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 نمالا سلجم رارق ةيمازلإ
 ةرداق ةدلودلا ةسسؤملا لمحت

 يناربالا ضفرلا عيوطن ىلع

 ةرارح رثكأ فص نوهقوتب نوبقارلا
 هينا ردا ةلواحمو جيلخلا ُق

 يلودلا مامجإلا غارفال

 - | م41 خلال نحنا ك1 خان

 (قبرحلا فرارافلا »ب ةسمخلا ١ ف

 ! هنومضم نم

 حرط ىلع يلودلا نمالا سلجم يف ةيوضعلا
 فق يناريالا ناودعلا فقول ةلجاع ةردايم .

 ,نيتيقارع نيتيكيمانيدل جيونت يبرعلا جيلخلا
 ام ردقب ,اندفارتو ناودعلا ةرارعش ذنم انمزالت

 برعلا جراوخلا فلاحتب ناؤدعلا اذه ىوقتسا

 .ةيناتلاو .ةينادبم .ىلوالا .ينودهصلا نايكلا معدو

 عم ضرالا ىلع دومصلا قفارتو .ةيساموليد

 تاقلطنم ةرولد فدهب .؛ةيلودلا لفاحملا ُِق قارتحالا

 .قارعلا هضوحب يدذلا يئاقولا عافدلا يمارمو

 تناك امكو .ةيبرعلا ةظيرخلا ةدحول انوصض

 ثتِج عفرل ىتح الو مهمالعا عفرل ةصرف نييناريالل
 لفاحملا ْق ةيساموليدلا ةنلمعلا تناك :مهالتق

 ص يكريمالا باطقتسالا تهحاوو .ةدوؤد ةملودلا

 دوقد ةحلستم .ةينرغلا هتادادتماو ينوبهسصلا

 ةمئادلا . 0 / لودلا قافتا نا ْق كشال ٠

 ,سداقملاو رداعملا لك ىو .ةوقلا ُِق ٍقحلابو قحلا

 ىلا رابكلا ةسمخلا بذج لالخ نم ؛ازاجنا» تلجس
 تاردايم نم ليدبك مالسلا ةردابم ىلا ةوعدلا قدنخ
 عاملا نيب عمجلا لهسا نوكي دقو .رامدلاو توملا

 ةنساسا ةيلود فارطا ةسمخ نيب قيفوتلا نم رانلاو

 تاريمثتو حلاصم اهنم فرط لكل .نمالا سلجم يف
 فرطلا حلاصم عم ضيقن قرط ىلع .انايحا يه
 ةيسامولبدلا «ناسرف» نع الضف .هتاريمتنو رخآلا

 .نيصلاو ..ايناطيربو ةدحتملا تايالولا يف ةيرسلا
 نيدعاقتملا تالارنجلا نم ةعامج ةداع مهو
 نوفنلا زكارن ضعب ىلا نيدودشملا حالبسلا ةرياشسو

 فرطلا نوذغفبي نيذلاو .ةيملاغلا ةينويهصلا ْق

 .نابذهلا ىلا هنوعفددو برحلا تاوداب يساربالا

 ؛يوقلا قحلا» ةيسامولبد نم .ًاذإ ءدبال ناك
 رطخلا اهمسا ةجاجز قنع يف رابكلا ةسمخلا عمجل
 ,يميلقالا مالسسلاو يل ودلا مالسسلا ىلع يناريالا

 ءاوتحا لحأ نم ةردايم قالطا ىلع مهتحو

 ةقطنم ٍِق .يملاعلا نمالا ىلع ةريطحلا تالامتحالا

 تاينقت يف لوخدلا نود نمو .ةبيهتلمو ةساسح
 نا ىلا ريشن .«جيلخلا برح فقول يلودلا عورشملا»
 نم ماع فصن ةبارق تقرغتسا ةيئاهنلا هترولب
 لوقت .رهشا ةسمخ ذنمو .تالوادملاو تالاصتالا

 ةسمخلا لودلا تفكع .ةدحتملا ةمالا ْق ةقت رداصم

 نيتلحرم حمالم ديدحت ىلع .يرس لكش يف و :ىربكلا
 رارق رادصا يف لثمتتو .ىلوالا ,ةدحاو ةطخ ف
 ىف صخلتت .ةيناثلاو برحلا فقوي يضقي عامجالاب

 ,عيطلاب .ناربا وهو .سكاشملا فرطلا مازلإ

 نع هينثت  مازتلالا ضفر ام اذإ  ةعدار تايوقعب

 ف مظتني هلعجتو يميلقالا نمالا ديدهت هتالواحم
 . جالبسلا ةدلآ

 يلودلا عورشملا راهظا لواح نم ةمث ناك اذإو

 مرلب هل يرظن راطا هناكو يناربالا | ناودعلا فقول

 رارق رادصتسا ىلع صرح قارعلا ناشف ,ايتاديم

 ال دق يذلا . مازتلالا طورش لك هتيكيناكيم يف ,كلتمي

 يتلا كلتب ةهيبش دوهج دعي الا قييطتلاب نرتقي

 ْف ارسيتم وا اطيسب ءيش الو . درا دصتسا ءارو تناك

 انه نم .ةيلؤدلا تارارقلا ىوتسم واع يناقلت لكش

 قاطن ىلع .وعدت لمع ةقرو ىلا رابكلا ةسمخلا ليم
 ةحلسالا تاعيبم ىلع يلود رظح ىلا .نمالا سلجم
 يه نارياو .نمالا سلجم رارق ضفري فرط يأل
 نا اصوصحخ ءارجألا اذه ىف يسيترلا فدهتسملا

 ,ةرم نم رثكا :ناعجشلا حالسس» ىلا رداب قارعلا

 تردايم ُِق ديدجلاو .نييئاربالا ةرياكم ازواجتم

 / طابش يف اعد يذلا هرارق ىلا ةيسنلابد نمالا سلجم

 ضرف ف لثمتي . برحلل يروف فقو ىلا 117.5 رياريف
 اذهو .حالسلا ىلا عايصنالا مدع لاح يف تايوقع

 يدترب نا نوفراعلا عقوتب .ةيلودلا ةسسؤملل راجنا

 برحلا فقو يا .هبقشب يثتاهنلا يناضقلا هلكش

 ويلوي / زومت لالخ هدوني مارتحاب ناريا مازلاو
 تاجردب ناو .رابكلا ةسمخلا رعشيو .يراجلا
 لالخ نم مهرارقل نانسا بيكرت ةيمهأب .ةتوافتم
 نيذلا نوينيصلاو .هتايثيحب يناريالا فرطلا مازلإ
 اوللذ .نارهط عم ةيحيلستلا ربالا زرغ نوسرامي
 # - ةردابملا يف اومظتناو .ةريخالا ةظحللا يف مهتاظفحت
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 نم لك ,ةياهنلا ىتح .اهيف ىشم يتلا فطعنملا
 ام يبكربما اويسك نا دعي :نييسنرفلاو تايفوسلا

 نم رطخا .ةهاتم اوسملت نيذلا ؛تبغ  ناردا دعب
 دارفتسالا ىلع مهرارصا لاح يف :ةينانيللا ةهاتملا
 .يناريالا تيرفعلا فك ىلع هعضو وا .ةقطنملا نمآد

 نويقطنم :نييسدوفلا امك :تايفوسلا :نا يف كشالو
 كيفايكتر يف رادام ىلا ةدوعلل ةجاح الو .مهتباوث عم

 شقان ثيح .يضاملا ربمفون / يناثلا نيرشت يف
 لصافم دييحت ةيناكما فوشتابروغو ناغير
 ايكرت لثم ,ساسحلا يويسآلا سوقلا ىف ةساسح
 تطشن .كيفايكير ةظحم دعبو .ناتسكابو نارياو
 نم ةديقفتسم .ةيناربالا تاءالبركلا تالسلسم

 ةرادالا يف ضيرع ينويهصض رايت ةيجيتارتسا
 ءارجال .«قئارحلا ةجمرب» ىلا اعد .ةيكريمالا
 دقفا تاءالبركلا ةحوارم نكل .طئارخلا يف تاليدعت
 ةقرو ينويهصلا - يكريمالا اهركسعمو نارهظ
 ىلا ضفت مل يتلا ةيجيتارتسالا هذه يف ةيساسا
 تسرك لد .اهوسدنهم دارا امك طئارخلا ف تاليدعت
 هنا امك .ادعوو ًاكسامت رثكا اهتلعجو .طئارخلا هذه
 ةيساموليد تطشن .ةيكريمألا قئارحلا ةهجاوم يف
 يذلا رمالا وهو :ةيتايفوسلا دينجلا قيوست
 راطا يف اهلخداو ةيجيلخلا ةحاسملا ىلغ سكعنا

 ريخالا نمآلا سلجم رارق عم ترولبت .ةنده
 .ةمزلملا هتايشدحو

 ٍنويكريمالا فتلي نا نييقارملا ضعب دعبتسي الو
 الكم ةموغلم اهنا نومعّرِي و .ةندهلا ىلع نويناريالاو

 ةيتساسا ةقرو اَهَتاَقِلَحَو نارهظ:دققا «تاءالزكلا» تس
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 مهل نيينيصلا نا امك .ةفاّحْرلا ةيتابقوسلا اياونلاب
 ىنمدسا

 ,ةيلودلا طورشلا رتفدو قياطتت ال دق تابياسح

 ىلع ترشتنا «رقلا ة دولا حبراوض نا اصوصخ

 مسح قفاوتلا نكل .جيلكلا نم ىرخالا ةفضلا

 ناكرا سيئر .ركيي دراوهَو .نايكلا تاضقانت نم اددغ
 قا فقن يذلا فرطلا نا ىلع ددش ضيبالا تدندلا

 نويكريمالا مه جيلخلا نم ؛هتازذ بناجحلا

 ...ينيصلا لظلا لاقغا نود نم .تايفوسلاو

 ََ ةدكريما ةنده» نا ركمي كردتسيو .عيطلاب

 تسيل يهف .جيلخلا يف زوريلل ةحشرم ةيتايفوس
 ةسارح لب .ًاماللس تسيلو .ًانجيتارتسا ًاقافتا

 :نيديربر ود يل وتانا نكل . 4 .رديشملا حلاصمل ةكرتش

 ةيحراخلا ةرسايسلا ُِق دحاو مقر غامدلا وهو

 رابكلا ةثالثلا دحاوتب ةظحل هنا دقتعي .ةيتايفوسلا

 فردارم ىلا لوحتب قالخلا فالتخالا ناف .جيلخلا ِق

 ةيتايفوسلا ةيزكرملا نا ظحالبو .قالخلا نزاوثلل
 يا نم لعجت ةيجراخلا ةسايسلا ىوتسم ىلع
 عيطتسي له نكل .ةموسحم ةيضق يتايفوس مازتلا
 له يا ؟ةياهنلا ىتح مهتامازتلاب ءافولا نويكريمالا

 ,قفالا ف مسترت هحمالم تأ دب .روهت وهو .يناريالا

 نمالا سلجم رارق ىلع يفلسلا ماظنلا نم دمعتم در

 ؟ رانلا فقوب يمازلالا

 .يبوروالا مالعالا يف .نوديدع نوبقارم
 ةيئاربا ةلواحمك .,جيلخلا ُِق اراح افدص نوعقوتد

 اق دك هك ع ص رج ع ف ول و د د ول

 نم برحلا فقو ىلع يلودلا عامجالا غارسفال
 تردص يتلا ةقباسلا تارارقلاب هقاحلإ و .هنيماضم
 ةيسسؤملا نع ١198٠. ريمتيس / لولبأ 78 ذنم

 تاضوافم يف عورشلاو رانلا فقو لوح ةيلودلا
 .فوستنوروف يروي راز امدنعو .برحلا ءاهنا
 نارهط يتايفوسلا ةيجراخلا ريزول لوالا بئانلا
 يناربدالا بعشلا» نا لاق .,يضاملا عوسبسألا :دادغبو

 لعلو .«برحلا ٍِق نوبغرب هتداق نكل خالبسلا عم

 ما برحلا ةداقلا ءالؤه ددرد ىدم يأ ىلا وه لاؤسلا

 يذلا وهو :ينيمخلا اهتيلو وسم سيلتي برحلا نا
 ؛ ريخالا قمرلا ىتح اهيف يضمي

 عارصلا ةحول هلزتخت لاؤسلا اذه نع ةباجالا
 ي داصتقا لكات لظ ىف ةحنجالا بورحؤو :ناريا لحاد

 دو بطخل :تاديازملا مسوم راهدزأو يعامتجا

 ىولسلاو ّنملا» نم ةدافتسالاو :ةينيمخلا ةءابعلا
 نويكريمالا هيمسي ام نا ًاتباق تابو .نارامج رصق ف
 ىلع .قيقد ريغ مالك وه ,نيفرطتم» و ,نيلدتعم»
 ىؤرو تاداهتجالل اناكم .امئاد .كانه نا نم حغرلا

 ,لاجم ال ةيعامتجاو ةيداصتقا تارايخل ةصاخ
 ,ةييرعلا ةعيلطلا» ددع رظنا) اهنم بارتقالل .نآلا
 ةبعلف ١14185(. ريمسيد / لوالا نوناك 56-4
 صخش ةينادحو لوح رودت ةيناريالا مدلا
 يتلا ةيوناثلا لويخلا مهف .نورخآلا اما .ينيمخلا
 يداصتقالا ءارعلا كلذ يف اديعب بهذتل نكت مل

 .ةهج نم بوعشلا نيب قالطلا ةسركم .يسايسلاو
 .ةيناث ةهج نم .برحلا رارقب راثئتسالا ةنيكامو
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 نمالا سلجم رارق لبق .يناريالا قفالا يف ءيشالو
 .ةعللا هذه ىقيت دقو .رجانخلا ةغل ىوس .ىدعبو

 ىتح نويناريالا ناشرطلا اهعمسي ينلا .ةديحولا
 هعم طقستو .ينيمخلا هيف تومد يذلا مويلا

 ذنم ةيناريالا باقرلاب مكحتت يتلا «توملا ةليكشت
 ةيروهمجلا بزح» لح دعبو . 111/9 رياربف / طابسش
 وهو .مكاحلا بزحلا ًارهاظ .ناك يذلا ,ةيمالسالا
 يلخادلا رارقلا يف ةقلطملا ةيزكرملل ضافضف ءاطغ
 قارعلا ىلع ناودعلا نا لوقلا نكمي .يجراخلاو
 مكحت ينلا ةليكشتلا ماما رايخ ال :درف نارق ةليصح
 اهنصح ىلعو اهتاد ىلع اظافح .هعم ريسلا ْق الا ةعم

 الب ةينيمخلا ناريا نا اصوصخ ..ةنبجلا بلاق» يف
 ةليكشتلا يف صاخشالا .ىرحالاب وا .تاسسؤم
 دالد ُْق ىسرا يدلا رمآلا .اهلماكي تاسسؤم اوصمقت

 ؛ةنماض ةيلها برج : نيتريطخ نيترهاظ سراف
 .ًاضعب اهضعبل ىوقلا زكارم دايطصاو

 نم ًارجتي ال ءرَج قارعلا ىلع برحلا انه نم
 يسفن نحش لظ يف هرارمتسال ةعيرذو .مكحلا ةبيكرت
 ةملاظلا برحلا هذه تناك اذإ .ةيبدغ ةئبعتو
 .ةددحم طوطخ لخاد در وصحم ناردال ةرمدملاو

 لخادلا برح ناف .يراضلا يقارعلا دومصلا اهمسر

 :ًايموي روطتت .«ىربكلا برحلا» لظ ف يرجت يتلا
 ةليوط ةحئال نمتلاو ةكرحتملا تاهبجلا عاقيإل اعبن
 .ثثجلا نم ادج ةليوطو

 هب حمسي يذلا ردقلاب الا :ةيلحلا يف اريبك سر ال

 تاراظن نوعضي نيذلا نويبرغلاو .ينيمخلا
 ينارسالا عضولا ُِق ةءارقلل هتنلنالقعو تراكيد

 - | 41 خجلا" نقلنا ىلا[ - 17

 لكنا تت نيت: -جفج 777790

 امك ::نحصلا جراخ ًانايحا نوسمفي» لوقعماللا

 قيبطت ىلع نورصي مهنال .يبعش ينادبل لثم لوقد
 - ةيسايس ةلاح ىلع «تارادتلاو ةحنجالا ةلداعم»
 يف ةقراغو .ريياعملاو طيباوضلا نم ةتلفنم ةينيد

 رظنن نا يفكي .تايبيفلا ةيئاوشعو مدلا ةيئاوشع
 ةموكح تواهن فيك دكاتنل «تانيعلا» ضعي ىلا
 .شيجلا تالارنجو ردص ينب مث ناكزراب يدهم

 .ىواهتت ةقورحملا سوؤرلا تلاز ام ةظحللا ىتحو
 نوفوركيم اهيلع ةبرع نم رثكأ ىلا جاتحي ال رمالاو

 يناريالا دسجلا يف شهني يذلا ينيمخ مساب فتهي
 سلجم نغ رداص رارق عيطتسي لهو .147/94 ذنم
 يف ريثانلا .عدرلاو مازلالا مازحب قطنمت ولو .نمالا
 ةينيمخلا سسؤت يتلا /حوتفملا توملا» ةيكيناكيم
 ؛ةيكيناكيم» ب اهلدبتستو .اهيلع ؛اهتيعورشم.
 ؟ دالسلاو ةامحلا

 ىلع ةظحل نهارن مل «ةيبرعلا ةعيلطلا» يف نحن
 .لقعلا ماظن ىلا ؛ثتحلا ماظن. لوحتي نا ةدناكما

 .هوردص انعقوت ,نارهط نم ضفرلا ردصي نا لبقو
 .قياوسلا ىف ةدران ةءارق ىلا !دانتسا ؛كلذ يف انمزحو

 ةعابب ةطبترم ةينيمخلا ةليكشتلا نا ًاصوصخ
 .هترسامسو حالسلا تالارنج نم .ينودلا توملا
 رثكأ يف انيأرو .«ةحوتفملا ةقرحملا» نم ذئدنع دبالف
 عم يقنلت «ةيمالسالا ةروثلا» نا فيك ةيسانم نم

 .ناددم نم رثكأ ِّق ةنداهصلا

 لي .:ًاينيمخ اصع رسكم» سيل يلودلا رارقلا نكل
 برحلا ديعصتل قالطنا ةطقن هيلع عامجالا يف هنا

 نمالل ديدهتلا توبث دعب ؛:خالبسلا يبراحم ىلع

 نم ةنفح يدبا ىلع .جيلخلا يف يلودلاو يميلقالا

 ةطخلا يف يضملا نأ اتباث تابو .راحتنالا يقوسم
 ,ادوقفم لاز ام . ايبرع امزح ضرتفت ةداضملا ةيلودلا

 نكي حل نا اتماصو اعئام لاز ام ,ايجيلخ امزحو

 برتقت تأدب رانلا نا نم مغرلا ىلع .ًائطاوتم هضعب
 يبرعلا ريمثتلا نم دبالو .ةءابعلا فارطا نم
 فقو ىلوالا ةظحللاف .ثالثلا يلودلا رارقلا تاظحلل
 نحش رظحل يناديم قيبطت ةيناثلاو .رانلل يرورض
 تايوقع ضرف ةثلاثلاو .ناريا ىلا ةحلسالا
 هذهو .قانتخالا ٍِق اهجَر ىلع ةرداق .اهيلع ةيداصتقا

 لجأ نم برعلا طغض اذإ :ناكمي ةروطخلا نم روما
 دعب لعفت نا ناريا عسو يف اذامو .ايناديم اهتمجرت
 اهرايبجاو .اهتريصاحمل زجان ىلود دادعتسا ةغيص

 ؟ مالسلا ةيلمع ىف طارخنالا ىلع
 ةيداصتقالا  ةيسايسلا عاضوالا نا وه دكؤملا
 ثيحب ةقدلاو ةشاشهلا نم ناربا يف ةيركسعلا

 لود عنتمت نا يفكي .ةيلود ةعطاقم لمحتت ال اهنا
 طفنلا ءارش نع تايسنجلا ةددعتم تاكرشو
 ًاصوصخ .:قانتخالا يف مادقالا صوغت يكل :يناربالا
 اه ديصرب رماغتو ؛ حالسلاب طفنلا ضيئاقت اهنا

 توملا عورشم يف ةبعصلا تالمعلا نم دودحملا
 ىف تاردخملا بدرهت ىلا اربخا تأجلو .حوتفملا
 ةنيكام ليوفتل دئاوعب ًاعمط .ةيبرغلا ابوروا
 ياأب ؛ةحاح يف تسيل ةيداصتقالا اهقزامو .باهرالا

 ردع دقو .اهدصرل ءارمحلا تحت ام ةعشالا ىلا :لاح

 ىف .هل باطخ ىف نيسح كلملا عضولا اذه نع

 هفصو امدنع .ةيندرالا ةيركسعلا ةيميداكالا
 يناريالا ماظنلا نا» ؛ لوقلاب يضاملا عوسيسألا

 .«برحلا يف رارمتسالل نويدلا ىلع شيعب

 يف تيرتقا :ريرح نم تناك ناو .ةيلودلا عباصإلا
 ىلع يلودلا عامجالا رارق لالخ نمو :ةقفال ةوطخ
 ةغيصلاف .ةيناريالا ةرباكملا قذع نم .برحلا فقو
 لعشت فوس ,ةعدار» تاءارجحا ةبآو .ةيمازلا
 .ةضراعملا تالضع يوقتو :ءيناربالا عراشلا

 يتلا ,ةطسلسلا لخاد :لويخلا» كلت ددرت مسحتو
 تارايخ ىلا علطتتو ,:رياقملا تارايخ» نم تمدس

 ةليفك يه ةيداصتقالا ةباوبلا لعلو .ةايحلا

 ترشن دقل .مزلملا يلودلا رارقلل يناديملا ميوعتلاب
 اهباسح يف تعضو ناريا نا لوقن هطقل ؛ناهيك»
 حمقلاك ةيئاذغلا داوملا نم ٠8/ نم رثكا داريتسا
 ول اذامف .يلاحلا ماعلا نم يناثلا فصنلا يف زرلاو
 هاجتالا يف :يكريمالا حمقلا» ةيساموليد تكرحت

 لباقم يف ةئيدلملا سايكالا تطرتشاو ,حيحصلا
 ؟ ءؤواكتملاو ءولتمملا مالسلا

 فيك نياعنو عقاولا ضرا ىلا دوعن ؟ ملحن له
 ةيسامولبدلا نيتهبجلا ىلع .قارعلا بسكي
 دسجت ام ردقب .موي يا نم رثكاو .ةيركسعلاو
 وديبت .يموقلاو يفارغجلاو يخيراتلا اهكسامت دادغب
 ىوتسم ىلع ضيقنلا ةروصلا ةينيمخلا ناريا
 ةديدع رساوك ةمثو .ايفارغميدلاو ايفارغجلا
 رثكالا وه ةعاسلا صاقرو .ماظنلا ةتجب صبرتن
 .تاقاقحتسألا مسوم يف ةيعقاو

 ردرم ضاير

 اك ١ ةرتلب ناريزح ؟ةاسا57!ددهلا د ةيبرغلا ةفيلطلا



 ميلخل لود زازتبا لواحت نارهط
 ةيباريالا يرصلاو ب ةيطقنلا نامننلا نوه كلاس قارعلا

 14 ورسوم دما

 .دحالا  تدسلا ةليل فاصتنا دعن
 يىلاحلا ويتوب / ناريزح ٠١ 5١ ةفداصملا

 ةيقارعلا تارئاطلا تقزم :ةقيقد "ه ب
 لحاوسلا ةلابق تايلمعلا حرسم ىلع رهاظلا ءودهلا
 نش امدنع كلذو رهش يلاوح ماذ دقو ةيناربالا

 حنج تحت ةفينعو ةنيرج ةراغ يوجلا حالسلا
 نايل قيتتي يتلا ب ةيئاربالا جرخ ةزمزج لع مالطلا
 ةفاك قرتخاو  يضاملا ماعلا اهتآشنم مظعم رّمد
 فيصر نم ةيبونجلا ةدقعلا كدو ةيوجلا اهتاعافد
 طقنلا رددصت ٍِق ةيمهالا تاز ,يبرغلا ةريزجلا

 برق ةريدك طفن ةلقان اهيرض ىلا ةفاضا .ينارنالا

 .جرخ ةريزج نم بونجلا ىلا ةيناريالا لحاوسلا
 نم ملاعلا اهنقانت ةيقارعلا ةيلمعلا هذه ءادصا

 ةقطنملا ٍِق ةيطفقنلا رداصملا نمو ٠ ,ًالاوا | ناربا لخاد

 ةيقارعلا تارئاطلا ةدوع نم تاعيوس دعيف :ًايناث

 .ةيقارعلا ةراغلاب ناربا تفرتعا ةملاس اهدعاوق ىلا

 ةكريش كلذ تدكأو يوسوم اهئارزو سيئر ناسل ىلع
 ناب تلاق يتلا :تانيمأتلل ةيناطيربلا زديول
 ؛ جرخ ةريزج ىلع اهتراغا ءانثأو ؛ةيقارعلا تارئاطلا
 ةلقان اهنا دعب اميف نيبت ةريبك طفن ةلقان تباصا
 ةلحرب موقت تناكو .:يتيس انضيت» ىعدت ةيطلام
 حوراض اهباصا امدنع جرخ ةريزج ىلا ةيكوكم
 .اهيف نارينلا لعشاو يقارع

 ناك هنكلو ًاعيرس ءاج يناريالا فارتعالا اذه
 تباصا يتلا رارضالا محح نع حصفبي مل ذإ :اضقانت

 نوبقارملا لاز الو .جرخ ةريزج يف ةيطفنلا تآشنملا
 مغر رارضالا هذه مجح نع ءابنالا برست نوزظتني
 فارتعالا ىف ظحالي ام نكلو .يناريالا ميتعتلا ةدش
 ةلقان برض صخي ام اميسال ,ةيلمعلاب يناريالا
 ةنمعتلا نكمد ال افوشكم ًافده اهرايتعآي طفنلا

 لوأل ودبي ديدهت عم فارتعالا اذه فدارت .هلوح

 هلالخ نم حضتت طيسبي نعمتب نكلو .ًاييرغ ةلهو

 ١5 /1/ ناريزح 7517-75 ددغلا  ةيبرعلا ةعيلطلا

 مهتا دقف .قاروالا طلح ةلؤاحمو زارتنالا ةرمذ

 .ةلقانلا هبرض ف قارعلا ةدعاسمب تيوكلا يوسوم
 حالبس نا ةصاخ .اذه ثدح فك حضوي ملو

 تارشع ةيلمعلا هذه لبق برض يقارعلا ناريطلا
 :ةيناردالا ءىناوملا عم ةلماعتملا نفسلاو تالقانلا

 يأل وا تيوكلا ىلا يوسوم ريشي ملو .قمعلا يفو
 .ماهتالا عباصاي رخا يجيلخ يبرع رطق

 جيرختلا اذه نم يناريالا فدهلا نا حضاوو
 وه :تاذلاب تقولا اذه ىف ةيقارعلا ةيوجلا ةيلمعلل
 ليلقتلا لالخ نم ةيلمعلا ةمدص صاصتما ةلواحم
 طلخو ءالوا نييقارعلا طيطختلاو ذيفنتلا ةقد نم
 دض زازقبالا ديعضت لالخ نم . .ًايناث قاروالا

 ةقطنم يف رتوتلا ةجرد عفر لالخ نم ًاضداو. تدنوكلا

 قارعلا ىلع طغض لماع اذه لكشي نا ىسع جيلخلا

 دض يرحبلاو يوجلا هقوفت رامثتسا نع فكيل
 ,ةيحالملا اهطوطخو ةيشاريالا ةبطقنلا تاشنملا

 ةهجاوم يف يناريالا زجعلا ديازت عم ةصاخ
 اهطوطخو تاشنملا هذه دض ةدعونلا تابلمعلا

 .ةيحالملا

 ظلخ ةلواحمو .ًافوشكم ديدهتلا ناك ام ردقبو
 .ًاحوضو رثكا يقارعلا درلا ناك :ةحضاو قاروالا

 قارعلا رمد ةيلمعلا هذه نم دحاو موب دعففق

 ةيناريالا لحاوسلا برق نيتنيفس هتيرحب ةطساوب
 ناريطلا حالس ءوده ىزغم نع الاؤس حرط امم
 .ةيضاملا ةليلقلا ةرتفلا لالخ يبسنلا يقارعلا

 نمو :دكؤوت نا عيطتست ,ةيبرعلا ةعيلطلا:

 يه جرخ ةريزج برض ةيلمع نا ةقوثوملا اهرداصم
 يرحبلاو يوجلا طاشنلا نم ةديدج ةلحرم ةيادب
 ةيداصتقالا تآشنملاو فادهالا دض يقارغلا
 لكشبو فنعب لصاوتتسو .ةيناريالا ةيطفنلاو
 دادعا ةرتف الا ةقياسلا ءودهلا ةركف امو .ساق

 رثكا اهنآكو وددت يتلا ةلحرملا دذهل نيقيقد طيطختو

 ةدبدرحلا ةلآلا ىلا ةتدمملا تايرضلا هيجوت ْف امسح

 ةيداصتقالا يناريالا ماظنلا ةينبو ةيناريالا
 .ةيطفنلا هتادادماو

 ىلع ةيقارعلا ةراغلا نا .ددصلا اذه ىف ظحالملاو
 تاوقلا ريمدت نم نيموي يلاوح دعب تءاج جرخ

 عطاق يف ًايبسن اريبك ايناربا اموجه ةيربلا ةيقارعلا

 قفولأ ةدع ناريا هيف تدبكت .ناسيم قرش تايلمع
 ىلا لوصولا نم ىتح نكمتت نا نود ىلخقلا نم
 ضرع دقو .ةيقارعلا ةيمامالا تاعافدلا تافاح
 نيذلا نييناربالا ىلتقلا تاثم دادغب نويزفلت

 ىلا ةفاضضا .ةيقارعلا ةيعفدملا نارين مهتمهتلا

 تاوقلا ةضيق يف اوهقو نيذلا ىرسالا تاريشع
 يذلا ميحجلاب: عمجا ملاعلل اوقرتعاو ,ةيقارعلا
 ةيقارعلا تاوقلا در ةفاتكل مهفصو يف ؛هيف اوجز
 .ةيعافدلا اهطوطخ ةناتمو

 ىلع ًاعيرس راتسلا تلدبسا ,اهتداعكو .ناريا

 طبختلا يف اددجم تذخاو .موجهلا اذه جئاتن
 نم ةقرفتم تاهمح ىلع ةيمهو تاراصتنا قالتخاو
 فادهالا برض ف اهناعما ىلا ةفاضا .لاتقلا عطاوق

 نا  ؛ةيمسرلا ريغ» ةندهلل اهقرخو ةيقارعلا ةيندملا
 مرتلد يفلا «”نملا :برح ديعبص ىلع - نيبعتلا حض
 مالعالا لئاسو تلضاو ةهج نمف .قارعلا اهب

 ف ةريبك ةيناريا تاموجه نع ثيدحلا ةيناريالا
 نع اهنالعإو .تايلمعلا ةحاس نم يلامشلا عطاقلا
 ,ةيقارعلا ىرقلاو تارتمولبكلا تارشع لالتحا
 ىلع سوملم ليلد يا مدقت نا عطتست مل امنيب
 هيف قارعلا فني مل يذلا تقولا يف .دذه اهتاتاعدا
 كراعم اهنا دكا هنكلو .عطاقلا اذه يف كراعم ثودح
 يا ققحت ملو ةيقوس ةميق ةبا اهل تسئل ؛ةدودحم

 تاوقلا ناف .سكعلا لد ,اقالطا يناربا حاجن

 تارئاطلا اهدناست اهتحلسا فونصب ةيقارعلا

 اذه ىف ةيناردالا تاوقلا توش ةبقارعلا ةيبحورملا
 يقارعلا ءودهلا الا اهلداعي ال ةئداه ران ىلع عطاقلا
 ةيناريالا تاءاعدالا ايرتسهو ةرارح ةهباجم يف
 نيضودلا لالخ تبخ نا تثبل ام يتلا :ةمومحملا
 هاذختسا نع ثيدحلا ىلا تلوحتو .نييضاملا
 امم ةيناريالا تاوقلا دصل ةيواميك ةحلسا قارعلا

 ةعيلطظلل» لوقي نا ريبك يقارع طباضي ادح
 نع عجارتلل دهمي أدب ينياريالا ماظنلا نا ,ةيبرعلا
 تاثملا طوقس ىلع ميقتلاو .ةقلتخملا رصنلا تاءاعدا

 ةقطنم يف تراد يتلا كراعملا ف ىعرص هتاوق نم

 هيوم ليلاس
 يف ناعمالا يناريالا كولسلا يف رظنلا تفلي ام

 ماظن نا ودبيو .ةيقارعلا ةيدودحلا ندملا برض
 برح نم ةديدج ةلوجل ديهمتلا لواحي ينيمخ
 نكلو .ةيقارعلا باصعالا زازفتسا لالخ نم ؛ندملا
 درلا نع ةظحللا هذه ىتح مجحا يذلا قارعلا
 هذه ةروص يف يلودلا عمتجملا هسفن تقولا يف عضو

 ةدحتملا مالا غليي كفنب ام وهف ةيناريالا ةيشحولا
 تاسرامملاو تاءادتعالا هذهب نمالا سلحمو

 .ةيناربالا

 لمؤي يذلا يروفلا برحلا فقو رارق راظتنابو
 ءانه ادئاس لؤافتلا ىقبد .نمالا سلجم هرقيد نا
 امه نيبقارعلا لقعلاو مالسسلا قفطنم ىقبدو

 وا ةيركسع ةهباجم ةيآ يف .ةياهنلا يف نارصتنملا
 .ناربا دض ةيسايس

 1و وجت نو مانإا خاج



 ديت دكت هد ةنمأل ..فاذ
 مدل اا ااا ا ا لا 0:0 اس تلا ا

 1 ميمالا 3 نهشلا يكرمالا شيثرلا يادوك نين
 نم ربمفون / يناثلا نيرشت رهش يف ةدحتملا

 ريزو عم هعامتجا دعب .:. 14 ماع 5

 نيدو .وكيمورغ هيردنا يتايفوسلا ةيجراخلا
 يكربمالا نيميعزلا نيب اتردقع نيتللا نيتمقلا

 تاعامتجاو :فوشتابروغو ناغير يتايفوسلاو
 تاءاقلو .فشح ِق ةيوونلا ةحلسالا ْق تاثحاسملا

 ةيتايفوسلا نيتيجراخلا يف نيريبكلا نيلوؤسملا
 رتوتلا نم تافاسم ءفرومو فوكايلوب ةيكريمالاو
 ةيمدلقالا اناضقلا نم ددع ُِق تامداصملاو ىل ودلا

 فوقولا ةسايس يف رمتسا يكريمالا سيئرلاف .ةزرابلا

 فدهب .فوشتابروغ ءىجم دعب .برحلا ةفاح ىلع
 ةقطنم نم رثكأ يف وكسوم نم تالزانت عازتنا
 :ةيويحلا اهخلاصم نم ًاءزج نطنشاو اهريتعت

/ 
 ةيخيراتلا تاقافتالاو ةنعصلا تامواسملا : فوشتابروغ  ناغير

 -_ 1و ىرخاناناا ممرإات - 9

 هوجنلا برح 0 راصرابكلا لع ةقئوا
 :- تمد نادل ىلا لخذف نيلخلا نرخ ءاهنإو:

 رارقتيسا ل ق اهتيجدتارتسال و

 .يدايفوجلا

 كافولا تاوطح

 1424 ماع نم ربمفون / يناثلا نيرشت رهش يف
 .:ةيجذومن تاقافتا قيقحت» ب وكسوم ناغير بلاط
 يتايفوسلا ةيجراخلا ريزو ىلا همالك هجو امدنع
 يف هدعقم ىلع سلجي ناك يذلا وكيمورغ قباسلا
 يف تاقافتا قيقحت ىلا» دابإ ابعاد ةدحتملا ممالا ةعاق

 اياضق نم ةيخيراتلا تاقافتالاب ةهيبش لبقتسملا
 معدصت نا بجيب تاقافتالا دذهو .ةدع ةيمدلقا

 .« ج دامن

 تاقالعلا يف ءاربخلاو نيدساموليدلا ضعب ىأرو

 هدقتلا

 هاجت تلدبت ناغير ةجهل نا ءوكسومو نطنشاو نيب
 ةجهل دنع اوفقوتو ,فوشتايروغ يتايفوسلا هريظن
 ,ةدحتملا عمالا يف هباطخ ىلع ترطيس يتلا لادتعالا
 دق نيرابجلا نيب قافولا ةريسم ةلجع نا نيربتعم
 .نارودلاب تآدب

 لخدي ريمفون / يناثلا نيرشت رهش داكو
 .يىل ودلا قافولا ُْق ةزدمم ةطحم حيصتو .خيراتلا

 ىلع ربوتكا / لوالا نيرشت رهش لوخد الول
 رخاوا يفف .نينيمظعلا نيفلودلا نيب تاقالعلا

 ناغير دقع ١1/5 ماع نم ريمفون / يناثلا نيرشت
 .فينج يف .امهنيب ىلوالا ةمقلا فوشتابروغو
 تاثحادملا تزركرتو .امهنيب نيابنلا تافاسم تقاصو

 حن ام قا يجيتارتسالا عافدلا جمانرب ىلع

 يف تدقع يتلا كيفايكير ةمق ىلا فينج ةمق نمو
 يف ريوتكا / لوالا نيرشت رهش نم يناثلا فصنلا

 نيلوؤسملا نيب تاءاقللا تناك ١5/87: ماع

 ىرخا وا ةمصاع يف ىلاوتت تايفوسلاو نيبدكريمالا

 تايفوسلاو نويكريمالا نولوؤسملا ناكو .ملاعلا نم
 دحاولا :طسوالا قرشلا ةقطنم هاجتا ْق نوعفدنب

 ةيوون تاردابمب انايحا وكسوم حولتو .رخآلا رثا
 حيراوصلا بحسب فوشتاير وغ ضرع لثم ةيلودو

 هضرعو .ايبوروا نم ىدملا ةطسوتملاو ةريصضفقلا

 نم ةيتايفوسلا تاوقلل جمريم بحس نأش يف رخآلا
 .ناتسناغفا

 ءوكسومو نطختشاو تعراصت كيفايكير يفو
 تكرتشاو ::موجنلا برك جمانربب ناغير ثيشتو

 ةمقلا كلت فصو ٍْق .ةيمالعالا ةزهجالا دظعم

 ناغيبر ننب قيرطلا تحتف اهنكل .لشفلاب

 ةمق تناكو :يدج راوح هاجتا يف ,فوشتابروغو
 تاقافتالا» داحتا يف ةطحمو ةيقيقح ةنده كيفايكتر

 ف اهنع ناغير ثدحت يتلا :ةيجذومنلا ةيميلقألا
 . 1 ماع

 ,يكريمالا سيئرلا هاقلأ يذلا ريخالا هباطخ يفف

 يذلا يسلطالا فلحلا ناغير حادتما دنع نويقارملا

 بحس ىلع صني يذلا رفص  رفص رادحلا ىلع قفاو

 .انبوروا نم ىدملا ةطسوتملاو ةريصقلا حبراوصلا

 رمالا ,ةرم نم رثكا /يخيرات» ةملك رركو ..يخيرات
 تاقالعلا ديقص ىلع يباجيا روطت ىلا ريش يذلا

 اذإو .يتايفوسلا داحتالاو ةدحتملا تايالولا نبد

 ةمق داقعنا نع ثدحتت يتلا تامولعملا تحص

 يف ءيتايفوسلاو يكريمالا نيميعزلا نيب ةييرق
 نوكتس اهناف .لنقملا فدرخلا علطم ْق «,نطنشاو

 تيبدلا يف ناغيرل قبب مل ذإ ,امهنيب ةريحالا ةطحملا

 ققحي نا هل دبالو .ارهش رشع ةينامث ىوس ضيبالا
 نيب :نآلا ىتح .ققحت ام نا لوقي ضعبلاو .ام اًئيش

 اهيبش نوكيس .ققحتيس امو ,فوشتابروغو ناغير

 علطمو تانسسمخلا رخاوا ْق .فوشتورخو

 ينعي الو .مالسلاو نمالاب ملاعلا معنف :تانيتسلا
 :نطتشاوو وكسوم نيب ةيعضلا تامواسملا نا كلذ

 ةحلسألا عرش ُْق ثحمنلا تاعامتجاف .تهننا دق

 - نيب تاءاقللاو تارايزلاو. ىلاوتت فيدجح يف ٠ ةيوونلا

 4 _ ١94817 ناريزح 55 5١ دذعلا  ةيبرعلا ةعيلطلا



 لعتوب -ةرمتسم :تايفوسلاو نييكربمألا نيلوؤننملا
 ويلوي / زومت رهش يف فوكايلوب  يفروم ءاقل
 نيتلودلا تاقالع يف .ةزراب ةطحم نوكيس يراجلا
 ةيضق ىلع زكرتيس هيف ثحبلا نال ,نييمظعلا
 .ايجذومن اهيف رظنلا تاهجو قافتا ربتعي ,ةيميلقا
 . جيلخلا برح يهو

 يدرعلا جدلخلا خي نحنفالا
 ةيلودلا تاروطتلل تامييقتلا تناك ًايأو

 رمتؤملا : لثم ةيملاعلا تامظنملا ضعب ىعاسمو

 رابكلا نييسامولبدلا ناف .زايحنالا مدعو يمالسالا
 ىلع نودكؤي ةيبوروآلاو ةيبرعلا مصاوعلا ضعب يف
 نطنشاو نيب نواعتلاو مهافتلا خانم ةيمها
 ةيئاهن لولح .كانه :تناك اذإ ام ريرقتل وكسومو
 اذإ اهفقو نيتلودلا ةعاطتساب نآل :جيلخلا برحل
 نا ناكردن نطنشاوو وكسوم تآدب دقو .انررق
 ةحلسالل نزاخم ىلا طسوالا قرشلا لود ليوحت
 امهحلاصم نمؤي ال .تاعارتللو بورحلل قطاخمو
 جيلخلا يف ةددهملا ةيلودلا ةحالملا ةيرحو .امهذوفنو
 نم ةيساسا ةزيكر لكشي يذلا طفنلاو .يبرعلا
 نأل نايفاك ناجذومن .يلودلا داصتقالا زئاكر

 برح ءاهنال امهيعاسم نايمظعلا ناتلودلا فعاضت
 رهش ذنم يلودلا نمالا سلجم يف ىرج امو .جيلخلا
 تاعامتجاو تارواشم نم .ىضاملا وبام 1 نايا

 ,ةيتايفوسلاو ةيكريمالا رظنلا يتهجو نيب ءاقتلإو
 ترصحنا دق امهنيب ةرطخلا باعلالا نأ ىلا ريشب
 نم عسوالا اهادم تذخا نا دعب .ةقنض دودح لخاد

 .ناديلب ارورم يبرعلا جيلخلا ىلا ناتسناغفا

 نم ًاعساو ازيح لتحت جيلخلا برح نا ظحاليو

 يذلا تقولا يفف .يلودلا نمالا سلجم تاعامتجا

 يكريمالاو يتايفوسلا نالوؤسملا هيف كرحتي
 نمالا سلجم هجتي .عامتجالل يقرومو فوكايلوب
 ةدوعو رانلا قالطا فقود يرابجا رارق ذداختا وحن

 لدايتو اهب فرتعملا ةيلودلا دودحلا ىلا شويجلا
 ةدحتملا ممالل ماعلا نيمالا عم نواعتلاو ىرسالا
 ىذلا 687 رارقلا نم ةاحوتسملا تارارقلا كلت ذشننل

 .1985 رياربف / طابش يف نمالا سلجم هانيبت
 يف يقتلت يتلا دونيلا كلت ىلع ضرتعي ال قارعلاو
 مادص سيئرلا ةردابم عم اهفادهآو اهتيىماضم

 ءاهنا لجأ نم ناربا ىلا اههحو دق ناك ينلا نيسح

 نارا تيفراع اذإو :مالسلاب عورشلاو فرخلا
 اهتلزع ناف .نمالا سلجم عورشم ىلع تضرتعاو
 نم اموعدم عورشملا كلذ نوك دادزتس ةيلودلا

 ةمئادلا ىرخالا ثالثلا لودلاو نطنشاوو وكسوم

 اهل لود نع الضف .نمالا سلجم يف ةيوضعلا
 .ةيلودلا ةحاسلا ىلع اهريثاتو اهتيلعاف

 نيب قافولا ةسايس نحتمت جيلخلا برح يفف
 ىلا لخدملا برحلا كلت نوكت دقو .وكسومو نطنشاو
 لثم :ةيميلقالا دعصلا ىلع :ةيجذومنلا تاقافتالا»

 بحس يف رفص  رفص رايخلا ىلع ةيسلطألا ةقفاوملا
 ءايوروا نم ىدملا ةطسوتملاو ةريصقلا حبراوصلا

 ,موجنلا برح» عوضوم ّيط ًايذمض ينعت يتلا
 شلك زاوف
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 يتلا ةاسآاملا نع اهرسآن ةيروس ثدحتت
 رابأ رهش فصتنم ف صمح ةنيدم اهتدهش

 لمحت تناك ةأرفا نا اهصخلمو .يضاملا

 اميف اهبوث فرطب ًافوفلم اهرهظ ءارو عيضرلا اهلفط
 ىلع لوصحلا .تائملا نم دشح طسو .رظتنت يه
 نا تفشتكا تاعاس ةدياكم دعبو ..ةنمس ةملع

 ىلع ةنمسلا ةبلع تمرف .ًاقانتخا تام دق لفطلا
 اوناك ام نورخآلا ىمرق .ءءاكبلاب تذخأو ضرالا
 يتلا ةلاحلا نونعلي مهو اوفرصناو هيلع اولصح
 تاعاس ريياوطلاب نورظتني ثيح ءاهيلا اولصو
 ف امب .ةيكالهتسا ةدام ةيا ىلع لوصحل تاعاسو
 .زدخلا كلذ

 يلعفلا سالفالا ةلاح تلخد دقف ةلودلا اما
 اهبهن نا دعب ءيش ياآب مايقلا نع ةزجاع تتابو
 مهتاورث اوبّرهو مهترسامسو مهؤاكرشو نومكاحلا
 .جراخلا ىلا

 .موب لك ةفعاضم ةعرسي زجعلا اذه دادزبو

 .ةيلاوتم ةروصب ىرخالا داوملا ةدوقفملا ةداملا ٌرِحتو
 تتمسالا دايسك ىلا ىذا قاويسالا نم ديدحلا بايعف

 .لمعلا نع ةداملا تذهل عنصم نم رثكا فقوتو

 فالا تارشع .ةلاطعو ءاندلا ةكرح فقوتل ةفاضا

 دادزت ةلاحلا هذه لثم يف و .عاطقلا اذه يف نبلماعلا

 لوخد صقانتت اميف تاراجيالا عفترتو نكسلا ةمزا
 .ةيساسالا اهتاجاح ةيبلت نع اهزجع دادزيو سانلا

 يف رومالا نطاوبي نيفراعلا ضعب لوقيو
 ةرتف ىف اجلت تناك ةلودلا نا ةيروسلا ةمصاقلا

 علسلا ضرعت ذإ ,قشمد راجت ضعب ىلا ةقباس
 دنعو .جراخلا نم ةردوتسملا ةيئاذغلا داوملاو

 اهنمث دادس قاقحتساو ةيقذاللا فرم ىلا اهلوصو

 نوددسيو اهنورتشيف راجتلا ضعب ىلع ًاشنملا دلبل
 يف ةدوجوملا مهلاوما نم ةبعصلا ةلمعلاب اهنامتثا

 زازخبلالا ىلع شان ا

 ! ! نانبل ريصمك ريصف ىلا مل لوصولا فدهب الص | ةموترم م نوكف نأ يب يروسلا داصتقإل | ةمزا رعت

