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 نيذلا نويت مسح يسنرفلا نقال
 ١ 0 ,لبانقلا فيرخ» يف سيراب اورجن 8 ٍِ

 اسلرف ىف ىفا ريالا باهرالا ايالخ كيكفنل
 رسبراببزارباةرافس يف !مقرلا يجرروغ ديحو

 ...ةسرولا ل يمسرلا ريمتملا وف

 حلاص يلغ داؤف يسنوتلا دفنملاو

 لصولاةقلح تميم ماسب ينانلا ام
 ةيسنرفا الحلاوه بزح» ناكر نب

 فشكي يفطل جودزملا ليمعلا
 ريذفنملاو نيلوؤسملا ءامسأ نع

 ةسسنرفلا ضرالا لل باشرالا تادلمع ف

 - لت ترام هطفسز؟: - 5

 نا ىلع .مهتارابخ ةيددعتو . ةيسايسلا حمهتاءامتنا فلتحم ولعو .اهيف نوبسنرفلا عمجب يتلا ىلوالا ذدرملا اهنا

 نمت دبص ىلع لوصحلا نم تنكمت (يضارالا ةبيقارم ةرادا) "١ يت سآأ يدذ» لا زاهح .اهنمدقم يو نمالا ةزهجحا

 خالبسلا ةنيشس ةحيضقف ددمو . .اسنرف يف يناربالا بتاهرالا ةكيش يق .ءهنيسابسالا تاقلحلا كبكفت لالخ نم ريفوو

 ققحت خل . ةنتامولعملاو ةينمالا تاهحلا ةيلعاف يف كدكشت نم اهفنتكا امو .19/2 ريمتيسس / لولبا يف .رضخالا

 باهرالا قيوستل سيرابو توريب يف نارهط اهتاشنا يتلا ايالخلا ىلع زاهجالا ىوتسم يف ؛ةيرض» ةرهجالا هذه
 «سوؤور» عالتفاو اهراضحو ةينيمخلا رصانعلا ىلع قيسضتلا ةمانز ورب ةقتوم ةطاحا :قيقحتلا اذه يفو .مدلاو

 .اهموي هيلع قلطا ام نمضو .يضاملا ربمتيس / لوليا يف ةيسنرفلا ةمصاعلا اوعور نيذلا ةيوهل مسحو .اهنم
 سيرا يف لياتقلا فيرخ

 يناربالا هجولا نع طقس عانق رخا لعل 12

 عم .يضاملا عوبسالا .اسنرف يف يباهرالا كنب

 ,ةيناريالا ةرافسلا يف .يناثلا لجرلا بوره | .٠
 .ةريبك ةبرض نمض .هتقش ةمهادم ةيشع .سيراب ف
 .ةيسنرفلا باهرالا ةحفاكم ةزهجا اهب تهاق
 .ةيتحتلا اهتينب كيكفتو ةينيمخلا ايالخلا ثتاثنجال
 تعمجتو .اهحابشاو اهيذفنمو اهنالمع ةمكاحدو
 .باهرالا اذه ءىباخم لوح ةلداو نئارق ةلمح

 تافارتعا لالخ نم يضارالا ةبقارم ةرئاد اهتلمكتسا
 ىلا ىمتنا يسنوت وهو .يفطل .جودزملا ليمغلا
 يف لمعي يكل اسنرف ىلا هب عفدو .مق يف ؛توملا ايارعس»

 سيراب يف ناريا ةرافس ييعساموليد. فازشا
 داضملا سسجتلا ةزهجا هب تلصتاو اهيفظونمو
 نمض .اهل ؛ةيجاجر نيع» ىلا هنلوحو .ةيسنرفلا

 .ةريبك تاءارغا لباقم يف ,ةيناريالا ايالخلا
 لوح يسنرفلا نمالا تايصرف تدكا يفطل تافوشكو

 صاخلا بيبطلا نبا وهو ؛يجدروغ ديحو رود
 سسراب ُْق ١ بتاهرزالا اركسكروا» ترادا ُُق .ىديمحل

 .ريهشلا لبانقلا فيرخ لبق ام ذنم .ىرخالا ندملاو
 ناردزح ” ءاعبرالا مونو ١9/5 ريمتيس / لولنا ىف

 ارما ةيئاضقلا ةطلسلا تردصا .يلاحلا وينؤب /
 ةعم قىتقحتلل ةمكحملا ىلا يجدروغ راضحتساب

 يئانجلا يضاقلا عيقوت ءراضحتسالا رما» لمحو
 اهنا اصوصخ ةقياس كلذ ريتعا يذلا .كولوب لدجح

 لوح ةقئثوم ةلئسال عوضخلاو :ءاضقلا ماما

 3 تناكو .ةحمربمو ةطوبضم ةطخل اعبتو .رارضالا

 6 _ /١3541 تاريزح "1< - 5١5 ددعلا  ةيبرعلا ةعيلطلا



 ةطرشلا نال .ةريبك ةيئاضقلا ةطلسلا ةاجافم عه
 ىلع رثعت ملو .اهتشتفو . يجدر وغ ةقش تمحتفقا

 .درئاطلا لقنسا هنا تمدئو .يناربالا يساموليدلا

 ىتلا ةهجلا يه نم : لاؤسلاو .مهدلا ةيشع

 ذافنلاب هتحصنو .مهادتس هتقش ناب هترطخا

 ؛ىدلحب

 هيسرؤد  هنكلا ف تاهح نا دقتعي نم كانه

 ىلا مهدلا ربخ .تبرس (ةيسنرفلا ةيجراخلا)
 سمخلا نئاهرلا ضيرعت نود ةلوليحلل .يجدروغ
 ةرصاخلا فشك وا ؛باذعلا نم دنزملا ىلا نانمل ِق

 ةسايس نم مغرلا ىلعو .ةديدج نئاهر ماما ةيسنرفلا
 يف يناردالا لافعالاب مئاقلا ركب ..ريرحلا عباضصا

 نالا ماما ,يجحدروغ ةقش ماحتقا ىلع ضرتعاو

 قرشلاو ةيبامَشلا ةتقيرلا خسف يبيدف :ةنيماحود
 تيدحلا نا ىلا ريشي ءاقللا نع برست امو .ظسوالا

 باتعلا نم عون ىلا ىهتناو .تايمومعلا ىلع زكرت
 روط يف تناك انتاقالع نا» هبف يدادح لاق .َّرملا

 ,اننيسامولبد ةقش تبهن حكتطرش نكل .نيسحتلا

 .«راقتحاو فلصم هتحوز تلماعو

 يفطل كافارتغا
 يهو .يجدروغ ةقلح ىلا لوصولا لبق نكل

 دبال ناك ءاسنرف يف ةيناريالا ةكيشلا ىف ةمدقتم

 كاسمالا نم داضملا يسنرفلا سسحتلا ةزهخال

 كسالو اهتادادتما فاشكتساو .اهطيرو .طوبحلاب

 ىلا داق ىذلا يساسالا طيخلا وه ؛يفطل» نا يف

 ةحلسألا ءىباخم ةمهادمو .تالاقتعالا لسلسم

 ىرح ةلجسم ةطرشا ىلع لوصحلاو .تاردخملاو

 ةرازو نم رصانع عم تاعاس / وحن تملكت» :هتافارتعا

 ىلع ضبقلل ةدعاسملاب مهتدعوو .هيسنرفلا هيلخادلا

 ةكيشلا يق ينامدخ ءاهنا تررق 0

 ةلود يف يسفن تدجو ةأجفو قدييرا بلك يتولماتي

 ةظلسلاو لام اب الا 0 ا يوم

 ةروص نوطعيو .ةيروسو قارعلا رامعتسا نوديريو

 ىلا 19314 ماع سنوت رداغ فيك يفطل يوريو
 يف ؛داقنم ينيمخ هيف رداغ يذلا مويلا يف ءناريا
 مايا نارهط يف شاعو .ةيبرغلا سيراب ةيحاض
 ىلا لصو مث .تاونس ١" مق يف سردو .ىلوالا ةروتلا
 ريشدت يف هتمهم تلثمتو . ١19/4 ةياهن يف اسنرف
 ناكو .ىنيمخلا ميلاعت ىلا مهيدهو ةيراغملا لامعلا
 هلضصت .ماعلا ىف رالود فلآ ١ كلذ لجأ نم ىضاقتب
 ةيرس ةسردم اشناو .نانبل وا ةدحتملا تايالولا ربع
 طسو - ؛روت» ةنيدم يفو .سيراب يحاوض ىدحا يف
 داع هلييس ءالخا دعبو . هيلع ضبقلا يقلا  اسدرف
 داعو .ةيباهرالا تاينقتلاب سرمت ثيح .نارهط ىلا
 ,سيراب ىلا يضاملا سرام / راذآ علطم يف اسنرف ىلا
 ةطرولا نم ج ؤرحلل لادجتسملا لواحي يىكل

 هل افشاك ,يسنرفلا نمالا عم ارسج ىنبو . ةنناهرالا

 ١1217 ناريزح ”؟ - 5١6 ددعلا  ةييرعلا ةعيلطلا -

 لالخ اهزاغلا فشكتسا يتلا ةيرسلا تاقلملا ضعب

 نم هتافارتعا ولخت ال دقو .مقو نارهط يف هنماقا
 دض ةيماهتا ةعلاطم نع ةرابع يهو .ةيقوثوم
 المحم .برعلا نم رآثلا ديري يذلا يناريالا ماظنلا
 ةيسرافلا ةيروطاريمألا عيدصت ةيلوؤسم مهايا
 .نييرانلاو نييناهكلاب هعابتاو :ماظنلا اذه هبشيو
 يدمم مهسفنا نوربتعي نييديمخلا نا اصوصخ
 ةيشيفوش كلذ ق:ىرتو  يفثلا :يرشبلا قربتا»
 دهعب مث .ناريا يف ررقتي ءيش لك نا فشكيو .ءاقرخ
 نئاشهرلا ىوتسم ىلع ..هللا بزح» ىلا ذيفنتلاب

 تالا عيوب يف بلاطو ؛ابنضرفيو تاريفتلاو
 . سيراب نم ةرشع ةيناثلا ةرئادلا يف ,ةعاق ف تصنت
 سيئر .حلاص ىلع داؤف عم ًاليوط تملكت انهو:
 سيتر رطضا .ةملاكملا دعبو ...سيراب يف ةكبشلا
 ءارزولا نم ددعغو .كاريش كاج .ةموكتحلا
 لقنتلاو مهتارايس لادبتسا ىلا نيلوؤسملاو
 صاصدرلا اهقرتخي ال .ةحفصم تاراسسب

 نع فشكلاب يفطل ليمعلا تافارتعا يهتنتو
 .ةيوونلا تالعافملا دحا ريجقتب يضقت ةيناربا ةطخ

 ىلا ةيبرغلا لودلا عراست نا ىنمتيو اسنرف قرش
 تناك اذإو .نارهط ىلع يئاذغ راصح ضرف
 .ذئدنع ديالف .كلذ نود لوحت ةسسابسسلا ةدقالخالا

 .:يحيلست راضخ ضف ِنَم

 ةدداردالا ةمئاقلا ءامسا

 .لظلا يف كرتت جودزرملا لدمعلا تافارتعا نكل
 اسنرف يف يناريالا باهرالا ف ,ةددعتم بناوج
 تامولعم لدابت نمضو .نويكرسمالا اهفقلت امدنعو

 راهجل اهوعضخا نطنشاوو سيراب نيب ةينما
 يف ققد يذلا هتاذ زاهجلا وهو .:بذكلا فشك»

 ناريا٠ يف نوعلاض اهب ىلدا يتلا تاداهشلا ةيقوتوم
 يف ةيساسا تاقلح تناك .رهسش رورم دعبو .. تيغ -
 يفطل ىضاقتو .ىواهتت ةيناريالا ةيباهرالا ةكبشلا

 نوفراعلاو لفماعتلا ةيادب ف هطرتشا امم لبلقب
 تناك ,ةيلام قارواب ةوشحم ةيسقح نع نوتدحتب

 نوكسملا يسيراتلا ليللا يف قدنقو قدتف نيب همت
 يفطل نأ دكؤت ةطرشلا تامولعمو .تاحافملاب

 .سنراب نم ةرشع ةيناثتلا ةرئادلا ُِق ةقس رحاشسب

 .ةيرس ةينارق ةسردمك .هتاز تقولا ىف اهمدختساو

 فرعتو ..هللا بزخ» ىلا يمتني .يسنوت .حلاص يلع
 .تاظحللا دذه ُِق حلاص ناكو .حق ِق « يفطل» ىلا

 رفاس هنا تدثو تارجفتم لقنب .هلاقتعا ليبقو
 .ةبلك ةمث تناك هلوحو . ١11/5 ماع توريد ىلا نيترم

 ميظنت ددص يف ناك رحاتو يسكات قئاس نم لكشتت

 معطم بحاص ىلا ةقاضا . تاخخفملا داربتسال ةكيش

 ةرئادلا يف (ةديهذلا ةطقنلا) ءرود توغال» عراش يف

 يذلا وه هنئال .اديح حلاص يلع داوف قرغت

 .كانه تناكو .اضعب اهضعب لهجت اميف اهبطقتسا

 قئاس» لوح نارودت .ناتيزاوتم ناتكبش .عقاولا يف
 امهنيب لصفملا٠ لكش يذلا .يسكاتلا

 ليربا / ناسين ١٠ ىف تناك تايلمعلا ةمتتو

 ديمح امه :نيديرغم ةطرشلا تلقتعا اهموب .ىضاملا

 ةكبشلاب امهتقالعب افرتعاف يوانغلا رمعو .يودب
 ىلغ امهيدل رثعو ..حلاص ىلع داؤوف اهدوقد ىنلا

 اهنم مسق لمعتسا ينلا .تارجفتملا عيضتل ريتخم
 يف ةتلاتلا ةظحللاو يضاملا ربستنس ' لولبا يف 1

 تلد ينحلا مايالا ُُق تناك ,ةينيمخحلا ةكسشلا كبكفت

 نييسايسلا نيلقتعملا عم نماضتلا ةنجل» تاديدهت

 اسدرف ف نخاس فيض. ب تدده يتلا .برعلا
 يف تارجفتملل ءىباخم ةينمالا ةزهجالا تفشتكاف

 ةيكريما ةينورتكلا هلا ةطبساوب .ولينيتنوف ةياغ
 نم اقلؤم .اندمت اددص ةحجدتنلا تناكو ةدقعم

 وهو .رجفتملا كيتسالبلا نم تامارغولبك ينامتث
 ىلاو .:ليانقلا فيرخ» ىف مدختسا يذلا كيتسالبلا
 نيدروللاو نييوربهلاب ويمحم سيك: كامه نإك ةيئاج
 يتلا ةينيدلا ةيلوصالاب هل ةقالغ ال ليتكوك اذهو
 / ناريزح " ةطحم تناك مث .نوينيمخلا اهب عنقتي
 ةكيش ةيرض. نع ترقشا يتلا ,.ىلاحلا ويدوي
 لك تلاظ .ىقلسلا يمالسالا طسولا ىف ىرخا

 :يداتلا مولا قو: ةينيعحلل قدوستملا) سوؤر
 ةيلطلا تّيبو ةبتكمو دجسم رمحالا عفشلاب منح
 نم ةبيرقلا ,رتيسيب نالميرك ةيحاض ف نييمالسأإلا
 عقوملا اذه نا دكأتو سيراب يف :.نايلطلا ةباوب»
 ةءامع تحت .يفلسلا باهرالل يساسألا ركولا ناك
 ىبع اهدب ةدنمالا دزهحالا تعضوو . نارقلاو نددلا

 و ؛عالمعلا» و :نيتدنتحملا ١ ءاميساي ةدرايضا

 تادبو ةمراض ةيقئتاظو ةنمره لخاد . نيدقنملا

 هدنارخالا تامصيلا

 6 - ١ 'ةالؤلا ا" تماثل كابو انإ#



 اصوصخ .نارداو ناننل داحتا يق لدحرتلا ةسايس

 يبرغلا برغملا لود نم .نيهوبشملا نم اددع نا

 لؤاو اهيق نودراطم خهنال ,اهيلا ذدوعلا اوصقر
 (ةنس )١” قاقد ردبح ناك توربب ىلا نادلصاولا

 ةنيدم ىف .يعماجلا ىبطلا زكرملا ُْق لحسمو

 ىف بلاطلا .(اماع 7١١ اهضلا يدافو .نوسنازيب

 بونج نم امهالكو .نوجيد ةعماج يف ءايزيفلا مسق
 ,ناتثدرن» امهناب توريد راطم يف اركذو نانيل

 اشا ةسانسلاب امهل هقالع ال نكل يبيمحلا ناديوبو

 قاقد نا تدت دقق ٠ سيسبراب يف ةدنمالا تانثدحلا ُِق

 عم نماضتلا ةنجل تائائب ةيانك ىلع ايوانت افصلاو

 نييطسوا قرشلاو برغلا يلا ل

 ّق اقتعا ى ءدلا ا يلا نيوانعلا

 رثكا يف هعولض دعب .يضاملا ليربا ناين ةياهن
 عبؤرتو حيخفت ةيلمع نم

 عطاقتتو سيراب يف ةينمالا تامولعملا ىقالنتو
 نودلط الازام ناصخحس همن نا ولع دكوت ةطقن دنع

 وه .لوالا .ةدباهرألا ةحوتلا لمكي افيدنغ روثعتاو

 لصولا ةقلح ناكو .ماسب يكرحلا همساو .ينانبل
 ىلع داوف يسنوتلا يتا .اسنرف يف ينالمعلا دقنملا نيب

 وهو ,نانبل يف .هللا برح» ناكرالا ةنيهو .ح .حلاص
 توريب نم ةيبونجلا ةيحاضلا نيب مويلا دوجوم
 يف يناتلا لجرلا ىوس سيل يناتلاو عافبلا لهسو
 ىذلا .يجدروغ دبحو ,سيراب يف .ناريا ةرافس
 ةيدامرلا ,ويلبد مآ يب» هترايس نكل ,فيدج ىلا لصو
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 نم لك اعابت اهلمعتسا دقو سيراب يف تلارام نوللا
 اع داؤوقف» 3 ؛ جانت“ ٍِ « يشظل» و رحاهم لسشتحم

 قطانلا ةقيقش نبا وه رجاهم دمحمو .. حلاص
 نإ كسقتعمو ناحل يف هنا برزخ“. ميسان يمسرلا
 ؛ويليد هدأ يبا لا دوقن ناك يدلا وه ,خارسي»

 « ينان» رحتم اما تارحجفنملا يصر ةظحل ةيدامرلا

 ريمتيس / لؤولنا ١4 ىف .زير عراش ف .يبعشلا
 ىلتق ةعبس نع اهموي ةيلمعلا ترفسأو .-75
 .اهيرج نيرشع نم رثكاو

 ردد قيد حل
 هنق تحجن يذلا داضملا قاردحالا نم معرلا ىلعو

 نم اددع تطقسا اهنا ىتح .ةيسنرفلا نمالا ةزهجا
 ناف .اهتادادتماو ةدناربالا ةيياهرالا ةكبشلا سوؤور

 ثاتتحا ناب فرتعي ةموكحلا سينر يرايشستسم دحا

 ,تقو ىلا جاتحي رما اهروذج نم ةينسخؤللا ةيدجلا

 نمو يسئرفلا عمتجملا ف تجمدنا يتلا ةيفلسلا
 يتلا تاكيسشلا كبكفت .رايشتسملا اذه لوقت .لهسسلا

 يمالسالا تددلا يفامك سماهلا ىلع لكشتت

 ىدح .طيخ سار كلذلا يقكيو رشيسيب نالميرك,
 ق ١91/١ نيب هنا ىلا ريشيو .ةكيشلا فشكنت

 ةدابعلا تونبو ةثدحتسملا دحاسملا ددذع دان, 17

 مونلا اهردع رواجتنتب و فعض ةنام ةسمالسالا

 بلغا 6 يهو .ةيسيرفلا ةطيرخلا قوف .فلالا

 طورش ىندا ىفوتست الو .ةثيدر تاعاق نايحالا

 ةالصلا نكاما يف .ةداع .ضرتفت يتلا ةقايللا

 .ةدابضملا ةيرصتعلاو ةيهاركلا ةبمنتو

 سيزاي يف ةينارمالا ةراقسلا نا اقوزعم تاو
 ةنماتلاو ةعئاسلا رتاودلا ِق تاراقع ةسمح كلمت

 .ةرشع ةعياسلاو ةرشع ةسداسلاو ةريشع ةسماخلاو

 تاقفصلا دقعل اهلامعتسا قباسلا ىف تلواحو
 هذه عصضحت ةنكمالا هذهو .ةهوبشملاو ةيباشرالا

 .ةمراص ةدنما ةيبقارمل .ةظحللا

 ةينمالا ةطلسلا نا راطالا اذه ىف تفاللاو

 يضارالا ةبقارم زاهج اصوصخو .ةيسنرفلا
 ةلوؤسملا ةهجلا ةيوه امسح .راريج رادريب :هسيئرو
 يف . وس ناوي» يريلاغ نم تاريجفتلا لسلسم نع

 اهنا : ؛يتات» رجتم ةيلمع ىتح .هيزيلزناشلا عراش
 ترضحو ,تككفو .تقرتخا ىتلا ةيناربالا ةكيشلا

 .مهمادقا ءعمطاومو .مهتاقالعو .اهرضانع تالفقنت

 ,ورتسياملا, فارشا يف :ةيباهرالا مهتكرح تاعاقياو
 ليفك ,زاجنالا» اذهو .مهاياحض نع الضف .يناريالا
 ةنسسترفلا ةحاسلا ولع .انقوم ولو .ةعانملا ءافضاب

 يف تلثمت .ةيتاقو تاطوحت ةلسلس تناك انه نم
 يتلا .قشمدو توريبو ايسوقين هاجتاب ةكرحلا
 ةدفارم ناهج نم ينك ىدما كوؤشم  انهبلا لو
 لوح اهتقدب ةلهذم تامولعم عضوو .يضارالا

 - ةيروسلا ةباعرلا ىلع ةحوتفملا ؛باهرالا ةينواعت»
 نارهطو قشمدو عاقبلا لهسو توريب نيب ةيناربالا

 اهرظتني دقو. سس سعب ني دو عا
 ْق ةدسابسلا ةرئادلا سيئر ' اي حايلو ريصم

 نارهط يف لينغا يذلا .توريب ف و ةيكرمألا ةرافنسلا
 ىلع برضلا يف يسنرفلا رذحلا انه نم .بيذعت دعب
 ىلا يسنرفلا نمالا ثوعيم نا ددرتو .يناربالا فزخلا

 .نانبل يف ةيروسلا تارباخملا لوؤسم ىقتلا قشمد
 ينلا ةلدالاو قئاتولاب هل تمئثاو .ناعتك يىزاغ

 حيخفت تايلمع يف ناريا عم هدالب ؤطاوت اهلمحي
 لوانتم ف عضوت دق تافلملا نا هل لاقو .سيراب
 .ةحيذملا فقوتت مل اذإ .يىل ودلا ماعلا يذآرلا

 تسل قشمدو نارهط عم ةيسنرقلا ةلداعملاو

 رابتعالا ىف ذخالا ىلا ةرطضم يهف .لاح يأ يف ةلهس
 نبب ام ناكم يف ةهئاتلا نئاهرلا ةمالس ىلع صرحلا

 ةضيبقلا ىلع ىلع ضرحلاو .نارهطو توريب
 ندملاو سيراب يف ليانقلا يعضاو عم ةيذيدحلا
 ةقطنملا يف يسنرفلا روضحلا ةيقبساو .ىرخالا
 ال نكل .جيلخلا برح يف امك .نانبل يف هتامازتلاو
 الو اهييبافزاو اهروموو ةيضيدلا' ةيقلسلا عم نداهت

 يسنرفلا نمالاو ..نئاهرلا زجنحت يتلا تاهجلا عم
 يمالسالا سلجملا ءاضعا ضعب ناب نيقي ىلع 3
 هنن اررصنو يوسوملاو يليقطلا مهنيبو .نانبل يف ىلعالا
 نا امك .اسنرف يف ةيباهرالا تايلمعلا نع نولوؤسم
 مقاط ءاضعا لاقتعا ىلع فرشا يذلا وه يليفطلا
 لوؤسمو يسنرفلا نويزفلتلا يف ةيناثلا دانقلا
 . يدهم دمحم ىووس سبل سلجملا اذه لخاد اسدرف

 بزح» نيب نواعتلا ةيناكما يسنرفلا نمالا طقسي الو
 عم ةلماعلا .ةينانبللا ةيروثلا ةيولالا. و ها
 قالطا لجأ نم طغضلل .ةيروسلا تارابختسالا
 .هتلا دبع ميهاربا جروجو شاقن سيئا حارس

 اهلك بصت اهنكل .دديدع تاودقو .ةديدع تاقرط
 ىرتشت يكل باشهرالا عببت ينلا ةيديفخلا ةرخا د ُِق

 حابصلا ريدم
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 ةداضملا ديفا ةلقنلا
 زنا قو

 نا توبي يف يروم ةهدجلا وقس
 0 1 ما تل ا

 ينانبسل و
 يل دس سس ا 4 ده 300030

 نانبلا ف يركسعلاو يسايسلا نونجلا اذاد
 5و ةلإ م -

 دك دوج روجر دف و لاب
 لقعتلا ىلا وعدت يتلا ةبحورلاو ةيبسايبسلا |:

 اهسفن تضرف يتلا تاروطتلا ةجلاعم يف لادتعالاو
 ديسرر ةموكحلا سيئر لايتغا دعبام ةلحرم ىف

 يمارك

 يهالسإلا لفهدلا

 يذلا تانادنلاو تاحيبرصتلا نع رظنلا فرصد

 تايلعاقلاو تايشيلبملا تادابق ضعب نع .تردص

 فارطا ىلا تاماهتالا هجوت يتلا .ةيروس نم ةيرقملا
 يف .ةرشابم ةروصب ينانبللا شيجلا ىلاو .ةنيعم
 ةيبرغو ةيبرع مصاوع ناف .يمارك لايتغا باقعغا
 يتفم هسآارب يذلا «ىمالسالا ءاقللا» فقاوم تلحس

 مارتحاو ريدقتب .دلاخ نسح خيشلا ةيروهمجلا
 ةبلاطملاب .نآلا ىتح .دلاخ يتفملا ىفتكا دقو .نيغلاب
 روسج ىلع ءاقبالاب يأ .:لداعلا صاصقلا» ب

 ىلع نيينائبللا نيب ةحوتفم لاصتالاو راوحلا
 يف ؛يمارك لايتغاف .مهتاهاجتاو مهتاءامتنا فالتخا
 ىلا يدؤد نا يغيب ال .؛يمالسإالا ءاقللا» يآر

 امي ةيروتسدلا تاسسؤملاو ششيجلاو نطولا لايتغا
 سلجملاو ةموكحلاو ةيروهمجلا تاسائر اهيف
 تابيشيلبملا تادايق تناك ناح يو ىبناننلا

 صاصتقالاب ىتلاظت . ةيرويس نم ةيرقملا تايلاعفلاو

 بترلا يوذ طابضلا ضعب نمو .شيجلا نم
 ,مالعالا ةزهجا ىلا ءامسالا ضعب ةبرسم .ةيلاعلا

 صاصقلا» ب بلاطي هققوم.ىلع دلاخ يتفملا لظ
 ظفحيو :ديحوتلاب كسمتلا ىلا ىدؤي يذلا ؛لداعلا

 ١ةمتب قاردزح# ١5 نللا ةيضرغلا!ةعملطلا 4

 رود يع لع ة ةرداق ةاونك .ينانبللا شيجلا ةدحو

 ايونج ةرثعبملا نظولا اياظش ةململ يف يببقتسم

 .ايرغو اقرش .الامشو
 ةيئانبل رداصم نم .ةيبرعلا ةعيلطلا» تملع دقو

 ىلعو :يمارك لايتغا يف قيقحتلا ريس ىلغ .ةعلطم
 ةسائرو «ىمالسالا ءاقللا» نيب ةيفخلا تالاصتالا

 قيقحتلا نا ينانبللا شيجلا ةدايقو ةيروهمجلا
 ةيميلقا وا ةيلحم تاريتات ةيا نع لزعمب ريسي
 زكرتت تالاصتالا نا اهسفن رداصملا لوقتو .ةيلودو
 ةيركسعو ةيسايس تاهجاوم نانبل بينجت ىلع
 تالدودلا ءارماو تاينشيلبتملا ةداق اهنم ديفتسي

 علطم ردصم لاق امك دعبتسملا ريغ نمو . فئاوطلاو

 ةيروهمجلا سيئر مدقب نا - يد ورغبلا ةفحتطلا» ل

 ضعب ذاختا ىلع شيجلل ىلعالا دئاقلا هتفصب
 نيمذلا نيبركسعلا نيلوؤسملا قح ُِق تاءارجالا

 يفوت مدع يف «نيرطقملا قيفحتلا» ةدجلا عهردتعت
 لمايو .هتايح ةيامح قو يمارك سيئرلل نمأآلا
 كلت نوكت نا .شيجلا دئاقو ةيروهمجلا سيئر
 ريغ .ديحوتلا ةيلمع ىف ادعاسم ارصنع تاءارجالا
 لامشلا قطانم يف ةيروسلا ةيركسعلا دوشحلا نا
 ناخدلا نآي يحوت ,نتملاو ناميسلا نويعو
 ةيركسعلا براجتلا نا نم مغرلاب ًابيرق دعاصتيس
 رثكا .نيينانبللاو نانبل باسح ىلع تناك ةقباسلا
 ةموكحلا سيئر كردتسي كلذلو . هباسح يف تناك امم
 سيئرلا» : لوقيو صحلا ميلس روتكدلا ةلاكولاب
 نوكي ناب ىضرن ا نحنو ءايربالا ديهش ناك يمارك
 فوفص ُْق ءايربالا نم ءيىرب ءاذبال هداهشتسا

 ف .«2ناك ةئف يا نم وا ةقطنم يآ يف بيطلا انيعش

 تالواحملاو فنعلا ضفرب «يمالنسالا ءاقللا

 ةهبج ليكشتل ةيروسلا ةمصاعلا يف ةيراجلا
 نم ؛:١ والك ماع ثدح ام رركت ةضراعم ةسيستاشسسي

 صاصتقالا ىلا تدا يتلا .لاتتقالاو لزعلا تاراعش

 .ريغصلا دليلاو بعشلا ةدحو نف

 فققاوم نا ةيسايسلا ظاسوالا ضعب ريدقت يفو
 .ةالث امو .ىمارك لابتغا نايا . ىمالسالا ءاقللا»
 ةهبج ليكشت ةيروس ةلواحم هاجت اصوصخ
 ةسائر نم ةريبك ةيحضت قحتست .ةعساو ةيمالسا

 . يمالسالا ءاقللا ٠ ف .شيجلا ةدادقو ةبروهمجلا
 ةحاسلا ىلع ةيروسلا دوهجلا لالخ نم فدهتسم

 فارطالا عيمج نيب باطقتسا نوحمهنوك .ةيئانبتلا
 ف مكحلا لها نا تامولعملا ضعي يق و .ةينانيللا
 هنا نوربتعيو ,يمالسالا ءاقللا» نودقتني قشمد
 هناو .حاتقنالاو لقعتلاو يورتلا يف ًاديعي بهذ
 ةيروسلا هنيئاودلا يف يصعفا حبضو نغ :لوؤستا
 بزحلا سيئر نيب ةريبك تاقالخ .؛ةمث :نا حيحصف

 ايشيلبم سيئرو ظالبشخ دنلو يكارتشالا يمدقتلا

 يناتبللا يعويشلا ”بزحلا نيدو يوي همم .,لهأ
 نم تافالخلا هذه نا دقتعت قشمد نكل .يريو
 ءاقللا» لوبق لاح يف .هتلازإ نكمي يذلا عونلا

 ةيسايسو ةيونعم ةلظم لكشي نا .يمالسالا
 ءاقللا» و .اهليكشت ىلغ ةيروس لمغت يتلا ةهبجلل
 تادادقلا نيدو هنيب ةلكشملا نا ربتعي ,يمالسالا

 ىلعو هيلع اهضرفت ينلا ةياصولا يف يه .ةيروسلا
 ىلع سمحل .؛ءاقللا» نا ودببو .ىرخألا تادارقلا
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 ذختي يذلا ةيجنرف ناميلس قبسالا سيئرلاو
 ءالؤشه لمادو اهيسفن يمالسسالا ءاقللا ١ فقاوم

 «لداعلا ضاصقلا»» قيقحت ُْق حاحنلا ءاطسولا

 ناك اذه نا املاط .هتداسسو ناثدل ةدحوب كسمتلاو

 .هسفن يمارك رايخ

 باقل ةيجنف
 تامولعم ثدحتت تاروطتلا هذه قاسس ىو

 قيسالا سيئرلا نيب تاقالعلا ىف روهدت نع ةدكؤم

 فوختيو .ةيروسلا تادايقلاو ةيجنرف ناميلس
 ةبيكرتلا ىلع يمارك هفيلح لايتغا جناتن نم ةيجنرف
 ةدع تالواحم ترج دق تناكو .لامشلا يف ةيناكسلا
 ,ندهأو انرغز ةيجئنرف يتدلب يف عضولا ريجفتل
 روضح ْف عامتجا دقع ىلا اهباقعا يف ةيجنرف رطضا
 هتيغر فخي ملو :نيتدليلا تالئاع يف ةزرابلا دوجولا
 نا دعب ريبور هنبا اهساري يتلا ؛ةدرملا ١ تاوق لح ف

 مادخ اودعبا ةيجئرف

 هلالخ نم .للستت .هداورط ناصح ىلا تلوحت
 ةقطنم ريحفتل ةيلودلاو ةيسيلقالا تارداخملا رصانع

 وه لامشلا ةقطنمو اترغز ىف ثدحب امو .لاصشلا

 ودديو .ةيمودلا ثادحالا حطس ىلع رودي امم رطخا
 تفلت تداع .ىرخا تادايق ىلا ةفاضا :ةيجنرف نا

 يروسلا سيئرلا بئان يظاعت بولسا نا ىلا رظنلا
 يف ةيروسلا تارياخملا طابضو مادخ ميلخلا دبع
 نسانلا تامازكب نيهتس دإ.«جوجممو جف: .نايدل
 ههجوت يف ةيجنرف نا نوعلطملا لوقيو .نييسايسلاو
 تلاط دقو .عساو :ديباتم ىظحي يلاخلا يبايسلا
 فلملا نع ايئاهن مادخ دي فك ةرورضب ةيجئرف
 عاضوالا تلصو اهم ةئلوؤسم دابا المحم ,ىنانيللا

 ىدص بلطلا اذه دجيو ١51/5 ماع دذنم ةنئلا

 يتفملاف .ةيسايسلا تادايقلا مظعم ىدل اعساو
 «يمالسالا ءاقللا» ىف نيلوؤسملا رابكو دلاخ

 دقعت امدنع .قشمد ىلا باهذلا نع نوعنتمي
 نع .نانيل ىف ثدحتي نم ةمثو .حادخ عم تاعامتجالا

 ؛يمالسإالا ءاقللا» و ةيجنرف نيب ةيرس ةهبج
 ةيسايسلا تادايقلا ضعبو ةيروهمجلا سيئرو
 يطاعتلا .نع مادخ دي فك ةكرعم ضوخت .ىرخالا
 نويسايس بلاط دقو .ةينانبللا نوؤشلا يف
 هنال .ةيروس يف مكحلا نم هتلاقاي .املع نويناميل
 تاقالعلا ةماقاو قافولا قيرط ىف ةيقيقح ةبقع
 ال كلذ نا يعيبطو .قشمدو توريب نيب ةييطلا

 نيلوؤسم نا ذإ .هدحو لوؤسملا وه مادخ نا يسعي
 اهلك ةيروسلا ةدابقلا نولمحي نيرخا نييئانبل
 ةلحرملا نا» نولوقي نيعلطملا نا ريغ .ةيلوؤسملا
 طاقسا نكمأ اذإو .مادخ ةلاقا ةلحرم يه ةيلاحلا
 ىلع نم .ةيروسلا ونيمودلا ةبعل يف لوالا رجحلا
 ىواهتتس ىرخالا ةراجحلا ناف ,ةينانبللا ةحاسلا
 .:رخآلا رثإ دحاولا

 لمشلاو بؤنحلا نسون
 ناثبل يف ةيركسع ونيمود ةبعل ةمت .كلد لباقمو

 لادتعالا تارايت باسح ىلع نوكتس ةبعل يهو
 ةيداصتقالا عاضوالاو راوحلاو لقعتلاو

 تامولعملا ردقتو .بعشلاو شيجلاو ةيعامنجالاو
 .بونجلا نم آديبتس ةريطخلا ةعللا ىذه نا

 يتلا اديص قرش ىرقو تادلب نم اديدحتو
 نم موعدملا . يبونجلا نانبل شيج. اهمحاهيس
 ايشيلبم لالغتسا ىلا ةفاضالاب :ىنويهصلا نايكلا
 تقولا يف عفدنتف .ءيشانلا يبونجلا عضولا ,لمأ»
 لوقتو .ةينيطسلفلا تاميخملا ىلع موجهلا يف هسفن
 تاب .بونجلا ف نوتناكلا عوريشم نا تامولعملا
 .ينويهصلا نايكلا ةيامحي نادوكيس امهناو .ارهاج
 ..يبونجلا نانيل شيج» ل عبان نوتناك امهو
 .«لمأ+ اينشيلبمل رخاو

 نع تثدحت يتلا تامولعملا ىلا رظن ام اذإو
 يف .ارسيوسب لزاب يف :يليئاريسا: - يروس عامنجا

 فقاوملا قسسنت فدهب .ىضاملا ويام / رايا
 ةعقر ناف ؛نانبل يف امهنيب ةكرحلا دودح ثحبو
 ف ءاوس .اهيلع راجحالا كيرحت ةيفدكو ونيمودلا
 تادر حبصتو .ةحضاو حبصت .لامنشلا وا بونجلا

 نييسايسو .يمالسالا ءاقللا» و ةيجنرف لعف
 عيراشملا هجو يف ةعورشم نيرخا نيينانبل
 .ةيروسلا

 نم نوفوختم بونجلا يف عضولا نم نوفوختملاو
 نايكلا ؛ديي نا نوحجري مهنكل :لامشلا يف عضولا
 ةنيدم هاجتا يف ىلوالا ةلقنلا كيرحت ينويهصلا
 نوكتسو .لامشلا يف ةيناثلا ةلقنلا كرحتتف .اديص
 ةيسايسلا ةطيرخلا يف نيترتؤمو نيتيماد ناتلقنلا
 تاداهتجالاو تامولعملا حصت انه نمو .ةيفارغجلاو
 نطو لابتغال الخدم يمارك لايتغا تربتعا يتلا

 ذنم ًايموي لاتغُي بعشو ..ةيروتسد تاسسؤمو
 .ًاماع رشع ىنثا

 شلك زاوف
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 و وو ا م يعم 1 دي
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 ينوب 0 ظ 1 قيوطتل نمالا سلحم رفنتست ةيقارعلا ة عيدسمسب

 دح نعل عصمت ةئلثم ةطخ هينا داع ذكي نطتشأو يف لج ديم.

 اللا 5 1 0 باو د

 يكرمالا نمالا موهفم عم اضقاننم لاز ام يبرعلا جيلخلا | ف يبرعلا مالا ةقرحلا يف ةيضلا ىلع

 ةلبقملا ةيكريمالا ةوطخلا ملاعم ع فيك تح
 يف رمتسملا لاجسلا ءوض ىلع .جيلخلا يف /

 نمث يا نم دحلا ىلا ليمي يذلا سرغنوكلا |
 تاوصا اميف .طروت ةبعل ف نطنشاو هعفدت دق
 ؟ نانسالا ةسادس ىلا وعدت ؛روقصلا» ضعب

 يتلا :تاداهتجالا ىلع ةحوتفملا هاوفالا ةينقت جراخ
 و لتكلا تانزاوتب ةقالع ىلع نوكت ام ابلاغ
 ةرابع اهنا يا ,ةيكربمالا ةحاسلا قوف «تايبوللا:
 دهعت ناغير سيئرلا ناف .فقاوم ليجست نع
 .جيلخحلا ٍِق يكريمالا ىركسعلا دوحولا فيثكتب

 رازرفسسا فدهتست ال ةطخلا هذه نا كردتساو

 ام ردقب .ةهجاوملا خف ىلا مهجاردتسا وا تايفوسلا
 عورشم ىلع مهافتلا فورظ قالطا ىلع نهارت اهنا
 قرطو تالقانلا ىلع بحسني :برحلا يف ةنده

 اطلاي» ةدوسمل ةطخلا هذهو .ةدظفنلا تادادمالا

 نم برقملاو .ىكريمالا قاحصلا رصب امك . ١ ةريفص

 مايلو .نطنشاو يف ةيريسلا ةيسامولبدلا يعناص
 .لعفلا دودر نم نيعون تثدحا .اهتيمست ىلع .ريفاس
 نم ددع اهنع ربعو .ةوطخلا دييآت يهو .ىلوالا
 .يروهمجلاو يطارقميدلا نيبزحلا يف ؛حيتافملا»
 هتاعدو :ةئدهلا وا ديريتلا ضفر يهو .ةيئاثلاو
 دراز وو سرغدوكلا يف ينويهصلا يبوللا ىلا نومتنب
 نيبرحلا ىلع نوعزوتيو .حالسلا راجتو عافدلا
 سارو .ءاوسب ءاوس .يروهمجلاو يطارقميدلا
 اكريما. ةلداعم عفرب يذلا .يبوللا اذه ةيرح

 يه ىربكلا ليئارساو ليئارسا يه ىرغفصلا
 ةيجراخلا ريزو ىوس سيل ,ةدحتملا تايالولا
 ؤطاوت نع فشك يذلا رجنسيك يرنه قباسلا
 بتنا لت عم نطخشاو يف :ينويهصلا يبوللا#
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 ىلع موقتو .ةفورعم جيلخلا ىلا نانبل نم رجنسيك
 .اياظش ىلا ةقطنملا ليوحت يهو .؛ةيساسا ةيقبسا
 ةلودلا لخدت يتلا ةجمربملا بؤرحلا لالخ نم
 .ديربتلا يف لمآ حال املك .اهطخ ىلع ةينويهصلا

 ةندهلا ىلا يعادلا يكريمالا فقوملا نا يف كشالو

 تايفوسلا عم عهاشتلا لئاخ نم جسجلا بروحي
 ىلع .ةظحللا ىتح .ايلكش ناو .جورخ لوا لكشي
 نطولا لاقنعا تلواح يتلا ةيرجتسيكلا ءىدايم
 ةيفئاطلا تاليودلا نم مازح ىلا هتيظشتو يبرعلا
 نابكلا ةعانم لحآ نم .ةقرنتسملاو ةرحاننملا

 .ةندهلل رجنسيك ةضراعم تناك كلذل .ينويهصلا

 نييكريمالا حالسلا راجت هتاذ ضفرلا ف هعبت مث
 قوس مها ينياربالا ناودعلا يف اوآر دقو .هتايفامو
 مه راجتلا ءالؤهو .نيرشعلا نرقلا يف حالسلل
 اوماقا .نوفرتحم نويسامولبدو نودعاقتم تالاردج
 ةهجلاو .مهحلاصم ريرمتل نطتشاو يف لظ تاموكح
 بدنا لت يه ةندهلا عورشم ضفرت يتلا ةثلاثلا

 :ةلئاه تاورت نارهط عم اهنواعت نم .تدصح يتلا
 تامدخلا ميدقتو .حالسلاب راجتالا ءارج نم
 اهل هققحب ام ىلا ةفاضا :ةينمالاو ةيركسعلا
 حلاصم نم .قارملا ىلع يناريالا ناودعلا

 .ةيبرعلا ةمالا دض ةيجدتارتسا
 «ىكريمالا ىبوللا» فقاومل فانشكتسا ةلواحم ىفو

 دفر لالخ نم جيلخلا يف ديعصتلا ىلا يعادلا
 نم نانثا .ناودعلا تاموقمب ةيناريالا ةيعسونلا
 ريزو امهو ؛:ةينويهصلا ةلودلا ءاقدصا زربا

 ,غيه ردنسكلا لارنجلا :قباسلا ةيجراخلا

 ةيا ضفر لوح نايقتليو .لود تربور روتانسلاو
 امهنا يا .برحلا ءاهنال ةيلعف ةيكريما ةمهاسم

 ؛تايفوسلا عم يكريمالا مهاقتلا ةيناكما ناضراعي

 حاسفا مدع اهمها .ةميدق ةيرظن ججحب نيعرذتم
 يتلا ةقطنملا هذهل يتايفوس قارتخا يا ماما لاجملا

 دادعتسا مدعو :«ةيويحلا» ب رتراك يميج اهفصي
 ةلاعفلا ةكراشملل نيدبسلطالا وا نيديوروالا ءافلحلا
 رايخ ال اذه نم .جيلخلا يف يبرغلا نمالا ةسارح يف

 لتو نارهط نيب اهماكحاو طويخلا طير ىوس انكمم
 .ةيجيلخلا ةعقرلا ىوف نييكريما نيناصحك .بيبا

 فقوم ىلا ةراششالا نم دبال .لودو غيه ىلاو
 كيترابكريك نيج ؛ةدحتملا ممالا ىف ةقياسلا ةريفسلا

 ماما ةقطنملا هذه يف ًايكريما صالخ ال نا ىرت يتلا

 نيذلا .نييلاكيدارلا برعلا ماما امك .تايفوسلا

 يف قارعلا دصقتو  يجيتارتسا يعوب نوفرصتي
 يف ينويهصلا رودلا ميوعت ىوس  اهتعلاطم
 .يكرت مامح يسلطالا فلحلا» نا لوقتو .جيلخلا

 .ثلاثلا ملاعلا لودل ةعتم ريفوت ةيساسالا هتمهم
 دامتعالا اما .جيلخلا ىف رود يأل الهؤم سيل وهو

 نهج مالس ع وربجف غوص يكل نمالا سلجم لع
 يفو .ةيتايفوسلا طورشلا ةهاتم ىلا لوخدلا يدعب

 يف .ةيتايفوسلا ةيهشلل ناهترالا .لاوحالا نسحأ
 ينراثتلا دعلا ةيادبو .ةيلصفملا ةقطنملا هذه

 ةياو . 1187 ماع توريب نم امك .يكريمالا ج ورخلل
 ىلع دكؤت ةيضاملا ةرشع سمخلا ماوعالا ىلا ةرظن
 ةيأ نود .جيلخلا يف مالسلا ىلع ظافحلا ىلع .انتردق
 .«يتايفوسلا داحتالا نم ةكراشم

 ةدعررتا كفا
 ةيكريمالا فقاوملا ةطيرخل رثكا قدوم دصر يفو
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 يهو :ةيقدنبلا ةمق دعب .جيلخلا يف برحلا نم
 رمالا ناغير سيئرلا اهنيب عيضي يتلا فقاوملا
 .دحاو تقو ف نخاسلاو درابلا حفني هلعجي يذلا
 'اهديربت يديؤمو برحلا فقو يضفار نا ظحالد
 .ةيروحم ةطقن دنع ,دعوم ريغ ىلع امير .نوقتلي
 لاققا ىلا فدهن .ةيلود دوهج ةبآ يف فيوستلا يهو
 يناريالا نؤونحلا راصح لالخ نم ةهجاوملا فلم

