب نورس

 ةنروهمجلل رارمتسا هنا داقتعالا نع امون لختب

 .ةيسنرفلا ةينطولا ةيعمجلا يف ةيبلغالل
 .اقح هل نأب .هنم نييرقملا حراصب راتودل ناكو

 هيار نلعي نا يف .نيميلا داحتا يف ةوق يناثل سيئرك
 ىلع تناك اذا ةصاخ ,ةيبتاسيسلا نوؤوشلا ِق

 ةمث ناك .نذإ .ةيروهمجلا ةسانرل حيشرتلا ىونسم
 ةنتاؤملا ةظحللا بقرتب .فلاحتلا حيمص ْق معغل

 ةقالع ءاقبا ىلع امناد صرح دقف راب نؤمير اما

 برحلا نب فالح يا نااكردم .كاريش عم دولا

 معديو .هتحلصمل نوكيس نييلوغيدلاو يروهمجلا
 ىسنرفلا بخانلا ىدل هعفوم

 نا :ةرتف ذئم هتعبوز نيبول رجف نيح ٠ ادب دقلو

 فقوملا ف ,.افتاكتو 522252 رثكا تاب فلاحتلا

 درعدع ةحلصلمل رساح راتوبل

 ةعبوزلا نا مغر .نيبول نم هذختا يذلا ددشتملا
 ةهبجلا : نيتهبح ىلع نوؤيراحب نيمدلا ةداق تلعج

 .نيدكارتشالاو ؛ ةيسئرفلا

 هذه ةيلخاد ,ةثلاث ةهيح حتف راتويل نا ريغ

 ةيرضلاب هبشا نوكت دق .فلاحتلا بلق يفو .ةرملا

 ماما احوتفم بابلا كرتنو :نيميلا قزمتف :ةيضاقلا
 .لامتحا نم رثكا

 :عضولا يفالت اولواح نيميلا ةداق نا حغرو

 يف ؛مداقلا تبسسلا راتويل باطخ عيمجلا بقرتي
 مايقل ةرشاعلا ىركذلا يف ,سوجيرف ةنيدم لافتحا
 + نسمخلا ةمثكلا هذه بفكت -يروهسجلا تبزحلا
 .-.ناردرخ

 هعضو يذلا طرشلا ىلع هباوج راتوبل لّجا اذامل
 نم .رانحت نا كدلغ» ةرارولا ف هرارمتسال كاريش

 نبدو :ةيرازولا كتايحاو ةسرامم نبن . ادعاضف نآلا

 ىلا ليبس الف .ةيسايس ةكرخ يف وضعك كرود
 نيرا نعني قيفوتلا

 ةفاقثلا ريزوو ءاررولا سيئر نيب ةمرالا تاآدب
 ةلجم عم راوخ ف راتؤويل حرص .نيح تالاضنالاو
 ةسائرل هسفن حيشرت نع ىلخت اذإ .هنا :ناويول»
 لهؤملا ديحولا وهف راي نومير حشري .ةيروهمجلا
 .ةسائرلل

 .ءارزولا ةسائر نايب يف ءاج امك .كاريش ىريو
 عونلا اذه نم ةردايم ذحتي نيح ريزو لك ىلع نا»
 .«اهبلع مادقألا لدق .؛اهيلع هعلطب نا

 عمتجاو .ةرازولا ةسائر ىلا راتويل كاريش اعد دقل
 فلاحتلا ءادغ دعوم لبق ؛ةعاس فصن هيلا
 دعب نايبلا يف عيذا يذلا مالكلا هغلباو .يعوبسالا
 ملو .تبسلا موي باوجلاب راتويل دعوف .ءادغلا
 ضعب تمصو .ةميلولا لالخ .ءيشب امهنم يا ضفي
 لزن كلذل .ىرج ام ىلع اوعلطا نمم ءارزولا نم
 نيذلا .فلاحتلا ةداق لك ىلع ةقعاصلا لوزن ربخلا
 ةمزالا ادع .رومالا لك .ءادغلا لالخ .اوشقان
 .ةيشانلا

 هيف اوثح. .لجاع عامتجا ىلا نيميلا ةداق ىعادت

 ةئدهت ىلا ىمر .يقيفوت ناييب اوجرخو .عضولا
 يطعي امم رثكا رانويل يطغي هنكلو .سوفنلا
 .كازيش

 داحتال يسايسلا بتكملا دكا :' ناييلا لوقب

 ناك داحتالا كسامت نا ىلع نييسنرفلا نيبطارقميدلا

 ةداق عنمي ال كسامتلا اذه نكلو .لظيسو الماش
 اوربعي نا اعم نومكحي نيذلا ةيسايسلا بازحالا
 مارتحا يف مهتايلوؤسم اولمحتيو مهتاعانق نع
 ريشيو .٠«يرورضلا مكحلا فتاكتو ةيبلغالا ةدحو
 .ارارق ذختيس داحتالا نا ىلا ةياهنلا يف نايبلا
 .قاقحتسالا نيحب امدنع .درف حشرم ديبأتب

 .راتويل باوج كاريش رظتني :كلذ مغر
 نوكي نا ءاش راتويل نا نودقتعي نوبقارملا

 يرهامج بسك ليس يف ةماع لفح يف باوجلا
 يف راتويل ىقبي نا : تالامتحا ةثالث نوحرطي مهنكلو
 ءارزو عم ليقتسي نا  ادرفنم ليقتسي نا  مكحلا
 يرجح

 .نيديحولا نيحبارلا ناف .رمأ نم نكي امهم
 .راتويل رايتخا ناك امك :راب نوميرو نارتيم

 "137-80 تازيؤتح 51١5-6 درعلا :ةيبرعلا ةحيلظلا



 باول قارب -
 مدل افعل 9 : لأ

 موحل نولكأي قزعملا دلجلا يق ةطلسلا مره قوف سنؤلجلا ىلع نؤزحاتتملا"
 ىلا تلصو يتلا تاعارصلا قئاقد ناعينوعيلطمو.نوبقارم ةمثو :مهَضعب '

 سيئرو يئنماخ ةيروهمجلا سيئر نيبام نا نودكؤي .نارهط يف :ةيومدلا ةفاحلا
 .هل ًادح عضي نإ ءاطسولا نم دجا عيطتيسي ال, ام,يناجنسفار نامزتلا

 يك ٠ ناردأ ِق مكاحلا يمالسالا يروهمجلا بزحلا لح نع ءىبحافملا نرداعالاو © *

 رذبت نا, ريبعتو . .هسقن ينيمخ ريبعت دح ىلع ٠ ناريإ. يف اهروذب ةندغلا رذهت» ال

 ىلآ لصو يذلا رحانتلا فنو لواحب نم ةطلسلا ىفبنا ينعي اهر وذي ةفنفلا

 رخانتلا مقاقتيو .ةيلخادلا تاضخلا روطتت نا دعبتسبي الو .«ةدومدلا ةهجياوملا

 ١ اوناك ندذلاو . دالتلاو رومالا مامر كاسمالا ىلع ةرداق ةيزكرم ةطلسب بايغ لظ يف

 ١ يف رظنلا نؤدبعب اوآدب ,ينيمخ ةافو ب باقعا يف لئاقتلا ثودح نوعقوتب

 داو هةفعض لظ او هيشيع مامأ ٠ بقترم لتاقت نع نوثدحتيو ٠ مهتاعقوت .

 نيح يفف 'ةعراصتملا ةحنجالا ةطيرخو تاميسقتلا لوح تامولعملا براضتنو

 د يسب يتاجنسقارو يئئماخ نيبرودي عارصلا نا ىلا تامولعيم ريبشت ا

 نم تللطواتاقاسقنألا هذه نأو 0 وو

 «. كاذاوا اذهل اديؤم نيب يرونلا سرحلا مسقنا ثيح .ةدعاقلا ىلا ةطلسنلا ساو

 ناريس عراوش دحاايف نلئاش دَزاودا يناطيربلا يسامولبدلا فاطتخا لعلو
 .عارصلا لايحفتساو :رارقلا ةدزكرم بابغ ىدم دكؤد ,يضاملا عويببسالا لالخ

 ل تاعامجلا. ترشتنإاف .ةفمسرلا تاسسؤملا ةرهجاو نوناقلا بددغت ,.دح

 اهتاليود تماقاو . «تبسود قيفزو يرظتنم وا يئاجنسفار وأ يئنماخل ةديؤملا

 00 " لجرلا» اهنآب مويلا .ناريإ .نويفصي نونيبرسغلا نوللخملاو .ناربا مسج قوف

 .ملاعلا يف .ضيرملا
 ةقنل نأ نكي ّناَريا ف مكاجلا بزحلا لحنا يناجتسفإزو يكتماخ ريتعا دقل !
 ١ ىلع ةيناربدالا ةضراغملا نا ريغ . اهبلا ةدجولا دييعباو :قزؤمتلاو ىضوقلا نم دالنلا

 يف نّيدلا لاجر دوجو ف وه قزاملا نا ربتعت ,اهتحنجاو اهتايوتسم فخم
 لحجب نا لددو .مالظلا روصعو ىطسولا نورقلا شا ناإردا ةزوغ يقاؤ ٠ ةفحانملا |

 برح,نمإآء دي ةقيرَح وه ةولعف ام عيمج نا اونلعب و ميسقتا نوينارخالا ماكحلا

 قرام ىلا داليا اوعفد .ةنداصتقالا تامزالاو ةيلخادلا بورحلاب ءاهتناو ج حسلجلا

 لح لالخ, نم# مودو سدس الغ عاراملا هذه ينم نعي اوثينع امدع :الوه قا

 ..هئافلإو مكاحلا بزحللا

 1 ةضراعملا ةيشاريالا ١ اقلخ يدقاحم, ةمظنم ميعز يوجر دوعسم ازعب دقو
 «ناردا يف يروتانتكيدلا ماظنلا هيشيعب يذلا ي واسأملا عقاولا ىلا مكاحلا بزحلا

 اس يول ماهوالا طوقستو ةيعامتجالاو ةيداصتقالا تامزالا .ةلسلبس,ملاو
 كلذ 0 قييبعين يق هلوق اج برع قارجلا ب دص 2 اهجنف يذلا ديرولا

 ْ 4 هاجت اهزجعبإ فرايف .يمالشالا ئوويقجلا 1-5 ءاغلإ اهتوطخ 33 .تاطلسلا .

 هج عه عا د ىلا اهلوصوبو ةمواقملا +
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 ماعلا زيدملا انهازجا ئتلا تاثحابملا نأب»
 يف كرتلا داؤف ةينانبللا ةيجراخلا ةرازول
  لامتحا ىلع تزكرت نييندرالا نيلوؤسملا حب يعامل ويام / رانبآ ردهش ظيساوا
 بئاوجلا ضعب يف ايلمع ندرالا ةكراشم
 ةطخ يأ اهيلع ىوطنن دق يتلا ةيفمالا

 تفاضاو .؛ةينانيللا ةمزالا لسحل

 ىلع صنت ةفيصلا نا اهلوق ٠ .ريرتقتلا»

 ىوق ةدعاسمب يروسلا سشسيجلا مايقب

 رطشلا ف نمالا يلوتي ةينانبللا ةيعرشلا
 هيحاوضو توريب نم ييريغلا

 نم تادحو ىلوتت نيح يف .ةيبونجلا
 .ةشضدرا تاوق ةدعاسمب يناذبللا نمل دحلا

 ةرقرشلا قطانملا ف نمالا طبض ةمهم
 .«ةينانبللا ةمصاعلا نم اهيحاوضو

 تيقافلا
 اهيبرف تنته ريغ

 ةيكيجلبلا ةييكحلتا تدفع

 : عاوبسالا لاوط ةيلاتتم ةيليل.تاعامتجا
 2 بابسال اهطرف ةيناكما ىدافتل تئافلا

 :ةينسنرفلاب نيقطانلا نبب ةثحب ةيوغلا

 ريئزو .ةيدتومالفلاب نيقطانلاو |

 ةرئاطلا لقتسا زئاميدنات ويل ةيجراخلا .
 ىلا هقيرط يف يضاملا غوبسالا علطف ف
 ىقيبس ناك اذا فرعي نا نود زقملوش

 نوهج ناتو .ال جاتيجراجل4 اويزو
 رب رسا  ةكو سوما
 آ .يوغللا عدصلا بار |

 العتفم يوغللا بناجلا نوكيب دقو

 زئامي دنت داعباو ةموكحلا طرف لحأ نم

 تادادقلا ءاقل نم هوتل اذئاع ناك يذلا

 2( عيضوو٠ .ةلئخملا يضارألا ُِق ةدشنطسلفلا

 ةيناسنااللا عاضوأالا نع ًاتدرج اردرقت

 .ةينودهصلا لالتخالا اهضرفن ينلا

 ؛ نورس راطم

 . لقال وهن
 راطم روعب نأ ةينانبل رداصم تعقوت ظ

 بكل ةنئناث ة ل لاقفالا 8 توريس

 يس ف لل محا عضولاب

 :٠ ةاللا ا فانقتسا"ةشركللا كاكرشلا
 .تورن راطم ىلا ةنوجلا

 ةهداف نأ رسيفن

 برغملا يف
 نايم ططخم .دنع نالعالا دنعي

 يف ةيعامتجالاو.ةيداصتقالا ةيمدنلا

 ول وكلا“ 11111 1111 26

 3 تتاكملا ُِق ؛ةديرقملا ةرادالا 5 51 رظتني .ةمداقلا تاوثدس سمخلل برغملا

 مى ةيرازولا ةزهجالاو :ةكودعلا

 ,ءويدجلا ةطخشلا قفل كل ةموقملا يف ريسيغت خان حال [ ىلا َن 31 يتحتلا/ىوتنتتملا لع تاليدقتلا هد " .ةدرهوج تاليدعت اهب

 ىوطو يفالجتلا ةموكح ابيرق ادهنشم انل
 ' لدحف ,يايد ع اعقوتم ناكالسك

 طاربقونكتلا
 ؟قرحلا ىف 57 1
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 ةاعارمو 2 ردا ةيعنتلا ةطسبخل

 دقنلا قودنص هاجت ةذخدملا ,تامازتلالا

 باطخ يأ نع دلاعتبالا عض ,يىلودلا

 34 0 عوت يأ نم يسايس وا يجولويديا

 .يقيرفالا ىفنحلا
 ظ ال ايدطاد يتلا ةقثوملا تامولعملاو

 ١ تارشلاا .اشيليل قباسلا سيئرلا

 31 مق يذلا -5 0 اة

 0 يزاتجتلا دمتسولا و لمعلا

 مث

 .لاجرلاو ناودالا يف اليديبت .عينتسي
 قيايبلا ريزولا نا تامولعملا ,ديفتو

 لومي يذلا وه رملا ليشيم رينويلملا

 / طشني فوس يتلا ةيراجتلا عيراشملا
 "5 تكدر .ايقيرفآب ةقيبح يل ابأ اهيف
 2 ةيسوروأ ةمصاخ نم ب نأ رداصملا

 زم ناع اموضص راؤدا نوتكدلا ئناقنللا

 او بدلا اكريما 3 هتلحر

 0 هترتف 0 اصويصح ةييلودلا
 5 تايالولا جرطتوب ليقملا لوليا يف يهتنت

 ٍِق ةيقدرفا ءامسيا ةيكريمألا هدحتملا

 .اموصي كسمتت اسنرف امدف .هتهجاوم

 نطنشاو يف رداصملا ضعب وزعتو '

 عم اموص فطاعت ىلا ةيكريمالا بابسالا
 ال اموص نكل ..ةييرعلا نادلدلا اباضق
 2 مهديصر نا دقتعدو ةلمحلا هذه هبهرت

 ١ ةحاسلا ىلع قشمد فقوم ف تاو 0
 امم .ةمداقلا ةلخرملا يف نانيل يف ةينوراملا

 :١ ةسودلا ةمذغالا ةمظن

 ' نم هنكمي ةيلوذلا ةسيؤملا سآر ىلع
 لبقملا فيرخلا يف قاقحتسالا زانيتجا
 ..هناكم ف ءاقدلاو

 طولا اذه

 ةرصاحم لازت ام تورج
 نع ةباكو ةضاضم لقت ال ىرخا ىركذ .ناريزح نم سداسلا

 0 دحاو هجو حمالم امهدورن مل .كلذ عم

 .ةدروبسلا تاوقلا موجه ءددل ادعوم تددح ينلا ةظحللا فق. 17 ماع

 تاوقلا ,عافدلل ًاريزو ناك يذلا دسأ ظفاح رمأ,؛ةلتحملا نضرالا ىلع
 ناريرح نم عساتلا حابص نم ةعساتلا دديعو . يفبكلا عجاردلاب ةيروسلا

 الا اهقراشم علبت مل ينويهصلا ودعلا تاوق نا عم .ةرطدنقلا طوقس نلعا

 1 كي حمو ةعابسلا

 ,ةينطمولاةكركلا ةئاواقملا تورد دسأ ظفاح تاوق ترصاح 5 ماع

 اهعَوِجو .لبانقلاو خيراوصلا عاونا لكب .ودعلا اهفصقي مل امك اهفضقو
 .اهيلع هطورش ضرفيل :ةنيدم شطعت مل امك اهشطعأو ,ةنيدم عجت مل امك
 .١داسسف اهنف تثاعو .اهتلخد هتاوق نا دغر ؛توريب نحنت حلو

 .ناضبل دودح ينولهضلا ودمعلا تاوق تقرتخا نيح ١447 ماع

 بيليف ريع .؛دبسا ظفاح عم هيلع قفتا يذلا رمحالا طخلا تزواجتو

 ةنيدم فلخو .هتاوق ديسأ ظفاح بخس :توريب وجت تهحجتاو .يبيح

 ١9175 ماع هلعف ام لعفتو .اهرصاخت ودعلا تاوقل نئادملا

 .توريب نحنت ملو .مالظلاو شيطعتلاو عيوجتلاو .اوجو ارحبو
 .ةدوهعملا فارطالا رماتن تحرخا ةمواقملا نكلو

 .رماتلاو طحقلا نمز يق .توريب.ودغلا تاوق تلخدو
 انشيليم اهلقا سيل .ىرخا ىوقي دسأ ظفاح داعو .ودعلا بحسنا مث

 مل املؤ .ع وقرملا سآرلا ةنيدم ىلع رمانلا نم اناولا موي لك عديل .لمأ
 ةنار ' ةفيزم ةمار تحت اهلخدف .ليق نم دادي ام لمكتشا اهسار طقسي

 .جراخلاو لخادلا نم اهرضاحمبل .اهذاقنا

 ؟ توريد طقست له

 زجاوح ىلع تارحفتم عضي نمالا .ةنما ةنداه تورس نا ماعلا عباطلا

 .ليل لك:ةيروسلا تاوقلا
 يف اوجز رارحالا نم افالآ نأ و .تالاقتعا ةمث نا يحويال ماعلا عباطلاو

 .دسأ ظفاح تاَناْْنَر
 نوحرسي هييساحمو دسأآ تارباخم نا يحوي ال ماعلا ,عياطلاو

 تامجه.نم؛اّيموي هل نوشرعتي ال ,رذح يف ناو .توريب: يب نوحرمتاو

 ىلع تارحفتملا ءاقلا ةقامح ىدكترم لاقتعا نع هوب لك تارياخملا نلعت

 ناي «نووجل نم ااخازجفتل# قلطتتا تكلا قو .ةيروسلا زيجاوحلا

 ٠ اذه نم رثكا لغفت نا توريب ةعاطتساب

 عفرت نا ىلع ًامئاد ةرداق اهنكلو ,خزاخلاو لخادلا نم ةرصاحم يه
 .اهيرصاحم ىلع ةليفق ءام ةذفان نم لسرت نآأو .ضاقنالا نيي.نم اهبسأر

 ال راصحلاو . هتمواقم تدمداو .هتنمدا توريد نكلو .راصحلا لوطي دق

 .ةقئاولا ةمواقملا لمتحي
 «ناريرح نم سداسلا يف توريب

 .ةيعادتملا اهتينبآو
 .اهيراصح مغر :ةعنمو ًابابش نثكا

 يناولح دحام

 (ةم1/ تاريزح 53-6 ددعلا  ةيبرعلا ةعيلطلا

 اري فصقلا

 در
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 وكسوم يف طحف :ملوهكونس ىلا هجنا

 موب ءاسم نف فصنتلاو ةعياسلا ةعاسلا ف
 . ,مرصنملا رانأ فداصملا سيمخلا

 ةرئاط وكسوم يف ءارمحلا ةحاسلا ىلع ةأجف
 .فآ 11/7  انزيس زارط نم ةريغص .عنصلا ةيكريما
 سايتام يبرغلا يناملالا ٍباسشلا وه ةرئاطلا دئاق
 ةعطاقم يف ادليف ةقطنم نم ؛ةنس ١9 غلابلا تسور
 ةريغصلا ةيضايرلا ةرئاطلا هذه ةعرس .نياتشيلوه
 تعطق دق تناكو .ةعاسلا ىف رتموليك يتئام نم رثكا
 تمارالعيلا دحأ نم ةمداق وكسوم ىلا اهقيرط ىف يهو

 يف ارتموليك ٠٠١ لا براقي ام ةيدنلفلا ةيبيردتلا
 .ةيتايفوسلا ءاوجالاو يضارالا قمع

 ةمقلا داقعنا دعوم ناك ةرئاطلا ظطوبه خوي

 فلح ىف ءاضعالا نادلبلل نيرشعلاو ةيداحلا

 دجاوت ةيقرشلا ايناملا ةمصاع نيلرب يف كانه .وسراو
 هققاري فوشتايروغ ليئاخيم يتايفوسلا ميعزلا
 .فوكشتير ءارزولا سيئرو وكيمورغ ةلودلا سيئر
 .هرداندرافيش ةيجراخلاو فولوكوس عافدلا اريزوو

 ١5/41 ناريّزح 651١ ددغلا  ةيسرغلا ةعيلظلا - "5/8

 اهو

 سرح ديعب تايفوسلا لفتحا كلذك موملا اذه قو
 ةرشاسلا نويعلاب ادفاردلا مهتخ صو نيذلا دودحلا

 سرخ تاوق غلبتو .ةيتايفوسلا ةدايسلا ةيامح ىلع
 ترئاط :١ عم يىدنح فلا ١/١ براقب اف دودحلا

 ةزهجمو ١" .59 .”ت غبم 55٠ اهننب نم ةلئتاقم

 ىلع ةعز ومو :تارئاطلل دايشم خ وراص فالا ةدرشعت

 فالا ١ تاوقلا هذه كلمت امك .ةيضرا ةدعاق ٠

 رادار

 ؛ ةرهاسلا :نونعلا تداك نبأ

 يف لغونلا تسور سايتام نذإ عاطتسا فيك
 تاءارحا وا تادفع نود ةيتايفوسلا ءاوحالا قمع

 ةيامح ىلع ةرهاسلا ةيتايفوسلا نويعلا نم ةداضم
 لا تاز ءارمحلا ةحاسلا ىلع طونهلاو .دودحلا

 ةدهرلا م خيرات ةقري ثيح عبرع نقم فلا 6766

 نافنإ نم اءادتبا ةقينعلا ةيكيتامارذلا ثادحالاو

 رصتقملا نويلباتي ةاهثناو ربكلا سرطبو بعردلا
 : نيددل ةيقشلبلا ةروثلا دناقو موزهملاو

 ةقهارملا نناوقي اغوفدم تسور سايتام ناك له
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 ؟ وكسومل زازفتسالاب ةندلملا ةدلمعلا دله ءارو فقد نمو زول ةيامك ىع ةرهاسل نويعلا تناك نبا

 ةيدودحلا نادفوسلا تاعادم يف للخلا فك هنآل تسورركسب ينسوفون ريرحت

 ءارمحلا ةحاسلا ىلع طودهلا ةرماغم ىلع مدقي يكل

 تايار 45 ناريزح / ويلوي 14 ف تقرحا ثب
 ةرماغملا نمث نوعفدي مهو ةئزانلا هفالسأو تذادحأ

 وكسوم ماحتقا يف ةيرلتهلا

 ةتيلملاو ةستملا ةلحرلا هذه ءارو فقد نم

 فيكو ؛ ةينايفوسسلا ةيبهلل فينعلا زارفتسالاب
 منرض ةيسدق نم لننلا ىلع تسور سانئام ارجتب

 نوبلع هن ةنام نم رثكا نألا ىتح هرار يدذلا نينفدل

 ىدم ىلع ةدتمم راوزلا ربئاوط تلاز امو ناسنا

 " كنم رصحلا

 ةبوجا ىلع ايلاح ثحبلا نا الوا لوقلا نم دبال
 يف ةردا نع ثحبلا همم ةعورشملا تالؤاستلا ذهل
 لاّز ام رماغملا يئاملالا باشلاف .ةيسورلا حمقلا لالت
 (668) ةيتايفوسلا تارياخملا ةنازنز ىف لاقتعالا نيشر

 .ةقوتوم قئاقح وا مالك نآلا ىتح برست حلو
 ةيداحتالا ايناملا ةرافس لتمم لباق نا دعب ىتح
 تاقيقحتلا .يضاملا .نب «نثالا رهظ تسور سايئام

 ضارغالاو عفاودلا ةعدبط نم دكاتلل هعم ةنراح
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 نم ناك يتلا ةنيعللا ذرماغملا دذهل درملا ةقبقحلاو

 لخاد اردمولبك ٠٠٠٠١ ىذم راع ةتايح هفلكت نا اهنآش

 دكح ماما نآلا هعضت ىنلاو .ةينايقوسلا عاوجالا

 لماوع لخدتت مل اذإ ةليوط تاونسل نجسلا
 ىرخا ةرثؤم ةيجراخ

 ةسانملا ةصؤفلا
 ةرماغم يف دجو فوشتابروغ ينايفوسلا ميعزلا

 ىلع فولوكوس هعاقد ردزو ةلاحا ةصرف تسؤور

 لاشراملا ىوجلا حالسلا داق ةلاقاو .دعاقتلا
 ةدابقلا ِق ىرخا تاريبغت ءارحاو ,.فونوتلوك

 ناديم يف ةئيرجلا هتاحورطو مجسنت ةيركسعلا
 اذاو .ةدلودلا ديملسل ىتادق وسلا داحتالل ةسايبس

 دوق ىلع اديدج اناهرب فوشتادروغ تاءارجا تتناك
 اضندا حضفت اهناف .رومالا مامر ىل اع ةيدابقلا هنضدق

 ةحلسلملا تاوقلا ةيده ىلع تسرور ةدضق رنتان قمغ

 نيلاق ديلا اهدكوت فنك دذه ةئتايفوسلا

 برقملا قاحصلا راشتسملاو ىتسوقود ريرحت سنئر

 ةرئاطلا مومه نا لوقي امدنع فوشتايروغ نم
 للخلا انل فشكد دق ءارمحلا ةحاسلا ىلع ةبكرنمالا

 ركشت نآل انوغدم رما وهو .ةيدودحلا انتاعافد ِق

 «”تسور ساينافم هيلع
 حل وكسوم وحن تسور ةلحر نأ نم الوا دكاننل

 : فرك .ايناسنا ارجع وا ًايئف اوهس نكت
 نا اولاق يكئسله يف يضايرلا نلام راطم ولوؤسم

 دوقوب دوزت هنا رمالا يف بيرغلا نكل .ملوهكوتس
 هجاتحي ام فاعضا ىا .رتموليك ةلحرل يقكد