ددحي ةثلاثلا اجرنا ند يناربا لوز 44
 | يروسلا ماظنلا ةسايس 

 تل وجوسسوا»و عود كج حدك و, اج هيل يل ا ا ا

 هتسيرف خو نش
 ل ا ا ل ا 03

 ةيلخادلا قوسلا يف اهقيوستب نوموقي مث جراخلا
 قيرط نع ةيلمعلا هذهل بسانملا حبرلا نيأت عم
 عبطلابو .نينطاوملا ىلع ةيلاعلا راعسالا ضرف
 نيذلا نيذفانلا عم حابرالا هذه راجتلا مساقتي
 ! ةقفصلا نورددب

 مقافتؤ ةير وسلا ةلمعلا ةمىق 5 روهدت عم نكل

 ةلمعلا نادقفو مست ولاد ةقذلا يشالتو ةمزالا

 نع نيينعملا 2 رجع ىلا ىدا يذلا ةبعصلا

 نيذلا دمع و .تمقافتو ةاوقا فلتخم قف ةحشلا

 عفر ىلا نانبل نم ةبرهملا داوملا ضعب مهيدل

 بيرهتلا قوس ناي املغ ةيلابخ ةروصب اهراغسا

 .مهفارشإ و تارباخملا
 ناربطل ناهترإلا

 ضعي ريدصت ىلع ةلودلا رصن عضولا اذه يفو
 كلذ لباقم لوصحلل ناربا ىلا ابلجحم ةجتنملا داوملا

 طابترالا لوحت اذكهو .ةيعصلا ةلمغلا ضعب ىلع
 ىلا يرمات يسايس ,رايتخا» نم يناريالا ماظنلاب
 ماظنلا ىلع نوضرفي نارهط ماكح تابو .ناهنرا
 قافتالاب هنم هيلع نولصحب اوناك ام يروسلا

 راتهتسا ةحرد ىلا اريخآأ رمالا لصو دقو .مهافنلاو

 لعف امك ةيروسلا ةلودلا ةدايسب نييناريا نيلوؤسم
 مالبسالا حسنت نيسح يناربالا ةينجراخلا ريزو بئان

 ريزو ةقفرب ةيروسلا ةمصاعلل ةريخالا هترايز لالخ
 ثيدحلا ىلوت ذإ ,تسود قيفر نسحم سرحلا
 نوؤش يف ةيروسلا ةلودلا نع ةباين ةفاحصلل
 اهتسايس ةسرامم يف اهقحو .اهتدايس ميمصب قلعتت
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 ان كلذو .اهل ةبسانم اهارت ىتلا ققاوملا ذاختاو
 يروسلا ماظنلا ناكرال نفح فريد نا نود  ةناهملل
 ةمصاعلا راوز هجو يف موي لك نودبرعي نيذلا
 نم اهيف نيميقملاو نيينانبللا ةساسلا نم ةيروسلا
 دالخملل ةلاوملا ةينيطسلقفقلا تامظنملا ىداق

 هنوسرامي يذلا دادبتسالل عبطلاب ةفاضا .يروسلا
 .هيلضانمو يروسلا بعشلا دض

 يروسلا ماظنلل ةيوينبلا ةمرآلا هذه يف رطحالاو
 اهيلا ةيروس ماظنلا لصوا يتلا ةلاحلا هذه نا وه
 رمالا ناك امك - جراخلا نم ةدعاسملا بذجت دعت مل
 دعاست تخيصا سكعلا ىلع لب  ةقبياس تارتف ىف

 ةيحراخلا فارطالا دعت هلق .طوعضصلا ضرف ىلع

 ام ىلع لصحت تناك ىنلا (ابلودو انميلقاو ًاديرع)

 ةجاح يف هئاضرتساب يروسلا ماظفلا نم ديرن
 ىسدا رمالا حمبصا لي ؛ةيبابسلا كلت َّق رارمتسالل

 .هزازتباو هيلع طغضلا ةلواحم قيرط نع ريثكب

 اوس ىلا يس نه مضإلا

 يف زازتبالا لطي ناك يذلا ماظنلا لوحتي اذكهو
 ىف فرط نم رثكا لبق نم زازتب دالل يف قده ىلا ملاعلا
 تاوصا هيف عفترت يذلا تقولا يفف .ملاعلا اذه
 ةعجارمب ةبلاطم هجراخو يروسلا رطقلا لخاد
 ةيجراخلاو ةيبرعلاو ةيلخادلا تاسايسلل ةيرذج
 فارظالا دمغت :قزأملا اذه ىلا دالبلا تداق ىتلا
 ةينطؤاللا تاسايسلا كلت يف ةحلصملا ةبحاص
 ةيروس ىلع ءاقيالل اهطوغض ديعصت ىلا ةيموقاللاو
 - ةينودهصلا  ةيلايربمالا تاططخملا ةريسا
 .ةقطنملا ىف ةيرصنعلا

 ةيساسالا تارايخلا ىلع ةيلمعلا هذه رصتقت الو
 : ةيليصفتلا اياضقلاو فقاوملا ىلا لصت لب .ماظنلل

 هتادهعتب دسآ] ظفاح برغلا بلاطي امثيبق ©

 ىرخا ةقلب ناريا ممو هقلي نانبل عم نولماعتي ' قشمد يف مكحلا ناكرا

 -_ 41 جوا نيمرمازت هاننعت- 11

 ةدوعل ينويهصلا  يكريمالا رضخالا ءوضلا ءاقل

 نئاهرلا عوضوم يف اميسال ؛توريب ىلا هتاوق
 عوضوملا اذهل ةنيهر ةيسفب يروسلا ماظنلا شيفر
 عم ىرج امك ديزملا فطخب نوفطاخلا موقي ذإ
 لحن ةقفرد ارخؤم فطخ يذلا يكربشالا قاحصلا

 ةب وعص نم ديزي يذلا رمالا ,ينانبللا عافدلا ريزو
 ام ردقب اهذيفنتب يروسلا سيئرلا دعو يتلا ةمهملا
 اهذيفتت لجأ نم هيلع طوغضلا ديزي

 لاكخنألا هنف طغضمب يذلا تقولا يفو 09

 ةحلاصملا لجأ نم يروسلا ماظنلا ىلع يتايفوسلا
 نابكلا دادزي .ةينيطسلفلا ريرحتلا ةمظنم عم
 هب دهعت ام ذيفنت بوجوب هيلع احاحلإ ينويهصلا
 نائبل يف ينيطسلفلا دوجولا ىلع ديلا عضو لجأل
 ةمدقمك هتايطغم رييغتو دوجولا اذه عيوطتو
 مهافتلاو .بونجلا يف ةينمالا تاييدرتلا ىلع قافتالل
 :هلك نانبل ف ىروسلا ذوفنلا لبقتسم ىلع

 نع تيدحلا ةيف رودد يذلا تقولا فو ©

 رمتؤم دقعل ةمدقمك ةيبرعلا ءاوجالا ةيقنتل يعاسم
 ىلع ةريبكلا تاقاقحتسالا ةهجاومو لجؤملا ةمقلا
 ةيناريالا برحلاب قلعتي اميف ءاوس ةقطنملا ددعص

 جيلخلا ْف دعاصتملا رتوتلاو اهتاروطتو ةيقارعلا
  يبرعلا عارصلاب قلعتي اميف وا .يبرعلا
 ام لحل ىلودلا رمتؤملا دقع تالامتحاو ىنوبيصلا

 ىلا ناريا عراست .طسوالا قرشلا ةمزآب ىمسي
 نيب نآب رمالا هينعي نملو يروسلا ماظنلل حيولتلا
 نع ماظنلا كلذ عدرل يفك ام قارؤالا نم اهيدب

 هبلا راشملا داجتالا يف ةيبرعلا يعاسملل ةباجتسالا
 نئاهرلا ةقرو عبطلاب قاروالا هذه نيب نمو .هالعا
 ماظنلل ةيطفنلا تادادمالا ةقروو .نانبل يف ةيبدحالا

 ام ىلا الوصو .كلذ ريغو ةلجؤملا نويدلاو يروسلا
 يفو ةيروسلا ةموكحلا نع ةباين مايقلا نم هل انريشا

 يعاسملا لوح لاقي ام لك نا نع نالعالاب اهتمصاع
 ةيروس ريغت نا تالامتحاو ةروكذملا ةيبرعلا
 نسح لاق امك) :قالتخاو بذك» درجم وه اهفقاوم
 :(مدتسالا جيم

 سكعنتف دوعت ةيولقملا ةيزازتسالا ةروصلا دذهو

 ترثآ يتلا ةيليفطلا ةيزاوجربلا نا ذإ .لخادلا ىلع
 اميف هعم ةكراشملاو ةئادبلا يف ماظنلا ةمدخ لالخ نم

 اذإ هذاقنال دنلا هل دمت نأل ةدهتسم تسل .دعب

 ةدعتسم يه الو رابهنالا كشو ىلع هتا ترعش

 كيرشلا حلاصل ؛اهييساكم» نم ءزح يا نع ىلحتلل

 ةمق ىف مه نم ىلع ىتح رمآلا اذه قيطنبو .سلفملا

 مهعيمجف .ةهرشلا ةقبطلا كلت ناكرا نم ةطلسلا
 اهنا ىلع جراخلا يف ةيلايخلا مهتاورث ىلا نوعلطتي
 نولضفيو .مهتالئاعلو مهل يلبقتسملا نامضلا
 اهرامثتساو ةيدنجالا فراصملا ىف اهءاقيا يلاتلاب
 لخادلا ىف اهومدقب نا نكمي ةمهاسم ةبا ىلع .كانه
 .ةمزالا هدح فيفختل

 مه نم امأ .ةطلسلا ىف مه نم ديعصض ىلع اذه

 فعضب روعشلا مهديزي ذإ .كلذ نم رثكأف اهجراخ
 ريفوتب اهل ةيلاطمو اهيلع ةأرج ,اهرجعو ةلودلا
 نا انه ددرتيو .مهل بهنلاو بسكلا صرف نم ديزملا
 دق) صاخلا عاطقلا تاجتنمل ةريخألا ةريعستلا

 ةرشادم تردص دق (راعسالا ىف ةريبك ةدايز تنمضت
 .يلعفلا بارضالا ىلا عناصملا باحصا اجل نا دعب
 ىوس لعف در يآب مايقلا ىلع ةطلسلا ٌؤرحت نا نود
 جارفالا هسفن لاجملا يف عقيو .مهبلاطمل ةياجتسالا
 داسفلاو بيدرهتلا ةمهتب اوفقوا دق اوناك نيذلا نع

 .ةيبنجالا تالمعلاب ةبراضملاو يواشرلاو
 ىذلا ثيدحلا وه هلك كلذ نم رطخالا نا ىقسو

 ىدملا اذه ىلا لصت مل ةمزالا هذه نا نع ددرتي

 لوصولل الصا ةموسرم يه لب .ةيوفع ةروصب
 رابتعاي .ءاهتننبل» ل دهمت لاح ىلا رطقلا ةيروسب
 ةقطنملا «ةنقلي» عرشم ىف ةيساسالا ةوطخلا كلذ نا
 ناهذالا ىلا ثندحلا اذه باحصا دنعيو .اهتمرب

 ةيداصتقالا ةمزالا اهيلا تلصو يتلا ةلاحلا
 نوفقيو ..:ةيلفالا برحلا» ليبق نانبل يف ةيشيعملاو

 ةريهشلا ةيئاسنلا ةرهاظملا كلت ىئركذ ماما ًاريكك

 ةحاس يف يباينلا سلجملا ىنيم ىلا تهحوت يتلا

 .زيخلاب بلاطت يهو ةمجنلا
 لءاستي وهو هبلق ىلع هدي ءرملا عضي
 !؟ ريصملا اذه لثم ةبنع ىلع ةيروس لش

 هبكترا ام لك دعب يلخادلا عضولا ةشاشه نا
 قحبو ةينطولا هتدحوو بعشلا قحب ماظنلا اذه
 قيولسستو ةلودلا سالفا عمو ةمالاو نطولا
 ةيميلقالا تامواسملا زيلاهد يف اهتدايس مث اهتاسايس
 ةفلتخملا طوعغضلا رارحتسا اريخأو .ةملودلاو

 خل امف .لؤافتلا ىلع عجشي ال .كلذ لك .ةبراضتملاو

 بعشلا ةمحل ددحي يقيقح ينطو رييغت لصحي

 ةيلاحلا اهتاناهترا ىلع ةيروسب درمتبو ةينطوؤلا

 لماشلا يموقلاو ينطولا ضوهنلا ثعب يف مهاسيو
 اذه ف ضيرملا بلقلا يه ةيروس لظتس .ةقطنملا يف
 راطخاو بقاوع نم كلذل ام لكب يبرعلا دسجلا

 ردب نايدع
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 ىلا دوعن ةيراسا قرقلا_٠ ةليدج ءقارتخا طاقن غو ثحدت نب
 شاي اي
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 تداع :14/7 ماغ ف نانبلل ينويهضلا
 ١١ يف ةيبرغلا توريب ىلا ةيروسلا تاوقلا

 - يكريما رضخا ءوضي .يضاملا رسساريف / طابش

 رسجح ىتح ددمتلا دعب ام يف ءاهل حاتا ل شارسا»

 بونجلا ةمصاع اديبص لخدم دنع ينوالا رهف

 اهنا ًاملع .ةيروسلا تاوقلا تفقوت ثيح ينانبللا
 نابإ "١917 ماع ىف يناطدللا رهن دنع تفقونت دق تناك

 طخلا :نآلا ىتح ؛يلوالا رسج لظو .لوالا اهلوخد
 راظتناب ءبيبا لتو قشمد نيب هيلع مهافتملا رمحالا
 تقو يف .راشتنالا ةيروسلا تاوقلا عيطتست نا

 قاطن يف بيبا لت اهربتعت ةيبونج قطانم يف ؛قحال
 اديص ةنيدمو ةيطبنلاو روص : لثم ةينمالا اهتامهم
 ةروصب .اهيلع ةينويهصلا تارئاطلا ريغت يتلا
 دع فقت يتلا ةيروسلا تاوقلا ىأرم ىلع .ةيموي
 يف كرحتت ةيروسلا تاوقلا نا دكؤي امو .رسجلا
 نولوؤسملا اهمدق تادهعت راطإ يف .نانبل
 لغوت وه .بيبا لتو نطنشاو نم لكل نويروسلا
 اهربتعت يتلا قطانملا قمع ف ةينويهصلا تارئاطلا
 .عاقبلاو لامشلا : لثم ةينمالا اهترصاخ ةيروس
 لامشلا ءاوحا بوجت ,ةيليئارسالا» تارئاطلاف

 .سلبارط ةنيدم يف توصلا رادج قرختو ,عاقبلاو
 وا ةيروسلا تاوقلا لبق نم ,ةهجاوم يأ نود نم
 | نوبقارملا دقتعيو .اهعم ةفلاحتملا تايشيليملا
 ءاوجالا ىلا ةيمونلا ةينويهصلا ةدوعلا هذه

 تمسر ىتلا رمحلا طوطخلا نم ءزج يه .ةينانبللا
 يف ءينويهصلا نايكلاو يروسلا سيئرلا نيب

 حايتجالا ماما ريهشلا اهباحسنا دعب :

 ١
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 ةيدرغلا تورم ىلا ةيناث هتاوق ةدوغ لبق. نطنشاو

 يركسعلا دوحولا ىلع | نوقفاوم نويكرسمالاف

 ىلع نوقفاومؤ .ةنهارلا هتغبصي .ءيروسملا

 ام :نواعتلا اذه لالخ نم .ققحت نا نطنتشاو لمآت

 يلك ريمدت نم :ةقباس تاونس يف هقيقحت نع تزجع
 اذه يف ظحالبتو .نانبل يف يدنطت سلقلا دوحولل

 تابناسحلا ددهب ال ينويهصلا نايكلا نا لاجملا

 ْق خمكحلا نا امك :نانيل ْق ةبيروسلا حلاصملاو

 ةينويهصلا حلاصملاو تاياسحلا ددهب كل ةيروبس

 ةينانبللا ةلودلا نافرطلا ددهيب ام رادقمب .هيف

 ريسمدت ىلع نايقالتيو ؛ةيمسرلا اهتاسسؤمو

 .نيدنسنطسلفلا

 ةدروسلا ةمبملا
 ةيروسلا تاوقلا مامأ ةعوضوملا ىلوالا ةمهملاف
 روهشلا يف .ء.قشمد تاآحل دقو . ملل هي ير

 .هاجتالا اذه يف تاراشا ثب ىلا ؛ةيضاملا ةثالثلا

 ىلع ؛ةيليئارسالا» و ةيكريمالا طوغضلا ديازت ءازإو
 .اهيلع قفتملا تادهعتلا ذيفنتل يروسلا سيئرلا
 ءاغلال نييئانبللا نييسايسلا ىلع هرودب وه طغض
 ريرحتلا ةمظنمو نانبل نيب دوقعملا ؛ةرهاقلا قافتا»
 اناذبا ءاغلالا ناكو . 68 ماع ْق ةينيط_سلفلا

 ريمدت ةمهم ذيفنتل يروسلا سيئرلا دادعتساب

 نم ةيبونجلا ةيحاضلا يف ةينيطسلفلا .,تافيخملا
 جاتحي تاميخملا ريمدت نا ريغ .بودجلا يفو توريب
 ةلاقتسا تريتعا اذهلو .ةيتاؤم ةينانبل ةلداعم ىلا

 لوأ ٍِف ليتغا يذلا يمارك ديشر ةموكحلا سيئر

 ىلع اتماص ًاجاجتحا ٠ ,يضاملا قينوت / ناريزح

 ءاج مث .ةيروسلا ةسايسلا يف رمتسملا هاجتالا
 حصفيل .«ةرهاقلا قافتا. ءاغلإ دعب .يمارك لايتغا
 يمارك لايتغا تلتو .يقيقحلا ةلاقتسالا بيس نع
 يتلا ةيبلسلا ةمواقملا لثم تاروطتو ثادحا

 نسيفرلا 'جارم كدستو .يسزلتمإلا ,ءاقللا» اهيفراجب
 ..ةيسايسلا هفقاوم يف ةيجنرف ناميلس قبسالا
 جارخاب نيينانبللا نييسايسلا ضعب ةبلاطمو
 دعي مل اهدوجو نأل .نانبل نم ةيروسلا تاوقلا
 سيئر هب مدسقت يذلا بلظلا باقعا يف .ًايعوش
 يف ةيبرعلا ةعماجلا ىلا ليمجلا نيمآ ةيروهمجلا
 تاوقلا ةمهم ءاهتناب هنق اهملعي .19/7 ماغ
 ىلا اهبحس بلطيو عدر تاوقك .نانبل يف ةيروسلا
 يئائبللا سيئرلا ىلع قشمد تطغض دقو .ةيروس
 ةعماجلا جاردا نم يمسرلا بلطلا اذه بحسل

 هذهف .اهطوغضل بجتسي مل هنا ريغ .ةيبرعلا

 لابتغا باقعا يف :تلاوت يتلا تاروطتلاو ثادحالا

 رودلا لوح ماهفتسا تامالعو ةلئسا تحرط .يمارك

 ةيروس نا دكؤي يذلا رمآلا ,نائبل يف يروسلا
 ةكرعملا حتف ىلا :ةلبقملا ةددرقلا ةرتفلا يف .هجتتس

 باذتحا فدهي . ةينيىطسلقلا تاميدخملا دض

 هجو يف ةيلودلا ىوقلا ضعبو ,ليئارسا»
 يقت ةينانبل ةلظم ريفوتلو .نيينائيللا اهيضراعم
 يقااهيلا ةجوتس يتلا تاداقتنالا عاهس نم دروس
 عفدنا .نيينيط سلفلا دض ةلبقملا اهتكرعم
 ةيروسلا تارباخملا طابضو .ءقشمد يف نولوؤسملا
 بزحلا سيئر ىلع طغضلا هاجتا يف .نانبل ف

 هيبني عامتجالل طالبنج ديلو يكارتشالا يمدقتلا
 امهنيب ةحلاصم ءارجإو «لمآ» ايشيليم سيئر يرب
 ف مادخ ميلحلا دبع يروسلا سيئرلا ٍبئان بتكم يف

 1-12 مت خلل] ( ماج انإا ا نان ع



 نم رذحت تاحيرصت اهتلت .ةيروسلا ةمصاعلا
 بزحلاف .ةئاغلإ داقتناو «ةرهاقلا قافتا» ب ريكذتلا
 رودلا ماما ةيسيئر ةبقع لكشي يكارتشالا يمدقتلا
 ,ةيروسلا ةلظملا ىلا هتداعتسا نم دبالو .ىروسلا
 ةنوآلا يف .قشمد تريتعا دقو .ىرخآب وا ةروصب
 يتايفوسلا داحتالا عم طالبنج تافلاحت نا .ةريخالا
 ءارو نم ريرختلا ةمظنم عمو .اهيف رورملا نود. نم
 نا املع :اهتاوق قيرط يف ليقارعلا عضت .اهرهظ
 قطانملا لالقتسا ولع صرحمي لازي ال طالبنج
 قلق نم ديزي يذلا رمالا :هترطيسل ةغضاخلا
 ةحلاصملا نا دقتعملا نمو .نييروسلا نيلوؤسملا
 ةمصاعلا يف .ىربو طالبنج نيب تمت يتلا
 وه امهنيب قرفي ام نأل .اليوط شيعت نل ؛ةيروسلا
 نولوؤسملا حجني مل كلذلو .عمجي امم رثكا
 !ةيمالسا». ةلظم ريفون يف .نآلا ىتح :نويروسلا
 يقبف .ةينيطسلفلا تاميخملا دض ةلبقملا مهبرحل
 ضع ةلحرم يف ريرحتلا ةمظنمو قشمد نيب فقوملا
 ضفر وه .تامولعملا هذه ةحص ززعب امو .عيباصالا

 ىرقو تادلب ضعب نم باحسنالا نيينيطسلفلا
 ةمظنملا سيئر عم قافتالا متي مل ام .اديص قرش
 دادعتساب ءونشب ينيطسلفلا ضفرلاو . تافرع رسساب

 يتلا «ةبقترملا ةلوجلا ةهجاومل يركسعو يسايس
 ةدحو مكحب ةفلتخم اهجئاتنو اهلئاسو نوكتس
 اهتنجل تسرادت يتلا ةمظنملا ىف ةمئاقلا فقوملا
 عامتجالا يف .ةعقوتملا تالامتحالا عيمج ةيذيفنتلا
 لماك روضحب دادغب يف هتدقع يذلا ريخالا
 يف رماغت نل ةيروس نآب كلذ يحوي الو .اهناضعا
 لظ يف .جئاننلا نكتانا .ةيركسع ةهجاوم

 ْق ةيلودلا تاوقلل ديدجحتلل ليبقملا قفاقحتسالا

 و ةيكريمالا طوغضلا لظ يف و .بونجلا
 ءافولاب يروسلا سيئرلا بلاطت يتلا «ةيليئارسالا»

 ا ا رم
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 ,ةينيطسلفلا تامدخملا نا لوقلا نكميو .هتادهعتب

 هحاونل ىوصقلا دادعتسالا ةلاح ِِق .نآلا يه

 ,قسشمد تلشف اذاف .ةديدحلا ةيروبسلا ةمحهلا

 نمكي انهو . ينويهضلا ن زابكلا لحدتب نا نكمد

 رداصملاو ..ةرهاقلا قافتا ءاعلال يقيقحلا ىسعملا

 انخاس نوكسس فيصلا نا لوقت ةعلطملا ةيناندللا

 تامدخملا ربمدن يف قشمد تححن اذاف :امساحو

 نم كلزك تنكمتو ,لامشلا ىلا اهلقنو ةينيطسلفلا
 مث .(ةنيهر )١9 نييبرغلا نئاهرلا حارس قالطا
 .اهتاوق اهيف دجوت يتلا قطانملا يف نمالا تضرف
 يف ةيروس دي بيبا لتو نطنشاو قلطت نا نكما
 دوعتس ةبكربمالا ةدحتملا تايالولا ناف الاو :ٌناندل

 ةيوق ةيزكرم ةموكح مايق ةرورض نع ثيدحلا ىلا
 .نانيل نم ةيبنجألا تاوقلا عيمج باحسنا نعو

 لامشلا :لكربلا
 دكؤت ذإ ةيكريمالا طوغضلل قشمد تباجتسا دقو
 سشيئزلا تغلبا نطنشاو نا ةلوؤسم ةيماتجل رداصم
 يف ةموسرملا رمحلا طوطخلا مازتلا ةرورض يروسلا
 يروسبلا سييئرلا بئاث ناك نا دعبف .نانِل يف
 ٍِق ةيمالبسالا تادابقلا دقتنا دق مادخ ميلجلادبع

 :ينانيللا سدحلا هداحتا ن يف راظنالا اهجوم .نسليارط

 تعجارت .بيرقلا يىركسعلا حمسحلا وأ اع اددشمو

 ..ةوقلا» و ؛ميسحلا» سوماق اتسم نع قشمد

 تايشيليملا نم اهئافلح غالبابو .ءودهب ثدحتلاب
 شيجلا دض ةبقترملا ةيركسعلا ةلوجلا ليجاتب
 دعب ام ىلا يا .ةمءاوم رثكا ةلحرم ىلا يناندللا

 دعتشسملا نم هنا افلع . نيينيطسلفلا ةبفصت ةلحرم

 رهاظم نم رهظم رخآ ريمدت ىلع نطنشاو قفاوت نا

 .شنحلا وه وهو .ةيميسرلا ةيئاشنللا تابسسؤملا

 ىلع ةرطيسلا نود نم ةينانبللا ةدايسلا كاهتناف

 .ءاضفلا ىف رجفنت نا ثبلت ال تانولاب ىقيب شيجحلا
 .ةلحرملا هذه يف .كاهتنالا اذه ناف ؛:هتاذ تقولا يف و

 ةيروس يطعي الو .ةينويهصلا ةيجيتارتسالا مدخي
 عقنتسم يف قرغي يذلا يطرشلا رود نم رتكا
 ةدح نم رعسيو .اهتاضقانتو ةينانبللا تاعارصلا

 - ةيكريمالا ةقفاوملا ىنعم رسفي ام وهو .ةضراعملا
 توريد ىلا ةير وسلا تاوقلا ةدؤع ىلع :ةيليئاريسالا

 ينمالا رودلا ىلع ضرتعت ال بيبا لتف .ةيبرغلا
 ءاشنا ىلا قشمد يغس ىلغ الو .ةيروسلا تاوقلل
 نأل ؛:يمارك ديشر جاوفا» مساب ةيسلبارط اشيليم
 :ةينانبللا تاضقانتلا ريعست قاطن ف لحدب كلذ

 قا يمارك ديشر جاوفا» ف .ةيهاركلا نارين لاعشاو

 لاتتقالا يف ةير وسلا عدبلا ىلا فاضت ةعدب سلبارط
 ةهحاوم ْق تسبدل لاشتشلا ةمصاقف تيتفنلاو

 يف تلخد نا اهل قيس ةيروسو .ينويهصلا نايكلا
 ءاشنا نآلا ديرت اذاملف .سلبارط دض برح نم رثكا

 نيلؤؤسملا نا نويقارملا دقتعي ىرخا ةرم

 لظ يذلا لامشلا يف نارينلا نولعشي نييروسلا
 بزح) ةيموقلاو ةينطولا ىوقلاف .ًاكسامتمو ًادحوم
 ةمواقملا ,نويرصانلا ,يكارتشالا يبرعلا ثعبلا

 اهتقصو ةيروس اهتبرض (يواكع ليلخ  ةيبعشلا
 «ىطارقميدلا ىنرعلا بزحلا» ب هيميست ام باسحل

 .ةنيعملا ةيفئاطلا ةيوهلا وذ ديع ىلع همعزتي يذلا
 ةئوه ريبعت ىلع لمعت قشمد نا ايفاخ دعي ملو
 .نآلا .ةوطخلا ذيفقنت نا ودبدو .ةيناكسلا سليارط
 ةينطولا ىوقلا برض دعبف اجضانو احلم تاب دق

 لاتتقالا حيصا :يمارك ديشر لايتغاو ةيموقلاو
 قشمد ناكماب حيصاو .امكحم يبهذملاو يفئاطلا

 نكمي ساسالا اذه ىلعو :ةديدجلا اهتاوطخ ذيفنت
 تاوقلا» لتاقت نل «:يمارك ديشر جاوفا» نأب خمزجلا

 ةلتاقلل بونجلا ىلا لقتنت نل اهنا امك .«ةينانبللا
 يف ةيروس اهعفدتس امنا ,.ةيليئارسالا» تاوقلا
 ,يسيئرلا اهقيلح ديع يلع تاوق دض لاتقلا داجتا
 هتنميه طسبيو ديع رصتنيو «يمارك جاوفا» مزهننل
 ءايحا ريمدت مت دق نوكي نا دعب .سلبارط ىلع
 لابجلا هاجتا يف اهنم ناكسلا قالآ ريجهتو .اهلماكب

 مهب ءاج نيذلا «ددجلا ناكسلا» نيطوتل دورجلاو
 نمو لتحملا نوردنكسالا ءاول نم يروسلا ماظنلا
 لاعشأ نا دكؤملا نمو .ةيروسلا لابجلا ضعب
 ىلا دتميس ذإ .اهيلع رصتقي نا سلبارط يف نارينلا
 سيئرلا رذح رسفي ام اذهو .اهب ةطيحملا قطانملا
 ططخملا نم هسجوتو ةيجنرف ناميلس قبسالا
 دعت قشمد نا ًانمض ةيجنرف دقتعيو .ديدجلا
 .هلاطت فوسو .اهذفنت .نيعم عون نم تاييبرن

 الضف «ي واسأم فقوم يف لامشلا ىيح ست عصضتخو

 رزاجم لطب ةقيبح يلدأل بقترم رود نع ثيدحلا نع

 ةيحيسملا لامنشلا طابسوا ٍِق اليئاشو اريص يميحم

 شويجلا مادقا تحت كرحتت ةينانبللا لامرلاف

 نيبقارملا نويعو .رجفنيس ناكربلاو تايشيليملاو
 وحن ىرخا نويع هجتت اميف :لامشلا وحن ةبذجنم
 .عاقبلاو بونجلآ

 شلك زاوف
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 نآلا ىلا ةدحتملا همالل ماغلا (:عفالا لافت ةل

 عازرن فلم ةسارد ٍْق هدوهج ةلصاوم نم

 ءايقيرقا لامش ِق ةبيبرغلا ءارحصلا

 فارطالا نيب ةيملس ةيوست نع ثحبلا ةلواحمو
 درتسي يراجلا وينوي / ناريزح رهش يفو .ةعزانتملا
 عازنلا اذه صوصخب ةيلودلا ةمظنملا طاشن
 ةليلقلا روهشلا يف اهدقتفا هناكو ادب ىلا هتبوبح

 .ةمرصنملا

 نع راليوك يد ديسلا نلعا نيعوبسا ذنمف
 برغملا ىلا ةدحتملا ممالا نم نيلوؤسم ةثالث لاسرا

 فارطا عم ةرشابملا مهتالاصتا فانتسال رئازحلاو

 تالاصتالا هذه نا نم» قفاو هنآب ًاحرصم ٠ ,عازنلا

 ركذ دقف اهعوضوم نع اما .:ًايباجيا ًامدقت زرحتس
 لاسرإ ىلع بصني هنأب كروي وينب ةدحتملا مالارقم ف
 عيمج ناكملا نيع يف سردتل ءارحصلا ىلا ةينقت ةنجلا
 ريصم ريرقتل ءاتفتسا ميظنت اهرنثد ينلا لكاشملا

 ةفرعم ْق اقيسم ةدحتملا حمال ا بغرتو .ناكسلا

 ي ونت ينلا ةدنقتلا ةثعبلل ةينمالا تانامضلا

 يد ثدحت ارخؤم تدقع ةيفحص ةودن فو ٠ .اهلايسرا

 ءارحصلا ةيضق لحل يدوهج نأ» : الئاق رالبوك

 ةينعملا فارطالا تاعبجشت ىلع لوصحلا يف رمتست

 نيتللا ايناتيرومو رئازجلا عيجشت نع الضف
 نيذه نا مولعمو «يدوهج روطت مامتهأب ناعباتت
 نيمالا يعاسم يف بقارم ةفصب ناكراشي نيدلبلا
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 سسيئد رع سيئر ةدعاسمب يقفل ماعلا

 ةمظنمل يىلاحلا سيفئرلا هتفصب .وسنيغن وساس

 .ةبقيرفالا ةدحولا

 ةرشابملا ةمهملا رالبوك يد ديسلا ددح دقو اذه

 دييحت لئاسو ناديملا يف سردت نا يف ةينقتلا ةنجلل
 ءاتفتسالا ريضحت ءانثا نييبرغملا ةرادالاو شيجلا
 ةبيقارملاو فارشالا تحت متيس يذلا هميظنتو
 ءابنالا ةلاكو ىلا ادانتساو .ةدحتملا ممالل ةرشابملا
 ىلا ءيضاملا رهشلا ف لصوتلا مت هناق ةيسنرفلا
 ةظحللا يف ليشف هنكل ةنجللا لاسرا ىلع قافتا

 ملو ءفارظالا دحا نع ردص ظفحت بيست ةربخالا

 تاظفحتلا عون نع الو ؛فرطلا اذه نع ال فشكد

 .ةراثملا
 ممالا دعتست يتلا ةوطخلا ةيمها مهف لجأ نمو

 ءارحصلا عازن ةيوست هاجتا يف اهزيفنتل ةدحتملا

 يتلا تامولعم لا ضعي نهذلا ىلا ديعن نا انب نسحي
 ءويراسيلوي ةهبج رارضا اهزربا نمو اهتقبس
 ءارحضلا ءالخا متي نا ىلع .رئازجلا اهديؤت

 لبق ةيبرغملا ةرادالا رصانعو شيجلا نم ةيبرغلا
 ًاقالطنا كلذو .ءاتفتسالا ةرطسم ذيفنت ىلع مادقالا
 ترغملا نا نوربتعي نيذلا نييوارحصلا قطنم نم
 هتضفر ام وهو :لالتحا ةبعضو يف ةقطنملا ف دحوي

 يه ثيح اهدوجو .نا ةريتعم عطاق لكشي طابرلا
 .ءاتفتسا يأ نأب ةحتحمو ؛ةدايسلا باب يف لخاد

 سيركت ىلا الا لوؤي نا نكمد ال هتعيبط تناك امهم

 ةيبرغمل ةيقادصملا نم ديزم ءاظعإو عقاولا رمالا
 .ءارحصلا

 تافالخلاو ةطقنلا هذه ناف ةيناث ةيحان نمو
 بلص يف تناك اهلوح تيشن يتلا ةديدعلا
 ممالا رقم ىف تراد يتلا ريشامملا ريغ تاضوافملا

 ويراسيلوب ةهبجو برغملا نيب كرويوينب ةدحتملا
 ىلع كلذو .هسفنب ةدحتملا ممالل ماعلا نيمالا اهداقو
 نع تاضوافملا كلت رفست ملو .ةيضاملا ةنسلا دادتما
 اذح ام وهو دوشنملا لحلا طخ ىف سؤملم مدقت ىأ

 فيصلا ْف ةلوجب مايقلا ىلا راليوك يد ديسلاب
 عازنلاب ةينعملا ءايقيرفا لامس مصاوع ىلا مرصنملا
 .اهنمو ةمئاقلا باعصلا ليلذتل ةيفاضا ةلواحم يف

 نا ةرورض ىلع .رئازجلاو .ويراسيلوب رارصا .اضيا
 ةلحرملا ليبق برغملا عم ةرشايم تاضوافم يرجت
 نكل .ءاتفتسالا ةرطسم قيطتل ةميساتلا

 ةمراص نأشلا اذه ىف ودبت ةينرغملا ةيسامولبدلا

 عاقيا داري حف ةياتمي هنا ىرت ام يف عوقولا ضفرتو
 لتحم عضو ف هنا ول امك هرهظيو .هيف برغملا
 ةروكذملا ةهبجلل .يلانلاب .لوخيو .ريغلا يضارال
 يسار !زايقم)

 ليصافتلا فرعت ال هناف نهارلا تقولا ىلاو

 سرامت نا ةينقتلا ةنجلل نكمي يتلا ةيفيكلل ةقيقدلا
 ةفصيو .ءعاتفتسالل ريضحتلا راطا ىف اهلمع اهب

 ةيبرغملا ةرادالاو شيحلا دييحت ةقيرط ةصاخ
 لب ءارحصلا ةقطنم يف ًاشماه لكشت دعت مل يتلا
 ةىوارحصلا ةانحلا رهاظم نم ًايساسا ارهظم

 عاجرتسا خيرات .1506 ةئفس ذنمف .ةقطنملل

 دوهجم برغملا ماق::مويلا ىلاو اينابسا نم:ءارحصلا
 ثادحاو ةماه ةيومنت عيراشم زاجنال ةحضاو

 مث نمو :بونجلاو لامشلا نيب يويحلا لعافنلا
 لضفو .كانه زيامتلا دصر بعصلا نم تاب هناف

 نع نيترطؤملا ةيركسعلاو ةيرادالا نيتسسؤملا
 .ةمئاقلا تاينبلا يقاب نم امهريغ

 راليوك يد ةنجل لمكتست نا راظتنا يفو
 ىلع رداق دحأ ال هناف عازنلا فارطا نيب اهتالاصتا

 دومجلا نا ما لومام روطت كانه ناك اذإ ام ةفرعم
 اه: لالخ نم :فرعشت نحنو اميس عازنلا ريصم وه
 ىوتسم ىلع تالاصتا نم ارخؤم ةقطنملا هتفرع
 نآو تناك ثدح لازت ام فقاوملا نأ نم .ةمقلا
 دعاصت قيوطت ىف تحجحن يه نا ةيدوعسلا ةطاسؤ
 ةيئانثلا تافالخلا ضعب ةيوست ىلع ثحلاو .رتوتلا
 لسبب رتارجللا .عانألا ىلا يت هلا اهماف ةيفرسجلا
 نعوم ناج رخل 6 دي عاورشلا نم انهتكوشف
 ويراسيلوبلل ةقبسملا طورشلل

 ناب نودقتعي نيبقارملا نم اديدع نا عقاولاو
 نلغتلا ةيناكما ضارتفأب ذإ ادع سئل ءاتفتسالا

 لظيس نيدبرغملا شيجلاو ةرادالا دييحت لكشم ىلع
 ةيوهب ظيترملاو .ًةاصعتسا دشالا لكشملا كانه

 ,مهندعيو كيوبضتلا مهلا قدح نيذلا ناكسلا
 ام نأ ددي .ةلضعم نم رثكا رمالا اذه ّق تافالخلاو

 لحل ةيسايسلا ةرادالا صخب كاذو اذه نم مها وه
 فقوم نمو قطنم نم رثكا لمحت مويلا يهو .عاردلا
 ةفاسملا دعبت دعابتلاو ددعتلا اذه عمو ءليوآتو

 .عيفجلا ىنضا عازن لح نع اضيا
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 برغلاب مديدتلا د أ ةديدج دادارغ

 1 ! رولاكسلا ةداقش ءاغفلا
 تاناحتما أ اهلا دبتساو

 ةيبرعلا ةعبلطلاب اتهم طابرلا

 ناك وينوي / ناريزح ١9 سيمخلا موي
 يسر باطخ عم دعوم ىلع يبرغملا :بعتشلا
 ىلا ههيجوت يناثلا نسسحلا كلملا ررق

 ةفعييط نع هلؤانست دكحأ فخي مل نانطاوملا

 تددعتو هلوانتي نا كلملل نكمي يذلا عوضوملا
 تددرت يذلا ىسابسلا طسولا ٍِق ةصاخو .تانهكتلا

 لامتحا نع تثدحت تاعئاش ةريخالا ةرتفلا ىف هلالخ
 نييسابسلا نيلقتعملا نع ماع يسايس وفع رودص

 تالاصتا دعب امّيس جراخلا يف نيبرتغملاو نييفنملاو
 ناشلا اذهب ارخؤم تمت تارواشمو

 يناثلا نسحلا كلملا نآب نهكتيل دحا نكي مل
 ةراثإ و ةدح ةعاسلا عيضاوم رثكا ىلا فرصنيس

 هستاردلا دعاقم نم :اذنن لبقتسملا ده برغملا ةبلط
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 رنصمب . قيوم خا ام ه مهقلقو وفول ا

 نيذلا ذدالتلا نم فالآلا تارشع ريصم :مهئانيبا

 ايرولاكبلا ةداهش ناحتمال ًايونس نومدقتي
 .يعماجلا خيلعتلا ةلحرم ىلا لاقتنالا ةلواحمو

 نومضم ريغ يلمع لبقتسم وحن .كلذ دعب ؛علطتلاو
 :ءيش لك مغر

 اذه نع ثيدحلل ءاح كلملا باطخ نكلو

 فورحلا ضعي ىلع طاقنلا عضيلو عوضوملا

 امّيس برغملا يف ةيلغتلا ليقكسم' نع تاراهسفتسالل
 ىوناثلا نيميلعتلا نيب نيححجاملا ددع ناو

 قيضلا كلذ ىلا فضا . الوهم ًايندت فرعي يعماجلاو

 ةياهن دعب لمع ىلع لوصحلا صرف يف ديدشلا
 نم ادلاح برغملا هفرعي ام وهو يملعلا ليصحتلا

 فلتخم يف نيديرخلا نبب نيلطاعلا تاثم ةبفصو

 . تاصاصتخالا

 اياضقلا يهام .يبرغملا كلملا ملكت اذام نع
 حرتقا لولح ةيآو .ضرعتسا يتلا ساسالا
 ؟ اهراثا يتلا لكاشملل

 ناحتما عضو يناثلا نسحلا كلملا ضرعتسا
 اهنفرع يتلا ةيندتملا ماقرالاو ؛برغملا يف ايرولاكبلا
 يتلاو ةريخالا تاونسلا ٍْق حاتفملا  ةداهشلا هذه

 /5 ماع ىلوالا ةرودلا يف نوحجانلا) : يلد امب قطنت
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 ىوتسم  ميلعتلا ىوتبسم ىلا ء ىندتلا اذه
 ىتش ةلئسا ؟؟ نيسردملا ىوتسم .ينهذلا ذيمالتلا
 ةيروف ةبوجا ميدقت لهسلا نم نكي مل اذإو ةريحم
 لمتحت ال ةجلاعم بلطتت لاح لك ىلع .اهناف ؛اهنع
 ذاختا ىلا ردابي يبرغملا كلملا ناف اذلو .ريخأت يا
 ةيناثلا ةرودلا ليجاتب يضقبي لوالا : نيرارق
 يف يرجت نا ررقملا نم ناك يتلا ايرولاكبلا ناحتمال
 / لوليا رهش فصتنم ىلا يراجلا رهشلا ةياهن
 ناحتمالا اذه نا مولعملا نم 01 .حداقلا ريمتيس

 يرهش نيب قيباسلا ف نايرجت اتناك نيترودل عضخي
 تاونسلا يف ليدعت يرجا مث لوليأو ناريزح
 ذفنن ةيناثلا ةرودلا تحبصاو امهخيرات ىلع ةريخالا
 هلام وهو :ىل قالا ةباهن نم طقف عيباسا ةئالث دعب

 كاردتسال نيحشرتملا نم ريثكل ةبقيقح ةصرف كرتد

 ناشلا اذه ىف رارقلا رابتعا نكمب اذكه .تاف ام
 ىلع قافشاو نييسارلا ذيمالتلل ةدناسم ةباثمب
 .مهماما ةديدج ةصرف حتفو مهريصم

 هتيمها يف لمشالاو رطخالا وهف يناثلا رارقلا اما

 عضو يف هعون نم اديدج ًءارجا ربتعيو .همسحو
 ةداهنشي طيترب ماد ام يبنرغملا يمدلعتلا ماظنلا

 ,نوسردملا ؛ءانبالاو ءابآلا فرعي يتلا ايرولاكبلا
 حول ول يرحسلا حاتفملا ةباثمي اهنا نومدختسملاو

 ميلعتلا حالصال ديدج جمانرب : يتاثلا نيسَححلا
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 .ليقتسملاو لمعلاو ملعلا باب ٍّح

 اهقصوب ايرولاكبلا ةداهشل ءاغلإ ىلع صني هنا
 ةغيصب اهضيوعتو ةيوناثلا ةساردلا ةلحرم جوتت
 ةريباغم ةيفيكب نكلو :هتاذ ليهاتلا يطعت ةديدج

 ناحتمال ذيملتلا عاضخا نم الدب ؟ كلذ فيك

 لخادتتو .هتالهؤمو هناكذ سائقو .هفراعم رادتخال

 يبرغملا ذيملتلا ناف .ظوظحو حئاوكو تاقوعم هيف

 روطلا نم ةيسفاكخلا ةنسلا نم ءادتبا مسه حمس

 .ةيلصف تاناحتما يوناغثلا ميلعتلل يناثلا

 ام يا ةعباسلاف ةسسداسلا ةنسلا ف اهتالبثمو

 ةلصحملا تالدعملاو :تاناحتما ةعست ةعومجم

 هل حنمتو يلاعلا ميلعتلا باب ذيملتلا ماما حتغت

 اهتيمست متت ملو ؛ايرولاكبلا ىوتسم ف يه ةداهش

 ذيمالتلا ثح ريبغتلا اذه نم وجرملا فدهلاو .دعب

 .تاونسلا دذه ةليط دوهجملا ىلع ةبضظاوملا ىلع
 ميدلعتلا ةذتاسا نبين ي ودحلا سفانتلا نم وح قلخو

 .ي وناثلا

 يحالصالا عورشملا اذهل يلعفلا قيبطتلا اما
 متدس ىلا تايميداكالا نم ةعومجم هيلع فرشتسف

 .تاعماج اهيف رفوتت يتلا ندملا فلتخم يف اهؤاشنا

 ينلا يه ةديدجلا ةيميظنتلا تاسسؤملا هذهو

 طبضصو تاناحتمالا ىلع فارشالا رما اهنلا لكويس

 .اهتسراممو اهيسيباقم

 صخينؤو هيلا ةهيتتلا نم دنال ءانثتتسا ةمثو

 نم ايرولاكبلا ةداهش لينل نوحشرتب نيذلا دارفالا

 .سرادملا ذيمالت ريغ يا .رارحالا» ب يمسي ام ةّنف

 مهل مظنيبس .يروتسدلا ىحلا مكحبو ءالؤهو

 .يكيسالكلا ماظنلا بسح لصاوتي صاخ ناحتما

 ندذلا نيرخآلا فالآلا ريصم نع اذام نكل

 اما نيذلاو ؛يوناثلا ميلعتلا روط ةياهن يف نولشفي
 .مهعلتبي وا حيشرتلاو فوفصلا راركت نولصاوي
 .عايضلاو ةلاطبلا قوس وا لمعلا

 هتاطخ ْق يناثلا نيسحلا كلملا حرط ءالؤمهو

 دهاعم ءاشنا دمتعيو .مهريصم كرادتل احارتقا

 باعيتسال ةنس لك دهعم لدعمب .ايلع ايجولونكت
 نا لبي :يلاعلا ميلعتلا جولول طخلا مهفعسي مل نم
 نكمي .دهاعملا هذه لبقتسمل رقم وه ام قفو .ءالؤه

 دكر و ب سس يووم ونوح
 نم رثكأ , ىتس ةينهم تاصاصتخا نم مهنكمتل ارظن

 نيذلا .ةيكيسالكلا تاعماجحلا يحيرخ نم مهاوس

 يفو لب .هدحو برغملا يف سيل ةمزا مويلا نولكشي
 ال امكضت دهشب يذلا ثلاثلا ملعلا نادلب فلتخم

 .طسوتملا رداكلا تاءاقك ددع ْق هل ريظن

 «لخدي يناثلا نيسحلا كلملا هاقلأ يذلا باطخلا

 ةلحرملا يف يبرغملا عمتجملا يف ريبك مه بلص يف .نذإ
 طاسوالا فلتخم يف ايوق ىدص ثدحأ دقو .ةنهارلا

