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 رادكلا ةعسلا هةمف

 ةياابعتلا ةايق تحن ذ ةيسادس

 ل ةيفدنسلا
 ..جبلخلا يف : روغلا هل . باف رألا 0

 ماما ترجفنا يتلا ةخخفملا ةرامسلا رثؤت مل
 حيراوصلا الو امور يف ةيكربمالا ةرافسلا

 يف ةيئاطيربلا ةرافسلا ىلع تقلطا يتلا

 ردص يذلا يماتخلا نابل ةجهن ن اع .اضيا .امور
 يف عيسلا ةيعانصلا لودلا يدانل لا ةمقلا نع

 دق :ةيداصتقالا بناوحلا تناك اذإو .ةيقدندلا

 فقس ىلع قافتالا ىوتسم ولع .اهقح تفوتسا
 امك ةيراجتلا  ةئعانصلا ةطشنالل ددحم

 لّثتمتت .دحاو يسابسا فلم هتيسفح قو .يسدولراك

 ف ةكارشلا ىلا نييبوروالا زج يف ةيسيئرلا هدوخب
 جيلخلا دايم يف يسلطالا روضحلل فيثكت ةطخ

 روبع ةلكشم زواجتت ةطخلا دذهو .يبرعلا

 :يىل ودلا رمملا ىف ةحالملا ةمالسو طفنلا تانحاش

 .يعانصلا ركسعملا اهيلع عمجي يتلا زمره قنعو
 .نيلرفكام تربور هغاص يكريما عورشم ف بصتو
 عانقا هروحمو .يموقلا نمالا سلجم يف ناك موي
 ىلا يركسعلا فلحلا عاعش دم ةرورضي نييسلطالا

 ا ريغ ومنلا اهبف امن ,.ءارضخلا تاسايسلل

 ولا ضومفلاب تطبدحا ةسيايسلا بئاوجلا

 ىلا ةيبسنلاب اصوصخ :ةضافضفلا تايمومعلاو

 برغلاو قرشلا نيب يخوراضلاو يوونلا فلملا

 ىدملا ةريصقلاو ةطسوتملا خيراوصلا نم
 رالودلاو نيلاو زدنالا ىلا باهرالا ىلا

 ىرخا طاقن يف اوددادتو طاقن ف ؛ةعدسلا» ةنلا

 قاطنلا جراخ ىلا يا .يبرعلا جيلخلا دايم

 نيلرفكام قلطناو .ةيسلطالا طوطخلل يكيسالكلا

 .ءةدفاك تسىل ةيكريمالا تاوقلا نا ةلئاق ةلداعم نم

 .اينا ديم ناغير ةيجيتارتسا ديسجتل ةطقنلا هذه يف

 - 1. نا/ ملت ن1 ملا خاتا: - م

 ةدحاو ةحضاو ةطقن الا ةيقدنيلا .نايب رولبي ملو
 ىلع :ةيعانصلا لودلا يدان نيب قفاوتلا» يه

 سيسل ددرم ميساقلا اذهو جيلخلا برح فقو ةيولوا

 جيلخلا يف يناريالا ناودعلا ىلا ةدحاولا ةرظنلا ىلا
 :يكريما  يبوروا ضقانت ةليصح هنا لب .يبرعلا

 دعب حلو .ناودعلا اذه ىلا يكريبما  ىسنرف ادد دحتو

 ,ةيقدنبلا ىلا رضح يكريمالا سيئرلا نا ًايفاخ
 كنارف ,يموقلا نمالا نوؤوشل هراشتسم هقفارد

 انبركسع اروضح ظحلت ينلا ةيجيتارتسالا يهو

 وا ةيسايس ةمزا هيف حرطت نا نكمي حرسم يا قوق
 ,هتافلح دحا وا ىتايقوسلا داحتإلا عم ةيركسع

 عافدلا ريزو ديدهت ىلا ةرم تاذ نيلرفكام بهذو
 سيبراب ضفر نا نم .ونريه لراش :قباسلا يسنرفلا
 دق .يكريمالا عورشملا ٍِق ةكارشلا نوب وا ندنل وا

 ةطبارملا ةيكريمالا تاوقلا نم ءزج بحس ىلا يدؤي
 ماما ةهبجلا فشكي يذلا رمالا ء.ابوروا طسو يف
 ةيتايفوسلا ةيهشلا
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 نك ل

 .يكريمالا زازتيالل نويسنرفلا حضري مل :عبطلاب
 ةطخلا .ديدح نم اوضفر :ةيقدنبلا» يرمتؤم نا امك
 لوق دح ىلع ؛لوهجملا.يف ةزفق» يه يتلا ةيئاغيرلا
 .قلاسام وردنج ليشيم هيزيلالا مساي قطانلا

 .يكريما  يتايفوس قيسنت كانه نوكي نا اورثاو
 قالظال ةمدقمك .ةيناربالا تالامتحالا ءاوتحال

 يسرتو برحلا فلم لفقت .ةئفاكتم ةيوست فورظ

 نايبلا يف ةنزاوتملا ةربنلا نا يف كشالو .مالسلا

 هسكعت امنو .جيلحلا برح ىلا ةيسقلاب ىماشحلا

 ةفراجملا عورشم ىلع يبوروالا لقعتلل ناحجر نم
 اهنا امك .ةئدهتلا ةيئقسسا ىلع ديكأت :يكريمالا

 يذلا يناريالا ديعصتلا قعاوضل عزن ةلواحم

 ,ىلود باطقتسا ةرؤب ىلا ةقطنملا ليوحت ىلا ىعسي

 :يركسعلا دزحعل ةبطغت :ةيلود تاما دص ةرؤبو

 رشبلا بارخ :ناريا بارخ ىلع هل دسي اراتسو
 .اعم رجحلاو

 ىلا امك ؛ةيقدنبلا» تافلم ليصافت ىلا ةدوع ىفو

 يف لوقي نم ةمث اهيف تارايخلا عارصو اهتالوادم
 رحنلا نا ةيلاطبنالا تالودنحلاو تاونقلا ةنيدم

 .ةيقدنبلا عالتبا ىلع ١555.. ماعلا ذنمو .رصن

 ااا قازيزك 7315-78 دنقلا بتةينرعلا ةعيلطلا ب8

 هذه نييلاطنالا روتاكيراكلا يماسر دحا طقتلاو

 ةداق علتبي وهو يكريمالا سيئرلا مسرو .ةروصلا
 دراكفا .مهعملبت» لالخ نم . تسلا ةيعانصلا لودلا

 حلستلا عّززن اياضقو :جيلخلا عم لماعتلا لوح

 عارذلا يول ةنعلو يداصتفقالا طنشنتلا ةلمعو

 ومو .ناؤدلا ناك !ذإو.نيلاو كرام او زالودلا نيب
 هتاذ حرطب نا لواح دق .,ةصقارتملا ةيكريمالا ةلمعلا

 ظفحت ام اذهو .يملاعلا داصتقالل ةقلطم ةينقجرمك

 .لوك تومليه يناملالاو ينوساكان ينابايلا هيلع

 .يعانصلا ركسعملا ىلا ةيسنلاب لقالا ىلع :ةبيلودلا

 ةثداحو «تيغ - ناري': دعب ةجاح ف هنآو اميس
 ةيقادصملا ىلا رابتعالا ةداعا ىلا :كراتس. ةطاقرفلا

 يف ةيكريمالا ةيقادصملاب ارورم ملاعلا يف ةيكريمالا

 يسنرفلا سيئرلا حرقا انهو .طسوالا قرشلا
 ممقلا بازع وهو .ناتسيد راكسيج قباسلا
 ءاقل لوا ميظنت ىلا رداب نم لوأ ناك هنال .ةيعانضصلا

 سيراب ةيحاض  هييويمار ف رابكلا ةعيسلل
 نافرس ىلع  ةريهشلا روصقلا ثيح ةيبونجلا
 ب ةريهشلا هتسارد ناونع لادبتسا ريبيارش

 .«يكربمالا يدحتلا» نع اضوع .يجيلخلا يدحتلا

 ال وهو .اديدحت :يجيلخ وه يكريمالا سأرلا عجوف
 ءاقدصإلا ةنامحو .ةيطفقنلا تارمملا ةنامحب قلعتب

 ناس ةريزح ِق نيرضاحلا دحأو ,يموقلا

 يف امك .ةعبسلا ةمق تدقعنا ثيح .ويجرويج

 ٍِق هتاز يكريمالا روضحلا ةنامحي لب .اهيسيلاوك

 يرمتؤم ناغير زفنتسي نا ايعيبط ناكو .جيلخلا
 ةيجيتارتسالا ةطخلل معاد فقوم يندتل .ةيقدنبلا

 نم رثكا ودكوط تناك اذإو .ةقطنملا يف ةيكربمالا

 لالخ نمو ءسيراب ناف .عورشملا اذهل سمحت

 .هل قفص نم رخا ناك :كاريسش  نارتيم يئانثلا

 سيدقلا ةريزج تراثا يذلا نارتيم سيئرلاف
 ةرورض نع .ثدحتي حارف :هتليخم .سويجرواج
 ةفسلف : ضفر .هعم فدكتل دلا نع اضوع رتؤتلا صيلقت 9

 نمز ناب يلاتا كاج .ةيداصتقالا نوؤشلل هراشتسم
 عورشم دصقي وهو .ىهنتنا دق لاشرام جروج

 دعي ابوروا ءانب ةداعال ١9517 ماع ريهشلا لاشرام

 هانعم يف :ناك دقو .ةيناثلا ةيملاعلا برحلا ثراوك

 كلذ ذنم اهيلع ناك يتلا ابوروال ادييقت يسايسلا
 ميسر اما .يكريمألا تاتفغلا ىلع سدعت نا .حونلا

 نييكريمالا صاصتخا نم يهف :ىربكلا تاسايسلا

 ةدذلا قف جدلخلا

 ةجردلا يف .ناغير ةمق اذإ تناك ةيقدنيلا ةمق
 .ةيشاثلا ةجردلا ف .ينوساكانو رشتائ ةمقو .ىلوالا

 تومليه نم لك اهقوف ىوتسا :ةثلاثلا ةحردلا امدف

 يارب ادنك ةموكح سيئرو كاريش  نارتيمو لوك
 ةتلاثلا ةيقدننلا ةمق نا احضاو زربيو .ندودلوم

 ناكو .ةبداصتقا ةءابع ٍِق ةيسايس تناك ةرشع

 اذه ُِق .يهو .اهتامامتشها سار يف يبرعلا جيلحلا

 تيح نم .ةرشع ةيناثلا ويكوط ةمقب ةهيبش راطالا
 ىلع تايولوالا ددح يذلا وه ناغير سيئرلا نا

 لالخ نم ةعبسلا تارايخ غاصو .اهلامعا لودج
 تانزاوتلا ىوتسم ىلع يبرغ رارف يا ةكرما

 نا ًاتفال ناكو .وكسوم عم ةيركسعلا  ةيسايسلا
 ىلع نهاري يذلا وهو .يتامغربلا فوشتابروغ

 تايالولاو ايوروا نيب ءلصولا لدب ءلضفلا
 ةمق هذختنت يويعتو عماج رارق يا قبتسا :ةدحتملا

 يف يكريمالا روضحل ١ فيثكت ىلا ةنسنل 1 اب .ةيقدننلا

 يروي حيرصت لالخ نم هلطعو .جيلخلا
 دكأو :ةيجراخلا ريزول لوالا بئانلا .فوستنروف
 اهيدل ةئن ال هدالب نا .زميات كرويوين. ل هيف

 وهو .جيلخلا دايم يف ةييرحلا اهعطق ددع ةفعاضلا

 يكريمالا «ددمتلا» ةسايس اقيسم ىوتحب .كلذ ىف

 مادام .اهاودح ال نع فشكيو .جيلخحلا داحتاب

 ةيسامولبد 21 عوجللا دراو ٍِق اوسبل تانيفوسلا

 م6 موا ا اج ىاجنخ اجلا ع



 يماتخلا نايبلا يو تاثحابملا يف ةرضاحلا : جيلخلا برح

 يكريمالا سيّنرلا نا تياثلاو .«ةيمامالا نانسالا:

 .ركيب دراوهو يشتولراك .نيينمآالا هيراشتسمو

 ريسبكت ىلع ةقثوم تاعلاطم لالخ نمو .اونهار

 لكس ق .اوداعتساو .يبرعلا جيلحلا ْق راطخالا

 فلحلا عافد ءارز و عامتجا لالح يف .مايا ةرشع ذنم

 .ةيتب وكلا رخاوبلل ةيناربإلا نئامكلا لوح .يسلطألا

 ركا رقف .ةيكريمالا ةغالبلا نم مغرلا لغو
 ىلا قالزنالا دراو يف اوسيل مهنا ىلع نويبوروالا
 قلطتم نم .جيلحلا هايم ُِق «رافلاو ةطقلا» ةريعل

 يسلطالا فلحلا تابلمع جراح ةقطنملا دذه نوك

 ىلا راصي نا نوبو سيرابو ندنل تحرتقا انهو
 الاو .جيلخلا دايم ف وكسومو نطنشاو نيب ام مهافت
 مهفي يذلا رمالا .دحاو بناج نم تاييترتلا نوكت
 دابم نوكت دقو .ةهجاوملا ىلا جاردتساو دحت هنا

 دق .ىرخالا ةيبوروالا هايملا نع الضف .ةيقدنبلا
 اهبلا انفضا اذإو .ةيناغيرلا ةعافدنالا تدرب

 نا مهفن .سرفغنوكلا يف نيزراب ءاضعا تاظفحت

 ملعلا عفر اهبلط يف تيوكلا تلذخ دق نطنشاو
 تناك ينيب وكلا طابحالاو ةلقان ١١ قوف يكريسمالا

 امك 1م دعوانا

 تالقانلا نم ديزملا راجئتسا وحن افاطعنا هتمحرت
 تناك اذإ :ةظحللا ىتح ًافورعم سيلو .ةيتايفوسلا
 نأ اصوصخ .ىلطلا اذه ةييلتل ددعتسم وكسوم

 هايم فو .يتايفوس ديربت اهلباقي ةيكريمالا ةدوربلا
 نمأ نا لوقت ءارآ رولبتت نا ًاتفال ناك ةيقدنبلا
 ةيضقو .جيلخلا نمآ نم مها يكريمالا لوطسالا
 هيض ماما دهب ةينقن يه تالضاجلا قوف:ملعلا
 يفو ؛جيلخلاك :قيض رحب يف ةلئاه عطق .دجاوت
 قوف اهيف نطخشاو تبعل .ةدقعم برح ةقطنفم
 راودب مث ؛تيغ  ناريا» راودب تبيصا ىتح لابحلا
 .«كراتنس»

 هردص 'اطلاد»

 طبيضو ديعصضتلا نع اضوع .اذإ .ةنداهملا
 هيلع تسرام اذه : جاردتسالا لدد سافنالا

 نايبلا نا نم مغرلا ىلع .ةيقدنبلا تاصقانم

 نود نم نكل سفنلاب ةقثلا تارايعب غيص يماتخلا
 5 بقاوعلا ةيوبسحملا ريغ ةفزاحملا موكحت ةسمالم

 ةيامح ىلع انميمصتيب دحا نيهتسي نا بجيب

 ناكم يأ يفو .جيلخلا يف ةيجيتارتسالا انحلاصم
 يف .كرام ناس ةحاس يف .يشتولراك كنارف اهلاق ..رخآ

 نايب شماه ىلع :رايشا نم ةمثو .ةيقدنبلا بلق
 ةمق هترولد الماش ًاقافتا نا ىلا .ىماتخلا ةعبسلا
 لوح تايفوسلا عم مهافتلاب يضقيو :ةيقدنبلا
 ىلا دهعب نا عقوتملا نمو . جيلخلا يف ةريغص ءاطلاي»

 ةمقلا ىوتسم ىلع ءاقل ىلا ةوعدلاب ةدحتملا خمالا
 ةيقدنبلا ىف اوعمتجا نيذلا ةعبسلا ءامعزلا نيب

 ءاطلاي» لا هذهو .فوشتابروُغ يتايفوسلا ميعزلاو
 نم .رطخلا ماما ةيديحوت ؛ةيقيفوت يهو .ةريغصلا
 يف ةيناربالا ةنصرقلا دض ةعدار ةادا ليكشت اهنأش
 1 .يبرعلا جيلخلا هايم

 دنع اوفقوت دق ةيقدنبلا ورمتؤم ناك اذإو
 ُِق اكريما ةيجيتارتسا ُِق ةرايسحلاو مسدرلا تايايسح

 ,دحاو توصيو .لداقملا ِق .اودجش مهناف .جيلحلا

 نم اورذحو .ةذاشلا هتاسراممو .يناريالا باهرالا
 ةينيصلا .زقلا ةدود» خيراوص لامعتسا تافعاضم
 .ةيرحبلا عدافضلا ةطساوب شرحتلا وا .عنضلا

 يف يناريالا باهرالا نم .ةعبسلا, رذح دقف .ركذي
 .اضيا يطسوا قرشلاو يبوروالا ربلا فو .رحبلا
 اديدنت رثكالا اوناك رشتاثو نارتيمو لوك لعلو

 مدعو ؛مزحلا ىلا او عدو .يناربالا يىروسلا

 مزحلا ىلع نورمتؤملا ىنثاو .زازتبالا ىلا خوضرلا
 .نيينانبللا نيوخالا ةيضق عم لماعتلا يف يناملالا
 داؤفو دمحم .ةيئاربالا تارياخملا نابسحل نيلماعلا

 نمو . تر وفكن ارف راطم َِق اههملع اضيف دقو ؛ د دامح

 ٍِق :ندرخا نييفلس نيدياشرا ةحيس ترك امهلالخ

 يتلا يهو .سيراب يف ةيبرغملا  ةيسنوتلا ةكبشلا
 ةرافسلا يف يناثلا لجرلا فارشاب .ترجفو تخحف

 ناك يذلا .يجروج ديحو .سيراب يف ةيناريالا
 نا ريغ .ةمكحملا ماما هتداهشسشبي يل دب نا ضرتفي

 .مهدلا تايلمع ةيشع ارسيوس ىلا اوج ىراوت
 رداصم نم فرع ناك اذإ ام ةفرعمل قيقحت يرجيو
 .نيرخا عم هلاقتعال ةلمح ةمث نا ةصاخ

 موجدلا برحو رفص زدحلا
 هيعناصو ينودلا باهرالا ىلا .جيلخلا نم

 ةفاسم ةعبسلا ةمق تعطق .هئالمعو هيذفنمو

 ًاديدحتو .ةيلودلا مومهلا نم بارتقالا ف ةلعتشم
 .الاعتشا لقب ال يذلا فلملاو .اهتجلاعمو .ةيبرغلا
 .ابوروا يف ةيخوراصلا ةناسرتلا صيلقت ناك
 حالسلا ىلا ةبسنلاب ءرفص رايخلا. ميوعتو
 ةيرعت نم يبوروالا رذحلا نم مغرلا ىلعو .يوونلا
 لوح ةيقدنبلا داس الؤافت ناف :ءهزوجعلا ةراقلا»

 لوح يتايفوسلا  يكريمالا قفاوتلا ةيناكما
 عماوص ٍِق ةيوصنخملا :بملا ةريصقلا حيراوصلا

 ,ةيرثالا ةمقلا ةعاق لخاد .عقوت نم ةمثو .ةيبوروا

 زاجنا :ةيلاطبالا تايقودلا خايا ىلا ةدئاغعلا

 - ناغير ءاقل دقعل نطنشاوو وكسوم نيب تابيترنلا
 دقو .لبقملا ربوتكا / لوالا نيرشت يف فوشتابروغ
 نم فيصلا ةياهن يف هزداندرافيش  زتلوش يقتلي
 .ةمقلا تافلم ىف ةيلوا ةءارق لجا

 ا/ _ ١ؤ1/ نازيزح 5١4 - ١5 ددعلا - ةيبرعلا :ةعيلطلا

- 



 ترولب ةظحل هنا وه .ى وتسملا اذه ىلع . تفل امو و

 ةحلسالا لاحم يف .ديريتلا رابنخ نطششاو

 ررق :تاراقلل ةرياعلا ةناسرتلاو ,.ةيجيئتارتسالا

 اذه -.موجنلا برخح» عورشم راطق بوكر نوينابايلا
 تحت نم لاز يكازاكانو اميشوريه معط نأ ينعي
 هتماقب .ينوساكان ناك ٍكلذل .ةينابايلا نانسالا

 يذلا ياروماسلا, نع تثدحت ةيلاطيالا :ابماتسلا,
 كنارف ىتح راثأ ام اذهو .اددجم فيسلا قشتمي
 ةداعاب ناغير بلاطي حار يذلا .هسفن يشتولراك
 ,ليبخرالا ةركسعب ةصاخلا تاسايسلا يف رظنلا

 دض ادورح اوضاخ نيذلا نيدنابابلا نأ» ىلا احملم

 ريوسلا لالخ نم اننورواجتي ١15١. 4 ماع سورلا
 ءايشنأ ينوساكاد حرتقا :عقاولا ىفو .«:ايحولونكت

 لدابتل اقالمع اجمانريو تامولعملل ةيلود فراصم

 نوعاط ةجلاعمل ىربك ةيلود ةيلديصو .نيتحابلا
 ؛ةبجولا, هذه ةيقدنبلا ورمتؤم لفغي ملو ..زديالا»
 باهرالا نم رخآ لكش هنا اصوصخ .مهتدنام ىلع

 لاقتعا نع الضف .ةلاقتعا نم دبالو .يرصعلا
 ءرخآ عون نم نويباهرا مهو .تاردخملا يجورم
 عيرسلاو بطعلا عيرسلا برغلا ناسنا نولوحبي

 .ةمطحم تالاح ىلا لاعتشالا

 د خخ 6 خخ 2

 4 1 د ذي و 62 65
 د ب كي د دب د د هج

 ١ ا ا و 4 41 8 18 8 5
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 طروتلا راع قافتأ ال : جيلخلا يف يكريمالا دجاوتلا
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 ةيفلا نادال

 ِ ةيقدنتلا لودنج قوف .«نحادملا ةراضح. ةمق

 ا ب راطاخولو + ةفيحبت ١ ىلا دوست

 ع امدر دقي ك5 توملا 7-55 .ةيقدنبلا

 ْق تومه» ةريهشلا نام ساموت ةساور ناونعل

 وينوي / ناريزح) ةيقدنبلا نايب قوستو .:ةيقدنبلا
 هيرلع ضرنقلا ىفقلا ىدذلا يبوروالا ١58٠(

 مهتمق ترصتقاو .ةينمز ةمانرورب ددحم عورشم يا

 ةيلاتلا تايولوالا ىلع
 الو .ةدحاو ةلتك سيل يعانصلا ركسعملا نا-
 ةييذاجلا ىلاف .ًادحاو ايداصتقا  ايسايس و
 ةيبذاجلا كانه .ةيناطيربلا  ةينابايلا  ةيكريمالا
 ىلع روحمتلا رهظ دقو .ةداضملا ةيناملالا  ةيسنرفلا
 ةينمالا تامزلتسملاو جيلخلا ىلا ةرظنلا ىوتسم
 ناك اذإو .باهرالا عم لماعتلا ددعصض ىلع امك .هيف

 دحلا سكعي ةيقدنيبلا ءاشع ْف يماتخلا نايبلا
 ةعلسلا ءاكرش نيب ةحلصملا جاوز نم ىندالا
 ام اردانو . ةصاخلا هتاباسح قيرف لكل ناف .ةدحاولا
 .نيرخآلا ءاقرفلا تاباسح عم قباطت

 يف يركسعلا طروتلا نودي وروالا ضراعي - ”
 برحلا يف ةنفاكتم ةيوبست ىلا نوعدب ذإو .جيلخلا

 ىلا هتاذ تقولا يف نوعدب :ةيناريالا - ةيقارتعلا
 .ةيطفنلا تادادمالا نيبارشو ةحالملا قرط ةيامح
 وه برغلاو قرشلا نيبددحو مادضلا سجام سنلو
 ليوحت سجاه ًاضيا لب رذحلا مهيلع ىلما يذلا
 تيرغرامو .ةيكريما ةيكالهتسا قوس ىلا جيلخلا
 ةكراشملا تضراع اهنكل .مزحلا تذبنا رشتاث

 ىوس مهمهي مل نؤيلاطنالاو .:ةرشابملا ةيركسعلا
 مهماما حتفت ةسايس نع .قوقشلا ربعو .ثحبلا
 مل نيذلا نويبرغلا ناملالاو .ةيبرعلا قاوسألا
 .ةكرحتم اصرف اوطقتلا .قلطملا فيلحلا رود اودعلب
 يتلا مهتايولواب اوظفتحا دقف نويسنرفلا اما
 .ةيكريمالا تايولوالا عم .ام ةطقن يف .يقدلت

 اذإ وه لهف .اضيا ام ةطقن يف ءاهنع فلتختو

 ؟ ءؤاكتملا ريغ حادصلا

 ىلا نيوعدملا نيب يسايسلا نيابتلا ناك ًاذإ " 
 نم ىندالا دحلا ناف .احضاو ةيقدنبلا ءاشع
 ةدوع الف .اتباث :لباقملا يف .ناك يداصتقالا قفاوتلا
 مهافت لب .رتراك يمدح اهقلطا يتلا .ةيامحلا نمز ىلا

 ثلاثلا حلاعلا نويدو ةيكرمحلا ةفرعتلا لوح

 دقو .يداصتقالا ومتلاو تالمعلا فرص راعسأو

 نادلبلا ىلا ةغالبلا تردص دق ةيقدنبلا ةمق نوكت

 نا نكمي يتلا لولحلا حرط نع اضوع ةيمانلا
 ةيقدنبلا ءاشع يف ام مها لعلو .هعادص نم ففخت
 تارارق ةروليل :ةعبسلا, ل ةصرف ةحاتا وه
 هذهو .فدثك يداصتقا راتس فلخ ةيسايس

 .ىلوالا ةجردلا ىف ةيجيلخ تارارقلا

 لوح ؛ةعيسلا٠ نيب احضاو قفاوتلا نكي مل- :
 سيئرلاو .برغ قرش تاضوافم لوح امك .جيلخلا
 ءاياون نالعا» ىوس هثتافلح نم عزرتني مل ناغير
 لب .ةصقارتملاو ةضماغلا ةيجيلخلا هتسايس معدل

 نيب رانلا فقول دوهج لذب ةرورضب عنتقا هلعل
 يذلا مالسلا عورتشم ءايحأو نارياو قارعلا
 ةيقدنيلا ةمق نوكت له نكل .نمالا سلجم هجضنا
 درحم اهنا ما جيلخلا يف مالسلا وحن لوحت ةبادب

 جزل نويناريالا اهمغلي ةيوست برد ىلع ةطحم
 هولا ل روتا ل قفل

 برح فقو ىلا يعادلا ؛ةعببسلا» فقوم نا
 يتلا ةيقارعلا تباوثلا ىلع يلود ديكأت عيل

 اعبت برحلا فقو ةرورض ىلع رارمتسا يف ددشت
 نيب ؤفاكتلا سجاه اهلزتخي طاقن © نم جمانربل

 رخآلل امهنم دحاو لك ةدايس مارتحاو نيدلبلا
 نمالا ةيضق اضيا مدخي فقوملا اذه ناامك

 وهو .يىملاعلا نمالا كلذكو ,جيلخلا ُْق يبرعلا

 يذلا ,يتايفوسلا داحتالل يساسا فقوم عم مغانتب

 روطتي دقو ..ةيقدنبلا , ةمق ىف رضاحلا  بناغلا ناك

 ضفرلاو يناريالا ضفرلا نم مغرلا ىلع ,فقوملا اذه
 ف مالسلل يلود عورشمل ةاون لكشيل ؛هل ينويهصلا
 فقوملا اذه نا وه لؤافتلا ىلا عفدب امو .جيلخلا

 مسربي يذلا .يقارعلا مدلا ةبالص نم هتبالص لتسي
 يل ودلاو يميلقالا قافولا تالداعم

 حابصلا ريبخم
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 يمارك لاوتغا لقيام ةلحرب

 ديادش ىؤمد
 نامل يف بعل لوصت نب

 : نق لتقل سينام ةقجرع قانا لسنا

 ؟ يمارك ديسر ةينانبللا ةموكحلا

 تاروطت نورظتتد لاؤسلا نوحرطبي نيذلا |

 .قزمملا نانبل ةحاس ىلع ةروطخلا ةغلاب كا

 ىف قحالتتس يتلا ةيومدلا لوصفلا نا نودقتعيو

 :ىرخا نود ةقطنم ىلع رصتقت نل .ءروظنملا ىدملا

 نا دكؤملا نم ذإ .اهاوس نود نم ايشيليم ىلع الو
 ,ةيلودو ةيميلقا ىوق اهرعستس ةبقترملا تالوجلا
 ةيماظنلا شويجلا ضعب اهيف كراشت مل نا
 ىلع ةفك حيجرتل ةرشابم ؛نانبل ضرا ىلع ةدوجوملا
 .ىرخا باسح

 مدسقنلا ةظدرخ
 ةدضاملا ةلحرملا ةطيرخ ناف تاعقوتلا تناك ًابآو

 قرمتو ةموكحلا قكشت لاو: عضحللب وحس قوبت
 ةفاح ىلع اهتمرب ةلودلا ةزهجا فوقوو .نيينانبللا
 ةمئاقلا ميسقتلا ةطيرخ تمسترا دقو .رايهنالا
 رمالا :تالايتغالاو ةيفصتلاو ريجهتلاو مدلاب ًايلاح
 فارطالا عيمج لعجو .ةرقثسم ريغ اهلعح يذلا

 فرطلا رظندي فرط لك نا اديف .ةجحرحم ةيناثنبللا

 ىلع رداق ريغ ادحا نا رايتعان. برحلا أديب نا رخآلا

 يذلا يواسأملا عضولا لظ يف اهنالعا تاعبت لمحت
 بزحلا سيئر رينعي كلذلو .نويئانيللا هشيعي

 ديشر لايتغا» نا طالبنج ديلو يكارتشالا يمدقتلا

 : ًالئاق كردتسي هنكل .«برحلا نالعا هانعم ىمارك

 برحلا تاعبتف ..انعطتسا ام ردق برحلا رخؤنس»
 يا اهلمحت عيطتسي نا نم ربكا تتاب اهجئاتنو

 - "واوا" نوربرتا: ماجحرزرن - 9

 2مم هت 11 دب ا وجا ٠١ د

00 

 ةيلودو ةيميلقا فارطا رج نع لزعمب يئادبل ميعر
 .اهبلا

 باقعا يف ينانبللا مكحلا هشيعي يذلا عقاولاو
 ام رادقمب ,.دهدحو مكحلل اجرحم سيل يمارك لابتغا

 ىوقلا عيمجلو فئاوطلاو برحلا ءارمال جرحم وه
 يف مكحلا طوقس نآل .نيينانبللا ريغ نم ةعراصتملا
 اميرو .اهسفن فارطالا طوقس ينعي فوس .نادبل
 ىوقلا هاجت جرحم عضو يف بيبا لتو قشمد عضو
 ةلودلا رايهنا تاغبت اهلمحتس ىتلا ةيلودلا

 يف عيفجلا نا ودبي :قايسلا اذه يفو .اهنرهجأو
 ىلع ةردقلا مدع قزامو ٠ برحلا رارمتسا قزام .قزام

 ىلا ىعست يتلا ىوقلاو .قافولاو مالسلا ةعانص
 ىلا ىعست يتلا ىوقلا يش مالسلاو قفافولا

 ةرم يا نم رتكا احضاو نآلا ودبي كلذلو . ديحوتلا
 يديحوت : نيقيرف نيب .نانبل يف برحلا نا .ةقباس
 اذه ىلع تناك ةيادبلا ذنم برحلا نأو ,يميسقتو

 يتلا يه مويلا ةمئاقلا متسقتلا ةظيرخ نكل .وحنلا
 .ةعزانتملا فارطالا ةظيرخ مسرت

 لريضصفت نكمي .ةروصلا هذه نم ًاقالطناو
 : يلاتلا وحنلا ىلع ةيلاحلا ةييركلا

 نا لواحت يتلا ةقطنملا يه : ةيقرشلا ةقطنملا
 ةيركسعلاو ةيسايسلا ىوقلا لالخ نم كسامتت
 تاوقلا, ةقطنملا هذه ىف عمجتتو . اهردقي كبسمت ينلا

 ,ىرخالا ةيركسعلا ىوقلا ضعبو «ةينانبللا
 لثم ةيسايس تارايتو بئاتكلا بزح ىلا ةفاضالاب
 ةيكريرطبلاو نيلقتسملا ةنراوملا ٍباونلا راين
 ًايفئاط فالقتسا ةقطنملا هذه تققح دقو .ةينوراملا

 ىرخا ةزهجا تماقأو :نطولا لالقتسا باسح ىلع

 ةدعاسمب برحلا ةئادب ذنم ةلودلا ةزهجأ بناج ىلا

 ريع اهنا ودبت ةيرجتلا نكل .يروس معدو ةيدويهص
 ىلا اوعس نيذلا نا ذإ .رارمتسالاو ةايحلا ىلع ةرداق
 عضول مهنم ةلواحم يف .يفئاطلا نوتناكلا اذه ةماقا
 يف نوطيختي مويلا مهسفنا نودجي .عارصلل ذح
 ال اهوماقا يتلا ةزهجالا نأو .اهل ةياهن ال تاعارص
 نم دبال ذإ .حايرلا بويهو تاعارصلا نم حمهيمحت
 تاقالغلا مدظنت ىلع ةرداقلا ةلودلا ىلا ةدوعلا
 .عيمجلا ةيامحو

 يمدقتلا بزحلا سيئر لذب دقل : لبجلا ةقطنم- ؟

 ةيامحل ةرابج !ادوهج طالبنج ديلو يكارتشالا
 ىلا ةفاضالاب ١9/8. ماع ذنم ةقطنملا لالقتسا
 ةينانبل تاقالعو ةيجذومن ةيمنت قيقحتل هدوهج
 لشف تبثا ثادحالا بقاعت نكل .ةيلودو ةيميلقاو
 ىلا يعادلا رايتلا ىمانتو .ةيفئاطلا تانوتناكلا
 ريغ ةزهجالا ةشاشه لظ يف .ةلودلا ىلا ةدوعلا
 ثدحتت يتلا تاعقوتلا ةحص تتبث اذإو .ةيمسرلا
 ىلع سكعنت فوس ةلبقم ةيركسع ةلوج يأ نأ نع
 ديفتسملا ناف .صاخ لكشب .ةيقرشلاو لبجلا ةقطنم
 اهتزهجأو ةلودلا نوكتس جئاتنلا كلت نم لوالا
 .ةيميسرلا

 طسيت نا «:لمأ» انشيلتم لواحت ٠ بونجلا.-
 ةقطنملا كلت ىلع ةيركسعلاو ةيسايسلا اهترطيس
 ىلع ةرطيسلا اهعزانتو::ينويهصلا نايكلل ةيذاحملا
 ترجع دقو .ىرخا تايشيليمو بازحأ بونجلا
 لوؤسملا اهسفن نم لعجت نا .نآلا ىتح ./لمأ»
 يذلا معدلا نم مغرلاب .هنمأآو بونجلا نع ددحولا

 .اعم نآ يف ينويهصلا نايكلاو ةيروس نم هتقلت
 ام ىلع لازت الو ءلمتكت مل بونجلا ةطيرخ ناف اذهلو
 .ءامدلاو كراعملا نم ديزم ىلا ةجاحب ودبي

 يىدودحلا طيرشلا - 4
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 اهامسو ينانبللا بوذجلا نم ينويهصلا نايكلا
 ًايسايس اهترادا رما لكوأو «ينمالا مازحلا»
 هدوقب يذلا ؛يبونجلا نانبل شيج» ىلا ايركسعو
 ايلام ًامعد ىقلتي يذلاو ء.دحل ناوطنا ديمعلا
 اذه دودح فرعت الو .بيبا لت نم ايتسجولو
 ينويهصلا نايكلا نا ذإ .ةيناهن ةروصب طيرشلا
 ,بونجلا ف تاعارصلاو تابارطضالا صرف منتغي
 .لخادلا هاجتا ىف هدودح عسب و ملأ

 اتتاب ناتللا ناتقطنملا امه ؛ لامشلاو عاقبلا 5
 يف مئاقلا يداصتقالاو يسايسلا عضولاب نيتطبترم
 يدنج فلأ نيرشع يلاوح دوجو نع الضف :ةيروس
 تايشيليم دوجو ىلا ةفاضالاب .امهيف يروس
 باسح ىلع ةيروسلا تاوقلا عم نواعتت بازحاو
 سيئرلا بئان ناكو .نانبلي نيتقطنملا نيتاه ةقالع
 تاحيرصت يف حملا دق مادخ ميلحلادبع ييروسلا
 يف عاقيلاو لامشلا مضل ةيروس دادعتسا ىلا ةديدع

 .نانبل يف ميسقتلا عوقو لاح
 نم يبرغلا قشلا يه :.ةيبرغلا :توزيب- ١

 نود نم قشلا اذه ىقيسو .ةينانبللا ةمصاعلا

 يف ىربكلا :توريب دحوتت مل ام ةدحاو ةيسايس ةيوه
 يف ةيبرغلا توريب لثمتو .ةيعرشلا ةطلسلا ناطإ
 لعفب القت رثكالاو مهالا ءزجلا ةينانبللا ةمضاعلا
 ةيبرعلاو ةيينجالا ةيسامولبدلا تاثعبلا دوجو
 لثم ىربكلا ةيميلعتلا تاسسؤملا نع الضف .اهيف
 نم ريثكلا توريب يبرغ دقف دقو .ةيكريمالا ةعماجلا
 تايلمعو .هل ةرركتملا تاحايتجالا ببسب هتيمها
 انابك ةيبرغلا توريب لثمتو .لابتغالاو فاطتخالا

 يلاوح اهيف دجوي نإ ءىرخالا تانايكلا نع القتسم
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 .نمالا ىلع ظافحلا ةجحب يروس يدنج فالا ٠
 ةيذاحملا ةقطنملا ىه : ةيبونجلا ةيحاضلا «٠

 ةددعتم تاطلس اهيف عراصتتؤ .ةيبرغلا توريبل
 تارياخم ةزهجأو «هتلا برح» و «لفمآ» ايشيليم اهنبب

 ةينيطسلفلا تاميخملا تضرعت دقو .ةيلودو ةيميلقا
 عفدب :لمأ١ ةكرح اهتنش ةددعتم تامجهل ةدوجوملا
 عيطتست نا ريغ نم ءيروسلا ماظمنلا نم معدو

 هذه ىلع ىغطيو .ةيحاضلا نم اهعالتقاو اهريمدن
 نيعباطلل ضيقنك يفئاطلا عباطلا ةريغضلا ةقطنملا
 .ةيقرشلاو لبجلا يتقطنم ىلع نيرطيسملا

 ةحضاو ميسقتلا ةطيرخ وديبت رخا مالكي
 اجيوتت يمارك لايتغا ودبيو .ملاعملاو دودحلا
 تالاصتالا تعطقنا يتلا ةطيرخلا كلت ىلا لوصولل
 ..اهضعب نع قطانملا تلقتساف .اهتانوتناك نيب
 لثم :نانبل ةدحو نع ربعت زومرلا ضعب تيقبو
 ةيروهمجلا تاسائر : ةيروتسدلا تاسسؤملا

 ةينانبللا ةريللا لثم وا .يباينلا سلجملاو ةموكحلاو
 رالودلا هاجت نهوو فعض نم اهباصا امم مغرلاب
 عنمي يذلا شيجحلا لثم وا .ةيعصلا تالمعلاو
 سيسأت نع يمسرلا نالعالا نم تانوتناكلا ءارما
 تهجاو دقو .ةدحاولا ةلودلا باسح ىلع مهتاليود

 تناك يذلا تقولا يف :ةفينع ابورح زومرلا هذه
 .كلت وا ةلودلا هذه نم معدب تايشيلبملا هيف ىظحت
 ةينانبللا ةلودلا باسح ىلع ةيميلقا تالخدتبو
 ىئاشنالا ديبأتلا ريغ ىلع نآلا ىتح لصحت مل يتلا

 ..هريغل وا لوؤسملا كلذل احيرصت زواجتي ال يذلا
 لا سبل ىمارك لابتغا ناف تايطعملا هذه مامآو

 يذلا تقولا يف :ميسقتلا برح تاقلح نم ةقلح

 .ةلودلا اياقب ىلع ضاضقنالل تايشيليملا هيف ايهنت
 ىلع ضاضقنالل ينويهصلا نايكلاو ةيروس ايهتتو
 ودبت قايسلا اذه ىو .ضرالا نم هيلع عيطتست ام
 تلعشا يتلا بورحلا نم اديدج الصف تالايتغالا
 ىتلا ةيداصتقالا برحلا اهنمو .نيينانبللا دض
 يف ةيداصتقالا ةينبلاو ةريللا ريمدت تفدهتسا
 فقوتت نا رظتنملا ربغ نم هناف كلذلو .اهيساسا
 .اهقادها ققحت نا لبق ةقحالتملا تابرضلا

 ردلدملا يروسلا لخاشلا
 عطقو .يومدلا فنعلا نم مغرلاب شهدملا نكل

 .ةيفئاطلا بورحلا ريعستو :قطانملا نيب تالاضتالا
 :تابوتسملا فلتخم ىلع ةيرصيقلا تايلمعلا ىلاوتو
 فوفص يف ىمانتي ناك يديحوتلا رايتلا نا
 ددع ناكو .يميسقتلا رابتلا باسح ىلع نيدناندللا

 ,رمحلا ظوطخلا دنع فقد نييسابسلا ةداقلا نم
 ةدحو باسح ىلع عارصلا ف دعبا بهذي نا ضفريو
 .هتدايسو نانبل

 يديحونلا رايتلا ومن نا نييقارملا ضعب ظحاليو
 دقف ؛ىرخالا نود ةفئاط وا ةقطنم ىلع رصتقي مل

 ناك يذلا رمالا .ةلودلا ىلا ةدوعلل ابعادو الماش ناك

 ريغ تاطلسلاو تانوتناكلا عيبمج طوقست ردنب

 كلن يطعيل يمارك لايتغا ءاج دقو .ةيعرشلا
 نيلتاقتملا رامعا يف دميو :مامالا ىلا ةعفد تاطلسلا
 يف ةيادب الا سيل نألا ىتح ىرج امو .نيبراحتملاو
 نيمكحلا نيب عارصلا يفو ,ديدجلا يومدلا لصفلا
 .ةيروسو نانبل يف

 مكحلا نم وكشي يروسلا ماظنلا نا عقاؤلاو
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 ذنم :ليمجلا نيمأ ةيروهمجلا سيئرف .ينانبللا
 ملو «لزانت يا قشمد طعب حل ,.مكحلا ىلا هنئدحم :