 نا نوفيضيو ةنديوسلا ةمصاعلا ىلا لوصولل

 ةرم رخا ةيدنلفلا تارادارلا ىلع تظحول دق هترئاط
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 مث نمو .ةمرحم ةيركسع ةقطنم ىلع قلحت يهو
 تاريحب ةقطنم قوف ارتكوليك 15 ةفاسم ىلع تفتخاأ

 ةقدثك تاعفترمو تاناغو

 ةدضخس ناذاطد

 ريصم لوح كوكشلاو نونظلا تءاسس ءدسنلا ُِق

 هنع ةليوط ثحب ةيلمع تادب كلذلو ,تسور
 داحتاب هنف علقا يذلا ددالرتسيف راطم ف ىؤواامز

 .ىسلطالا ظيحملا ف دنالتوش ءَرِج ربع هدنلسيا
 هذهل ةيانعب دعا دق تسور سايتام نا نولوقي
 عموا مهنم دحا عم ثحابتي مل هناو ,ةبدرغلا ةلحرلا

 وه امك اهتاليصفت ناشي درياه ديسلا هبردم
 اونظ ةرئاطلا يف رواجملا دعقملا لازا امدنعو .فولآم

 ملو .:ةحارلاو مودلا تاعابسل ناكملا ىلا جانحي ةنا

 هيلط مدعو ذاقنالا ةلظم نع هيلخت بابسا اومهقي
 عارو اف ةلحرل تدقعملا طئارخلا ناشي ةروشم ةئا

 صرح رظنلل ًاتاقلا رومالا رثكا نا ىلع .راحبلا
 ىف هترئاطل ينفلا قيقدتلا ةيلمع زاجنا ىلع تسور
 دئالرتيسف ىلا هتدوع دنع ال .ةيدنلسيالا كيفايكير
 تاقاطد عيزونب ماق هنا ىلا ةفاضا .داتعم وه امك

 روهمج ىلع هعيقوت لمحتو ةنانغي ةدعم ةيصخش

 نم مغرلا ىلعو . ءارمحلا ةحاسلا يف نيبلوضفلا

 دق نؤكد امير تيسوؤر سانبئام نآب داقتعإلا ةهاجو

 حيتت ال نآلا ىتح ةدكؤملا قئاقحلا نكل .هقيرط لض
 .ناقتعالا اذه لثم

 ةداع ةيكربمالا انربس ةرئاط حمدحتستو اذه

 لاصتا يزاهجب ةدوزم يشو .ةديعبلا تالحرلل
 ىلا ةفاضا .ةيوجلا ةحالملل زاهج ثدحأو .يكلسال
 تاروطتب ةيضرالا تارادارلا غالبال رخآ زاهج
 ةلحرلا

 هيردم هنع لوقي يذلا تسور رماغملا ناك :ندإ
 عيش لكل بسحي و .يفكي امي بردتم رايط هنأي هرياه
 بنختلو .ةزهجالا دذه نم ةدافالا ىلع ارداق ؛هباسح
 .ةيتادفوسلا ءاوجالا لخاد اذه لثم قمعب لغوتلا
 هذه .عارمحجلا ةحاسلا ىف كاذو اذه لك ىوق طوبهلاو

 اهحايتجا ءانثا ةيرلتهلا شويجلا تزجع يتلا
 اهآظت نا ١594١ خحاع وكسبوم تاهيح برغو لامس

 .اهتيذحأب

 كنه اوناك نويبرفلا :نوروصلا
 ةتداح تعقو املك هنا اقح دايتنالا تفلي امم

 قرشلا مصاوع نم يا ىف وا .وكسوم يف ةريثم

 ةيكرتمالا نويزفلتلا تاطحم دحت .يكارتشال

 ايواه ًايئامنيس اروصم ,ريغ ال ةضحملا ةفدصلاب
 ىلع ةتداحلل طقتلملا حلقلا نؤكيو ؛ءليبس رياع

 مل اذكهو .ةينقتلاو ةينفلا ةردقلا نم بيرغ ىوتسم

 تاطحم تثب تدبئىبح ب .ةيتايفوسلا زبك ةلاكو

 ىلع اهطوبهو وكسوم ءاوجا يف انزيس قيلحتل ةقئاف

 ىاحصلا رمتؤملا هسشن امو ,ءارمحلا ةحاسيلا

 تايفوسسلا ةلياسلا روهمج عم تسور سسانتامل

 !بناجالاو

 ءارو فقت يتلا رئاودلا ضارغا نذا تناك اذام
 ىشخحت تناك له ؟ تسؤر قشارملا باشلا ةرماغم

 ددصب نيلرب ةمق يف فوستابروغ نم ةديدج ةردابم
 امي ةيديلقتلا ةحلسالاو ةيركسعلا تاوقلا ضيفخت
 يهو اهعئارذ اهب ترتست يتلا توتلا ةقرو طقسي
 يتايفوس قافتا دقع ةيناكما ردعلاو رسلا يف ضفرت

 ةيخوراصلا ةحلسالل رفصلا رايح ناشب يكريما
 ؟ ايوروا يف ةظبارملا ىدملا ةطسوتملا

 هذه لتمل يتفلا هنس يف املم تسور نكي خل اذا
 وا ءاهدوجو ديكأتلاب يغلي ال اذه ناف :تاياسحلا
 ةئيلملا هترماغم ربع .اهنم ةدافالاب ةنهارلا ةيئاكمالا
 دعت مل اهريغ ةريثك ىرخاو ةلئسالا هذه .كوكشلاب
 قئاقح اهنا .بسحف يفاحصلا لوضفلا عنص نم
 لقح ينلا تاردخلاو تالاحلا نم ديدعلا ىلا دنتست

 مايالا نآف كلذ عم .رصاعملا ةيئاسنالا خيرات اهب
 ردكا هرصانعو بداوح نع فشكت دق ةلدقملا ةلدلقلا

 ىلع ةيكريمالا انزيس طوبه نم فوشتابروغلةراثا
 فقوملا نا اضيا لوقلا نم ديالو .ءارمحلا ةحابسلا

 ةيوجلا ةوقلا ةدايق هتذختا يذلا ةبارغلل ريثملا
 ةمرح تسور قرخ ةرثف ةليدط دودحلا سرحو
 ةرئاطلا تداحل اهركذت ى وع دب ةيتايفوسلا عاوحالا

 لمحي دق .تاونس لبق نيلاخاس قوف ةيروكلا
 دقو .البقتسم ةيمهالا ةدندش ىرخأا تافعغاضفم

 فقت يتلا رن ذاودلا كلت تناك اذا امع ةباجا انل خدقب

 قاروالا طلخ لصالاب ديرت تسور ةرماغم ءارو
 ةيركسعلا ةيتايفوسلا ةدايقلا يف قدانخلا لخادتو
 غسنلا نم صلختلا اهل نمؤب امب .ةيسايسلاو
 ! ةيلودلا تاقالعلا ىف ديدجلا فوشتايروغلا

 دحلا اذه دنع فقوتن نا انهاه انل لضفالا
 .بدرقلا دعغلا هب ىتاي ام راظتناو
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 باهرالا ةحفاكمل سيراب ةمق نورضحي ةيلخاد ءاررو أ
0 

 0 ووو ح7

 تروفكنارف ف فشتكا طدخلا فرط

 ءامسالا ةحدس تركف ..

 سيراب يف تامولعملاو

 5477 تازؤوسش مب 15 ةيحلا ب ةييركلا ةعبلطلا 0"

 باهرالا ةحفاكمل سئراب ةمق لامعا تطدحا لكي

 وبام / رابآ ١" تبسلا راهن تدقعنا ىتلا
 :نييدبرغ ةبلحاد ءارزو ١ روضح يف ؛يضاملا

 .يجبورنلا تارانختسالا زاهح سسدئر ىلا ةفاضا

 يف :ةيسنرفلا :ةيلخادلا ةرارو ىنبم يف :دؤف ديسلا
 .ةمات ةدرسب .هيزيلالا رصقل ةمخاتملا .وفوي ةحاس
 تاعامتجالا ةعاق طدحم ىف ىنمالا رافنتسالا ناك دقف
 ناك تاعامتجالا ةعاق لخاد راقنتسأالا نا امك .ًاتقال
 يبوروالا نمالا سارح ضرعتسا دقف .ًاضيا ًاتفال
 نع ةيناتسعلا ةهناغ يف تانتولعم نكريحمواو
 نشيجلاب !ءدب .ةيبوروالا ةيباهرالا تاميظنتلا
 ةينابسالا «كسابلا» ةمظنمو يدنلريالا يروهمجلا
 انالخلا ىلا ٌلوضَو .ةيلاطيالا ءارمحلا ةيؤلالاو
 سماخلا .تاؤقو اكيجلب يف ةلئاقملا ةيغويشلا
 داحتاو ةيلاغتربلا ةيبعشلا ليربا نم نيرشعلاو
 نثيحلا ةمظنمو ايلاطما يف :نيلتاقملا نييعوبشلا
 .ةعستلا ءارزولا ظحالو .ةيبرغلا ايناملا ىف رمحالا

 يف نييصاصتخالا نيينقنلا نم مهو ؛مهوقفارم امك
 ةفرطتملا يرسلا لمعلا لئاصف نا ,باهرالا ةحفاكم
 دعبو .اضعب اهضعب نيب اهتايلمع قسنت تأدب
 .ةريخالا تاونسلا يف اهتقلت يتلا تايرضلا لسلسم
 يف .ةديدج بيلاسال اعبتو :باهرالا ةشرو ىلا تداع
 ىلع نووَمتوملا نكرور..ةيدمالا ةزهجألا ةضمق ةهجاوم
 ةدع عيقوت لمحت يتلا تايلمعلا هذه نم نيتنيع
 .ىلوالا .هةدحاو ارنسكر وأ نمص كرحتت تاميظنت

 ايناملا يف ةيناطيربلا تاوقلا ةدايق رقم ريجفت
 سرام ؟4 قفاوملا ,نينتالا ليل فصتنم يف ةيبرغلا
 حالس ةرداق دحا لايتغا .ةيناتلاو .يضاملا ناذا /

 ةينمزلا ةرتفلا يف .يجرويَح ويشتيل :يلاطيالا وجلا
 يروهمجلا شيجلا امورو ندنل تمهتاو .اهتاد
 يهو ..نيلتاقملا نيبعوبشلا داحتا١و يدنلربالا

 ةيفصت دعب ةيلاطيالا ةيولالا نع تعرفت ةمظنفم
 ريزو ىنثأو .وروم ودلأ قيسالا ءارزولا سيئر
 تايباجيا ولع .لوغ ناج .يكيجلبلا لدعلا
 ءارزو مضت يتلا يفيرت ةعومجم نيب قيسنتلا
 ةحفاكم نع ةيبوروالا قوسلا يف نيلوؤسمو
 .اسنرف ُْق نمالا ةزهحا نكم يذلا رمالا :باهرالا

 ةيقارم ةرادا» لوح .ًاساسسا روحمتت يتلا يهو
 هبتشملا نم ةسمخ لاقتعا نم 257  يضارالا

 نيب .يلاطيالا يركسعلا لووسملا لايتغاب مهتقالعب
 ةلداعملاو .امور ىلا مهدايتقاو ,اسنرف طسوو بودج
 يذلا ينابسالا_ يسنرفلا نواعلا ىلع بحسنت اهتاد

 نييلاصفتالا لع ضبقلا ىوتسم ىلع ًاباجيا رمثا
 اوقسنو يسنرفلا بونجلا ىلا اوأجتلا نيذلا كسابلا
 .هنم ًاقالطنا ينابسالا لخادلا يف ةيريمدت تايلمع
 .نمالاب فلكملا يسنرفلا ريز ولا رداغي نا اتفال ناكو
 ةحفاكم ةمق ماتتخا رشا .سيراب ءوردناب ريبور
 ينابسالا هريظن ىلع ضرعيو .ديردم ىلا باهرالا
 ةحفاكمل يبرغ ىوتسم ىلع تذختا ينلا تاءارجالا

 .ةفلتخمو ةديدج عيت ٍِق كرحتب يذلا باضرأالا

 تعقو دق تناك ىتلا ةينايسالا ةموكحلا نا ددرتو

 رمتؤم تايصوتب تبحر .سيراب عم ةينما ةيقافتا
 يتامولعملا نواغتلل ادادعتسا تدباو .سيراب

 سيران ف ةيسرغ ةيبوروا لود 5 ةيلخاد ءازؤو
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 لرابش يسنرفلا ةيلخادلا ريزو تغلو .ينقتلاو
 نومظتند نييباهرالا نا» لاق ةلظظحل كلذ ىلا اوكسساب

 لودلا مظتنت نا عنمي ءيشالو .ةدحاو ةينواعت يف
 طقستف .دحاو 0 ةملاردقنك َّق ةفدهتسملا

 ةينعانصلا تاعمتجملا لخاد دودحلا ةيرظن

 عم لماعتلا يف هبلصتب فورعملا وهو .اوكساب ددشو
 نا ىلع .ةدفاولا وا ةيلحملا ةيباهرالا ةرهاظلا
 .ةدحاو ةدانق ىلا ليمت ايوروا ِق ةفرطتملا لئاصفلا

 اذه نم لوالا عدرلا فق اهتدفن ينلا ةريخالا لامعالاو

 .ةدسلطا افادها ضاخ لكش ىف تفدهتساو :ماعلا
 مل نيدباهرالا نا فداصو .ةدحاو عيقاوت لمحت
 باسحل اوذفن لب ,يتامولعملا قدسنتلاب اوفتكي
 تارايخو فورظل ًاعبت .تايلمع اضعب مهضعب

 يدور ولا  يسرفلا نوادنلا
 عضت مل باهرالا ةحفاكمل سيراب ةمق نا تباتلاو

 ملاعلا ىن وتسم ىلع ةيرظن ةيجيتارتسال اساسا طقف
 ,حوضولا اذهب ةرم لوألو .كلذ تدعت لب .يعانصلا

 ميظنتل ايرود عمتجت .ةيصاصتخا ناجل ءاشنا ىلا

 ريزوو ...براجتلاو تامولعملا لدابتو تاوطخلا
 لامعا ىف كراش ىذلا .زدم ندودآ .ىكرتمالا لدعلا

 نيب قيسنتلا ةركف روطتل هحايترا ىدبا .ةمقلا
 .تامولعملاو نمالا لاجم ف ةيبرغلا مصاوعلا
 يف .اتضفر ةيكارتشالا سيراب يتموكح نا فورعملاو
 ةحفاكم ىف ةدحاولا ةيبرغلا ةيجيتارتسالا رارمتسا

 ىلع ترصاو .اهديب اهكوش عيلقت ترثآو .باهرالا
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 عانقالا تالوج نم مغرلا ىلع ..ةيتاذلا ةجلاغملا»
 .دهتناو نوح ةيسنرفغلا ةمصاعلا ىلا اهب حاق ىنلا

 لجر :نرعلاو نانرفو يعربضالا ةيحياحلا رجرو بدات
 نطنشاو ريقسو طسوالا قرشلا ف ةصاخلا تامهملا
 يف تريغت ةيسنرفلا ةلداعملا نكل .ةدحتملا ممالا ىدل
 تغور يذلا لياثقلا ىمح دعبو ١985: فدص

 اذه مجلل ةييوروا ةدعاسم نم ديال ناكو ..سيراب
 لوا ناكو ةظتكملا ةنكمالا ف برضي يذلا باهرالا

 ىلع ضميقلا ءاقلا رثاو .يبرغ يناملا معد ثدعلا

 0 داؤف امه تروفكنارف ىف .نيينانبل نيقيقش

 اع امهعم ةينمالا ةزهجالا روثعو .ةدامح
 تما .سيراب يف ةيسثوتلا معاطملا ذحال .فتاه
 يف ةينمالا تاطلسلا غالباب ةيناملالا ةزهجالا
 ةيادب ناكو نيمتلا دنصحلاب ةسسشرغفلا ةمصاقلا

 ةدلوا تاقدقحت دعبو .ةيفليس ةقحم ىلإ .مهتيبلاغ

 يف :يباهزاألا ينارمالا رودلا ملاعتم نع اوفشك . دهعم
 يف يفلسلا ماظنلا نا ًايفاخ دعي ملو .ابورواو اسنرف
 سان: و :نيحداكلا طسو يف ه ءالمع داطصب نارهط

 نم مهقلطيو :ايديد مهب ررعبو .,يغامتجالا -سايلا
 ةمق نا ف كشالو .«ةرفكلا ةراضح.» ريجفت لجأ

 يبوروالا باهرالا تافلم تشقان يتلا سيراب
 نم ردكالا ءزحلا تصصخ هناكيبش كركفن قرطو

 نم ىتنألا باهرالا تاشلم ةسقانمل ليرولملا مونلا

 دق ةدمسرلا تاحيرصتلا تناك اذإو .طسوالا قرشلا
 دخا ناف .اهتامسان ءاستالا ةيمست ترذاح

 يف ةليوط ةرتف لمع يذلا .نييسنرفلا نييسامولبدلا
 يف .ايريس ارمتّوم يضاملا ماعلا ىعرو طسوالا قرشلا
 ةعيلطلا١ ل فشك .سيراب يف .خويشلا سلجم
 اهتفاضتسا يتلا ةمقلا يف ثدح ام نا :ةيبرغلا

 ىلع .ةيريضحت ةدرج .ةيسنرفلا ةيلخادلا ةرازو
 تارابخو .باهرالا ةدناعم ةهحاوم تاودإ ىوتسم

 يف اهسيركت ىلا راصُي يكل .ةزهجالا ةنبعتو كرحتلا
 ضوحلا ةغايصو .ةيعانصلا لودلل .ةيقدنبلا ةمق
 يساموليدلا يقخي الو .دحاولا يبرغلا ينمالا
 اورضحا سيدراب ةمق يف ناكراشملا ضعن نا يسنرفلا

 قرسشلا باهرالا يمظفنم ع ءامساب متاوق مهعم

 يناربالا يروتلا سرحلا ىلا نومتني مهو .يطسوا
 ةيجراخ ريزو ناك ناو .ةيناريالا ةزهجالاو
 ناحجوالا لعب ود نه بوك دمسلا ءايئثاطسيوو
 ماظد تارياخم طانض ضعي ءامسا قاسو .ىروبسلا

 تثدحتو .ىوادنه ةبدضق ىف اوعلض نيذلا قشمد

 ةزهحا كالتما نع ةقلغملا ةمقلا نم ىرخا تامولعف
  ةيناريا ةيلاردفنوك نع قئاثول ةفلتخم ةينما
 نم ةفلتخم طاقن يف .قياسلا ىف تبرض ةيروس
 تراساو . د ديدج تانرص هبحوتل دعتستو .انوروا

 يىرسلا شيخلا هبعلي يذلا ىكصفملا رودلا ىلا
 تلقئناو . قباسلا ىف توريب يف زكرمتي ناكو ,ينمرالا

 ةرطيسلا تحت عقاولا عاقبلا لهس ىلا نآلا هتدايق

 نييبرغلا نئاهرلا ةيضق تناكو .ةيروسلا ةينمالا
 عامجالاب رارق ذختاو .ةضيفتسم ثاحيبا روحم
 نيفطاخلا رازابل خ وضرلاو ةنداهملا مددعب ىضقب
 ىلا اقابس ناك يناملالا ةيلخادلا ريزوو .نييناربالا
 ضبن سج ةيلمع نم رثكا دعب فقوملا اذهب حيولتلا
 ىف افظتخا نيذللا نيبناملالا نيينقتلا ىلا ةبسنلاب
 1 ةيناربالا ةمضاعلا ىلا اديتقاو توريب

 تادلمسلا رداد ءطق

 ةنجتتارتسا سنراب ةمق ترقا . هتاذ قايسلا فو

 ابوروا تزغ ينفلا ةروزملا تازاوجلا ةبقارمل ةدحوم
 يتلا زكارملا نم ددع دصرو .ةريخالا ةرتفلا يف
 ةنفلسلا ةثدعتلل راكؤوا ىلا نارهط اهتلوح
 ندنل ف ةيمالبسالا ةعماجلا اهنمو .ةيباشرالاو

 يف :ةيناريالا ةراقسلاو نوب يف يمالسالا دهعملاو
 يف ةيلامعلا تاعمجتلا ضعي ىلا ةفاضا .امور

 يتلا بئاقحلا تاّثم نا ظحول دقو .سيراب يحاوض

 تارئاط نتم ىلع لصت ةيسامولبدلا ةمالعلا لمحت
 ُْق ثدح ام رارغ ىلع .اينورؤوا تاراطف ىلا ةيئاريا

 تدوز يتلا ةيروسلا ةرئاطلا مقاط عم :ندنل

 هتيلمع ذفنيل .يضاملا فيصلا .مزلي امب يوادنه
 اوناب نويبوروالا نوينمالا نولوؤسملاو .ةلشافلا
  يروسلا يتارياخملا قيسنتلا ناب ةعانق ىلع

 مزالتلا قياوس دعبو .ازجاع خحبصا يناريالا
 ,ةيباهرالا ةبوجعالا. حارتجا نع .يبرغلا يئاقولا

 :ندنل وا امور وا سيراب يف

 .سيراب ةمق يف اهلوادت ىرج يتلا ريراقتلا رخاو
 ,يرس نكسم ةئام وحن ماحتقاو دصر مت هنا تفشك
 ندم ةدع يف ناربيال ةعبات رصانع اهم دحختست

 انييفو امورو اينولوكو ندنلو سيراب اهنم .ةيبوروا
 سينل . تاءارجالا لك نم مغرلا ىلعو . انيشاو دنردقو
 قايسلاو .باهرالل انتاهت اتاثتحا عقوتم نم كانه
 هسرامت امك . ةمقلا ىف باهرالاو باهرالا ةمق نبب قاب
 جةرددعتملا .نارهطو قشمد ةيولآ» وا ءارمحلا ةيولالا
 .ناولالا
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 دنومول

 جبلخلا برخ
 نمالا سلجم يف

 وكسيل ٌرلراشت : ملقب

 0-00 ْق نومئادلا ةسمخلا ءاصضعالا ىهنا

 لئاسؤلا لوح ةيرسلا دهتار واشم نمالا كب ط مهب

 .نارداو ىقارعلا ند ماليسلا رارقاب ةليفقكل ا يث | 1

 ١1 قفاوملا ةممحجلا مود كلذ ناك

 راليوك ود زيريب ديسلا روضحب

 هانبت يذلا 585 رارق ىلع ديدجلا رارقلا دمتعي
 حرتقا دقل ١1985. رياربف / طايش يف نمالا سلجم

 فقوي نمالا سلجم بلاطي نا ةرم لوالو ةسمخلا
 نيبراحتملا ةدوع عم قفارتي رانلا قالطال ؛يرابجا»
 ىرسالا لدايتو اهب فرتعملا ةيلودلا دودحلل

 ةدحتملا ممالل ماعلا ريتركسلا عم نواعتلاو ةعرسب 0

 . قخدبطتلا عضوم تارارقلا دده عضو لحآ نم

 مجح ريدقتي سمخلا لودلا موقت كلذ دعب
 ةدعاسم ضرعو برحلا ىلع تبترت يتلا رارضالا
 .نيدلدلا ءاذب ةداعا لحآ نم ةبلود

 رثن مل يتلا ةيسيئرلا فالخلا طاقن ىدحا تناك
 ةقلعتملا كلت يه .سمخلا لودلا تاثداحم يف ٠

 00 ل ل

 | تارارقل عوضخلا ضفري يذلا فرطلا ةعطاقمب
 .نمالا سلجم

 نآلا نم ةناسملا كاوبتقم نا ن نمالا سلجم ىلع بجي
 هيف امي قيبطتلا ةقحالم نم كلذ هينعب امو ًأدعاصق

 .ةعطاقملا رارق ةنناكما

 ىه ناريبا رظن ىف ةيسيترلا ةيسابيسلا ةطقنلا

 دديرت امو . عازنلا لصا ثحببي فلكت ةنجل ليكشت

 .«يدتعملا, هناب ايمسر قارعلا فضو وه نارهط

 مث اذإ نفألا سلجم عم نواهشكلا ضفرت يه |

 فقو الوا سمخلا لودلا رارق ع قرش ةنسكلاب

 | ىتلا ةلاسملا :ةنجللا لبكشت لق راثلا قالظا

 .ناربا اهضراعت

 إ

 دقف نمالا سلجم يف ةمئادلا ريغ رشعلا لودلا اما

6 

 كسف تربور : ملقب

 اوليختب نا نكمي ناك نيلملق نا ةحرد ىلا ا

 زارط نم ةزدمملا ءامسالا ةمئاق ىلا همامضنا |"

 ريشي و طالبنج لامكو ردصلا ىسومو حلصلا انو |
 .لدمحلا

 30 د 7 ل نوف

 | ةيديلقت ةيصخشو فولآم هجو يمارك ديشر

 | مهل ةقالع ال نيذلا ةنسلا ءاينغا لثمب يمارك ناك
 .ةلمم ةقيرطب ايبطخ ىيقلُي قينا ةلود لجر .لاتقلاب
 .عءادعالاو ءاقدصالا ةيرحس عضوم تناك

 ةيروس ةياعر ىلع ةينانبللا بازحالا تدوعت دقل
 .تامزالا تاقوا يف ءاررولل سيئنرك هنيجم ىلعو .هل
 ةلاسسملا يف غلوب دق هنا وددن نكل

 هجون ةبرض ىسقا هلتقم ودبي .نهارلا تقولا يف
 نم ةوسق رثكا هنا لب .نانيبل يف ةيروس ىلا
 نم يبرغلا رطشلا تحاتحا ىتلا ةئاملا تاريجفتلا
 طايش يف يروسلا لوخدلا ذنم ةينانبللا ةمصاعلا
 .يضاملا رياريف /

 .دسآأ ظقاحل ايصخش اقيدص ىمارك دينسلا ناك
 تنشهدا ليزا / ناسين يف  اسناي  هتلاقتسا نكل

 / لضفف ليمجلا ننمآ اما .ؤديب ام ىلع نيبروسلا

 نع ثحبلا نم الدب ايمسر ةلاقتسالا باتك راظتنا
 ..ديدج ءاررو سيئر
 .يمارك

 ايشيليم ةليوط نيلمتحملا نيلعافلا ةمئاق
 ةيلاوملا هتاسسايسو يمارك ديسلا دركت التم ىثاتكلا
 هنآب ليمجلا سيترلا ترذخ اهنا لب .ةمروسل
 ديشرف هتلاقتسا لع قفاوي مل اذا اهمعد رسكخنس

 ال ةنايح هذهو ؛يروس نطاوم» اهرظن يف يمارك

 ام مهيذلو - ضعبلا دقتعي .ىرخا ةيحان نم
 نولمتحي ال نييروسلا نا  مهداقتعا رربي

 م

0 

 , ءاج دق ةسمخلا ءاضعالا رارق نا ةركف نم تءاتسا
 ىلا اهحيرات دوجد ةيرتسلا ىهتنمب . تالوادم ةج دن 1

 .خاعلا اذه ةبادب ْ

3 

 اقل

 ل ا

 +1 ددعلا  .ةيبرعلا .ةعيلظلا -

 00 وجا ا وا و و إ

 متي دعي ملادتل قانا نه نموا اع دي كلمت

 ليئارتسا ةدافتسا ةيناكما نع 0 لءاستنب

 لجا نم لجرلا لتقم نع مجنتس يتلا ىضوفلا نم
 .نامبل بودح ىف ةيركسعلا راثلا تايلمع نم دبزملا

 | ريجفتب رمالا مسحتا نا ىلا

 وو

 1 " مايق لامتحاب عا رعبا ا هيوق
 يمارك ديسر لتقيم ؛ «'لدتارسا عءالمع

 " ةفيواب 7>

 «ناتامول» ةفيحص ءارق ديرب ةيوار يف تدرو | هد
 ةئؤوازلا 2 ترشن دق تناك ةلاسر ىلع 3 0

