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 ناك ناغير سيئرلا نا نع ةيكريمالا ةيجراخلا ةرازو
 ةداعا اهيف حرتقا دسأ ظفاح ىلا ةلاسرب ثعب دف

  ةيكربمالا تاقالعلا نيسحت لوح راؤحلا باب حدف

 .كلذب ايحرم در دنسأ نآو .ةيروبسلا

 تلعج يتلا يش اهشدحو ةفداضملا لش ..ىرت

 تيقوتلا لهو ؟ دحاو موي يف نانلعي نيفقوملا نيذده
 ؟ امهندد ةديحولا ةلصلا وه

 ةفداصملا ةلآسم ىدعتب  ديكاتلاب  رمأالا نا

 قىربكلا ةيسايسلا ةهجاوملاب لصتيو .تيقوتلاو
 نا ودبي يتلاو طسوالا قريشلا ةقطنم اه دهشت يتلا

 .خسحلا ةدئام ىلع تعضو دق اهيف ةربثك اروما

 - يبرعلا عارضلا نا. كش نم كانه. سيلو
 مل نا .ةقطنملا هذه اياضق مها نيب وش ينودهصلا 006

 يروسلا نيعقوملا نأ فو ؛قالطالا ىلع اهمها نكي
 انوكد مل نإ .اهعقاوم رطخا نم امه ينيبطسلغلاو

 .رطخالا

 تاروطت ةيضاملا ةليلقلا رهشألا تدهش دقو
 ىزبكلا ةهجاوملا هذه قايس يف ةريثك تارشؤمو
 احوضو رثكا ةروصب اهتوض ىلعو اهلالخ تددحت
 يفو ةيلحملا ىوقلا عقاوم ةقباس ةرتف يأ نم

 : يرؤسلا ماظنلاو ريرحتلا ةمظنم اهتمدقم

 ينودهصلا ورغلا هجو يف اهدومص ةيشسيطسلفلا

 ةيركسع ةيفصت تالواحم نم هبقعا ام لكو نانبلل
 سليارطو عاقبلا برحب اءدب ةيسايسو ةينمأو

 وتو 1 ناويزح نم نيردعلاو سماخلا ٍق

 دفو سأر ىلع وكسومل يمودقلا قوراف ديسلا

 ءىبنخت ةريثك تامزا
 وحلا لفحم ءاضقا ,ةقزأ» ءارو

 يميلقالا رودلا ىلع اهلالظب يخرتو
 يروسلا ماظنلل

 | هاا" نوانازإا ةلتخالا: - 5

 ؛ةيديطسلفلا ريرحتلا ةمظنم ةنذيفتتلا ةنحللا نم

 خدع دنم هرم لوأل ادمسر ًامالعا نايبلا نمضت دقو

 حابقلل تافرع رساي ديسلل ةوعد هدحوت نم  تاونس

 .يتايفوسلا داحتالل ةيمسر ةرابزب

 سيئر رميارب لوب نكأ () املك نتن هويلا لإ

 نئاهرلا عوضوم نأشب ةيروس  ةيكريما تالاصتا
 نالعا تاعاس دعب كلذ التو .نانبل ىف نيفوطخملا

 ةدج ترا ةاوج لما ةسوشلا

 ةراغلاب ارورم .تاميخملا ىلع بورحلاب ءاهتنإو
 يروسلا ماظنلا تالواحمو سنوت ىلع ةينويهصلا
 ةمظنملا» بدكرتو ريرحتلا ةمظنم ديدبتل ةمومحملا
 ةريمتملا ةلحرملا هذه جبوتت مت كلذ دعب ..:ةليدبلا

 دقعب .اهجراخو ةلتحم لا ضرالا لخاد دومصلاب
 ينطولا سلجملل ةيديحوتلا ةرشع ةنماثلا ةرودلا
 نم ةرودلا هذهل ناك ام لكب ..رئازجلاب ينيطسلفلا
 لئاصفلا تداعتسا ثيح ةيسايسو ةيميظنت جئاتن
 اهتناكم ةمظنملا تداعتسا امك .اهندحو ةنسساسالا

 لتممك اهرود .تنسركو ةيلودلاو ةيبرعلا ةيسايسلا
 تقولا يف طيضلاب .نيطسلف بعشل ديحوو يعرش
 طوغضو تارماؤمل هبف ضرعتب رودلا اذه ناك يذلا

 هراكنا لحآ نم لاكشالاو رداصملا ةددعتمو ةمومحم

 فارطآلا ضعب ؤطاوت قيرط نع اميسال ,هزواجتو
 ريرحتلا ةمظنم نودب يئودلا رمتؤملا دقعل ةيبرعلا
 ىلا هليوحتو يل ودلا يسايسلا ةاوتحم نم هعيرفنو
 ودعلا عم ةيدارفناو ةرشابم تاضوافمل ةلظم درجم
 .ينويهصلا

 يف ةروطخ رثكالا رودلا بحاص فرطلا لعلو
 ببسب ىروسلا ماظنلا وه دذه ؤطاوتلا ةيلمع
 .ةيروس هلتحت يذلا يخيراتلاو يفارغجلا عقوملا

 ماظنلا اذه اهنقني ينلا ؛ةيجوغاميدلا» ببسبو
 .ةليوط تاونئس ذنم اهسراميو

 : اهرربا تارشؤم ةلمج رودلا اذه يف انفقوتستو
 نييددرالا ندفاحصلا دفول ديسأ ظفاح ثيدح-١

 دق هنا ارخاسس لاقو ين ؤدلا رمنؤملاب هيف ككش يذلا

 لحأ نم هداقعنا لاح ىف ةنس نيرشعل جاتحي

 .ءيش يأ ىلا لوصولا

 ةصاخ ىنودهصلا نابكلل ةهجوملا هلئاسر - ؟
 كلذي فارتعالل هدادعتسا لوح ةماع برغللو

 ف _- ١41 زومت + ؟١)/ ددعلا  ةيبرعلا ةعيلطلا



 هتيدلد يف درو امك (ًانابكو ًايعشو اخيرات) نانكلا

 .ةيمالسالا علا ةمق ةيشع : سيقلا» يع

 يناطيربلا بادضتالا نابإ نيطسلف قف نكي
 د هتيدح ٍِق كرو امك «ينطو ررحتا تالاضتك

 ريخالا هرشنو رتراك يميح قياسلا يكريمالا سيئرلا
 نانسنب ٠ ددع) ةيكربمالا « مياف» ةلجمب هل لاقم ِق