 طوقس دعب ةصاخ ؛ةيداصتقالاو ةيركسعلاو

 مكحلا هيشاع يذلا عقاولا ادهو .يتالثلا قافتالا

 ا جا نواز هلا اخ - 11

 عفد .اماع ريشع ينتا ىدم ىلع .نانبدل يف ىرويسلا

 .بيهرتلا اصع مادختسا ىلا ةرم نم رثكا قشمدب

 نكل .اهئافلح لالخ نم ةيقيقح بورح ضوخ ىلاو
 .دودسملا قيرطلا ىلا تهتنا بورحلا كلت

 نفد باقعا ِق دقع يدلا ريخالا عامتجالا قو

 ضعبو مادخ روضحب .:سليارطب يمارك نامثج
 يباينلا سلجملا سيئر مهنيبو نيملسملا ةداقلا

 نيدلا يقت قياسلا سيئرلاو ينيسحلا نيسح

 صحلا جيس ةلاكولاب ةموكحلا سيشرو حلصلا

 مهمهحي انساق امالك مادح نم اوعمس .مهريخغو

 يخارتلابو ليمجلا سيئرلا عم لماعتلا يف ةعويملاب
 همالك اهحوم مادخ لاق دقو .ينانيللا شيجلا داجت

 تدنفد دقل»ا ىديسحلا يباينلا سلحملا سيئر ىلا

 دانإ امهتم «هنامثح نفدت نا لبق يمارك ةسايس

 ىلا ينيسحلا عفد يذلا رمالا ,ليمجلا عم ؤصاوتلاب
 اهدلع هرارصاو سلجملا ةسائر نم هتلاقتسا ميدقت

 شيجلا ماهتال ال : علصلا نيدلا ىقت

 مادخ نا ريغ .قشمد نم رضخالا ءوضلا راظتناب
 «يمالبسالا ءاقللا» نع نابب رودص رظتني ناك يذلا

 يمارك لايتغا ذيفنتو رييدتب ينانبللا شيجلا مهتي
 نيمرجملا نع فشكلاب ةلودلا بلاطي نايبب ءىجوف
 وا يئانبللا شيجلا ىلا ريس نا نود نم ةلتقلا

 يسانيللا سسدجلا لكشب نآلا ىتحو . .هتانق نم زمغب

 يدنج فلأ ١١6 ىلاوح .عافدلا ةرازول عضخي يذلا

 نورشتنيو ,ةحلسالاو تابيردتلا ثدحا نوقلتد
 نيلتاقملا عيمج هجو يف سامتلا طوطخ ىلع

 تضاخ نا ةيؤولالا هزهل قسس دقو .تايشيلبملاو
 تاراصتناب اهنم تحرخ .ةديدع ةنركسع كراعم
 يف شيجلا اهمسح يتلا ةكرعملا اهنيب . . ةمساح
 .يضاملا ماعلا نم ريمتيس / لولبا "07 يف ةيفرشالا
 ةدقرشلا قطانملا ماحتقا ةقيبح يلبأ لواح امدنع

 تايشيلبملا ضعي ةكراشمو قشمد نم معدب
 اهقيقحت قشمد فدهتست يتلا ةيساسالا ةمهملاف

 يقب ام وا .شيجلا برض ةمهم يه .ةلحرملا هذه يف
 تعراس كلذلو .تيتفتلاو ميسقتلا دعب هنم

 نيينانبللا نم اهئافلح عفد ىلا ةيروسلا ةمصاعلا
 نا نم مغرلاب يمارك لايتغاب شيجلا ماهنا ىلا
 ليئارسا» مهتا ةيروس يف ردص يذلا يمسرلا نايبلا
 عقوتي ةيروس يف مكحلا نا رهظيو .«ةيلايربمالاو
 ةهبيش ٠ «ةيليشارسا»١  ةيكريما ةقفاوم ىلع لوصحلا

 ىلا هتاوق داعا امدنع اهيلع لصح يتلا ةقفاوملاب
 طبريو .يضاملا رياربف / طابش ؟؟ يف ةيبرغلا توريب
  ةنكربمالا تالاصتالا ىلع نيعلطملا ضعب

 نيدو ةديدج ةقفص ىلا قشمد علطت نيب . .ةيروبسلا

 ةيروبس نم ةيده ريتعا يذلا :ةرهاقلا قافنا, ءاغلإ

 تخون قشمد نا املع ,بسدبا لكو نطختاو ىلا

 ززعي اممو .قافتالا ءاغلإ نم فده نم رثكا قيقحت
 ةحلاصملا تاوطخ مدقت حدع .تامولعملا هذه ةحص

 دعب ةينيطسلفلا ريرحتلا ةمظنمو ةيروس نيب
 بيبا لتو نطنشاو لعجي ام وهو .رئارجلا رمدؤم
 اذهلو .ةيروس فقوم ىلا حايترالا نيعب نارظفت
 تعفد يتلا بايسالا نا نيعلطملا ضعب دقتعي
 ةقفاوملا ىلا ينويهصلا نايكلاو ةدحتملا تايالولا
 .ةيبرغلا توريب يف يركسعلا يروسلا لخدتلا ىلع
 لخدتلا ىلع ةقفاوملا ىلا امهعفدت دق يتلا اهسفن يه
 تغلبا وكسوم نا املع .ةيقرشلا قطانملا يف يروسلا
 لوؤسم راز دقو .لخدتلا اذه دض اهنا ليمجلا
 ىقتلاو ,يضاملا عوبسالا يف .توريب يتايفوس
 نع ةلماك ةروص هيلا لقنو ينانبللا سيئرلا
 .يتايفوسلا داحتالا ف يروسلا سيئرلا تاتداحم
 هجو يف هبلصت ىلع ليمجلا عجش يذلا رمالا
 نع ثدحتي نم نانبل يف ةمثو .ةيروسلا بلاطملا
 حاتفنا نم ةيكريمالا ةدحتملا تايالولا جاعزنا»
 ىذلا تقولا يف «يتايفوسلا داحتالا ىلع ةيقرشلا
 ززعي امم .نطنشاو هاجت ةنورم ةيروس هيف يدبت
 ىف رشابم يروس يركسع لمع ثودح تالمتثتحا

 نمو ؛ةيليئارسا»  ةيكريما ةقفاومب ةيقرشلا قطانملا
 رداصملا لوقت امك ةملود ةحص ثودح نود

 ةيقرشلا قطانملا وديتو .توريب ف ةيساموليدلا
 سيئر لواحي يتلا تاباوبلا عيمج نم ةرصاحم
 يأ لوصح لبق يسايس لمعب اهقارتخا ةيروهمجلا
 .يركسع عوج

 يسايسلا زصخلا
 هلمكتست يذلا يىركسعلا راضحلا بناج ىلاو

 يبليسلا ناصحلا نوبي تاهجلا عيدج نم ةيروس

 ايس يباشلا سلجملا سدتر ةللفتبا لالخ ف
 حيلس ةلاكولاب ةموكحلا سيئر ماهتاو ينيسحلا

 دقو .يمارك لايتغاب ينانبللا شيجلا صحلا
 ليمحلا نيب روسجلا عطق ُِق قشمد تحجحن

 لاقتسا امدنع اضوصخ .صحخلاو ينسسحلاو

 .نيلدتعملا نيدسايسلا نم ربتعُي يذلا ينيسحلا
 ىرسكلا سمخلا لودلا ءارفيس ىلا ليمجلا احل دقو

 تاسسؤملا لوح بورضملا قوطلا ىلا مهايإ اهبنم
 رئازجلا ريفس روضح رظنلل اتفال ناكو .ةيروتسدلا

 ءارفس عم لدمحلا هدقع يذلا عامتجالا نانيل ْق
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 رودلا نع تانهكتلا نم ديزي امم .ىربكلا لودلا

 .ةيروسو رئازجلا نيب قارتفالا ىدمو يرئازجلا
 ةمزالل لح يا نا ةعنتقم رئازجلا نا نم مغرلابف

 تادايقلا نم ةيدج ةكراشم ضرتفي ةينانبللا
 ةعنتقم اضيا اهئاف :ةموكحلاو مكحلا ْق ةيمالسالا

 ىلع ةوقلاب هضرف ةدروس لواحت يذلا لحلا نا

 نم ديزم ىلاو مدلا نم تامامح ىلا يى دؤيس .ناندل

 بيبا لئثو نطئتشاو تناك اذإو .تدتفنلاو ميلسقتلا

 نع رئازحلا ريعتو .:رودلا» اذه نم ةفوختم وكسوم

 هل يذلا تالاصتالا ردعت امك :يتايفوسلا فوختلا

 نيلوؤسملا نيبو ةيقرشلا قطانملا نيب علق دت

 ةلظم ريفوت ليمجلا لواحي انه نمو .تايفوسلا
 يا ثودح لاح يف ينانبللا شيجلل ةيلودو ةيبرع
 عم ن وكيس عقوتملا مادصلا نا كلذ :يركسع مادص

 لهف .ةيقرشلا قطامملا دودح ىلع ىشتنملا شدحلا

 نود نم سشيدجحلا عم مادطصألا ف قسمد رسماغت

 تفصق امدنع ١919 ماع ْق ثدح امك .ىلود ءاطغ

 فئاذقلاب شيحلا تانكثو عافدلا ةرازو ينايم

 ؟ :خيراوضلاو
 ريغ ةجرخمو رماخت ا ةيروبم نا نطلا تلعا

 كف ةلواحم لصاوتنس ليمجلا نا امك .ةيوسحم

 ىلع نونهاري نيذلاو .هلوح نم بورضملا راصحلا
 ,ةينانبللا تاوقلاو» شيجلا نيب يركسع مادص
 نوزيتعي اوتانو :مهتاداسح يف رظنلا نوديغف اوادن
 شندحلا دض ةمحهلا لظ يف ةليحتسم ةئهارملا دده

 تاسسؤملا ريمدت ف دهتست يتلا ىرخالا تامحمهلاو

 ةسايس رابتعا نكمي قايسلا اذه يفو .ةيروتسدلا
 :هتارريم نكت ايا راصحلا قطنم نأل ,مسسقتلا

 باسح ىلع يمتيخشلا قطشملل ةرعرش يطع

 .يديحوتلا رابتلاو هير وتسردلا تاسسيسوؤملا

 لامشلاو ىونحلا نم ءادتجا
 لخدتلا لماع وهو .يساسا رخآ لماع ىقبي

 نيبقارملا ضعب هيف عقوتي يذلا تقولا ي .ةيناثبللا
 لاح يف و .يناطيللا دودح زواجتت ال ةيركسع ةيلمع
 مدسقتلا ةطيرخ ناف .ةيلمعلا هذه لثقم ثودح

 تذخآو تلمتكا دق نوكت .ةيادبلا يف اهيلا راشملا
 نانبل قرط نيد ةيريصملا ةقالعلا مكحب ؛,اهنروص

 ءىطخي ال اذهلو :لامشلاو بونجلا : نييسيئرلا
 .نيتقطنملا نيتاه ىف ثادحالا روطت نوبقاري نيذلا
 رخاو :لامشلا نم مداق ي ومد لازلز نع نوثدحتيو

 ديلو هانع ام اذه نوكي امبرو .بونجلا نم مداق
 لاق ام دنع ا

 حابتحالا وهو . «لاميشلاو بح حايتجالل

 نوكي امبرو .ةيلود ةجض ةيا نود نم رركتي يذلا
 حايتجالا كلذل ةحتاف يمارك ديشر سيئرلا لايتغا
 .طالينج هعقوتي يذلا

 شلك زاوف

 ١41 ناريزح 75١4-١١ ردغلا  ةيبزعلا ةغيلطلا_ ١ ؟

 1 ل طاطا وقفل اجا نس تا 0

 ما هطول دقو هوو و و 0 وح دا

 فدهتسي ىذلا باهرالا لسلسم نا ودبي
 .يهتني نل رصم يف رارقتسالاو نمالا برض
 نم ةعومحم لايتغا ةلواحم دعفف

 قالطاب نيلوهجم ماق نييكريمالا نييسامولبيدلا
 ةرادا سلجم سيئر دمحأ دمحم مركم ىلع صضاصرلا

 ,روصملا» ةلجم ريرحت سيئرو لالهلا ةسسؤم

 ةيلمعو :؛اشاب وبا لابتغا ةلواحم يف ثدح امكو

 حجن :ةيكريمالا ةرافسلا ةرايس ىلع موجهلا
 نم ضاصرلا اوقلطا نا دعب برهلا فق نومحاهملا

 .تاقلطلا ةعيرس ةئلآ ةيقدنب ةلوهجم ةرايس

 رضم رارقتسا نا دكؤب ثالثلا تايلمعلا ىلاوت

 اميرو .رصم لخاد لمعت تاميظنتل فده اهنماو
 ىلع لمعت ةيبنجا لودب تاطابترا اهضعبل نوكي
 ىفخي الف :ةكرحلا ىلع اهتردق لشو .رصم رود ةقاعا
 نمالا تاطلس كيرا دق تايلمعلا هذه يلاوت نا

 نع فشكلاو :نيمجاهملا نع ثحبلل اهدوهج عزوو
 عم نكلو . ذيفنتلاب موقتو ططخت يتلا تاميظنتلا

 تسيل رصم يف نمالا ةلاح نا لوقلا نكمي كلذ
 ام لكو .اهري وصت فارطالا ضعب لواحت امك ةريطخ
 ةرتف ىلا جاتحت ةعباتملاو ثحبلا تايلمع نا رمالايف

 ترجح ثالثلا لابتغالا تابيلمع نا امك .نمزلا نم

 ضبقلا ءاقلا اهعم بعصي ةقيرطبو دقعم بولسآأب
 .ًاعيرس ةانجلا ىلع

 ةلقذم نمرتلا كيوطلاوذيخلا ترف تلقي سا نر
 نا ا

 ذلا ىف
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 0 دعس سوو 0

 2 نايلعب اب ميا 5 رص 1 هللا نزح ءاشنا ىطخلا 1 1 ةأدنن ويئاربالا مر

 ندع ربع تؤ وو وتس جتو

 سومل قل ةدعلا عيلخا لو زفس نوب زاوط ا
 ناريال جالسلا لصت نفس ريرمتل يواسر يف نوطروتيو

 10 ع وج ا ا

 ؟ دمحأ دمحم جركم اال
 نع ةلوؤسملا ةعامجلا نا ةدع دهاوش دكؤت

 تماق يتلا اهبسفن يه نييكريمالا لايتغا ةلواحم

 ةنياهص نييسامولبيد دض ةقباس تايلمع ثالثب
 ةصاخ فادها ةعامحلا هذهلو .ةرهاقلا ف نولمعب

 وا ةهجلا بولسا نع ًامامت فلتخي لمع بولساو
 اشان ودا ىلع غادتعإالا ةيلمع نع لوؤيسملا ميظنتلا

 راعت ىلا يمثنب ريخالا ميظنتلاف . دمحآ دمحم مركمو

 ريزو اشاي وبا راتخا دقو .يمالسالا داهجلا
 مدظنت ءايضعاأ ةدراطمب هماهتال قيسالا ةيبلخادلا

 دمحأ دمحم مركم راتخاو .هطاشن ميجحتو .داهجلا

 دض ةريخالا رهشالا يف هبتك امل ةجيتنو ودبي ام ىلع
 .ينيدلا فرطتلاو باهرالا

 وتس كلذ يف مدختسم مل دمحم مركم ناك اذإو
 باهرالا صاوظ نم .هققومو هيأر نع ريبعتلا يف هةملق
 نع ريعت هلايتغا ةلواحم ناف .:فرطتملا ىنيدلا
 اهضفرو .هلئاصق ضعب وا ءداهجلا ميظنت ةيشاف
 صاصرلاب دمحم مركم باهرا نا امك .فلاخملا يأرلا

 تاقاوع نم ركقلاو ملقلا باطما :باقرا اج محق
 فشكو .ةددشتملا ةيمالسالا تاعامجلا ركف ةشقانم
 باتكلا بعوتسا دقو .فرطتو ةالاغم نم هنمضتي ام
 كلذل .ةلاسرلا هذه ىناعم نوبرصملا نويفاحصلاو

 ركنتسي نايب رادصا ىلا نييفاحصلا ةباقن تعراس
 ةينطولا ىوقلا لك وعدب و دمحم مركم ىلع ءادتعالا

 لجأ نمو :باهرالا دض ةهبج نيوكتل ةيطارقميدلاو
 .ةيطارقميدلا ىلع ظافحلا

 ريرحت سيئر لايتغا ةلواحم نا هابتنالل تفاللاو

 131-12 410117 خاج نا خلخال



 لافتحالا نم ةليلق تاعاس لبق تعقو ؛روصملا»
 سيئرلا هرضح يذلا نييمالعالل عبارلا ديعلاب

 بيصا يذلا دمحم مركم نكمت كلذ عمو كرابم
 هترايس جاجز رياطت ةجيتن ىنميلا هدي يف شودخب
 ىلع نييمالعالل كرابم دكا دقو .لافتحالا روضح نم
 ةهجاومو ةيطارقميدلا ةريسم ةلصاوم ةرورض
 ,ةيروتسدلا ةيعرشلاو نوناقلا ىلا !دانتسا باهرالا

 حضف ىلا اعدو .نيدلاو باهرالا نيب كرابم قرفو
 نا ىلع ددشو .نيدلا ةءادعب رتستيب يذلا باهرالا

 ةينمالا تاءارحالا لالخ نم متن نل باهرالا ةهحاوم

 بولطملا ناف مث نمو .تاءارجالا دذه ذبح ال هنال

 اهدف ادعبو بازحاألا اهيف كرتشت ةلماش ةهجاوم

 .نيدباهرالاو باهرالا دض بعشلا

 ةينطو ةهبج مايقل ةوعدلا تددجت راطالا اذه يف
 ةهجاومل ةيطارقميدلاب ةنمؤملا ىوقلا لك مضت
 رصم قارغا ىلا فدهم يذلا يداملاو يركفلا باهرالا

 "1 مدلا نم رحب يف
 امدنس بازحالا نيد اماع الويبق ةوعدلا هذه ىقلتو

 لابتغا يتلواحم هحاو دق رصم ُِق ماعلا يأرلا ناو

 .راكنتسالاو ضفرلاب دمحم مركمو اشاي وبا

 رص لع ةيارلإ ةرلإ
 ةرايسلا ىلع نمالا ةزهجا ترثع ىرخا ةهج نم

 ةرافسلا ةرايس ىلع موجهلا ىف تمدختسا يتلا
 اهنا دقتعد تامصب طاقتلا نم تنكمت دقو .ةيكريمالا
 دعقم يف ءامدلا نم عقب تدجو امك .نيمجحاهملل

 .ىمامالا ةرايسلا
 . ثداحلا ضومغ فشك يف دعاست دق راثآلا هذه

 ةعومجم ىلع ضيىقلا تقلا دق نمالا ةزهجا تناكو

 - [: مارح خ11 نانا - 3

 ةروث» مساب نايب عيزوت باقعا يف نييرصاملا نم
 نع ةعامجلا ةيلوؤسم نع نلعي ؛ةيرصانلا رصم
 نييكريمألا لايتغا ةلواحم

 تاعامجلا ءاضعا لاقتعا تابلمع تلاوت كلذك
 ه٠ ىلا مهددع لصو دقو ةددشتملا ةيمالسالا
 ةزهجا تناكو .لماش قيقحت مهعم يرجي لقتعم
 تارافسلا ةيامح تاءارجحا نم تددش دق نمالا
 قرف تلكش امك .ةرهاقلا ف بناجالا نييساموليدلاو

 ةيسيئرلا نيدايملاو عراوشلا يف تزكرمت ةصاخ نما
 ةثيدح لاصتا ةزهجاب تدور دقو :ةيئانلا قطانملاو
 .قرطلا ىلع تارايسلا ةكرح ةعياتمل

 نيب ةلص دوجو مدع ىلا نمالا ةرهجا ليمنو
 .ةنباهصلاو نييكريمالا لايتغأ نع ةلوؤسملا ةهجلا
 دمحم مركمو اشاب وبا لايتغا تلواح يذلا ةهجلاو
 اهفادها ىلا رظنلاب ةديحو ودبت هذهف .دمحأ
 ةردقو ًابيردت لقا تناك ناو يهف .لمعلا يف اهبولساو
 اهنا الا ءرصم ةروث» ةعامج نم اهتايلمع ذيفنت ىلع
 يف روطتت دقو .ةأرج رثكا اهتايلمعف .ةروطخ رتكا
 نا نع الضف .ةيراحتنا تايلمعب مايقلا ىلا لبقتسملا

 اوفلتخا نييرصم نينطاوم باهرا فدهتست اهنايلمع
 ددهب امم ةددشتملا ةيمالسالا تاعامجلا ركف عم
 .ةفاحصلا ةيرح

 حجري يتلا .ةعامجلا هذهل نوكي نا نكمي كلذك
 ماظنلا عم ةيباهرا تاقالع .داهجلا رابت ىلا اهؤامتنا
 رودلا اذه :ةنيرعلا ةعيلطلا» تلوانت دقو .يناربالا

 ةيمويلا ؛دفولا, ةفيحص نا الا ؛قباس ددع يف
 ةرافس نم اريرقت ينما زاهج يقلت نع باقنلا تفشك
 هب موقت يذلا رودلا لوح ةرهاقلا يف ةيبنجا ةلود
 تانايبلاب فشكي .رصم يف ةيناريالا تارباخملا

 دارفالاو كوندلاو تاكرشلاو تاهجلا نع ةيليصفتلا

 سلجملا يف رصم بتكم عمو اهعم نولماعتي نيذلا
 ريرقتلا فشكو .نارهط يف ةيمالسالا ةروثلل ىلعالا
 يف نيلوؤسملا رابك فدهتست لايتغا تايلمع نع
 حشرو .ةيمالسالا ةروثلا نالعال اديهمت رصم
 رصم يف ةيمالسالا ةوعدلا لاجر رابك دحا ريرقتلا
 عامتجا نع ردرقتلا فشك امك .ةروثلا هذه ةدايقل

 لامش عقي ىنبم يف يضاملا رياربف / طابش يف دقع
 تاعاس عبرا رمتساو نارهط ةيناردالا ةمصافلا

 هيف اوضرعتسإو نوينارياو نويرصم هرضحو
 ىلع ريبك يناريا لوؤسم حرتقاو :ريصم يف عاضوألا
 بانتس يبس ل ينساب عر نقيم هاو ةافوا

 فلكو . حارققالا َك اع روضحلا قفاو دقو ..هللا

 يناريا رخاو «ع .ص» ب همسال زمري يرصم صخش
 لماتش روصت دادعاب «يريخستلا ىلع دمحم» وه

 مالسالا ةجح» ىلع هضرعو حرتقملا اذه لوح
 نم هيلع قيدصتلاو هتكرابمو هدامتعال ؛يرهشير
 .ةريدك ةيناردا ةيصخش

 نع دفولا ةفيحص ىلا ادانتسا ريرقتلا فشكو
 كونبلاو تاهجلاو صاخشالا ضعب ءامسا

 رصانعلا نيب ةطاسولاب موقت يتلا تاكرشلاو
 اهعم لماعتت وا .ةيناريالا تارباخملاو ةيرصملا
 ةياعر بتكم تاهجلا هذه ةمدقم يفو .ةرشابم
 .يضاملا رهشلا قلغا يذلا رصم يف ةيناريالا حلاصملا
 ةسمخ تدمتعا ةيناريالا تارباخملا نا ردرقتلا دكأو

 ةياعر بتكم طاشن لبي ومتل ايونس رالود نيبالم

 مع ل ميدقتو .رصم ِق هللا بزحو ةدناردالا ملاصملا

 تالحملا نم ددعل رجالا ةعوفدم تانالعا وا ىدام

 ىلا معدلا اذه لصيو .رصم يف ةيمالسالا فحصلاو
 .ًايرهش رالود فلآ ٠
 يدلا كونبلا دحا نع تامولعم ردرقتلا درواو

 حلاصل هيفظوم ضعب لغتشيو ةرهاقلا ف لمعت
 ضعب ليومتب نوموقي ذإ ةيناريالا تارباخملا
 يذلا رودلا نم ردرقتلا ردحو .ةيمالتسالا ةطشنالا

 ؛ارخؤم تيفص ةصاخ ةيرحب ةكرش هب موقت تناك
 عمجب ىرخا ةكرش عم كارتشالاب موقت تناكو
 ةانق ريعت يتلا جيلخلا لود نفس نع تامولعم
 دقو .ةيناربالا تارياخملل اهميدقتو :سيوسلا
 نيلماعلل ةوشر ميدقت ةلواحم يف ناتكرشلا تطرون
 ركذو .ناريال ةحلسا لمحت نفس ريرمتل ةانقلاب
 ةيناريالا لامعالاب مئاقلا يدتهم دومحم نا ريرقتلا
 ةعومجم ءاضعا دحا وه لكر يذلاو ةرهاقلا ىف

 نييسامولبيدلا تزجتحا يتلا مامالا طخ ةبلط
 ةبردملا رصانعلا دحا وهو .نارهط يف نييكريمالا
 .ءالمعلا دينحتو سسحتلا لامعا ىلع ةيلاع ةءافكب

 يف تءاج ينلا تامولعملا تحص تحص اذا .لاح يا ىلع

 هتذختا يذلا ءارجالا ةحص دكؤي كلذ ناف .ريرقتلا

 حلاصملا ةياعر بتكم قالغاب رهش لبق رصم
 باهرالا تايلمع نا حجري امك .ةرهاقلا يف ةيناريآلا
 ,يمالسالا داهجلا, رايت نم لئاصف اهب موقت يتلا
 ادهاح ىعسيو :نارهط يف مكاحلا ماظنلاب ةقالع ىلع

 لاتقلا ةحاس نع اهداعبال اهكرحتو رصم رود لشل
 ينيمح ماظن نا مايالا تبتن تدشن اذكهو . .جيلخلا ىف

 ةءايعب رنستب يذلا باهرالل لوالا دروملا حبصا

 .ةيبرعلا ةمالا فدهتسيو نيدلا
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 ةوطعلاو ..سنأ ظفاخ 5:

 هحلاصمو هعفاود امهتم لكل
 مست“ 7 عت ووك وج وبس جوت توبا

 هقرتعف كفادهلا نا

 يلودلا رمتؤملا نم ناررضنم
 ..ةنقلبلا عورشم يف ناكيرشو

 امهعمجي دحاو فقومو
 نمولا نافدنو ةينيطستتلا ةموافملا ب

 ! سشلاو 9

 ا ةرثا/ َناَريِزَح ١8 8م ددعلا  ةيبرعلا ةعيلطلا -

 تاعرشم زال وه اه اعلا اسرع 5"

 رمتؤملا نا ةفيثك ةيلودو ةيبرع تالاصناو
 تاب ؛طسوالا قرشلا ةمزا لحل» يلودلا ( 1
 ةقفطنملا ٍِق ةننعملا فارطالا ناو . داقعنالا كيشو

 ام عم اهفقاومو اهتاسايس بيترتل قباستت تأدب
 .قاقحتسالا اذه هبلطتب

 ةحورطملا روصلاو غيصلا ىتشب يلودلا رمتؤملاو
 ةددرغلا ةفضلا ريصم نا .ىنعي ام لوا .ينعي .هل

 ضغب .تاثداحملا لامعا لودج ىلع نوكيس ةزغو
 هذه اهبلا لصوتتس يتلا جئاتنلا نع رظنلا

 .تاثداحملا

 ضفارلا يثدبملا فقوملا نع رظنلا ضغبو
 نا نم حرصا تتاب يتلا ةقيقحلا ناف :تايوستلل
 نا يه :ةيمالعالاو ةيسامولبدلا تاروانملا اهبجحت
 امهيسفن ناريتغي وا .ناضفري نيلعاف نيفرط كانه
 ةفضلا ريصم يف ثحبلا درجم نم ةرشايم نيررضنم

 بناجلا يف ,دوكيللا» لتكت امه .عاطقلاو

 يبرعلا بناجلا يف يروسلا ماظنلاو ,ينويهصلا
 1 .ةيوستلاب ينعملا

 انلاح ىلوتب ىذلا «دوكتللا» لتكتل ةيسنلاب ©

 ةدعاق ىلع هتسايس لك موقت .ةكراشملا ةموكح ةسائر
 ءزح ةيبرغلا ةفضلا نا يه ةيساسا :ةيدجولويدبا»

 مادختسا ىلع رصي وهو «لدتاريسا» ضرا نم سابسا

 يف [ةرماسلاو ادوهب] «ةيتاروتلا» تايمستلا

 - لقا ةدشب ناك نإ و هسفن ءيشلاو ,.اهنع ثيدحلا

 لخبربتفي لتكتلا اذه نا املاط ؛ةزغ عاطقل ةبسنلاب
 ! ؛ةررحم يضارا» ١9517 ماع تلتحا يتلا يضارالا

 يذلا وه يسايسلا يجولويدبالا ساساألا اذه

 ةحارصلا ىهتنمبو ًانلع فقي ريماش قحسا لعج

 اميف زيريب نوعمش هتيجراخ ريزو تاحورطا دض
 ةيدودحم نم مغرلا ؛ىلع .يودلا سمتؤملاب قلعتي

 رمتؤملا كلذل ساسأك زيربس اهحرطبي ىتلا ةغيصلا

 نيب ةرشابم تاضوافمل ةيلود ةلظم درجم هرابتعاب
 تسيل .دوكيللا. ىدل ةلأسملاف .ةينعملا فارطالا
 هدف ةكراشملا فارظالاو رمتؤملا تايحالص ةلأسم
 ةلتحملا يضارالا ريصم شقاني نا ةلأسم يه ام ردقب

 .:شقانياال وا
 ًامئاد ناك هنا لتكتلا اذه عم ةبرجتلا تتبثا دقو

 ىتشب لوؤاحي .رصم عم .ةدهاعملا» مربا ناذنم

 .ةزغو ةفضلا عوضوم ىف ثحبلا داعبتسا لئاسولا

 ىلع ةرداقلا ةيركسعلاو ةيسايسلا عئاقولا قلخو
 .عوضوملا اذه يف ثحبلا ليجأت وا مامتهالا فرص
 اذه يف يجذومنلا هلاجم ةينانبللا ةحاسلا تناكو
 ةمزأن ارورم نآلا ىلا 191/8 وزغ نم ًءدب .داجتالا
 ١9/5 ماع لماشلا وزغلاو ١98١ ماع حيراوصلا

 ..ريثتك كلذ ريغو

 رظني هناف يروسلا ماظنلل ةيسنلاب اما ©
 لالخ نم ةزغو ةفضلا ريصم ف ثحبلا عوضومل
 ! نيروظدم

 ةقرولا جرخي ثحبلا اذه لكم نا لوآلا -
 ناك ءاوس .هيدب نيب نم يئاهن لكشب ةينيطسلفلا
 ةزغو ةدبرغلا ةفضلا ميسادب ضوافسس يذلا فرطلا

 - يندرا دقو ما ندرالا مأ و ةمظنحم وه

 ببسلا روظنملا اذه ناك دقو .كرتشم ينيطسلف
 و يروسلا ماظنلا هنع ردع يذلا بضغلل يقيقحلا

 برحلا يف و ينيطسلفلا  يندرالا راوحلا نم هفقوم
 نيسحتب هلوبق يف مث :نامع قافتا دض اهنش يتلا
 ةمظنم نع نامع يلخت طرش ندرالا عم تاقالعلا

 ةمظنملا ىلع ذخأب ناك نا دعب ةينيطسلفلا ريرحتلا
 ! نامع عمااوت ةقالع هوجو

 ماظنلا هلالخ نم رظني يذلا يناثلا روظنملا اما
 وهف .ةرغو ةفضلا لوح ضوافتلا عوضومل يروسلا
 هنأكو نالوجلا عوضوم كرتي ضوافتلا اذه نا
 نا دعي ؛طسوالا قرشلا ةيضق» نع ةلوزعم ةيضق
 يف يندرالا  ينيطسلفلا مث يرصملا نابناجلا نوكي
 .كاذ وا لكشلا اذهب الح دق عارصلا

 ةكرتشملا ةحلصملاو دحاولا مقولا
 تايفلخ ةيا نع رظنلا ضغب - ناروظنملا ناذه

 - ةيئاهن ةروصب ًاضيا اهداعيتسا نكمي ال .ىرخا
 يف ينويهصلا «دوكيللا» و يروسلا ماظنلا ناعضي
 رمتؤملا قاقحتسا نم امهررضت ثيح نم دحاو عقوم
 ةزغو ةديرغلا ةفضلا ةلأسم ىلع زكرتم يذلا يلودلا

 نيروكذملا نيفرطلل ناقلخيو .ينيطسلفلا ريصملاو

 قاقحتسالا اذه ليبطعتل يعسلا ىف ةرشابم ةحلصم

 ةيضاملا رشعلا تاوثسلا تلفح دقو .هليجأت وا

 نيفرطلل ةكرتشملا يعاسملا تاطحم نم ريثكلاب

 ىرخا تامامتهاو عئاقو قلخ لجأ نم نيروكذملا
 لخدملا لالخ نم ةيوستلا عوضوم ىلع ىغطت

 . ينيطسلفلا  يندرالا

 بيبح بيليف هزجنا يذلا ينمضلا مهافتلا لعلو
 ىنودهصلا وزفلا نددصي ١5/7 ماع نيفرطلا نبب

 ىلا 4١ ةينويهصلا تاوقلا زواجتت الا طرش نانبلل
 دقو] ةيبونجلا ةينانبللا دودحلا لامش ارتموليك 5
 [ساف ةمق رمتؤم ىف ةحارص دسأ ظفاح كلذل راشا
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 عم ..ةكرتشملا ةحلصملا هذه ىلع زربالا لاثملا ريتعي

 بيبح بيليف لمح دق يروسلا سيئرلا نا ملعلا
 دودحل ةينويهصلا تاوقلا زواجت ةيلوؤسم هسفن
 هبأي بيبحل هماهتا ببس وه اذه ناكو .قافتالا
 ! ؛باذدكذب

 مهفل ةمدقم درجم .ةقيقحلا ىف يه .ةيفلخلا هذه
 ىعسم راطإ ف يأ .هسفن راطالا يف ًايلاح يرجي ام
 ودعلا عم ؤطاوتلاب يروسلا ماظنلا هب موقي كرتشم
 لتكت ميعز هتموكح سئري يذلا ينويهصلا
 ةيميلقا تامامتهاو عئاقو قلخ لجأ نم ,؛دوكدللا»
 اهنآكو تدب يتلا يعاسملا تحت نم طاسيلا بحست

 هذه ْق ديدحلاو . .يفودلا رمتؤملا ب باب ىلع تحرصا

 نيفرطلا عم مهاسب اثلاث افرط كانش نأ يه ةلحرملا

 تالا ماظنلا وهو .هسفن ىعسملا ىف نيروكذملا

 هعيسوتو جيلخلا يف هناودع ريوطت قيرط نع ءاوس

 قلخو قارعلا ريغ ىرخالا ةيبرعلا لودلا ديدهتب
 ملاعلا مامتها لغشت كانه ةريطخ ةيلود رتوت ةرؤب
 قيرط نع وا .ينيطسلفلا ريضملا هيضق نع
 سسأ ىلع نانبل كيكفت ةرماؤم يف ةرشابملا ةكراشملا
 يف قرغتو اهتمرب ةقطنملا ددهت يتلا ةيبهذمو ةيفئاط
 لح ىلا ةيمارلا عيراشملاو يعاسملا لك اهتاليو
 ..ةيلاحلا اهتانابك ةنايص وا اهتامزا

 ةكرتشم فادها ةتالذ

 عم ديدج مهافتب توريب ىلا يناثلا «يروسلا»

 ينيطسلفلا دوجولا برضل راودا عيزوت نائبل تاميخم

 - وا ولا]] نيناتمات ماخاب - 5

 ةرهاقلا قافتا ءاغلإ ْق يروسلا رودلا ناعنك يزاغ

 ةفيحص هنع باقنلا تفشك ينويهصلا نايكلا
 تيتك امدنع ةيسنرفلا ةيراسيلا ,نويساربيل»
 موي دعب يا] يضاملا رياربيف / طابش ١" خيراتب
 موي قشمد تلسرا» : لوقت [لوخدلا كلذ نم دحاو

 ءاوللا نم ىلوالا رصانعلا كرحتت نا لبق ةعمجلا
 تايالولا قيوا نيو ركاز يوصل وول

 سيل يركسعلا اهلخدت نا اهيف اهغلبت ةدحتلل
 ادبا لصي نل يروسلا شيجلا نأو اهدض 0
 .«اديص ةنيدم بودنج ىلا

 ةمهم هيف تبصنا يذلا هسفن تقولا يف اذه

 ,نانبل يف ددجتملا يروسلا يركسعلا دوجولا
 تاطاشنلا عم مغانتلاب عيرسلاو بوؤدلا لمعلاب

 نانبل كيكفت ةيلمع زاجنال ةيناريالاو ةينويهصلا
 اذه هيلطتي ام لوأو ..ةيبهذمو ةيفئاط سسآ ىلع

 وه .ةيبهذملاو ةيفئاطلا ىوقلا ةرولب دعب كيكفنلا
 روما ةثالث ىلع راهجالا

 ةكرح ءادحال همجح ناك امهم عورشم يأ - ١

 .يطارقميدو دحوم نانبل ىلا علطتت لازت ام ةينطو
 «يروسلا» لاجكتسالا هنع ربع ام تاذلاب اذهو
 يمدقتلا بزحلا فلاحت هققفح يذلا راصتنالا داآول
 ىوقلاو ينانيبللا يعويشلا بزحلاو يكارتشالا

 ريتعيو . توريب يف «لمأ» ةكرح دض ىرخالا ةينطولا
 نيروضحلا عم طبارتملا ,يروسلا» فقوملا اذه
 ةيلمع لالخ نم ارمتسم يناريالاو ينويهصلا
 ْق يكارتشالا يمدقتلا بزحلل ىفارغجلا رصحخلا

 نمو .دحاولا يبهذملا نوللا تاذ فوشلا ةقطنم
 يعويشلا بزحلا رداوكل ةيومدلا ةقحالملا لالخ

 ةينطولا ىوقلاو بارحالا نم هريغو يناببللا
 قيرط نع اهدوجو نم ؛ةيبهذملا» قطانملا ريهطتو
 ١١ نذنم تارشعلا اهتيحض بهذ يتلا تالايتغالا
 توريب يف وا بونجلا يف ءاوس ىتح يضاملا طابش

 ًادوجو هرايتعاب .ينيطسلفلا دوجولا - ؟
 عورشم عم ةيموقو ةينطو ةيوهك هتاذب ضقانتي
 لاعفلا رودلل ةفاضالاب .يبهذملاو يفئاطلا تيتفتلا

 ةرولب يف يررحتلاو ينطولا هلاضن هيعلي يذلا
 روسجلا دم يفو اددجم ينانبللا ينطولا عورشملا
 ةحاسلا ىلع ىوقلاو تائفلا فلتخم نيب تالصلاو

 .ةينادبللا
 دوجولا ضرعتي ًاضيا لاجملا اذه يفو

 ترمتسم ةرزجمل نانيلب تامدخملا ِق ينيلح سلقلا

 نا امف ةيرود ةروصب ططخملا فارطا اهيف بوادتي
 ىلع اهترطيس يف و اهراصح يف ءلمأ١ ةكرح لشفت
 ىتح اهيلع يضقت دق ةميزهب ىنمت داكتو توريب
 راصح يىلوتو اهذاقنال يروسلا ماظنلا عراسي

 .اهنع الدب تامدخملا

 طوغضلا بيسي يروسلا ماظنلا رطضا اذا حن

 كلذ يف ةقيض ذفانم حفف ىلا ةيلودلاو ةنبيرفعلا

 عراست .نؤملاو ةيودالا ضعب رورمل راصحلا
 ةدابالا ةمهم يل ونل ةينوبهصلا جراوبلاو تارئاطلا

 ةرزحملا فقوتت الا مهملاف ..كيلاود اذكهو ..فصقلاب

 يناسنالا ىنحو يناضنلا دوجولا دض ةرمتسملا

 . نانبل يف ينيطسلفلا

 هزهف .اهتاسسؤمو ةيناينللا ةلودلا اياقب 1

 ينلا تتفتلاو ةلهلهلا ةجرد تناك امهم ةلودلا

 ,.ادحوم ناك يذلا نانفيل لشمت لازت ام _ اهتغلب

 .سامتلاو لصفلاو حدلا طوطخ مغر لازت ام يلاتلابو

 - ةيناكماب نانبل ءانيا فلتخم ىدل لمأ نع ربعت

 ددعلا  ةيبرعلا ةعيلطلا ١5 5١4 ناريزح ١5417 _ 6 ١



 هذه ّق يىقب ام زربأ لعلو .ةدحولا كلت ةداعتسا

 ةسائرو ةينانبللا ةريللا : وه تاسسؤم نم ةلودلا

 .شيجلاو ةموكحلاو .يبايذلا سلجملاو ةيروهمجلا
 يزوسلا ماظنلا هب موقي امانضرعتسا اذإو

 تيتفتلا ططخم يف ةعلاضلا ىرخالا فارطالاو

 رشابملا ريغو رشابملا ضرعتلا نا دجن ميسقتلاو
 هذه طرفل تاءادتعالاو طوغضلا عاونا ىتشب
 .تانسييؤملا

 ىري داكي ال ىتح تلحمضا ةينانبللا ةريللاف -

 رشع نم رثكا لاوط تدمص نا دعب دوجواهل
 .برحلا نم تاونس

 'ةطلسلا ةلوزعمو ةعطاقم ةيروهمجلا ةسائرو
 نوراش لاق امك ًامامت  نكمم قاطن قيضا نمض
 لخاد ةيروهمجلا سيئر ةطلس رصحب دده امدنع

 ةسائرلا هذه نأب ًاملع  بسخف اذيبعب رصق
 امدنع مداقلا ماعلا يف يىلكلا غارفلاب ةددهم ةسسؤمك

 كانه نوكت نا نود يلاحلا سيئرلا ةيالو يهتدن
 .رخآ سيئر باختنال ةيناكما

 ةافو دعب هنم يقد ام وا  يباينلا سلحملا اما

 ةتيم هبش ةيمد ىلا لوحت دقف  هئاضعا نم ديدعلا
 روصنم رصق ىلا هءاضعا ناعنك يزاغ ىعدتسا

 دعب ىلوت مث .«ةرهاقلا قافتا» ءاغلإ ةيحرسم جارخال
 ةجحب هتلاقتسا ميدقتل هسيئر ىلع طغضلا كلذ

 لايتغا ةميرجب قيقحتلا يف ؤطابتلا ىلع جاجتحالا
 .ةموكحلا سيئر

 عضو: نم عيطلاب اوسا ةموكحلا عضوو-
 اهسيئر ضيرعتو اهسيئر لايتغا دعب ؛سلجملا
 ةلاقتسا تزجنا يتلا كلتل ةلثامم طوغضل ليكولا