 لؤدلا ف نيينبطسلفلا ءاوتحا ىلا ةيعاد اهسفن
 ىنيطسلفلا ىنظولا قاثبملا ىلا ادانتسا ةيبرعلا
 ٌ .برغ نيينيطسلفلا نا ىلع صني يذلا

 ةلاسررلا صن

 ماج[ 5غ ةملغ نم تعاض# .ينيطسلف. .ةملكو. ةنمزالا

 دار وتلا ىف اريتك دركذ ءاح يدلا بعشلا ىلا درابشا

 .يليئارسالا» بعشلل هتهجاوم ببسب
 ١19158, ماع افيح ىبرع فلآ 5١< رداغ !ذاملاما-

 امك ةيسسنرف ةنراق ةلاسر صن انه ريشنن ْ

 | رمآب «نويليكارسألا, ماق :1444/ 4/4 خيراتب
 / اوحيذ ثيح نيساي ريد ةيرق وزغب نغيب ميحانم نم
 4 نيب بعرلا قلخ امه .القطو ةارماو احيسش 6

 ي ميحانم بتك ددصلا اذهبو .ليلجلا يبنيطسلف
 ؛ ىلع نيسساي ريد ةرزجم انتدغاس ١151 ماع نغبب
 ةهقطنملا يف قبب مل ثيح افيحو ايربط صيلخت
 نم يبرع فلأ 1< ى ويس لدتاربسا تحبصا ىتلا

 ؛ :مهبره ءانثا نوخرصب اوتاك دقل .قلآ 6٠٠١ لصا

 : ' نيساب ريدا نيدساب ريد
 8 .باهرالا قيرط نع . :نؤيليتارسالا غرف اذكهو

 1 اولوتسي نا لدق ليلجلا ىرقو ندم نم اريبك اءزج

 | اعطق ةطبترم نيينيطسلفلا نيتحاللا ةيضق نا- '
 1 ددع نا فرعن نا ديفملا نم لعلو .ةثداحلا دزهب
 | اقفو) نييالم ؛ نم رثكا يفانملا يف نيينيطسفلا
 1 شيرغ نلآأ باتك يف ترهظ ىتلا تاءاصحالل
 ١ : ا ع5 يعدوأ ممرمع لب ظعوعاو 6 لاددق كدنتيمودو

 لظ ٍِق نوشيعي نانويلم حهدسب نم ( مان[ 87801

 .اورثوالا تامدخ
 ْش قاوح شيعح لا اه :ةزغو ةكضلا تافيش ف

 .1944 ماع مهارق اوكرت نمم ىنيطسلف فلأ

 .  .مهدلب يف نييفنم
 نم .ليتئارتسا, هتعلتقا يندلا بعشلا اذه نا

 يذلا هسفن وه .ةرجه نم رثكا شيعيل هضرا
 ؛ييص ارسألا ٠ بقبضقلل ناببل بودنج قف ىضوعتي

 اذه ةيادب ذنم لافطالاو ءاسنلا ولع ةراغ )١5
 .(ماعلا

 نيينيطسلفلا نا لوقلا ةوسقلا نم نا يل ودبي

 * يشن راد نع ١985 سرام

 ودمج ١

 ل 1111
 | ةلود ةيا يف ةنطاوملا قوقح ةفاكب ةفاكب نوعتمتب

 52- ت روح كا 111 للا علت



 ةليسطس ةلود ةئآ 39 نوط يف يه مهروذجو مهيضاراو مهارق نا ةيبرع

 نطوو فيضم دلب وه ندرالا قرعش نا
 | يتلا ضرالا يف .ندرالا رهد برغ عقب .نيينيطسلفلا
 ةفاضالاب :ىعش قوقح ةكهتنم :ليئارسا. اهتلتحا
 لالتحالا اذه نيدت يتلا ةدحتملا ممالا تارارق ىلا

 | يف مالسلل ىنود رمتؤمل دادعالا اذه وش لمالا لظد

 رمتؤملا اذه .ةدحتملا ممالا ةباعرب ظسوالا قرشلا
 ةيلاحلا :ةيليتارسالا, ةموكحلا هضقرت يذلا .

 .ءيش لك نم مغرلا ىلع قيرطلا يف ةيرحلا نأ
 مك نكل .اموي ررحتب نا دهطضم بعش يذل دبالف

 ةلودلا ءاشب لجا نم ... عومدلاو مدلا نم مزرلب |
 ةدحتملا جفال ا تارارق اهيلع تصن يتلا ةينسيطسلفلا
 ١9 غا/ حاع

١ 
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 عفادت اسنرن
 مالسلا رهتؤم نع

 ريتوأ اوستارف : ملقب

 5١ ١ ترحب" ١

 روحم طسوؤوالا قرشلا ف عضولا ناك
 ديسلا يتضزفلا :ةيجراحلا ريزو:تاثتذاحم

 نويسايسلا ىئري ام يفو .زيريب نوعمش
 تاناز وت يف ىزغم اذ اروطت نا .نويليتارسالا)
 - ةيكريمالا تاقالعلاب ءيش لك لبق نوهرم ةقطنملا

 .جيلخلا يف نييانجلا حلاصمبو .ةيتايفوسلا '
 .فوشتايروغو ناغير نيب ةيقترملا ةمقلا جئاتنو
 ىلا سمأ ءاشفلا ةيدام ءانثا ىسنرفلا ريزولا اعد

 ةردانم معدي نيد ورفإلا اهتاكرقو سيرام ماركلا |
 ينيطسلفلا بعشلا قحب. اركذم مالسلا رمتؤم '

 نمأآ نمضت ةلماش را يق ل رشقانبس يذلا

 .ليئارسا

 انتارسالا» ماعلا .يارلا نا هركذ ريدجلا

 .نيدلبلا نيب ةديجلا ةيئانثلا تاقالعلا ىلع الظ '
 / نان ودقتعي :نويليئارسالا. ءاربخلا مهبناج نم

 1 تيتفتل ىضم تقو يا نم رثكا ةيتاوم ةظحللا '

 ؟ هترج ام ىلع مهلاما نونبي مهو .ريرحتلا ةمظنم
 ! رصم عم ةعيطق نم ريخألا ينطولا سلجملا جئاتن أ

 2 كرام ناد راوحلا دلاعا .نف كلذ قفار امو .ندرالا 3

 ديسأو .

 - ننال نات ؟؟ اناجب - 83

 ينيطسلفلا ْ

 ناكملاو |[

 ١ ةيسيدظسلفلا ردرحتلا ةمظنمو تافرع رسام نا :

 | نومير ديسلا ءاقل كرت كلذلو ...باهرالل» نافدارم ْه

 | يديفلا قااسمرف ةيضتم و نيتوسسا نييوؤسس ١

 نآ .ةلاسملا هذه نوعباتي نمم نوريثك دكؤي
 نا دسأ ظفاح ىلعو .ةريظخ ةيلام ةمزا ىف رمت ةيرويس

 ريرحتلا ةمظنم قحسي نانبل يف ةعرسب هرما يوسي
 | هللا برحو ةينيطسلفلا

 مالس نع .ليئارسا» ىف ثيدحلا .عم اذه ققاردي
 ةيلام ةدعاسم لباقم ,لصفنم «يليتارسا» - يروس
 .نالوحلا ةداعاو قسمدل ةدكربما

 نمزل ةينيطسلفلا ةلودلا ملح يهنني اذكهو
 عم آل ةيروس عم قافتالا عيقوت تجي» .ليوط
 .ريماش قحبسا ءاقدصا دكؤد .:ندرالا

 ؛ةيربال 0

 نام" تطل

 لويسرت دلارهلا

 لالتخالا لظ ىف
 ليكنارف نيلغ : ملقب

 يف راتلا تلعتشا يضاملا ليربا / ناسين يف
 ىذا ُْق سيعفت يتلا «:ىسوم ارفوا»

 تيقلا ةقراح ةجاجز : ببسلا ,تانطوتسملا [
 تقرتحا نيمويب كلذ دعب .اهتراسس ةذفان ىلع

 ىسوم باشلا قنغ «يليئارسالا» شيجلا تاصاصر
 يف حيراتلا مسق ىف ةثلاثلا ةنسلا بلاط .يفنح

: 

 .تبز ريب ةعماج
 باسشلاو  اماع ”4  ةبيدوهنلا ةآرملا لتقم

 ملظم لدبل ىف ناتحرص  اماع ”*<

 .ليوط
 تيقوتلا ىوس امهنيب عمجي ال ناتداح امهنا

 لالتحالا تحت ةعقاولا قظانملا

 اهب بلاطب ضرا يف .ًاماع ٠١ ذنم :ىليئارسالا

 دوهيلا نونطوتسملاو برعلا نوينيطسلقلا
 اذهو نم ةتيم ١1 ةلتحملا ضرالا تدهش دقل

 اقفو يضاملا ريمسيد / لوالا نوناك ذنم عونلا
 اذه ..ليتارسا, يف ةيكرتمالا ةراقسلا تايتاصخال

 .نيفرطلا نبد خيراتلاو حدلا ةوحف قمع ىدلا توملا

 مصاوع يف نويكريمالا نويسامولبدلا لقتني امنيبو
 .خالسلل رمتؤم لجأ نم . ليئارساأ و طسوالا قرشلا

 ةسمدهلا نيد ام خحاع ٠ درمع عارص ددح دنازتت

 .ةمواقملاو

 نورام يبينارسالا عامتجالا حلاع لوقبي

 اودلو نمم .يفنح ىسوم رارط نم نيينيطسلفلا نم
 نم نورتثك ناك .لالتخالا لظ ْق اوسّش وا

 | نامزلا نم نيدقع نأب نوملحي ؛نييليئارسالا»
 ْ ةيادنل ةصرغلا ةحانتاو توادعلا حيطحتب 5 ناليفك

 م

 . مهافت

 لبح دالبمل اودهم دقق .كلذ سكع ثدح يذلا

 | وهو .دوقبس نمم اسسايو اطابحاو ةيمادص رثكا

 ىدل نامالاب روعشلا ىسوم ارفوا توم ىهنا دقل
 ١١ ةيليقلق ف سانلا ةامح كلذك ريغو .نينطوتسملا

 ةنيدملا نونطوتسملا حاتحا نا دعب  ىبنرع فلآ :

 اهتارايس اومطحو ةيكيتاموتوالا مهتحلساي
 .ةرواجلا لوقحلا اوقرحاو اهمزاحمو ؟

 | ةتفال دجوي الف .ايدنلق ميخم لخدم دنع اما
 1 هعافتراو ةدراد منها هلوط حابس امناو بدحرت

30-0 3 

 ١ ايدنلق مدخم نكل ماع لك جايسلا عافترا دئازتب

 رخفب هحارج لمتحي

 0 يرش

 خل .ةيرادالا تالاقتعالاو درطلا نم مغرلا ىلع

 | نم ديدجلا ليجلا دييحت ىف لالقحالا تاطلس حلفت
 | يف اميخم 18 فو تاعماجلا يف نيينيطسلفلا بالطلا

 .ةلتحملا يضارالا '

 ةلحرملا يف بلاط نعط .ريمسيد / لوالا نوناك يف
 فته :ةقلا مار يف ؛ .ايليئارسا ٠ يسبح ةايواداتلا

0 

 5 قياسي راكم يدنجح دج هذي +: - لماع ةارجإ

 1 .«نيبلبتارسالا» صاصرب طقست نا ليق حبطم ا

 ١ .راهنلا حضو يف ثدحب اذه لك نا راظنالل تفلملا ١

 7 ةيسئف . عارصلا ةعبيبط ُْق ابيرذدح اروطت دكؤيل

 ىلا لصت لخادلا اهردصم ىتلا .فنعلا تايلمع.
 فنع ةرئاد ف نوشيعي نابشلاو شيجلا

 ةمحه هعبتت يركسع در اهعبتب ةمحه لك .ةددحتم ش

 .ضرحا |

 : برح تامدقمب ردند هيب لك .ضرالا ىب اعرب يىدسسللب

 , هل ةقالع ال نيبعشلا نيي يذلا خرشلاف .ةيلها

 قالغاب شيجلا رمأ .يفذح ىسوم عرصم رثإ
 دسجحب بنالطلا ظفتحاف رهشأ ؛ خدم تبيز رين ةعماج ش

 د دسح اوفل .يبيللا نفذدلا رماوا نسدحتم ىقدح

 لماك يسانبس لاقتحاب .هوتفدو ىدياخ_تلقلا خلعفلاب
 8 5م

 | مويب ةزانحلا تفتنا . ةسآار طقسم حشر نم برقلاب

 .عومدلل ليسملا زاغلاو تابارطضالا نم رخآ
 ١ مهتايحب نومكحتي ال مهنا نوينيطسلفلا رعشي

 | مهجدل ناك قلدنا :نودلعيو .ىبايشلا مهريسحمو
 ؛نيدليتارسالا, دض دولمكتسال صاصر 3

 ذنم» ةنس 7 هرمعو تبز ريب بالط دحا لؤقب

 .نامالاب رعشن ال نحنو انتدالو
 هتطساوب يذلا ديحولا بولسالا وه فنعلا نا

 ؛.انعمتست وو حلاعلا انارد

 ؛ ىسوف ارقوا تومل ةبسنلاب مهروعش وه ام
 ؛ ءاسبنلا لتق ديرن ال, ةداح اهلك تاباجالا تءاج

 | نولتقي مهو .انئادعا نييليئارسالا نكل .لافطالاو | .ةيساموليدلا تاردابملاب
 | يفو ةلتحملا يضارالا يف ءاسنلاو لاجرلاو لاقطالا . ناطدتسالا
 |, ةحلسالاب انم افالا اولتق دقل .نانبل تاميخم ف نوشيعب نيذلا يدوهب فلأ ٠ لا ةيبلاغ

 ا! روعشلا انيلع بعصلا نم لعجب امم .لبانقلاو / بيسي عارصلا يف ىف اورشح دق ةيبرغلا ةفضلا

 1 ..مهدحا تومي نيح نزحلاب 2 نم ءزِج يا يف ةماقالا يف قح باحصا مهنا مهداقتعا
 0 م ديدج ليحي اومدطصا دق مهنا ريغ . :ليشارسا ضرا٠

 منوف _ ذة ةاردزح /- 8١5 ذدغلا  ةيبرعلا ةعيلطلا



 ةيرابضتقإلا اهراثأ ىلا ةفانضإلاب ءرجولا نر ينكت هن انمرعللا ةدطاقملا
2 

 ةمصاعلا يف دقعت :قاحلا ا ةباذدي عم

 يف ةعطاقملا» ناجل تاعامتجا .ةيرسيوسلا
 ةدبرعلا ةعطاقملا» ةلأسم حرطل ةلواحم | 01

 ينوناقلا ثحبلا طاسب ىلع .ينويهصلا نايكلل
 لوح لؤاستلا نع ةباجالا يلاتلابو .يداصتقالاو
 ؛ يلودلا نوناقلا ءوض يف لمعلا اذه ةيعورشم ىدم
 المع ؛ةيبرعلا ةعطاقملا. دعت له رخآ ىنعمب وا

 نوناقلا رظن ةهجو نم عورشم ريغ مأ اعورشم
 ؟ ىل ودلا

 .ةعطاقملا ةبعورشمب لماكلا انميلست عمو
 عمم ةرمتسم برح ةلاح ٍِق ةيبيرعلا ةمالا رايتعادب

 نم ناف .«برحلا .ن نوناقلا ًاقبطو ٠ ينويهصلا نابكلا

 ريبادتلا ةقاك سرامت نا ةيراحتملا فارطالا قح
 .اضعب اهضعب هاجت :ةمزاللا ةيزييمتلا تاءارجالاو
 ىلودلا نوناقلا عم ًامامت ةقبطنم يهق انه نمو
 يذلا ماهلا لاؤسلاف يلاتلابو .اضيا ةعورشمو
 هذه هتققح ام ىدم وه نآلا حرطي نا يفيني

 يف ةينويهصلا فادهالا ىلع ريثأت نم ةليسولا
 ما بولسالا اذه حجي لهو ؛ لكك ةيبنرعلا ةقطنملا
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 ةيببرعلا ةعطاقملا هدهت ذفانم ةثالثا
 يؤجل 00

 01ش 000 0 70

 كا يه امف ف يقخناب < يامل تتناك - ؟ هل

 ؛ اهيلع بلعتلا نكمي فنكو ,كلذ نود لوحت يتلا
 ىلع ىل ودلا نوناقلا ءاربخ حظعم قفتي انهو

 ٍْق دزياحملا نم اعون اهرابتعاب ةعطاقملا فدرعت

 لصت . ديدحتلاب و ميسالاب نيعم فرط دض ةلماعملا

 ءارشلاو عيبلاب ةقلعتملا دوقعلا تايلا عنم دح ىلا
 ىدحا ةعظاقملاف ىلاثلابو .تامدخلاو علسلل

 تاططخملا ةفقفاك طانخا ٍْق ةماهلا لئاسولا

 ىدنرعلا داصتقالا ىلع ةهرطنسلل ةينويهصلا

 ع 37 يضنب اخ# يشسإلا فدهلا نا رخآ يكد

 حاما تادلقعلا عضوو ينوبنهصلا داصتقإلا راصح

 تايداصتقالا ذاقنا ىرخا ةهج نمو .يعيبطلا هوم

 .اهيلع ةرطسسلل ةرركتملا تالواحملا نم ةيبرعلا

 ةددردلا ةدطاقملا لحارم
 ددندغ لحارمب ةيبرعغلا ةعطاقملا ترم دقلو

 وزغلا تايادب عمف .نآلا ىتح اهتيادب ذنم :ةماهو
 رولنشتو رهظت ةعطاقملا تآدب نيطسلفل ينويهصلا

 تروطت مت .يبعشلا حافكلاو ةنسرامملا لالخ نم

 نايكلا نالعا دعب ةصاخ .كلذ. دعب رومالا
 لودلا ةعماج مامتها ءديو .ةهتلود نع ىنودهصلا

 يذلا رمألا وهو .هتياعرو عوضوملا اذهب ةيبرغلا
 نيح ١1548 لوالا نوناك ١” ةسلج يف رولبت
 تاينتقملا يشم هر ويش ل نصل يان افراق ترقتصا
 ىلا لوخدلا نم نيطسلق يف ةيدوهيلا تاعونصملاو
 عم .ةرشابم ريغ وا ةرشابم ءاوس .ةيبرعلا نادلبلا
 نماضتلا ىلا ىرخالا نادليلا ةوعد ىلع لمعلا

 عنم قيرط نع كلذو .رارقلا اذه ديفنتل نواعتلاو
 :دارفالاو ءاطسولاو راحتلاو تاثيهلاو تاسسسؤوملا

 تاحجتمملا كالهتسا قا .عيزوت قا :لماعتلا نم

 كلذ دعي رومالا ترولبتو . ةينودهصلا تاعونصملاو
 ١5 14/ ماع ةعطاقملل ةلماكلا دعاوقلا تعضوف
 دذه نينقت مث . ١95١ ماع ةعطاقملا بتكم ءاشناو

 ةعطاقملا تاءارحا تروط حت ١9554. ماع دعاوقلا
 ةيداصتقالا ةقياضملا لاجم عستا ثيحب كلذ دعب

 هعم نيلماعتملا ةيقاعم لمشيل ينويهصلا نايكلل
 طاشنلا ةيلودلا تاكرشلاو نيرمتتسملا ةصاخيو

 هفاعضا ةليسو درجم ا ءينودهصلا دوجولا ضفر
 ةيوقتل ةصرفلا ةحاتا وا .سسحف ايداصتقا
 لمين وا لقغن آلا ىغيند انناف .ةديرعلا انتايداصتقا
 1 .ةيداصتقالا اهراثآ

 تارعتلا نم ديدعلا دوِخْوِي لماكلا فارتعالا عمو
 نم نيوهتلا اطخلا نم هنا الإ .ةعطاقملا رادح ف
 ينويهصلا داصتقالا ىلغ تغاض يتلا عفانملا مدجح
 51٠٠ نم رثكا نا كلذ ةسايسلا دزهل ةحدتتك

 ةجيتن رثكا وا ةيبرع ةلود اهنعطاق ةيكريما .ةكربش

 141-342 131 حاجات هاقحل وا



 غلب هذحو 19/1 ماع يف :ةعطاقملا ماكخا قيبطتل
 يىلاوح هةعطاقملا ةمئاق ىلع تجردا ىتلا تاكريشلا ددع

 "د و ,ةيكريما ةكرش ١75 اهنم) ةكرش 0١

 ه و ةيرسيوس ١7 :ةيبرغ ةيناملا 7١ و..ةيناطيرب
 .ةنكبجلب ١ < .,ةيدنش 55 .ةيدنك ؛ ؛ ,ةيناباب تاكريش

 دذه تدا ىلاتلاب و . (ةقرفتم ىرخا لود نس 1/

 ةصاخلا تارامثتسالا ديدحتو تدك ىلا ةيسايسلا

 ضعب نا لب .ينويهصلا نايكلا ىلا ههجوتملا
 .«سييليف» و «لش و ءونير» لثم تاكرتشلا
 ةيبرعلا اهقاوسا ىلع اظافح يضاملا يف تبحسنا
 ةفلتخملا راثآلا ىلا ةفاضالاب اذه ةعطاقملا نم افوخو
 نم ديدعلا راعسا عافترا نع اساسا ةمجانلاو
 ىلا ىدا اش وهو ةفاطلا اهنمو ,جاتنإلا تامزلتسم

 نه :نامرجلا) حتت لحاادلا جاشنإلا ةفلكت يافتزا
 يف انذخا اذاف .ةيبرعلا ةقطنملا ف ةصيخرلا دراوملا

 افوخ اهيلا هجوتت مل يتلا ةيلاملا دراوملا نابسحلا
 اهب ينم يتلا ةراسخلا ىدم انل حضتا ةعطاقملا نم
 يىلاوحب ءاردخلا اهردقدنو .ينويهصلا داصتتقألا

 ىلا انفضا ام اذاف .ىلحملا جتانلا نم 2٠5 وا/٠
 نمالاو عاقدلاب ةصاخلا ةىداصتقالا رئاسخلا كلذ
 اريبك اعافترا ةيسنلا تعفترا

 قافتلا ةلااحم
 فافتلالا ىلا ينودهصلا نابكلا دمع كلذ ءازاو

 يفف .ليسلاو قرطلا ىتشب ةيبرعلا ةعطاقملا ىلع
 تارداصلا معدو .ريدصتلا عيجشت يف ادب لحادلا

 ةمدخل ةيداصتقالا تاعاطقلا ةفاك هيحوت عم

 ميعدت ىلع لمع ايجراحو .يريدصتلا عاطقلا

 ةيدوروالا قوسلا عم ةيراجتلا هتاقالع قيتوتو
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 لوا ةيكريمالا ةدحتملا تايالولاو ةكرشتملا
 ةيوبسآلاو ةيقيرفالا قاوسالا لخاد لغلغتلاو

 ةعطاقملا رادج قرخل ةرمتسملا تالواحملاو .ًايناث
 اتلات قاونسالا دذه ىلا دافنلاو ةيبرعلا

 ىلع دجن فادهالا هذه نم ققحت ام مييقت دنعو

 قوسلا نادلب لعج يف امامت تحجن دق اهنا .روفلا
 ةيجراخلا اهتراجت يف لوالا كيرشلا .ةيبوروالا
 ةدعارزلا ةصاخ اهتارداص ةعببطل ةحيتنك كلذو

 يبسنلا اهبرقلو (ةجزاطلا تاوارضخلاو هكاوفلا)
 وه يبوروالا نوبزلاف» انه نمو . قاوبسالا دذده نم
 ىلع ةقلعم ةدضقلا ىقايتو . .رضاحلا تقولا ىف خحنالملا

 ْق ةناكملا ذه لالتحا ىف رارمتسالا ةيناكما ىدم

 يف احاحلا رتكا ةيضقلا ح حنصتو ةينورؤالا قاونسالا

 ةصاخو .قوسلا يف ةريخالا تاروطتلا ءوض

 ناك يتلا ةيداصتقالا ايازملا ضعب نم دقف ةيناكما
 نكي ملف كلذلو .ينويهصلا نايكلا اهب عتمتي
 عيقوت ىلع ةيكريمالا ةموكحلا قفاوت نا ايرقتسم
 اذه يف و .بيبا لت نيبو اهنيب ةرحلا ةراجتلل ةيقافنا
 .تاذلاب تيقوتلا

 يف ينويهصلا نايكلا حجن دقف ىرخا ةهج نمو
 ةجيتنك كلذو .ةيقيرفالا قاوسالا ىلا لوخدلا
 ام نكلو .اهركذل انه لاجملا عستب ال .ةديدع بابسإل

 ةنقيرفالا قوسلا نا ىلا ةراشالا ددصلا اذه ف انمهب

 .ةماهلا ةينويهصلا تارداصلا ذفانم دحا تحبيصا

 ةداعا وحن راشتنالا ّق اذا ارايت كانه نا لب

 ريوتكا برح ذنم ةعوطقملا .ةيساموليذلا تاقالعلا
 اهققح ىتلا تاحاجنلا كاذو اذه نم مهالاو ١91/8

 قاوسإالا ىلا لوخدلاو ةعطاقملا رادج قرخ يف
 تايداصتقالا روطتل عيتتملاف .اهسفن ةيبرعلا

 نا نكمي ,ينويهصلا نايكلا تايداصتقاو ةيبرعلا
 ذفنت ةيساسا ذفانم ةثالث كانه نا روفلا ىلع ظحلد
 .يبرعلا نطؤولا ىلا ةينويهصلا تارداصلا اهنم

 ىلع ةرطيسلا اهيناثو .ندرالا رهن رسج ربع اهالوا
 تاقالع ةماقا  اهمهاو  اهثلاتو .ىنانبللا بونجلا
 .ةيرصملا ةموكحلا عم ةيداصتقاو ةيراجت

 لوخدلا يف .ينويهصلا نايكلا حاجن نا كشالو

 جارخا يف اريثك مهاسي فوس ةيبرعلا قاوسالا ىلا

 ةماقا نا كلذ . هنئمزا نم ىنويهصلا داصخنقاإلا

 .لصح نا ةيبرعلا راطقالا عم ةيراجت تاقالع
 ماخلا داوملا ىلع لوصحلا ىف اريثك اهدعاسب فوس

 يتلا  ةيندعملاو ةيناويحلاو ةيعارزلا - ةصيخرلا
 اهنكمت كلذكو طفنلا ةصاخ ةفصيو .اهنلا جاتحت

 زيمتملا فارغجلا نيطسلف عقوم لالغتسا نم

 مادختسا وا تيزئارتلا ةراجتل زكرمك هتايناكماو
 اذه .رمحالا رخبلا ىلا طقنلا بيبانا لقنل اهيضارا

 يراجتلا نازيملا يف زجعلا ضيفخت نع كيهاد
 رداصم نم ديزملا ريفوت وا .ةيبرعلا قاوسالا ةجبتن

 قاقنالا نم ءْرِج ليوحت قيرط نع) يلحملا ليومتلا
 يف مهاسي ام وهو :(يليوحت قافنا ىلا يركسعلا
 اضيا روجالا تايوتسمو لب جاتنالا ةقفن ضيفخت
 (ةصيخرلا ةلماعلا يدبالا رفاوت ةيناكمال ةجيتنك)