 .( ١ة41/

 دسأ ظفاح نم رتراك اهلمح يتلا ةلاسرلا -
 ناسلب ثدحتملا لوج دوهيإ ربعو زيريب نوعمشل
 رتراك عامتجإ باقعا يف اهنومضم نع ودعلا ةيجراخ

 غلبا دقل» لاق نيح 1917/7/71 خيراتم نيربس

 ال يلود رمتؤم دقع نا كردي دسالا نا زيريب رثراك
 ظ .«ًالولح ضرفي,نا نكمي

 آديم ديؤي دسالا نا رتراك دجو دقل» هلوق فاضأو
 .«يل ود رمتؤم راطإ ْف ةرشابم تاضوافم ءارجإ

 سيئرلا نا هسفن مودلا ىف نلعا دق رتراك ناكو

 لثم يف كارتشالل ًاديعس نوكيس هنا هغليا يروسلا
 .تاضوافملا كلت

 لمعلا ةقرو ىلع يىروسلا ماظنلا ةقفاوم  :؛

 عم يعافرلا ديز ءاررولا سيئر اهثحي يتلا ةيندرالا
 يضاملا ناسين رهش لئاوأ نطنشاو يف نيلوؤسملا
 ةيرصملا ؛مارهالا» ةفيحص لوقت امك تنمضت يتلاو
 ةسلج يلودلا رمتؤملا أدبي ناد 111110 خيراتب

 اهيف عمتجت ناجل ةدع ىلا حسقني د مث ةماع هيحاتتفا

 مضتو ىلوالا هنجللا اهتمدقم يفو  هجول ًاهجو دوفولا
 دفو لياقم يف ا[ يفشم انتي ايققنا ًادفو

 رصم ةوعد نكمي هنا ةقرولا ركذتو .«ليئارسا»
 وا ةنجللا هذه بالحت اميسح ناجللا ةذه تاغامتجاإل

 ًاينانبل  ًايروس ًادفو ةيناثلا ةنجللا مضتو .اهريغ
 0 كانه نا امك ,يليئارسسأ دفو لباقم يف اكرتشم

 :مهركنملا و نسدقلاب ةافدب هيف ناكماقلل ابكنلَو اددوسس
 ةسائرل هلثمي نم راتخي نا يف قدحلا ةدحتملا ممالل ماعلا

 سلجم يف ةيوضعلا ةمتادلا لودلا نم ناجللا هذه
 ساسالا راوحلا هيف نوكيس يذلا تقولا يف نمالا
 .«ةينعملا دوقولل

 رمتؤملا دقع حرتقت» ةقرولا نا «مارهالا ١» فيضتو
 ةنجلل ةيستلاب ةصاخو كرويؤيت وا فينج يف يلودلا
 ىأ وا كرويويت يف ةيميلقالا ناجللا دقغت نا ىلع ةماغلا
 ! ؛طسوالا قرشلا لود نم

 خيراتب «تسوب نطنشاو», ةفيحص تدكا دقو

 لوح يشدرأ ير وس ٍقيسحت دوحو ١ ةرما// ن4

 تابالولا عم ان ًادليصفت امهافت كانه نأو ةقرولا هذه

 كلذ دقع تاءارحا لوح زيربب نوعمشو ةدحتملا

 تقلت اهنا ةيبرغ رداصم نع تلقنو .رمتؤملا
 سيئرلا ةرايز لالخ يروسلا فقوملل ةماه تاديكأت
 . دسأ ظفاح عم هعامتجإو ةقطنملل رتراك قياسلا

 ددصب «يروسلا» هجوخلا اذه نا يعيبطلا نم
 فقوملا عم امامت فلتخملا ىلودلا رمتؤملا ةعوضوم

 ةروصب ضراعتي .هسفن رمتؤملا نم يتايفوسلا
 ةروثلا ةناكمل ددجتملا دوعصلا عم ةيرذج
 يىلاضنلا ريرحتلا ةمظنم رودو ةينيطسلفلا

 ,يثودلاو يبرعلا نيديعصلا ىلع يسايسلاو
 تاقالعلا يف ديدج روطت نم كلذ هنمضت ام تاذلابو
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 ةطحم ىلا لضو يكارتشالا ركسعملاو ةمظنملا نبب
 ةرابزل تافرع رساي ديسلل ةيمسرلا ةينلعلا ةوعدلا
 نع يروسلا ماظنلا ريع دقو .يتايفوسلا داحتالا
 يعسلل ةياجتسالا ضفر ىلع هرارصاب ضرافتلا اذه

 مغر ةمظنملا عم تاقالعلا عيبطت لجأ نم يتايفوسلا

 هترايز لالخ كلذ ىلع ةيظفللا دسسأ ظفاح ةقفاوم

 .يضاملا ناسين رهش رخاوا يف وكسومل
 نم رثكا .يروسلا ماظنلا امير ساسالا اذه ىلعو

 اهنمضت يتلا ةرابعلا كلتب ينعملا فرطلا وه :هريغ

 نإ ريخالا كرتشملا ينيطسلفلا  يتايفوسلا نايبلا
 ىزغم هيوشتل تالواحملا نا .نابئاجلا دقتعي» لوقت
 ةدرفنملا تاقفضلل ةهجاو ىلا هليوختو ىلودلا رمتؤملا

 يف ةكراشملا نع ةيتيطسلفلا ريرحتلا ةمظنم داعبإو
 ريغ تالواحم يه ؛ةينيطسلقلا ةيضقلا لحو رمتؤملا
 :ءافاهت ةهلودقم

 ال ,ةقيقحلا يف : يروسلا ماظنلل ةبسنلاب : ًايناث

 ةطقن وه .ريرحتلا ةمظنمو ين ودلا رمتؤملا نم فقوملا
 داحتالاو يروسلا ماظنلا نيب ةديحولا فالخلا
 عوضوملا وه ؛نئاهرلا» عوضوم الو .يتايفوسلا
 ثوعبملا نيبو هنيب تاثداحملا لودج ىلع ديحولا
 بودنم زرتلاو نونريف لارنجلا حرتقملا يكريمالا
 بئانلاو ةدحتملا ممالا يف مئادلا ةدحتملا تايالولا
 تامهملا لجرو ةيزكرملا تارياخملا سيئرل قباسلا
 .ةيلاحلا ةرادالا يف ةصاخلا