 .سلجملا سيئر
 ضرعتي يذلا شيجلا عم يرجي هسفن رمالاو

 اهفده تالايتغالاو ضيرحتلا نم ةرمتسم ةلمحل

 مهاسب نا نكمي اينطو اشيح ةروريصلا نم هعنم

 ىلا لوحتلل اعفد هعفدو :دالبلا ةدحو ةداعتساب

 لئاصفلا ىدحا لكشي .دحاو نول نم يفئاط شيج
 كيكفت عورشم اهيلع موقي ينلا ةحلسملا ةيفئاطلا
 .ايبهذمو ايفئاط نانبل

 ءاوس .داحتالا اذه ىف ةقحالتملا تاروطتلا نا

 دق ةينانبللا ةحاسلا ىلع وا جيلخلا ةحاس ىلع
 فرص ديعص ىلع ءاهرامت» ينأت لعفلاب تآدب

 يل ودلا رمتؤملا ةعوضوم نع يعاسملاو مامتهالا

 فدهلا اذه قافآ زواجتب ةرملا هذه رمالا نأب املع
 ةيلمعل يلعفلا زاجنالا ىلا لصيل ددحملا يسايسلا

 ةيلعفلا ةرشابملا امبرو :نانبل ف مساقتلاو ميسقتلا
 دسجلا يف ىرخا نكاما ىلا /ةننبللا» لقن يف ًاضيا
 ةقطنملا ددهت راطخا نم كلذ يف ام لكي ...يبرعلا

 ًاينانبل ,ةأرج لكي لمعلا رجي مل ام .. .اهلك

 عورشم طاقسال ايلودو ايبرعو ايروسو اينيطسلفو
 ىتثالث ةرماؤوم طايحا قيرط نع اذه «,ةنقليلا»

 - ينيمخ يثالثلا) ةقطنملا ديعص ىلع «دوكيللا»
 ةيبعشلا ةكرحلا ضاهتتساو .(ريماش دسأ

 اهدحو يهف يموقلاو ينطولا : اهيراطاب ةيديحوتلا
 .نطولا اذهل ةيبرعلا ةيوهلا ةنايص ىلع ةرداقلا

 ردب نائدع

  3.ددعلا  ةييرعلا ةعيلطلا ١6 - 7١4 قناريزح 7/١

 ل ا ا

 .(ىلاحلا ناريزح )5-١ دحالا  ثتيسلا ليل
 نم تاوق تلخد .اليل ةرشع ةيناثلا ةعاسلا
 عدرلا ؛ةشيهدلا ركسعم ينويهصلا شندحلا

 مارحالا لامعا نع. ايدوهب انطوتسم نبعبس نم رثكا

 ميخملا اومحتقا نباح .ءاسملا مدقم عم اهوؤودب يتلا

 نوقلطي اولعجو ءمهسوؤفو ةيرانلا مهتحلسأب
 تاكلتمملا نومطحيو .ذفاونلاو تويبلا ىلع رانلا

 .تادوحوملاو

 نيمجاهملا ةمواقمل لزعلا ميخملا لهأ جرخ نئلو
 .ةيلاعف رثكا ناك صاصرلا ناف .يصعلاو ةراجحلاب

 نم ىلوالا تاظحللا يف نورخا حرجو باش لتق دقف
 .ةمواقملا

 مهفنع ىف تاعاس نومجاهملا رمتسا دقلو

 ناكس لالذإ و :اهبف ام ميطحتو تويدبلا مهتاماحتقاو

 ءاجف :ثدحب امد «ملعلا» نشدحلا ىتقأ ىدح .ميخملا

 / ني ل
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 ربو ه1 وك ا“ دوس ووو هه و و

 !ةيمارحالا تانلمعلا فاقدال

 نينار قحسا برحلا ريزو حرص دقلو
 اهنأ» 5 هلوقب :بيدرملا موحهلا رثا نيبفاحصلل

 ءيسش لك لعفن فوسو .ىلوالا ةحردلا نم ةحيضف

 ناكسلا عيمجل ماعلا ماظنلا نامضلو .اهراركت عمل

 .«ةزغ عاطقو ةيبرغلا ةفضلا يف

 ءاحو .ءاعيرالاو ءاتالثلا ليل رركت ثداحلا نكلو

 نومحاهملا ثاع نأ دعي .ةداعلاك ارخاتم شيجلا

 .ميخملا يف ادابسف
 ناك .هحيرصت نيبار هيف قلطا يذلا تقولا يفو

 يلي ام ريبك طباض نع لقني ينويهصلا شيجلا ويدار
 ىلا تملس رئاخذلاو ةحلسالا نم ةيمك نا» :

 ملعب ةزغ عاطقو ةيبرغلا ةفضلا يف نينطوتسملا
 ناكمب ةيوعصلا نم ناف اذهلو .اهتقفاومو ةموكحلا
 هذه نينطوتسملا مادختسا ةيفيك ىلع فارشالا
 .:شيجلا نزاخم نم اهجارخا دعب ةحلسالا
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 عطق طبض هنا كلذ ليق نلعا دق ويدارلا ناكو

 ةرمعتسم ناكس نم دوهدلا نينطوتسملا عم حالس

 ةجحب مهيلع اهعزو شيجلا ناك ..عبرا تايرك.
 .برعلا نم حهسفنا ةبامح

 يف ةينويهصلا ةطلسلا تناك .ةيناث ةهجح نم

 .لدنلحت ةرمعتسم نيشدنب لفتحت ةلتحملا ضرالا

 ةموكحلا رذندل دابحته ةكرح دارفا دحا فقدو

 يف ناطيتسالا فيثكت ىلع دعت مل اذا طارفنالاب
 لثكت هتكرح باون كرتب ددهيو .ةلثحملا ضرألا
 .دوكدللا

 نينطوتسملا حيلستب ملع ىلع بيبا لت تناك :نذإ
 ةلئاهلا تادادعتسالاب كلذك ملع ىلعو .دوهبلا

 يتلا تارهاظتلاو تايارضالا ةهحاومل ةنركيسعفلا

 رورم ةبسانمي ةلتحملا ضرالا ناكس اهيلا اعد
 .(57 ناريزح ه) لالتحالا ىلع .اماع نيرشع

 فوفص يف تالاقتعا ةلمح كلذ دكؤي ام نا لب
 ذاختاو :ناريزح نم سماخلا تقبس :برعلا
 ترظح دقف تاميدخملا نم ددع يف ةصاخ تاءارجا

 اهميخم نمو مركلوط نم رفسلا ةينويهصلا ةطلسلا
 سرادم تقلغاو .عيباسا ةثالث نم رثكأ ذنم
 يف ةفثكم ةلجارو ةللؤم تايرود تريسو .تاعماجو
 يساسالا فدهلا ناكو .ةلتحملا ضرالا ءاحنا لك

 ,لينلحن ةرمعتسم نيشدتب لافتحالا ريرمت
 نم .ةيليقلق برق ةديدج يضارا ىلع ءاليتسالاو
 رهاظتلاب مايقلا نم برعلا نينطاوملا عنمو .ةهج
 مهتايعمجح هيلا تعد يذلا بارضالا ذيفنتو
  مهنامظتمو

 ناك ناريزح نم سماخلا حابص بارضالا نكلو
 تراسو :برعلا اهنكسي يتلا قطانملا لك الماش
 تاوارهلاب شيجلا تاوق اهل تدصت تارمهاظن
 رطضافق .ًانايحا صاصرلاو ع ومدلل ةليسملا لبانقلاو
 فنعا ناكو .ةراجحلاب درلا ىلا نورهاظتملا
 باش اهيف لتق دقو .سلبان ةنيدم يف تامادصلا
 .ةريطخ مهدحا حارج تناك .تارشع حرجو

 باش نعط دقف ؛كلذ رثا فنعلا ثادحا تلاوتو

 نالقسع قرشم ىلع فقي ناكو .نيكسلاب يبرع
 ضعب ىدتعا سدقلا يفو .صايلا راظتناب
 .ليلخلا ةنيدم يفو .اهتنباو ةأرما ىلع نينطوتسملا
 تايرود ترّيسو .تارهاظتلل دنجلا ىدصت نا دعب
 ةرايس ىلع ةقراح ةلبنق يبرع نطاوم قلطا .ةللؤم
 تبيصا ةلمرلاو بيبا لت نيبو .تايرودلا ىدحا
 .اهمقاط حرجف فوتولوم ةجاجرب ةيركسع ةرايس

 تاوقي تمدطصا .ةرهاظت نم رثكا تماق ةزغ يف و
 عومدلل ةليسملا لبانقلا تمدختسا يتلا شيجلا

 .اهقيرفتل صاصرلاو
 دهاز ةينويهصلا تاطلسلا تدرط ةيناث ةهج نم

 ةمظنم ىلا هئامتنا ةححد ةححبي ندرالا ىلا يصعد

 نا دعب ريضن دمحا .ةّررغ نم .تدرط امك .ريرحتلا
 .هينطاوم ىلع اسوساج هبسك نمالا طياض لواح
 .لتقلاب هدده نا دعبو

 يفق ثادحالاب ةلفاح ةلتحملا ضرالا لازت امو اذه
 طقسبيو :تامادصلاو تارهاظتلا ددجحتت موي لك

 يف تلاط امم رثكا لوطتس ثادحالا نأكو .ىحرجلا

 .يضاملا ماعلا ضرالا مود
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 وكسنوبلل يزيفنتلا سلحملا

 و

 ساسي 1 سس تت ات

 قالا نوكت عويسالا اذه علطم عم

 سلحملل ةّناملا دعت دعب نورشعلاو ةيسدايسلا

 ةفاقثلاو ةيبرتلل ةيملاعلا ةمظنملل يذيفنتلا

 تادب نا دعب ءاهتنالا ىلع تفراش دق مولعلاو

 رتوتلاب ةيويشم تناك ءاوجالا نا ىلا ةمظنملا هذه

 دفولا محدق نا دعف ةصضاخ .تاروادحملاو بارطضالاو

 روفيا ةيمستب يمسرلا هتموكح رارق يفالسوغوبلا

 مسالا وهو .ماعلا ريدملا بصنمل حشرمك ناغروم
 ١ةرمعه ماع ايراتركسلا طاسوا تلمع يذلا ه1

 ١9/6 ماع ايفوصب ماعلا رمتؤملل 7١ ةرودلا نابإو
 عطقل ةليقكلا وسإا لك مادختساو هلوادت عمل

 سيرابب وكستويلا ىنيم ىلا لوصولل هيلع قيرطلا

 .ةيلودلا ةمظنملا دذهل اماع اريدم

 ددحلا نوحشرملا

 . ودمآ راتحم دمحا .ةمظحملل يىلاحلا ماعلا ريددملا

 ,هدالب ةموكح يف اردزو ناك يذلاو لصالا قافتسلا

 حّرص دقلو .ةديدج ةيالول هحيشرت ايمسر نلعي مل
 .كلذ نكلو .ةثلاث ةيالو بلطي ال هناب .ةرم نم رثكال
 يف ءاقبلا لبقي نل هنا ينعي ال .نوفراعلا لوقي امك
 هنأب ءالؤه فدضيد لب .كلذ هنم بلط اذا هيصنم

 هتين نع يمسر نالعا نود .رسلا يف نيحشرملا طشنا

 ةكراشملا لودلا مالعا ثدح وكسنودلا رقم يف ءاقدلل

 هتارايز لعلو .مئاد لكشب ىنبملا بناوج ىلع فرفرت
 نطولا َّق اهنمو .نادلب نم ريبك ددعل انبلاح ةريثكلا

 هلل 2 ب ويبطمتو سلما هنرود يهدي

 دس ودردوو 27 سسوس كو 7 -ده 2

 هذه تاموكح ةنيعت هع قع ليلدل ؛يبرعلا

 ام اذإ'و .هيصنم يف ءاقبلا هنم بلطلا ىلع نادلبلا
 ناف .ةيبرع ةيقيرفا نادلب نم اذه لثم بلط ءاج
 نييباختنا ءالكو ةمث نأل .متحم هبش نوكي هءاقب
 بتاكملا ءاردم نم هحلاصل نولمعي نييمئاد

 ةكيش نع الضف .نادلبلا ضعب يف ةيميلقالا
 ةراشالا نم دبال ددصلا اذهيو ؛ةعساولا هيراشتسم
 طاسوا ضعب اهتنش يتلا ةعساولا ةلمحلا ىلا

 ناخ بوقعي يناتسكايلا حشرملا دض ايراتركسلا
 ىلا ةريشم .يفالسوغويلا ناغروم حيشرت نالعا ليق
 يوجرتلا عيباظلا عم قافتم يذلا يركسعلا هحضام
 .وكسنوبلا ةمظنمل .ةلمحلا هذه بسح قاقثلاو

 نوحشرم ةعساولا وكسنويلا قافا يف ةمث ٠

 دنالياتو نيبلفلاو روداوكالاو ايسينودنا نم نورخا
 نا ىلا ريشت لئالدلا لك نا الا .اينايساآو لاغتربلاو

 ةفاك نامض دعب هحيشرت نع نلعيس وبمأ
 اذه :ةثلاث ةرودل هئاقب ةيوقتل ةدراولا تالامتحالا
 ةنوآلا يف ددرت دق يلاغ سرطب لثم امسا نا نع الضف

 ,ةيبرعلا رصم ةيروهمج نم لهؤم مسأك ,ةريخالا
 ليدكولا ن نيدلا سمش وه رخآ ىرصم مسا ديدرت عم

 نيب ام وكسنويلل يذيفنتلا سلجملا سارت يذلا
 قافتالا ةلأسم ىقبتو 148٠. و 1978 يماع
 ىلع اريثك ةدقعم .دخاو حشرم مسا ىلع يبرعلا
 وكسنويلا ىدل ةيبرعلا ةعومجملا ديكان نم مغرلا
 .رارق يا ذاختا ليق ر واشتلاو قيسنتلاو قافتالا ىلع

 هللادبعلا ىلاس

 ١و ١15 ددغلا  ةيبرعلا ةعيلطلا



 0 هك 7 لب دا

 لراش .نسؤرقلا / ةينخادلا ريزو ةرامز تدترا

 .ةيمهإلا مب لك رئازجلا 2 اس ا

 تا اتم فن .اهلمح يتلا تاغلملا 1 ةيتستلاب

 يباجيالا نواعتلا ءاوحا نع ةديعب ريغ و ٠ .ةينما

 تناك اذإو .رئازجلاو سيرام نيب ًانهار دئاسلا

 يف .تكلس دق .ةيرئازحلا  ةيسنرفلا تاقالعلا

 اسئرق.يف ةطوبضملا ةحلسالا ضعب

 مة تاريزج 58:34 .ويحلا ب :ةنيرعلا ةديلطلا _. 18

 و داوود سو ١ وس 7و

 غفر

 و ةكرتشملا لكاشلا
 او

 وو 0

 رصف

 .هيفكتسيم طقأ قا ,لياقملا َق ,تكسامت اهناف :نانيكتم

 تاباختنال ةلمحلا ةيادب ذنم يأ ١198. 5 ةياهن ذنم
 ةديدع تارشؤمو .ةيعيرشتلا ١985 سرام / راذا
 ةمغنلا» ىلع رثعت مل ةيرئازجلا ةطلسلا نا تلد
 نيتيكارتشالا نيتموكحلا عم ةقالعلا يف «ةيولطملا

 مغرلا ىلع .(سويباف نارولو اوروم رييب) نيتقباسلا

 رئارجلا نأ رتياب بط

 كاش رالل َ

 اضفنا باطفشساو
 ةجوا زلا هب فلا 3

 ع - سس كت دا

 ةدوعب .ًانمض :تبحرو .ةداضملا عئاقولا لك نم
 نا .اهنم .ةدع بابسال ,نوينيتام رصق ىلا نيميلا
 دراو ف اسيل امهو . ةيلوغيدلا نالثمي هيزحو كاريش
 نا ىتح .لماعتلا يف ةنيعم تياوث نع دايحلا

 .ةرجهلا دم طدضل ةيرادا ريمادتو ةيشارحا تاوطخح

 اصوصخ ,رئازجلا يف ةييلس ادودر ريثت نا نكمب ناك

 ةرحهلا ىف مقر ىل اعا لجبست ةيرئازجلا ةيلاجلا ناو

 .ديرب ةبلع يف ةلاسر ةياك ترم اهنا ريغ .ةيسدرفلا
 لك ىلع لوحد ةريسات ضرف تاءارحالا هذه نمو

 ةييوروالا قوسلا ينطاوم ءانثتساب ٠ بناجالا

 مغرلا ىلع .صضارتعا ى ١ رئازجلا رثن ملو .ةكرتشملا

 نيبو اهنيب رحلا لقنتلا ظحلي ًاقافتا ةمث نا نم

 اهنم للستي دق تاقورخ يا يئاقو طبض
 نويباهزالا

 سيراب نيب ءوحصلا مسوم» نا يف كشالو
 نيِب نواعتلا ىلا هنم اءْزَِح نوفراع وزعي .رئازجلاو
 جّرض يذلا ؛لبانقلا فيرخ ذنم اصوصخ .نيدلبلا
 رييمتبس / لولبا) مدلاب ةيسنرفلا ةمصاعلا

 ددع اوطقتلا نوسسنرفلا نويسايسلاو .( ١985

 تمهسا يتلا «ةيرئازجلا ةيلاعفلا» ىلع اونئاو صرف
  يناريالا رسالا نم نئاهرلا ضعب قالظا يف

 ءالمع ناشب تامولعم لدابت يفو .نانبل يف يروسلا
 ىلا مهب عقد .رئازجلاو سنوتو برغملا نم نييناريا
 .ايليسرمو نويل) ىرخالا ةيسنرفلا ندملا وا سيراب
 ريجفتلا ةكبش لخاد لمعلل (صاخ لكشف
 ةرتفلا يف .اهنم تاقلح تككف دقو .خيخفتلاو

 نييناررالا ةرماب ةيباهرا ةعومجم

 1-14 ناا نوطاط ةطاخلتج



 ايناملا يف .تروفكنارف راطم نم ًاقالطنا .ةريخالا
 .سيراب بودج وليديتنوف ةباغ ءيباخمو ةيداحتالا
 - يضارالا ةبقارم زاهج  يسنرفلا نمالا رثع ثيح
 نويفالا نم تايمكو تارجفتمو ةحلسا ىلع

 فارشا تحت ةكيشلا رصانع اهب رجاتي .شيشحلاو
 ديحو :سيراب يف ةيناريالا ةرافسلا يف يناثلا لجرلا
 :يضاملا عوبسالا ءارسيوس ىلا ّرف يذلا .يجروج
 يسدرفلا نمالا رصانع ةمهادم نم دحاو موي لبقو
 تناك اذإو .ةيسنرفلا ةمصاعلا ءادحا دحا ىف هتقشل
 لوح سيراب يف يسايسلا طسولا يف ةداح ةلئسا ةمث
 يف هعوقو لبق يجروج اهاقلت ؛ةنيعم تابيرست.
 ىلا هعفد يذلا رمالا .ةيسنرفلا ةطرشلا ةكبش
 ةيرقم رداصم ناف ,ةيسانملا ةظحللا فو .بورهلا
 يناردالا يباهرالا نا تركذ ةيسنرفلا ةيلخادلا نم
 ىلعو سيراب تاريجفت ىلع اوفرشا نيذلا دحا وه
 دعي ملو .1585 ريمتبس / لولياذنم اهعيورت
 نيب تلعافت ةديدع تابذاجتو انداه الاجس نا ايفاخ

 دنمو ؛سيراب يف ةيسايسلاو ةينمالا نيتطلسلا
 نا نكمي يذلا ىدملا لوح ١985. ماعلا علطم

 يف باهراألا قيوستب ناريا ماهتا يف هيلا بهذت
 .ةلدا ىلا ةجاح يف ةينمالا ةطلسلا نكت ملو .اسنرف
 ةززعم ,ةيسايسلا ةظلسلا ماما .اهتغضو لب
 نع الضف .ةيحلا تاطقللاو دهاوشلاو ننئارقلاب

 يف ناريا مهتديصت ,نيفرطتم نييفلسل ةيمسا حئاول
 ْق ,مهتعفدو . ةسئادلاو ةندامرلا ةدرحهلا طابسوا

 حونتغفملا فئنعلا رازاب ىلا .يومدلا اهعورشم راطا

 اهيلا ديئنسا يتلا تاياسحلا نكل . ستاسنلاو

 .انلع . ناريا ماهتا نود .اهمود .تلاح نويسسايسلا
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 ةيباختناو ةينما رئازجلا ةرايز.: اوكساب

 تاباسح ةمث تناك ؛ ١19437 سرام ,/ راذآ ذنمو
 ىلع يناريالا رارصالا ءوض ىلع ,ةفلتخم ةيسنرف
 ةروصلا ملاعم تحضوتو .«ةرذقلا ةبعللا ١ يف يضملا

 فلكملا ريزولاو .اوكساب لراش .ةيلخادلا ريزول
 تامولعملا دعب اصوصخ .وردناب ريبور نمالاب
 هتعرز ,يسنوت وهو . «يفطل» اهب داع ىتلا ةلهذملا

 طسولا لحاد داضضملا يسنرفلا سسجتلا ةزهجا
 سيئرلا ىلا ةبسن) ًايلب نبو ًايناريا ابعملا ,يفلسلا
 ةرافسلا رود ىلع دكؤتو . (هلب نب قباسلا يرئازجلا
 ندملا يف باهرالا ارتسكروا ةدايق يف ةيناريالا

 ىودعلا هذه اهدحو ركتحت مل سيرابو .ةيسنرفلا
 ينلا ندملا ةيبلاغ «ةموغلملا ايادهلا» يف اهتكراش لب
 يبرعلا برغملا نم ةيلامع ةيلاج اهيف شيعت
 تررقو .اهنم ةيسنوتلاو ةيرئازجلا اصوصخو
 اذه ىف ةيرصنبق ةيلمع ءارجا ةيسايسلا ةطلسلا

 هرعذو هقلق ىلع فتلملاو .هتاذ ىلع ءىفكنملا طسولا
 .ةليصحلا تناكو .زقلا ةدودك .هعالتقا تافاو

 ةيراغمو نيينارياو نيينانيل ليحرت تثئافلا عوبسالا
 ديق .ىرخا دادعا لاقتعاو .دودحلا جراخ ىلا

 ينمألا راكيبلاو .يطايتحالا فيقوتلا وا ,قيقحتلا
 قايس يف ةليقملا ةلحرملا يف :هرئاود ريبكتل حشرم
 يتاهن دح عضول ؛ةلماش نوكت دق فيظنت ةيلمع
 .هنادادتماو ه0 ناو يما باهرالل

 .اوكساب لراش .ةيلخادلا ربزو نا يف كشالو

 .«فيظنتلا» ةطخ ةروص يف ةيرئازجلا ةدايقلا عضو

 ىلا ةيسنلاب هلحم يف نؤكد ال دق رامثتسا ىأل اطوحت

 ةرفتتسم ةديدع تاهج كانهو .فادهالاو يمارملا

 مهنا .ةحبطلا قوف .يرصنعلا حلملا شرل
 مهجادوا ٍِق حفنت ندنذلا ددجلا نوناهاكلا

 ةوطخلا اومهفت نييرئازجلا نا ددرتو .ةينويهصلا
 مهنا ًاصوصخ .اهعم اومغانتو .ةيسنرفلا
 نييفلسلاو نييلينبلا دض اهتاذ ةكرعملا نوضوخي
 ١١ ةمكاحم ءادصا ادنح اوكبساب رمهسو .نيفرطتملا

 ةيوقع لازناو يلاحلا وينوي / ناريزح ٠١ يف ايفلس
 ةرشعو نيماع نيب حوارت لكش يف::مهب نجسلا
 ةجوملا ىلع نايقتلت رئازجلاو سيراب لعلو .ماوعا
 ًادعملا ,ىل وصالا دملا ءاوتحا ىلا ةيستحلاب اهتاذ

 لاق .رئازجلا ف ةيسنرفلا ةرافسلا ىنبم فو . اينيمخ

 نا مكيلع» : ىدلب ةيلاج ءانبا نم ددع ماضا اوكساب
 باشهرالا دض حافكلاو نمالا ىلا ةيسنلاب هنا اوفرعت
 نيلوؤسملا ةقادص ىلع دمتعت نا اسنرف تعاطتسا

 اذه شماه ىلع ليقو ..مهنواعتو نييرئازجلا
 .تامدخلا نالدابتت رئازجلاو سيراب نا باطخلا
 اهنئاهر عوضوم يف ةيناثلا ىلا ةجاح يف ىلوالاف
 حيتافم ةفاكب كاسماللو نارياو ةيروس نيب سمخلا
 وا طسوالا قرشلا نم ةدفاولا ةيباهرالا تاكيشلا
 سيراب ىلا ةجاح يف رئازجلاو .يبرعلا برغملا
 لكش يف ,نضتحت يتلا ةرجاهملا اهتيلاج ةيقارمل
 هذه زومر دحا لتقمو .هلب نب دمحأ راصنا .رتعبم
 ذنم .يليسملا ىلع يماحملا ؛سيراب يف ةضضراعملا
 نوكي ال دق .ينيتاللا يحلا يف هلزنم مامآو .نيرهش
 تاقارتخا دعب .ةيلينبلا ةحنجالا عارص نع ادنعب

 ةلجم ىتاكم لافقا نا امك .اهفوفص يف ةداضم

 هزييغتلا» ةلجم مث .ةلب نب اهردصي ينلا «ليدبلا»
  ىسنرفلا مهافتلا ىلغ ليلد .اهناكم تلح يتلا
 يف .رشنلا ةيرح ءىدابم باسح ىلع ولو ؛يرئازجلا
 .فورظلاو تالاحلا ضعب

 ةينما طقف نكت مل رئازجلا ىلا اوكساب ةرابز نكل

 ةرمها ىلا تقرطتو .ةيباختنا اضدا تناك لب .ةيئاقو

 نيذلا توص اصوصخ .يرئازجلا توصلا رييجت
 ةيلوغيدلا» ةحلصم يف .ةجودزم ةيسنج نولمحي
 دعبو .يكارتشالا مصخلا باسح ىلعو :«ةقدظنلا

 .ابقرفا ةدسس ةيئاردتاك ٍْق سادقلا هروضح

 مادقالا» ماما اوكيساب ررك .ةرصنعلا دحا ةسسانمي

 ةدم دنم نوشدعب نيذلا نويسنرفلا مهو .«ءادوسلا

 ١5 مهتماقا ىلع ىضم نيذلا نا ,رئازحلا ِق ةلبوط

 ةميدزع نم ددشو .اسسنرف ىلا حهليماسر ليوحتو

 .رئازحلا ُِق ةلماعلا ةيسنرفلا تاسسسؤملا باحصا

 كنرحت مهلوخت ةنورم رثكا تاءارحاب مهابا ًادعاو

 .ةيسانم اهنورب ينلا تاضهاحتالا ُْق مهتارامتتسا

 5 ا و

 فنعلا ةلآ كيرحت ىلع ناربا مدقت له : لاؤسلاو
 ؟ اهنم ةيساسا تاقلح وا .اهتكدش كبكفت دعب

 عم نماضتلا ةمظنم» تاديدهت ينعت اذامو

 يف .«نييطسوا قرشلاو برعلا نييسايسلا نيلقتعملا
 قالطابي بلاطت يتلا يهو .تاذلاب ةظحللا هذه

 ساقن سيئاو يدعس رداقلادبع حارس

 .نيرخاو نايجديبراغو

 :ةيناردالا ةكرحلا ةيوعض ىلع :سيراب يف غمجي نم
 بقعت يف ةينمالا ةزهجالا حاجن دعب .لخادلا يف
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 ةمظنم» نا نم مغرلا ىلعو ..للستلا تاراسم

 تدعوتو ,اسنرف ف نحاس فيصب تدعو «نماضتلا
 :تافعاضملا نم ايسنرف فوخ ال ناف .يناجملا لتقلاب
 امدنع ايعقاو ناك اوكساب ريزولاو .قباسلا يف امك
 تايلمع نم ىانم يف انسل اننا .هييوبمار يف لاق
 نيلقتعملا عم نماضتلا ةمظنم نا ًاصوصخ ةديدج
 .اهدوعو امثئاد تزذفن نييسابسلا

 .سأر الب حبضا باهرالا اذه نا كردتسا ةهنكل

 ةكبشلا نا نورخآ نوينما نولوؤسم ظحال اميف
 ىلع :ككفت مل يضاملا ريمتيس / لوليا يف تبرض يتلا
 رئاودو .ةمئاق تلاز ام ,ةيتحتلا اهتينب لقالا
 ءارو نيمئاقلا ةيوه تمسح ةيئاضقلا ةطرشلا
 0 عم كلذ ٍِق ىكتلت يضو ٠ - هيج ةمظنم»

 - داضملا سسحتلاو نسسحتلا  :ىضارالا ةيقارم

 7 اهرصانع يمتند :ةيمالسا ةيفلس تاكيش ماهتا

 بزح» فارشا يف ةرشابم نولمعيو .برغملاو سنوت
 رسزو نا ددرتو .ايناريا رطؤملا .ينانبللا هللا

 نييرئازجلا نيلوؤسملا ىلع ضرع يسنرفلا ةيلخادلا
 دكآتو .«نييفلس نييباهرا١ ىلا ةدئاع ءامسسأ حئاول

 .هتدوع دعبو .رئازجلا يف اضيا نويولطم مهنا نم
 دعب .دودحلا جراخ ىلا نيدورطملا تانيع ترتاوت
 ةيئاردالا ةكيشلا ىف مهرود ىل اع ةعطاقلا ةلدالا توين

 دقو . درطلا ةشرو رمتست هنا عقوتملا نم نمو .ةيفلسلا

 باقلا ءارو ءيبتخت .ةريبك ًاسوؤر لاطت
 ةريخالا تاعاسلا تاقيقحت تفشكو .ةيسامولبد

 ةيادبلاو . باهرالاو تاردخملا نيب ةيناريالا ةجوازملا
 :وليبيتنوف ةباغ ف نييوريهلا نم مارغوليك ١١ تناك
 + ماه ءوجل دعب ؛تاوطخ عيبتت دقو

 ' .كنرف نييالم ةيئامث ىلاوح ةطويضملا تاردخملا
 ؟ تاردحملا يبرهم باهرا ها اذإ يقلس باهرا

 نم رثكآو .نونف يناريالا نوذجلا نا يف كشال
 اهيذغت ةيلود تاردخم ةكيش نع ثدحت ريرقن
 ندع.ىلا اهتبكلم ةدئاعلا :ءةيناردالا قتسفلا ةسسؤوم

 ابوروا يف ةيساسالا اهتيلثممو , نييناريالا يئالملا نم
 راتس وعدملا اهيلع فرشيو .انييف يف ةدوجوم
 يزورون ميرك اهيجورمو اهئالمع نمو .يشيتمخب
 هاجنا يف اهلامعا ةعقر تددمو .اين يىلامك دمحاو

 يف تاباصعلا تاكرحو وريب يق عيضحلا بردلا ةكرح

 ةيركسعلا ءاتيا» ةمظنمي تطيترا اهن امك .ايبمولوك
 ليماتلا نييلاصفنالاو ينابسالا كسابلا ميلقا يف
 ةقيرطلا هذه ىلا ىلالملا اجلو .ءارمحلا ةيولالاو
 نم ٌرف يذلا يناردالا يساموليدلاو .مهباهرا ليومتل
 ةمثو .لاجملا اذه ْف ؛ةكرحتملا ةطفادلا ناك سيراب

 ةيفيكب قلعتي باوج ىلع ةظحللا ىتح رثعي ال نم
 ىتح .ةيسنرفلا ةكبشلا نم ةيناريالا ةكمسلا للست

 «بورهلاب ءاحيالا ٠ نا لوقت ةيضرف طقسبي ال نم نا
 نال :ةيمسر هبش ةفرعمب يجروج ةقش يف طقس
 نيب ديدج نم نئاهرلا برح لاعشا ينعي هلاقتعا
 يكل ادهج نورخدي ال نويسنرفلاو .نارهطو سيراب
 يناريالا لاقتعالا ليل نم ةسمخحلا مهونطاوم دوعي

 .ليوظطلا

 ردزم ضاير
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 ىفيسوما ارت نيلرب يرطش ني ما
 هو ا ا و للا

 «كورلا»
 000 و ورا اسس

 ةينامللا ةدحولا رعاشم رهفب '
 ل فل ا ضل ل ا ل يي ا ب

 «دحوتت نأ صياقلاو ..لاو نا بحت ْ شدتلالرن رأزكم ناكبر
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 ا يوعسسو اجلا تاور جت“ ها دوو وول جدااا اا

 يموي لكشب روليتت يحلاو :نآلإ ةظوحلملا رطاخملا

 ودنب كلذلو .ليقتسملا ْق ةيبرغ تادالود .نحاس

 اهتارشؤم ةعياتمب ةريخالا نيلرد ثادحا لوانت

 ةرماغم ودبي :اهليلحتو ةديعبلاو ةنهارلا اهتالالدو
 يرورض نم رثكأ هنكل ءيشلا ضعب

 ؟ ىرت اي ثدح يذلا امف

 .بابسسسوومت روسو »ب زج دوز و وج دوو اا ةووربتا“

 دعس وددت قير تلو

 نيلرب يف مايالا هذه يرجي امع ةباتكلا
 ةقيقح ىلع تالؤاستلاف .ناجنف يف ةءارقلاك
 .حطسلا ىلع وفطي ام اهنم نسلو :تادحالا

 : فاطم

 200 - ]نان نان يفلت: نه خلت ا: -



 ادانتسا برغلا يف ةدئاسلا تاياورلا الوا لقننل
 ةطحم ىلع تفطظ ىتلا ةيمالعالا ةسايسلا ىلا

 ةانقو «ثاير. ةيبرغلا نيلرب يف ةيكريمالا ةعاذالا
 فحصلا ىردك ريراقتو ىلوالا يناملالا نوؤيزفلتلا

 يناملاو ةيبرغلا نيلري يف ةرداصلا ةيمويلا
 .ةيداحتالا

 نم فالا ةعضب نا لوقي تاياورلا هذه رهوج
 موي تعمجت ةيطارقميدلا ايناملا ةبيبشو ةينف
 ف يراجلا وينوي / ناريزح ه فداصملا ةعمجلا
 برقلابو «نوفزيزلا لالظ تحت» ندنل ردنوا عراش
 نع ةيقرشلا نيلري لصفت ينلا غرويبندنارب ةباوب نم
 يقيسوملا ترسنوكلاب عاتمتسالل :ةيبرغلا نيلرب
 .ىوب دفين د يكريسالا كورلا ىسدقمل

 4 و!| تامادصلا

 ىلع اهتلمح اهفواخمو نمالاو ةطرشلا ةزهجا قلق
 رجاوحلا عفدو ةياوبلا برق ةمرحملا ةقطنملا عيتسوت

 .ندنلردنا عراش قمع ْق ردكا ةفاسم ىلا ةيديدحلا

 تسداك ينلا يوب يناعاب نذلتلا ةيوعصضص ينعي امم

 ديازت عمو .رياغم هاجتاب اهلمحت ةيقرشلا حايرلا
 لوانت يف مهضعب طارفاو .نيبجعملا روهمج دادعا
 ىشايملا كاكتنحالا ةلاحو .ةنلوحكلا تابورشملا

 يتلا ىل والا تامادصلا تآدب ؛ةطرشلاو نمالا لاحرب

 .ةيسايسلا ةرهاظتلا هبشي ام ىلا تروطت ام ناعرس

 ةقطنملا عسوت نمالا رئاود . ديدج وحن ىلع عاضوالا

 . تفعاضت قلوب ديقندب نيبجعملا دادعا .ةمرحملا

 اهاوسس ام لع ىغطت ةدحولا رعابشم ناملالا

 وكلا نيرا“ هلجدذانات - 1

 ١5١ ةوقب توص تاربكم تبصن ةيبرغلا نيلرب
 وحن ميمصت قباس نع اهتهجوو .لقالا ىلع .تلوف
 نم تحيبص)١ تامادصلا .ةنيدملا نم يقرشلا عطاقلا

 ةراقسلا ماماو .تاراعشلا كلذكو ديدح زرارط

 ةهجلا ىلع راتمالا تائم دتمت ىتلا ةيتايفوسلا
 تافاتهلا تعفترا ندنل ردنأ نم ةيناثشلا

 ةلازا بجحب» و ؛فوشتايروغ ..فوشنايروغ»

 لاقتعال نولخدتي نمالاو ةطرشلا لاجر «غربتيورك
 ُِق رساطتت اهريغو تريلا ينانق .ةضرحملا رصانعلا

 نيد زديمتلا ةنوعصلو ..ينوفزدزلا عراشلا ءافس

 يسارع :ضعتي ضرعت .يبرغ يناملاو يفرش ىناملا
 تادد اذكهو .فنعلا ىلا ةيداحتالا اينناملا

 لاز امو .نيلردو نوب نيب ةلدابتملا تاحاجتحالا

 .براغلا ىلع ليحلا

 لدفلا دودرو تاشلحلا

 اهنا ذإ تاياورلا هذه ماما اليلق كلذ عم فقوتنل
 صوغلا لواحنلو .ثدح ام تاعاقف ريغ لؤوامتت ال

 .اهقامعا ىلا ناكمالا ردق

 1/ موي رهظ نامرلاو .ةيبرغلا نيلرب ناكملا
 ىلوالا ةلهولل أدب ثدحلا .مرصنملا ليربا / ناسين
 ةقطنملا ملسي ةطيارملا تاوقلا دئاق : يعيبط نم رثكا

 نم نكييبد ةيبرغلا نيلرب ذدمعل ةمرخملاو ةلتحملا

 ريخالا ءزجلا لمشت ةقطنملا هذه .ىحيسملا بزحلا

 دنع يهتني يذلا وينوي / ناريزح ١٠7 عراش نم
 خيارلا رقم ماما دتميو .ةيبرغلا اهتهج نم .ةباوبلا

 ناكمالاب نكي مل حيراتلا اذه لدبق .ثلاثلا يرلنهلا

 ةيناطيردلا تاوقلا ريغ ةقطنملا هذه مدختسم نا

 اهناف نآلا اما .راوزلاو حاوبسلا تاضائو .ةلتحملا

 ةحاس نوكت نآل قوب ثادحا تفشك امكو :ةحشرم

 .يزارفتسا عباط تاذ ةيسايس تاطاشن

 ةيبرغلا تاعاذالا تزكر عوبسا نم رثكا لبق
 ايناملا ف ةلئاع لك ىلا لصت ينلا نويزفلتلا جماربو

 بابيشلا بويحم تريسبتوك ىلع ةيطارقميدلا

 ةريشمو ةقبقد ليصافت لقنت تناك .فوب يبوروالا
 ىلا ةوعد اهنا يحوي امد :ةينفلا ةليللا هذه نع

 .اهب عانمتسالل ةيقرشلا نيالريب ةيديش

 ةيلاحلا اهتافعاضمو .ةيلمعلا هذه تدقوت

 رثكا تسيل يف وب ةيسما نا داقتعالا ىلا ليمن انلعجت

 ةيلعافلاو ةيويحلل رابتخا نولاب وا ةيلوا ةفورب نم
 ١7 عراش نم ءزجلا اذه اهب عتمتي يتلا ةيسايسلا

 ناكس ىلع يئاعدلا ريثآتلا راطا يف وينوي / ناريزح
 داقتعالا فسؤملا نم نوكدسو .ةيقرشلا نيلرد
 ةدحسسملا تادابقلا طابسؤوا ُِق ةيرجتلا هذه حاجنب

 سككتتس يتلا ةءاندلا ريغ راثألا بيسب ةفرطنملا

 ايناملا رتوتلا مدعو جارفنالا دوهج لمجم ىلع
 دلانور يكريمالا سيئرلا لصي امدنعو .ايبرواو
 تاعاسلا ةرايز يف يراجلا ناريزح 1١ موي ناغير
 بوت كلا اهيسينسأت ةيبسانمب ةييرغلا نيلرمل عبرالا

 ةصخملا هتملك ءاقالل صضخ يذلا ناكملا نوكيس

 نوكت نا عقوت نكميو . غرويندنارب ةباوب ىلع ةلطملا
 لفكت ىلعا ةردق تاذ ةرملا هذه توصلا تاربكم

 .ةيقرشلا نيلرم ف نذا لك ىلا هباطخ لوصو
 ركذتنل ؟ نم ةحلصم فو زازفتسالا اذه لك اذامل

 يف رابكلا عيبسلا لودلا يلبسارمل ناغيبر دلانور هلاق ام

 ' ةيقدنيلا عامتجا ىلا هترداغم لييبق نطشنشاو

 .«دحوتت نا بجي ايناملاو ءلوزي نا بجي رادجلا»
 غروبندنارب ةباوب برق مالكلا اذه لثم ددربس لهف

 ْف ةليبنو ةقداص نوكت دق فطاوع نم هريثي ام مغر
 .ةمسقملا ايناملا ينطاوم سوفن

 تائنمتلل ناكم ال يلو دلا يسايسلا فرصتلا ُْق

 ريتوتو زارفتسالا ريغد ينآن ل يذلا فطاوعلاو

 ىف ىرج ام ناق كلذلو .ةنهارلا ةيئانثلا تاقالعلا
 امنا ,البقتسم ىرخا ةرم يرجي دقو .ةيقرشلا نيلرب
 .ةحضاوو ةرشابم ةيسايس تاياغو عفاودب طينري
 تارابتلا لاقتنا ةلواحم .اهتمدقم يف وا اهنيب نم
 عقوم ىلا ةيناملالا ةسايسلا يف ةفرطتملا ةينيميلا
 يناملالا سيئرلا ةرايز نود ةلوليحلل .موجهلا
 اذه لالخ .ةيداحتالا ايناملا ىلا ركينوه يطارقميدلا
 يداحتالا يناملالا سيئرلا ةرابيز ىلع ريكعتلاو ماعلا

 عضوو .لبقملا زومت / ويلوي يف ةعقوتملا وكسوم ىلا
 ةيناكمالا هجوب ةنكمملا تابقعلاو ليقارعلا لك
 ةحلسالا ةيقافتا ىلع عيقوتلل انهار ةحاتملا ةيعقاولا
 يتايفوسلا داحتالا ند ىدملا ةطسوتملا ةيوونلا

 .ةيكربمالا ةدحتملا تامالولاو

 نم اهبيلع قوديبام مغر ةريخالا نيلرب ثادحا

 اذه نم اءزح الا تسل .ةرهاظ ةءاربو ةجاذس

 هلعج رماغملا ايناملا نيمي ديري يذلا كييباروملا
 ةيلودلا تاقالعلا يف ةدئاسلا وا ةدحاولا ةقيقحلا
 .ةدهارلا

 "؟3 _ادهزلا/ ناريزح 5١4 ١5 ددعلا  ةيبزعلا ةعيلطلا
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 نهكتلاو سقطلا لاوحا ةسارد ملع يف
 ءاربخلا قفتي وجلا يرتعت يتلا تالدبتلاب