 دهجلا نا ىف لثمتت ةعيردلاو . ىدويهصلا قوطاوتلاو

 ا .دريشايم طروتنت نا ينعب ىيكريماألا

 يف: اذإ يه ةيلدجلا ةلصحلملاو .:لود» رونانسلا

 ىلعو ٠ اهتالامتحاو اهرطاخم ىلعو برحلا ىف اع ءاقدإلا

 ينودهصلا يناربالا لوهجملا ماما ةعرشم اهياونا

 رجشسسك تاماهتا جردتت : ؛يقطنملا» راطالا اذه قو

 وهو .«قارعلا عم فطاعتم ناغير سيئرلا ناب
 نع ربعي هنا قا ,نييناربالا ةداقلا عم يقلب

 جبحاتو برحلا لاعشا وهو . :ينااسمدالا مهعورشم

 دخلا ةعلاطم لعلو .يناربا رخا ىتح .ةقرحملا

 يف بصت ٠ ددالغوشه, .طسوالا ةرشلا 3 يكريضألا

 ىرظتنمو يئناجنسفار» نا لوقي وهو .هاجتالا اذه

 نوفلتخي دق .يتيالو ربكأ يلعو يوسوملاو يثنماخو
 اع نوعمجي مهنكل .ةيلخاد ةيميظنت نوؤش ىلع
 عم نواعتلا قيثوت دعي .برحلا ْف يضملا ةيقبسا
 .لاتقلا يف رارمتسالل لاجم ال اهنودب يتلا .نطنشاو
 ىلا موللا نوهجوي .كلذ ىلع نورصي امدنعو
 بيسلاو .حالسلا تادادما ننقت اهنال نطنشاو
 ريدصتب حمست برحلا فورظ نا يهو حضاو
 ينيمحلا نبقي دعب .يمالبسالا جدومنلا يا .ةروثلا
 يف ققحتي ال يذلا ريدصنلل يرورض فنعلا ناب
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 ..«يوبرتلا سارملاو ةودقلاو لثملاب يا :ةدراب فورظ
 عم فلتحت دق نطنشاو نا دئالغوه ظحالبو

 ددرت اهنال» .ةطقنلا هده لوح نيدناربالا نيددابقلا

 ..فنعلاب سملو ىتسحلاب ةروثلا ريبدصت مكب نا

 طاقسا ةبعلو .لخاذلا ٍِق تارادتلا ةيبعل انه نم

 ىداحدسفار ىشن دنا نيب ىرح امك .ةعنقإالا

 ..؛تبغ  ناربا» نع فيشكلا ةيسانمب .ىرظننمو

 َّق تآده دق ءالؤه ناد تافالخلا ةدح تناك اذاو

 برح .مكاحلا بزرحلا كرنكفت رعب ءرهاظلا

 وهو ةهبجلا نم يبونجلا عطاقلا ىلع ديدج موجهل
 لسلسم نم لضفا نوكي نل يذلا موجهلا
 ىلا لوحتي يكل حشرم هنا لب .ةقياسلا تاءاليركلا

 ىتح اهتهكن لثم اوقوذتي مل ,نيمجاهملل ةقرحم»
 رحفتت دقو ,عقاولا ِق ةجحاتم تلاز ام اهناف .نآلا

 .رظتنملا حوجهلا لشف دعب ردكا لكشب

 ةدكربمالا ةلراعملا دعب مل ضومغلا ناك اذاو

 ةقئوم تامولعم ناف ؛جيلخلا ِق ةحضاولا ةددحولا

 رواحم ةلمج لوخ روديو نارهطو نطنشاو
 ةيروهمجلا ةيعرشب فارتعالا : اهنم .ةينيمخ
 .اهماما حالبسلا ةناوب حتفو ةيناربالا ةسيمالسالا

 تادفوسلا ةهحاوم قارؤا ةثالث ىلع نارهط مواستو

 .ةلوقعم ةنطقن راعتسا ىلع ظافحلا :ناتسناغفا ُْق

 لت عم نواعتلاب يتايفوس قارتخا يا ءاوتحاو
 .بيدنا

 يدويببصلا نادكلا رود
 ىدن وكلا فلملا ؛لفق١ اضنا ةمواسملا دزه قو

 تيثو . .ةبطقنلا تالقانلا ىلع يكريمألا ملعلا عفر يا

 ةلاهال ناغير هلسوتنو . .يدج ريغ ' «فلملا, اذه نا

 مهافتلاب ليئارساو اكريما بئاج "

 نكل تنغ نارا ىلع لعشتملا دامرلا نم ديزملا

 عم ًايكيناكيم .عطاقتت ال ةيناريالا تاباسحلا
 «يبرعلا يبوللا» ًاضدا كانهف . ةبكربمالا تايايسحلا

 ةهجاوم يف .اريبك سيل هنزو ناك ناو .نطنشاو يف
 عينت يا ليق كانه نكل ينوبهسحلا يبوللا

 تامجحهلا لك لشفا يذلا ,يقارعلا كسامتلا»
 نورعشي نييناريالا يلالملا نا يف كسالو .ةيناريالا
 ىلع .ليحتسم يقارعلا يئاقولا رادجلا ناب
 نالعا ىلا وعدت مهضعب تاوصا تعفتراف.قارتخالا
 ةعيدخلا, نا ربغ .برحلا جراخ ةقطنم» جيلخلا

 نم تنهار .نارهط نا اصوصخ .دحا ىلع لطنت مل

 يقارعلا يوجلا قوفتلا دييحت ىلع .اهلالخ
 نع ةيطفنلا تادادمالا دراوم عطق يف هتيلعافو
 ال اذهو .طقف يرب راطا يف ةهجاوملا رصحو .ناريا
 اهيف تبيصا يتلا ةطقنلا نال .قارعلا هب لبقي
 تاونس عبس ذنم برح ةقطنم ..كراتس» ةطاقرفلا

 .يمارونابلا ضرعلا اذه نم .اذإ .احضاو وديب
 ةيعرسمالا هسضادادتما يق ينوييفصلا:نايعلا قا
 ىف ةعقوتملا ةندهلا برحلا لعشب ةينيمخلاو
 .ةيقارعلا ةيسامولبدلا يمارم رهظت انه نم .جيلخلا
 سيئر بنان ةلحر لالخ نمو .تاذلاب ةظحللا هذه ىف

 .كرويوين ىلا زيزع قراط .ةيجراخلا ريز وو ءارزولا
 ضوخت .يناديملا اهروضح ضرفت ىتلا دادعبو
 قه يذلا نمالا عورشم ىلع برحلا دض ابرح اضبا
 بسكت فوسو .يتايفوسو يبورواو يبرع بلطم
 يف كراعملا تبسك امك .نمالا سلجم يف ةكرعحملا
 كليس» خيراوص ةعازرفو .يراضلا لاتقلا تاهبج
 لوح الا ةياهنلا يف فتلت نل (زقلا ةدود) :مروو
 نم مغرلا ىلعو .ينويهصلا قنعلاو .يناريالا قنعلا
 ةفاحصلا ضعب هب موقت ءشه يمالعا قيوسست
 ف يبرعلا نمالا موهفم ناف ,ةيبنجالاو ةيبرعلا
 ةيداصتقالا هتامزلتسم لكب .يبرغلا جيلخلا
 اضقانم .ةظحللا ىتح .لاز ام :ةيجيتارتسالاو
 ينويهصلا نمالاو :يناربالا نماآلاو :يكريمالا نمالل

 ةلداعملا دذه حيضوت ةداعا بعصلا نم سسئلو

 ةنجل سيئر .نون ليئومص ةعلاطم يف ةءارقلا يفكن
 نا: لئاقلا وهو : خ ويشلا سلجم ف ةلحسملا تاوقلا
 ىلا نوكي نأ بجي جيلخلا يف يكريمألا رايحنالا

 .:«:ناريا عم

 بيبا لت ىف يا :ىرخالا ةيكريمالا ةفضلا ىلعو
 يبرعلا جيلخلا نوؤش يف ينودهصلا ريبخلا لوقب
 انرايخ نا.  اقيح ةعماج ىف ذاتسا  ماراب ايزتاما
 دلبلا هنإل قارعلا فاّرزنتسا ّق ناعمالا وه ددحولا

 رابخلا .دودح الب .ديؤت يذلا ديحولا يبرعلا

 .«ةينيبطسلفلا ريرحتلا ةمظنمل يركسعلا

 رارمتسا تابلا ىلع ءاوضا طلست دق فقاوملا هذه

 يف اروصحم ىقبي نل قراملا نكل .يناريالا نودجلا
 نطنشاوو بيبا لت ىلع بحستيس لب .نارهط
 سوؤؤرلا ةثلثملا ةرماؤملا دض نضحم قارعلاف .اضيا
 نمتلا عفدب نا نم دبالو سوؤرلا دددعتملا وا
 مهرودب اولوحتي نا دعب رانلا نودقوي نيذلا كنلوا
 .اهل دوقو ىلا

 حابصلا ريثم
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 ِق و ةيلودلا تاق وقح تايولمكملا راطق أل

 ةطخم دنغ فقي دغي مل جيلخلا برخ ناش كيب
 مايال راطقلا اذه فقوت اذإ ىتحو .ةنيعم |
 درصاحمل اددحم قلطتب ام ناعرس هناف ةدودعم

 نا وددمسو .يبرعلا جيلحلا ْق دعاصتملا رتوتلا

 فقاوم .ةمث نا نودقتعي اوتاي نيبقارملا عيمج
 دعت مل يتلا برخلا هذه ءاهنا ديرت ةيدج ةيلود
 دقف .طقف نيبراحتملا نيفرطلا ىلع ةرصتقم اهرطاخم
 تاحيرصتلاو فقاوملا ,نيريخألا نيرهشلا يف .,ترثك
 فققاوم يف تاريغتم ىلا ربشت ىتلا ةيمسرلا تانايبلاو
 يف فصوت تناك يتلا برحلا نم ىمظعلا لودلا
 .«ةيسنملا» ب ةقباسلا تاونسلا

 ...كانس
 ةطاقرقلا ىلع اطخلا  يقارغلا موجهلا ناك دقلو

 اهربتعي ىتلا ةقطنملا تلخد ىتلا «كراتس» ةيكريمالا
 ببسلا .ويام / رابأ ١7 ىف :ةروظحم ةقطنم قارعلا
 ةيقارعلا ةرئاطلاف .نهارلا ىلودلا مخرلا يف رشابملا
 رشابملا اهفده تققح مويلا كلذ يف تبرض يتلا

 اهي عتمتي يتلا ةينورتكلالا تاديقعتلا نم مغرلاب
 ةغلابلا ؛كراتس» تليحاو .ةيكريمالا ةيرحبلا حالس
 يذلا تقولا ىف .دعاقتلا ىلا .ماوعا ةتسس رمعلا نم

 يكريمالا رجعلا نع نطنشاو يف لدجلا هيف رودي ناك
 .نيلوؤسملا رابك هجو يف ةلئسالا حرطتو

 ةاسأملا غلت مل ةلئسالا هذه ناف .لاح لك ىلع

 ءزج يهو .اهلئابح يف ةيكريمالا ةجرابلا تطقس يتلا
 .تاوئيس عيس ذنم ةرمتسملا جيلخلا برح ةاسام نم

 ارود .اهرارمتساو اهريعست يف نطنشاو تيعل يتلاو
 قرود ,اضيا ةدحتملا تاسدالولا ءافلحل ناكو ايسيئر
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 ار نانرامتت ضسنلوو وسوم

 ناوي ةحبضفف ءاهدتاو ناوشلا ىلع تيزلا بص

 رود ينوبهصلا نابكلا اهيف بعل ينلا :تيغ
 هتنت مل .نارهطو نطتشاو نيب .راسمسلاو بارعلا

 يكريمالا سيترلاف .ةدحتملا تايالولا يف اهلوصف

 ةحيضفلا كلت راثا نم يناعم لاز ام ناغير دلانور
 سرغنوكلا ماشا اود تترددوا قحالتت يتلا

 ةحيبضف ناقعا ُِق ,نطتيشاو ةظح نا حالات

 يركسفلا اهدّوِحو نيزعت ىلع .تزكرن «تيغ - نارفا»

 رابك اهب يلدي يتلا تاحيرصتلا تناكو .ةيلودلا
 ىلا ريشت  رغرينياوو زتلوش  نييكريمالا نيلوؤسملا
 رتوتلا نم ديزم وحن ريسي يبرعلا جيلخلا نا
 ا“ تومو ؛كزاتس» ثداح ءاح حن . يلودلا بذاجتلاو

 ربكفتلا ىلا ةدكرتمالا ةمصاعلاب عفددل ادكرتما ايرحب

 داكت يبرغلا جيلحلا ةقطخم 6 برحلاف ي ؤرتلاو

 .ثحنلا ةلواط ىلع دنهربت يلو دلا نماألا حرطت

 دديحولا ىيمظعلا ةلودلا تسسدل ةدحتملا تايالولاو

 لخدت لالخ نم برح ءاهنا اهنكمي ىتح .ملاعلا يف
 اهترطيس ضرفتف .هرامثت فطقت يركسع
 نم ةينغلاو ةبوبحلا ةقطنملا كلت ىلع .ةيرامعتسالا

 لصاوب ىدذلا يتنايقونسلا داحت الاف .ملاعلا

 ءهصرح يدب حيلخل ١ 6 ةطشنلا ةتيسامولبد

 جيلخلا ّق ا نمآو ةحالملا ةيرح ىلع ديدشلا

 امامتها تدبا ينلا وكسوم تقفاو دقو .يبرعلا
 ةيلودلا ةحالملا ةيرحبو جيلحلا ىف مالسلاب اديدش

 ىلع ةيتايفوس مالعا عفر ىلع وأ .تالقان ريجأت ىلع
 فقوملا دحتت نطيتشاو داكتو ةئتدنوك طفن تدعو

 انواعت نوعقوتي نيبقارملا لعجي يذلا رمالا هسفن
 .جيدلخلا برحل ادح عسصحد [بكريسفا د ايتايفوس

 تار واللا لظق ةمتاق نواعتلا اذه لكم تالامثحاو

 تايفوسلا نيلوؤسملا نيب ةرمتسملا تاعامتجالاو

 12 - 11431 (: 11114 لل



 ناريبكلا نالوؤسملا قرومو فوكانلوبف .نييكريمألاو
 ف ناعمتجيس ةيكريمالاو ةيتايفوسلا نيتدجراخلا يف
 ةعبسلا نايبو .اعمتجا دق انوكي مل نا .فينج
 نفالا عم نواعنلا ىلا وعدد يذلا ةيقدننلا ىف رابكلا

 ترخ ءاهنال راليوك يد ربربت ةدحتملا خمالل ماعلا
 انيصر انابيب ةيتايقوسلا ةمصاعلا هتريتعا . جيلخلا

 .ةيلودلا تانسسؤملا مارتحايو ةينالقعلاب فصتبو
 درتادلا تاتحابملا تناك اذإ دهبي فورعملا نم سيلو
 لوح .فينج يف نييكريمالاو تايفوسلا ءاريخلا نيب
 نكل .اسوملم امدقت تققح دق .ىوونلا حالسلا عزن
 حجيلخلا برح لتم ةيميلقالا :تاعازنلا نا حضاولا
 لتحت تآدب دق ؛طسوالا قرشلا ةمزآو ناتسناغقاو

 ىتايفوسلا داحتالا تامامتخا نم اريبك اربح
 رمالا .رواشتلا ىلا امهعفدتو .ةدحتملا تايالولاو

 ليمأ ح السلا عزن تاتحايم يف نيمخحتلا لعجي يذلا

 لظ ىف اصوصضخ .مواشتلا ىلا هنم لؤافتلا ىلا

 نيب ةبيرق ةمق دقع نع ددجتملا ثيدحلا
 .نطتشاو يف ناغيرو فوضتانروغ

 يودلا فقوللا
 نطتشاوو وكسوم نيب مهاقتلا يف تاروطتلا دده

 سلجم لود نيب ةريخالاو ةقباسلا تارواشملا لعجت
 ويام / رابا رهش يفف .ىوصق ةيمها تاذ نمالا
 يف نومئنادلا ةسمخلا ءاضعالا ىرجا .يضاملا
 ىلا. لصونتلا لجأ نم ةيرس تارواشم نمالا سلجم
 لياق مث :نارياو قارعلا نين مالسلا رقت ةغيص
 مست الل ماعلا نمالا ةسمكلا ءاصضعألا لودلا ءارقس

 .مهتارواشم جئاتن ىلع هعالطال راليوك يد ةدحتملا
 نايب باقعا يف يا-.يضاملا عويسألا يفَو

 خمالل ىسابسا رود ءاطعا ىلا ىعاذدلا هيقدسدلا

 سلجم يف ءاضعالا لودلا ءارفس داغ  ةدحتملا

 نا دقتعم لا نمو .تارواشملاو تاعامتجالا ىلا نمالا
 تان ةسمخلا ءاضعالا همدقب رارق عورشم رودص

 نارقلا ىلا دنتسيس عورشم وهو .عقاولا ىلا برقا
 / طايش ىف نمالا سلجم هذحتا ىذلا 587 مقر

 سلجم وعدي فوسو .يضاملا 19/7 ماع رياربف
 باحسناو رانلا قالطال يرابجا فقو ىلا نمالا
 ىرسا لدابتو ةيلودلا دودحلا ىلا نيدلبلا تاوق

 تدجتملا ممالل ماعلا نيمالا عم نواعتلاو .برحلا
 دي يحيي

 فقوم نوكيس اذام يبن .تارواسفملا يف اهيلع
 رارقلا ضفر لاح يف نمالا سلجم

 ةيرسلا تارواشملا اوقفار نيذلا نويساموليدلا
 نا اوظحال .نمالا سلجم يف ىلوالا تاعامدجالا دبم

 تاب وقع ضرف ىلا نوهحتي ةسمخلا لودلا ءارفس

 عم بواجتلا ضفرت يتلا ةلودلا دض ةلمتنحم

 نيصلا نا نم لبق ام مغرو نمالا سلجم تاررقم
 . بال 2 خيراوص ناريا ىلا تعاب اهنا لاقي يتلا
 تاحيرصتلا ناف .داجتالا كلذ لثمل ةضراعم ترهظا
 ىلا ريشت ينيصلا سينرلا نع تردص يتلا ةريخالا
 .نمالا سلجم يف ءاضعالا لودلا عم نيصلا بواجت

 رهش يف تاعامتجالا ىلا سلجملا ةدوع ودبت كلذل
 ذاختا ناكماب ةرشيم .يراجلا وينوي / ناريزح
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 ظ . ييرغلا ةعدلطلا» لرالبوك يد

 رارق ىلع رامخلا ةسمخلا قفنا

 جيلخلا برح فقول مزط
 ىدعسلا ديعتس .د / نيلرد

 حاعلا 20 اد زردريبب ددنلا دكا

 دوهجلا ةلصاوم ىلع همرع ةدصكتللا حمالل كنب 4
 ىلا لصوتلل ةيمارلا يعاسملا فيشكتو 0

 برحلا .ققوو يبرعلا جيلخلا يف ةيملسب ةيوستأ
 ىلودلا ماعلا يآرلا نا : لاقو .ةيناريالا  ةيقارعلا
 ةدئام قوف اهتيوستو اروف برحلا هذه ءاهنا ديؤي
 ضوافتلا

 ةلئسا ىلع ماعلا ريدركيسلا در ضرعم ىف كلذ درو

 يل ودلا قاحصلا هدرمتؤم ندا ؛ةينرقلا ةعيلطلا 0

 ١
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 ماس جع -
 لمس بس ا يسع معسل ب م

 نوب يذلا لاو لوبيا :طقزاخم جود نم كاروقط
 ءاهنا لجأ نم اهمدقت ىدمو ةيلودلا تالاصتالا
 رودت كلذلو يبرعلا جيلخلا ةقطنم يف عازنلا

 بنجت ىتلا ةقلطملا ةيرسلا نم راطا ف تارواشملا

 برح يف طوقسلاو تارواشثملا ىريكلا لودلا

 ةينلعلا تاحيرصنتلا

 نا .ةيلودلا تالاصنتالا حط ىلع قديب امو

 اك ناو .مهافتلا ىلا نايهست نطتشاوو وكسوم
 تعفد .ةقلطم ةيرسب نانواعتت امهنا لوقي نم .ةمت
 ىلا نمالا سلجم ىف ىربكلا لودلا ىدحا ريقس

 آدبت امدنع ًايلكش انرود نوكي ام ابلاغ. - لوقلا
 غيص نطتشاوو وكسوم حرطت امدنعو تارواشملا
 .«تاررقملاو لولحلا

 اهسآري يتلا ةيعابسلا ةنجللا نا رظنلل تفلملاو
 دق .يبيلقلا ينزاشلا ةيبرعلا ةعماجلل ماعلا نيفالا

 نيلوؤسملا عم تالاصتا ءارجال كرويوين ىلا تلصو
 ءارز ولا سكر بئان زهتنا دقو :ةيحفلا) خمالا ُِق
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 | ةيمسرلا هترايز ماتخح يف نيلرد ف ددقع يذلا
 | دق راليوك يد ناكو .ةيطارقميدلا ايناملا ةيروهمجل
 قرشلا ةمرأب ىمسي امو جيلخلا برك نا ىلا راسا
 | دوهجو .ىطسولا اكريما يف نهارلا عضولاو .ظسوزلا
 | مها تلكش دق .يوونلا ح ًالبسلا عزت تاحرتقمو
 ١ ةلودلاو بزحلا ةدابق عم هتاتحابم تاعوضوم
 ركينوه شيرا يطارقميدلا يناملالا سينرلا ةصاخ

 ا سمخلا لودلا نا ادكؤم ريتركسلا فاضأو

 | ةيدجي لصاوت نمالا سلجم يف ةيوضعلا ةمئادلا

 | فصو يذلا حرتقملا رارقلا لوح اهتارواشم ةمان
 يئاهنلا قافتالا دعب مدقيس يذلاو يمارلالا هعباطب
 | ىرارقال ةيوضعلا ةمئادلا ريغ رشعلا لودلل هيلع
 | نيتلودلا نم نوكسس نم دعب ام يف ىربسو. اضيا
 سيل وا رارقلا اذه عم نارياو قارعلا ,نيتبراحتملا
 بناوج نع ؛ةييرعلا ةعيلطلا٠. هتلاس امدنعو :هعم

 راليوك يد ديسلا لاق ةيمازلالاو ةينارجالا رارقلا
 | دذه نع ركبم لكشب ثدحتلا هيلع رذعتب هنا
 | نارقلا عورشم ىلع يتاهنلا قافتالا لبقو بناوجلا
 ْ يذحتملا ممالل ماعلا ريبركيسلا نا اصنا ركذدب اهفو

 | زيزع قراط ديسلا عم ددصلا اذهب اهارجا نا هل

 رالد وك يد ديسلا درطتساو قارعلا ةيحراخ ربرو
 موي نيلرب يف .ةيبرعلا ةعيلطلل» هتباجا ضرعم يف
 ١ ًالئاق يراجلا وينوي / ناريزح ١١ فداصملا ءاثالثلا

 قارعلا نيب برحلا فقول دوهجلا تلذب دقل.
 امدنعو نيفرطلا عم ماودلا ىلع تلصتاو .نارياو
 لواحيو لواحي نا هيلع .رثكا وا ةرم ناسنألا قفخي
 جيجا لا لن شح

 اهتقتسا ةقوتوم تامولعم دكؤت ىرخاةيحان نم
 1 ديسلا نا انه ةعلطم رداصم نم ؛ةيبرعلا ةعبلطلا

 يراجلا ناردزح رخاوا هترايز يف زكريس راليوك يد

 يتايفوسلا ميعزلا عم هتاتحابم لالخو وكسؤم ىلا
 ةريخالا تاروطتلا ىلع فوشتابروغ ليئاخيم
 | ةيوستنا امامضقو ةسئاربالا د ةقارفلا برحلل
 | تايالولاو يتايفوسلا زاحتالا نيب ةيوونلا
 ةيكريمولا

 هذه زيزع قراط ديسلا يقارغلا ةيجراتشللا ريزو
 يف نيلوؤسملا عم ةعسوم تاعامتجا دقعو .ةيسانملا
 يكربمالا ةينجراخلا ريزو دعاسمو تدحنملا خمالا

 يتايفوسلا هريظن يقتليس يذلا يفروم دراستير
 .فينج يف فوكايلوي ريميدالف

 يبرعلا جيلخلا ةقطنم نا كش ىندا كانه سيل
 تانالولاو ىتابفوسلا داحتالا ناو .ادح ةساسنح

 .اهيف ةريبك تاريغتم ثودح ناينجتي ةدحتملا

 .ديدهتلا ىلا ضرعم يبرعلا جيلخلا يف مالسلاف
 داصتقالل ةيرورضلا ةيلورتبلا ةورثلا كلذكو
 نيب نواعتلا نم دبال اذهلو .اهرودب دددهم .يل ودلا
 .يبوروا يساموليد لوقي امك .نطتشاوو وكسوم

 نموا سلجم ةمجاس لغ نوكيس فاؤوجلاو
 تاب نا دعب .هتاررقم قييطت ةيفيك يفو .يلودلا
 .مزاحلا فقوملا هاجتا ف نوريسي عيمجلا

 .ك .ف

 اي ايا نابت ضار كا 98-7١7 ددعلا  ةيبرغلا :ةعيلطلا
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 .ئرخأآو ةنوا نيب .كانهو انه ىلاعتب يذلا صاصرلا

 مالسلا ةلاحب لؤافتلا اذهو .سامتلا طوطخ دنع
 وا قئاقح ثالث ىلع نيبقارملا دنع دنتسي لجؤملا
 ةنسلا فضتنم ىف ترولبت .ةيساسا تايطعم
 . يلي امك يهو .برحلا نم ةعباسلا

 يناريالا يلخادلا عضولا ١
 دندحلا ىل ودلا فقوملا

 ىركسعلا فقوملا اهيلا ىهتنا يتلا ةلاحلا
 ةمث دعب مل ىناريالا لخادلا عضولا ديعص ىلعف
 ىلا لصو ينيمخ ماظن باطقا نيب عارصلا ناي كش
 يروهمجلا بزحلا لح رارقب بجوت ةمساح ةلحرم
 رارقلا اذهو .ناريا يف ديحولا برحلا وهو .يمالسالا
 مغر ةتحب ةيسايس عاودل تاي مل حضاو وه امك
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 ناربا عم برحلا ةهبج ولع رهاظلا ءودهلا

 ريّزا مغر :لؤافتلا ىلا وعدت هحمالم

 3 ا اوت ا ا 1ع -- ا ا 3

 ماا ةلاح دو
 يروسلا ف دوا و جيلخلا نرخ م دحوم يدرق دلو

 0 ا

 يوسي دع رعت بش قفتو راو .«هتكيارق
 ىلع ةفك حيجرت ةلواحمو .ةعراصتملا ةحنجالا
 اهرتكا امو..ناريا نم ةبربستملا تامولعملاو .ىرخا
 ينايبلا طخلا يف رفصلا ةطقن نا ىلا حوضوب ريشت
 .ىشدا وأ نياسوق باق تتاب عارضلا اذه عالدنال

 .هبييغت وا هبايغب وا ينيمخ دوجول ءاوس

 نرحلا ىودج نع لؤلسنلا
 وشه اضنا ىنارسالا ينحاذدلا عضولاب لصتد امو

 تآدب ىلا برحلا نم ةليوطلا تاونسلا تاقحتسم

 تاقحتسيفم ءاوس .امدقم اهعفدت ةيئاردالا بوعشلا

 رابهنالاو رامدلا وا .ةحدافلا ةيرشبلا رتاسخلا
 ىلع هتاطو لقثتي يقلي ادب يذلا لماشلا يداصتقالا

 يا قفالا يف اهل حولي نا نود :بوعشلا هذه لهاك
 لؤاستلا ىويس .دذاقنا نكمي ام ذاقنال جمانرب وا لمأ

 نع ثحبلا يلاتلابو .برحلا رارمتسا ىودج نع
 ةرهاظلا ضاقنا ىلع ناك ول ىتح مالسلل قيرط

 ةلضب اهيلا تميام لكو ةينيمحلا
 هنا حمغرف .ديدحلا ىل و دلا فقوملا ديعص ىلع اما

 ةيلعف ةيلمغ تاسرامم نع ةعاسلا ىتح ضخمتي هل

 ىلع وفطي ام دكؤي .مالسلا ىلا قيرطلا حتف لجآ نم
 ةيلود ةبغر كانه نا ثادحالاو ءابنالا نم حطسلا

 هذه يف مدلا فيزن فقو لجأ نم لمعلل ةيدج
 تاشقانملاف هيليقتسملا اهرطاخم كرادتو .برحلا
 ريغ وا نيمناد ءاضعاك نمالا سلجم فارطا نيب
 لجآ نم ايبسن ةمدقتم ةلخرم ىلا تلصو .نامئاد

 هع ققارتت :برسخلا فقول مزلم رارق رادضا
 تنعتملا فرطلا دض ةيرسق ريبادتو تاءارحا

 ردقيف .ديعصلا اذه ىلعو .حالسلا قطنم ضفارلا

 مالسلا ةيلمع نم ينايفوسلا فقوملا حوضو
 لابقتسا لالخ ديكأت رخا ناكو .ارارم هدبكآتو

 ةيجراخلا ريرول لوالا بئانلل نيسح مادض سيترلا
 نع نلعا زقف .مرصنملا عويسالا ةياهن يتايقوسلا
 نم ىقازعلا فقوملا عم ةيتايفوسلا ةيؤرلا قباطت
 ةلداعلا ةسسمخحلا ءىدابملا قفو مالسلا ةيضق

 لوك يسن ماوسج نسسرلال اهمعا خلا هكربخللاو
 فقوملا ناف يتايفوسلا فقوم لا حوضو ردقب
 رحآلا وه تام يم فقوملا هعمو .يكربمالا

 لصاوت لإ ىضم تقو.ىا نم احوضوو.اعانقا رثكا
 ةلوبقم ةغيص عضول اهدهج ةيكريمالا ةيساموليدلا
 رارق رادصتسال .نمالا سلحم فارطا عم نواعتلاب

 دعاسم قروم دراتشير فصو دح ولع برحلا فقول

 .طسوالا قرشلا نوؤشل يكريمالا .ةيجراخحلا سزو
 تيبلا ولوؤسم اهنلعا ىتلا ىرخالا فقاوملاو

 دئانوو يكربمألا .ىستزلا .حهجسز لغو .نكحتإلا

 14 - [اخ1 ن1 نطل“ نخل ا: -



 .ناغنر
 كرحتلا ديدجلا ىل ودلا فقوملا اذه عازا ىقبي

 ىلع لمعلاو فقوملا اذه دانسال لاعفلا يبرعلا
 العاق ايباجيا نوكيل دري وطت

 دحاو يبرغ قفؤم
 درظنو فقوملا كىسامت ىلا ةراسشالا نم ديال انهو

 .اعبط ةينرويس اذع ةدحوملا ةنترعلا راطقالا ةقاك

 ضصخاألابو .خالبسلا ةيلمعو برحلا ةلاح داجنت

 بيهل ىرت تتاب يتلا ةيبرعلا ةيجيلخلا راطقالا
 .اهوحن ةيئارناإلا حايرلا اهعفدت برصحلا نارين

 طلسملا يناريالا باهرالاو رمتسملا ديدهتلاب ةلثمتم

 ةيحالملا اهيطوطخح دبص ةمتئادلا ةيصضرفلاو .اهيلع

 عم قفارت. .رييعتلا حص نا .ىبرعلا ىعولا اذه

 ةيبرغلا ةيعابسلا ةنجللا نم ديدج لعاف كرحت
 كرحتلا اذه لمس دفو ديدجلا يلودلا فقوملا ةرزاؤمل
 نماآلا سلحم ءاضعا تاسقانم ءاوجحا ُْق ةكراسملا

 نم لك ةرايز ىلا ةفاضا .برحلا فقو غيص لوح
 مما ريغ نيويضع اهيابتعاب نيتكجرالاو المورد

 ةدقارعلا ةنساموليدلا بعلتو .سلجملا ىف :

 قراط ديسلا كراشت ذا كرحتلا اذه ُِق عاف ارود

 يبيلقلا يلذاشلا ديسلا عم ةبجللا دقو يف زيزع
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 ةلزعلا ىلا ةراشالا اضبا لاجملا اذه يف ىقبب
 ةلحرملا دذه ىف ةلماكلا هس ةلودلا كنناربإلا

 يتلا ةيلاتتملا تامزالا عم قفارتت يهف .ةمساحلا
 قطنمل اهديعصتو .ملاعلا لود عم ناريا اهلعتفت
 نم تدحوو .قياسلا ٍق هتسرام املاط ىذلا راد

 فقوملاب ارخؤم تمدص اهنكلو هنع رظنلا صعب
 دحا فاطتخا هاجت ىناطيربلا لغفلا درو
 نمو .هبرضو دزاجتحاو نييتاطيربلا نييسامولبدلا
 ةداضم تاءارحا ىلا ايناطيرب تدمع دقف .هليحرت مت

 ةعبطقلا دح ىلا لصت نا دعبتسي ال ةيماقتناو
 ةلسلس تءاج امناو .بسحف اذه نسبل ةماثلا
 لود ةدع ِق ىل ودلا يناريدالا بتاهرالا نع ح -عتاصقلا
 عطاقلا لكشلاب تبت ثيح اسنرف اهرخاو . .ملاعلا نم
 ةمصاغلا اهتدهسشس ىنلا ريجفتلاو لدقلا تايلمع نا

 نم ةرشابم يناريالا ماظنلا اهءارو فقي سيراب
 ةئقيو ةيسنرفلا ةمصاعلا يف هترافس لالخ
 ةقورعم ليصافتلا

 ةلزع نم ديزتل دده حناضقلا ةلسلس تءاح
 دح ىلع ةشحوتملا هتلود حضفتو ينيمخ ماظن
 ناغير يكريمالا سينرلا ريبعت

 لاتقلا ةهبج ىلع يركسعلا فقوملا ىقبي اريخا
 ليصافت ةيا يف لوخدلا نودو انيقي .لوقن انه
 امامت ىهتنا دق برحلا رايح نا .ةفورعمو دداعم
 لخادلا وحن ةيبرحلا اهتلاي تافكناو ناريا ماما
 ىلع .اهل تدشح امهم ,ةردق ةيا نود حارجلاب ةنحتم
 برحلا هذه تدقف تقو يف .اهيف ةوقلا حيتافم قارعلا كسمي يتلا ةيركسعلا ةطراخلا رييعن
 عرقب يلابي دحا دعي ملو ناريا لخاد اهتيبعش
 اهلوبط

 عفدت ال دق ةحضاولا ةتباثلا ةقيقحلا هذه
 تاتف ىلع شاتعي ىئذلا ينيمخ ماظن ةرورضلاب
 نم قلطتيس لب .مالسلا قطنم ىلا .رامدلاو برحلا
 ةهبج يف ةديدج ةرماغم ىلا ةرداكملاو ةحلضملا عشجوم

 دكؤتس ةياهنلا يف اهنكلو .ةدودحم وا ةرببك .لاتقلا

 درماغملا دذه ع وقو ىنحو رتكاف رتكا دزحع هةفيشح

 .ىئاربالا ماظنلا اهيلع مذدقا ول اميف .ةقامحلا وا

 ةجيتن هيلع دسحي ال ًاعضو شيعي ىقبيس هناف
 دمع اذل هب تملا ينلا ةيركسعلا ةميزهلاو رجعلا
 الا اهفصو نكمد ال ةدودحم تايلمع ىلا ارخؤم
 جز ىرخاو ةرقف نيب لواحيسو .ةينئاولهبلاب
 ينا اهل سيل ةريغص كراعم يف ددارفا نم عيماجم
 اهجناتنب ءاوس .ةيركسعلا ةطراخلا ىلع ركذي ريئان
 عيمج تهتنا دقل .هيف يرجت يذلا عطاقلا يف وا
 يناريالا ماظتلا ىعس ناو عيرذلا لشقلاب هنالواحم
 اهميخضت ىلا .يركسعلا ءافكنالا ةلاح هيعرت يذلا

 نوكس قيزمت لجأ نم اهل ليبطتلاو جيرهتلاب
 ةلسلس ولع ادهش قيطنتبو ةميزيهلاو ءاقفكنالا

 ىلامشلا عطاقلا ف ثدحتو تتدح يتلا تاضرعتلا
 مقاورلاو لابجلا تاثم رشتنت ثيح لاتقلا ةهبج نم
 همجح ناك امهم ييركسع لمع ياو ةيلبجلا
 ىلع ريشآت يا هل سيل .ةفورعملا ةيناريالا تاردقلاب و
 ماظنلا اديج هفرعي ام اذهو .ةمئاقلا ةوقلا ةلداعم
 فرذن امنا اذه هكولس ىف ودبب امك هنكلو .ىناربالا

 ش .ةاليل ىلع عومدلا
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 ةاباديت وا نونوتو لا ايا نوماتمفلا
 8 0 دك سا و و اق

 يفارخ ورش

 0 ا

 لا ا

 دوجو نع ثيدحلا نالا ناكمالاب نوكي دق
 رمالا نكل .ملاعلا نادلب نم دلب يا يف ةمزا
 نايكلا ةمزا نع ثيدحلا دنع ًادج فلتخم

 تاموقم لك لاطت تادب ثيح .ةيلاحلا ينويهصلا
 .اهيلع ماق يتلا سسالا لكو :بكرملا عمتجملا اذه

 اهعم عفنت مل ةقناخ ةيداصتقا ةمزا كانه -
 الو ةكراشملا ةموكح اهتمدق يتلا تانكسملا
 تايالولا اهب اهتدم ىتلا ةلجاعلا تادعاسملا
 طوبه اهل اهرفو يتلا ةئجافملا ةمعنلا الو :ةدحتملا
 ةمزالا هذهو ..ةيملاعلا قوسلا يف طفنلا راعسا

 ليومتلا رداصم فعض عم مقافتلا نم ديزملاب ةددهم
 داصتقالا اهيف يناعي يتلا ةرتفلا هذه ىف يجراخلا
 امك ةداح ةسفانمو دوكر ةلاح نم يبرغلا يلامسسآارلا

 هيف ةيبوروالا ةلتكلا فلختو .ةيسيئرلا هلئك نيب
 ىلا اديعي (يملاعلا يدوهبلا لاميسأرلا زكرم يهو)

 زوربو .ةينابايلاو ةيكرتقالا نيتلتكلا ٍءارو فلخلا
 .ايسآ برغ بونج ف ةديدج لتك

 اهيفخي ناك ةريطخ ةيعامتجا ةمزا كانهو
 .ةقياس تارتف يف يريصملا فوخلاب كرتشملا روعشلا
 باقعا يف ةيبرعلا برحلا حبيش داعتبا ىدا دقف

 لودلا عاضوا يدرتو رصم عم حلصلا ةدهاعم
 ىلا .هجتاتن بئاوج نم بئاج يف .ةطيحملا ةيبزعلا
 تناك يتلا يريصملا رافنتسالا ةلاح لهرت
 أدبو .ةمئاد ةروصب اهعمتجم اهب نقحت ةينويهصلا
 مهطياورب اساسحا نودادزي ةنياهصلا نونطوتسملا
 ةيقرعو ةيميلقا تاعزن مهطاسوا يف ومنتو ةيلوصالا
 نيب ال .رتوتلاو عارصلا روب نم ريثكلا ريثت ةيعيبط
 نيب ىتح لب .بسحف نييبرغلاو نييقرشلا دوهيلا
 نيتاه نم ةعومجم لك ءاندال ةقلتخملا لوصالا

 ١ةمزل تاريزح 7” 5١2 ددعلا  ةيبرغلا ةغيلطلا 5

 دادّرد حبضصا يبرغملا يدوهيلاف نيتعومحجملا

 يقارعلاو هتينميب ينمدلاو هتيبرغمب اروعش
 ..هتيسوزب يسورلاو هتينولويب ينولوبلاو هنيقارعب
 .اذكهو

 عم بكاوتي هنا روطتلا اذه ةروطح نم ديريو
 ضرالا برع ىدل ةيموقلاو ةينطولا ةظقيلا دعاصت
 ىذلا تقولا ىف ١948. برع تاذلابو ةلتحملا
 ىدل لاكشإلا ةفلتخم تالاضنلا هيف دعاصتت
 ؛ ىرخالا لالتحالا قطانم ف ةيبرعلا ريهامجلا

 ةروص هيف رولبتتو :نالوجلاو ةرغو ةيبرغلا ةفضلا
 ةمظنمب طايترالا لالخ نم لماشلا ينطولا ءامتنالا

 وا :نطولا زمر اهرايتعاي ةييسطسلفلا نيرحتلا
 ةيميظتت ةفيص,.يه امم رثكا :ينطولا نايكلا

 دوسي ناك عمتجم ف ةجودزم ةينما ةمزا كادهو-
 نيتملا ساسالا وهن ينمالا بناجلا ناب داقتعالا هيف
 درارمتسا يمحب يذلاو نايكلا» ماقا هدا

 تالاضنلا يف دعاصتلا كانه بناج نمف -
 يف ةديدجلا ةيبرعلا لايجالا ةقث دايدزاو 0
 زحاح راسكناو .اهتارح دايدزاو .اهيسفنب نيطسلف

 ةينوبهصلا ةيثمالا تاءارحاألا تخحن ىذلا فوخلا

 ساكعناو .ةقياسلا .تارتفلا لالخ هب اهقيوطت يف
 لاكسشاب ينويهصلا عمتجملا ءاسفيسقف ىلع هلك اذه
 ةيئادع لوصو نيب حوارتت لعف دودرو ةفلتحم
 نيفرطتملا موجهك اهل ىدم ىصقا ىلا طاسوالا ضعب
 ةيسايسلا طاسوالا ضعب ةظقي نيبو تامدخملا ىلع
 مالسلا يف ىري يلبقتسم ءادنل ةيدوهبلا ةيقرعلاو
 دقولا يدحت كلذ نع ربع امك .شياعتلل اقيرط

 تسئدنكلا نوؤنئاقل تسسئادوب ءاقل ىلا «”يبينارسالا+ ١

 ٠ ةطلسلا يف مهئاقب زع عا

 رو عوج
 نايكلا رارقتسا ناددهب ًاعم نيهاجتالا نا حضاولا
 درارمتساو يدويهصلا

 فوخب روعش كانه رخا بئاج نمو - ؟
 برحلا تاروطت ةدحب هتراثا يجراخ يجيتارتسا
 ودعلا ةداق رابك ىري ثيح .ةيقارعلا  ةيناريالا
 يتلا ةيعونلا ةوجفلا نا نييركسعلا هييجيتارتساو
 ةيركبسعلاو ةينويهصلا ةيركسعلا نيب ةمئاق تناك
 امدرو .اهل ىوتسم ىتدا ىلا تصلقت دق ةيبرعلا
 تاروطتلاو ةربخلا .ءوض ىلع ايتاهن تمدر نوكت
 يف يقارعلا لتاقملا ءادا اهلالخ نم رهظ يتلا ةيعونلا
 مولعلا هتزرفا ام ثذحال هيباعيتساو برحلا دذه
 .لقحلا اذه يف ةروطتملا تاعانصلاو ةيركسعلا

 هيف دعاصتت يذلا تقولا يف .ةوجفلا هذه مدر نا
 اهيف روظتتو ةيبرعلا نادلبلا يف ةيداصتقالا دراوملا
 ناكسلا ددع دادزيو هولعلاو ةفاقثلا تايوتسم
 عاضؤالا نسحتتو ةصاخ ةديدجلا لايجالاو
 نمالا زناكر خهال اديدهت لكسب .ةيبحصلاو ةيستاعملا

 مغرلاب وا .رظنلا ضغي..ينويهصلا يجيتارتسالا
 ىتلا ةيلذاختلاو ةيمالستسالا ةيسايسلا ةلاحلا نم
 تاذلابو .يبرعلا عضولا حطس ىلع ةيغاط ودبت
 نهارلا يمسرلا عضولا

 دوكدللا ١ لمعلا ند حهافتلا ةدعاق

 نابكلا هنضق قوطت تاروطتلا دذه نا

 ءاعمتجم» هنم لعجت كلذ نم رثكا لب .ينويهصلا
 نابكلا اذه يف ىلاحلا يدانقلا مقاطلاف .ةيضق نودد
 يجيتارتسالا ًءاقدلا نامض نع ارجاغ هسفن دحب

 ىلع دهاش ريخ نانيل وزغ ناكو .برحلا ةطساوب
 مالسلا قيرط ضوخ نع زجاع هنآ رعشي امك .كلذ
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 ا

 نع لقب ال ام رطاخملا نم هل لمحي هنا دقتعي يذلا
 برحلا اهلمحت ىتلا رطاخملا

 ماق يتلا ؛ةدعاقلا ١ يه تاذلاب ةعوضوملا هذه
 : دوكيللا» :لدكتو لمعلا يرجح نيب مهافنلا اهدلع
 ةسائس اهبلع كرحتت ىتلا ةدعاقلا ىه امك امامت

 داجت ةددرتملاو ةبذيذتملا ةيلاحلا ينويهصلا نايكلا
 اهتمدقم يفو ةضورعملا ةيسايسلا تاردابملا لك
 يلودلا رمتؤملا دقع هاجتاب طغاضلا يلودلا كرحتلا
 نم ديدعلا نأو امي .ظسؤالا قّرشلا ةفّزا لكل
 ريرجحتلا ةمظنم كلذكو .هبندرعلا ةمظنإلا

 بايغ لغل .رمتؤملا اذه لثم دقع ديرن ,ةدنيطسلفلا
 مجايلا يجينارتسالا رايخلا بايغو .ةيضقلا»
 نييلينارسالا نم نيريتكلا لعجي ام وه .اهنع
 كلذ يف ةدايقلا بايغ نع نوتدحتي مهناقدصاو
 طظبترم ام عمتجم يف رابكلا ةداقلا دوجوف ..نايكلا
 عمتجملا كلذل ىربك اياضق دوجوب امامت

 رهظت نا ادج يعيبطلا نم .خانملا اذه لثم يف

 نآ - ةلوزعم تناك ناو - ةطشنلا رؤبلا ضعب
 نكل ةيعقاولاو ةينالقعلا لولحلا تاوعدل تذجخكنت
 ةيوابوطلا لولحلا جاور وه بلغي يذلا عباطلا
 ىلا .بورهلا باب يف جردنت يتلا .ةيفارحلا ىنحو
 حاما

 فوفص يف .ىلجتي ام لوا .قرافتلا اذه ىلجتيو

 ةمدقملا رود نوركفملا سرامي ثيح ..ايسيجلتنالا,
 تاعمتجملا نم عمتجم ةكرحل ةعيلطلا وا

 تاونسلا اننعلالج ةقيقحلا هذه ءوض ىلعو

 عضولا اذه امامت سكعت رهاظمب ةيضاملا ةليلقلا

 امنييف ينويهضلا نايكلا ف يفاقتلا ىوتسملا ىلع
 نيعادلا نيركفملا نم «ةيورؤي» عنالط زريت تحار
 نيطسلف بعش دوحؤي فارتعالاو شياعتلاو مالسلل