 .ميلعتلا تاياقن دنعو .ةيبعشلاو ةيميلعتلا

 ذيهمت ةباثمي ريتعا دقو .اهتاءامتنا َكلتخََي

 يف برخملاب ميلعتلا لقح يف لماش يحالصا جمانربل

 دقع ىلا ةوعدلا متتس ام وهو ؛مهتايوتسم فلتخم

 دصق هنآشب ةيزكرمو ةيوهج تاعامتجإو تاودن

 :ةمداقلا تاونسلل ةعحان ةطخ ىلا اييرق لصوتلا

 .نآلا ىتح ءاطخا نم بكترا ام ةهجاوم ةلواحمو
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 يلد رارقب نهر ىلودلا د
 1 وسو هع دبا 1 ! ةهظنملا لزانتو ..بجا | لل ةقئاومو

 ةيوستلا ةيلح يف ديحولا بعاللا زيرب لفج يبرعلا فقوملا ففض

 و دمحم ةرهاقلا

 لجا نم اهدوهح ةرهاقلا لصاوت اميف
 غندلوغ كرام ىقتلا .يلودلا رمتؤملا داقعنا
 ةدحتملا ممالل ماعلا ريتركسلا دعاسم

 .د ةيرصملا ةيسامولبدلا ديمعب ةيسايسلا نوؤشلل
 .ةقطنملا ف عاضوالا ثحبل ديجملادبع تمصعغ

 درحم تاب يذلا يىلودلا رمتؤملا داقعنا تالامتحإو

 .دعتبت ام ردقب عبمجلا اهنم برتقب ةغوارم ةركف

 ةركفل اسامح ةيبرعلا مصاوعلا رّتكا يهو ,ةرهاقلاف

 نم رثكا ناسل ىلعو :تحبصا .يلودلا رمتؤملا
 ىلع دكؤتو .رذح لؤافتب رمتؤملا ىلا وعدت .لوؤسم
 ىلع اهيف دكؤت يتلا اهسفن ةجردلاب هترورض
 .ماعلا اذه هداقعنا مدع لامتحإ و هتيوعص

 ىلا نايحالا ضعب يف لصي رذحلا ةرهاقلا لؤافت
 رمتؤملا ف ةكراشملاب ةمظنملا عانقا ف لشفلاب روعشلا
 ةيلمعلا لشف يف يلاتلابو :ندرالا عم قيسنتلاو
 ريخأ ثيدح يف كرابم سيئرلا ناف كلذ عمو .اهرسآب
 نوناك يف رمتؤملا دقعي نا عقوت مالعالا لاجر عم
 ةقفا وم طرشي نكل :يىلاحلا ماعلا نم ريمسيد / لوالا

 هرظن يف ةطبترم ةقفاوملا هزه .نييمظعلا نيتلودلا
 نم دحلا لكاشمل لولح ىلا لصوتلا يف امهحاجنب
 روطتب كلذك طورشم رمتؤملا داقعناو .حيلستلا
 ةمظنمو .ةهج نم ,ينويهصلا نايكلا ةموكح فقوم
 روطتلا اذه .ةدناث ةهح نم ةينيطسلفلا ريرحتلا

 هرظن ةهجو دوست نا ىلع زيريب ةردق هب دوصقم
 عيرست لالخ نم كلذو :ينودهصلا عمجتلا لخاد

 داعبا يف اهلالخح حجني ةديدج تاباختنا ءارجا

 نم ينيطسلفلا روطتلا اما .مكحلا ةدس نع ريماش
 ب ةمظنملا فارتعاب صاخ وهف ةيرصملا رظنلا ةهجو
 رمتؤملا داقعنا ةرورضب قلعتت طورش عضو عم 45
 .يندرا دفو راطا يف نيينيطسلفلا ةكراشمو

 0-ان د 2 اا

 ماعلا اذه قفا ل مدت ذ يأم لمآ لا

 ةيظاملا لود طل

 رمتؤملا نا ًاديج ةرهاقلا مهفتت .لاح ةيا ىلع
 مث .لوالا ماقملا يف .ةيلودلا ةدارالاب نهر يلودلا
 يف ىلختي ينيطسلف لهاستو ؛ةيليئارسا» ةقفاومب
 .لقتسم دفوب رمتؤملا يف ليثمتلا ةركف نع لوالا ماقملا
 اومدقي مل تايفوسلا نا ىلا كرابم سيئرلا راشا دقو
 ْق كارتشالا صضوصخب ةحضاو ةنامض ةمظنملل

 - قشمد ضقرت امك .لقتسم دفود ىلودلا رمتؤملا

 دفوي نيينيطسلفلا ةكراشم  كرابم سيئرلل مالكلاو
 ناك كلذل .ةلقتسم ةينيطسلف ةلؤد مايدق وا لقتسم

 ديدج نم ىعستو .اهقفوم غجارت نا ةمظنملا ىلع
 نود ,رمتّوؤملا لاقعنا نال :ندرالا عم قيسنتلل

 نييمالعالا ىلا هتيدح ُْق كرايم سيئرلا فشكو

 كلملا نيب ترجح ةنلعم ريغ تالاصتا نع باقنلا

 ضوافتلا ىلع اهلالخ اقفتا زيريب نوميشو نيسح
 سابسا ىلعو .يلودلا رمتؤملا ةلظم راطا يف رشابملا
 عورشملاو قافتالا لسرا دقو .مالسلل زيريب عورشم
 .ةيكريما ةردابم ةفصوب هب مدقتت يكل نظنشاو ىلا
 ةراداإلا لاقشنا ببسب لعفت مل نظنشاو نا الا

 بيسيو .تيغ  ناريا ةحيضف تالعافتب ةيكريفالا
 ىلع ةبكربمالا ةرادالا هتعلطا يذلا ريماش ضفر

 .ع وورشملا ليصافت

 يأ ثادحا ىلا دؤي مل نيسحلا كلملاو زيريب قافتا
 دنع عوضوملا تابو .رمتؤملا هاجتاب يعسلا ف روطت
 ناسل ىلعو :ةرهاقلا نكل ديدج نم ءدبلا ةطقن
 ..ةيدرعلا ةعيلطلا» ىلا ثدحت ريبك يسامولبيد
 ةمق دعب امدسأل ,ًاديقعت تدادزا رومالا نآ دقتعت
 مل يتلا يهف .ةيقدنبلا يف ىربكلا عبسلا لودلا
 نا امك .يل ودلا رمتؤملا عوضصوم مامتهاب لؤانتن
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 فعضا يبرعلا جيلخلا يف ةحالملا نيمأتب لاغشنالا
 داجتاب هددقت يأ ناك كلذ ىلعو هد مامتهالا نم

 ةمق دقع يف نيقالمعلا حاجنب ًاطورشم يلودلا رمتؤملا

 ناتسناغفا ٍِق يميلقالا عارصلا رؤي ةئدهتو

 ىطسولا اكريماو نيطيسلفو جيلخلاو

 يدرعلا فقوملا فدض
 نع ةاضف .؛ةيلود ةداراب رمتؤملا داقعنا قدلعت

 اريثك فعضي ,رمتؤملل هطورشو زيريب روصت ةدايس
 نيدقارملا قافتاد وديب يدذلا ىبرعلا فقوملا نم

 ىلا لصوتلا لجأ نم ًاطوغض سرامي نا نم فعضا
 :يبرعلا فقوملا فعض نا حصاولاو .ةلداع ةد وست

 لحلاب حيولتلا وا ءوجللا ىلع ةردقلا مدعو
 يكريمالا روصتلا ةدانس ىلا ىدا ام وه .يركسعلا

 اهلالخ يرجت ةيلود ةلظمك .رمتؤملل ينودهصلا

 نود انفو :يارغج ساسا ىلع ةرشابم تاضوافف
 .ةينيطسلفلا ريرحتلا ةمظنم ةكراشم

 هككفتو يبرعلا فقوملا فعض نا :كلذ نم رثكا
 .زيرببد عم ةيريسو ةينلع تاضوافم ءارجا ىلع ادعاس

 يا ديباتب ىظحت نا نكمملا نم ناك ام راكفا حرطو
 هذه رخآ لعلو .ةقباس ةلحرم يف يبرع ماظن
 ماهاربا اهب ماق يتلا ةرايزلا كلت ةيرسلا تالاصتالا

 .ةرهاقلا ىلا ؛:ةيليئارسالا» ةيجراخلا ماع ريدم .ريفات

 اديدج ًاعورشم نييرصملا نيلوؤسملا عم ثحب ثيح
 .ةيرهاقلا «يىلاهال اد ةفدحص هلبصافت ترشن مالسلل

 قطانملا نم ينودهصلا نايكلا باحسنا ىلع صنو

 - ةجيتن نود نيترم ةرهاقلا هتليقتسا
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 ةفضلا ف ةيلاعلا ةيناكسلا ةفاثكلا تاذ ةيبرعلا

 ةرادا ندرالاو رصم ىلوتن نا ىلع :عاطقلاو ةيبرغلا

 مث . دعب نددحت مل ةيلاقتنا ةرنف لاوط قطانملا هذه

 ةطيترم ةينيطسلف ةرادا ىلا قطانملا هذه لقتنت

 ةرغ عاطق ةدوعل احوتفم بابلا كرد عم .ندرالاب

 .كلد ندرالا بلط اذإ ةيرصملا ةدانسلل

 نم اهريغ وا ةقباسلا تامولعملا ةحص تناك أبأ
 :ىل ودلا رمتؤملل زيربب تاروصتي ةصاخلا تامولعملا

 زيريب نا حجرملا ناف ,ةيوست نم هزجني نا نكمي امو

 رمتؤملا لكشو تاءارحا فو لب .ةحورطملا ةيوستلا

 دودح يف ةيبرعلا فارطالا رود لظي امنيب .يلودلا
 :لاوحالا نسحا يف .لددعتلا وا ضفرلا وا ةقفاوملا

 يف ةيبرعلا فارطالا هذه طشنت كلذك .راكفالا هذهل

 ةسرامم يفو .ةبلود ةلظمك رمتؤملا ةركفل جيورتلا

 ب لوبقلل ةمظحملا 4 تداوم نوت

 ءامسا ىلع اهتقفاوم ىلع لوصحلل وا.""8و 5

 .ةيوستلا ع ورشم ريرمت يف كراشت ةينيطسلف

 يدي لف اذإ
 ةيلودلا ةبغرلاب ميلستلا نا نوبقارملا ىريو
 فوفحم يملسلا لحلا ريزمتل زيربب عيراشميو

 نطولا يف ندرالاو رصم ةناكمب رضي دق ذإ .رطاخملاب
 ؛:دراو رما ريماشي ةحاطالا يف زيريب لشفف .يبرعلا

 ناأش قافتال وكسومو نطنشاو لصوت مدع نا امك
 قافتال الصوتي نا دعب ىتح .مئاق لامتحا رمتؤملا

 لوح فقوملا تالعافت نا ةقيقح ىفخت الف .ملاعلا

 عارصلا رؤب نم ةدح لقأ .ةينيطسلفلا ةيضقلا

 كرت ىلع ناقالمعلا قفتي امبرو .ىرخالا يميلقالا
 ودبت نطنشاو نأو ةصاخ ؛هيلع يه ام ىلع رومآلا
 ةيوست ىلا لصوتلا ناشب ةلجعتم وا ةقلق ريغ
 دوجحو كلذ يف اهدعاسي .ةينيط سلفلا ةيضقلل

 عميدقت ضفرد :ينويهصلا عمجتلا لخاد ماسقنا

 ةمث سلف .ةلحرملا هذه يف عون ىأ نم تالزانت

 .كلذ ىلا عفدت تارريم
 نم قلطنت هتاعورشمو ريريب تاكرحت تناك اذإو

 ةيوست ضرف يف يبرعلا فعضلا لالغتسا ةرورض
 ةفضلا ٍِق يدويهستلا لالثحالا ءايبعا نم للقت

 ليثمتلاو ةينيطسلفلا ةيضقلا ىلع ْرِهِجُتو . عاطقلاو

 ءارآلا ناف :ةدنيطسلفلا ريرحتلا ةمظنمل ىسايسلا

 زيريب تاكرحتل ةضفارلا ةينويهصلاو ةيكريمالا
 ةيركسع وا ةيسابس تانامض دوجو مدع ىلا دنتست

 .ليقتسملا ف عاضوالا ىلع ظفاحت ةنومضم

 لسنا لو وكسوم كيه
 .يلودلا رمتؤملا داقعنا نا ودبي تاباسحلا لك يف

 ةراسخ ينعي امم .دراو ريغ رمأ ,ماعلا اذه ةياهن
 ماع وه 194/17 ماع نوك صوصخب اهناهر ةرهاقلا
 ةرهاقلا رربم ناك يذلا ناهرلا اذه .يلودلا رمتؤملا

 .ماع نم لقا لالخ نيترمل زيريب نوميش لابقتسال
 داقعنا ةبوعصب رعشت تأدب ةرشهاقلا نا حمغرو

 نمو فالخلا بوشن ذنم يلاحلا ماغلا لالخ رمتؤملا
 اهعنمب حمل كلذ ناف :ندرالاو ةمظنملا نبب قارفلا مث

 ةباثمب وه يذلا رمتؤملا هاجتاب لمعلاو كرحتلا نم
 ينويهصلا نايكلا عم ريشابملا ضوافتلا باسكا
 ىلا ةيمسرلا رصم ةدوعب حمست ةيبرع ةيعورشم
 داقعنال لمعلا نع عجارتت نل ةرهاقلاف كلذل .برعلا
 لبق عوبسالا كرابم ىقتلا قايسلا اذه يفو .رمتؤملا
 تايفوسلا سلجمل ةسايرلا ةئيه ٍيئانب يضاملا
 داقعنا نم يتايفوسلا فقوملا هعم ثحبو .ىلعالا

 سيئرلل ةبيرق ةرايز نع ءابنا ددرتت امك .رمتؤملا
 دعيو .مداقلا فيرخلا ىف امبير وكسوم ىلا كرايم

 ةيسسائر ةرففل كرايم سيئرلاب ةقثلا ديدحت ءاهتنا

 .ةيناث

 كلملاو كرابم سيئرلا لصاوي ىرخا ةهج نم
 رمتؤملا دقعل يعسلا ةلصاومل امهتارواشم نيسح
 هذه تدتما دقو .ةتلودو ةيبرع فارطاربع

 لك ةرايز صوصخيب امهنيد قيسننلا ىلا تارواشملا

 1 ةرهاقلا ف تددرت دقو .نطنشاو ىلا امهنم

 رشت يف نطنشاو ةرايزب موقيس كرابم نا اهدافم
 كيا ةيرصملا تاقالعلا ثحبل مداقلا يناثلا
 رمتؤملا لجأ نم لمعلا ىلع ةيكريمالا ةرادالا ثحو
 ريغ تلجآت دق نطنشاول كرايم ةرايز تناكو .يلودلا
 ةجيتن نيبناجلا نيب تاقالعلا رتوت ببسي ةرم
 ةيداصتقالا تادعاسملاو يل ودلا رمتؤملا نم فقوملا

 نطنشاول كرابم ةرايز نا كشالو .رصمل ةيركسعلاو
 نيب تاقالعلا معدو ةيوستلا راطق كيرحن يف دعاست

 تاياختنتاب لاغفشنتالا لامثحا نا لإ ,نيدلبلا

 سيئرلا ةرايز جئاتن نم للقي دق ةيكريمالا ةسائرلا
 لاوحالا لك يف .مالسلا رمتؤم صوصخب كرايم
 يعسلا :نامع عم قيسنتلاب ,ةرهاقلا لصاوتس
 هداقعنا ىلع رشؤم يا ودبي ال يذلا رمتؤملا داقعنال

 : .ماعلا اذه

 اان تأ 119 تآريؤح ؟8ا 510 ندا ب ةيبرعلا ةعيلطلا
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 نارهطو قسم تاءاعرا
 اهحضفن

 كرتشملا ىيرعلا عافدلا قاميم
 عيلخلا بر نم ورإعا فولو

 .ميهاربا يلع ذك

 هفلاحت نأب دسأ ظفاح فارتعا
 يحجيتارتسا فلاحت ناريا عم

 ةيروس اهب تمزتلا ةيلود ةدهاعمل حيرص قرخ
 | ةيدرعلا تادعاسملا اهساسا ىلع تقلنو

 نرعلا لافشنا هاشلا لغتسا فدك

 11617 ناودع رانا ةلازإ يف

 .ةيبرعلا ضرلا ىلع ضاضقنالل
 ١ هسفن رودلا ؛ةسالسإلا ةروثلا» تلدكا فيدكو

 /١941 ناريزح 55 - 515 ىدغلا  ةيبرعلا ةعيلطلا 8

 0 هو و

 لودلا ةعماج سلجم اهيلع قفاو .ةيلود
 .م٠95١ ماع ليربا / ناسسين ١١ يف ةيبرعلا |

 ماع وينوي / ناريزح ١١ يف اهيلع عيقوتلا متو
 اهيلع قيدصتلا دعب ذيفنتلا ريح تلخدو :

 / با 717 يف ةعماجلا ءاضعا ةيبرعلا لودلا ليق نم

 ساسأ وه قاثبملا اذهو ١1557. ماع سطسغا
 ةهجاومل ةينوناقلا رظنلا ةهجو نم يبرعلا نماضتلا
 لود ةدع وا ةيبرع ةلود هل ضرعتت ىذلا رطخلا

 ىلع ةيناثلا هتدام يف قاثيملا اذه صني ثيح .ةيبرع
 ىلع عقي حلسم ءادتعا لك ةدقاعتملا لودلا ربتعت» : نا
 ءاهناق كلذلو ًاعيمج اهيلع ءادتعا . اهنم رثكأ وأ ةلود ةئأ

 0 يعامجلاو ىدرفلا يعرشلا عافدلا قحي لامع

 لودلا وا ةلودلا ةنوعم ىلا ردابت نأب مزتلت اهنايك
 :ةعمتجمو ةدرفنم ءروفلا ىلع ذختت نآبو ؛اهيلع ىدتعملا
 امي:لئاسو نم اهيدل اه عيمج ءدحتستو ريبادتلا عيمج
 ةداعالو ءادتعالا درل « ةحلسملا ةوقلا مادختسا كلذ ٍِق

 ةداملا ماكحال يي امهباصن ىلا مالسلاو نمالا

 ة١ ةةداملاو ةييرعلا لودلا ةعماج قاثيم نم ةسداسلا

 سلجم روفلا ىلع رطخي :؛ةدحتملا ممالا قاثيم نم
 يف ذختا اهو..ءادتعالا عوقوب َنمآالا .سلجمو ةعماجلا
 .«تاءارجاإو ربيادت نم هددص

 .ًاعيمج ةيبرعلا دالبلا نا وه صنلا اذه رهوجو
 اهلاكشا ةفاكب ةدعاسملا ميدقتب ًانوناق ةمزلم
 لودلل وا ةلودلل ةيركسعو ةيسايسو ةيداصتقا
 .يجراخ ناودع هب هيعمل ٠ نوكت يتلا ةحيبرعلا

 د ٠ ءودنلا <

 ةيمويلا ةلثمإلاو عئاقولا اهحضفت

 جوا 0

 ةليقاتب ف كرتشما ةملا 9 رعلا -_-- 0

 ةعماجلا ةيوضع نم ةلودلا درط نييام حوارتت

 لثم اهيلع لصحت يتلا ايازملا ضعب نم اهئامرحو
 لؤد ىلا ةدناسملا لود نم ةمدقملا معدلا لاوما

 ةيبرعلا لودلا ضعبل ةبلاملا ةدعاسملاف .ةهجاوملا

 ماع موطرخلا رمتؤم اهرقا يتلاو .ايروسس اهنمو
 :كرتشملا يبرعلا عافدلا قاثيم وه اهسساسأ

 وا حاصفا وه رارقلا اذه نأل كلذ .رمتؤملا رارق سيلو
 لبق نم ذيفنتلا عضوم قاكيملا عضو نع ريبعت
 عقو يتلا لودلا ةدعاسمل ءارثلا تاذ ةيبرعلا لودلا

 .1951/ ويتوي / ناريزح ه يف ناودعلا اهيلع

 نورخألاو ..قارحلاو .قابلا
 يف ةياغ ةلأسم ىلا ًءادتبا رظنلا تفلن نا دونو

 جيلخلا برح نع ثيدحلا ةبسانمب ةيمهالا
 مرتحا دق قارعلا نا يهو الا ءاهنم يروسلا فقوملاو
 هتمأ هاجت .كرتشملا يبرعلا عافدلا قاثيم قبطو
 اهرخآو ؛ينويهصلا ودعلا عم اهكراعم لك يف ةيبرعلا

 رصم ىلا ايوج ايريس لسرا دقلفق . ٠937 ماع برح

 حالس اهب ماق يتلا .ىل والا ةيوجلا ةبرضلا يف كرتشا
 ركرم رهظ تمصق ينتلاو :يرضصملا ناريطلا
 مأ يف «يليئارسالا» ةيكلساللاو ةيكلسلا تالاصتالا
 ةدعل ؛ةيليئارسالا» ةدايقلا ريكفت تلشو .بيشخ
 نم يرصملا شيجلا اهلذاخ نكمت .ةنيمث تاعاس
 قارعلا ماقو .ةانقلا قرش همادقا تيبثتو .روبعلا

 ذاشلا قلاحتلا : قشمد يف نويناريالا
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 تمهاس ةئروبس ىلا ةبركسع ةوق لاسراب كلذك

 وحن ؛يليئارسالا٠ شيجلا فحز فقو يف لاقف لكشب
 ةديرعلا تاوقلا تناك اذإو .اهلالتحا عنمو .قشمد

 .اهفادها ققحت حل ١91/7 ماع ةيلامسشلا ةهبجلا ىلع

 ةيقارعلا تاوقلا ةءافك ىف صقن ىلا عجرب ال ازهف

 ىلا عجري كلذ يف بيسلا امنإو :ةيبرغملاو ةيروسلاو
 رظيس يذلا رعذلاو علهلاو عزفلاو ددرنلاو كابترالا
 فقوب بلاطت اهلعجو .اهسفن ةيروسلا ةدايقلا ىلع
 ال  ةعئاش راتس تحت ؛لؤالا مودلا ذنم راخلا قالطأ

 ةانق قوف يرابكلا نا اهادؤمو  اهقلطا نم يردن
 دق ةيرصملا تاوقلا نآو تئرض دق سيوسلا
 دق برحلا نآأو ,ةانقلا قرش ةلوزعم تحيضا

 آ1ديت نا لبق .لدتاريسا» حلاصل تمسح

 فورظ يف  قارعلا نأ وه رمالا اذه ف حهملا

 داشلا شدج طوغض بيسي  تقولا كلذ يف ةيعص

 يف مهاسب نا عاطتس | دق . قارعلا دودح ىلع يناردالا

 ةهبجلا ىلع ءادهش هدونئح نم طقسو .ةكرعملا

 ىسألاو ةرارملاب نآلا نورعشي نالوجلا قوف اوطقس
 ْق .«ةيبرعلا» خحيراوصلاو ةحلسالا نورب مهو

 .مهندمو مهارق ق وف طقاستت ةيناربالا تاوقلا يدسأ

 ٍْق ةرد امهالكو ةرصملاو دادغب ندملا دده سأآر ىلع

 ةماه ةطقن هذه .يمالسإلاو ىبرعلا حيراتلا ندح

 دنع يبرعلا نطاوملا نهذ نع بيغت نا يغيني ال
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 هنم اوشا ناك هفلخ نفو تاوئس ؛ .لطام ؛ هاشلا

 نم ةيروس فقومو كرتشملا يبرعلا عافذلا ةشقانم

 قارعلا ىلع يناريالا ناودعلا
 نوئاقلا يف امك ,ةيلخادلا ةينوناقلا مظنلا يفو

 فرتعم نوناقلل ةماع ءيدابم كانه ,ماعلا يلودلا
 يساسالا ماظنلا نم 7 ةداملا اهبلع تصنو ,اهب

 ]ديم ءىدابملا هذه زردا نمو .ةدلودلا لدعلا ةمكحمل

 يف - دسا ظفاح فرتعا دقلو .ةلدآلا دّيس فارتعالا
 ريزو ةرايز دنع اهرخا تناك ةبسانم نم رثكا
 عم هفلاحت» نأي ًارخؤم قشمدل يناريالا ةيجراخلا
 لصاوي فوس هنأو ؛:يجيئتارتسا فلاحت وه ناريا

 ىلع يناهنلا رصنلا مدد ىتح نارسأل هدددأتو هكمهمع ل

 يه ةميرجلاو . ةمدرجلاب فارتعالا وه اذه ؛قارعلا

 هنتآب .ةينوناقلا ةدعاقلا حماكحا ىضتقمل فلاخم لعف
 ةيترتملا جئاتنلا ةروطخل هكاردا عم ادمع لعاقلا

 يه اذه انمهت يتلا ةينوناقلا ا .هلعف ىلع

 كرتشملا يبرعلا عافدلا قاثيم نم ةيناثلا ةداملا صن

 بهت نا ةيبرعلا لودلا عيمج ىلع بجوت يتلا
 .اهيلع ىدتعملا ةيبرعلا ةلودلا ةدعاسمو ةدجنل

 ةدهاعم قرخ دق نوكي اذه هفارتعاب دسأ ظفاحو

 ةمدقم يف تناكو .ةيروس اهب تمزتلا ةيلود
 تادعاسملا ةروص ىف .,ةدعاقلا هذه نم نيديفتسملا
  .اهل عفدت يتلا ةيبرعلا ةيلاملا

 قنا حجت
 : وه يبرعلا نطاوملا ةريح ريذب يذلا لاؤسلاو

 كرتشملا يبرعلا عافدلا قاثيم دسأ ظفاح قرخب انامل

 نم هدرط متد مل اذاملو ؟ قارعلا دض نارا عم فقيو

 نم مرحي مل اذاملو ؟ نآلا ىتح ةيبرعلا لودلا ةعماح

 يتلا جيلخلا لود و ينل يرش مكلا ناو

 ناوذعلام ةراتؤ. .اهتالومح ةرداصمب ةراتو اهشيتفتو

 ؟ ةيوبحلا اهتاشنم ىلع ىشاملا

 حاعلا يارلا ماما هنمدرج دنسأ ظفاح رربي

 نيتجح وا نيتلوقمب يبرعلا
 .برحلا ]دن يذلا وه قارعلا نا يه ىلوالا

 ةينداعم ةيمالسا ةروث نارا نا يه ةنناتلاو
 افيلح هسفن دحب كلذلو ةينونهصلاو ةيلايريمألل

 ةيلابريمالل داعم اضيا وه هنأل ةيشاربالا دروثلل

 !! ةينويهصلاو

 سبل امهقدز ةيرعتو نيتجحلا نيتاه دينفتو

 نا دون كلذب موقن نا لبق نكلو .بعصلا رمألاب
 : نيعود ىلع حيرانتلا نا يهو لإ ةماه ةطقن حضون

 وه فئازلا خيراتلاو .يقيقح خيراتو فئاز حيران
 ةباعدلا قاوبا هل دنجتو بيذاكالا ةدامب بتكي يذلا
 معديو تاينازيملا هل دصرتو بخاصلا ليلضتلاو
 ةلعقب ام اذهو .تاعماجلاو ثحبلا ركارم يف دراصنا

 يقيقحلا خيراتلا اما .ةيروس يف نآلا دسأ ظفاح
 ىنح ةيملعلا قئاتولاو تافرصتلاو عقاولا هتدامف

 دينفت ىلا نألاو .ةليوط ةينمز ةرتفل ةيرس تلظ ولو

 أدب ْنَم : يتآلا لاؤسلا يه انه ةيادبلا ةطقنو
 نم دبال كلذ ىلع ةباجالا لبقو ؟ 19/6 ماغ برحلا
 ةاحف علدبت ال برح ةئآ .برحلا نأ ىلا ةراسشالا

 ىلا عجري نمؤ . .,تامدقمو تايسبم اهل امئاو

 تردص ينلا تاءادتعالاو تافرصتلاو تاحيرصتلا

 ىتحو ناريا يف ةروثلا ذنم قارعلا دض ناريا نع
 تآدن فدك فرعب عبساو قاطن ىب اع برحلا عالدنا

 تناك ناريا ناف كلذ ىلا ةفاضا .اهادب نمؤو . .برحلا
 ًاقبط اهدرب تمرتلإ و ةيقارعلا ضرالا نم اًءزَج لتحت

 يراوه روضحبيو ١915 ماع تايقافتا ماكحأل
 نم تدافتسا نا دعب اهنكلو .رئازجلا سيئر نيدمؤب
 «برعلا طش فصن ىلع لوصحلا يف تابقافتالا هذه

 الو .داشلا ال .ةلتحملا ةيقارعلا يضارالا در تضفر
 مازتلالا اذهب ءافولاب اماق هدعب نم ةيمالسالا ةروثلا

 ناف .يلودلا نوناقلا بجومبو .يلودلا ينوناقلا
 قاطن يف لخدي .ةوقلاي ةلتحم لا ضرالا دادرتسا

 نم ه١ ةداملل اقدط هب فرتهعملا يعرشلا عافدلا

 حبيرصت ركذي لاز ام انلكو .ةدحتملا مهألا قاثيم

 هيف لاق يذلا يسنرفلا ةيجراخلا ريزو ريب وج ليشيم
 اوسيل نييرصملا نآ؛ ؛ 194177” ماع برحلا بشن ةادغ
 يف مهضرا ىلا نودئاع سانإ مه امنإو :نيدتعم
 ةيوق ةجض هل تناك يذلا حيرصتلا كلذ .«ءانيئس
 كلت يف ًامومع يبرعلاو يرصملا فقوملا دافاو
 .51١ا/* خحاع ةيبصعلا تاقوالا

 يبرعلا عضولا لفتسي داشلا
 ناربا ةظساوبي ةيقارعلا ضرالا لالتحا ةلآسمو

 نأل :حاضيالا نم عيش ىلا جاتحت اهدري مازملالاو

 كل] دسآأ ظفاح همافا ثبب يذلا يبرعلا ماعلا يأرلا
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 برعلاف .ًاثيش اهنع ملعي داكي ال هبيذاكأو هتاياعد
 قارعلل ًاديؤم وا ًاضراعم  يتاذلا مهفقوم ناك ابا
 يقارعلا عازنلا ناب اوملعي نا بجي يسايس ماظنك
 قرشلا ةلكشمب ًايوضع ًاطابترا طبترا دق يناريالا -
 :ةلكشملا هذه تافعاضمو ١951 ماع ذنم طسوالا

 نيزاوم تريغت ؛1551/ ماع ةميزهلا بقع هنأل كلذ
 نم لغش يف برعلا حيصاو .ةقطنملا ْق ىوقلا

 ناودعلا راثآ ةلازإ قرطلا ىتشب نولواحي .مهرما
 فعضلا ةرتف نأب ةاشلا كردأو .«يليئارسالا»
 ءازجأ مضهو مضقل تارتفلا بسنا يه هذه يبرعلا
 .هلوح تفلتو هدي هاشلا كرفو .ةيبرعلا ضرالا نم
 زوم يف قارعلا عم ةمردملا دودحلا ةيقافتا دحوف

 ةدارالاب اهاغلاو اهيلع ضقنآف . 7 ويلوت /

 ةرتفلا يف ؛ ١1479 ماع ليربا / ناسين ١9 يف .ةدرفنملا
 ةانق ىلع فازنتسالا برح اهيف تأدب يتلا

 برعلا طيش فصن ىلع ةترطيس ضرفو .سيوسلا
 ةيدوعسلا ةييرعلا ةكلمملا عم هقالخ مسحو .ةوقلاب

 فتكي ملو .لوطسالا ةوقب  يراقلا دادتمالا لوخ-
 ربمفون / يناثلا نيرشت 7١ يف لتحا امنإو .كلذب
 تارامالا ةلودل ةعباتلا ةيبرعلا رزجلا 1417/1 ماع
 دازو .ىسوم وبأو ىريكلاو ىرغصلا بنط يهو
 داركالا نيدرمتملل هتدعاسم نم فثك ناب كلذ قوف
 اهيف تناك ىتلا ةظحللا ىفو .قارعلا لامش يف

 ماع سيوسلا ةانق روبعب موقت ةيرصملا تاوقلا
 ةلاح قف هعضيو ةيشنج دشحت ةاشلا ناك 3/

 نم قارعلا عنمل :ةيقارعلا دودحلا لوط ىلع بهات
 دحلل لقالا ىلع وا : 19177 ماع برحلا ُِق ةمشهاسملا

 اءزج قارعلا لسرا دقف كلذ عمو . ةمهاسملا هذه نم

 لسرا دق ناكو .ةيروسلا'ةهبجلا ىلا هسضيج نب ًامهم
 ىلع بجي قئاقح هذه .رصم ىلا هتارئاط نم ًابرس
 جسن نم تسيل قئاقحلا هذهو .اهوفرعي نا برعلا
 ريزو رجتسيك يرنه اهنع فشك امناو ءانلايخ
 ماع ةروشنملا هتاركذم ف قبسالا يكريمالا ةيجراخلا
 ءىراقلا ماما عضن ةواشغو مهو لك ةلازالو 0. 5

 رودب ديشأ: ؛لاق ثيح ًايفرخ رجنسيك تارادع ضعب
 قرشلا يف انتسايس زوخم ةهدالن تناك دقل .ناريا ةاش

 قوعت تناك اهانزيج ينلا ةجحلسملا هتاوقو ظبسوألا

 نا نكمي 0 تاوقلل ادح عضتو ..قارعلا تاحومط
 قلو :(ظسروألا قرشلا برخ قف قولا هده اهي مهاست
 لالخ 3 ةمساجو ةيرهظم ةقووطب ليلاتلا ةاسشلا حافق
 ديحولا دلبلا يه ناريا تناكو .1575 ريوتكا برح
 اهئاوجا يف ةيتايفوسلا تارئاطلا رورم تضفر يتلا
 ةلاسر تهجو دقلو ..ةحلسالاب ةيبرعلا ٌشويِجلا دادمال
 هيفا تلقتو يذاقا# ريوتكا 15 موك 3 ةامقلل كي
 :ةءامقلا قول وسمو هولا رابكاو ناعما

 راد .سنراب ..ةفضاعلا تاونسلا» رحتستك تاركذم

 .ةلسسنرفلاب ٠" ءال كاك ض7 .اياف ريشتن

 ارحلا .لفتا ىنح رشوتلا راريشسا
 نا  هسفن رجنسك ةداهشب و - حضتي اذكهو

 لبق نم اهل هديدخت مت اًندس ارود اهل ناك ن ناربا

 عدمتو قارعلا جاعزاب موقت يكل .ةيبنجالا لودلا
 .ةماع ةفصب ةيبرعلا ةيضقلا ةمدخ يف هتمهاسم

 هذهل ذفنملاو مداخلا رود ىوس ناريا بعلت ملو

 ازال تاريزح 515-85 ردقغلا  ةيبرعلا ةعيلظلا_ 69

 ناريا نا ديكأتلاب ينعي ال اذهو .ةيجيتارتسالا
 نارين لاعشا ءارو نم ةصاخلا اهفادها اهل سيل

 نارنا فادها نا .ىارعلا عم عازنلا لاعتفاو ةنتفلا

 تضم نورق ةدع ىلا دوعت يهو ةفورعم ةصاخلا

 : هلوقب ثيدح يناريا فلؤم كلذ نع ربعو . تلخو
 لالتحا وه ابكرت ةطساوب دادغب لالختخا نا»

 ةدحتملا تايالولاف .«ناربا لتق نم هلامتحا بعصيب

 لماعك هداشلا انتمدختسا دق ليئارساو ةسجربيسملإلا

 يبرعلا نطولل ةيقرشلا ةهبجلا ىلع يفاضا طغض
 ةيميلقا تاحومط قيقحت لجأ نم 1551/ ماع دعب
 نآأل .«ليئتارسأل» ةمدخ تقولا سفن ىفو .ةهاشلل

 ةرابعب .ةيقرشلا ةهبجلا ف ًامساح ارود قارعلل
 ةيلودلاو ةيميلقالا عاضوالا ءوض ىلع هنا .ىرخا
 يقارعلا عازنلا مهف بجي ١9451 برح دعي ةدئاسلا

 نود عاّرنلا اذه ليلحتل ةلواحم يىأو :يناربالا

 نوكيس تاروطتلاو لماوعلا هذه رابتعالا يف ذخالا

 ةقيقحلا ىلا لوصولل فاك ريغ اصقان ًاينوناق اليلحت
 ىلع طقف ارصاق نيتلودلا نيب عازفلا ناك ول هنآل

 سبيلق : برعلا طشل يل ودلا ماظنلا وا ينطولا ماظنلا
 ةدايسلا ىلع عءادنع الات موقت يكل ناربال رردم كانه

 كلذ دعب موقت مث .دودحلا قطانم يف ةيقارعلا
 ٠١ ىف حدلخلا لخدم يف ةيبرعلا رزجلا لالتحاي
 191/١. ريمفون / يناتلا نيرشت

 تافرصتلا هذهل طيسنلاو ميلبسلا ليلعتلا نا

 ناك اهرودو ناردا نا وه ١ 11/ ماع ذعب ةينارسالا

  يبرغلا ع ازدلا تاروطتخل اقدط ددحتبو عمك

 برح ىتح فازنتسال برك نم ءادتبا 04 يلدتارتسألا»
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 ىرخس امك ةسشاديللا ةيلهالا برحلاب ارورمو 1910+

 ةداسس ىلع ءادتعالاو ١ 4 ا ةدهاعم ءاغلإ ناك

 قانخلا قييضت نم عون وه رزجلا مضو قارعلا
 ةيساق ةظحل يف ةيبرعلا دالبلا ىلع ةضيقلا ماكحاو

 ةليقث ةميرهلا تداك دقلف .اهروطتو اهخيرات نم
 رارقلاو .ةدصوم يملسلا لحلا باوبا لكو ةسسافق

 تاريسفتلاب مدطصب نمالا سلجم نم رداصلا 0

 ةيكريمالا تاردابملاو ..ليئارسا. بناج نم ةتنعتملا
 عييمتو تقولا عييضت نم عون ىوس تسيل
 نم اريسشك ىفصو اديعبس هاشلا ناكو .فقوملا

 عاضوا لظ يف هعامطا نم اريثك ققحو هتانباسح

 انفرع دق انك اذإو .تقولا كلذ يف ةيبرعلا ةميزهلا
 ١177 برح يف  رجنسيك مالك لالخ نم هاشلا رود
 قارعلا ىلع ةأطو دشآ ناك كلذ ذعب ثدح ام ناف
 ماع يفف .عقاولا ضرا ىلع هجئاتن ىف اررض رثكأو

 دض ةنلعم ريغ سورض برح ىف هاشلا لخكد 4

 ةرازغب تقفدتو .داركالا ةءابع تحت .قارعلا
 .ءالؤه ىلع ؛ةيلبتارسالا» و ةنكربمالا ةحلسالا

 بيردتل ؛نييليئارسالا» طابضلا نم تارشع لصوو
 .ةيزكرملا ةموكحلا دض داركالا تامحه ةدايقو

 دض فرعي قارعلا نكي ملو ,تلاطو برحلا تدتشاو
 دض ما هاشلل يماظنلا شدجلا دض له ؟ براحي نم

 ؛ هاشلاو ناكريمالا مهمعديو دوهي مهدوقي نيدرمتم
 لكلاو برحلا هذه ىف ليانلاب طلتخا دق لباحلا نأل

 عبكرت نوديري «داركالاو هاشلاو ليئارساو اكربما»
 انيش نولمعي برعلا نكي ملو .نمث يأب قارعلا
 ١19196 ةيادب عمو .برحلا هذه يف قارعلا ةدعاسمل

 قارعلا رسخ ةيساقلا برحلا هذه نم ماع دعب يأ

 حبصاو ,هئانبا نم حيرجو لينق نيب ٠٠٠٠١ يلاوح
 هايشلا عم جلصلا اما :امهل ثلاث ال نيرابخ ماما

 لامت لاضفنا امإ و :برعلا طش فصن نع لزانتلاو

 نوها هنأل لوالا لحلا قارعلا لضف دقو .قارعلا
 .اهيضارا ةمالسو دالبلا ةدحو ىلع ًاظافح نيرّشلا
 ماع سرام / راذا يف رئازجلا قافتا عيقوت متو

 .ةوسقلا ةغلاب ةيميلقاو ةملود فورظ لظ ف 5

 فقوو ةلتحملا ةيقارعلا ضرأالا درب هايشلا دهعتو

 ىلع هاشلا لوصح غرو داركالا نع تادعاسملا

 ةعبرا ةيارق فوسو لطام هناف .برعلا طق فصن

 .ةلطامملاو فيوستلا ىف قطنم لك دقف املو .ماوعا

 حاحلالا تحت ,ةيلودلا هتامازتلا مارتحاب مهو

 ناكرا ناكريإلا لَرِلَر :قارصلا بناج نم رمتسملا
 يمس امي هنم الدب اوواجو :ةدرط رش هودرطو :هشرع
 درطل ىرخا بايسا كانه اعبط ؛ةيمالسا ةروق»

 مدعو ؛:لورتبلا راعسا عفر ىلع هرارصا لثم داشلا

 قيضي كلذ ريغو جاتنالا ةيمك ةدايز ىلع هتقفاوم
 .اهركذ نع لاجملا

 مارتحا ؛ةيمالسالا ةروثلا» تضفر دقف فسآللو

 نآأل« ةلطان تاقافتالا هذه تريتعاو ١91/6. تاقاغتا

 لثمي ال .داشلا دهع يف يبلع قدص يذلا ناملربلا

 قارعلا ريص و .ًايقيقح اليثمت يناربالا بعشلا

 ماردحا يرض فصنو ماع .ةيارق مهبلاطو .مهيلع
 اوريكتساو اورصا حهمكلو .ءضرالا درو تادقافتالا

 هاشلا عامطا دودح تدعت ينيمخ عامطأ - يرعلا طش

 200 - | نأ نحت نماتلإا ماجة ان ات



 نم اوتآي حلو .مهتروث ريدصتل اوواج دقف . ارابكتسا
 ريز و نا لب .مهناريِج عم ةيعيبط تاقالع ةماقا لجأ
 نارهط يف ىقارعلا ريفسلل لاق ةيناربالا ةيجراخلا
 لاَر امف .قافتالا كلذ نع نوضار اننا مكل لاق نم»
 ةريثك اروما كانهو . احوتفم مكتبي و انندب باس سحلا

 .«اهني مكيلاطنس

 !أوسنأ نداك هاشلا دقن ام ةلحرم

 قافتا .ضفرب .ةيمالسألا ةروثلا٠ فتكت ملو
 امنإو .هنع ةدلوتملا ةملودلا تامازتلالاو 5
 باهراو ناودعلا لامعأو تافلاخملا نم ًاريثك تبكترا
 لامعالا ّرربأو .ةب وبدحلا هحلاصم دضو قارعلا دض

 ام ثدح ثيح دودحلا قطانم يف تناك ةيناودعلا

 ةيقارعلا ندملاو ىرقلا ىلع ءادتعا 4٠١ نم برقي
  ردص دعب  قارعلا ىلع ناك انهو .ناريال ةمخاذملا

 ريوجتلو ؛ةيدطاوم:نم] ىلع ةظفاحتمللا درا بحاو
 تدارا ىتلاو داشلا رصع ذنم ةيبلسلا هضرا

 ناك اهدنع هاشلاف .اهعالتبا ؛ةيمالسالا ةروثلا.
 ةيبرعلا ضرالا يف ةيرامعتسالا هايازم نكلو .ائيس
 لخدي ةيقارعلا ضرالا ريرحتو !! اهب ظافتحالا بجي
 اقبط .انوناق هب فرتعملا يعرشلا عافدلا ةرئاد نمض
 لالتحالا نآأل .ةدحتملا مالا قاثيم نم ه١ ةداملل

 تلصق اذكه .ًامئاد اناودع دعب .ضرالل رمتسملا
 نع رداصلا ناودذعلا فيرعت رارق نم “ ةداملا

 199/4/١١/1١9. ىف ةدحتملا ممالل ةماعلا ةيعمجلا

 لو وطب نورا دانخذسا7ت - 21

 مل ١91/5 تاقافتا نا فسآ لكي و ىرد اذه نمو

 حتف الو دوشنملا نواعتلا الو راوجلا نسح رفوت
 اع الصاأ ةسيسؤم تاقالع ُِق ددندجحلا تاحفصلا

 عطتسي ملو .ديعب نمر ذنف برعلل ةيهاركلاو دقحلا
 نأل .ةيهاركلا كلتو داقحاأالا دزه فيغشخت مالسسالا

 .ءيش لك لبقو ًالوا يتأي مهتيسرافل سرفلا بصعت
 ةينمايسلا هفادهاو هلثمو مالسالا ليق ىتح

 ةدحض ناك قارعلا ناف ءىراقلا ىرسد امك اذكهو

 ةقرولا دذه تطقس امدنعو .طغض لماعك ةيدركلا

 ىرخا ةقرو داحنا نم ديال ناك . ١1515 قاقتا ةحيتن

 .قارعلاب شرحتلا ىلع ةيادنبلا ذنم تداد يىنلا

 ؛:برعلا ضرا نم هريغو قارعلا ٍِق اهعامطاب رهجلاو

 .«ةروثلا رددضصت» ىاوع د حيل 9

 طابترال ارظن .دسأ ظفاح دنع ىوهش كلذ ىقال دقو

 لخدتلا ةصالخف .ناندل ىق ةريرشلا هفادهأب كلذ

  يقارعلا عازنلاب هطابتراو كانه يروسلا
 بعلت نا اهيلع بجي ناك ناريا نا وه .يئاريالا
 ناك يأ .ةدقعملا فورظلا هذه لثم يف ةداعلاك ارود

 ةلكشم نع اديعب ءاقبلا ىلع قارعلا ريجت نا اهيلع
 يروسلا ماظنلا ماما ةيلاخ ةحاسلا كرتتو نانبل
 ةدكربمالا ةبجيتارتسالا ةمدخ يف هرود يدوب يكل

 قو ,تانوتناك ىلا نانيبل دسسقت ْق ةينويهصلاو

 اهدلع ءاضقلاو ةينيطسلفلا ريرحتلا ةمظنم برض
 ظفاح ةجح ناتهبو فيز مدقت امم حضتيو

 ,ىدتعملا وه قارعلا نآب ؛ ةلئاقلا هريغو دسالا
 هزهل ةعباتلا تالوقملا ةجاجفو فيز اضيا حضتيو
 داسشلا عم احلص مريدا دق قارعلا نا: : اهنمو ةجحلا

 ةيمالسالا ةروتلا تماق امدنع نكلو .هب ايضار ناكو
 برحلا اهدض .نش كلذلو اهدوحو قارعلا قطب خل

 ّق الا دحون هل حاس تالوقم هذه .«ناودعلاو

 ةلكشملل طيسبيت اهنا امك .دقحلا حمهامعا نم ناهذا

 نا .اهيناوج نم ىفح ام زارباو يخيراتلا اهقايس
 ةرداقا ريغ  بتاك يال  ةيمالسالاو ةيبرعلا ةيوهلا
 ذذق لك جسنو قلح ىلع .اهتعاريب تناكامهم

 تبحاص ىتلا قئاقحلاو تارماؤملاو تاديقعتلا
 .1951/ ماع برعلا ةميزه ذنم ةلكشملا

 امهم  رداق ريغ . دسآ ظفاح ناف .تقولا سفن قو

 - تارربملا كبح و بيذاكالا ةغايص ُِق هتعارب تناك

 ديرب هنا .ةيخيراتلا قئاقحلا هذه سمط ىلع

 ةلوقمب .يبرعلا نطاوملا ماما مهولا عيبو قيوسن
 تقولا سفن يف ًايسانتم .يدتعملا وه قارعلا نا
 .كلذب انعانقا ديرو .ةلكشملل ةيرهوجلا بناوجلا

 فيزلاب برعلا < حيرات ةباثكل هنم ةلواحم يف

 فشكنت فوسو ؛ :كلذب هل حمتست نل نكلو . بيذاكالاو

 ىلا ةليطابا لوحنو ,برعلا نيعأ ماما هداسقو هيذك

 لصنو .ةيبرعلا تالماعملا قوس ىف ةدساك ةعاضب

 نازبا ةاداعم ينهو ةيناثلا ةجحلا ىلا نآلا

 ىلا دوعدي يذلا رمالا :ةينويهصلاو ةيلايربمألل
 فادشهالا نيبن مث .قارعلا دض اهيناجب فوقولا