 ءاجوهلا فضاوعلاو ةعبوزلا مايق نا ىلع ( :٠
 ادبي ةقيقد ةرشع سمخ قرغتسد اهنع ةمجانلا
 نوكسلا ىلا حيرلا ليمتو توفخلاب كلذ دعب ٠ اظرف

 :مظتنم سفن فانثتسا يف ةعيبطلا اهدعب عرشت

 .مهتازاسح ءاصحاو مهتويب ميمرت يف .نوباصملاو
 :اسنرفل ىنرغلا بونجلا هقرع ام طيضلاب اذهو

 موي ةريهظ ..نيتيكالاب» فورعملا ميلقالا يف ةصاخو
 تبا ةيسنرفلا ةعيبطلا ناكلو (57/1//1981) دحالا
 ماما يدجلاو قعاصلا اهروضح نع نلعت نا الا

 ةعبوز تدلو يتلا ىرخالا ةيسايسلا ةعيبطلا
 .ةلفاكتملا ةمكاحلا ةيبلغالا سقط تقرخ ةقباس
 اهفصع نا ذإ ةعياتتم مايا ةسمخ ةدمل تلصاوتو

 ءاثالثلا موب نو يدبيتام رصق نم قلطنا يذلا

 تدسلا ةليل الا هعجارت أدبي مل )١19817/5/5(

 نيمالا فقو ثيح سوجيرف ةدلب يف (19417/5/5)
 .لصفلا ةملكلا نلعيل يروهمجلا برحلل ماعلا

 زهت ةعيوزلا تقلطنا نا دعب لصفلا لوقلا .لجا
 لك نم تلخلخت يتلا اهتموكحو ةيبلغالا ناكرا
 دادم اهعم لاس ةريغص ةلمج اهتجيه دقو بناج
 نم تاحيرصتلا نم راعسو لب حايص اهبكاوو .ريزغ
 يتلا كلت .ةربغصلا ةلمجلاب :الوا أادينل .ةهمج لك
 عم :ناويول» ةلجم اهترجا ةفيحص ةلياقم يف تدرو

 بزحلل لوالا لوؤسملاو تالاصتالاو ةفاقثلا ردزو

 اق ةاريزحا:8:7516 نوعلا'ىةيبرعلا ةعيلطلا ا[ '؟

 يكارتملالا سيّئرلا سنلو نكاستلا .ةيرحت ددبت نهنلا تافالخ
 ف رق اسنرف مكح قحتسن ةيصخشك عفنرن نارنسم مهساو

 ةسائرلاو ةطلسلا ةيجيتارتساو ةيلوؤسملا كيتكت نيد راتويلو كاري ةكرعم

 ا دق

 خيراتب رداصلاو ,راتويل اوسنارف ديسلا يروهمجلا
 كاربشل ايلاوم تسل انأ» : راتويل لاقت 5

 يىروهمجلا بزرخلل ةيسنلابو (::-) راب نوميزل الو
 قا راب ةدئاسم اما : امهل ثلاث ال نافقوم كانه

 ةدعبتسم ةثلات ةيضرف لكو .راتويل اوسنارف ةدناسم
 الئاق هحيرصت باشلا يسايسلا ققديو ..ةيلك
 194/ تاباختنال يسفن حشرا نا تررقام اذإ يننا»
 بهذاآسف ذئدنعو ؛بختنا نا لحأ نم كلذ لعفاسف

 ..لعفا فدك فرعا انآو .ةباهنلا ىلا

 اهزارغنا يف ربالا لثم اهنكلو ؛ةبضتقم تارابع
 لآ جانحت يهف اذلو .يكاريشلا يسايسلا دسحلاب

 ةعيوزلا دادتما كاردال هنم صانم ال ريسفت ضعب
 .اهتوارضو

 ةمرلا ةدازد

 ديسلا يسنرفلا ءارز ولا سيئر ناك نيعوبسا لبق
 ميلقا ةمصاع «ناور» ةنيدم يف رضحي كاريش كاج
 تاسيدقلا ىدحال ةينيد ةبسانم ىدنامرونلا
 ةدمع ين وناكول ديسلا نم ةوعدب كلذو .تايسنرفلا
 يسندرغلا داحتإلا بزحل ماعلا نيمالاو ةنيدملا

 راكسيج قباسلا سيئرلل يلاوملا ةيطارقميدلل
 اهيف ربع ةصرف ةقيقحلا يف .ةبسانملا تناك .ناتسيد
 لجأ نم عمجتلا) كاريش بزحو يوناكول بزح
 فرطتملا نيميلا رايتل امهتهجاوم نع (ةيروهمجلا
 ضعب ميماقل ةريخاإلا ةرثفلا ف ىعسي يذلا

 د 1

 ةمدخل ةيسنرفلا ةينطولا زومرلاو تاراعشلا

 ىلع :كلذك .توطنا ةيسافملا نكل .ةمولعملا هفادها

 هيشي ام نالعإو اياونلا نيسح راهظا يف ةبغر
 ؛:نيدراكسيجلاو نييكارتشلا نيب ةلماكلا ةحلاصملا

 ناجح حجن يذلا فلاحتملا نيميملا فص ةدحو زارباو

 .هناكرا ّه يف .فرطتملا ينيميلا ميعزلا نيبول يرام
 نبب ,رمتسم رازتها لالخ .مدتحملا عارصلا بناج ىلا

 .ادوجوم ناك ريخالا اذه نا لاحلاو ءرابو كاريش
 ةسلج فو .يدتئامرونلا ةمصاع ْف .اضيا

 ءافصلا نأ ىوس امهئاقل نع ملعب هلو :نالحرلا

 ناب كلذ دعب .ليقو .ددهع قياس ىلع داع امهنيب

 نم مايا ةثالث دعب .ةييلغالا فوفص تمع ةحهنلا

 عم ةعيوزلا تقلطنا ةيسايبسلا ةيارقلا هذه ءاقل

 هل ةمهم ةياهن يف ةرئاطلا نم ةفاقثلا ريزو طوبش
 ترشتنا دق هالعا تارايعلا تناكو :نايانلاب

 ءاثالثلا مود ُِق .مسشهلا ُِق ناخلا امك تلعتشاو

 .ةداع .سيراب ةدمع هيف يقتلي يذلا مويلا .روكذملا
 ىلع ةيبلغالل ةيسايسلاو ةيرازولا ةلدكشتلا عم

 اضنا ىعدتسا :نوينيتام رصق يف ءاذغلا ةدئام

 ريغ رما وهو خوبستلاو باونلا سلجم يسيئر

 بتكملا ناك ةعاسب ءاذغلا ناوأ لبقو . .يدايتعا

 راتويلو كاريش عمجي ءارزولا سيئرل ىتنخادلا

 دنتسلا رجفنس ةرشابم ءادغلا دعبو . .امهدرفمب

 ذإ ةلينقلا ءارزولا سنئرل يمسرلا قطانلا ناودوب

 ةفاقثلا ريزو نا ربتعي نوينيتام رصق نا نلعي
 ران ججؤي ذإ ةلينقلا ليتف لاعشا نع لوؤسم
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 سيئر حيشرت نم هيلع ديزم ال ةضراعملا نم اققوم
 عوضوم حرطو .ةيروهمجلا ةسانرل ءارزولا
 ةداعإو .اهناوآأل ةقباسس ةرتف ىف ةسسانئرلا ةكرعملا

 راب نيب .ًاتقؤم .هنع توكسملا سفانتلا كيرحت
 نا ديري ام نلعا ريخالا اذه:برح ناو اميس كاريسو
 رخا لالخ ددصلا اذه ىف ىئاهن فقومك ذخؤي

 لبق سيرابب ةضايرلا رصقب هدقع هذعاوقل عامتجا
 بزحل يسايسلا لوؤسملا هيف حصفاو عيباسا ةثالث
 نع نوبوت كاج ديسلا ةيروهمجلا لجأ نم عمجتلا
 يغيني ةيسيئرلا ةكرعملا نآب الئاق هبرح يأر
 حشرم زوفو مكحلا ىلا راسيلا ةدوع دض اهضوخ
 نييكاريشلا ناف مث نمو .ةسائرلاب يراسي
 ةيناثلا ةرودلا يف لماكلا نماضتلا فقوم نوذختيس
 حيشرملا حلاصل نوكيب ةيسانرلا تاياختنالا نم

 حضاوب ديفي اذهو .زوفلل ةيلها رثكالا ينيميلا
 رفوت ام اذإ ةلوفكم ناي ديسلل مهتدناسم نا ةرابعلا
 .عقوملا اذه ىلع

 ردو ردبالربق
 امف .ىرنام ىلع جوتفملا يضارتلا اذه ناكااذإ

 فارطالا دحا يروهمجلا بزحلا ميعز لعجي يذلا
 اذهب نانلا حتفي نيميلا فلاحت ْف نييساسالا
 ةلفاكتملا ةيبلغالا ميعز تكاريش ىلع رارصالا
 .ىلغإلا هلوؤسمو

 ام لكو ؛:ةسايسلا يف ةجاذس ال .لاؤحالا عيمج يف

 ام وهو .نيمختلل لاجم ةمث سيلف ةرشابم فدهلا ىلا

 - واوا" ورز يعن دن - 08

 ينيميلا قيرفلا لك هعمو اديج سيراب ةدمع هيعب
 عارسالا يه ةديحولا ةيناكمالاو .ةمقلا يف يسايسلا

 رتب نمثب .نكيل رمالا ىضتقا اذإو .فيرمفلا فقوب
 هبزح قيزرف راتويل معزتن) ينيمتلا دسجلا نم وضع
 بزحلا رفوتتو .ءارزو ةينامثب ةموكحلا لخاد
 نيسمحو سمح ىلع ناملربلا لحاد يروهمجلا

 ناسحتتالا ْق يسدنر ليصف وهو .ايبايث ادعقم

 ةئس راكستجح هيسسنا ىذلا .ىنيرقلا ىطارقفيدلا

 طسولاو .يوناكول ةعومجم بناج ىلإ
 راسيلا ةعومجمو يعامتجالا يطارقميدلا
 ميسا قظاتلا رجف:دقل ,نذإ املق, (يطارقميدلا
 هد ىلدا يدلا حيرصتلا ٍْق ةلينقلا ءارز ولا سئر

 ةاوحفو ءاتالخلا مويل ىرازولا عامتجالا بقع
 هتيلوؤسم لمحتي نا راتويل ديسلا ىلع نا راجياب
 نيب طلخي ال نأو ,تالاصتالاو ةفاقثلل ريزوك ةلماك
 ةرازولا : يسايس بزحل ميعرك هعقومو بصنملا اذه
 وهو .راتخي نا .نذإ .هيلعو .رخا ماقم لاضنلاو ماقم
 ام كاريش كاج ديسلا نا ديكالاو ...راتخي نا يف رح
 وا يلاعفنا طغض تحت ليثملا اذه نم رارق ىلع مدقأ
 هتداعاو قاعلا ريزولا ؛بيذهت» ف ةبغر الو .يجازم
 ةيجراخلا ةراجتلا ريزو عم لعف ام ريظن .فضلا يلا

 ] يناهنلا رارقلا راظتناب .نيب نيب تقؤملا رارقلا راكويل

 ناك ريحالا اذه عم حماستلا نا .راون ليشيم ديبسلا

 ةريهشلا هتلاقمو .عمجنلا بزح نبا وهف .المتحم

 ةكرحل ةضهانملا )57/1١//١19417( دنومول ةفيحصب

 رادج قرخت نا نود :ديقلا ملس ىلع تكرحت .نيبول

 هءارزو نا ىلا هبتني نوينيتام ليزن تلعج ةقباس
 مهبازحال نوعيتب مهنآو .هلظ جراخ نوكرحتي اوادب

 درارولا ةطلس هيلمت امب ال اهتاهيجوتب نورمتآيو
 ددهب ناك اذإ ليبقلا اذه نم اعضو ناو ءىلوالا

 لالخ داس يذلا بارحالا مكح طمن ىلا دالبلا ةداعاب

 نم ىقبت ام رخا عيضي هناف .ةعبارلا ةيروهمجلا

 عضو يف ةديشب نحتما يذلا كاريبش ديسلا ةيبه

 ىبايو :يكارتشالا ةيروهمجلا سيئر عم نكاستلا
 ىلع ارداق سيل نم ةيضخشيب نيدخانلا ماما رهظب نا
 امّيس بسانملا هاجتالا ىف ةينيميلا ةنيفسلا ةدايق
 ةيغب .ىرخا رهشا ةعست هنود ربكالا هحومطو
 ةطلس نم ًابولطم ناك لالتخالا نم ديزمل دح عضو
 رّخاآ تدقف الاو ةمارصي فرصتت نا ىل والا ةرازولا

 :رمالا ىدا ول ىتحو .اهفوفص لخاد اهل ةيقادصم
 وضع رثب بيسب اهلماكب ةيبلغالا دسج يعادت يفا
 . دسحلا اذه نم ماه

 ىمرم ىلا ةركلا تلقتنا نوينيتام حيرصت دعب
 راتويل ديسلا ىلا اديدحتو يروهمجلا برحلا
 ةعفصلا ىلا ةفاقثلا ردزو نيكتسد لهف .هتيصعو

 امك ؛هسأر قوس لخدي» و ىقلت يتلا ةيسايسلا
 طبضنملا فظوملا عقومب يفتكيف .ةيراغفملا لوقي
 ام ىوخاسم يف نوكيو هنايصع يف رمتسي ما عيطملاو
 هتوصب ظفتحيل ةرازولا رجهيف ٍدحت نم هنلعا
 الك يف لمحتيو .عزانم الب (يلاضنلا) يساينسلا
 بحسني نأو دبال رارقل ةيمتحلا تاعيتلا .نينلاحلا
 ىلا هدنع دتمي يذلا قفالا يف يسايسلا هلبقتسم ىلع
 بصنم عم يخيرات دعومك هيدل ددحملا ١94165 ةنس

 ؟ ةيروهمجلا ةسائر

 تدبر بعام
 يمالعالاو يسابسلا طبسولاو خانا ةسمخ ى ذم ىلع

 ال وا بهذي : دحاو لاؤس حرط ىلع بوانتي يسنرفلا
 مسرت باجيالا وا يفنلا باوج نيبو ؛ بهذي

 ةمزالا ناف ةموكحلا نم .الثم .يروهمجلا بزحلا
 هب قحتلتس ةلاحم ال هتيصع نأل ةققحم اهلخاد
 لاطت ناو دبال ةمزالاف مهضيوعت عسولاب ناك اذإو
 اوضع راتويل مادام ةفلاحتملا ةيبلغالا لكيه
 تاباختنالاب زاف يسايس لتكت يف هباسح هل بسحي
 / راذآ دعب ةطلسلا ىلا لخدو ةيضاملا ةيعيرشتلا
 هتاذ وه سوردم دقاعت ىلع ًٌءانب ١9/8 سرام
 رصق ىلا نيدقاعتملا لصوي نا ضرتفي يذلا دقاعتلا
 نيدقارملا عيمج ناك اذإ و رهشا ةعضب دعب هيزيلالا
 ككفتلا ةجرد ىلا ةمّزالا لاحفتسا اودعيبتسا دق
 ةيعمجلا لخاد اهتطلس عابضو ةيبلغالل لماكلا

 ديفتسي دح يا ىلا هتفي مل ادحا ناف .ةينطولا
 ,ةعبوزلا هفلخت ماطح لقأ نم يكارتشالا بزحلا
 قاقحتسالا عضو يف روهظلا ىلع ًارداق هلعجي امب
 ةيوسايسلا ةيسايسلا ةلاح نم اسنئرف جارخال

 ةنمزملا اهتامزأو اهلكاشم لحي اهلغشو
 اهينجيس ىربكلا ةدئافلاف يلاتلابو .ةيصعتسملاو
 هذه قوف هسفن عضي يذلا .نارتيم سيئنرلا
 كرف نم هسفنب ايري هنا لق وا .اهعيمج تافالخلا

 رثكاف رثكا مويلا عفترت هظوظحو نارتيم .اهروشق
 يذلا .ةيناث ةرودل دالبلا مكح قحتست ةيصخشك
 لك هنم لانو نكاستلا عضو عم فيكتلا يف حجن
 تناك ىتلا ةيقيقحلا نكاستلا ةمزا اميف سساكملا
 فلاحت فوفص يف ثدحت اهارن حاحلاب ةعقوتم
 ! ةيبلغالا

 ب8 امف ةفاقثلا ريزو ءاقب ةلاح يف تاضارتفالا اما

 722 ا تاج 01.352 ةدفلا تةنبرهلا :ةفتاظلا



 ةعفسلل نوروومجلا ناريخ اهبلقا سلو ءاهرتكا وج
 ةرتف يف ةيديميلا ةيخانلا نيب اهيلع اولصح ينلا
 نم نولمأي ناهرل ةركبم ةراسخب ةرماغملاو ,ةدودحم
 ىلوالا ةيلارببللا ةوقلا ىلا .العف .اولوحتب نا هئارو
 .اسنرف يق

 يرازولا هبتكم راتويل فاع كاذو اذه نبب

 نلعي نا ىلع رواشتلاو لماخلل ةولخ ىلا فرصناو
 .هبزح سيسأتل ةرشاعلا ىركذلا يف يئاهنلا هرارق
 رصانع نيب ًاعماج يا .نيب نيب رارقلا ءاج دقو
 .ًاعم باجيالاو بلسلا

 ةييدتم نع كفي نل حدطلا باشلا ضاتسلا#
 يأ .مالكلا ةيرح نع ىلختي نل هنيع تقولا يف هنكلو
 ةمزالا نا لاقيس . بزح ميعزك يلاضنلا هرود ةسرامم
 يفالتل .لدبتلل لباق وا لدبت ءيش الف مث نمو .يه يه
 سمغ ىلا هاكرشو راتويل دمع ةقرافملاب ساسحالا

 .نا يف دانعلاو ميلستلاب ءيشت تارابع يف رارقلا
 ةموكح معدل نكلو كاريش لجأ نم سبل ءاقبلا
 دقاعت ىلع نينم فلاحت نم ةلكشم هذهو ,ةيبلغالا

 ىقلد ال دقاعت لكؤ ٠ افلس ةددحم ةيينابس تاناغلو

 راتويل دنعو . دحاو فرط نم ال نيعقوملا نيفرطلاب الا
 نا امك .ًاتاتب ةموكحلا تدجو امل هيزح اال ول هنا
 وهو عيمجلل ةلوفكم نوكت نا يغبني لوقلا ةيرح
 حسشرملا نم فقوملل ةبسنلاب اما .اهنع ىلختمي نل

 نكمي ال يروهمجلا بزحلا ناف ادغ نيميلل يسائرلا

 .ةبعللا فلتي نا
 . لمحت ةيقريب كاريش كاج بدحي رارقلا اذه ةادغ

 هريزو هذختا امب طيتغي وهف : يناعملا لك .اهرودب
 همعدو ةموكحلا يف هئاقبب بحريو ةفاقثلا يف
 لمعلا ىلا فارضنالا ةيمها ىلع دكؤي هنكلو ةيبلغالل
 لمعلا طبضو ماجسنالا قلخو ءيش لك لبق يرازولا
 يذلا كولسلا وه اذه نوكي نا يف لمآيو .كرتشملا
 ١ .ًادغاصف نآلا نم عبتيس

 نينيانسلا نياقلعملا لعج ام وه طارتنشالا اذه

 ميعرلا ريز ولل ةلهم يطعي سيراي ةدمع نا نولوقي
 ةمداقلا ةليلقلا عيباسالا يف ًاحوصن هبوت بوتي يك
 ىف تاحبرصتلا قالطا ىلا ىنا..2هنغ» ىلا داع نا اما

 نياهئاق نويقيفام ةطخل ءيواذم لكشيو: اجت لك
 ام يه اهتاذ ةيذيذتملا ةجيتنلا هذهو .هتلاقا ىف ددرتي
 ,ةياهنلا يف ةمزالا نأب جاتنتسالا ىلا نيدقارملا عفدت
 كرت اهيفرط الك ناو :بولغم الو بلاغ نع رفست مل
 .اهناو ؛ءشير نم هل ىقبت ام وا هشير نم اًئيش اهيف
 لازت ام .تدهش يتلا ةيرسقلا ةياهنلا نم مغرلاب

 يضقني نا امو ءاير و سايتلاو تمصب نكل . .ةحونفم

 .مداقلا يساسسلا فيرخلا روهش لحتو فيصلا

 يف رجفنت ىتح ةيسائرلا ةيباختنالا ةلمحلل ءيهملا

 يف ماسقنالا ةحرف فئاتست كاذ ذإو اهرهاظم ىوقا

 اهناف ذئنيحو هل ريظن ال لكشب ةيبلغالا فوفص
 نآلا نم اهعباصا قرحت رانلا نا لب .رانلاب بعلتس
 اميف اريثك اهنيب لطي مل نكاست ميشه يف لعتشتو
 دعب ةصاخو .لفاكتلا لك ةلفاكتم ةيكارتشالا ةرسالا

 نم ديزم ىلع لاثملا اذه اهدعاسيسو .ليل رمتؤم
 .بيرقلا اهسما نم اهدغل راثت يكل فصلا ةدحو

 ي واوزلا ناميلس

 اة ناريزح ه5 درعا -ةييرعلا ةفيلطظلا +7 5

 لما تفاضتسا وتلا نار

 ل اع ةنس قرع
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 يدعسلا ديعس .دذ / نيلرد

 لالخ اهتفاضتسا ىربك ةنيزم
 يهو ةيسوردلا ةمصاعلا مرصنملا عوبسالا |(

 .اهسيبسات ىلع ةنس ٠١٠ ىركذبي لفتحت 57

 غروبماهو وكسوم ىلا يكازاكانو اميشوريه نمو

 رئازجلاو دادغبو نامعو تئوكلا نم . .انديفو

 ءاج .يهلدوينو ابابا سيدأو يراره ىلا :ةرهاقلاو
 ىف ةيرصعلا ندملا ربكا وظفاحمو مضاوع ءانما
 ءايحا ةبرجت ىلع عالطالا فدهب سمخلا تاراقلا

 نيلرب ديدحتلابو .؛ةيناملالا نيلرب ةيصخش
 ةيناثلا ةيملاعلا برحلا نم تجرخ يتلا ةيسوربلا
 ةكوهنم ةرمدم

 ملحلا ةزانج خيراتلا عيش ١1145 ماع فيص يف
 اهغولب لبق ماع فلالا ةيروطاربما ءانب يف يرلتهلا
 اباحضلا ددع نا نم مغرلا ىلعو .دشرلا نس
 لاتقلا تاهبج فلتخم يف ناملالا ىرسالاو نيدوقفملاو

 19017: اا داق":لاللك - ةلالا- :. نقتل" لقا

 انقل مس أوعل :
 و

 ةمهم نا الا .نيلزن يبطاوم ءايخا فاعضا زواجت
 ةلد وطلا ضوهنلا ةيلمع يف ىل والا تناك اهئانب ةداعا

 يتلا بعاصملاو نيلرب يلاها حافكب ةئيلملاو ةدقعملا
 .اهوهحاو

 ةمصاقعلا ةوسن تضهن ىلوالا ةلحرملا يف
 تب ةلواحمو :ضاقنالا عفر بجاوب ةيسوربلا
 .تالصاوملاو ءاملاو ءايرهكلا تاكبش يف ةايحلا
 ةوسن» نهرابتعاب يناملالا خيراتلا نلخد اذكهو
 ايناملا تاهما نم ليجلا اذه ىلع قلطب امك «ضاقنالا
 انه لذبت ةرابجلا دوهجلا تناك امنيب .اهتايتفو
 ةيعانصلا ةدعاقلا قلخ ةداعا ليبس يف كانهو
 ةيلمع تأدب .اهكتيسرتو ةيداصتقالاو ةيحاتنالاو

 رامعالاو ءاندلا ج جمارب ربكا نم دحاو ذيفنتل دادعالا

 .ملاعلا يف ةحومطلا

 ضاقنا ىلع ًايجيردت ةديدجلا نيلرب تلح اذكهو
 ملو.لالطألاو مالظلاو حابشالا نيلرب :ةميدقلا نيلرد
 يف ةيناملالا ةيكارتشالا ةلودلا ةدايق ناهذا نع بغت
 كوتسور نم دتمت يتلا ةيتايفوسلا لالتحالا ةقطنم

 51-24 111 ندر: لكلب: ع
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 داي 7-3 مف

 نان ا

 نترحلا رامهد دعب ةامكلا ةعابض نبل 9
- 

 لوز نمو .ابونج تاتش سكرام لراك ىلا الامش
 ةيمهالا .اقرش غروبيدغام ىلا ابرغ تروفريإو
 ءانبلاو ةرامعلا نف عباط ىلع ظافحلل ىوصقلا
 .:تحيصا .رشعلا تاوسسلا تراقب ام ذنمو يسورسلا

 دقو . يناملالا يكارتشالا يعولا رهوح ةقيقحلا د ذش

 هباطخ يف كارك دراهريا نيلرب ةدمع اهصضخل

 ىربكلا ندملا يظفاحمو مصاوعلا ءانمآب يبيحرنلا
 يعرشلا ديلولا نوكت نا نيلرب ىلع نا لاق امدنع

 ةنيدملا خيرات ىف يمدقتلا ثاريملا لكل

 رافش تحت دقعنا يذلا نيلرب رمتؤم يف
 ناك ؛بوعشلا ةيهافرو مالسلا ةمدخ يف ةسايسلا»
 يف تلوجت امدنعو .ريدقتلاب اريدج يبرعلا روضحلا

 بلق .نويزفلتلا جرب ةعاق يف ةنيدم 5١" لا ضرعم
 مالسلا دادغب تابحت ينتعلاط .نيدريب ةمصاعلا

 ةرابع يهو .نيلربل رمعلا نم اماع ١١١5 تعلد ينلا
 ةيبهز ةحول رع دزرطملا هسيدلا تامه5 نع

 ,دادغب يلاها مساب ةيزيلجنالاو ءدبرعلا نيدغللاب
 ةراضحلا لباب ةتيروو نا ما لثتمت ىدم سكعن

 - ١ 11 الإا قولا! هانحاز ا: - 5

 برسحلا فورظ مغر عءانسدلا يناسسنالا اهرودل

 .تاونس عبس ذنم ةيناريالا ةيناودعلا

 يذلا عابطنالا نا قارعلا ةمصاع نيمال تلق

 ىف دادغب ةكراشم نع ؛ةيبرعلا ةعيلطلا هتعمس

 .زازتعالا ىلع اقح ثعبي ماهلا يلودلا رمتؤملا اذه
 اييساو اي ؤروا نم نانا نوع دوا نا دويل

 خمجحب اونحوف :ةدعنلا 3 كنيبتاللا اكريسا قا

 تايلاعفل عيفرلا ىوتسملا فو يقارعلا روضحلا

 معنملادبع دلاخ ديسلا ينعطاق انه .هتاطاشنو

 يف ادج ابيط اعقو دادغب ةكراشمل نا دكؤيل ديشر
 رمتّوملا فويضو ناملالا نيلو ؤسملا سوفن

 اهماقا ىتلا ىربكلا ءاشعلا ةيدآم لالخو

 غلابلا هروربس ىلع دكا ركينوه شيرا سيئرلا
 فوقو زردا امك .برحلا فورظ مغر .دادغب ةمهاسمل

 فقو ىلا اددجم اعدو .مالسلاو قحلا عم هدالب

 اميو ةلداعلا سسالا قفو نارياو قارعلا نيب برحلا

 فويض اهنع ربع يتلا باجعالاو ريدقتلا رعاشم
 ةراضحلا ةمصاع دادغب هاجت يىلودلا نيلرب رمنؤم

 ىردكلا خلاعلا ندم ءانما عمجا دقف .ينتدعسا

 .ولواب واسو سريا سنيوبو ويكوط اهدعباو
 قارعلا قح ىلع .لوباكو موطرخلاو تيوكلا اهبرقاو
 ددرت نود اولاق دقف .هتارتو هيعشو هضرا ةئامح يف

 عافدلا ُْق يقارعلا بعشلا قحل معجب : ةنماحم وا

 رارمتسال الو .دهدودح ةيبسسدقو هندم ةمرح نع
 .تاراضحلا دهم دض ةيناريالا ةيجمهلا برحلا
 ..ميظعلا يناسنالا خيراتلا عترمو

 ةيسرطغلا نم اهتداع ىلعف .يلالملا نارهط اما
 اذه لثم يف اهتكراشم نيو اهدهحت عل قاسقناو
 ٍْق اجرح رمتؤملا فويض دحب ملو .يل ودلا عامتجالا
 .مدقتلاو مالسلا ةغل ىشخت اهنا لوقلا

 ْق ةنندم نيعيسو ةثام ءانمأ اهاضما مايا ةيسمخ

 نم ىرخا ةيداملا تاظفاحمو ندم تارادز و٠ ,نيلرب

 يناهنلا كصلا اهيف عقو يتلا مادستوي انهيد
 تاوخل .طرش وا دبق نود ةيزاخلا ادناملا هالستسإل

 ةيناطيربلاو ةيكريمالاو ةيتايفوسلا لالتحالا
 ةيسمرفلاو

 ةيناسنالاو ةيسايسلا ةيمهالا نع اديعيو
 لجأ نم لاضنلا ناديم يف يلودلا نيلري عمجتل
 بايسالا نيب نم نا لوقلا نم دبال مدقتلاو مالسلا
 ندم يظفاحمو ءانما رمتؤمل ىرخالا ةيرهوجلا
 سيركت يف انه بزحلاو ةلودلا ةدايق ةبغر .ملاعلا
 نيلري نوكب قاطنلا غساولا يملاعلا فارتعالا
 :ةيطارقميدلا ايناملا ةيروهمجل ةمصاع ةيقرشلا
 ينوناقلاو يسايسلا اهنيوكت نم ازجتي ال' اءزجو
 يل ودلا

 وا سيللا لبقي ال لكشب ةيغرلا هذه نع ربع دقل
 ايصخش ىلوت امدنع ركينوه سيئرلا ضومغلا

 ةنيدمل 05٠١٠/ لا لين وبلاب لافتحالا ةنجل ةسانر

 ١9/5 طايش / رياربف عامتجا يف دكأ امدنعو .نيلرب

 ىداصتقالاو ىساسسلا زكرملا“ يه ةنيدملا دذه نا
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 ممول . وقمت ةعققا

 . 96ا66- .[مممع

 ] ام ةلطحل 60047 8

 0 يا نول راطقا ٠ ا

 قرش لود :نيضلا

 ل ملا نادلب رئاتسو

 ددعلا ب ةنيزغلا ةعيلطلا ١ نك ا



 لا ةموكحلا ىلا يمسر' . بلطي ينويهصلا .نابكلا ةموكح تمردقت ْ

 دوكجا ةعبرا نع شيتفتلاب اهل جامشلل :ةيلودلا ءئراوطلا تاوق ربع.

 :تحتا ةعقاولا ةينانبللا يضارالا يف يف !اوفطتخا: وأ: اودقف : نييلدت ريشا. 00

 .ةيروسلا ةقفاوملا لاح يف ا ا 1 نراقب نمو . .ةيروسلا تاوقلا
 ل 23 61

 ئارسالا“١٠

 ليحتل نم عم دبوةيروس عم هال يقيني هال نا دكؤي ريم هاش 0

 « يديطسلفلا ليجتلا نكلا لالتحالاب ًاغانتقا رثكا ةلبقملا ةينيطسلفلا لابجالا نوكت
 يوقا لالدعالا ىلع هدر ناك. ةميزهلا ِت ٍتايْيَحو لالتحالا ةرارم ىناع يذلا. باشتلا

 4 ةيليتارعلا ْ ةموكحلا تأادنا دقو. : ةيبرعلا ةنمظنالا ضعم در نم

 2 ًاذهف .ةلتحملا يضارالا ف باشلا ليجلا امهربشتي نيذللا يدحتلاو رطخلا ٠
 0 نادصعلا دوسقي يف , ذلا وهو ةطالمإو ةضيفدلا ي

 3 سا رت موتا 3 ديعصتلو رامتسالا هوي ام ةيمولا ةتيوهل ى !

 ] رمالا ةينيطسلفلا , هرسادس ناكل داج ىلا وشو لحال ٠ : 1 ا

 ظ ] ؤسملا نا ينويهصلا نابكلا يف مالعالل نوغباتملا ظحالب
 0 0 0 ظ : 0 ني ىلدي يثلا ءارآلا اهنع رسغت ةطرو يف نوقراغ ةيف ةيفالثئالا

 دق تافرع رساي ريرحتلا ةمظنم سيئر نا .ةيليئارس 0 2 الي ريزولا وا .زيريب نوميش هتنجراخ ديزوو ا قيس ةموعحلا
 فقولا سكعنا دقو .قباسلا نم ءىوقا رئازجلا: ا ةريشالارستؤلا ذ نم جرخ ١ ٠ .ريثف يرصنعلا ينيذلا فرطتلا ميعز د

  تدعاصتو ةمواقملا ةريتو تدادزاف . لالتخالا تحت نب نيتيطسلفلا ىلع يب مدسلفل توفل رادقمب اوووه عستل
 ا مده 0 هدع# 0 20 0

 بيب لت يف نيدوؤسلا ضعب دقتعم امك: :ةيلفا برحأ را يدؤي دوس عارفا

 : ١ ةمواقملا دغاصت' ماما تواهت 0 5 الا عدرلا ةيرطق

 ةيلبكا ةيليثارسألا» ةفيحصلا راو *وديب ام - : ْ



 ةلاقا لامتحا نوسردي دب يشارسيالا ٠ يذلا ل لييدسبلا دض : ناك ةييحلا هذه. 3

 1 / يدهملا قدامصلا هغاص 1 ْ

 0 ل ًاضيا ةمظنملا .تراشأ 0 .دالبلا ْ 1 0 ٍ

 1 ْ تاضقانتلاو تاعارصلا ةدحا دعاصت .| 00

 2 ' مقافتا ةحجيدن ماظنلا ةبيكرت لخا 0 1١

 |  ةمزالاو برحلا نع ةجئانلا لكاستملا | 0 م ا
 طولا امه : 0 ٍإ م + بورسهلاو ةيداصتق قالا : 11 0 0 5 0 !ٍ

 ةديشولا ةلداقملا ليش

 نايكلا اميقت نأ لبق .ةينويهصلاو ةيلايربمالا ططخ نم[ 1
 ةركاذ ؛نمزلا عم .ايغلت نا :ةيبرعلا نيطسلف ضرا ىلع ينويهصلا

 .هقورع يف ضرالا روشنو .همد ثراو ,ينيطسلفلا يبرعلا ناسسنالا | | ٠
 لام .ءاقنلا بايبسأب ةيلابريمالا ىوقلا هتدفراو ٠ .نابكلا ىوتسا املف

 هاركالاو عارجالا لئاسو نم ةليسو عدي مل :نيرجاهمو .ًءاذغو .احالسو
 يبرعلا ةركاذ ءاغلإ : ةباغلا كلن قيقحتل اهمدختسا الا طغضلاو

 .ينيطسلفلا

 :ةعنطصملا نابكلا ةدالو لدق نم .ةيبرعغلا تاموكحلا ضعب تناك اذإو

 اذإو .اهينظاوم ةغفمدا نم اهسفن ينطولا سحلا ةركاذ عءافلإ ىل اع تردف

 ا رج ما 058 تلاون يتلا ةمظنألا ضعب تناك

 ةفئازلا تاراعشلاو شطبلاب :تمصلا ريهفامجلا ىلع تضرف .ةنس
 ا تاناهرلا لكد حاطا نيطسلف بعش ناف :كتفلاو رامدلاو تاهرالاو

 .ةيلزالا هقئاقح هنايسن ناكما
 ' تيتفت نا .ةيبرعلا ةمظنالا ضعبو .ينويهصلا نايكلل لّيخ دنقلو

 ررحتلا عوزن ىلغ ءاضقلا لهست نا دبال .بملسلا نطولا جراخ ةمواقملا
 نولتاقملا قحولو .سرحتلا ةمظحم ىلع تارماؤملا تكبح اذهلو :هلخاآدن

 ءامسا كلذ ليبس يف تمدختساو .ءامسو ضرا لك يف نوينيطسلفلا
 : . ..تامظحمو

 قفا مالظ دخشا املكو ,ةمظنملا ىلع مهيرح يف نورمادملا نعمااملكو
 تاناهرلا لك ايذكم .بيلسلا نطولا يف يموقلا لاضنلا ددحت :ليقتسملا

 «نانبل ينويهصلا ودعلا حايتجا ىلع رمت ةسمخ ماوعا هذهف .هنوم ىلع
 ىلع مادقالاو ؛لاضنلا نم ديزمب ماع لك رجفتت ةينيطسلفلا ضرالاو
 رارصاو .حافكلا قاطن عاستا نم .ودعلا بعر نم ديزنمو .داهشتسالا

 .ردرحتلا وا توملا: بعصلا قيرطلا ف يضملا ىلع نيلئاقملا ْ

 اونهار .برعلا ماكحلا نم نمرماتملاو ةيتويهصلاو ةدلايربمالا لعلو
 ًاطادترا وا ًاثارتكا :لقأ نوكت نا دبإل اهنا مهنم ًاذلق :ةعلاطلا لادجالا ىلع
 يحوي هيف ام لك وج يف .دلوت امنا اهنأل ,ليقتسملاو خيراتلاو ةيرالاو ضرالاب
 : .فادهألا لاوزو عامضلل مالستسالا ضرفنو ,:نايسنلاب
 نونقتي . لفصلا ىتح :تاعقوتلا لك يحتل هذه بذكت يرخا ةرم

 | .. مد ةثارو هنوثري وا .مهعم دلوي كلذ ناكو .ماغلالا
 نا ىلا ع لهو ؟ نيرماتملاو وذعلا بعر ىلا كلذ نم ىعُذِإ لهف

 نم اوتوآ ام لكي 55 0 ليتقتلا ىلا مهداقحاب اوه دب

 رينك لما لدخلا اذه نا لوقن نا ومالا ةهادم نم
 نورخآلا نيس لا "تال داعملا لك نزكيس كنأ دكؤت نا اهتهادن نم له ٠

 ةلداعملا .هجافكو ءهلاضنب :نآلا ذنم حيسشرد يذلا هدحو هناو ,هريبصصمل
 .هليقتسم اهيلع ينبد و .هضرا ديعتسي نا : دديحولا ةيقنقجلا

 يناولح دجام



 ركارتشالا ركسلاو نيصلا نيد ةعبطقلا لصفل ادهن عفو موش
 .غنايست ينيضلا ميعزلاو ركينوه يطارقميدلا | 10505000 تس صمم مو سب دس سس

 اناكم ةيزكرملا ةنجللا رقم رايتخا مهف نم دبالو

 نيل نيخإ نيب لماس نواعت
 كرا 9+ وو + و 0

 تاقالعلا ىوتسم نع دبعي هنا ىلع نيلرب تاثحادل

 ةسادسلا نيدادم لمشت تادقافنا

 «ناملالاو نيبتيصلا نييعويشلا نبي ةيبيزحلا

 لمحمل اماه اساسلا تاقالعلا نم عونلا اذه رايتعابو

 ةينقتلا تاريخلاو ةفاقثلاو داصتقالاو

 .ةيطارقميدلا ايناملاو نيضلا نيم ةيشانذلا تاقالعلا

 نيردعتستلا عيعتعل | د / نيلرب

 ادنولي نم غئابستواشت يندصلا حميعزلا مدق كلب

 انناملا ةيروهمج ىلا ةقادصلا ةرايزب موقيل

 وينوب / ناريزح / نينثالا موي ةيطارقميدلا ل
 ىلا اهدعب رداغ .مايا ةثالث هنرابز تقرغفتسا دقو

 .ايكافولسوكيشت
 اذه ىلع اهعون نم ىلوالا ىه غنايس ةلوج

 عم نيصلا تاقالع ىلا سايقلاب .عيفرلا ىوتسملا
 يفو .ابوروا قرش يف يتايفوسلا داحتالا ءافلح
 تارايز ىلع يسامولبدو يسايس درك كش نود يتآت

 ءىك ماعلا و حاوا نيكي ىلا ةيكارت ارتشالا انوروا ءامعز

 نيرشت ف ركينوه شيرا سيئرلا ةرايز ةضاخو
 ةيمهالا تاز تاثحاسلاو .هسفن ماعلا نم لوالا

 ةدايقلا عم كاذنآ اهارجا يتلا ةيئانثتسالا
 .ةينيصلا

 نم ةلسلس تدقع نيلرب ف هتماقا لالخ
 '2 || بزرحلل ةيزكرملا ةنجللا ىنبم يف تاعامتجالا
 ةطاش ةيجيتارتسا نيس تاقالعلل ريوطت“ نكيتوه | | نانزلا نسكرلا نييبددحوملا يناملالا يكارتشالا
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 ادنطنلا يا
 يف ةييزحلا تاقالعلا اهتدهش يتلا ةزهلا

 ثاريم ىلع قوشتورخلا موجهلا رثا تانيتسلا
 ةكرحلا حاتجا يذلا ماسقنالاو .ةينيلاتسلا
 ةعرطقلا ىلا ًاساسا داق يذلا وه .ةيملاعلا ةيعويشلا
 تادوتسم فلتخم ديمحت هيش ىلا داق مت .نيصلا عم

 نا ريغ .ةيداصتقالاو ةيسايسلا تاقالعلاو نواعتلا
 تاقالعلا عييطتب ءدبلا تضرف تانيعيسلا ةلحرم

 .يلاحلا اهاوتسم تغلب ىتح ًايجيردت
 ةيئانثلا تاقالعلا روطت مهف حيحصلا نم سيلو

 راطا ٍْق هلا ةيبطارقميدلا ايناملاو نيصلا نبب ةنهارلا

 ةجيتنكو .ةلماشلا يكارتشالا ركسعملا ةيجيتارتسا
 ديدجلا ىنالقعلا جهنلاو ةيعقاولا تارايتلا ةدايسل
 ةيسايسلا وسراو فلح لودو نيصلا تاقالع يف
 .ةيلودلا

 هابتنالل تفاللا روطتلا اذه نا لوقلا نكميو
 ةلدابتملا تارايزلا نم ريثكلا ةليصح ءاج
 نيدايم ىف تاّثملا تزواجت يتلا ةمردملا تايقافتالاو

 نواعتلا تاقالعو :ةفاقتلاو داصتقالاو ةسايسلا

 .ةمرصنملا رشعلا تاونسلا ىدم ىلع ينفلا  يملعلا
 عيسوتل ةلصاوم الا نيلريب تاتحابم نكت مل كلذل
 قافآ حتفو يناملالا  ينيصلا نواعتلا شماوه
 :قحاللا اهروطت ماما ةديدج ىرخا

 ديدج لصف
 كاذنا ركينوه سسيئرلا لاق نيكي ىلا هترابز لالخ

 اما :تيسرا نواعتلا تاقالع نم ةديدج ةلحرم نا
 لصف ةيادب ةرايزلا هذه نا نيلرب ىف دكا دقف غنايست