 نم ع ون كانه ناك هنا ىرت .ةل ةتبات ةهبنطو وقوقحو

 نابكلا ةمزا ريدصت ىلا ةيمارلا تاوغدلا ىف نافوطلا
 لح قيرط نع طيحملا يبرعلا مسجلا ىلا ينويهصلا

 - ةيلوا تاحاجن نم هقفحي نا نكمي ام مغر - يفارخ
 تاليود ىلإ هلك يبرعلا نطولا قيزمت ىلع موقي
 .ةرحاتنم ةيرصنعو ةيفئاطو ةيبهذم تانايكو

 ؛لحلا» تارشأم
 جورب يذلا لحلا اذه ةيقارخ ىلع هلالدلل يفكبو

 سشتيفونيبار رامتإو كويلباك نونمآ لاقما هل
 .ناندل ثادحال رخآلا ةجولا ىلا رظنت نا .امهردغو
 ككقملاو فيعضلاو ريغصلا دليلا اذه لازي ام ثيح
 ةيلخادلا بورحلا نم اماع ١١5 نم مغرلاب
 ةمظناو ةريثك ةيميلقا ىوق دوهجو ةيجراخلاو
 ميسقتلا ىلع ايصاع لازي ام ةددعتم ةعلاض

 !؟ اهتمرب ةقطنملاب فيكف ةنرجتلاو
 ىدل ةيوق ةياجنسا يفارخلا لحلا دجن .اده عن

 نيدلعاضلا ضعب ىدلو .ةيلاحلا ةينويهضلا ددايفلا
 ,يناربأآلا ماظنلاو يرونسلا ماظنلاك .ةقطنملا ْق اهعم

 ةيويلقالا ةيبهذملاو ةيفئاطلا تادايقلا ضعبو
 نييبوعسلا ضعبو ذروتوملا واةجنشنملا
 هسفن يبرعلا نطولا يف نيدسووهملا

 يبرعلا يسايسلا عضولا يف لحلا اذه دجب امك

 دوهسش نم ديزن ةيرغم ةلاح يدرنملا يمسرلا
 .هقيقحت ىلع لمعلل مهعورنو هل هياحضا
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 اهلا انريشا  ةريثك رهاوظ انعلاطت راسملا اذه ىفو
 دق ططخملا اذه باحصا نا دكؤت  ةقباس دادعا يف

 ىلع ؛مامالا ىلا ةييورهلا مهتكرح ةعرس نم اوددش
 ةلحرم يف نانبل لالخ نم اهلك ةقطنملاب لوخدلا لما

 تارشؤم موي لك يف انفقوتستو يميسقتلا مسحلا
 ١ ةديدج

 لصبي نا ةديدجلا تارشؤملا دذه زربأ لعل- ١

 ةيئانبللا راهنلا ةفيحصك ةلدتعم ةفيحصب رمآلا
 تحت يأ  توريب نم يبرغلا رظشلا يف ةرداصلا

 فقوملا ريسسفت يف ىرت نآل - :عدرلا» تاوق ةطلس
 رايخلا اذه لثم .يروسلا ماظنلل يلاحلا

 :تاجرد ىلع ىنايس ديعصت وه فدهلا ناك اذإ اهأ»

 نع فقوتلاب كلذو ًايئاهن يموكحلا لمعلا لشي أديي
 قيرف فقوتب يرادآلا لمعلا لشي وأ لامعالا فيرتصت
 قيرف قش ةلواحفمو .لفعلا نع ةلودلا ىيفظوم رابك نم
 يندم نايصع نالعاب ءاهتنالاو شيجلا طايض نم
 ' .ةديدج ةموكح فيلأتل فيلكتلا لوبق نع عانتمالاو
 رست كلد ةيديو ءاهيف ركآلا فرظلا كاربشا مدغ كلذكو

 يف يئيسحلا سيترلا رارمتساب يباينلا سلجملا
 نم سلجملا سيئر بئان نكمتي نا نود نم هتلاقتسا
 امصيا نكمتلا نود ىفو , ةينوناق تاسلج يف تاونلا عمج
 داقفا قيرط نغ سلجملل ديدج سيئر باختنا نه
 كوع هعاوت نا نع ده ينك نولملا ةلخ:يبابصتلا
 نموا ميمقلا ططخسش نم ةييباحلا ةدهألا ةلجرلا
 .ناهنلا»| «تيتفتلاو كيكفتلاو مساقتلا ةرماؤم
]| 

 دزه راتخا دف ىدونيصلا ودعلا نا ظحالب  ؟

 تايلمعو ةفثكملا هتاءادتعا ديعصتل تاذلاب ةرتفلا
 ناكس عفد فدهي بونجلا ىرقل يطيشمتلا فصقلا

 ةدلمع راطا نمض نم .الامش درجهلا ىلا ىرقلا كلت
 ةلخرملا بكاوت نا اهل ططخملا ىفارغميدلا ربيغتلا

 ريجهتلا اذه يقتليو .ةرماؤملا نم ةديدجلا
 يف لضحي يذلا سكاعملا ريجهتلا عم .يبونجلا
 ةرماؤملا عاقيا ىلع .عاقبلا لامشو راكعو سليارط

 نيمتنملا نيدلا تالاجر زربا ضعب نا ظحالي - ؟
 يف ططخملل نيسمحتملا نم اوتاك نيذلاو .بونجلل
 نايك ةماقا ىلا يدؤي هنا مهنم ًاذظ ةقباسلا ةرتفلا
 نع نوربعي اوادب دق .مه مهتما ءز تحت مهل لقتسم
 ادب يتلا ةديدجلا ةلحرملا عض ىشامت ال فقاوم

 هلها ريجهتو بونجلا غيرفت نمضتت اهنا احضاو
 ريغ رخا نايك, وا نوتناك. قف ةيفناط ددام اونوكيل
 نم لك تاحيرصت قايسلا اذه يف ذخؤتو ! يبويج
 خيشلاو نيدلا سمش خيشلاو هللا لضف خيشلا
 جنشتلا ضفرت يتلا ةيضاملا مايالا لالخ نالبق
 ةوعدلا لوبق يف ددرتتو .قّشمد ماكح داعرب يذلا

 داقعنالل وعدملا عسوملا يفئاطلا ءاقللا يف ةكراشملل

 ' ةيروبسلا ةمصاعلا يف
 ةنيعم ةسايس اهسقن ةءارقلا ف جردضتو - 4

 اهضرغ رظق نم رثكا يف يبرعلا .نطاوملا ددض سرامت
 هضيرعتو يموقلاو ينطولا دروعش فاعضا
 .هسفن ضرغلل يدؤد تانراقمو طوغضل

 حاتفنالا طيتري نأ ةفداصملا ليبق نم سيلف -
 نابكلا عم ددهاعملا دوجوب .رصم يق .يطارقميدلا

 لازناو عمقلا تاسايس طيترت نيح يف .ينويهصلا

 ةدلاع ةيليلضتلا تاراعشلا عم ندملاب رزاجملا
 و ريرحتلا كراعمو يجيتارتسالا نزاوتلاب. ةرينولا
 ! كلذ ربغو . «يدصتلاو دومصلا»

 ضرعتي نا ةقداصملا ليبق نم سيلو -
 نم نامرحلاو تبكلاو عمقلاو هقحالملل ىديطسلفلا
 قافتا» ءاغلإ كلذ رخآو] تايرحلاو قوقحلا
 مهل حاتي اميف :ةيبرعلا نادلبلا مظعم يف [.ةرهاقلا
 ةيئاضقلا تانامضلاو ؛ تايرحلا . نم هب ساب ال ردق
 !! ىنويهضلا نايكلا يف

 نكمتي الا ةفداصملا ليبق نم سيل كلذكو -
 لافتحالا نم ةيزردلا ةفناظلا نم برعلا نونطاوملا
 اسشاب ناطلسك ريبك ينطو دئاق ىركذب ماعلا اذه

 ..نالوجلا يف) لالتحالا ثيح الإ شرطالا
 دئاق لقعم يف اذهك لاقتحا ضرعتي امنيب (ايبصاحو
 قا عنملل اما ؛برغلا لبج ,ىربكلا ةيروسلا ةروثلا
 .ةرداصملل

 امانل دكؤت تارشؤملاو تاروطتلل ةءارقلا هذه نا
 ان

 تحت ماما ىلا ينويهصلا برهلا عراست - ١

 يتلا ةيوينبلا تامزالا لح نع زرجعلا طغض
 ةريتو عراستو ينويهصلا نايكلا اهل ضرعني
 قيزمت ىلا يمارلا يفارخلا لحلا قيقحتل يعسلا

 ايرصنعو ايفناطو ادبهذم يبرعلا نطولا
 عوزنلا اذه لثمل نكمم ءارغا ىصقا ريفوت  ؟

 ىتلا ةيلاحلا يدرتلا ةلاح لبق نم ينويهصلا
 فواخلللاو :يمسرلا يبرتعلا عنضولا ىلع نطبست
 .ىمالستسالا حطسلا اذه تحت ةيساسا ةيبرع تايطعم نم ةيجيتارتس ال ةيدويهص

 ماظنلا مهتمدقم يف برغ داكح عولض - "
 مهطابترا ببسب ءاوس ططخملا اذه يف يروسلا
 نم كرتشملا فوخلا بيس وا ساسأالا نم ةرماؤملاب
 .يبرعلا عضولا بلص ف لعافتي يذلا ديدجلا اذه
 فقوم ْف ينويهصلا نايكلاو مهعضي فوخ وهو
 ريهامجلل يمتخلاو ديدجلا ضوهنلا هاجت دحاو
 ةيسرعلا

 ماظنلا :مهلوآو ؛برعلا ماكحلا ضعب ناك اذإ - ؛
 .نانبلب ةيحضتلا نكمي هنا نودقتعي .يروسلا
 وا انه نكح ذاقنا لجأ نم .نيطسلف بعش ةيضقو

 قئارحلا لغشي نم نال نومهاو مهف .كانه مكاح
 نم ملسي نا نكمي ال تاهاجتالا عيمج يفو هلوح
 اهاياحض لوا نوكن دقو .قئارحلا كلت ىظل

 ىلع يفارخلا عورشملا اذه لثم لشف ةيمتح نا 4
 للقب ال .ديعبلا ىدملا ىلع وا .يجيتارتسالا ديعصلا
 نم ففخي الو .روظنملا ىدملا يف ةمالا ىلع دراطحا نم
 رطقلا اذه ف اهيلع اهرجي دق يتلا ىربكلا بئاصملا
 .كاذ ؤا ىبرعلا

 لشف ةيمتحب ةقثلا عم ةبيرقلا رظاخملا هذه نا
 زفاحلا انوكي نا بجب .ديعبلا ىدملا ىلع ططخملا
 نم ةيمدقتلاو ةيموقلاو ةينطولا ىوقلا لكل كرحملا
 .ددهم يف هطابحاو هاوقو ع ورشملل يدصتلا لجأ
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 نادوسسلا يف يبويشالا لخدتلل ةادا

 رارمتسا عم

 © ةديوبثالا ةيركسفلا دوشحلا
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 ْق :ةددضم دوهح دعب .يدهملا قداصلا

 هسفن دجو ىتح :ةديدحلا ةموكحلا ليكشت 1

 ٍّق فحازلا « خاسلا نانعتلا: ةهجاوم ُْق ىرخإ ترم

 .دالبلا بونج
 بعش ريرحت ةكرح» ميعر غناراغ نوج ديقعلاف

 برزخ .ميعر ماما لاجملا كرتي نا ديري ال .نادوبسلا
 ديعصتلا ىلا رداب كلذلو .هيسافنا طاقتلال ةمالا

 نم اديفتسم .ةيب ونجح قطانم ةدع يف يركسعلا

 دربيتو نم فيفختلل ينادوسلا شدحلا رارطضا

 راظمإلا لوطهو سقطلا بيسي ةيركسعلا هتاكرحت

 .ةيمسوملا

 ىلع ةيركسعلا هتامحمه غناراغ ديقعلا دديش دقف

 ةيدودحلا قطانملا ُِق ةيانعب داقتدملا فاذهألا سعب

 اذه نا حجرملا نم نمو . .ةينودتالا يضاراألا نم ةيبرقلا

 نيلاصفنالا بناح نم جمرسملا يركسعلا ديعصتلا

 ىلا ةعجوم تابرض ديدست ىلا فدهي نييبونجلا
 لصافملا ضعم ىلع ةرطيسلاو ينادوسسلا شدجحلا

 يضارالا نم ةيدودحلا قطانملا هذه ٍٍق ةيجيتارتسالا

 .ةينادوبسلا

 تقولا يف يرجت اهنا تامجهلا هذه يف ديدجلاو
 .اييويثاو نادوسلا نيب هدشاأ ردوتلا هيف غلب يذلا

 ةفدثك ادادعا تدشح ةيبويثالا تاطلسلا نا كلذ

 نم يقرشلا ميلقالل ةمخاتملا دودحلا ىلع اهتاوق نم

 .نادونسلا

 تادحولا نا موطرخلا يف ةموكحلا رداصم لوقتو

 ةريخالا ةنوآلا ٍِق تماف :ةيبونتالا ةبيركسعلا

 دذه 6 ةيلودلا دودحلل تاقارتخالا نم ديدعلاب

 .قطانملا

 ةينويثالا تاوقلا نا رداصملا هذه فيضتو

 غنئاراغ درقعلا تاوقو ينادوسلا شيبحلا نيب
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 :قيرمقللا

 ترهاج ةيبوبثالا تاطلسلا نا ةلئاق عباتتو

 معدلا ميدقتب .بونجلا يف درمتلا ةيادب ذنم ةرم لوال
 ةيلعفلا ةكراشملابو نيدرمتملا ىلا رشابملا يركسعلا
 يف اذه .ينادوسلا شيجلا عم يرجت يتلا كراعملا يف
 معدلا ميدقتب ةيضاملا لحارملا يف يفنتكت تناك نيح
 اهنا ىلغ رصتو .ةيقلكلا ةدئاسملاو يتسحجوللا

 .نادوسلا بونج يف رئادلا عارصلا ْف افرط تسيل
 ؟ ةيبوبثالا تاطلسلا فقاوم ىف لوحتلا اذه اذامل
 نا ىلا ريشت موطرخلا ىف ةيسايسلا ظاسوالا

 يف ةرشابم لوخدلا ىلا ترطضا ةيبويثالا تاطلسلا
 نا دعب ةدرمتملا ةييونجلا تاوقلا بناج ىلا كراعملا
 يف ةيضاملا ةرتفلا لالخ ينادوسلا شيجلا حجن
 نش دقف .ةماه ةيركسعو ةيناديم تازاجنا قيقحت
 تاوقلا ىلع تامجهلا نم ديدعلا ينادوسلا شيجلا
 عقاوملا مظعم ةداعتسا عاطتساو .ةدرمتملا

 تاقوا يف تاوقلا دذه اهيلع ترطيس يتلا ةينساسإلا

 .ةقئاس
 ةيناديملاو ةيركسعلا تازاجنالا هذه ترّثا دقو

 نا دعب اصوصخ .غناراغ ديقعلا تاوق كسامت ىلع

 نالعالا الصاوم .ديدجلا يطارقميدلا مكحلا خسرت
 ةيملسو ةيطارقميد لولح ىلا لوصولا يف هتبغر نع
 هدع تتدح رقف لعفلابو .ةيسونحجلا ةلكشملل

 ةدع تعقوو .ةدرمتملا تاوقلا لخاد تاقاقشنا

 تانحاسمو ةيلبق تاقالخ ىلا تدا اهندس كراعم

 .ةيرئاشع
 .ةحصلا نم ريثكلا ليلعتلا اذه ىف نا كشالو

 عقاود بناوج نم دحاو بناج ىوس يطغي ال هنكلو
 يف رشابملاو ينلعلا طروتلل ةيبويثالا تاطلسلا
 !؟ نذا مهالا بناجلا وه امف .ةيركسعلا تابلمعلا

 روهدتلا نا ىلا تراشا ةبيرع ةيسساوليد رداصم

 مجان .ايبويثاو نادوسلا نيب تاقالغلا يف يىلاحلا

 يف ترج يتلا تاطاسولا لوصو نع ىلوالا ةجردلاب
 هذه تلاقو . دودسم قيرط ىلا ةيضاملا ةرتفلا
 ةيقيرفا فارطا ةدع نا فورعملا نم نا رداصملا

 لوصولل ايبويثاو نادوسلا نيب تطسوت ةيبرعو
 تاطاسولا هذه زربا تناكو .امهنيب لماش مهافت ىلا
 رصم نم لك ةدرفنم ةروصب اهب تماق يتلا كلت

 .(دنعواو اينيكو
 نيطرش ىلع ةيبوننالا تاطلسلا ترصا دقو

 لوصو .لوالا تاطاسولا دذه لثمب اهلويبقل

 .لماك قافتا ىلا غناراغ ديقعلاو ةينادوسلا ةموكحلا
 ةبآ ميدقت نع ةينادوسلا ةموكحلا عانتما .يناتلاو

 ةموكحلا تعس لعفلابو .ةيريترالا ةروثلل تاليهست
 ىلا لوصولل :ةلواحم نم رثكا ربعو .ةينادوسلا
 يذلا درمتملا ديقعلا نكلو . غناراغ ديقعلا عم مهافت

 ةليحتسم اطورش عصو ٠ ؛ماسلا نابعتلا» ب بقلبي

 ةداعا اهزربا نم ناك :مهافتلا اذه لثم ىلا لوصولل

 هتيوه نع نالعالاو ةيبرعلا نادوسلا ةيوهب رظنلا
 ةماه تاريغتم نم كلد عيشتسمب ام عم ةيقيرفالا

 اهنيوكت يفو اهبيكرت يفو دالبلا هجوت يف ةقيمعو
 ةمكاحلا ةطلسلا ةعيبط ىفو يفاقتلاو يسايسلا
 اضبنا

 ريثكلا مدقت نا ةينادوسلا ةموكحلا عطتست ملو
 صاخلا ىناثلا طرشلل ةبسنلاب ةيبويثالا تاطلسلل
 ةموكحلا هيلا تلصو ىدم دعباف . ةيريترالا ةروتلاب
 ميسقتل اهتضراعم نع نالعالا وه .ةينادوسلا
 .ةيريترالا ةلكشملل يضوافت لحل اهدييآتو ايبويثا
 :ةيبرعلا نادوسلا تامازتلا تلاح عبطلابو
 نود .ءيقيرفالا نرقلا يف يبرعلا هرود ةعيبطو
 ةلكشملا هذه ديعص ىلع دعبا ىدم ىلا باهذلا

 ًامئاد ةرتوتملا ةقطنملا هذه يف ةقدلا ةغلابلا

 ايبويثا نيب ةهجاوملا دعاصتت له نكلو
 ريجفتلا ييولصتغنب#ا 7 م ثدحبي .نادوسلاو

 اذه لازي ام نآلا ىتح !« ة 2 برحلاو لماشلا
 ةموكحلا بناج نم يع .ًادعبتسم لامتحالا
 يف ةيسايسلا طاسوالا دقتغت الو .ةينادوسلا

 حتف ْف العف بغرت ةيبويثالا تاطلسلا نا موطرخلا
 ةيركسع طوغض ةسرامم لواحت امناو :ةلماش برح

 مهافتلل اهطورش عم بواجتلل ةيلاحلا ةموكحلا ىلع
 .لماستلا

 ةلاسرلا تمهف اهتهح نم ةينادوسلا ةموكحلاو

 ريغ ةروصب اهيلع َدرت نا لواحت يهو .ةيبويتثالا
 ةيساق ةيركسع تابرض ديدست لالخ نم . ةرشابم
 لالخ نمو .ىلوا ةهج نم بونجلا يف نيدرمنملل
 نييريترالا راوثلا طاشنت نع ايلحرم يضاعتلا

 نم اقالطناو ةدبونثالا يضارالا ليحل يركسعلا

 .ةيناث ةهج نم ةسشادويسلا يضارالا

 هذه ةلصاوتملا عباصالا ضع تايلمع طسوو
 .متادلا رتوتلا ةريدسا يقيرفالا نرقلا ةقطنم ىقيتس

 دذهل ةلماشلا لولحلا وحن قرطلا ناو اصوصخ

 يبرغلا رامعتسالا اهفلخ يتلا ةيصعتسملا لكاشملا

 ,ةدودسم رخآ راعشا ىتحو تلازام

 حجات
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 سا نو ينول نو تنالعلاةر لوغ

 ةعطاقملا رادج ىف ةديدج ةرغن
 ماسلا نابل ؛ يوغا هرفال

 كيلا ادم سسك ع دبس

 ت17 د 2 : 8 اا يا يي ياللا يورو عم ا

 وبسس جال وو جحا 1-لا ا 0
 21211010111 ذ 1 ] ]| ما 3

 لعبت ا تا يل يحب

 يفتحن . ايو (كيزتمو ياس د 15

 قاحبساأب مادالا هذه وغوتلا ةمصاع يمول

 تاقالعلا ةدوعل ًاديسحت اهوزي يذللا ريماش |[
 ةلود سماخ .وغوتلاو ينويهصلا نايكلا نيب
 لت عم ةيسامولبدلا تاقالعلا فنآتست ةيقيرفا

 ادقيرفا يف ينويهصلا لوحولا

 ةدلعملا ةعطافملا لظ ف عطقتت مل

 ةيبرع فافتلإو ذاقنا ةطخ بولطملاو .

 يبرعلا لماعتلا تايبلس نب نوذخنب
 بدا لث عم تاثالعلا فانثتسال ةحح

 - ("نذاكالال نياا[ززتاا ةاننانراإ 9

 تغس >كقما
 نورماخلاو

 ناريزح 4 يف اميدايأ يبغنيس انع سيئرلا رارق
 هعقوت ذإ .ًاًتجافم ةقيقخلا ىف نكي مل يراجلا
 ذنم ريعصلا ييرقالا دلبلا اذه ةيساست وعيتتم

 تاقالعلا ةنجل نالعا خيرات ١485: لؤوالا

 ناشب ًارارق :ينوغوتلا بعشلا عمجت». يف ةيسايسلا
 . عمجتلا 39 ينوبهنمصلا نانكلا عت تاقفالغلا ةداعا

 نيرشع ذنم اهمكحي .وغوتلا يف .ديحولا برحلا وه
 بيسو .ةظلسلا ىلع اميدايآ ءاليتسا ذنم يأ .اماع
 ناك .ةدملا دذه لك رارقلا نالعا ف ىمول داظن ثدرت

 ردخلا برست دعي ةصاخ ؛بسانملا تقولا» راظتنا
 رداصم نم ةيلودلا مالعالا لئاسو ضعبل ةعرسب
 وا .ديدجلا اهحتنم” ىلع اهغالطا .تددحت ةتنويهص
 ةنناكما جاما قيرطلا خفصتخل امير .تارمبسلا ةراقلا

 عجارتلاب يمول ماكح ريكفت
 ءىطاوم ينوبهضلا نايكلا زرعي نذإ اذكه

 ةعطاقملا دهقلعنم يق سماخ ءىطومب ةلقيرفالا هما دقا

 دعبو 1551 ذنم ةعساشلا ةيقيرفالا ةيسايسلا
 لدعمب يا تاوئيس سمخ فرظ يف كلذو .1937/ كلذ

 : ! ماع لك ديدج مدق ءىطوم
 تررق ىتلا ةعطاقملا لودلا لوا ريبازلا تناك دقل

 ناسين يف ينويهصلا نايكلا عم اهتاقالع فاننتسا
 مث .19/7 بآ يف ايريبيل كلذ دعب اهتلتو :

 بآ يف نورماكلاف ؛ ١1/5 طابش يف جاعلا لحاس
 ماودلا ىلع اوظفتحا ةنباهصلا نا مولعمو 5

 نع تعنتما ةيقيرفا نادلب ةثالثب ادج ةقيتو ةقالعب
 دئالنيزاوسو وتوزولو يوالام يه الصضا ةعطاقملا
 يرصنخعلا ايقيرفا بومج ماظن نم ريبك ريئتانب
 ءارمسلا ةراقلا ىف ىنويهصلا نابكلل ربكالا فيلحلا

 .1951/ ناريزح ىف ةتسلا مايالا ناودع دعب
 عم اهنماضت نع ةيقيرفالا لودلا ضعب تربع
 عطق ربع :ةصاخي رصانلا دبع رصمو ةيبرعلا لودلا
 بكرب تقحل مث .ينويهصلا نايكلا عم اهتاقالع
 عساو قاطن ىلعو ىرخا ةيقيرقا لود ةعطاقملا

 ةدقيرفالا ةدحولا ةمظنم يف يمسر يعامج رارقبو
 لودلا عومجم غلبيل .نيرشت برح رثإ 141 ةنس
 ةفاضاو ةهلود ندرشعو اغست بدنا لتل ةعطافملا

 ةعطاقم قلطنم ناك .برعلا عم نماضتلا رصنعل
 قيثولا ةربخالا هذه فلاحت وه ؛ليشارسال. ةقرافالا

 ماظن ةراقلا بونج يف كرتشملا مهودع عم اهنواعتو
 حالبسلا رارمثنساآي لدايت يذلا يرصنعلا ريملا

 كلذل .بيبا لت عم فقاوملاو علسلاو تاربخلاو

 يذلا ام يبرع يا نهذل ردابتي لاؤس لوا نوكي
 ضعب عجارتت ىتح رومالا عقاو يف مويلا ريغت
 ءازاو اهسفن ءازإ اهتامازتلا نع ءارمسلا مصاوعلا

 ماظن نم مهفقاوم ءالؤه ريغ لهف برعلا اهتئافلح
 لهو ؟ لثملاي ةلماغملا اوقحتسا يانلابو؟ايروتمرب
 هفقوم رّيغو يرصنعلا ينويهصلا نايكلا عقاو ريغت
 بوعش حلاصل ايقيرفا بودنج يف هماؤن نم رخآألا وه
 ,فرشلا قاثيم» يف ام ادونب نا مأ ؟ ةيجنزلا ةراقلا
 لئاؤالا اهب لخآ ةقرافالاو برعلا نيب دوقعملا

 لح ف مويلا اهسفن ةيقيرفالا لودلا ضعب تدجوف
 ةدداضتقالا ةمزالا داطو اهارت مأ ؟اهتادهعت نم

 اهسرامت ىنلا طوغضلا ةاطوو .ةقلتحملا اهلماوعب

 جاعلا لحاسو ايزيبيلو ريبازلا

 ١8 اكمل ناريس - +15 دذفلا  ةيبرعلا ةعيلطلا
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 يش .مالا١ ةيرافعتسالا تاةؤبورتنملاو نطخشاو خح
 مهريغو وتوبومو ييناوبو اميدايا تعفد يتلا
 هذه لك هأ ؛ بيبا لت عم تاقالعلا فانثتسال
 ١ ةعمتجم رصاسعلا

 نيد ةمئاقلا ةقالعلا ةناتم نأ حودلا لوقلا نكمد

 اهريكاوي تآدب ةيقيرفالا اهتاقيدصو ةيبرعلا لودلا
 تانيسمخلا رخا يف ةيرضانلا ةرهاقلا مازتلا عم

 دض ايقيرفا يف ينطولا ررحتلا تاكرح دانسإو معدب
 يناطيربلاو يسنرفلا يرامغتسالا دوجولا

 درماقلا نيب ةريمتملا طباورلاب تقتوت مث .يلاغتربلاو
 ةهج نم .رقشغ دمو اينيغو وغنوكلاو ايئازنتو اناغو
 هذه تناك :تانيتسلا نم لوالا فصنلا ف :ةيناث
 .اهلالقتسا تزاح ةروكذملا ةيقيرفالا لودلا
 رامعتسالل ًايداعم ايمدقت اطخ تجهتناو
  ةيقيرفالا طباورلا تجوت مث .ةينويهصلاو
 :ندرشت ترح يفإ تاتدعبسلا علطم يف ةينرعلا
 ةعومجملا ءانثتسا ةنلدفنلا ةيبرعلا لودلا رارقب

 تفرع يتلا ظفنلا راعيسا ىوتسم ىلع ةيقيرفالا

 بهذلا خالسل برغلا لامعتسا نمض اريبك اعافترا

 ُّق ينويهصلا ناكلا ءاقلح ةهحا وم ُّق دوسالا

 ضيوعت يف ءانثتسالا كلذ لثمتو .برغلاو ايقيرفا
 اهتاعوفدم نع طفنلل ةدروتسملا ةيقيرفالا لودلا

 ةيئامنا تادعاسم جمانرب صيصختب .ةظهانلا
 ةليوطو دئاوفلا ةضفخم ةريسم ضورقو .ةريبك
 يف ةسداسلا ةيبرعلا ةمقلا هتررق ام وهو .دامألا
 لودلا تمزتلا لباقملابو .19107 ماع رئازجلا
 ,ةصاخ ةيسايسلا اهتاقالع عطقب ةيقيرفالا
 نابكلا عم اهلماعت لاكشا فلتخمو ةئداصتقالاو

 ةيقيرفالا _ ةيبرعلا تاقالعلا تضم مث .ينويهصلا

 تاطحمب ترمف .نواعتلاو نماضتلا هاجتاب ادعص
 برغلا ةيجراخلا ءارزو رمدؤم لثف ةماه .ةيخيرات
 ١91١75 ةنس (لاغنسلا) راكادب دقعنا يذلا ةقرافالاو

 ةدقعنملا ةقرافالاو برعلا كولملاو ءاسؤرلا ةمقو
 ١51/1 ةنس ةرهاقلاب

 ةررقملا ةدبرعلا تانوعملا تقفدت كلذ لك ءانتا
 كلذ لخب هل ناو ,ةيقيرفالا لودلا تايداصتقا ىلع

 اذهل تنشنا ىتلا تاسسؤملا ربع .تادبقعت نم

 ,ةيقيرفالا ةيمنتلل يبرعلا كنبلاك .ضرغلا
 ددعل ةعباتلا جراخلا يف ةيمنتلاو معدلا قيدانصو
 كلذكو .ةيدوعسلاو تيوكلا لثم . جيلخلا لود نم

 لودلا ىف ةيمنتلاو تادعاسملل ىقارعلا قودنصلا
 1 .ثلاثلا ملاعلاو ةقيدصلا

 بسلا سدل هدحو لاصتفإلا

 مهعمو ةقرافالا ءامعزلا ضعب ددرتي ال مويلاو
 نا ةحارص لوقلا يف نييداصتقالا ءاريخلا نم ددع
 دوعولا ىوتسمب نكي مل هتلصحم ف يبرعلا نوعلا
 فرص يف ديديشلا تطبلا كلذ نم .ةقثوملا تامازتلالاو

 تادامتغالا عحارتو .ةصصخملا غلابملا ليوحتو

 ضعي دمعتل» ةفاضا .داع دعب اماع ةدوصرملا

 ىلع ةيقيرفالا لودلا نم ددع نيب زييمتلا .برعلا
 فادهال ةيلاملا ةنوعملا مهفيظوتو .ينيد ساسا
 نوؤشلا يف لكدتلل اشساسإ ةيسايس ةيبفاج
 ١ .نادلبلا دزهل ةيلخادلا

 اذا ناريزح 1_١ :ىدقلا  ةيبوعلا ةعيلظلا .

 ,امومع ةقيقحلل بئاجم ريغ لوقلا اذه ناك نكلو
 ةيطفنلا ةمزالا ولع دوعي دق ةمئاللا نم ًاءزح ناف
 دمتعت ةجتنملا ةيبرعلا نادلبلا لج تلعج ينلا
 تافورصملاو تارامثتسالا ىوتسم ىلع فشقت ططخ
 ةيئامنالا اهططخ يف ىتح لب :بسحف جراخلا يف ال

 ةيقيرفالا لودلل برعلا ةنوعم لعج امم .ةيلخادلا
 عمو .تانينامثلا علطم ذنم اريبك اعجارت عجارتت
 لوحت ررس ال هدحو يداصتقالا لمافعلاف كلذ

 عم اينمز .يبرعلا هنتاج قفاوت ناو ىدح .فقاوملا
 ةراقلا حومع ىف ةمزالا دادتماب خستملا ىقيرفالا هيناح

 ضافخنا لعفي .ةريخالا تاونسلا يف ءارمسلا
 قوسلا يف تاجتنملا راعسا روهدتو ومنلا تالدعم
 ومنلا بسن عافتراو .واكاكلاو َنِبلا لثم ةيلودلا
 .ةعاجملا لاحفتساو فافحلا دادتشاو .ىناكسلا

 ةردقملا ةلئاهلا نوندلا ماجحا ةاطو اهلك اهديزت

 3 رخلا ةدا دب تناك رعتأ «
 ا

 ةناملاب ١" اهتمدخ لدعم غلبي يتلاو .رالود ينويليب
 .تارداصلا نم

 ةقالع ىف ددحو ىداصتقإلا لماغلا نا لوقت

 نم ضعبلا فقاوم لوحت رربي ال .ةقرافالاب برعلا
 فقاوم مسر يف داصتقالا ةيلوآب عانتقالا مغر .ءالؤه
 يف يفب ام يف جولولا نم دبال ذإ .اهتاسايسو لودلا
 ةقرافالا ضعب تاقالعو فقاوم نم انينس لظلا

 ةيلوؤسم ديدحت لبق كلذو .ينويهصلا نايكلاب
 .ةيناث ةلحرم يف .مويلا ثدحي ام يف ًايسايس برعلا

 أوسا تالامتحاو تاقالدلا رارتسا

 عطقني مل ينويهصلا دوجولا نا .ايخيرات عقاولا
 .امات اعاطقنا ةعطاقملا ةيقيرفالا لودلا ضعب يف

 دقلف .ايريبيلو ايبويثا .ارصح ال اجاجتحا اهنم ركذن
 نيريخالا نيدقعلا لاوط دمي .ينودهصلا نايكلا لظ

 ّق نسسردملاو ءاردخلاب دديدع ةتيقنرقا تاموكح

 .الثم اديوبتا ىفف .ةيركسعلاو ةينمالا تالاجملا

 لبق نم يسالجس الدبه اهروطارنما دسهع يملاو
 .ةحلسملا هتاوق ةيخن بيردتو نيوكتب :لاحاستلل»

 ١ ؛كحم ىلع ىقيرفألا - قيرعلا .نناعتلا 8 كبد ةيقكرفالا ةدكولا .ةنبط
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 يروثلا | وتسيغنم ماظن مويلا اهيف لصاوي
 دوالع دابسوملا ٌزاهج عم اعساو انواقت يمدقتلاو

 ىلوتي .رتبازلا فو .قيتولا يراجتلا لماعتلا نع
 ذنم لماكلا فارشالا ةمهم ةنباهصلا نوراشتسملا
 يسيس وؤتوبوم ماظنل يسايسلا سيلوبلا ىلع نِمز
 موقيو .«قيثوتلل ةينطولا ةلاكولاب» ىمسملاو .وكيس
 ءانب ةداعاب :بيدبا لت مهب لخبت مل نيذلا ءاريخلا
 يف ةطيارم يريتازلا شيجلا يف ةيساسا تادحو
 , 0 .(اياش ميلقا ةمصاع) يشابمامول

 يدورقاكلا ايي لوب شسيئرلاب ضاخلا سركلا انفا
 دارفا نم هلك نوكم هناف يحاعلا ىناوب تاؤفوهو

 مهيرماو مهداتعي بيبا لت مهب تثعب ةنياهص
 ناجكلا نجرخو مهيلع :يفرتملا مهيسارسبخو
 عم ةيرسلا هتاقالعو هتالص رارمتسا ىلع ينويهصلا

 نمالا نيدايم ىلع رصتقي مل ةيقيرفالا لودلا نم ددع
 امو ترد .هماه دن داصنقا تالاحمل دنما لب خالسلاو

 هتاعانص دفرتو ةماه دناوع هتنيزخ ىلع ردت تلاز
 لاعشالاو تالواقملا الثم كلذ نف .لان تاذ قاوسآب

 لثم لود ىف هسا سالا ندلا عيراسم راحباو ةماعلا

 !داصتقاو اناكس ةلقيرفالا نادليلا محضأ]) انريجيب

 تاكرشلا تماق دقف نورماكلاو (ةدطغفن دئاوعو

 هتدنوت ليلوت ةسسومك ةلواقملا ةينويهضلا
 ةسدتهلل لافات. ةكرشو ؛سدلونير. و .ةملودلا

 قرظلا تاكيش زاجنآب .ةدودحملا تاربخلاو

 يعارزلا يرلاو قدانسلا كنيستو ءابريعلا عيرامشمو
 انل ةجاح الو .ايريجينو اناغو اينيكو جاعلا لحاس يف
 ناسكلا اهب موقب ىتلا ةمكخضلا حالسلا تاعدنم ركذل

 - [ةىلان ىزبا" قباب طز داننمرب - 1

 هيلود قوس محضا تدغ ينلا ايقيرفا يف يبودهصلا
 « ىلبتاريسالا.. حالبسلل

 تاذ نورماكلا لثم ةلود نا رظنلل تفلملا نمو
 قطانم قف ةصاخ .اهناكس ىف ةيمالسسالا ةفاتكلا
 بيبا لت عم تاقالعلا ةداعا يف ددرتت مل .لامشلا
 نوتبشتملا اهب ماق يتلا ةيضاغلا لاعفالا دودر مغر
 يمالسإالا خلاعلل نورماكلا جءامنناب

 نع تعجارت يتلا ةيقيرفالا لودلا ددع نا عم
 ريغو .ًادودحم لاز ام .ىنودهصلا نايكلا ةعطاقم
 ةمداقلا رطاحسلل دابتنالا نم ذنال هياق .رتؤم

 ةعطاقملا بوث ىف قرخلا عاستا لامتحا يف ةلثمتملاو
 تالصلا يف نماكلا مّتادلا دىدهتلل ةفاضا .ةيقيرفالا
 ةيقيرفالا تاموكحلا ضعب نيد ةرمتسملا ةيرسلا
 مويلا برعلا جاتحي لهف .نييرصنعلا ةنياهصلاو
 مازح ىلع ظافحلل ... داقناو لمع ةطخ»2 عضو ىلا

 ' ةسسرعلا ةيّضقلل ةيقيرفألا ةيساتسلا ةدنئاسبمملا
 ةلاح نا مغر ءباجيالاب نوكي :كسشال باوجلا
 نيب بيلاسالاو فقاوملا ضقانتو يسايسلا يعادنلا
 ال ةينماضتلا ةطراخلا قزمتو ةيبرعلا ةمظنالا
 عضو ىتح وا .قيقحت نهارلا تقولا يف نمضي
 ةطخ لوقن ال ىتح .دذه ؛ذاقنالاو لمعلا ةطخ.
 ةراقلا ف ينويهصلا للستلا بويح ىلع فافتلالا
 .عارشسلا

 ابدم ددإ] تادبم
 ةنيضقلل بولطملا معدلا دلع لوصحلا نالو

 ءزج يقيرفالا لاجملاو) يلودلا لاجملا يف ةيبرعلا
 اهمها .ةنيعم طورش مهف ريغب متي ال (هنم يويح
 قفاوتو نماضتلاب ةيلحاذلا ةييرعلا ةهبجلا ةنانم
 عم لماعتلا يف ةيئدبملا مث .فقاوملاو تاسايسلا
 ىطاعتلا ىف ءاكدلاو .اهمارتحاو ةنلودلا فارطالا

 حلاصملا كباشت ىلع صرحلا ثيح نم اهعم
 ةنداصتقالا حلاضملا نم رثكا ت يشن ال ذا ةيداصتقالا

 تاسايبينو فقاوص مسر ف ب مويدلا ملاع يد اريصنات
 ةيناسنالا اياضقلا ددخو تاراعس نم كعدو .لودلا
 ضرعتلل رطظضن انناف .اهريغو ةيرصنملا تاداعمو

 قانئتسا يف ةقرافالا ماكحلا ضعب هب للعتي ام ىلا

 ةقيقح ىلع فقن يكل -ينويهضلا نايكلاب مهتاقالغع
 .مويلا لصحي ام يف ةييرعلا ةسايسلا ةيلوؤسم

 ىلع ١196 ةنس سيرابب تدقع ةيفاحص ةودن يف

 يجاعلا سيئنرلا لاق .ةينوفكترفلا لودلا ةمق شماه
 رظحلا عطقب ماه ىزغم اذ امالك يناوب تاوفوه

 .قلطف لكشب برغلل يلاوملا هماظن ةقيقح نع
 نع عافدلا ددص قو كلدو هققاومو هناساشس دودشو

 نع ثدحتف .ىنوبهصلا نايبكلاب ةتموكح تاقالع

 ددقيذ بماك ةدهاعمو .مهنيب ام ىف برعلا تافالخ
 .ةئيليصالا قم ريغم ميساب تاواسلا اميفعقو حلا
 .ايقيرقا يف ةيبلسلا يبيللا ماظنلا تالخدتو
 يلع اهناودع يف ناريا غم برعلا ضعب فلاحتو
 ةمظنم ىلع يروسلا ماظنلا برحو .يبرعلا ىارعلا
 ال ةقرافالا نا لوقلل ىهتناو .ةينيطسلفلا ريرحتلا

 رثكا يا .كلملا نم رتكا نييكلم» اونوكد نا مهنكمي
 ال رزاتلا. ناو -مهيسفنا برعلا نم برعلا ىلع اصرح
 ف .«برعلل ايقيرفا نم داختالا دبحو نوكي نا نكمي
 عم نماضتلا نع ةيبرعلا لودلا كاسمال هنم.ةراشا

 ةيببللا تاوقلا اهتلخد ىتلا داشتلا

 ةرم ريغ ةادانملل بهذ دقف يريدازلا ونويوم اها

 ءارمسلا لودلا ىلع رصتقت ةيقيرفا ةمظنم نيوكتب
 لودلا رشح ىلع جاجتحالاو .ايقيرها نم برعلا نود
 ةدحولا ةمظنم (ايبيلو برغملاو رنازجلا) ةيبرعلا
 امم .؛ةيبرغلا ءارحصلا لوح اهتافالخ يف ةلشيرفالا

 فقيو .رتازجلا اهنم لوالا ديؤي نيفصن دراقلا رطش
 ةعيبطب انتفرعم يفكت الو .برغملا عم يناثلا
 ىتح .برغلاو اكريمأل عباتلاو يلاوملا هماظنو ونوبوم
 تاحينرضصيت نانشنت لاحلا كلذكو .هلاوقا هيلع درب

 يجاملا سيسنرلا

 امود الّثم اساشنكو ناحديبا يماظن نا حيحص

 تاسايسل ةيقيرفالا لودلا ضعب ةيعبتل اجذومن
 ىدمل اجذومنو .ىرخا ةيبرغ مصاوعو نطضشاو
 يف ةقرافالا اهبلع عمتجا يتلا ءىدابملاب فافختسالا

 ْف ةجيتنلاب مهتيضقل امعد .ةيبرعلا اياضقلا معد
 حيحصلا نكلو .يرصنعلا ايروتريب ماظن ةهجاوم
 قئاقحل هلمجم يف بناجم ريغ هب اللعت ام نا كلذك
 سليارط لخدتت امدنع لوقن اناسع اذامف عقاولا
 لاملا و طنطختلاب درمحلاو ةينالقنالا تالؤاحملا معدل

 تناك امهم كاذ وأ ىقيرفالا دلبلا اذه ىف حالسلاو
 جتحب يذلا ىلع درت اناسع اذامد و لخدتلا بانتسا

 يف ريبكلا ريثاتلا تاذ ةلودلا برغملل زيريب ةرايزب
 روهدتل ةيقيقحلا بابسالا طسبت نيحو .ايقيرفا
 برخ ءاَرِج ةيقيرفالا ةدحولا ةمظنم عاضوا
 ماظنلا رارصال حمهصضعب ريشب امدنع وا .خءارحصلا

 بولطملا ةينيطسلفلا ةروثلا ةقحالم ىلع يروسلا
 ريتك كلذ ريغو .ةقراشالا نم اهمعد

 ةنعب ةيئتانثتسالا تارمتؤوملاو تاودنلا دقع نا

 ةرضاحمو :«يقيرفالا يبرعلا نواغتلا نشاعفتا»
 ةنس ةيبرعلا ةعماحلا سلجم ةرودك .تافالخلا
 يفكت نلو .يفكي نل .ضرفلل ةدوقعملا 1
 ضعب فانئتسآاب ةددنملاو ةداضملا تاحيرصتلا

 .ينودهصلا ناكلا عم اهتاقالع ةنقيدرفالا لودلا

 يف ينويهصلا دوجولا ىلع اقح فافتلالا متي ىتح

 ةدحو نود كلذ ىلا ليبس الق .هقنحو ابقيرفقا

 مدع لقالا ىلع وا ةينرعلا فقاوملاو تاسايسلا
 نع فقوتلاب الإ كلذ ىلا ليبس الو .اهكلاهتو اهضقانت
 تالوؤاطل ءارحصلا عازنك ةنيرعلا تافالخلا ريدصت

 خازتلالاو دوعولاب ءافولا نود نمو .ءارمسلا ةراقلا
 ةريقفلا لودلا دذهل ررقملا يداصتقالاو يلاملا معدلاب

 نم ريثك يف تامزالا عقاو اهمغري ينلاو .اهلمجم يف
 انساسم رتكالا فقاوملا نع ىنح ىلختلا ىلع نانحالا

 يوبابمزو قيينزوم لاح وه امك  يناذلا اهنماب
 همكحت ملاع يف ذإ  ايقيرفا بونج عم الوغنآو
 يو .اعافتراو اضهافخنا رالودلا رتانوو تاصرومنلا

 لودلا تارباخم اهمصاوع يف ششعت .ايقيرفاك ةراق
 ,ةيكريما) لخدتلا تاوق اهلود يف طيارتو .ىمظعلا
 فقاوملا ودغت (ةيبؤك ىتح وا ةيكيجلب .ةسمدرف
 هيدين يذلا سامحلا لك مغر .دازملاب عانت ةعاضب
 دعاوق اومهفي نا برعلا ىلعو .خمقلاو تارمتؤملا
 ةريخاو ىرخا ةرم ةبعللا

 فيرشلا ناورم
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 نويعلا يف امرلا رذي هيجروبول ضرعم يف يليئارسالا» حانجلا

 م ىلا راسا مومو وست 55 اولا -- با ا ناو 0 ذآ 7

 حانجلا ةماقا ىلع تقفنا رالود فلآ 6

 يلودلا «هيجروب» ضرعم يف «يليئارسألا»
 75 تضرعو :سيراب ةيحاض ف ناريطلل

 و .«:لاقارد اهندن نم ةفلتحم هلت ؛ةئليث 5 دثاريساد» ةكرش

 وق .«:ناربتدت» :«فوا 5-5 لاذ «« تيبلا» ,«:تتيسر

 ةرئاط اهددب ةديدج ةيركسع تادعم «اريسبل 15

 ةكبشو .ديدجلا كريب خوراصو :ةثدحم موتناف
 .لاتقلا نيدانم فلتخم يف لمعتست د ةسورتكدل : ١