 جانحت لئاسم هذهو فلاحتلا اذه عار و نم ةفخلا

 .رخا لاقم ىف ليصفت ىلا

 . عي ايي هلو 1
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 نايكلا نيب لجسم ناك يذلا راتسلا "1

 ..ًاليلق اليلق عفتري أدب نيصلاو ينويهصلا
 :نوكفاسو لامعا لاجر و رهشا ةدع ذنم

 نيكب ىلا ةعباتتم تالحر يف نوهجوتي ةنياهصلا نم
 .غنوك غنوه قيرط نع ؛ةيليئارسا» رفس تازاوجب
 ىلع نولمعيو كانه نوميقي ,نييليئارسالا» تارشع
 عيراشمو ةيعانصلاو ةيعارزلا عيراشملا ةماقا
 .ةماعلا تامدخلا

 ىقبت نا ةيادبلا يف اوبغر نوينيصلا ناك اذإو
 دعب ىتحو .مهناف .ةيرس تايلاعفلا كلت لثم
 يآب حيرصتلل نيسمحتم ريغ اولاز ام ,كلذ فاشكنا

 ريغ ودنا لع عيشعلا :عاوضوللا ا ةهج قدمو يك
 ! تامولعملا هذه لثم رشن عنمل نيسمحتم

 ةعطاقم ١5 عومجم نم تاعطاقتم سمخ

 نايكلا عم ةيراجت تاقالع مويلا ميقت ةينيص
 نيصلا ةجاح لغتسي فيك فرع يذلا .ينويهصلا
 تاربخلاو لاومألا باطقتسالو اهعيراشم ةيمنتل
 ريرقتلا يف قحلا :ةينيص ةعطاقم لكلو .ةديدجلا
 يتلا مهعيراشمو بئاجالا لامعالا لاجرل ةبسنلاب
 اذإ اما .رالود نييالم ةسمخ ىتح اهتارامثتسا لصت
 نم حيرصت ىلا ةجاحب مهف كلذ نع غلبملا داز
 نيكب يف ةيزكرملا ةموكحلا

 تاقالعلا موقت له : مويلا هحرطن يذلا لاؤسلاو
 يعارزلا نواعتلا ىلع ةينيصلا  ,ةيليئارسالا»
 ةيركسع تاقالع ىلا كلذ ىدعتت اهنا ما ,بسحف
 - ةينويهصلا تاقالعلا ةقيقح يه امو ؟ اضيا
 ؟ ةيشدصلا

 لك يفو .نوفني نوينيصلا ءامعزلا لازي ال
 عم ةيسامولبيد تاقالع ةماقا ةيناكما ةبسانم
 بعشلا قحل مهدات نودكؤيو .:لسيكارفا»
 اوكجضا برعلا نكل ...هريصم ريرقت يف ينيطسلفلا
 ىلا ريشت لئالدلا نا ذإ .يفنلا اذه لثم نوقدصي ال
 ولو  تاقالع ةماقا ديرت نيصلاف ؛كلذ سكع

 ١ ملال ناريزح 515-78 ددعلا  ةيبرعلا ةعيلطلا - ١ ؟5

 د وورس وول دوس #17 دب 1 طم طلاططط- ااا نانا

 يفيدص يودع ودع : لوقلاب بيب بيبا لت عم تقاعلا
 0 دس ووو وجو

 نيصلا رادح ةنداهصلا مايسلا قرتخ 4نحأ ازكف
 | تاناند اهرخاو "اتق كيش ةقالحلا ةداذي نئاك ع 5

 هتاذ تقولا يف و .ةئياهصلا عم  ةيمسر ريغ ةروصب
 عم اهحلاصمو اهتاقالع ىلع ةظفاحملا ىلا ىعست
 ةراير لالخو ماع نم رثكا ليقف .ةيبرعلا لودلا
 يدنا ماج ماهترما يقتلا نيران نيرع نوموشل
 نيلو وسم عم .زيربي بتكمل اماغ اريدم لمعت ناك

 يف ريخألا الو لوألا نكي مل'ءاقللا اذه نكل .نييديص
 .ةيندصلا  ةينودهصلا ةيرسلا تاءاقللا ةلسلس
 تادب ةيركسعلاو ةيعانصلاو ةنراجتلا تاقالعلاو

 ثالثلا تاونسلا يف اينلع ًاعباط موب دعب ًاموي ذختت
 .ةيضاملا

 فحصلل بقارم ىاعينتت لالخ نمو

 نيصلا نيد تاقالعلا ْنا دحت ..ةيلبتارسالا»

 احضاوو هتورتتي آومن تدهش ينويهصلا ناكلاو

 اهراوسا نياصلا تحتف دقف . ديعض نم رثكا ىلع

 ”ه نآلا كانهو .ةحلسالا ةعانصو :قرطلا ددشسشتو

 سيئر بتكم ةقفاوم رظتنت :ايلششارسا. اعورشم
 «توشادح», ةفيحصر) يىفقييصلا ءارزؤولا

 نيصلا تعقو ةريخالا رهشالا فو م6

 ريبك عنصم ةماقال لوالا .نيمهم نيدقع بيبا لتو
 ةيئيص ىرخأو ةيبوروا ةكرش ةكراشمب جيسنلل
 .رالود نيبالم ةعيسس نم رثكا هفيلاكت علشس

 5. ؟ ةفلكب ي وابمدك عنضم ةماقا يناثلا عورشملاو

 ةعياتلا :تونورغ» ةكرش لواحتو .رالود نيبالم

 نم تاروتكارت ” نيصلا عبب تاستويبكلا داحتال

 .ينودهصلا نابكلا يف روط ىدذلا «باحريم» عون

 تاثحاسملا .رالود فلأ ٠ علبمب . ًاينورتكلا لمعتو

 / طابش ف نيصلا راز يذلا نالوغ رشا اهارجا

 ترايزب عيباتسا ةثالث لالخ ماقو يضاملا رب داريف

 2 دعو: :نوهلا ءاجرا يف 0 نم 0

 عينراشملا عبمج لابقتسال نودعتسم نيينيصلا

 ءانيب مثهت يتلا كلت ًاصوصخو .«ةيليئارسالا»
 ءارزوملا سسئئر بتكم لصتا ةعرستنو .قفداقفلا

 اهليومت يف كراشي يتلا ؛ناد, قدانف ةكبش سيئرب
 نايكلا يف لوالا كنبلا وهو :ميلاعوبش, كنب
 العفو .ماعلا اذه حابرا قيقحت يف ينويهصلا
 تغلب ياهعناش ةنئيدم يف قدانف ةدع تثشنا

 .رالود نويلم ١١ اهقيلاكت

 تاريخو ةحلسا

 عيبب ينويهصلا نايكلا ماق .ةحلسالا لاجم فو
 هتميق ام ةيضاملا عيرالا تاونسلا لالخ نيصلا
 تارداصلا تعفترا دقو .رالود تارايلم ةسمخ

 عيس ذنم نيصلا ىلا .ةيليئارسالا, ةيركسغلا
 عفترا امك :ةئام لاب "5 ةيسنب «نآلا ىتحو .تاونس
 نيدجاوتملا ةنياهصلا نييركسعلا نيراشتسملا ددع
 ١78 ىلا ١5/87 ماعلا يف راشتسم ٠ نم نيصلا يف

 نا ركذلاب ريدجلا نمو -19/1/ ماعلا ىف اراشتسم

 تاريشع نيصلا عاب دق ناك ينويبهضلا ناكلا

 برح نم اهيلع لصح ىتلا ةيتايفوسلا تابايدلا

 .اهتيدحتو اهحالصا دعب 1951 وينوي / .ناريزح
 هتمدق تغلب ادقع بيبا لتو نيكي نم لك.تعقو دقو

 ةعبست نم رثكا ثيدحتل تارالودلا نم نييالملا تانم

 ةينورتكلا ةزهجا تعاتبا امك .ةينيص ةبابد فالآ
 تاعانصلا جتنت يتلا :ناريمدات» ةكرش نم
 .ةيركسعفلا ةيتورتكلالا

 رهظ دق نيدلبلا نيد يراحتلا نواعتلا ناك اذإو

 هل ارس يقب يحيلستلا نواعتلا ناف .نلعلا ىلا
 ١510/5 ماعلا ذنم كلذ ادب دقو . نايناجلا هنع حصفب

 ةقيحصل يركسعلا للحملا فيش فيئز هفشكو

 ىلا هيف راشا الاقم بتك امدنع ةينويهصلا ؛ستراه»
 ىلا نييركسعلا نم ةنياهصلا ةداقلا ضعب ةرايز
 تراع مث .اهعم ةيركسع دوقع عيقوتو نيكب

 د نيه زثكأ ١ نيكب عم لمعت «ةيليتارتسأ | ةكرش !
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 ماعلا طساوا ف ىرخا ةرم فّشكتل اهسفن ةقيحصلا

 ةلأاسم ثخحبل ننصلا ىلا ؛ةيليئارسالا» تارثاطلا
 اصوصخ .نيصلل ' يببّتاريسا» عنص نم تارئاط عيب

 يحلاو رايلط نود ىلحت يتلا سسجحتلا درناط

 ةبايد نيصلا عيب ةلاسم رخآ لوؤسم ثحب كلذك
 .افاكريم.

 ,نمدات ىدئاصلا» ةفيحص ترشد نيماع ليقو

 نيذلا بئاجالا نيبقارملا نا  ًاضرع - ةيناطيربلا

 0000 ممم «+# ةء هو
 . 0 ه1 و

 - مارح (ةىا ن1: ولان انا: - 23

 سيسآت ىلع اماع ”5 رورم ةيسانمب ربوتكا / لوالا
 نم تابابدلا اودهاش ةيبعشلا نيصلا يف شيجلا
 ةدوزم تناكو.ضرعلا ٍِق تكراش ينلا 03 يت» عاود

 .«يلبئارتسأ عنص .نم يهو رنميلم ١6٠ عفادمب

 رارسنالا لسلسنف
 ةفدحص رشنتف رارسالا فشك لسلسم يلاوتيو

 ترتشإ نيصلا نا ١582 ماعلا يف :ةيليئاربسا»

 .ةرشابم ريغو ةرشابم قرطب :ًايليئارسا» ًاحالس
 نايكلا لوخدم عفترا دقو .رالود رايلم نم رثكاب
 .رالود تارايلم ١ نم رثكا ىلا نيصلا نم ينويهصلا

 ةيركسعلا تاعيبملا زربأ صيخلت عيطتسنو
 لاتلاك نيصلل .ةيلينارتسالا»

 .ملم ٠١5 رايع نم عفادم : الوا
 .ليللا ىف لمعت ةينورتكلا مكحت ةمظنا : ًايناث
 ةيكلسال ةزهجا : اثلاث
 تلخت له : وه هحرطن نا انمهب ام لوا لعلو

 نوت يسنوام ليجر دعب برعلل اهديبآت نع نيصلا
 لجرلا وهو ,ةدانقلا ىلا غنيب وايسه عنيد لوصوو
 ماما هدالب دودح حتف ىلا هحومط فخي مل يذلا

 ؟ ةدينخالا لودلا

  ©.ةيفاقثلا ةزوقلا» تحبضا نيأ - وام

 تاقالعلا ف ًاظوحلم اروطت كانه نا حضاولا نم
 تنسحت نا دعب ًاصوصخ ةينيصلا  :ةيليئارسالا»
 داز دقف .ةدكريمالا ةدحتملا تادالولاب نيصلا تاقالع

 يف :ةيليئارسالا, ةيسامولبيدلا ةثعبلا دارفا ددع
 ةسائرب ةينامث ىلا نيدرف نم غنوك غنوه ةرمعتسم
 نيد تاقالعلا نيسحت ىلع لمع يذلا فارام نيبور

 يعانصلاو ىركسعلا نواعنتلا داز امك .نيدلبلا

 نيصلا دعت ملو .حضاو لكشب امهنيب يعارزلاو
 ام ةدنيصلا ةدابقلا ريسفتو .رمالا اذه لثم ىفخت

 ناو .يتايفوسلا داحتالل ودع .ليئارسا٠ نا :١ ثدحب
 ! يقيدص يودع ودع

 نايكلا عاطتسا يحايسلا لاجملا يف ىتح

 اهيجومب حمسي نيكب عم ةيقافتا دقع يتويهصلا
 ةيحايس تارايزب مايقلا ,نييليئارسالا» حايسلل
 زاوج لمحبي صخش لك عنمي ناك نا دعب نيصلل
 بسح .ةينيصلا ٍدودحلا رويع نم ؛يلينارسا, رفس
 امدنع .19109 ماعلا يف نيكب هتذختا يذلا رارقلا
 نيذلا ءانثتساب بناجالا حايسلل اهباوبا حتف تررق
 ايروكو ايقيرفا بونج رفس تاراوج نولمحي
 رفسلا تازاوج ىلا ةفاضالاب .ةيبونجلا
 «نييليئارسالل» ةبسنلاب رارقلا نكل ؛«ةيليئارسألا»
 ١946 ماعلا ةبادب يف يغلإ

 ةقرو لالغتسا ينويهصلا نايكلا لواخيو
 .فالألا مهددع ىدعنمد أل نيذلا نييندصلا نوهدلا

 ددع غلبي يتلا غتفياك ةنيدم ف مهمظعم نطقيو
 ةموكح تدلط دقو ,؛ةمسن نويلم فصن اهناكس
 تاقالعلا نيسحت دعب نيصلا نم ىنودهصلا نابكلا

 تازايتما ىلع ةيدوهيلا ةفئاطلا لصحت نا امهنيب
 مهتاكرش ءاشناب دوهبلا دارفالل حمس العفو . ةصاخ

 .ةيبدحا لاوما سوؤر مادقتساب ىنحو ,ةصاخلا
 باجنا ديدحت نوناقب ديقتلا مدعب مهل حمُس امك
 فحتملا ديدحت روطتلا اذه ءوض يف متو .لافطالا

 دقو .ةيربعلا راثآلا ضعب ىلع يوحي يذلا يدوهيلا
 تازانتمالا هذه لثم ىرخالا فئاوطلا تبرغتسا

 ال مهددع نا نم مغرلاب مهريغ نود دوهيلل ةحونمملا
 .فئاوطلا كلت دادعا ىلا لصد

 تابلط ميدقتب نيينيصلا دوهيلا ضعب ادب دقو
 ينديس ءارآ نيفلاخم .ينودهصلا نابكلا ىلا ةرجهلا
 يذلاو نبصلا يف دوهبلا نوؤشب صتخملا اريباش

 ناك يكريما ىدوهب اريبابشو .اماع الا رمعلا نم غليب

 هنا هئارا نمو /١1115: ماعلا ىف نيصلا ىلا رحاه دق

 لصا نم نيينيص كانه نكل :نيصلا ىف دوهي دجويال

 ناو ؛ةلص ةيا ةيدوهيلاب مهطبرت ال ءالؤهو .يدوهي
 «داعيملا ضرا» ةرايزب مايقلل مهل «ليئارسا» عيجشت
 تاثم ماد عاطقنا دعب يقيدقحلا مهنيد ىلع فرعتلل

 .ييربت: ياهل سيل نيتسلا
 يف ةيدوهيلا ةيلاجلا ددع نا ركذلاب ريدجلاو
 ٠٠١ ىلا نومتني صخش 7٠١ غلبي غنوك غنوه
 برحلا بوشن دعبو .ةفلتخم دالب نم اولصو .ةلئاع
 ىلع ةقشالبلا ءاليتساو ةينابايلا  ةيسورلا
 ةيدوهبلا تالئاعلا نم ريببك ددغ رحاشه ةطلسلا

 غلب ىتح .ةينيصلا ندملا نم ددع ىلا .ةيزانكشالا,

 ١8 مهيلا مضنا .يدوهي فلأ ١5 ىلا 1970 ماعلا يف
 حوارتيو .ةيزانلا نم اوبره نيذلا نم نيرخآ فلأ
 1١ نيد حمودلا نيصلا نونطقي نيذلا دوهبلا ددع

 مهددع غلبدف «/نومليشارسالا» دوهبلا اما .افلأ ٠

 نيبقارملا نم تاثم ةدع حهنيب .فلأ نم رثكا

 لاجرو نييعارزلاو نييركسعلا نيراستسملاو
 ,ةيليئارسا» ةكرش ٠٠١ نم رتكا كانهو .لامعالا

 .ةرشابم ريغ وا ةرشابم ةقيرطب نيصلا عم لماعتت
 تاقالع درجم يش لش .اقلعم لاؤسلا ىقبدو

 ًالزغ كانه نا مأ .ةلدابتم حلاصمو ةيراجت
 ءانبآو وام ءافلخ نيب هكابس جسني ادب ايجولويدبا
 ؛؟ نويروغ نب

 لصاو وبأ بيهو
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 00 : سيئر نف ةنرقم ةيتانجل ردابصم تلق 1

 . ايات "نا ليمحجلا نيمأ ةيمرإ يس 3 0

 || مادخ ميلحلادبع يرونبلا سيئرلا 0 ٠

 |[ | فارطالا ضعبن ةيروس يف يوقتسم |
 10 دملوو يرم ةسقلا نلتم ةينانبللا 5

 1 نا. اهتسفن ردانصملا تريتعاو .:طالبينج 0
 1 هسار حبطت دق ةقيقد ةلحرمم يفارمب مادخ 0 ٠

 / 1 يتلا, ةيقت رمل تار وطقلا لظ يف اصوصخ 1
 0 ْ نيد نم ةضائنللا ةقرولا. .قالزنا دكؤتسا 1 0 ٠

 0 0 ةةيروسإ يدي 0
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 || ةروصب :مادخ ىلع لمحبي نيضاحالا 10
 | | .-مدقتسلت هستلاسقاب بلاطسب' ا ,ةيموي |

 | .ةيزوسو نانبل نيب تاقالعلا |

 لشافلا 0-0 َق وخلا : رغشالا نس
 .بفرشأ دبسأ ظقاح ىرويسلا سنئرلا نأ اهدافم ةيروش يف ءافنا ددرن

 .ير وسلا ن نارتلطلا حالس طابض نبد ةلنعساو تالبكشت ةكرح: اع .ًايصخش
 قارتخا» نع ١١ مقر اهردع يف «ةدنرعتلا ةعيلظلا» هترشن دق تناك امل [ديكأتو

 ,روملا, تلاقو.. ,دحا اهل ىدصتي نانو ةيز وسلا ًءاوجالل نيديكريما نيترئاط
 تقرتخإ نق تناك ةبسشحا ةيركسع تارئاط ثالث نا ريخآلا اه دذع َْق ةبيرصملا

 ةيروتيب ةيركسع دعاوق قوف؛رورملا»ف تحجنو .يروسلا يوجلا لاجملا
 ةيوه ؛,روضملا» ددحتاملو .اهضرتعت مل ةيروبسلا تاوشاطلا :نآو .ةساسح
 سشرلا زهتنا ,دقو ؛ةبيرعلا ةيعيلطلا» اند ةحص دكؤد ايشلا نا ريغ :تارئاطلا

 ,دعِتتو وجلا#حالس يف .ضنلا"ديعيل ىروجلا لاجملا قارِتخا ةيسانم يروسلا
 .هنع ناوعفادت نيدلا قرقيو .ةماظنل مهئالو يف كشي نيذلا:طابضلا

 ِق ينذات ٠ :يرويسلا قحلا حالسي نع دراوتن ينل ءاينالا ىذه لنا رظنلل '"تغلملاو
 نالقنالا ةلؤاحم آان ةيسنرفلا ةفاحصلا ةلاكو هدف ثريشن دق تناك يذلا تقولا

 تاداع «نقزاغم ةرانغيف ولا ةلجم نكل .هيفن ىلا قشمد تعرابس يذلا,لسافلا
 قسمدو توريب نم اهتقتسا .تامولعم قفو مت دق ةلشافلا' ةلواحملا نا تكا

 ٍ .. دعاضت عم يناربالا ماظنلا هدض ىرخالا 0 1 ْ ندملا ضعبإ وةينا .اربالا ةمصاعلا نار دج 0 0 تتنلاقو ودام / رافآ ١١ خيراتب رداصلا اهددغع يف اهتلع تدكأ ورب سيرايو صريقو لع تاراسعشلا تاناتك < تنمازت .
 | تاسيطعلا 00

 نا ظحولو ..قلخإ يدهاجم# ةيمظنم |
 . تاراعش ةناستكو. يشدمخ روص قيزمت |

 . تدعاصت قش .متاقلا مكحللو هل ةيداعم 1 0 0
 ا لاقتعإلا تايلمع نم مغرلاب: د0

 ةيوجلا ؛ !ةعيضلا /ةرعاق ىلع, تضقنإ ةصاخلا ةيروبسلا تاوقلا نا ؛ «ؤراغنق؛ول.»
 4ا/ مدغا هنأو :غمللا تارئاط نم هردع بارساو ,غورف» خيراوص دجاوتت ثيح
 ةدعاق عقوم ىلا ةييينرفلا ةلجملا رشت ملو نوجسلا ىلا نورجآلا ددتقاو اظياض
 نم, برقلاب عقت اهنا ىلا ريشت ؛ةيبرعلا ةعيلطلا» نا ريغ :قارغجلا ٠ .ةعبضلا
 2 «:قشمد نم ةيبرقلا| ,ريمضلا, ةدعاق ف ىؤج ام فنتكي ًاضومغ كانه,نأو صدت
 عاوللا وحلا تف رمال لزع يزروسلا نسينرلا نا ؛نيزاغم وراغيف ول' تلاقو

 ٠ | يئارلا سيحل مهن يتلا . 3 تاليكتشت ىرجأو دادح وجي

 ةنسألا ةكربلا "يف يناثدللا ءاضقلا

 ةمسااجما كندي نق مبني ةيلاطتعا
 ىفارك لابس ىف قشمد ىلا هجنت حباصألاو

 نم هتلاقتسسا ةرجصد نييناندللا :ةاضقلا ربا دحا تاددوع فيثم ىمر
 ناكو .يتمارك دئشر ةموكحلا سر لابشسشغا ةيضق يق قيقحتلا ةمهم

 .ةنسآلا' ةينساسسلا مايملا ةكرب يف اهيود ةلافتسالل 52
 قيضاقو ةؤئابجلاةايايضقلا/ يفي يدوقاو عجرم ويف: ,فيرعتلا ىلا تاديوع جاتحب الو
 قف قيقحتلا ةمهم ءالبإ و 3 لقعملاو ةرتدكلا اداضقلا قف اصوصخن“ نانيل ف فورعم
 ِتاسسْؤملا حابتجا نمز يف هدسسهاو هعقوم زربت تاديوع ىلإ يفاركإ :لايتغا
 ةعاس نئربشعو عيراب هتلاقتسا ليقو . تاب وتسملا,فلتخم ىلع اهليطعتو ةيناذبللا
 نا ىلع صرح ' «كيقوت تاركذم ردصيس» يىلدع ققحمك هنا نلغا دق تاديوع ناك
 هيدب عنضو تاديوع نأ ينعت اهردصيس ناك يتلا فدقوتلا تاركذمو ةدرس ىقبت
 لصوتس نا عونمم وه ام ىلا لصوت هفآو ٠ .ةتدعم تاهجو نيائدعم ضاخشا ىلع
 قيدقش يمارك رمع ةعزاسم كلذ دكوي اممو . ةلعافلا تاهجحلا ضعب فرع يق هدلا
 .فد وتندتلاو ةلطامملات تاديوغ هيف مهتي يسادنس حيرصتب ءالدالا ىلا يم يمارك ديشر

 يوصتسي هنأ نع تاديوع نالعاب -- يف هاجب يسارع رجل عهبرخ نأ اقلع ١

 ةيّر وتلا طوب 1 وو دبر تا يلا ني ارك رع ةنيدم
 ديض حيرضتلا تانولاب يفبيروسلا خقتلا ىنعم نوكردي ةموكحلا ةسائرد رمعل
 قيسن هل هنأو ,ةلقتسم :ناندل ىف ةيئاضقلا ةطلسلا نا املغ تاددؤع«يضاقلا
 نوبتانيللا ةاضقلا يقي نإ هيلع لواطت وا ءاضقلا ىلغ مجهت نا ينانغل يسايسل
 هيا لعرب كلا يدي ا نؤومحي

 رمع خيررصت ىلع ًادر تءاج هتلاقتسا نا"نيلعا يذلا, تاديوع نا دكؤملا نمو
 نمربكا يود اهلين وكتشب,ة ريك رارسأب ظفدحي اهل نضرعت يتلا طوغضلاو ينمارك

 .روظنملا لبقتسملا فاهتلاقتشا يودا
 ةيئايضقلا ةطلسلا نع غافدلا راطإا ُِق لخدت تادنوع ةلاقتسا نا نم مغرلابو

 ةيسايتس ةلاقتسا ىقيت اهناف :ةيقالخألاوب ةيروتسدلا هنناصخحو يضاقلا ةماركو

 نأ ةنراونسلا تارياخملا ةرهجا لواحت يتلا تارييبغتلاو تاداهتجالا تناك ايأ

 تالجحلاو فقتصلا ضعب اهخورت رابخآو تاعئاش ريشن لالخ نم اهيطعن
 قشمد ةرطنسل ةعضاخلا ةيناذبللا

 م مالك ىلا ةدوعلاب تاديوع ةلاقتسا نم يسايبسلا بياجلا رتسفت نكميو
 نيب انس هيلا لصوتلا متبق ناك يذلا قافتالا نعادلاخ نتسج خيشلا ةيروهمجلا
 لبق ليقغا يذلا يمارك:ديبشر ةموكحلا نسيئرو ليمجلا نيمأ, ةيروهمجلا سيئر
 ش ليمجلا نسسترلا ,ثيدح دلاح يتفحملا مالك ززعي اهمو . قافتالا ىلع ايبدسر عيقوتلا
 ١" نيدو هشيب ةيرسلا تالاصتالا نع يسنرغلا نويزفلتلا ف ؛:ةثلاثلا ةانقلا» ىلا
 هذه تناك امغ ليمحجلا لثس امدنعو .ناينيل ناسقنال عطقنت 3 يتنلاو ؛ئمارك
 , ليمجللا,ةراشاف .يردا تسل امبر» باجا ؟ يمارك لايتغا يف ًاقدس تالاصتالا
 ,قيسالا سدنرلا هقثكي امي ًاحوضو رثكا حبصتو ٠ .ةحضاو لاثتغالا بيبس ىلآ

 ًادؤنبب نمضتت ةيروهمجلا سيئر نم ةعقوم ةقيقو هِنذل/نا نع ةيجنرفناميلس
 .صالخ ةقتثوٍاهربتعاو هلانتغا لئق اهيلع يتمارك علظا ةيحالصأو ةيسايس
 , ؛ليمجلا ٌسيئرلا نم ةعقوملا ةديحولا/ةقينولا اهنا ةّيجنرف نما نوبرقملوقُيو
 نكل ب هب ز وفيس ىغسم هيدلانأب لؤقلا,ىلع يمارك عجنش يذلا وه هعيقوت نأو
 ! .هاعيسمب زوفلا لبق ئمارك اولاتغا هتدحوو نانبلب نيضيرنملا

 ' , نم تاماهتا ٍتاقعا يق تءاج يتلا تاديوع ةلاقتيسا ةءارق نكمي قايسلا اذه يف
 ءاضقلا 1 : مع اذه يو ا

 1 يناثبلا ءاضقلا دضإ هور ةمجهللا مجخ 5 ايل ا قيطِبتو
 .ةشوناقلاو ةيرادالا هتزهجا ليطعتو هليطعتل



 3 تايلمعلا. ةفرغ نع نينيؤوسملا

 .لمعلا . قستمد يف ةدوجوم تناك يتلا ةيركسعلا : ٠

 ' هاا ماع ف لبجلا برح نابا ْ

 . يناوتسنار ؟ ورظننم نضن |.
 ٠ يتلا :ةيرحلا نارا« ةرشن تداسفا: |

 11 .قلخ يدمابجم» ةسلقسسم فردصت : :
 , يتقم ةتبارتب يذلا . يمالسالا / تابضقانتلا ةدح نأب ةضراعملا ةيناريالا . :
 يس 0 ةيروه جلا .ينيمخ ةيقيلجا يح اهتوه تدادزا 1

 ل - | .ناملربلا سيئر يناجنسفارو .يرظتنم |
 20 بلط امدنع امهثيب فالخلا .: ذا دنقو 0

 | | تايحالص ءافلإ ينيمخ نم يناجنسفار | ٠
 | | يناثلا ,روتسدلا ىلع ةظفاحملا سلجم 1

 ْ | .ناملربلا هرقيام ىلع ؛وتدفلا» قح كلمد |
 ٌْ روتسدلا ىلع ةظفاحملا سلجم ربتعيو . 0

 ْ ه يذلا يرظتنم ىلا برقا |

 «يياطألا افلا هر 7

 هتوص ضفخو طر وق بروس ما 75 نا ا ايو 00

 ] 1 ْ ويحل 00 3 ىلع لي 0 1 00

 7 0 يتادو ظ ”يجراخلاو لخادلا نيم ظ

 .قيسالا. سيئرلا نما ن

1 ةدحتملا :تايالولا. دري زي يذلا ن
 0 / 

 اقبالا نيسيئرلا نا ذإ .دحلا 5 ْ 0 حرط دقو ..ةيجراخلا |
 ' هيبشوم كيسكملا يف ,يليئارسالا, ريفسلا |

 اا را 3 ريغ فالخلا 00 0 0

 ا 0 ْ 0 0 هل هلا نيش لاخلا - 0

 ١ بزحو زيرعب ىلا برقا دارأ. نآل ضرتعي

 ١ ءانقللاو واما وترش دايم تلقي 7 :

 0 رراصملا د 0 ا ْ

 00 اذه ىلا ة ةشه د 0 3

 0 ه0 نايطعي انك دعسألا لماكو ةدامح

 نطرلإ امه

 ةيفادصملاو ..زازغيإلا

 القن امهنم نيذثا نا نيادكربمالا نئاهرلا ةلأاسم ىف ديدجلا لضفلا

 ,سسجتلا ةمهتب امهتمكاحمل نارهط ىلا | 4
 ةنجل لكش هسفن ينيمخ نا لصفلا اذه نم رخآلا هجولا | “٠

 هنا لب .باهرالا يف طروتم ينيمخ نا ىلا ريشي هناف :ءيش ىلع اذه لد نإو

 نيعيو .ةمهتلا, ددحي مث .لقنلا مث .فطخلاب رماي .نييباهرالا سآر

 .افلنس
 ءاج ًانادب ةنكريمالا ةرادالا تردصا دقو - يكريمالا لعفلا در ناك امهم

 ناف  .ريطخ رمأ اذه ناف نارهط ىلا القن نيتنيهرلا نأ حص نا», هيف
 يآرلا راقتحاو .ةتينالعو ,باشرالا يف لاغيا نع ريبعت يناريالا كولسلا
 .يريهامجلاو يمسرلا يل ودلا ماعلا

 ِْق طروتم هنأي قشهد ماظن رشايم ريغ اماهنا مهنتي يكريمالا .نايبلا
 نارهط ىلا ةيدؤملا قرطلا عيمج ىلع فرشت هتاوقف , نيتنيهرلا لقن ةيلمع
 نيبو .ةنقرشلا توريبو ةيبرغلا توريب نيب لبسلا ىلع رطيسن يتلا يه
 عاقبلا نيبو.عاقبلاو ليجلا نيبو .لبجلاو توريب:نيبو ؛بودجلاو توريب
 .تاوقلا هذه ةفرعم ريغي لقنلا زجنيب نا يلاتلاب لقعي الف .ةيروبسو

 ىروسلا ماظنلا تاؤق ى وقت ال اطوطخ نيفطاخلل نإ بقارفلل رطخي دق

 نلعتو .نيفطاخلا صاصقب ايموي رذنت قشمد نكلو .اهفشكو اهطبض ىلع
 ؛نئاهرلا ريرحتل لقاعملا ماختقاب دذهتو .نيفوطخملا ناكم فرعت اهنا
 لييق نم كلذ لعفت لهف . نافطاخلا تاكرحت ةقيقد ةبقارم بقارت اهنا دكؤتو

 يف دامرلا ّرذ ليبق نم الا سكعلاب رهاظتلا امو :ةطروتم اهنا ما ؟ ماهيالا
 ؟ نويعلا

 خاليسالا و: ًانيح ةروثلا بوث هدايا ةسيلم باهرالاب نارهط رهج انينعيام

 مظعا ىدحا اهنم فقت يذلا تقولا ف نازتبالا ىلع اهرارصإو .رخآ انيح
 زازتيالل خضارلا :فيلسضلا فقوم  ةدحتملا تاسالولا ملاعلا ِق نتلود

 يه اذاف .:نئاهزلا قالطا يف ةيغر» .ةحلسالا ثدحأب ناريا ديوزت دحرملا
 مايأ لثق ةيكريمألا ةرادالا نلعت ملأ .قارعلا دض برحلا يف فرط .عقاوبا يف
 ؛ نارهط عم ةيزاجتلا اهتاقالع عطقت نل اهنا لئالق

 ىلا ةحاحب اننظن الو .نطنشاو ةنقادصمل رخا كحم ددندحلا لضفلا

 .ةدقادصملا هذه رابتحا

 يناولح دحام

 د 6 ٠١ ناريزخ 11 - ك1 ددعلا - .ةيبرعلا ةيلطلا /1520.



 ارخآ بيف علا لو..ىوت جطيبللا لغا ةيناريالا - تناطيرفلا قاعي
 م »وجمال وج دس <05 اة

 ! ةيناطيردلا غافدلا ةرازول ةعبات تاقربت عب
 ب4 وج عم م  و# وجب وم نجس ان ملا# »<

 طقف تاديدهت «ةيديدحلا ةديبسلا» عيبت 3

 ًاحالس ًاضيا اهعيبت اهنا لب .نارهط ىلا "

 لاؤسلا لعلو .ةيبرح تاينقتو ءاربخو | "/
 نبب ريشملا يساموليدلا عويبسالا شماه ىلع ريبكلا

 ىلمثلا رشتات تيرغرام هجاو يذلا .ندنلو نارهط
 نيب ةجوازملا ةيفيك ف لثمت ةثلاثلا ةيالولا دوعوب
 تاقفضلاو نييساموليدلا درط ربع ,تاقانخلا:
 يف نيعم بوسنم ىلع ظافخلا لالخ نم ةيراجتلا
 حالسلا تادراو نم /ا١٠7٠ نا ًاملع .ةحلسالا ةراحت

 ةموكحلا ةسيئرف .ندتل ريغ محن يناربالا

 «دسلا» رهظمب ىوهظلا ىلع تصرح يتلا ةيناطيربلا
 امك .يناريالا نافوطلا ءاوتحا عيطتسي يذلا
 رارن) يروسلا يباهرألا نافوطلا لبق نم توثحا
 يددللا نافوطلاو ؛(رديح هبا فطن يفسلاو ياوادتم
 ةراغلا يف ةكراشملاو برغلا سلبارط ةرافس قالغا)
 تصرح ١19185(, ليريا / ناسين ١5 يف ايبيل ىلع
 ناقتحالا» سكعني الأ ىلع .لباقملا يف ًاضيا
 ةبحبلستلا تاونقلا ىلع الالظ ,يساموليدلا
 دش ةبعل جرحت مل انه نم .نارهط عم ةحوتفملا

 رتوتلا نا ىتح .اهل موسرملا راطالا ىلع لبحلا
 فدهتست ةطخ جاتن هنا لوقد نم كانهو .جمردملا

 - ناريا» مالم بجخل رابغلا نم ةفيثك ةقبط ةلاها

 موجهلل طيطختلا يف اومهسا نويناطيرب ءاردخ
 ..لشفلا ةلاح يف لئادب اوعضوو ةرصدلا ىلع

 يقارعلا رذحلا نكل
 يناطيردلا  يناريالا ردقلا لطغ

 يناطيربلا  يناربالا ةحلصملا 4 ظ

 اددوروا ةلهؤم ندنل نا لوقت ةرظن هرفحت

 نحلا ءاهننا تر ةداعا يف

 !١؟ 810 ناريّزح 515-75 ددعلا  ةيبرعلا ةفيلطلا_ 7

 رصعلا ةقفص 5 دم ايناظيرت كر 1 ينا ردالا حيلستلا ىتكف م هربأ هب ةدبان وليالا 7 زل راجفنا نم نامود لبق

 ايساموليد ىوتسم طختي مل .,ةيناطيرب تيغ
 لصنقلا بئان ىلع ضبقلا ءاقلا عم

 ندنحل تيدستاو .يمساق يلع :رتسسنام ٍِق يناربالا

 هتمغرا مّن .ةقرسسلا ةمهتب ةمكاخملا ىلا هليحت دق اهنا

 قيقحتلا دعوم قحتسي نا لبق دالبلا ةرداغم ىلع
 ىلع .نارهط ىف ضبقلا يقلإ .ةظحللا هذه ْف .هعم
 ندنل تلاقو .نلياسشن راودإ يناطيربلا يسامونيدلا

 درك ةيلمعلا اوذفن يروثلا سرحلا نم رصانع نا
 ةحبس تركو .يناربالا يساموليدلا لبحرت يلع 8

 نم داعبالا ةحبس ةهجاؤم يف .نارهظ نم داعبالا
 .لعفلا در و لعفلا راطا يف تايلمعلا تحرداو .ندنل

 .ةيلوكوتورب ريغ .ىرخا تارشؤمب نرتقت نل اهنكل
 .ءارمح طوطخ نمض ناريسي لصولاو لصفلا نأكو
 نارهط نيب تاقالعلا مكحت يتلا اهتاذطوطخلا يش

 ةسيساموليدلا ةفيضتلا تناك ناو .:نطنشاوو

 بندا لن نيبو ١5195: ماعلا ذنم امهندب ةعوطقم

 يقئالعلا لكشلا طوقس نم مغرلا ىلع :نارهظو
 ددهو . تاذلاب ماعلا اذه يف داشلا طوقس عم يمسرلا

 نيس تاقالعلا ىلع اضيا :ايلكش بحستت ةلداعملا

 ىلا يناريالا قالزنالا مغر ذإ .نارهطو سيراب
 اهترافس اسنرف قلغت مل .فوشكملا زازتبالاو باهرالا
 يف .اهيق لمعلا ترصق لب .ةيناربالا ةمصاعلا يف
 زواجتي ال مقاط عم .ىندالا دحلا ىلع .ةريخالا ةرتفلا
 - ةنتارنالا ةيصوصخلا ىف نكل .صاخسشسا هنالث

 ١76٠١ ماع ذنم ةمئاق ةيصوصخ يهؤو .ةيناطيربلا
 ناودعلا ةرتف يف مث .نيرشعلا نرقلا فصتنم ىتح
 ريمثت ىلع نافرطلا تآ د .قارعلا ىلع ىنيهمحلا

 تافالخلا نيب لصقلاو لصولا يف .قزاملاو حلاصملا

 أآدبو .اذدحم

 26 - | قلو للا]' ىرلولتا ن4 1815 -



 تاقفص ًاصوصخو .ةيراجتلا تاقالعلاو ةيسايسلا
 ,ةحلسألا

 ةددطفق ..الد ةهزأ

 «تاطقل» تقحالت .يسايسلا لصفلا ىوتسم ىلع

 نم ةريخالاو ةعبارلا ةعفدلا لوصو عم ويرانيسلا
 عوبسالا ,نارهط نم نييناطيربلا نييساموليدلا
 اون ةييارتألا ةميصاعلا قف قيم مث تيحت .يضاملا
 يذلا :يسمار لوب وه .دحاو يناطيرب يسامولبد

 ملعلا تحت .ةراقسلا يف ريفص بتكم نم لمعي
 ندنل تلحر ,لثملاب ةلماعملا نمضو .يديوسلا
 ىلع ءاقبالاب تيلاطو .نييناريالا نييسامولبدلا
 .ايناطيرب ُِق هدلب حلاصم ةئاعرل دحاو يسامولبد

 .هتيبترو همسا ديدحت مق ماظنل ةكرات

 نيب ةيسايس ةمزا ,سيياقملا لك فو :اذإ اهنا
 سكعي ال رومالا رهاوظ نكل .ةيرشتاتلاو ةينيمخلا
 صرخ اهلزتخي ةقيقحلا هذهو .اهنطاوي ةقيقح
 يتلا ةعيطقلا ةرذاحم ىلع يناريا  يناطيرب كرتشم

 يرفيج .ايناطيرب ةيجراخ ريزو زفح رمحا طخ يه
 ماظن ىلا ؛:ةحلاصمو ةنداهم» باتك هيجوت ىلع ,واه
 وينوي / ناريزح 5١ دحالا موي رركو داع مث .مق
 حتف لجأ نم ةحناس لارَت ام ةصرفلا» نا يضاملا

 ةيناردا تانامضب بلاطو .نيدلبلا نيد ديدج راوح
 ال ةنخاسلا تابهلا نا تياثلاو .٠ثدح ام راركت عنمل
  يناريالا لماعتلا يف ةدراب قئاقح يفخت

 ناشب اهتباوث ف ندنل رارمتسا اهزرباو .يناطيربلا
 معد لالخ نم .يبرعلا جيلخلا يف ةرئادلا برحلا
 رقمو . جراخلا يف ناريا اهدمتعت حلستلل ةكيش مها

 111 41 نخلق خان خلنا -

 يلعف زايحنا ..يظفل دايح ا رشتاث

 :«تيرتس ايروتكف 4١ وهو .ادج فورغم ةكبشلا
 اهتحلسا نم ةناملاب ٠7” ةسس ناردأ ىرتشت ثدح

 رابك نم ةئام وحن رارمتساب هيف دجاوتيو .اهرئاخذو
 يندم يز يف نولصي نيذلا نييناريالا نييركسعلا
 نودٍميو .ندفل بلق يهو .ايروتكف ةحاس ىلا
 .ةيلودلا حالبسلا تانقام هاجتا يف اهنم مهكابش

 لعج ف نارهط وا ندنل نم يأل ةحلصم ال انه نم
 يكل رمحالا طخلا زواحتت «ةسساموليدلا تاقاتحلا

 يف ىضملا ىلع دات قفاوت وه يذلا .ثفمعلا سمت

 ديدست ىلع ناهر نمض نم .قارعلا دص برحلا

 ,بابلا تلفقا ينلا .دادغب عم ةميدق تاباسح

 ىلا اهتيهش ماما .ةتحب ةيموقو ةينطو بابسال
 ندنل نيب لئامتلا نع الضف .راثثتسالاو رامثتسالا
 تسيلو .ةيلودلا ةسايسلا اياضق ىف نطنشاوو
 حها ىذدحا انمريا دق نارهطو ندنل نوكت نا ةقرافم

 راجفنا نم نيموي لبق امهنيب ةيراجتلا تاقفصلا
 لصنقلا ىلع ضيقلا وه .امهنيي ةيساموليدلا ةمزالا
 .يمساق ىلع .رتسمنام ىف

 ةعيلطلاب ىلا لقن «ندنل يف يبرع يسامولبد

 رابغ عطقو .اييرح اداتع مضت ةقفصلا نا :ةيبرعلا

 داعو .حيراوص هيجوت ماظنو «نتفيشت» تابابدل
 يريت سقلا فطخ ةيلمع نا ىلا ةركاذلاب يسامولبدلا
 .توريب ىلا ةيناكيلكنالا ةسينكلا ثوعيم .تيو
 نئاهرلا ذاقنا ىلغ لمعلا ةمهم هبي تطينا .يذلاو

 نييناطيربلا اصوصخ .توريب يف نييبرغلا
 تاققفص لوصف نم لصف ىوس تسيل .نييكريمالاو
 .ةيندنللا ةانقلا ريع نارهط ىلا لصي يذلا حالسلا
 نم عونو طغض ةقرو راطالا اذه يف .تيو يريخو
 نيب ةحلسا تاقفص لسلسم يف ةيلاملا ةلافكلا
 يساموليدلا دوعبو .«تئنرتس عتنوأد ١٠د و نارامح

 ندنل نا لوقيو ؛تيغ  ناريا» ىلا ةركاذلاب يبرعلا

 ,يكريمالا ةقفصلا قسنم نيب ةمواسملا ةحاس تناك
 يأ .اهيف «يليئارسالا» بارعلاو :دروكيس راشتير
 هتبعل يذلا رودلا دراطيو .يدورمن بوقعي
 اهب اذاف .هتافصاوم لك ىف :ةيناطيربدلا ةمصاعلا
 ةيناريالا ةيناودعلا دفر ةكبش يف يساسا طيخ
 نم ؛ةيونلمو ةجرعتم تاونق ربعو توملا لئاسوب
 اهناي مهتت دق يتلا تاموكحلل ةيامحلا ريفوت اهفاش
 .نييباهرالا حيلست نع ةلوؤسم

 نارباط ةبدج يلع ندنل
 ننيج» ليلد هلوقبي ام ىلا انيغصا اذإو

 لوح 131417 عيبر ددع  يناطيربلا يركسعلا
 .حالسلا ةيضق ىف ىناربالا - ىناطيربلا لصاوتلا
 لدابتملا ليحرتلا ةيحرسم نا نم اندكأتل
 دقو .ةقدلا ةديدش تايطعم يفخت نييسامولبدلل
 يناريالا دادعتسالا تايرجم يف ريثأت اهل نوكي
 اوراتخي مل نويناريالاو .برعلا طش يف رخا راحتنال
 مهتطشنا يف ةيزكرملا ةقلحلا نوكت يكل .ًاتبع ندنل
 ىف ةربخ رثكالا اهنوك ىلا ةفاضا يهف .ةيحيلستلا
 دحباو ىوقلم دعو نم رثكا لالخ نم .ةيقرشتا ةلابنملا
 فراصملا مها نم ددعل ركارم مضت .هتاقحلمو

 ةيروطاربمالا» عم اهلماعت يف ةقيرعلا ةيناطيرملا
 .:ةيناطيريلا ةيروطاريمألا» مايا ذنمو .:ةيسرافلا
 روعئاتسو لانويشانرتنا زيلكراي كودي اهئنيبو
 ةيديلقتلا اهتيرسي ةفورعم فراصم يهو .درتراشت
 ءانضيا ندنل فو .بوتكملا ريغ دهعتلل اهمارتحابو
 نيماتلل هزديول» ةكرش ركرمو ةيناريا فراصمل عورف
 .ملاعلا ف ىربكلا حالسلا ةراجت تاكرشو

 يتلا نطنشاوو .ةيكريما ةيسيئرلا بابسالا نكل
 تاموقم لكب هندفرو يناريالا نوادعلا تدقوا
 رودلل ننسملا لكشلا اذه ءارو تناك ةقرحملا
 لبقو .قارعلا ىلع .برحلا يف فوشكملا يناطيربلا
 ,ةريخالا ةرصبلا كراعم دعب ًاديدحتو .رهشا ةثالث
 تاقرع رساب ديسلا لاق تاءاليركلا لسلسمو
 ماع ذنم هنا سيراب يف شيعت ةينانبل ةيصخشل
 ةقطنم لالتحال نوططخد نويناريالاو 6
 يف نومهسي  نويناطيرب ءاربخ ةمثو .ةرصبلا
 ةينالمعلا تامدخلا اومدق مهنا امك .ططخلا عضو
 .ةاشملا برح ليعفت لجأ نم يروثلا سرحلل ةمزاللا
 ةدعاسمب امئادو :نييناريالا نا رامع وبا ركذو
 لاح يف .ةيناديم لئادب ةلمج اوعضو .نييناطيربلا
 وحن مدقتلا .لئادبلا هذه نم .ةرصبلا تصعتسا
 رصق مأ ءانيمو وافقلا ةريزج هبشو ةنيدملا بونج
 لافقاو .قارعلا نع تيوكلا لصف مث .ريبزلاو
 ةطخلا تاسمل لمتكت الو نيدلبلا نبب يربلا نايرشلا

 .اهلالتحاو تيوكلا لامش هاجتا يف ةزفقلا نود نم
 لوقح» مساب ةفورعم ةيطفن لوقح نع ةرابع يهو
 تالابخلا باحصا ىلالملا اهحشر يتلا ؛نيطيابلا