 ومنلل ةيلاعف رثكا رصانع رفوت روما اهلك يهو
 ءزج لح يف مهاست يلاتلاب و .ينويهصلا يداصتقالا

 ةيلاحلا ةهتمزا نم

 اددرعلا قاوتمالا ورش
 راثآلا سيل انه هيلع زيكرتلا انمهي امو نكلو

 ىنودهصلا نداصضتقالا ىلع دوعت ىتنلا ةينداجبالا

 ىلع ةيبلسلا راثآلا .رطخالا ؛لد ٠ بيسحف

 مظعم نا قورعملا نمف .ةيبرعلا تايداصتقالا
 ةدحتملا تانالولا ىلع دمتعت ةيبرعلا نادلبلا

 قلعتي ام ةصاخو .ةيجراخلا اهتراجت يف ةيكريمالا
 علسلا ىتح وا حالسلاو ءاذغلا نم اهتادراوب

 يضو .ةيبرعلا قاونسالا وزغت يتلا :ةيكالهنساإلا
 لخاد اهحاتنا نكمملا نم حبصا يتلا تاحتنملا

 ةيقافتا عيقوت دعب ةصاخ  ينويهصلا نايكلا
 .ةيكريمإلا ةدحتملا تابالولا عم ةرحلا ةراجتلا

 اهل بسانملا .نويزلا» دجت فوس تاجتنملا ددهف
 ىرخا ةهج نمو .ةفلكت لقا نوكتس اهنا ةصاخو

 ةيداصتقالا ىنودهضصلا نايكلا فادها قيقحت ناف
 ةيساسالا تالوحتلا ضعب ءارجا ةرورضلاب بلطتي
 اذه يفو .فادهألا هذه عم معالخت هتابداصتقا ْق

 يف :تدورب ديفاد» ينويهصلا ريبخلا ركذي ددصلا
 الناق ةيرصملا ةموكحلا عم تاقالع ةماقا ىلع هقيلعت
 ىساسسيا طرش ىرصملا داصتقألا ريوطت نا»

 ةيداصتقالا تاقالعلا نم جيسن ءاشنال يرورضو
 ةفاسم فلختب ىرصملا داصتقالا مداد امو .دروطتملا

 دومنو يليئارسالا داصتقالا روطت ىوتسم نع ةزراب
 ريغو ةقيعبش نيداضتقالا نيب ةطسيارلا نودكتمش
 مدقتلاو ري وطتلا جمارب ذيفنت ةلاح ف اما .ةروطنم
 اريوطت عقوتن نا يغيني انناف .رصم يف يداصتقالا
 رصم نيب تاقالعلا ةكسش ىف اضياايزاوم

 داصتقالل مهترظن يه دذه تناك اذاف .. ليئارساو
 ةييرعلا نادلبلا تايداصتقاب انلاب امف .يرصملا
 5 ىرخالا

 مل ةيبرعلا ةعطاقملا نا انل حضتي قيسامم
 فادهالا ةفاك قيقحت ىف نآلا ىتح ةيلك حجنت
 ,ةدؤرلا رصق ىلا ساسالا ىف كلذ دوعيو .اهب ةطونملا
 اساسا بلطتب اهريغو تامايجتالا دذه حاجن نا ذإ
 عقاولا ىلع بلغتلا ىلع لمعت ةلماش ةيؤر
 تالالتخالا ىلع ع ءانضقلاو هشيعت يذلا ىداصتقالا

 ةرورض عم .انتايداصتقا يف ةيساسالاو ةيسيئرلا
 ةيئاذغلا ةيعبتلاك) تالكشملا هذه لح ىلع لمعلا
 جاتنالا َْق حدافلا صقنلاو ةييجواوشعدالاو

 (خلا ..ةيطقنلا ةورثلل ديشرلا ريغ حادختسالاو
 يف ريبك دح ىلا مهاسي فوس رومالا هذه حالصا ناف
 ينويهصلا ىداصتقالا عسوتلا ىلع قانخلا قيبضت

 ةقطنملا َّق

 رطخلل يدصتلا يف رارمتسالا نم دبالق انه نمو
 ةىداصتقا ريبادت ربع ال هتمواقمو ىداصتقالا

 فدهت ةلماش ةيبرع ةيجيتارتسا ربع امناو .بسحف
 يف رارمتسالا ةرورض عم يبرعلا دوجولا ةيامح ىلا
 صخالا ىلعو .ةلتحملا قطانملا تايداصتقا معد
 دومص معدب ةصاخلا .دادغب ةمق تارارق» ديفدت

 .«يبرعلا معدلا» قيرط نع ينيطسلفلا بعشلا

 000 : ادحلا حاتفلاددبع
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 ةينوعلا ةسظلاب ضاق طابرلا

 كمهنا مرصنملا ويام / رايآ رهش نم ءادتبا
 ةددرغملا باّرحالل نويداصتقالا ءاربخلا

 لمات ف نوصتخملا ةنراغملا نونداصتقالاو 5

 نا ضرتفي يذلا ذيدجلا يداصتقالا جمانربلا

 ةيلاتلا سمخلا تاونسلل هقيبطتو هتينقت يف عرشي
(1957-1944). 

 كلملا اههجو يتلا ةلاسرلا نع دلوت مامتهالا اذه
 يقارعلا روتكدلا لوالا ريزولا ىلا يناثلا نيسحلا
 ةيمنتلا ططخمل ىربكلا طوطخلا اهيف هل خسري يتلاو
 تاونس سمخ دادتما ىلع ةيعامتجالاو ةيداصتقالا

 حيضوتل ريس ليلد ةباثمب يه ةلاسرلا هذهو .ةلبقم
 نا يبرغملا داصتقالل يغبني يتلا قيرطلا ملاغم
 .اهكلسي

 طخ مسرت يناثلا نيسحلا كلملا تاهيجوت

 ىظحتو مامتهالا هيلع بصنيس يتلا تايولوالا
 ىتلا ىهو .ةمداقلا ةيدمرقلا ةرتفلا ف ةلودلا ةباعرب

 0 : ةيلاتلا تالاجملا نم عزوتت
 ةيددغتلا ءاضف ىلا ةيزكرملا ادبم نم لاقتنالا ١

 ةاعارم ىلا .طيطختلا» هجتب نا يا.ةيوهجلا
 نم ةدح ىلع ةهج لك اهب زدمتت يتنلا تابصوصخلا

 يه نوكتف .اهتابلطتمو اهتاناكماو اهتاجاح ثيح
 ةطلس رهظت انهو .اهعيراشم حرط يف رارقلا ةبحاص
 :ةلوؤسملاو :ةبحتنملا ةيلحملا تاعامجلا ةئمهأو
 ذدفقنتل ةبر ورضلا ةدلاملا تاناكمالا ريفوت نع .كلذك

 مهست وا دارفالا مهسي ثيحب ةمزاللا غيراشملا
 يف اهب ةرفوتملا ةيصوصخلا تاورتلاو تاسسؤملا

 عاطقلاو لاملا سآر لعجي امبو .ةقطنملا شاعنا
 ةرودلا رييست يف يلوا رود اذ حبصي صاخلا
 ةيداصتقالا ةيلمعلا كيرحتو ةيلاملاو .ةيجاتنالا
 .ةيعامتجالا اهتاقالعو

 ىوصق ةيمها ىلا هيجوتلا اذهب طبتري -
 يف هنأب فوصؤملا يورقلا ملاعلا يف تارامثتسالل

 قراوفلا صيلقت (1) : فدهب كلذو تايولوالا ةعيلط
 .ةيعامتجالاو ةيداصتقالا ةيمنتلا لاحم ىف ةيوهجلا

  ةيبرعلا ةعيلظلا 7" اة تاوشضح اد #81 ةدعلا

 ويس )ىلا خهنلا اذه يدؤي نا وه لمالاو
 (ب) .نييورقلا ناكسلل لمعلاو ةشيعملا فورظ
 .يئاذغلا يتاذلا ءافتكالا وحن يعسلا

 نا اهنأش نم .دذه ةلاحلاو ؛:تادناغلا هذه نا

 غيراشملا مهال باطقتسا زكرم يورقلا ملاعلا لعجت
 ةيمذت قيقحت ىل اع دعاسي نا هناش نم امب ةديدجلا

 ةدسرغملا ةقيثإا هفرعت يذلا فيثكلا يفارغميدلا
 .ريخالا دقعلا ىف ةصاخو ىربكلا

 بقاوعلا يف هاشنم دجي رايتخالا اذه نا
 تمع ىتلا فافحلا نم تاونس سمخل ةمدخولا

 نم لفاححب تعفدو .ةريخالا تاونسسلا يف برغملا

 ندملا ىلا حوزنلاو مهيضارا كرت ىلا نييورقلا
 تويبورققلا ةمرخاي افقلس ةفوطملا ىربتكلا
 ةلاطبلا لاحفتسا ىلا اذه ىدا دقو .حيفضلا

 لكاشملا نم ددع رثاكتو .ةعنقملا ةلاطبلا رهاوظو

 ةموكحلل قيس دقو .ةنمرملاو ةيمويلا :ةيعامتجالا
 حوزنلا صيلقت ةلواحمل ةطخ تعضو نا ةييرغملا
 ذفنت مل اهنكل .ةيورقلا تاهجلا شاعنأ ىلع لمعلاو

 اًردكرت دهشتس ةمداقلا ةلحرملا نا ودييو .لماكلاب

 .جهنلا اذه يف افثكم
 ةريغصلا عيراشملل ربكا ةنمها ءالبأ

 ةورثلا ةيمنت يف كرحملا رودي موقتل ةطسوتملاو
 مساح رود ءاطعا قاطن يف لخدي ام وهو :ةينطولا
 رصقو .اهمعدو .اهعيجشتي .ةصاخلا ةردايملل
 طيبضو زيفحت دودح ْف .اهناشب ةلودلا لحدت

 هيجوتلا اذه نا ركذلاب ريدجو . يداصتقالا طاشنلا

 اهاضتقمو اقباس اهنع نلعا ةطخل ارارمتسا ربتعب

 امم رثكابو . جيردتلاب . ل وحني صاخلا عاطقلا لعج
 داصتقالل لوالا كرحملا .نهارلا تقولا ف هيلع وه
 اممو .هيف ةيدودرملاو ةيجاتنالا بطقو يبرغملا
 نم وا .اهئاش نم لدبقلا اذه نم ةمؤر ي ١ هيف كشال

 يتلا :ةيلو ؤسملاب ةيحضتلا اهجئاتنو اهزفاوح ناش
 ةيمومعلا تاسسؤملا) يمومعلا عاطقلا علططضا

 ريغو .لالقتسالا تاونس ةليط (ةيمومعلا هبشو
 ىلا فدهي ةيلوؤسملا هذه عجارت نا .كلذك .فاخ

 لهاك نع ىربكلا ةيلاملا تالمحتلا لقت فيفخت

 نزاوتلا ثادحا هتارو نم لمؤي امي ةلوذلا
 نيد نم اذهو .تاقفنلاو لخادملا نيب يرورضلا

 ىلع يلودلا دقنلا قودنص اهحرط ةديدع طورش
 ذيفنتل يلاملا معدلا نم اديزم هليوختل برغملا
 ةفدحص تئتك ددصلا اذه ىف .ةيومنتلا هعيراشم

 ةيحاتتفا لالقتسالا بْرَح ناسل .ملعلا,
 ةسايسلا هذه نا اهبق لوقت )19817/7151١(

 نم اهذيفنت بولطم ؛ةحيصن» و :ىوتف» ةجيتد يه
 امدق ةسفن ردتعب حيصا يذلا يل ودلا دقنلا قودنص

 ددنتو .ثلاتلا ملاعلا لود ةبيلامو داصضتقا ىلع

 ةدعاسملا نم دحلاو ضورقلا فيقوتي «ديدهت طوس»
 هتاميلعت ذفنت ال يتلا لودلا ىلع اهتلودج ةداعا يف
 بحب لودلا دده نا ىف ةمدقلا . هتاداشرا«. صحلتتو

 كلذو ريبستلا يف قافتالا ةدايز نع فقوتتف دشرت نا
 قفارملا ريوطت نم دحلاو فيظوتلا فيقوت ينعي
 ةحصلاو ميلعتلاك ةيداصتقالاو ةيعامتجالا
 يدلا معدلاو ةدعاسملا فدقوت حش ٠ .حلا .نكسلاو

 زدخلاك ءاذغلا يف ةيسساسالا داوملل ةلودلا همدقت

 نم دحلا كادو اذه بناح ىلاو .. ركسلاو تيزلاو

 .تالضاوملاو قرطلاك زيهجتلا لاجم يف تارامثتسالا
 .. حلا ..دودسلاو

 ناديفي لستتي ريبخألا يحيحصتلا رايدحإلا د
 ندوكتو ميلعتلا حالصال ةطخ لكش يف ميلعتلا,

 عمو. نرقلا ةياهن .تابلطتم عم مجسنت نظالا
 اهناجاحو دالبلا تاناكمأل ةيرورضلا تايولوألا
 ايلع ةنجل ليكشت متي نا رظتني ناشلا اذه يفو
 تاسسؤمو تاباقحلاو بازسإلا نع نيلثعم مضت
 تاعاطقلا ىلا ةفاضالاب .هتاعاطق فلتخمب ميلعتلا

 جمهانمو ليقتسمل كرتشم روصت عضول ةيجامندالا
 ىلا رظنلاب ةلجعتسم ةمهم يهو .برغملا يف ميلعتلا
 نياجيرخلا ددع ديازت يف لتمتملا نهارلا قزاملا

 قوبس علا نودي 8 نيدلا' عههما يانكا .ةلاطبو
 .لمعلل
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 داصتقالا رامخا

 ديدجلا بيسانالا طخ ليفصلو قا رغل

 هنا ١ .يقارعلا طفنلا ريزو هلع

 كمداقلا ةهلنلقلا عيباسالا لالخ

 بيبانا طخ ليغشتو زاجنا متيس
 ةيكرتلا يضارالا ربع يناثلا طفنلا
 قارغلا ةقاط حم د ثيحب

 نومنلم [يكرت'رسيغ هنري دصتتلا

 ايموي ليمري نوبلم فصنو
 طخلا اذه نا ركذلاب ريدجو

 ىلا بارتقالا نم قارعلا نكميس
 لبق تناك يتلا جاتنالا تالدعم
 ةتالت نم رثكا) يناريالا ناودعلا

 ءوض يف ةصاخ . (ايموي ليمرب نويلم
 طخ تاعغسوت نم ءاهتنالا عقوت
 ةيدوعسلا ربع ىقارعلا بيباتالا

 5:0١ و نويلم هتقاط غلبتس يذلا
 ناك نا دعب .ايفوي / ليفرت فلأ

 دنم طقف ليمري فلأ ٠ حضبيب

 ١96 لؤلدا

 ةيسفارعلا تارداسعلا

 بناج نم ةلوذبملا دوهجلا راطا يف
 تاعاطقلاو ةيزكرملا تارادالا

 ةيقارعلا ةيراجتلاو ةيجاتنالا
 ريغ تارداصلا ةيفمنتو ميعدتل

 اعونو امك .اهري وطتو ةيطفنلا
 ناشد تايصوت ةدع ةرادالا تعضو

 ام وهو .ريىدصتلاو طاشنلا ميعدت

 امدق يقارعلا ىينطولا سلجملا درقأ

 يلب ام تايصوتلا تنمضت دقو .دعب

 ةيجيتارتسا عضو ةرورض -
 .ىربدصتلا لمعلل هدلاعملا ةحضاو

 ةيداصتقالا غقدابملا هدامتعا

 داصتقالا هبجوت 4 كدميلسلا

 ١ ىرددصتلا

 ةقيسملا ةطاحالا نامض -

 ةساردو .ةيجراحلا قاوسالاب
 اميسالو اهتاجايتحاو اهتعيبط
 ةرواجملا نادلبلا

 دق دوهجلا دذه نا ركدلاب ريدجو
 ةيباجنالا جئاتنلا نم ديدعلا تققح

 تادمك ةدادز ىف اسايسا تلثمت ىتلا
 تنفسالا ةدوعو .دردصملا رومتلا

 قاوسالا ىلا ديدج نم يقارعلا

 ؛ةيحبلخلا امسسالو .ةنتيبرعلا

 علسلاو دراوملا نم ديدعلا لوكدو

 ةرم لوال ةدقارعلا تارداصلا ةمئاق
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 برغملا ىف صاشلا عاطقلا

 ريزَو ؛يناوزغلا ىدشارلا, نلعا

 ىلع عفتريس ةيبزغملا تارامثتسالا
 ةلئقللا' سمخلا تاؤوتنلا يقف
 يلاوح) مهرد رايلم ٠١4 ىلا لصيل

 .(رالود رايلم
 ةصح نا ىلا اضنا راشآ دقو

 ىلع تارامثتسالا يلامجا يف ةلودلا
 نع لقت ال فوس تاونئسلا هذه ىدم

 رامتنسسا دحح نا الئاق فاضاو

 (تايدلدلا) ةبلحملا تاعامجلا
 نيرايلم) مهرد نايلم 5١ غلبيس
 مجحو (رالود نودلم ةنامنامتو
 ماعلا عاطقلا تاسسسؤم تارامتتسا

 تاراملم ةسمخ) مهرد رايلم 4
 عاطقلا لتحيس نيح يف (رالود
 يىلامجا ِق ربكالا طسقفلا صاخلا

 يف هبيصن غلبيس ثيح تارامثتسالا
 يآ) مهرد رايلم ١١5 اهسفن ةرتفلا
 :(رالؤد رايلم رشع ةعبرا

 قارغلاو رقم نيب ىراجتشلا لداستلا

 نلعا رصم ىلا يقارعلا دراحتلا

 ريزو ىفطصم يرسي روتكدلا
 ةيجراخلا دراجتلاو داصتقالا
 ةءدع || قع عيشوت 01 "- هلأ

 ١9.8 حاغل نيدلبلا نيب .ةنفاكدتملا

 عقاوبو .رالود نويلم ينام غلبمب
 نع اهعقو دقو فرط لكل قضنلا

 ىلع نسح ديسلا يقارعلا بناجلا
 ةدابق سلجم وضع ةراجتلا ربزو
 بناجلا نمو ىقارعلا دروتلا

  ىقلطصم ى رسب روتكدلا ير ,مهصملا

 ةقافتإلا هذه تنمضت دفو

 نم لك 'تاردانكل ةيعلسلا مناوبقلا
 تدمضت رضم يبناَج نمف .نيدليلا
 سيالملاو جيسنلاو لزغلاو ةشمقالا

 ةيواميكلاو ةيعانصلا تاجتنلاو
 اًمنيب .تايملا :تاكضمو موينوملالاو
 ةيقارعلا تارداضلا تنمضت

 ديرولكو تنمساألاو تيريكلا
 بحكرملا كدابسنلاو مودنملالا

 يب رع لاعير ام وخن
 تنلعا .ديدحتلاب اماع نيعبرا ذنمو .رهشلا اذه نم سماخلا يف

 كلذ يف اهتنازخ ريز و نابسل ىلع .ةيكريمالا ةدحتملا تايالولا ةموكح | لل
 رالؤد رابلم رشع ةسفح يلاوح ميدقت نع :.:لاشرام» تفقولا

 ريمدت نم ةدناتلا ةنملاعلا برحلا هتتدحا ام ريمعتو معد يف اهم ةطقاسم

 .ةيسرغلا ادوروا نادلب يف ةيداصتقالا قفارملاو تاعاطقلا ةفاكل لماش
 برحلا ةياهن ذنم .نادلبلا هذه تايداصتقا روطتل ةعيرس ةرظن نا

 نم لعقلاب تنكمت ىدم نا ىلا انل حضوي .نالا ىتح ةيناتلا ةيملاعلا

 ضرفو لب .اهتايداصتقا دنطوتو ميعدت يف لاومالا دذه نم ةدافتسالا
 ةصاخ ةفصيو .نادلبلا نم اهادع ام تايداصتقا ىلع ةلماكلا اهترطيس

 ةيبرعلا نادلبلا اهسار ىلعو .اهنم ةفلختملا
 ضعب ىدل ةيرالود - ورتبلا ةدصرالا مكارتو .طفنلا ةوق زورب عمو

 نم ىندا وا نيسوق باق انحبصا دق اننا ضعبلا دقتعا ,ةيبرعلا راطقالا
 دذه ىلع بترت ام نا  تاقرافملا نمو  نكلو .انتقطنمل ةلماشلا ةيمندلا

 ةيبرعلا راطقالا نيب ةوهلا تدادزا دقف .امامت سكعلا ناك ةيقحلا

 زجع تاذ ىرخاو ريبك يلام ضئاف تاذ نادلب كانهف .ضعبلا اهضعبو
 لوخدلا عيزوت ةوجف تدادزا دقف ىرخا هةهج نمو .ةهج نم اذه ربكا يلام
 .ةريدك در وصب انا دحاولا رطقلا لحاد

 ةقحتسملا ةيحراخلا نوندلا ةمزا رجفت وه .كاذو اذه نم مهالا لعلو

 ةيبرعلا راطقالا ضعب يف تزواجت دإ .ةريبك دروصب ةيبرعلا انتقطنم ىلع
 اعيمج نييداصتقالا نيب هيلع قفتملا .يداصتقالا نمالاو نامالا دودح

 عفد دقو .(سندوتو نادوسلاو ةيروسو رئازجلاو برغملاو رصم ةلاحك)
 ةصاخ .ةيحراخلا لب ومتلا رداصمل ءوحللا ىلا نادلدلا ددهب عضولا كلذ

 بلطتي ام وهو «سيراب يدان» ىلا تاجل انه نمو .ةيلودلا تاسسؤملا
 عقو دق ام وهو يلودلا .دقنلا قودنضص عم قافتالا اهمها ةفيغم اطورش
 تانيعبسلا ةبقح تناك اذإو .هناب لوقلا ىلا انعفدي يذلا رمالا لعفلاب
 :ةسسسيرابلا ةنقحلا. ىه تانينامثلا ةبقح ناف ؛ةيطفنلا ةبقحلا, ىه
 ةلود أجلت نا نود روهسشب ىدحا رمي نا داكي الف .سيراب يدان ىلا ةبسن
 تاسيسؤملا هذه ىلا ةنيرغ

 لعج ةيبرعلا عاضوالا يدرت نا لب .دحلا اذه دنع رماألا فقوتي ملو
 نع نالعالا ىلا .قياسلا ينويهضلا نايكلا ءارزو سيئر ؛زيريب نوميش»
 لايشرام» ع ورشم هيلع قلطا ام وهو .طنسوالا قرشلا ةيمنتل هعورشم
 ىلعو .عيبسلا ةيعاتصلا نادلبلا موقتس داضتقمب ناك يذلا :ديدحجلا

 لحل .رالود رايلم نيرشع يلاوح ميدقتب .ةيكريمالا ةدحتملا تايالولا اهسآر
 .طسوالا قرشلا ةقظنم» ىف ةمقافتملا ةىداصتقالا تالكشملا

 ءاج ام مها نا الا ,ع وريشملا اذهل ةريثكلا ليصافتلا نع رظنلا ضغيو
 يتلا نادلبلل الا لاومالا هذه نم ةدافتسالا زاوج مدعي ةيصوتلا وه هيف
 نم اديزم رخا ىنعمي يأ ,ينويهصلا نايكلا عم ةيعيبط تاقالع ميقت
 ةيمنت معز تحت .ةيبيرعلا ةقطنملا ْق ينوبهصلا يىيداصضتفالا جامدنإلا

 ىلع ةحورطم لظن ةيضقلا نا الا .عورشملا اذه لشف نم مغرلا ىلعو
 يف .يلاملا ضئافلا تاز ةيبرعلا نادلبلا ىدل ةصاخو .ةيبرعلا ةحاسلا

 .ةحلملا ةيداصتقالا اهتمرا نم ةقطنملا جور ةفيكل نوصت عضو ةرورض
 ىلع كلذو .لجاعلا ذاقنالل يموق عورشم ينبت يف ىلوالا ةوطخلا نكتلو
 دذهل ةيلاحلا تالكشملا لح ىلا ساسالا يف فدهب :لاشرام: ع وريشم رارغ

 ىدحا .فارشا تحت عورشملا اذه ذفني نا نم سآب الو .تايداصتقالا
 رخا ىنعمبي يآ .ةييرغعلا لودلا ةعماجل ةعباتلا ةيداصتقالا تامظنملا

 !!؟ نيدج يبرع  لاشرام» نع .ثحبن نا اديلع
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 ةيرصملا ةئيطا نعو ةرهاقلا ُْق

 ارخّؤم ردص تايتكلل ةماعلا

 ةيبرعلا لا باتك 5

 .ىشاب وشلا ديفم كتي (ةميدقلا

 ةحفص نيرشعو ةئام يف عقي باتكلاو

 فلؤملا هيف عبتتي ر ريغصضلا عطقلا نم

 معزلا ادنفم ةميدقلا ةيب رعلا صصقلا

 ا يوسةضضاأ ىف [يلرعب] بوغلا نأب
 لب ..برغلا نع القن ثيدحلا رصعلا

 1 ججحلاب (معدم فلؤملا ٍبهذيو

 يف ةضهملا رصع باتك رابك نأب لوقلا
 0 ةصقلاب اورثأت دق ابوروا
 :ءاعوضوم اوقتساو ةميدقلا

 0 ةصقلا ناف ىلاتلابو

 اندادجال لضفلاب اهروطت يف نيدت

 ..برعلا

 ىلع درلا ف باتكلا اذه ةيمها يتأتو

 او رهبتا نيذلا برعلا ءانيا نم ضعبلا

 ام نود يبرغلا ىئاورلا جذوسمنلاب

 ةينودلا مع تلصو دقو لب .هادع

 يتلا ةيب رغلا تالوقملا ديدرت ىلا ةيفاقثلا

 . ةصقلا لاجي يف قبسلا فرش نم اندرجت

 ميسا يكانرشلا ديم دمع انيو

 يوحي ماعلا لازي ال) : هلوقب هباتكل

 هدم لك تعا لع نوركني اساسا

 ىلا ءاردزالا نيعب نورظنيو ةيراضح
 بدالا نيدايم ْق ةرهابلا مهتايا

 مهتناهتسا تلمش دقو .ملعلاو

 ا 41 ناريزح 7١-8 ددعلا  ةيبرعلا ةعيلظلا 8

 يكمل
 ا »0 الا
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 . (ةميدقلا

 نيركتملا ديناسا بتاكلا ضحديو

 ةصقلا لاحخن ف مهقبس برغعلا ىلع

 تناك امإ برعلا صصق نا ءاعداب

 اناؤز ًأارعش وا تاياكح وا 0

 ىلا يدؤي يأرلا اذه قيبطت نا :

 نمو اهلصأو ءايشالا نبب ةلصلا عاطقل

 يضاملاو رضاحلا نيب ةلصضلا عاطقنا مث
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 ال نورقلا ريع ءايشاآلا روطت ناو

 , ءامدقلا نا انلقل الاو اهمسا اهدقفي

 انياوثا نا املاط مرخايب جو
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 نأن دئاسلا معزلا فلؤملا لوانتيو
 ةديلو تسيل ةثيدحلا ةيبرعلا ةصقلا