 تغلي : 2 ماعلا اذه «يليتاريسالا حانجلا ةحاسم

 ةرودلا حانح ةحاسم فعض يا .عبرزم رثم يفلأ

 لالخ نم هلوق ةنباهضنا دارا يذلا امق :ةدض ذاملا

 رخم افلألا تحجب لهو ؟ اذه تالضعل ١ ضارعتس ١

 ةعانص اهب رمت يتلا ةمزالا ةيطغتب ؛هيجروب» يف
 0 يىدنويهصلا ناسكلا ْق ةحلسأإلا

 3 .٠

 باوح نود لاؤس
 نيديضاملا نيتنسلا لالخ نوبقارملا عمجا دقل

 ءاحرلا هدوم تهننا له : ددحم لاوس حرط ىلع

 دعب ؛ةيلنت دئاريسالا» ةحلس الا ةعانص اهب تزدمت ىتلا

 يي ركسعلا زاهحلا ةداق لواحب * 91ه ماعلا

 .لاؤسلا اذه ىلع ةباجالا نم برهتلا ينويهصلا
 عورشم لثم .ةديدج عيراشم نع امئاد ثدحتلاب
 م  رعاسبب ةتيقس عورشمو «قال» ةرئاط

 ,..ىهدت نم مهقلق نوفخي ال مهنكل . ؛:نيتييرحلا

 "هذه نا نمو ٠ .اهعاونا ىتش ىلع ةيبرحلا مهتاعانص

 ىلع بجوتي ثيحب .ةيقيقح ةمزا شيعت تاعانصلا

 ١17 ناويزح 58 1ال16 دفعلا 2 ةيبوغلا ةعيلطلا )7

 ْ 7 لسن ةطرو ..يفأ ةرئاط
 هبوب هوبا نوع هوو حر روسو لوم عج 7# ووو ةنرروحساو»# وج ديوب جوك جال رجس وا لا لا

 ٍ !اهلمع مدرسلل أددت نوصل ةييرحلا هلا لياقملا ي و

 يلا ا ذآ

 ااا ا

 مضن) «ةيليئارسالا» ةيركسعلا تاعانصلا عمجم

 لماع فلآ ٠٠١ نم رثكا اهب لمعي ةكرش فلأ يلاوح

 نيدلا لامعلا تلت نم ليلقب لقا. لكشباام يا .ينفو
 نابكلا يف ةفلتحملا ةعانصلا تالاحم يف نولمعي

 رظتملا. ةيليدارسا»

 رارمتسال ةديدج قرط نع ثحبي نا :(ينويهصلا
 يف لماع فالا ةسمخ نم رتكا حّريس نأ دعبف . لمعلا

 نم ؛يضاملا ماعلا ةيركسعلا ةيعانصلا تاكرشلا

 ةياهن ىتح رخآ لماع فالآ ةسمخ حّرسي نا عقوتملا
 لماع فلا ١9707 هداعلا هبادب لصف دقو .خاعلا اذه

 نولمعي لءاع ١5٠١ و ةيوجلا ةعانصلا يف نولمعي
 يف نولمعي لماع 20٠ و ةيركسعلا ةعانصلا يف

 «لافر» يف نولمعي نورخا ٠٠٠١ و .متلوس٠ ةكرش
 «عافذلا» ريزو لوقبي اميسح :.بايسالاو

 صيلقت اهنم .ةريثك .نيبار قحسا ينوبهصلا
 درمتسم دروضبد حاوعا ةدع نذنم عافدلا» ةينازيم

 ىدا امم ,ماعلا يف رالود نويلم 7٠٠١ - 1٠١٠ لدعمب
 ,يليئارسالا» شيجلا تايلط ضافخنا ىلا
 لودلا نا دعب ام يف نيدت دقو ريدصتلل دعفف يقابلا
 نايكلا نم هعاونا ىتش ىلع حالسلا دروتست يتلا
 هذهل يقيقخحلا ذقنملا يه دغت نل ينويهصلا
 تاعانصلا مظغم نا حضاولا نمف .تاعانصلا

 بيسيو ؛نكل :ةدحتملا تايالولا ىلا ردضت ةيبرحلا
 نم حيرلا صلقت رالودلا رعس ديمجت ةسايس
 نم ةناملاب 5٠ لكشت يتلا ةيوجلا تارداصلا
 تلشف امك .ةيبرحلا تاعانصلل يلكلا عومجملا
 لودلا ىلا ةحلسالا عيب يف ,ةيليئارسالا» تالواحملا

 ةهجاوم يف اهتالمع نم ةدافتسالل ةيبوروالا
 .رالودلا

 ةدكرمالا تادغاسملا مغر

 نابكلا صضصخت رئاسخلا ةيظفت لحآا نمو

 نويلم ٠١ و 8 نيب ةيوجلا ةعانصلل ينويهصلا
 انه ةلكشملا نا نيبار ىري كلذلو .ايرهش رالؤد

 ؛٠ نم ةيلحملا تادلطلا تصلقت دقف .ةفعاضم
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 ىنتنو دنا تيرس ةكرش لثم ,نبتدضاملا نيتنسلا لالخ ةناملاب ٠ ىلا ةتاملاب

 محب .دعبر ملا جراخلا ف ديدتقلا نيفاننتلا ةيعسيو
 ةيكريمالا ةدحتملا تايالولا يف ىتح .الهبس حالسلا

 ف  ينويهصلا نايكلل ةيركسعلا تادعاسملا نكل
 رايلم ١١ ىلا رالؤد رايلم ١١ 4 نم تدار. لياقملا
 ىدل ىرن اذهل ةئاملان 75 لا نراقب ام ىا .رالود
 دقف .تالقاشلا نم رثكا تازالود ,عافدلا» ةراز و

 احيرصت ينودهصلا نايكلا ةدحتملا تايالولا تحنم

 ةححملا لاوما نم رالود نويلم ٠٠١ ليوحتبي
 تادلط ةبطغتل ,ةيليشارسالا, ةلمعلا ىلا ةيركسسعلا

 ! ؛ةيليتارسالا ٠ ةيركسغلا ةعانضلا نم شبجلا

 نيمار ذرازو يف نيلوؤسملا حهتا دق ضفغندلا ناكو

 بيسب اكريما نم ةحلسالا ءارش نولضفي مهناي
 ةحلسالا هذه ءارش نع تارالودلا ىف ضئاف دوحو

 نيدوؤسملا ءالؤه در نكل .ةيلينارسالا٠ عناصملا نم
 ؛يليئارسالا ١ نوئاقلا نا اودكا نإ .احيرص ناك
 عافدلا ةرازو ىلعف ؛تاذلاب ةطقنلا ىذه ٍِق حضاو

 ةغانصلا نم ةيركسعلا تادعملا ءارش ليضفت
 اذإ ةيبنحا ةعانص نم اهئارش ىلع ,.ةيليئارسالا,
 ةعاضبلا نمث يواسي ةعاضمبلا دزه نمث ناك
 اذإو .ةثئاملاب ١5 ب اهنم ىلعا ىتح وا .ةدروتسملا
 «ليدئاربسا , نم ةعاضملا هذه لثم ءاريش مدع نا نببت

 اهءارش نوعيطتسي مهناف .اهسفن ةعانصلاب رضيس
 ةئاملاب "5 ةدابزب

 تادعملا لدابتل ةيقافتا كانه .كلذ ادع
 ةدحتملا تامالولاو ىنويهصلا نابكلا نيب ةيركسعلا

 امهنيب يجيتارتسالا نواعتلا ةيقافتاب ةطبترم
 بيبا لت اهنم يرتشت يتلا ةيكريمالا عناصملاف

 ىلع دردجم ,انركبسع اجحاتنا وا ةدنركسع تادعم

 :يدويهنصلا نايكلا نم ةنيعم ةيسنب عئاضب ءارش
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 تاكرحم عنصت ىتحلا ٠

 ىدلاو ١ ن فا 3و ١ فا ةيكريمالا ةيدبرحلا ةرئاطلل

 تارالودلا نييالمب ردقت تادعم ءارش ىلا ترطضا
 «سشميش تيب» يف :يليتارسألا» تاكرحملا عنصم نم
 عتصلملا اذه يسمح كلذ نم معرتاجو (ناس تيبز

 بيبسي لاقفالل اصرعم:جبصاو رالود نوسلم ١5
 .تاونس ةدع ذنم ةيلاتتملا هتراسخ

 ةذلحم منا وسبا

 تاعانصلا ةمْزال ىرخالا ةيسيئرلا باسسالا دحا

 قالغا وحن هاجتالا وه ,ةيليئارسالا» ةيبرحلا
 راطقالاف .تاعانصلا هذه ماما ةدملاعلا قاوسالا

 تايمك كلهتست ينلا لؤدلا نم ريتعت ينلا ةييرعلا
 ال .تارالودلا نم تارابلملا تارشغب ردقت ةريبك
 لودلاو .اغبط :ليثئارسا» نم حالسلا ىرتشت
 ةلودلا عم ةدبج ةفالع ىلع تناك ينلا ةقيرفالا

 اهمظعم تعطق .تانيتسلا ةيادب ف ةينويهصلا

 ةدودحم لود ريغ قبت ملو بيبا لت عم اهتاقالع
 ةيعوبشلا لودلاو ىينارتسالا» ح البسلا يرتشست

 .ينويهصلا نايكلا نم ةحلسا ىلا ةجاح يف تسيل
 ةماع ةروصب ىرتشت ال ىهف ىربكلا لودلا اما

 نازيا ريغ ::ليشارتا ٠ ماما قبس جلو .ةحآ نم احالس
 تسيل لودلا هذه ىتح نكل ؛ةيبودجلا اكريما لودو
 دقو :ةريبك تايمك ءارشل ةيفاكلا .تاينازدملا اهيدل
 لودلا ىلا هجوتلا دعب اميف ينودهصلا نانكلا لواح
 عينصتب تأدب هذه ىتح نكل .ناويات لثم ةيويسألا
 نوعذدي :نييليئارسالا٠ نا ىتح .اهي ةصاخ ةحلسا
 نع ةخحسن وه اخوراص تعنص دق ناوماقن نا

 , ثلاثلا حلاعلا ىلا هعيدب تآديو :ليباربغ» خوراص

 نواعتلا مغرف .ايقيرفا بونح عم لاحلا كلذكو

 اذه يف نيتيرصنعلا نيتلودلا نيتاه نيب قيتولا
 ادقيرفا بونج نايك ادب .ىرخا تالاجمو لاجملا
 يف اهعبب .هتاذ تقولا قو ٠ هب ةصاخ ةرئاط عيتصتب

 ينوبدهصلا نابكلا جاما يفب دقو .ةدملاعلا قاونسالا

 ينلا ةدحتملا تاسنالولا ىلا ةفاضالاب ةريغص قاوسا

 :رالود نويبلم ١5١ ٠٠١ ب ردقت ةحلسا يرتشت

 نويلم 75٠ ىلا ةميقلا لصت تالاحلا لضفا يفو
 .حاعلا يف رالود

 تعاطتسا ىتلا ةديدجلا ةديحولا قوسلا
 ربكالا يهو .نيصلا قوس يه اهقارتخا .ليئارسا.
 نم نيصلا هترتشا ام نمث غلب دقف .مداعلا اذهل
 اذهل .رالود تارايلم * يلاوح ينويهصلا نايكلا
 اهي ترم يتلا ءاخرلا ةلحرم نا لوقلا نكمي
 يف لقالا ىلع وا .تهتنا دق «ةيليئارسالا» تاعانصلا
 مل ةيمانلا لودلا ناو اصوصخ .ءاهتنالا ىلا اهقيرط
 هنا نم ينودهصلا نايكلا هجورب ام قدصت دعت

 ةدعاسمل حالسلا عيب ديرب هناو .,اهاتم ةيمان ةلود

 .لودلا كلت

 ةديرحلا ةعادصلا 8 رفدلا ةداغا

 ىلا ةدوعلا يف نولمآاي ةنياهصلا لاَ ام .اذه عم
 اكريما لودب مهتاقالع زيزعتو ,ةيقيرفالا ةراقلا
 .ديدج نم ةيبرحلا مهتاعانص قيوستل ةينيتاللا
 تاعانصلل ةديدج ةطخ عضوي نولوؤسملا ادب دقف

 نم ةعانصلا كلت ىف رظنلا ةداعا ىلع موقت ,ةيبرحلا

 ققحت ملو عناصملا مظعم ترسخ نا دعي اهيساسا

 اهنم ةدودعم عناصم ريغ حادرالا

 ةعبرا ربكا لصا نم ةثالث عافدلا ةرازو كلمتو

 .ةيوجلا ةحلسالا عنصم يه .دالبلا قف عناصم
 ىقس امننب .لافرو .ةيركشسعلا عطقلا عنصمو

 يهف ىرخالا عناسجملا اما .ةصاخ ةدكلم «ناريدات»

 وه ًاحابراو ازاجنا رثكالا عنصملا ناك .نآلا ىتح
 يف هتاعيبم تغلب دقف .ةيوجلا ةحلسإلا عجم

 نكل .رالود نودلم 66٠ نم رثكا هدحو ملاعلا

 ةيوجلا ةعانصلاو ماعلا اذه ةيادب ذنم
 نمو ؛:تاسكن ةدع اهرودب دهشت ,ةيليئارسألا»
 حابرالاف ,عجارتلاب تاعانصلا هذه ادمن نا عقونملا

 ةرتاط لكش ىلع ةممصملا :ريفك» ةرئاط اهتققح يتلا

 ىتلا «يفال» ةرئاط عم ققحتت نل .ةيسنرفلا جاريملا

 ماعلا ِق اهتاططخم «نويليشاريسالا» نويسدنهملا جدق

 كلذ ١9١ ماعلا ةياهن ىف ةموكحلا اهترقاو
 رهظملا «ةيليئاريسا» ةقيقحلا ف ةرئاطلا هذه نا

 نامورغ ةكرش موقتس ذا .نومضملا ةيكريماو
 دنا تدرب ةكرشو .ليذلاو ةحنجالا جاتناب ةبكريمالا

 جاتناب رلغيزرين ةكرشو ,تاكرحملا جاتناب ينتيو
 ةدايز فلكتس اهناو :ةينورتكلالا ةبقارملا تابساح
 دقف .لصالا ىف اهل اررقم ناك امع ةناملاب ؛ه اهردق

 يهو .رالود يرايلم نم رثكا نآلا ىتح اهيلع ققنا
 ام لك عم . 1491 ىتح وا ١59 ماعلا لبق علقت نل
 . قافنا نم ريخآتلا اذه ىلع بترتيب

 تناك اذإ دعب ررقت مل :ةيليئارسالا» ةموكحلاو
 ىلع لوصحلاب هلديتست وا عورشملا اذه ف يضمتس

 ثدحا دقل .ةيكربمالا ١١ فإ ةرئاط عينصت قح
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 ينويهصلا نايكلا يف ةريبك ةجض .يفال, عورشم
 ولوؤسم دهشأ امدنع كلذو :يضاملا عوبساإلا

 ؛يليئارسالا» شيجلا ةداق ضعب ةيوجلا ةعانصلا
 نم مهعنم لواحي ايعانص .يبول» نولكشي مهناب
 طيطختلا مسق سيئر اصوصخ .ةرئاطلا هذه جاتنا

 يلو وسم رابك در لياقملا يف .:نون نب وهيبا» لاردجلا
 دقف .هتايحالص بسح لمعي نون نب ناب شيجلا
 سيئر نكل ؛«يليئارسالا» شيجلل لمع عورشم دعا
 لئادبلا مدقو ؛:هضراع نورمش ناد ديدجلا ناكرالا
 .«يفال» ةرئاطل شيجلا اهحرتقا يتلا

 رقد دقن ةلاسف
 نا ىزيف ترك يشوم ةيوجلا ةعانصلا سيئر اما

 تاعانصلا فقو يلاتلاب ينعي ةرئاطلا عورشم فقو
 يف لمعلا نع نيلطاعلا ددع نم عفري امك ؛ةيلحملا
 لماع فالآ ةرشع ًايلاح مضت يتلا ةيوجلا ةعانصلا

 .هدكو فال عورشم يف
 يف ترج يتلا تاشقانملا لالخ نم نببت دقو

 عورشم اورقا نيذلا ن ا يضاملا عويسالا تسينكلا

 اولمح امك .رظنلا دعب ىلا اورقتفا ماوعا ” لبق «قال»

 هتقاط نم ربكا اعورشم ينويهصلا نايكلا
 دذه قيوست ناو .ةيعانصلا وا ةيداملا ,ةيقيقحلا
 حرتقيو .نومضم ريغ تاوئس عبس دعب ةرئاطلا
 ال هنكل تاعانصلا هذه لك يف رظنلا ةداعا نيبار

 بيبا لت تقلت اذإ ةرئاطلا ع وريشم يف يضملا ضراعي
 نال ءاهريغوا ةدحتملا تايالولا نم ةبلام تادعاسم

 ىف تعقو ,ةيليئاريسالا» ةيركبسعلا ةنسيوملا

 ..يفال» ةرئاط ريوطت ةينازيم بيسب . ةيلام ةديصم»
 ةيركسعلا تاعانصلا اههجاوت يتلا تاسكنلاو

 لب ؛بسحف ناريطلا لاجم يف نكت مل ؛ةيلينارسالا»
 :رخآلا وه قرط قردفم ىلع فقي ةيوحملا حالبس نا
 ,«ه  رعاس» خيراوصلا ةنيفس عينصت اررقم ناك ذإ
 ةدوحوملا كلت لداعت ةحلساب اهزيهحتو اهريوطتو

 ةيرحنلا حالبتس دئاق دكؤيو ١5.  فإ درناط ولع

 فلكتس خيراوصلا ةنيفس نا» ناشوسشس نب لارنجلا

 اكريما كراشتس .رالود رابلملا فصنو رابلم يلاوح
 يف

 يف ةدئارلا ةكرشلا ىهو «ناريدات» ةكرش ىتح

 ةعانصلا جاتناو ريوطت لاجم يف ينويهصلا نايكلا
 دايدزا بيسب ةيدام تالكشم هجاون ةينورتكلالا
 ربتعتو ؛ةيكريمالاو ةيبوروالا تاكرشلا عم سفادتلا
 يف ثيدح شيج لكل يسيئر هبش ادروم ةكرشلا هذه
 .ةحلسالا فونص فلتخمل لاصتالا تادعم تالاجم
 لاجم يف عيرسلا روطتلل اهتبكاوم مدع نكل
 تادعمب اهعناصم زيهجت مدعو .تاينورتكيلالا
 .قاوسالا ضعب رسخت اهلعج ةديدج

 حانجلا نع نولوؤسملا هلوقي ال هريغو اذه لك
 نكل ....هيجرويبول» ضرعم يف ءيييتارسالا»
 مهعدخت نل عئاقولا نوعباتي نيذلا نيصتخملا
 دامرلا رذ ىلا فدهت يتلا ةعساشلا حانجلا ةحاسم
 .ةجذاسلا نويعلا يف

 لصاو وبأ بيهو
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 ةفضلا ىلا ةينودهصلا تاوقلا تلخد نا ذنم

 ناريزرخ نم سماخلا برح رثا ةزغو ةيبرغلا
 نا لواحت ةينويهصلا تاطلسلاو ..41/

 ارما لالتحالا لعجل ضرالا ىلع ةديدج عناقو قلخت
 .اعقاو

 ةروصب تعس ةينويهضلا تاطلسلا نا ةقيقحلاو

 ةينرغلا ةقضلا ءانبا نم نيدنيظسلفلا عانقال ةمئاد

 لكش ىوس رشابملا لالتحالا نع ليدب ال ناب ةزغو
 .رشابملا ريغ لالتحالا لاكشا نم رخآ

 تاطلسلا هتضرع يذلا يتاذلا مدكحلاو
 عم لماعتلل اهيدل لضفملا لكشلا وه ةينويهصلا

 دذه يف ينيطسلفلا يرشبلا دوجولا .؛ةلكشم
 ةلتحملا قطانملا

 لتكت نع لمعلا بزح فلتخي ال راطالا اذه يفو
 نا نيح يف .ميصافتلا ضعب يف ىوس دوكيللا
 ةيساسالا ءىدابملا ىلع نيفرطلا نيب لماش قاغتالا
 ةينويهصلا ةرطيسلا رارمتسا : ةمئادلا تباوثلاو
 .لاكشالا نم لكش يأب ةلتحملا يضارالا ىلع

 ىلع ةينتويهضلا تاطلسلا فقوم موقد الو

 امتاد تعس ىه لب .ةيلمع ريغ تاريدقتو تاضارتفا

 ةلتحملا يضارالا يلاهال ةسوململا لئالدلا مدقت نال
 يمانتملا ينودهصلا دوحولا ةحطانم ثيعلا نم ناب

 هسفن نع ربعي يذلا دوجولا اذه .موي دعب اموي
 قوف رطفلاك تبنت يتلا ةيناطيتسالا تارمعتسملاب
 نييقيقحلا اهباحصاو اهلها نم ةرداصملا يضارالا

 ةينويهصل 75 رركسعلا ةردقلا ةهجاوم جرا ةبج م ةيجيئارتسا .

 لالتخالل لصاوتم ضفر ؛ ةلتحملا ىضارالا نايش
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 ربعي امك (تردوص دق لقالا ىلع يضارالا نم /41)
 ال اباهرا ضرفت يتلا ةيركسعلا ةوقلاب هسفن نع
 نع رظنلا ضغب ينيطسلف نطاوم لك ىلع هل ليتم
 .ةيسابسلا هتاءامتناو هسنجو هيس

 ةلاح نم كشالو ديفتست ةينويهضلا تاطلسلاو
 ميدقت لجا نم يبرعلا عضولا يف ةعيرملا ككفتلا
 ةرورضب ةلتحملا يضارالا يلاهال ةيقاضا ججح
 .اماغ نيرشعلا ذنم رمتسملا عقاولا رمالاب لوبقلا
 ديازتو .ةنركيسعفلا اهتاردق يمانت نم انضنا ديقتستو

 ,هدعصأالا عبسحج ىلع اهل يبرعلاو يكرتمالا حعدلا

 ذفانملا عيمج ةلتحملا يضارالا يلاها ماما ديست يكل
 لالتحالا لاؤزن حلحلا درحم ىدح ىلا مه دوقد يحلا

 ةينويهصلا تاطلسلل يساسالا ناهرلا نا كشال

 ضعيو ةيكريمألا ةدحتملا تايالولا اهئارو نمو)
 يىضارالا يلاشا ماغرا ةيتاكماب (ىئرخالا فارطالا
 ىلع موقي .هنم دبال رشك لالتحالا لبقت ىلع ةلتخملا
 ىلا اهنم ماهوالا ىلا نوكت ام برقا ةنطاخ تاضارتفا
 رابتعالا نيعب ذخات مل اهنا كلذ .ةندبلا قئاقحلا
 بدكرتلا لخاد يرجحت تناك ينلا ةقدمعلا تالوحتلا

 .ةلتحملا يضارالا يلاهال يناكسلا

 لايجا تدلو ينويهصلا لالتحالا لظ يفف
 يلاها نيب ةيرثكالا لكشت ايلاح تناب .ةديدج
 نويلملا غبرو نويلملا نبب نمف .ةلتحملا يضارأا

 نويلملا يىلاوح كانه .ةزغو ةفضلا يف ينيطسلفلا
 .اماع نيثالثلا نع خهرامعا لقت اصخش

 ةروضب ليمي يناكسلا تيكرتلا نا ينعي اذهو
 طاسشنلاو ةكرحلاب انيلم اباش نوكي نال ةحضاو
 داختا ُْق عافدنالاو ءاطعلا ىلع ةريبكلا تاردقلاو
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 حيرلا تاباسح نودي ةميلسلا ةينطولا فقاوملا
 ةراسخلاو

 عفترملا ىوتسملاب ةديدجلا لايجالا هذه زاتمتو
 قيمع كاردا عم .يسايسلا جوضنلاو يعولا نم

 ىلا ةنمارلا ةبنويهصلا تالواحملا فادهاو ةقيقحل

 داهطضالا مهاسو .ةزغو ةفضلا دلاعم ربيغت

 حاففكلا فورظ لظ ىف متي ناك يذلا ينوبهصلا

 ةرولب ىف ةينيطسلفلا ةروتلا ددوقت يذلا جلسملا
 ةلتحملا ىضارالا لخاد ةبياشلا لايجالل يعولا

 ةئراكلا وحت ريس ؛ ليتارتسأ نابيإ ايأ

 لالتحالا ضفر ىش ةيساسا ةظقن لوح دزكرتو

 ةلماك ةينطولا قوقحلاب كسمتلاو ةلماش ةروصب
 ةديدجلا لايجالا هذه ىرت نا ابيرغ نكي مل كلذل

 ديحولا قيدرطلا وه ةيلاتتم تاضافتناب حابقلا نآب

 اهعالتقا ىلا ةفداهلا ةدنودهصلا تاططخملا ةهحاومل
 .اضيا اهروذج نمو اهنودب نمو اهضرا نم

 اعقاو تحضا يتلا تاضافتنالا هذه تسكع دقو

 ةعيبيطل ىتلمعلاو ىرعفلا ىنهملا ,.يموب ةبسش

 عمتجمل ١ لكاد ترح يتلا ةيفارغميدلا تاريبغتلا

 . ةلئحل ا ىضارألا يف ينيطتسلخلا هلأ

 دق .ةيلاتتملا تاضافتنالا دذه نا حضاولا نمو

 رهشالا لالخ ةيلاع ةريتوب تدعصتو تدتشا

 هئنق تناك يذلا هناد تفقولا ُِق .ةدضاملا ةينامثلا

 سرعشا دهتشت ناثنل ُْق ةبينيطنسلقلا تاميخملا

 .اريمدتو افدع اهرثكاو تامحهلا

 ينلا «ةيديدحلا ةضيقلا١ ةسانسس عفنت حلو

 6 ينؤدهضلا عافدلا ريزو نيمار قحسا اهدمتعا

 اهب موقت ينلا تاضافتنإلا هذه ةدح نم فيفختلا

 نراوت يف ريبكلا لالتخالا دؤي حلو .ةباشلا لايجالا
 نع لايجالا دذه ينت يف ودعلا حلاصل ىوقلا

 بادغ فو .لالتحالل ةيداعملا اهتاكرحت ةعيانم
 قيض قاطن ىلعو ةدودحم ةروصبي الا .ةحلسالا
 ةيجيتارتسا عابتا يلا ةباشلا لايجألا تلوحت .ادج
 ةايح ليوحت لجأ نم .نيكاكسلاو ةراجحلا
 ىلا مهئانسا ىتح نيحلسملا ةدياهصلا نيدطوتسملا
 لضصا وتم بعرو' مخاد انقل

 ىدلا باهرالاو عمقلا لاكشا عيبمجح عفتت ملو

 ةدضاملا ةلحرملا لالخ لالتحالا تاطلس هتسرام

 ماعلا ذنم اوبذعو اونجس ينيطسلف نويلم فصنر
 .(ىحرجلا فالاو ءادهشلا تانم ىلا ةفاضا . 17

 قيرط ةعباتم نع ةباشلا لايجالا هذه يمت يف
 لابرا ةلاح يف ودعلا عضول درمتسملا ةهجاوملا
 اهتلذب يتلا تالواحملا عبمج علطتسن خل امك .ةمئاد

 روعشلا يمانت عنم يف ةينويهصلا تاطلسلا

 بايبشلا فالا تارشع لاقتنا قو ةيبطولا ةيوهلاب
 لالتحالا دض ىلعفلا لمعلا ةلحرم ىلا

 نيلوؤسملا عيمج ىدل هب ملسملا نم تاب دقل
 ىناكسلا دوحولا ممضه ىعاسم نا ةنياهضلا
 هيش ارما حيصا ةلتحملا يضارالا يف يبرعلا
 لاقتنا نم ةيدج فواخم ٌرربت تادب لب .اليحنسم
 ىّضارالا لخاد ةداسشلا لابحالا ىلا درمتلا ىودع

 ىتلا تامولعملا نم ريثكلا ةمثو /١154. ماع ةلتحملا
 فواخملا هذه نم لعجتو لالتحالا تاطلس ىلا لصت
 تانلمعلا نادعا ديازن عم اصوصح .هعفاو هكينح

 ةلتحملا نيطسلف نم قطانملا دذه لحاد ةيركسعلا

 ءادعلا نع ريدعتلا ةمغن دعاصتو .ىلوا ةهج نم

 لكش نم رتكا ربع ةينلع دروصب ينويهصلا دوجولل
 .بولسآو

 ةيجراخلا رسيزو نايا ايآأ عروتي مل كلذل
 قد نف لمعلا تزح دداف دحاو قيانسلا ىنودهصلا

 نايكلا لوصو نم ريذحتلاو .رطخلا سوقان
 كسمتلا ىف هرارمتسا لاح ىف ةتراك ىلا ىنويهصلا

 1 . ةزغو ةيبرعلا ةفضلاب
 ىلا ةنياهصلا ةساسلا نم هريغ عراس اميف

 ناكسلا ددع ديازت ىلع ةيترتملا جئاتنلا نم ريذحتلا

 هحلضم تراسا نيح ف ةعفترم ةريتوب برغلا
 تاعقوتلا نا ىلا ينويهصلا نايكلا ىف ءاصحالا
 نم 7.5 نولكشي فوس َنيينيطسلفلا نا ىلا ريش
 رم لقا لالخ ليتارتسا يف يلامجالا ناكسلا ددع
 : .نمزلا نم دوقع ةثالت

 ءالؤه ىلع نودري :ىربكلا ليئارسا: راضنا نكلو
 ىلع عجارت وه: برغلا ةحلنصمل عجارم يا نا لوقلاب
 نم الدب نوبلاطيو .اهسفن «ليئارسا» دوجو باسح
 لكس ياب «ليئازرسإ» ةرداغم ىلع ترق ءاغراب كلذ
 ةيناهن ةروصب لبقتسملا نامضل لاكشالا نم

 يناكسلا عقاولا عم لماعتلا ةماود طسوو

 تاضافتناب هدوجو نع ربعي يذلا ينيطسلفلا
 .ةيقيقح ةمزا ينويهصلا نايكلا شيعي .ةلصاوتم
 ءادبا ىلا غ وزتريه ميياح ةيروهمجلا سيئرب تعفد
 امف .ريضم ةمزا اهنا ..ليتارسا» لبقتسسم ىلع هفوخ

 يتلا لولحلا عيمج هيف وديت تقو يف .جرخملا وه
 !؟ ةليدحتسم هدش نابكلا اذه ءاقب نمضت
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 "لآ ربا يف تامأذغالا دياز از ولف ودام“
 يوهاجم «ةمظنم اهردصت يتلا , ةيزحلاب نارا «ةرييس نظ ةريخالا"دادعألا

 عمقلا ديازتينع ثدحتت نازهط,نم ريراقت تلقت .ةيضراعملا ةيناربيالا ؛قلخ
 قيضرافللا يف ذفنت يتلا تامادعالا مظفن نا تركذو..مادعإلاو لاقتعالا تالقحو
 نوناقلاف :ءاضقلا ىلا ددوع و١ همكاحم هيا رلؤد.نم منن..نييسانسلا يلقتعملاو

 يف يرجي ام يف :فيخملاو .نييئاربالا رئاصم نوررقي نيذلا مه يلالملاو :بّيغم
 نوضرتتيو ةفلتخم لئاستؤب مهبيذعت:يرجي نومدعب نيذلا نيلقتعملا نا :اريا
 مهضعبوااقنش وأ ادلج توللا ىلا نوقاسب مهنا نم مغرلاب .ةيئاسنا ريع ففاولا
 .ببيذعتلا ثحت تومي

 ال ,ددحلا ةاغطلا .نِم ناربا ذاقنا ةيلوؤسم نا' :ةيرحلا ناريا» تاقيلعت يفو
 ةيرحلا ىوق هيف كلراست نا يعن اقناو,.اهالحو:ةينآريالا ةضراغملا ىلع رصتفي
 ةيلوؤسف لمحتت يتلا ةيمالسإلا نادليلا اصوضخ .ملاعلإ .نادلب نِم دلب يبا يف
 ناب تلاقو .حماستملاو مدظعلا هخيراتو مالسالل ريوزتلاو هيوشنلا هاجت :ةريبك
 : ” + .ةراخإلاو ةقباتسلا نتلحرملا يف تديازت تانقا دعألا

 ف ردا اقفتيا لالخ نم بلع ا تنبع يلا + هينصاؤوةصخوأ

 '“ "ةفنللصلا 75و .هشتا +ن ' كارقطب ساق اوناتغأ دا ةكديملا ذاق دحا

 , هذه لجأ ِِص اواهيخ نيذلا رربا قاك,لامشللا ةهيحنم يؤ يهارك فيلج - ىمارف ليضفا يعل نيدشل

 ةيبوعلإ ةغيلطلا اهتفتشيبا ىرحا تامؤلعم نتامولعللا ددق هحص ررعي اممو
 دحلابهنا ساقتساب ىلع ٠ ثانيلعافو ةينببايس تادايف عورشملا اذه:ىنيتتسو ,ةلبقملا !ةيناثلا ىلع مادقالل تورتب ىلا ستلبارط ةددرقلا ةرتفلا ُِق هنع نالعالا ئرجيس ًايسايسو اتننطو انعورشم كعب ,دلاخ نم هقدرط َِق ناكو ٠ انهن هد اوي ىلع 0 ندوطخبي طيرخم .يمارك ١ نشح جيشلا ةينانيللا ةيروهمحلا ينحفم نآي.ٍديفت ٠ م ددعتم ةينانبل رداصم نم 0 ا م

 ٍقاقع [و دن يدك قا .ةلاو ققاطم ىردلا رواصق لاؤقت امك ةةابيتنالن تفلملاو ناك يمارك نأن» هلوق فيضيبؤو . ةيروتسدلا هتاسسسؤمو ةتدحولو . ةنيرعلا ناديل 8 ْ .هلالقتعماو هتداسس ةداعتساو نان ديحوت يف:لوبقملا هب وهل ,لايتغ اوه - تي ا ل اا
 وه ىدافتاذإ . ,عئاقواو تايطغم نع ينبقو عنقم ؛ ااهارك ٌلاتْغا يذلا 59 ,ةرهاقلا اولفقنل لحلا اولاذغا .دولاتغا نيذلاو ةينطولا ةدحولاو:ةدايسلاو تاحالصإلا قافتا ءاغنلا نام .توربي ىف لبق يذلا مالكلاو .هؤيفنت هاجتا ف قشمد#:تطغض قكويكت ا يمارك روضدي يذلا قافتالا نالعال تورين ذيصخن ناكو هسحبرشق يذيإ ةرماقلا قافثا :ءاعلا يتاداضت اًهلالخ نم يمارك لواح, يتلا هتلافتسا نانقتلسي, قتال, سيفرإلا لواخ#بب رووح نيشينر عما قافتا ا لصوت: يف
 . :لبقتسملا قيرط

 : ٠
 ١

 لحلل | ةسانر ىفا1غارفلا ءلظ ىلإ عاراش يذلا !يمالسالايءاقللا# ىلع ةيروس بضغ الافتغ ! يمازك لايتغا ناك اهل ,ةدوشيملا تاظالصألا يئارو نه قيحاسويغيل : وه كلذادكؤي امو ؟ .«ةرهاقلا قافنا, ءاغللإ ىلع عقوي.ال ىتح هنلاقتساو. .تورسببؤ يذلا مهافتلاب هلالخ: نم روقاسي يننا روصتا ىعيسم يدع : تاجا + اذامل ::لثس ٠ ةنلعيس ناك, يذلا ةيروهمجلاسينر عم قافتالا عييقوت يمارك الاتغ ا .ناذللا امه انو .ةرئاطلا,ف نوكت ةرفس رثخا ددهو «بولسا رخا اذهب ديشر لاقو درئاطلا يف ةاتدحب منل 50 ىلع ةلوؤسملا ةشانيللا عخارملا ىعتت .ىقاسسلا اذه قو مب :كوجرا ىدنفا ديشراي : هلال وقم ةناقدصا دجا دءاج ةرّياطلا ْ .195ة:هاع ف عقو يذلا قافتالا باززع ناك" ةنإو ئمارك دينشر دعض نا موف هنا, . 37/57/١7 يق اهاقلا ىتلا:ةعمجلا ةبطخ ْف 0 ميييب شاويهخلا اذهيف يرجاام,ىلع ددعي وا بيرق نم قدلعتلا ىذافتو.. باؤنلا (١ ذلاج نسح خيشلا!ةيروهمجلا يثقم وه يناقلا يمالعسالا عجوملاو ها نسلجم ةسلج روضح يمالسنالا ءاقللا باونو .نيرخالا ءارزولا دظعمو
 نانيبل.ةدخو.فدهتسي لادتغالا نا ولع ندشت ايافخلا ىف اهلؤوقادن ىيرتجي ىنلأ ظ نب لكتب نادل يصل هيف ويست يتمارك ناكأ يذلا  قاقتالا عيقوت يل ديالا | ”تامولعملاو ..هتدحأو ىلع ًاصيرح ناك هنكل :اذلبلا قشل,هبلق يفام,لاق ول, يمارك ١ ديوب داوهو ةرهآقلا قافتا ءاغلإ رارق عقو صحنلا نا ىقبيو ,ةلاكولاب ةمؤكحلا ناو :لضاوتيس قيقحتلا ْنا.::يضاملا عوبسالا.ف نلعي ليمجلا سيئرلاو /ةسانرب لصحلا ٌميلس روتكذلا:فيلكت للا ةيروهقتجيلا سيئر اوعفد امدنع,ةموكخلا

 ديسر ةةموكحلا نبينر لايتعا نا قع اقفتاناينادسل نايحؤورب ناعجرم



 ف ةيوجلا ةحالملا ةكرح ليعج يذلا
 ايلمت و داصملا تركدو هددودحم راطملا

 .ةيملاعلا ناريظلا تاكرش جظعم ناب
 فناتست مل .اهنم ةزرابلا ةصاخ

 توريب اكو ىلا و رم اهطاضق

 ولف قطاف هس

 .اومحاه اهيلتاقم.نا .ةضراعملا ةينارنالا

 دعاوق ثالث !يضاسملا عوبسالا لالخ

 هفطنملا يق يئاريإلا ماظنلل ةيركشعا
 نا .ةمظنملا تلاقو .ناربا نه ةبيرغلا

 رساو ايدنج ١8:لنق يف اوحجن اهيلتاقم
 ينم رشغ ةسمجو دعاوفلا ىدحاا كاف
 3 .ةيودح

 0 ةواوبملا تقتنتلا عاري .ييرقت راو

 ماظنلا تاوف زم ٠٠١ يلاوح
 يناريالا

 1 كراعصو تاهجاوم ةدعاو اوحرجو اولتف
 ١ ,يضاملا عؤبسالا ةياهن يف ؛ةيماد |

  7ِق تتطسم مشتل قا درعو نيدحللا
  3درو نمي نلعت تتابو ة ةريبخالا ةنوألا

 اسهدلناقم نيب كراتعم عوفو ةيموي

 ريو يباربإلا حاطظتلل ةقياتلا تاوقلاو

 نم ةققوم ىلع طالبشتج رضا دقو .طالبنج
 ."بازسلا رود بعلي يذلا ينيسحلا.

 ءازو: نم ,ليمجلا عم, نواعتلاب امهتم
 قيشمد رهظ

 تحت ,ندع ْف مكاحلا ينميلا يكارتشالا
 هفدهلا نا ادب ؛ئضاملا ةمكاحم» ناونع

 0 يف هييعم زومر غم ,تاباسح هيفصت هيم

 "تارايح دن دشت هنم رتثكا .بزجلا

 نشماه وإ اع ددرنفو يثمتلا عسصضولل

 ساطعلا ركن يبا بااحادش نا رميوملا

 ىلع لدت ةيسفعلا ضيبلا علاس لبعو

 ! حييبطت ةنحاشم تاروطت نم انمهفوخ

 0 ولواحت ينلا ايس هسا | تالداعملاب

 / .يناثلا نؤوذاك هتراك دعي اهيءابسرا

 .يضاملا 15/5 ماع نساني

 ا زن ونا
 مر ب 1 قا هع

 مدل دل هفضلاو بزعل ناكسلا 1

 هيلو كارت ل برحلا نيتيتر

 ب ن1“ لالا 11111 2

 ّْ برغتلا يعل لك .يظاملا عوبسالا

 دسنع يسع عيرجس

 1 يذلا ءاضحلا 5 لاحملا نمو

 | "ردع نا ىلا راشا 190:ماع. يف يرجاا
 1" ل ةرخو هدا 8 بوسي .اقلسلا#١
 ةميسن دكه 1 8 ةدناح

 م .