 ل ناطيتسا ةطقن ىلا لوحتت يكل «ةقراخلا»
 .«ةيمطافلا» اهمسا ,«ةيمالسا ةيروهمج»

 ىلا اهموي تدنتسا ينيطسلفلا دئاقلا تامولعم
 ةلسلس اهتيقادصم نع تفشك ةقثوم تايطعم
 ,ةهبجلا نم يبونجلا عطاقلا يف ةيناريالا تايلمعلا

 لضفي سيباوك ىلا تلوحت ةينيمخلا مالحالا نكل
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 امو .ؤفكلا يقارعلا طيطختلاو تاذوخلاو عوردلا
 يف يناطيربلا رودلا وه رامع ونا ةتفل نم انينعب

 ماهسالا درجم زواجتي يذلا ,ةيناريالا توملا ةشرو
 ةلماكلا ةكارشلا ىلا ةلاكؤلا وا فارشالا.فا
 ةقانحلا ةشاشه ؛حضفي» يذلا رمالا :تافصاوملا

 لوح قمعلا يف مهافت ىلع ادكؤم ,ةيساموليدلا
 :قارعلا ىلع ناودعلا اهنمو ,ةيساسالا اياضقلا
 تناك انه نم .تاردخلاو تاودالاو ططخلاب هدفرو

 «ىمدلا حرسم» تبغ  ناربا تاونس ىف ندنل

 سرفو ةنياهص نم لظلا ةرسامسل يساسالا
 ءالمعو تامولعمو حالس راجتو نييكريما تالارنجو
 رظحلا نيئاوق لك نم نيبراه .اهيف اوقتلا .نيجودزم
 اهققش نم اضعب اولوحو .يبوروالا  يكريمالا
 يعولا برع ىلع ةرماؤملل روحج ىلا اهقدانفو
 لمتكت مل يتلا تيغ - ناريا تالجس يفو .يموقلا

 ةرشقلا نع الا فشكي مل .ىرحأالاب وا .الصف
 رادجلا ةباثمب .لاح يآب ,يهو ,اهنم ةيجراخلا
 ةيندنل ةظحل .لازلزلا لقتعي يذلا يجراخلا
 اهيف ىقتلا يتلا ةظحللا اهنا .اهلوقعم ال ىف ؛ةديرخ»

 .رافيئايروغ ليمعلاب ءيحميك ديفيد ينويهصلا
 ءامترو :نارهط يف ةساسحلا ةزهجالا لك نم برقملا
 يا يسلا) ةبزكرملا تارداخملا ةلاكو نم ءالمع عم

 ينومالاف ءىناوم نم روطقملا حالسلا رازاب (يأ
 تاراظم وا سابع ردنب ىلا تاليإو ةنوبشلو
 ةماوكلا هذهو .يناريالا لخادلاو ةمصاعلا
 ىناربالا ناودعلا ةيادب ذنم ترمتسا ةيناطيربلا

 نيب برحلا يف دايحلا» اهناونع ةرييك ةطفاي تحت
 يف كلذ ىلا رشتاث تيرغرام تحملآ امك :«نارياو دادغب
 ةمث ناك سلمالا ؛دادحلا» اذه مسسآبو .ةرم نم رثكا
 ءارغالا فورظ لكل زيفحتو لصاوتم يمسر عيجشت
 ددرتت ال يكل :ةيمسرلا هيش وا ةصاخلا تاكرشلل
 ؛4) يناريالا حيلستلا بتكم تابلط ليجآت يف ةظحل
 عقدلا تابطم زواجتو ؛(ندنل  ايروتكف ةحاس
 «يدايحلا» راظالا اذه قا ٍتادشئسلا قاقحتساو

 «سليس يرتليم لانويشانرتنا» ةكرش تجرد : :الثم

 لابقتسا ىلع . عافدلا ةرازول ةعبات يهو :ةيناطيربلا
 تامهم ىف ندنل ىلا لصت ةشاربا ةيمسر تاثعب

 .رئاخذو ةحلسا ءارشل حئاولب ةدوزمو .ةددحم

 ةيحجراخلا نع ردصت ةيمسر تانايب تئاكو

 نم :ةيناريالا بونذلا ةحفص ؛ضيبت» ةيناطيربلا
 رما تسرد ةيناربالا تاثعبلا» نا ركذت ىواتف لالخ
 دوعت يتلا (تاعدوتسمو تاجاراك) بئارملا حالصا
 دوقولا هذه نا ةقيقحلا نكل ./يناريالا شيجلا ىلا
 تناكو .ىل والا ناودعلا ةرارش ذنم عطقنت مل يتلا

 - ةيناريالا «نتفيشت» تابابدل رايغ عطق نع ثحبت
 ةدتعاو رئاخذ نع ًالضف - يناطيرب عنص نم
 ةعاضمنلا لقنت تناكو .تارادار ةموظنمو

 ةيركسعلا دعاوقلا ىدحا ىلا ةيناطيربلا
 .ناريا ىلا نحشت مث :ةيداحتالا ايناملا يف ةيناطيردلا

 ينطعوتلا عقلا راوغتسا
 تاقفص يف ازورب رثكالا بناجلا نا تفاللاو

 عم طقف ةريشابم متي ال ندنل ربع يناريالا حالسلا

 حالسلا تايفام نم ديدعلا عم لب .نييناطيربلا
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 طغض ةقرو هفاطتخا : تيو يريد

 ىتح .نارهطل ترفو .ةيبرع تايفام اهنيبو .ةيلودلا
 نمو .نييناريالا ىلع روظحم هعيب نا ليق ام لك :نآلا
 صيلقتلا لظ ُِق ىتح ةطشانلا ةئوابفاملا دوجولا

 ددعتس ينارسالا ٠ .ةيسامولبدلا تاثعبلل سوردملا

 لوقت امك .«ةنيمث ةطق» ىلا لوحت يذلا .ولئاينا
 رحاهملا اذه نا فورعملاو .«تسسموتوكدالا:

  فآ, تارئاطل رابغ عطق ةينيمخلل ٌرفو يناربالا

 ,اهتاذ ةدكرتمالا ةدنرحتلا , نزاخم نم ةيكريمالا ١

 شماه ىلع ددرتو .«كواه يتيك» خيراوص نع ًالضف
 نا نارهطو ندنل نيد نهارلا يساموليدلا جيجضلا

  ةيناريالا ةمزالا عوبسا يف تمربا ةمخض ةقفص
 ةدتعأو تابابدو خيراوص تلمشو .ةيناطيربلا
 تطغض . ملم ١5 ررتواه عفادم نع الضف .ةفلتخم

 ءاهنلع لوصخلل ةيسلطالا لودلا ىدحا ىدل نددل

 .نييناربالا ىلالملا حاحلا دنغ الوزن

 بوسدملا نا حضتي :ةيمقرلا ةءارقلل ةلواحم يفو
 ةبتع سمالب :نارهطو ندنل نبي تاقفصلل ىلاملا
 ةيبلاغ يطغيو .ماعلا يف رالود تارايلم ةثالثلا
 نكت ملو .ينقتلاو روطتملا يناريالا حالسلا

 بلغا يف تلفح دقف .«السعو انمس» امئاد تاقفصلا

 رخآو .ةفوشكملا ةرسمسلاو لايتحالاب نايحالا
 ماهنب يناريالا رجاهملا ؛ةطرو, ةقطانلا تاندعلا

 .تارباخم زاهج نم رثكا اهيف علض يذلا .يموجن

 - فأ١ تارئاط عطقو تارايسلا رايغ عطق تلوحتو
 حالسلا رجات يوري امك ,بالكلل اعط ىلا ه

 1 . ديفن دكام دلاريج يناظيربلا

 قيوسنل اذإ يناريا  يناطيرب مويتروسنوك
 حاتفملا ١ قسنل ًاعبت ةنايصلا شرو خيلستو حالسلا
 يف ةيركسع ةينحت ىتيل ءاسرا ةطخ نمض: .« ديلا يف

 مثالا ةروطخ ىل مع ةلال دلل هتاذ يف فاك اذهو .ناريا

 عم مثا هنا اصوصخ . يىلالملا مكح عم يناطيربلا

 بولسالا اذهل ةيلدجلا ةطحملاو .رارصالا ىلع قيس
 نم ةيناطيردلا نبعلا رارمحا ,ةحلصملا جاوُر» ُّق

 نمآلا موهفم عم ضقانتي ال ناك يبرحلا بسدوف نود

 ادعام يف .ةحوبستلا ةبارفاع نشر لع يقوموا

 مالكلا يف مه نم مه زيلكنألاو .ةيظفل تايلكش

 وه نوداراك دروللا نا فرعت نا يفكي .يساموليدلا
 نيرشت 1"<) 745 رارقلل ةمهبملا ةغيصلا كلت عضاو

 قيرعتلا ؛لا١ ةيعل ثيح /١951( ريمفون / يناثلا
 قلجي نا بحي ةلتحم ضرا نيد دودحلا طقست

 مسرب ةأجف حيصت ةلتحم ريغ ضرأو اهنع لتحملا
 .ةحابشسمو ن تا لالتحا

 طقف فدهتسي هل يناطيربلا يساموليدلا نكل

 يف ةيتايفوسلا تياوتلا اًضنا لب :ةيبرعلا قوقحلا

 راسم ُْق ةظحل نارهطؤو . قوقحلا هذه نع عافدلا

 يف ؛ةدوعلا نم ديالو .ةيتايفوس  ةيئاطيرب ةهجاوم
 تسودرف نيسح لارتنجلا تاقارتعا ىلا قايسلا اذه
 18 يف نارامج نجس يف بيذعتو لاقتعا دعب فوت)
 هاسشلا نمز .هتاقالع مسرد ثيح (يضاملا قيام / رابأ

 نم يتانفوبسلا داحتالاو ايناطيربب ةروثلا تابادبو

 عارصلا اهشماه ىلع رهظيو .ةجودزم ةبعل لالخ
 يف كشالو. يثاريالا بدلا دلج ىلع ندنلو وكسوم نيب
 ,ةلفقملا ةشاردالا نذالا» ءارو ةيخيراتلا ةكرتلا نا

 تسودرف لارذجلا نا ريتملاو .يتايفوسلا راجلا هاجت
 تر :نيكشتيز وم ريمي دالق بره نم ةرتف دعب لقتعا

 ,نارهط يف ةيتايقويسلا تارباخملا بتكم ريدم

 نييرس ءالمعل ءامسا» ةرابضا اةلماح .ايناطيرب

 لب نوفلا ىلع لقتعي مل تسودرفو ..نيتجودزسمو
 ةيكريمالاو ةبناردالا تارباخملا لبق نم ؛ فظو»
 يضق .هكالهتسا ةيلمع تمت ةظحلو .ةيناطيرتلاو

 ,هنلع

 تاقالعلا يف نوري ال نيذلا نييتامغاربلا ضعب

 .اهعاونا ةفاكي .تالدابمو ماقرا ىوس لودلا نيب
 ماظنلا ةارادم ىلع ةصيئرح ندفشل نا نولوقب

 ةرئف لجأ نم لب :برحلا بمسي طقف سيل :يناريآلا
 قيرفلا نوكت دق اهنا نومعريو .برحلا دعب ام
 دوقعلا عازتنال انادعتسا رثكالا يبؤوروالا

 .رامعالا ةداعإو ءانبلا ةلحرم يف ةيرامثتسالا

 .ةياتك .تعطق دق ةيئارنا ادوعو نا نوددريو
 هنيودت ىرج دوعولا ضعيو .ةينئاطيربلا ةموكحلل
 ةيروهمجلا» راعش لمحي يمسر فرو ىلع
 .«ةيمالسالا

 ريغ يه .مدلاب متت يتلا رئافدلا تاباسح نكل
 .ةيعضلا ةلمعلاب متت يتلا ةيرتفدلا تاباسحلا
 فالخلا نمكم انهو .تاقفصلاو تالومعلل ةجيتن

 نييلودلا مهئاقدضأاو عدلا برخع» نيد يردجلا
 بيبا لتو ندنل نيب ةيفرصملا تاباسحلا ةكارشو
 جيجض ءارو ؛ةرسامسلا» ىراوتي ام ًابلاغو .اهريغو
 نم بورهلل قافنالا نورفحي وا.تابسانملا مالك
 دعت مل .ةظحللا ىتحو .محرت ال ينلا تاقاقحتسالا

 تاقفص يفخت يتلا ةيساموليدلا «/تاقانخلا» يلطنت
 .راعلاو مثالا

 حابصلا ريشم

 28 1 نوت ننال خخ



 تايقوسلل فوشتابروع

 ةسقن ريبغتي آديب نا انم لك ىلع

 اولا و

 ا رس ووو»»

 ا

 يدحسلا ديعس .د.1 نيلزب

 يف ةيداغ انموي نجل ناويزه ١> جالا
 ةريسم مومعو ثيدحلا يتايفوسلا خيراتلا
 ليئاخيم .ةيبوروالا ةيكارتسثالا

 .عساو وحن ىلعو .ةرم لوأل قبط فوسشتايروغ
 ٍ ةيعامتجالا ةيطارقميدلا ْق هتاروصت نم ًايناج
 ردخا .ةسباحتنا ةقطنم فالأ ةثالت نم رثكا كانه

 ةيرحلا بيرجتل ةقصنم ”١ ىلع ديزي اماهنم

 ف مهييودنم نينطاوملا رايتخا يف ةردتدجلا
 عيدسوم دعب ندملاو قطانملا سلاجم ,«تاتايفوس»

 ءاضعالا ريغ .ىلوا ةجردب .اهلومشو حيشرنلا ةيرح
 هتاز تقولا قو .يتايفوسلا يعودشلا بزحلا ىف و

 لفك امي ًاقيقد ًادادعا ىيرسلا عارتقالا زكارم تدعا
 ءامسالا باختنا وا بطش ةيرح نطاوملا ةسرامم
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 ةرهلا تاباقتن لا اوي رح تيينوسلا
 دفعت 7: يب

 اهيف نفعلا ومني
 نيماعلا ىدم ىلع هليثمتب ةريدج اهاري ينلا
 ماقننا وا تاقيباضم ىلا ضرعتلا نود .نبليقملا

 اهتازايتماو اهيصنم مادختسا ءىست يتلا رصانعلا
 ليبق لاحلا هيلع تناك امك ةيتايقوسلا ةايحلا يف
 بزحلا ةدايق فوشتابروغ ملست امدنع ١19/5 راذآ
 .نيلمركلا ىف ةلودلاو

 يتايفوسلا نويزفلتلا لقن هسفن مويلا ءاسم
 ةيكارتشالا نادلبلا يف نويرفلتلا تاطحم رئاسو
 نيب ترج يتلا تاشقانملاو راوحلا عئاقو .ةفيلحلا
 يف اسيار هتلدقع هبحاصت فوشقايروغ ليئاخيم
 ةمصاعلا نم ةسماخلا تاباختنالا ةقطنم
 وكسوم يلاها نم نيبخانلا ةرهمج نيبو ةيتايفوسلا
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 اذه لثم .نيدمتعملا بناجالا نيلسارملا ضعبو
 ةدايقلا نيب ةقالعلا يف ريظن هل سيل ديلقتلا
 ةلودلا سسؤم ليخر ذنم .نينطاوملاو ةيتايفوسلا
 لواح دقو .تانيرشعلا يف نينيل ةيتايفوسلا

 د ملف همكح ةليط هتسرامم فوشتورخ

 انتالكشم هجاون نا انبلع
 نورت الا» الئاق فوشتابر وغ بطاخي نينطاوملا دحأ
 نع ثيدحلاب ةريخالا ةنؤآلا يف غلابن اننا
 هنم ضرغلا نا لاؤسلا اذه ىحود دق /؟تالكشملا

 مئادلا فوشتابروغ يدصت نم تايفوسلا رمذت
 ةقيقحلا نكل .اهريغو ةسايسلاو داصتقالا تالكشمل
 امنا هلؤاست نم يتايفوسلا نطاوملا ةياغ نا دكؤت

 نوريثكلا هاريامل ماعلا ريتركسلا ةيانع تفل يف نمكن
 لاعفالا بايغو ؛:تاحاجنلاو جئاتنلا يف امادعنا

 ليئاخيم .يتايفوسلا عمتجملا ةريسم يف ةرثؤملا
 لوقيل طيسبلا وكسوم نبا ىلا تفتدلد فوشتابروغ
 نا انيلع نا . همئاق ةقيقح هذه معن» ةطيسب تاملكي هل

 .انحايترا زيثت الو انهباجت ىتلا تالكشملا نع ثدحتن
 يف ةفيظعلا ايازملا لامها ىنعي ال تالكشملا نع ثيدحلا
 :عيضلا عمم هةدنك عدم اهلوذ خلا ةيعاروكالا ةةقلون
 .ةيولطملا .ةعرسلاب ىذاصتقالا ضوهنلا ةيلمع كيرحت
 لح نم انل دبالو .يه امك تالكشملا ةهجاوم انيلعو
 قيدقحتو ," ٠٠ ىاع ةياهت لبق ًالثم نكسلا .ةلكشم

 سمخلا تاوتسلا لالخ ةيقيقحلا ةيداصتقالا ةيمنتلا

 بحي تالكشملا نم اموت كانه نا .هليقملا ةرتشع

 نيسحت لاثملا لييس ىلعو ءادغ ال مويلا اهل ىدصتلا

 :/ةيئاذعلا ناولاب ناكسلا خيومت

 يار نع لاسي رخآ نطاوم .رمتسي راوحلا
 ةلجم اهترشن ةيداصتقا ةجلاعم لوح فوشتابروغ
 .ماعلا اذه نم سداسلا اهددع ف ةيلاريبللا ريم قون

 اهترج عم هبا حوضو لكي بيجي ينايفوسلا ميعزلا
 يتايفوسلا يداصتقالا عضولا ليلحتب قلعنملا
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 1341-13 قاريوع. اه ب54 يعقد ةيبرعلا ةفيلطلا



 تافصوو تاحرتقملا عم سيل هنكل ٠ .ةيزكرملا ةنحلل حج

 .رخآلا اهنرج يف ريم فون ةسارد اهمدقت ينلا لولحلا
 يتايفوسلا عمتجملا يف ةلاطب دوجوب لبقن نل اتنا» ذإ
 .«قزأملا نم جورخلل قيرطك وسأ

 هينطاوم عم فوشتابروغ ليئاخيم كرتنلو
 ْق اهحرط دادزد ينلا ةريدكلا تالؤاستلا ىلا دوعنو

 اهسملن ينلاو .مايألا هذه يكارتشالا ركسعملا مومع

 يتايفوسلا ميعزلا اهيلع مدقي ةئيرج ةوطخ لك دنع
 ةمقل يقيقحلا ىدملا وه ام : ةيعقاولا هدالب ةايح يف

 ؟ ةنهارلا ةريسملا ف ةيفوشتابروغلا ديدحتلا

 فوشتابروغ عيطتسي له : كلذك رخا لؤواست

 ؟ ةبجراخلاو ةيلخادلا بعاصملاب

 اذلوذلا ريد قف ءام ةرطف

 ليئاخيم ؤويَت ىلع ترم روهش ةعضبو ناتيس

 داحتالا يف لؤالا ةدايقلا عقوم فوشتابروغ

 لظ كلذ عم هنكل ًاقح ريثكلا ثدح دقل يتايفوسلا

 راعش تحتف .يسورلا افلوقلا رهن يف ءام هرطقك

 ةموكحلا ءاضعا نم 7/٠١ لديتيسا رداكلا ليديت

 56 ب حيبطا امك : دوؤسم ١١١ مهددعو ةيتادفوسلا

 داسحتالا ضرعو لوط ىلع يبرح لوؤسم فلآ
 يف فوشتابروغلا جهنلا ودقتنم لوقي .يتايفوسلا
 هتنهارم لماك عضي هنا ةفيلحلا ةيكارتشالا نادلبلا

 يعامتجالا روطتلا ةيلمع يف ةيتاذلا لماوعلا ىلع

 طورشلاو فورظلا فاك وحن ىلع ءردقدب ال هناو

 راظتنالا نولضفد كلذلو . ةدلمعلا هذهل ةبعوضوملا

 تقو يضمي نل هنا لوقلا يف نوددرتي الو ثيرتلاو
 مالحا اًنيشف ًائثيش فوشتايروغ ململب ىتح ليوط

 .حاتفنالا ماهوأو بقتل ١ يآ «اكب ورتس يرسدلا»

 مجح ةهجل حلا ضعب نودقتنملا ءالؤه كلمب دق
 داحتالاك اهلمكأب ةراق نوكي داكب دلب يف تالكشملا

 يعامتجاو يموق نيوكت ءازإو .يتايفوسلا
 تاجرد يف نيايتمو .كباشتم دقعم يفاقتو يداصتقاو

 هسفن فوشتايروغ .يتايفوسلا عمتجملاك روطتلا
 لوقب هدجنت كلذل .تاضارتعالا هذه لثمل اكردم ودبب

 اهتدناسم حوضوب رهظت ةليغشلا عم يناءاقل نا»

 لحجر ةفقو فقد نعشلا نا .رييغتلا ةيلمعل ةمراصلا

 نإ لوقي نم كانه نآف كلذ عمو .رييغتلا فلخ دحاو

 نيذلا ءالؤه نآو :قوف نم الوا أدبي نا بجي رييغتلا
 :مهسفنا 4 ءيش لكاريجفت :نوديري :قوف نودغقب
 ع اهنا 0 : ةعوجلا ةداح ةيفطاعي خرصن انو

 مك مع عمم ًامجسشمو اقدام

 ةيرحت لوا ءدب ةباغلو 2 راذا نم

 ام :ء981١ ناريزح ْق قاطنلا ةفبساو ةنطارقمبد

 ؟ فوشتايروغ جمانرب نم ققحت يذلا

 يتايفوسلا تايلبقتسملا ملاع فيشوتبب روغيد

 عمتجم يف ليغش نويلم ١١١ كانه نا لوقد ريهشلا

 نيرشع براقي ام ناو .نطاوم نويلم 58٠ مضي
 :ةيجاتنا ال .تاسسؤم ىلع نوعروم مهنم انويلم
 .ةلئاه ةيعامتجا تازايتما كلذ عم نوكلمي مهنكلو

 يف يليفطلا شيجلا لكشي ءالؤه فصن نا فيضيو
 نا لوقلا نكمي ماع هجوبو .يتايفوسلا داصتقالا
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 راشتنا عم دارطضأب تعفترا دق ةشيعملا فيلاكت
 ا قوسلاو تاطساولاو ةضياقملا تاقالع

 ام يا .لدور + ةغلابلا روجالا تالدعم نأب ًاملع

 سمخ ذنم عفترت مل .ايرهش ارالود ١5١ زواجتي ال
 اهريغ ىرخاو قئاقحلا هذه نا .لقالا ىلغ تاونس

 يىداصتقالا دوكرلا ةرهاظ ىلا ةياهنلا ىف تداق

 دوكر عم اهرودب ةمجسنم تناك يتلا يعامتجالاو
 أدب امدنعو .ةلودلاو بزحلا يف ةيسايسلا ةينبلا
 يف ؛اكيورتس يربلا» جمانرب فوشتابروغ
 ةهباجملا ةسايس ينبت هيلع ناك ةيسأرلا تاسسؤملا
 ,ةيمويلا ةايحلا ىف ةيعقاولا تالكشملل ةحيرصلا

 «يوعللا هسوماق ةوسق حوضوب هسكعت ام اذهو

 تاحبرصتلا ُِق وا .ةيجمانربلا بطخلا ُْق عاوس

 لامعتسا ىلع ارهاظ ًاحاحلا دحن اننا .ةلجترملا
 عءوبسو .ةوشرلاو :ليسكلا : لثم تارانعو تاملك

 داصتقالاو ,ةءافكاللاو .يفيظولا بصنملا لالغتسا

 نطاوم صخشُي وهو .نوطبلا ىلع فحزلاو .لهرتملا
 .ةنهارلا ةيتايقوسلا ةابحلا ُِق فعضلاو للخلا

 حتاضلا نهزلا ضيومن
 نمزلا نع ضيوعتلا ىلا فوشتابروغ قوش

 ىلا ليمي هلعجت رييدغتلا رطاخم هكاردإو .عئاضلا

 لئاسؤ ىلا ءوجللا ىلاو ةيديدهتلا ةردنلا نم لدلقتلا

 .ةنهارلا تالكشملا ناشي ريوثتلاو عافقالا

 .اهرواجتو اهتجلاعمل ةحلملا ةيتايحلا ةرورضلاو
 تقو يأ نم رثكا ةجاحب اننا» لوقي هدجن اذكهو
 نكمي ةيواز لك ةءاضال يقكي يذلا رونلا ىلا ىضم

 .«اهيف ومني نا نفعلل
 ىلا دعب. لصي نل يتايفوسلا ميعزلا نا حيحضو

 هتيطاخم يف يكشتلا ةنحش فقو لفكي يذلا حاجنلا
 يتلا تاملكلا نا لوقلا نكمي هنا الا ؛ددالب ينطاوم
 اهيا دمصأ , ةددعتملا هتالوج لالخ ءالؤه نع تردص
 دق ؛ةبحضتلا لصاوتو دمصت نأ كوجرن ٠ قيفرلا

 لالخ ققحت امم ةيمها رثكأو لب اماه ادناح لكشت

 ديعص ىلع ٠ نمزلا رمع نم ادح ةريصقلا ةرتفلا هذه

 فوشتابروغ ةدايق نيب ةقالعلا قدصو ةرارح
 .هيروهاعجو

 ف قوفت الامآ فوشتائبروغ ديشي رمالا اذه ىلع
 ىدم ىلع سورلا ةرصصايقلا روصق اهتبيهو اهتناكم
 ىلوالا اهتارمت سمل ابعص سيلو .ةمرضنملا نورقلا
 هنا .يتايفوسلا ناسنالل ةديدجلا ةايحلا رهاظم يف

 حراسمو اذكه نوكي ال اذاملو .اهنع ثدحتلا
 ,ةيتامنيسلا ضرعلا رود نع كيهان .وكسوم
 اوناك نم لامعا ضرعت .بنكلا عيب تابنكمو
 ةايحلا يف وباتلا تاعادباو ؛جراوحلا» ب نيموسوم
 هنا .ةيرذلا انتوق برغلا ىشخي ال» ؟ ةيتايفوسلا
 اذكه ءانعمتجم يف ةيطارقميدلا نم ققحتملا ىشحي
 نوكت دقو .حوضوو مزح لكب فوشتابروغ لوقي
 يف ماه عيرست لماع ١11/81 ناريزح تاباختنا ةبرجت
 يداصتقالا مدقتلا ةيلمع تالبكم كاردا
 نا :ةيتايفوسلا ةيكارتشالا ةبرجتلا يف يعامتجالاو

 داحتالا يدنك نوكي ال نيلمركلا ميعزل خيراتلا بتك
 !! يتايفوسلا

 مدطولا ري رخخلا
 ناريا ريرهخل

 ١98١. ناريزح ٠١ ذنم .ماع لك يف امك

 سيراب اهنمو ,ملاعلا مصاوع بلغا تدهش
 0 4 . 3 ليا 1غ

 تحت نم اوحرح نيذلا :نييتناربالا فقالا ( لب

 ..كانه نورهاظتيو .اده ن وعمجتي .مهيدالج طايس
 نافحلا لبقاهوشاع يتلا بعرلا صصق نووري

 يكد نم ىلع الوصف ىلاوتنت تلاز ام يتلاو .مهدولجي

 مهدالب يق
 مهتمظنمو ,:نويناريالا راتخا ,سيراب يف

 نوؤكتل .ةيسنرفلا ةمصاعلا حسا لمحت .ةعساتلا

 مزعلا ديدجتو ؛,مهدالب ةنحمب ريكذتلل مهعمجت ناكم
 ةحازإ لجأ نم لئاسولا لكي لمعلا ةلصاوم ىلع

 :مهنظو ءانبا نع سوباكلا
 امك ؛سيراب حرسم يف افيثك روضحلا ناك

 ناردجو ورتملا تاطحم يف ترتشتنا يتلا تاقصلملا

 ةدسنرفلا ةمصاعلا ناكس ركذت .ةماعلا نكامالا
 ينيمخ اهمسق يذلا ناريا بوعش ةاسآامب اهيدصاقو

 دض ناودعلل ادوقو تمي مل نم : هتافاحو ..ربقلا نيب
 يف ةرشتنملا ن وجسلا يف طايسلا تحت عزاني .قارعلا

 .اهضرعو ناريا لاوط

 يطو يرحل لئدح
 نم انقفارم لاق .. سامحلا العو ,فاتهلا علدنا

 عاونا فصو يف بهسا دق ناك نا دعب .نيدهاجملا

 :ينيمخ ماظن دب ىلع هنطو ءانيبا داقلي يذلا فسعلا

 نل انمرع .ملاعلل هدنكات ديدرن امل رخآلا هحولا اذه»

 .«ةلاحم ال بهاذ دالحلاو . نيلب

 ليكشت مودلا ىوجر دوعيسم ديبسلا نلعا دقل

 علبآ دقو .ناربا ريرحتل ينطولا ريرحتلا شيج

 وضع يودهم نيسح دنسلا :نآلا .كلذب روضحلا

 ولتي وهو قلخ يدهاجم ةمظنمل ةيزكرملا ةنجللا
 لدكشت نع نالعالا نا .نيعمتجملا ىلا يوحر ةلاسر

 ةمواقملا لمع يف :كشال .ةيعون ةلقن :شيجلا

 ؟ ينيمخ ماظن دض ةحلسملا

 يركسعلا لمعلا طمن ف رييغت كلذ عبتي له

 برك حلسملا حافكلا بولسآب رمتسنس . 0
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 ديدجلا شيجلا ةاوئ ناريا نم نيرافلا شيجلا طابض .ّنم ددغ نيب ىوجر

 نيذلا نيبركسفعلا ةصاخ .نيلتاقملا نم ريكا

 عانبا عمق يف ماظنلل هاذا اونوكي نا نوضفرد

 دقل ةيسسانملابو .برحلا ةمادال ادوقو وا :مهنطو

 .ءادقع ةعبرا مهنيب .ايناريا اطباض نونامت نلعا
 ريرحتلا شيج ىلا مهمامضنا .نوب يف نآلا نوميقم
 .هليكشت نع نالعالا روف ينطولا

 ىنعي !ذامو ..ناريزح ٠" اذامل نكلو-

 ةيناريالا ةركاذلا ف  انقفارم لوقي  مويلا اذهل-
 مودلا كلذ ىف :نآلا نم تاونس تس ليقف ؛صاخ عقو

 رثتكا قلخ يدهاجم ةمظنم تدشح ١9/81١. ماع نم

 نارهط عراوش مهب تفاط يناريا نويلم فصن نم
 ةئادب تناكف ..ىنيمخ ماظنل اهتضراعم ةنلعم
 :١ .مكحلا ةزهجا عم يومدلا مادصلا

 نم رثكآ نجسو نآلا ىتحو مويلا كلذ ذنم نيضراعملا

 عدت مل ةحلسملا قلخ يدهاجم ايالخف لباقملابو
 ةزهجا دض رثكا وا ةدلمع ذفنت نا نود رمد اموت

 ناريزح ٠١ موي ىرج ام اهرخاو :هزومرو ماظنلا
 ولتاقم نش ثيح .داشنمرك ةظفاحم يف يراجلا
 ةيوغمع دعاوت نيك لع تاهوكف قلخ يدهاجت
 نم ةئام .نم رثكا اوحرجو اولتقو ..ماظنلل ةعيات
 .هدونح

 ..هدالجو بعش نيد ةلماشلا ةهجحاوملا اهنا

 ميظنت وا ةدحاو ةّئف ىلع اركح دعت مل ةضراعملاو
 ىلا نادوعت ةيلعافلاو ةدايرلا تناك نإ و :دحاو

 ىلا دنما دقل .عستب أدب ضفرلا ناف :قلح يدهاجم

 اهب يوهي ناك يتلا هتواره ىتح .مكحلا تيب لخاد
 لعلو .هفك يف يهو لملمتت تأديب سانلا ىلع

 ندملاو نارهط ف هسرح نم ةريبك دادعا تارشهاظت

 ىلع ناودعلا يف هرارمتسال اضفر ىرخألا ةيناريآلا
 رثكالا ةلدالا نم ٌدحاو :ناريا بوعش ىلعو ..قارعلا

 .ماظنلا مسج يف يرسي أدب يذلا خسفتلا ىلع ارورب
 بزحلا لح اهرخآ سيلو .رثاكتت ةلدالا تآدب دقل

 ةهريبك ريبعت دح ىلع :نتفلل اعنم. ..مكاحلا
 ..ةريغص اهنوك ادع ةعقرلاو .ريبك خرشلاف ..ينيمخ
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 دهعملا اهرذصيب ىلا ةيبلصفلا ةلحملا

 ةدلودلا تافالعلل يسنرفلا ديعملا نم ةوعدب

 نوسشفاني نويلود نوئحابو نويسايس
 : يسنرفلا عويشلا سلجم يف

 عيلخلا كرخ
 عارصلا ةيسامولب دو

 .ةيرح) ةيسنرفلا ةروثلا تاراعش لزت مل
 ةيجراخلا هتباوب ىلع ةيداب (ةاواسم ,ءاخإ
 خويشلا سلجم ىنبم هنا ..ىربكلا

 لمجا ىدحا غروبمسكللا ةقيدح ىلع لطملا يسنرفلا

 .سيراب قئادح
 دهعملا نم ةوعدب دقعنا ىخيراتلا سلجملا اذه يف

 موي ةليط يلود رمتؤم ةيلودلا تاقالعلل يسنرفلا
 سيسيديم ةلاص يف يراجلا ناريزخ 7 ءاثالتلا

 : قارعلا  ناريا» : ةعوضوم لوح ىرمتكلا

 اذه: رواحم تلكشت دقو .. عارصلا ةيبساموليد

 ؛عارضلا ةعيبدط : يه تاقلطنم ةثالث يف رمتؤملا

 قافآلا .عارضلل ةئلودلا تارنثأتلاو يل ودلا طدحملا

 . عارصلل ةيليقتسملا

 ثوحبلا ةعييط بسح رواحملا تمسقت دقو

 : يلاتلا لكشلا ىلع تناك يتلاو رمتؤملا اذهل ةمدقملا
 : نم لك ثدحت «عارصلا ةعيبط» ةعوضوم يف

 دعبلا» لوخ ئورريفيلوا ثحابلا - ١
 .:يجولوبدنالا

 دهعملا يف نيثحابلا سيئر نابوش ماراش - ؟
 .«يجيتارتسالا دعبلا» لوح فينجب يلاعلا ينطولا

 يف ةدودحملا طفنلا ةكرش ماع ريدم تياو ديت - “
 .: يداصتقالا دعبلا» لوح ندنل

 دقف «عارصلل يلودلا طبحملا» ةعوضوم يف اما

 نف لك ثدحت

 ةرازو ليكو دعاسم رومكيرك نويرام - ١
 لوك طسوالا قرشلا نوؤشل ةيكريمالا ةيجراخلا
 .جيلحلا ْق عازخلا نم يكريمالا فقوملا

 ةدع ف ةذاتسالا سوكناد رزنراك نيليه ' 
 ةيسايسلا تاساردلا دهعم ىف ةثتحابلاو تاعماج

 يف عازنلا نم يتايفوسلا فقوملا لوح سيرايب
 .جيلحلا

 ةيكريمالا ةعماجلا يف ثحابلا ةمالس ناسغ - ١
 لوح توريبب ةيعوسيلا ةعماجلا يف ذاتسالاو
 .«عارضلل يميلقالا راطالا»

 ةرازو يف تاساردلا زكرم ريدم تسوك بيليف  ؛
 يف يسنرفلا رودلا نع ةيسنرفلا ةيجراخلا نوؤشلا
 . جيلحلا ةقطنم

 عقاول ةيلبقتسملا قافآلا نع ريخالا روحملا اما
 ةدئام لكش ىلع ناكف .يناريالا  يقارغلا عازنلا
 نوج ؛يور ريفيلوا : نم لك اهيف كراش ةريدتسم
 .ر ومكريك نوبرام .ةمالس ناسغ :ساريغ

 اهراطا نع ةدرجم رمتؤم لا اذه ثوحب نكت مل
 ناك نيحو .شاقنلل ةضرع تناك اهنا ىنعمي ماعلا
 سيئر ناك .هثحب ءاقلإ نم كراشم يأ يهنمي
 نم نيرضاحلا عم شاقنلا حتفي ةسلجلا

 نييساموليدلاو نييسايسلاو نيثحابلاو نييفاحصلا
 لوح تاشاقنلا بلغا تركرت دقو .نييركسعلاو
 ام ةعيبطو .يبرعلا جيلخلا ةقطنم يف يلاحلا فقوملا
 .نالا هيف جدنحي

 ةيجراخلا ةرازو ليكو دعاسم رومكيرك نويرام
 ىلع هثحب يف زكر طسوالا فرشلا نوؤشل ةيكريمالا
 يأ نود .جيلحلا ةقطنم يف ةيبرغ هوق دحاوت ةيمشها

 هدالي رظن ةهجو لمحي اذهب وهو ءيتايفوس دجاوت
 طفنلا نا رابتعاب :ةيجراخلا ةرازو يف لوؤسمك
 يعانصلا برغلا ىلا بهذب جيلخلا نم قفدتملا
 تايالولا نا دكا امك .ىلوالا ةجردلا يف نابايلاو
 برحلل ةيملس ةغيص داجيال نآلا ىعست ةدحتملا
 .ةقطنملا يف ةرئادلا

 دهعم ف ةثحابلا سوكناد ريراك نيليه اما
 فقوم تصخل دقف سيرابي ةيسايسلا تاساردلا
 ىلا ًادانتسا :جيلخلا برح نم يتايفوسلا داحتالا
 .ايداصتقاو ًايجيتارتس ةقطنملا ةيمهأب ةلماك ةعانق

 يتأي هنا رمتؤملا اذه نع هلوق نكمد ام زربا لعلو
 لحج ةغيص عضول يللعلا ماعلا يازلا هجوت نمض
 فاقيال بوؤد يعس نمضو .جيلخلا برحل لماش
 ةيرح ىلع ارطخ هرارمتسا لكشي يذلا عازنلا اذه
 يملاعلا داصتقالا ىلعو .يبرعلا جيلخلا يف ةحالملا
 هذه سكع دق :هتالخادم لكي رمتؤملا اذهو ؛.اضيا
 ةجاحكو :يىل ودلا يآرلل ماع بلطمك :ةيلودلا ةيورلا

 تفي ملو .يبرعلا جيلخلا ةقطنم رارقتسال ةحلم

 ةيملسلا قارعلا تاوعدب ارارم وركذي نا نورمتؤملا
 .اهل ناريا ضفريو

 تاقالعلل يسنرفلا دهعملا هيلع فرشا رمتؤملا اذه

 لايرتوم يد يريح هسارتن يذلا (1591) ةلودلا
 تاسلجلا اما ؛:ةيحابصلا تاسلجلا رادا ىذلا

 ريرحت سيئر يزوم كينيمود اهرادا دقف ةيئاسملا
 .دهعملا اهردصي يتلا :ةيبنجالا ةسايسلا» ةلجم
 .جيلخلا برحب اصاخ ريخآلا اهددع ردصد ىتلاو
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 " داشت ىلع يكريمالا ناهرلا : نطنشاو ف يردح

 رثكأ تتاب م ناب لوقلا انناكماب لش
 نيسح يداشتلا سيئرلل ةبسنلاب ةيبذاج
 باهذلا عيطتسن لهو ؟ سيراب نم يربح |

 نوفتكي اودوعي مل نييكريمالا نأب لوقلا دح ىلا
 نويغرب لب ةيداشتلا ةقطنملا يف نييسنرفلا ةسفانمب

 ؛ مهئافلح مغر لوالا عقوملا مهل نوكي نا يف
 نوفتكيو ًاعم نيلاؤسلا حرطب نوبقارملا يقتكي

 نيح ىلا اهيلع قيلعتلا نيلجؤم تاروطتلا ةبقارمب
 ةرايزلا ىلا نوعلطتي مهناف راظتنالا يف و .نمزلا نم
 نيسح تلمح يتنلاو .ةيخيراتلاب اهوفصو ينلا

 لبقتسا ثيح نطنشاو ىلا مايا ةسمخ ةدملو يربح
 نكمي ًالابقتسا ضيبالا تيبلا يف ناغير سيئرلا
 لباقت امك هيلع هوطبغي نا لودلا ءاسؤر نم ديدعلل
 .تايوتسملا عفرا ىلع ةيلامو ةيسايس تايصخش عم

 مهفيض ىلع نويكريمالا نولوؤسملا لخبي مل
 اننا١  لوقلاب الوا نوادبب .حيدم ىاآب يقيرفالا

 درو امك «رظتنن انك يتلا ةرايزلا ذهب ادج ءادعس

 ارورم ,ةيكريمالا ةيجراخلا يف لوؤسم ناسل ىلع
 نآب لئاقلاو ةيجراخلا يف ماه لوؤسمل رخأ حيرصتب

 اذان تازيوج لقا 539 ددعلا _ةتبزعلا ةعتلطلا 775

 ًارصن تققح دقو ب واب السلا يريح وسخ

 ىلا الوصو « (قادقلا ةضيق نم هدالب ررح دقل ..

 ناسسل ىلع ٠ «منات نطننشاولا تا

 اذه فيرشت ديري ناغير نا» : يكريما يسامولبد
 نكح ءانلعف امج رثكا :لعف.يذلا'[يربخحإ لجيلا
 راصتنا هنا ..ىاذقلا عدرل هن انمق يذلا فصقلاب

 ةوقلا راصتنا سنئلو :ةريخص ةنقيرفا ةلود

 .ةيجريمألا
 ةفاحصلا هب تلفح امم اهريغو تاحيرصتلا هذه

 سيئرل ةيمسرلا ةرايزلا ةرتف ىدم ىلع ةيكريمالا
 / ناريزح ١9 نم) ةدحتملا تايالؤلا ىلا انيماحت
 ةيعود يع ديعم دنع ير ات د (هةنم "54 ىلا ودنوت

 قطانم مها ىدحا يف ُِق داشت ىلع يكريمالا ناهرلا

 ةماه عطاقت ةطقن ىفو .ابقيرفا يف يسنرفلا دوقنلا

 نمو .ءادوسلا انقيرفال يىقرشلا طسولا ىف .اضنا

 اوناك ين نويكريمالاف اديدح سيل ناهرلا اذه نا دكّؤملا

 نويلم !/ غليمب امظتنم ايركسع انوع داشنتل نومدقب

 عليم نيتريحالا نتنسلا ٍْق دلحلا اذهل اومدقو .رالود

 :ماعلا اذه فو .يداصتقا نوعك رالود نويلم 5

 نويلم ١٠6 ةيكريمالا ةنيزخلا تدصر :ةصاخ ةفصب
 ةيركسعلا تادعملا ىلا ةفاضا ةلجاع ةحنمك رالود
 ةيداشتلا ةيعرشلا ىلا اهميلستب نوغاتنبلا ماق يتلا
 .دالبلا لامش ةيبيللا تاوقلا عم ةهجاوملا ىّمح يف

 يربح نيسح نيب ترج ةرايزلا هذه يف
 نيسحت ناشب تاثداحم نييكريمالا نيلوؤسملاو
 ىلع لوصحلاو .ةيكريمالا ةيبوعملا رادقم عفرو

 لباقملا فو رغنيتس زارط نم وج - ضرا خيراوص
 ىلع لوصحلل هعلطت ىدبا يكريمالا رواحملا ناف

 نم نويداشتلا اهمنغ ىتلا ةيتايفوسلا ةحلسالا

 ف دعب اهنم كورتم وه ام عمجو .ةيبيللا تاوقلا
 تارادار :تاذلاب :ةحلبسالا هذه نمو :ةالفلا
 ١- مزارط نم تايتمسو 4 ماس حيراوصو .ةروطتم
 ننب داح سفقانت دجوي ددصلا اذه يفو .4

 نييسنرفلاو نييكريمالا
 ىلا مويلا لقتني سفانتلا اذه نا ف كش نم امو

 نطنشاو ىلا يربح ةرايز ناو ةصاخ ةديدج ةلحرم
 يف سيراب ىلا اهب موقيس يتلا ةرايزلا ىلع ةقباس
 مل ريخأت وهو .مداقلا ويلوي / زومت رهش فصتنم
 ادب دقل .ةنسح نيعب نوينيتام رصق هيلا رظني
 لوصو ذنم داشت ىلع يسنرفلا  يكريمالا سفانتلا
 نا نم نطنشاو فوخت عم ,مكحلا ىلا نييكارتشال
 هلنم دادزب نا وا .يربحل هيزدلالا د دنانسم فعصت

 ةرادالا تلسرا دقو .يفاذقلا ديقعلا عم قافقولا ىلا
 ةيجراخلا ىلا هيبنت ةراسشا نم رثكا ةيكريمالا
 نم برضك ةيلاملا ةنوعملا عفر ءاجو .ةيسنرفلا
 اهنا سيراب ربتعت يتلا داشت يف ذوفنلا ىلع قابسلا
 عمو .ةينوفوكنارفلا ايقيرفا يف اهل عينم نصح
 هبشي ام رهظ مكحلا ىلا ةنيميلا ةيبلغالا لوصو
 عاّرن هاجت يكريمالا  يسنرفلا فقوملا يف قيسنتلا
 ديقعلا تاوقل ةكرتشملا ةهجاوملا ةرورضو .داسشت
 عاجرتسا يف يربح حومط عم بواجتلاو .يفاذقلا
 .كانه ةيديللا تاوقلا ىلع زاهجالاو دالبلا'لامش

 يىركسعلاو ىيلاملا معدلا يف قيسنتلا اذه دسجتو

 ةطخلا ديقتتل ةينكربمالا ةرادالا هتمدق ىدذلا خماهبلا

 ططخ ىلع قيرطلا دس ةيغبو .ةيداشتلا  ةيسنرفلا
 .وزوأ طيرش يبونج هحومطو يفاذقلا

 ناك ناو .تحلفا ةطخلا نا .اذه دعب .دكؤملا نم

 دادعتسا ىئدم نهارلا تقولا ىلا حلعي ال دحا

 فحزلل يربح حومط معدل نيتيبرغلا نيتمصاعلا
 ىلا دوعي هنا دايشت ربتعت ىذلا وزوآ طيرش ىلع

 دهع ىلع 1910/ ةنس اهنم عطتقا نا دعب اهتدايس
 .يابليموت قباسلا يداشتلا سيترلا

 نطنشاو هدمت ىذلا رمحالا طاسبلا ناف .ًاريخاو
 يف ريثي هناو دبال .انيماجن مكاح يمدق تحت .مويلا
 لجأ .روعش نم رثكا نييسنرفلا نيلوؤسملا سوفن
 نكلو معدلا نطنشاو لصاوت نا يف نوبغار مهنا
 صيلقت باسحو يسنرفلا ذوفنلا باسح ىلع سيل
 نم .داشت دهشت نا عقوتملا نمف اذلو ءاسنرف رود
 داجلا يسنرفلا  يكريمالا سفانتلا نم ةلحرم .نآلا
 يرجي ةيفح رثكأآو دشا سيفانتل رخآ ارهظم نوكيس

 .ملاعلا نم ىرخا قطانم ف

 يواورلا ناميلس

 ق2 ل ا نذل هلكت ا: -



 ندع نم ةينرييتعلا تباع ديني ةرتع مر:
0 

 0 تروك قواتخمتلا سسدئرلا ترابيز

 عوبسالا رخاوا ىف ٠ ,ناكيدتافلا ىلا ةنمسرلا

 ف ةيدوهبلا تامظنملا بضغ تراثا .يضاملا

 يف نيلوؤسملا بضغو .ةيكريمالا ةدحتملا تايالولا
 يكيلوثاكلا مياهدلاف تروكف .ينويهصلا نايكلا
 نيمالاو ,ةدياحملا ةيبوروالا ةلودلا اسمنلا سيئرو
 اهعمو بيبا لت رصت .ةدحتملا ممالل قباسلا ماعلا
 ىلع يبرغلا ملاعلا لود نم ددع يف ةيدوهي تامظنم

 نيلوؤسملا ضعب ءامسا بناج ىلا همسا عضو
 ةمصاع نمو .هددالب يف هتدراطم ىلا ىعستو .نييزانلا

 ةدحاو ةميرج هيضام ف سيل مياه دلاق

 - 1: ةااؤحلا نواتاإت ةانؤانات- 3

 . بمحل نا .