 ةتشايستا تدهش قل: تايفوسلا عمدا
 ةدوع دعب اميسال ,ةيجراخلاو ةيلخادلا ةيروسلا
 يتايفوسلا داحتالل ةريخالا هترايز نم دسأ ظفاح
 فقاوملا عم طقف ضراعتت ال فقاومو تاروطت
 ىتح لب .بسحف ةقطنملا ُِق ةيتايفوسلا تاسايسلاو

 .اهسفن ةرايزلا نع رداصلا قاحصلا نايبلا عم
 سيئثرلا ماذقا وه فقاوملا هذه لوا لعلو

 قحب اهزيفنتو مادعالا ماكحا رادصا ىلع يروسلا

 يوحجلا عافدلاو وحلا يحالس يف طابضلا نم ددع

 يناثلا نوناك رخاوا يف اولقتعا دق اوناك نييروسلا
 ةحاطالا هفده يرس ميظنت ءاشنإ ةمهتب يضاملا
 نا يروسلا ماظنلا ةزهجأ يف ددرندو مكحلا ماظنب

 تايفوسلا عم ةقالع ىلع اوناك نيروكذملا طابضلا
 .لقالا ىلع مهنم نيموعدم اوئاك وا

 ديعصلا ىلع فقوملا اذهل رخآلا هجولا ناكو
 نع جارفالاب يروسلا سيترلا مايق يلخادلا

 1 ةدليفطلا ةيزاوجرملا ناكرا نم نيفوقوملا
 نمو داسنفلاو يىواشرلاو ةلمعلا بيرهتو بيرهتلاب

 ىلع قا ةاظنلا يف ةساسح عقاوم يف مه.ئم مهنيب
 .عقاوملا كلت ىف مه نمب ةلص

 ىدل ةريدك فواخم راثا هيقشي هجوتلا اذه

 ةحلسملا تاوقلاو شدجلا ٍِق ةمعساو تاعاطق

 ْق ريخالا «”يىدسالا مسحلا» لوح ةبنروسلا

 قافس ْق ًايئاهن ههجوتو ةيروسلا ةساسسلا

 امب اهطورشو ةدحتملا تايالولا بلاطمل ةباجتسالا
 لعف امك هحالس رداصمو هرودو شيجلا ميزقت اهيف
 امك .اهيف امبو .يرصملا شيجلل ةبسنلاب تاداسلا
 ,ةينانبللا ةحاسلا ىلع تادجتسملا يحوت تأدب
 ,ةننبل» رايخب جيولتلا ةرماغم يف قالزنالا ةلاسم
 ثيروك «ةيفئاطلا ةلودلا» ليدبب لوبقلاو ةيروس
 | يفئاطلا ماظحلل

 هابتنالل تفلم لكشب رتاوتت قايسلا اذه فو
 ةيركسعلا ةحيرشلا طاسوا يف عارصلا ددجت ءابنا
 عارصلا اذه مادتحاو ةئر وس َْق ةمكاحلا ةنشمالاو

 اذه لثم نأب املع .هادش تاحافم روهظ تالامتحاو

 نا نكمي ال يروتاتكيدلا ماظنلا اذه لظ يف عارصلا
 وه لب :ةحضاو ةروصي يسايسلا هلكش ذخأي
 ةريغص ودبت «تالكشم» ءارو ةرورضلاب ءىبتخي
 قلحتت يتلا تافافطصالا لالخ نم ربكت اهنكل
 بناجلا اذه حلاصل اهمسحب ةينعم حبصتو اهلوح
 .كاذ وا

 ةيضق .نآلا ةساسخلا :تالكشملا» هذه نيب نم
 سلجملا سيئر يىنوخلا دمحم ريصمب تبلا
 تاريباخمو ىموقلا نمالا سلحمو يركسعلا

 درجم وه يلوخلا نا لكشلا ثيح نمق .ناريطلا
 ذفتمو هلبق نم قوتومو ماظنلا سيئرل لاوم رصنع
 رابيتخا لعجي ام اذهو .هتدارإو هرماوأل عيطم

 نم طرشك هتحازإ ةيولطم ءادف شبيكك هل برغلا

 ًارما :يروبسلا ماظنلا عم تاقالعلا نيسحت طورش

 ةيبرغلا تارياخملا نا رابتعايب بارغتسالل اريثم

 تومله لثم نويسايس اهتامولعم ىلا دنتسا يتلا
 كاريش كاجو رشنيغ هتيجراخ ريزوو لوك
 اذه لثم ينبتل هسفن ناغيرو رشتات تيرغرامو

 هفقومو يل وخلا عقوم ةقيقح ديكاتلاب كردت .بلطملا
 : .هتيلوؤسمو

 ءاصقا ةيلمع نا ضرتفد اضيدا لكشلا ثدح نمو

 .دسأ ظفاح ىدل ةلوهسلا ةياغ يف رمأ يه يلوخلا
 نم ٍبرغلا اهيلع هقلعي امل ةيسنلاب ريغص زمأ يهو
 .رؤمأ

 بوص لك نم تاغ أ ةمرؤمس
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 تاقالع يف طلتخا نومضملا ثدح نم رمالا نكل

 بستكآف ,؛ماظنلا لخاد ذوفنلا زكارمو نييركسعلا

 اهيلا لصي نا عقوتي دحا نكي مل ام ةروطخلا نم
 لالخ ةديدع ةيمالعا رداصم ديكآت نم مغرلابو
 ةفيحصك يبرغ اهضعي .ةيضاملارهفضالا
 يف بوسحم اهضعبو .ةيناطيربلا «نايدراغلا»
 تاوقلا تارباخم سيئر ناعنك يزاغ ىلع هتامولعم

 يذلا نيينانبللا نيقلعملا دحآك نانبل يف ةيروسلا
 حيراتب ةيناندللا «راهنلا» ةفيدحص ىف بتك

 كلاسلا يروسلا يكريمالا طخلا نع 04

 رابك دحأ داعبا» تارشؤملا ةلمج نم ضرعو
 دادعتنسالاو ةهحاولا نع نيننمالا نيلوؤسملا

 ديكأت نم مغرلاب . :عواخلا يف ةيرونست اريقس هنامرإل
 .هيصنم نع دعبا دق يىلوكلا نا ىلع رداصملا هذه