 .يفئاط'عباط يا هقيقش لايتغا ةيضف

مك . عجاز د نم .هةمش نوطرلا ١ اذه 83 0
 ا ه

حام نأ الكتاب دما و "ايتو جيت
 ٌا د

 دادنما كتساب بكترت خانا نم مك ةهيرجلا اهنبا لئاف عقوب امناكل كني

 :انيج دزوتلاو :دّره ةيرحلاو .ةرم نيدلا مسان.ابيلجتم تاقرألا
 رخآ ينيميلا فرطتلاو [ ,١

 هيدا عيبارشلا لج اهنتانن دلع ةةعاملا لماؤعلا نت تخنح
 اقح لاضنلا ناك اذإ و..لاضنلل افدارم نوكن نا نكمي الا باهرالا نا كلذك
 اهبناما نا بوعشلا هم غفادت  ايريهمامجا الا نوكي الو اعورشم
 دركف يعلت ديعتتطب بتاهرالا راق .اهفوقح ع وولي ىلا قتال و .اهاناصفقو

 .بوعشلا .فادها قيقحت بجحاو هسفن ضوفتنو : يريضامجلا لاضينلا

 درتاكرو داؤقو ودعلا ىلإ ال .دازرفالا .ىلا هجوم يدرف لمعي
 ريييسا نماديل تمعز امهم - اهيلا ركتري ددعاف ال ءي وضوف باهرالاو

 كلميو .ههجوي نمرما الا  ةيروت وأ ةيموق وآ ةينيد وأ ةيدطو وأ ةيركف
 .هقادها راتخيو .هل ططخيو .هحيتافم

 انغمف لحادلا ىلا شره ,هياياع بيسح ةهيجون .رمالل ريخرمةوإ اده نمو
 ىقيدح كده يأ مهؤاعلا ىققحي ال دارفا ىلا وا! .تانرحلا ىلع ًءاضقو

 مهنآب برعلا ماهتا ىف مهسسا يذلا دنسا ماظن نا .نذإ .بجع نهآ

 يولا بسفاوم .انؤزرونو نانقلو ةيروش ىيبامز# نم درست اهيبو ن ويئانهرإ
 .هةط ضاينر ينانبللا يفاحصلاو .راطيبلا نيدلا حالص لضانملا لاتغا
 ذاف « رثك مهريغو .يلادكلا باهولا دبع ركفملاو .ظالبنج لاقك ليضانملاو
 يار نع ردعي دلق لك حيطحتو .رح توضص لك تاكشا ىلا ةنلسسو باهرألا

 رح
 ةيروت ةليسو باهرالا نآ ةهارشي نلعي يبيمح ماظن نأ بجع نمأ

 ىلع برحلا 8 و..نارفا#لق ميركللا يبا وص !عسارخلا ايهيراغ” ةبيمااتا:
 و ينويهصلا نايكلا ىلا هدي دمي يذلا تقولا يف ,ةينودهصلاو رامعتسالا
 تال ىتح “؟ رمان و ماليسالا ددرب ام ريغ ىلع .اكريفا : ناطيشلا ودعلا»

 ملاعلا رظن يف اهدارم .ةيفيفح نارهط ٍِق يل الملا دوس ام لوطل .حالسالا

 ٠ دقحلاو بصضعتلاو باهرالل عمجآ

 بوت يف .ىبرعلا برغملا ىلا تاهرالا دّتمي نا ,اذه دعبل . بنجع نم

 تربع امالقا تكسبل .رصم ىلا لقتتي ناو درم ةيروتنلاو .درم نيذلا

 ؟ اهتارآ نع ةحارضن

 يلايريمالا .ربكالا بانهرالا براحي الو .ءافعضلا ةليسو باهرالا
 رمامجلا رابتعاو .يبعيسلا لانضنلا شتركي#ونم ديرمي الإ .يفودهصلاو
 .تالامتحألا لكو عادعالا ةهحاوم ىلع ةرداقلا دديحولا ةوقلا هرحلا

 نأ نم نبحا مهنا ؟ راعشلا اذه عفر ىلع باهرألا ةداس ؤرجي لهف
 ربكالا ةهودع ةنرحلا نأل :مهيوعشلاةيرح ةمنسا وحيتب

 .ةمداق ةيرحلاو . داهظضالاو فسعلا غلب امهم ةرح بوعشلا .كلذ عم
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 :ةيفاقد يلوي ف يكريمآلا نميئرلا
 ناملالا ءبلاضتف ليقنمت ةلواحم

 الفتعم 1 و احيرح "1
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 مليفلا ناونع ةنخاس اهبحي ضعبلا
 فورظ ف ترحتنا يتلا ورنوم نيلرامل ريهشلا
 نا تءاش ةضحملا ةفدضلا لعلؤ .ةضماغ

 سيئرلا ةماقا عم انمازرتم ينويزفلتلا هضرع نوكي
 يف طقف تاعاس سمخ ةدمل ناغير دلانور يكريمالا
 :ةيموجبلا نيلوب

 عيمج دددري قيلعت ىلا لوحت ناونعلا اذه
 موي مهتنيدم يكريمألا سيئرلا ةرايز ددصب ناملآلا
 نم مهنم .يراجلا وينوي / ناريزح ١١ ةعمجلا
 ال رخاو . ساق مكهتم ثالتلا تاملكلا دذه لوقت

 ,قلقلاب بوشملا نزحلا نم ع ون نع فشكلا يف ددرتي
 ؟ انامل

 عامتجا نم امداف ةيبرغلا نيلربل هترايز ليبق
 تعاشا :رابكلا عسسلا ةدعانصلا لودلل ةنقدننلا

 نا ددافم امالك ةينرقلاو ةيكريفالا مالعالا ةرهجا

 .ةماه تاردايبم ىلع مادقالا ددصد يكريمالا سدنرلا

 ةباثمي  نوكيس ةيبرغلا نيلرم يف هلوقيس ام ناو
 يسايسلا هباطحل ناو :« نيلرد هقدتو وا نالعا»

 ىلا ىتاب هناو ةصاخ .ةيتانتتسا ةبلود ةيمها

 لا ماعلا يهو .اهلها ىلع ةزدزع ىركذ َِق ةنيدملا

 .هنرايز انقبس نيترايزل اجيوتتو :اهسيساتل 0

 .نارتيم اوسنارف يسنرفلا سينرلا امهب ماق ىلوالا

 . ثينازدلا ايناطيري ةكلمل ةيناتلاو

 نيد تاينمالا ترهدزاو لامآلا تسشعتنا اذكه

 ىلع يبنرعلاو يىفرشلا اهيعطاق يف نيلرب ينطاوم

 .ناغير تاردابم عامسل اقهلتم ناك عيمجلا .ءاوسلا

 ف ةحلا ١ ةماسندإلا

 ةناوب لصفت ينلا كلت طقق تاوطح اهنا

 ينلا ةناطخلا ةصئم نع ةينحيراتلا غروبندنارب

 فلآ نورشع .يكريمألا سبيترلل اصينصخ تديبش

 ةصنملا ماما مهدعاقم اولتحا يكريماو يناملا نطاوم
 ةهحوملا توصلا تاردكم نم ديدعلاب تحض ىلا

 تومله يباملالا رايسنتسملا دهنم دقم ِق ندركسعلاو

 اوقتلا .نكييد دراهرنيا ةيبرغلا نيلرب ةدمعو لوك
 رظنا تدك .يسنان هتليقعو ناغير دلانؤر لوح

 اهيف غلابملا ةيلافتخالا رهاظملاو دوجولا ىلا فغشب
 نيب صقانتلا كلذ لك فصو ناكمالاب لش لءاستاو

 يف ناكملا اده نم ديعب ريغ ذإ .قلقلاو ةنيئنامطلا
 نيلري ةنيدم تناك وينوي / ناريزح ١١ عراش
 نبب ةيراضلا كراعملا تناكو .ناكربك يلغت ةيبرغلا

 نيرهاظتملاو نمالاو ةطرشلا تاوف نم فالا دريدنع
 ضيرعلا راعشلا ناكو .اهاسقاو اهدشا ىلع ناملالا

 اننا لوقد ادساسس ايزحو ةمظنم ١ جف هنعفر يذلا

 ناعيزر هةينانسل ال لوقت

 اهؤامسس تديلت ينلا هةتبدملا ءاوجحا تبئاك اذكش

 ةيبرغلا نيلري ناعير. ةسايسل ال لوقت انتساقتس فرحو ةهمطنم ١2
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 ىكريفالا سسئرلا مدت امدنع :داوسلا هكلاك حودعب

 يدرف نالخا .لكمحي وفو.ةفاظحلا ةحضنسف قل
 سانلا لاما نم ءىش ةملكلا يف نكي مل موعزملا

 ىلا نوعمتسي مهو نيمهاس سائلا ناك مهتايدمتو
 ىلع هتاطارتساو هيانلط قودحو ناعيز :تاخريق
 لاعت» 1 ١.فوشنايروغ ليئاخيم ينايقوسلا ميعرلا
 .فوشتابر وغ ليئاخيم ماعلا ريتركسلا اهيا انه ىلا
 رادجلا دطحو انش ىلا لاعب .هباويبلا ددهق حيشاو

 ةيرحلا مسقي امناو اهدحو نيلري لصفي ال يذلا
 اضندا

 ةدرادلا برحلا نرد
 سفلو :رادجلا .نعو يادجلل اباظطح ندا ناك دخل

 تالاح يف اهعباصا قرثحت ىتلا نيلربل انالعا

 هيران تارابع قالطا ىلا راضي امدنع مالالاو رتوتلا
 نا ددرت نود لوقلا اننكمي و .ةلو وسم ريغ ةيبنافحو

 ع وزدلا هذه لك دكؤم وحن ىلع خهفي مل اذه ادحا

 ةدرانلا برخلا نارين نع لاقعلا كفل ىكريمالا
 ةدناكما ىف ةديازتملا ةدعقاولا لامألا مغر .اددحم

 ةيوون تايوست ىلا نطحشاوو وكسوم لصوت
 يل ودلا عصولا دندهب اهبابس نم .هلوفقفمو هلويقم

 تاقالع لدن نواعتلاو ههافتلا تاقالع لالحإو
 .ةقثلا مادعناو حداصتلاو ةعبطقلا

 حلاصم ىلا ديتسي ايزازقتسا اباظح زاك دغل

 ىلع ركعتيو .نطنشاوو نوب يف ةيراكتحالا ةيلفالا
 يناملالا نيميلا رئاودو تالارنجلا تاحومط اياقب

 - ماما" ندلتطات خاتحطتاأت 9

 فطاوع هيواتسابب عروبصت ليسرتسو :ةيماجننالا
 .اهلاماو اهمومهو ةدناملالا ةمالا

 نود هسفنل ذحاب يكريمألا سيئرلا ناك نيح

 سيراتم ىلا تلؤحت دق ةنيدملا بلق يف ةيسيئرلا
 .القتعم الا/ و احيرح 51/ ىلا تداق .ةبقيقح كراعمو
 تمطحتو ..تل داهانكلا نم ردع ِق نارتسلا تلعنساو

 ءازجا تلزعو عيبلا تاعّمجمل ةيجاجزلا تاهجاولا
 .ناغير ةصنمي ةطدحملا ةقطدملا حومع نم ةعساو

 ةرزنجملا تارايسلا بكوم اهكلسي يتلا قرطلاو
 دحا ناكمآب نكي ملو .صاصرلا اهقرتحي 2 ينلا
 تقلغا يىنلا عرببتبورك ةنبدم ةرداغم وا لوخو

 ىدم ىلع ندقيقدلا يرحتلاو سشيتفتلل اهونطاوم

 اهءانثاو ةرايزلا لبق مايا

 ناداوب قلفي ناطخ
 ةيبرعلا نيلرب ف ىرج ام فصو ندا نكمي له

 يكريمالا سينرلا نا ةينات ركذتنل * ءيس ملف هئاب
 نا ىلع 47 ماع ىلوالا هترايز يف صرح ناغير دلانور
 ةيقرشلا نيلرب نيب لصافلا دودحلا طخ همدغبي اطي
 لاجر نم عمسمو ىارم ىلع ةيبرغلا اهتقيقسو
 ةدطارقميدلا ايناملا يضارا يف دودحلا

 ةئاون ىلا ةباطخلا ةصنمب مدقت دقق درملا دده اها

 تاطحم نا دبكاتلاب فرعت نطنشاو نا مغر

 تناك يتلا ةيبرغلا ةيناملالاو ةيكريمالا نويرهلنلا
 ةلئاع لك ىلا هنودب وا نذاب لخدت ايح هباطخ لقنت
 سسانلا رعشب امهيلك و .:ءادعأالا دوحالا ىدلود ْق

 دءانب ريغ تاقرصت نم نوديحولا نوررضنملا مهباب
 .ةيناملالا تاقالعلا ىف دمعتملا ريتوتلا تايلمع نم وا

 نا نولوقي مهنا .ةيلودلاو ةيبوروالا ادكو
 لب رادجلا ليزت ال ةنابرلا تاباطخلاو تاحيرصتلا
 قلغت لب .ةباوب حتفت الو .ةبالص رثكا هلعجت
 ةنهارلا ةيوقلا عّئاقولا نم قالطنالا نابو .تاباوب
 يش ةيناتلا هيملاعلا برحلا اهنع تصخحمت يملا

 مهافتلا ةلاح ريوطتو عيسوت ىلا ةيلعفلا قيرطلا
 .ةيقيقحلا اهحلاصم ةمدخ يلاتلابو .بوعشلا نيب
 ىلع ايوروا حتف ةعيرد تحن رحا رابح يتا را دا
 ال ةديدج برح عالدنا نود انكمم نوكي نل .اهضعب
 لئاقلا يارلا احيحص حبصي اذكهو .رذت الو يقين
 هس وملف تامدح مدخت نا نكمد ال ىدهك ةسادسس نا

 ناملإالا حومغل ةرشابملاو ةيمويلا حلاصملل

 نيديوروالاو

 نا ءايشيتسا نود تقرتعا ةيبرقلا انيناملا فحص

 امفدنع ءادعضلا تسفنت دق نمالاو سلودلا درهجا

 تاءارحا دهست حل ةبيدملا نا فدضتو نطستاو

 يىتلاك .ةنس ا/١6 غلابلا اهرمع ةلبيط ةددشم نمآ

 ةرئاط تناك ءاسملا يف و .يراجلا ناريزح ف اهتشاع

 ةنرايضلا كراعملا ناربد نكل .اريتك تدعتبا دق ناعيبر

 اهلك نيلرب ءامبس ف ةعقترم تلظ

 '-_١ جكحكن كلل تن ارمح ططاع ملك ك8
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 ع وع دعوا هنعسوسو ا وودوس» واع

 ناريرح نم رشع عيباسلا عاش نكي مل
 دوفولا ىنيم ىف ايدابتعا احايص يلاحلا

 ةفاقثلاو ةبيرتلل ةيملاعلا ةمظنملل عباقلا | *,

 ةرشع ةتلاثلا ةعاقلا نآل كلذ ..وكسنودلا. مولعلاو

 ةودن حايصلا كلذ ىف تدهش دق يلودلا ىنبملا اذه يف

 تايصخش اهيف كراش .ةيمهالا نم ريبك ردق ىلع
 ةعوضوم لوح ةيبرعو ةيبنجا ةيفاقتو ةيسايس
 ىل والا ةظحللا ذنمو .«نارباو قارعلا نيب حالبسلا»

 جروج اهسيئر ددش ةودنلا هذه لامعا قالطنال

 ناملربلا وضعو قباسلا ينوغيدلا ريزولا .سروغ
 ةقطنم يف مالسلا لالحا ةرورض ىلع يلباحلا يسنرفلا

 يف قارعلا وذح ناردا وذحت نا ةيمها ىلعو .جيلخلا

 تاءادنب ىلغ ىرخا ةرم اددشم .مالسلاب لوفقلا

 يف ةيبرعلا ةموكحلا اهتقلطا يتلا ةديدعلا مالسلا
 ةئأ نارهط ةموكح ذختت نا نود .ةيلود ريانم ةدع

 برحلا ليتف عالدنا ذنم .ةلئامم ةيملس ةردايم

 تايصخشلاب صغت ةريبكلا ةعاقلا تناك

 ةصنخملا ىلعف .ةيلودلا ةودنلا هذه لامعا يف ةكراشملا

 يئاج ىلا كانه ناك رمتؤملل ةيسيئرلاو ةيمسرلا
 ةيعادو يدنلريالا ركفملا نم لك سروغ جروج
 حاتفلا دبع روتكدلاو .ديارب كاج فورعملا مالسلا
 ثتوحدلا دهعم ريدمو رهزالا ةعماح لثمم تاكرب

 ريدملا نع لثمم ىلا ةفاضالاب .ةرهاقلا يف ةيمالسالا

 نم اما .ودماأ راتخم دمحاأ وكسنويلا ةمظنمل ماعلا

 اذه ىف شقانتو عمتست تناك يتلا هوجولا زريا

 .ةزعم وب ريشبلا ؛يلزرفلا الوقن هدأ نومير : رمتؤملا
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 يماتخلا زايبلا لع عيقوتا ةمئاقو رمتؤملل قربب قبلا اسما راثتسم يكميارك
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 ةررذ ةدسادس ناسف ةدغ ءامسا كلا
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 177 131 ييبانلا لوعبسم . :سلاقلا دمحم

 نييسايسلا نم مهاوس تارشعو .اتلاب لوب .غيِر
 لودلا يبودنمو نييسنرفلاو برعلا نيفقثملاو
 .وكسنويلا ىدل ةيبنجالاو ةيبرعلا

 تايصخش ةدع رمتؤملا اذه ةماقا ىلا .دعد دقل
 لامعألا ماعلا ميدقتلا ُْق ءاح امك .ةيركفو ةدسابس

 دكا يذلا دايص دمحأ ديسلا ناسل ىلع رمتؤملا اذه

 ةماهلا ةيلودلا ةمظنملا هذه ىف برعك نحن, هنا
 :..ةودنلا هذه يّيحن نا الا انعسي ال مالسلل ةاعدكو
 رمتؤملا سيئر سروغ جروج ديسلا ميدقتب ماق مت
 ةفورعم ةعمال ةيسنرف ةيصخش» هنأب هايإ افضاو
 .ةيبرعلا ةقطنملا عاضوا ىلع عساولا اهعالطاب

 ينامآ نم اهنماضتو اهفطاعتبو .ةمئادلا اهدوهجبو
 ديسلا زكر دقو .«ةيبرعلا بوعشلا تاحومطو
 لامعا اهي حتتفا يتلا هتملك يف سروغ جروج
 ةيناريالا  ةيقارعلا برحلا نيب ةنراقم ىلع رمتؤملا
 لالخ نم الصاو :ةيناتلاو ىلوالا ةيمللعلا بورحلاو
 ًاجرعم .رئاسخلاو ماقرألا مجهح نايب ىلا ةنراقملا هذه
 رود لعو .برحلا هذه رارمتسا ةروطخ ولع
 .برحلا هذه فاقيا ىلع لمعلا يف ةيلودلا تامظنملا
 نال ءوكسنويلا ةمظنم يف انه عمتجن اننا» : لاق مث
 نبب مالسلا ةلاسم عضت ةملودلا ةمظنملا هذه

 .«ةيسيئرلا اهقيثاوم نم ةدحاو نادلبلاو بوعشلا
 لفاخملا ىف ةيملسلا قارعلا دوهج ىلع ىنتا مث
 تاقاط قزنتست يتلا برحلا دذه ءاهنال ةيلودلا
 .ةقطنملا

 ةعماج لثمم .تاكري حاتفلادبع روتكدلا اما

 .مالسلل ةيعادلا مالسالا حور ىلع دديش دقف .رهزالا
 يمالسالا نيددلل يسابسا ماوق «مالبسلا» ةملك نأل كلذ

 نم ديالو مالسالا تازكترم نم لاعق زكترمو فينحلا
 فقؤو ىلع .هتاذ حالسالا تاقلطنم نمو .اعيمج لمعلا

 خيشلا اهحرط يتلا اهتاذ راكفالا يهؤ .برحلا هذه
 يتايفوسلا داحتالا لثممو ؛(برغملا) يساقلا دمحم
 .اقلاب لوي يسنرفلا قفاحصلاو .وكسنوبلا ةمظنم ف
 ضافا دقف ةفرزعم ود ريشملا يرئازجلا يسايسلا امأ
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 لجاع ءادن عيقوت ...كريي كاج

 جيلخلا ةقطنم يف مالسلا ةرمشا ىلع هتملك يف

 هنف عقو يذلا مهقلا عاوس ىلع اددستم يبرعلا

 رطن ةهجو ىنيت يذلا يتنوم ناسنف .قرشتسملا
 يف هل ةملك يف عيمجلا ناجهتسا راثآو ةتنعتملا ناريا
 تاحورطلل ماتلا دزايحنا اهيف حضتا رمتؤملا اذه
 يذلا وهو هيلع دعبتسمب اذه سيلو ,ةيناربالا
 ءاج دقو ,ةينيمخلا راكفالاب ايدتقم ,همالسا» رهشا
 يف يتدؤم ناسنق تاحورط ىلع ةرعم وب ريشبلا در
 مهشلا ءوس ىلع ةزعم وب ددش ثيح .يقدقحلا هناكم

 ام امامت نوسني نمم هنارقاو يتنوم هيف عقو يذلا
 محالسلا تاحورط ادبا نوركذتد الو ةقطنملا ف ىرجب

 اما .ىرخاو ةنوأ نيب قارعلا ةموكح اهحرطت يتلا
 ىدل مئادلا قارعلا لثمم جاحلا زيزع روتكدلا
 .يتنوم تاحورط ىلع رخآلا وه بقع دقف وكسنويلا
 ةيملاغلا ةمظنملا ىدل ةيبرعلا ةعومجملا نا ىلا اريسشم
 :رمتؤملا ناقعنا تدنا دق حمولعلاو ةفاقثلاو ةيبرتلل

 رمتؤملا داعيا وه يننوم فده ناو .مالس رمتؤم هنال
 ةيصخشلا در ناك اضيا اذكهو .ةيملسلا ةفادها نع

 .يسافلا دمحم ةفورعملا ةييرغملا

 نا ناهذالل داعا رمتؤملا سيئر سروغ جروج
 نآو .مالسلا ةيبار تحن دقعني امنا رمتؤملا اذه

 ىلا ةيقرب هجو دق يكسيارك قياسلا اسمنلا راشتسم
 زيركفملاو نيدسايسلا دوهج اهيف ئيحي .رمتؤملا اذه
 ةقطنملا يف مالسلا لالحا لجأ نم هلامعا ىف نيكراشملا
 هحرط يذلا هتاذ أدبملا وهو .برحلا هذه فاقيباو
 ىلع ددش يذلا .ةنملك ف وكسنونلا ماع ريدم لتمم

 ىلا هتوص مضدن ويمأ راتحم دمحآأ ديسلا نا

 برحلا فقويو .دالسلاب ةبلاطملا ةرحلا تاوصالا
 ةمظنم نا. ىلا اريبشم .نارناو قارعلا نيب ةرمدملا

 امنا مالسلا ىلع اهقاثيم خلا يتلا يهو وكسنويلا
 .«رامدلاو خدلا فيزن فقو ىلا ءادنلاب اددجم ردابت
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 رمتؤملا ىلا ةيقرب ايا

 ءادلل ىو م ورشملا

 تناك ةرابعلا دذه ١ تاراضحلا عناص مالسلا.
 نيايسابسلا نم نيثدحتملا هاوفا ىلع اريثك ددرتت

 نال ةاعدم تحبصا دقو .برغلاو بئاجالا نيركفملاو
 هماتتخا مت يذلا رمتؤملا اذهل نلعم ريغ اراعش نوكت

 :.نم لك هيلع عقو نايب رادضاب
 رييوج ليشيم
 نامتيقوش ريد ناجح
 اًنينغ فيإ
 ريموغ ايسراع اينما -
 كريب كاح

 فوكال كاج
 اوفود نلآ
 نويسم دور ميَسكم -
 ركفلاو ملعلا لاجر نحن» : نمضت دقف ءادنلا اما

 لاصتالاو ةيبرتلاو بدالاو نفلاو
 رارضتسا ءاَرِإ قلقلاو ىسالا قيمعي رعشن دإ

 هذه هبشست امو نارداو قارعلا نيب ةرمدملا برحلا

 هقحلت امو :يدام بارخو ةيرشب رئاسخ نم برحلا
 ناك نيدلنل قاقثلاو يداضتقالا ليقتسملاب رارضا نم
 .ةراضحلاو ةفاقثلا خيرات ف ريبك رود امهل

 هذه هيلع ىيوطنت ام كاردالا لك كردن ذإو -
 مالسو ةقطنملا هذه رارقتسال ديدهت نم برحلا
 لظ يف فلآتلا ىلا ممالا هيف ىعست تقو يف ملاعلا

 نيب راوحلا لالخ نم كلذو .ناسنالا قوقح مارنحا
 ىل ودلا نوناقلا ءىدانم ةاعارمو .تافاقتلاو ناحدالا

 ١ .بوعشلا نيب تاقالعلا يف ةلادعلاو
 ال مسالا اذهب ريدج ناسنا لك نأب نمؤن ذإو -

 هذه ءازإ لابم ريغ نيديلا فوتكم لظي نا نكمي
 .ءاغمج ةيناسنالا ريمضل ايدحت لكشت يتلا ةاسأملا

 تارارقلا نيب هباشت نم كلانه ام ظحالن ذإو

 ةدحتملا ممالل عباتلا نمالا سلجم نع ةرداصلا
 .ةيمالبسالا ةمقلا تارمتؤمو .زابحنالا مدع ةكرحو

 ةرورضلا ناشي ةيموكحلا ريغ تامظنملا تاءادنو

 نيدلبلا نيب.مالسلا رارقأل ةحلملا
 انعسو يف ام لك مادختسا يف ةبغرلا انودحت ذإو-

 يذلا مالسلل ىلعالا لثملا قدقحت لجأ نم لئاسو نم

 قاطنلا عتساو ديباتن ىظحب
 نايراحتملا نيدلبلا ةداق ريمض دشانن -

 نيب ةيبرحلا تايلمعلا فقو لجأ نم امهيبعشو
 ىلا ةحلسملا امهتاوق باحسناو .روفلا ىلع نيدلبلا
 تالكشملا عيمج ةيوستو ايلود اهي فرتعملا دودحلا

 كلذ ىف امي .ةيملسلا لئاسولاب امهنيب ةمئاقلا
 '  يلودلا ميكحتلا ىلا ءاضتقالا دنع ءوجللا

 داكخناب ةيلودلا تامظمملا ٍعيمج بتلاطنتو

 سلجم ىلاطنو ضرغلا اذهل ًاقيقحت ةلاعف تاءارجا
 سيرامب نام . .ةيضاخ ةدحتملا ممالل عيانلا نمالا

 يأ ءازإ اظقي نوكي ىتح ةيروتسدلا هتايحالص
 ريبادتلا ذختي يكلو .مالسلل ضفار فقوم
 قيرط نع عارصلل ةيملس ةيوست ضرغل ةيرورضلا
 .تاضوافملا

 فقوم ذاختاب عمجا ملاعلا لود بلاطنو

 برحلا فقو ىلع ضحلا امهناش نم ةسايس جاهتناو

 .اهيديقيصت نبلو
 تاطيارلا خحميسحو حلاعلا يجتتم بلاطتو

 ىرت يتلا تاعامجلاو صاخشالاب ديدنتلاب ةيفاقثلا
 ةعاشا وا برحلا رارمتسا ىلع لمعلا اهحلاص نم نا
 ةيعوتب ةصاخ مهيلاطنو .ءاضغبلاو ةيهاركلا
 مالسلا لجأ نم هتتيعتو ماعلا يأرلا

 اريبعت نوكتل تسسآت يتلا وكسنويلا بلاطنو -
 اهرود طيشنت ىلع لمعت نأب  ملاعلا ريمض نع

 نم .اهصاصضتخا تالاحم فق .اهتارداس ةقعاضمو

 .ةمهملا هذه زاجنا يف ماهسالا لجأ

 لفعلا لحاآ نم ةنحل ءاشنا انيناج نم ررقنو -
 اذه قيقحتب ةليفكلا ريبادتلا عجنا ذاختا ىلع
 .فدهلا

 نم ددعلا اذه لك هعقو ىذلا نايبلا اذه نا
 ةيسنرفلا ةيسايسلاو ةيفاقثلا تايصخشلا
 لجاع عءادنل يل وأ عورشم وه امنا .ةيبتحالاو

 يف .تاوئس عيس ذنم ةرمتسملا برحلا دذه فاقيال

 .وكسنويلا ىدبج نم قلطنت ةدعوت ةمهاسم راطا

 يف ؛ًادونب نم ًادنب مالسلا عضت يتلا ةمظنملا هذه
 مالخاو .برخحلا ران ءافطال .ةلحاعو ةماع ذدشاحم

 نيدلبلا الكل نمضي يذلا .ةقطنملا يف لداعلا مالبسلا

 اذه يف عيمجلا ناك دقلو .امهقوقح نيبراحتملا
 ىلإ ةيهادلا قارعلا ٍدوهحي .قيسم يعو يل يكؤملا
 ىلع ريبكو يسباسا دبكات لا رمتؤملا اده امو .حالسلا

 ةصاصرلا قالطنا ذنمو قارعلا نال .دوهجلا دذه

 امو .اهل ابلاط اذنا نكد حل . برحلا هده يف ىلوالا

 ءابضعا ىلع ةحورطم مالسسلل ةهفعيبراشم تلاز

 ًاءاهتناو ةدحتملا حمالاب اعدب ,ةيلودلا تامظنملا

 ناتج ل قف يتانص وا يبايس قات عمجم نان
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 ليئافور ليمح : ايفالسوغوب

 دقع .١!ةر,ا/ ناريزح ؛ يف” يموب لالحا و |

 ٍِق ءاصضعالا لودلا عريمج ةنجراخ ءارزو 4

 رحبلا ضوح ىلع ةلطملا زادحنالا مدع ةكرح , “|

 .ادييل .سنوت .نرغملا رئازحلا) طبسوتملا ضينالا

 ,ايفالسوغوي ءاطلام .صربق :نانبل :ةيروس .ءرصم
 رزح ُّق ارمتؤم (ةينيطسلفلا ريرحتلا ةمظفنمو

 رداصملا ةتفصو . .ةيفالسوغونلا يىنويرب

 ةكرح قاطن نمض عامتجا مها هنأب ةيفالسوغوبلا
 ..ماعلا اذه نم لوالا فصنلا لالخ رابحنتالا مدع

 بقارم ةفصب ي ويابميز ةيجراخ ريزو هرضح دقو

 مدع ةكرح ايلاح ساآرتت ينلا ةلودلل الكمم

 .زايحنالا

 رزج دنع اليلق فقنس .رمنؤملا نع ثيدحلا لبقو

 ةظوظحملا ملاعلا قطانم ىدحا يض ىتلا ٠ ءيدويرب

 ويلوب / زومت 19) ًاماع ١" ذنم ةمهملا تاعامتجالاب
 لوح قافنا لوا ابن اهنم قلطناامدنغ (( 5

 ..وديتو رصانو ورهن هعقو زايحنالا مدع ةسايس

 ؛١ةبملا/ تاريزح 55 515 ددعلا  ةييرعلا ةعيلطلا "5

 ةديدم لباقم ةريغص ةريزج ١6 نم ينويرب رب نوكتتو
 دريزج هبشل يبونجلا سآارلا يف ةعقاولا (هلويز
 يلامشلا مسقلل ةيذاحملا ةيفالسوغويلا ارتسا

 ينويرب) ينوريب يكيليف اهربكا .ايلاطيا نم يقرشلا
 مغرو:.(ةريغضلا ينويرب) ينوترب قام مج (ىربخلا
 ةلزعنم يهف .قالسوغوبيلا لحاسلا برق اهرئانت

 ف :يقالسوغويلا يبرغلا بونجلا ىصقا ف اهعوقول
 ةلقو اهرغصل ةنوكسم ريغو :كيتايردألا رخب يلاعا
 .اهنم ةبيرق ةمهم ىرخا ررج دوجو مدعو اهدراوم
 لحاسلا ىلا ةيفالسوغويلا ررجلا برقا يهو
 نما ةلآاسم ف ةصاخ ةيمها اهاطعا امم .يلاطيالا

 .قنيرام ناس) كينايردالا نم يبرغلا مسقلا ندم
 ةعانم نم كلذ حضتبدؤو .(الوب .تسرت ؛ايسينيف

 ةطيسولا روصعلاو ةيطنزيبلاو ةيئامؤرلا عالقلا
 .اهيف

 سيئرلا نا ىلا عجرتف ةميودسحللا اهتيمهااما

 ناكم نوكتل اهراتخا وتيت لحارلا يفالسوغويلا
 مامضاب تبظح دهف اذهلو .همامجحتساو هتحار

 تاليفلا نم ديدعلا اهيف تميقاو هنمز يف صاخ
 يتلا ةيصخشلا وتين تامامتهاب تهزرو .قفارملاو

 اهتاناويحو اهراهزآو اهتاتابني ءانغ ةقيدح اهنيب نم
 .ةصاخلا هتادحب قلعتت ةعونتم ءايشأو ةردانلا
 نيلوؤسملا رربكل ةصصحم ينويرن تلظو

 نوقف نيح .نيماع ليق ام ىلا مهفويضو فالبسغويلا
 ىلع عالطالل .حاوسلا ماما .دودحم لكشب .اهحتف

 .ةصاخلا هتادحو وددت تافلخم

 اداضف ةدغو ةدحا و ةملك

 ةظيحملا ةزاحنملا ريغ لودلا ةيجراخ ءارر و رمتؤم
 ةسائرلا ةئيه سيئر هحتتفا .طسوتملا رحبلاب
 فوسيوم رازال (ةيروهمجلا سيئر) ةيفالسوغويلا
 ضصوح لكاشم نيبد قدتولا طيارتلا اهبف دكا ةملكب

 جئاتنلاو .ىرخالا ةنملاعلا لكاشملاو طسيوتملا

 ريغ لودلا نيب نواعتلا تاقالعو راوحلل ةرمتملا

 لصفا ءاوجا ريقوت يف رحبلا اذه راع ةلطملا ةزاحنملا
 ٍِق تافالخلاو خزاتلا رود نا ىلا اريشم :ةقطنملا ْق

 رحبلا ةقطنم ف نواعتلا لقرعت يتلا يه ةقطنملا
 لكشب ةيلودلا تاقالغلاب ارارضا قحلتو .طسوتملا
 نوكت نا بحب مازتلالا تادلوا مها ني دحا ناو. ماع

 عرسأب تافالخلا هذه لحل ةمئالملا طورشلا قلخ
 ريثات نع يقالسوغويلا سيئرلا ثدحتو .نكمم تقو
 وه امك .طسوتملا رحبلا نمأ ىلع ةبملاعلا لكاشملا
 عقم نأ 5 نقف ,ةيناربالا  ةيقارعلا برحلا لاح
 رحبلا ى جراخ ايفارغج تناك نإو .برحلا

 ةيبلسلا نيل نس رظشلا مغ نكمم ال طبول

 .برعلا طش ءيطاوش ىلع يبرحلا قيوحلل عسوالا
 ادوهج لذبت نا رايحنالا مدع لود عيمج ىلعق اذهلو
 .ةيؤاتساملا ةيتازيآلا  :ةيقارعلا برحلا فقول ةيفاصضا

 نم ملاعلا ةاناعم ىلا هتملك ف فوسيوم قرطتو

 يميحجلا قياستلاو لودلا نيب ةحلسملا تاهباجملا
 ةسراممو .ناودعلاو ةوقلا لامعتساو .حلستلا يف
 ةيداصتقالا تاقالعلاو :لخدتلاو طغضلا ةسايس

 ديازتملا ةيمانلا لودلا عقاوو .ةنفاكتملا ريغ ةيلودلا

 ةبقع لكشت يتلا اهنويد ءبعو رخآل موي نم لكاشملا
 .اهومن لييس يف ةريطخ

 قتاع ىلع ةاقلملا ماهملا ىلا ةراشالاب هتملك متتخاو

 ريغ طسوتملا رحبلا لود ةيجراخ ءارزو رمتؤم
 مانقلل ةنسانم رمتؤملا داقعنا نا احضوم .ةزاحنملا

 يباجيالا لمعلا جمانرن عضول .مامالا ىلا دوطحب
 حتفو .اهنواعتو ةزاحنملا ريغ ةقطنملا لود مدقتل

 ايباضقلا لوح طسوتملا لود ةيقب عم راوح
 ةباقمي :كش يا نود .نوكيس امم .ةكرتشملا
 نواعتلا ةيوقتلو مزاتلا ةدح قيفختل ةمهاسم
 نم لمعلا تالاحم ىف ةكراشمو .ةقطنملا ىف ءؤاكتملا
 " ملاعلا يف نمالاو مالسلا لجآ

 رخرت يتلا ةيلودلا تارمتؤملا مظعملافالخؤو
 ىتلا ةديحولا فوسيوم ةملك تناك .تاملكلاب
 تاشقانملا ىلع دمتعا اذلو .رمتؤملا اذه ىف تبقلا
 تيدبأو ةدح ىلع ةيضق لك تضرع دقف :تالخادملاو
 .اهنآشم رارق ذختاو .اهلوح ءارآلا

 قوراف نإب تتدح يتلا دداشملا انينتشسا اذإو

 ةنضقلا ةشقانم ءانثا دنحملا دبع تمصعو عرشلا

 تمستا ماع لكّشب رمتؤملا ءاوحا ناف .ةينيطسلفلا

 .ةيعوضوملاو .ءودهلاب
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 دانون
 ماما ةحورطملا اياضقلا عيمج ثحب دعبو

 يف والا تلوانت , قئاتو عيرا هنع تردض .رمتؤملا

 نع نوكرتشملا اهيف ربع .طسوتملا ةقطنم يف عضولا
 .طسوالا قىرشلا ةمرا رارمتسسا بنسب صاخلا مهقلف

 اودكاو لح نود ةينيطسلقلا ةلكشملا ءاقب ةجيتن
 رمتؤملا داقعنا لجأ نم لذبت يتلا دوهجلل مهمعد
 ممالا فارسا تحت طسوالا قرشلا لوخ ىل ودلا
 .ةيتعملا فارطالا عيمج هيف لثمت نا ولع .ةدحتملا
 لثمملا ةدئدطسلفلا ريرحتلا ةمظنم اهندب نمو
 دده تمع دو .ىنيطسلفلا بعشلل ديحولاو يعرشلا

 تعدو .نانبل يف ينطو .حلص قيقحت .دوهج ةقيثولا
 تراشاو .اهتدايسو اهتمالسو هيضارا ةيلالقتسا ىلا
 صربق ةيلالقتسال الماك امعد رمتؤملا معد ىلا

 دوعدلاو .اهرايحنا مدعو اهيضارا ةدحوو اهتدايسو
 ةوطخك .ةيلالتحالا تاوقلا باحسنا ىلا ريخأت نود
 صربدق ةلكشمل لداعلاو منادلا لحلا داحتاب ةمهم

 لمعي مايقلا يرورضلا نم نا ىلع نوكراشملا دكآو
 يف مهنكلو .ىلودلا باهرالا لاكشا عبمج دض ىلود

 باهرالا ةبراحم نا ىلا اوهبش .ةهسفن تقولا

 ةلازإ اهموهفم نوكي نا. بجي .ةلاعقلاو :ةيقيقحلا
 لوقعملا ريغ نم ذإ .اهراشتناو ةرهاظلا هذه بابسا
 لالتحالاو ةنميهلا دض يىررحتلا لاضنلا ةاواسم

 نا ءاضيا ةقيتولا تركذو .باهرألا عم يرامعتساإلا
 لود ضعي نويد ةلكشم ةشقانم يف نيكراشملا

 داجبا ةيناكما نع اوربع .ةزاحنملا ريغ طسوتملا

 نيدئادلا ,نيب يسادبسلا راوحلا يدع .اهل لولخ
 .نينيدملاو

 نواعتلاو نمالا ىلع تزكر دقف .ةتلاتلا ةقيشولا اما

 طسوتملا رحبلاب ةطيحملا ةزاحنملا ريغ لودلا نيب

 نواعتلاو نمالا رمتؤم لؤد نيب.ربكا تاقالعو
 ُّق ءاضعالا طسوتملان ةطيحملا لودلاو ىبورؤالا

 .ةقطنملاب رمالا قلعتي افدنع زادحنالا مدع ةكرح

 .ةيلاحلا ةسرامملا ريبغتو سرد ةداعا ىعدتنسب اذهو

 ةلداع لولح داحنال دوهجحلا ةقعاضم لجحآ نم

 .ةماهلا طسوتملا لكاشمل ةمئادو ةقداصو

 دكا دقف .لمعلا جمانرب .ةعبارلا ةقيتولا تلواننو

 نواعتلا تاقالع رئاس ريوطتب مهمازتلا نوكرتشالا
 رايخنالا خدع ةكرح يف طسوتملاب ةطيخملا لودلا نيب

 ةينقتلاو ةنتداصتقالاو ةسملعلا تالاحملا ُِق

 حلاصملا ساسا ىلغ اهريغو ةيفاقثلاو ةيجولونكتلاو
 .ةللادتملا

 لداتتل سنوت لامعالل ةقسنملا لودلا تددحتو

 صرميق .ةفلتخملا نؤاعتلا تالاحم لوح خالعالا

 ةعارزلل برغملا ,تامدخلا لدانتو ةراجملل اطلامو

 عاتحقلل رتازحلا .كامنسالا دبصو ءاذغلا جاقداو

 .يحولوتكتلاو ىملعلا نواعتلل رصم ,ىعانصلا

 ىدقنلاو يلاملا لاحجملل نانبل .ةحابسلل ايفالسوغوب

 مازتلالا مدع اتلضف ايبيلو ةيروس نا ددرعي)
 .(قيسنتلا تامهمب

 [اجنلا يلا ريشن تاميدقنلا
 رمتؤم نوكي .تاميبدقتلا فلتخم ىلع ءانيو

 :ةيلوالا هجئاتن ثيح نم احاجن لجس دق ينويرب
 : تاهاجتا ةثالث ف تكرحت ىتلا

 لقن ثيح .زايحنالا مدع ةكرحل ةيسسنلاب .لوالا
 مدع ةكرحل يراره ةمق رمتؤم قئاتو نم ديدعلا
 ةعباتملا لالخ نم .يملعلا قيبطتلا زيح ىلا زايحنالا
 ىطع) هنا ىنعب اذهو . قودسنتلا تاتنه نيوكتو

 اهفادهأو ا زابخنالا جدع ةكرحل اماه القت

 ةيلودلا تاقالعلا يف اهرود خيدسرت يف اهمتهابسمو

 ماع لكشب | ,عسوا تارواشم نابلطتيو :ةيبوروالا لودلاو

 - |(" ةاون] نوابانإت دانخربإت 3

 ءاوجا داس يذلا وجلل ةبسنلاب .يناثلا
 امك .رمتؤملا اهب مستأ يتلا ةيعوضوملاو 2
 ةزاحنملا ربغ لودلا كارنشا ةرورضص ىلع ديكاتلل ن

 ةسوروالا تارارقلا ىف طسوتملا رحسدلاب ةطرحملا

 ةلوذبملا دوهجلا يف هتيمها طسوتملا رحبلاب ةقلعتملا
 ىلع لمعلاو ةنميهلا نم طسوتملا رحبلا صيلختل
 نواعتلاو نمالا تامارتلاو قئاثو نمض هلعج
 ِق ححن دق رمتؤملا اذه نا ينعب اذهو .يبوروالا

 امهو امهلحا نم دقعنا نيذللا نييبساسالا نيفدهلا
 .هنف ةكرتشملا لودلا نيب تاقالعلا روطتو نؤواعتلا

 لود نيبو اهنيب نواعت ةغيص عضول كرحتلا مث
 لودلاو طسوتملا رحيلاب ةطيحملا ىرخألا ابوروا
 .طسوتملا رحبلا ةقطصنم صخي ام يف ةيبوروالا

 نم ذإ .ةيبرعلا اياضقلا صخي .ثلاثلا حاجنلاو
 نماضتل ناكو ايوق ناك يبرعلا توصلا نا دكؤملا
 يف هتيمها هيف ةكرتشملا ةيبرعلا دوفولا قافتاو
 ناربا ىلا ىدا امم ةينيطسلفلا ةيضقلا ىلع زيكرتلا
 .ينيطسلفلا بعشلل ةعورتقلملا قوقحلا

 ناك دقف ةيناربالا ةلقارعلا برحلا عوضوم اما

 ءارزو عمحا ذا.تالوادملا ملخعم ُِق ارضاح

 ةزاحنملا ريغ طسوتملا رحبلا لود ىف ةبجراخلا
 ريرحتلا ةمظنم لثمم ىلا ةفاضالاب رشعلا

 يف رتوتلا نيب قيتولا ظايترالا ىلع تح

 ةفطنم ُِق عضولا نيدو طسوتملا رحدتلا ةقطنم

 لمجم ىلع ًايبلس سكعتي يذلا .يبرعلا جيلخلا
 نا ىلع اوددسسو .طسوتملا رحبلا ةقطنم يف عاضوالا
 ملاعلا ىف نيتساسح نيتقطنمل لدابتملا ريثاتلا اذه
 ةيبوروالا ةراقلا يف رارقتسالاو نمالا ىلع اضيا رثؤي
 ةبحراخلا ربزو كلذك ددكا ىذلا رمالا .اهيسفن

 ٍرتوتلا نا لاق نيح شيفيرا دريد فيار قالسوغويلا
 اساكعنا سكعني يبرعلا جيلخلا ةقطنم ف نهارلا
 .هلك ملاعلا ىبعو ةيسوروالا تراقلا ىلع ارشانم

 دوهجب موقت ناب ةرثؤملا لودلا عيمج دشانو
 ناك املو :ةيناريألا  ةيقارعلا برحلا ءاهنال ةيقاضا
 طسوالا قرشلا ةقطنم نمآ طير دق ينويرب رمتؤم
 نيب ينمالا طابترالا لعجي اذهف :يبوروالا نمآلاب
 نا ردجي ةيويح ةلأسم طسوالا قرشلاو ابوروا
 دقعنملا يبوروالا نواعتلاو نمالا رمتؤم اهتحبي
 .انينف ةئوايسمنلا ةمصاعلا ٍْق انلاح

 يفالسوغوي حايتراب رمتؤملا جئاتن تلبوق دقل
 افده انفالسوغوبل تققح اهنأ وو اصوصخ .حضاو

 اهناكمآب نوكي نا وهو .هيلا ىعست تناك اماه
 ةيبوروالا قوسلاو ةيبوروالا لودلا عم ثيدحلا
 القث اهحنمي امم .لودلا نم ةعومجم مساب ةكرتشملا
 نم ضيوفتب كلذ اهل ققحت دقو .ةصاخ بساكمو
 .ىدودرب رمتؤم ءاضعا ةفاك

 ىلع ناف .ةيباجيالا تامييقتلا دذه لك عم
 تاررقملل ةقحاللا جئاتنلا اورظتني نا نييقارملا

 ةظيخملا لودلل رمتؤم لوأ نأو ةصاخ .لامعألاو
 قف دقع ناو قبس يذلا طسوقملا رحبلا ضوخب
 ارمتؤم هرابتعا نكمد .تدلافال ةيطلاملا ةمضاعلا
 رمتؤملا اما .اسوملم ائيش ققحي مل اذهلو ايديهمت
 رئازجلا ىف دقعيس يذلا لودلا دذهل ثلاثلا
 رمتؤملل عبرالا قئاثولا هنع تضخمت ام شقانيسف

 .ينويرب يف يناثلا
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 7 كيو حتمي

 ةرداسملا مامز دففن لمد

 ديسشر لايتغا ىلع نيعويسا رورم دعب كني
 يف نيقوتوملا ةيروس ناوعا دحا .يمارك | كلف

 يتلا ةردابملا مامر ةدقاف قشمد ودين .نانيل | ٠
 1 .نيماع نم رثكا ذنم نانبل يف اهل تناك
 ةيمها زم ليلقتلا نويروسلا نولوؤسملا لواحي حل
 يف ءارز ولا سيئر رجفنا امدنع اهوقلت ينلا ةيرضلا
 تناك ينلاو :شيجلل ةعباتلا رتبكوليهلا ةرئاط
 نكي مل. .وينوي ١ ناريزح لوا يف توريب وحن هلمحت
 عيضي نأب حمست نل ةيروسو ...ايداع الجر يمارك
 اماظن يوؤاست هسآأر نم هرعش نآل ارده همهد

 اقيلعت مادخح منلحلا دبع هن ىلذا ام اذه ناك .. هلمكاب

 يمارك توم ىلع
 فرعت ةيروس نا ىلا ريشي ام ةمث سيل .كلذ عم

 تقمع يتلا ةديدجلا ةمزالا هذه عم لماعتت فيك

 يتلاو .ةيبرغلاو ةيقرشلا توريب نيب ماسقنالا
 يف ةيسايسلا ءوضلا ةرئاد ىلا «ليئارسا», تداعا
 قدسي مل لكشي ذريللا رعنس يندت نع كيهاث .نادبل
 .ليثم نل

 ىلع نيديرغلا نييسايسلا :نيللحملا .دحخا قلعي
 نوناك ءاوجأإل راركت» هنا لوقلاب ينانبللا عضولا
 ال نكل . عجارت هعبتي ديعصت . ١9/5 ريانب / يناثلا
 .«نانبل ةحلصم يف ءيش

 يداي عجعج ريمس حاطا . ١9/5 يناتلا نوناك يف

 .ةيروسلا مالسلا ةطخ ىلع عقو يذلا ةقيبح
 نيمأ ةلاقتساي بلاط ًايتانملا اقلاحت ةيروس تماقأف
 نع رفسا .توريدد لامشل فصق كلذ الت .ليمجلا

 ريكا ةليصح ىلا ةفاضالاب :ىلتقلا نم دادعا طوقس
 ,كلذ دعب .ةخخفملا ترايسلا تداوح ىف ثثحلا نم
 ىلا تهتنا يتلا تاضوافملا قيرط لاتقلا حتف
 ىلع ليمجلا نيمأ قفاوي نا عقوتب دحأ ال ذإ .دومجلا
 مل هتسانر ةرتف نأو ةصاخ ةيسايسلا تاحالضالا
 ةدملا ثلث الا اهنم قيس

 اددجم ةيروس ىعست. ءيجحافملا يمارك لتقم دعب

 هباشم رخآ فلاحت يف ؛نيضراعتملا اهتافلح» عمج ىلا

 نم .لما١٠ ةكرح نبب عراوشلا لاتق ةيشع ثدح امل

 .ىرخا ةهج نم نييراسيلا هتاكرشو طالينجو ةهج
 يمارك ةلتق ىلع برح نش ىلا وعدي طالينج وه اهو
 مهتاقدضصاو ةينانبللا تاوقلا ىلع يا

 6 ع سي
 نم نا» مادخ حيلحلا دبع لوقب هسفن تقولا يف

 نيلعافلا ةيوه نع فشكلا .ةيروس تامهم 7
 دقو .مطيب ريسي يمارك لتقم فورظ يف قيقحتلا نكل
 ناك اريرقت يضاملا عوبسالا ىف صاخلا ققحملا داعا
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 رسسرفتم ىصواو ٠ .صوصخلا اذهب سيحلا ةهلسرا دق

 .ةقد رفكا ١

 تاءارحا ةنأ نآلا ىتح دختت مل :لاح ةبآ ىلع

 ١ ىلا ةيوحلا ددعاقلا ُْق فظوم يا دص ةبكلسم

 يمارك ةرئاط اهيف تبيصا
 نا لمتحملا ريغ نم .قيقحتلا جئانن تناك امهم

 ناب (ةيروسلا) ةيبرغلا توريب تاعانق زتهت
 ةصاخ .لادتغالا ءارو ةسشانبللا تاوقلاو «ليئارسأ

 لالخ ةيناثدللا تاوقلا اهتنش رد ةلمحلا زعن

 بيسنب ليمحلا نبمأ قينمتركا 6 نع سعاقتت

 حيراتب يمارك ةلاقتسا ىلع ةقفاوملا ْق دددرت

 ١ 4 خابت ع

 حوضوب منتف يمارك اهيف بيصا يذلا ةقدلا اما

 سلجي ال يذلا ةيلخادلا ريزو ةهبج تشدخو
 .مالسب طوبهلا عاطتسا دقف رايطلا اما .هنع اديعب

 تقبس يتلا ةرتفلاب ركذي» نانبل يف عضولا لمجم
 يقيتو دحا يار اذه ناك . ليمجلا ريشب باحتنا
 ىمارك ديسلاب ةلصلا

 ءادوسلا ايقي رفا يف «لينارسا»
 ىروم نابإ ملقب

 دعتست .يسامولبيدلا فارتعالا لباقم ا ١
 عءادوبسلا ابقبرقا ديوزتل لئئارعدبا: كنب

 ىلا ةفاضالاب .نييركسعلا ءاربخلاب ظ /

 .ةعارزلاو ةعانصلاك ىرخا تالاجم يف ةدعاسملا

 ادب يدلا ريماش قحسا ضورع نمض نم كلذ ناك
 تاقالعلا ةدوع دعب ةقطنملل ةريصق ةرايز سمآ
 عوبسالا وغوت عم ,ةيليئاريسالا» ةينسامؤوليدلا
 ىضاملا

 ةهجاوم يف ايقيرفا ةدناسم ايئَرِح ؛ليئارسا» ديرت
 لت تححن دقو .ةدحتملا ممالا ف ةييرعلا ةعومجملا

 نم لود ه عم تاقالعلا ةداعا ىف نآلا ىنح بدا

 رثإ اهعم هتاقالع عطق دق اهبلغا ناك ةلود 75 لصأ

 .ليئارسا١ و برعلا نيب 14177 ماع برح

 عيقوتب ةيلاحلا ةرايزلا لالخ ريماش موقيس
 ىلا ريطي نا لبق وغوت عم يمسر يسامولبد قافتا
 لحاسب اضيا رمد نا لمتحيو .ايريببلو نوريماكلا
 ٍِق ءارفبس ةروكذملا لودلا لكلو ريَئاز و جاعلا

 .«ليكارسا»

 ةداعا ىلع الاما قلعت بببا لت نا دركذ ريدجلا

 نييرخا نيتلود نا ساسا ىلع .وغوتب اهتاقالع

 | ةرشابم سيئرلا لتق دقل : /ةيليئارسا: عباصا نع

 ١ ءادوسلا ايقيرفاي ةديدجلا اهتاقالع لالخ نم
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 ف عبطلاب وغوت ةيبرعلا ةعماجلا لود تنادا
 ريثأت هل نوكي نا نكمي جهنلا اذه نا دكا نايب
 .رخآ ىلا دلب نم دادتمالا ىنعمب ونيمودلا

 اذإ ابيرغ ودبي اذه .لينارتسا, حاجن نا عقاولا
 .ايقيرفا يف مالسالا ةوق دعاصت رابتعالا نيعب انذخا |

 دعاس دق داشت يف يريمدتلا ايبدل رود نا ودبي نكل

 دض اهقيرط دجت نا يف .رشايم ريغ لكشب . لينارسا.
 عطق ةبتبع تزردا نا دعب ةصاخ ءيبرعلا يبوللا

 دض اهعارص يف رصمل امعداهعم ةقالعلا ابقدرفا لود

 ةيقافتا ىلع تعقو دق اهسفن رصم نا امب . ليتارسا
 تعنقا دق بيبا لت نوكت نا اضيا لمتحيو .مالس

 بونج عم اهتاقالع نأب ءادوسلا ايقيرفا لود
 ةبا ىلع .كانه اهرود ناو .دوربلا اهارتعا دق ابقيرفا

 .(!!!) يشماه .لاح
 ءارو نم ةداج لمعت :ليئارسا» نا حضاو

 فالا كانهو .ةنقيرفالا اهتاقالع نيسحتل سيلاوكلا
 ةدع يف نولمعي نيذلا ,نييليئارسالا» ءاربخلا
 نولمعي مهو .ءارحصلا ةعارز يف ةصاخ .تالاجم
 ةيسامؤليد تاقالع اهطبرت ال لود يف ىنح
 1اس ا ان دو

 عم اتثيدح ةيبكريمألا .مياكلا ةلجف .ترجا
 نم تاعاس 4 دعب رشتات تيرغرام

 ىلد ام هنم فطتقن .اهراصتنا ( “|
 1 د .ازاحئنا مها 5 لا ويس

 تاوئس
 ةريبكلا ةوقلل لاجملا انحسفا .الوا : باوج

 يدرفلا دهحلا قالطا يا .دابحلا يف ةعفادلا

 سانلا عيجشت لجآ نم ٍفئارضلا انضفخ .ايناث

 تاباقنلا نوناق ليدعت ىلا ةفاضالاب رثكا لمعلا ىلع
 انملتسا امدنع اننال .ةفلتخم نيناوق نس لالخ نم

 ىوقا نييراسنلا تاباقنلا ةداق نا انل ادب .ةطلسلا

 .تقولا كلذ يف ةموكحلا نم
 ىوتسم سفن يف ريسسب نالاانداصتقا نا

 .نييبوروالا ابيبسفانم
 ؟ ةثلاثلا مكحلا ةرتفل مكططخ يه ام : لاؤس
 كالمالا باحصا ةيطارقميد ينبن اننا باوج

 مهتويب نوكلمي نيذلا سائلا ددعو .نوفرعت امك
 ةدحتملا تابالولا ىهاضن داكن اننا لب . ديازت يف نآلا

 ةسمخ لك لصا نم ادحاو نكل  امامت سيل -
 ديازتي امك .تاكرش يف امهسآ نآلا كلمي نييناطيرب
 نا يآ .ةيكنب تاباسح مهيدل نيذلا سانلا ددع
 تقو يآ نم رتكا ةحاتم صرفلا

 + ىماخلا عاطقلا عيسيمب يدم ا ل) لاقيت
 ءزجب سانلا دوزت ةصاخلا تاكرشلا نا : باوج

 يموكح فارشاب متي كلذ نكل .تاونس ذئنم دايملا نم

 ىبامت
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 ةرادا ةيناكما نا ىرب تاكرشلا هذه نم اددع ناريغ '

 تلوت اذإ لضفا نوكتس رثكا ةيلعافب دادملا عيراشم |!