 عزان بحاص هاف نكل .ةمصاغ ىلا

 .لوؤدلا عم لماعتلا يف ريبخلاو .قيرعلا يساموليدلا

 هلوح هريثن امع اديعب .ةثئداهلا هتاوطخ لصاوب

 .تالمح نم ةيملاعلا ةنشسوينهصلا

 يف أدب ةدابقلاب سرمتملا 2ىداهلا يكيلوتاكلاف

 دراصتنا دعب .ةيواسمنلا تاباوبلا نيب نم جورخلا
 تالمحلا نم مغرلاب ةيسائرلا تاباختنالا يف
 ةياوب نم ملاعلا ىلع ةلالطالا راتخاو .ةيريهشتلا

 يناثلا سلوب انحوي ابابلا ىقتلا ثيح ناكيبتافلا

 دق ناك نا دعب .اسمنلا ةيروهمجل استر هتفصب

 خمالل ماعلا نيمالا هتفصي ١591/5 ماع ِق تاقنلا

 .ةدحتملا
 تدافت :مناه دلاف دض ةددحنتملا ةلمحلا ةرمغ قو

 قزاملا» بيبا لت هتمس ام ةيلاطيالا ةفاحصلا
 .امور يف مالعالا ةزهجا مظعم ريتعاو ..يساموليدلا
 فحصلا ضعمب نا يفت ,ناكينافلاب ةصاخ ةرانزلا

 نا ىلا حوضوب ريشت تاتيشناميب تجرخ ةيمويلا
 بيبا لتف .هامور سيلو ناكيتافلا روزي مياهدلاف»
 بلق يف ءامورب جزت نا تلواح ةيدوهيلا تامظنملاو
 دض ةنس نم رثكا ذنم اهضوخت ىتلا ةكرعملا
 فوقولا خالغالا ةزهجا تلوتف .يواسمنلا سيئرلا
 يلاتلاب يهو ,ةيلاطيا تسيل ةكرعم نع اديغب
 .نييلاظيالا مومه ىلا ةبسنلاب ةيوناثو ةيشماه

 ًاقفو ةيشماهلا ةكرعملا ىدافت هرودب ناكيتافلاو
 يميسرلا قطانلا نلعآف ,ءىداهلاو نيصرلا ةيولسال

 ماع ذنم ةررقم مياهدلاف ةرايز نا ناكيتافلا مسسأب
 ىلا يناثلا سلوب انحوي ابابلا ةرايز نابإ 87
 يف :ةيناثلا ةرملل اسمنلا روزي فوس هنا املع .انييف
 .لدقملا 198/ ماع

 يتلا ةيمالعالا تالمحلاو طوغضلا نكت ايآو
 انحؤي ابابلا ناف كلت وا ةمصاعلا هذه نم دعاصتت
 يكيلوثاك يحيسم عجرم ىلعا هتفصب يناتلا سلوب
 سيئرلا لابقتسا مدع مربط تردد 5 .ملاعلا ُْق

 هل قيس ايابلا نا اصوصخ . مياه دلاف ايو

 وب ايكوم كو حا حت راو نا

 ىلا يليشت يف اعد انابيلا نا حيحصو .رانلاو ديدحلاب
 ىلع ناسنالا قوقح مارتحاو ةيرحلاو ةيطارقميدلا
 هيشونيب ةروص وحمي ال كلذ نكل .تايوتسملا عيمج
 يتلا تارهاظتلا ةهجاوم ىلع هتاوق تارجت يذلا

 .ديدحلاو ةوقلاب اهتقرفو ابابلا ةرايز ءانثا تجرخ
 ةروصب ةهيبش تسيل ,ملاعلا يف .مياهدلاف ةروصو
 قيرعلا خيراتلا يوذ نم هريغ وا هيشونييب لارنجلا
 برحلا تاحفص ىف نوبقنملاف .مئارجلا باكتراب
 لمعلاب مهتملا مياهدلاف نا اوتيثي مل .ةيناثلا ةيملاعلا
 وه وا .ةدحاو ةميرح يقل دق . يناملالا شيجلا عم

 مئارجلا ىدحا نع كد

 ةلمح عقاولا يف يه .مياهدلاف دض ةلمحلا نكل
 هفقاوم ةنياهصلل قرت مل .يواسمن سيئر دض
 عيباسالا يف ندرالا روزي نا ررق دقو .ةيسايسلا
 هترابز أدمت نا مياه دلاف راتخاو .ةلدقملا ةلدلقلا

 يتلا ةيناكيتافلا ةباوبلا نم ةيبرعلا لودلا ىدحال
 دقو .اهباتعا دنع تاداقتنالا تالمح لءاضتت
 ىلا ايلاطيا يف ةيدوهيلا ةمظنملا ةسيئر ترطضا
 ف ةميرج ةيا بكتري مل مياهدلاف ناب» فارتعالا
 !  «بذكلاب» هتفصو اهنكل «ةيناثلا ةيملاعلا برحلا

 .مياهدلاف دض ةلمحلا لصاوتتس ديكأتلاب
 نم ماغلالا عزن مياهدلاف لصاويس ديكاتلابو
 ديسلا بلص نم دوهيلا اًرب يذلا ناكيتافلاف .هقيرط
 سيئرلا لبقتسي يذلا ناكيتافلا وه .حيسملا
 .ةدياحملا اسمنلا يف يكيلوتاكلا

 : مثل دوف

 مام ويب داريذج 1715-75 ددعلا  ةيبرعلا ةغيلطلا



 دنومول

 ساريغ ناج

 | يف يمالسالا يروهمجلا ٍبْزحلا لح نكي مل لكن
 ٠ نا نوملعي نارهط ف عيمجلا .ةأجافم ناريا 0
 ١51079 ماع يتشهب هسسا يذلا بزحلا اذه | ام |
 ىلا نوحمطي نمم ايندلاو نيدلا لاجر لك مضيل ٠
 يدق 1 ماش قيرط ىلع» ناريا قالطا . 0

 ءادغ هنا نوملعي
 فلاحتت قا 1 عراصتت 3 عراصتت ؛ماظنلا 0

 .مكحلا ىلع ةينيدلاو ةيسايسلا تارامتلا فلتخم

 بزحلا نبما ناك يذلا يثنماخ ىلع ةلودلا سيئر .
 عضولا اذه ناد ماعلا 1

 1 يمشاه ناملربلا سسّفر يأر ًاضنا وه ذه َ
 ١ هال لح هنا :بزحلا لح ةادغ لاق دقف .يداجت :سفار

 7 ةرورض ؛ تقؤملا, هلح ْ
 ١ سئري ناك يذلا يناجنسفار نا ودبيو .اهنم دبال '
 ناك يلاتلاب و .هدوجو رربم دقف .

 ,هديمجت» رمضا :ىرخا ماهم ىلا ةفاضا .بزحلا

 ؛بزحلا ءاضعا نا دكأو , ١51/9 ماع هلجآ نم ءيشنأ

 اوناك . يمالسالا ماظنلا يىديؤم نم مهنا مغر 0

 0 ةرادا ةقدرط لوح اآداح اماسقنا نيمسقنم :

 :داصتقالل ةلودلا ةرادا ديّؤي مهرطشف .داصتقالا
 1 يداصتقالا ماظنلا ةدوع ىلا وعدب يناثلا طشلاو 0
 .دودحملا ةلودلا فارشا عم .رحلا .

 .ىندالا دحلا ىلا تافالخلا ةدح نم فيفختلل .

 | ةييمجت» يتيمح وقف :رضوتلا زيدتلا ةهرغليعل 7
 .«ةيمالسالاةيروهمجلا اهيف شقانت ةلاص رخآ» 0

 بزحلا ءاقب ناش نم نا جورف يناجنسفاراما

 .ةيروهمجلا ةسائرل يسبط هلا ةيآ بزحتا يف نيميلا .
 يداصتقالا رايهنالا 0

 ىلا يناجتسفار ةليسو بزحلا لح ناك «نذإ

 :١ ملا/ ناريزح ؟5 - 5١7 ددعلا  ةيبرغلا ةعيلطلا 5 "١

 0 نارهط يف رتوتلا

 هنا دكآو ٠ .ةرم نم رثكا

 ١ ةديرج لوح عمجتملا يديلقتلا نيميلا نامرح

 ةماوعإو سلجم 0 و كرك و وكت

 ةدع ,يثنماخ لوح فتلملا يديلقتلا نيميلا بلاط

 .بعشلا راقفإ و يداصتقالا

 يدان بئانلا اذهف .ريبك رامضملا اذه ىف لشفلا

 .هل ريرقت يف لوقي يرظتنم نم برقملا يدابآافجن
 ةثاملاب نيتس غلب مكضتلا نا .ماغلا اذه علطم

 . يراجتلا نازيملا يف زجعلا يمانت نأو .ةنس لالخ
 1 جاتنالا عجارتو .طقتنلا راعسا طونبه ةحدتن

 0 مكضتلا ةهجاوم ىف لحل الاحم عدد ال :ينطولا

 1 ؟ 6 بعضا ةردكلعجب يذلا .عوطصملا :

 0 ا 3 ,لوقخملا رقفلا دح ىوتسيم نود نوشيعي 1

 ١ معد الول فافكلا ذح نوغلدب : انونلم نيرشعو

 0 نؤويدلم شبيعب امدين .ةيرورضلا داوملا ةموكحلا

 َ نم مهتدافا بيسب .ًاهفار اشيدع طقف فلآ ةئامثئالثو

 .ًاريثك ةسعتنملا ءادوسلا ىوبسلا

 دقف رالودلا نا :يزكرملا كنبلا تاءاصحا بسح

 - ثالث ًافعاضم ١195/85: ذنم /4© ةيئارشلا هتمدق نم
 | يعم 1٠ حربي نيتكنم لالخ ا دراؤلا رعشمت ثار ١

 ٠ فقو ىلع تربجا يتلا عناصملا قالغا رثإ .لماع
 - ءارشل سركملا ردانلا عطقلا صقن ةجيتن اهجاتنا
 .ناردسابلل ةحلسالا

 . مهتت .يداصتقالا رايهنالا نع لوؤسملا نم
 ١ يتلا رازابلا طاسوأ يوسومو يناجنسفار ةعامج
 ١ باسح ىلع ءادوسلا قوسلاو لالغتسالا نم ينتغت

 1 عافترا دعب نييرازابلا ضعي لقتعا اذهلو .روهمجلا :
 ا 1 علق ةصاخو ,ع ودسا لالخ ءىجافملا بهذزلا رعس ١

 .يولهب ' قى تاقرطلا نكلو .اظئاق مودلا ناكو ؛ةكرحلا هيف !
 - وه ةيداصتقالا ةايحلا لش ىف مهسب رخآ لماع

 2 تاحالصالا نود لاح يذلا ةباقرلا سلجم
 ْ نا كوم تا اهيلع توص ودل ةيغاصتجالا 1

 1 ىلا عارصصلا لقن .يلارييللا رابتلا يثنماح معزتي اميف 0
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 ١ نا لضفف .نينثالا نيب مسحلا ىلا يعد يذلا ينيمخ .
 - تالواحم نود لوحيل بزحلا ةرادا نم بحسني ٠

 - بزحلا رود نوكي نأب» راشأو .باطقتسالا
 1 بزحلا بتاكم فصن لفقأ نيحلا كلذ ذنم . ,ًادودحم

 ًاقلطم ادمسأت دي يذلا ينيمخ - ,ةيعوبشلل

 «ناملربلا مهامس ادنيد نتمزتم نيدقوقح ةتس ىلا

 ) يناجنسفار تالؤواحم نع هينذا مصا
 ىلع اياظشلا راثآ تدب نإو .ةحداف تاباصا تبيصا
  لمرلا سايكأو :كاذ وا يحلا اذه يف ةينبالا ضعب
 . لبانقلا نم توينلا ةبامحل

 - يأ نا ناملعي نيمصاختملا نيهاجتالا نا عقاولا
 بسحؤو .ةمئاق برحلا تمادام ليحتسم مدقت 1

 ٠ سيئر :يليبدرأ يوسوم هللا ةيا نأ .ةعلطم رداصم ْ
 ام كلمن دعن مل اننا ينيمخل لاق .ايلعلا ةمكحملا يتلا .ةماعلا تاباختنالا ةيشع ءاوجالا ميمست
 .برحلا هب عباتن 2 نلعا اميف . 118/8 ماع تايادب عم يرجت نا عقوتي .

 | دعب ؛لوالا يناجنسفار مصخ ادغ يذلا يتنماخ .

 .مهتلاقاد هعانقال.هعابتأو

 غارفإ ًاتيع لواحت كلذل . تقفحاآف

 .. .بئاجالا لامعلاب جعي ًايعافص ازكرم لازت ام اهنكلو 1

 .رهشا ةرشع ذنم .ًابيرقت ًايموي عمتجتو .ينيمخ
 0 رينم نم :بزحلاو رازابلا ىف ىوقلاو ,,ةلاسرلا»

 مهل لاق دقف .هفقوم 0
 | نع ينيمخ حزحزي مل .ودبي ام يف ,عامجالا اذه

  .برحلا ةعياتم ريغ لاجم الد
 + نيريدج ريغ متنك اذاف .رصتنم مالس نم انل دبالو

 3 0 وع

 - اذه ىلع رداق مكريغ .اودحسناف .فدهلا اذه قيقحتب
 1 ١ سيئر ليحر ةرورض .نيتيضاملا نيتنسلا يف تارم

 ١ رايهنالا نع :مهرظن يف ءلوالا لوؤسملا .ءارزولا

 .«يدحتلا

 نارهط يف دحا ورحب ال يذلا حضاولا فقوملا اذه

 ٠ لب .نييلاحلا ةداقلا ةمهم لهسي ال .هل يدصتلا ىلع '
 ةليحتسملا ةمهملا نوهجاوي مهلعجب ٠
 فعاضتت برح يف رارمتسالا عم .دالبلا داصتقا 1

 - رايهنا :

 اة

 ابحت لازت ام
 هللا "لسا
 ظبوالا :قرشلا ىف

 1 درصنلا غ غارف نع ةيتئاريالا صصقلا

 . ام يمويلا يناربالا فصقلا مغرف .ةقلتخم
 : اح ايكك ةيناخلا قارعلا ةنيدم لازت

  .ةعمجلا مون انلسارم اهَراَر ذقل .ةزاتمم ةيعيبط
 . فخت يذلا ناضمر رهش يفو ؛ةيعوبسالا ةلطعلا

 ٍّ زكرم كلذك .ةكرحلاب جضن تناك ,.اهحراخو ةثيدملا

 ٠ ىلا اوداع نيايرضبلا نم ةقئاملاب نوعبنرا

 ١ رثكا دتمت يتلا برعلا طش فافض ىلاو .يحاوضلا ١
 :ةتسلا هءاضعا نيع يذلا ةباقرلا سلجم بالاضافة 

 ٠ .ةدلاخ نيح ىلا تلظ
 . نا دعي ةجتنم ةرماع ةقطنملا تدغف . «لايما ةرشع نم

 0 وأ .«ترمد يىنابملا حظعم نا [اخيحض سمدل

 .ةرصدلا لالتحال ليحتسملا ناربيا تلذب دقل

 .ةرصحلا من

 ١ نيرضاعغ ا احانج لازي ام كلذ عم
  راطملاو ,رظنلا دم ىلع رمتسم ءانبلاو .بالطلاب

 2 : ينيمخل يناجنسفار لاق ؛كاذ نم نيموي دعب ْ

 دعب ةحلسا ىلع لوصحلا عيطتسن دعن نلاننا ١ ةداق دحا حيشرت نع «؛ىضرلا» نم يرظتنم نامرح 0

 . تبغ  ناربا ةحيضف 0 1 :

 0 ةنجللا يأر ةقيقحلا يف نالثمي .نايعسملا ناذه

 .ناريا راحدنا ينعي 2 ادع مضتو .برحلا لجأ نم تلكش يتلا ايلعلا

 0 ءاندم نوكت نأ نع تفك ةرصنلا نأ حيحص

 2 لورد ماع برحلا ةيادب دذنم ىسيئرلا

 .ةيعبسط ةايح ايدحت .اهلاح ىلع ةرصملا ءاقن
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 34 ]ماو ننلتما؟ خاخظات



 ناد راغلا

 نومكاحي نويكريمالا نئاهرملا
 ناربإأ يف

 نيسوساجك امكاحبل ناربا ىلا ةحرابلا
 فدضبي .:هتحص تتيث اذإ .روظطتلا اذه

 ْف يتآي هنأو ةصاخ .نئاهرلا ةيضق ىلا اديدج

 ' اًلقن نانبل يف نييكريما نئاهر ةعست نم نانتا

 : نع ثحبلل كرحتلاب ةيروس هيف ددهن يذلا تقولا

 ىلع ديسلاو .سالغ لراش يكريمالا قفاحصلا

 حارس قلطا .ينادبللا عافدلا ربزو نيا ناريسسع

 .5/14 موي حابص هقئاسو ريخالا
 ةينغم دامع نا لوقت ايلع ةيعيش رداصم

 ىلاوملا هللا بزح نم امهو :يدامح يداهلادبعو

 .لبق نم نئاهرلا ةلآسم يف امهمسأ درو دقو .ناريال
 ىلع نييكريمالا ماغرإ كلذ لالخ نم نالواحي .

 .خوضرلا
 ذنم :ةيبرغلا توريب نم ابحسنا دق نانثالا ناكو

 فوخ .ةيروسلا تاوقلا لوخد دعب .عيباسا ةدع :

 .نئاهرلا ريرحتل كرحتت نا '

 اولقنو نئاهرلا اهيف فطتخا يتلا قطانملا ىلع
 1١ 1 رخل م1 1 1 131 .اهردع

 ناوب ول

 انتداق نوبحي 0 نويسنرفلا
 ةانق عم نواعتلاب ؛ سرفوس» ةسسؤم ترحأ

 ةلجمو .ةيسنرفلا ىلوالا نويزفلتلا
 يداحلاو نماثلا نيب .ءاتفتسا «ناويول»

 يسنرف فلآ هيف تبوجتسا :14417 ناريزح نم رشع
 تائفلاو ةيسايسلا تاهاجتالا فلتخم نم ةيسنرفو

 .ةيعامتجالا .
 . ةعبرآو .ادلب نيعبراو ًادحاو ءاتفتسالا لوانت

 .ونيكأ يروكو .ابابلا .مهنيب الوؤسم نيرشعو
 ؛يتاثلا نسحلاو :نافيرو ءيدناغ فيجارو :
 رسايو :دسأ ظفاحو .رىشتات تيرغرامو .ريماشو .

 ,يشونيبو .فوشتايروغو .يكسلزورايو .تافرع ٠
 .ىاذقلاو .ينسصخو

 - فطلتست : ةعبرا عورق وذ حورطملا لاؤسلا

 .يأر ال -رفنت الو فطلتست ال رفنت

 . القن امهنا لاقي نيذللا نييكريمالا ةيوه فرعت مل
 : نييكربمالا نئاهرلا نم نينثا نا ريغ .نارهطظ ىلا

 داهجلا امهفطتخا .دنالرزس موتو :نسردنأ يريت
 لقنت اهنا فرع يتلا ةديحولا ةعومجملا  يمالسالا

 .نارهط ىلا نئاهرلا
 نارخا نانثا

 بئاجا نيلسارم ةتس ىلع جئاتنلا تضرع مث

 ةلجم يف ةلماك تاقيلعتلاو ءاتفتسالا رشن
 :(191 ناريزح ١8 71) الال٠ ددعلا .ناوبول
 ءاسم .ىل والا ةيسنرفلا ةشوبزفلتلا ةانقلا اهتضرعو

 * ةلادعلا» ةمظنم امهتفطتحا

 : ردرحتل يمالسإلا داهجلا مهفطتخا هنالثو . ةدروتلا

 1 دحا عدب ملف سالغو ناريسع فاطتخا امأ . نيطسلف

 .امهقاطتخا

 0 ىلا اولقن نئاهرلا ضعب د نا دكؤت ريراقتلا

 عارشلا ةلجم نا لفف .كلذ اهريقس بذك ناو

 0 تدنيهرلا لقن دكؤت  ريراقتلا كلت رداصم

 ةصاخ ةنجل لكش ينيمخ نأو .نارهط يف امهتمكاحملا ١
 .ةياغلا هذهل

1 .. 

 ةلجملا يف رشن ام ضعبل ةعيرس ةصالخ انه
 ىدل نيبوبحملا رثكا يناثلا سلوب انحوي ابابلا

 نوتسو ةينامث هفطلتسا دقف .يسنرفلا بعشلا

 نؤيدايحلا .هنم مهروفن نع ةعبس نلعأو .ةثاملاب

 .ايأر اودبي مل ةسمخو .نورشع .: دح
 نيب نيهوركملا رثكا رشتات تيرغرام تناك امديب

 ةيهجنعو دانع نم هب فصتت امل ىمظعلا لودلا ةداق

 .نورشعو ةينامث اهفطلتسا نتلو .ةتونالا نع دعبو
 ١ ةيضقب ةينعملا ةينانبللا ةيمسرلا رداصملا ضعب

 . بزحب مدطصت دق ةيروسلا تاوقلا نا لوقت سالغ
 . ثيح .عاقبلا فو ةيبونجلا توريب ةيحاض يف هللا

 .ةعببس الا ايابلا نم رفني ال امنيب )21١8/( ةلق اوسيل
 الا يدناغو .ةينامث الا لوك نمو .ةنس الا ونيكأ نمو

 .ةعب 5, 3

 نيدروسلا نا رداصملا هذه فيضتو .هتاوق زكرمتنت ا

 عضوي لمأ اورمأ مهناو .هتحلسا نورداصين اوؤدب ّْ

 .ةيبونحلا ةيحاضلا ُْق دادعتيسأالا ةدشها ىلع اهتاوق ١

 ١ ةيحاضفلا يف راد يذلا لاتقلا نأ ودييبو ٍْ

 ْ نع ًاديعي سبل .نوعنقم هبق كرتشاو .ةيبونجلا ١

 . لخدت مل ةيروس نا ضورفملا .سالغ ةيضق ٠
 بارطضالا يناعت ال اهنا ةجحب ةيبونجلا ةيحاضلا ا : .(اتوص نذل امومع يتايفوسلا داحتالا ن وبحب

 .ةيبرغلا توريب هيناعت يذلا ١

 2 ةرادالا نا : نطنشاو نم فيضبي نيرت كرام

 - تدئث اذإ نارا ىلا نئاهرلا لقن ريتعت ةيكريمالا

 ١ نورطيسي نييروسلا نا ىلا ريشيو .ةريطخ ةلكشم .

 . واول ىوطما# نهفات - 5

 .اهنم مهروفن نوثالثو ةسمخ ىدبأ دقف
 دعب ةيناثلا ةيترملا يف ءاج ناغير نا بيرغلاو

 هنم نورفذني نم نا غم (/47) نيبوبحنلا نيب ابابلا

 دادزيو ,بوبحم نيريثكلا يأر ف فوشتايروغ
 (ًاتوص “1) نيدسنرفلا بولق يف ةيحم .موب نع امو

 ال نييسنرفلا نكلو ٠ .هفلس ىلع اريثك مدقتب كلذيو

 ربماش نييسنرفلا فاطلتساب نوظحي اال نم نيب

 :(يأر ال ؛٠/  دايح "١ا/ - ع - معن اتوصض 1١5

 . ةلال ن وذ انه يأرلا ءادبا مدعو

 : برعلا ةداقلا ضعب جئانن ضرعن نا يقب

 وك

 : دابح "4 دض ١ - معن /55 : يناثلا نسحلا

 .يأر ال 5

 : ةييقروي بيبحلا
 1 .يآر ال 55  دابح

 . دانح ؟"ه-دض 94 معن 2١١ : ديدج نب يىلذاشلا

 1 7" دض ١7 - خففت 5

 .يأر هل همه

 ريساب عرفات  ١١/ تعم   425ضد   7١٠حباد 

 ١ .يآأرال :

 :.مهالا ىقبن
 مق _.دافح#١ - دض د ةعش /ا/ دسأ ظفاح

 .يأر

 .ياذقلاو ينيمح : نانتآف مهالا نم مها امأ

 ال ١١ - دانح 4 - دض ا/" - معشف /" : يديم

 .يأر
 هل ٠١ حباد  ٠١  دض ا/8 - معن /" : ققاذقلا

 ىمااا .يآر

 حيات

  «ةدماقلا» يلع ةصي ره نارغفت
 ةيناطيرسلا

 نيب ارخؤم ةيسامولبدلا تاقالعلا تدرت دقل

 .حلستلا تايلمع لجأ نم ةيندنللا

 .ناريا اهحاتحت حالسلا

 تاقالعلا ىدرت يدؤي نأ نم ةيشخح ةمث تناك

 ,بتاكملا هذه قالغا ىلا نددلبلا نبب ةيسامولبدلا

 اذه .ثدحي مل كلذ نم ًائثيش نكلو

 :بعتملا لب .بعصلا نم» يناربا ردصم لوقي

 كلذ لثمب نابحرت ال تروفكئارفو سيراب نأو ةصاخح .
 ' ةيناثلاو .ةئيس نارهطب ىلوالا تاقالعف .طاشنلا :

 | نكلو .ةعيطقلا هبشي ام ىلا .ندنلو نارهط
 ' اهتدعاق ىلع صرحلا لك ةصيرح ناربا
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 ١ ةعومجم ىلا ديعب نمر ذنم نويناطيربلا حمس دقف
 ١ يف مهل بتاكم اًوشني نا نييناريالا حالسلا راجت نم

 7 ايروتكف 4 يف .ةينطولا ةيناريالا طفنلا ةكرش .
 ١ نم ةمخض تايمك اوردصيو اورتشي نأو ؛تيرتس

 | نا ملعلا عم
 ١ عيبب نوحمسي ال مهنا امئاد نونلعي نييناطيربلا

 ' جيلخلا يف نيبراحتملا نيفرطلا نم يا ىلا حالسلا .
 ْ , ويميل ؟

 هذه قحب ةيجراخلا ةرازو كسمتت .ًايمسر
 ال نا طرش «يراجتلا» اهطاشن عباتت نا يف بتاكملا :
 .يناطيربلا نوناقلا فلاخت .

 , حالسلا ءارش ىف بغرن يتلا لودلا يه ةريثك :

  اهدحو ناريا .نييركسعلا اهيقحلم ربع يناطيربلا :
 ١ نم ةحلسالا ءارشل ةيندنللا ءاهتدعاق» ىلع دمتعت .

 ئ .اهراجت

 5 راسل مااا .هدنض لمعلاب ينيمخ موصخل حمست

  - 5م ١ ١مل ناريزح 55 517 ددعلا  ةيبرعلا ةعيلطلا



 رفناف فلت ىربك لودلا

 تالصاحلل نقال قلوس د همت ملأ
 ضيفلا اذه باعيتسا ىلع ةرداق ةيعارزلا كلي
 يعارزلا ةمدقتملا لودلا جاتنا نم قفدتملا 5

 ضقخ عم .ضئافلا اذه ضفخ ىلع لمعلا نم دبالو
 ةمظنم» ريرقت ةصالخ يه كلت .البقتسم جاتنالا
 عاضوالا نع ؛يداصتقالا نواعتلاو ةيمنتلا
 ةطقنلا يهو .ةيملاعلا قوسلا يف ةيئاذغلاو ةيعارزلا
 يتلا تاعامتجالا لالخ تحرط يتلا ةيسيئرلا
 ةيبوروالا قوسلا نادلي ةعارز ءارزو اهدقع
 .يضاملا ع ويسألا يف ةكرتشملا

 مدعب روفلا ىلع رعشي ةقباسلا ةرايعلا ارقي نمو
 رشبلا لك ناو .نادلبلا ضعب ىدل ؛ةعاجم» دوجو
 .ءاذغلا نم لداعلا مهبيصنت ىلع نولصحي ملاعلا يف
 يف نيبالملا دوجو ناك انه نمو .هنع ضيفي ام لب
 لب .ةيذغتلا ءوس نم نوناعي .ثلاثلا حلاعلا

 ءارعش». لايخ يف الا دوجوم ريغ ارما .,ةعاجملا

 صلختلا بحبي انه نمو .نادلبلا هذش يف «؛ داصتقاللا

 .جاتنالا صيلقتو اذه «يعارزلا ضنافلا» نم

 نادلبلا عاضوا ىلع ةدحاو ةرظن يفكت نكلو
 حضوتل :ةيقيرفالا نادلبلا اهسآر ىلعو .ةفلختملا
 مدع ينعي ال اذهو .ةعاجملا اهيف هتغلب ام ىدم
 نادلبلا ىدل يعارزلا جاتنأآلا يف ضنئاف دوجو
 دندعلا كانهف .سكعلا ىلع لب :ةمدقتملا ةيلامسأرلا

 قوسلا نادلب ىدل ةمكارتملا دبزلا نانطا نم
 نع كيهان .فاجلا نبللا نانطأو .ةيبوروالا
 هذه نم مكارتملا ضئافلا ردقب لب .ةيئاذغلا بوبحلا
 ةيمك غلبتو ؛نط نويلم 4517 نم رثكأب تاجتنملا
 ماع نط نيبالم ٠١ ؛ ىلاوح هدحو حمقلا نم ضئافلا

١ 

 ريدسشلاو زجعلا ند
 نع ثيدحلا نا ىلا ةيادب ةراشالا انب ردجتو

 ؛ةما/ ناريزح 55 717 درعلا  ةيبرعلا ةعيلطلا 731

 لالا قوبسلا ل نايهتاب نابجو جتلا خباز هي ةيناذعلا لل

 ا ! عوجلا نم زم هوغو زورق 9 ام قالا 1

 1و رس اا ع سو سس هس د حاول

 ام لكف لا 2 ذيع اطيقفت بسب م يكك

 دنعصلا ىلع عيز وت ءوس ةلكشم اهنا ةطاسيب كلانه

 رارمتسسا ْق هةمدقتملا نادلنلا ةبغرو .ءلكك يل ودلا

 ىلع ثلاثلا حلاعلا ْق ةيئاذغلاو ةيعارزلا عاضوالا

 .هتاذ دح يف حمقلا»٠ ناف رخا ىنعمبو .هبلع يه ام

 عوج ةيلودلا ةراجتلا يف ةمرالا ةقيقح سكعي

 ضعبلا ىدل ريذبتو ضئافو .ضعبلا ىدل رجعو
 .«ركحآلا

 اهيا ةيسايس ماهي داطتقا ةجلن# ىكرسالا حيقلا

 قويسلا ْق دّئايسلا عضولا ُّق بيسلا عمحجربو

 امم :يلاحلا ىلودلا لمعلا حيسقت ظمن ىلا ةيملاعلا
 جاتنا يف اساسا صصختت ثلاثلا ملاعلا نادلب لعج
 ةبجراخلا قوسلا ىلع دمتعتو .ةيعانصلا ليخادملا
 يلامسآرلا برغلل حاتا ام اذهو .ةيناذغلا اهتادراو يف

 نمو .اهيلع ةتابغر ءالماو هطورش ضرفل ةصرفلا
 جاتنالا يف ضئاف دوجو يدؤي نا دبال قلطنملا اذه
 اذهو .ةدملاعلا راغسالا روهدت ىلا .اهيدل يئاذغلا

 ىلع ثلاثلا ملاعلا نادلب لوصح ةطاسيب ينعي
 هضراعب ام وهو .ةلدتعمو ةلوقعم راعساب اهئاذغ

 قوسلا يف ةيلاحلا عاضوالا نع اما .ةدشب برغلا
 تاونئسلا لالخ داز حمقلا جاتنا نا ظحالملا نمق

 نويلم 56١٠ و 55٠ نيب ام ةيضاملا ةرشع ستمخلا
 تايالولا) ةنلامشلا اكريما جاتنا داز دقف .نط

 لالخ نط نيبالم ١٠١5 ىلا 5١ نم ادنكو ةدحتملا
 قوسلا نادلب جاتنا دازو .1585 87 ةرتفلا

 1917١ ماع نط نويلم 45 نم ةكرتشملا ةيبوروالا
 ةدترملا اسنرف لتحت) “١98 ماع نويلفم ١٠5 ىلا
 ٠٠١ نم رثكا جتنت يهف ةعومجملا هذه لخاد ىلوالا

 نويلم 15 نم يتايفوسلا جاتنالا دارو (نط نويلم
 اضيا نيصلا جاتنا فعاضن لب .نويلم ١٠١١ ىلا نط
 .اهسقن ةرتفلا لالخ

 يف بلطلا تابث عم جاننالا يف ةدايزلا تدا دقو

 عيزوتل ةيلاحلا طورشلل اقفو .ةيملاعلا قوسلا
 .طقف نط نويلم ةثام دودح يف ءتاورثلاو لوحدلا

 كلذ ىدا :نوبلم 7٠١ ىلا ىضاملا حاعلا ىف هعجارت لن

 .نادلنلا هذه تارداص ىف رمتسم صقانت ىلا هلك
 نم اهتارداص تصقانت ةيكريمالا ةدحتملا تايالولاق

 نط .نوبلم 55 ىلا 1587/1 خاع نط نويلم

 56 - | حادا نولتكمات ه1 رخالا:



 ادنازت دكارلا نوزخملا ديازت كلذلو ١957/7/5 ماع
 نونلم ه؟.2ه ىلا ةدحتملا تاسالؤلا ّق لصي) اريدك

 .(نويلم 5١ ىلا ةيبوروالا قوسلا نادلب يفو نط
 دنن تناك .ةدحنتملا تائالولا نا ركذلاب ريدحو

 نع ىضم ام يف اهيدل ددوجوملا نوزخملا نم تصلخت

 48١. نوناقل, اقفو ةيتاذغلا ةنوعملا ةسادس قيرط
 ةمعارزلا تالصاحلا ضئاف ريدصتيب ضاخلا

 ١9514(. ماع ةلئامم ةمزا باقعا ىف اشن يذلاو)

 ىتحو اهتآيشن ذنم ةححان ةادالا هذه تلظ دقو

 رمتسي مل حاجنلا اذه نا الإ تانيعبسلا ةيادب
 راغسا تعفترا 19174 7 ةرتفلا لالخف .اليوط
 4١” ىلا نطلل ارالود 55 نم) اريبك اعافترا حمقلا

 ةدايز ىلع نييعارزلا نيجتنملا لمح امم (ارالود
 يف ةيلاحلا تالالتخالا تآدب يلاتلابو :مهتجاتنا

 (لكك ماظنلل ةعوضوملا طورشلل اقفو) وسلا

 ادداضؤسلا قوسلا لع نياذن
 تابالولا تلعح عاضوأالا دذه نا تاقرافملا نمو

 كن دصقتو ,يسينرلا اهودع عم فلاحتت ددحنتملا

 نيادعييطلا اهئافلح دض ,يتايفوسلا داحتالا

 نم كلذ حضتيو .(ادنكو ةيبوروالا نادلبلا)
 ام وهو ,ةيتايفوسلا قوسلا ىلع نآلا رّئادلا عارصلا
 كرحملا يه .ةفلتخملا فارطالا حلاصضم نا دكّؤي

 أ مهخقاومل يسينرلا
 اهنال ةينايفوسلا قوسلا ىلع سفانتلا عجريو

 تادارولا نم 7١/ نم رثكا) املاح لوالا دروتسملا
 نيردصملا لعج ام اذهو (اهنلا هجتت ةيملاعلا
 ةدحتملا تايالولاف .روصلا ةفاكب اهءاضرا نولواحب

 ملاعلا نض رخ

 1414101 نفلاطاا ناجحا[: - م7

 ىلع رظحلا تضرف نأ قيس ىحلا .هةبكربمالا

 وزغ بقع ١19/٠. ماع اهدلا حمقلا نم اهتارداص

 دقو .اهءاضرا ةدهاح نآلا لواحت ,:نانسناغفا

 سطسغا / با يف امهنيب مربملا دقعلا ىف كلذ حضتا
 ةعطاقملا زاؤح مدع ىلع ةحارص صن دقو ١ ة مى

 نم ةدحتملا تانالولا تداز لب .يتايفوسلا داحتالا

 يضاملا ماعلا يف ناغير نلعاف تايفوسلا عم اهمرك
 داتتالا ىلا موعدملا حمقلا رددصت ِق عسوتلا نع

 نم لقا راعساب هيلع هلوصح ينعي امم يتايفوسلا

 (قونملا
 ماينق ىلا اهريغو تاءارحالا هذه لك تدا دو

 داحتالل ىرخا ايازم ميدقتب ةيبوروالا نادئبلا
 ةيبلت يف اهيلغ دامتعالا ىلع هلمحل يتايفوسلا
 يف ؛.دذه ةنلعملا برحلا تدافا دقل امومع .هتجاح

 نم تطبهف .ةيملاعلا قوبسلا يف راعسالا ضافخنا

 لد ١5/5. ماع يف رالود ةنام ىلا نطلل رالود ٠٠

 راعبساب اهتاجايبحا ىلع تلصحخ ىرخا نادلي كانه

 (نطلل ارالود 87 رعسب ددحتملا تاسنالولا نم ةقفص

 اهسار ىلعو .ثلاثلا ملاعلا نادلب تدافا له

 ؟ ال ما عارصلا اذه نم ةيبرعلا نادلبلا

 نيروحم ولع لؤاستلا اذه واع ةناحالا رودن

 صاخ يناثلاو .راعسإلاب صاخ لوالا .نييسيئنر
 ديعص ىلعق .قوسلا ُْق عارصلاو ةبعللا ردعاوقد

 اننطوو .امومع تلاثلا حلاعلا دنبفب لوالا لوجملا

 طوبه نم ىربك ةدئاف صوصخلا هجو ىلع يبرعلا
 ىدم رابتعالا ننعب اندذخا اذإ ةضاح .راعسالا

 هينغي امو .ةيبرعلا ةيئاذغلا عاضوالا يف روهدنلا

 عافترا مث نمو .ةدرونسملا تايمكلا ديازت نم كلذ

 يلاوح ًايلاح غلبت) يبرعلا نطولا يف ءاذغلا ةروتاف

 (رالود رايله
 نمالا» ةيضق نا كلذ نم مهفي نا يغبني الو

 لب ,لحلا ىلا اهقيرط قف اهنا وا .تلح دق ؛ىئاذغلا
 رثكا تحبلصا ةيضقلاف .امامت كلذ نم سكعلا
 تاعْرنلا دايدزا ءوض ىف ةصاخ .لبق يذ نم احاحلا
 ضيفخت ىلا ةمدقتملا ةيلامسأرلا نادلبلا لخاد
 رارقتسسا ىلع ةظفاحملا ةيغب ءاذغلا نم اهجاتنا

 قيقحتل .فدهي نلو .فدهي ال برغلاف .راعسالا
 ةلاغلا نادلبل ةيساسالا تاجاحلاو ةوجرملا تاياغلا
 بهن رارمتسا نامض يسيترلا هفده نكلو .ثلاثلا
 ةيشتاذغلا ةرعبتلا طباور لالخ نم :نادلبلا هذه

 ماظنلا رهوج وه اذهف .ةيراجتلاو ةيدقنلاو
 ةيدغت ىلع اينناسا دمتعملاو ايلاح مئاقلا يلامتسارلا

 ةيلامسأرلا نادلبلا ىف حدقتلاو مكارتلا تايلمع
 لمعلاو ةفلختملا نادليلا بهن باسح ىلع .ةمدقتملا
 طئاور لاكشا جاتنا تداعاو جاتنا ىلع رارمتساب

 نم كلذ ىلع لدا سيلو .لالفتسالاو ةيعبتلا
 لخاد ةعبتملا ةيعارزلا ةسايسلا يف فالتخالا

 حلاعلا نادلبل اهحرتقي يتلا كلتو .لوالا ركنسعملا
 اهعاطق معدب نادلبلا هذه موقت امنييف .فلختملا
 لوخد يلامجا نم /55 ىلا ايوروا يف لصت) يعارزلا
 ْيفَو ./47 ىلا ةيبوروآلا ةعومجملا يفو :نيعرازملا
 بلاظي ,(طقف 1١/ ىلا ةيكرتمالا ةدحتملا تايالولا
 ءاغلإا ىلع لمعلاب انتاموكح نوييرغلا ءاربخلا

 ضرعلا. نوناقل اقفو قاوسألا كرنو يعارزلا مغدلا
 ذخالا ةرورض ىلع ءالؤه رصي ام اريثك لي ..بلطلاو
 تايصوت عيتن نم كلذ حضتي .تاسايسلا هذهيب
 ىتلا  ةيلودلا ليومتلا تاسسؤم تاحرتقمو
 دكؤد امم .ةمدقتملا ةدلامسارلا نادلبلا اهيلع رظيست
 يسامسإلا لوحملا يه ةحلصملا نا - ىرخا ةرم-

 .نادلبلا ددهل

 يتلا .علهلاو عزفلا ةلاح كادو اذه نم مهالاو

 ددازت نم ةمدقتملا ةيلامسآرلا نادلبلا تييصا
 .راهسالا روهدت نم افوخ كلذو .ضئافلا تايمك

 يراجتلا لدابتلا تاقالع رهوج يف ثحبلا نم الدبو
 نيتسحت ىلع لمعلا ةيغي :لكك ينودلا ديعصلا ىلع

 نادلبلل ينيعلا نوعلا ميدقت وا .لدابتلا طورش
 عفرو اهتشيعم لاوخا .نيتسحت ةيغب .ارقف نثكألا
 تدابز ىلا ةياهنلا ف يدؤي امم .دارفالا تايوتسم

 نم الدب :ةيداصتقالا اهتمزا جالع مث نمو ,ةيجاتنالا
 ضيفخت قيرط نع ةلكشملا جالع نولواحي هلك كلذ
 .جاتنالا

 .ةمدقتملا ةدلامسأرلا نادلبلا ءاريخ نا كشالو
 دعبا نورظني ال .تاحارتقالا هده نوحرتقي امدنع

 نادلب نم مهريغ يف ريكفتلل ناكم الف .مهعقوم نم
 هذه نا ةياهنلا يف ىقبي نكلو .ةيويسسا وأ ةيقيرفا
 ىنفاينو دانا حلاعلا نادلبل هبدط ةصرف عاضوالا

 .نكمم لالغتسا لضفا اهلالغتسا ةيفيك ةلكشم

 رسكو لالقتسالا يف اهبوعش فادها قدقحت ةيغب
 .مدقتملا ملاعلل ةيناذغلا ةبعبتلا ةقلح

 يلابجلا حاتفلا دبع
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 ةيمنتلل ىرورض صاخلاو ماعلا :نيعاطقلا نيب يقيقحلا نزاوتلا

 رغب نك .«قرؤرف صاخلا عاطقلا
 : قع .اه ةلود ةردقم» يفتت نا كورفت قف هب

 ةلاح ىلع ساسا لكشب دمتعي : برح ضوخ

 ةيداصتقالا تاردقلاو ؛:ةماعلا عمتجملا 5

 نم برحلا ىف رارمتسالا ىل اع دلنلا دذهل ةمئاذلا

 نا يغيني ةيجيتارتسالا ةرظنلا ناف يلاتلابو .همدع
 .ةنيساد) ةادكلا يكادم عيمج رابقعالا نيني دات
 سيئرلا هدكا ام وهو .(ةيعامتجا .ةيداصتقا
 يف نيلماغلا ةعومجمل هثيدح يف نيسح مادص يقارعلا
 طلتخملاو يكارتشالاو صاخلا يعانصلا عاطقلا
 نع نولوؤسملا نويجيتارتسالا ري مل اذإ» الئاق
 لكو هتايناكماو هدراوم لكو عمتجملا ةلاح لك برحلا
 ىتح ,ايركسع شدجلا مزهيس هماجحا لكو ةمادقا

 ل نم هتداقو .ططخلا قدا نم هططخ تناك ولو

 .«بسحف ًافرص ًادنف ًايركسع ًادادعا نيّدعملا سانلا
 بجيل ةيقدقح ةيلاكشا سكعت ةيؤرلا هذه

 اع يبرعلا نطولاو ماع لكشب ثلاثلا حلاعلا

 نأ يقيني يلا ةيفيكلا اهب دصضقتو..سصوصخلا
 ىصقا قيقحت ةيغب تاعمتجملا هذه اهب لماعتت
 ام وهو .ةحاتملا دراوملا ةفاك نم ةنكمم ةداقتسا
 مجحو ةيلحملا تارخدملا نبب ةقالعلا ٍِق سكعني

 ةدلخملا دراوملا ةوجف ىف زجعلا دسل بولطملا خكارتلا

 ةيطغت يف ةيلحملا تارخدملا زجع نع ةمجانلا)
 ,(ةيولطملا تارامثتسالا

 دوجوب امومع يبرعلا نطولا نادلب زيمتتو
 عاطقلاو صاخلا عاطقلا بناجح ىلا ماعلا عاطقلا

 يتلا ءاوس نادلبلا عيمج كلذ ف يوتسيو .طلتخملا

 حجهنلا ىلع ريست يتلا وا يكارتشالا ماظنلا ىنبتت
 .دوجو مدع وا .دوجو تسبل ةدضقلاف .يلامسأرلا

 يه ساسالاب اهنكلو .رخآلا باسح ىلع مهنم عاطق
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 3 رعب نشب
 اناباضق ةمدخ ةئنغب "تاعاطقلا هذه / فدظوت ٠ ةيفيك

 ْق فالخلاو لدحلا طاقن ىدخحا ىهو .ةيريبضصملا

 ضعبنلاف .برعلا داضتقالا ءاردخ نيب رظنلا تاهجو
 اهسافنا تظفل دق اهلمكأب ةيلامسأرلا نا ىري

 ماهملاب مايقلا ىلع ةرداق دعت مل يلاتلابو ةريخألا
 نا نيخآألا ضعملا ىريامنيب .اهيلع ةاقلملا
 هيدل لازام صاخلا عاطقلاو ةييرعلا ةيلامسأرلا
 ومنثلا ةيلمع ديعص ولع همدقيامم ربثكلا

 .عمتجملاب يداصتقالا

 نم امهقالطنا نييأآرلا نيذه نم لك بيعيو
 بلاوقلا قيبطت ةلواحمو .الوا نيرخآلا براجت
 «سشاعملا عقاولا نع ةديعبلاو ,ةدماحلا ةيرظنلا

 عقاولا اذه ةيصوصخ رابتعالا نيعب ذخالا نود
 .ًايناث

 ةيلالغتسالا ةعيبطلاب لماكلا انميلست عمو
 ند ضقانتلا نم ًايفيافتنا عينت يتلاو لاملا سأرل

 يعامتجالا عياطلاو 1 يدرفلا عياطلا

 ميظعت وه ساسالا هفده لعجت يتلاو .جاتنالل
 هعفدي يذلا رمالا وهو . ةنكمم ةروص ربكاب حبرلا
 ةيملاعلا ةيلامسارلا ناضحا يف ءامترالا ىلا ةياهنلا يف
 ىلعو اننا الا .اهبولساو اهتايجولويديا ينبنو
 يف ةيلامسأرلا لك عضن نا اننكمي ال  رخآلا بناجلا
 نيب تافالخلاو تاضقانتلا لمهنو :ةدحاو ةلس
 نا نكمي ال رخآ ىنعميو .اهل ةفلتخملا حئارشلا

 نيبو ةيلحملا قؤوسلاب نيطبترملا راجتلا نيب يوسن
 نورجاتيو يبنجالا لاملا سار عم نيكراشملا راجتلا
 ناو .هفادهاو هتايلا امهنم لكلف .ةدروتسملا علسلاب

 ءعبرلا مدلظعت قه داو كده ىلع اييدجح كو

 همدع نم حبرلا قيقحت ناف فورعم وه امكو

 ماظنلا ةعيبط ىلع ًاريخأو ًالوا فقوتت ةلأسم
 عيجشت متي نيحف .دئاسلا يسايسلا يعامتجالا
 داصتقالا نم ةنيعم تاعاطق ىف - صاخلا عاطقلا