 ظحاليو ,نيدلبلا نيب ةروطتملا تاقالعلا يف ديدج
 اهمامتها ةيطارقميدلا ايناملا يف مالعالا ةزهجا ىلع
 ميعزلا ةلوجو .ةيمسرلا نيلري تاثحايمب غلايلا
 ةيجولونكتلا تآشنملا نم ةراتخم ةبخن ىلع ينيصلا
 نا اضيا لوقلا نم دبال هنا ىلع .ةروطتملا ةيناملالا

 تاقاطلل اهب فرتعملاو ةيعوضوملا دودحلا
 تاجاحلا لباقم ةيناملالا ةيجاتنالاو ةيداصتقالا
 .نهارلا ينيصلا يداصتقالا روطتلل ةمخضلا
 دودحلا اهرودب مسرت .ةعساولا ةيلودلا ةسفانملاو
 نيصلا نيب ةيداصتقالا تاقالعلل ةنكمملا قافآلاو
 .ةبطارقفيدلا ايناملاو

 نا - دعب ًايمسر دكأتي مل ناو انه عاشيو
 ف ةكرتشملا امهعيراشم عيسوت ىلع نامزاع نيدلبلا
 ةيجولونكتلا ةربخلا ساسا ىلع .ةثلاث نادلب
 كلذك .ةدنيصلا ةبنقلا ةلماعلا ىدبالاو ةيناملالا
 انئاملا لابقتسا لامتحا لوح تاعئاشلا رىشتنت

 ينيص بردتم فلآ 55١ براقي امل ةيطارقميدلا
 ليبس يف و .ةجتنم ةوقك ةيعانصلا اهتاشنم ف لمعلل
 ةكرتشملا ةينفلا نيفرطلا تاريخ لعافتو باستكا
 ناديم ٍِق دمالا ةلد وطلا نواعتلا ةيقافتا نوكت دقو

 ناديم يف اهيتقيقش كلذكو .ايجولونكتلاو ملعلا
 اسسا ١985 ماع ناتعقوملا ةيراجتلا تاقالغلا
 دوعت ةسوملمو ةدححم تاروطتل ةديج دعاوقو

 يديصلا نواعتلا تاقالع لمحم ىلع ةدئافلاب

 .يطارقميدلا يناملالا

 - [ىل/ ىلا نيطما# ملون: 79

 تاودسلا نم دقعلا فصنو دقع بابغ دعب

 ةريزج يف مكحلا ةدس ىلا «يمدا يدا» داع هس

 ضيبالا رحبلا طسو يف ةعقاولا .اطلام | “7
 ًاوخؤَم ترج ينلا ةينابنلا تاناحتنالا رثا .طسونملا

 يطلاملا يموقلا برحلا تداق ينلاو ةريزجلا هذه يف

 نا دعب .ةسائرلا ىصق ىلا يمدأ يدا همعزرتب يذلا

 ةيبايش ةعزن هيف ثيو بزحلل ةميدقلا ينبلا ضوق

 ةيباختنالا هتلمح حاجن ىلا ىدا امم .اديدج امدو

 ةيلاعف تاذو ديظنتلا ةننسح اهناب تفصو ىتنلا

 .ةيريهامج
 نم نيسمخلاو ةثلاثلا نآلا غلبي يمدا كينيف يدا

 لخديل ةاماحملا باب هتايح علطم يف قلغا دقو .رمغلا
 ناك نيح ١1459. ماع ناملربلا ىلا ةسسايسسلا باب نم
 ناعرس نكلو .ةطلسلا دوقي هيلا يمتني يذلا بزحلا
 مود هدوقب يذلا كاذنا يىلامعلا بزحلا مدقت ام

 اطلام ةريزج مكحي يكلو .مكحلا ةديس ىلا فوتنم

 ةريخالا تاباختنالا ترجح ثيح ١197/1: ماع ىتح

 بزحلا زوفيل فوتنم ةسائري يلامعلا بزحلا لشفف
 يمدا كيديفق يدا ةسانرب يطلاملا يموقلا

 يموقلا بزحلا لجس ١91/5 ماع تاباختنا يف

 نا اهجئاتن نم ناك ةريبك ةيباختنا ةراسخ يطلاملا

 نم غلب دق ناكو .هيفيلوا غورب جروج هسيئر ىحنت
 ثبيف كينيف يدا بزحلا ةسائر ملستيل .اًيتع رمعلا
 يف مكحلا ىلا هتداق يتلا :بابسشلا حور هيف
 طاسوالا ىدل فرغيامو .ةريخالا تاباختنالا
 بزحلا نا ةريزجلا عاضوا عباتت يتلا ةيسايسلا
 ءامعزلا هماوق اديلقت انرَح ناك يطلاملا يموقلا

 ةيساسا تاطابترا هلو ءاهجولاو نويلحملا
 ىلوطلا ديلا ةبحاص يه يتلا ةيكيلوتاكلا ةسينكلاب
 سيئرلا اذه نا ريغ :ةريزجلا يضارا يثلت يف
 ميظنت ف ةقيمعلا ةوهلا مدر ديدجلا يكيمانيدلا
 يسايس فرظ يأ نم ةدافتسالا ىلع لمعو .برحلا

 ةلأسملاب يمس ام اهنمو :ةيباختنالا هتاعلطت مدخي
 ةسايسلا نع ًالضف .ميلعتلا ةيناجم وا ةيساردلا
 ةضراعملا ةرتف لاوط لظو :ةيجراخلا ةيطلاملا

 :ةطلسلا نيبو هنيد عيقر طبخ ءاقبا ىلع ًاصيرح

 نم ريبك بناج ىلع نيتلاسم نيد نآلا نزاوي وهو
 اطلام ْف ةدعامتجالاو ةيداصتقالا ةايحلا ىف ةيمهالا
 ا .ةيلامعلا تاباقنلاو ةسينكلا امهو

 هدافم ًاراعش يمدآ ىدآ مدختسي راطالا اذه يف
 عم حلاسصتب يكل ٠ «نارمتسالا نمض رييغتلا»

 قياسلا اهذزوفن نم اءزج اهنلا ادبعم ةسدئكلا

 عم اضيا حلاصتي يكلو .اهذوفن لماك سيلو
 .اهتازايتما لك اهنم بحسبي الف تاباقنلا

 امك :ىمدآ اهعنتسس ىتلا ةيجراخلا ةسايسلا اما
 موقتسف .يباختنالا هجمانرب ءدب ذنم كلذ نع نلعا
 ةيبوروالا قوسلا لود نم بارتقالا ديم ىلع
 نا ريغ .يمسرلا دايحلا ادبمب ظافتحالا عم ةكرتشملا

 مل يتلاو .يمدأ هجاوتس يتلا ىربكلا ةلكشملا
 تارامثتسالا ةيضق يه .نآلا ىتح اهطويخ حضتت

 نم رثكأي ردقت يتلاو ةريزجلا يف ةعساولا ةيبيللا
 عم هتقالع ررقتتس اهنوض يفو .رالود نويلم ةنام
 .هتريزج نم ةبيرقلا لودلا

 اهتايح يف ةديدج ةلحرم لخدت نآلا اطلام
 بزحلا ةسايس نال كلذ .ةيداصتقالاو ةيسايسلا
 .لامعلا بزح ةسايس نع ايلك فلتخت اهيف يموقلا
 ةريزجلا هذهل يلبقتسملا كحملا وه اذهو
 .طسوتملا رحبلا قمع يف ةيجيتارتسالا

 3 ا ا فوج 7017-3101 فاقحلا: كتةخمرقلا ةعيلظلا
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 ىدل» رايخلل الاجم مهل كرتت ال ايفارغجلا نا نوكردب ؛
 قارغلا نيبو مهنيب لقالا ىلع هايم زجاح نيرخآلا |

 نارياو

 ١ قاوعمتحا نيذلا نويبرغلا ةداقلا ناك امير

 ةيناربالا تامجهلا نم نيجدعزنم ةنقدنبلا

 ناكريمالا دهعت نمو ةيتيوكلا تالقانلا ىلع | ]

 .اهتيامح نامضيب

 يذلا يلخادلا رطخلا هنا ,نييتيوكلل ةيسنلاب

 .كشلل عستم كانه دعي ملو .رخآ ءيش يا شّمهُي
 نيتيوكلا ىلا ًءادن اوهجو دق نيدناربالا نأو ةصاخ

 . ١ مهن دهطضم» ىلع درمتلا لحآ نم «نييروثلا»

 دوجو لعفلاب تبث دقف :باطخ درجم اذه سيل
 .صاوالا ذيفنتل دعتسم سماخ روباط

 - تيوكلاف .اهاياون يفخت ال ناريا «لاح ةيا ىلع

 فدهلا يه  جيلخلا يف قارعلا ءافلح لك نيب نم

 ةفاحصو .ةيناربالا ةيئاعدلا ةلمحلل لضففملا

 لكو ينيمخ ةوقبو ايموي بجشت .لياقملاب تيوكلا
 .هنلا زمرن ام

 يهف رطخلل ًاضرعت رثكالا يه تيوكلا تناك اذإ

 امم . ايراداو ًايسايس سفنلاب ةقثو ءاكز رثكالا ًاضيا

 تداز املك تيوكلا نا لب .راطخالا ءرد ىلع اهدعاسي

 ةلثمالا نمو .اهعم لماعتلا ُْق ةأرح تتيثا راطخالا

 تناك نا دعب اهتالقانل ةيكريما ةياسع بنط كبو ىلع

 , ماما رايخ قيد ملف .تايفوسلاب تناعتسا دق

 1 ةدامح نمؤي عورشم ميدقتو ةقافاوملا لإ نطتشاو

 1 .هكل ةيتيوكلا نفسلا ةفاك

 1 .ةيلودلا نوؤشلا
 نم هذه نم لضفا ةقيرط دجوت ال هنا عقاولاو

0 
0 

 ( ىلا ةجاحلا ىلع ىربكلا لودلا ناهذا زيكرت لجأ
 ١ .عيمجلا ددهب يذلا عارصلا اذه ءاهنا

 ١ ليلدب تحجن دق تيوكلا ةيجيتارتسا نا ودبب
 ءاقبا يف ناغير معد ىلع سرغنوكلا ةيبلاغ ةقفاوم
 .«ملاعلا لود لك ةحالم ماما احوتفم» جيلخلا

 بضغ ريثيس اذه مهفقوم نا نوفرعي نويتيوكلا
 لاح يف مهرهظ ناكريمالا ريدي نا نوشخي امك :ناريا
 مهنكل .نانبل يف لبق نم اولعف امك عاضوالا مزأت

 ةحاطالا وه هنوديري ام لك نا نويناريالا لوقي

 .برحلا هذه فقوتت حل اذإو ءاسفيأ نجف بهذتس

 هلاق ام اذه ناك :«هرخآ ن
 و ل نياسحسا

 ١91417 نازيزح ١55١4 ددعلا  ةيبرعلا ةعيلظلا #“ 

 1 وسو بجسم جبسم عبو وسما ا 0 ١ وج دوو عن جوس دس لسا دوت ججمتسس وجلال د يوناو تنافي

 مهتاسلج يف مهعنمي الف ةينطولا مهتاحومط دسجت |[ ردرحتلا ةمظنمل طورشملا ريغ ا

 ١  لالتحالا ىلع اماع نورشع
 هييلجنول رييب ناج : ملقب

 نيذلا نيدنبطسلفلا ددع ديازنب .لخادلا يف

 لزانملا ءانيو ضرالاب قاضتلالا نوراتخم هب

 نوينطولا مهنا .لاقطالا باجناو اولا '

 الو لالتحالا نوشخمب 9 نمذلا هيد لا

 عمتجملا كسامت ىلع ةظفاحملا يف هتقيرط ىلع .مهاسي
 .ينيطسلفلا

 مهرامعا . ؛ لصا نم ” ةزغو ةيبرغلا ةفضلا يف

 نم لقا هرمع نيذثا لك نم دحاوو .اماع ا نم لقا

 ةيبلاغلاب ةنوكسم ةلئحملا يضارالا نأ يا. ًاماع ١ ه

 ال نمذلا .ددجحلا نيينيطسلفلا» نم ىمظعلا

 مهتيوه ىلا الا نومتني الو .لالتحالا الا نوركذتي
 ءانثا ةرم ةيخيرات ةقرافمي تسركت ينلا ةينطولا

 ,مهتفاقثو مهخيرات فاشتكا نوديعتسي مهنا
 ثيح .ةريبلا ةنيدم يف ريغص فحتم يف عايض امك

 اهخيرات دوعي ةيئاطيرب رفس تازاوج ةيؤر كنكمي
 .نيطسلف متخي ةموتخم يهو بادتنالا نمر ىلا

 يف ةراجحلا قالطا لافطالا ملعتب  ةناضحلا ذنم

 اذه شنجحلا لياقب .درمتلا ةردان لكشب لعف لوا

 .حهمد ُْق ةسايئسلا .لمعلاو ةفرعملل اشطعتو ةكرح .ام لكشب | رثكا .مهئابآ نم ًاميمصت رثكاو ًافوخ لقا مهن : ذانآ ا | ل .مهسرادم راوسا عفرب لعقلا

 نوماحملا امئاو نيدعاطقالا طقف اونوعي حل مهتدافو

 نوجس يف نوعبقي نمم تاعماجلا ةذتاسأو 1

 لد دسأ ظفاح ةلمحو .ةيبرعلا ةمظنالا لوح ماهوا

 / ناسين يف اهلاق يتلا ءينيطسلف بعش دجوي |
 حهمعد اما .مهعماسم ُْق نرت تلاز ام ١97 ليربا

 ينلا ةينيطسلفل ةلا

 نع مهثحب ىف .اهتداق ءاطخا داقتنا نم  ةضاخلا

 ١ ال نا نوينيطسلفلا كردي .ديدج ىلعا يبرع لثم
 | مهنا .مهنع الدب ةمساحلا مهكراعم ىف لتاقسسس دحأ '

 | ةيطارقميد .ةيجذومن ةينيطسلف ةلودب نوملحي

 ندرالا يداو يف برعلا نيعرازملا نا هركذ ريدجلا

 ةفضلا يف نوتيز ةرجش نييالم " نم رثكا اوعرز | نون تقذ 15! :ةيسراف ةيروطاربما ءاققأ يدر
 اذه نكل .ةيضاملا رشعلا تاونسلا لالخ ةييرغلا
 (  اهنم يناعي يتلا ةلاطبلا باعيتسال يفكي ال طاشنلا |

 نوينيطسلفل اا هنم رخسي يذلا نغيب

 " ةلمح لمعت سدقلا قو .امهتنهم نوسرامب ل

 نودماص ...مهنكل :نئانجلا يف تاداهشلا

 ,«ةلود ناينب لكشت يتلا كلت :ةريغص تاسمل اهنا

 .نآلا ىتح ةيضرف ةلودلا هذه تناك امهم !'
 ةةجلا ةووقيطسلقلا

 / دوهنلا مهتارقا عم ددجلا نويسطسلفلا كرتشي

 مل مهف .اهسفن ةيخيراتلا ةركاذلا يف .ليئارسا» يف

 لافطالا بلغأو .:ىرغصلا ليئارتسا» ًادبا يا 7

 نم يدرعو افدح نم يبرع :نيب نوكربشي 9 دومهبلا
 ذلا ىف يدوهيلا يحلا لافطا نا لب . سلبان ٌْ

 ليلخحل مهُئابآ اطخ ىلع نوريسي |
 نيذلا نينطوتسملا نم

 ريسمدت ةمهمب اينيد نوفلكم مهنا نوري
 نم افرطت رثكا دوهيلا نابشلاو .نيينيطسلفلا
 ١ لزانتلا نوضفري ناكسلا نم 14٠0/ ناك اذاف .مهئابآ
 عفترت ةيسنلا هذه ناف :مالسلا لباقم يضارالا نع
 .ةنسس 17 ىلا 18 نيب ام نادشلا ىدل /0/ ىلا
 ةيسكسعلا 54 ل 1

 ::ليئارسا» ةيصخش ١351 راصتنا لّدب
 ١ :«بادتنالا تحت ةميدقلا نيطسلف دودح تحبصا

 سرامب ةيصخشلا مصفنم ًادلب .ًاجودزم ًانابك !
 احتاف .نيفلتخم نييسايس نيماظنو نيءاضق !

 مل ١951 ماع لبق ام ةيبرغلا ةفضلا نا عقاولا
 ناهذا ُِق قا ةمددقلا طئارخلا ىلع الا ةدوحوم دعت

 .نييسايسلا

 ؟ لعفل اب تمض د له

 ميحانم ىأر اذه ناك . ددلب مضي ال ناسنالا»

 ردب اهلالتحا امنيب ايمسر اهمض يرجي اذامل نكل
 .يتسنيفنيب نوريم تامناصحال اقفوو « ريفولا لاملا
 بئارض لكش ىلع يصارالا نم .ليئارسا» لخد ناك

 نيرشعلا ماوعالا لالخ ءانب صخرو ةرشابم ريغ
 «لالتحا ةييرض». اهنا .رالود نويلم ٠١ ةبضاملا
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 ١ مالسلا ليخت نكميله |
 دقو .مالحالا لالخ نم الوا رولبتي موهفملا اذه نا ٠
 يبرع لفط فلأ مالحا ليلحتب /يليئارسا» ثحاب ماق |

 .اماع ١؟ ىلا ١١ نيس نيبام ىدوهبو

 وا ةيبرعلا -  ةيدوهيلا ةقادصلا 7 كف رمت مل ا
 ا

 اهمال

 شيرغ نلآ : ملقب ١
 ءانثا تافرع ىسان دكا ,وبام / رابا لئاوا ىف

 قرشلا يف مالسلل يلود رمتؤم داقعنا ةصرف»

 .,ةكراشملل ةدعتسم نوكت
 تامظنملا فلتخم اهدف كرتشت ةعانقلا هذه ٠
 ىلا رسفت يهو ٠ لقب وا ديزي دق ٍسامحب ةينيطسلفلا ' ١

 ادح عضو يذلا رئازجلا عامتجا حاجن ريبك دح
 ىدم ىلع ةينيطسلفلا ةمواقملا تلش يتلا تافالخلل
 ٠ تاونس . ْ

 مالسلل رمتؤم داقعنا» معدي ينطولا اهسلجحم مزثلا

  1لودلا ةكراشمبو .اهتناعريو ةدحتملا حمالا راطا ٍِق

 | ةينعملا عارصلا فارطاو .نمالا سلجم يف ةمئاذلا

 سلجملا دكؤيو .ىرخالا فارطالا عم ةاواسملا '
 ..تاطلسلا لماك يلودلا رمتؤملل نوكب نا ةرورض | '

 ةركفب همازتلا عبطلاب ينطولا سلجملا لفغيمل ١
 ةينيطسلفلا ةلودلاو ندرالا نيب يىلاردفنوك داحتا

 ةيسنلاب مييقت ةداعا ريع سلجملا داقعنا رم دقل "5

 ,رخآلا ضعبلل ةبسنلاب ىرخا تاباسحو ضعبلل '
 دقف ..ةفرطتملا ٠ تامظنملاب قلعتي انه ثيدحلاو ٠

 دعاسملا ماغلا نيمالا .ىفطصم ىلع وبا فرتعا ||
 اوناك نم ةعيدخب نيطسلف ريرحتل ةيبعشلا ةهبجلل
 ليوطلا تاميخملا راصح نا ..نيدجتتارتسا ءافلح» |

 نا نم ىوقا ء,قشمد اهمعدت :«لمأ» ايشيلم دي ىلع
 .نايسنلا هيوطب

0 

 - | 51 خرا" نحربللا“ ون ذانان - 31

 اهعضت يتلا ليقارعلا ببسي مالسلا رمتؤمل عيرس | نا ريرحتلا ةمظنم ىلعو /70 ىلا لصت طسوالا

 داجتاب طغضي ناك عبطلاب لماع نم: رثكا كانه

 تاعلطت ىلا ةفاضالاب .هزكرم ىلع ريثآأنلا ىنتح

 ناك يذلا نانبلو عاطقلاو ةفضلا يف نيينيطسلفلا

 .ةدحولا هاجتاب عفدلا ٍِق اهلقث اهل

 داحتالا رود كش نود دحا ىلع فاخب سيل

 رودلا اذه .ينيطسلفلا فصلا ديحوت يف يتايفوسلا
 يف ةيسايسلا نيلمركلا ةعجارم قايس يف جردني يذلا
 داحتالا داعيتسا فقو فدهب طسوالا قرشلا
 عيقوت عم أدب يذلا .ةقطنملا نم يتايفوسلا

 قيقحت لجأ نم .9١ا/8 ماع ديفيد بماك تايقافتا

 لودلا عم تاقالع وكسوم تماقا .,فدهلا اذه

 ةرهاقلا عم اهتاقالع تداعاو . جيلخلا ِق ةلدتعملا

 ْف الاعهف ارود تبعلو . بيبا لت عم اراوح تحتفو ا

 ىلع حاتفنالا نع كيهان :يناردالا يقارعلا عارضلا |

 ريغ .ةكرحتم ةقطنم عم لماعتلا يف ةديكا ةردقم ىلع '
 لك بارع نطنشاو اهيف تناك يتلا ريشعلا تاونسلل ' دح عضو لجأ نم ريبكلا وكسوم ناهر لظب طسوالا ' قرشلا يف مالسلا لجأ نم يلود رمتؤم داقعنا نا ا
 .تاضوافملا ةريسم |(

 ظ
 .ةدحتملا |[ وا .تافرع رسايب ةحاطالا ىلع ةردقلا مدع : ةدحولا [|

 ءينن لك حبصي انب .ًائيش نوعيطتست ال اننود نم»

 تايفوسلا هلاق ام لذه ناك ؛«ضوافتلل ًالباقو ًالمتحم |
 ةيلودلا ةيكحارتالا ستؤم# ماا سراب نودع ١

 نومضفملا قوشتابروغ ليئاخيم ررك .وكسوم يف
 ريغ ليئارسأب انتاقالع روطت نا» لاق نيح هسفن |[

 ةشقانمو .طسوالا قرشلا يف ةيوسن راطا ف الا نكمم / ١
 .«ةليحتسم قايسلا اذه جراخ تاقالعلا ةدوع | نا جيلخلا ىف نييفاحصلا نم ادع هتيطاخم

 داقعنا ةيناكماب تايفوسلا دقتعي ال :كلذ عمو

 .بيبا لتو نطنشاو
 ةينيطسلفلا ريرحتلا ةمظنم ديحوت نا ريغ

 تالواحمل ةبرض لكشي يسايسلا حرسملا ىلا اهندوعو
 ةفيلح ةمظنملا ةبقادصم ززعيو ةدرفنملا لولحلا

 .ةمظحملا ةوق زدزعت لحآ نمو .يتابفوسلا داحتالا

 هانإ ادعاو دسأ ظقاح فوشتابروغ ليقتسا

 نم ةيروبس نومد ةلودجاةذاغإو:ةيركسع ةدعاسمن

 .ةيديطسلفلا ةقيقحلل ربكا مهف عازتنا لحأ

 ريرحتلا ةمظنم تنهرب .ىرخا ةيحاد نم

 ىلا حامضنالاب تبحر نبح اهلادتعا ىلع ةينيطسلفلا

 يعويشلا بزحلا نع لثمم باحتناف .مالسلا ةريدسم

 درجم سيل ةيذيفنتلا ةنجلل ةرم لوأل ينيطسلفلا
 | يف بزحلا هبعلي يذلا يكيمانيدلا رودلل نيمثت
 | مل بزحلا اذه نا فورعملا نم ذإ .ةلتحم لا ضرالا
 «ليئارسا» نيب ةرشابملا يع لوح ريماش | يف ةينيطسلف ةلود ءاشنا ىلا ةوعدلا نع فقوتي

 1 اقول درحجم قدمت ةرشاسملا تاضوافملا 1
 | عم تاقالعلا ريوطت» ىلع ينيطسلفلا ينطولا

 .19104 ماع ذنم ةزغو ةيبرغلا ةفضلا
 سلجملا ةقفاوم ىرخالا لادتعالا تامالع نم

 ديض لضانت يتلا ةنليشارسالا ةبطارقميدلا ىوقلا

 فرتعت يىتلاو يلينئارسالا ع سوتلاو لالثكحالا

 .«ينيطسلفلا بعشلل ةينطولا ىوقحلاب !

 لاز ام ةيقيقح تاضوافم وحن قيرطلا نكل

 سمخلا لودلا ةضراعم حدع نم مغرلا ىلع ٠ :الموط

 يف ةقدمع تافالخ» كانهف .نمالا سلجم يف ةمئادلا

 د ماعلا ريتركسلا ريبعت دح ىلع :هرظنلا تاهجو

 ستات دورروب وعد سب

 77010771187+ ن3 د1 7775012271170 لال سن77:

 ديم 5 ا و دست يكتم ديدي 035 عددا نا د ل سا ل ل 2 يي ست

 ا

 ؟ اثم زيريب نوعمش رظن يف يلود رمتؤم ىنعم ام
 نم لمعا انآ .يل ود رمتؤم لجأ نم لمعا ال انا»

 .(...) ندرالا نيبو اننيب ةرشانم تاضوافم لجأ

 .«يل ود راطإ يف تاضوافملا أديت نا ديري ندرالاو
 همعدت موهفملا اذهو  نذإ رمتؤملا نوكيس

 تاضوافملل «ةلظم» درجم  ةدحتملا تايالولا
 ةينيطسلفلا ريرحتلا ةمظنم اهيف دعبتست ةرشابملا
 .ًايلك

 اهتفشك يتلا زيربب نوعمش تاحورطاما

 ال يهف 5/1١//19417 خيراتب زميات لاشنانيافلا
 ميدقلا لمعلا بزح عورشم ىلا ةدوع نوكت نا ودعت
 ىلا هخيرات دوعي ىذلا «ءنولأ عورشمب» فورعملا

 يتتري يذلا عورشملا اذه .1571 ويلوي / زومت
 ندرالا يداو اهيف امب ةببرغلا ةفضلا ثلث مض»

 ةعيات ىرخا قطانمو تيملا رحبلا برغ بصخلا
 ناكسلاب ةظتكملا قطانملا اما .ليلخلاو سدقلل
 .مالس قافتا نمض ندرالا ىلا اهميلست داعيف برعلا
 يداو نم ليئارسا همضتس يذلا طيرشلا ضرع

 يف ملك ١4 و لامشلا يف ملك ١؟ غلبيس نردرالا
 ةدوجوملا ةيدوهبلا تانطوتسملا لكشتسو .بونجلا

 .«ادنما امازح طيرشلا اذه لخاد

 اذه ىلع مويلا ةيبرعلا لودلا قفاوت لهف
 ؟ تابسانم ةدع ىف هتضفر دق تناك يذلا عورسملا

 ضرف ىلع رداقلا ريغ ,زيريب نوعمش .لاخ ةيا ىلع
 نع زحاعلاو ”ةيليد ارسإلا» ةرازولا ىلع هرظن ةهجو

 يتلا ةيبرعلا لودلا فعضي ,ةركبم تاباختنا ضرف
 .هيلع تدمتعا

 سيترلاف ؛بعص رابخ ماما ةرهاقلا عضب هنا

 قمعي ام لك بنجت ىلع صيرح ودبي ام ىلع كرابم

 وهو .تافرع رساي نيبو هنيب ةوهلا | سيئرلا يا-
 ,ةينيبطسلفلا ريرحتلا ةمظنم ىلا ةحاحب  يرصملا

 | ىلا هتدوع حاجنا لجآ نم ,ىضم تقو يأ نم رثكا

 عم راوحلا «ليئارسا» | نوديري نيذلا نيينيطسلفلا

 ِق يديطسلفلا بعشلا قوقحل مزاحلا رصضم معد

 دؤم ِق ةمظحملا ةكراشم اه دبساتو .ةلقتسم ةلود

 .يلود
 لوا يف ةيذيفنتلا ةنجللا ةداسشا تءاح انه نم

 اهسيشر و رصم رودب» رث ذازجلا رمتؤم دعب اهل عامتجا

 بعسشتلا نع عافدلا ٍِق اهتابحضتو ١

 .«ينبطسلفل |

 : يبوروال | فقوملا
 قحسال ةظحالم : نارتنم اويسنارف سيسئرلا ىدبا

 يذلا ابوروا فقوم وه فقوملا اذه نا عقاولا

 نع جرخي ال يذلاو يضاملا رياربف / طابش يف هتنلغا

 قح ىلع دكؤي يذلا (1980/5/1) ةيقدنبلا نايب |
 | ةرورضو .هريصم ريرقت يف ينيطسلفلا بعشلا '

 ىلا ةينيطسلفلا ريرحتلا ةمظنم مامضنا

 يدوب 6 تبغ  ناربيا نمز ُْق تاضوافملا

 اع ةرداق ادور وا ن وكتس له ,ناكربمالا

 : ةرثؤم لامعا ىلا ةيخسلا اهتاحورط

 8١4 ددعلا _'ةينرغعلا ةعيلطلا

 ةببيصت سب وددعس سدت تح جون ج1 هجم 1118 جاوا هدجتلا عقاد وا جس
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 ذؤم لامعا لودج ىلع ةدع اياضق

 ةدوع

 يي 7 00 0 ادد زد ل د تحب فيتج ل لولا علا همر

 لوط نود ةلاطبلا
 تامزلا ٠ تكا لصالا اهنطوم لا ةيد رعلا ةلامعل

 راسنا نيطسلل نرفلا لامعلا عضواما .

 ةيلودلا لمعلا ةمظنم تاعامتحا تحبضا

 ىلع ءاوس .ناكميب ةيمهالا نم ةيرودلا

 وا ةمدقتملا ةيلامسأرلا نادلبلا ديعص

 ةديدعلا تالكشملل ارظن كلذو .ةفلختملا نادلبلا
 ام ةصاخ .ةيلخادلا لمعلا قاوسا اهنم يناعت يتلا

 ف ةيجاتنالاو روجالا وا ةلاطبلا تالدعمب قلعتي
 دذه فادها نا فورعملا نمو .عمجا ملاعلا نادلب

 ةيشيعملا قراوفلا ليلقت ىلع لمعلا ىلا يمرت ةمظنملا
 ىرخالا نادليلاو ةمدقتملا ةيلامسسآأرلا نادلبلا نبب

 يا يف رقفلا نا» نلغملا اهراغش يف حضتي ام وهو
 «نوكي امثدح مالسلا ىلغ ارطخ لكشب ناكم

 موي ديدحت ىلع ةمظنملا لمعت كلذ ىلا ةفاضالابو
 ةلاطنلا دض لاضنلاو .تاعاس ىنامتب لمعلا

 ىلا سايقلاب ةصاخ هطورشو لمعلا فورظ نيسحتو
 .لافطالاو ءاسنلا

 ةيوثسلا تاعامتجالا ةيمها يتات انه نمو

 لودجح ناو ةصاخ .«فيىشجح» ِق ةدقعنملا ةيلاحلا

 ةفلاسلا تاعوضوملا ىلا ةفاضالاب .نمضتي اهلامعا

 يضارالا َِق ةلامعلا فازنتسا. عوضوم .ركذلا

 ةلامعلا لاقتنا» ةكرح ليقتسمو .,ةلتحملا ةدنرعلا

 .ةيبرعلا راطقالا نيب
 تالكشم ةعييط فلتخت نا ىف بلعلا نمو

 ملاعلاو فلختملا حملاعلا نبد لمعلا قاوساو ةلامعلا

 ١41 ناريزح ١0.535 دذغلا  ةنترغلا ةعيلطلا د.“

 ع لمعلا ق1 ةعيبط فالتخال كلذو مدقتملا

 ىلوالا ةعومجملا نادلب يف ةلامعلاف .امهنم لك يف
 ضعبو ةعارزلا يعاطق يف اساسا زكرتت تلازام
 ام ىلا نيعاطقلا نيذه يف ةلامعلا لصت) فرحلا
 نادلب ضعب يف ةلماعلا ىوقلا نم 8١ نم براقي
 اكريما نادلب ضعب يف 5٠/ نم رثكا ىلاو ءافقتا
 صئاصخ يف فالتخالا نع الضف اذه . (ةينبت ةتنئيتاللا

 ددصلا اذه ف انمهي امو نكلو .امهنم لك ف ةلامعلا
 ةيلامسآرلا نادلبلا يف لمعلا قوس تاروطت 8
 يه امك ةلاطبلا ةلكشم رارمتسا ىلا ريشت د ةمدقتملا

 ةيرذجلا لولحلا داجيا نود .نآلا ىتح هيلع
 .ةيسانملا

 ىردكلا لوالا 3 ةلاطدلا

 تالدعم طسوتم نا ىلا ةراسشالا ردجحت انهو

 يلاوح ةيبوروالا ةعومجملا نادلب يف غلبي ةلاطبلا
 لود يف /١١؟ ىلا طسوتملا اذه عفترب امندب در 65
 نا ردقبو ..يداصتفالا نواعتلاو ةنمنثلا ةمظنم

 ةسماخلاو نيرشعلا نيب بانشت نيدالم 2 يلاوح

 عبرالا نادلبلا ف لمعلا نع نولطاع .نيرشعلاو
 ايناملاو ارتلجناو اسنرف) ابوروا يف ىربكلا
 يف نيبالم ةريشع ىلا مقرلا اذه عقدريو .(ايلاطياو

 ةمظنم ىف ءاضعالا ةيسيئرلا رشع ينثالا نادلبلا

 ءاربخ عقوتيو .يداصتفالا نواعتلاو ةيميتلا

 ماع ىتح ةمزالا رارمتسا :نادلملا هذه ىف لمعلا
 ومنلا تالدعم ىلع ظافحلا ةرورض عم نكلو

 .نآلا هيلع يه امك ةدئاسلا ىداصتقالا

 نم ءزح ةمزالا هده نأ ةظحالملا ردحت انهو

 يملاعلا يلامسأرلا ماظنلا اهب رمي يتلا ةماعلا ةمزالا

 ريع الا متي نلاهنم جورخلاف يناتلابو .لكك
 هذه تايلآ لمع ةعيبط ىف ةيلكيه تاحالصا

 امنإَو «نؤريثكلا هيلع فلتخكي و ام وهو .قاوسالا
 سرادملا نتي تاحالصالا دذه ةيهام ف فالتخالا
 .ةفلتخملا ةيركفلا

 دذه ريثات وه ددصلا اذه ىف انمهب ام نكلو

 ىنعمب وا ةرجاهملا ةيبرعلا ةلامعلا ىلع عاضوالا
 ىف ةيداصتقالا ةمزالا نمث ةلامعلا هذه عفدت له رخآ
 بعوتست ةيبوروالا قاوسالاف ؟ ةيلامسأرلا نادلبلا
 اسنرف ةصاخو .ةيبرعلا ةلامعلا نم ةلئاش ادادعا
 .(ةلامعلا هذه نم ٠١// نع ديزي ام بعوتست يتلا)
 دذه لخاد ةنيبعم حئارش ىدل داقتعا دوسيو

 اهنم ىناعت ىتلا ةلاطبلا ةلكشم بيس نا نادلبلا

 لامعلا ضرعتي يلاتلابو .ةيبرعلا ةلامعلا وه
 قلقا امم .درطلاو باشرالا تالمح ىئلا برعلا

 لمعلا رمتؤم شاقن لحم ناكو .ةيبرعلا تاموكحلا
 رهش يف قارعلا يف دقع يذلا رشع سماخلا يبرعلا
 عضو ةرورض هتايصوت نمض ءاجف .يضاملا راذا

 ىلع موقت ناشلا اذهب ةقسانتم ةلماكتم ةسايس
 ةهج نمو .هذه درطلا تالواحم نم فقوملا ةهددحو

 ةيجامدالا تالواحملا فقو ىلع لمعلا ةرورض ىرخا
 .رجاهملا ىبرعلا لماغلا ةيوه بالتسا ىلا ةيمارلا

 ثلاثلا ملاعلا يف ةبلاغلا ةعشلا: هيج دوو عد وسم اح
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 فيقثتلاو ميلعتلا دوهج معد قيرط نع كلذدو
 نادلدلا ةوع د عم :لامعلا ءال وه طاسوا َّق بيردتلاو

 ةيلودلا لفاحملا يف عوضوملا اذه ةراثا ىلا ةيبرعلا
 سأر ىلع عوضوملا اذه ناك لب .كلذ نكما املك
 ةيلخادلا رسَزو اهارحا ينلا تاثحامسملا لامعا لودح

 نييرئازجلا نيلوؤسملا عم . اوكساب لراس. يسنرفلا
 ّق كلذو .ةيرئازحلا ةمصاعلل دربخالا هترايز عانتا

 نم مهترامحو دارفالا ءالؤه نمآ نامضل ةلواحم

 اسنرف يف فرطتملا نيميلا تالمح
 نا يغبني .تاءارجالا هذه ةيمها نم مغرلا ىلعو

 بسانملا خانملا ريقوت ةيفيك ىلا انمامتها هجون

 لاؤسلاو .ةيلصالا مهدالب ىلا ءالؤه تدوعل منالملاو
 .لامعلا ءالؤه عجر ول ثدحي نا نكمي اذام : حهالا

 فورظلا ءوض يف عضولا اذه ةجلاغم نكمت فيكو
 .نادلبلا دذه ىدل لمعلا قاوسا لخاد ةدئاسلا

 /١١؟ يلاوحب ردقت) ؟ اهيف ةلاطبلا تال دعم عافتراو
 صخش نويلم نم رثكا يا ,سنوتو برغملا نم لك يف
 ام يه .اهريغو رومالا دده (نيرطقلا نيده َِق

 لمعلا ءاربخ تامامتشها اهيلا هجوت نا ىغينب
 ةمظنم ةصاخ .ةيبرعلا ةلامعلا تامظنمو ىبرعلا
 ةدبرعلا ليغشتلا ةمظنمو ىبرعلا لمغلا

 .ى السام مسق)

 .ةلتحملا يضارالا ىف ةيبرعلا ةلامعلا عاضوا اما
 ةمظنم لخاد ةمزا تيبس اهنا ىلا ريشن نا ديالف

 تايالولا تدحسنا امندح كلذو .ةيلودلا لمعلا
 اهلاغسشنا ىوعدب ةمظنملا نم ةلكربمالا ةدحتملا

 | "خان نخب[ تورجم“ داندنات - ج3

 فقوؤملا كلذ ناكو ١1917/5(/, ماع) ةيسايس رومأب
 ةينيطسلفلا ريرحتلا ةمظنم لوبق ولع احاصخخا

 ةرمتسملا اهتنادا ىلا ةفاضالاب .اهيف بقارم وضعك

 فازنتسا يف هتاسايس ناشب .ينويهصلا نايكلل
 ترداع دقو]) .ةلثتحملا يضارالا ٍِق ةلماعلا يديالا

 ١978٠( ماع ةمظحملا ىلا ةدحتملا تايالولا

 ,ةيمسرلا ةينويهصلا تاءاصحالل اقفوو .امومع
 برعلا لامعلا نم فلأ 6٠٠٠٠١ نم برقي ام كانه
 ليها ةرغ عاطقو ةيبرغلا ةفضلا نم ايموي نوربعي
 نيريثكلا ىلا ةفاضالاب .«ةلتحملا نيطسلف» لخاد

 ام ًايلاغ ءالؤهو) يمسر نذا نود نوربعي نعم
 نيلجسملا فصن لمعيو .(نيتقؤم الامع نونوكي
 يقالا فصحنلا عروتب اميق .ءانبلا عاطق يف 0

 نيعاطقلاو قدانفلاو ةعانصلاو ةغارزلا ىلع

 نم رثكا ادلاج نولكش مهو .يحايسلاو يزاجتلا
 يندملا عاطقلا ىف ةلماعلا ةوقلا عومجم نم م

 يتلا لامعالاب فرعلا لامعلا موقنو .يتويهبصلا
 .اساسا اهب مايقلا دوهبلا نم لمعلا وبلاط ضفرب
 نابكلا لخاد ةلاطبلا ةلكشم رهظت انه نمو

 كلذ ىلا فاضي .لمعلا صرف رفاوت مغر ينويهصلا
 يذلا رجالا ثلث لباقم لمغي يبرعلا لماغلا نا

 افازنتسا دعي ام وهو .يدوهيلا هريظن هيلع لصحي
 مدع فقوملا ةيوعص نم ديزي اممو .ةوقلا دذهل

 .ةلامعلا هذه ماما ةحاتم ىرخا تارايخ دوحو

 جراخلا نم ةمداقلا لاومالل ةينودهصلا تاقياضملاف

 .ةلتحملا يضارالا لخاد عيراشملا ءاشنا عنمت

 .ةيداصتقالا دراوملا لع اهترطبنس ىلا ةفاضالاب
 ومنلا ةكرح ىوعب ام وهو .دابملا رداصم ةضصاخ

 لاز امو .عاطقلاو ةيبرغلا ةفضلا يف يداصتقالا

 نم 7650 ةبسن ىلع نميهي ينويهصلا ناطيتسالا
 يلاتلاب و .ةزغ عاطقو ةيبرغلا ةفضلا يضارا ةحاسم
 تحت لمعلاو ءاقيلل اما نوضرعم برعلا لامعلاف
 جراخلا ىلا ةرجهلا وا .دذه ةيداصتقالا طوغضلا

 داصتقالا ةينب دعاوق تتفت نم ديزملا مث نمو
 انه نمو .يضارالا هذه لخاد ةيلكيهلا يبرعلا
 يف ةلامعلا هذه دومص معد ىلع لمعلا يفيس

 فازنتسالا ليلقت ىلع لمعلاو .ةلتحملا يضارالا

 تابسانسلاب ديدنتلا يف رارمتسسالا عم ٠ ,اهل ينويدهصلا

 ةينميلقالاو ةبلودلا لقاحملا ةفاك قف ةينودهصلا
 2 .ةصصختملا

 :ةرشع ةسماخلا نيس نود لافطالا لاغتشا اما

 ذا .ثلاثلا ملاعلا نادلب مظعم يف ةيلاغلا ةمسلا وهف
 ٠+ نم برقي ام كانه نا ىلا تاءاضخالا ريشت
 ةوتطجي مدلك ةسفاخلا نس نوف لفط ىوبيام
 جوار ديك ناكسلا نم ٠ يىلاوح نولتميو

 اعيمج ءالؤه شيعيو اماع 1 د ع
 ملاعلا نادلب يف (فصنو نويلم وا نويلم ءانثتساب)
 ثلاتلا

 مقرلا نع ًاريثك لقي مقرلا اذه نا ركذلاب ريدجلاو
 ايلاغ نادلبلا هذه ىف تانايبلا مظعم نا ذإ ىلعفلا