 ام ىلا لضت مو ةميدقلا ةيبرعلا ةصقلا

 يعيبطلا روطتلا قيرط نع هيلا تلصو
 ةيبوروالا ةصقلل ةاكاحم تءاج اهنكلو

 اهصئاصخ بستكت تذخا مث ةثيدحلا

 . ةيتاذلا اهتاموقمو
 ميدستلا عع ىتحح 7 : بفلؤملا لوقيو

 ةثيدحلا ةيبرعلا ةصقلا رثأت ةحصب

 ةيؤرلا هذه ناف ةيبوروالا اهتربظنب
 رظن ةهجو اهتتيصوصخ يف حبصت
 ةدحولا نيبت نع تزحع ةيلازعنا

 . تاراضحلا جوازت نع ةئكشانلا

 ًاتشم هثحب ف فلؤملا يضميو

 لشي هع

 وغلا مقل نف لع 5 ل يم صصتلو بك

 0 د ةصقلا نا ني

 ةيب رعلا ةصقلاب ةرثأتم هيلا تهتنا ام ىلا
 ةصقلا يخرؤم ضعب ءارا ىلا اريشم
 نا اودكا نيذلا ةاقثلا نييبروالا

 يف (رشوش» و ايلاطيا يف «ويشاكوب»
 مل اينابسا ين ؛ناوج نود» و ارتلجنا

 (يف ةيبرعلا ةصقلاب بسحف اورثأتي
 اولقثو اوسبتقا لب ..صصق .نم هوبتك
 , اهنع

 اوعضو نيذلا مه ءالؤه ناك اذإو

 ةيبوروالا ةصقلل ىلوالا روذبلا
 ةصقلا نأب ميلستلا عمو .ةئيدحلا
 ابتربيظنب ترثأت ةثيدحلا ةيبرغلا
 ريغ نوكت ةلصلا ناف ةيبوروالا

 نا انل قحيو انثيدحو انميدق نيب ةعوطقم
 تدر انتعاضب هذه نيينروالل لوقت

 : اديلا

 نايبت ىلا كلذ دعب فلؤملا لقتنيو

 يذلا ميدقلا يب ٍرعلا بدالا ة هيص وضخ

 ريطاسالا نم ايلاخ نوكي داكي

 تاراضخلا انل اهتفلخ ىتلا ثافارخلاو
 فالتخا ىلا كلذ عجريو ىرخالا

 يف اهنع ةيبرعلا ةريزججلا يف ةعيبطلا
 نا مولعملا ع لوقيف ىرخالا دالبلا

 نع رجعت نئادبلا اهذهع ف :تويبكلا
 ثراوك نم اهب طيح ىتلا رهاوظلا مهف

 هدي اا

 نا ناكف الضا ان مهشن الف رهاوظلا

 ةفارخلاو مهولا ىلا اهريسفت يف تدنتسا

 :ىلوألا ةنصقلا تانقن' كقف يلاتلاب و

 .ةيروطسا

 تناك ةيبرعلا ةريزجلا ةعيبط نكلو
 تطاحا ىتلا باعصلاف كلذ ريغ

 نم نكت مل هئارحص يف يبرعلا ناسنالاب
 بهري وأ فواخملا ثيي يذلا عونلا

 فضاوغ تفصضغ اذاف ءنتاسنالا
 نا ثبلت نل اهمال د لا
 مل دعرلا ىودو قرب ١ عمتلإ اذإو أدب

 ريشم اهنال ةحرفلاب الا ناسنالا رعشي

 قيقعلا يداو ضاف اذإو راطم الا لوطه

 فلخ لب .السن الو اثرح هل كلب ,

 .رارضخالا هذدعب

 ةيبرعلا ةيبدالا راثآلا تزيمت اذبو

 ريبعتو يقطنم يعيبط رياكفتب ىل والا

 ضيرم لايخ ههوشي مل رشابم يعقاو
 صئاصخ مهأ يهو عقاولاب هتلص عطقب

 لصت مل يذلا عئارلا 2 ثارتلا كلذ
 تصلخت نا دعب الا ةرضحتملا دالبلا هيلا

 .اهماهوأو ةيئادبلا ةايحلا فواحم نم

 ثيدحلا ف فلؤملا عرش نا لبقو

 حرطب ىلدالا ةيبرعلا صصقلا نع

 ؟ «(ةصقلا يه اما نع 1

 عقاو نم لاؤسلا ىلع بيجو
 لع قيرطلا عطقيل ةيبرغ تافيرتعن
 ماكحالا ىلا الا نوئئمطي ال نيذلا

 ! ةيب رغلا

 اما ةصقلا) هيرتل سوماف 6 ىهو

 وا ةعنطصم امإو ةيقيقح ةيعقاو ةياور
 مامتهالا ةراثتسا فدهتست ةقفلم ةياكح

 وا ةيقالخالا لثملاو فطاوعلا ريوصتب

 ةميدق نوكت دق اهتغلو اهئاذحا ةبارغب
 وا ارثن نوكت دق امك .ةيصصق ةغل وا
 . (ارعش

 - رييب روف يد  ةعوسوم يف يهو
 ءاملعو ءابدا اهعضو يف دلرتشا يتلا

 ةعنطصم .ةياكح ةصقلا» تويسنرف

 مامتهالا ةراثتسا فدهتست ارقت ةبوتكم

 وا اهثداوح روطتب كلذ ناكأ ءاوس
 ةبارغب وأ قالخالاو تاداعلل اهريوصتب

 وا ةيغب رلا ةأيحأ لوانتت دقو اهئادحا

 وأ ةيقالخا نوكت دقو ةلوطبلا ةايح
 لوانتت دقو ةيخيرات وا ةيفسلف وا ةيدقن
 ةبيجعلا :تاياكحلاو ةبيرغلا تارماغملا
 .«لايخلا ريشتف

 ةياكح لك ناف نيفيرعتلل اقيطو
 انل اهفلخ يتلا تاياكحلا نم ةيبرع

 ادب امهم ةصق ظفل اهيلع قبطني اندادجا

 . ةثيدحلا ةصقلا نع اهفالتخا نم

 خيرات ضرع يف فلؤملا عرشيو
 دقل : لوقيف ةميدقلا ةيبرعلا ةصقلا

 , موظنم نولو روشثنم نول . صضصقلا
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 5 تنل دّقَف ةروثنملا صصقلا امأف

 ءايسنا نم برعلا فلس نع تاياكحو

 هذه تناكو .ناسرفو ءارمأو كولمو
 ال نينجلاك ىلوالا اهتأشن يف تاياكحلا

 مل مث تايس وا صئاصخ هل نيبتست
 . هضئاصخ تحضتا نا ثيبلت

 موظنملا صصقلا نم عون رهظ مث
 جسنيو ومني روثنملا صصقلا ناك اهنيب
 ىلا نيمدقالا رابخأ ظويخ نم هنايك

 يناورلا رعشلا راعو ةاورلا اهثراوت

 فصضوف ةئهارلا ثادحالا نع ديدحلا

 تقو رودت تناك ىتلا بورحلا عئاقو
 اهامسا رسكذوا ل اثاقلا نيب. كلذ

 . اهبقاوعو
 نيطخ يف نانوللا ناذه رسي مو

 ايقالت نا اثيلي مل ذإ ةليوط ةدم نييزاوتم
 تحيبصأاف .رخآلاب (بنم لك 0

 اهصاخشا ربعي مث ةعق يي هوو

 مهرعاشمو مهر طاوخ نعو مهل عقو امع
 صصق نوللا اذه نم رهظو ارعش

 قارتلاو ةردنعو بملك ةصقك همخف

 , نيمدقالا اندادجا نع هانرثا امث اهربغو

 نيرا بنك
 يتلا عئاورلا ىدحا هذهو ..

 ناو ذئم يلهاجلا رصعلا انل اهفلخ
 مسقنت يهو نامزلا نم انرق رشع ةتس
 لوح هئادحأ رودت لوالا نيرطش ىلا

 ءزحلاو هلتقمب يهتنيو بيلك دادبتسا

 يف سوسبلا برح لاعتشا روصي ناثلا
 . بيلك لتقمل ماقتناالا ليبس

 ةعيبر نب لئاو نأ ةصقلا صخلمو

 ونب هموق داق بيلكب بقلملا يبلغتلا
 تهتناو هلادغا ىلع ةروشلا ىف بلغت
 اهيف ترهطت ةلصاف ةعقومب برحلا
 ىلا اوكار ءادعالا سند نم دالبلا
 ميض دعب شيعلا دغرو ةيرخلاب عتمتلا

 شامآ بيخ (ابيلكا) نكلو لالغتسالا

 وهف ٠ تايحضتت نم اولذب |ب فرتعي معي ملو

 هل قحو رصتنا يذلا وهو براح يذلا

 ! هراصتنا راث هدحو ىنمي نا

 ةسايس عابتا 9 هعشحج هعفدو

 ىعارملا بصخأب راثئتسالا ىلاو ةيعاطقا

 .بيلك دادبتساب نوقيضي سانلا أدبف
 خأ .بيلك ةجوز ةليلحل ناكو

 قطي مل يذلا ةرم نب ساسج يعدي
 هعدري هل ضرعتف بيلك ملظ ىل اع اريصض

 روطتيل عدتري ال هنكلو لالضلا نع

 يذلا 5 ءاج نا ىلا اهبنيب عارصلا
 ةلبا راوج ىلا ىعرت ةقان بيلك هيف ىئأر
 ةقانلا هذه نكت ملو اهلتقف همهسب اهامرف

 ةفيض لزنت يتلا « سوسبلا ١ ةقاث ىوس

 لئقو راث يذلا ساسج اهتخا نبا دنع
 نا ناكو . هتلاخ ةقان لتقمل اماقتنا ابيلك
 نيعبرا نيتليبقلا نيب برخلا تلعتشا

 . سوسبلا برحب تفرعو اماع
 انل حضتي ام لوأ نا : : فلؤملا لوقي

 ةلحرم روصت ابغا ةصقلا هذه ايانث نم

 مهالا زوطت لحارمم نم ةماه ةيخ رات

 ءاسؤر اهيف بأرشا ىتلا ةلحرملا يهو
 ىضارالا كلمتو ةرامالا ىلا لئابقلا

 عفادب ةعوفدم ميبوعش م تدضتو
 ىلا دئتسملا ىلبقلا م ىلع ةريغلا
 1 0 ةيكارت مشالا
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 عارصلا ريوصتب ةصضقلا فتكت مو

 زاربإو اهرضع ُْق رئادلا يداصتتالا

 0 لب ةيعاتجالا هنيماضم

 اج ريوصتي يمايسلا عوضوللا لييحت
 اهضاخشا ضعب سوفن هيلع توطنإ

 ةليلج بح لثشم ةليبن فطاوع نم

 اقوم ترو قل لن: اهيخأو اهجوزل
 مويلا ىلا هنوعبتي نوفلؤملا لازي ال ايمارد
 يفطاع 2 نم ناسنالا عوفو وهو

 اهيخال اهبح لظ ىلا ةليلج لثم
 ال ىتح اهئاعزانتي اهجوزل اهصالخاو
 . قزمتت اهعولض داكت

 ةليلح 7 َّق ةصقلا فتكت مو

 ةاسام اش تكاح اهنكلو دحلا اذه دنع

 بقعف لا نم الوخ ٍدنْقَأ سرب

 تدتشا اهيخا دي ىلع اهجوز .لتقم
 نيذلا اهجوز لهاو اهلها نيب برحلا
 ننجح اهئاشحا فو اهودرطو اهوناهأ

 اهلها ىلا هب تداع ليتقلا اهجوز نم
 ىلا براحو هلاوخا نب بشيو هةعضتل

 ءانبا براخمي هنا فرعي نا دود مهراوج

 !هيبآل ارأث برخلا اولعشا نيذلا هتمومع

 رفح برحلا ةسيسمت فرعي املذنعو

 لتقيو مهزانيف اهموق ىلع بلقنيو همأ
 . هيبأل اماقنا ساسج هلاخ

 بيلك ةصق نيب ةلصلا فلؤملا نيبيو
 ىتلا ةينايسالا (ديسلا» ةمحلم نيبو

 يدا ميدقلا نابسالا رعاشلا داعا

 رعاشلا اهبستقا مث اهتغايص «هورتساك

 لواآلا فصنلا يف :نيروك» يسنرفلا

 نم غاصو رشع عياسلا نرقلا ننف

 يتلا «ديسلا» ةربهشلا 227 اهطويخ

 قزأم لثم يف (نيميش) اهتلطب تعقو
 ماصخ بسس ذإ .بيلك ه هحوز ةليلج

 يذا اهيبأو ا جيردو را اهبيبح نيب مدتحم

 مدقا نأب ماصخلا ىهتناو "1 سيموج

 .اهيبأ لثق ىلع اهبيبح
 قحب معزن نحن : فلؤملا قلعيو

 نم الصا ةسبتقم ؛ديسلا» ةيحرسم نا

 هنأو نومضملا نم ناهباشتم اههبتوك
 ةينابسالا «ديسلا» ةصق نأ ىلا هادعتي
 .يبرعلا ثارتلا نم اهرودب ةفرتقم

 !ةيرصلعلا ةفرفتلاو

 نب ةرتنع ةصقل فلؤملا ضرعتيو

 نم رشثك اهيلا تفتلي , ةيواز زر نم دادش

 كلت ىلا اورظن نيذلا نسف ملل

 اهتازيمع مهأ نا ىلع ةميظعلا ةمحلملا

 دهعلا يف ةيب رعلا ةئيبلا ماعم اهزاربا

 كلذ بو رحو عئافو اهريوصتو ميدقلا

 مهتيسو رفو هلهأ تاداعو نامزلا

 ال نيتلكشمل ةصقلا لوائت مغر اذه

 ةيناسنالا تالكشم رطخأ نم نالازت

 كو ناو ددعلا  ةديرعلا ةعبلطلا

 نوللا ةلكشم وا سنجلا ةلكشم امهو
 دوسالا ديعلا ةرتئعف . ةيقبطلا ةلكشملاو

 4 دع ءادوسلا ةيراخلا نبا
 ظاغأ ىذلا بحللا كلذ . هموق ديس ةنبا
 ديعلا كلذ لؤاطت نم ءاعمج اهتريشع

 . .دوسالا

 اغا ..ريطخلا رمآلا عقيو..
 بايع ءانثا ةليبقلا ىلع ءادعالا

 ىلع رفن يف ةرتنع م ىدصتف :اهناسرف
 دقل . .رارفلا ىلع مهلمحو هتلكاش
 ذخأو ةداسلا ىلع ليلذلا دبعلا رضتتا
 ىلا برحلا رامغ ضوخي مويلا كلذ نم
 نم ةلبع بطخي مث .هتليبق لاجر بناج
 سانلا نا ءاددرتم لظي هنكلو اهيبأ

 ءالهجو ءانبج منال ديبعلا نوردزي
 ةداسلا ةافصب افصتم دلوي ديسلاو

 ديبعلا تافصبن انضتم دلوي دبعلاو

 داقتعالا اذه مطحي ةرتنع وه اه نكلو

 , ةردانلا هتيسسو رهن ءىطاخلا

 بتاكلا ةصق صخلم فلؤملا درسيو

 0 لاسال يد ناوطنا يبسرفلا
 (ةريغصلا هن رتناس يد ناهيج» مسأب

 مالا وخرؤم اهدع ىتلاو . م ١١

 ةثيدحلا ةصقلا دهع ةحتاف يسنرفلا
 ةقبط نم ةديس لوح ةصقلا رودتو

 ليبنلا اهبيبح بح اهبلق يف دمح ءالبنلا
 اهتعيض ىلا ترفاسف لاعتشا دعب نم
 بحلا تدجو اهنكلو ءودهلا ىلا دلختل

 يف تعقو ثيح فيرلا يف اهراظتنا يف

 نا تيل امو ةيرقلا ةدمع نبا بح

 نم اهتقبط بابشو اهسراف تيسن
 . ءالبتلا

 ةهدضضتف موي تاذ اهيسح اهيلا ء يجو

 نبا وعديف ديدخحلا اهبح رمأب ملعيو

 ةميزبم تهتنا ىتلا هتزرابم ىلا ةدمعلا

 ! سرافلا كلذ

 هده نيعاولا برغلا داقن دع دّملو

 الو . , ةئيدحلا ةصقلا دههع ةحتاف ةصقلا

 ةصقلا هذه نين حضاولا هبشلا ىهح

 1-5 ديل تا ليش نب ةرتنع ةمحلمو

 صئاقنو يورقلا ةدذمعلا نيا تازيمن

 سرافلا ةرتنع نيب قرفلا امك امامت ليبنلا
 سي قب ناسرف نيبو راوغملا

 . نيموعزملا
 هعضو و مغر ةرتنعل رصنلا ناك امو

 نبا راصتنا ءاج دقف يندتملا يعامتجالا

 .لاسال ىد ناوطنا ةصق يف ةدمعلا

 3 باتكلا ةعتمن ةلحر دعبو

 : بفتاكلا نأ انيستا ]1 عيبت

 نيذلا برغلا باتك ضعب ىأر فيك
 ةيبدالا ةضبنلا نا ةملكلا نومرتحي

 ساسأ ىلع موقت ةثيدحلا ةيبوروالا

 رثأتت نا نود هدحو يقي رغالا بدالا

 :1 بادآلا نم هريغب
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 يوم يملا يعاعلا سطح
 ىف نائبل ةيوضع ديمجن فاشتكا دعب

 ةنحللا ءاضعا ةافو رثا ىملاعلا سلجملا
 تناك ىلاو هيف ةلثمملا ةينائيللا ةيئطولا

 يبسكلأو شاقنلا ديرفلأ نم ةنوكم
 ةيبرتلا ةرازو يف اريخا ررقت .؛سرطب
 باستا ةداغا ةيئائيللا ةليمحلا نونقلاو
 7 .يملاعلا سلجملا اذه ىلا نانبل

 وب نم تنوكت ةديدحلا ةيلثمملا

 0 ع انكر اشابلا

 فسوي بالا .امصا ىكز : ةيوضعو

 روصفلم ٠ . جاحلا سي دول بالا .يروتخلا

 رزوصتم |( .لفيلف ةيلبت ؛ينابحرلا

 .يروخاف حافك «ةورم رازن رباج
 0-0 هيلا بسنتو وكسنويلا ةمظنل عبتي ىقيسوملل يملاعلا سلجملا

 يقيشوملا ا نا يكول ناجح رب 1-2

 ..ييرفلا
 ناريزه هاف

 « يب رعلا» ةلجم نم رهشلا (نليق تش

 سيتئرل ةيخاتتفاب ردص ةيتيوكلا
 لوانتي يحيمرلا دمحم روتكدلا اهريرخت

 ثيح ١951 ناريزح ةميزه ىركذ هيف

 . اهيلع اماع دورشع رمي

 روتكدلا بتكي دودلخ نبا نع
 نيا تازاحجنا نع الاقم سيوع ميهاربا
 .ىداصتقالا ناددملا ُّق نودلخ

 ةبسانمل ىفطصم ركاش روتكدلا بتكيو
 نع نابحرلا ىصاعةافؤ نا هلدع روزرم
 ىصاع زوريبف» ىساملا ثولاثلا
 ريصبلا قازرلادبع بتكي .هروصنمو
 7 دجال هس فل . طال كيال د

 لعل قف الوصف د ددعلا تالانقم ددعتتو

 ناتسكابلا» نع وهف ددعلا لا عالطنتسا
 هج مام عار مصلا 0

 آ ديس و ا ع

 نوط ياي
 مله دن

 دي تقولا : هئيواود دعب
 ىل والا ةوتشلا راوز .ءروص ءةرتبك

 نوضيب سابع نانيللا رعاشلا ردصا

 تعضو مملالا كبشن)) هأسسأ اديدح اناويد

 اولهم ١984 نيب ام هدئاصق
 . توريس 0

 ديدحلا هناويد ف لصاوي نوضي
 نحتمي يذلا يرعشلا هعورشم اذه
 تاخانم لالخ نم اهتيصوصخ يف ةغللا
 هيف لقعلل اراتخم .تاقالعو ةنكمال
 ىلا لالدتسالا يف كراشي اعساو اريح
 لوهجم نم ةمداقلا ةيرعشلا ةلكسللا
 . ةركاذلا

 يبل نان
 قدرعللا فرز يقف

 اعلا يف يرصملا يقاقثلا زكرملا
 نع ديدج ضرعم ىلا اعد ةيسئرفلا
 قرو ىلع ةموسرملا ةيرصملا نونفلا
 نوط و نسداسلل نم ةرتفلل .يدربلا

 ةقحاللا مايالاو رايأ رهش نم

 7 او

 .يدربلا ىلع تمسر |(ىك لينلا يداو
 همهلتسا امم ىهو .ةنقتم ةينف قرطبو
 نمو .قيرعلا رصم خيرات نم نونانقلا
 ايلاح طشتي ىرصملا زكرملا نا فورعملا
 ضراعملا نم ةلسلس ةماقا يف سيراب يف
 ةدع اقباس فاضتسا نيح تاودنلاو



 .اببرعو ناب رم نيناسفل صراعم

 تارضاحمو تاودن ةدع هماقا نع الضف

 نراؤبط ةدوف
 ةفلغالا ىلا

 ةييوروالا ةيئفلا ةفاحصضلا تداع

 ةريهشلا ةلثمملا نع ثيدحلا ىلا اددجم
 ةريتعم ارخؤم تيفوت يتلا ثراويه اتير

 زومر نم اير وطسا |ديدج ازمر اهايا

 .بحلا ةها
 يف رمخلا تنمدا ىتلا ثراويه

 ديعاجتلا تحب نا دعب ةريخالا اهتاونس

 ةديس تناك اههحو نم لاما راثا

 ةيئفلا تانولاصلاو ةيك ةيكرمالا ةشاشلا

 .٠ ناخ ىلع ريضالا ع درت اها ودكتور لق

 ني رشت 11/ ىف ثراويه تدلو دقو

 تعاذو كرويوين يف ١518 ماع لوالا
 نيح تانيعب رآلا عم اهترهش

 4 ادبا ايتغ حبصت نلا لثم امالفا تلثم

 و6000 ل ةاتفا١و . ١55١

 (ىاهغنش ةليبسال و ١4 45 «١دليف»

 , .اهاوسو ١5

 (ةاتفا اددحت ثراويه دوعت نآلا

 فحصلاو تالحملا تارشع فالغل

 ةركذم اهليحر ةبسالل ةيبوروالا

 رهشأ نمو .تارم سمخل اهجاوزب
 ىلع ريمالاو زليو نوسروا اهجاوزا
 . نيمساي ء هنم تبخنا زيدل دايخ

 ةيب لفه دفا
 اهردصي ةلجم .ءةيبراغم قافا

 هةعماج ِّق ةيراغملا نوثحابلا  بالطلا»

 ةلجم يهو . 6 يا ريمول زولوت

 اسنرف يف يبرعل اعلا دهعم
 قرغا ذره ههانتفا ليحات

 ناف /1./١9 رايأ *ا/ ةيسنرفلا دنوموللا ةديرحل ةيفاقثلا ةحفصلا بسح
 ناك نا دعب .ىرخا ىرم لجؤي فوس سيرابب يبرعلا ملاعلا دهعم حاتتفا
 لمتكي مل ىتلا صقاونلا ابنم ابغم « ةديدع بابسأل ؛ ,مايالا هذه .هحاتتفا اررقم
 نآلآ ذي تتبضا يلاو .نيسلا ةفض ىلع ةديدجلا هتيانب يف طب اهؤاعإ

 يذلا يسنرفلا يفاقثلا روبوب زكرم نع اهل ايت «يبرعلا روبوبلا» ىمست
 .وديبموب جروج قباسلا ىسنرفلا سيئرلا مس ا لمح

 يدؤي يذلا دهعملا اذهل يمسرلا | حاتتفالل تباث دعوم ٠ دعب 0

 هتاطاشن لالخ نم ءاوس .ةيسنرفلا ضرالا | ىللع ةيبرع ةيفاقث تامدخ

 ةيفاقثلا نغ تاودنل هدقع لالخ نم وا ةيليكشتلاو ةيقيثوتلاو ةيتكملا
 ةدب رخح بسحو ؛ برعلا ءابدالاو نيقرشتسملاو ْن 'ريصتخملا اهيلا وعدب ةيب رعلا

 ينابغلا دعوملا يه ماعلا اذه ةيابت نوكت نا لمؤملا نم هناف اهسفن دنوموللا
 هريديو .نوتراك لوب يبسنرفلا نألا هسارتي يذلا دهعملا لمعب ء ءدلل

 . رسل مساب يب رعلا يماحملا

 6 2 رو مي دعي ع صاخلا فحتملا لغشيس

 مم افلأ 55 اهتحاسم ىتلاو دهعملا ةيانب لمجم لكشت يبلا ةحاسملا عومجم
 نم .ةيبرعلا ةراضحلا زومرب ارماع فحتملا اذه نوكيسو عةعب رملا راتمالا

 7 ىلاملا نيروكتلا يأ ةمحاسملا ةيب رعلا لودلا تاكارتشاو تايئتقملا لالخ

 ليال ضربا ةلأسم ائهو ٠ .رصف ع انساب ةيب رغلا راطقالا لك ىهو .دهعملا

 يىراضحلا اهلقثب .رضم كارتشا نا ذإ .رابتعالا نيعب اهذخا نس

 دنالو .ىرخا ةيراضحخ ةفاضا مدني اهنا اذه لثم دهعم يف . يعاتجالاو

 رصم ير وهمج كارتشا ةيناكما سردت نا .دهعملا ع ةلووملا ةرادالل
 بلاطت يذلا ىنيطسلفلا ليثمتلا نع الضف .يبرعلا ملاعلا دهعم يف ةيبرعلا

 ةيرع ركل ةدع هب

 اكيوح دلك ةنعمضيعحت# -ىلل

 بدالاو ركفلا نوؤشب ىنعت ةيلصف
 , ثارتلاو ةفسلفلاو

 : نيددع نع ةرابع ريخاآلا اهددع

 . (عيبرلاو 3 ءاتشلا) رشاعلاو عساتلا

 - (راوخلا لجر» ميركتل صصخ دقو

 تاداهش عم - ةلحملا ةيمست بسح

 يول امهو ٠ .اميغم صوصنتو .امبتع
 افرع ناذللا ءايباروم.ديرفلاو .يدراغ

 دتمت ةلحرم نع ةيمالسالا (بتاساردب
 رضعلا ىلا ىظسولا نؤرقلا نم

 ددع ول ةياتك يف مهسا .رضاحلا

 نييتسنرف ؛نيفوررعم نيركفم نم ريبك
 جل .كرب كاح وجرب

 ناوصر .َنيَدلاَنرأ هيجور غي قاونأ

 . لكيم هيردنا ؛يبابحلا دمحم .؛لاحر
 الت

 هيرئازج ةياؤز
 بيدالا ةياور ؛رصقلاو تاوحلاو

 يف ابيرق ردصت راطو رهاطلا يرئازجلا
 ةعساو ةيرهشلا لالا تاياور ةلسلس
 .راشتنالاو

 راطولل ةيرئازج ةياور لوأ ىه هذه
 ليبن ىفطصم قفتا دقو .رصش ف عيضن

 راطو رهاطلا عم لالشلا ريرحت سيئر
 يف ىرخالا هتاياور رادضا ىلع
 .لبقملا رص دادتما 1 لع اهتاد ةلسلسلا
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 ءايدالل ماعلا دان الا ف تيكن

 ةلخ دادغس نييقارعلا باتكلاو

 همسأ ديدح يبدأ ىدان ىلع فارشالل

 ىلع لمعلا اهتمهم 0 «رعشلا ىدان»