 ءايرهكلا ليوحت يف اضيا ادينس اهلك ةيلمعلا يه :
 تانالولا ف لاحلا وه امك ضاخلا عاطقلا ىلا |
 ًامئاد سردنس .عبطلاب ىرخا روما كانه .ةدحتملا |
 قوسلل ةيسنلاب لضفالا !

 : نآلا مكدالب يف اكريمال ءادعلا ديازتي له: لاؤسس
 حانجلا ِق هالكلا اذه نم ريثكلا عستب عبستب باوح 1

 باطخ لك يف لوقا يندكل . لامعلا بزح يف يراسسبلا ' ا

 نا لبقو .اكريمال ديؤم نيظفاحملا بزح نا ابيرقت
 .قدقصتلاب ةعاقلا رجفنت يتلمح يهنا' 1

 بعشلا مرك ريبك لكشب نوردقي سانلا نا |
 7 ىلع اكريما ىرا يننا .ةيرحلل قيمعلا هبحو يكريمالا |

 يسلطالا نم رخآلا بناجلا يفابوروا اهنا
 ناغقيز ناكشماي نا نيدقتعي له لاؤس /
 * امهافتن ن ١ فوشتايروغو .

 امئاد كيلع بحاولا نم هنا دقنعا ال باوج

 كانه هعم ضوافقتت ىذدلا صخشلا عم قافتالا
 دح ىلا ادبا نافرظلا لصي ال نا يف ةكرتشم ةحلصم :

 .حلسملا ع ارصلا

 يشل توباز فيرجع راك دحر » اجاذا لاؤنس

 ؛ هنيلوقت نا نكمي يذلا اما
 لماعتلل ةعاحشلا اديدل تناك : لوقآاس . ناوج ش
 ىرخالا تاموكحلا اهنم تبرهن يدلا ءانشالا عم

 ةلود ىلا ةراهنم ةلود نم ايناطيرب تلوحت كلذديو (

 وا ةراجتلا يف كلذ ناك ءاوس ىرخا ةرم اهب رختفي |

 ىترحا تاملكت ةرتؤم ةلودو ادمتعم افدلح اهبؤكب |

 .اهتيويح ىلا ةيناطيربلا ةيصخشلا اندعا دقل |
07 ١ 

 ل بج

 رت

١ 

 نويساربيل

 جيلخلا يف ناغبار
 رثإ حوب دعب امو ةدقادصملا هنادقف بسب

 سيئرلا لواحي .تيغ  ناريا ةحيضف
 ةرم ةيواهلا نم دوعصلا ناغير دلانور ١
 نم ةيقبتملا رشع ةينامثلا رهشالا ذاقنال ىرخا |
 ءانثتا ندذتالا ءاشسم هلعفب نا لواح ام اذه .هتيساتر ا

 تزيمت ةقيقد ٠١ رمتسا يذلا ينويزفلتلا هباطخ '
 .حيلخلا يف هفادهأب قلعتي ام ف حوضولا مدعب '

 | اقلاخم .حاجن اهنا ىلع ةيقدنبلا ةمق زاربا ةلواحمبو |
 |  ةيتيوكلا نفسلا ةيامح نع .دهاوشلا لك كلذب ''

 | صيخلت نكمي  سرقنوكلا معد ىلع تزاح يتلا |
 ١ اهناب .ةيكرتفالا ةرادالا انقدص اذإ .اهلك ةيضقلا '
 ا فرتعا دقو .برغلاو ىريشلا نبب داتعم سفانت '

 | نحن مقن مل اذإ, لاق نيح ىلوالا ةرملل كلذب ناغير |
 ام اذه ناك .تايفوسلا هب موقيسف .لمعلا اذهب '
 ْق ءاج ..سرغفنوكلل نيدنالا موب ةمدق ةحفص | ٠“ دب اهبرخ ناربا ةلصاوم ىلع شوت نل نيفرطتملاو | . : ' 00 ل. 0 ا || نم ريرقت يف رغربنياو رابساك عافدلا ريزو هيلا راشا |
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 و و وصوم ورواه جم

 وجمل وو يوتا جيو جيو رعجالاع هاا 0و ا 18

 ناف .نييتيوكلا بلطل بجتسن مل اذإ. ريرقتلا |
 كلذب نوحيصيو ةعرسب انلحم نولحيس تايفوسلا '

 .ةقطنملا ف ةيسيئرلا ةوقلا
 نأب ةيكريمالا ةرادالا تفرتعا دقل .لاح ةبا ىلع

 هلاغلا كردا نيح تايفوسلا ةدعاسم تبلط تيوكلا
 يدلا رمالا .ناريال ةحلسا حلس دق ناغير نا هلك

 ةيبرعلا لودلا رظن يف ةنايخلا ةباتهي ربتعا
 .ةيكريمالا ةدحتملا تايالولا ةقيدص ةلدتعملا

 فرتعن» رغربنياو حرش .هقد رثكا رخا ريرفت يف
 قلعتب ام ةصاخ .انتيجيتارتسا ىف رطاخم كانه نا
 ناب نوعنتقم اننكل .ةيتيوكلا نفسلا ةيامحب اهنم
 ةروطخ لمحي .رخآ لكشب كرحتلا وا :كرجتلا مدع
 لودل ناريا تاديدهت هيف ديازمت تقو يف .ربكا
 امازتلا ةيتيوكلا تالقانلا ةيامح تسيلو .جيلخلا

 ةراشا يه امنإ و .ةيلودلا ةحالملا نع عافدلاب ايكريما
 ةدناسم ىلع انمزع راهظا يف اهريتات اهل ةقادص
 ,نون ماس زفتسا اذه ناغير ةرادا هّجوت .ءانئاقدضا
 خويشلا سلجم ىف ةحلسملا تاوقلا ةنجل سيئر

 لوحتت نا ددصب ةدحتملا تايالولا نا دقتعي يذلا
 اذه ةشقانم بجي» جيلخلا برح ىف فرط ىلا

 نون حاس هلاق ام اذه . جسبلحلا يف طفنلا تانحش

 هنف حدتما يذلا ناغبر دلانور باطخ ىلا دوعت

 رابخلا ىلع تقفاو يتلا وتانلا فلح لود فقوم

 حنراوصلا بحس ولع صني يذلا رقص  رفص

 ةصرف» فورشتايروغ عض هقافتا نا يكريسمالا 1

 طورشملا ريغ سرغنوكلا معد قحتست ةيحيران
 ناغير:عروتي مل :ةمعانلا .تاملكلا نم مغرلا ىلع

 .همع د لين ىف لمآي ىذلا سرغفنوكلا اذه ةمجاهم نع

 مهتا دقف ١944 ةنزاوم ةشقانم ءانثا كلذ ناك
 .يلاحلا زجعلا سابسآ مهنأب نييطارقميدلا ناغدر

 .ىضم تقو يآ نم هينطاومل اعانقا لقا اددف

 كرتي .ةيجراخلا ةسايسلا يف امك داصتقالا يف
 ةلصلا عوطقم هناب اعابطنا يكريمالا سيئرلا
 ناريا راكنا هتلواحم يفو .ةيسايسلا ددالب قئاقحب
 ىلعو هتاباطخ ىلع متجي اهحبش نا ظحالي .تيغ

 ؟ة مانا م1١

 تسيمونوكيالا

 ناريا يف نيطابسا
 ملاعلا ىلع ريثأتلا ولغ ناربا صرحت

 | .عقاولاو .ةيلخادلا اهندحو راهظاب يجراحلا
 تئثدح دقف .عادخلا ضعب كلذ ف نا 3

 دح تلصو دلبلا يف نيفرط ىوقا نيب تارجاشم
 .ةريخالا عيباسالا ىف نايلغلا

 نيظفاحملا نيب عارصلا ةجيتن نا حيحص

 قيرطلا ىلع ةظفاحملا نودوي . .الثم نوفرطتملا ..ةروثلا» ىلع تاونس /.رورم دعب عمتجملل | ىناهنلا لكشسلا ءاطغعا ِق دع انستسن اهنكل .قارعلا 5
 روؤدو ' .يضارالا حالصا نوذيخي مهنا ..يراسيلا» ١

 وحن ًالدلق نوليمي امك .داصتقالا ىف ىوقلا ةلودلا '
 نيذلا نيظفاحملا اما ةيجراخلا ةسايسلا ف اسسور '

 | مهفرطت رصتقيف .ةينيدلا ةطلسلاو راجتلاب نولثمتي |
 رؤدلا ىلعو .عضاوتملا سابللا ىلع ديكآنلا ىلع |
 رحلا داصتقالا نوددؤي مهنكل .ذارملل يديلقتلا ٍ

 | ةهجو معدل مالسالاب نانيعتسي عبطلاب نافرطلا
 | ةلادعلا ىعري مالسالا نا نوري نوفرطتملا .امهيرظن |

 و | ىريامنيب .ءارقفلا تاجايتحاو ةيعامتجالا

 قح كهتنت ةفرطتملا تاسايسلا نا نوظفاحملا '

 ١ نوفرطتملاف مكحلا لشي داكي ناريا يف عارصلا اذه '

 ١ نيقنت نوعيطتسي ال ناملريلا ىلع نورطيسي نيذلا !
 3 - يروتلا سرحلا سلجم ةقفاومي الا خمهتاعيرشت :

 1 ىلع ةلظفاحملا ٍِق هتمهم رصحنت ىذلا - الجر 1 ١5
 / .مالسسالا تايلطتم عم دلبلا نيناوق ماجسنا

 مادختساب يروتلا سرحلا موقد "0 دلمع نكل '

 دقو .ةيراسيلا تاءارجالا ديمجت لجا نم هتطلس ||
 نيضرعم يضارالا حالصا لوح تاركذم ةدع اولمها !
 اع ناربا ردجاامم .«. ١ ماع ذنم رطخلل ةعارزلا /

 ةلئاه ةدادز ماعطلا نم اهتادراو ددابَز

 ءوجللا ىلا نيقرطلا عفد :يعيرشتلا قزآملا اذه /

 .لامآلل ةيدخم تءاج جئاتنلا نكل .ايلعلا عجارملل ''
  راسيلا ىلا ليمي يذلا - يناجنسفار بلط دقف
 ريخالا اذه هحصنف ةلاسملا مسح ىف ينيمح لكدت

 .:يمالسا لح نع ثحيبلاب

 نيظفاحملا نم ةعوصجحم تراز .يلاخلا مولا ىف

 موللا هجو يذلا ينيمخ ةفيلخ يرظتنم يلع نيسح

 نبس لبق يروثلا سرحلا رشتسي مل هنال نامللبلل
 نود تاركذملا ضفري هنال سرحلا حبو مث ,عيرشنلا
 .بتايبسالا ءادبا

 نا يوسوم نيسح .فرطتملا» لاق .5/17 خيراتب
 نم رتكا نواعتلا لع تقفتا دق فارطالا ةفاك

 نآلا نم نوكيس سرحلا سلجم نا ىتعمب : ؛قيداسلا

 نا 50 رف

 باوثلا سلجم

 اكريما نع رثكا هسفن دعبي ماظنلا تلعج نئاهرلا
 نيب قيفوتلا تالواحم يهتنت نل ,لاح ةيا ىلع

 .ارخؤم ةدح رثكا تاشقانملا تحبصا دقف امهنيب '

 .ةيداصتقالا ةيسايسلاو مالسالا لوح تاباتكلا .

 .اهلوزن نم تاعاس دعب قوسلا نم هتاباتك |

 حجرالا ىلع هركيو نيظفاحملا تاحورط ىلا ليسي
 تاحالصا تمهاس) يضارالا حالصا ةماكح]
 لا موعدا وجت جا دجاج حقت مت وو حك كيمو جرحسسب ةعجت وو ووت هجدوجست دا جدو جم ع يا "قطو 13ج بج انو كل قلت

 ١ .ةدحلملا ةدعويشلا وحن ليدمتو مالسالا يف ةيكلملا

 ادع نا سل دع ولا ص ديلا ىلا 1 درج 007 تلا ل ل سا ا

 | تاعيرشت عم لماعتلا يف اصرح رثكا ادعاصف

 ١ ةفك حيجرت يف هرثا ارخؤم ثدح امل لعلو
 | لباقم ةيكريمالا ةحلسالا ةيضق فشك نال .فرطتلا

 | ةيفخلا تاعازنلا مغر ناكربلاو يروثلا سرحلا

 ْ ضعب يرهطم ىضترم هللا ةيا رشن نا دعب ةصاخ |

 : تعمجف .ماظنلا بجعت مل بتاكلا ةجهل نا وديي |

 ا ىلا فقي ال نا ىلع ينيمخ صضرحي نآلا ىتح..
 | هنكل (!!) ءارقفلا عم هنا عمو. .رخآلا دض فرط بناج |[

 | لوحت يف تانيتسلا يف هاشلا اهرقا يتلا يضارالا
 ١ (يروت ىلا ينيمخ يديمح |

 56 _ اة نازيزح 55١5-7١ ددعلا  ةيبرعلا ةعيلطلا



 د دل
 اد ٠ موسسة 1و ول ا الاس اةملا# ا

 ا جر ماو ت1 نت جرجا 4 1 7

 ةرددع ةتلاكلا دنقلا هقعت نان اتورع نكي ملل
 طسو ىربكلا عيسلا ةيعانصلا نادلبلل | لأ |

 يتلا ةددشملا ةسارحلاو ةينمالا تاءارجالا الملا

 ةيركسع ةنكت. ىلا تاعامتجالا رقم تلوح

 ةينما ةرورض كلذ سكعب ام ردق ىلعف .ةنصحم
 تاقالعلا ةعيبط  ريبك دح ىلا سكعي .ةرددحم

 ةمقلاه ةنوالا ىذه يف نادلبلا كلت ةداق نيب ةدناسلا

 يتلا ةيراجتلا برحلا لوبطو تاحيص طسو دقعن
 دعب كلذو . ىلاحلا ماعلا لالخ ةوقب اهؤادصا تددرت
 هنالتلا فارطالا نيد سفانتلاو عارصلا مادتحا
 ةيكريمالا ةدحتملا تايالولا) ماظنلا لخاد ةلعافلا

 (ةيبرغلا ابورواو نابابلاو
 دذه ةمزا هيلا تلصو يذلا ىدملا كلذ حضوبو

 ةئقح ةيادب ذنم تادب ىتلا ةيداصتقالا نادلبلا |. ف |
 عضو يف ةقباسلا تارمتؤملا تلشفو .تانيعبسلا | ةيركسفلا ةلآلا طدسنت

 امك ةلاطملا تالدعم تلاز امف) اهل ةمزاللا لولحلا 7 1
 .رمتسم عافترا يف راعسالا تلاز امو .هيلع يه | ركل بناوجلا باسح ىلغ

 .ةفقلتخملا تالمعلا فرص راعسا ٍِق تاروهدتلاو

 رجعلا غلبت اميقق
 (خلا ةيلودلا دقنلا قاوسا بارطضاو

 داصتقالا اهب رمي يتلا ةمزالا نا ركذلاب ريدجو

 رالودرابلم 1١١ يكريالا يلاردبفلا
 ىركسعلا قافنإلا لص

 ةقباسلا تامّزالا نع فلتخت .ايلاح يلامسآرلا

 ةيملاع برح بقع يناثت ال يهف اريبك اقالتخا
 اع حلطصا ةديدج ةرهاظب زيمتت امك .اهتاقباسك
 اهاجتا ينعي وهو .ءيمخضتلا داسكلاب. اهتيمست

 ةلاطنلا ةسسن دايدزا عم راعسالا يف ادعاصتنم !! اراود رابلم ١١" ىلا

 . جاتنالا يف ضنئاف دوجوو
 ةمقكلا تءاح تاريفغتملاو عءاوجالا د ذه طسو

 هناكملا ةىداصتقالا اياضقلا تلتحاو .ةبعانصلا
 ةيركسعلاو ةيسايسلا اياضقلا اهتلتحا ىتلا اهتاذ
 برح نم فقوملاو .ةيقرشلا ةلتكلا عم تاقالعلا)
 جيلخلا

 يدقنلا ماظنلا» زوحي نا يرورضلا نم ناكو
 .يداصتقالا لامعالا لودج يف ةيولوالا :يلاحلا

 ينلا فرصلا راعساو تالمعلا برح لاعتشا ببسب
 ماع لالخ يكريمالا رالودلا دقف نا اهتجيتن نم ناك
 :/؟1و .ىناملالا كراملاب ةنراقم هتميق ننم 865
 ىقخي الو (يسنرفلا كنرفلاب ١. و .ينابايلا نيلاب
 ةلاطبلاو ميخضتلا ىلع ةيبلس تاريثآت نم كلذل ام
 نادلبلا نع كيهات .اهسفن ةدحتملا تادالولا لخاد

 ددحو رالودلا «١ رمتعت ىنلا واءاهعم ةلماعتملا

 ش .يجراخلا لماعتلا

 ١3 ماب قارعوساا "23 ددعلا  ةينرعلا ةحيبلظلا ب

 لولح نع ثحدلا
 ةيلودلا دقتلا قاوسا :ذوؤسع :بارطضالا ادي دقو

 تايالولا تفقوا امدنع كلذو ١1937١. ريمتيس ذنم

 ,ندوو نوتيري. ةيقافتاب لمعلا .اهدرفمب .ةدحتملا
 ليدي نع ثحدلا ولع هيبوروألا نادلبلا لمح امم
 تلعجو .يبورؤالا دقنلا حاظم تقلخف ,.اهن _ صاخ

 سابسا + عال, وكنالا ةبنوروالا باسحلا ةدحو
 دده قوسلا نادلب لخاد لماعتلا

 نادلبلا ءاسؤر تلعفج عاضوالا دده لك

 :ىرخا قرطت لولحلا نوسمتلت غبسلا ةيعانصلا
 ىلا راشا ذإ كلذ نع اريعم ةيهدنبلا نايب ءاج كلذلو
 يف روهدتلا فقو ةرورض لوح قافتالا لوح قافتالا
 نازيملا يف زجعلا صيلقت لجأ نم كلذو رالودلا ةميق
 عاهدلا ةروريض ىلع نايبلا ثح امه نمو يراجنلا
 رارقتسالا معد عم .يمخضتلا ريغ ومنلا ةسايس نع
 مازتلالا قديرط نع كلذو .تالمعلا فرص راعسا يف

 وودنص ءاريخب ةنلعتسالا عب . سيرابا ةيفافلاب
 ةبوعص ىلا ةراشالا نايبلا لفغي ملو .يلودلا دقنلا
 يف مكحتت يتلا تاريغتملا ةعيبطل ارظن .ةيلمعلا هذه
 ؛ ْ فويضلالفسلا

 عاضوالا سكعنت نا يعيبطلا نم ناك دقو
 ةصاخ .ةيلودلا ةراجتلا ةكرح ىلع ةقداسلا ةيدقنلا
 ىلا فدهتن فرصضلا راعيسا ىف تاريدعتلا دطعم ناو

 ةدحتملا تايالولا ىف ريبكلا يراجتلا زجعلا نم دحلا
 نم 1 : قالا ماعلا ةياهج عم دقت دقو .ةنكريمالا

 0 با ا ل م ا تاس اوان ااا

 3ىمهَل - | ناك وخ نوربزنإ“ ولع بت



 نأ لعحو ىناجم نرهناف ةلمامو رود رابتم 15
 ه1 ناك نا دعب كلذو .رالود رايلم ٠١ ىلا نابايلا
 ةياهن عم لصي نا عقونيو ,1185 ماع رالود رايلف
 ارابلم 3 ىلا يلاحلا ماعلا

 ناعير يكريمأالا سيئرلا دختا عضولا كلدءارإو
 تاءارجالا رسصضعب - هب رايشتسم تاحارتقا ىلع ءانب

 .* ناكاعلا لج يكمل. تادواولا ايم - ةينادشنلا
 نادلبلا ضعب ىلا لصضوو لب .ةيبوروالا نادلبلا نم
 .ناوياتو .ةيبونجلا ايروك) ثلاثلا ملاعلا نم
 هفورلا ءونَص ق3 يكرمألا رارقلا ينانو : [لعزاوبلاو
 نييبرغلا اهناقلح نم ماقتنالا ةرورض لوح ةدئاسلا
 ريغ ةيراجتلا تاسرامملا هيمست امب نوموقي نيذلا
 عيجسن ف دمتعت نابابلا نا ىري ناعيرف هلذاعلا
 ينعي وهو - : قارغألا ةسايبس ىلع اهتارداض
 ام راعسآ نم لقا راعساب تاجتنملا عيب ةظاسيب

 ةيحو نم ني وروألا قا امك .نورحألا هتكححت
 نع .ةيراجتلا ةيامحلا نوضرفي ب ةيكريمالا رظنلا
 يلاتلاب و .ةعابصلاو .ةعارزلا يعاطقل مهمعد قيرط
 دهلماعملا ق دهصايشع دنا ىترب : دنكرتمالا دم وكحلاه

 موسرلا ضرفك) ةيامحلا تاءارجا ذزاختاو لثملاب

 ملو .هتمرب فقوملا اذه ليدعت مني نا ىلا (ةيكرمجلا
 دده تدلعا ىتلا اهدحو ددحمملا تانالولا نكن

 دقف .ةينابابلا تارداصلا هجو ف ةضاخ .ةسايسلا
 نع ارخؤم ةيناطيربلا ةموكحلا تنلعا نأو قبس
 يق هلماعلا هينابابلا تاكريسلا ىلع تابوقع اهضرف

 ليومتلا تانسؤم اصوصخ ةيناطيربلا قاوسالا

 اوك وحيا“ 170 اخ - 7

 عم ..لتملاب ةلماعملا» نم اقالطنا كلذو .نيمآتلاو

 ةينابايلا قاوسالا يف ةيناطيربلا تاكرشلا
 فعلا طا غدا ره اذوح

 ىثلا ةيامحلا ةسايس نا ركذلاب ريدجلا نمو
 زحعلا حالضا ةبعب ,ةدحتملا تالالولا اهتضرف

 رالود رايلم ٠" ىلا لصو يذلا . يكريمالا يلارديقلا

 رالود رابلم ١1" ىلا ةديدجلا ةنزاوملا ٍْق يركسعلا

 رايلم 7١٠١ زواجتي نكي مل هنا نيح يف .1588 ماع
 هنق تصقخر ىذلا تقولا ِق اده +١978 حاع رالود

 عاطغلل صصضخملا معدلا تدانز نطيشاو ةموكح

 دح ىلا سكعب ام اذهو .اهسفن ةنزاوملا يف يعارزلا
 يتلا ةيداعيرلا هيداصتفالا ةسايسلا ةعيبط ريبك
 بابسح ىلع ةنبركسمفلا اهتلا طيسشنت واع لسعت

 يرخألا يناوجلا

 ىلا ددوغلا نا  ددسلا اذه ىف انمهب امو  نكلو

 ةلواحم طقف ينعت ال .ةيكرمجلا ةيامحلا ةسايس
 ىنعت لب ؛يراجتلا نازيبملا رجع ىلع ءاضقلا
 ةيساسالا تاماعدلا ىدحا ىلع يضاعتلا ساسالاب
 ماظنلا اهيلع موقي يثلا ةيسيئنرلا تابلالاو
 رابهنا ناف انه نمو .ثيدحلا يلودلا يىلامسآرلا
 تاجلا عفدلاو ةراجتلل ةماعلا هيفاغتالاب لمعلا
 اذه نمو .لكك ماظنلا رايهنا ةياهنلا يف ينعت
 ىلع ةريخالا ةيعانصلا ةمقلا تصرخ قلطنملا
 راسشافق تاجلا ةنفاقتاب كسمتلا ولع ديكاتلا
 ..ياوغوروؤا» نالعال لماكلا دييآنلا ىلا نايدلا

 ةراجتلل ةماعلا ةيقافتإلا ءىدابم مارتحاب ىضاقلا
 ضناقلا تاذ نادلبلا ةيلاطم ربع كلذو .عفهدلاو
 لمعلاب (سابسالاب ةيبرغلا ايئاملا .نابايلا) يراجتلا
 تاجتتملا نم ىلخادلا بلطلا شاعنا ةرورض ىلع
 لعفلاب ةيناملالا ةموكحلا تماق دفو  ةيجراخلا
 لجآ نم تاكرشلا ىلع بتارضلا ضفخ نع نالعالاب
 .رثكاف رثكا كالهتسالل يلخادلا قوسلا عفد
 ديازتملا ضئاقلا صاصتما ف كلذ ربع همشايسملاو

 اهتانزاوم ىف زجعلا تاذ نادلبلا نايبلا بلاطي كلذك
 ةمزاللا تاسايسلا عابتا ىلع لمعلاب ةيراجتلا
 تاساسس نم دحلا عم .اذه نزاوحلا مدع ليلغمل

 نكي مل ىرخا ةهج نمو ايلخاد راعسألا عافترا
 ءوص 3 كلذو ,راظنالا نع لزعمب ثلاتلا حلاعلا

 ىلا لاقتنالا ةلواحم يف دزه ةيلامسسارلا نادنملا همعر

 ةرورض ينعي اذهو .ينودلا داصتقالل نزاوتم ومن
 ةيضق اهسار ىلعو ثلاثلا حلاعلا تالكشم جالع
 دذه ددهت ال اهناو هصاخ هيجراخلا نويدلا
 ىنامتثالاو يدقنلا ماظنلا ددهت لب اهدحو نادلبلا
 : .هلك يلودلا

 ضارتقالل اهراقتفا ءازا اهناف ةئيدملا لودلا اما
 نيزاوم زجع ليومتب موقت نا ىلا ةرطضم .يفرصملا
 رداصملا نم ضارتقالا قيرط نع ةيراجلا اهتالماعم
 ينعي ام ادهو اهتايطاينحا نم بحسلا وا ةيمنسرلا
 ةيكريمالا تاجتنملا ىلع بلطلا يف اضافخنا

 دايدزاو تارداصلا صقانت يلاتلابو .ةيبروروالاو
 نع رظنلا فرصب اءوس ىكريمألا ينراجتلا نازيملا

 يدؤويس ىرخا ةهج نم هنا امك .رالودلا فرص رعس

 دزه ىلع ةقحتسملا نويدلا ةمدخ ءابعا عافترا ىلا
 نادلبلا

 دقنلا قودنص» تاسايس نا ىلا ةفاضالاب اذه
 اذه ىلع جئاتن ةيا ىلا نآلا ىتح دوت مل .يلودلا
 .ددعصلا

 ةلعاف رغ لولح
 ّق ةددراولا تاراسالا نم معرلا ىلعو) ظحاالب اينهو

 يعلسلا لدابتلا طورش روهدت نا ىلا ةيقدنبلا نايب
 دحا دعب ةمدقتملاو ةفلختملا نادلبلا ةعومجم نيب
 دذهل ةحورطملا لولحلا نا (ةيرهوجلا بابسالا
 .ةيديلقتلا لولحلا راطا ىف رودت تلاز ام ةلكشملا

 ةنيدملا نادلبلا نيب ةقرفتلاب نايبلا ىفتكا مث نمو
 رتكالا ةنيدملا نادلبلاو ,ةطسونملا ةيبويدملا تاد
 ميعدت ةرورض ىلا ررشا ددصلا اذه ىفو .ارقف
 البقتسم لمعلا درو رض عم .يل ودلا دقنلا قودنص»

 ربع ةلودجلا ةداعا تاضوافم يف لهاستلا ولع

 ثيحب حامسلا ةرتف ةدايز ىلع لمعلل ؛ سيراب يدان“
 اماع نيرشعو حاوعا ةرقع ٌنِيِم ام حوارتن

 تلاتلا دلاعلا تالكشم لح يلع لمعلا راطا فو

 اوسنارف» يسنرفلا سيئرلا حرتقا .ةيداصتقالا
 ىلا ةمدقملا تانوعملا ىلا ةدوعلا ةرورض .نارتيم

 نمو 227 نوابجتت ال .تيصح .نادلبلا جاله
 ةنقح لالخ اهيلع قفتا ةيسنلا هذه نا فورعملا

 يموقلا جتانلا نم ١/ نوكت نا ىلع .تانينسلا
 دل اهنكلو ىربكلا ةيلامسارلا نادلبلل ينامجالا
 لالخ اهنا كلذ نم رثكالا لب .طق لدعملا اذه ىلا لصن
 طسوتملا ف ٠,/ ,7ه ىلا تلصو تانينامثتلا ةنقح

 ٠ .54 هيكريمالا ةدحتملا تايالولا بيصن ناك)
 ددنحولا ةلودلا تناكف اسشرق اما 7/٠ . 8 نايابلاو

 ىوس ١ ةبسن زواجتت ملو .:/0 ,5 ترواجت يتلا
 لرامتادلاو دي وسلاو اديلوه نم لك تلظو حيورملا
 (ابيرفت 0 قر .8 نيدام

 اراثا تارارقلا هذه ثدحت نا عقوتن الامومع
 ةيلاجلا نادلبلا ددذه تالكسشم لح ىف هيرهوجح

 يه ام ىلع ةيجراخلا تالالتخالا رمتست فوسف
 لياقم دروهدت رالودلا لصاوي فوسو .هيلع
 ةلاظدلا تالدعم رارمتسا عم .ىرخالا تالمعلا

 تلاز ام ةحرتقملا لولحلا لك نال كلذو .مخضتلاو
 ةمزالا ىلع ةقئاسلا ةيداصتقالا راكفالا كلف 6 رودن

 كلاب امف اهريبسفت ىلع اسابسا ترجع يتلا .هنلاحلا

 ؛ اهنم جورخلل لولحلا داجياب
 مهف نع زجعلا يف ةمرالا نا انل ودبي انه نمو

 داصتشالا ىلع تارط يتلا تارييعتلاو تاروطتلا
 ىلاتلابو نالا ىدحو تاندعيسلا ةئادب ذنم ىل و دلا

 ميسر نع ةيلاحلا يداصتقالا ركفلا تاودا ترجع
 نم جورخلل هحيحصلا هيداصتقالا ةسايسلا
 ةريهشلا ةيداصتقالا ةبتاكلا لمح ام اذهو .ةفزالا

 يف ةيماخلا :ةمزالا اهرابتغا ىلع نويسيوز ناوج»
 انلز ام اننا درملا دده وديب ركلو داصتنقالا خلع

 اهقرام نم اهب جورخلل ديدج :رئيك, نع ثحيد
 '! ىلمعلا حت نمو .يركفلا

 يلابجلا حاتفلادبع
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 وياك او يضاملا عوبسالا لالخ كني

 رئازجلا يف اعامتجا ةقرافالا طفنلا يجتنم
 ةيطفنلا عاضوالا لوح رواشتلاو قيسنحتلل (

 فيضتست قشمد تناك يذلا تقولا ىف .ةنلاحلا

 ةيبرعلا راطقالا ةمظنملا رخآ ايطقن اغامتجا
 . :هطقحلل تردصملا

 تالؤاستلا نم ديدعلا راثا نيعامتجالا نمازت

 ضعب نا فورعغملا نمف .ةيساسالا تاظحالملاو
 .نيتمظنملا ةيوضع نيب عمجت ةيطفنلا راطقالا
 مالا ةمظنملا ف ءاضعا .ةيسلاغلا نا ىلا ةفاضالاب
 قحب انهو .:كدبوالا طفنلل ةردصملا راطقالا ةمظنم
 امو ؟ تامظنملا هذه لك ىودح ام لءاستن ناانل

 ىلع كلتو دذه دعاسب لهو ١ تنشتلا اذه ىنعم

 كح“ حآ ةيلودلا قاوساألا يف رومالا مامز كالذما

 انب ردجت اهريغو تالؤاستلل هذه ىلع ةباجاللو
 رودلا بعلت مل كيبوالا. ةمظنم نا ىلا ةراشالا
 ذنم الا .:ةيلودلا تاقالعلا ديعص ىلع هتبعل يذلا

 .(اهئاشنا نم ًاماع ريشع ةثالث دعب يا) ١937 ماع
 طفنلا راعسا عفرب ايعامج ارارق اهذاختا دعب كلذو
 يذلا رمالا ,قاوسإالا يف راعسالا ىلع ةرطيسلاو

 .راعسالل يسيئرلا عجرملا :ةرتفلا كلت لالخ .اهلعج
 برضد لاثم ريخ .دذه اهتارارقب .ةمظنملا تناكو

 ىوقلا نازيم يف سوملم رييغت نم هتادحا نكمي امل

 ١ اراب ناريزح ؟ نسا دنقلا - ةيبرعلا ةعيلطلا
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 اذجاو ناو يقيرفاو يبرع طقنلا نالامتجا ٠
 ع دا طحن هس دج دو دس دوك اقع اوس ووا
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 ةددصتقا ىرخالاو. ةمدقتملا ةيلامسآرلا نادبلا نيب
 دداعال دديدج اقاقا حاناام وهو ةيلؤوالا علسلل

 نيد ةيلودلا ةيداصتقالا تاقالعلا لبكشت

 تاناكما كاذنا .قفالا ف تحال دقو .نيتعومجملا

 اهنوق .كيبوالا ةمظنم لود مدختست نال ةديدج
 ةيداصتقالا بلاطملا ميعدتو ةمواسملا ىف ةديدجلا

 يف دعاسي امم .عمجا فلختملا ملاعلا نادليل ىرخالا
 ةياهنلا يف حيتي ام وهو .اهل ةيضوافتلا ةوقلا معد
 لخاد ةدئاسلا يراجتلا لدابتلا طوريش نيسحت

 .ةيلودلا قوسلا
 دودر تءاج دقف .اليوط مدي حل حاجنلا اذه نكلو

 عفر نا ةصاخ .ةفينع طفنلل ةدروتسملا نادلبلا لعف
 هذه هيف تناك يذلا تقولا يف ءاج طفنلا راعسا
 ةبلاحلا ةيداصتقالا اهتمزا نم ىناعت نادلنلا

 .راكتحالا اذه كفل ةقيرط لضفا نا برغلا دجوو
 ىلع لمع دقف انه نمو .لخادلا نم ةمظنملا قش يه
 نادلبلا دده نيب تاقالخلاو تاضقانتلا زاربا

 ةفاك كلذ ف برغلا مدختساو .ضعبلا اهضعنو
 عاضوآب حيولتلا نم ًاءدب ,ةنكمملا بيلاسالا
 عيجشتبي ءاهتناو .دذه نادلبلا شعب ىدل ةينويدملا

 لودلا نم هجارختساو طفنلا نع ببقنتلا

 كلذو .لامشلا رحب ًاصوصخو ؛ةديرغلا ةيعانصلا

 .دحوم فق ومد ةمزالا ددذه ةهحاوم ىلع لمعلا عم

 تعضو يتلا :ةيلودلا ةقاطلا ةلاكو» نيوكت ربع

 .نادلبلا دذهل ةيظفنلا ةيجيتارتسالا
 ند تاقالعلا هيلا تلا يذلا عضوا انلدتيو

 حاجنلا ىدم يبل اع «كببوالا» ةمظنم ةمظنم ءاضعا .نادلنلا

 ةر وصلاف . ةمظنملا قش يف .برغلا ةطخ هتقفح يذلا

 ةمظنملا لخادف نيرظانلا ريست ال نالا اهارن ىتلا
 عفر ىلا فدهي اهنم لك .ذدع تاعومحم ظحلت

 باسح ىلع كلذ مت ول ىتح .ةيطفنلا هتادئاع

 نيرخالا
 فارطالا ضعب كانه نا كلذ نم رطخالاو لب

 تايداصتقا ىلع ةظفاحملل ةدهاج لمعت يتلا
 اهبعس نم رثكا .ةمدقتملا ةيلامسارلا نادلبلا
 - ةحح تحت كلذو .نيرخآلا اهئاكرش ىلع ةظفاحملل
 ماظنلا ىف رارقتسالا ىلع ةظفاحملا يه  ةيمهو

 متي نا دبال رارقتسالا اذه ناكو يلودلا يداصتقالا
 هرداضم لالغتساو تلاتلا ةهلاعلا باسح ىلع

 .هعاضوأو هقورظ اهيلمت يتلا راعسالاب .ةيلوالا
 نادلبلا نيب ةيلخادلا تاعارضلا تراد دقو

 ..ةمئالملا راعسالا» ديدحت ةيفيك لوح ءاضعالا

 راعسال ةيليضفتلا قورفلا لوح قافتالا ةصاخ
 ةيعونلا ساسا ىلع بسحت يثلا) ماخلا طفقنلا

 لحم لظ يذلا عوضوملا وهو .قاوسالا نم برقلاو
 ناتهبج كابش حصاف ,.ءاصعالا ند مناد عارص

 ايريجينو رئازجلا) ةيقيرفألا نادلنلا مضت امهادحا
 مدع ىدا دقو. ءاضعالا ةيقد. مضت ىرخالاو (ايبيلو
 هذه ديدخحتل ةمئالمو ةتياث دعاوق ىلا لصوتلا

 يف ةيرازولا تارمتؤملا نم ديدعلا ليشف ىلا .قورفلا
 وهو .عيمجلا نم لوبقمو ددحم رعس ىلا لوصولا
 يلاتلابو عاضوالا روهدت ىلا ةياهنلا ىف ىداام

 يتلا ةروصلاب .رعسلا طوبهو قاوسالا بارطضا
 .يضاملا ماعلا يف اهب. تمت

 نيسحت ىبا رييشت ةيلاحلا تاريشؤملا و اذاو

 ببسب امناق ىقيب رذحلا ناق .ءيشلا ضعب عاضوالا

 .ةيقيرفا ىرخاو ةيبرع ةمظنم نيب تتشتلا ةروطخ
 ْق ةردابملا مامر ؛كيببوالا» نادقف ىلاالا يدؤي نل هنآل

 ملاعلا نادلب لشف ساسالا ف ينعي ادهو .ىوسلا
 علسلا ىدحال رومالا مامز كالتما ديدحت يف ثلاثلا

 ةيعبتلا كلف يف رارمتسالا مث نمو .اهجتني يتلا
 طورش يف روهدتلا رارمتسا نم هينعي امو ةيراجنلا
 .ةيلودلا ةراحتلا

 نم بلطتي عاضوالا هذه حالضا ناف انه نمو
 لحا نم ءاضعالا نبن رواسشتلاو قدسنتلا .نالا

 الا ثدحب نل كلذو .ةقلتخملا ءارآلا نيب قيفوتلا
 هذه نيب ةيلخادلا تاعارضلا ىلع بلغتلا متي امدنع
 بيلغت متي امدخعو ضعبلا اهضعبو نادلبلا
 ةلود لكل ةيرطقلا حلاصملا ىلع .ةيعامجلا حلاصملا

 ذداختا متي نا ةرورض رخا ىنعمب .ةدح ىلع
 لماكلا مهفلا ساسسا ىلع ةيريعستلا تارارقلا
 اياضق ةمدخ ىف دعاسم لماعك .ةورثلا هذه ةعيبطل
 رفاوت ةرورضلاب بلطتي ام وهو ررحتلاو ةيمنتلا
 تاذ لودلا نيب اميق نماضتلاو ةيسايسلا ةدارالا
 وه امك تتشتلاو رفانتلا سيلو ةكرتشملا حلاصملا
 .نآلا

 يداصتقالا حسقلا

 3585 - 1. نالذلا"' ىفرتما# نذخلثا:



 ةيداصتقالا ةدحولا سلحل
 ةيبرعلا

 ةعيباسلا ةرودلا نامع ف تدفعنا

 ينرازولا سلسجملل نوعبزألاو
 ةديرعلا ةنداصتقالا ذدحولا سلجمل

 سشقان دقو .ةلود ١١ مضي يذلا

 نيما ريرقت ةرودلا دذه يف نوكراشملا
 عاضوالا لوح سلحجملا ماع

 تاسكاعناو .ةيبرعلا ةيداصتقالا
 هصاخو .اهبلع ةيلودلا عاضصوإالا

 لودلا ىلع ةيجراخلا ةينويدملا عقاو
 ةمزالا ةهجاوم ةيفيكو .ةيبرعلا
 ةنلاحلا ةنداضتقالا

 ىلا ةوعدلا سلجملا هجو دقو
 ديدستل ءاضعالا ةيبرعلا نادلبلا
 سلحملا ةناما تانزاوم ىف اهتامهاسم

 اهجمارب ذيفنت نم اهنيكمتل ةماعلا
 اهتاطاشنو

 درودلا رصصخت 7 نا ىلع ققنا دذو

 ىف .نامع, يف دقعتس يتلا .ةلبقملا
 ةيمنت ثحبل مداقلا لوالا نوناك

 رارق قيبطتو .يراجتلا لدابتلا
 رسل ةيبرعلا قوسلا

 نيرخا لوكوتورب
 ينايفوسلا داحتالاو رصم

 عض و ةموكحلا تقفتا

 عيفقوت ىب اع يتابفوسلا داحتالا

 علبت ٠ ديدجح يراحت لوكوتورب

 ينيلرتتسا هنينح رايلم هتميق

 نم الدب كلذو ؛ييتابسح.