 فالخ قشمد نم ةدراولا ةقوثوملا تامولعملا دكؤت
 .ًامامت كلذ

 زكارم نيب اميف ةمقافتملا ةمزرالا هذه مصدتو

 ةيلخادلا ةمزالا ىلا يروسلا ماظنلا لخاد ىوقلا
 ماظنلا سأر ىردو دالبلا ىلع اهلقثتي يفلت ينلا

 يتاهنلا راهجالاب نوكي اهنم جورخلا نا هوديرمو
 لوح ًاليوط ماظنلا اهعفر يتلا تاراعشلا ىلع
 .ريرحتلاو دومصلاو ماعلا عاطقلاو ةيكارتشالا

 ودعلا عم حلضلا قيرط ضوخب كلذ لاديتساو
 ةيطغت درجم لكشي يلود رمتؤم لظ يف ينويهصلا
 يتانث مهافن لظ ىف ىنح وا ةرشامملا تاضوافملل

 .ةيادبلا ىف اهدحو ةينانبللا ةحاسلا هلخدم نوكي

 ةيلخاد تاسايس نم جهنلا اذهب لصتي ام لكو
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 ! «يتاداس» غباط تاذ ةيلودو ةيبرعو

 هبزحو يتايفوسلا داحتالا زكري نيح يف
 ماظنلا لخاد ىرخا ىوقو ةيروس يف يعويشلا
 ريغب ةمّزالا هذه نم جرخف ال نا ىلع هجراخو

 ةيليقطلا ةبز راوجربلل مساحلاو مزاحلا يدصتلا

 يتلا ىوقلل ًاعبت اهادم فلتخي) تاحالصا قيقحتو

 ىلع اذه .دراسمو ماظنلا ةينب يف (اهب بلاطت
 يىلودلاو يبرعلا ديعصلا ىلع اما ؛ىلخادلا ديعصلا
 يتايفوسلا داحتالاو يروسلا ماظنلا نيب فالخلاف
 برحلا نم نسأ ظقاح فقوم لوح امقافت دادزب

 معدو ناريا معد ِق ترارمتساو ةبقارعلا  ةيناربالا

 ينلا تاروانملا نع رظنلا ضعب برحلا رارفتسا

 مقافتب امك امامت . هب يحوت وا ارباقم ارهظم ذختت

 ريرحتلا ةمظنم نم فقوملا لوح فالخلا

 اياضق عم لماعتلا بولسا لوحو ةينيطسلفلا
 عبطلاب كلذ ىلا فاضي .اهاوقو ةينانبللا ةحاسلا
 .اهنومضمو يبرعلا نماضتلا ةيضق نم فقوملا

 ةحيضف تاروطت تفشك دقل : نييكريمالا عم ب
 عوضؤم نا ,كشلا لبقي ال امب اريبتنوك - ناريا
 تايالولل ةبسنلابو ةفاع برغلل ةبسنلاب نئاهرلا
 ىوس ةقيقحلا يف نكي مل .صاخ لكشب ةدحتملا

 اهل .ينلع اهضعبو ىرس اهضعب تاضوافمل ناونع
 فده اهرخا نوكد امير ةيعشتمو ةددعتم فادها

 ظفتحتو توريب يف اوفطخ نيذلا كثلوا نع جارفالا

 عاقما ىلع كلت وا ةهجلا مده مهيلع مواسم و1 مهد
 تسيلو تارباخم ةزهجا ةبعل اهرهوج يه .ةبعل
 ! ةيدجلا نم ىندأ دحب عتمتت ةيسايس ىوق ةبعل

 اوفشك نيذلا نويكريمالا نولوؤسملا ددح دقل

 ناغير نيب ًاريخا ةلدابتملا لئاسرلا نع باقنلا
 حردقملا يروسلا يكريمأالا راوحلا نا ؛دسأو

 يف مالسلا ةريسم» نئاهرلل ةفاضالاب لوانتيس
 ةهجاومو جيلخلا نم فقوملاو طسوالا قرشلا
 .«بتاهرالا

 يه نيأو .اياضقلا هذه اكريما ىرت فيكو

 ؟ يروسلا ماظنلا نيبو اهنيب اهيف مهافتلا تاطحم
 لحلا ىرث ةدحتملا تايالولا نا : .نئاهرلا -

 دحاو رما ف .«باهرالا» عوضوملو نئاهرلا عوضومل
 عقاوملا لك حايتجا ىلع يروسلا ماظنلا ةردق وه
 اهتمدقم فو .ةفصلا هذه اهيلغ يه قلطت يتلا
 يكريمالا لحلاق .ةينيطسلفلا تاميخملاو عقاوملا
 رضخالا ءوضلا طورش ُْق ءاج امك  ةلكشملا هذهل

 توريب ىلا يروسلا يركسعلا لوخدلا ديدجتل
  اديص ىلا يلحاسلا قيرطلا ىلع لوصولاو ةيبرغلا
 ىلع مث نم زاهجالاو ةيبونجلا ةيحاضلا ماحتقا وه
 ضوخ اهدعبو ةنجاربلا جربو اليتاش تاميخم
 هذه نا ةجحل .ةيم ةيملاو ةولحلا نيعو اديص ةكرعم
 .«باشرالا رؤب» يه

 ةروتلل ًادمع دسأ ظفاح طاقسا يتأبو

 رتراكل اهضرع يتلا ةلثمالا نيب نم ةينيطسلفلا
 ةفاسملا برق دكؤيل ,ينطولا ررحتلا تاكرح لوح
 فيرعت هاجت يروسلاو يكريمالا نيبناجلا نيب
 ! ةينيطسلقلا لئاصفلا ةيوه

 ةيومدلا ةريسملا هذه : مالسسلا ةرتببضف ١"

 لخدملا يه .نانبل يف يروسلا ماظنلا نم ةبولطملا
 نابكلاو اكريما اهمهفن امك ؛حالسلا يعاسم. ىلا

 ىلع ءاضقلل ةرشابملا قيرطلا يهف .ينويهصلا

 لوقب امك مالسلا قيرط يف ةفقاولا ةسساسالا ةيقعلا

 ةروثلا ةيقع يهو ينويهصلا نابكلا ءامعز

 تاضوافم ىلا رصقالا قيرطلا اهنا امك . ةينيبطسلفلا

 تايبترتو نانبل بونح ِق ةشمالا تاييترتلا

 ناحيل بونجح نم ةدنمملا ةقطنملل قحاللا «رامعالا»