 راوحلا ظيشنتو ةيرعشلا ىبامالا ةماقا
 . ةيبذالا لايخالا نيب

 رسعاشلا لاق ةنحللا هذه نع

 اوبيغت نيذلا ءابدالا ناز ةلعم ريم ال | دبع

 اف اقخأآل نوفشتكيس ةئكراشملا نع
 قف ةيأ نم :ةبرصملا هذه هلكشتس
 تنوكت دقف ةنحللا اما ؛(ةيبدالا ةايحلا
 ءانتيتر قاوبحلا رضاز كارتققلا نيف

 داؤجح .دوع رضان سنوي . مظاك

 .ةئاظنلا

 ءاقحال .يدانلا اذه دمعيس

 راتما ىلإ ؟نفالا هيقامت وست
 اولا ةفاقآو:برغيشلل ةيرود«تابسارك
 داقنلا هيلا ىعدي داحمالا رقم ىف ىبدا

 متي ةيفاقث ةيضق ةشقانل ءارعشلاو
 .افلس اهيلع قافتالا



 ياسا نفل

 يرمر 0 ةرهاقلا

 6 «يجسفنبلا نوللا»

 عرفالا ُِق .ةزئاج ةرشع

 . هنكلو . .راكسوالا زئاوحل ةفلتخملا

 .ةزئاج ةياب زفي مل :نلعي مل ببسل
 :فيتس .ربهشلا هجرخم ةرئاث ترائو

 نيررحملا نم ديدعلا جتحاو . غربليبس
 جاتتنالا تاكرش تماقو نيينفلا

 يتلاو : عساولا ذوفتلا تاذ .يئانيسلا

 لعلاو نونفلل ةيكريمالا ةيميداكالا

 نمو .. ورب رج ماعلا ذنم يبس

 اذه ةينات ماج موجفا نا حضاولا

 تحتم .راذتعالا هيبشي |ميقف .ماعلا

 جرخملل .راكسوا ةزئاج ةيميداكالا

 نكلو .نيعم مليف نع سيل .للدملا
 . هجاتنا لمحجم نع

 لمجي» ّق ,غربطيبس ناك اذإو

 نا .رارضالا قبس عم ؛دمعت .اهجاتنا

 ترعلا لثم  ةيكريمالا ريغ - سانجالاو

 زنكلا ةازغ» مليف يف «نييرصملا يف نيلثمن

 يف دونها يف نيلثمت نييويسآلاو .(دوقفملا

 هفقوم ناف .«نوعلملا دسعملا» مليف
 يف ءالجب رهظي دوسلا هاجن نحتملا

 فالخلا عوضوم .«يجسفنبلا نوللا»
 .راذتعالاو

 ١و4 ناريزح 8- 5١5 ددعغلا - هيبرعلا ةعيلطلا - 5

 ١ يايسلا + هجان مج عراك زال بلس

 ىلا 31 1 يالا ول

 .(ةر ,ءبكلا مالفالاب» ةداع فصوت

 اي الاغا يدقنلا ريغ 51 ١ اذهو

 يتلا .ةليوطلا مالفآألا “ىلع قلطي
 اهيف دشحي ىتلاو 5 نعال زواحتت

 :تالاكمملاو نيلثمملا نم ةيمك 9

 ةايح نم دوقع وا تاونسل ضرعتت ىتلاو

 ص بهذ وا («سيدافوك)» لثم اًنأطبا

 ىتلاو .« سؤكاترابسا ١ وأ 1 حيرلا

 فرصب ةظهاب غلابم اهجانتتا -9
 ةينقلا اهتميف وأ اهتيماضم نع رظنلا

 . ةيقيقحلا

 ؛يجسفنبلا نوللا) |[

 ا العلا: عب .رمتسيل نرفقلا

 ملاع يف رودي هلك 2 ..دوقع
 ال ءاضيبلا تايصضخشلاف .جونزلا

 وحن ىلع .نيترم وا ةرم ىوس رهظت
 تاذعلا ةلحر عباتي وهو . يشماه

 ىلع ةديدج ةلثمن اهرودب موقت ىتلاو
 .«(جروبندلوج يبوه) ىه ةشاشلا

 وه مليفلا يف وا ةلخرلا يف ديدجلاو
 بادعو .هتلطب باذعل ريليبس ريسفت

 يتلا ءادوسلا تايصخشلا نم ديدعلا

 . اهيناج ىلا ترهظ

 هك دهشن ةيحاتتفالا دهاشملا يف

 ءادوس ةاتف ىلع يدتعي ٠ ايقحوتم دوسا

 ةدع دعبو .بعرلاب اههجو ءىلتمي

 نيب نم اديلو عزتني وهو اعلاطي دهاشم

 . ةعشبلا هتلعف نأو ءءادوسلا اهدي

 دق وهف ! ةيناثلا اهنكلو .ىلوالا تسيل
 عيب ود ىرتكلا هتنبأ باصتغا دوعت

 دودج يفو . .بباصتغالا اذه ةرمث

 َّق .ىلوالا ةرملا ىه هذه نا 0
 ةيداعملا ا امليسلا خي

 هذه لثم اهيف مدقت يلا ا

 . ةعيظفلا كرا

 فخ ال ةللؤم تاوئس ةاتفلا شيعت

 اريخأو . .ىرغضلا اهتقيقش الا ابنع

 أي دوسأ لجر يف الثمت لمالا رهظي
 بطخيل .هدذاوج ايطتمت ؛:ءاسم تاد

 هذه ىلع بالا قفاويو .ىرتكلا ةنبالا
 وحن هسحي يذلا للملا نم عفادب .ةجيزلا
 تيب ىلا ةنبالا لقتنتو . .ةسئابلا ةنبالا

 هيب ءىدلتمي ثيح لمرالا اهجوز
 ام ناعرسو .لافطالاب .برتملا .رذقلا

 ىقيقحلا هجولا وا رخآلا هجولا حضتي

 ةياثمي ناك يذلا دوسالا لجرلا كلذل

 ىلا هنم ششحولا ىلا برقا وهف .لمالا
 ةمارك اال ةدبعك اهلماعي ..تناسنالا

 حابص يفو . .اهببرضيو اهنهتمي ءاش
 ىربغصلا ةقيقشلا يأت مايالا دحا
 لدعبو .«جرن دلوج يبو هز عج نشبعتل

 يفاهتقيفش جوز عرشي مايا ةدع

 ىلا لوحتي ام ناعغرسو . .اهتبتاعف

 دقو اهدراطي .ةصلاخ ةيناويح ةزيرغ
 ودعيو .يريتسيهلا قبشلا هنم نكمت
 لواحتو .ةرحح ىلا ةرحح نم اهءارو

 نم هعنمت نا ءاهتوق لكي .هتجوز
 مل ةقب ةقباس يف نب هئكل .اهتقيقش باصتغا

 لبق نه اهتيسلا 5 ةشاش ىلع اهدهاشن

 .امهيلع ابرض لاهيو .نونجب رصي
 درطيو . . ظافلالا عذقاب [همتشيو

 . ةوسف اهدعب ام ةوسقب هتيب نم ةقيقشلا

 دكؤي .مليفلا لوط ىلعو .ءاذكه
 الوا . عجرت جونزلا ةساعت نا عر بليبس

 يقالخالا سحلا ةدالن ىلا

 . مهن مهنم ريبك عاطق 0

 ا .مهسفنال اياحض

 .نيروهقم امإو نييداس اما ا

 0 رهاظتي ؛يجسفنبلا نوللا»
 ةقفش اهنكلو .هنلطب ىلع قفشي
 ل هراقتحا ىفخن نا عيطتست

 هذهو راقتحالا اذه . .هلك سنحلل

 روصي امدنع ناحضتي ةيهاركلا

 0 يف دوسلا تارهس غربليبس
 ليقثل ايقثلا جازملا كثيح ةرذدشلا ةبليللا

 ةداغ يهتني يدلا تيقحلا حربملاو

 ايحج ناكملا نم لعجت ةيضاد ةكرعمب

 . افنع رثكأللو اندب دشألل هيف ءاقبلا
 بيشي امدنع .دوشع ةثالث دعبو

 درت .«جريندلوج يبوش» رعس

 موقت اهرودبو .اهدالج ىلع ةجوولا
 هعضت نيكسب هديدهت قيرط نع هتناهاب
 ال لالذالا تاقالع نا ىأ . .هتبقر ىلع

 :راودالا تريغت ْنآَو ةمئاق لات
 ةناسرت نم غربليبس ديفتسيو

 هلاطبا جايكمف .ةيدويلويطا «تايفرحلا

 الي .نمزلا رورم نع ربعي قيقدلا
 ةصاخ .ريوصتلاو .لاعتفا وا ةالاغم

 .لامجلا غلاب ودبي ةيعيبطلا دهاشملل

 وا ا .ةراهملاب مستي ليثمتلاو
 نا دمعتي وهف .ايكذ ودبي جاوا

 ىلا لقتني نا لبق بالكلا ٍضعب . روصي

 تلجخ له : نآلاو . !:ةوسلا ا نيخن ضعب

 جم نا ةيكربمالا نونفلا ةيميداكا
 8 اهزئاوج ىدحا يل نوللا»

 ناف رمالا ناك ام ايأ , .؟ ىضاملا ماعلا
 اذه راكسوا 10 ظبي

 .دعب .هجاتنا لمجم نع .ماعلا

 . اظف !نيصتلاو . التاحم اجنوتت . ةقيقح

 . ةيرصنعلل

 ايتو

 49 ول روربا ىورباتر# هلقخاتا: -



 لبقلا ضرعلا ىف كزيشيس ينويهصلا نيكل
 داماك علل ران ماس:

 اهرهشاو ءةيراثآلا اسن

 لكب ةرماع ةوللا فهجحتم |*]

 ةراضحخلا نم ٠ ءايتدلا تتار تو

 يلا ةيقيرغالاو ةيقينيفلاو ةينوعرفلا
 الضف دنهاو نيدفارلا يداو تاراضح

 ضغبو .ةيقيرفالا تاراضحلا نع

 اهتكلس ىتلا قرطلاو لبسلا نبع رظنلا

 ةيميداكا نا الا ءاهيلع لوصحلل

 ةماقا ىلا تعد ةيسنرفلا ةليمحلا نونفلا

 ضرا ىلع راثالل يملاع ضرعم لوا
 نيد تروب) ٍُق ىريبكلا ضراعملا

 ناثلا نم ةرتفلل . سيرابي (ياسرف

 رايأ رهش ةيابهع ىنحو نيرشعلاو

 . مرصنملا

 ةديسسلا هحاتفاب تماق ضرعملا اذه

 نوؤشلا ةريزو يرام تويلا ليشيم
 تلوجت ثيح .ةيسنرفلا ةينطولا ةيبرتلا

 ف ق نإ[ نيني تملا

 - |[ "كاران 111+ كورا ا

 يلا ةق فيروس مسا ضب يئارفج اخ

 ةلصوتملا هع د .نشرعملا ءاحرا 5

 ةفلتخم تاراف نم .هيق ةكراشملا نادلبلل

 ودبي .راثآلل لوالا ضرعملا هناالو

 ةيفاك نكت مل تادادعتسالا نا

 ةحنجا ضعب تلظ ذا هيف كارتشالل

 ىف .تاضو رعم ةيأ نم ةغراف لودلا

 ئرضخلا ةيجتحا هيف تلعتك تقو
 ةيراثا تالالد تاذ ةعونتم تاضو رعب

 ىف تكراش دقو .ةيراضحو ةيخيراتو
 لك ةيبرعلا نادلبلا نم ضرسملا اذه
 نميلا .قارعلا .رطق .ءرصم : نم
 كرات: ناأ لمآ نخ .«ةيريوس ءيونملا
 |(ىك .ىرخا راطقا ةلبقملا تاروذلا 6

 يناحصلا ليلدلا ىف كلذ درو

 .سنوت .رئازخلا : لثم .ضرعملل
 انا كورلا ةحربفلا :ةيدوعسلا
 اذه ضرعم يف تكراش ىتلا لودلا

 : ىهف ةيبرعلا نادلبلا ريغ نم .ماعلا

 ءانكيحلب نفييتكلا .ءاحبولوك

 ءايولوب :ةاينابسا :نانويلا

 يريس .ايفالسوغوي .ايكافولسوكيشت
 .نيضلا .لوباغلا نيش .اكنال

 اهعقاوم بسحو ؛اهاوسو رقشغدم
 نا ىلا ةراشالا نم انه دبالو .ةيفارغخلا

 6 ةكراشملا مزتعي «نويهصلا نايحلا)»

 همسا عضو لالخ نم يناثلا ضرعملا

 حصضاو وه اك .ةلبقملا ةئسلا ةمئاق ىلع

 دبال انهو . قاحصلا ضرعملا ليلد ىف :

 اذه نال .يعامج يبرغ لعف در نم

 .نيطسلف ضرا يلع هل راثا ال نايكلا

 اهبسنيس .ةيبرع اراثا الا مدقي نلو

 .ةيخيراتلا اهتقيقح ريوزتب موقيو .هيلا
 ةيفاقث تابسانم ُِق ةداع لعفي امك

 . ةيملاع

 همث نا ىلا ةراشالا نم دبال هنا مك

 اذه دادعالا ةنح هتبكترا اريبك أطخ

 وشو ٠ . خيراتلاب صتخي يذلا ضرعملا

 | ةئحللا تعضو دا .ينارغج أطخ

 مغ ةينايرقالا قادلبلا ةمئاق يف ةيروبم
 اناغو نوباغلا ربصمو نيتي ةيروهج
 عي نا يغبني ال ام وهو .! رقشعدمو

 . ءاطخا نم يىخيرات ضرعم هيف

 لودلا نم ةلود لك تلواح دقل

 جداين مدقت نأ ضرعملا اذه يف ةكراشملا

 اهحنراتو اهراثا نع ةروصم وا ةمسجت

 ,ةينارمعو ةيفرعم ميق نم هب رخزت امو
 يرصملا حانجلا مّدق ساساللا اذه ىلعو

 جذان ضرعملا يف حانج لضفا وهو
 لينلا يداو راثاو .ةينوعرفلا ةراضحلل

 جذامنو .ةيراثآلا تافشتكملاو ىّمللا نم

 ىلحلاو ليئابتلاو تامارفهالا نم

 ضراعملا عم هب كرتشي ام وهو .راخفلاو

 يقارعلا حانجلا ضرع ذا .ىرخالا

1 - 0 

 ىطسشاولل ةحول . . نيدفارلا داو نم

 يداو ةراضح نم جداهن اضيا

 فختشملا تايئتقم نمو .نيدفارلا

 اهنمو مسج وه ام اهتم .يقارعلا ينطولا
 ضراعملا تبذج دقو .روصم وه ام
 ارظن ضرما ناوزت راظنتا' ةيببرحفلا
 ىلع ترهدزا يتلا ةميظعلا ةراضحلل

 لبق ام ىلا دوعت  ىتلاو ؛ ةيب رعلا ضدرالا

 يتلا ىل والا ةراضحلا يه ثيح م

 يف ةقحاللا تاراضحلا ميق اهنم تقثبن

 صرا نمف .اهعامصاو صضرالا ب

 ءىلوالا ةملكلا ةلعش تعش نيدفارلا

 نم ىل والا فرخألا ؛تظح اهبارت لغو

 , ةياتكلا

 م. راعش تح ماهي ضرعملا اذه

 وهو (ناسنالا ةراضح نم ةنس فلأ

 نوكت نا لمأ ىلع .هعون نم لواآلا

 الِثمت رشكا ةقحاللا هضراعم

 ٍُق ةيددعت رك .ةفلاسلا تاراضحلل

 حاتفملا يطغي يكل ٠ .ةكراشملا لودلا

 .ريبكلا هراعشل يباسالا

 . هياحصا هلع لوي امك .راثآلا ملع

 هقيرط رع لوصولل .روطتلا ملع وه

 لهاجم يف ةباحر رثكأو مئاد صقت ىلا

 هذه ققحي ضرعملا اذهو (خيراتلا

 نم رحح لك ءارو نأ كلذ .ةلوقملا

 . اهغم ةملث لك ءاروو .راححالا هذه

 ةيقر وا ةقرو وا ةريغص ةيلح لك فلخو
 دوهج .ةقعلم وا نحص وا باتك وا

 نويقتلاو. نيعترؤملاو نيكعابلا نم. تاخلا
 مشواعم ىدصل ناك نيذلا نيلوهحملا

 رثالا .مهتاباتكو مهراكفاو مهالاو

 هذع نع فشلا و : رعسيمحملا

 هلمحت ام لكب .ةمي ةميدقلا «تاقولخملا»

 تاراضحو ميقو رارسأو زاغلأ نم

 قع اهي هربا ةرظت لك هاديو يا

 ككئلوا دوهج لام فحتم ىف ٠ ام رث

 نيب نيروبصلا دير تم

 نوبقني مهو .لمربلاو بارتلا ماوكا
 اهفاشتكا ديعي 15 يدا مع
 ةلداعم قلخيو .ةلوهحملا قئاقحلا ىدحا

 بلقي (ميرو لب .ةديدج ةيخيرات
 هيش يف تحبصا قئاقح تانزاوم
 ةقيقحب املدبتسي يكل «تادكؤملا

 ميقا .راثآلل ىملاعلا ضرعملاو .ةديدج

 اهوا .قئاقحلا نم ةعومجم لوقي يكل
 رصعلا اذه ناسنا نيب ةلصلا مشن نأ

 نا اهيناثو .ةفلاسلا تاراضخلا ناسناو

 .راثآلا ملغ يف ةديدج ميهافملل سسؤي

 نيبقنملا دوهج ىلع فرعتلا لالخ نم
 .اهثلاثو «.ةرابخلا نيب راثآلا
 نم لوالا ناسنالا هفلخ [ب فرعي نال
 . ذيعص لك ىلع ةيتايح تالداعمو ميق

 غ3 ١41 ةزاريزح 8- 8١ ددعلا - ةيبيرعلا ةعيلظلا



 مع جم سوح ساو حو وا

 نرقلا ّق يرصملا بداالا ناك

 نرقلا ةيادبو رشع عساتلا

 هريغ نم ةيمها رثكا نيرشعلا | لذ
 يروسلا - ينانبللا بدالا ًابناج كرتنلو
 3 ناعقدي ايها ذا ب ىرفغملا تدآلاو

 برحلا دعب ةصاخ .مامتهالا نم ديزم
 ةيناثلا ةيملاعلا

 ارقي يبرعلا بذالا رأت
 لوح يرصملا يبرغلا بدالا نا

 نييرصملا ةلاحرلا ضعب بدا وه اسنرف
 نكلو ةحايسلل ال اسنرف اوراز نيذلا

 لجأ نم ثحبلا ىلع ةفوقوم ةددحم ةرتفل
 مهنا ودبيو .ةيرحلاو نيوكتلاو ةفاقثلا

 ةيقيطنامو رلا ثعب يف ام ارود اوبعل دق
 اسنرف تنا .كلذ دعبو .ةيسنرفلا

 اهنم مسق ٠ .ةبلطلا نم تاتف ضعب

 نم ةلسرم .يرصم رسخألاو .يكرت
 دق تناك ةيرصم ةيسارد تاثعب يف رصم

 .1455 ةنس ىلع دمحم دهعب تأدب
 لع ةقحالا ةحبم نع ءادشناو

 ءاشاب يبارغ ةروث لشف عم .صوصخلا

 ضراعملا لجأ نم .نرقلا ةياهن يفو
 نييرصملا حايسلا ضعب راز .ةيلودلا

 ىلعو سيراب يف اوماقأو ءاسنرف
 راجتلا ضعب بناج ىلا .لحاوسلا

 اؤ341/ ناريزح 7١-8 دذدعلا ةيبرعلا ةغيلطلا - 5

 0 روما ادم سس وو وح وع - ووك حس و راو وذو

 ؟ بعص اوف 1 هياثلا تاق ٠

 يفو .مظتنم لكشب ةبلطلاك اسنرف
 درفنت اسنرف دعت ل نيرشعلا نرقلا ةيادب
 ذش لب طقف نييرصملا راوزلا لابقتساب

 ةفاقثلا عم ةرشابم تاقالع مه

 . ةيسنرفلا
 رشان رايوج تادوهجم لضفبو

 جايتحا بيسو .ءارصم فصو» باتك

 نيياضتخا ىلا ةئيدحلا لغ دمحم رضم
 للا: تلبصو ةتكبلوأ ثياك «نييلخخ
 اهدارفا نيب نمو .1875 ةنس اسنرف

 (١م1/7 16٠١1١ ىواطهطلا ةعافر
 ىلع راطعلا نسح خيشلا هحرتقا يذلا
 ةبلطلل يحور دشرمك ىلع دمحم

 يلع دمحم مهراثتخا نيذلا نيملسملا

 ةلجحي يواطهطلا نيس كقو 2هسفنب

 يف زيرسبالا صيلخت» مساب ةيرهش

 لوأ نع ةرابع يهو م

 يف اسنرف لوح يبرعلا بدالا يف ةقيث

 شاع ثيح رشع عساتلا قا
 187٠. زومت ةروث ثادحا ىواطهطلا

 لوح تاظحالمب ةقيثولا هذه ىنعتو
 .حرسملاو روهمجلا قأرملو ةسدنهلا
 .حرملا سي درابو ماعلا سيراب

 ذخا دقو .اهقيبطت ةيفيكو ةيطارقميدلا

 ةيقسلفلا ماكحالا نم هرذح يواطهطلا
 .نيدلا عمم ىشايتت ال يتلا ةعطاقلا

 ثحبلا ىلا وعدي نيدلا نأ هَيارو

 تايطعملا نيب فلاتلا ىلاو .يملعلا
 دنعو . ةينيدلا تادقتعملاو ةيبيرحتلا

 يواطهطلا عرش .رصم ىلا هتدوع
 هقيسي 1 يتلا تاحالصالا نم ريشكب

 لاجم يف ةصاخو .لبق نم دحا اهيلا
 06 فدبم ناكو .:ةفاحصلاو مي

 7 ةديدحلا رضع ديبشت ىلإ 'هجاقتا
 ةثعبلا سفن يف رخا وضع كانهو

 ,كرابم ىلع همسا اسنرف ىلا ةيرصملا

 قيبطتلا ةسردم يف ابلاط ناك يذلاو

 ةنيدمب ةيركسعلا ةسدنهلاو ىعفدملا

 لع زاخ رم ىلا اهعوتجر دنع ..ؤتبف
 ايعمسا دهع يف ةماه تايلوؤسم
 نيب تاقالعلاب قلعتي ايف كلذو ةصاخ
 فيقثتلا يفو ءاسنرفو نييرصملا
 .تامحرتلاب كلذكو .ىمومعلا

 ىلا ةيويدنقملا ةيتكملا سيسأنتو
 ةينطولا ةبتكملا .دعب |ميف .تحبصا
 ملع» ةهناتك نكلو .(بتكلا راد)

 يذلا وه ةعبرالا هئازجأب (نيدلا

 ةجيتن ايميلعتو ايعوسوم المع لكشي
 .اسيرق ىلإ هتلخر

 دمحم وهف .ثلاشلا انركفم اما
 نع ةصاخ ملكت يذلا ' ميلس فيزرش

 سيراب يف ضراعملاو ةيرحلا

 دنع اقدم ب كانه نا ظحالنو

 قوفت صخي (ميف نيركفملا ءالؤه
 ةيولوا هسفن تقولا يف نكلو ءابوروا
 ىدبا دقو .ةراضحلا خيرات يف رصم

 ةيطارقميدلاب باجحعالا مهنا دلث

 ةأرملاب صاخلا مايتهالاو .ةيسنرفلا
 : اقول رونأل ل بسحو .ةيسنرفلا
 ,ةعابببعلاو ! دلب اسنرف تربتعا

 , ةداعسلاو ءاخرلا .لدعلاو ةيرحلاو

 يف ناك نيركفملا ءالؤه بناج ىلاو
 نيذلا نييفاحصلا ضعب سيراب
 ةروث ةنس 2101 .ةتس كثف اودحاوت

 تا ىتكلس نيبو ءاشاب يبارع

 . سي راب يف هدبع دمحت ماقأ ١ مموه

 .«ىقثولا ةورعلا» يررحم دحأك لمعو
 دمحم نيب شاقنلا كاذ وه انه انمبي امو

 اذه لاقم لوح وتوناه ليئاربجو هدبع

 نيب قورفلا نع هيف ثحبي ريخالا
 ةيحيسملا نانو :ةيفاسلاو ةيراآلا

 هلبع دمحم در ربتعيو .مالسالاو

 نيب يبدالا لدابتلل !ضهانع اجذومن

 ىبرعلا بدالاو يبنرفلا بدالا

 مالقأب بدلا نجا ياخ عون كانهو

 صضراعملل نييرصملا راوزلا ضعب
 .رصم اهيف تكراش سيراب يف ةيلودلا
 هللا دبع . يكز لدرجح | راوزلا ءالؤه نم

 ءالؤسه ةلاح يفو ا ءيركف

 ملكتن نا عضل ال نيب رصملا باتكلا

 الو :وهيلع ىيئرفلا بداالا ثا انرَع

 باتكلا ىلع يىبرعلا بداالا ربا نع

 نا ذإ .رشع عساتلا نرقلا يف نييسنرفلا

 ملحلاب ًادبت ةيؤر نيفرطلا الكل

 . ةيئزحلا تاظحالملاو

 هله ةيبدالا لامعالا لضفب .اذكهو

 يف رصم تراس ةيرصملا ةفقثملا ةبخنلا

 تالحرلا رصتقت مو .اهضوب+
 لع ءآهيفو اينرف ىلا «تاهفاقألاو
 نيينانبللا نكلو .مهدحو نييرصملا
 ناك اضيا ةبراغملاو نييروسلاو
 . ةيملعلا تالحرلا هذه ع عسهب يسهل

 مهب ةصاخلا مهايازم ىلع فوقولا ردجيو

 . لقتسم لصف تحن

 5 رعلا بذالا ٍْض يس رفا بذالا 3:

 قبس نيذلا نويرصملا ةلاحرلا ناك
 اليلق نكلو نوبتكيو نوظحالاي مهركذ
 نم انمبيو .يسنرفلا بدالا نوأرقي ام
 بداللا ىلع اوفرعت نيذلا برعلا ءابدالا

 اومهاس برع نيفلؤم ةطساوب يسنرفلا
 يبرسعلا تداالا قلخ يف مهرودب

 يقوش دمحأ : مهنم ركذن .ثيدحلا
 ىفطصم 11 -. ك4
 -1856) نيمأ مساقو قازرلادبع
 - )/١81 لماك ىفطصم (

 - 1815) ىلع درك دمحم (4

 - )1١845 يروخاف رمع .(*
 14888) لكيه نيسح دمحم ( 15

 ب 18953 نيب ةط ويا

 داع امدنغو . ميكحلا قيفوتو *“/١91(.