 هتميق غلبت يذلا يلاحلا لوكوتوربلا
 ينيدلرتسا ةهبننح نوسمنلم 5 2

  ىتاسح

 نيب تاثحامملا اآاديت فوسو

 ىلع قافتالل .درهافلا يف يف .نييناحلا

 اذه نمض جردنس يىنلا علستلا

 .لوكوتوريلا
 ةموكحلا نا ركدلاب ريدجلا نمو

 نم ءزج ديدست لواحت ةيرضملا

 داحنالل ةقحتسملا نوبدلا

 .لدابتلا اذه قيرظ نع يتايفوسلا
 ىلع ةيقيتملا طاسقالا ىلامحا عليبو

 هحيمشمب ناوسيلف © اوت نسكع
 ماع ىتح ددست يباسح ينفيلرتسا
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 عجارتلا يف يونسلا

 يسللا ,انينن, لمعم
 ةنوركعملل ؛اندنن» لمعم ضرعت

 .يضاملا عوبسالا لالخ .ىزاعنيبب

 ناكو هيلع تتا بيرخت ةيلمع ىلا
 نم اريبك امسق يىطغي لمعملا اذه
 نم ةيكالهتسالا يبيللا رظقلا ةجاح
 اهب رهتشت ىتلا .ةيحمقلا تاجوتنملا
 ,ةفرد» ةقطنم

 داثن لمعملا اذه نا ركذلاب ريدحو
 .نيرسوملا نييببللا نينطاوملا ضعب
 ناسحللا» :ةفلغ :تلوقسا نأ. ىلا
 هحاتنا آددف ..ةيروثلاو ةيبعشلا

 يكفل ىرئازجلا اغلا
 عم ةيقافتا مارال ايكرت ىعست

 .اماع نيرشع ةدمل رمتست رئازجلا

 رتم رايلم ”١ اهاضتقمب يرئشتو
 .ايونس يعيبطلا زاغلا نم بعكم
 دراسز لالخ, عوضوبملا .حرط دقو
 ةئواميكلا تاعانصلاو ةفاطلا ريزو

 ىلا .يرئازجلا ةيؤاميكورتتلاو
 ايكرذ
 نا كارتالا نلوؤسملا نلعا دقو

 نل يرئازجلا زاغلا نم مهتايرتشم
 داحتالا نم مهتادراو لع رتؤن
 ماعلا ةباهن ف لصتسو .يتايفوسلا
 ايؤنتس ب بعكف هزت دع ةتس الا

 7 يدانو نادوسلا
 ةموكحلا ًاديىت نارظتنني

 تاضوافملا يف دديدجلا ةينادوبسلا

 نم اهيلع قحتسملا ةلودج لوح
 يدان» لالخ نم كلذو ةيراجن نويد
 نم ةيعونلا دذهب صتخملا ندنل
 تلصو نا دعي كلذو .ضورقلا
 ٠١ .5 ىلا اهيلع ةقحتسملا ضورقلا

 ايلاح رالود تارايلم
 قيس نادوسلا نا ركذلاب ريدجو

 ىذه ةلودح ىلع قاغتالا لواح نآو

 ماوعا ف ندنل يدان ربع .نويدلا

 نا ريغ . ١986 و ١9453
 .اهعيمج تلشف تاضوافملا هزه

 تاكريشلا ضعب تضرع دقو اذه

 ةقحتسملا اهنوبد ةن ويست ةيبنجالا

 ف اهتايلمع ليومت قيرط نع .اهل
 هيشجلا ةيلحملا ةلمعلاب نادوسلا
 هضفربام وهو ينئادوسلا

 نوينادوسلا نولوؤسملا

 ع

 د 0

 0000 ص5” 8

:0 00 0 
 تاي 0

 ةضوملاو ميماغلا
 ىه .تلاثلا خلافلا .تانقوكح ضلحتت نأ بحي:

 اك مايا :اهباحضا نم اهتمفا ىتلا وا .الصا
 .«يبرغلا رامعتسالا نم اهلالقتسا

 ىدحا ىف .برغلا باتكلا دحا اهنلعا يتلا ةصالخلا يه ةرابغلا دذه
 ناو ةصاخ .اهنومضم دنع فقوتلا نم دبالو ةيمودلا ةيبرغلا فحضلا
 دحا ظفاحم اذهف .ةيلاحلا ةنوآلا ىف اريثك ددرتت تحبصا ءارآلا دذه لثم
 ملقاتي يك .فرصملا عاطقلا ةلكيه ةداعا ديرن اننا. نلعي ةيزكرملا كونبلا
 .يلاحلا ماعلا ةياهن لبق ميمآتلا كيكفت وحن هجتنف ةيلاحلا تايطعملا عم
 .«:يبدجالاو يسطولا صاخلا عانلمخلا جاما حوتفملا بانلا ةيساينس مدع دنو

 دانق٠ عيدب ضعبلا بلاطي نا بيرغلا نم نكي مل ءارالا دذه لتم ءازإو
 ام وهو .اهيلع ةقحتسملا ةيجراخلا ضورقلا دستل :ةيرصملا سيوسلا
 وا عيب تاموكحلا ررقت ادغ» : الئاق .دالعا روكذملا لاقملا بحاص هب بلاط
 عاوجالاو ةعبريسلا تاقرطلاو ةيخيراتلا راتالاو ةيحايسلا قطانملا ةلواقم
 .ءاضيا ةيلخادلاو عافدلا نم بناوجو .ةيميلقالا هايملاو

 نا دبال .ةدبح ةءارق يبرعلا اننطو حيرات ارقي : فصنم يسرع يأ

 لاملا سارب ةقت ىلع اولاز ام دارفا دوجو نم .ىلوالا ةلهولل .شهدمي
 نم امهل سيل ةيمنتلاو ثيدحتلا نا نودقتعي اولاز امو لب .يبنجألا
 .يبرغلا يلامسآرلا قيرطلا عابتا ىوس قيرط

 نم .نوتحابلاو نوركفملا اهب ماق ينلا تابانكلا ةفاك نم مغرلا ىلعو
 لب :بسحف .مهفلا اذه اطخ دكؤت مل يتلاو .ثلاثتلا ملاعلا نادلب ةفاك
 اًنم ضعبلا نا لإ :ةيعامتجالاو ةيداصتقالا عاضوالا ىلع هتروطخ

 كالهتساو ةيبنجالا تالمعلاب لماعتلا ىوس ةيمدنلا يف ىري ال حبصا
 ةنتكمو ثيدحت وا ةيوق ةيعانص ةدعاق ةماقا اما .ةيبوروالا تاجتنملا
 رظنلا ةهجو نم  حلصت ال يهق .ةيملعلا بيلاسالا مادختساو :ةعارزلا
 كلذبي مهو ىبرعلا نطولا هنمض نمو .ثلاتلا ملاعلا ف قيبطتلل  دذه
 مدع نع نويبرغلا داصتقالا ءاملع دددرب ناك ام .ناهذالا ىلا نودبغي

 ةيمنتلا ةيبلمع ثادحإو فقوملا مامزي ذحالل ةفلختملا نادلبلا ةيحالص

 درنح تتنتا يىنلا درظنلا كلت لقتسم ىاوه ينطو داصتنقا ةماقاو

 ىلا ساسالاب عجرد فلحتلا بشت نا تدكآو لب امامت اهلشف تاندتسلا

 .ىداصتقالا اهلكيش هيوشتو .دالبلا دذه تاورثل يرامعتسالا بهنلا

 ةتنامتف تذخا يتلا نادلبلا براحت انماما .اديعي بشهذن ال ىنحو

 ثيعلل يبنجالا لاملا سارل براغلا ىلع لبحلا تكرتو ؛حوتفملا بابلا»
 ميمآتلا نع ثدحتن كلذ دعب مث :ةجيتنلا يه ام رظننلف .اهتايداصقاب

 ةيمدكلاو
 لالقتسالا ؛ةفلختملا تاعمتجملا ىف ةدمنتلا ةيلمع طورش لوا نا انبآر يف

 حيحصلا رارقلا ذاختا ىلع ةردقلا .هينعي ام نمض .ينعي وهو .يسايسلا
 تايغر ال .نادلبلا دذه تاحاخح نع ربعي ىذلا .بسانملا تقولا يف
 « ين داصتقالا لالقتسالا٠ وه دحاو قدرط ربع الا ىتاتب نل كلذو .نيرحالا

 نمو .عمتجملا يف ةيسيئرلا جاتنالا عقاوم ىلع ةرطيسلا ةلودلل حبيتي يذلا

 عاطقلاو ةلودلا ةرطيسو يبنجالا لاملا سار ةيكلم عزب. وه بولطملاف اده
 00 تاعورشملا حيماآن ي | .هبلع ينطولا

 يهف ٠ .يبنحالا لاملا سأر ىب اغ اساسا دمتعت يتلا ةموعزملا ةيمثتلا اما

 نم هينعي امب ةيعبتلا. يهو الا .ةيرهوجلا اهتقيقح يفخت نا نكمي ال
 ٍ هقيمعتو فلختلا رارمتسا

 فورظلا اهضرفت ةيساسا ةرورض هنكلو :ةضوم» نكي مل ميماخلاف
 يبرعلا انتطول ةيثادلاو ةيغوضوملا

 درت , هضوم 0

 يابحلا حافلا دبه
 ١ وص ا ع دوبسصع تا سو ا يس

 9١م9 ناريزح ؟5 5١8 ددعلا  ةيبرعلا ةعيلطلا
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 يتلا ةديدحلا ةيفاقثلا عيراضشملا

 دادغبب ةمحرتلل نومأملا راد اهبع ضبنت

 ةيلاع تاياور عبس ةمحرتل غورشم
 لمؤملا نع + ةيبزعلا ةغللا ىآ ني
 ابيرف اهرودص

 « خسبتلا ةبحعا يه تاياورلا

 ءىتخت شياو: يغرفت ىنبخلا يتاورلل
 رلا» و «دحملاو ةوقلا» تاياوؤرو

 تاوطخلا) .نيرع ماهارغل (رشاعلا

 قيرط» و .رتيراك وحيلال «ةعئاضلا

 زئاحجلا ىسنرفلا يتاورلل (اردنالف

 دولك ١445 ماع تادآلل ليون ةزئاج

 بق .:داذل ؛«بلعشلا»و و .نوميس

 يئيتتجرالا بتاكلل «قفنلا» و . سنرول

 يالي رست

 نماشلا ىو رشاعلا نم ةرتفلل

 يراجلا ناريزح رهش نم نيرشعلاو
 هرقم يف نانبل بابششل ينطولا زكرملا

 ناوئع تحت ايفاقث الافتخا سيرابب
 هرخآلا هجولا : نانبلا

 ةودن ةماقا لافتحالا اذه نمضتي

 تتم 'ءثحابلا نم ددع اهيف 0

 ةايحلا  خيراتلا لوح باطخ» ناؤنع

 نيمهحاسملا نمو .؛ةينطولاو ةينيدلا

 .نوضيب دمحأ مرق جروج : :اهيف

 .ينيلقعب ىهم .يروخ راربج

 ةفاضالاب

 . ص قرم

 دايعل ة ةينوقميس ضو رع ىلا

 نيمسايل ةيثائيس ىرخاو

 ةيفارعلا لادهألا خا ١ ليش

 ثحابلا دادغي ينارخؤم ينوت
 ىقيرككتلا نمحرلادبع فو رعملا يقارعلا

 ”ةيدادغبلا لاثمالا ةرهمح» ات فلؤم

 هتايح- ىنفا يذلاو .ةاليتعلا هئازجأب

 لبق ديمع ةبترب ايركسع هنوك مغر
 رولكلوفلا ةساردب 545 ماع هدعاقت

 ينطولا
 روتلا رث مل ةريبُك ةظوطغع لحارلل

 يف لماكلا» ناوئعب ءازجا ةرشع ّق دعب

 ةيدادغبلا لاثمالا باتك هل اك (لاثمالا

 ًارطق رشع دحا لاثما عم ةنراقملا

 .ايب رع

 ١ افلا نه تالغف ؟
 باتكلل ةماعلا ةيرضملا ةئيشا نع ا#

 (ةرهاقلا» ةلحم نم ديدج ددع ردص

 ةعزنلا نع دارم ديعسل ناتسارد

 يوتسلوت ركف يف مالسالا نع يرمغلا
 عادبالاو داقعلا 2 يواحطلا دمحألو
 ىررخا تاسارد ىلا ةفاضا . ىصصقلا

 ىتلا ةيوتسجتلا فلآ ةلحي 2

 ةرهاقلا يف ةيكريمالا ةعماخجلا اهردصت
 نع اروح ماعلا اذه اهددع نمضت

 هيفو | (؛تلاتلا ماعلا ُِق يعولاو تبدالا)

 نع ةرهز وبأ هيدا ةرومكدلل تاسارد

 : عبشلاو عوجلل يىبعشلا روصتلا

 ةروتكدلل ةساردو ,:ةيب رخل ةالابلا يحي

 ني دنغ صقلا نك نع ميغاربا ةليبن
 (ميسلا يف ةأرملا ةيضقو .هتادبع رهاطلا

 سشيورد ىف
 ركفلا» ةلحجي نم يناثلا ددعلا 8

 ةيميداكالا نع ردصت يتلا (رصاغعملا

 ارخؤم ردص .ةرهاقلاب. .نونفلل ايلعلا

 تايساردلا لا ف اغارف سل

 هيلابلاو امنيسلاو حرسملا 6 ةصصختملا

 دفو مع ةيبعشلا نونفلاو
 رداضملا نع ةودنل يف روك نصف

 دقانلا ة] ةذه ا أ عفو

 نيدلازع . د فورعملا . ليعامسا

 اهردصت ىلا اانتبتكم» ةلسلس 6

 ةياور تردص دادغبب لافطالا ةفاقث راد
 اهمجرت يتلا ١ نيلتاقملاب قحتلي اكشيما

 ةريصق برح ةصق يهو .فوخولوش
 نايتفلا اهب بطاخي

 اهعاذ ةلسلسلا ىف تردص انك

 الع ليدنقو ةيحرس:( احنه ئارخأ
 ةمحر تو ىخيل اشاس فيلأت نم :«نيدلا

 نو رماغملاا ةباورو .يىرئازجلا ,



 هذه ةييثأ قأتو . ىتارماسلا دشر ايبا

 ئرخا تاغل نع ةمح ريم اهنوك لامعالا

 لفطلا ةبتكم ءانغال لافطالل ةهجومو

 لفطلا فيرعتو .يبرعلا نظولا يف

 . ىرخا تافاشثب يب ,رعلا

 دادح الي بخ

 ةرهاقلا يف ريوصتلا تاسدع رودت
 يقارعلا جرخملا فارشا تحن نآلا
 يناور مليف جارخال دادح بحاص

 كف 2 ( دودح "لاى بح لاوشعن 1

 نييرضملا ةسشانسفلا موحن نم ددع

 . نييقارعلاو

 ةصلاخلا ةيرق نع مليفلا ث ثتادحا

 نوحالفلا اهيلا رجاه ىتلا ةيقارعلا

 نويهصلا نايكلا ىلا نيفلارم ظ
ٍ] 0 7 

 ِ هل اال 5 ام لعن

 اجسلو 6 4 1

 ةيكرسالا (وبمارا) ؛ مالفا ةلسلس لطب غن ولاتس رتسفلس

 راودآلا يدؤيو مهلئاوع ف نويرضملا

 ديرف ٠ نم لك مليفلا يف ةيسيئرلا
 .يولع ىيل .رباج نودعس .يقوش
 . ناطفق احل ءيناغلا تفسوب

 . ىطنإل نول هدف
 يتلا ةيناثلا باتك فلألا ةلسلس ف

 باك أرخسؤم ردص ةرهاقلا نم ردصت

 روتضعلا 6 هةلصاف كراعم مصبسال

 سوم اد في زوج فيلأت ؛ىطسولا

 .رعاشلا دمحم .د ةمحرتو

 يف كراعملا نع ةيملع ةسارد باتكلا

 زربال قيقد ليلحت عم ىطسولا روصعلا
 ضرالا ىلع امهاحر تراد نيتكرعف

 . نيطحو كومرلا امكرعم اممو ةيب رعلا

 قوفتي ثيح .ةيك

 لك ف داسحاالا قاس ثسيحو .رخآا لانا يأ ىلع يكريمالا قلستف الأ اهبف

 ةوقلا يف هتاراجم خيطتست الو ومار ةغاحش :كلعق ال ابنا تامهاجتن الا

 ل .ىنويهصلا نايكلا يف ل الا دوجوم لثمملا اذه .تاذلاو تاالضعلاو

 ةيئابملا تاييترتلا ءارجال ةصاخ ةرايزب موقعي

 .(وبمارا ةلَسلَس

 ١ لامعالاو ةيب رغلا فحضصضتلا هتركذ (ى وه مليغلا عوضوم

 نييناهرالاو باهرالا ةحفاكمل ليئارسالا شيلا اه موقي
 ع عمتجملا ةينن ضيرقت ا ؛ ليئارسا

 نم ةعبارلا ةقلحلا ريوصتل ةيئ

 يتلا ه هيلوصبل

 نولواحي 0

 نطنشاو نم . ةيمويلا هتانيرمتو ةيوقلا هتالضغعو هتحلسا ةفاك وبمار لمح

 ثرتكم ريغ + ْن ءطسلف ضرا ىلع ريوضصتلا تاسدع رودت يكل بيبا لت ىل ا
 اقلطمو :ًايباهزا هضرا لخخي يذلا ودعلا براحي نم ايمسم خيراتلا قئاقحب

 ' نييتنيطسلفلا هوجو ىف 9 هحخ رس

 وصي يكل نولاتسس رتسفلس ءاج ةلوطب ةيا

 تيبو د لغم ىكل رودت فوس تاسدع ةيأو 1

 يي يتلا ةيديدخلا زاغلا تاناوطساو ! ةيكريمالا دحملا ةلاه هب طيخت

 . امتيسلا يف امك ةايحلا يف هلثمي نمو نولاتس رتسفلسل .ال لوقي نم لك هجوب
 اموَسرم . هسفن مدلا طيخ وبمار رركي ةفلاسلا ةثالشلا مالفالا ين ُّق

 . ةيدسحلا ةوقلا هذه لك هل تحاتا ىلا ةيكرماالا ةيب رجلا ةنكاملا تالضعب

 نم اهاوسو دوويلوه يف ريوصتلا تاربتخم هحيتت يذلا ىنفلا 1
 ىلع وبمار ةايح ةرود ممتي يكل عب ءارلا طي رشلااذه يتأيو .امئيسلا مص
 .نويهصلا نايكلا ىلا ءانيفلا برخ نع لفتت ةرلا هذه هنكلو : ا

 .ةرصاعملا ةيكريمألا ةشاشلا يف ةنماك ةيباهرا ةقاط الجسم

 ا اضاول دكا نحكم ةعمسات - 41

 ةيزفلا ةيتامنسملا يف
 قالهياعب نع ةيسكرفلا'دليعتيسلا
 ةيئاديسلا ضو رعلا نم ددع ميذقت 6

 دقو . هيب رخ هطشنا سوم . ةضفلاو

 .امهاوسو فيس وبأ حالصو

 ةصقارلا م دفالا "1 هاعرت لآفعَحا

 نرعلا ىديكلا صقفقرلاب اصاخ سمي رايب

 مالفال ةسيئامبتيش ضورع لالخ نم
 ديه 00

 مآل لاغا عم ةهيداش ءاكوك :

 لالخ نم .شرطالا ديرفو مرش
 يف صقرلا نع ةيقئاثو مالفا فيلوت
 .ةيبرعلا متيعلا

 - ةييق نواف

 سبل نس باك يف
 رشنلاو ةعابطلل ةمالس وب راد 2

 تيب يبنوبتلا فدخابلا فيلأت نمو

 ناونعب باتك ارخؤم ردص ناولع دمحم
 ّق !هريكفتو هتايح . .ةميعن ليئاخيم»

 .ريبكلا هلا نم ةحمص 6

 بيدالا تاحاتن فلؤملا سردي

 0 ددع رع ةميعن ليئاخيم ينانبللا

 هتازاحناو هتايدلم ضرعتت : ىتلا لوصفلا

 مدق نا ثحابلل قبس دقو .ةيركفلا

 ١ ماع ةيميداكا ةسارد ةميعن نع

 لا ديفا ةعماج

 ْ رس نري
 اهحاتتفا ىلع ةنس رورم ةبسانل

 صضرعلاب ةصاخلا «ةرسمز راد تمافا

 تعد ًاصاخ الافتحا سيرابب هلا
 نيفاحصلاو نينانقلا نم اهدكخ فيما
 .ةيرلاو يو رفلا تاتفالاو

 ير نمو .يراجلا ناريزح رهش
 يف مظتنا يبرع نانفل ضرعم رخا نأ
 ىرصملا نانفلل ناك يريلاغلا هذه

 .يروجب+ب جروج
 لابس ةريزج طسو يف عقي يريلاغلا

 :.نيبنلا' وب يعرفت طسوتت ىتلا يول

 نفلل تاببريلاف ةدع رثتنت تسيح
 . ليكشتلا

 , هع
 ل ةندهيس ذولح
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 اكمال ن ناديزج 1 515 قرقلا د ةيبرعلا ةعيلطلا



 برغملا نم ملف ٠
 0 . عم وجو دوب جووجل وسم . ةهجصم _لسسو جححرا#»»

 وس ووو##» سو د و لق لالا #1 + د وتلا"

 يزمر لامك : ةباتك

 .ةيكريمالا اميل لدويع ُِق

 برغملا ودبي .ةيبوروالاو
 اهولعي ةروص يف .يبرعلا | .٠

 رحسلا اهيف جزتمي .ءضومغلا بابض
 ىلع ةفصاع تاصقر : رولكلوفلاب
 .ةبالخ ةيعيبط رظانم .ةفيثع تاعاقيا

 دايج تاوهص نوطتمي تاءابعب لاجر

 نوكسمي وا فويسلا نولمحي ؛ءادوس

 ةبراهلاو ةرات ةدعاولا .نبنويع الإ رهظت
 وقيلح .ةافح لافطا .ىرخا ةرات
 نذام . بابذلا فعي .٠ سوؤرلا
 . ةيابغ الب داس قاوساو بابقو

 جراخ .؛لوهجم فلختم ملاع  ةطاسيب

 .ايفارغلاو خيراتلا

 روطتلاو مدقتلا عم .دبال ناك

 ىئانيسلا كلذ رهظي نأ .ءررحتلاو
 برغلا ةطرشا هجاوي يذلا يبرغملا

 ,ةيب رغم ا ةايحلا روصنت مالقأب ؛ ةفي زملا

 قزمي نأو .يقيقح .يعقاو وحن ىلع
 مدقي نأو .ضومغلاو رحسلا ةيوذكأ

 ءينناسنا رضنعك .ةيب رغملا ةيصخشلا

 لك لكم «هننا الإ هسيضوضع مر
 راكفاو رعاشمو مدو محل نم ءرشبلا

 وا .هركني يذلا رمألا وهو .مالحاو

 .امامت برغلا هب بحري آل .لقالا ىلع

 صعب ةبغرلا هذه تذحوا دقو

 نيذلا . «راطشلا» سبرعلا نيجرخملا

 مانستي قتلا ةروسلا يف مهدالب ومفتي
 مسالطلاو زاغلالا 5 برسغلا

 نولصحي يلاتلابو .ةبيرغلا سوقطلاو

 ماعلا عيجشتو تاناجرهملا زئاوج ىلع

 . (ارضحن ىقرالاو رثكالا»

 اقرا ناريزحت 87#: 35 ءاسلا مةسرعلا ةعيلطلا - غ7

 .يبرغملا جرخملا مليف .«ةيفاشالل»
 نم نكمتملا .طيسبلا «يزات دمحم
 ُِق نشدي ' يذلاو .ةينفلا هتاودا

 ىدحا يف ةيمويلا ةايحلا مدقي .برغلا
 ءيفاد وحن ىلع ,ةيبرفملا ىرسقلا
 .نولمعي ةيرقلا لها .يميمحو
 نوعزوي .ضرالا نوبلقي .نوعرزب
 «دورتشيو نوعيبي قوسلا يف . داسلا

 مهضعب عم نوفلتخي ءرشبلا لك لثمو
 .نوحلاصتي .نورجاشتي ءاضعب
 .لمعلا يف نكمبهني اضيا .ءاسنلاو
 نجع .سيالملا لسغ .روذبلا نحط
 .لمعي لكلا . . شيعلا زبخ .قيقدلا
 .ةايحلا رارمتسا . لجا نم .ءسأدب

 طمنل ةيئانغ درج سيل مليفلا نكل
 هذهو .هنكلو . ترغملا فير يف ةايحلا

 . اه دقن نمضتي .ةيرهوجلا هتميق يه

 رسأ نم ةدحاو ىلع يزات دمحم زكري

 يتلا ةئبالا ىلع ديدحتلابو .ةيرقلا هذه
 ةلثم اهرودب موقت - بابشلا لبتقم يف
  يرمع ةكيلماهمسإ . ةقالخ
 تاذ أجافت يتلا .ةحهبملا .ةقلطنملا

 .ذافتلا بجاولا .اهدلاو رارقب موي

 كلم نوسجغ نم اهجاوزب قلعتملا
 ةيشاملاو ضرالاو لاملا نم ريثكلا

 ام ردقب ةجيز تسيل يه . . نجاودلاو

 .اهيف افرط تسيل ةاتفلاو  ةقفص يه

 . توص الو اهل قح ال , ةعاضب ابنكلو

 ّط وسلاب ب رهملا

 دعاصت | عاقيا قفدتيو

 درجم نوكت نا ضف ةفرت ةاتفلاف .هثادحأ

 عمقب هجاوتو ءروثتو ضرتعت . ةعاضب
 دهشم يف .طوسلاب اهبرضي يذلا اهدلاو

 هسحب .ىزات دمحم تاردق هيف ىلجتت

 .ةليمحلا ةيئامنيسلا هنغلو .فهرملا
 ليصافت لحست اال .ةقيقرلا اريماكلاف

 / يتلا ةاتفلا مسج ىلع طوسلا لوزن
 - ريوصتلا ةلا  اهنكلو .برضلل قلخت

 ةاطغم ةذفان ءارو نم ؛  جاعزئاب ؛ء دصرت

 ضبقمب ةكسمملا بالا فك .كلسلاب

 .ءاضفلا ف عفترت يهو .طوسلا

 ال يتلا ةئيالا ثيح ىلا طوسلاب يوهتل

 ىلا ذفتت اهناخرض نكلو .اهارث

 بلق هيف قزمت يذلا تقولا يف ءانرئاض
 . ةرجحلا جراخ فقت - انلغم يتلا م الا

 ىرت نا نود اهلخاد رودي اهب 0
 . هليصافت

 تايتف نأش اهنأش  ةاتفلا هحتت
 (ةيفاش» هيف تيقل ىتلا رئبلا ىلا  ةيرقلا

 .اهنا لاقي .ةسدقم رئب يهو ءاهعرصم
 ءاهدنغ ثتام نم ةراهط ليضفب
 يضقت .تامولظملل اعيفش تحبصا

- 

 ريبعتو ..اهب نلسوتي نم تابلط

 ةيماعلا ةجهللا يف .ىنعي .«ةيفاشالل»
 ىفو ..ةيفاش ةرهاطلا : ةيبرغملا

 ةسدقملا تامولظملا رشب ىلا قيرطلا
 ؟ (ةيفاشو» رس نع اهتدلاو ةاتفلا لأست
 ؟ تتام فيكو ىتمو اذا

 وا «كاب شالفلا» قيرط نع

 يتلا ةيفاش دهشن .(ىضاملا ىلا ةدوعلا»

 اضيا اهدلاو ءائتاتف رمع اهنس براقي
 .هبحت ال باش ىلا اهجوزي نا ديري ناك
 نم تجرخ قانخلا اهيلع قيض امدنعو
 اسرو .ةبراه لق وا .ةيضاغ تييلا

 يف تطقسو .رثبلا ىلا تهم او .ةسئاي

 مأ تلتق ما ترحتنا له : ةراوغا

 مالا هيلع بيجت ال اذه ؟ ءاضق تعقو

 . مب ال رما وهو .مليفلا وا
 ونك .ةيرقلا لها نا .ةقرافملا انهو

 رثبلا نا اوريتعا .تاذلا عادخ نم

 ثرإ ةيحض» ةيئاشاكأو. ةلكرابم
 ذاقئا نم نكمتت مل ىتلاو :ةأرملا ةيدوبع
 .تايوركملا قيض كفتس ءاهريصم

 .مايالاو فورظلا نهيلع تسق نمن

 .ةاتفلا بلطت .ربثبلا ةفاح دلعو

 راوسلاو :دوقنلاب يقلتو ١ ىنمتتو

 قودج الب .نكل .يبهذلا

 ىلا يان دمحم انجردتسي . ةموعنب

 ةليلب اءدب .يبرغملا حرفلا ديلاقت

 فافزلا ةليل ىنح .ءانحلاو .ةبوطخلا

 لاجرلاو . مايخلا ماما تاصقارلا ثيح

 مهو مهقدانب تاصاصر نوقلطي
 ةلقن يفو . . مهدايج تاوهص نوطتمي
 يف قارغتسالا نم مليفلا انظقوي ةئجافم
 - ميلأ ليوع ىلع حرفلا سوقط
 - اضيا ةيئمز ةلقن اهنا اقحال فشتكتس

 ةاتفلاو تام دق زوحعلا جوزلاف

 انينج اهئاشحا يف لمح ةلمرا تحبصا

 نم ٠ . لاجل لاح 9 ةانفلا تلقتنا

 كلذ ىلا ًايداصتقا عضاوتملا اهدلاو تيب
 .ءاجرالا عساولا .رخافلا تيثلا

 ىلع ؛اهدسج قزم يذلا طوسلا نكلو
 نع اريبعت اف موي ل ءاهدلاو لب

 . اهيلع لاهغي لازي ال .روهقملا اهعضو

 هذه ايحورو ايونعم .ررخا وحن ىلع
 ةلتاقلا ةدحولا .نآلاو ءانهف «ةرملا
 ربكالا  اهجوز نبا تارظنو « فافجلاو
 . ةيهارك رطقت ىتلاو انس اهنم

 ةةراهمب جوسم عيدي دهشب ف
 ع 1 جرت ءاجرايوب اهدنا رقي
 كاب هبلققب وهف .راسكنالاو ىسالا رعاشم

 يتلا ةشحولا ىدمب سحمي .يوبالا

 يداصتقالا ةعضوب « وهو ءاهيناعت

 ب عساولا قراملا كردي . عضاوتملا

 ءرباع وحن ىلع . حمليو .هتنبا نيبو
 نأ دعب دنيوي ىلإ دوت نإ ةييئانكمان
 .ثاريملا عزوي نا دعبو «بحجنت
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 حرتقي امدنع .خحورخلا باب دلعو

 سنؤتل ءابتدلاو اهيلا لسري َنا اهيلع
 بدأب . هيئثتو .ةاتفلا هركشت ءاهعدحو

 .ةلمرالا نا حضاولا نمف . مسحو

 . يضاملا ضفرت © .رمغلا لبتقم يف يتلاو
 . ههوجوو هديلاقتو هتاسبالمب

 .ةريبكلا ةلثمملا .ىرمغ ةكيلم
 عساولا تيبلا ءاببا يف لوجتت
 ةساعتلا نع ريعت اهترظن نكلو :ثاثالا

 نم غرافلا ناكملا كلذ اب ء ءيلتمي يتلا

 ةكرعم ناو ةصاخ .رعابتملا ءفد

 .قفالا يف عمجتت ثاريملا عيزوت
 اهجوز نبا تارابع ةلمرألا عمستو
 يهو اهارن . . اوه ورق . ةحراخلا

 ودعت يه اهو ءاهسبالم ضعب عمجت
 انناهذا ىلع ردابتيو .ناكملا نع اديعب

 ةروهقملا .«ةيفاشب» قلحتس ابغا

 دق ودبي |(ميف ءامنكلو .ةكراجملا
 ةيفاش نا تكرذاو .سرذلا تبيعوتسا

 لصاوت اهناف كلذل ءاهسفن الإ رسخت مل

 لب .ةيفاش رثب ةزواجتم .يرجلا
 .اهدلاو تيب اهيف |أب ءاهلك ةيرقلاو
 ةينآلا .ةرسألا ةينغالا كلتب ةبوحصم

 :يبرغملا يئانغلا ثارتلا قامعا نم
 راصتتلا فوخ نع ثدحتت يتلو

 زارنا ملا ي اي: , .اهيلع

 نينجلاب .ظابرسلا عراوش يف امعلاطت
 ةرصو ٠ ع4 3 0 يذلا

 نع ةثحاب .اهفك يف اهلمحت ىتلا سبالملا
 ياي ةايحع

 اذه .ةريبكلا ةنيدملا يف لعفتس اذام

 سيل وهو .مليفلا هيلع بيج ال

 نأب .:اساسا ء متيم هنا كلذ .هعوضوم

 .ةموهشم .ةنيصر ةغلي : ءمدقي

 دض ءغاقيمع ءاثداه ءايوق اجاحتحا

 هتلطب ىلا رظنيو قةأرملا داهطضأا

 هتلطب ىلا رظني انك .ةيفاش ؛ةلحارلا

 ىرت ةرظن .ةايحلاب ةكسمتملا ؛ةديدحلا
 رسعاشمو مدو محل نم .ءرشب ءاينا
 نا امهقح نف .مالحاو راكفاو
 . امهريصم رايتخا يف . نكراشي

 ضععب نم ناعي يذلا . «ةيفاشالل

 هب وشي يذلاو غ جاتنوملا ُِق كابترالا

 0 .تتشتلا ضعب

 .هقدصبو .هحومطبو ءهب
 ءاضياو :هيتلطب لجا نم هجاجتحابو
 .ةيراغملا ءاقشالا صعب جاجتحاب

 متع ال اننال .قرشملا لها ءانثيلع

 .يبرسعلا برسغلا انيس: ةمباتمب
 وهَو . :ةيافكلا هيف ان «ةنضهانشلا
 انعفد امن .هرربي ام هل « بئاص جاجتحا

 نفلا جيرا .مسنتن نأب دعولا ىلا
 ببي يذلا .سشعنملا يبرعلا يئائيسلا

 . برغملا نم انيلع

 -_ "قالا نانا اة ادرج م43

 |ءايفالا تماد ولا

 نيساي لا ةدئاف : نم دادغب

 ةياور ناونع (ءايفالا تماذ ول)

 وهو نودعسلا ةرصان ةفسجلا

 يف لبقتسا دقو ركبلا اهجانتت | ال
 هتف ةَحح فات ظ ديق تالا انتابتكم

 ابهسولسا زيت هن .هتءارقب تعتمتس تعتمتساو

 اهحوضوو ”ةرايغلا ةسالسبي ين يئاورلا
 اهمتردفو علقملا اهلسلستو ةركفلا لامحو

 فلاتلاو ءاقتلالا طاّشن عضو 6 ةقفوملا

 ةفلألا نم وج رشنو رضاحلاو ىضاملا نيب
 ىتجحح ةياورلا لاطباو ءىراقلا نين

 لب مخ دالا هنا انايحب ءىراقلا روصتي

 في اهكلدر أرقا انأو

 ةرصان ةيئاورلاب ءاقللا ىلع يلمح ام

 درت مل ىتلا اهتيوار ةياهن وه نودعسلا
 (مهفلاتو (ههبح اجوتي نا نيلطبلل
 ابنأكو ةمئاد ةيرمع ةقالعب يحو رلا

 ءايدالال ىتتلع اهتيب ف تنك

 نودعسلا ةرصان ةيناكلل ركبلا لمعلا 1

 ىلع اهتأدب ىتلا (ول) يقبت نا ديرت
 .اهتارابع رخآ .فاالغلا

 كرتأل ةيابنلا كلت تدصفت : : مخلف

 اهاري ىتلا بابسالا عضو ءىراقلل
 مث (ثايغو ةيبار ) ةلاح لثمل حلصت
 ةيديلقتلا تايابنلا نع ةديعب اهلعجال
 كاذو اذه دعب و اهأرقن نا اندتعا يتلا

 ضصق ضرتعت معت ىتلا بابساللا ناِف

 ةيعاتجا اهنم ةريثك انعمتجم يف بيبزحلا
 .خلا . 1

 لوقي ًايأر ةرصان ةبيدالا نال ا

 لالخ نم اهتيصخش تدسج انشأت

 اذه لهف (ةيبار) ةلطبلا ةيصخش
 ؟ حيحص

 نوكا نا يرورضلا نم سيل -
 ىتح امامت اهرودب تجيدنا ىنكل ( ةينارال

 كلذدي تسكعو يباتك ءانثأ 0 هتسبلت

 . يه يننأك ءىراقلا هسحلا اقدانص اوج

 ا يعانق ملا ِتِمأَد

 يامر ٠

 تنم ده سلا ع هن رسب 1

 هياورلا فالغ

 ةبيرغلا ةفيلطلا

 يف ديدعلا دجي برق نع ينفرعي يذلاف
 . اهتيبو نيب قراوفلا

 ةرصان ةديسلا جاتن لبقتسا امكو

 ىه تليقتسا .انتاشكم َّق نودعسلا

 : ءايدالاو تاتكلا تاملومو تاحاتن

 يذلا نفلل لفروالا تيب تاعاق ودعا

 : ميسر ) تلا نفلا . هتاعاق توتحا

 ميمصت 3 (تخحن .كيئناريس

 ةفاضا (يركبلا اهس ةديسلل) سبالملا

 (نيس) ىنعم نع اهتلأس امذتعو
 ؟ اهتبتكم ىلع ةيمست هتقلطا ئذلا

 ةمكحلا هلا ىنعي (نيس) : تلاق

 وهف نييرموسلا اندادجا دنع ملعتلاو

 ميدقلا يراضخلا انخيرات نم ىحوتسم

 ةبتكملا ةفاقا ةركف ترولبت تفيكو

 ؟ ةروصلا 6 كيم

 تحرط ةرضان ةديسلل ثيدحلاو
 دادو ةقيدصلا ةنانفلا نم ةركفلا ىلع

 يفود عم همحسنم تءاحو يلفروألا

 ةيلكلا نم يجرخت ذنمف باتكلل يبحو
 اهيوتحا ةريغص ةبتكم حتف ىوها تنك
 هنم أرقاو هيبحمل باتكلا رفوأف ينيوتحتو
 ىنيوهتست ةعوبطملا ةملكلاف ديدخحلا

 نيثحابلا عم لماعتو .بيجع لكشب

 موقي (بتكلل نيس تيب) يف فويضلا
 دقف باتكلا ريفوت بحو نواعتلا ىلع

 تاساردلا تابلاط ىدحا ىتءاج

 نيب هدجت مو بتكلا دحا بلطت ايلعلا
 تبتكم نم اه هترفو ىنكل تاضو رعملا

 ءاهتنالا دعب يل هعجرتل ىتيب يف ةصاخلا

 . ةنم

 اهجوز نا نودعسلا ةرضان ةديسلاب

 عينصتب ماق (راتخملا ىفطصم) داتسالا

 ةراناو ثاثا نم ةبتكملا تايوتحم لك

 ةفاضا ًالعف عئار لمع وهو تاروكيدو
 ةباش تاجاتن ىلع ىنتعلطا دقف كلد ىلا

 ةعونصم بئاقح اهتم تايتفلا ضعبل
 قاوسالا يف ةرفوتملا ةشمقالا نم
 ةباذج ناولأو ةليمحو هقينا تاليكشتبيو

 ُّق اهبنعئصي داللبملا دايعال تافقاطبو

 نيس تيب) لالخ نم اهنضرعيو نهرود
 ىلا هحومط ففوتي / يذلا (بتكلل

 (ايبدا انولاص) حبصا لب دحلا اذه

 لك نم سيم لوأ يف ءابدالا هيف عمتجي
 ةييفاقثلا تارضاخملا ءاقلال رهش

 تاءارقلل وا تاصاصتخالا فلتخمب

 . ةيصصقلاو ةيرعشلا

 ةرصان ةديسلا نا اضيا ركذي ام
 ثتفولا اذه لبق لمعت تناك نودعبسلا

 نم اهنوكل ةفاضا يعانصلا لاجملا يف
 . تاديحلا تامجرتملا
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 رعشلل لوالا ىلاعلا ناجرهلا .
 ْ ةديصقلل سماخلا يلاعلا قوسلاو

 سي رأل ينم
 لباب ىلا

 | اسنرف يف بادالل ينطولا زكرملا |
 ١ تاهج ةدعو ةفاقثلا ةرازو عم نواعتلاب |
 | ةرتفلل ةيسنرفلا ةمصاعلا يف ناجرهملا | | اذه مايق نع نلعا :ىىرخا ةييدا |
 | نماقلا ىتحو ناريزح ١١ نم |
 | هللختيو .هتاذ رهشلا نم نيرشعلاو |
 .اضيا «رعشلل سماخلا قوسلا» |

 ١ يف ةئيعم اياضق ةشقانمل زكرملا اذه يف !
 | عومجلا ىلع مهدئاصق ءاقلالو رعشلا ١

 مر عجاف جلا

 :.: ةناجرهملا راعش 8

 -212 :نوكلا أع ةيبرعلا ةعيلطلا - « ع

 ١ حيران يأ . لباب - سيراب

 ١ ىكل .نيناكملا نيذه نيب طبري
 ا ناجرهم لوأ (مهمساب مابقي

 م هاي ٍُق اهسفن ةحاسلا قث

 لالفللا ىف رعشلا تيب 0

 يفو ءابدالاو 9 تيب فو .يفاقثلا

 ةمصاعلا ف اهرايتخا مت ىرخا نكاما

 نع ةيفارغوتوف ضراعم ةماقأل ةيسنرفلا

 تاطاشن نع الضف .نينئيعم ءارعش

 مايقك ناجرهملا قفارت ىرخا ةيفاقث
 يمصتن ناتنوك رانرب نانفلاو سدنهملا

 «ةديصقلا عراش» هيلع قلطا عراش

 رعشلا ميق نم هميمصت ىحوتسا
 يهاقم ىدحا تيمس دقو .رصاعملا

 :«بدالا ىهقما١ سميراب نم عباسلا يلا

 اهيف عمتج يحل ناجرهملا مايا ةليط

 . نوفقثملاو ءارعشلا

 نم رثكا مهدعو بناجألا ءارعشلا

 مهدئاصف كوأرقيس [رعاق نيسمح

 ىلع اهتمجرت متت فوسو ةينطولا :مهم
 لا م يحل يو

 ام راطا يف .اهتاخانمو اهئاوجا ىلع
 الب ءارعش ةيعمح» هتيمست ىلع قلطا

 ةرادا تحن يعَق .تبسسأت يتلا هدودح

 رانيرب لثم نييسنرفلا ءارعشلا نم ددع
 . هيراون راريجو ريتليف هيردناو ليون

 هذه راعش رايتخا مت اذالاما

 كلا تايلافتحالا تحن ةمخضلا ةي رعشلا

 6112 نوما لا دج رف 015

 المادي
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 نويزجرب ع اذه -
 ثا ايجاد زووم جيت وبلا

 1 سم 3
 10 تاي ع 0غ اه اان! اناااخ

0 0 
 ولا هيد

 ومظنم راشا دقف ةق:؛ يباب - نسيراب» ممتن

 صاخ يفحص رمغؤم ف ناجرهملا اذه

 ضرالا يه نيدفارلا ضرا نا ىلا
 اهنمو .ةباتكلا تدهش يتلا ىلوالا
 زومر يف راكفالا لقن ةيلمع تقلطنا
 رارمتسا الا ناجرهملا اذه امو ,ةبوتكم

 . ىلوالا ةباتكلا تاالواحمل يرعش

 .لوالا ناجرهملا زمر وه راش هيئير
 ىلا قيرطلا ُْق راس يذلا لجرلا»

 . حاتتفالا ةرابع 2 ءاحح امك ؛« سمشلا

 مسالا وهو . ىقيسوملا ةقفارمب ةهدئاصق

 أرظن يملاعلا رعشلا ناجرهم يف لوالا
 يسنرفلا رعشلا يف ةصاخلا هيئاكل

 ةيسما تصصخ دقو رصاعملا ىملاعلاو

 رازن نم لكل يقيرفالاو يبرعلا رعشلل
 سولئيف .سشيورد دومحم .يناهف
 فيطللادبع .نائدع ليتيا «,يىيروخ

 .برعلا ءارعشلا نم مهاوسو يبعللا

 كيوم دراودا . جابنتي رب نتيربو

 نم ويكاد لوب ٍءيزماتوا اياكشت

 0 سامأ م .ايقي رفا ءارعش

 ارتلكئاو اينابسا نم ءاربعشل ىرخا
 اهقفارت 3 ةيسنرفلا 1 نادلبلاو

 تاودنو ةيليكشتو ةيفارغوتوف ضراعم

 . يرعشلا باتكلا لوح
 (رعشلل سماخلا قوبتلا» ُْق اما

 ةمثف ماعلا ناجرهملا للختي يذلا

 ةيدقن تاسلجو ىرخا ةيرعش ساما

 راطا ُِق نيعمتسملا ءارقلاو ءارعشلا نيب نيب

 عسي رأ ةدلو (ةةحوقتفملا ةليصقلا»

 فقي انهو .مويلا يف ةعاس نيرشعو
 َّق رعاشلا ةشقانمل ءىراقلا وا

 يفاقثلاو يركفلا هجاتن لمح وا هدئاصق

 ايعسو لداتتلملا مهلا نم راطا ف

 تايصوصخ ىلع رثكأف رثكا فرعتلل

 .ةينفلاو ةيبدالا هتب رجت ىلع رعاش لك
 ءارعشلا نم هاوسب هئارا ىلع فرعتلا

 .نيرخ ١

 ناجرهملا اذه ّق هابتنالا تفلي ءىش

 هميظنتو اهم مسنا يتلا ةيدجلا وهو

 ءامساب انقلَس كغم لودج ىف قيقدلا

 ةيدقنلا تاسلجلاو نكامالاو ءارعشلا

 هيلع أرقيس نم عمتسملا فرعي ثيحب
 لخادتت نا نود «نياو ىتتمو رسعشلا

 .ىرخأ عم ةسلج
 يف يملاعلا رعشلل نداجرهم لوا هنا

 1 نم ةلسلس دعي .ءاسئرف

 داقعتا راظتنابو .ىرخالا ةيلحملا

 لظيس رعشلا ءاوه ناف .ةيناثلا 0

 .ءاهيف فئاكت يتلا نكامالا .ىف

 ءارقلاو ءارعشلا تايركذ 0
 تارشعل ةنزاخ اعم نيعمتسملاو

 لجأ نم .ةيعامجلاو ةيدرفلا تاءاقللا

 يف اهعم لخادتتو حورلا أرقت ةديصق
 , ةايحلاو ةباتكلا ةنوتيك |

 0 ىلا وزب راج نم

 ىدوهيلا عورفملا
 بادالا ىف
 كانه نا برعلا فرعي له

 ءايدالاو باتكلل ةيملاع ةزئاح

 ؟ دوهيلا

 تيهذ ةيسنرفلا ( /7/120) وزيف ةزئاج

 ربيب ىسنرف لوالا . نيبتاك ىلا ماعلا اذه

 (قيئارسا» ناثلاو .وسور سيسنارف

 اعم ناكرتشي نيذللا دليفلبا نورا وه

 امك وه دحاو عورشمل ةيبدالا ةباتكلا يف

 ةزئاحلا هذه ىلع ةفرشملا ةنحللا هتمس

 .«يويهصلا  ىيدوهيلا عورشملا»

 يف ىرج مخض يفاقث لافتحا

 يف .يراحلا ناريزح رهش نم عسانا
 راظنا طخم .سماخلا جروج قدنف

 هلالي ملست 9 برعلا لامعالا لاجر

 ابمأد نع ناريعم امهيتزئاج تنابتاكلا

 . ؛ةيدوهيلا لجأ نم ةباتكلا» يف رمتسملا

 ةسايسلا لاجر نم ريبك دشح ماما

 ! بدالاو مالعالاو

 ال نيبتاكلا نيذه عورشم نا
 ةزئاحلا هذه دودح دنع فقوتي

 تاسسؤمو رئاود هاتيتت ذا .بسحف !