 دقو .ةلامعلا ناسسح نم لاغطالا دعدتست ام

 اهدهع ءدب ذنم  ةئلودلا لمعلا ةمظنم تدمتعا

 نسسلا نآشي ةيقافتا ةرشع ىدحا يلاوح  نآلا ىدح

 راغص لمع ناشب تايقافتا ثالثو .فيظوتلل ايندلا

 قرؤ ىلغ ردح
 ىلع اربح لازت ام تايقافتالا هذه مظعم نكلو

 هذه لكم ىودج لوح كوكشلا ريثي امم . «:فرو

 ًاعون ملاعلا نادلب مظعم ىدل ناو ةصاخ تايقافتالا

 نيسلا ددحت ينلا ةيرادالا تاعيرشتلاو دويقلا نم

 دعبتست ام ًاريثك كلذ عمو .لمعلاب قاحتالل ايندلا
 قاطن نم ةيعانصلا ريغو ةيعارزلا تاعاطقلا
 ةعارزلا ىف نيلماعلا لافطالا ةيبلاغ ةكرات .اهلومش
 يف بيسلا عجريو .ةيامح نود ةيلزنملا ةمدخلا وا
 عضو لواحت ال اهنا ىلا تايقافتإلا هذه ىودج مدع
 اهنمو .اهرارمتساو ةرهاظلا هذه ءوشن بايبسا جالع

 اهيلع بترتي امو ةيداصتقالا ةمزالا لاثملا ليبس ىلع
 .نادلبلا هذه لخاد ةشبيعملا تان وتسم ءوس نم

 وا ..رضحلا ىلا فيرلا نم لاقتنالا» ندمتلا ةرهاظو
 ءاوس .يقاكلا وا مئالملا ىميلعتلا ماظنلا دوجو مدع

 روجحالا تاددحمو رصانع وأ ,سيرادملا ددع َِق

 تالكشملا يه دذه .لمعلا قاوسا لخاد راعسالاو

 ىلع لمعلاو تامامتهالا اهيلا هجوت نا يغبني يتلا
 هذه رمتست فوسو .لمأ الف كلذ نود اما اهلح

 فورظلا نابسحلاب ذخالا عم عاستالا يف ةرهاظلا
 تاعاس ددعو لافطالا ءالؤه اهيف لمعي ىتلا ةئيسلا
 .خلا ...لمعلا

 ةصاخو .ةيبرعلا لمعلا قاوبسا اباضق اما
 ىهو .ىلصالا اهنطوم ىلا ةلامعلا ةدوع تالامتحا

 .ءاربخلا مظعم مامتها لحم تحبصا ىتلا ةيضقلا
 ' ام هنا الا .نآلا ةرهاظلا هذه حاحلا نم مغرلا ىلعف

 تانايبلا يفم#ردنو لماك هبش بايغ كانه لازي
 اهعيزوتو .ةلامعلا ةكرحب ةقلعتملا تاءاصحالاو
 ام اذهو .حلا ...يراهملاو يسدهملا اهببكرتو يفارغجلا

 يتلا تاساردلا ةيلاعفو ىودج نم اريثك للقي
 ناف كلذ عمو امومع .عوضوملا اذه لوانتت
 تال دعم ضافخنا تالامتحا ىلا ريسثت تاعقوتلا

 يتلا راطقالا ىدل ةيبرعلا ةلامعلا ىلع بلطلا
 .ةيداصتقالا تاعاطقلا ضعب يف ةصاخ اهلبقتست

 انه لاجللا عستم ال يلا بابسالا نم ديدعلل كلذو)
 دادعالا ةيبرعلا ةعيلطلا يف اهانلوانت دقو اهحرشل

 ثدحت فوس ةلامعلا ةدوع نا كشالو .(176 ١7
 بلطتي ام وهو .ةردصملا نادلبلا ىلع ةديدع تاريثات

 لاقتنالا ةكرحل لماش حسم ءارجا ةرورض نآلا نم

 يف اهنم ةدافالل ةفلتخملا تاروصتلا عضو عم .هذه

 ىلا اهتدوع لاح اهراثا نم دحلاو .يلاحلا تقولا

 .يلصالا اهنطوم
 رمتؤم اهلوانتيس يتلا تالكشملا ضعب يه هذه
 جتاتنب جرخي نا لمانو .ةيلودلا لمعلا ةمظنم
 ةصاخ .ةمظنملا فادها قيقحت يف دعاست لولحو
 ترادقلا ةدايزو هطورشو لمعلا فورظ نيسحت
 .ةماع ةفصب لامعلا قوقح ىلع ظافحلاو .ةيجاتنالا
 نامض عم .ةصاخ ةفصي ةفلختملا نادلبلا ةدعاسمو
 ةيبرعلا يضارالا يف ةلماعلا ىوقلا فيزن فقو
 .ةلتحملا

 يلايجلا حاتفلا دبع

 1 الا تازيزح 876 نيعقااج ةييرعلا يللا
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 ةامسملا ةفلختملا نادلبلا لخاد :ةنغاسنلا
 محضت نم يناصعت يه ٠ تلاثلا ملاعلاب ور

 يجراخلا ملاعلل اهيلع ةقحتسملا نويدلا ّق ديازتم

 ةلاح نينامث نم برقي ام كانه .تاءاصحالل اقفوف

 ىلع ةلودجلل تضرع .ةرثعتملا ةينويدملا تالاح نم
 ثالثلا تاونسلا لالخ تضرع لب .سيراب يدان»
 نم ةلاح نيسمخ نم رثكا ١9/86/ م, ةريخالا

 ماع ءيشنا) يدانلا ناك اذإو .ةقباسلا تالاخلا
 ىف نادلب ةعبرا نيد تامازتلا ةلودج داغا(5
 غلي دقف :19/17 16 ةرتفلا لالخ :ماع لك طسوتملا
 م7, ةرتفلا لالخ ةلاح 5٠ وحن تايلمعلا هذه ددع

 رودلا لقثو ةيمها ديازت ىلا ريشي ام وهو ١15/85
 ىلع ةنيدملا نادلبلا دامتعاو .ةهج نم هيعلب يذلا

 نم ةيجراخلا اهنويد تالكشم لح ف بولسالا اذه
 ىرخا ههج

 هذه نع لزعمب .ةيبرغلا انتقطنم نكت ملو
 .ةبلودلا قوسلا ّق ةدئاسلا عاضوالاو تاريدغتلا

 ةيبرعلا نادلبلا مظعم :سيزراب يدان ىلا تاجل لب
 نمو .ةرم نم رثكا ةلودجلا اهضعب داعاو .ةنيدملا
 ىذلا رودلا ةقيقح ةفرعمل ةفقو ىلا رمالا جاتحي انه

 ىلا لب .هذه ةينويدملا لحج يف ىدانلا هب موقي
 ةداج ةلواحم ةدلمعلا هزه تناك اذإ امع لؤاستلا
 ديب ذخالاو ةيجراخلا ةينويدملا ءبغ فيفختل
 ؟ كلذ ريغ رمالا ما ؟ ةنيدملا نادلبلا

 الوا ةراشالا انب ردجت لؤاستلا اذه ىلع ةباجاللو
 ةئيه وا ةيلود ةمظنم سيل «سيراب يدان» نا ىلا

 ازال ناريزج 88:90 نالقتلا بةيمرعلا فيلا. “6

 درا يس 8 ووو ا 2 اة

 ١ ثيدح ٠ ,سيسبراف يدان“ نع ثيدحلا ح حبصا لب

 مه 89

 با »د

 هدا قال رؤدلا ةقيقح
 ؟ « يس را ىرنا»

 حمض يمسر ريغ يس يحس ةيميلقا

 نيدملا فرطلا عم سردب .ةنئادلا نادلبلا تاموكح

 نم وا .ةيسنرفلا ةنازخلا ريزو ةسائرد .هنيد ةلكشم

 ةتبات ةينوناق دعاوق دجوت الف انه نمو .هبوني
 ام لك نكلو .اهيساسا ىلع لماعتلا مني ةيوتكمو

 ةقباسلا ةيخيراتلا ةريخلا ىلع دمتعت اهنا .كلانه

 لصونلا اهلالخ نم مت يتلا ةقباسلا تاسرامملا ريع
 رورمب تحبصا يتلا «فارعالا» نم ةعومجم ىلا
 ديعي يدانلا نا امك .ةتبات هبش دعاوق .تقولا
 ءابتتسابي كلذو .بنسحف ةيمسرلا نويدلا ةلودح

 نويدلا وا اهنهيبش وا لجالا ةريصقلا ضورقلا
 اذه نوكي نا يغينيو .اهتلودج ةداعا تقبس يتلا
 ةيتقو تايوعص نع اساسا امجان دادسلا يف رثعتلا
 .اهتاز ةلودلا داصتقا ىف ةيدلكده تايوعض ال

 ردجت ةسايسلا هذه ىودج ىدمل انمييقت دنعو
 ,ربع الا متت ال ةيلمعلا دذه نا ىلا ةراسشالا اند

 عيقوت وه .يدانلا تاعامتجا دقعل يرورضلاو

 باطخا؛ ىلع ةلودجلا ةتاحعا ىف بغارلا فرطلا

 نامضلا ةئنتئادلا فارطالا هيف ىرت يذلا طرشلا

 .ةقحتسملا اهلاوما دادرتسال يقاكلا

 تاسارذلا مظسعم نا لوقلا ةلفان نم دعيو

 تتيثا دق ,عوضوملا اذه تلوانت ينلا ثاحبالاو

 يحلا تالكشملا ةعيبطل هتمءالم وا هاودح حدع

 تاساردلا هذه تحوت لب .ناذلبلا هذه اهدهشت

 ىلع ءاندو ,5دحتملا ممالل ةماعلا ةيعمجلا مايقب

 تريم مروي ضرنمت

 ةناداب .نيعيسلاو عبسلا ةعومجم نم ةيصون
 ذخأت ال اهرايتعاب . قودنصلا اهضرفي ىتلا طورشلا
 ةيعامتجالاو ةيداصتقالا عاضوالا رابتعالا نيعب
 ملاعلا نادلب اهيناعت يتلا تالكشملا ةعيبطو
 يذلا ثيدحلا نم كلذ ىلع لدا سيلو .فلختملا
 ىلا :تاربش لج يبوفلاا ءارزولا سكر ههجو
 رمأ ريضم رارقتسا .ةيضق نا» ًالئاق كرانم:سنئرلا
 اما 9 ب نمالل ةيسحلاب يجيتارتساو يوبيح

 - اهل ةبسنلاب لكشت ال امبرف سانلا بعاتم
 والك هل مئاقنلا 8 .ايوق ازفاح رسشتات تدرغرام

 ال يلاتلابو !! ناريغتملا كلت نع تمجن بعاتم نم
 اما .اهتدحيتارتسااو اهتحلصمل الا نادلدلا هذه رظنت
 نمو .لاي اذ سيلو ىشماه رما وهف كلذ ادع ام

 ةيبرعلا راطقالا يف نيلوؤسملا مظعم نا تاقرافملا
 ثيدح ىلا ريشن انهو .هب نوفرتعيو كلذ نوكردي
 ارخؤم اهتوبد ةلودجح ةداعا ىدل نيلوؤسملا دحا

 ةطاسبلاب نسل رما ةلودجلا ةداعا نا» لاق نيح
 ريغ اطورش بلطتت يهف ؛«ضعبلا اهروصتب ىتلا

 لعل نإ لمقت نيح ةنئادلا لودلا نا كلذ .ةسسانم

 نم الدب الثم ةنس ةرشع سمخ ىلع نؤيدلا دادس

 ةنيدملا لودلا ىلع ًاطورش ىلمت ام ًايلاغف .ىشع
 تاعورشملا ذيفنتو علسلا راعبسا ديدحت ىف لكخدتتو

 اريتك لوؤسملا اذه بحر دقف كلذ عمو .«كلذ ىلا امو

 .هتلود نويد ةلودح ةداعام

 ىهو .ددصلا اذه ىف راثت ىرخا ةطقن كانهو

 نم ةلودجلا ةداعا هينعت امع لاقي امب ةصاخلا

 نيب حوارتت) ةنيعم ةينمز ةدم نويدلا دادس ليجأت
 تالق نييءام حامس ةربجقو (تاونس زرقعو عيش
 ةضرتقملا لودلل حبيتي ام اذهو .تاوثنس سمخو

 ,تاسايسلا ذنفنتو سافنالا طاقتل ال ةصرفلا
 ىتلا تاساردلا نكلو .اهئابعا فيفخت ىناتلابو
 تبثت ةقباسلا ةلودجلا ةداعا تايلمع ىلع تيرجا
 نويدلا ءبع نا ذإ هفعضو يأرلا اذه ةشاشه ىدم

 عضولا هيلع ناكامم ريثكب ربكا ةروصيبو دادزي هذه
 ىلا كلذ ف ع وجرلا نكمي) .ةلودحلا ةداعا ةيلمع لدق

 ةنونعملاو يكز يزمر .د اهب ماق يتلا ةماهلا ةساردلا
 (ثلاثلا ملاعلا نم ةيؤر .ةنجراخلا نويدلا ةمزا

 الا تسيل ةلودجلا ةداعا ةيلمع ناف يلاتلابو

 قويسلا ىف يف جامدنالاو ةيقيتلا تاقلح نمض ةقلح

 نم كففت وا لحت نل يهو .ةيملاعلا ةيلامسآأرلا

 انيلع يغبنيو .ةيجراخلا اننويد ةلكشم ءبع
 نا ةرورض كلذي دصقنو .لضفا ةليسو نع ثحدلا
 دذه ةهحاوم ىلع اهندب ام يف ةنيدملا نادلبلا قفتت

 بولسا ىلع هيف قفتت .دحوم يعامج فقومب ةلكشملا
 عمتجملا ىلع هنلعت ء.ضورقلا هذه دادسل دحاو

 نم ةنيعم ةيسن ديدخت حارتقالا نكيلو هلك يلودلا
 ىذه دادسل ايوثس عفدم نادلبلا هذه تارداص

 ضعب لغفلاب هتمدق يذلا حارتقالا وهو) نويدلا
 هجوت نا ةرورض عم .(ايبماز اهرخأو نادلبلا
 ةيلحملا تارخدملا عيجشتل ةيلخادلا دوهجلا

 لحال حاتملا يداصتقالا ضنافلا ةئيعت ىلع لمعلاو

 .نادلبلا هذه

 يداصتقالا مسقلا
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 ثلاثلا ذل لعل نويل ذنبا ٠

 قدي ديسودم كنب نلعا ٠
  يكريما كنب ريكا عباس .؛ويلفيساب
 ةريدكلا كونبلا وذح وذحيس هنا

 ه١٠ غلبم عطقتساب ىرخالا
 نم هسفن ةيامحل رالود نويلم
 ملاعلا ضورق بيسب رئاسحلا
 .ثلاثلا

 نلعا دق ؛بروك يتيس» كنب ناكو
 ةثالث فاضا هنا يضاملا رايأ رهش يف
 تاطانتتحا ىلا رالود تارايلم

 زيشت» كنب اذح دقو .ضورقلا
 يلاحلا رهشلا يف هودح «نتاهنام

 ىلا رالود رايلم ١,5 غلبم فاضأو
 .رئاسخلا يطايتحا

 قودلا لرقنلا قودنسو نادوسلا
 ا ف نيسان دا :

 .تاكحاجللا نا نامرد حأ - رك

 يل ودلا دقنلا قودنصو نادوسلا نبب

 دقو .مداقلا رهشلا ىلا تلجأت دق
 نع القن ةيفحص رداصم تراشا

 ىلا رمع ريشب ينادوسلا ةيلاملا ربزو
 رقي نا ىلا امئاق لظيس ليجأتلا نا
 ةينازنملا ىنادوسلا ناملريلا

 يف اهنايريس ادبيس يتلا ةديدجلا
 .مداقلا زومت لوا

 ىتلا ةيناثلا ةرملا ىه هذهو
 عم تاتذاحملا هذه اهيف لجؤت
 نا فورعملا نمو :قودنصلا
 نا نلعا نا قبس قودنصلا
 ىلع لوصحلل لهؤم ريغ نادوسلا
 .هنقفاوم

 .ةقرفلا لورتبلاوجتن

 ةنعمج و 5956-7

 ٍِق اهابقحا ةقرافالا لورثملا

 لودجل ريضحتلا لجأ نم .رئازجلا
 يرازولا ةيعمجلا عامتجا لامعا
 .رتازحلا ٍِق مداقلا

 لمع جمانرب ءاريخلا شقانيسو
 يف كلذو .ةلبقملا تاونسلل ةيعمجلا
 .ةيلودلا طقنلا قوس تاروطت عوض

 هذه نا ركذلاب رنيدحلاو

 يذلا تقولا ٍِق ينأن :تاعامتجالا
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 راطقالا ةمظنم ءاردخ هيف عصتجب

 يف :كيباوا» طفنلل ةردصملا ةيبرعلا

 رنا ةيدريسلا تاقالعلا
 د ظل

 ةيدوعتسلا ءآيقألا ةلاكو تنلعا
 ايكرتو ةكلمملا نم لامعالا لاجر نا
 ةقرش ءابتنا ىلع ؛وشفتا هق
 هردق لام سأرب ةكرتشم ةيرامثتسا

 .رالود نويلم ٠
 باقعا ىف قافتالا اذه ءاجو

 ةنجللا هتدقع نيموي رمتسا عامتجا
 يتلا .ةكرتشملا ةيكرتلا  ةيدوعسلا
 ةسمخ ننم نيذلبلا اتموكح اهتاشنا
 .ماوعا

 ”ردبلل ةزيدح: قانوعمو شورت
 1 او

 3 ةيلامشلا ةقصقلا تاكو

 كنبلا عم ًاقافتا يضاملا عوبسالا

 لصحت .ريمعتلاو ءاشنالل يىلودلا

 نويلم ١6 هتميق ضرق ىلع هاضتقمب
 حالضا عورشم ليوملتل الود
 ظ .ةيسيئرلا قرطلا ضعب

 اضيا تلصح اهنا ركذلاب ريدجو

 ليدعتب اهمايق دعب ةيكريمالا ةنوعملا :
 تايالولا عم نواعتلا ةيقافتا
 .ةدحتملا

 ىضقت ىلوالا ةيقافتالا تناكو
 6,” اهتميق تادامتعا ميدقتب
 ليدعتلا يضقيو .رالود نييالم
 نويلم اهتميق ةفاضا ميدقتب يناثلا
 .ىرخا رالود

 رودعلا موسر ضيفخت

 سيوسلا 6

 روبع موسر ضيفخت نع ةيرصملا
 ةيحالملا تالحرلا تاذ رخاوبلا
 ةبسنب يحالملا رمملا يف ةليوطلا
 نكت مل نخاوب.يهو ةثاكان ةسهخ
 دقو .لبق نم سيوسلا تانق ربعت
 ةرشع اتنثا رارقلا اذه نم تدافتسا
 رظتنيو .يضاملا رايأ رهش يف ةنيفس
 ناريزح رهش يف مقرلا اذه عفتري نا
 .كلذ نم رثكا ىلا يلاحلا

 ةدافتسملا سوردلاو
 .95١ا/ ناريزح ةميئزهل نورشعلا ىركذلا حابالا هذه انيلع رمت

 نادلب ىلع ال يبرعلا نطولا راطقا ةفاك ىلع اهراثآ تكرت يتلا
 ةطقن قحب دعت يهف .بسحف ينودهصلا نابكلا عم ةهجاوملا | ٠

 ٌكدوط اهدنع فوقولا نم دبال كلذل .رصاعملا انخيرات يف ةيساسا لوحت
 اهنم ةدافتسالاو .ريعلاو سوردلا صالختسا ةيغب اهلمكاي ةيرجتلا لماتل

 .ينويدهضلا ودعلا عم ريصملا ةكرعم يف

 سورد ةفاك بعوتسن مل .ةدملا هذه رورم نم مغرلا ىلعو .امدا ودبيو
 نطولا ىف ثدحي ام نا لب .يداصتقالا ديعصلا ىلع ةصاخ .ةميزهلا
 انيعوتيسا اننا ىلع ةحضاو ةلالد لدب نآلا ىتح تانيعيسلا ذنم يبرعلا

 بولطملا سردلا سكع

 عطقب ةيكريمالا ةدحتملا تايالولا رارق ؛14517 ناريزح ةميزه قبس دقل
 راسم ريبغتل اهنم ةلواحم يف كلدو . "١5 ه داع رصم نع ةيئناذغلا تانوعملا

 ةبمها رارقلا اذهل تناكو .اهلك ةقطنملا اهب رمت تناك يتلا ةيمنتلا ةيلمع
 يف ىدا امم ةدئاس تناك يتلا ةيداصتقالا عاضوالا ءوض ف ةصاخ
 روهدتو رامتتسالا تالدعم ضافخنا ىلا ,.ىرخا لماوع عم .ةياهنلا

 يموقلا جتانلا يف (ةعانصلاو ةعارزلا) ةيعلسلا تاعاطقلا بيصن
 .ةيشيعملا ةصاخو تايوتسملا ةفاك روهدت عم .يلامجالا

 رصم ىف ىلع دمحم ةيرجت ناهذالا ىلا :ةيرجتلا هذه :تداعا دقو

 لكف .(1877 )/181١1 قارعلا يف اشاب دواد ةبرجتو (1844 - 180)
 ةيمنت قيقحت عم .ةثيدح ةينطو ةعانص ةماقا .هتقيرط ىلع .لواح امهنم
 .دالبلا لخاد ققحتملا يداصتقالا ضئافلا ىلع ةرطيسلا يلاتلابو :ةلاعف
 .فادهالا هذه ةمدخل ههبيحوتو

 تناك يتلاو اهموب  ىمظعلا ايناطيرب هسآر ىلعو .برغلا دجو انهو

 لكشت .هذه ةيمنتلا ةسايس نا .تقولا كلذ يف يلامسأرلا ركسعملا ةمدعر

 .نادلبلا هذه ومن ةبلمع ةعيبط ناو ةصاخ .اهحلاصمل اريطخ ادندهت

 يلاتلابو ىرخالا دلبلا قاوسا ربع .ًايجراخ عسوتلا ىلا جاتحت تناك
 .ميمصلا يف ًايرض براجتلا هذه تريتعا

 ناكأ ءاويس .ليسلا ةفاكب تالواحملا هذه ضاهجاب برغلا ماق كلذ ءازإو

 يف ةينامثعلا ةلودلا عم ةعقوملا تايقافتالاك ةيداصتقا تاءارجا ربع كلذ
 براجتلا هذه برض وا 184٠. ماع ندنل ةدهاعم مث «1818 ماع اطلاي»
 2.1951 ناريزح ىف ثدح ام اذهو .ايبركسع

 ةقطنملا يف ةيلخادلا لماوعلا ةيمها نم انليلقت وا  انلافغا مدع عمو
 فوس ةلقتسملا ةيمنتلا ىلا فدهت ةيرجت ةيا نا .ىرن اننا الا .ةيبرعلا

 يف ةرثع رجح برغلا فقي فوسو .برغلا لبق نم ريمدتلل افده لظت
 نم اعم ةيبرعلا دوهجلا فتاكتت مل ام حاجنلا يف رمتسي فوسو .اهقيرط
 عايشا ىلا ًاساسا فدهي .لقتسم يموق داصتقا ءانب ىلع لمعلا لجا

 ررحتلا قيرط يف ىلوالا ةوطخلا يهو ةيعامتجالاو ةيساسالا انتاجايتحا
 نم برعلا هيعوتسي مل يذلا سردلا وهو ..ةيعبتلاو رامعتسالا» نم
 .نآلا ىتح ةسكنلا

 يلابجلا حاتفلادبع
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 ملاعلا
 | نسيالملاب كتفي عوجلاو

 كة ا ااا ااا 6 اا 2 و 88ج #_<ي<)ابججبجحل>سُبد_ككككبجبج

 ةيضرالا ةركلا يف ةيفارغمبدلا تاريفتلا
 1 دا د د دنا 1 ا وووباا#» 5 "370 ا اس مم

 ةهسن تاراجلب

 ماعلا ف لفط فلأ ٠١ تومد موي لك حابص يف
 دشرلا نسل شدعلا اوهبطتس نل مودلا ءادحإلا لفطالا لدع فصلو

 : ا

 مداقلا زومت / ويلوي رهش نم ريشع يداحلا د
 .ةيرشنلا ميبرات يف ايئانثتسا امو نوكيس

 ةدحقملا مهالا قودنص ارخؤم ةهنلعا ام اذه يول

 د يف يمسرلا درقم نم ناكسلاب صاخلا طاشنلل

 مويلا اذه ىف دلويس يذلا لفطلا نأل كلذ .فيذج

 ةمالعلا يملاعلا يناكسلا نادعتلا ْق همقر نؤكيس

 يتلا ةمسن تارايلم ةسمخلا يف ةريخالا ةيباسحلا

 .ةيضرالا ةركلا ناكسل ىرشبلا ماوقلا لكشت

 ١١ يف حيبصيس ملاعلا ناكسس ددع نا اذه ىنعم

 ةدايز لدعمب رشيلا نم تارايلم ةسمخ /١141 زومت

 نرق دعب اما :ةدحاولا ةقيقدلا ُْق ادولوم ١٠٠١ هردق

 ٠١ ضرالا ناكس ددع حم سما حيراتلا اذه نم

 !! تارابلم

 انبسا يبرغلا ةيعامتجالاو ةيداصتقالا ةنجللا

 2 نع انايب تردصا ةدحتملا ممالل ةعباتلا

 نأ١ ىلا هيف تراشأ /١9781 ماعل يملاعلا يناكسلا

 ةنيسقلم قا لوصول لل يقنقلا للا كيت يارس :كانضف

 هن قم برقي ىادتلا رامعألا :لفعم نا 3) مكازاكيلم
 امدنع هيلع ناك ام فاعضا ةثالث اذه لداعن دقو ؛ةنس

 نرقلا فصتنم يف رايلم فضن ملاعلا ناكبس ددع غلب

 عضرلا لافطالل يملاعلا تايفولا لدعم نأو .رشع عباسلا
 و هيلع ناك ام ضمك أ آلا فئآلا قدك“ قاوح غلف
 ١ :ةمانإلا كل

 بلجحت ةيناكسلا تادايزلا نا هتاذ ريرقتلا دكؤيو

 فالتخاب اهراثا َقئتِمْلَتَو مدقتلا بلجت امك لكاشملا

 اة ناريزح :5١4 ١5 دوعلا ةيبرعلا ةعيلطلا 7"

 هع واو تا ةوجقلا

 لود نم ديدعلا كانه نآو .ةفلتخم لود ىف ديدش

 ومنلا ءاطبا ىف ةرهاب تاحاحن تققح ىتلا ملاعلا

 بجوتي امم ريثكلا كانه لاؤد ام هنا الا ىناكسلا
 ومنلا رثّؤي يتلا نادلبلا ف صخالا ىلعو هلمع
 اهتيمنتو اهدراوم ىلع يسكع لكشب اهيف يناكسلا

 .ةيداصتقالا

 تالا دو نادشاصحا

 يلي ام ركذت نم دبال تالالدلا هذه لك ءوض يف
 رفوتي ال ةمسن نويلم 4٠١ نم رثكا كانه نا 8

 يتلا ةيرارحلا تارعسلا نم فاك ردق يا مهل

 .ةايحلا يف رمتسي يك مسجلا اهبلطتي
 ثلاثلا ملاعلا ف ةمسن نويلم ٠١ كانه نا

 .مهتايح ىلع ءاقبالل يفاكلا ماعطلا نودجي ال
 ملاعلا يف زكرتت ةيساسالا عوجلا ةرؤب نا ا

 لك نم ةتس كانه نأو .اديدحت ايقيرفا ىف و .ثلاثلا

 .عايج مهو نوماني دارفا ةرشع
 ل رفوتي مل ا91١ا/ ماع وه طقف دحاو ماع يف ايد

 .فاك ءاذغ ايسسا يف ةمسن نويلم ك٠

 نا نكمي ادلب ”١ اهدحو ءادوسلا ةراقلا يف نا

 .ةيئاذغلا دراوملا ف داح صقن نم يناعت .فعاضتت
 يفاكلا نيتوربلا نودجي ال نيذلا لافطالا نا ا#

 يب ابيس قوكي حلا قا قلقا ةعربسب نوبضرفتي خجل
 .ةركدملا مهتافو

 نل مْوِيلا ءايحالا لاقطالا ددغ فصن نا ا#
 .دشرلا نس غولب ىتح شيعلا اوعيطتسي

 فلا ٠١ تومبد نوكلا ىلع لطي حابص لك يف *
 (لافتحالا) مهنم لفط يا نكمتب نا نود ءلفط
 .هتدالو ىلع ةنيس رورمب

 سايقلاب ليلق اذهو .اذه لك ءوض يف هناف .دعبو
 ةيذغتلا تامظنمو فيسنوبلا تارشن هنمضتت ام ىلا
 رثكالا ضرملا وه عوجلا نا لوقلا نكمي .ةيملاعلا
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 ركذتن نا انه يفكي و :رصاعملا ناسنالا ذايح يف اكتف
 ةراقلا تحاتجا ىتلا ةريخالا فافجلا تاجوم
 رشدلا نم ةفلؤملا فالآلا اهتيحض حارو .ةيقيرفالا
 ةيردصلا صافقالا يوذو هوجولاو نوطبلا يرماض
 .ةيمظع لكايه لثم نايعلل ةزرابلاو :ةئتانلا

 ىلع ءاضقلا مدع له .انه لواستلا نم ديال

 مدعو .كانه لسنلا ةدايز هبيس .ايقيرفا يف عوجلا
 ومنلا ديدحتل ةيفاكلا ةيئاقولا ريبادتلا ذاختا
 يناسنالا اهراظا يف .ةيضقلا نا ما .يناكسلا
 دذهتب اهلوانت نم رطخاو قمعا يداصتفقالاو

 ىرب نم كانه نا ىلا ريكذتلا نم دبال انهو :ةقيرطلا

 اهبابسا عجرت ال ثلاثلا ملاعلا ىف ثراوكلا هذه نا
 ٍِق .عاذعلا عوضح ىلا لد .ةيرتلاو خانملا ءوسس ىلا

 امم .ةينغ لود ةرطيسل ىملاعلا ىقيوستلا هراطا
 تامزالل ةضرع ةريقفلا لودلا هذه لعجب
 ماظنلل نا كلذ ىنعمو .اشهدحو ةيداصتخقالا

 يف اريبك ارود ىلامسأرلا ملاعلا يف دئاسلا يداصتقالا
 ,اهمقافتو ثلاثلا ملاعلا نادلب يف تاعاجملا مظاعت

 نم تادعاسملاو نوعلا بلط ىلا اجلت يهف كلذلو
 اهلقثتف .ىرخا ةرم .دوعت يتلا ىربكلا لودلا

 ؛نمزلا رورمي اهدئاوفو اهحابرا مقافتن ةريبك نويدب
 فلآ دودحي ١987 ماعل نويدلا هذه  تردق دقلو

 .رالود رابلم

 ةدكالهنسا جالس

 ديزي امب كلهتسي الثم يكريمالا حالفلا نا
 ىنعمو .دنهلا نم حالف هكلهتسي امع ةرم ةنامعيرا
 نولكشب اكريما يف لافطالا نم فالآ ةرشع نا اذه
 لكشب امم رثكا حلاعلا يف يناذغلا نازيملا ىلع ارطخ
 :هتاذ رطخلا .ثلاثلا ملاعلا نم ةمسن نيدالم ةعيرا

00 0 0 

 ام اضبا اهبلا انفضا ام اذا ةييرغ ةقرافم اذه يفو

 يلب

 ايوروا ف فيلآ يتيب ناويح يا هلكأي ام نا ا#
 ناسنا ةلكأب ام فاعضا ةثالث لداعي (ةطق وا بلك)

 ثلاثلا حلاعلا ّق ام

 هتمحعطأ امم ةثناملاب نيرشع نم !ذخاو. نا 5

 ةيرشبلا ماقزالا لك ماعطاب ليفك اهيشاوملابوروا
 ايقيرفاو ايسآ نادلب يف اعوج تتام يتلا

 وه ١941 ماع يف ملاعلا ناكس ددع ناك اذإ
 ةدلس 5١٠ ماع حيصتس هتاف ةمسن تارايلم ةسمح

 اذهل لماك ءاذغ ريفوت نم دبالف يلاتلابو .تارايلم
 هاوفالا ددع فعض دودحب ياء.لهذدملا مقرلا

 .تاندعسسلا لئاؤا يف ةعئاجلا

 ىلا اهدادعت لصي نل ةدعاتصلا انيوروا لود

 لودلا ناكس غ ولي نم اماع 5 دعب الا ةمسن رادلم

 نبح يف - :١4 ١3 :ييينعتلا اذهل ةيمانلا

 ادقيرفا ناكيس ندع فعاضتيسو ٠١١ داع ةمسن

 اذه ؛تارم ثالث ادور وا ناكسس ددع نع ٠١5٠" ماع

 صضااخلا طاشنلل ةدحتملا حمالا قودنص هنلعاام

 نم صلختلل ةعجان الولح عضي نا نود :ناكسلاب
 لوادحلا هذهل ةقفارلا ىربكلا ةيداصتقالا لكاشملا

 تارادلم ةسمخلل اموي مداقلا ز ومت نم رشع يداحلا

 ردكا يه مقرلا اذه ىلع تبرتن فوبس ينلا ةريدكلا

 يتلا ةيئاصحالا تانايبلاو لوادجلا لك نم ريثكب
 ةيمدلقالا ضاودلاو تامظحملاو تاهجلا اهردصت

 حمالا ةمظحم ىلع بحجوتي كهناف كلدلو .ةيلودلاو

 عضولا ةساردب ةليقكلا تاءارجالا داختا ةدحتملا

 ةيناكسلا اهتكمرزأ نم صضالخلا ٍّق درقغفلا

 فاقيا ىلع لمعلاو .ءاوس دح ىلع ةيداضتقالاو

 ثحبلاو :ندملا ىلا فايرالا نم ينالقعاللا ح وزدلا

 نم يناعت يتلا نادلبلل ةديدج ةيداصتقا دراوم نع

 هللا ديعلا ىلاس
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 1 م" هةقح  هك ووو هووولا# ١ #١ 317 ل ا افلا

 7 ب تاناللل ماقسلا دععلا
 اومبلعلا نايك

 طنا 0 0
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 ةيفاثإ 4

 ” 0 و دوت بولا

 يسع ند وم جلل دج حسم يسصجسجااب7 #77

 (ةيبرعلا ةعيلطلا» بتكم : ةرهاقلا

 ةيرصملا تاقالعلل ىناقثلا دعبلا

 عوضوم .(ةيليئارسالا»
 ىلا تمدق .ريتسجام ةلاسسر

 ةعماج ةيسايسلا مولعلاو داصتقالا ةيلك

 ريطخو ماه عوضوملاو .ةرهاقلا

 هذه يف صاخ عون نم ةيمهأ بستكيو

 تقلا مايالا : ٠

 7 و 71

 نايكلا لامآ رم
 هتقالع يف ءفدلا ثعب ف ينويهصلا

 ثحابلا دهج نيمثت ردقبو .ةرهاقلاب
 فقوملا نيمثت ردقب «ليباق رهام دمحم»
 مسن هذختا يذلا عاجشلا يطارقميدلا

 مولعلاو داضتقالا ةيلكب ةسايسلا مولعلا
 2 ليحست لبق يذلا ا

 مغر .ريتسجاملا ةجرد هحنمو هتشقانمو
 دنع ةيساسح نمو لكاشم نم هريثي ام

 اة قاريزح ل2716 هدعلا كت ةنيرعلا ةحيلطلا أ

. 
 م 06

 ا هاو قا

 0 هه ساو 3-5

 عيطتلا ُ نطنشاو رود نع 0

 د د ووو ٠# - مت

 ..ةرهقلا يف نيقورعملا شبا نم فنص

 0-لا

 .بيبا

 . جاحتحا ةخرض ةلاسرلا ريتعت

 صضعبو عيبطتلا نمزل ةلماك ةنادإو

 اهنا اك .يرصملا بناجلا ىلع هلاطيا

 رصم يف رارقلا عناصل يغبني ماه سرد
 ىلع مادقالا لبق و هدلنع فقوتلا

 لتب ةرهاقلا ةقالع يف ةديدج ةوطخ يأ

 ل“ و فق

 لماعتلا عئاقو ةلاسرلا لوانتت .بيبا
 لتو ةرهاقلا نيب ىمالعالاو يناقثلا

 يف مالسلا ةدهاعم عيقوت ذنم بيبا
 . 1548٠ ماع ةياهن ىتحو ١914 سرام

 دمحن اهبحاص لوقي اهك ةلاسرلا فدبهتو

 ةجرد نع فشكلا ىلا ليباق دمحا رهام

 ةيرصملا نيتياعدلا نيب سناحتلا

 كلذو . عيبطتلا ةلحرم ف «ةيليئارسالا)»

 نَوافقملا يمكلا ليلحتلا لالخ نم

 اههدحا نيتفيحص تايحاتتفا نومضمل
 (ةيليئارسا) ىرخالاو «مارهالا» ة ةيرصم

 ىلع ةوالع .«؛ءاينالا» ةيب رعلاب ةقطان

 يناقثلا لماعتلا ةعباتمو دصر

 لالخ بيبا لتو ةرهاقلا نيب يمالعالاو

 -١98٠0. 4 ىماع

 !! ثازلا ميت
 «ليئارسالا» روصتلا ثحابلا للحب

 مدعو 2 عيبطتلا ةيلمعل يرصملا 3

 حوضولاب ينويهصلا نايكلا روصت
 ةدعاسملا ىلع داتعالاب :كتشسايتلاو

 ينويهصلا نايكلا حرط ..ةيكريمالا
 ةداضملا ميهافملا ةلازال ةيليصفت :ةطخ
 لب .يرصنعلا مهكولسب ةقلعتملا

 اولمعو . ةيسكع ىئرخا مب اقم ةيمنتو

 ىلع زيكرتلاو يفاقثلا لدابتلا عيسوت .ىلع
 تاؤدأو يمسرلا مالعالا لئاسو

 ىطعا انه نم .ةيعاتجالا ةئشنتلا

 ةباتك ةداعاب افعاضم اماتها ةنياهصضلا

 ةروص اهيسالو ثارتلا ةعجارمو خيراتلا

 . يبعشلا ثوروملاو

 («ليئارسالا' روصتلا قلطنيو
 الدب (كراج فرعا» راعش نم عيبطتلا

 نسمؤي امك .؛كودع فرعا» نم

 لوقحو ءانيس ةداعتساف تايبوقعلاب

 ةنياهصلا متها اضيا . يرصملا تناحلا

 تاقالعلابو ةيبرعلا ةغللا ماد قاب

 لاكشابو ة هلع رسب اوكرحتو ةيمسرلا ريغ

 . ةفلتخم تاودأو

 عيبطتلل ةيمسرلا رصم روصت اما
 يمسرلا لماعتلا ةيزكرم ىلع دكا دقف
 ةفاقثلاو مالعالا تاالاجم ف ةصاخ

 لوانتت نا ةيمها ىلعو . ىملعلا ثحبلاو
 ةيضقلا نيبناحلا نيب تاقالهعلا

 عارصلا ره رهوج اهرابتعاب ةينيطسلفلا

 بناخلا نمؤيو . .ينويهصلا 5 يب ر علا

 يمالعالا لاصتالا ةيمهأب يرضملا
 ةفضلا برعو نيطسلف برعب يفاقثلاو

 ةبطاخ لواتي ايك .عاطقلاو ةيبربغلا
 يمسرلا ريغ ىوتسملا ىلع «ليئارسا»
 «ليئارسا» تاضفانت لالغتساو

 روصتلا حضاولا نمو !! ةيلخادلا
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 نم اماكحاو احوضو لقأ ناك يرصملا

 .ينويهصلا روصتلا

 ا .بعشلا ساحل ةقئاوب

 قافتالا نا نع ةلاسرلا تفيشكتو

 يذلاو « ليئارسسا» و رضم نيب يفاقثلا

 هنع فشكي مل 15٠١/5/8. يف عقو
 انك ١9/1 ماع يف الا رصم يف باقنلا
 طقف طبترت ال قافتالا اذه دونب نا

 يوحتل عستت اهنكلو .يفاقثلا لاجملاب
 تاالاجملا ليبق نم ةيفاقث ريغ تاالاجم

 . ةيضايرلاو ةيميلعتلاو ةيبطلاو ةينقتلا
 رصم ىلع طغضلا ةئياهصلا لواح دقو
 . ءانيس نم باحسن الا مامتا لبق هعيقوتل

 هيلع بعشلا سلجم قيدصت تبلطو لب
 ىروصنسلا لكلا ةجتأي نيج
 «ليئارسا» نا بيرغلا نمو . لماكلا

 اهيلع صني اال ام ةداع ةيئزج تاليصفت

 ثحابلا ىريو .تاقافتالا هذه لثم يف

 ىلا كلذ ءارو نم تفده «ليئارسا» نا

 ةينوناقلا ةيمازلالا ةغبضلا ءاسفضا
 ةريسم نأ ريغ .قافتالا ا ةيلودلا

 كنارسمتساو ..ةرشعت:تلظ عيب

 ةيابن ىتح ةيعيبط ريغ نيدلبلا تاقالع
 تاعو رشملاف .اهدعب امو . م٠ ماع

 مل اهم مايقلا نع نلعا ىلا ةكرتشملا

 نايدالا عسمج عورشم اهنمو .ءذشنت
 مليفلا ذفني مل اك .ءانيس يف ةثالثشلا

 ا وطب ىناقرلاا ىلجورتات 69

 ئذلا كرتشملا «نيئارسالا»  ىرصملا

 ةصق لوانتيو .هجاتنا ىلع دقاعتلا مت

 ماع لبق ةيدوسمو يرصم نيب بح
 دعن بخلا ةقالع روطتو

 نولثمملا ضفرو , نيطسلف باصتغا

 تاهخلاو ؛ليئارسا» حيولت نويرصملا

 ىلا مهب عافترالا ىلع اهتردقب ةينويهصلا
 ئه نكمتت ' امك . ىملاعلا قوما

 تاعو رشم زاخنا نم ةيكرسالا هنوعملا

 ناك ةكرتشم «ةيليئارسا1»  ةيرصم ةيفاقث

 نييالم ه اط دصر دق سرغنوكلا

 . يلاتلا ماعلل غلبملا اذه لحرو .رالود
 رودلا ا سكعت ة ةراشالا هذه لعلو

 لثمت يذلاو , عيبطتلا عفد ِق يكريمالا

 ةربخلا لقنو .يونعملاو يلاملا معدلا يف
 نايايلا عم تاقالعلا مم : يف ةيكريمالا

 نويهصلا رتستلا ىلع ةوالع .ايناملاو

 نييرصملا عم لماعتلل ةيكريمالا ةيسنجلاب
 . نويهصلا نايكلا نوعطاقي نيذلا

 «ليئارسالا»  ىكريمالا لشفلا اذه
 بابسا ىلا عجري كرتشملا يتاداسلا -

 ينطولاو يموقلا فقوملا اهمها .ةديدع
 ىوفقو بازحا هتففو يذلا فرشملا

 ةينهملاو ةينفلا تاباقتلاو ةضراعملا

 ةمطاقنيب: نضاقلاو ىضتم يف هليل علو
 دوفولا لابقتسا ضفرو عيبطتلا
 نايكلا ةرايز وا «ةيليئارسألا#
 نيلماعتملا ةعطاقمو حضفو .ينويهصلا