 ديدجن ىلع اوفكع .رصم ىلا ءالؤه
 .ىلاتلابو .ثيدحلاا ىبرعلا بدالا

 : اهسفن ةيبرعلا ةفاقثلا

 تافلؤمل تامجرت ترهظ دقلو
 (ةيبرعلا ةراضخلا) لثم ةيسئرف

 .لولغز يخيف ملغ نوبل فاتسوغل

 نم ةبخن تأدب ةلئاع تامحرت لضفبو

 رابتعالا نيعب ذخالا برعلا نيفقثملا

 ةيمالنسالا ةيب رعلا ةراضحلاو خي راتلل

 ماعلا خيراتلا يف ماها اهعقومو ةميظعلا

 يف رادقملا سفلنبو .تاراضحلل

 ةيبرغلا ةراضحلل ةيفسلفلا سسالا

 ركذن نا انيلع بجاولا نمو .ةثيدخلا

 ةيقيطنامورلا نيتكرحلا بناج ىلا
 ناك نيتللا ةيلايرسلاو ةيزمرلا ةيسنرفلا
 نا يبرعلا بدالا ىلع قيمع رثأ امه
 دقث 3 اوذخأ دق برعلا ءايدالا

 نيعفادم .دعب [ييف . ىسنرفلا عمتجملا

 رصم يو . ةماع ةيناسنالا ميقلا نع

 . ةصاخ .نانبلو
 ركذت نا انيلع.نييجرتملا بتاج ىلاو

 اوسبتفا نيذلا نييرصملا باتكلا ضعب

 (اهريغو) ةيسنرفلا تاياؤرلا ضعب نع
 يطل :نيفطمحم لكما ,قيريفما ابصوصت

 ه4هة4ب | وا 1:1 ةانازإت مخلة



 رظنلا فرصب .روميت دومحمو يطولفنملا
 ةيسنرفلاب نوفلؤي نيذلا باتكلا نغ
 , ةرشابم ةيزيلحنالاو

 ةيسنرفلا ىلا تامحربلا ضعب كانهو

 ةليلق يه .ةيب رع بتكل ةيب رع مالقأب
 .يرصملا بدالا يف ىهف .تناك اذإو
 ملقب هدبع قو دسعوتلا ةلامرك
 دقل . 1 . قاو رلادبع ىفظصم

 ا نيب اريسج هذه ةمحرتلا ةكرح تاك

 يف تمهاس دقلو ٠ يبرعلا ملاعلاو برغلا

 . هتنغأو ثيدحلا يبرعلا بدالا صضويهن

 برغلاب ىيبرعلا بدالا غبطصي 1 ناو
 هعيضاوم ىلا داع ناو .ليلقلا الا
 .ةينوعرف) ديعب ىضام يف ةصلاخلا
 ىطسولا نورقلا يف وا (ةيربرب «ةيقيئيف
 دييدنتلا دارا ناو .(ةبورعلا)
 طاطحلناو راعتسالاو ةيلايريمالاب

 يبرعلا بذالا اذه مهفث نلف .برغلا
 برغلا نود نم

 بدالا رثا لوح ةلثما كاثهو

 ةصاخو . برعلا باتكلا ىلع ىسنرفلا
 ىجرج ركذن .ةيخيراتلا تاياورلا يف
 رثأت ىذلا )١851 - ١1514( ناديَر
 ىلوا اما .بألا سامود رديكسكلاب

 ةعقاولاو ةيقيقحلا ةيبرعلا تاياورلا
 دمحمل بني ز» : 5 ريثأتلا |ذه تح اضيا
 نا كلذ ىلا فضا . لكيه: نيسح
 ةاحوتسمو ةمهلتسم ةربصقلا صصقلا
 ةسيو وسلا ةردصقلا تمصقلا نم

 ارثأتم ناك )141/5  ١574(

 .نائيرو وجيهو وسورو نايربوتاشي
 ةباتكب اوعرش دقف .نويئائبللا اما

 عمت شاقنلا مسيلس : تاييحرمم ا

 ةاسام نع ةرابع ىهو ؛ يما هتيححر رسم

 كلذك .يبسرقلا .بدالا نم ةاحوتسم

 قيفوت حرسم يف ةيزمرلا رثأ ناف
 مالسلا يكل يبدالا دقتلاو . ميكحلا
 يدالا دقنلا ريياعمب رثأتم كرابم
 ىطعا الثم يىبدالا دقنلا يفو .يسنرفلا
 ةغللا نوديجي نيدلا برعلا ءابدالا
 دنع ةيبرغلا ريياعملل ةيولوأ ةيسنرفلا
 اماذهو .يرعلا بدآلل مهمييقت
 نفلا ىلا يعادتلا بدآلا لع قيطسنب
 دقف .مزتلملا بدالل ةبسنلاب اما .نفلل
 لاجملا اذه يف .يبرعلا بدلا قش
 00 .صاخلا هقيرط

 دق ىسرفلا تدالا رثا ناف اذكهو
 نيماضمو لاكشا ىلع اظوحلم ناك
 يف مهاسو .ثيدحلا يبرعلا بدالا
 تناك يتلا ةيبرعلا ريباعتلا ثاعتبأ
 ظحالملا نمو .ةثيدحلا لايجالل اساسا
 ىف ريست تذخا دق ةيسئرفلا ةغللا نا
 ةغللا تضع (هنيب طاطحنالا قيرط

 يف ةكرتشم ةيبدا ةغلك ةثيدحلا ةيبرعلا
 . ةيب رعلا نادلبلا لك

 يبرعلا برغملاو لل
 تع لع فكعتل تقولا ناح

 .نيتيسنم نيتقطنم ُِق يب رعلا بذالا

 .يبرعلا برغملاو نانبل امه .نآلا ىتخ
 برعلا باتكلا نم ريثكلا ا
  اولاز امو - نوفلؤي نيذلا
 لدابتلل نا هركذ ريدحلا نمو .ةيسنرفلا
 ةصاخ تامس انه .نيتغللا نيب يبدالا
 .نيتلاحلا اتلك ىفو .ةيمهالا ةرشكو انبات

  ةيبرعلا ةغللا ةيجاودزا ةلأسم انهجاوت
 ناثبللا بدالل انليلحم ذنمو .ةيسنرفلا
 ةينانبل مالقأب بوتكملا ةيسنرفلا ةغللاب
 دققت "ع ةسمترقلا ةغللا اهاكا فرعي
 ' ةزياتم ثالث لحارم ىلع

 نييناثعلا ذض ىروثلا بدالا 2

 ليلخ : ىلوالا ةيملاعلا برحلا ٍرِ
 مداغ 5-

 2ظظ0 يماع نيب ينطولا بدالا
 رعشلا ةرهاظ زربت انهو م 8
 مظعم ناك دقو :( يقيئيفلا 68 ناتبللا»

 مرك لراش لثم .نييحيسملا نم ن فلؤملا

 . نايط ٍليأو

 ذعب ام بدأ وهو ٠ .مويلا سلا اجا

 َنيِفِلْوْلا تاجاقتا تناك ثيح ١44
 ثيدحلا ىسنرفلا بدالا نوفرغي نيذلا

 ةداحش جروج :؛ اسنرف يف رشنت اديج

 يئاورك اشتاك يهابو .رعاشك
 ةغللاب ينائبللا بدالا ناف لباقملابو

 يف لثمي ؛ةضهنلا دهع ذنم .ةيبرعلا
 ةينطولا ةك ةكرتملا هلثمت ام يبدالا نادييملا
 ناديملا ىف نيينامشعلا دض ةيبرعلا
 :ج 0 تابعا

 .ديلقتلا ةلحرم - ١|

 . سابتقالاو

 ةمحرتلا ىا

 هبقارم يا ؛ئىبفدلا ةلحرم <17

 ةغللا ىلع يسنرفلا بدالا رسثأ ئه
 ةيب رعلا ةفاقثلاو

 يدلحلا يا .راكتبالا 00 3

 . نأ لكش تح ةيسنرفلا
 ماع دعب ةياورلا تحيصضأا |منيبو

 ةيعاتجا .ةيعقاولاب ًامازتلا رثكأ ا
 نانبل يف يتاورلا بدالا نع ؛ ةيسايسو

 جهانم اعبتتم يقرش حرطب ةيدوجولاب
 , ةبب رغ لاكشأو

 ةينانيللا ةيصخشلا ناف .زاجيالابو
 . ةجودزم ةيصخش نع ةرابع

 .ةسيسنرفلاب نوفلؤي برع باتك دجاوتي ثيح ةيناثلا ةقظطنملا اما
 ةيعقاو رثكأ هنكل .ةيلامخ لقأ بدأو
 لامش ةقطنم كش يف ام يهف ءامازتلاو
 ناكم انه دكؤن يك موزل الو .ايقيرفا

 ةسمنلاب ادح ضصاخلا يبرعلا برسغملا

 كائه نا لوقن امدنع كلذك .قرشملل

 برغملا نيب ةكرتشم ةيخيرات طباور
 نأ لوقلا دو .اسنرفو يبرعلا
 ام ةرتفلا لالخ ةيلاشلا ايقيرفا

 ةحتفنم تحبصا دق ٠ ١957503

 اسرق ىلع ةضاخو: ءبرغلا ىلع
 دجوت مل كلذل ةجيتنو ءاهتفاقث
 ةيسنرفلا ةغللاب تاباتك (ناو .تامحرت

 ىلع انماتها بصئيس فضتئيسو اذه . ةرشايم

 ةغللاب نوبتكي ل ةيراغملا باتكلا
 ال نا انيلع .لاحملا اذه ىفو ةيسكومل
 ةدوجوملا تافالتخالا طقف سلا وست
 نكلو . ةصاخلا مهةريسو باثكلا نيب

 . ءيش لك ليفو : مهتاهاجتا عونت

 نأ ةقلابم نود نم ىكؤت انا :

 مالقأب ةيسنرفلا ةغللاب يبدالا ريبعتلا
 مالقأب صوصخلا ىلعو .ةيبرغم
 نيب زجاوحلا وحم ىلع لدي .ةيرئازج
 يف يبرغملا عمتجملاو يسنرفلا عمتجملا
 ضقانتلا كاذ بناج ىلا .ايقيرفا لامش
 نوديري نيذلا نيفلؤملا نيب مئاقلا
 ءالؤه نيبو ىسئرفلا بدالاب قاحتلالا
 ضصاخلا مهقيرط قش نوديري نيذلا
 نوفلؤملا ناك .ةيحان نمف , لقتسملا
 اولهن دق ةيسنرفلا ةغللاب اونوكت نيذلا
 مه اولمعتساو .ةيسنرفلا ةفاقثلا غسل
 ةيحان نمو . ةيسنرسفلا ةغللا مهلا

 ةادأك ةغللا هذه تلمعتسا .ىئرخا

 ضعب تيبثتو ثحبو فاشكتسا
 لكشت تناك يتلا ةيسنرفلا ريغ قئاقحلا
 ناك دقو . مهسفنا نيفلؤملا نم اءزج

 ندملا ناكس نم تبدالا اذه روهم
 ,ةيراغملا ال نييسنرفلا ةيسيئرلا
 دعبا ىلا ضقانتلا اذه باهذللو
 اسيرف ٍِق بدالا اذه دجو .هطاوشا

 - ضعب لبق نم ايونعمو ايجولويديا معد
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 باتكلا ضعبو :ةيجولويديالا قرفلا عج
 ةيبدالا تالجملا ضعيو .ذوفنلا يوذ
 . ةماشا

 ىصقالا برغملاو سنوت يث ناكو
 ير يبعت بدا ةيناثلا ةيملاعلا برخلا لبق

 رضتنإو دعب أتفق دا لق يبرع

 38 ةحرادلا ةيبونلا ةغللا فيك

 لثم ةروهشم ءامسا كامهو , تاياورلا

 .سنوت يف يباشلا

1507 
 .صاصقلا

 بهي رجح نب رودق يح

 بتاك سراف ديرفو
 حرا

 يرئازجلا بدالا وه ةيمها رثكالاو
 هب نراقي ام دجن نلف «ةيسنرفلا ةغللاب
 بدالا اذه هيطعب امل .مانتييفلا ّق ادع

 ثيح ةيلعف تسبل برج عفاو نم

 (مالكو لاما» ناويد يف اماردلا لصاوتت

 اهعمج دئاصق ةدع نع ةرابع وه يذلا

 ٠هة١ض  تاونس لالخو «تاراب ند

 يرئازجلا بداآلا اذه ناك

 6 حالسلا روذ ةيسنرفلاب بوتكملا

 . ةكرعملا

 ةيصوصخ ذكا بتاك لوا 5 ودببو

 ةيسنرفلاب ايقيرفا لامش يف يئاور بدا
 «نوي رئازخلا» هباتك يف ودنار ريبور وه
 ةياور لوا تناك دقو 534:11 ةوبت

 يه يبوروا ريغ اهفلؤم ةيسنرفلا ةغللاب
 نداكلل («مجنملا لماع ةجوز ةرهز»

 ةنس رداقلادبع نومح جاح يىرئازجلا

 برحلا لبق ام ةرتف يف اما . 5 |

 نم ددع د دقف .ةيناثلا ةيملاعلا

 نوعرف دولومو نيجي باكو موم

 دمحأو وحوح اضر دمحأو ديعلا دمحمو

 .وميهازب الا ضب خيشلاو زوزو

 ردحتف .يرئازجلا رعشلل ةبسنلابو

 دوجوملا رعشلا بناج ىلا هنا ةظحالملا

 يناغالا ًاضيا كانه ةيسنرفلاو ةيبرعلاب
 ةجرادلا ةفللاب ةيبعشلا دئاضقلاو
 ١م: ثادحا ترثأ دقو .ةيربربلاو
 رعشلا يف خيراتلا اذه تلتامو

 ىلا نيئحلا احضاو ودبي ثيح ١ يبعشلا

 يو ٠ نيلتحملا ةودق قبس يذلا يضامملا

 تجار 1١98586-١55375 نيب ةرتسنفتلا

 .ةيب رعلاو ةيسنرفلاب ةمزتلملا راعشألا

 : ركذ امود ددرتي ناك امانثكو

 دادحالا ٠ نطولا ٠

 يرئازخجلا ناسنالا .بيطلا ىرئازجلا

 . هيلع بلغتيو
 ةبسنلاب .ةغلاب ةيمها ىلعل هناو

 راغب فلل يظسالب نا .انعوضوا

 ؛ولا/ ناريزح 8- 7١7 ددعلا  ةيبرعلا ةعيلطلا عك

 راوليإ لوب لثم نييسنرفلا ءارعشلل

 كائهو . , جهزي نوغارأو راش هينيرو
 ةمواقملا رعش لئايام رعشلا نم

 وبمار رعش لثاهي ام كانهو ةيقرتلا
 .رينيلوبأو

 ىلع: ةيرئاوما ةيورلا يق .عيظعستو
 تجزتما فيك ىرن نا صوصخلا
 .ةيبرعلا ةيعقاولاب ةيسنئرفلا ةيعقاولا

 نم اهنع ربعو ءايركف تدحملا فيكو
 عم هنا فبكو .ةغللاو لايخلا لالخ

 ركفلا رثا ىدبت ةيسنرفلا ةغللا لغلغت
 بولسالا ف يمالسالا - يبرعلا

 تاياورلا نا ظحالملا نمو . نومضملاو

 نيساي بتاكل «ةمحن» اذعام اهلك

 ديس ورحيبلا ريكو نتف نب 94
 بولسا تدمتعا دق )١955( بيذ

 دقو .ةينفلا ةيحانلا نم ةيتاذلا ةريسلا

 مهنع : لاطبالا هاري مع بتاكلا ربع

 يف لمعتساو .مهتفاقثو مهضرا نعو
 حاضيا دي فصولا

 ةقيقدلا ليصافتلا

 ةياورلا روطتل ددحن نا اننكميو

 : لحارم ثالث ةيرئازلا

 - 6 نيب ىلوالا ةلجرملا ل

 يتلا ةيقرعلا ةياورلاب زيمتت : 146+
 ةأيحلل قيقدلا فضولاب اريثك ىنعت
 دمّحا لاثما نوفلؤملا لصاو دقو . ةيمويلا

 بيد دمحمو نوعرف دولومو يوارفس
 باتكلا ةقيرط ىلع ةياتكلا باشلا

 ايقيرفا .لامش يف ةيديلقتلا نييسنرفلا
 فشكيو .ودنار ريبور طخ نيعشتم

 رتشت ىلا ةقيقحلا ءانه .بتاكلا

 . هئارقلا رخملا رود ابعال , هدوجو

 - ١94684 نيب ةيئاثلا ةلحرملا *

 يفاقثلا ىوتسملا عفرب زيمتت :

 سبي ردا لاثما باتك الثم كانهف .دلبلل

 (مجرتملا نم ةظوحلم ؟ ٍييرغم) يبياريش
 نكمي اك لكب اورهش دق يميم ريبلأو

 اوبلاطو .هلالخ نم عمقلا وسجن نا

 يف ثحبت ةاياتك تءاج دقو .درمتلاب

 اقلقو ايارطضا ةيدبم ةقلقلا تاذلا

 . قزمملا مهدوجول نيريبك
 - ١96/8 نيب ةثلاثلا ةلحرملا *

 ةيرئازخلا ةياورلا تحبصا : ١5

 ةكرعمب مزتلملا ةمواقملا بدا نم اءزج

 دق ةيأو لا هيف [عب بدالاف يرئازجلا

 برح لئاسو نم ةليسو حبصا

 باتك دجوي ةلحرملا هذه فو .ريرحتلا

 يرنهو رابج ايساو نوبروب لاثما
 ٍِق بيد دمحمو دادح كلامو انركزو

 اذهو ءاجوضن را ةيبدالا هلامعا

 ثحب دق نيساي بتاك لثم هلثم ريخاالا

 ينفلا اهئانب يف ةديعب ةديدج لاكشا نغ

 ةجذاسلا ةيعق ةيعقاولاو ةيتاذلا ةريسلا نع

 .باتكلا نم هقبس نم دنع

 بدالا طب رث ىلا ةقالعلا تثاع دّقل

 بوتكملا يبرعلا بدالاب يسنرفلا
 نال كلذو .ريثكلا ءىشلا ةيسنرفلاب
 ةبسنلاب فلتخت تناك انه ةيسنرفلا ةميق
 ةما ىلا نومتتي نيذلا صاخشالل
 «برحلا هيف رودت تقو يىفو ؛ىرخا
 .دهاضملا فرطلا ق : يف مهسفنا مهو

 نوف .نائبل يف ةغللا ةيَجاَوَدْزَأ سكعب و

 يف صوصخلا ىلعو .يبرععلا برغملا
 اسنرف ىلع موللاب نومري رئازجلا
 ةغللا عالتقال ةيجهغم ةيسايس اهذيفنتل
 ةسنرف رثكالا بتاكلا ىتحو .ةيبرعلا

 هنكل ةيبرعلاب سحيو رعشي هنا فرتعي
 هلاق ام سكع ىلعو .ةيسنرفلاب بتكي
 ةيسنرفلا ةغللا : ويزيدوا ليئاربج
 ةغللا : لوقي دادح كلام ناف ىنطوم

 . يافنم ةيسنرفلا

 ينطولا ريرحتلا ةهبج تراتخا دقل
 راضو :ةيمسر ةغل ةيسئرفلا ةغللا

 ريرحتلل ةمتت يوغللا ريرحتلا
 رئازخلا ةلود مايق لدعبو . يسايسلا

 ةفاقثلا ءايحاو ثعب ررقت "ةلقتسملا

 طوقس أدبو .ةيزاوجروباللا .ةيبعشلا
 ةغللاو ةفاّقثلل ةيديلقتلا بيكارتلا

 ءاوس يبرغملا بدالا ةسارد نكميو

 ريعمك ةيسنرغلا وا ةيبرعلا ةغللاب ناكأ

 ءانيقيرشأ لاهش مدت نغ بفشاكو
 هتاقالع كلذك .لخادلا ين هتاكرحو
 هتاد ردقلابو .يب رعلا ملاعلا يفاب عم

 ىرخا ناذكب ثافلو تافاقث نم ةمقاوم

 . اسنرف اهيف اب

 ةقاحلا
 رثا .قبس اميف ءاندكا دق انك اذإ

 .يرعلا بدالا ىلع ىسنرفلا بداالا

 ام دكؤت نا نآلا انيلع بجاولا نم هناف
 بدالا ىلع رثأ نم يبرعلا بدالل ناك

 ةيناكما يطعي ام اذهو . ىسنرفلا

 لك لبقو . يقيقحلا لدابتلل ةيقيقح

 نم اماه اددع كانه نا ودك ءىش

 حرسملاو رعشلل ةيسنرفلا تامجرتلا
 .ةيبرعلا ثاحبالاو ةياورلاو ةصقلاو
 يتلا تاراتخملاو تايقتنملا باب تحتو

 اهقوذتي نا ىبنرفلا ءقراقلل

 اتوص سيل يبرعلا توصلاف .ةعرسب
 تائف ىلع هريثأت هلو .ءارحصلا نم ايتآ
 تاتكلاو روهمحلا نم ةريسبك
 رعشلا روهظ ناف كلذك نيسنئرفلا

 فرط نم ةب وتكملا ةياورلاو ةصقلاو

 هل ناك ةيسنرملاب اننا برع تاعك

 دقو . يسنرفلا بدالا يب ىدصو عيجرت

 ميق هب تمهاس امل قباسلا يف انرشأ

 امو «يمالسالا ماعلا تايسسو

 تدالا ىلع هفيضت نا تعاطتسا

 بولسالا ىوتسم ىلعف .ىيسنرفلا
 .لاثمالاو مكحلا نم ريثك لمعتست

 ةلمحلا | عاقياب بوحصملا ىمأتلا كلذكو

 ىلا دوقت ةيتانغو .روصلا ةراثاو
 نع هلوق نكمياهأما .ديرحتلا

 ةيسئرفلا تاياورلا ناف .نومضملا
 ةرشابم ةيسنرفلاب ةبوتكم برع باتكل
 ىلع .امارد نم اهيف ام مغر .يوسحن

 وهام نيب د ملا لصفلاو وفصلا

 فرتغت خ0 قيمع يقيفجو يرهاظ

 ىسشنرفلا بدالا نم ةلمعتسملا روصلا

 تادآلا نم اضن نبك ىطقف

 رعشلا ةصاخو . ةيمالسالا ةيكيسالكلا

 .ىمالسالا

 ةريثم ىرخا ةمس اسكن كاتهو

 ةفاقثلا ابيرعت)و صخب |مسف مامتهالل

 ضعب دنع دحن ذا .ةيسنرفلا

 كاجو نويليسام ىول لاثما نيب رعتسملا

 تاءاتبو تادرفمو الرجو بيكارت كريب

 ةذللا ليقعماوا مذأل ايبرع يوسع
 . اديج اهنوفرعي ىتلا ةيبرعلا

 نويئيسام تالاقم ىدحا ىو

 نعل ريع بتاكلا هدشي 1١541(.

 يبرعلا ملاعلا يف اسنرف دوجو
 3 ةرابشملا رثا ىلع اضيا نكلو

 .طسوتملا ضيبالا رحبلا ابوروا ىلع
 لعفلا نم عونب زيمتي يذلا رثالا اذه

 ىلع ةيربعلا رثا هبشي يذلاو «زفاحملا

 كلذكو . ةيتناتستوربلا ابوروا لامش
 لعفلا اذه ىقبي نا ضورفملا نم ناك

 فلخ ناك هنال كلذو .ءرشايم ريغ

 .مالسالا ىعدي (ودع) ةيب رعلا

 ةلاح يث اهسفن يه ةيبرعلا ةغللا نا

 رئاس يب اهريغ لشثم اهلثمو .ءروطت
 عقاولا ىف قفاوتل روطظتت نا اهيلع نادلبلا

 ةيبرعلا ةغللا ناف ءاذه قوفو .لدبتملا

 نمصضتت يب رعلا ملاعلا ةدحو لكشت يتلا

 نيذلا ءالؤش ًاديازتم ايفاقث اسيرضت

 نيذلا ءالؤه بجاو نمو .اهنوملكتي
 نا يبرعلاو ىسنرفلا نيبدالا نوفرعي
 ةيلاحلا روطتلا ةيلمع يف اوكراشي

 انيوات جوضوو ا ةرعتوم ريباعتي ةعيرتلا
 نم هلفاث ام ناو .ةئع ريبعتلا دوديري

 بدالا نيب لوالا ةلاكالا ةحضن

 ىلا يدؤي تا ير بدالاو عملا

 طقف دجوت ال قئاقح ىلع فرعتلا

 فرعتلا كلذكو .امبنم لك ةفاقث جراخ
 ثارتلا نع ةلوقنثم ةدلاخ منيق ىلع

 الكل ىلعف ضوبغ ىلا لوصولل . ىنيدلا
 يعادبا قلخ ىلا .يلاتلابو .نيفرطلا
 لك ىف رخآلا نم دحاو لك هيحوتسي
 .بدالا لقح يف ةصاخو .لوقحلا

 ىهتنا
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 نيحرملا لافتحا

3-85 0-0 

 كلت هل.تناك رمل ءوشن دنم م[

 كي ا ةسوقطل 0 ةسدنقملا ةناكملا
 ال ءزجو ةريبك ةلزنم ةينيدلا ديشانالاو
 .اهتاداعو بوعشلا ديلاقت نم أزحجتي

 ملاغلا اذه ةيناسنآ خرسملا ىوتحا دقل
 سشنلا جلت ام لبو هححرفو هملآب

 ةبقح يف اهحليو رعاشم نم ةيرشبلا
 .ناكملاو نامزلا نم ةئيعم

 اه درفي مل ةيعادبالا نونفلاف
 نوعدبملا هب لفتحي ايملاع اموي ناسنالا
 يذلا مويلا اذه هل ناك حرسملا نكل

 ملاعلا ءاحنا ةفاك يف نويحرسملا هب لفتحي

 ثيح هب ةصاخلا هسوقط سراي لك

 خمضت ةفلتخملا ةيحرسملا ضورعلا

 ننانغلا كيش 7 للروح ُذ أليم ىمهاس

 - |1111 (: 1111: نا جازان 017

 2 حرملا مب

 عسا يف ]7
 م 21 ف قلخلاو

 فيطل ذاتسالا ةباعربو دادغب ينتف

 مالعالاو ةفاشثلا ريزو اح فاضت

 مهسرع نويقارعلا نويحرسملا م افا

 يملاعلا ح رسما مويب يونسلا يلافتحالا

 يقارغلا كر ةملك ةءارقب أدتبا يذلاو

 فسوبي نانفلا اهاقلا يتلا حرسملل

 تاكا لاق تح زكرم ا سيئر 5231

 . مح رسما ق اهلك ءاشألا" اهيف تءاح

 ا قارعلا نوكي هي فيكف

 .مالاو بالا وهو .لمألا وهو
 رسك دقل .ريبكلا فرشلاو تخالاو
 نيطك ددرتي يذلا مسحلا ماع مزعلا

 ىقيسوم هيف ددرت ءاضف ىف بابذلا

 يرجنو 2 اعم مالسلاو رصتلاو بحل
 نا لجأ نم نويحربملا ىعسيو ةايحلا

 ةحرفلا ءام اهضرا ىلع اوشريو اهولمحي
 . «ةقئلاو

 دقف ىملاعلا حرسملا ةلاسر نع اما

 را ير لج يئوطلا نايف اههحو

 اهتوالت تدهع دقو حرسملل ينابسالا
 ل اهيف ءاج يتلاو زداقلا يع ءائه ةنانفلل

 0 ناسنالل ةاساوم حرسملا ناك

 ظقيأو ائسأب صتما دقل .هتاضقانت نم

 ترص دقو انفارسا نم دحو انساسحا

 اهتايح نع نورقلا ربع بوعشلا

 ببسلا اذه. .يحرسملا ضرعلا لئاسوب
 ةلعش لعجن نا انيلع يئاقدصا اي

 انحرسم نع عفادن انوعدو ةدقتم حرسملا

 اننا نودقتعي انتئرو اولعجت ال .نيمتملا
 .ةوها ىلا ردحتنيب نا انحرسم اتحميس

 ىملاعلا مويلا اذه يف انسفنا ىلع ذخانلف
 نع عافدلا ةمهم

 . (حرسملا

 (ئيسلل ةماعلا ةسسؤملا ةملك اما

 ةمعط نائفلا اهأرق دقف حرسملاو

 حر سملا ةققح ام ناو يميمتلا

 وع لكشي عادبا نم نويحرسملاو

 ءاهب يهزلاو اهيلا ةراشالا يغبنت ةئيضم
 مث )2 .اهشيعن يتلاك برج فرظ 8

 حرسملا تازحنم ىلا .كلذ دعب راشا

 ب يقارعلا زكرملا نوناق عيرشتو
 ىدمو حرسملل ايلعلا ةئحللا قاثيلاو

 امهاقلي نيذللا معدلاو هياعرلا

 .تالاجملا ةفاك ىف نويحرسملا

 بيقث ديمحلادبع ىماس نانفلا امإ
 ةملك ىقلا دقف نييقارعلا نينانفلا
 نيلتاقملا لاطبالا اهيف ايح ىتلاو ةباقنلا
 وقح مايالا هذه 6 ةيقرشلا دودحلا ىلع