 «لاشرام» عورشمل ًاقفو نالوجلا لامسشو برغ ىلا
 تاآدبو .زيريب نوعمش هحرطي يذلا يطسوأ قرشلا

 (ةانقلا لوح تاداسلا لعف امك ًامامت) هتامدقم

 تالواقملل ةبروسلا :نويسساق» ةكرش تاطاشنب

 رهن ةقطنم رامعا عورشم فو بونجلا يف ةيئاشنالا

 ح ةمرونسلا دودحلا ىلع نالوجحلا برغ كومرعلا

 .ةيتيطسلفلا ةيندرالا

 حولي ؛مالسلل» يومدلا لخدملا اذه قيرط نعو
 «ةرداقلا» و ةريبكلا تادعاسملاب ىروسلا ماظنلل

 ! هنع ةقناخلا ةمزالا 20

 اعطق رودد راوحلاف : جيلخلا عوضوم انفلرح

 ةيومدلا ةرماؤملا هذه يف ةذيدجلا ةلحرملا 5

 دومصلا طبحا نا دعيف :؛ةيبرعلا ةمالا دض اضدا

 يناريالا ماظنلا ىلع ةدحتملا تاسنالولا ناهر يقارعلا

 ةحلسالا تاقفصب هسفن نع ربع يذلا ناهرلا وهو)

 زفقلا نم دبال ناك .(ناريال ةيليئارسالا  ةيكريمالا
 روظنملا اهماوق ,ىرخا ةغيص ىلا اهفارطأو ةرماؤملاب
 جيلخلا يف اميسالو ةيبرعلا لودلا زازتبا نآلا ىتح
 يف اضوفرم ناك يكريما يركسع روضحب لوبقلل
 ةلأسم اقحال روضحلا اذه ىلوتب دقو .قيباسلا

 ام ناريا ريصمب قلعتي اميف ةمواسملا وأ ةمهاسملا

 .برحلا دعب
 وه ةدحتملا تايالولل ةبسنلاب رخآلا بناجلا نكل

 ىرت نطنشاو نكت مل يذلا دلبلا اذه قارعلا ريصم
 يف ءاج امك راهنم هيش هجورخب الا ةناهن برحلل

 ,ةيلودلا ةساسسلا. ةلجملل بديبح ببلق ثيدح

 امو ًاكسامتو ةوق رثكا جرخي هي فيدكف .ةيسسنرفلا

 ٍِق اهططخو اكريما تاباسح ىلع كلد راثا يه

 ؟ كلذك ينودهصلا نايكلا تاباسح ىلعو ؛ ةقطنملا

 ىتلا ةحاسملا وه ديكأتلاب عوضوملا اذه
 عضولا ددصب يروسلا  يكريمالا راوحلا اهلوانتي
 قلعتد اميف يروسلا رودلا نال كلذ .جيلخلا ِق

 يف يكريمالا يركسعلا دوجولا) ىرخالا بناوجلاب
 رود وه (برحلا دعب ناريا ليقتسمو جيلحلا
 راوحلا قحتسي الو يرهجم

 ماظنلا ند فالخلل ىردكلا اياضقلا يه د.نش

 اياضقلاو .يتايفوسلا داحتالا نيبو يروسلا
 تانالولا نيبو هنبب ددجتملا راوحلل ىريكلا

 ىقلت ال ةرجفتم اياضق كيش نودب يهو . .ةدحتملا

 يروسلا ماظنلل يميلقالا رودلا ىلع اهلالظي

 اهنف امب ةيلخادلا هعاضوؤا ىلع كلذك لب .ببسحف

 ةيركسعلا ماظنلا تاسسؤم لخاد ةلعافتملا ةمزالا
 .ةيسايسلاو ةينمالاو

 ردب نايدع
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 ا ا ا

 ك0 دال 0  د# هجمت + قققق كنسع

 0 و 7 و ووو الا 4 50 ا 0 ا 0 لا

 نيذلا نيينانبللا نييسايسلا نم ددع
 رودلا نا ريبتعي .جراخلا يف نوشيعي

 ينمالا نيديعصلا ىلع نانبل يف يروسلا |
 اثداحف .ةساسحو ةقيقد ةلحرم يف رمي .يسادسلاو
 نهبش لوا يف يمارك ديشر ةموكحلا سيئر لايتغا
 يفاحصلا فاطتخاو .يضاملا وينوي / ناريزح
 يتلا ةينمالا ةروصلا ةبده نم الان .سالغ يكرنمالا
 يفو :ملاعلا مصاوع ماما اهتنيز دق قشمد تناك
 ةيركسعلا تارداخملا سيئرو .نطنشاو ةفمدقملا
 ذيفنت ىلوتي يذلا ناعنك يزاغ ديمعلا ةيروسلا
 .يصخشلا هكولس ريغت .نافدل ْق ةنشمالا ةطحلا

 .توربد ىف ماقت تناك يتلا تارهسلا نم ىفتحاف

 ينلا ةيفاحصلا تاودنلا تعحارتو :هتوص تفخو

 ىنمالا هحاحت نع ةوصتلل افدقتعم قلك

 تلجس نا ةينمالا ريراقتلا ثيلت مل مث .يتارباخملاو
 ةيبرغلا توربي ىف فراصملا ىلع وطسلا ىلا ةدوع
 يدنج فال ةرشغ اهيف نمالا ىلع فرشي يتلا
 ,راهنلا ّرع يف اتمت ناتللا وطسلا اتيلمعو .يروس
 نيفاعم .اهنم نوبلاسلا جرخ .نييسيئر نيفرصم ىلع
 نمالا رصتقي الو .تاريللا نييالمب ةثيلم مهيئاقحو
 نمالا نا كلذ ,يتارباخملا  يسيلوبلا بناجلا ىلع

 تتاوَج نم ءادع ام ىلع ةدقتن يناسنالاو يسايسلا
 ةغل تدمتعا يتلا ةيروسلا ةطخلا نا ريغ .ىرخا
 تكرت :ناعنك ديمعلا لوقب امك ءةحورملاو اصعلا»
 .تاهاجتالاو تاءامتنالا ةددعتملا تايشليملل
 ,ةيلاملاو ةيمالعالاو ةيعامتجالا بناوجلاب مكحتلا
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 نك ا 9