 نكلو :براغلا ىلع لبحلا كرن ينعي ال اذهف_ يموقلا
 ميلس طيطخت دوجو ءوض يف متي نا كلذل طرتشي
 تالاحملا ددحت ةطخلا دذه .ةبداصتقالا دراوملل

 ةلماك ةرطيسو .ًالوا طاشنلا اذهب اهبف حمسي يتلا
 ىلا يدؤت يتلا ةيفيكلاب اهترادأو دراوملا ىلع ةلودلل
 خاطقلا يول ترتب ىوورسملا ماسصقاإلا فيجحت
 نيب ماجسنالا قيقحت ىلع لمعلا عم .ايناث صاخلا
 ثدحب .ةيعمتجملا ةيئامنالا فادهالاو طاشنلا اذه
 نواعتلا راطا ىف ةدنطولا ةيلامسآرلا لاخدا متب
 داجباو :ىموقلا داصتقالا ةلجع رييستل لماكتلاو
 ليبس يف ةبقع حبصت ال ثيحب اهل بسانملا ناكملا
 نيسح مادص سيئرلا هدكا ام اذهو .ةيمدتلا ثادحا

 ىكارتشالا انماظن نا» الئاق قباسلا هثيدح يف
 قيكاما .رهدزمو عاو و طقن صاخ عاطق ىلا جاتحب

 لكشلاب يقارعلا لغتسي ال صاخلا طاشنلا لعجن

 عم نواعتلاب هلحن نا نكمي اذهف .هدهطضي يذلا
 نيناوق نم هل نسنو انركف نم جضني امبو .عمتجملا
 . :رشابم ريغ اهضعبو ةرشابم اهضعب

 دوجو مدعب انميلست نم هذه انتيؤر قلطنتو
 وا :هيلع سايقلا نكمي .ةيكارتشالل زهاج لكش
 عمتجم لكلف .كلذ قيقحتل ةزهاج ةنيعم ةفصو

 جامدنالا لكشو :هلخاد ةيسسايسلاو ةيعامتجالا

 اذه اهدهشي يتلا ةلحرملا ةعيبطو يملاعلا قوسلاب
 .ةيلاحلا ةيخيراتلا ةظحللا يف عمتجملا

 ىلا ةهحوم ةوعدلا نا كلذ نم دهفي نا يغبني الو

 سكعلا ىلع لي .زييمت نودو ماع لكشب ةيلامسأرلا
 هميبجشت ف بغرن يذلا صاخلا عاطقلاف كلذ نم

 مكارتلا ةيلمع ثادحا ىلع رداقلا وه هزيفحتو

 قوسلا نع لقتسم لكشب لاملا سأرل يلخادلا
 نم ًاساسا ةقلطنملاو .ةيبرغلا ةنلامسأرلاو ىملاعلا
 ينطولا لالقتسالا ةيجولويديا ؛هينبتو لب ,هتعانق
 .يداصتقالا لالقتسالا مث نمو

 ند ايقيقح ًانزاوت نمضت طورشلا هذه نأ كشالل

 ةياهنلا يف ديقي ام وهو .«صضاخلاو ماعلا» نيعاطقلا

 عمتجملاب نكمملا يداصتقالا ضئافلا ةنبعت يف
 ةفصيو ةيلحملا تارخدملا ةتيعت ريع كلذ مت ءاوس

 بئارضلا قيرط نع) اهنم ةيرابجإلا ةصاخ
 نم ةيسن': يحس ريغكلذ مك وا. .(اهريغو كرامجلاو
 عاطقلا ىلا اههيجوتو .ماعلا عاطقلاب ةلماعلا ىوقلا

 ةدئاسلا ةعنقملا ةلاطبلا ىلع ءاضقلل كلذو صاخلا

 افازنتساو ارده دعت ىتلاو لوالا عاطقلا ىدذدل

 جتانلا يبلسلا ريثأتلا نود كلذو ,ةيرشبلا ةورتلل

 .ىلحملا
 ام اذإ طورشلا هذه ةبيلاعف دادزت نا نكميو

 ردكا تاطلس ضيوفت ىف ةيسايسلا ةرادالا ترمتسا
 رارمتسا عم .يرادالا ملسلا يف ىندالا تاجردلل
 باحصا نينطاوملا ٍبناج نم ةيبعشلا ةباقرلا
 .عمتجملاب ةيمنتلا ةيلمع ف ةيقيقحلا ةحلصملا

 يلابجلا حاتفلادبع
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 داصت#ا رابخا

 يا رهطو وسم كافافنأ

 لوكوتورب نارياو ةيروس تعقو
 ف امهنيب نواعتلا ةيمنتل قافتا
 ةيداصتقالاو ةيراجتلا تالاجملا
 قافتالا صنيو .ةينفلاو ةيفرصملاو
  ةيروس ةيلام ةثيه ءاشنا ىلع

 ةيمنت تاعورشم ةماقال ةيناريا
 يعانصلا نيلاجملا يف ةكرتشم

 تالحرلا ليهسن ىلعو ؛يعارزلاو
 ةرايز ف نيبغارلا نييناريالا جاجحلل
 نا ىلعو .ةيروبسسلا ةسدقملا نكامالا
 ف قدانف ءارش وا ءانيب ناريا موقت
 . جاجحلا ءالؤه ةماقال ةيروس

 لبق نم اتعقو ناتلودلا تداكو
 ردصت نآب يضقي يلورنب قافتا ىلع
 نم نط نويلم ةيروسل ناريا
 ينويلم اهعيبت ناو .ًاناجم لورتبلا
 ةمظنم راعسآأب ىرخا نط

 ؛ كيبل

 ل و

 . وفل ةاصتخأل راطات

 نا ةيبوروالا كونبلا ريرقتن دكا
 لازت ال ادببل ق ةيداصتقالا عاضوالا

 لازي ال لمعلا ناو .ةبرطضم
 ةينبلا تاعورشم نم ريثك يفافقوتم
 راعسا عافترا مغر ,ةسساسالا

 فشقتلا جمانربو .لؤرتبلا
 ..يسدللا

 مجح صقانت ىلا ريرقتلا راشأو
 تارايلم ” , "٠ ىلا يدقنلا يطايتحالا

 ف ارايلم ١7 ناك نا دعب كلذو .رالود
 تقولا يف كلذؤو 198٠. ماع ةياهن
 ةيجراخلا اهنويد هيف تدار يذلا

 اهيلع ةقحتسملا ةصاخ .ةريبك ةدابز
 .يتايفوسلا داحتالل
 ب ديد د 0 مت 3 م

 2 تا

 هايتس يضاملا .عويضألا يف دقع

 سلجم نادلب نيب راوحلل يرازولا
 ةعومجملاو يجيلخلا نؤواعتلا

 راطا ٍْق كلذو .ةكرتشملا ةيدوروالا

 نكرطلا ف ىرجج نحنا :تكحاجلا
 ةلماش ةبيقافتا ىلا لصوتلا ةيغب

 فلتخم يف نيبناجلا نيد نواعتلل
 ةيرامثتسالا ةصاخ .تالاجملا
 ثحب ىلا ةفاضالاب ةيراجتلاو
 بناجلا اهدعا ةيقافتا عورشم
 ملاعم اهراطا ُِق لددحت يبؤرؤالا

 عوضومو .نيبناجلا نيب نواعتلا

 - ن1 وللا ىنريطمط ميرا - 9

 ةيجيلخلا تايواميكورتبلا قيوست
 تن ماو و

 ٠ ضضاؤإ ل شاقل 7 , ناينئاننا ؟ .
 عم ةنرضملا ةموكحلا عتود

 ثالث ةدكريمالا ةدحتملا تايالولا

 اهتمدق د دندح ةيداصتقا تانقافتا

 راطا ٍِق كلذو .رالود نوبيلم 14

 رصملا ةدكربمألا تادعاسملا جمانرب

 م١ هه وحنب ردقتو ,ىلاحلا ماعلل

 نودلم ١٠٠١ ىلا ةفاضا ,رالود نودلم

 .ةيئاذغ تادعاسم وحن ىلع رالود

 ةنام ةديدجلا تابيقافتالا حيتتو

 تادراولا ليومتل رالود نويلم
 صاخلاو ماعلا نيعاطقلل ةنعلسلا

 نودلم رشع ةعمبرا ىلا ةفاضاالاب

 ميلعتلا ريوطت تاعورشمل رالود

 . جراخلا ىف ةيرعملا 7 قولا
 ةرارول يئاصحا ريرقت حضوا

 ةيرصملا بيردتلاو ةلماعلا ىوقلا
 ةضرضملا' ةلاصعلا' مسجك نع
 علم لامعلا ددع نا .جراخلا يف

 ١ ,الاال  ءا/4
 ةلامعلا هذه نا ريرقتلا ركذو

 يف نويلم : يلاتلا وحنلا ىلع ةعروم
 و ةيدوعسلا يف ًافلأ "ا وق :قارعلا

 ىف فلأ ٠ و تيوكلا يف ًافلأ ١١
 و تارامالا يف 6١71١8 و ندرالا
 ناتوعلا و اقنا يو. :ةطططال

 سيهلا يف قداصتقال مانهألا

 يتلا ةيحاتفنالا ةسايسلا راطا يف

 ةرتف ذنم ةينيصلا ةموكحلا اهعبتت
 ةكرتشم ةكرش 71١ ىلاوح آشنا مت

 ةياهن ىتح كلذو ةيبذجا تاكرش عم
 اهترامثتسا ةلمج تغلبو . 5
 .رالود نودلم عا

 ةفاك ىف تاكرشلا هذه لمعتو
 ةصاخ ةيداصتقالا تالاجملا
 ةبعيبطلا دراوملا ففشتكا
 ةفاضالاب ةيجراخلا تالاصتالاو

 ةيعارزلا تالاجملا ضعب ىلا
 .ةيعانصلاو

 تاكرشلا هذه نا ركذلاب ريدجو
 غنوه اهسأر ىلع لود ةدع لثمت
 نايايلاو ةدحتملا تايالولاو عنوك
 , ادنكو دئالباتو
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 ؟ كرتشملا يبرعلا يداصتقالا لمعلا تاسسؤم يف ثدحب ىدذلا ام

 ديعسب ةلاقتسا باقعا ُّق كلذدو . ةنوآلا هذه حورطم لؤاستلا اذه كنب

 زيوقلا هتلادبع .د نييعتو .يبرعلا دقنلا قودنص سيئر ,شابغ (/

 ةيداصتقالا نوؤشلل دعاسملا ماعلا نيمالا بصنم لغشي ناكو) هنم الدب
 فرصملا ةسائر نع يرايعلا يلذاسشلا داعبا مث .(نوؤاعتلا سلجم يف
 عاضوالا ةساردل ةنجل ليكشتو .ايقيرقا يف ةيداصتقالا ةيمنتلل يبرعلا
 ةعفد كرتشملا يبرعلا لمعلا ءاطعا يف ةبغرلا يه لهف .كنبلا يف ةيلاملا
 نا ما ؟ نآلا ىتح هتاشن ذنم اهيف طبختي يتلا هترثع نم هتلاقال ةيوق

 ةيداصتقالا عاضوالا ةقيقحل ةيعقاو ةمجرت اهنوك نع جرخت ال رومالا
 يبرعلا اننطو يف ةيسايسلاو

 ءاقو مدع ىلع اجاجتخا تءاج ؛شايغ» ةلاقتسا نا ظحالن .؛ةيادب

 سلجم رارق ىلعو :قودنصلا لام سآر ةدايز يف اهتصحي ةيبرعلا نادلبلا
 نم ثلاثتلاو يناثلا نيطسقلا تددس يتلا نادبلل قحلا ءاطعاب نيظفاحملا
 يف اهبيصن ةدابيز وا ,ةددسملا غلابملا عاجرتساي .لاملا سأر ةدابز
 تافرصت نم هيلا بسن ام دعب يناثلا ةيحنت تءاج امنيب اذه .قودنصلا
 حئاوللاو نيناوقلا ضعب ةفلاخمو .كنبلا فيراصم يف تازواجتو
 1 .اهيلع صوصخملا

 ةيبرعلا عاضوالا هيلا تلا ام ىدم «ءشابغ» ةلاقتسا بابسا سكعتو'
 لمعلاب» قلغتي ام ةصاخ .صوصخلا هجو ىلع ةيدداصتقالاو .امومع
 نم ًايلاح ىناعت ةيبرعلا ةيداصتقالا تاسسؤملا مظعمف .«كرتشملا يبرعلا
 ةيبرعلا نادلبلا مظعم مازتلإ مدعل ةجيتن كلذو ءاهتانزاوم يف ريبك زجع
 ىلع تامظنملا هذه ىدحا دردق مدع د ىلإ رمألا ليضو: لد: اهتصح ديدستب

 .يضاملا رهشلا :اهيف نيلماعلا روجأو بتاور عفد
 نم ًامومع ةينيرعلا نادليلا هدهشت ام ىلا عجري ال كلذ نا انبآر يفو

 لمعلا ةشاشه ىلا عجري ام ردقب اهقافناو اهتاطاشن مجح صيلقت
 ضعمبلا ةغانق مدع رخآ ىنعميب وا .نآلا ىتح كرتشملا يبرعلا يداصتقالا

 نم عون درجم اهرايتعاب اهيلا ةرظنلاو ,تاعورشملا هذه ةيمهأب

 عم داز دقو .ءارقفلا مهنارقا ىلا مدقت يتلا «تابهلاو تانسحلا٠

 ذ .عيمجلا اهيلع قفتي ةلماش ةيبرع ةيجيتارتسا دوجو مدع روعشلا
 ل اباضقلا ةفاك لامها نع ًالضف اذه .ةحضاو ملاعمو فاذها
 ةيفيك لوح قفتا نا ثدحي ملف اهدحو ةيعرفلا اياضقلا ىلع زيكرتلاو
 وا ؛ًالثم نادلبلا هذه نيب جاتنالا لكايه ف يوضعلا طبارتلا قيقحت
 يتلا ةيريصملاو ةيويحلا اياضقلا يهو ,خلا ..يئاذغلا نمالا قيقحت
 ىدعمب .ناكرتشملا | يبرعلا لمعلاو يبرعلا ركفلا اهب لغشني نا يغبني

 .قرؤلا ىلع اهعضو درجم ال .ًايلمع اهقيقحت ةيفيك
 يبرعلا لمعلا ةيمهآب ساسحالا مدعني نا يعيبطلا نم ناك اده نمو

 ةعيرسو ةلهيس ةليسو درجم هرايتعاب نضهبلا 4 هدلا رظنم نأو .كركخشملا

 فادهاللا باسح ىلع :ةندرفلا تاحومطلا قيقحتو تاورثلا ندوكتل

 ضعب لوح نآلا راثن يذلا اياضقلا نم حضتي ام وهو) ةماعلا ةيموقلا
 .(تاسسؤملا هذه

 :هلاح ىلع لظيس كرتشملا يبرعلا لمعلا نا وه هيلع ديكأتلا انمهي امو

 نولوؤسملاو :مهريغ لبق .هيلع نومئاقلا كردي مل ام .اءوس ددري مل نا
 اننطو ىلع حورطملا ديحولا قيرطلا هنا .امومع برعلا نويداصتقالا
 ةيلمع تادحالو «ةتزحتلاو ةيعبتلاو فلختلا» ةرثا د نم ج ورخلل يبرعلا

 .اضعب اهضعب لمكي ثيحب (يموقلاو يرطقلا) نييوتسملا ىلع ةيمنتلا
 ةوحرملا فادهالا ةفاك ققحت ةروصب هتيوقتو هميعدت ةرورض يلاتلابو

 يابجلا حاتفلادبع
 ا ا ا د ند م ا دس را - 1 5 سس ووسع م ا 2.
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 3ولج نب رهاظطلا نم ةمدقتب
 ةياور ةيسنرفلا ايلرا راد نع تردص
 سايلا نائيللا بتاكلل (ريغصلا لبجلا»

 ةيسنرفلا ةغللا ىلا ةمخحرتم ىروخلا

 نم لك لبق نم تمت ةياورلا ةمجرت
 :اليتنوم يد لايتسي ركو ميعَر ةيدعس
 ةيب رعلا ةغللاب ةياورلا هذه تردض دقو
 ةيبرغلا هسسؤملا نع ١ ةا/ا/ ماع
 . توريب يف ثاحبالل

 ءاوجا ىف ةياورلا ثادحا رودت
 برجل ءانثا نانبل

 باتكلل ةماعلا ةيرصملا ةئيشا نع

 «(روصو صيصاقأ باتك ارخؤم ردص

 روشاع نامعن لحارلا يحرسملل
 ناك ىتلا تايمويلا مضي باتكلا

 ةقضحصضص َّق روشاع ناعم اهرشني

 يناسنالا اهعباطب زريمتنو (رابخالا)»

 ةاولاو ةايحلا لكاشم نع ريبعتلاو

 .ريلاف يل ياسر
 ةباتكلا نم ةحفص فلا نلاونال

 ىريلاف ا ىنرفلا رعاشلاب ةصاخلا

 اهفاشتكا مت 1١9145 ماع يفوت يذلا
 نع ةديدج تاءاضا لكشتل [رسخقم
 تراثا ىتلا هلاعأو رعاشلا اذه ةايح
 كاذتا اهلع تناشاقنلا نم اريثك

 لبق ام ةيسنرقلا ةيقاقثلا طاسوأالا
 رغلا اده طساوا

 ىَقشكي همنا ,يعب رأ نم رثكأ كشم

 ام يه ىبلا لئاسرلا هذه نع باقتلا

 لئاسرلاو يريلاقب ةصاخلا تايمويلا
 نمو .هرصع ءابدا نيبو هئيب ةلدابتملا
 رود ىدحا نع ابيرق اهرودص لمؤملا
 لاهكبجلا ةبعي ةسيرقللا' رضْمِنْلا
 ةهجو اهفشتكم نبب ةصاخلا تاضوافملا
 رادضالا

 يفلا ةيرودلا تاطاشنلا نمض
 يرصملا يتاقثلا ّركرملا اهب علاطسغي
 (لييعيم نابلا ةذاح 1101 سيراتت
 تاطاشن هئثالث مرصتملا عوبسالا تفبقا

 دوصقملادبع دمحمل ةرضاحم اهنه ةديدج
 . ءائيس 3 ةيراثالا تاي رقحلا نع

 ُّئ حتتفا ةرصاحملا هده بتاج ىلا

 نع ينوراشلا يحبصل ضرعم زكرملا
 كرفاتلا يف طابقالا فحتم نم روص

 ,نآلا رضخ

 ةذاضسلل هبله هلا
 مداقلا لوا ةريررتشت ] ىيروجكا ١

 دادغب ةزئاجب نيزئافلا ءمسا نلعت
 ةمظنملا لبق نم حنمت ىتلا ةفاقثلل ةيلودلا
 مولعلاو ةفاقثلاو ةيبرلل ةيملاعلا
 لودلا ىبطاوم دحأل :ويكستويلا»
 ريغ لودلا ىنطاوم نم رخاو ةيبرعلا
 ءانغآ ىف اوههسا نع ةضاخخ .:ةيبرعلا
 ,. اهتيمنتو ةيب رعلا ةفاقثلا

 رصم ىلا ةوعد تهجو هتويوبلا
 اهترود يف .ةزئاجا هذه هارت نم حيش حيشرتل

 ليئاخيم نا فورعملا نمو .ةفلاشلا

 ىمويب ميهارباو



 يف هب زف دق ربوغل ايسراغو زوكذل

 ييبرغلا 5 ةدهأ

 ةيب ررعلا ةدحولا تاسارد زكرم نع

 86 هيطسوتملا ةين رعلا تاساردلا زكرمو

 برغملا ةدحو) باتك ردص توريد

 نم ددع مالقأب تاسارد هيفو :يبرعلا
 . برعلا نيركفملاو باتكلا

 : باتكلا اذه.تك تاسارد نم

 حافكلا ءانثا يبرعلا برغملا ةركف ا#

 دياع قيمت .3.- لالقتساالا لجأ ن :

 نا

 يحيراتلاو يعامتجاالا ءاضنلا اقإ

 . نوكرأ دمحم .د  يبرعلا برغملل
 برغملا 0 ركفو ةينطولا ةبخئلا 8

 . ليلموا ىلع .د  يبرعلا
 ةيب راغملل ةيعاتجالا تاروصتلا ا#

 رولا كرت قيبطتلاو ةيرظنلا نيب

 .افو رعم

 برغملاو نوي رئازخلا نويئطولا ا#

 ىبرح دمحم ١964 - 1978 يبرغلا

 ةيضوسلا نيب يبرعلا برغملا اه
 .تيبل رهاطلا .د  ةدحولا ةيضوصخو

 . د  ةيطارقميدلاو ةدحولا لدج ا#

 دويلغ ناهرب

 برغملا لوح تاحورطا عبس اه#

 ندخل دموع يرعل

 ةاعلملا 1 55-55

 1 1 اننعا عوبسالا علطم تادنتبا

 نيناسأ يي ا تو يد) ةبتكم

 ىكسفوكيام نع ةعونتم ةيبدا تاءاقلو

 رودص ةيسانمل ريهشلا ىسورلا رعاشلا

 ةيرعشلا هلامعا

 .تاكلغ
 اهدادنعاب ماش هنابجح نع هت رس

 يف كراشو ويريف دولك يسنرغلا جرخملا
 نم ددع تهل ءاذا

 يف ةيسنرفلا ةغللاب ةلماك هي

 نييحرل

 كاجح : لاثمفآ ءمم ىقورعملا نسئرقلا

 يبسنان .ريئنروب نلكاج : يسنالك

 صتنلا اذه دمتعا دقو .وريمور

 ةايخل ةيواسأملا ةيابنلا ىلع يحرسملا
  رفانقلا

 . ةيكالملا ةفحفلا
 3 ةياننيللا :ةسرصللا رادلا نع

 صن يضاملا عوبسالا ردص ةرهاقلا
 ةفحتلاب وهو ةرم لوأل رشني ماه يخيرات
 : ةيكرلا ةلودلا يف ةيكولملا

 هلودلا حي رات باتكلا اله لحسي

 54/7 نم ةرتفلا يف ةيرحبلا ةيكولمملا
 ب رعاسسيل ردمالل ةسبرحس ؟ب١١1

 روتكدلا هل مدقو هققح دقو .يروصنملا

 . نادمح حلاص ديمحلادبع

 ع

 قراظ لسوف اهدنا

 ريشرأد ذهن
 ىدلا زيكرام ايسراغ ليبرباغ دعب

 ييئاور زربا دحأك اموروؤأا ةهتفشتكا

 ةزئاج مم دقو هصاخ ةيئيتاللا اكريما

 ىلا رشنلا رود تدمعو .لبون

 يف نآلا ثيدحلا دوسي .هلامعا ةفاك

 نايلالا بتاكلا نع ابوروا
 ايبذا افاشتكا لكشيل ىردق ليعاسا

 00 ,اديدج
 يردق ىلليعا مسا

 كيت> ن
 رو

 رود ةدع نآلا دمعت

 دقو .هلامعا ةمجرت ىلا ةيملاع رشن

 (ءادوسلا ةنسلا» هتياور ارخؤم تردص

 تاحشفص هل تد رفاو . ةيسسرفلا ةعللاب

 . ةيسنرفلا ةيفاقثلا ةفاحصلا ف ةلوطم

 يف يردق ليعامسا فاشتكا قأيوو
 تيدحلا هيف رثاكتي يذلا هتاذ تقولا

 1 يكرتلا لاك راشيل ةيئاؤر لا ةيممالا نع

 .ةيلودلا ميلعتلا ةزلاح
 سمداقلا يمويلا لالح ىهتن
 ةعباتلا ةيلودلا ميكحتلا ةنحل تاعامتجا
 مولعلاو ةفاقثلاو ةيبرتلل ةيملاعلا ةمظنملل
 ةزئاج لينل سيحشرملا ءاسا ةساردل
 :ةلودلا ةمرتلا

 رالود فلآ نوتس اهرادقم ةزئاحلا
 نيذلا نيحشرملا دحأل ايونس حمنتو

 نم وكسنويلاب ةصاخ ةنحل مهراتخت
 ميلعتلا اياضقل ةليلجح تامدخ نودسي

 مهغادلب ف يل ةيب لاو

 ا

 نال يف برع ارش
 ةوعدبو ةيناطيربلا ةمصاعلا ين ميقا

 رشنلاو بتكلل سيرلا ضاير ةكرش نم
 ددع هيلا يعد يبرعلا رعشلل ناجرهم
 . جاحلا ىسنا جهنم برعلا ءارعشلا نم

 . حابصلا ا .ارعج ميهاربا اريج

 رازن ؛شيورد دومحم ..مساقلا حيمس
 برعلا ءارعشلا نم مهاوسو .ينابقلا
 تاوعدلا م تهجو نيذلا نيرخآلا
 اميركت قاي ىذلا ناجرهملا اذه ةماقال

 لاخلا فسوي لحارلا رعاشلا ىركذل
 تاراتحخم ةءارف نم ناجرهملا فلأثي

 ءارعشلل دئاصق اهيلت لاخلا دئاصق نم
 نينانفلا نم ددع مهاس دقو . نيكراشملا
 يحوتست ةصهاخ .تافصليم مسرب

 نم .لاخلا سوي دئاصق نم اهتادرمم

 قيفش .ىوازعلا ءايض نينانفلا ءالؤه

 تقولا قو .نامديتس فلار, ءدوبع

 رئافد» باثك رادلا تردصا هسفن
 رعاشلا ءاراو تاالاقم نمضتيو «مايالا

 .ةايحلاو بدالا يف لحارلا

 ةليفاحم ةيخرسم ابعت
 داتسا باهولادبع قوراف روتكدلا

 وغاكيش ةعماجب يبرعلا بدالا
 عمجل اغرفتم رصم يف ىضق ةيكريمالا
 نلماخم لعارلا حسم بالوملا ثارت
 لامكتسال رهشا ةيناث ةدم نافؤر
 . نائفلا اذه نع ةتاسارد

 تثحابلا اذه هقشتكا ام ٌرربا نم

 نمر ملاةيجبربف ةريشع مقرا يفوت
 نا لمؤملا نمو .نامور ليئاخيمل لبق
 .ابيرق اهرشنو اهقيقحتب موقي

 ل ٠ ناريزح ؟4.- 815 دوعلا - .ةينرعلا ةعيلطلا 1481



 يزرمر لايك : ةرهاقلا

 .كيبدلا مشي ناك اذإ

 لق 7 ويلا انعيَسللا تاسرف

 .قمعو حوضوب .همسا رمج ]م
 .تاهوي رائيسلا باتك ةعيلط نمص

 .ريهشلا «سيبوتالا قاوس» بتك امدنع

 اجرخم حبصا «رفس ةكس» مليفب .هناف
 ..ةيلص نضرا كغ تفقي .رظنلل اتفلم

 هسشب مدختسا ءرفس ةكب» .يف
 ف 0-5005 هتقاط لك كيدلا

 : ةيوناشلا ةصاخ .هتايصخش مسر

 اهحمالم قدأب متبي وحن ىلع ٠ . ةيشماشاو

 .اهمومه .ءاحلاما .ءاهجازم .ةيلخادلا
 عم اهتافالع .اشاعفا ذودر .اهرعاشم

 عقاولا كلذ ..اهعقاو عمو ءاهضعب
 : ةراهمب كيدلا ريس هراتخا ىذلا

 زيمتت ىتلاو .طايمدب تاحالملا ةقطنم ةقظنم
 بئاكلا اهقطني .ةديرف ةيصوصخب

 , ةماعلا تاالالدلا نم ديدعلاب

 دق كيدلا نا حضاولا نمو

 مل جرخمك هئاطخا نم و بعوتسا
 و ةيرخحا هتاوننا قع ملل ارطيسم نك

 .ائه وهف .:نافوطلا: ةقباسلا هتب رج

 .هيلثمت مقاط كيرحن ديجي .ةناصر رثكا

 ريوصتلا ةلاب برتقي ىتم .كرديو
 ىتمو .هلاطبا هوجو تثاريبعت دصرل

 فيكو .ةماعلا تاطقللا ىلا احلي

 تانوكم نم ءايمارد :ديفتتتب
 تاروكيدلا . لظلاو ءوضلا .هدهاشم

 .تاراوسسكالاو

 ىلا فيرشلا رون ةدوعب مليفلا أدبي
 يف اهاضق ةلياوظ. تباوثبم ذاع + .هّتب رف

 .نيدئاعلا نيش هنانشو . لماعك جيلخلا

 ناريزح 517-59 ددعلا - ةيبرقلا ةعيلطلا- 6 ١

 ةحورملاو لجسللاب المحت يىتأي
 . سمشلا ةراظنو نويزفلتلاو

 زنيخا تانولطنبو ةشكرزملا ناضمقلا
 .هتدلاو هليقتست ءفديو .ةقيضلا

 .زيزعلادبع ةدياع

 يببملا .هلزنم ىلا اهتدلاو عم رضحن ىتلا
 هنا ىلع هبتاعت ثيح .نبيطلا بوطلا نم
 لاوط ,اذحاو اباطخ اه لسري م

 نم ددعو

 ءارون تدييكع هنباو
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 فرعي ناك ول هناب اهرطخيف .ةرفس

 هلم ان .في رشلا رود 0

 تايغرو حومط ٠
 ةام دوشيعي .الاخأ . مهخأو 7

 نم ىندالا دحلاب مهيلع لخبت . ةنينض 5

 1 اعلا لوص ىعو 3 3-0 لا أ جحا

 ني رخالا

 صاخلا روحملا نم كيدلا ريشب لقتني

 ماعلا روحملا ىلا فيرشلا رون ةصقب
 .ةيرغلا ىلاها لاما ةكرحل

 دحا فيرشلا رون نم برتقي
 ضو تقي رطل قش يةيرقلا حاس
 ةريغصلا هتورت فعاضي نا ةرورضب
 هتس ءانب ةداعا ُّق اهددي نا نم الدب

 همع ةنبا كردي ناو .رمحألا بوطلاب

 رم ب .يرشثلا ةهنبا ل جو زستيل

 ,ةحالملا كلمي ىذلا . ىنطصق

 بحي م يدلاو .ديصلا بكارسمو

 قي رط بقي رمشلا رول رسييس امك .اذلو

 ىدذدلا روحعلا تاكلتمم ىلع ءاليتسالا

 دا  هللاب ذايعلاو - لومأملاو ع
 .ابيرق ةتايحلا ق

 .روجعلا حمطي رجا ههجس نم

 .ىفطصم نيسح
 ةتلنال جوزك هب بحرف .ةريغصلا

 هلم دحانبو ةتاظاسلت ىف كليرشو

 ىلا تاهيتخلا نماةسملا :فالآلا
 1 .هتيرغ تاوئس يف اهعمج

 تايصخحشلا روهط ىلاويو
 يف ماعلا روحملا لثمت ىتلاو يوما
 انعلاطي حلملا ةريحب بلك ن . مليفلا

 ةلسملا 0 .دمخغ ااا عع

 لعفب لكات دق ناك وللاك . ليزشا

 ءاو خوحاو بنعصلا سا ناعي . حلما

 تفلايختلا جاستن هنا دهيفدق حيشن

 دهشم 10 .لالغتسالا تافقالعو

 تازنحاب .رتكلا نع معي .عدب

 فيرشلا رون ةورثاف
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 زي زعلا دبع ةدياع دراظت |ملبف .ةغالبو

 ةدوعب الافتحا .هحبذتل : طبلا ركدا

 نم دمحم مالسلادبع .كمتي .اهبا
 هيلي نيب ةبيقيتميو ةهب كاسمالا
 سلا ةسهحبو لإ خب «ءيشتو .تاظحلل
 . بضاخ قبري ةائيع عمستو .هماستيا

 كردتو . في رشلا رون : ةقنلاو دكردتؤو

 لجرلا لايخ نم روديام .اهعم

 تلقب امدنص +عضرتو . ايرما مشل

 هنم فطختف -- موقيل ا

 يب تركف ابنا حضاولا نسنو .طلا ركذ

 يلا ىنىبعلاو . كيسيحم |

 .طبلا ركذ هليخ دعت ىو .اهغاف كلدل

 : هيه نم ةعطق هحنت نأب .ةذعت

 ةينالا .ةردعسلا ايصاعلا هده انميو

 كيدلا ريشي حشمب .ةايخلا بلق نم

 . ةراخ ةيويحو ارسا اقذص همليف

 ريدب دمحا يري .ريعسص لاكد يبو

 الا .بسكي الؤ .نيحالفلا لاغن
 بهتلت .نيرخآلا لثمو .ليلقلا
 دوعي يبرق .رغسلا يف ةبعرلا هقاعاب
 تبلل يدلا هي رقلا مجن لثم . لضفا

 .روحعلا هتهع عم نكسي وهو .هلاح

 . نتسلا تاراشع دئم .اما كردي ىتلا

 و .اهاومأب ظفتحتو .اهفي راضم دصتقت

 امدنعو .اهترححي قلغم قودنص
 .رمسلا تمهل كت هحلم لا ىبع قفقاوت

 : فشتكيف .هماما انيقه حسب

 - هارون" ندلنالات ىابخرنإات - 43

 ءىلتمي ىودنصلا َن يةعم فشتكنو

 2 هةق سه .ةريعست 1

 0 ةدذع 0 0006

 هو رن . ةصح رشلخا اهرناعمب . وشرعت

 ىنري ٠ .ةقيمعلا ةقرافملا هذسعو .ةرببك

 ضيفي وجت لَ .افرسستس هل كحا

 ىف .ةيسنم زوجع ةايح .نحشلاب

 الايحأ ' ين ١ نص
 35 يأ كك

 فرعي .مهفورظ مهفتيو .هلاطبا
 عاب كرديو 2 ير دودح

 هناك .تجواخللا بم وا لح ني مه رظني

 كلذل ةبسنلاب ًالثمف . مهقامعا يف لغوتي
 57 شاعملا قلل احا قبلا فظوبملا

 قزمتي . ميهاربا "عما دنع .تاونس

 هتجوز ىري وهو .ىوكش الب هلق
 - 0 جات دو ةليثعلا

 نا الا ”يطنبالق .ةملظملا ا
 لعل“ ,ةديحتلا دالبلا ىلا 'رمتسا ىف رك
 . ىسعو

 ناف .فيرشلا ىل ع ةرهكر عاج اما

 . هقمشلاب ة 00 ' يتأت مديعلا يب هتادذا

 داكيو .اهجورتي ةقبش ةارمال اهعيبي
 حتافي امدنعو .ىلوالا هتجوز رجب
 سلجي وهو .لاملا بلط يف ةيرثلا ةارملا
 لشتت شارملا ىروق اهيراوخ ىلا

 ءاقلا دصرتل تيبلا جراخ ىلا اريماكلا

 ّق ربيمسيل ةذفانلا نم 0 بتايث

 ( . الابد :.!ا!ديينحو مالظلا

 دوعن .ةعراب ةسمل قو . تانعللاب

 نا دعب ةنكلو .ةعسالا ملمنيل لجرلا

 .ودبي |ميف هسفن هيلع رعت .اهيلع نحني
 .اذكه .ادعتبم ريدتسيو لدتعيف

 . ةمارك نم هيقيب
 مليفلا بتاك .كيدلا ريشب بولسا

 تايئاولبم ةيا نع امام دعتبي .هجرخو

 .وهف .غارفلا يف ةيبيرجت تاعزن وا
 دات لضفا ثري .هنزيم هدهو

 وبا حالص اهمئاعد ىسرأ ىلا ةيقكاولا

 00 .هلاطب ال ةذفانلا هترظنب فكيس

 داعباو ها و رب يوتلا هيسانستح ن حلاص

 220 هلهمتب ماس فطاعو . ناكملا

 5 ةريغصلا كابس ناهاش بسويو

 عي كيدلا نا ىنعي ال اذهو . ةفهارملا

 .ةذئاسالا تييلاشا كابش ىف اريسا

 وهف .ةلقتسم هتيصحشب عتمتي 1

 مومبم هبلق ضبني ٠ سو رفا نيا

 ديري ام امام فرعيو .نبيد ,نداعلا نانلا

 امامت اقفوم ودبي ناك ناو وهو .هلوقي نا
 ةئايسشقلا اتاروتانبل ةحودلا

 ناجتالا تا ققحي ال'هتا آلا .ةيوناغلا
 .ةصاخلا ةتصق ثادحال هتغباتف ىف

 : هلظب ؛ةدوعغ دعب [ن ةقلعتملا

 .ماقتنالا يف ةبعرلاو .ةريغلا عف عفاذب

 -ارون - فيرشلا رون مع ةئبا جردتست

 نسح .ةيغاطلا .يرشلا زوجعلا
 حبصي ام ناعرسو .اهبح ىلا . ىفطصم

 .قفاوتو اهتبطخ مدقتي ءاه افوغش
 .فيرشلا رون نب تافالقخلا بشلنو

 .همع ةنبا هاجت بحلاب سخحن ى مذلا

 لخأي مل هنا نلعي يذلا ىفطصم ن :تسقعو

 ديازتتو . هتنبا 2 نم لاوما دبا

 ةهجاوم ىلا لوحتتو .تافالخلا

 امرؤ 0 يهتنت داكت ةيشحو

 تادحاالا ٠ رقكلا ماما مليفلا أكلتي اكلي

 هنباو فيرشلا رون نيب تالباقللاو
 ومع ت كو لا لعبو .همع

 .لام الن حبصا

 1 < 4ك در دوار نألو

 ةرم .هناف .عقاولا اذه رييغت يف ركفي

 .وه هفورظ ريسغي نا ررقي .ىرخا
 وهو .رفاسي نا الا هماما دجي ال ىلاتلابو
 علسلا عيسي نا رطضي .ءاذه ليبس يف

 لحسلملا : يعم اهرضحا يتلا

 . يبهذلا جانو ةحورملاو نويززفلتلاو

 ضعب هرفس ةكسو يف تناك ايبر
 ىلا حونخا لشم .ةليلقلا 1ةابلا

 .ريدب دمح| ءادا يف .ةيريتاكيراكلا
 عم قفاوتي ال يذلاو .حراخلا ديكأتلاو
 حبق ىلع .ةفافشلا ةيئاسنالا مليف حور
 . ىفطصم نسح .ةيغاطلا ةئبا هجو
 .نيتيابن مليفلل نأب جرفتملا سحي اهبرو
 ةيرغ قلطنت امدنع اهبنم ةدحاو

 تايصخشلا نم نيرفاسملا ةعومجمب
 فواخملاو ىقلَعلاو ةريخا 0 يعم

 تالالغ منيب مههوجو ىلع مسترت
 عباتتو تاعدوملا نويغ يطغت عومادلا

 يف ىشالتنت ىهو ةيرعلا 0 هلا

 مدقيو .رسمتسي مليفلا نكل .قفالا
 ةيابنلا طمن تاذب .ىرخا ةيابن
 سشهجي نا دعب .فيرشلا رونف .ىلوالا
 هتدلاو عم .ربعتلا حص دا .كحضل أن

 سنابلا هيلع ضرعي امدنع .هتجوزو
 هتدلاو نم جوزتي نا .دمحم مالسلا دبع

 للا سلجي .هبايغ يف تيبلا نوؤش ىعريل

 .رحغتي م عفاولا ن

 هقويخت برفاطيس عهح ىلإ هلقتت ةيربع قف
 طي رش |هنيب .عومدلاب ةقرورغم

 .رخاس قيلعتك .رمتسي تاكحضلا
 ذخاملا هذهو .رومالا راسم ىلع ربي رمت

 ةميق نم للقت نا نكمي ال ةريغضلا
 .ةقيقح .دعب يذلا (رماس ةكسز

 .ةداحلا ةيبرعلا امنيسلل ارربك ابسكم

 ةّشيرشلا .ةيعاولا
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 بدالاب ديدح نم رم مايتغالا دوعي

 ةغللاب بوتكملا يرئازجلا

 تاعبط ردصتف .ةيسنرفلا
 نيساي بتاكو نوعرف دولومل ةديدج
 ةياور عم ةفقو هذهو ءاسيد دمختو

 اياوز نم اهيف ىرنل .«ةريبكلا رادلا»
 اهتعبط ىلع دمتعنس اتنأب الع .ةديدج

 رشف راذ نع << 5 هةر ىلوالا

 ةيرعتسملا ةسارد ىلعو .(«يوس»

 . ريدا وسا

 روكببللاو /وضولا

 نم ةرشاعلا يف يرئازج باش يقلي
 نيب لع ةقيمع اينكل ةركبم ةرظن هرم

 .هئابرقأل ةبيترلا ةيمويلا ةايحخلا ىلعو

 سؤبلا عا ايا ىلع يضع يتلا ةايحا هذه

 اضيا 9 .فونخلاو ملالاو عوجلاو
 هيشي امو فطللاو نانحلا عاقيا ىلع

 هذه ةايح لقن متيو .اضيا ةداعسلا

 رابخأ لكش لع ةنيرئازجلا ةلئاغلا
 نسلا ريغصلا لطبلا دنع ببست ةيخيرات
 . يعامتجالا هعضوب امدشتم ايغو

 عقت يتلا ةريطخلا ةيسايسلا ثادحألابو

 0 ةمساحلا ةنسلا كلت يف
 لمعلا اذه يفلخلا جيسنلا لكشت ىتلاو
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 .يبدالا

 نامزب درسلا روكيد ددخحتي نذإ

 يحاوض نم ةيحاض ناكمبو .«. 8

 .يرئازجلا برغلا يف ناسملت ةئيدم
 ةدع يوأت يتلا ةريبكلا رادلاب رثكأو

 ماقم موتو .ةريقفو هجاض تاللئاع

 فشاكلا لمعلا اذه ضماغلا ططخملا

 ءىبنتملاو .همزأتو فقوملا ةيساسح نع

 كرتيسو .ةيسايسلا ةحاسلا ىف بالقناب
 . تانيثالثلا يف هرثأ

 ةياورلا تايصخش زرأ
 ةضياغ ابنكلو ةلداك ةيصخش ٠ رمغ

 + يقبع [ مالا 2 ع 3

 ءاريغض ًادلو هايا اكرات هوبا 0 ادع

 ف هيتخآو هما عم نآلا شيعي وهو

 رادلا هذه ىفو :«ةرتيبكلا راذلا»

 تالئاعلا نم مخض ددع ةمخضلا
 يف اهنم ةدحاو لك شيعت يتلا ةريقفلا
 هنكل .ذيملت اذه رمعو .ةدحاو ةفرغ

 ذنم عراوشلا ىف تقولا رثكا ىضق

 ١ة ىلا

 < دو وقوم هك دوج و 17 وك ه5 ةط

 :ةسردأملا قف الورلدلا ل قف 13 . هتوتف
 ءايحالا رقفا يف هتقو يضمي ٌيقاقُر وه

 احب لوجتي وهو .«نيفرحنم» دالوا عم
 هتيصخش .راجش وا ءىس لمع نع
 هسفن رهظي هنأل .ةضماغ نكلو .ةشه
 نم ايلابم الو ءسدالا ليلقو .انشخ
 هيف فشتكن ىرخا ةهج نمو .ةهج
 .ةظحالملا ىلع ارداق ادشار اصخش
 ماعلا مهنو .ريكفتلاو .عامتسالاو

 ماعلا اذه ىلا هترظنو ..هيف شيعي يذلا
 ىه ةظحالم لك نأل .ةيماهفتسا ةرظن
 الب ىقبت هتلئسا نا الا . لؤاستلل ةصرف

 .اهيف ركفيف .نايحالا بلاغ يب باوج
 .ةيئاذلا هتاجاحتسا امبثم صلختسيو
 قيقر دلو رمع ناف ؛كلذ نع الضفو
 هب ٌفحي اهب رثأتلا ةيلباقو .ساسحالا
 نم تتلفا تايئزج كرديو .ةريبك

 دهاشم وهو .هنوشياعي نيذلا سانلا

 ىلا ةلماك ةيصخشو .ضاخ هجوب رباثم

 .ناك امهم .لفط لك نا ولو .ءام دح
 نءايشالا ةيهام يف صوغلا نع ثحيبي

 ال نكلو .ابتايثيحو للعلا نع لأسيو
 رع مدي يللا بقال ابلغ نم دبي

 ادلو رمع ىقبيف .ءام تقو يف مات حج

 .اهرخا ىلا ةياورلا لوا نم

 رحت ةيبصخش روطت
 عباطلا لوالا لصفلا 6 سملن

 رمع ةيصخشو .ةياكحللا ماعلا

 لمعتسي لعفلابو .امتاضقانتو .ةدقعملا

 نشئاطلا دالوالا عدخو ليح لك رمع

 تبثي هنكلو .زبخلا نم ةعطقب دوزتيل
 لقعا دالوأل نيشهدم امركو انانح
 هءاقتلا ناف اذكهو ىدنم سعتاو
 نع ملي «يكاكلا ةرتسا» دب وعدملا

 رهاوظ تحت ىةدنع ربك ساسحا

 همس 7 ىوارلا كوب يوجع ةشيشح

 .صلقتي هقلح ناك .هل لضح ام رمع

 سشهجأو .ةسردملا ةحاس يف ىرجحف

 ٠١(. صر «ءاكبلاب

 سر هر
 ىقبي اهرخا ىلا ةياورلا ٍلوأ نم

 هسفن دجي رمالا لوأ يف 9

 وه يذلا ةسردملا ين هقافر دحأل الباقم
- 

 . ةعساو ةرهشب عتمتن ةينغ ةلئاع نم

 اصخش نا فيك مهفي نا عيطتسي الو

 ءدعب اسقو :ابود:تاهم قه اينغ
 . ةسردملا يف قدصلا نع رمع كءاجتبلا

 نطولا نع قالخالا ملع سرد تاكو

 ذإ .ةلأسملا هذه نع صاخ هجوب اريعم

 .هنطو ثسيل اسنرف نا رمع فرعي

 للدت التم .كلذل .اريرنت دجي ال هنكلو
 نولوقي ذيمالتلا ناك» : ةيلاتلا ةرابعلا
 نم وه فصلا يف ةغبانلا : مغيب اميف

 7 ديعيو رينج بتذكت

 0 )ا . تذكأ

 «بناج لق :نمادي ظيف بانل

 هقئوب ديدخح رمل .ةظياسنا .رادلا فو

 رصت همأ اذال مهنتي ال وهف ٠ يلؤاستلا

 رظيف .راهنلا لاوط سؤبلا نم يكتشتو
 ءام نانا ىلا ءىبست نا ذي رث ابغا

 ص)ر» ؟ ناسنالا اذه نونكي نم نكلو

 هتلاخ ةيينستلاب . ءىشلا سفنو 1

 ال اي ء.اهبجي ال ٠ ةههييبيح

 تثابلا زيخلا

 1 اساو اذه ناك نا ككاوقَي نا ديري

 فوم نيك ضيفا 4 ناسحإو ريخ ةرداب

 ذإ .يجيردت لكشي هتلاخ نم رمع

 مهتتا املك تيبلا يف ادوجوم ًامود نوكي

 ىذلا ةهذخحو وه هنا ودبو .ةرايزب

 دقو اذه .اهتفارصو اهتاملك ءابغ كردي
 ناكف .قالح دنع المع هل تدحو

 نع ىكحتل ةحناس ةصرف كلذ

 اهبيحن امدنعو . هيلع اهليمحب فارتعالا

 ملعتأو . . . ةسردملا ىلا بهذأ ىننا» :
 حبصا امدنعو .فقثتا نا ديرا .ءايشأ
 ص) «ريثك لام ىلع لضحاس .ناريبك

 نع دعتبا» : ايساق ادر هيلع درت 5

 نإ ناويحك لمعت نأ كيلع ! كراكفا
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 الدبو .«نشيعلا ىف طقف بغرت تنك