 رحدنا ثيح وهزلا اعيمج نينانقلل

 رضتناو راحدنا يا مشاغلا ناودعلا

 .(قارعلا

 نوسح ىردب نائفلا الت كلذ دعب

 ويحرسم اههجو ىتبلا ةلاسرلا ديرف
 . ماعلا نيج رسم ىلا قارعلا

 يف نويحرسملا ءاقدصالا اهيا:
 دحملاو ةراضحلا دادغب يف . .ملاعلا

 قرب موي يف يقتلن . نيدفارلا ضرا

 نمو رسما ةسباسسا ِنيلطَو رهوح

 .اهيلع ىفتلن ىتلا ةريخلا .هفادها

 ماا تءاج ول نولعفت اذام مكلأسن
 1-2 الظلا حيحف لمحن ةيراض

 9 ةملظلا 1 قلك مكحرسم

 1 ماظنلا ةناذا ىلا ملاعلا يبحر يسم

 ف مالسلا ىلع قارعلا صرح احضوم

 دودوقت متناو مكن انم ةوعد» ماعلا

 نأ . مكتملك اولوقت نا مالبسلا ةكرح

 نوكتل انعم متنا اولاعتف ؛ مكرود اودؤت

 مالسلاو ل ةايخلا لجأ نم ةاعد

 05 مئادلا

 جرسملل يقارعلا زكرملا نكغا اهدعي

 قرفلل حنمم يقلا ةيونئسلا هزئاوج

 تدصح دقف .نييحرسملا نيلثمملاو

 زئاوج بلغا ليثمتلل ةيموقلا ةقرفلا
 مسوملا ضورع ةمدقم يف تءاجو زكرملا

 فسوي رعاشلا فيلأت ؛«ةدوعلا ةيحرسم

 دعب ديحم اق نانفلا جارخاو غئاصلا

 صن لضفا ةزئاج ىلع لوالا لصح نا

 جرخم لضفا ةزئاج ىلع يناثلاو

 راتسلا دبع ناتفلا لصح نيح ١ يحرسم

 مسوملل لثمن لضفا ةزئاج لع يرصبلا
 ةيجحر سم ُْق (بولاح) ةرود نع يضاملا

 دّققف ةلثمم لضفا ةزئ ءاح اما «ايندلا لاح

 يديزلا ةيدست ةلثملا يع

 .«ميسربلا طيخ» ةيحرسم يف اهرود نع

 ةرانالا ةزئاج تناك اميف رديح دبع مجن

 يماس نانثفلا . مشاه لماك نائفلل

 لثم لضفا ةزئاج ىلع لصح جارسلا

 ىلا ةفاضاالاب (ةدوعلا» ةيجح رسمت ُِق ىناث

 ُِك اهرود نع يتبسلا ماهس ةنانفلا

 زئاوج نعاما (ةديصملا)» ةيح رسم

 نم تناك دقف نيلثمملا نم نيدعاولا

 اهرود نع لماك ليده ةنائفلا ٠ تيد :

 ىلا ةفاضالاب ؛ةدوعلا) ةيحرسم ِق

 يف هرود نع شع رب ميرك ناتفلا

 دئار نانفلاو «ةيليبشا قالحإ ةيحرسم

 حارصاا ةيحرسم ٍِق هرود نع نسحن

 دوبع ميرك نائفلاو (سرخالا تمصلا

 جرهم نازحا) ةيحرسم 7 هرود نع

 . (كريسلا

 : نم تناك

 يروبلا لمأ : نم دادغب

 ع1/ - ١37 ناريزح 7١7-8 ددعلا  ةيبرعلا ةعيلطلا



 ندم له فولالا كاش

 دب قلع انا يوت لع
 .ةيب رعلا ةقطنملا

 ميدق ديدج عارص زمر مويلا سدقلاو
 ئوفوت ةفطنملا يف ةيبرعلا ىوفلا ني
 ةقطنملا جراخ نم ةيتالا ناودعلاو يغبلا

 لب رستملا يب ىرصتنعلا ناطيتسالا ضرفت

 . نيدلا ءادرب

 تناك بيرقلا انيضام ّق سدقلاو

 ىوفقلاو برعلا نيب عارصل ازرمر

 عرزت ةقطنملا ىلا تدفو يلا ةيبوروالا

 مويلا لا انف ءاليخد انايك اهيف

 ! ةحرابلاب

 ةنيدم ملاعلا ندم نيب نم سيل هلعلو
 نم هتوح [مب اهريغ رخافت نا اه قحي

 ا سل وو سم م الاه 00 لق

 يهف ٠ سدقملا تيب ةنيدمك تاسدقم

 لوقي . لسرلاو ءايبنالا نم ريثك نطوم
 : ينيوزقلا اهنع

 00 ةئيدملا ىهو -

 هيف امو . . يحولا طبهمو طئارشلا ةلبقو

 لجو زع هللا نا ىلع نوعمجي نيثدحملا

 الا ايت كعبي انتدلاا ىلا مدا قلخ ذدلم

 دقو وي ادي اع ف

 يهف اذل (ص) دمحم انيبن اهيف ىلص

 ةئيدملا هذهو .نيملسملا ةدثفا ىوهم
 اضيا ةسدقم نوملسملا اهسدقي يلا

00008 

 ا
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 ليلا لاط يئانذنلا# كي .نآف
 اهنم حبصلا ضايب ينذقنأو
 ذوع ءازوحلا بكاوك نأك
 لئيهس اذ لهتساو ًالألت

 ليهس ىلا نايرعشلا ونحتو
 عاس فكب نييرذعلا ناك

 تاتيللا ىكعت تناثت نأك

 ىراهزلا لبالا هيشم عباتت

 ضيفم ادي نسيابرسلا نأك

 قر هاجت قف و: ىدحلا نآك

 جبن ملا ةرحب نأك

 جبن نيكسللا عباعلا نأك

 ءاتييق اسيهيقم قمبشملا نك

 اريخس قولا تيطوتلا نأك
 تمغو تلاظ ةلسبل يكاوك

 بيلك نع رباقملا شين ولف
 تاد ر ا وب حم رس دق دي

 ىتلا ةسدقملا نكامالا نم ريثك اهيفف

 ةسينك لشم نييحيسملا ثارتب طبترت
 نم نويحيسملا اهيلا جحي ثيح . ةمايقلا
 نا لاقي ةسيئنك امو .راطقالا فلتخم
 هيلع حيسملا انديس ىلع تلؤن ةدئاملا

 .اهم نييراوحلاو مالسلا
 سدقملا تيب ةنيدم تظح اذكهو

 ماعلا ءاحنا عيمج يف ةصاخ ةناكمب

 فلاحت يتلا هيعبيطلا صاوخلا| نم ريثك

 ىرخجب ىلع عقن ةث ال ىهف .ىربكلا ندملا

 يه الو 1 ج7 . ميظع يئام

 ىقتلم دنع وا ىسيئر قيرط ىلع ةعقاو
 الف ةيناكرب اهيضارا نا امك .قرط ةدع

 تناك يتلا ةعارزلل اهنم ريثكلا حلصي

 نم ريثك مايق ينايسيئر وا ارضنع
 يهش اذه عمو . ةميدقلا تاراضحلا

 قيد زكرم تاذ نامزلا ميدق نم ريتعت

 . ىيمايس عصو تاذ نم رثكا

 0 ةيحيسملا راشتنا عمو

 ل اص .يداليملا عبارلا نرقلا 0 :

 نا راطقألا فلتع ف نييحيتملا عس

 ىحضاو ةسدقملا ضرالا ىلا 0

 سدقملا تيب ةرايز ةينيدلا مهرئاعش نم
 : ةريعلاو ةظعلاو ةدابعلا لجلا نم

 ةيبرغلا ةسيئكلا ذوفن دادزا ىتح اذكهو

 اهترطيس ضرف ىلع تصرح ذئدنعو |

 ]  ىروحت الف تيضقنأ تسنأ اذإ

 ريصتقلا ليللا نم ىكبي دقف

 4 رويغلا فذقلا بلاطلا لعفك

 أ يبرض ةلثاث .لع خلا

 ١ روز ماشلل دماع راطق

 زوبع ةيلات لك قحلعل

 رتمق هعضافا ىلع جملا

 ريالا ةيئزتتمم قا رت

 ريعو ىدحت ةقيزح لكل
 ريجالا ةلزنمب وا ريجأ
 روق فوف نم رهاق قينلب

 ريطم موي يف نلج لاصف

 | يدوس ةرغاج حبلا
 )| رسيز ا بشتاتدلاب ربخفل

 | ريبعلا لشم مد يف اريجب

 و دم 5 -ع#

 لا 6 جو 00د ا دوو دج



 . نكامالا كلت ىلع
 مسبعو رثخ نويبوروالا ذحخحن او

 ! مهعابطا قيقحتل ةليسو ةفو رعملا
 ءاليتسالا نويبوروالا عاطتساو -

 هش 447” ةئس ىسدقملا تيب ىلع

 م ١468|

 مكح تي سدقلا تكليسلكو 2

 ناطلسلا اهدرتسا ىتخ نييبوروالا

 - ه ثم ماغ يبويالا نيدلا حالص

 . ةريهشلا نيطح ةكرعم بقع م /١1 ١

 يبرعلا نطولا ىلا ةئيدملا ةدوعبو
 عيقوتبو ءاغ يحالصلا حتفلا بقع
 نيدلا حالص نيب ةلمرلا ةلدهاعم
 .م ١19١ ماع دسالا بلق دراشتيرو
 .يبسنلا رارقتسالا نم عون ةنيدملا داس
 يف ماودلا هل متي مل رارقتسالا اذه نكل

 تبترت امث .ىيبويالا لداعلا كلملا ءانبا
 تيب ةئيدمل ةبسنلاب ةريطخ جئاتن هيلع
 اهمقالتت ةركلاك تدغ ثيحبن سدكقملا

 نييبوروالا يديأو .ةرم برعلا يديا
 . ىرخا ةراث

 يف كيلاملا نيطالس ةلود مايق عمو
 عسيباسلا نرقلا فصتنم يف رصم

 .يداليملا رشع ثلاثلا .يرجفلا
 وزفلا رطخل ماشلا دالب تضرعت
 تاراصتنا نم كلذ الت امو .ىلوغملا

 تولاج نيع يف لوغملا ىلع كيلامملا
 بس ةالفتا لإ قفا اخم م ,7 ١

 كلذبو .ةازغلا ءالؤه نم سدفقملا

 قارحالاو بيرختلا نم ةنيدملا تحن

 نيملسملاب ةصاخلا تاسدقملا كاهتناو
 : . نييحيسم او

 روهظ ناف رمأ نم نكي مهمو
 ةيسايسلا ثادحالا حرسم ىلع كيلامملا
 مايق نم اهيللع بترت امو .ةرتفلا كلت يف
 دص يبرعلا نايكلا نع عافدلاب مهتلود

 .يبوروالا رطخلاو يلوغملا رطخلا

 . سدقلا ةنيدم ريوطتب مهاس

 نيطالس رصع نا لوقلا نكميو
 ف امامت ةديدج ةلحرم لثمي كيلاعملا
 اهعباط اف . سدقملا تيب ةنيدم خيرات

 نسمالاب فهصتي يذلا صاخلا

 يف ةنيدملل رفوتي ملام وهو .رارقتسالاو
 ءارشلا نَح الضف :ىويالا دهعلا
 ةرم ةنيدملا نم لعج امث .راهدزالاو

 ةايحلا ف الاعفو ايباجيا ارصنع ىرخا

 .ةييرحلا
 ىف سدنقلا + ”ةحجيقلا هسجشارو»ق

 (1985 - ةرهاقلا) .ىكولمملا رصغلا
 الوانتم يلع ديسلا ىلع روتكدلا لوقي
 . الئاق سدقلل يناكسلا روطتلا

 ائيدل سيل هنا ىلا ةراشالا بجيو

 ددع ريدقت ىلع اندعاست تاءاصخا

 حالص حتف ذنم ًاقيقد اريدقت اهناكس
 نم مهيلع أرط امو ءاه يبويالا نيدلا

 . رصعلا كلذ ىف رييغت
 ناكس ددع نا نيخرؤملا ضعب ىري

 فلأ يتئام غلب دق : سدقملا تيب ةنيدم
 نرقلا ِق يبوروالا وزغلا مايأ 210

 نم مهفستت ناك ثيح .رشع ىداحلا

 نم ىقايلاو .نييلصالا برعلا ناكسلا

 | 0 ةييرعلا ةففا رار
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 خفني و ّرَقلا هدهجا نم هيفك عمجي ىدرعلا ةرامصو ءاتشلا ريرسهمز ق

 . هعباصا فارطا نخسيل تارم |مهيف
 ا ؟ اذه يف برعلا لوقي ناك اذايف
 : لوقي هنا
 . هسفنب هعناصا فارطا نخس يا . لجرلا ىهكأ
 جاجوعالا هيف عيشي .فوفصلا نم افص وا .طوطخلا نم اطخ دحينو

 ؛ اذه نع ريبعتلا يف يماعلا لوقيف .درطملا
 ٌلدأو .ّقدأو اذه نم طبضا ًالوق لوقي يبرغعلا ىتفلا نكل «جازج هيف ١

 : لوقي .ةروصلا ىلع

 : ناسللا يبو

 . سارضالاك راصف

 .دئس باوثا ةعبرأ (ضر) ةشئاع

 نم يبور
 ضفخنا ام ناعربس نكلو ءابيوروا

 دادرتسا دعب طقف افلا 48 ىلا ددعلا

 درطو ةسدقملا ةنليذملا نيدلا حالص

 .اهنم نيسبروالا

 ناكس نا نيخرؤملا ضعب ىريو
 نيدلا حالض اهدرتسا امدنع ءاسنلاو

 ناكسلا ددع نا رخا قيرف ىري |نيب

 اك .ةمسن فلأ ةئام ناك كاذتقو ام

 رصاعم وهو  .ياهفصالا داعلا ريشي
 امدنع ةنيدملا يف ناك هنا  ةرتفلا كلتل

 يبويالا نيدلا حالص ناطلسلا اهلخد

 . «ةمسن فلأ ةثام نم رثكا»

 لئئيحع» ناك نيب راحملا ددع نا 5

 فئاس نم لتاقم فلأ ٠" جنرفلا نم
 ةنيذم ناكس ريدقت اننكميو .(لبانو

 ساسا ىلع .اهلا نيرشعو ةتام يلاوحب

 ةئام يلاوح نولكشي اوناك نييبروالا نا

 نيذلاو ءكلذب رداصملا رسمت |(ميسح

 .نييبروالا ددع ةيبلغا نولكشي اوناك
 رصاح امدنع نيلبا يد نايلاب ماق ثيح

 نيلتاقملا لاجرلا صقنب سحا امدعب

 , ةفيحم ةروصب

 مجعم يف الخدت نا نيتملكلا نيتاه ردجا امو
 ىلع ىأر هنا ثيدحلا ينو .دوربلا نم بورض دنسلا : ناسللا ينو

 اهنم رهظ ام لكو .ضعب تحت اهضعب بيغم قرخ نم صمق كلذكو . هنم
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 سورضلا لاكشأ ىلع هنأك . سرضتم وا سراضتم هنإ . :

 ا

 .ةراضحلا ظافلا

 ليحر دعي س دم تمن دقو
 لماوع نم ناكو .نييبروالا ةازغلا

 مكح تحن ةليدملا لوخد اهومث

 سدقلا تعتمت ثيح .«.كيلايملا

 ايراضح ازكرم تدغو .رارقتسالاب

 لعل كلذك .ةيكولمملا ةلودلا يف اماه
 روطت ىلع تدعابس يتلا لماوعلا نم

 قارعلا نم ةرحشلا ةرثك اهب ناكسلا ددع

 دالب ىلا ىرخالا نادلبلا ضعبو
 كلت . سدسقملا تيب ابنمو .ماشلا

 حباذملا نع تمحن يتلا تارحملا

 دالبلا يف لوغملا اهبكترأ ىتلا ةبيهرلا
 .اهوحتف ىتلا

 فصتنم ذنم نم هنا ظحالت اننا الا
 ددع ناف .يرحجشا عساتلا نرقلا

 فصيو صقنلا يف ذخآ سدقلا ناكس
 راز يذلا ايدبوع يدوهيلا ةلاحرلا
 تيب نا م ١4/177 / ه 881 ةنس ةئيدملا
 امناكس ددع غلبيو ةيرصكوم سدقملا

 اهم دوهيلا ددع اما ةرسأ فالا ةعبرا

 ةرسآ نيعبس نولكشي اوناكف
 نم اونا نيذلا لمارالاو خويشلا نم

 دالبلاو لاغتربلاو اينابسأو ايناملا
 ْ !!ىرخالا

 .ليوط نئادملا ةرهز نع ثيدحلا
 .ةدماضلا ةئيدنملا هذه ىلا ةدوغ انلو
 لجأ نم اهبعش لضاني يتلا ةرباصلا
 ملعلا عفرو اهيلا درشملا اهبعش ةدوع
 , سدقلا عوبر يف ينيطسلفلا يبرعل
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 شورادوبجف لا
 ١ !رعاشلا اهيا كيلع فاخأ نا يقح نم
 .:كسقن ا فاخأ تنك . ريخالا يق وخ لبق

 فو لل نقع نر ل :انتيب يذلا لعل

 دود ددح :ةليلق تارم ىنوس كب قتلا ملف ءاذه

 1! رهعشلاو ةحصلا نع .لاؤسلاو ةلماحملا

 ”اهارقي يكل .فحصلا يف لئاسر بتكا .نأ دتعا خلو
 .رعشلا ىلا ةجاحلا ةاطو تحت ءانه يننكلو :«:سافلا -

 . .كيلع فاخت نأ يسفن تعنقا' :ًايرعش دعي مل نمز يف .

 ! اهلاسأ نا لبق ةفئاخ اهب اذاف
 ىنمتي دادغب نم ةلاسرب يف ثعبي يقارع رعاش

 نود“ .ريخالا كناويد نم ةخسن هل ثعبأ نا اهيق ّي اع

 ,قاوسالا ل باتكلا لزنب ىتحخ ًاليلق ثيرتي نأ

 0 - .ةداهنكملا ىلا :ىرحالاو

 لقم بتعي يذلا اذه يلع فاخي مم. لاستن نآ كل

 .؟ مالكلا اذه

 نه ,كيلع فابخا يننا : بيبجأ نأ ىلو

 .ةيبرعلا ضرالا يف عساولا اهادص نمالو كتديصق

  حاورأ تفخ امك فخت ال يتلا كحور لقث نم الو
 نم الو .مالكلا ةطلس نم الو .ءارعشلا نم نيريثكلا
 ةنجلل كمامضنا نم كيلع فاخأ لد ,كقار وأو كمالقا

 ٠ ! ةينيطسلفلا ريزحتلا ةمظنمل ةيزدفتلا

 ؛ مهلاجو ءارعشلا نوكرتم ال اذامل
 ريغ رودب رماسلا موقي نا ىلع نورصي اذامل

 ؟ ىرعش

 ًاديعب سفتخلا ةصرف رعابشلا نوحنمت هلا !ذاملو

 ا ؟ ةقلغملا فرغلا َّق تاعامتجالا تالواط نع :

 رو رعاشلا موقد نأ ىلع مهربحي يذلا امه.

 جحؤوت نأ هتديصق هيف عيطتست تقو يف .يسايس

 ماعالفلاو تانابدلا تادم نم.رثكا رعاشملا فق .راخلا

 .ريشانملاو.

 ةنجللا يف ًاوضغ كباختنا نم ًاظاتغم تسل ثنا

 ٠ ريرحتل :ةمظنم اهنأل .ردرحتلا ةمظنمل ةيذئفنتلا

 كنيبارش ٌتعرز اهيفو .اهنم تنأ يتلا ضرالا
 5 افوفلم كبلق تعدوا اهبارت تانط نابو ٠ ,.كناملكو

 عنف تاذ. اهندتك ,يحلا ةريخألا ةويصقلا عاقدابا

 0 .يلع فاخأ نأ .لقالا فايرعش يقح نِم سلا

 .رعابشلا اهنا

 مهو ,ءارعشلا ىوس «.ةيدمفلا هلا تامهملل سيل ول

 سيلا واسوا

 . يرلامل دويدتس

 . سكمت نا ةرورضلاب سيلو.
 .ةلجملا ةسايس مهؤارا ٠

 - مالعلا ْ

 سجينتو :ًاعاستا شكا نويعب حلاعلا ىلا نوري .

 .ريصم ةضين لك مامأ مهبولق

 " توصلا اهبا .كيلع قوخ لوزي نأ ىلا .:ةبحتو

 ' .ىدصلاو .

 ةفصرلاو ولا سيلع لا ٠
 + تنأ وه .دادغيب سيلوع

 :ةسيلوعم هل نوكي نأ ضيوح سميح قخ نم
 1 يف ةفساوو ةعساش نليد ةتيدم نآل كلذ: ,ينليدلا

 ش لقع يف ةعساوو ةعضاش دادغب نأ امك. سبيوح لقع .

 0 .يدهم يماس
 ' راذغي سيلؤع ريغ وه قليد سيلوع نأ ريغ
 عك يذلا وحصلا تظقدأ ةريبخألا كتديضق:

 ضرأ رع 3١ شفي ) وحص وشو نافع لاطو

 >2 .قنادعتا

 ماعلاو صاخلا دحوتي نيحو ..دحاو نا يف ةماعو
 وه امناق «سنلوع» د ديصق يف يدهم يىماس دنع

 إ نوكسم رعاشلا نأل. كلذ .رخا طم نم ساجحبنا

 . اهزواجتتو تاذلا يذاحبت ينلا هننوندكتو هنا درفمب

 ٠ نأل امناف .ةادحلا ميق رعاشلا سشدنب نحو : .اعم

 6-5 ايم ركع صاخ قادم وذاهمعط

 ظ .نيرخآلا
 اهنع فشكب امك :نآلا دادغب ُْق ةانبحلا ممقو

 30 ٍضامل اراركت تسيل يه. م رعاشلاو سيلوع :

 0 ".. ةدهازلا رضاحلا ةروص لاثتما يف 3

 ْ ل اع ًاظقيتسم .همون نم سيلوغ سلجي

 0 بايت لزت امل يهو .مهسرادم ىلا .نينهاذلا
 ١ -> ةنسنلاب .ذئدعب اهتقزاو دادفب تاقرط نوكتل

اجحا تَصُْر فيك فرعي  تاقرط :رعاسشلل .
 ' ىلاو .اهر

 1 0 ندا ترض نع تدحتتا ضافلاو .دوقت نبأ

 0 ةريرج

 لموسم ليعلا .لذتو ىقبت دئاصق همثو
 '! ةمامقلا ئتح لسرملا وأ رخلا وأ ىققملا نوزوملا 0

 نأ ىلع سفنلا نئمطت :ةيقاد ةددصق نسلوعو:

 ماو رمخلا رعت نويحاوب ولازم ءارعش ةمث كانه

 .ةايحلا

 0 يسرع عيطاسن يل لع ًاَمَتاَب ادرف سيل .شسحلوع

 ةصاخ ةيضقل يركف ساجبنا هنا . مراته عمتجم



 ملكتت ةسدعلا

 ةمدخملا ادياملا
 ىاسنالاو ىحيراتلا اهرهوجب ةقلتام اهدامز نم سدقلا ضبنت

 ةراجحلا بضغب ةجوتم .ءاهسار ةرساح ..ندملا تاءاضف ىف دعضت
 ناسنالاو

 . ةينيطسلفلا ضرالا ندمو ىرق لك اونطوتسا امك اهونطوتسا ةنياهصلا
 .تلاقا يك ةيب رع لظتانأ لا نباتا ىتلا يهو : مهل ةمصاع اهنم اوذختي يكل

 .داليملا لبق ثلاثلا فلالا ىلا دوعت اهراثاو .نيطسلفل ةمصاع ِتَيفاَك
 ردو رتص اهفرو رطب اهعتس عياسلا# :رقلا لئاوأ ىف سرفلا اهقزحا نيحو
 . سدقلا برعلا اهامسو ما 775/ ةنس ( نطو يمال نني يديع» ةفيلوم| .يلا
 اهلتحا سيح .1141/ نيطح ةكرعم دعب يبويالا نيدلا حالص اهعجرتسا مث
 .ةرخصلا ةبقو ىضقالا: دحجسملاو ةمايقلا ةسيبك اهيف ام رهشأو .ةارغلا
 .(صض) ميركلا لوسرلا ىريسا ثيح

 . ةيلبج تاعفترم لكش ىلع .ةي رحص ةلتك ن بذدمقلا :ةشيدصب ظن
 يديا نيب براض حالس ىلا هراجحا تلوحت يذلا نوتيزلا لبج اهرهشا
 يىبرعلا نايكحلا تيشو .ةئياهصلا نيلتحملا ةعراقمل اهمابشو ةنيدملا نايتف

 قرحو ةنيدملا ماعم ر -بعت قى لالتحالا دوهج ل اك نم معغرلا ىلع . هنيدملل

 . ةيبرعلا اهتيوه حسم ضرغل : :رثكأو ةئبس :ريرشع للم ا اه دحسم

 عبن ءام لثشم هيفاص ٠ ءافقتعلا رئاط لثم دامر نم ضبغت سدقلا
 يلا ةسذقملا ةئيدملا ىهو .ةازغلا مادقا نم مدق رثأ لكل ةضفار .ىتيطسلف
 ْ . نايدالا لك اهسدقت

 . ناوشا معط ودعلا قيذت ةينيطسلف ةيرقو ةنيدم لكلو . سدقلل ىحرم
 قيرعلا اهخيرات لثم اسدقم اءوض .ةرصاحملا ةدئفالا نم بئرشتو

 3 وه مه داناعم ىلا انة ويب



 : دولا < موا ف هناي اا ١ 0 ا 5-ُ 47
 م ١ ني هيب بسلا قوه و خا ب بج - هو بردينرجيمر» يجو تخيم جم - : 5

 . 9 1 3 7 : ا 1 هيمو حيوتم» ل ٠ ا هج هناي رمإا « قمت 4 د مهندس ب ىبويسودنوك وره وب
7 71 . 4 11 

4 / 1 7/0 
 م

 امم هامل داما هياعتج 2 همح ل حجي هدأ رسم ردم حبو

 مهي هيلا -ل >ةيعم هيأ

 م

 مدمج

1 0 7 7 7 
00 0000 
20 0 

00 > 