 كفا ىلا عاقنلا نم تامقعلا ضر",
 ريس وبا حج و

 انااا 1 ط انس نا يس ل

 أ عارصلا ةدح نم ديزتو ةمزالا دقعت قشمد يف تاريغت ىلع ليمجلا تاناهر

 :امه .نيزراب نيعاطق بارضا .رظنلل ًاتفلم ناكف
 فراصلملاف .يمالغالا عاطقلاو :ؤرضملا عاطقلا
 رارمتسا ىلع ًاجاجتحا .دحاو مويل لمعلا نع تفقوت
 .يزكرملا كنبلا يف نيفظوملا رابك نم ةثالث زاجتحا
 ةقاحصلاو .بهتلاو وطسلا تايلمع ةدوع ىلعو

 ىلع اجاجتحا .دحاو موي ةدملرودصلا نع تبجتحا
 :نادبل ىف :تاقرطلاف .نيحلسملاو تايشيلدملا ةطلس

 تالحملاو ةيمويلا فحضلا ماما ةحوتفم تسل

 هذه تاهحوتل .اعغبت .لماعت يتلا ةيعوبسالا

 نم عنمت وا .اهترداصم متنف .كلت وا تاسشيلتملا

 قئاقحلا نم افوخت .كلتو ةقطنملا هذه ىلا لوخدلا

 .ايشيلبملا ةطلس لخلخت دق يتلا ةيسايسلا

 رارق رغصأب مكحتت يتلا تايشيليملا ةيروتاتكيدو
 رارق ربكأو (نيزنبلاو زبخلا ىلع لوصحلا)
 .(يىلام فرصفم ىلع وطس .يكريما فاحص فاطتخا)

 يزكرملا رارقلا ةيروتاتكيد نم اهتوق دمتست
 ةيروسلا تارياخملا ريدم ةيصخش يف دسجتملا

 ردز و نبا فطخ امدنع كلذلو .ناعنك يزاغ ديمعلا

 يفاحصلاو ناريسع لداع يلع ينانبللا عاقدلا

 توربب يف ةبراضتم تاعئاش ترس .سالغ يكربمالا

 همعدت يذلا :هللا بزح» خهنا ضعبلاف .ةيبرغلا

 لوح ةريبك ماهفتسا تامالع تمسترا نيح يف :ناريا

 ةيلمعلا نأل .فاطتخالا يف ةيروسلا تارياخملا رود

 قيرط ىلع نييروسلا دونجلل زجاح ةلابق تذفن
 دلائور يكريمالا .سمئرلا ةلاسر تءاج مت .يعازؤالا

 تفشك يتلا .دسأ ظفاح يروسلا سيئرلا ىلا ناغير

 أ ةيروس مدقن
 الط ىف ىلا ريالا باه :

 ويرائيسي ركذتل ,ةيكريمألا مالعألا .ةرهجا اهنع
 ْق «”يأ .ويلبد .يت» ةبكريمالا ةرئاطلا فاطتخا

 اهالتو اهبحاص امو . 11865 ماع نم وينوي / ناريزح
 رثكا اهيف تكراش :ةيروس  ةيكريما تاضوافم نم
 نونو نوي: اهتنب :ةينورواو ةجوع ةحتصاع. نم
 دوعت :مويلاو .ضايرلاو نامعو ةرهاقلاو هرقنآو
 .يكربمالا لب فطخ ةيسانل هيد رولا

 5 ةيدوعس - ةينانبلا تاضوافم ؛.يروسلا سيئرلا

 ةيروس تالضع ضرعو ؛ةيروس.- ةيكرتو :ةيرصم
 يتلا تانولابلا نم كلذ ىلا امو ,ءعاقبلا لهس يف
 يشو ةريبكلا قئاقحلا ءافخال :ةداع :قلطت
 يتلا ,ةرشابملا ةينويهصلا  ةيروسلا تاضوافملا

 نييروس او نيب عامتجا 0 يف دقع

 رستؤلا' ابي دقع دق ناك يتلا 0

 .لوالا ينويهصلا
 يف رمت ,برغلا هريذد يدلا باهرالا عوضومف

 مصاوعلاف .اعم نآ يف ةريطخو ةريثك اياضق هتايط
 يف ةيروسلا تاوقلا لشف نع ثدحتت ةيبرغلا

 دحا ربتعت ىتلا ةيبونجلا ةيحاضلا ىلا لوخدلا

 و يتاريالا سرخلا اهيف غمجتم يتلا عاقبلا ةقطنم
 ينمرالا سشيجلا» وق ؛ةيمالبسالا لمأ» و هللا بزرحاا

 8 ابا ننطللا# كل14111:-
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 سشيشحلا ةعارزب باهرالا اهيف طلتخحيو . «يرسلا

 نود نم .تاردخملا بيرهت تاباصع ومنو ,نويفالاو
 اهتاقالعو .ةصاخلا ةيروس تاباسح نع ثيدحلا

 تاردخملا بيرهت تايلمع هردت امبو .تامظنملا كلتب
 تامزأ نم يناعي يذلا يروسلا ينظولا لخدلا ىلع
 يه, عاقبلا ةقطنمو ةيبونجلا ةيحاضلاف .ةقئاخ
 ىلع تلصح دقو .ًاينمآو ايسايس ؛ةلقتسم تانايك
 - ةيروسلا تاقالعلا نم :؛اهتالالقتسا تانامض

 تاقافتالا نم ةلسلس ىلع زكترت يتلا ةيناريالا

 اهلمجم يف مدخت .ةيراجتلاو ةيركسعلاو ةيسايسلا
 عم يقتلتو .ةيبرعلا ةمالل ةداضملا تاهجوتلا
 ةقالعلا خذه جئاتن وديتو .ةينودهصلا تاططخملا

 ةنيدم لماعت نإ .ةينانبللا ةحاسلا ىف ةحضاو
 لماغت نع فلتخت ةلماعم .نانبل يلامش يف سليارط
 ثيح عاقبلاو ةيبونجلا ةيحاضلا عم قشمد
 ضرعتت سليارظف .فيثكلا يناريالا زكرمتلا
 عفادملا اهيف مدختست .بورحلا نم ةلسلسل