 فقثتيل هيلع طغضتو .هعجشت نأ نم
 لواحت .هعضو نسحي نا عيطتسي يك

 ىلا هب عفدتو .هحوفط نم دن نإ

 انقوم دختي ذئدنعو . ىلقلاو ٌاييلا

 امدنعو , هبارطضا يف ىلجتي اجاجتحا
 ةرم لك يف هنا دجن .هتركف ىلع فتقن

 , هفوخ

 عضوي لطملا يش
 .ةيمويلا هتثراك وه عوجلا نكلو

 اذكهو .ءاقبلا ىلا هدوهج لك عزنتف

 امإو بضغلا افا سؤبلا هيف ثعبي

 سيب سال اياينعا ركب : ظرغلا

 هسعلب رعشا : صنلا لوقي الشم
 «(هتذن ةأمحا ن 11 0اديحو (غ ادعس

 ميللعلا ةعضوب رعشيو .(؟ ص)

 .ام ٍدح ىلا روطتي رمع نا ىلع

 ركفتلا ند ةلعب ومب ساسحالا هب ودحنو

 هوببت ,تتابعما' نيج هقتختيلارو جيجا
 وهف .نذا . هل لح داجيا يف مث .هعضو
 نا.هل فشكتيو .ريكفتلا ىف هسفن دهجي

 ىلع تقاشش تاؤحتب ةؤتاي 1 اذإ ئغلابلا
 دولولشم مبهغال كيد ىملقنا

 .مدقتي نا ديري ةهنكلو .فوخلاب

 رعشيف .فوخلا| اذه بيس فرعيو

 هنآو + نيحالفلا تاباطخب اقلعتم هسفنب

 راكفالا ضرعم يف يأرلا مهكراشي
 تناك كلتف .ءرشتنت تادب يتلا ةيروثلا

 ىلع اهيف سانلا رساجتي ىتلا ىلوالا ةرملا
 حارتقاو .بعشلا ةلاح نع مالكلا
 ام هسفن ف دحيف» .ةيساسا لولح

 ١7١(. ص) «ليق

 نيذدلا نوديحولا مه سانلا ءالؤه

 بلاطيق .ةلماك هَقُث مبع رمع قي

 نا نود نم .ربعتلا ةيرخو لدغعلاب

 الو .كلذ نع حوضوب ريبعتلا عيطتسي

 امدلع نسسانلا نحسب اذال ا

 , قئاقحلا نورهظي
 لئاسم رمع ريشي ةياورلا هذه يف

 بقفارم وهو .اموذ رضاح وه . ةسماش

 ودبيو . صوصخلا ىلع طيشنو ظقيتم
 تافوا لالخ ربكي كفي ال هروعش نا

 اذه كلك حرفلا تاقوأو ومالا

 ثادحأ نم ثدحيب ةياورلا ىهتنتو

 مل ءىبش لك نا رهظي امن .ةيمويلا .ةابحلا

 ةياورلا هذه نوكت نا نكمي الو .هتني
 ٍ لزي مل يعولاب روعشلا نأ ' يباب

 امنيب .روطتلا قيرط يف وهو .هدلوم
 عم دبسسو .ةلكسالا نم ديدعلا حر طيس

 نوكيس ىبلا ةيعاولا ريهاخلا فوفص يف
 ري رحل ثتادحالا ةرياسم ٍق زود اه

 .داهطضالا نم دلبلا

 - | نا نك" قير انا ؟ ا نانا - كو

 ةيديلفتو بوق ةيصخش ١ رمع وأ يع

 اهنا عم ٠ . ةيصخشلا ةوقب ىنيع زيمتت

 يمهو .رمع ةيصخش ن *م |!ليقعت لقأ

 عمتجملل ةيديلقتلا .ةيصخشلا لشق
 : (برغملا .رئازجلا .سنوت) يبرغملا
 نس لاو ٠ ةلمرا ىه . ةرسالا ةير ىنعي

 . عضاوتم دج يداملا اهعضوو . جب عضل

 اهتيئيو اهدلو لوعتل ةيمحب لست
 .ليوط نمز ذنم اهجوز تام .اهمأو
 قوس لجرلا اذه نع ملعن ال نحنو
 هنأو ء.ايزيرد لجأ ىمسي ناك هنا

 هنا اضيا فرعتو .ةراحتلا ف لمعي ناك

 يقع

 . ةرسالا هبر يىض 1ىنيع) ءنذد

 لامغأب مايقلل هد ياسا

 نيب نمو .ةديهز ةرجا لياقه ةيعص

 ةفادتلاو ةطايخلا ركذن لايعالا هذه

 اهترجا (ليب .اهردغو فوصلا ةحسانو
 ال هبسكت | .اهترسا ةلاعا ىمكت ال

 عفدلو طقف نيحطلا ءارشل اللا يىبتكي

 «ىنيع» حبصتل . ةعض ةعضاوتملا ءاركلا ةرحجا

 ةأرما اهنكلو .مات زووع يف دتعي ايف
 نا يف كشالو .ةفيفع .ةعاجحش

 ىه اهف .«ةفاحر| اهتلعجح به ةساعتلا

 لماعت :تانعلو ماسقا اهمظعم ايمتالك

 مهيلع بصتو .ةوسقب اهماو اهدالوا
 خيبوتلاو . ةحراجلا تايلكلا نم "أممس

 . ماظلا اهردق نم وكشتو « تفينعلا

 اهبلق ةوسق تحن ىفخت اهارن كلذ_ عمو

 ىذلا ديحولا رمع ناك .اهدالوأل انانح

 : يللاتلا صنلا هيلع للدي [لثم هب رعشي
 . يع تددر . نيجهزإ

 نانحلا مهف دقو ءرمع كحضف
 صر ؛بايسلا ءارو يفتخي يذلا

 ةأرسمأ عنقأ + :ىئيع ودب ١4٠(,

 . ةلهذم دج اهعبط ةدحو .ةدبسم
 نوخحلا يف لبسرتست ال اهلعجخي ام اذِهَو
 . سأيلاو

 . نبع ةبصخس شار وطن

 اهنقوم يف ةسوبغ اهنحلو ةلثسا حرطت
 ربت ةارصجا يسع الا معرو

 5 ضدي ىهف ٠ .ءارضلا يب رارمتساب

 5 اع ةلئسالا حرطت .ءروطتت

 ال ىهو ٠ اب ةيوجأ درع تعبت ال نكلو

 ابنكمي ال اذال مهفت نأ عيطتست

 اورام راشتو . سؤبلا ن 0 صلختلا

 ةيصخش نا ىلا اهتخا نيبو اهنيب ىوقلا
 يا 2 * ىلع يغطت تخالا هذه

 نا» : تخالا لوقت امدنعف ءاهيف رثؤتو

 «هعضو ىلع ىلاعتي نا ديري ةلمق رمع

 اهدلو حصضتت ىنيع نا دجن .(ملا/ ص)

 ص) «كل 00 | : هلئاق

 ىدصضتت اهتخا نا ىنيع رعشتو . (41/

 ةمحاهم ىلع مدقت ال ابنكلو . مهيلع

 عوجللل ًاقيرط نوفرعي ال نيذألا سانلا
 مايقلا ىنيع ررقتو .هينلع همجحاهم

 نا نكتدي اه لك عم عئاشبلا يبرهع
 : نجسلاب باقع نم اذه نع رجني

 ايضفر اسفل نكي نا يدرمت فئقوم

 اماتتها رثكا ىنيع حبصتو .اهغضول
 اقروظت نككلو «ةيروشلا ثيداحتالاب
 9 كردت 0 ابعال .ادودحم ىفقبي

 ء.اهوح نم يرجن ىتلا ثاذحالا

 اذه لثم ةيردفق ةيوجاب يفتكتو

 سآشلا لك ةبوبجا ىهو ٠ ءاابوثكم

 وش اذهو .(اهليح ىلا نلومتني نيذلا

 ىف ةسوبحم ىه رمعو ابهنيب فالتخالا

 انهذو بابشلا كلمي رمع امنيب .اهيشفوم

 , ةقيقد ةيساسحو اظنتي

 يف ةسوبع ةيديلفت ةيمخش : ةلملا
 اهنقوم

 عستجسلل ةزيمم ةيصخش ةدنللا لثمت

 ةحيسكو ةبيط ةدج يه : ريبكلا يبرغملا
 .اههتنبا عم نب لعت .اهدالوا اهرحصم

 0 ةيعاو ىهف : .ةلولشم تناك اذإو

 ائبع لكشت .اهوح نم دجي اب يعولا
 اهتقياضم نع الضف ءاهتئبا ىلع اليقث
 .توملا ىنمتت ..نايحالا رثكا يلو .اه

 اهنا د1 خف بادن نب نصاخ كل
 فاخن .اريغص الفط وا اناويَح هسغت

 ضرملاو ةدخولا ةصاخو .ةئاهالا نم

 , ةخوخيشلاو
 ىقبتف .روطتت ال ةيصخش ةدحلا

 ىلع لّوعت اًزوجع ةأرما ةياورلا لاوط
 كالذي ةرعاش ىو .اهريغ

 ةراشألا وه ليوطلا اهجولونؤمو
 .اهملا نع هيف ربعت .اهسؤيل ةديحولا
 ةيابن يف اهتحص ديعتست اهنا مغر
 لكش ىلا ريغتلا اذه زمريو .ةياورلا
 . لمالا لاكشا نم

 ىنغلا ىلا مرت ةيصخش ' ةنسح ةلاخلا

 ال نيذلا سانلا لثمت ةنسح ةلاخلا
 ىلا يمحتت يهو :عوجلل اقيرط قوفرعي
 ينبع اهنيب ةئيدب : ىرخا ةيعامتجا ةئيب
 . ىنغلا كا ةنادبلا هذهو . ةغيعض

 ةعوبطم يهو .رقفلا ضيقن وه يذلا

 انلوإ +: لوقن نيح ءاينغالا سانلا راكفأب

 هركت .(479 ص) «انب ةصاخ ةقبط

 .نماالا ومص نوركعي نيذلا سانلا

 ده وعل نا د وسصتمز

 لا

 نمأت ال : ىرخالا تايصخشلا روطت

 ضراعتل اسود لخدتتف .ليقتسل

 ْنا ىلع لمعتو .رمعو ىنيع عيراشم

 لكشي اهمالك نا امك .لماللا ادقفي

 .ةياورلا هذه ١ ىساقلاو يعقاولا رهظملا

 2ك تابقعلا لشمتف قولا كيلو

2 

 هازال لا زمن ةيصخش + جارم طاح

 ينايبسلا
 مازتلالا لثميف جارسلا كضاتع انها

 ا خأ وه ٠ . ىسايسلا

 هئنع فرعن ام لك اذه . . ايكرت يف شاع

 ةفرعم هل نا نع الضف :بيرقتلا ىلع

 . مارتحالاو , ماعلا باحعالابو

 قم ةلكبشي امل ًارظن ةطرشلا .ةقحالت
 .مئاقلا يسرفلا مكحلا ىلع رطخ
 يتلا ةيبعشلا ةمواقملل ارشؤم نوكيل

 ال ناك نإو ٠ ءاهفوفص مظنن تأديب

 قوقا هتيصخشف . ةرشابم ادبا لحخدتي

 .رمع ةيصخش دعب ةياورلا يف ةيصخش

 "ال هنا مغرو .اضيا ةيزمر رثكا يضهو

 اهيف هروضح نا الا .ةياورلا 5 رهظي

 كلذ ناكأ ءاوس .هنم اغورفم ارما ىقبي

 راكفا ُِق وأ .ةصاخللا تاثداخملا 0ك

 .الطب لب اجذومن هريتعي ئذلا رمع

 يسايسلا « ةريبكلا رادلا) يىعو لثمي

0 

 ناكس لك هلالخ نم مهفي ادج امهم
 .ةليبنو ةلداع ةيضق نع عفادي هنا رادلا

 درحمل نحسلا لوخد نا لو رعشيو

 جارس زمري ادكهو . ةقيقحلا نع رم ءيعتلا

 ممع راكفا قفحو .ةروشلا ىلا

 دعب هل ةياورلا يف هتمصو . ةضماغلا

 نا هيلع ىتلا هيمان هتاطاشنل قيمع

 . ةمات ةيرس يف اهم موقب

 .ةرقف ا

 يوارلا اهروصي .بلقلا ةبيط ابنكل
 ةحوختشلا ةماستبا اهنا : ةمستبم امود

 . ىلعت نا ديرت يتلا

 ةيصخشلا ةذه قامعا يف لغلغتيو

 -© ديزي انيب .بيهر لكشب لمالا نادقف
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 وطنت ال ابنا ساسحالا اذه ةدح 6

 نم اغوت تباصا دقابعأ ؤدنيو  ءىشب

 ىنمتت ال اهنأل ءاهنم سوؤيملا ةيرحلا
 ديتف :ةداعسلا ةحسم هيلع ودبت انيش

 دح ىلا ةساعتلا نم ةريبك ةجرد تغلب

 معو اب موفي
 هيدر يسيفتم قت ةياورلا لك

 الا ٍيقيقحلا اهدعب غلبت الو 0

 نع ةأحف ثدحتت نح .اهرخأ

 ةماه اباضكق حرطتو .اهعضو

 صضعغبو دقحلاو رقفلاو ةخوخيشلاك

 ناك اذإو .نيزوعملا ءارقفلل ءايرثالا

 نآلف نيعئاجلا نوشخي ءايرثالا ءالؤه
 فلتخت اراكفا ناسنالا ين قلخي عوجلا
 يه اهو .نيرخالا راكفا نع امامث

 اضيا نحن لصحن ال اذالا : لءاستت

 صض) ١؟ ةداعسلا نم ائييصن ىلع

 /١(.

 نولكشي ءارقفلا نأ ةيروصنم يبعت
 عوجلا نأل كلذ .ءاينغالا ىلع ارطخ
 ةيروث اراكفا :. نايحالا بلغا يف كلوي

 . ةريطخ

 "ايه ٠

 ةرذنلا ةلتفلا ةيصخش ١ ميرمو ةلدوع
 اهلا ع ةلصملا

 ىلا نابهذت ال .؛ ىنيع» اتتنبا امه

 ادعاتسل تيبلا يف نايقبت لب .ةسردملا
 ادق ةرومع تالف انتو , هنو وس * يف امهما

 ةلضفتملاو ةيمالاو ةريقفلا رصعلا اذه

 . يجراخلا ماعلا نع

 اذه .ميرمو ةنيوع رود رصتقيو
 ةمح ناض ىلع .ديحولا رودلا

 ةينب نذا نالئثمت امهف .ةلئاعلل ةقسانتم

 «ةريبكلا رادلاو لثمتو . ؛ةبلض» ةيئانسفت

 .نا يف اههنجحسو امهطيحم نيتنبلا نيتاه
 ماعلا نع لّرعف يف (مهكرتي ام اذهو

 هلع ام .لكاستلابو . يجراخلا

 ل امثادحا نا ىلبع ٠ نتي نيِضِتخش

 ةايحلا ٠ نم اهسأي ةأحف ىعت - ا

 هذه نم لضفا توملا» وقت نيح

 ناكملا وه اذهو .(1 7
 هليه هيف غلبت يتلا ةياورلا ُِق ديحولا

 . قيمعلا رظنلا ن :م اغيبش ةيصخشلا

 ىلع ميخن يتلا سأيلا تارتف مغرو

 ةسضخش للك نأ نأف .ةياورلل ماعلا وا

 5 مجرت ايروثو ايضفر ًافقوم
 عصو ىلع همزعو + .«قولازسللا بعشلا
 داهطضالا كاذو .ةساعتلا هذه دح

 مداقلا ددعلا قف

 ةياورلا تايباجيا

 م86 1١5*_ ددغلا  ةيبرعلا ةعيلطلا 1
 ناريزح

 ةرقزب سر سوك نأق' ىتعآ نيخ
 هحول يف ةريخآالا سمشلا دابع

 .اهيلع همسا عضي ال ناررق 0

 نهناك لدلعت عليم اهعينن انآ تحتي نق

 ةليلقلا غلابملا هينئاذل ديعي يكل ارالود

 اهب قيليغيا كلو . مهنم اهتادتسا ىتلا
 وأ موي ةدمل ٠ .غلبملا اذه نم هل ىقبتي

 . موي

 دابع روهزر نم ةرهز ةرشع سمح

 يقلا .ةذه هتحول ماوق يه سمشلا

 ثيح («سمشلا دابع ةرهز)» مسا لمحت

 دوللا نم وج يب .ريغص نإ قاهر
 (ى روهزلا ىلع بلغ يذلا رفصألا
 ناف نيكي مو .ةحوللا ءاضف ىلع بلغ

 امدعم اريقف تامو شاع يذلا خوك

 نا ريغ .رالود ةئاملا زواجتي غلبمب ملحي

 يل عيباسا ل اف تعبت .اهتاذ ةحوللا هده

 ىلاتلا غلبملاب ةيناطيربلا ةمصاعلا

 ةراال ١

 14 21 ىأ ءرالود ةوييلم "7

 نويلم "ماه يا .ىيلرتسا هينح- نويل

 | يسنرف كنرف
 ركل ةيدنلوملا تردفوز ةنيدم

 م يك هوك ٠ ناف نانعلا امجتبا ل نال

 دم ةدحلاو قآو ةضاخأب 1

 م دإ .ملاعلا يف ةحول ىلغا يه هتاحول

 غلبمب عيب نا يليكشت لمع يأل قبسي

 ذاع ةحول هب تعيب يذلا غلبملا لداعي

 تادازم ةعاف ُِق ارخؤم « سمشلا

 هتدحج نا دعب ابهتا .ندنلب ىتسي رك

 قوق عيش انآش ناك نيح هقح

 نآلا هل ديعت .اهتفصرأو اهعراوش
 هترهشبو همسأبو هب يفتحتو ٠ هل اهتموما

 عساولا هادص هل رثؤمو يوق ىنف هاجتابو

 ةاشرفلاو نوللا ماع يف

 نأب .دحاو يبرع نانف ملحي له
 ءارشل هتاحول نم ةحول نمث هلهؤي
 هيف يح د ع علا نإ د

 نوطغي ال نم برعلا ن :ءتانفلا نم

 مهدجن اذه عمو .مشاعا فيلاكت
 ثحبلاو ناولآلاو مسرلا ىلع نوّرصي
 . كانهو انه ؛ميهتاخولل نضزاعت نع

 ايي ةرشعب ملخ نم.ةمث سيل

 قابمسلا اذه ىف .« سمشلا دابع» نمث

 تاحوللا رابغ ةنيفيتمي يذلا يىنونحلا

 ىلع نورّدقي نيذلا .ملاعلا يف راثآلاو
 هيلع عقت ام نايثا مهتاعانفو مهتجزما

 نينانغلا تازاحنا نم مهتويع
 .اهتاذ ةينلعلا دازملا ةغاق ىدل ةمث

 ذنم لواحت ,.خوك نافل ىربخا ةحول

 كلا اابهلع ءاوضاللا لفلسات دا آلا

 ةحولل لئامم ,غلبمب ىرخالا يه ىظحت
 يردي نمو .«سمشلا دابع روهز»
 اذه يف ؛ةميدقلا تاحوللا راجت لعلف
 امقر ا نوعضيس .ينونخلا راعسلا
 يف خوك ناف دسج هل زتبي .رخا ايلايخ
 ! مرق

 ناآلا ىسنرفلا بتاكلاو 1
 ىذلا حوك كاف ن «يع ةناتك يف هيكسوب

 هئمرو 6 هلسلس نمص هردضا

 .ةذه نسمشلا دابع ةحول نع ثدحنن

 نا ادكؤم ةينوللا اهتميق لالخ نم
 ونه منا اهيلع بلاغلا رمضاالا نوللا

 خوك كاف بح ىلا ةيزمر تاراشا

 ةا روهز تسيلق' .سمشلا 2

 لا لب .بسحف ءارعصلا ىه سمشلا

 اذهو .كلذدك رفضا ابع طيحملا ناكملا

 ناك يذلا وه يسمشلا . نوللاب علولا

 هتحولب جورخلا ىلا اهتاد نائغلا عفدي

 ءاوشضا ثيح .قلطلا ءابضفلا ل

 اد

 هللا دبعلا ىلاس
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 ىدوعس نائف

 ةداعلا ةنامالا قويطعو باش

 .برعلا :ليعمشلا نينانفلل
 همام

 نم قلطني يذلا صاخلا ىنفلا هملاع هل

 دوعيل هناولأو هقافا لكب ءارحصلا مل
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 اناسنأو ثول .ةحوللا قرت لع او
 . ةايحو

 همصاعلل ةرايز ىف ناك نانشلا اذه

 ناكف .هب انيقتلا دقو .ذادغب .ةيقارعلا

 , ءاقللا اذه
 2 ها 8 ||

 يبدس قله ةنيعم ةيوز سه كانه اذه 8

 ؟ تيرئروبلا زاجنا يف عوربشلا لبق

 نأ عيسي نائملاو . هجولا 6 اي

 هذه 0 دلح لكشيو لماعتي

 حسي لا عيطتسيو .تامالغلا
 مسرب و همجبسز دارملا صخشلا ةيصخخشش

 .نمزلا رثأ وا هجولا ىلع نمزلا طخ
 نانفلل ةصق ركذتا يمالكل اقيدصتو

 رت ل ةأرملاب اذ ةحمللا امكأ

 د كو دإ . ةحوللا نم ئه

 كتمسر لقل) وساكن اماجأف اما
 اماع نيرشع دعب كسفن نيدبجت فوسو
 عدبملا نائفلاق ٠ (ةروصلا 57 َُ مس 32

 هوجو عم لماعتي نا عيطتسي يذلا وه

 رعاشمو حورك امنأو ةروصك ال رشبلا

 يس «تيرتروبلا» لظي نك

 5 هنأ 0 : ودام ءايديلقت

 :فلا

 ميسر قاضن 3 دج لا نه ركشت ا اتكا

 ةثيدحلا ةيئفلا سرادملا ىلا ىميذاكالا

 سردا مل انأف + (ةرطفلاب) نانف انأ -
 ىنكلو نوثف دهعم وا ةيميداكأ ق

 يذلا ءىشلاو . يلوفط ذنم يعم هن لدححو

 مهيلعتلا طسولا نا اقمح ةبارغلل وعدي

 دأب انيلاطي 7 تاي عا

 نا لواحن نأو .ةرظنل 0

 . يلوح روقراس لك وسر اع دك

 نايحا يبسفن دجا اذل ل

 يف ىلمع لالخ نم ايعقاو نوكأ نا

 1 هذه ناف يلاتلابو .ةحوللا

 سرادملاو بهاذملا ةعباتم ىنع تبحح

 ىكاكتحا نكلو .ىرخالا تاهاجن الاو

 ديدعلا ىلع يعالطإو برعلا نينانفلاب
 ىنبلعج ةيملاعلا ضراعملاو فحاتنلملا نه

 نائفلا ةمظع نأب ةمزاج ةجيتنب جرخا
 نا ىقبيو ٠ .ةيكيسالكلا ف نمكت

 د يتلا ةسمللا كلت وه > عادبالا

 يذلا يقلتملل نانفلا اهلّضوي نا

 ةيصخش ىري نا اشالخ نم عيطتسي

 هحرط ةيساسحعو هتوسف ىدمو نانفلا

 سرادملا لك رهصنت انه . عوضوملل

 ةيليكشتلا ةكرحلا عقوم اه ايبرغ ا#

 3 ةيدوعسلا ةينفلا

 ذنم ةدوجوم انتكرح نأ ةقيقحلا| قد

 ايلاح دوجوملا انثارت يف ةلثمتم ديعب نمز

 نساسحاللاو ىتعملاب ءىلمو ينل انا ردو
 ةكرخلا هذبم ماستهالا نكلو .ن :

 يناقثلا 0 دايدزاب دادزا 1

 ِق ةيب رتلل ةرازو لوا تدحو لا دعب

 اخائمو ا تايه ثيح وعلا

 :سأو .يراضحلا انثورومو مءالتي
 ةنس نيرشعلا لالخ يف هننا لوقا نا

 جضني و مدقتي و وبحب 7 وبحن نفلا أدب ةيضاملا

 ةحضاو ةروص مدقي نا عاطتسا ىتح

 ريصتلا :تقولاب ةئراقمو ةيوغاو مام ا
 لك يف تسسا دف هنم قلطنا يذلا

 مايتهالل هصضاخ ةبعمج ةنيدم

 . ليكشتلا

 ؟كلامعا ين تارتلا تمهلتسا فيكو ا#

 نمو بعش لك ةلاصا وه كتارتلا ب

 هنمف هل رضاح ال .دهل يضام -

 انئانبا ةلاصا دلخم نا ناسنالا عيطنسي

 ينتحنم مسرلا يف يتبهومف ٠ .اندادجأو
 لخاد ثارتلا اذه ليحست ةصرف

 . ةحوللا

 هيوارحصلا ةئيملا عاقيا نع اذامو ا#

 ؟ كتاحول لخاد

 ناسنالا لمأتي امك ءارحصلا لمأتأ

 :يتكاللج انه الا طل هرصصللا
 طخلا اذه ىلتعت نا لواحت جاومالا نأكو
 نمف .رظنلا نع هيفنجل يمهولا

 برعلا ةرقابع جرخ ءارحصلا

 ءافصلاو ءاقنلا يىهش .ميهناسرفو

 . لمحتلاو ريصلاو ةوقلاو ةحارلاو

 نم ناسنالا ب ريشي ءارحصلا 6

 دادزيو هرعاشمو هسيساحأ نمو هريمض
 ةبسنلاب يهف .ينابلا قلاخلاب اقمع هناهيا

 اهنمو يتحول راتخا اهتم مالا ردصم يل
 . تيصخش يببأ

 يروبجلا لمأ : ءاقللا ترجا
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 0 مدع بج

 كك ل لدم اكل
8 

 1 5 ةيبم

 : هوركم يف

 .امحرم لفاع ريغصت ١ ليقعو 1

 ١ ءاوس تقلأو يركع و سخيف

 عا اهاو .ةأحلا ادإ هيرشن ةعابكل

 هب رط اذاف , هءاشي

 رعاشلا لاق

 قل كنوع نك لوول
 ١اَعَضاالان ءابجت كارإ جو

 هقيس اذإ * ةاشي ٍهاشو

 . خلا

 عيضأ الا ءالابلا قي ياو

 ةرواشملا لع ثخلا لثملاب داريو
 دادبتسالا ةبناجمو

 لقعلا ةدامو قداف عءىش ا لو

 ةروكلطاو ةبرجعلا

 يع- دحاو:رديص ف اولا نصل ”ايلخ

 دري نا ققدملا ثحابل نكمي
 لعفلا ىل 1 ناجورتلا م خيرات
 ىلا برعلا خي د راتو نادي لا

 ىلا ابوروا خيراتو . ني رسعلا لعفلا
 لمأتو كلذ ثحابلا لعف ىتمو / يبوروالا لعفلا
 .لعفو لعف نيب نزاوي نا هل نكما
 لاجم ىلا خي د راتلا لاجم نم ىلاتلاب لقتنيو

2 
 يتلا (ةماعلا ورلا» وهف لغفلا اهإ

 يف .عمالا ىدحا لايعا اهنع ردصت
 ةمآل ةماعلا حورلا» نع اهزيمت يتلاو ملسلاو برخلا 6 ةراضحلا ماعم اهتماقإ

 ىرخا
 طاقنو ءاقتلا طانقن كانه تناك اذلو

 تير اهيغيب رمآلا :كلذكو «قامورلا لعفلاو ىقيرغالا لعفلا نيب فالتخا
 : يوروالا لعفلا وا يبرعلا لعفلا

 ريغ ةيقيرغالا ةراضحلا ضصئاصخف

 ريغ ةيبرعلا ةراضحلا صئاصخو .ةينامورلا ةراضحلا صئاصخ
 اذهو 5ك ىفا هذه صضصئاصضخ

 ةراضحلا صضصئاصخ لل

 تناك ناو .:تاراتضخلا هله نم لك صئاصخ نع فاتت ىهف .ةيبوروالا
 اذه .كلتو هذه نم رضانع نهيق

 هصئاصخ دهدتو لعق لك قع فقوعلا نين ديال
 .هتائاكما ذقتتسا ْنا دعب :ىقيرغالا لعفلا نا لوفلا . دو
 .اهتافاقثو ممالا تاراضح يف الئام لظ

 ةيفاقثو ةيراضح تايمتح ىف
 منيح بجعيل ناسنالا نأ . عقاولاو .
 فمك .برعلا خي درات ىلع علطي
 تاخحابسم 5-5 ١ ةزوح ىف ت هو يتلا حوتفلا اهتلت مث ءةيبرعلا ةريزجلا هبش يف (ص) قوس ةوعذ ترشتن
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 نير وفل دنع
 ؟ ةيطئريسلا ةيروطارسملا

 فج .تيمورا لكاخ قو طيصوتلا
 لعقلا اذه نع 11- .ةيرحه

 ف راشتنالا نم مهنكمت دا ودا لوح نوفتلي برعلا لعج ين .ةعئارلا نبع هاه ل ناك يذلا عديل
 طقستف ؛ءاهءراغمو ضرالا قارا

 رحسلا هبشي |مب ميديا يف لودلا
 فصتتم يف هولعف ام نيب نزاوي مث

 هلعف امو .يداليملا عباسلا نرسقلا
 يف ءيبوروالا رابعتسالل ةسيرف اوعقو * (نيح .ةثيدحلا روصعلا يف يف مهدافحا

 نرقلا ةيادبو رشع عساتلا نرقلا ةيابع

 نيرشعلا
 ؟ كتئلوا داقحا ءالؤش لهف

 ا .مهدافحا اقح اوناك اذإ
 ؟نييب رولا سويت ماما ني مب زج اع اوعقو

 يذلا .عدبملا لعفلا دفنتسا له

 ىلا .لغفلا اذه لصاح ىلا اولوحتق
 ؟ ةكرحلا نع اهسفنب فما ضو . هلعفب اهكرحي نم ىلا جاتحت ةيمتح

 لهف .كلذك رمالا ناك اًذِإو



 تناك عدبم لعقب نويبوروالا مهاسنا
 هاجت لمعلا نع اوزجعف .رحسلا ةوق هل
 ؟ هنايمتح نم ةيمتح اوحبضاو هرحس

 مه قبس نييبوروالا ءالؤه نكلو
 مث .بورح يف يبرعلا نطولا اوتا نا
 نيدلا حالص مايا نيئاخ ابنع اودترا

 ىبويالا

 ذإ ايئزج انه ىبرعلا لعفلا ناك دقل

 كلذ عضو ٠ .ريبكلا يب رعلا لعفلاب سيف

 .بربعلا ضرأ نع .نويتنوروالا د در

 لعفلا ىلع دعي نيرداق اونوكي ل ممغال
 ميغ ملاعلا عاقب رسوما سس ١ ىذلا يوروالا

 , دعب

 ما رصلا تابإلد

 ىلا ضرعتلا نم دبال اذه مهفن يكل
 يتلا مورلا ةكلمت عم عارصلا تايادب
 .برعلل ةبسنلاب ايوروا لثمت تناك

 يذلا 2 للا نا هيت ابناعو

 ناتو رلا ةيروطرسأالا قضت 7 ونمت

 ىلا لوحمو .ةتاناكما ذفنتسا ناك
 لعفلا ماما تابثلا عيطتست ال تايمتح

 . يب رعلا

 ىهتنا يذلا ريصملا نا ىرتس اننكلو

 يذلا ريصملا وش .ينامورلا لعفلا هيلا

 درجم ىلا لوحت نيح يبرعلا لعفلا هيقل
 يبوروالا ل اعفلا ماسمأ تشن ملة هيمتح

 احدر برعلا ىضق لا دعت (ميسالو

 ةعقوقلا رسا يف لا عيا
 تايادب ىلا عوجرلا نا .ةيناشعلا
 يبوروالا ملاعلاو برعلا نيب عارصلا

 عضو دنع اليلق فقن انلعجي نا نم دبال

 ةيظئزيبلا هلودلا

 ةلودلا نع ةيظنزيبلا ةلودلا تقشنا
 . يداليملا عبارلا نرقلا ٍق ةينامورلا

 اريبك ا دعتبت تذخأو (م ”70)

 ماع أدب يذلا يعادبالا لعفلا نع

 هيروهمجلا مايقب (.م .ىف 77)
 هبش لك مضي ريبك داحنا ىلع ةينامورلا

 ىذلاو ( اونجعرإ بونج ةيلاطيالا ةريزخلا

 رحبلا ماع ىلع ةرطيسلا ىلا اموري ىذا
 . ةنس نيسمحو ةئام لالخ قف طسوتملا

 يف ضخلتي لعفلا اذه ناك

 نوزربي يذلا وهو .ةليضفلا
 . ميدقلا ملاعلا يف خيراتلا حرسم ىلع

 هردقي أم ربكا ناك دف .ةقيقحلاو

 لك اهم ينعأو .«(ةليضفلا) نامورلا

 .هييطلا لجرل قلخت يتلا بقانملا

 .ةعاجتيفل يهو . حلاصلا نطاوملاو

 0 2 ووهسسةتلاَو
 .نيبرقالاو نطولا بحو .ءافولاو
 ناك . عدبملا لعفلا اذه نا كشالل

 ةيروطاربمالا لالحناب ةيمتح ىلا لوحت
 يقرشلا اهئزج لاصفنابو ةيئامورلا

 8 (نايسنرا لوقي ددصلا اذبو

 : ةيطنزيبلا ةلودلا ةقيقح ةيقمف

 ةحلصتسملا ةيروطار مقالا 2

 رشع يداحلا يف اهدهع تلهتسا ىتلا

 نيتئامو افلأ نا ويام م ناس نسم

 .اموي رشع ةيناثو نيرشعو ةثالثو
 لظ .ةليوطلا نورقلا هذه لك يفو

 ءاجرا لك يف ريغتي ال اتباث دحاو لماع

 ناوه : ريغتلا ةمئادلا ايوروا
 يف مكحي ناك اينامور اروطاربما
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 ةييبرعلا ةفللا رارعأ
 طق كتي ةيكلاو لوفي يع

 ءيبشلا سفنف . اعساو اذبم اوقيض دقو

 , ةغل الو وحن كلد نم 1

 : هيوبيس باتك يف ءاج ْش

 : اضيا مالكلا ينو . .مالكلا
 : كلوق كلذو 0

 لبخلا سفنب تلزن ظ
 : ناويحلا باتك ىف ظحاحلا لوقيو ا

 هن ف هنايب قروبك نأ نم نامحرتلل دبالو /

 “ات

 علمي الو . هلامعتسا لمعتست .هئاذ :

 سفن نم نوفذحي ام هلزتمب نوفختسي ام ىلع يه ىتلا ءايشالا هذه يربتو

 . لباقم لبخا سهنو .

 سفن يف هملع نزو يف ٠ .ةمحر كلا سفن

 : ؛نادليلا مجعم هباتك يف يومحلا توقاي معزو . . ةفرعملا
 . نييرصملا راجت ةغلب ةنيفسلا عارش وه يراضلا نإ

 . ةميدق ةليصأ غارشلا ىنعمب يراصلا ناف هنم مهو اذهو 9

 : روظنم نبال ناسللا يفو 1
 ةنيقسلا يراصو 9

 0 . يراصلاو

 . اهطسو يف ةصضرتعملا ةيشخلا :

 :لوقي فورعملا يوغللا يرهوجلا دجو هنأ مهولا اذه ين اتوفاي عقوأ يذلاو ١
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 رودي ىذلا روحملا ةيروطاريمالا كلت
 ىعيبطلا نمف ءاذل .ءىش لك هيلع
 ةي نأ ..دجج ىضقا .ىلا بساتنلآو

 ىتلا :ةكلالل رسالا بست اهخي رات

 نا ىرن اذكهو . شرعلا ىلع تبقاعت
 ىتح .ةلودلا:هذه ىلع [يخم ناك دوكرلا
 ىتلا رسالا بقاعت ىف اهخيرات رصحنا

 نع ريعت سبب اذإ ةروصلا هذهو

 اهيلا لا يتلا ةماثلا ةيمدخحلا نعف . ءىش

 ابر اهنكلو .عدبملا ينامورلا لعفلا

 ىضوفلا سولت "5 3
 )5017  51١( ساقوف مكح ناك

 ملظلاو ىضوفلا نم ًاسيهر ًاسوباك
 تاوزغلاو ةلودلل فزمملا مدرشتلاو

 ْ + ةيلخاذلا 0 ةيحراخلا

 ةينيطتطمقلا ىلا ةيقيرف 7 جكاح

 تماد ةكلام ةرسا اشناو .دالبلل اذقنم

 .مكحلا لقره يلوتبو .لايجا ةيسمخ

 ةينامورلا ةيروطاربمالا ةهجو لوحتت
 .تحبلا ةيظنزيبلا ةيحانلا رظش ايئابغ

 ةليوط ةرمدم برح يف تفرغ دقو
 . سراف عم دمألا

 لوسرلا ماق .هسفن تقولا يفو
 : ناييسنر لوقي .هتوعذدب

 0 0 ا 1 زذ 0

 ل نا .نرقلا 0 8 ثدح

 تزف .برعلا دالابب ىطسولا ةقطنملا

 .ىنيدلا ماهلالاو .ةيسايسلا ةدحولاب

 تدج ناكو .دمحم همسا يلا ١

 ىلا ةئيفلاو ةئيفلا نيب مهرطضي مه
 تراص دقو نآلاو .يرودلا 2

 ةيمجحلا هذهو .ةديدحلا ةوقلا هذه

 ماعلا ىلع لجرملاك اورجفنا .ةدقونملا
 ىطسلف اوزغ :.-4 يبت رضحتملا

 ةكرعمب اوتتش ب" 5 يلو .ةرم لوأ

 يذلا ميظعلا شيلا «ةلومريلا ريغ دنع

 ءاجزا ىتش نم هعمج نم لقره نكن
 كلذنيو .ةدودكحملا هتيروطاربما

 تحت اهلمكأب ةيروس تحبصا
 ةيسداقلاب اوقحس .7717 يبو .مهتمحر

 كلذ دعب اوثبل امو .نييناساسلا شويج

 ىلع اينابن اوضق نا .تاوليس عسرأب

 <78 قو .دنوابن ةكرعمب سراف ةكلم

 اوَرغ مث .سدقملا تيب تملس

 ةقدانزلا اهلها لواحي ملو . 5141١ يف رصم

 نا .بئارضلاب نوقهرملا نودهطضملا
 اذل .روطاريمالا ةدايس ىلع اوظفاحي

 ىلع رصمو ةيروس يف سانلا بحر
 ةديَقَع نيرتغم ..ديسلا رتيغتب ءاوسلا

 انلمأت اذإو . مهتديققع ىلا برقا برعلا
 كسامت ظحالن .خرؤملا اذه مالك
 . يبرعلا لعفلا

 هلا ددعلا ىف ةبقملا
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 ٠ رابلم ,١ فلكد ضدبالا تدبلا ىلا :لوضولا ىلع ظ ] ا ا ” تنراتو

 ' تالمحب ةصاخ رالؤد نوملم 75 نع الضف رالود : ٍ 2[ :.هلحملا ةساس و فؤارا -223--[ ةبلط ىلع نيصصختملا دحا دارجا ع ءابتقتسا 3.

 ةدنرغ تاحاتنتسا ترهظ .ةرهاقلا فق مالعالا ةنلك.
 1 ةريخالا اهلحارم قف ةيسائرلا ت تاباختنالا .

 اع تائاختنا دن
 7 0 5 مة نويلم . 0 .ةيويرتلاو ةيفاقثلا تاسنسّوملا نم بلطتنت

 ملا علابملا نوخت نا و عيقاركا عقوديو ىف فعضلا طاقن قالت ولع لتمعلا ةيعانمتجالاو
 01 نيح يف .رالود نويلم ع6 مُداقلا . .ماعلا ةلمحب 5

 لا 7 د نا ةكفتسالا اذه يف رهط ا يناقثلا ت0
 ةنكريمإلا ةدجتملا ن تايالولا مومع يف تاقفنلا يلامحا

 0297 يراستملا ر واتت 06 ١ ظ نيح يف عراوشلا دحا يف تاطفايلا ىدخا ىلع قلعم

 ”لتقو نب نيسنرفلا مواقف يذلا يروسلا لطنلا ةحنآ

 اضدا ءاتفتسالا يف رهظو» /١79 ماع ريدتلك بدلك لاربجلا :

 انش هالم دحا 3: ةضفقاد (ل ةنينفضص) نأ
 . ةديدع نكاما يف ىعوج ةمث كانها نا عمست نا نود“ | ] 3 ا ا 0 2

 ةسيولا ىلع اوينقاتغي نا مهل نكمي :ملاعلا نم 0 00 ارملا وقح نم عافدلا تنبت يتلا .لولغز دعس
 نزاوتلا ةحح نا ريغ .ةدندع رهشأل يناطيربلا 1 : : ٠ ةذه ىلع رفالا نا انملاط ٠ هلو .ف ةفيرقلا

 داوقالاو نوطيلا سم وديم ام 0 يق يودلا : 2 | : امعال ليسخلا قيخاسم دحا مسا نوكي نا ةلكاشلا

 : 1 ٍ ا قلت ةيريو هلامب ءاحتخلا ١ وأ ءددقلا َه
 اهقراحم يقف ريعمتلاو ةطنحلا فلتتف اكربما اما ١ و م داك د 0 7

 ' !اهوج نور وفني || 0 . : 0 0 * قةيناث ةراشأ

 . مهتاليوات .يف اهلو .نوؤش مهماقرا يف ءاربختلو 1 ظ 08 | ىلع ءارفض سمس يلاتلا نالعالا ينققوتسي

 امل

 هنناجتنإلا اهتلمح نم اون تحرخ ىلا انتاطيرت .

 ةيتيلوتشالا تاهينجلا نيمالم ىرخالا ىه تقفناو

 :رحنلا يف / ةضئافلا ددزلا ن نانطا ءاقلإ ىلا. ترطضا 3 ٠
 جدأ

 ٠ نوجسو نوجش ظ هم ل يتالعالا قصلخلا 1 تقتل اكرر ةيضرا "

 :كيد مسا هنا .ةجاجدل اننا سيل ديس ةنا نود ايساسا .ارؤد بعلت ن ع
 ١ ْ  000 00.ركذم نئاكل ركذم مسا نذا وهف ..

 ش 5 اجت ًانالعا سنل ناسنتا نالعا هنا
 ا ضيبي“ ا || 0 : بنس: 1 3 1 5 : 1 عون نع ل( 3 يناد

 لكم ٍ : ةماعلا 13 كيدلا .: : "نا : : 3 : ْ دا لسن ليد» ةكراشم: قا لسبسعلا ن نوباص نم دسدحا 0

 ّْ : ْ ٠ ش ”عببل ديدج رحم اتتفا ١ اهو املل
 .بحاض يرسيوسلا عرازملا لوقب امك :هت هتضسو ْ ْ َك ع ل ع

 اةامح رثكأ ريدتسلا كيدلا اهي رشتعي يتلا ةعرزلا -

 نم رثكا اهيف رافصلا ةبسئف : جاجذلا نضيب.نم

 : م : ضايبلا ةبسن

 «كسدلا ةنخنن» لئاقلا ١ انك اذا
 يل ل لثملا قلطن 13 نع نورمشي .ناكم لك يف .نوريثتك سانا ةمتا

  ةقيقحلا رسك.اذه بسس ناش ةيحتسملا رومالا .
 1 2 ..لكلا اذه 1 د يتلا ٠ .ةكرحو ابخص مهلمع. نكاما نوآلمتو .مهدعاوس.

 0 5 هه 0 م ٠ ّْ بقا ْ 1 ١

 - كيد ىوش سنل .بهس» نا ضعبلا“ دقتعي دقو ااا د | ١ نم اذه مويكص نأ لب -لقف ىنكنا نود كك ْ
 ْ !كاقسإ كل 00 ١ .مهسفنا | لأ نودلكم نحو . .ىلوالا لمعلا تافوعم

 هتابجاوب موقن هنا دكوي هبحاص نكلو :ثّنخم 0 0 ١

 16 ويلا 1 دس 5 0 ا مع تمصب و ٠ ”مصب لمعي نم كانه نا هيف ىرث تقو. هحنم ىلاعتو هناجبس لا نكلو .مايق ريخ ةيزوكذلا | |(. ه4 ىلا لا ف .نيرخآل 'نوقذ رعو مهتاضوض ىلع نوكحضي

 'ةوعد وهو .ةماعلا حل معارف نا لع :ةيراجت

 .ءاضوض الو جيجض البو: : تمصن نكلو .لمعلل

 هنا مغر .جاجدلا ثان الا اهب مؤقت ال ةيوثنا ةمعن | 75-١20200١ ظ 0001 ْ 0
 ا ْ 0 030200 ا( 21-1 | 0 ةيجرهب ةكرج ا ىندا نود وا .ةحض نود .صاخ

 ازغا هلو .لمغلل 1 1 فص جيصي . ْ د ْ

 ةيغر اهلالخ و 50 5 0 1 ا 04 119 © 0070 -| ناقتاب مهلامعا .نوزجنيب مهناق اذه عمو ةيناولهب '
 0 0 00 ا ا ا ا :مهقئاقحو مهتقيفح ىلاو مهرئامض ىلا نوحاتربو
 0 00 0 7 ا ةيلع ديزي امو ةهنحاو نودؤت امنا مهو

 ..ةافحلس نع عمسنس دغغو ضيبت كويد 007 ةءاش :تالعالا اذه نأ ولا 2 : . .

 قأ ام مئاوق هل نابعت نع وأ .بنرالا نم عرسا ضكرت ٠ 1 1 ع
 1 ا م اهح نع لآ ىنع لح 6 تسرق

 نيهوفملا د 1 : 2 : : ينرعلا لشملا مهبلع قيطشي نمدبلا كنلوا هارقم

 ١ نهر رخآ» اومد 2 ْ 0000 .:انخحط قرا الو ةعجعج عمتسنا» لئاقلا



 ىعو هعادبا ىلإ فيصيو .هتشيرو هتماقب مهطسو فقي صصرالا عرزي .ساديع. حالعلا هأركذ ل هللادبع لماح نائفلا
 راد نائف حبضيو .ةملكلا داورو نيركفملا نم رخا ليج . حالفلاو نضرآلا مسيل هسفن معي :دماح» نبالا يلج حس

 يلوحا يمطلو لاسبلبس هلأ بطل اهسسا يتلا ميدنلا داورلا لل ايج ىلا :هللا دع دماج مصضني ةرهاملا 5

 .تانيسمخلا يف هل ةجول ربكا مسريو ةدوع دومحنو ١ يرعص دمحا .دايع بعار .ىجا دمحم .ديعس دومح

 نداغوغ ةحول مسا مض راعتسا .راتما ةرشع مدحت
 ( نيا ىلا كاسنالا» ةردهشلا

 ةسردم ىلا ريرحتلا ناديم يف همسرم لوحتي

 داوفز ني رح دق ياو ناكملا لوحتيو . مسرلل

 - قرر ناسك. سرت هشي رلاو ف :ارلا

 ابوروا 7 ضرع نم لوأ نا مورق اهضرعيل
 .كيارتلا هع عبان ديدح يي مصم نف وحن راظتالا بدع

 لزي امل وهو هوبا اهعرز ىتلا ضرالا يف لازت اه هنيع

 .ةحوللا حطس هئيجعو رمحالا يمطلا ثول .وبحي اف
 لينلاو ةبرتلاو يرصملا فيرلا سيراضت اه

 نطولا ىلا فراجلا هنينح عم ةشيرلا تفقوت انه
 هتلعج سيراب ىحاوض يف هرارقتساو ابوروا يف هتبرغ
 سمرا ف هسورعف همادقا بييرع . طلصالاو عبنلا دعتعي

 .. لن
 .يبرعلا ىليكشتلا نفلا خيرات يب ةمالع هتادبع دماح

 انمفوو نيعسلا نم برتشي وهو ماع ذنم هانعدو دلو

 ليتسابلا بلق يف تضرع ىتلا هلاعا لوح مايا لبق

 سنؤم تاشلا هثثا هددعا سماق عم( سال رلاع)

 لا عدلا . . هللا دمع دماحع نائقلل قركذو ءاقاو بت

 ١ ناهذالا دع هتحولو هتروص بيغت

 7 «لمالا» ناوتعي ةحول / فدلغلا

 ١9445 ماع لحارلا نائفلا اهمشر ريخالا
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