 دمحم ثحابلا لمجيو .بيبا لت عم

 ةرماؤم تفاعا ىتلا فقاوملا ليباق رهام

 ١ 18 عيبطتلا

 هج هب رتساف يدلاروخلا 0

 ةهجاوم يف ةيموقلا هفاقثلا نع عافدلا

 تاعومجم نم تلكشت ىلا . ةينويهصلا

 تاهامتالا فلتغ نم نيفقثملا نم ةريبك

 .ةيسايسلا
 يثدبم لماعب 8 هلا مداصت - ؟

 نم ةعباتلا ةيساسوسلا :تفقاوبماب لير
 ةينطولاو ةيمالسالاو ةيموقلا تاهاجمالا
 هذه نع تريع دقو .ةيراسيلاو
 ةديدغ تالحتو فحص يتاهامالا

 .ماصتعالا . يب رعلا فقوملا اهز ربا

 .تعشلا . ىفالسالا راتخملا .ةوعدلا

 عافدلا ةنيلو عمجتلا بح تاعوبطمو

 . هيِمَوَمْلا ةفاقثلا نع

 لماعب عيبطتلا راطق مداصت 1

 ءزجلا تافالعب لصتم ىحلصم

 هلثمت امو .يبرعلا لكلا عم يرصملا

 ةيدام دئاوع نم تاقالعلا هذه

 عم لماغتلاب رئاص نا :نيكمي ةيريهامجو
 . «ليئارسأ»

 ةقباسلا لماوعلا ىلع قافتالا عمو

 لفغا هنا الا .ثحابلا اف ضرع ىبلا

 ةيئدمملاو ةيخيراتلا لماوعلا نم رثكلا

 نيب تاقالعلا ريويصت خف. يف عنقو انك
 سسأ ىلع يبرعلا نطولاو ةيب رعلا رصم
 اذه ناف لاح لك ىبعو .ةيحلضم

 ىلع ةوالع ثحابلا ةسارد نم ءزجلا

 نومضملا ليلحت ةادال همادختسا فعص

 ” .ةلاسرلا تايبلس:زربا

 ةياعالا سنا
 رجب نساخقلا نع اذام ددكباو

 نمز (ةيليئارسالا]) و ةيرصملا نيتياعدلا

 ؟ 4 < دب

 يلا ياي الاود و ماع ا

 صلخ .ةلتحملا نيطسلف ىف ردصت

 نيب سناجت ةقالع دوجو ىلا ثحابلا
 ىف «ةيليئارسالا» و ةيرضملا نيتياعدلا

 ةبسنب 148٠١ ماع نم يناثلا فصنلا
 تمتها «ماره الا: ةفيححص ناو 2١

 لصتي امو .ةيملسلا ةيوستلا عوضومب

 يداصتقالا ءاخرلا مودقي حيولت ن م أهم

 «مارغالا» ا . يرصملا بتعشلل

 ٍ ىنعي ( ليئارسا عم مالسلاو ةيوستلا نا

 ىلا دست ال ةراسلا نا يا .ءاخرلا

 2 يلع ضيعت لب يعشاو 1
 مستاو .ابقتسملا عق

 1 لودل ءادعلاب د

 .ةيئاسنا ةرهاظك برحلا ةاجن ةيبلسلابو

 ردصت ىتلا «ءاينالا» ةفيحص اما

 مو ١رصم تديا دق اهعاف 'ةيليئارسالا»

 ةدحاو ةرم ىوس رصم هاجت ةيبلس نكت
 قيلعتي سقم تماق'اماكع . ماع لالخ

 تلواح اهك .يتاذلا ١ تائداحم

 .قارعلاو ندرالاو ٍةيروس ةنادا [ئاد

 ةرهاظك برجا نم ايبلس افقوم تدذختاو

 . ةيناسنأ

 قفاوت ثدح هنا ثحابلا دكؤيو

 ةيمسرلا رصم نيب يمالعاو يونعم
 ثدحن , هنا ريغ .يويهصلا ناكل

 ةفاقثلا لاحب يف امبنيب يعقاو قفاوت
 تناك (سوتكا» ةلجم ناو .مالعالاو

 ةيرصملا فحيصلاو تاللخملا رقكا

 تحوارت منيب .عيبطتلاب امامتها
 تاالحملاو فحصلا ففاوم تتوافتو

 نم اهفقاوم يف ىرخاللا ةيرصملا
 (مارهالا» ةفيحص نأو .«*ليئارسا»

 ةرافس نع نالعا رشن تضفر

 ديعاوم نمضتي ةرهاقلا ْق («ليئارسا»

 .اهيف لمعلا
 نويزيفلتلاو ةعاذالا تالاجم يفو

 نيب لدابت يا ثدحي مل حرسملاو |منيسلاو
 هذه نا ةصالخلاو .بيبا لتو ةرهاقلا

 ةلواحم لشف قئاثولاب دكؤت ةهلاسرلا

 رصع 58 ىلوالا يفاقثلا عمعيبطتلا

 مهالا وه اذهو يتأت ايك ..تاداعتلا

 ةلواحم يا نا ديدج نم دكؤتل  نآلا

 نا لبق مادعالاب اهيلع موكح عيبطتلل
 : البت
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 ارجيؤم تعد.نسيراب ىف راقنما ةبتكم

 طيخ» ةياور جيورتل صاخ لفح ىلا
 جروتلا ىلوالا ةياورلا «مدلا نم عيفر
 ةيبرعلا ةسسؤملا نع ةرداصلا خشرف

 . توريبب رشنلاو تاساردلل

 لبق نم ردصا نا بتاكلل قبس
 (ةيبرعلا اياضقلاو نارتيم اوسنارف)

 بكملا تاروشتماف سض: ىدلا

 . سيرابب يبرعلا
 نامزو ناكم نم دختت ةياورلا

 .اهتادحال احرسم توربب

 ايطيرماالا
 ترجا نييناتيروملا ءابدالا ةطبار

 اهبتكم تاباختنا طوشكاون ين ارخؤم
 ىلع جئاتنلا تنلعا دقو .يذيفنتلا
 « ىلاعلا ل اكشلا

 ناك ناميلس ةةاسيئر) وحلت ليلع
 نسحلا دلو لامح دمحأ . (سيئرلا بئان)

 ةيبدالا ءاينهألا نمو . (ماع نيما)

 نب : تاباختنالاب تزاف ىتلا ىرخالا

 نيزلا يالوم .اب دمحم ىبحي يل رمع
 . يمرضحلا نب ؛ نيمالا دما :لرحأ نب

 دمحأ نب ىدن دجحأ . مشاه رباك دمحم

 تاو نمحرلادبع .لاخ
 دج أعس ةدييدنللا ةيديفئثتلا ةنحللا

 ةلكوملا تامهملا ءايحا ةمهم اهقتاع 7
 تاقالع ةماقا ىلع يدار :

 ةيب رعلا طباو رلاو تاداحتالا عم 0 1
 ىرخاالا

 ع . ةيئاتلا ةودنلا

 قرتسملا ييرفلا رعغلل

 يتلا ىلوالا ةودنلا حاجن دعب

 ططخ ةشقانمل مرصنملا ماعلا يف تمظتنا

 اهيلا تعد يتلاو ٠ اتشلا يرعلا رشا

 ّق دقعت دادغبب ةيفاقثلا نوؤشلا ةرئ

 ةيناثلا ةودنلا ايوق ةيقارعلا هلع

 ءايدألا نم ددع اهيلا يع د يتلا

 عاطم مهنم برعلا نيب ما

 ةفيلخ . يواشيبلا ىفطصم .يدفصلا

 ةيساردلا ةودنلا هده ةررقملا رواخملا
 .فبرحلا ةف ةفاقثل ىموقلا دعبلا : يه

 ةجرتلا . يبرعلا نطولا يف باتكلا
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 قيثوت لئاسو وحن .يبرعلا باتكلاو
 يبرعلا باتكلا رود .يبرعلا باتكلا

 . يناقثلا لماكتلا ىف

 نالصا ميهاربا يرصملا يب ىتاورلا

 نع ةرهاقلا ف ارخؤم هل تردص

 موقي يتلا «كاؤصف تاراثخم» ةلسلس

 .هبشخ ىماس دقانلا اهيلع فارشالاب

 ناوئبع تلمح ةديدج ةيصصق ةعومجم
 .(ءادرلاو فسوي»

 تانيتسلا ليحل ىمتني يذلا تاللصا

 ةيصصق ةعومجم لبق نم ردصأ رصم يف

 ةريجب» ناولع يتغ 8/1 ماع

 كلام)ز ةياوب اهبقعا .«ءاتسسملا

 ةديدحلا هتعومجم تمض دقو :«نيزحلا

 يتلا ءادرلاو فسوي : اهنم صصق يناث

 .تنبؤ دلو باهمسا ةعومحملا تلمح

 حاير ؛ىوأملا .ساحن نم لودنب
 .قرغلا .لامشلا
 عسا ةةاا داق قلقا

 7 يرفملا نه ..تالاقملا نجف

 ةيرودلا ؛:تاالاعملا لويعا ةليغ

 : نمضت برغملا نم ردصت ىتلا ةيفاقثلا

 تاعوضوملا نم ةادع يسألا اهددع

 ام وهو .ةيفاقثلاو ةيفسلفلاو ةيركفلا

 هب ةيرودلا هذه هيلع تسرد

 .اهرودص

 ُِق ريكفتلا ةداعا اهتاعوصضوم نم

 دنانرفل ةيداصتقالا ةايحلاو ةيداملا ةايحلا

 نالورل ةاسأملاو ةفاقثلا :ليدورب
 -ار هللادبعل ءاسرخ تاظحل ..تراب

 دالوا ريغصلا دمحمل ةتسلا مايالا ديشن



 يزاحح نانفلل موسر ددعلا يفو ى دمجحأ

 ,ىرخلا تنادجرإو تناناوقو

 5 رالف 1 زلاه

 مادا ةرفأعت
 ةرعاشلا اتاغ  يروخ سونيف

 ارخؤم اهتمرك ةيسنرفلاب ةيناسبللا
 هصاخا اهتزناحب همرالام ةيميداكا

 ةيميداكالا حنمت يتلا ىل والا ةرملا ىو

 -.نقاوع بيدأل هده اهتز ئاج

 ناونع لمح يدلا ةرعاشلا كاويد

 اهحنم ببس وه ناك «تيملا جولونوم١
 ناويدلا ردض دقو .ةماشا ةزئاخا هذه
 «(نوفلب» تاروشنم نع مرصنملا ماعلا يف

 55 هلا ةرإلل»
 اخ دذق

 داعال ةفافلا ةياالا نع ردصض

 ةلجم نم ديدج ددع برعلا نيخروؤملا

 نم ةعومجم انمضتم ١يبرعلا خرؤملا»
 دفو .ةيحراتلا تاساردلاو ثوحبلا

 هش لوألا : ماسقأ ةناداث ىلا ددعلا مسق

 .«؛ثيدحلاو رصاعملا خيراتلا ثوحبر

 .«ىمالسالا حي راتلا ثوحيب؛ يناثلاو

 (ميدقلا خي راتلا ثوحيب»ب ثلاثلاو

 . ةيب رعلا راطقالا فلتخحم نم نيخرؤم

 ةيغبو .داحتالا نا فورعملا نم

 .ىوتحملاو لكشلا ةيبرع هتلجب لعج
 يف ددع لك عيطلا ةتباث هل عضو دق

 سنوتو رئازحلاو قارعلاب ًادبف يبرع دلب
 نبراس و هدا تارامالاو

 1 يل لبيك

 ا 0

 2 2 0 اي 0 0-0

 ك0
 ”قرعم

1 2 

3 

1 
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 م تيبسينقف

 هةر سلا

 "7-7 ةنلب“ راع

 -.ةحنت

 ةيالث 0 يا ايلصف ردصت ةلحملا

 يف ةيملعلا تايقر ملل ةدمتعم ىهو رهشا

 ةيب رعلا تاعياجلا ١-0

 ..يف ييرغلا كاكلا 2

 رفشلا يف ةفادخلا
 بتاكلا» هلجم نم رشع عباسلا ددعلا

 داحتالا اهردصي ىتلا ةيلصفلا ؛يىبرعلا

 ردص برعلا باتكلاو ءايدالل ماعلا

 صوصنلا نم ادذع انمضتم ارخؤم

 نم ددعل ةيدقنلاو ةيبدالا تاساردلاو

 برعلا داقنلاو ءابدالا

 بم سايلال دئاصق ددعلا يف

 دمحم .نيدلارخف ة ةدوج .هللادبعلا دمح

 ميهاربأل صصق هيفو .تاحشلا

 .يبلطملا قازرلادبع .ديجملادبع
 ىرصو رضان راتسلادبعل تالاقمو

 نع الضف .نايلس دمحم ناندعو ظفاح
 رشن ىتلا ةماهلا ةودنلا نم يناثلا ءزجلا
 نع قباسلا ددعلا ىف اهنف لوالا ءزجلا

 اهيف كراشو «ىبرعلا رعشلا يف ةثادحلا»
 ريكخسلا متاح ٠ . رطم يفيفع دمحت

 .ىبلطمل كلامو ىفطصم يلع دلاخ
 .رعشلا ىف ةثادحلا : : ةودنلا نواجع نمو

 .ةغللاو ةثادحلا .ديسملا ةيلاكشا

 عابر ةيبدالا [ دع

2-5-5 
 ىنعت ىتلا «ةيبدالا ةعيلطلا» هلجب

 نم ةيرهش ردصضتو بابشلا 0

 نم اددع ريخألا اهددع نمصضت ٠

 صوصنلاو تاالاقملاو هي
 . ةيبدالا

 ةنغللا : ةلكحفعتلا تاساارد نم

 رهازل قلقلاو ةنينامطلا .ةيرعشلا
 رمعل ةغللاو ةاساملا :ىنازيحلا

 داهنو مشاه ماسول دئاصقو .يواصلا
 مساث هافرو يدهم هرايرو كياح
 نم ةمحر تم ىرخاو راون وأ تمذأَو

 صصفقو نانويلاو يكريمالا رعشلا

 كيشك دمحمو رماسلا ىورافل
 نائفلا نبع بتكي يلع دمحم حالص

 .«دحاو قيرطو ناتيادب» راجحلا ءايض
 لامك رعاشلا اهرادا ةودن ددعلا يفد

 نينانبللا ءارعشلا نم.:ددع غم يبس

 اهمف ك1 امو ,خشالا ديرما ناجرهم ءانثا

 يي يارصلاو نازيخا رهار رعاشلا

 ديال دمخأو 00 1 ٠

300 

 لساحلا ىف سرق
 م ةيبرعلا' انوسلا هنا نم عقزلا ىلع

 نم هيمسر ةقباسم يأ يف دعب رضحن

 ىئاهنيسلا ناك ناجرهم تاقباسم

 ىلا اولخد ابربع نيجرخم نا عم .يلؤدلا
 ةيوها لمحت مل مالفأب ؛ تنام اسلا هله

 مليف نا الا .اليثمتو احاتنا .ةيبرعلا

 مطملعلا مربخملل ليلا ل صرع

 يف هتكراشم مغرو .ةفيلخ ليشيم
 ناك ناجر يهم ةطشنا نم رخا تناج

 هزوف لالخ نم ايباجينا انآر كبح دق

 .داقنلا ةزئاحب

 مليفلا اذه م اي ءادضألا

 تيعرو .دنقو لب ماع اسنرف

 انني. ويا تحوي نست هةيداعم

 ةعقلل دان ..رفشلا ىدلذ دعن
 ىف ترجح يتلا تاباختنالا باقعا ُِق

 3 كتم نييقارعلا ءايدالا دامت ا رسقم

 اهيف زاف يىتلاو رعشلا يدان نيسان

 تي ءيشلا سلا عارتقالا ةقي رطب

 مظاك م ناس قبس لاكو ينازيحلا رهاز
 مت تاطخا داوحو دوبع رصان سدويو

 يدانل ةيرادالا هئيشا باحتنا ارخؤم

 ةقيرطلاب ىقارعلا رطقلا ِق ةصقلا

 دراو مه اوزاف نيذلا نوصاصضتقلا

 يوايح دمحمو ديزم دمحمو ملسلا ردب
 اسيئر) ديحملادبع دمحمو فويعم رماثو
 دمحم مكاحو ىلع نيسح لامجو (يدانلل
 "مديري

 * او

 ةيبرعلا نقلل نلف وقنا
 ةماقا ىلا ةيندرالا هعماجا تعد

 ةفلل ىناثلا ىبرعلا ىفسلفلا رمتؤملا

 رهش نم ربشغ سماخلاو رشع ىناثلا نيب

 زكرم عب عم نواعتلاب .مداقلا ريمسيد

 . ةيب رعلا ةدحولا تاسارد

 ّق ١و مى ماع ميقا كوالا رمتؤملا

 تردص دقو .اضيا ةيئدرالا ةعماجلا
 نماهبلا تفدق ىلا تاسساردسلا
 هيف اوكراش ةقيدلا يبردملا نورا
 نطولا ىف ةفسلفلاو ناونع لمح باتكي

 ةئسلا هذه رممؤم امأ رصاعملا يبرتعلا

 ةفاقثلاو ةفسلفلا» هروح نوكيسف

 ثوحبلا ردصتسو «ةرصاعملا ةيبرعلا

 لقتسم رخآ باتكي اقحال هيف ىقلت ىتلا

 .ةيبرعلا ةءدسولا تاسارت زكرم نع
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 د ووو وو ل 0 ع7

 يوتا عفر

 يروي دم دحاو قمم ىدم 7

 رمتؤم سيرابب وكسنويلا رقم | ك4
 ةيوبرتلا عاضوالا نع يفحص | 1
 نع ضرعمو ٠ .ةلتحملا نيطسلف ِق

 . يبيللا رطقلا ىف ةيرثالا تافشتكملا

 نيطاشنلا نيدَط اضرع مدقن انه

 . نيفاقثلا

 ةلتحملا ضرالا يف ةيميلعتلا ءاضوالا
 ماعلا نفقا بئان نم ةوعدب

 مولعلاو ةفاقثلاو ةيبرتلل ةيملاعلا ةمظنملل
 رمتؤم سيرابب ةمظنملا رقم يف مظتنا
 ناريزح 7 ءاثالشلا ةريهظ فاحص
 تاعوضوملا نم ددع ةشقانمل . يراجلا

 نيطسلف يف ةيميلعتلا عاضوالا اهز ربا

 دِضن رولا اذه رضح دقو .ةلتحملا

 بئابجالاو ترملا لييقابحيصلا نع
 نم ددع .ةيمالعالا تاالاكولا وبودنمو

 ّق ىساسالا رداكلا نم نيضتخملا

 ةقالعلا يوذو ةمظنملا ايراتركس
 . . ةودنلا تاعوضومب

 ةيوبرتلا عاضوالا يدرت افلس فرعن

 ةينيطسلفلا ضرالا برعل ةيميلعتلاو
 يللا تارارقلا نم ةلمح ةحيتن .ةلتحملا

 ّق ىف .ينويهصلا نايكلا ةرادا اهذخا

 دهاعملاو سرادملاو تاعئفاخلا نم ددع

 ةعماجو تيز ريب ةعماخك ةينيطسلفلا

 اهيلع قفتملا ٍميقلا ءاغلإ نم : .حاحتلا

 مرحلا حايتجأك ميلعتلا دهاعم يف الود

 صضرف وا ةبلطلا قيرفت وا يعماجلا

 ب ميلعتلا بيلاسا نم ةصاخ جس ذاهن

 حسم يف ىنويهصلا نايكلا فاذها مدخي

 ةركاذلا بيرختو ةيبرعلا ةيصخشلا
 . ةينيطسلفلا

 ةدج ركستوبلا ةنلظعم تلسرإ دقل
 عاضوالا لوح قئاقحلا يصقتل تاثعب

 تاءارجا لوجو نيطسلف ُّق ةيميلعتلا

 ةيبرعلا راثآلا مده ىف ينويهصلا نايكلا
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 وبوس سسك ةهحح ها ١» كات حا

 نيظعلف يف
 اهنسأرت يتلا ةفعبلا اهتم ءاههوشتو
 تمذقو لالا ماع ريمول روسفوربلا

 دقو . ةمظنملل ماعلا ريدملا ىلا اهريرقت

 وكسولا ماع ريدم :تقان راشا

 اذه يف هعم اورضح نيذلا نوصتخملاو

 نيرشعلا رمعؤملا نا ىلا يقاحصلا رمتؤملا

 حييت حرتقا لق يديفنتلا سلحملل

 نييظيسلفلا ةتلطلا ةدعامم قونحص
 ىيضارالا لخاد مهنم

 ل فشلا ةلتحملا
 ريدملا هجو دقو ةعساولا هللا دالب ُْق

 تاسسؤملا ىلا نأشلا اذهب ةلاسر ماعلا

 ةلاسر هجو امك .ةصتخملا ةيبرعلا
 (ةيليئارسالا» ةرادالا ىلا ةبوتكم

 لخاد يرجي ام ةعيبط نع اهيف رسفتسي
 ّق ةيبرعلا دهاحملاو تاعئماجملا

 ْ . نيطسلف

 ايل قةيرالا تاذاشتكالا

 ةفاقثلاو ةيبرتلل ةيملاعلا ةمظنملا علطضت

 3راو/ 1١

 ةيوبرتو ةيفاقث تايههم ءاداب مولعلاو

 ثيح .ملاعلا نم ةديدع عاقب يف ةقلتغ

 اهططخو اهجنارب لوادج يف كلذ عضت

 .تامهملا هذه ةعيبطل اقفو .ةماعلا

 مهسا دقو ءاهذيفنت ىلع ةيلاملا ةردقلاو
 نمن وا اهلخاد نم .ةمظنملا هذه ءاريخ

 نم ريثكلا ةنايص يف ءاهعم نولماعتي
 ةصاخ .ملاعلا يف ةيفاقثلا تاكلتمملا
 .ريبك قراسفح خيرات اش يتلا كلت

 اهكرت يراضحلا للخلا نم كروسلاب

 . خانملا تاريغتو ةيرتلا للحتل ةضرع

 ةمظنملا هذه تمهسا يبرعلا نطولا يفو

 عقاوملا نم ددع ةنايص ىلع نواعتلا ّق

 وكسنويلا رقم دهش دقو ةماهلا ةيراثآلا
 نيشدت يراحلا نازيزح ؟ءاعبزالا موب

 ماعلا ريدملا ةياعر تحب ماه ص رسم

 ماعم زاربال .قبقأ راتخم ديسلا ةمظنملل

 هيهات ق ةيرثألا تافاستتكالا

 تاعورشم بناج ىلا .ةيبيللا ةيبرعلا
 .رطقلا اذه يف اهذيفنت مت ةيسيئ نر ةيفاقث

 هتمظن يذلا ضرعملا اذه دسج دقو
 وكسنويلا يف يناقثلا ثارتلا ةرئاد
 رطقلل ةمئادللا ةئعنلا عم نواغتلاب

 بيقنتلا لايتعا :ةليضحخح :ىييللا
 ةيسنرف ةثعب آم تماق ىلا ثاخنالاو

 ىرخاو .دنورال روسفريلا ةسائرب
 :رتستتام ةحماج انقتفؤا

 ةيراثالا تاثعملا ةذنه تلمع دقل

 يف ةيخيرات ةيرثا عقاوم نع فشكلا ىلع

 ضرعملا اذه ءاجو ءايبيل نم نكاما ةدع
 يفاقثلا نواعتلا ةيلاعف ىلع ليلدك
 طيلست ةيغب ءوكسنويلا راطا يف ىملاعلا

 فحتملا ءاشنا للحارم ىلع ءوضلا
 بجومب ةمصاعلا سلبارط يف ىنطولا
 ةموكحلاو ةمظنملا نيب هعيقوت مت قافتا

 غلبم فحتملا اذه دصر ثيح ةيبيللا

 م انويلم نيثالثو ةعبرأب ردقي
 ضرعملا اذه رمأ فيشقي مو . تارالودلا

 هشماه ىلع تضرع دقف دحلا|ذه دنع

 تافاشتكالا لوؤالتت ةيقت 7: ةيقئاثو مالفا

 تحنو ةدبل ةئيدم يف ةثي ةثيدحلا ةيرثألا

 نع نلعا (ك .ةسوس يف رحبلا حطس
 توبيش هللادبع روتكدلل ةرضاخم ءآقلإ
 عم نواعتلاب سلبارط فحتم ريدم

 ةثعب ريدم دنورال هيردنا روسيفريلا
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 تايلمع روطت نع .ةيسنرفلا راثآلا
 نيسنالاو .اهتايرحتو : ةيزاثآلا بيقتلا
 لاجر لبق نم ةمدختسملا ةيئنقتلاو ةيتفلا

 :راكألا

 رقم ىف ضرعملا اذه ةماقا نا

 ىلع عطاس ليلدل سيرابب وكسنوبلا
 هذه قتاع ىلع ةاقلملا تاههملا ةعيبط

 ىعست اهيف .ىعست ىتلا ةيلودلا ةمظنملا

 بوعشلا حي رات ىلع ظافحلا ىلا .هيلا

 ةيفاقثلا ابهتاكلتمنو انهزاتا ةتامتعو
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 نيرا ءايدأل يلوا : ةزئاج ..بادألل واذص ةزئاج
 طا : دن

 ديرما :تايضوت ع اذيفنت | 1

 يف دقعنا يذلا عباسلا يرعشلا | /
 ١9/5. ماع ةيفارعلا ةمصاعلا |(

 ةيقارعلا مالعالاو ةفاقثلا ةرازو --

 برعلا ءابدالل ةزئاج صيصخت نع
 حينم (؛بادالل مادص ةزئاج» مساب

 ٍُق ص نيركفملاو نيعدبملل ايوئس
 فلا: رجلا: .ةقلتخللا ةئيدآلا .ةويفلا
 6 .يبدالا ثحبلا .يصصقلا

 نوكتو .ةيوغللا تانساردللا .بدالا

 يلو .زئاوخا هذه نم ةزتاج لك ةميق
 فلأ نيثالث اهجالاجم نم لاخم لك
 زئافلا بيدالا حنم ىلا ةفاضالاب .رالود

 مادص حاشو وش اصاخ احاشو

 . بادآلل

 0 ناخا تادضأ هم

 لبق نم ترفا يتلا ةزئاخلا هله يتأت

 دب رملا ِق سكراب برعلا ءابدالا

 ةيلاضتلا لثملاو ءىدابلل ايزي

 اديكأتو نيسح مادص سيئرلل ةيركفلاو

 |" ةكروحاا" نورزبرلا“ ةانرنلا' س03

 هيا ٍ لوكرامل هاا 3 نا لقت
 ا 3 ل د

 هس كو م »تت 3

 ركشرالرد فأ؟ اهرادقنو ةرئاحلا عنا

 انام را ةمالا ةايح ىف اهرودل
 ةنجللا تطرتشا دقو .ةلحرملا هذه. ىف
 ةزئاجلا هذه ىلع فارشالاب ةفلكملا
 صضصوصنلل ةيركفو ةيبدا تافصاوم
 يه روفلل هححش رم ا

 دق ةزئاجلل حشرملا نوكي نا- ١
 0 باري مو 3 لسح

 يبرعلا يعادبالا جاتنلاو ةيب رعلا هفاقثلا

 ةيفاقثلا ةئيبلا يف ارثؤم اروضح لكشو

 ةكبلا كلت ل١.كاضاو .ةنيت ريسغلا

 عادبالا ديعص ىلع ةزيمب تافاضا

 .عروملاو

 عم امحستم هجاتن نوكي نا"

 يموقلاو ىنطولا يبرعلا لاضنلا اياضق

 .ةيموقلا ةفاقثلا ءانغا ىلا يدؤي اب
 يبرعلا:كنارتلا ليضأتو

 تاهاجن الا نم هحاتن قلطني 00 ١

 ارثأتم نوكي الاو ةيبوعشلاو ةيلازعنالا
 حور عم اضقانتم وا :تاهاجن الا كالتي

 ةفاقثلا ةدحوو .ىبرعلا ضوبتنلا

 ' .ةيرعلا

 0ايام دك ني م نا ل ل

 ةفلخل دال ولف يف برعلا نب يركفلاو رعابلل قرم

 نأو ندع لايدآلا مذ اوبال

 ةدحوو .ةيبرعلا ةمالا دوجو ززعي

 باداللهادصزت اج

 جفاك, صاقلا سلقركلا فالق

 يفاقثلا وزغلا ةهجاوم يف اهتفاقث
 ىجراخلا

 يهف حيشرتلاب ةصاخلا موب رشا اما
 : ةزئاحلا نالعا يف تنس رس مك

 يب رعلا بيدالال ةزئاحلا حلمت ١

 . ةفاك هلامعا لباقم
 ةدحاو ةرم ةزرئاحلا حلمت - ١

 " . دحاولا صخشلل

 ايطخ هسفن حيشرت بيدالل قحي
 ةيوغللا عي عيماجملاو تاعماخلا ةطاسوب وا

 كسلا تايعمحلاو تاداحمنالاو

 اذه لفم نرتقي نا ىلع :ةيفاقثلا
 لينل ةيطخلا بيدالا ةبغرب حيشرتلا
 , ةزئاجلا

 ةحشرملا ةهجلا وا حشرملا مدقي -
 هتريسو هتايحو حشرملا لامعا نع ةذبن
 نم خسنب ةززعم .ةيفاقثلاو ةيبدالا
 .ةعلاسا

 اهناليكشنو ةزلاخلا ةاه
 ةسائرب ةزئاجلا ةأيه تلكشت نيح يف

 هن طبترت يذلا مالعالاو ةفاقثلا ريرو

 ماع نيمأ املو .دادغب اهرقم ةماع ةناما

 تاخيشرلا يفلت مهتمهم ءاضعا

 اهعاديا لبق اهقيقدتو اهزرفو اتهعباتمو
 هل سيل ررقم اطو ٠غ ملا

 ةأيها راتخو .رازقلاو تيوصتلا قح

 ةسمخ نم فلأتت ميكحتلل ةيبرع ةنجل
 نم لك تاضاصتخا قف اوضع رشع

 ىدالا ثحبلاو ةصقنلاو رسيبشلا
 بدالا خيراتو ةيوغللا تاساردلاو

 ايلعلا ميكحتلا ةنحل ليكشت يرجيو
 ءاضعاليقحب الو .ماع لك اهعورفو
 .ةزئاجلل مهسفنا حيشرت ميكحتلا ةنخل

 ةمهم اهيف نولغشي يتلا ةيسلا ُْق

 ءاضعأو ماعلا نيمأللو . ميكحتلا

 اهعورفو ميكحتلا ةنحو ةماعلا ةنامالا

 ةايه سيئر اهددحم ىوقحو تايحالص
 ميكحتلا ةئحخل تابجاو اما .ةزئاجلا

 : يهن
 نيحشرملا ءامسا ةنحللا ىقلتت - ١

 ةأيهو ةمئادلا ةنامالا مهحرتقت نيذلا

 لبق ريراقت بجومب مهلامعأو ةزئاجلا
 . ةزئاحلا ناللعا دعوم نم رهشا هالات

 نم رهش لبف ةنحللا عمتج 2

 اهريراقت مدقتو . جئاتنلا نالعا دعوم

 اهتاسلج داقعنا ءدب نم مايا ةعبس دعب
 تارارقو .ةيرس تاسلحلا نوكتو

 .ضقنلا لبقت الو .ةيئابغ ةنحللا

 نم وا ةزئاحلا ةأيه موعت فوسو

 بابسا نع ةفثكم ةصالخ ميدقتب هلوخت
 قح نمو .زئافلا بيدالل ةزئاحلا م

 مل اذا ةزئاحلا بجحت نا هلا ةنجل

 . اهقحتسي نم نيحشرملا نيب دجت

 و
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 ود 1 هوت موج وسو وسوا ١ ٠ -دجسو#»

 ..أ زبم 3

 ىروبحلا لمأ , ءاقللا ترجأ

 دئاصق بارحم يف ةأرملا دسجتت لب |
 اه ةنولم ةروص رعاش لك

 ٌرمق ..اهب صاخلا اهجيسن "7
 ىف لحري وا ةديصقلا ةمتع ءىضي

 . انوئجو اعادبا ىلحتتيل اهتادرفم

 ًالافتحا حورلا يف ميقتل ةأرملا يتأت
 . ةايحلل اناجرهمو رعشلل

 رعاشلا يلايل يف تعمل ةمجن ّقأف

 يورتل نيساي لآ نيسح دمحم يقارغلا

 .اذبا

 رعشلا ىئدض تناك ةبرجن يأ

 ؟هيدل

 : هل تلق

 ناويزح 11-١6 ددعلا _ةيبرعلا :ةعيلطلا 5

 دئاصقو ةايح يف ةأرلاو رعشلا
 نيساب لأ نيمح لمحت

 ةحاسم ىأف .رمعلا ةيضقوه رعشلا ا#

 ؟ ةيضقلا رمغ ثاونس نم ةأرملا تلتحا
 ١ .ددرت الي ..لوقا نا عيسشتسا :

 . ةيضقلا رمع تاوئس لك تلتحا ةارملا

 ناونص ةأرملاو رعشلاف ؛ ةيضقلا ىه لب

 الب رعش الف .:ناقرتفي ال نامزالتم

 |هنم لكو رعش الب ةأرم الو .ةأرما
 نول الو هل ال ءىش رخآلا نودب
 ءارو لازت امو تناك ةأرملاف .ةحئار الو

 ةملك لك يط لب يرعش نم:تيب لك
 هيف فتهتو ؛ةرم رعشلا نولت «تيبلا يف
 همهلتو .ةثلاث هتمض صقرتو :ئرخا
 ديعصلا ىلع اذه .نايحالا لك يف

 .ةيرعشلا ةوذحلاب هتيمست نكمي يذلا

 فينصت يف يميداكالا ديعصلا ىلع اما

 مها لتكفت ةأرملاف :رعشلا تاوشس

 يه اهلعل لب ؛يدل رعشلا تاعوضوم

 ةرا/ ١

 و هرواحم 1 يسابسلا يل

 نيتلحرم ىلا قرسعش ميسفن تت

 ةباتك ةيادبب ىلوالا ادعت «.ةيفجاجا

 يف ىهتنتو :تاتتسلا لئاوا يف رعشلا

 ثيح:ةيئاقلا ادق :تاتيعسلا فضا

 . نآلا ىلا رمتستو ىلوالا يهتنت
 يف يساسالا روحملا يه ةأرملا 7
 ىلع ةينأتم ةفقو لعلو 455 ةلحرملا

 هدئاصف تبتر يذلا ( نيساي لف لاويد»

 . ةقيقحلا هذه ولجت ايخيرأت

 نا ىلا مالكلا اذه لالخ نم لصا اه#

 ؟ .ءارعشلا لغشت ةيضق ىه ةأرملا

 تسيلو رعشلا ةيضق ىه ةأرملا
 ىتح ةمهلملا يهف ءرعشلا لغشت ةيضق
 .اهتاذ ةأرملا ىف ةديصقلا نكت مل ول

 لوغشألا رغتشلا وهن لوقا رش سيل
 يف ةيرعشلا ةرمجلا يه ذإ .ةأرملاب

 ةيقصو وأ ةيعامتجا وا ةيساسس ةديضف

 لمجا يه تسيلأ ىرخا ةديصق يا وا

 .ةديصقلا هل بتكت نم ىبعأو عورأو

 ا ّق ةلئام نوكت نا نذا دبالف

 يف .اهلك هدئاصق بتكي وهو رعاشلا
 ةمكحللاو لدغلاو «8فضولاو ةسايسلا
 . ءارعشلا نب اعدب اذه سيلو اهريغو

 نم ريثك رعش يف ةعساو ةرهاظ ىه ذإ

 نم ين وقيس نمت وا ليج نم ءارعشلا

 بحلاو رعشلا رائب مهقارتحا ىلع ىضم

 .ديزي وا ترق عبر
 ؟ يتاذ عوضوم ةأرملا نا كللذ درمو ا

 رعاشمب ةقيصل يهن ( معن -

 ارعاش ناك اذإ اصوصخ نتانسفالا

 ينغلا هرمع نم ةبقحلا هذه يف امهيسالو
 نم ةأرملا ىلإ علطتلا هيف نوكي يذلا
 ىلغتيف .همالحاو تابيشلا | سجاوه

 ايرسم اهنع ثدحتيو ءاط بتكيو .ابم

 الف .هبحو هعلوو هتفشو هقوش نع
 نم ةريبك ةصح اش نوكت نا ةبارغ

 . هدئاضقو رعاشلا مينارت

 رعاش» نوكت نا ل نيب. تاريخ ادإ اداف 8

 ؟ أ وخلا رعاش وا «(ةمالا

 يدل لكشت لازت امو ةأرملا تتناك -

 ةباتكلاو .رارسالاب ائيلم ايفارخ املاع

 ماعلا اذه جولول ةلواحم اهنعو اهو اهيف
 يراقسلا لم ءرارسالا كلت فشكو

 لجرلا نيب عضت ةيعاتجا ةئيب نم
 روعشلا ىبسكا ةفلتخم ابحح ةأرملاو

 ةأركأ ريكس ةمارقا أ ةرئفافملاو ةطيوعلاب
 تقرطف .لعفلا ةدر نم اعون .ضماغلا
 ةحو لاو .ةبيبخحلا باب يدئاصف ُْق

 ةرسياسعلا ةأرملاو «تنيلاؤ .مالاو
 له يردا الو .ةذيملتلاو ةذاتسالاو

 حستفت نا تاقرطلا هذه تنعاظطتسا

 .نآلا دحل ةقلغم لازت ام ما باوبالا
 داقنلا اهقلطي ىتلا باقلالا هذه اما

 مهراجت عم قفتت الف ءارعشلا ىلع

 بقل يلع داقنلا قلطا نيحف .ةفلتخملا
 كبس 5 اودصقي مل (ةمالا رعاش»

 ىنابق رازن نا اولاق نيحو ؛ةأرما رعاش
 يف بتكي مل هنا اوديري مل ةأرملا رعاش

 .اهريغ
 داطعلل امر ةأرلا تناك ةانئاصق يف اه

 ؟ ايرعش اهؤاطع ناك له ىرت
 ا .صاخ ءاطع ةأرملا ءاطع -

 بيطيو ولحي ال لب لجرلا هيف اهكراشي
 اهءاطغ ئسعا تستكا ولف .ابم الا

 ةأرملا ىلا بستي نا حص امل ئرعشلا
 .اضيا لجرلا ءاطع رعشلاف اهدحو

 ةشايحلا ةفطاعلاو قفدتملا بحلا وه امناو
 ةنتفلاو رحسلاو ةئتفادلا ةملكلاو

 نابوذلاو راظتنالاو علطتلاو قوبتلاو
 ىنحو .تاهاآلاب ريخألا سفنلا ىتح

 ٌرادم . ججأتملا سمهاي ريخالا ل

 الو “5 تارادم ههبشت ال قرتحم

 44. - رمال نو رمات ماج[



 الو راهزالا ملاوع الو نيطايشلا

 . كاوشالا

 ؟ قوفتتاهبإ
 ما ةديصقلا ىنع ةأرخا قوقتت لهو ا#

 © مكعلا

 .ةأرملا ىلع ةديصقلا قوق نايس
 ةأرملا نأب سابسحا ة ةديصقلا يرتعي ن ريح

 انايحأو .اهقحتست ال ايهيمشأ يتلا

 رعشت نيح ةديصقلا ىلع ةأرملا قوفتت
 هذه ىفت نا نع ةرضاقا انا ةديضقلا

 ذنم ملاعلا ءارعش رغنش كو .اهقح ةأرملا

 نوكلا اذه يف دلوي رعاش رخآ ىلا مدا
 وا اهرعش وا اهينيع فصو نع ٌرجاع

 اداف , اهمسأب حوبلا ىتح وا اههدي ءفد

 ةيناثلا : ىلوالا «انايحاو انعمج

 نازيم ىتفكك نوكتس ةينابنلا ةلضحملاف

 ةفكلا ىو ةديصقلا اهنم ةفك يف رقتست

 ةيئاد ةكرح ف نازيملاو ٠ قارملا ةيناثلا

 الإ ؟ قوفتملا امهنم ٌىأف ٠ لوو وعض

 قارغتسالا تاظحلا ءانكتسا نم كيال هنا

 ّق قارغتسالا تاظحلو .:ةديصقلا ُْق

 فرطلا اهدعي ال تاظحللا هذهف ةأرملا

 .هيف اهب دوجولا اطدعي ال لب رخآلا

 ىضمت نيح كتديصف ىغلت لهؤ ا#
 ؟ اهتمهلم

 رمغي رعشلا ىدنتب تسسحا امدنع

 ةرملا هتوالح ترج تيب لوا يف يتفش

 يا ءاذه تمسر دق نكا مل .يناسل ىلع
 مث ارعاش حبصا ل نإ هلبق ىنمتا نكا :

 ىلا يبشلا للست لب «ىتيتما تققح
 نمو .قبسم طيطخت نود يملقف يحور
 .ضحملا يتاذلا سحلا ديلو وهف اذه

 تقم .ةيوفعلاو قدضصلاب معفملا

 ةدالولا هله لعلو ةئراطلا لاعفنالا

 يدل ترولب ىتلا ىه ةئحافملا ةيوغعلا

 نأ وهو ٠ لوألا يىربعشلا روضتلا

 ىدصو ةيقيقحلا ةبرجتلا ىدص رعشلا
 ساسا ىلعو .روعشلا ةرارحو لاعقنالا

 يف يدناصف زاحنا من روصتلا اذه

 ةمهلملا هلم ءاقولا: نم لهف قاونملا

 ىضمت نيح ةديصقلا ىغلت نأ ةولخلا

 ول ىتح .ادبا يضمت ال ةمهلملاو ؛؟يه
 .اهحو رب ةميقم ىهف اهدسحب تضم

 نوكت ذئنيحف .ةديصقلا يه ابغال

 ةريعمو اعوضوم اهنع ةريصم ةدِيِصقلا

 ىضملا دعب ةميقلاف ءادوجو ابنع

 ةديضقلا نوكتو فعاضتت ىرهاظلا
 .ىركذلاو عادبالا يه

 كيلا لآ كلرجس كأآ نكن تريخ ول سب

 نا و نا محق ويلا بحاش

 ٠ راتحن انيباق عملا ةأرللا) ةنانآلا

 سوس 8 عيطتسا ال -

 عيطتست لهو ءاذه لثم بعص فقوم
 ءاوشا ءاملا نيب ريخم نا ةيذشلا ةرهزلا

 - و مخ نيلتات ةاتحات - 5

 سشعلاو ءانغلا ني ديرغلا لبابلاو

 رعاشلاو / ا ا

 يس رايتخاو ؛ةارخاو رعشلا نيب :