 ربلا نم رصاختو .حيراوصلا تامجارو تابايدلاو
 ضارعتساب ةيروسلا تاوقلا يفتكت ام يف .رحبلاو
 انهو .ةيحاضلاو عاقبلا ف ةيركسعلا اهتالضع
 صضعب دقنعي دإ ؛تاداهتجالاو تاريسفتلا رثكت

 ؛يناريالا زازنبالا ةريسا تناب قشمد نا نييقارملا
 يذلا نمثلا عفد ىلع ةرداق ريغ اهنا نورخآ دقتعيو

 لوقي امنيب .ةيقيقح ةهجاوم يأ يف ًاغلاب نوكيس
 يروسلا نيماظنلا نيب افلح .ةمث .نا» نورخآ
 وه, ماهملاو ةتحابخلا ف يرجي ام نإو يتاردالاو
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 ةروص ىلع صني يذلا يفخلا قافتالا نم ءْرِج
 فطخلا تايشيلبمو ةيروسلا تاوقلا نيب شباعنلا

 ضارعتسا حجني كلذيو .لايتغالاو بيرهتلاو
 ةروص ءافخا ىف ةيروسلا ةيركسعلا تالضعلا
 تاقافتالا نكل ..ةيرسلا تاقافتالاو شياعتلا
 اهنيماضم نكت ًايا :ةيناريالا  ةيروسلا
 .ةيبرغلا توريب يف :مويلا نمالا ناف .اهنهاهجوتو
 امدنعف .رثكا وا روهش ةثالث ذنم هيلع ناك امك سيل
 "7 يف ,ةيبرغلا توريب ىلا ةيروسلا تاوقلا تداع
 ىلا ةينمالا ةروصلا تريغت .يضاملا رياريف / طابش
 نا اهسفن ةيروسلا تاوقلا ثبلت مل مث .ام دح
 تايلمعلا ضعبل رشايم فده ىلا تلوحت
 يف زتهت نمالا ةروص لعج يذلا رمالا .ةيركسعلا
 يمارك لايتغا يف ةورذلا غلبتو روهدتت مت ,ةيادبلا
 ةراضملا ىلع وظسلاو يكريمالا فاحصلا فطخو
 قافتالاف .ةينانبللا تالجملاو فحصلا زاجتحاو

 ةحلصم يف ًاموي بصي مل .يناريالا - يروسلا
 لقو ,يموقلا نمالاو توريب ةحلصم ىفالو ؛ قسم د

 تكبترا يتلا ةيروس ىلع يقيقح رطخ ىلا لوحت
 .فلاحتلا اذه ءارج نم ةيلودلاو ةيبرعلا اهتاقالع
 نم :فلاحتلا كاذ نم جرخت نا قشمد عيطتسن الو

 نود نم يأ :ةينانبللا ةيعرشلا ةدعاسم نود
 باهرالا ةرطيسل ةعضاخلا ةينانيللا قطانملا عازتنا
 يأ هل سيل يروسلا ماظنلا نا ًاملع .يناريالا
 نأل .اهتوق ةينانبللا ةيعرشلا ةداعتسا ف ةحلصم
 دق ننتللا ةدايسلاو ةيدهلا ةداعتسا ىلا دوقب دق كلذ

 تاوقلا دوجحو بيس نع لؤاستلا ىلا نايدؤت

 نيذلا نويقارملاف .ةينانبللا يضارالا ىلع ةيروسلا
 لكاشملا مظعم ءارو فقت ةيروس ناأب نولوقي
 ,اهلاعشا يف كراشت يه وا :ةيلخادلا ةينانبللا

 نا رايتعاب :مهمالك نم ريبك بناج يف نوبيصي

 ,هتدانسو هتدحو هترداعتساو نابل رارقتيسا

 .هنم ةيروسلا تاوقلا جورخ ةرورض امتح حرطيس
 نييروسلا نيلوؤسملا تاحيرصت نوعجاري نيذلاو
 مهنا نوفشتكي ,قشمد يف مالعالا ةزهجا تاقيلعتو
 يفو .ينما ثداح يأ يف .ةينانبللا ةيعرشلا نومهتي
 نايكلا نومهتي امم رثكا .يسايس للخ يأ
 نانبلف .يناريالا باهرالا تايشيليمو ينويهصلا
 لظ ف .اهب كسمتلا ىلع ةيروس صرحت ةقرو
 وهو - يموكحلا ر دصملا مالكو .ةوقلاو فعضلا

 ًابلاح صخلا ميلبس يأ ةموكحلا سيئر نوكي ةداع
 ًابيرق تارييغت ىلع نهاري ينانبللا مكحلا نا» نع -
 ةدح فشكي .(ةيتوريبلا «راهنلا») ؛ةيروس يف
 ءيضبيو ,قشمدو توريب ٍِق نيمكحلا نيب عارصلا

 ةرتفلا يف ةينانبللا ةمزالا تاروطت نم ًايسيئر ًابناج
 يف ةيداصتقالاو ةيسايسلا تاروطتلاو .ةريخالا
 ةموكحلا نم نيريزو طوقس) اهسفن ةيروس
 فوؤر ةموكح ليحر برق نع تامولعم .ةيروسلا
 ةئداصتقالا تارارقلاو تاءارحالا ,اهتمرب خسكلا

 بئان ءاصقا برق نع تاهئاشلا .ةيشسعتلا ةيلاملاو

 ةدوع لامتحإو :مادخ ميلحلا دبع يروسلا سيئرلا
 .«يرويسلا سيئرلا قدقش ديسأ تعفر

 .ةير ويس تاناهر اهلياقت ةينانبللا تاناشرلاو

 نم ةليحتسم ةكرعم اوضاخ قشمد يف مكحلا لهآف

 ؛ليمجلا نيمأ ةيروهمجلا سيئر طاقسا لجأ
 يه .ةلاحتساو ةيوعص رثكا تدب ةيناث ةكرعمو

 قلقي يذلا ينانبللا شيجلا نم ىقبت ام ريمدت
 امي :ةينانبللا ةحاسلا ىلع ةبعاللا ةيميلقالا ىوقلا

 زمرلا لثمي شيجلا نوكل .نارهطو بيبا لن اهيف
 نع امبرو .ةيعرشلا نع ًاريبعت رثكالاو ىوقالا
 ريثي امو .نانبل ديحوت يف يلبقتسملا رودلا
 حاير بويه .ةرئادلا ةعمعملا هذه طسو .تالؤاستلا