 اهتاهاجتاو اه اصم ةفو رعم 3 ةديدع

 يف ءامهاوس مدخت (ى (همدخت .ًافلس

 . امه مالعالا تاونق حتفو هتافلؤم عبط |
 يأرلا ناهذا يف |مههيهافم خيسرت يلاتلابو

 لوقلا وه هناالوقي يذلا نآكو ,ماعلا

 تقو يف ٠ .هيلع رابغ ال يذلا لصفلا
 .ةدحاولا ةيبرعلا ةملكلا هيف بيغت

 3 سس

6 

 00 قام
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 . ناهذالا ين ةقلاعو ةدئاس ' لظت امهاوسو نييتاكلا نيذه راكفا ناف ' اذهو .رخآلا ىأرلا ةضهانمل ةموسرم ! ف 3 ةقلطنملاو . ناقتاب ةسوردملا 3
 | ضعب تثدحتن ىرخا ةهج نم

 | ةياور نع ةيملاعلا مالعالا لئاسو 1

 ينيطسلف بتاكل «كسيسارأ) ناونعب 0

 ٍْإ اونا هب هييسا هلتحملا ضرالا يف شيعي 0

 اهبتكو ري دق اهبتاك نا ا .ةياورلا

 يبرع بتاكل ١
 ذه ىف ناضقانتم نايأر ةمث |(
 .ةياورلا ١
 د ةينويهصلا تيلاصمالا حمض 0

 كلذلو .ايعاد دوهيلا ةغلب نيينيطسلفلا 4

 8 مهرمذت ىأرلا اذه باحصا نلعا دف '

 ارصنع اهيف ىرف يناثلا يأرلا اما نابتف ['

 ١ يفاقثلا جامدنالا ىلع ليلدك ًايباجيا أ

 ١ اهتيوهو ةيبرعلا ةيصخشلا عايضو ؟
 !١ كلذلو .ةيفاقثلاو ةيوغللاو ةيحراتلا'7

 هله نا يأرلا اذه باحصأا ريتعا .

 اذمل ةقحال ةيبدا لارغعال ةرداب ةياورلا :

 ناوطنا ْنأ نوح ّق . ةأوس وا بتاكلا ١
7" - 

 دق «كسيبارأ, ةياور فلؤم سايش
 اه ضرعتي ىتلا ةةسأملا نا نلعا
-55595 
 ل

 | يه ةلتحملا ضرالا لخاد نويئيطسلفلا |
 ظ ميق

 | ىف لاخلا ريكتو .يديلقتلا ثارتلا'

 نم ةرهاق فورظ يفو ةيعيبط ريغ ءاوجا ||
 ظ هضرفت يذلا يفيقثتلاو يميلعتلا رسقلا ||

 ىلع ىنويهصلا نايكلا تاسسؤمو رئاود؟

 . ةساردلا لحارم فلتخم يف ةبلطلا

 دح ىلع .نآلا ىتح لوانتي مل

 هذه برعلا داقنلا نم يأ .اتملع1

 ءابب نوريثكلا عمسي مل اميبرو ةرهاظلا

 - ركل ع نلا# ةلاخ اتا: - 5

 500 م ل 0 0 ا
5-7 

 وو

 - 17 7إالا

 | هعون نم لمع لوأ يف .ةيربعلا ةغللاب |

 2 لق تقاكلا نا قري لوالا

 نع توكسلاو تمصلا اورثا مهنا وا
 .اذه ىنعم سيلو .حابملا مالكلا

 ايف ةيرهزا ىوتف ميدقت مهنم بلطلا
 ةغلب بتكي نا ىنيطسلف بتاكل قحي اذإ

 .لالتحالا ةغلب يا .نييربعلا

 ةغللاب نوبتكي نيذلا يبرعلا برغملا
 ةيؤر رمالا بلطتي ثيح .ةيسنرفلا
 يئاقثلا عييطتلا نوكي دل يكل هحضاو

 ةيوها بلتست يلاتلابو .اعقاو ارما
 .ناكم لك يف ةيبرعلا

 لا
 تيدا ىف

 هدالبم هي وغم
 ردشلا نم رفشلا نم مأع ةلام.. ةلاه..
 ةدالو ىلع نآلا رمت ماع ةئام الر لع األ رق ام م 1 |

 اسنرق رعاش . سريب نوج ناس للف
 2 /١8/1 ماع دلو يذلا ريبكلا اذينا |

 هذهو .ةيسنرفلا تارمعتسملا دحا

 يسنرفلا ٍٍيئاقثلا طسولل ةاعدم ةيسانملا

 ةئاكملل ارظن .ابع لافتحالل يملاعلاو

 رعاشلا اذه اهلتحي ىتلا ةريبكلا ةيرعشلا

 هدالبل اريفسو ايسام وليد ناك يذلا

 يذلاو .ملاعلا نم نادلب ةدع يف اسنرف

 تايرتك ىدحا راييلاغ راد هل تردضا

 نا لبق ١141/7 ماع ةيسنرفلا رشنلا رود

 هلامعا ةعومجم تاوئس ثالثب ءىفطني

 : هنيواود رربا اهيفو ةلماكلا ةيرعشلا
 .جولث .راطما .تارانم :زاب انننأ
 ةيميداكاالا هتحنم نا دعب . ىفنم . حاير

 ماع تادآلل لبوت ةزئاج ةيديوسلا

0 

 , سرع لن ويح ن تحب

 ديس

 7 جك جسام جا د دكسس ااا سقما ل 3777-1

 اضم ا ل ل

 ئنائفلا هيرصاعم دحا هليخت [ى سرب

 يقيقحلا همسأو سريب رطضا نيح
 هتفيظو كرت ىلا ؛هيحيل يسكلأ»

 ةيتكم ُْق أد امضِتِمِنم لغتشا ةيسامولبدلا

 نع عباتي حارو ٠ . ةيكريمالا سرغنوكلا

 ةثيدحلا ةديصقلل ةقمعتملا هتسارد بثك
 ترجاه نأ _نم ةندن ىلع تأدب يتلا

 يف قتستل هيف دلو ينل ةريزجلا ةتلئاع

 اهي .ودروب اج ىف ةاماعتملا

 معشلاو ىقيسوملا ىلع هتاذ تقولا

 .ىرخالا ةيفرعملا ميقلاو ةفسلفلاو

 اريعاق سيل نسر نوح ناس

 قلطتي سسؤم رغاش' هنأل كلذ 100

 هنيوكت ساسا يه ةيلومش فراعم نم
 يلومنش صن ةيبرعلا ّل:ةلو ميركفلا
 يه ةقيض» وهو ةيرعشلا هصوصن نم
 و سينودا ةمجرت بسحب «بكارملا
 .ىرخا ةمح رت بسحب ؛ةقيضص كلئفلا

 21 ددعلا  ةيبرعلا هعيلطلا

 ناف ا كب نبك قرت ويف ١

 1 هذه هب و أب يللا اسئرف

 ةيبدالا هداحجمنلا ركذتل ةيساتو مايالا

 نييسنرفلا ءارعشلاب ةحتاسك العو

 لافتحالا قأي انه نمو . .هل ني رصاعملا

 افلا سي راب ةرعشلا تيب» هماقا يذلا

 ١ رعاشلا ةركاذ يف لوجدلل واع

 | ضرعم ةماقا لالخ نم اعم هتدصيقو

 ل هةحوتفم ةيدقن ةسلجو ة ةيقئاجولا

 هتازاحناو سريب نوج ناس» ناوتع
 نايفيل تسبب رثهو رابساك رائريبل (ةيوقلا

 يد ونورب ميدقت نم بوتكم صن عم
 ,ريدلوف

 (| ورافيفلا ةديرجلا ىبدالا قحلملا
 || هدادعا دحا صصخ ةيسنرفلا ةيمويلا
 5 سرب لوج ناس نع ثيدحلل ةريخالا
 | رشن عم .ةيفاقثلاو ةيبدالا هتيمهأو
 ْ ءارعشلا نم ددعل هل ةديدج لئاسر

 | ةريبك ةروص هتمدقت .هل نيرصاعملا
 ١ سريب نوج ناس» ةرابع عم رعاشلل
 | هذه نمو ءارعشلا نم ماع ةئام
 نم ءزج وأ .ةصاخ ةلاسر لئاسرلا

 ١ تحت يريلاف لوب نع سريب تاركذم
 ١ ديرا تنك يذلا تنأ يريلاف» : ناونع
 9١21ا/١ ريمتبس يف ةخرؤم . (هتلباقم

 نيب مت ءاقل نع اهيف ثيدحلا روديو
 ىدحا ىلع 35 خي راتب نيرعاشلا
 ةقيدحب ةضيرعلادعاقملا
 ناك ىتلا ةئسلا ىهو .غروبمسكوللا
 مايقلا سربب نوج ناسل اهيف اررسقم
 انه وعو نيصلا يف ةيسامولبد ةيسهمب
 ايسازإ الئاق ةمهملا هذبب هروعش فصي
 كلذلو .الوهجم املاع لازت ام يل ةبسنلاب
 دقل .ةديدج نيع ىلا ةسام ةجاحب انأف

 عج ناك قبيح ىبتككم نموت تدع
 ,دعقملا ىقوف انه هنا .قافرلا نم ددع

 ةلدب يدتري ناك .هيتبكر ىللع هتعبف
 ءاأديج هفرعن نحن .يريلاف . ةيلاب

 فصو يف سريب نوج ناس درطتسيو
 نا ىلا اريبكم ىريلاف لوبي اذ هئاقل

 .ةظقيلا هل نم
 هائيع نكلو ,اريثك لحري مل هنا حيحص

 نيصلا ىلا رفاسيس سريب نا عمس نيح

 هتايمويو سريب نوج ناس لئاسر
 ةيسانملا هذهو .فاتك ىف نآلا رهظت
 ىركدل و يه اهنا ةداليمل ةيونملا

 رعشلاب هتفرعم ل ْزرتحي ناك ريبك رعاش :

 هتفيضظو راطا جراخ هرارساو |
 الع نوكي نا قحتساو . ةيسامولبدلا

 . ثيدحلا ىىلاعلا رعشلا مالعا نم 1
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 180 اا

 تراب ا باستك 0

 ىظحي «ةباتكلا رفص هيفا

 نم مغرلا ىلع .داقنلا مايتهاب ا

 )١98(. بتاكلل لوالا لمعلا هنا

 تاعبط ةدع تردص خيراتلا كلذ ذنمو

 نالور لامعا مها نم وهو . باتكلل

 هجوتلا ىف ةيساسا هطحنو .تراب

 ظقحتب انه هضرعن .بتاكلل ينسلالا
 نم باتكلا ف امل .انفرط نم ديدش

 يرظن عاق نومي نم «ةيزقت تاحطق

 ' هدم

 ةقيسالا» . هناك عنواين .ذقلا
 : ةيلاتلا

 2 ةراشالل يعامتجالاو

 ىتلا تاراشالا لمعتسن فيك ا#

 لهو ؟ اهرقنل عمتجملا انيلع اهضرفي
 ؟ همف ق انرارقتساب بئذلا لتق اننكمي

 ملعب تاينسلالا ةلص يه ام اا#
 ؟ ضارعالا

 ىلا هتلثسا ءارو نم تراب فدسو

 فلخ ةئماكلا ةيجولويديالا نع ثحبلا

 كفو اهحيرشتل .اهبححن يتلا ةعنقالا

 ةيجولويديالا خيرات رهظي دإ .ءاهزومر
 هذه ديدحم نم الدبو .اهتراشا خيراتب
 يلاتلابو .امل مسر عصضوو .ةعنقالا

 ةيعامتجالا ةينبلا يف اهعقوم ىلع زيكرتلاو
 تراب بهسي .ةيراشالا اهزومر كفيل
 ىرش . ةياتكلل ةيخيرأت ةمدقم ةباتك يف

 ةدذعب ترم مدع نم اهتقالطنا نا

 .رظن عوضوم ةيادبلا يف تناك لحارم

 1 برالاب ناردوحا 2 5 دذدعلا بت ةةيرعلا ةميلظلا-

00 

  هارعشللا هيو

 ينعي اذام مهفن نا نود نمو . سايغلا

 9 ق : مويلا حو .لتف

 يف بدالا لا دكؤي هدحن .لتق ةلحرمب

 نييزت ةراشا نا نماقلا نرقلا

 كلذو .ةيلوؤسملاو قمعلا نم ولخن

 درقلا ةيادبو نرقلا كاذ رخاوا ىتح

 يبدالا لكشلا 7 ثيح .رشع عساتلا

 ازيمتم جيورتلل دعي ملو :رحسيو برغي

 ارح ةلتك حبصا لب .ابيعامتجا

 ددحي نا نود نمو .نا يف اديدبتو
 .ةديدحلا يعولا لاكشا بتاكلا

 م١ قباسلا ىبدالا لكشلل طرشك اهقوسي

 ادعب - تراب بسح  بستكا ىذلا

 .؛ملالا عقاوم ىف كراش: و .ايملاع
 فطاوع ةراثا هحئاتن نم تناكو

 نم ناعم ةبلخد نا دعب .ةيدوحو

 فيثكت ةرهاظف .زازئمشالاو نوحملا

 .تدايرب وتراش م كب ينو يناعملا

 نكلو . هيمر الامو يبول اب تلضاوتو

 .ًايعارتجا ال ًارخأتم اريدك ىقب لكشلا

 عوصوملاو لكشلا نيب ضقانتلا أدبيل
 هنومضم زواجتن نا ةظحل بدالاو

 ةعومجم وه ثلاث دعب ىلا ريشي .هلكشو
 هنم لعجن ىتلا ةيسوقطلا تاراشالا
 نع هدر < ىتلاو .ةسسؤملا - .تدالا

 ا خيراتلا

 نحو هيبد 1 اراشالا كبنيبشل

 ١ ١خيراتلا نع هدرجخ فيك لءاستن

 ةلوقملا يف ف ضقانتلا نوكيل .دنع هلزعت

 ' ةيترابلا
 رفص ةجرود :بتاكلل ةيببشلانو

 : ةباتكلا يف ىلوالا ةوطخلا ىه ةباتكلا

 ةحردلا هذه تفذأ .ءاضيي .ةيدايح

 بانتك لع ل اصخحن .تاراشالا نم ولخي

 رتخأ اضقانت فيضيبل ديس نود نم

 نم ماع لكشب ةباتك ال نا لوقي نيح
 نود نم بتناك الو .ىزغم نود

 . عمتجم

2 

 حا

 ةياثكلا ةيفام
 اهمتانوكمب ةباتكلا تراب ددحي

 .تولسالا .مالكلا .ةغللا :ةيلاتلا

 ةظفللا حرطي ةغللا فرعيلو .ةظفلل
 ةعل ةيلاتلا ةلداعملا بتسح مالكلا نم 5

 يمن ةغللا نا لوقيو . ةظفل مالك - -

 .تاداغلاو 2 ديغول هوب

 ةظفل لالخ نم ىضمت ةعيبط اهريتعيو
 د , لكش ىا اهتاطعا ناوذ بتاكلا

 اهفرعت نكمي ةدرجم قئاقح ةرئاد ةغللا
 يهو .لمع زيح يه ةطحخ وا دحب
 موتو رايخ نود نم ام عقاول ساكغنا

 . يعامتجا عوضومل اهفيرعتي ةغللا
 لبق تدجو اهنال .ءاهرايتخاب سيلو
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 ل3 هتقسس .رخآ ىتعمب وفا .بدالا

 : .دوجولا

 . لمشاو معا وهف .سولساللا اما
 .تادرفملاو روصلاو ظافلالا نمضتي

 صوغي . ةليسو وا ةياغ سيلو لكش وه

 . هتايركذو هخيرات يف .بتاكلا ىضام يف

 انل .ايصخش المع بولسالا ناك اذه

 ادعب ذخأي بولسالاو . هرايتخخا ىف قحلا

 ركذي نأ دود نمو .ةركفلل ايدومع

 تولسالا نا لوشي اداملو .تفقيك تنزان

 بتاكلا طيري ىذلا طابرلا نم ررحتي

 ةجرد امو ؟ طاب رلاب اذامو .هعمتحمب

 + ررحتلا
 لمع ةباتكلا نا تراب نالور ىريو

 ضخ انغ رخل اضقانت يفضيل . يخيرات
 لا دكؤي اهدنع هصاخو . قباسلا هققوم

 «تتابكلا نيب نواعت يه ةباتكلا

 ,(درفلا) عادبالا ةسقالع ةتعمتجو

 تاَفزأت هطبت رم .(عمتجملا) يغلتلاو

 يه .لكشلا ىزغم يهو .خيراشلا
 . ةيعاتجالا هتحاسمل بتاككلا رايتخا

 ةغللا عقوم ريت محل اهتامتنعا يفو

 ةيه طقسُت لل ةباتكلا نا تراب فيضيو

 . مادص نم تقلخ ابنكلو . ءارسلا نم :

 طغص تحتف ,.هيغاحعا ةيئاهغ ن

 .تاباتكلا نيبسايل ثارتلاو خيراشلا

 تدب ول ىتح ةئيرب تسيل يهو
 . ىتعم تاد ةكرح نم قشنت . كلدك
 ةينيلاب طبترتو .خيراتلا سمالت
 بتاكلا ةينهذ ىلع رثؤت يتلا ةيداصتقالا

 دئازلب كلذ الثم يظعيو .ابي لعفتو ىلب
 تيقينفلا رك : ىسني ةسسيكلا ريبولفو

 نكمي دإ "ارا ةيسايسلا
 اهنا ودبي وا .رثؤت نا ةيداصتقالا ةينبلل
 يمانن يو الا .ةدحاو ةلاح يف رث دوت

 بق ةيعاتجالا ةيبدلا 6 جاتنالا ماظن

 ةنتبلا هذه - يف يس ةلحرم

 - يسايس ميطحت وه يذلا - ةيعاتحالا

 قت هدهو) رخآا جاتنا ماظن ةماقأ لجال

 ميعدت وا . (كازلب اهشاع يتلا ةلحرملا

 ميعدت وه يذلا  ديدحلا جاتنالا ماظن

 .ريبولف هشاع ام اذهو ىسايس

 ةيسايسلا ةلاكلا
 ةأذا تسيل هتاثكلا نا ثراب ىري

 وع تدي بأ :ةيباطصلا

 ةظفللا م انني و .ةظفللاب هلع

 ةرابع ىرخالا |نيب ةيزمر (ئاد ودبت ابغا
 ةعغراف تاراشأل ىبمر رارمتسا نع

 , ىنعم لمحت اهدحو اهيف ةكرحلا ثيح

 عم لعافتت ةرذبك ومنت ةباتكلا نا ىريو
 هظمللا ومنت خيب اهتاد لالخ م طسولا

 نا ةباتكلا ةمهمو ,ى قفا طخ بسح

 |[ "و١ محا نول( ذا خانات - ك7

 . تايابعلا ةيلاثمو .لامعالا ةقيقح غلبت
 تاقبطلا ا نم داوكت د ل يحرز

 ةناتك ةساسلا تاظلسلا .نسسسسسؤوت 501 ٠

 لصفت يتلا ةفاسملا اهيف يغلت ةيروخت

 يتلا ةملكلا زيح يف ةميقلا نع لمعلا

 .امكحو افصو يطعت

 ناد ريلدوبل لوقب بناكلا ىلديو

 فورظ يف نمكت مخفلا رثالا ةقيقح

 نم ةدحاو يه ةروثلاو . (ىئر ,ىلا ةايحلا

 مص ةهفيفحا ثيح فورطظتلا هده

 يه ةيروثلا ةياتكلاو .ىاري يذلا, مدلاب

 اهدحو اهناكماب ىتلا مخفلا رثالا
 هناتكلا يسمويلا اهمالعا هلصاوم

 ةروطسالل يلوالا لابكلا ىه ةيروثلا
 . ةيروثلا

 ةسايسلا ةيانثكلا ن1 تراب قرحو

 . ىسيلوب ماع ديكاتل الا يه اف . مويلا

 - بدأ نسيم اعل الا نيفقثملا ةباتك امو

 لا نل تاباتكو يبناج
 لزعي انه وهو :تابجتالا تالَيَصَا

 اهنومضف نع ةيسايسلا ةباتكلا

 اهركفل وا ةطلسل عباتلا يجولويديالا

 رابتعالا كعب ليات نأ نود نم ضيقنلا

 عارص وه يذلا يجولويديالا عارصلا
 قباب

 ةيإورلا ناك
 عساتلا ىرقلا لا تراب دالور لوي

 نيب هميمح تاقالع فرع دف رشع

 .(كازلب  هيلشيم) ةياورلاو خيراتلا
 ةياورلا ىف ةيساسالا مضانعلا نمو

 :ظيسبلا ىضاملا» لعف ةيسنرفلا
 . «بئاغلا ةغيصاا ب ةبياتكلاو

 رخح وه طيسبلا ىضاخلا ل اكس 8

 هماللع وهش . ةيسنرفلا ةياورلا يف ةيوازلا

 لاصيا وه لكشلا اذه مه .ةينف

 ماظن ةنايصو ةنئيعم هطقن ىلا ةقيفحا
 .ثادحالا ةيروطاربما يف ىبسلس

 املاع ظمحتلا ىضاملا لكش صضربشغيو

 ذإ . ءىداه ماع ماظن .هتادب (ئاق اينبم

 ببسلا طبري . .ةعطاس ةقيشحلا ريتعي

 ةعمتجمب بتاكلاو . ةياهعب
 طبارلا ىهف .بئاغلا ةْعيص اما

 0 ثدحلا ىلع لدي يذلا

 لثمي وهو .ةروطسالا رهظي . هممتيو

 بئاغلا ةغيص . ةيبدا ةبرجن نم رثقكا

 عادبالا د طبري يناسلا ثدح ىه هده

 دقع تيران اهاريو . دوجولاب 1 خيراتلاب

 , ,مالكلا

 تكالور تاحطش ضعب انه لحسنو

 بداالا : لوقي نيخ ةيقطنملا ربغ تراب

 ةمهم تناك اذإو  .تثوملا ىلع هفارشا

 ةراشالاو عانقلا عضو ةيئاورلا ةباتكلا

 ثيح نم .اهطورش نمف .نا يف هيلا
 لاكشالا .كلتل اهواوعحا .. لكشلا
 حي سلا يضانلاو ةليمسللا
 دححت : اميضم تراب عياتيو ٠ (اهلاغلا

 - ءايحإو جي هرج ةادا ةياورلا ىف ةداع

 وه مده ام  ثيدحلا بدالا ةيضاخ

 نس همدخش ماودلا وش 5 امو .ماودلا

 . ماظنلا وه رخا ىنغعمب ماودلاو . ديدح

 .اردق ةايحلا نم لعجت توم يه ةياورلا
 وه عمتجملاو .اديفم العف ىركذلا نمو
 . تاراشا ةكبش اهضرغي ىذلا

 ةيرعشلا ةياتكلا
 نك رعسلا نا تواب:ثالور. ىري

 دوهعلا ىف رعثنلا نع فلحخا

 رثنلا نا انضرتفا اذاف .,ةيكيسالتكلا
 عباوتلا ضعب هيلا انفضاو . ليلق مالك

 نزولا يه عباوتلاو لان ان أ لثم

 .اهيلع ّرفتملا زوصلا ضعبو ةيفاقلاو

 حيضوتل نادرو خا ةلداعم ىلع انلصح

 : يكيسالكلا رعشلا

 كابس 1) + ىثزلا رعشلا

 (تاسا) - رغشلا - رثنلا

 ةيسانملاب قلعت دق ىمكلا قرغلا اذه
 نع ةرابع رعشلا ناكف .ةيعاتحالا

 ةركفلا كلت .ةيئييزتلا رثثلا تاعوشت

 روص يف اهمحرتت .اهنع ريعت ةملك ةفلؤملا
 ةملكلا هده نكت مو .هكردشم ةصاخ

 ةصاخ ةبساسح جاتن ةركفلا نع ةريعملا

 عانقالا اهفدع ةفلتخن ةغل وا

 ثيدحا رعشلا ريتعا نيب . كالهتسالاو
 نم تلخ .ةقلغم ةعيط ةظفللا نا

 . ةباتكلا ىف ىرورضالللا نييزتلا رصنع

 رهوحا تحبصأ دقو .هةعبات دعت هو

 دنقل ..تاراألا نع :تلخت نأ دعب
 .اعاذباو ىوتخ ةملكلا تحبصا

 ةعيبطلاو ءاحهوتو الاعفنا ةروصلاو
 ةيعوضوم ةلزعنم عيضاومو بلاوت
 لخدي رعشلا ةلاح يو .نا يف ةيتاذو
 ةياورلا نم هفقوم عم ضقانت يف تراب
 .اهماود ْماعلل اهمده يب ىري صح
 ةناتك سيلا رهعلا نا لكي :اهدافع
 .ملاعلا رييغتل مالك هنكلو .ةيرعش
 تبئاكلا فيضيو .ماح مالك .هشلخ

 رعشلا يف ةملكلل عوجلا اذه نا
 دض ةيوق ةظفل ابنه لعج ثيدحلا
 ءةغل طبار .خانم رعشلاف .ثداحلا
 . لؤاست عضوم اهتينبو ةعيبطلا عضي

 رايتخا يف راتحت ةغللا نا تراب ىري

 ىزغم داجيا رذعتيو انك ناش ةينن
 امدنع الا ةباتكلا رهظت الو .مالكلل

 اًقفا .ضفرلا نم اعون ةغللا نوكت
 نا دوب حولا ني عرتملا دعت
 اذه تاررملا وا رداصملا نع لءاستي

 نم سكعلا ىلع .ىرن نحنو . عملا
 يرهوج رما اذه لؤاستلا نا .تراب
 يف راتحم ال ةغنلا ناو .عونمملا يعول

 ريبعت ساساللا ىف اهنال .اهتيتب رايتخا

 , ةددخم ةيركف ةينب نع

 هنا دعاوقلا :ءابلع ايا تجراب جتتسيو

 .ةغلل ايئمز ال اببس نف :اسئرف

 لكاشملا نم نييسنرفلا اوحارا دق
 - ةباستك ةقللا ةحبضاأف ءقةتيثسلالا

 يف ىملاعلا اهلكشب ةرشابم تمدق .ةميق
 ةباستكلا :كلعو: .ةخرات كفورظ
 : نيتياغ اهلكش يف تلثم دق ةيزاوجرتلا
 . ةينيي زتو هيتاودا

 يف لكشلا درقي املنع . هيتاودا

 . ةيرتج ةلداعمك نومضملا ةمدخ

 كتر ةادالا هده نا ةيليي رت

 تناك دقو . ةيديلقت . ةيجراخ ثداوحب
 .تاضكلا مه ىه اهدحو ةغاللا

 ةباتك تناك دق هذهو عانقالا اهفده

 ثدحتساا مدنعو ماظنلا

 ةباتكلل رخآلا لكشلا نويقيطنامورلا

 .يبوروالا لب .ىسنرفلا عمتجملا ناك
 ةرطيس : اهتم لماوع ةدعب رثان دق
 . جيسنلا لحم ةيندغملا ةعاضصلا

 ثالث ىلا يسنرفلا عستخملا راطشتاو

 .١مه٠ ةئس دعب اضوصخ تاقبظ

 ةيزاوجربلا ميهافملل ةيابن اذه ناكف
 لماوعلا هذه جئاتن نمو .ةيررحتلا

 بتاكلا عوفوو .تايحولويديالا ددعت

 . لعن م دإ .سابلالا ف يزاوجريلا

 دعقوم ةيطغتو : ليلسملا هتعاطتساب

 اهسفن ةباتكلا ىتح لب .ىقبطلا

 .لؤاستلا عضوم يف تعضو

 دوحو تراب يغني ٠ .ريخالا قو

 نمت لاحت ايتاذب.ةمئاك هداك نير

 : يلاتلا جيم ا ىلع دكؤيو . يبدا

 0 صلختسن ىلوالا هيؤرلا

 تاحالطضصالا : نومضملا

 تاالاحلا صيخلت ىلئعهمب ٠ ىلوالا

 ةديدج تاحالطضا خيب مث . ةيلاتتملا

 انمهو .ةيادبلا يف هانعضو (مع لصفنت ال

 نا ةريسجفتا)  ىنعمب .صنلا حي رشت

 نم رثكأو ةقيقح نم رثكا نع ثحبلل
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 ىف صقنلا هيفلاك ناج دقانلا رربي
 كتوم باتك يف ةثيدحلا ريباعتلا ا

 بتاكلا هفرعم مدعل كلذو .اذه

 كلذ ين تاينسلالا ءاملعو ةينسلالاب
 هثم ىقتسا ىذلا لادئورب ادع .تقولا
 ' (ةباتكلا رمص ةهجرد» هناوئع

 ةاؤ7/ -_ اة نارمرح ريو 0 رد ددعلا  ةنفرعلا ةعبلظلا



 1 فصلا يي

 يكول ةلمو وا يوفي مكيضوأ

 اهحاكن ناف .ءاقمحلا حاكنو مكايأو

 ليخلاب مكيلعو . عايض اهدلوو ررغ

 الو .برعلا نوصح اهباف اهومركأف
 ناف .اهقح ريغ يف لبالا باقر اوعضت

 ملا ءاقرو :ةيعيرتلا نكت انهيت

 طملا 5 لبالا نا 5 ملا

 .هردق فرع ؤرما كلبع نلو .تنحلمل

 نلاسلا مدغ ال لقعلا مَ مدعلاو

 تتخ نمو .لجر تقلأ نم ريخ لجرلو

 ياربلا ةفاو .ةشفيغم تياط

 عم ةجاحلاو .كلمأ ةداعلاو 5086

 . ىنغلا عم ضغبلا نم ريخ ةبحملا

 ىلع كاتا كل ناك ايف 51 ايثدلاو

 هعفدت مل كيلع ناك امو .كفعض
 .ءاود هل سيل ءاد دسحلاو .كتوقب

 هرب اموي ىري 06 ؛« بقعت ةتامسشلاو

 عم ةمادنلا .نئانكلا ألمت ءامرلا لبق
 ريخ .ملخا ل اتغلا ةماعد .ةهافسلا

 لدع ٍةدوملا ءاقب .ريصلا ديغم رومألا

 0 يدطاصبلا

 ا كئاسل رضف ةرارض
 زا قطن يعو نم نسجأ تمصلا

 نه ,ةنظلا ريثك ىلع مجيب لا

 قوف لأس نم .لقث ةلأسملا يف فحلا

 . نمي قفرلا .نامرحلا قححتسا هردق

 قفاو ام ءاخسلا ريخ , موش قرخلاو

 .ةردقلا دعب ناك ام وفعلا ربخ .ةجاحلا
 ماظن يف الثم نوثالثو ةسمخ هذهف

 قفإ:بوقلا ثتازاحا لمحا نا
 : يه تايضايرلا 5

 يف عضو باتك لاوإ نإ : امذوإ

 م تاتك لوا نا : اهنا

 باتك وه هلوصأو ريخا ملع دعاوق

 تانلنملا باسح نا اهثلاثو -

 . برع عنص وه ةيوركلاو ةطيسبلا
 لاوط ىقيرغالا ركفلا ىنب دقل

 نرقلا ذنم . ىتسنيلشاو ينيب ةيرصع

 نربقلا تح .فاليملا لبق سداسلا

 .نورق ةرشع ىدم يف .يداليملا عبارلا

 ةمهدنطا تايضايرلا حرص 6

 عوطقلاو ةيغارفلاو ةبوبتبمملا

 0 3 ىع "8

 قئاقح هده . تاثلثملاو ريخاو تاسحلا

 ! نييبرغلا نيثحابلا ىيضرت ال

 . ةيب رع ةبرت يف تناك امهفرعن اهك

 الف يبرع عنص ت تاثلثملا ملع نا اما

 تايضايرلا لونسردب نيذلا هرسكني

 .دعب دحا دصتي ل نكي ناو .ةيكلفلا



 .تاثلثملا بتك قيقحتل .ملعن ام ىلع

 ايملع اقيقحت .عاطقلا لكشلاب ةامسملا
 ىلع ملعلا اذه روطت هب ءىدبتي انراقم

 .ةعبسلا ةيبرعلا روضعلا ىدم

 لازي امو ناك اباتك سديلقا بتك

 اذ .يضايرلا حرصلل ًاخسار ًاساسأ
 :ةغئار 0 هيئنو .ةزيمت هيوش

 يف ةماه ةريثك ءىدابم ىلع يوتحي هباتكو

 باتك ىقبي هنا اللا .ريجلاو باسحلا

 يسدنه روظنم نم حرطي . ةسدنه
 لقح نم دعت .ةظبارتم ةيضاير قئاقح

 .ريخلاو تاسحلا

 6-12 دونها بتك .برغلا لبقو

 ركفلا هو رفا انم.لخأ نم دي ةيضاير

 لمحي ام هوبتك اهيفو : د ا

 نا لإ 0 باسح مسأ

 ضمضتلا يلا جنت ةيرعش زيجار | تاك

 اهريسفت يف فلتختل ىتح ٠ . حيملتلاو

 . ءارآلا
 نع دونشا تفرع ةيبرعلا بتكلا نا

 .نوفرعي اونوكي ملام ميدقلا مهماسح

 ةيلاسحلا ةمظنالا

 ىف ناك .لوالا ىرجملا نرقلا ىف

 ' : امه نايباسح ناماظن ماعلا
 . نيتسلا تابح ء

 : دجلا باسح د"

 8 ىمسيف نيتسلا باسح اما
 قئاقدلاو جردلا باسح ةيبرعلا بتكلا
 . نيمحنملا باسح وأ

 2. ةقفاومو هقفوم ءايسالا هذه لكو

 تادحوك هنال نيتسلا تاسح وهف

 : ىنيتس ساسا ىلع .اياوزلاو نمزلا
 نوتس ةقيقدلاو .ةقيقد نوتس ةجردلا

 اده ىبع تاقعاضملاو . .اذكهو ةيناث

 نم ةجرد ىه ةجرد 5١ لك : ساسالا
 لكو .لوالا عوفرملا اهومس ىلعا ةبترم

 خوفرملا نم ةدحو لوا عوفرم ٠
 ماظن وهو .كايلاود اذكهو .يناثلا

 اوحاتراو نومحدملا هقئتعا .لماكتم
 :.تاليوحتلا نع مهانغاف .هيلا

 تايضايرلا ىف نيثحابلا نا ىتح

 ايازم هل نود هده امانا يف ةيكلفلا

 جرادلا يرشعلا انماظن ىلع

 .لصالا 0 نيكسلا تامبعر
 نويظن:يبلاو نامورلاو قيرغالا هسبتقا
 قرشلا يف نايرسلا هسبتقاو . برغلا يف
 , يبرعلا ماعلا مهنع هثروو

 ءارشو عيب نم ةيمويلا سانلا ةايحلو

 يباسح ماظن كلاثه ناك تاللماعمو

 هلمعتساو .ةيمويلا ةايحلا ف عاش رخآ

 مهلح يفو .مهقاوسا يف راجتلا

 . ديلا تاسح وه . مهاحرتو

 : نويبرغلا هامس ديلا بتاسحو

 برعلا ةايسسرل عباصالا تاسح

 تاسحلاو دوقعلا تاسحو ديلا تاسح

 . برعلاو مورلا باسحو .يئاوما
 بيس ءاسالا هده نم دحاو لكلو

 7 ةرردن

 ا برعلاو .مورلا باسح وهف

 يف: هلونضحتبسي اوناكا بترعبلاو نييظنزيبلا
 , ةيراختلا مهم الدايم

 تايلمعلا نال ىئاوشا باسحلا وهو
 ول امك .ايلقع ىرجت تناك هيف ةيباسحلا
 بتاسح قيهو .ءاوهلا ىلع تتنكاكأ

 تاسحو ديلا تاسحو عياصالا
 راشي ناك ةيباسحلا جئاتنلا نال .دوقعلا
 . ةئيعم عاضوا 1 عباصالا دقعب اهيلا

 ارباك اهتدابم سانلا لقانتي .اهيلع قفتم

 .رباك نع

 3000 ل موتو هيلا تباسي
 : ناكرا

 .اهنم دحاو عباصالا دقع ب
 تايلمعلاو ميقرتلا ام نارخ لاو د

 . ةيباسحلا

 ىرجتف ةيباسحلا تايلمعلا اما

 ميقرتلاب 9 جئاستنلا امأو ءايلقع

 .زوه دجبا : يدحبالا
 ىلا زمرت 4 ةعستلا فرحالا

 اهيلت .ةهعستلا ىلا دحاولا نم دادعغالا

 ةعستف تارشعلل ىرخا فرحا ةعغست
 ازمر نيغلا فرح ىقبيو .تائملل
 . فلالل

 نا دارا اذإ بسساحا عنصي عسب د اذاف

 ِ؟ مه يف ١1 برضي

 يذلا هميقرتب نيددمعلا تعكو

 نمضتي برضلاو . ه ل يف دك :هفرعي
 5 لاك فق ل نا ف

 .© ىف

 لضخحي ٠# يف ٠١ : ايلقع بسحي
 .هعباصا ىلع 5٠0٠ دّمعيف ٠6

 ىكىعو ٠١. لصخم ه يف ”

 لدعيف ٠٠١,. غلملا 56٠١. هعباصا

 م٠ يف 4 7٠١. ىلع لدتل هغباصا دقع
 ٠٠٠ هعباضا ىنعو ١٠١. لصحخب

 ىلع لديل ذقعلا لدعيف 8٠ غلبملا
 ىلعو ٠١. لصحي هيف 4 م
 وه اذهو 84٠. غلبملا 8٠١ هعباصا
 «٠ ص ةئمناشلا ؛ هتكيف .باوحلا

 باوجلاف .م نوعبرالاو
 يقيرغالا ركفلا ثرو دقل

 .نيدفارلا ضوحو نييرصملا تاراضح
 ةيضاير دعاوق نم الئاه اماكر دجوف
 دبال ىتح أطخلاب تاوصلا اهيف ظلتخا
 رجمي ىبقد مرا ناصعم» عيسضو نم

 ةبوحعالا تناكف .هربغ نم حيحصلا

 ةييبرغلا ةفللا رارعل
 يقف .اه | اياضقلا قدصأ نم يح نئاك ةغللا : مشوق لعل

 ف م الل ءاقبلاو .تومت تايلكو .ايحت تاك تاغللا
 ريغت ذإ «ميثارحلا ةملك ةنيدحلا روصعلا ُّق تدئو يتلا تايلكلا نمو

 افارحنا . قيضلا يف ةياغ وه ىرمجب لا فرحناو عساولا اهولدم

 ةعانشلاو حبلا ةيأبع ىلا
 لامجلا نم

 .هعمتجمو ءيش لك لصأ نع ليمج ريبعت يوغللا اهرجف يف ةموثرجلاف
 . .رجشلا لوصأ يف بارٌعلا نم عمتجا ام : ةموثرحلاو

 . اهينبيو ةبعكلا مدي نأ دارأ امل ريبزلا نبا ثيدح يفو

 .نويئارعج دقوسملا 1 يعم

 هب وسمت ن كت دعا قطر نإ يأ ظ

 .دارملا ىنعملا انأاطخا يرصعلا موهفملاب صنلا اذه مهفن نا انلواحا اذاف

 ضارمأ ميئارحب ةءوبوم تناك ضرالا نأ انمهفو

 كلذدكو

 : ناورم نب كلملادبع
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 بيتو ضانعلا وأ وهوا موف

 ئارحلا هذه رسفت نا نكمي الو

 رصاعلا عن 0 ع

 وشو رايعملا اذه تعصو نا ةيقي رغالا

 هيلع موقي ام : يملعلا جيبمملا نكر لوأ

 لا اذه نأ ريغ . يملع ليلد

 ةييئاغلا ةايحلا اريشك مدخي ال يركفلا

 تايلمعلل ضرعتي هنا هس رتحتلا

 نملعملل اهرمأ دكرتو . ةيباسحلا|

 ايلعلا ةقبطلا : لوهأملا ماعلا يقبف
 ماظنلا ىلا اوحاترا ثومجتم هيركفم نم
 نوقشي سانلا رئاسو .يببابلا يباسخا
 بلاسح هنومسي يئاوه باسح عم
 .ديلا

 ركفلا اذهب ىضري الا ايعيبط ناكو
 . حتفتملا يبرغلا

 دولمعي برعلا ءاملعلا حار اذش

 نب دمحم دنع تعمجت ىتح نوبرجيو
 يمز راوخلا فرع .يمز راوخلا ىسوم
 مهتاباسح يف نولمعتسي دونها راج نا

 .نوؤاشي هدع يا نوبتكي ماقرا ةعست

 .١يدنها تاسحلا» أمس ا عضوف

 باتتكلا اذه يف يمزراوخلا فصو
 .لزانلا ةركفم : ةيدصتلا ماقرالا

 اذه ذقف دقو .تختلا ىلع باسحلاو

 تامحرت هئم انيلا لضو نكلو .باتكلا

 دقو .,ةقميقد ريغ نوكت دق .ةينيتال

 ام مدقا قباطت اهنكلو . ةصقان نوكت

 تاسسختا يف بتك نم اهتملا لصو

 يناس لوصا باتك ابنمو .يدنمهملا

 .نابل نب راتيوكل دنها

 رب ديلولا نب ريزعلادبغ حدم يف ريرج لوق ىلا يغصن سيح

 ميدقت ةاعسملا ينو يدق الضف مكلضف هللا نإ ناورم لاي

 هيبمس رح بعرق سل 3 دمولرح

 قرعلاو , يماسلا لصألا ىنعت يتلا مين

 نب ينبعل يدنهشا باسخلا يف عنقملاو
 باسحلا يف يلوصفلاو .يوسنلا دمجأ
 . يسديلقالا ٠ .ميهاربا نب دمحأل يدنها

 . يرجضا عب عبارلا درقلا ىلا عجرت اهلكو

 نرقلا يف شاع يمر راوخلا نا نيح ف
 هياشم اهيف اعيمح يعمل هذهو .كتلاثلا

 يدلا اراهد يرش تانك ى هد اع

 يا .يداليملا نم اثلا نرهلا 6 شاع

 . ةنس هئمب يمز راوخلا لبق

 اماظن برعلا تاشنككا اقف نذا

 هنكلو هعضي 1 بدع هاسع

 يمر راوخلا هبنف ارومغم ناك .هقفشتكا
 . هيلا

 تبرعلا ةييش اذه يدنشا باسحا
 .رابغلا باسحو .تخنلا بتاسح

 ةميق اوفرع دونما نا فيرطلا ري
 هب اوذخاف .اذه يبعشلا مهم

 نرخ ماقربالا فا ةعوحج و

 .دنسلا لها الإ .برعلا اهذخا ىتلا
 نولازي اف .مويلا اويناححكان مهو

 لاكشالا نم ةبيرق لاكشاب نوسقري
 . ماقرالل ىل والا ةيب رعلا

 ةهاتدخنا . لصاالا يدنه انناسح

 . ملعلا ةلزنم هانل نأف .رومغم طيقلك

 .ديلا باسح قى ام ريخ هيلا انفضاو

 .ةيقيرغالا تايضايرلا يقام لكو
 حرص ىلا هايملساو هانروطو
 . اديفم الماكتم انكر تايضايرلا



 ةحفملا هذه
 يرردمل زجر

 نينمؤلا اهئاقدصاو ةلجلل 1

 .يف ههئارا أد هنه

 1 ةينرعلا ةايحلا بئاوج لتخم ٠

 3 نا ةرورضلاب سملو
 .ةلجملا ةساينم مفؤارأ

 ب 0 ١ ' .ةازغلا ثثئحب

 .ةيزاغ امدق نا يش اهيف كنشال يتلا ةقيقحلا ن ] 1ْ ْ

 ابارتاطتمل |3200 011 ١ هلو :يطقساك ىعوب لخر .ناكام ان ناك
 نم نيتنثالاب برتقيو ةسايسلاب اهطلخيو ةراجتلاب
 كسمن نا لخرلا اذه دوعد دقو ةنايخلا دودح

 ةريحب لامرالإ . ..ًايهذا مدستدفلأ هفياضا نيب بارتلا:

 . ةقارحلا اهرانب هعباصا توثكا دقف .. انوي.
 ةريحب اهطسوتت ةبكرتما ةعطاقم هذه .اتوب»؛ و
 هو ىلا دعت هلو .هرجافم لكتب آ 2 . هسولف نم ًاءزِج رمثتسي نا لِخرلا ركف دقو ةريجاس

 ءادسشلا اذه د دريتك راظما لوطفق :نم مغرلاب را ' ْ فافص ىلع ناكسالاو ةعانصلل تاعورشم ةماقا:ي

 . ةريخملا هذه ريتعب ينودهصلا لالتحألا ناله - : ْ 0 0 ْ 20 ةربحتلا' هذه

 عضو هقلقا دقف . .يرلا تابمل يسيئرلا ردصملا . ْ ٌْ : اذه يف ت تارالودلا نيايالم يجقشاخ قفش٠او

 بابشا ةساردل نييكريما ءاربخ يعدتسي لسراو ْ ظ ١ تعفتراو . ينيس كبل تلوس يف عقب يذلا عورشجلا
 0 ءاهب / هانملا ضانخفا ( ْ 0 : دوم 'تاحو .:ةريحدلا فاقض ىلع ةفقهاس تاياندلا

 , نا لوقت جئاتنب نويكريمألا جرخو. .. عمو نيدالب.ىلا نيبالملا لوحتت ن نح :راصتلا فطق
 . اهتاو 5357 ماعلا نف امتع فاق | دبدتس

 نرقلا ت تانادب ع دقفتس

 فرعن نكن ملو .كامسالا ةريحبب اهنومسب .3

 ؤ 042 لا اههاممل ناك ىتح .ةريحبلا :كلت نع ريثكلا عضمست وا

 ْ يرسم ماس ني .١1 .نع ناودعلا .در فرش نيبقارعلا تالوطبب ةيمحملا :
 نذكي .ةنب : ١ تاستوببدك مع يىدلا 0 ّ ّ : 1 ٠ ظ

 2 اليوط اههايم. .اوقرسن يتلا ةريجبلاو .رطخلاب مويل 2 . ميسا ةيملاعلا ءانتالا تالاكو تلقن اذكفو '

 ْ .رابخالا .تارشن لك يف ددرتو . 0
 .تدبلت كامسالا ةريجي تايم



 لباي ةظفاخم ىف ناآلا ةفثكف تادادغتسا ىرخت

 ناثلا نم ةرتغلل يلودلا لباب ناجرهم ميقلمل ةيقارعلا

 . هيلي يذلا لوا ني رشت ةيابغ ةياغلو لوليا م نيرشعلاو

 خيراتلا تاذ ةنيدملا هذه يف ماقي ىملاع ناحرهم لوا وشو

 ْ قي رعلا
 ةيحايس عي راشم ديقنتو ةماقا تادادعتسالا هذه نم

 ىلع احرسمو ةيحايس ةريحبو ةفايضلل اراد لمشت ةيراثاو

 ةثالث باعيتسال ايرئاد اجردم 5١ مضي ةيلبابلا ةقيرطلا
 . حرسملا ةبشخو ليثمتلا رصق ىلا ةفاضالاب جرفتم فالا

 هيج سستو هيقيسوم تاللفح هنيدملا هذه ىف مدس

 ةيملاغلا قرفلا نم ريبك ددع لبق نم ةيئانغو

 رصندخوين ىركذلو ةيرثالا ةنيدملا هذه خيراتل ءايحا
 . ىلبابلا ىخيراتلا دئاقلا

 هذه يف راثآلل ةماعلا ةسسؤملا اهذفنت يتلا عيراشملا نم
 رخاو «يبارومح بفحتما مسأ لمخجي اهحتم ةسدنملا

 كلملل يبوثخا رصقلاو .مهسوقطب دويلبابلا لمتحي
 مخض قدلف ةئيهتو يحايسلا لباب ونيزاكو ينبابلا

 ةنمزالا يف ةيرامعملا نوئفلاو ةفرخزلا راثتسا ىلا ةسسؤملا

 ندي لصاوتلا دييمحتل رصاعم لكشب اهقيظوتو ةيلزابلا
 . رضتتملا هرصاخو ميلععلا قارعلا ىصام