 اذ خللا جيت ىح انس لة

 ةأرما الأب رعش "لف راسخالا ةميق

 اذاف )َ ؛رعش) الب ١ ملجلا ةارما الو «ملحلا

 هب لوبقلا نم رقم" الف رعشلا ترتنغا

 فوجا دوعلاك اسباي .رجحلاك افاح

 زب "لف ملحلا ةأرملا ترءخا اذأو ليطلاك

 ينأل مكبا مصا ىمعا يب لوبقلا نم

 . يناسلو
 نمار ل كم قدلا عم عجن لهو هل

 ةنع ةكنكئانضق نإ 55 ىكل ةأرما

 ؟ هعولتسو

 اباوج يناويد ين نيدجت كلعل -
 فقرخ لسوف: لاؤسلا اذه لع ايلسع
 ؛ةدحاو ةديصق ينيج يف لمحا م يعيبط

 مل رعشلا ىلا يقيرط تفرع ذنمو
 ناكف .ةدحاو ةقيفر هيف بحاصا

 ةذاغسلاب انيلم ابنه لك ىلإ قيرطلا

 عوتتلاو تاولالا ىتغلاو
 يف ترحبا ىت 12 لا فرعا نا ىل ١ له اه#

 يتلا يه ديك انمقلا نأ ما هادئاضق

 ؟اهمس ترحب
 يف رحبي يذلا نم دوصقملا ناك اذإ -

 ما ؛ .يدئاصق يف رحبت ةأرملا : يناثلا

 نا 7-0 ةأرملا يف رحبت ىدئاصف

 ذ .ةأرملا يف رحبت ىتلا يه يدئاصق
 م” للملا رجيبلا ىع ةأرملا نا
 لعب عقتو واق .فطاوعلاو روصلاو

 هيف صوغلاب ينارسغا اسلمتم هئطاش

 ىتح ةرد دعب ةَرَد «هرذ جاوسختسإو

 . نوئكملا ؤلؤللا نم دقع ىوتسي

 يلا ةأرملا ن ٠ نم دوصقلملا ناك اذإ اما

 يرعش اهب رحبأو يرعش يف ترحبا
 تسيل يرعشلا يخيرات يف اهنا لوقأف
 نم ةدحاو ةجرد ىلع نكت منو . ةدحاو

 نكت مو يدئاصف يل راحبالا َناقتا

 نمهراحب ع راحبالا ةمئاد يدئاصق

 .تاريثك تارباعلاف

 لهف دئاضتلا :تاكل عتسي رمعلا 2

 َ؟ ةأرهأ نم رثكال بلقلا عبي

 نم رثكال عسي لجو لك بلق
 . ةبيبح نم رثكال عستي ال نكلو .ةارما

 ءاهريغ هلغشي ال ةةيحلا ناكم نأل

 .ةلميلا ةلغشت اال اهريغ ناكمو

 نوكت امدنع فلتخم بلقلا تاضبنو

 حورلا يف ميقت تاضبن ىهف ٠ . ةبيبحلل

 اهددوشتمو ءاناو ةداعسلا نم القح

 تاحاسلاو عراوشلا يف سانلا

 هنويع اهعقو ىلع صقرت .قاوسالاو
 مالحالا ىهف . هتاملكو هالخرو هانيو

 . قاوشالاب عبشملا لمالاو ةيرخلاو

 هيفا ثادحأ

 بتاكلا ةايح ىف ام برغأ لعل
 ليودلاك نييكسرا يكريسالا

 ربخ تنلعاو ارخؤم يفوت يذلا
 2 ءانثالا ت تادكيش لك هتافو

 تناك يذلا ردقلاب هنا وه .ةيملاعلا

 .ةيئاو رلاو ةيصصقلا هتاباتك هيف مجاب

 فورعملا ىنعملاب ًايحابا نكي [ ليودلاك
 نم داقنلا هحح ىهو .ةحملكلا هده

 <١ (| ١ ؟ . 0

 ىعاتجاالا مكطلا هروص 0 ؛ ليودلاك

 ىهتمحاهم يف «ةنسحلا قالخالا» يود

 ءارقفلا اسيل افيوع [كويض ناك لب

 .اهيف دلو ىتلا ايجروج ةيالو يف ضيبلا
 : أ دص ابضاغ اتوص ناكو

 انضاح اًيوض اضيا ناكو .ىعامتجالا

 ةيبعشلا تاقبطلا يف ةدئاسلا ةايحلا ميقل

 اهسجاوه نع ربيعي نم ريخ ناك يتلا

 ةيسكعلا ةمحويتتلا نا , ةرم ةيرخسب

 ابتاك هتلعج هيلع نيظفاحملا موجه

 عيزوتلا م اقرا هبتك مطحت ادع

 نودجي اولا عاربقلا نأل :ةيساجقلا
 . اهيف ميتاود

 يعارل ائبا دلو ليودلاك نأ مغرو

 اتيواك ةعطاقم يف سنانكلا ىدحا

 لبني مل هنا الا ةيكريمالا ايجروج ةباالوب

 كلذ ىلع للدتو .اًئيش هيبا ميلاعت نم

 يتلا «مارحلا نيا ىلوالا هتياور

 هرمع ناكو 648 ماع اهردصا

 هده مناور نا كلذ .ةنس + كاذنا
 نيب ةرئادلا تاعارصلا اهيف تمدطصا

 دح ىلع ضييلاو دوسلا نم نيمدعملا

 لالحنالا رهاظم ازريم .ءاوس
 نحو . يعامتجالا ملظلاو يفالخالا

 ّق ءاج .هدض ةيئاضق ىواعد تميقا

 اذه لك زربي امنا هنا ءهنع تاعفارملا

 هناف كلذلو! اهم سانلا صلختي ىكلف

 رشن ىلا فحصلا ىدحا ترداب نيح

 ىلا ريشي (ك .هتمدق هل ىرخا ةياور
 ةعوسوم ف بغار ليبين روتكدلا كلذ
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 هفايا تايرحخا يف

 يذلا نانفلا» هنا ىلع .ءاكريما ءايدا

 يف فدبيو .اهلك ةيناسنالاب هنف طبري
 ةيعامتجالا ةلادعلا ىلا لوالا ماقملا
 .؛رشبلا لكل ةميركلا ةايحاو

 ليودلاك نيسكرأل تناك اذإو
 لثم ةحجانلا ةيبدالا لاعالا تارشع

 .ازومت يف بعاتم» .؛«ةلحرلا قيفر»

 طوقسل حا ايضم» .(يهاكفلا بئاجلا)

 ناف اه 0 ؛(لاملاو مما .؛ليللا

 قيرط» امه هل نييئاور نيلمع رهشا

 دقو .«ةريغصلا هللا ضراز و ؛غبتلا

 دييماع ىف :ناشياوربلا :قاناخ ترودو
 ىلوالا جلاعتو ١4 و 1987 نييلاتم
 ىعوجلا نيسلفملا نيحالفلا دحا ةصق

 يا اهكلمي ىتلا ضرالا هحنمت مل يذلا
 هيفكي يذلا يعارزلا لوضحملا نم ردق

 دقف .ابمارتل ديدشلا هبح مغر هتنو ؤم

 .اهبصخ حسنم ال ةلحاق اضرا تلظ

 رقتسي يذلا حالفلا اذه لاوحا ءووسستو

 خوك قرتخي لا ىلا + غبتلا قيرط ترق
 دجو:كقو: :ةياورلا| يف ةاسأملا قمصتف
 حالفلا اذه ةلئاع يف سفنلا ءاملع
 هما نم ةنوكتملا ةيعاتجالا اهتبيكرتو
 مهتاساردل ةيضخ ةدام هئائباو هتحوزو

 يكريمالا عمتجملا ةعيبط نع مهتاليلحنو

 ةياورلا هذه تلوحت مث نمو .يبونجلا
 ىلع ضرعت تلظ: يحرسم لسع ىلا
 فالا ةنالث 5 را حرسملا ةيشخ

 . ةلمل

 صرأإ ةياور يهف' :ةيناثلأ ةياورلا اما

 ليودلاك اهيف مدق يتلا (ةريغصلا هللا

 ناينوح انه, 758 ددعلا _ ةنوعلا ةهيلطلا ب 21

 .ايجروج ةيالو يف لابحلا يقلستم ةايح

 ةيتايحلا طوغضلا ةروص قمعتت اهيفو
 هدعو ءاغلإ ةياورلا لطب نم بلطتت ىتلا

 ارظن ؛ةسينكلل هضرا عير ميدقتب
 ناك ف ثيح ..اهتيدامو ةايحلا ةوسقل

 . ةيناحورلا ميقلاو تايلاثملل

 ةايح ماوق يمه اماع نوناثو ةعنرا

 يعادبالا هحاتن ناك يذلا بتاكلا اذه

 ةعمتل ف رودي ناك امل ةئخان ةنضاخح

 ةيعاتجالا تاعارصلاو تاضقانتللو
 ليف ةديناس تناك ىقلا ف ةهيركفلاو

 بويا يف ترسقلا اذه فصضتنم

 . يكريمالا

 هيغئاور نودص تبقعأ يتلا ةزتفلا يف
 هللأ ضرأ» 1 ( غبتلا قيرط) نيقرعملا

 دحملا يملا ليودلاك حاترا (ةريغصلا

 اذئال اليوط تمصف .اههنم هاتا يذلا

 ايفاحض االسارم لمعو ..ةعساو ةرهشب
 نيب ام لقنت ثيح ةديدع نادلب يف

 قايفوسلا داحمالاو وج

 ايتاك لمعو ءاينابساو ايكافولس
 ةيدوويلوه مالفا ةدع تاهوب انيس

 هتايح يف ليودلاكل ردض ام اهرخاو

 هتاساردو هتالاقم هيف عمج باتك

 مل .ةيتاذلا هتريس نم انناخو هتايركذو

 طساوا ىف افطنأ نا كلذ دعب ثبلي

 ةدقع نوابع نا دضيب .مرضنملا قاسبت
 . ليلقب نماثلا

 اال ١

 يسرع عسساوسسسسبوج»ا77#ووو#وو جاسوس رووا ٠-٠-7 ديرب دلل دال

 رعشلا نا سيريبراب ربيب ىري

 نرقلا يف امهم ارود بعل دق لن
 دوقي وهف .رشع عساقلا |/
 يفو .لامجلا ةطساوب راعيو .بعشلا

 ىلا ةجاح يف اننا كازلب لاق نأشلا اذه
 الا هل ةميق ال باتكلا نأو .ديدجت

  هنمضتي يذلا حورلا لبقتسمب

 هنكل ساكعنا درجم سيل بتاكلاو

 رعشلا ىلعف .هتيلوؤسم هل ةدارا ريمض

 عم هقفاوي نا لب رعاشلا لزعي ال نا

 نم قأتف ؛نانستالا ةئباك اما .ريغلا

 ةعيبط نم تسيل ةدحولا نألو .هتدحو

 رعشلاو . هتئيب نع ةجنان يهف :ةلاست 1

 ةابيثآلا ىنغي يذلا وه |
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 ةباتكلا هتقليو .هيف شيعي يذلا ماعلا

 وه ام لكب نئاك لابجلا نأل .لابجلاو
 . ناسا

 ذ وهف .يثارو رثكأف رثكا مسرلا نكل

 نودي نا يعم .ريبعتلل ةليسو

 .ندملا ىنبي د نأو .قالخاألا ناسنالا

 م المع عدبي ماسرلا ناف

 ءىش نع ضيوعتلل ةليسو مسرلاف

 ءاولا 9

 | كاثآ : ملقب
 هني ا ا ا ا

 ةلادعلا يف شيعي نمو .ناسنالا صقتني

 ىأني فوسلو ع ىش يأ ىلا ا 1

 جلاعيل مؤاشتلا نع لبقتسملا يف مسرلا

 ددجي نلو .نيرخأآلا عم شيعلا نف

 امنا جوز نم وا درف نم اقالطنا ملاعلا
 .ةحلسمو ةيعاو ةيعامج ةسسؤم نم

 حيحصلا ءانبل أطخلا ميدهت بجي اذه

 تايناكمالاو عقاولا يثشاري يذلا ديدجلا

 0-5 . ماظنلا ينعت ةروثلاف .ةديدحلا

 تابوعصلا لك يناهسأرلا ماظنلا عجري
 تابيبسالا ىلا حاتفنالاو ررحتلاو

 . ةيسفنلا  ةيفطاعلا

 صنلل ةيملعلا ةءارقلا
 ءىدابم عابتا انيلع نا بتاكلا ن# ري

 ةقي رطب همهفو صنلا ةءارق ىلع اندعاست

 ءىدابملا هذه ددحن وهو «.ةيملع

 : ىلاتلاك

 تاريغتلا ظحالن نااثيلع ©
 .روصلا ةميقو .ةغللاب ةقلعتملا

 فاشتكال .سولسالا ف لسلستلاو

 فلاسملا حرطب قلعتت يتلا تاريغتلا

 . ملاعلا دوجو ةقيرطو
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 ةغللا روطت ظحالن نا انب ردجي ©
 . يجولويديالا روطتلا عم

 ال ةثيدحلا ةءارقلا تايناكما نا ©

 ىتح وا كاردالاب وا قوذلاب قلعتت
 .ةيلكشلاو ةضماغلا تاروطتلاب

 تاباتكلا للعت ال نا بجي ©
 ةلشاف ةقيرطلا هذه نوكتف ٠ (قيبطتلا)»

 نأ ّق ةيدقنلاو ةيوبرتلا نيتيحانلا نم

 تانباتكلا لك قبس ام ىلع ءاشبو
 لالخ نم هيلا اروظنم اعقاو

 بجي . صنلا يف ةيفخ ةئيعم ةيج هي
 .اهنم دئاوفلا ءاقستسا

 لك ةءارقب ةيقيقحلا ةءارقلا نمكتو

 ذخأان نا بجي امك .ةيبدالا :تاجاتنالا

 .ةيناسنالا مولعلا لك رابتعالا نيعب
 ثيلق يتلا بيلاسالا لكو: ..دقنلاو
 نرقلا / ةيبولسالاو ةفرعملا موهشم

 ايرظن رتسفتلا ءاج الإو .رشع عساتلا

 هذه قبطت نا بجي كلذكو .ارطخ

 مت“ ريسفتل ةديدحلا بيلاسالا

 ال نأو .ةيطاق ةيندآلا تاجاتنالا

 فرت اهنأب نيججتم اهضعب ,ىنكتسن
 ةمواسملا لبقت اهناو .يركف
 . ةيجولويديالا

  - 4١7ن1: هاب منا 3١41/1 -

 ةمهم ام جاتنا ةءارق دعت مل .دذإ

 ناعملا حيضوت ىلع دمتعت ةلهس

 ىدعتي يملعلا ليلحتلاف .ةيروفلا

 دمتعيل يىبكشلاو يفسلنلا نيموهفملا

 ةهجوملا ةيلومشلا كلت .ةيلوشلا ىبع

 يىلخاذلا قطنلملا ىلع زكترت يتلا

 .ةكرملاو

 ةيرظنلاو ثحبلا
 صنلل يىلخادلا قطنلا مهف نا

 ىلع ة ةرطيسلا نابلطتي هتكرح كالتماو

 تامولعملا هذه نم ًاقالطناو .تامولعم

 جئئاتنلا يتأتف .ةماعلا ةركفلا ىلا ريشن
 نع رظنلا فرض بخيو .ةمهم دج

 نعو . .يبدالا لاحملا يف ةبوجعالا ةركف

 ىلا فرصنن يكل .ةيبدالا عاونالا لصف

 ةيعامتجالا ءاوجالاو تايفيكلا ةسارد

 لكف . جاتنالا ةقيرطو ةيداصتقالاو

 و .هضرغل اديدحم ضرتفي ثحيب

 دق نوكن لماوعلا ضرعو ثحبلا
 دقن لوأو يرظن لمع لوا انققح

 ذإ .ةءارقلا ةقيرط ددحنو .يجولويديا
 روحمو لقح ديدحت يرورضلا نم هنا

 لئاسملا نم افقوم ذختن يك ثحبلا

 ةيثحبلا قرفلا بعلت كلذل .ةيبدالا

 دج ةيتامولعملا حبصت امك .أمهم ارود
 قرطو ركفلا روطت ىلع درزتل ةمهم
 جبنم يه ةيملعلا ةيرظنلاف .همهف

 الإ وه ام ثحبلاو .يدقنو يفسلف

 زارباب ةصاخلا لئاسملا حرطل ليو

 مهف يف روطت وهو ةماعلا راكفالا
 , ةيحطسلا ةفرعملا ضفري .ثادحالا

 «نيسنلا ةءارق ىلا ديتاتكلا :ةوبيو
 ثلاثلا عونلا كرتيو .ءاف نيعون ددحيف
 . 5 لست عملا ثيدحلا

 ىلع يأ .خيراتلا ىلع دمتعي ام ١
 :مني راتلا يف اهرودو .ثادحالا طورش

 ةيعقاولا ةمدقملاب هوعدي ام اذهو

 ردعس قي ىللع ادامتعيامو 5

 ةدازا نم اهقطنم دمتست .ةيناسنا

 ةاسحلا ِّق شيعلا تابوعصو سشيعلا

 . ةيرصعلا

 ةلوقملا ةءارقلا عونلا اذه صضرفيو

 اذإ آلا ناسنالا قيقحت اننكمي ال : ةيلاغلا
 ةيعامتجالا تاقالعلا يف رظنلا اندعا ام
 .يروشلا عمتجملا يف ةيقالخالاو
 الو تجر لت ليج ل امدح

 لمعلا نا اذه للعي .تايفافش كلتمن

 ,عادبالا 5 ريببعتلا١» ب قلعتي يبدالا

 . ةلماش قب

 ةننإ سبل سلا
 ةنوقيا سيل صنلا نا بتاكلا ىريو

 لمع ناديم نوكي نا هيلعو .ةسدقم

 ةريخلاو ةفرعملا لك هلجأل مدختسن
 ,. .. ملام للا

 ليق موي ةيبدالا ةروثلا تأدب دقلو

 ةئيبلاب رفاعي هنا يأ . جاتنا وه صنلا نا

 ةلاحو بتاكلا لمع طورشو ةبرحتلاو
 راطألا اذه يف ...ةيبدالا قوسلا

 .ةميق اذو مهفلل ٌكاباق صنلا حبصي

 : . ةقلفم ةرادب هدحي ددحيف

 .ةئيعم طورش يف صنلا جتني
 ىنطاب قطنمو ةميق هيطعي ام 8
 2 .ناعم

 طورش ىلا دوعي ينطاب قطنم صنلل - ”
 . هحاتنا

 عنص نم هنأل ضرغ .نذإ .صتلاف
 ديرف وهو . هلامحو هريسغت هل .ناسنالا

 اب يقطنم وهو .رهظي اب هعون يف

 الو . خيرات نود نم ضرغ ال : لوقي

 .اضارغا جتنا ام اذإ الإ خيرات

 ممتحملا و بذألا

 لكلف .عمتجملا نع بدالا ربعي
 .لهأتسي ىذلا بدالا .نذإ . عمتج

 دسافلا عمتجملل : بتاكلا قري (لثم

 . سكعلاب سكعلاو .دساف بدا

 نامرح لاو ةساعتلا تناك نيميلا ىلا

 |نيب . بدآلا حرشت ىتلا ئه ةيرغلاو
 امنان اقداص 0 راسيلا ىلا بداللا ناك

 .ةيبسنلاو ةيناسنالاب اءولمت عمتجملا نع

 لمع ةادا هنال ديفيو مدخب نا

 ,  .نيخيراتو يعاتجا وه م كرحت
 ىشخحي 1 2 - بذا ةءارق نا

 حرشلا ةروطخ : نيرطخ نم اهيلع
 انمهف اب ىفتكن ال نا انيلع : لماكلا

 ا
 دوم اين : : هيجوتلا ةروطخو .ةيملع

 ول دي هه امه سبع و

 ديفيل لبقتسملا بدا هجون نا اننكمي

 ةزيشابف هشي رطب لبقتمملاا عمتج مدخيو
 . ةلاعفو

 دئم عمتج - بدا ةقالعلا موقتو

 اهنضمبب ةليصتم قرط لال لع عدسإلا
 : ضعبلا

 . عمتجملا ىلع مكحي تبداللا ©

 يلا هلل رشي عمتجملا ©

 ةكرحلا ُْق اود بدالا بعلي ©

 لخدتت ةيبدالا ةلأسملا نا يا .ةيحيراتلا

 .روطتلا ةلاسكن

 نمو انألا ةهج نم سيل بداللاف

 هنا . عمتجملاو خيراتلا ىربخلا ةهجج 7

 / و خيرات يف انألا مالك

 نأ نيمتاكتلا عيري لبصفل اذه اماتخو

 ءبسحف ١ جاعنا سيل بدالا

 مأ ًابوتكم ن 0و . مهاسي وه اناو

 اناعالا لكك .انبقلم مأ اءورقم

 5114 ددعلا  ةيبزعلا ةعيلظلا

 .ةيئاسنالا روطتب .ةيناسنالا

 ةفاسسملا  لاكملا هيئات لوح

 صن لك نا سيريبراب رييب دكؤي
 .نوناق) يقفا بيترت بسح لمعي
 .هيمشت .ةغل .ءازجا .:قطنم

 .دذإ .صنللف .(خلا . . . ةراسعتسا

 هأرقن نا عيطتسن خيراتو يلخاد قطنم
 ةندحملا ةءاربقلا ىه هذهو ىدمهفنو

 زكتري .جاتنا صنلا نا امبو .موبلا
 .ةهج نم هحاتنا ةقيرط ىلع همهف

 .ىرخا ةهج نم هسفن صنلاب لمعلاو

 . عقاولا ىلع ءايشا فاضت ال نا طرش
 عوفو ناكم وه صنلا نا

 .يىبضاملا ِك :ثادنحإالا

 ايد ارود نابعلي هتريسو بتاكلا

 ا بعلي ىذلا وه ضئلاف ؛ .مويلا

 . مالظلا يف ىقبي بتاكلاو
 وا) ثحبلا نا بتاكلا 00

 تناك ام اذا ةبقارم ىلع بكتني (ةساردلا

 تءاج اهلثم) اهنيب ام ارود بعلت بتكلا
 .ةيكيسالكلل لعف درك ةيقيطنامورلا

 .. . . ةيقيطنامو رلل لعف درك ةيسانرابلاو
 ارود بعلت ةئيدحلا مولعلا لك نأو (خلا

 . خيراتلا .ايجولوكيسلا) صئلا مهف يف

 . (خلا 8 يد .ةينسلالا

 «ةمزالا» نا بتاكلا ىري اريجخلا

 ةركف اهنا .ناسنالا ةعيبط يف ةدوجوم
 ,ةيارو ذه ..ةيدناا .ءاةلماع ف ضماغ
 مويلا اننكل ء:ةفسالفلا لوقي ملثم

 ًارلحن اننأل .يه امك اهمهف اننكمي
 .ةيخيراتلا اهيناعمو اهروهظ رسفنو
 ترهظ دقو .ةيخيرات ةظمل ةمزالاف

 نرقلا يف يروشلا ماعلل تاءارجاك
 ' . رشع عساتلا

 ةيلاسارلا ةكرخلا لك .مويلاو
 روطتلا نع ملكتلا يف نمكت ةديدجلا

 ةعيبط نع رظنلا فرصتو ومنلاو
 اهتروهد ىتلا ةيناسنالا تافقالعلا

 يف سفانتلاو ةينانالا ةيداملا تاقالعلا

 ىلع لضاني نا ناسنالا ىلعو . جاتنالا
 روطتلاو ومنلا يف مهاسي - ١ : نيتهبج
 ىلع ال هبتني < .ةعانصلاو طاشنلاو

 طابحالاو للملاو مأسلاب هروعش

 ثولتلا ىلع اضبيا نكلو ٠ بتسسكجف

 لك بناح ىلا : , ريذبتلاو ةسفانملاو

 . ثلاثلا ملاعلا موم*
 دح ةيناثلا هع لح دوجوو

 . ةينقتلاب لحلا حرتق نم مهنم .دّقعم

 ؛تايقالخالاب لحلا حرتفا نم مهنمو
 .ةراضخلا ةمزا نع ملكت نم مهنمو

 .انهيردطو
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 اذه ىنعم يف وه رسخا لثم يفو
 . بئذلاب مأ كبأ : : لثملا

 جرخ هنا كلذو .ارش طبأتل لثملاو

 مهن قع واجر نيثالث يف يرفنشلاو

 .دسأ ينب دالب اودرو ىتح ٠ نيزاغ

 دحات نا وهو - يدج توص اوعمسف

 تأ و طيسو دج اج

 35 ءفو عل اتا اذاق فاس د
 - ا / 7

 عفو ىتح اوريصف (ةرفحلا)  ةيبزلا

 1 مالغ ءاجو .ةيبزلا يب بنذلا
 ةيبزلا محتفاف .ةهيلع اوسجريختف

 0 هنومري اولعجخف .بئذلا

 ةئيضم ءامسأ ىبرعلا انحن رات ٍِق

 ُّق اروذ تسع تايضخشا

 فو .:ةيبرسعلا ةمالا ةمدخ.| ال

 نيذلا ةنوخلا نم ددعل ؛ةلبزم» انخيرات
 خيراتلا ةنعل اوقحتساف مهبعش اوناخ

 طاقتلا يف ةغلاب تابوعص ثحابلا

 رهشأ «لاغر يبأ ١ ءاقدصال ولالا

 يخرؤم نا ودبيو ا عا هنوخا

 فرحاب لجسي خيراتلاو دهشت عئاقولاف

 قفتا ةيصخش * مويلا لوانتن نحن اهو

 ةرماؤم يف اهعولض ىلع نيخرؤملا بلغا
 .ه 5605 ةنس وكالوش دادغب ميلست

 قحتسا يذلا صخشلا وه نمف

 ' خيراتلاو هللا ةنعل

 نب دمحم ريزولا يمقلعلا نبأ : هنا
 . نيدلاديؤم بلاط وبأ يلع

 تاك ةنيدم ىمهو ليلا نم هلصأ

 ىمقلعلا هدح ليقو .ةلحلا نم ةبب

 :ىمقلعلاب ىمسملا ربنلا رفح هنال
 ننازاقلا اضيا يىمسو

 بداللاب هايص يف نيدلادي وم لغتشا

 لسرتو ءاحيلم اطخ بتكو .هيف قافف

 كلمي ناك يمقلعلا نبا نا : ا

 سئافن نم دلجم فالا ةرشع اهيف ةنا

 .بتكلا هل نسانلا فنضو هلا

 .يوغللا يناغاضلا هل فنص نمف

 يوغل مجعم وهو بابعلا لإ مخصص

 نب ديمحلادبع نزال ل يش

 ( ةغالبلا جبن حر شن باتك ديدخلا ىب

 فورعملا هباتك يف يدفصلا هلدروأو '

 ةيرعش تاعوطقم .تايفولاب يفاولاب

0 



 هل يحب رجا اهلامابب
 رشحملا يف زوفلاو ىنملا لين

 ادشرم يل تلز ال ينتدشرا

 رونالا كيأر نم ًايداهو
 هتلق ئده ل كيلا

 رهطالا كتيب يف فرش نع
 ركنم هل ام لبضف كلضف

 | نسيب
 دحاو يف ملاعلا عمجي نا

 ركنتسمب هلل سيلف

 ىرخفلا باتك بحاص هفصو دقو

 امرك :ابيبل ءالماك الخر.ناك ةنان
 .٠ لمحتلا ريثك . ةسايرلل ابحم ءاروفو

 اريبخ ةسائرلا نيناوقب اكسمتم ًاسيئر

 تالاب فاطعالا قبل نةسانلا تاودأب

 بداالا لهأ بجي َناَكَو .ةرازولا

 .ملعلا لهأ برغشي و

 ةدع يف يمقلعلا نبا لمع دقو

 .رصنتسملا دهع يف ةيرادا بصانم

 ذاتسالا بصانملا هذه نيد نم ناكو

 ةفالخلا ىلو امدنعو لزع مث ةيراد

 ثدح مث هرزوتسا هللاب مسخ سما

 ناك اذكهو راداودلا نيبو هئيب فالخ

 نابت ثيح ةنايخلا ىلا رمالا هب ىهتنا نا

 الاتباع و راتتلا لصاو هنا
 راشا امك دادغب حيتافم مهملسو قارعلا

 .نيخرؤملا بلغا .كلذ ىلا

 عمصو صضارعتسا نم انه دبالو

 : ةمصاعلا طوقس ليبق ةيسابعلا

 نيعبرا ةفالخلا هتلاب مصعتسملا ملست

 تيك .ايندتم اريخ ناكو .ةئامتسو

 فعضتسم ناك هنا آلا اجل اأطيخ

 ةريخلا ليلق ياللا بيوع .يأرلا

 رم 0 سمعت: ءوضل

 فحزب رابخالا ترشتنا همايا و

 هنم كري ملف ٠ وكالوه ةدايقب لوغملا

 , ةمه هنم هبن الو امزع

 هحينمب ناك يمقلعلا نيا نا لاقيو

 نع تانعئامشلا بلكي نانئئمطالا

 .دادغب نم مهارتفاو .لوغملا بتحز

 ىتح .ةلاحلا ترمتسا اذكهو

 م .ناذمه ىلا لوغملا لفاحج تلصو

 ىلا هعابتا نم اددع وكالوه لسرا
 . ةفالخلا ةمصاع

 رابك دحا تلات مصعتسملا لسرا دقو

 نب هللادبع نيدلا فرش وه  هيدعاسم

 هجوتف رادلا ذاتسا نبأ وهو  يزوجلا

 لصو (ملف . ناذم# ةنيدم يف وكالوه ىلا

 نيب لب .تاالزانت ةيا طعي مل كانه ىلا

 همالا ةداراب تماق ةيسابعلا ةلودلا نا

 ىلع موقت ةيعرش ةلود اهاو .ةيبرعلا
 . ةليصا ةيموقو ةينيد سسا

 ني يصاعل بولوك بكا احووو

 . ةفيلخلا ثوعبم در

 مهشيجي لوما .هتجوت دشدفعو
 دادغب لها ناكو .دادغب ىلا رارسجلا

 لكشب رومالا ةيوست ةيناكماب نودقتعي

 ةيعراتلا مهتنيدم بنج يملس

 .نوزكلا
 بفح افضاو ىنطشطملا نما لوقي

 ردحناو وجاب ركسع ربع |ملف : راتتلا
 ليجد نم سانلا لفجا دادغب لايعا ىلا

 ىسيع ربنو كلم ربمو ةاحسالاو

 . مهدالوأو مهناسنب ةنيدملا ىلا اولخدو

 هسفنب فدقي ةأرملا وا لجرلا ناك ىتح

 قى ًادحا ريغ اذإ حالملا ناكو .ءاملا يف

 دفضأي بناج ىلا بناج نم هتئيفس

 نم ةدغ وا بهذ نم ناو هشام

 .رتاندلا

 : تايقابلا هاب ْ

 .اوركشك اهدعب :

 . لعفلاو مس

 .لابحو دحاسمك عمجلا فلأو

 .ايرااي كيرلا .ديزأ : : ءادنلا فلأو

 اطر ا : ةيدنلا فلأو

 . ءارمح ةدمك ثينأتلا فلأو

 . ىلبُحو ىركس فلأو
 لوقي نأب : : يباعتلا فلأو

 ن4 ديم اهيل

 ١ نميأو نمي تساو .

 دادغب ذدخا ىلع وكالوه أرجح يذلا وه
 هيلع تسكعنا اروما وكالوه عم ررقو

 ًاريثك ناكو .مدن هعفني ال ثيح مدن مث

 ام سكعب ءاضقلا ىرجو لوقي ام
 . هتلما

 نم ناوهلا عاونأب لموع هنا ثيح
 . ةدترملاو راتتلا لاذرا

 ًاسلاج ناك يمقلعلا نيا نا يكحو

 راثتلا ضعب لخدف يموكحلا ناويدلا يف

 راتتلا ءاهحو نم دادغب لالتحا دعب له

 هسرفب فقو نا ىلا هقاسف .هسرف ًاكار

 لابو دارا اهب هبطاخو ريزولا طاسب ىلع

 هذه تماص وهو ىمقلعلا نبا بايث

 2 !١ ةغلابلا ةناهالا
 نسأل دادسغي لها ضعب لاقو

 ايي اني ذي ُ

 هيب رعلا ةغللا رارسأ
 ةزمها باب هسوماق ردص يف طيحملا سوماقلا بحاص ركذ
 .ةثالث ثافلألا لوصأو .ديعبلا ءادنل فرح دملابو .دميو ٍءاجه فرح (أ)

 .ةيلضوؤ-7 .نسحأو .دذحاك .ةعيطقو- ١ .ذخاو . فاك . ةيلبصأ -

 : لصفتل طخلا يف عمجلا واو دعب تت ةلصافلا ا ايمو

 . ٌناَنْلَعف اك ةليقنلا نونلا نيبو ثانالا تامالاع نون نيب ةلصافلاو

 هنا رفغتسأ انآك ةلماعلا ىمستو ةرابعلا فلآو

 يف ةحتفلا عابشال بفلأ لك يهو .لوعافو لعاف فلأك ةلوهجملا ا

090070 

 نا لصولا فلأ نيبو اهنيب قرفلاو . ةيفاقلا ةحتف اهب لصوت ةلصلا فلأو 0

 .لاعفالاو ءامسالا لئاوا يف هفلأو .ءامسالا رخاوأ ين تبلتجا اهفلأ |
 .:«ةيصاتلاب ًاقعسلا» ىلاعت هلوقك ةقيفحلا وبلا فلآاو 1

 . ُهنم لهجأو كنم ُمّركأ ٌوُهك ريصقتلاو ليضفنلا فلأو

 ارمغ نإ الئاق فقيف هيلع جترُي مث .ءرمغ نإ :
 .مالكلا نم هل حت

 . متاخلاو .لكلكلا 5 .قانادو . ماتاخو .لاكلكك تاذملا تناقلاو

 .لاقو عابك اي وأ واو هلصأ لأ لك يأ : ةلوحملا فلأو
 . ناديْرلاَو .َناَبْهْذَيو ناسلجت يف ةينعتلا فلأو

 .: جاوزأو ٍناولأك عمجلا يف عطقلا فلأو

 ينشاو .نيتنباو نبا قف لضولا كنافلأو

 امو واولا نيب

 ممساو ةأرماو كوي . ردط

 يوحنا

 .ةعيمج اذه تلعف تنا انالوم اي

 قلخ نييمطافلا فارشالا نم لتق دفو

 عم شحاوفلا نم بكترأو نوصحي ال
 هملعي ال ام راكبالا تضتفاو . مهئاسن

 ! ىلاعت الا
 هميرغ  راداودلا لتحن نا دعب لاقف

 ! ةالابم ال  هلثم ناك نمو - ىصخشلا

 يمقلعلا نبا نئاخلا ةدم لطت ملو
 عسبمس ةس لئاوا ف مغ تام ىتح

 . ةثامتسو نيسمخو
 ةليزع ل اخد يىمقلعلا نبآ مس | نإ

 تمأو هبعش ناخ نا دعب - خيراشلا

 .هاحلا هتحنم هتحنم ىتلا ةنيدملا حاتفم ملسو

 ' ىبنجالل دجملاو ةورثلاو

 ؛خيرالا ةلبّرم» نوكت اذكهو

 5 . ليمعو نئاخ لكل بسانملا ناكملا

 .نامزو ناكم لك



 اهنزلم يللا يدلب يف شان
 اذإ امدق يردا 00 تيا ةلك ضرع 3 يا 0

 امو ًاضدا اهلاح ىلع تلاز ام سسكقعلا ة دابع تناك 0

 ؛ الاوودلا هذه 3 دزحهي ةمهلات ارتد مهتح ددع لاز

 ! ناذآلاو نيعالا حتف' دودح ىدعتت

 ينسوا ىدحا َّق امهقد هاش :ةروصو ربخ .

 يلع تحلا ةنرغلا دالب.ىلا يبادلد نم ةرااقلا 7

 تاير ينايقتم ىلا تداعاو :ةروضلا راكذتساب 5

 ١ .نامزلا نم نرق عدو

 هل ةروصلاو اراتك يمسر عقوم يف/فظولا ريخلا
 "نيف دسعاحجت تحالو دربعهشإ بينشلا ىستكا دقو

 0 :نونستلا ةتمتلكاو

 ندالي. ف قئانلا ملا يمول ل

 | ةبقارمل نيز وازفملا سسعلا ل دحاك ةتايحادب ,
 ٠ ريغ ؛ هطاوشنال ب 2 مث ٍاهبدلا روت قا سانلا 5

 توا يف طم ةتراس ا ايو عشلا روكي

 .لكلا دل ندرك تحيصا, اه. ,نانعرسو .ضعبلا,

 بقار ٌنم» نقل هيلع هيلع نوقلطي ةدلطلا .لكو اهموي نمو.

 557 ايش طقفت» ةنالانن ضعبلاب ناكو. امها تام سانلا 24

 قطنمتلا زارمتسا ىلع  سردللبا وهو - هرارضصال ارظن 07

 2! ةسردملا ةجاب يفرتخؤنتياوهو هسدسمب

 لّوحت يذلا سانلا يقارم ىلا ةركااذلا يبا تداع
 ,مهرؤقفا ءاملوأ رابخأو راغضصلا ةملطظلل بقارم 1

 «ًازمر اهلاوي ناك فيك تركذت,: مهزهجو مهرس يف ققدي
 5 زنق: :انك فيك و .راهن ليل ناطلتسلا دمحت نيحجيييملل _

 ينو .راييتوبلبلا# «هدمح» ىلع نيدغاشملل

 ١ "موي لك مداصتن نا

 ةئقازلا ةداع ًارمتسا , اوف طباقتا# نا بيرغلاب#

 ١ يبرم تاب هنا بعوتسي ملو :ملع ديك

 «ةسردملا ةدئاسأب فعضا ناك امكفا" مغرو . ”لبجإو

 ءانر مهرثكأو .ةعاجشو ةءافك مس .ةيصخش 0
 ناكؤ :نيرمتسملا معٍدلاو ىضرلاب ئظحب نا

 ماعاش باسو

 ةحفصلا هزه

 يررحل رح رس
 نينمؤملا اهئاقدصاو ةلكملا

 , يف مهئارآد ةئم ّنوَلطي .اهطخب:
 :ةيبرعلا ةادحلا 0

 *“ ةلجملا ةسابس مهؤارأ

 .اندالب 7

 نيملعملا هتالخأ لك هتمذ ْمَسَت يربو كك
 «ةيّرخللا» ةازحألا فلتخيإ نييمكن ١ ةبلطلاو 59

 سانلا ذخأ ىلع ةريثَك ةردقم هل تناك :مهئاقدصأو

 نم رهظ ام لوي نا ىلع ارداق ناك .ةهبشلاب

 ,كاذو اذه قحب ةتباث ةمهت ىلا نطي انو هرعاشم
 ١" ثرغتسن ملو ::ناطلشتلا ةزهجا مغن هيلع ترمهثاف
 ! اس ناكر امههماؤغطاات يم ةوماك كلان“

 ملام حذومن يف كاكا ةفارغلا لك .ةيارغلا نكل

 .اماهتااو ددقتلا ىلع ه ةروص سكعب رخآ

 ١ ًاجنشتو ةسكاستم هنالمر ردتكا ناك 7

 | لاقفنالاب ,ةيزاوتوأ

 افرطت مهرثكأك . قربي نإ !هلل ؤلحي ناك .نييسترانألاو ْ
 ةيظسولاب مهمظعم ههنا ناكو ٠ ادوعب مهبلصاخكو

 ةكمتباوب ىلعاضيرتخ ناكو . ,سفنلا زاطقو

 .لويفو شاقح اهدوقي و .تارهاظتلا
 ْ ش .ةقيقحللو

 قافمللا لوالا ملعملا# ءالل ةنيف ناك يذلا تقوتلا يف
 ا ازا خال راك . انزفتسي ؤاانريقب

 ْ .رثكا دروس رهن

 د نا اهدي اكقعلفلت مد عك :

 ّنأن ن :ًاطلسلا #0 كرش

 ,ةالاوملا ف .يلاعملا مخلل عقوم ردصتب ًاعقؤم ا

 .ةعرسي تايقرتلا يق ةربوب

 مْ قايانمو نما !خلتش اههدوي لوي نع ناتزؤصا

 ٠ خذامن هبق رش ةلاق ُْق ةيعيبط ةلا ىف وألا -

 كقونلاب ه ةويبي دج 0 ىريخالا نكلا فاعضلا ١

 .ناعفالاو اهماما,
 يلوا هيف لاز امايألا كفل ار تاينعا ةكئارفلا

 هنبجو هعابطو ةعبط ىلعو ةقلطبملاهتالاوم ىلع

 8 كلدو 0 يمل ناف ىقرتي لازامو ا

 ةداراي زايقرتتو ؛دحلاو ردصم نم ناشاتعيو يعبر

 : : .! ةدحاو 0

 ْ ةايحلا اهنا
 ! ةايبحتلا اروص' هفتأ . .اهنا



0 

 .انعافتزا ملاعلا' نيظانم. رثكا نيم. .تيبعلا :ةقظتنم ربنعت
 لابج نيب ام عقت فارطالا ةيمارتم ةبضه لكش ىلع يهو
 حيرات اهو .بونخا يف ايالمضاو ىرشلا يب نولئوك
 . هقيحس ةنمزا ىلا دتمي ثارتو

 ضرعم اسنرف يف نآلا ابدع ماقي ةقطنملا هذه ةراضح
 ةراضحا هده ام الكب .ناسنالا فحتم ق مظتني لماش

 هذه ىف كاسنألا هزجنا ام لككبو ٠ ةندامو ةيلقنع ميق نم

 .ركفلاو عولعلا ديعض لع ةقطنملا

 ىلع ةموسرم روض ضرعملا اده هنمضتي ام زربا نم
 كبتلا بعش تاداع روصتو دولخلاو ىئدربلا

 يف هتازاجنا روصت امك .ةيحورلاو ةنيواتلا هتادشتعمو

 نم جدان فحتملا ةحنجا ضرعتو .كلفلا مولعو بطلا

 ىقللاو راثآلا نم اضعبو ءاسنلاو لاجرلا ءايزا
 .هققي رع ةراضح نع حصنفت ىتلا ةيحراتلا تامهشتكملاو

 جورخب تبتلا تاطلس اهيف حمست ىتلا ىلوالا ةرملا ىهو

 ةقطنملا حيرات نع لماش ضرعم يف ةيحيراتلا انو وقتك

 ْ . اهسوقطو اهتاداعو
 فحاتملا دحا وه .رخا بناج نم .ناسنالا فحتم

 مولعلاب هصصختملا ةيسنرفلا ةمصاعلا ىف ىرتكلا

 .بوعشلاو ممالا تاراضحب ةقالاعب هل ام لكو ةيعيبطلا
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