 ةرايز نع ليق امف .يرسلاو اهنم ينلعلا تاضوافملا
 زربي امو .رئازجلا ىلا ليمجلا سيئرلا اهب ماق ةيرس
 ينانبللا نيسيئرلا نيب ةيدوعس ةطاسو نم
 ,قشمد هاجتا يف ةيكريمالا ةعافدنالاو .يروسلاو
 يتلا تاوطخلا نع تالؤاست حرط حيبي .اهاوسو
 بلاطملا نم ددع هاجت يروسلا سيئرلا اهجهتني دق
 باهرالا روذح ثاثتحاو نئاهرلا نع جارفالا اهندب

 .ىرخا تايشيليمو « هنا بزح» يف لثمتملا ىناردالا

 ةقالع ناف .ةوطخلا كلت لثم ثودح لاح يفو

 ظفاحب لهف .رادهنالا ىلا ضرعتتس نارهطب قشمد
 نامثالا لباقم ,ناريأب هتقالع ىلع يروسلا سيئرلا
 .ةبوسحم ةبرض ىلع مدقي مأ .ىرخالا تاءارغالاو
 جارفالا بلطم ىلع حلي يذلا يكريمالا طغضلا لظ يف

 ةيباهرا نوؤش نم اهنع عرفتي امو نئاهرلا نع
 ؟ ىرحا

 ماما ةيروس نا برع نويسامولبد لوقي
 عم يدج راوح هاجتا يف اهفقوم مسح : نيرايخ
 لجأ نم ةيبرعلا لودلا عمو نانبل يف مكحلا
 امإو .يلودلا ىوتسملا ىلع اهتعمس ةداعتسا
 مسرب فلاحت هنأل ناريا عم فلاحتلا يف لاغبالا

 .هرابيهتا لاح يف و ؛ةرارمتسا لاح يف ماظنلا ريصم

 .ك .ف
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 ال يتلا ةميلح لثم» قشمد يف مكحلا لهأ
 املك .«ةميدقلا اهتداع ىلا ةدوعلا نع فكت

 لامرلا تكرحت وا نانيل يف فصاوعلا تبيه

 ىلا اواجل :لازلزلا توص اوعمسو .مهمادقا تحت

 نم تارتها ىنلا تاغللاو تاراعشلا لايحب قلعتلا

 يشع ينثا لاوط :ًاباهذو ةئيجن اهيلع ريسلا ةرثك

 قورفلا ضعب عم .سمالا هبشي داكي مويلاو
 يروسلا ماظنلا هيلإ ىعس ام .ذيفنت نع زجعلاو
 عيمج ىلع تقبط .ةيركسعو ةيسايس براجت ربع
 لئاسوؤولا عيمج اهيف تمدختساو .نيينانبللا
 ةرطيسلا ماكحا لجأ نم ةيليفايكبملاو ةيزاهتنالا
 ديحوت لجأ نم ال ءيسايسلا ينانبللا رارقلا ىلع
 لكشلا يف ظفلا ينويهصلا لخدتلا نم هذاقناو نانبل

 :قشمد ىلا ةبسنلاب :,مويلا .فدهلاف .نومضملاو
 ؛ةيَموقو ةينطو فادهأ لوخ نيينانبللا عيمجت سيل
 ةرحانتم تايلقا اهعزوتت تاهبج ىلا مهميسقت لب
  ينانبللا رحانتلا نأل .اهنيب ام يف ةعراصتمو
 يروسلا ماظنلا ةضبق مكحُي يذلا وه :يناندللا

 اة ملال :ومت 5 - 5١1 ددعلا  ةيبرعلا ةعيلطلا 1

 هيج سسوس جو

 قفالا قفالا ف حولب نخاس قيصو .هتداو لبق نوهت ' ::ريرحتلا 1 ديحوتلا ايم 0

 يبيرختلا هرود راطإ يف
 ا عل مي ل ل ا سس دو د7 ع

 الكم يلا تايلصلا هدمت
 نان يف ىروسلا ماظنلا

 5 ا ا

 هوو وو ه5 سوو 0 3

 هنتقلطا يذلا ثيدحلاف .يتانبلل نارا قنع ىلع

 ليكشت ىلا اهيعس نع .ًاريخأ :ةيروسلا ةمصاعلا
 هنال ًاصوقنم ًاثيدح يقب . «ةىردرحت ةيودحو ةهبخ»

 يف حجني ملو ,ينانبللا بعشلا بطقتسي مل
 ليكشت ىلا ةوعدملا بازحالاو تامظنملا باطقتسا
 .ةهبجلا كلت

 ةيفئاطو ةيونف تالثكن
 ماع فيرخ يف اهيلا قشمد تعس اهسفن ةبرجتلا

 ريهشلا .نازول رمتؤم ىهتنا دق ناك نا دعب .!4
 ةموكح :كاذنا «يروسلا ماظنلا دامس ام لدكشتب

 يذلا يمارك ديشر سيئرلا ةسائرب ةينطولا ةدحولا

 .يضاملا وينود / ناريزح لوأ يف ليتغا
 بارحالاو تامظنملاب رركتت اهسفن ةيرحتلاو

 ىلا جورخلا ةهبج يا عيطتست نا نود نكل ءاهسفن
 ةرصاحم «ريرحتلاو ديحوتلا ةهبج» تيقب ذإ .رونلا
 سيئرلا بئان اهدقع يتلا ةشهلا ةحلاصملا راطإ يف
 فعالا نسيثر ني ماد علتحاا دبع يروسسلا
 ايشيليم سيئرو طالبنج ديلو يكارتشالا يمدقتلا
 ةيلخادلا تاعازنلا نم كهنملا يرب هيبن ؛لمأ»

 نمو .هب ةطيحملا ةدايقلا ىوتسم ىلع ةفينعلا
 ,لمأ» ايشيليم اهضوخت يتلا ةيومدلا تاعارصلا
 ةنيدم نم ةدفاولا تالئاعلاو رئاشعلا ضعب دض
 امبرو .ةيبونجلا ةيحاضلا ىلا عاقبلا يف كبلعب
 ةبراحم يف يرب هيبن رود ىلع صيرحلا مادخ نوكي
 فدهتسا ,ةيمدقتلاو ةينطولا ىوقلاو نيينيطسلفلا
 فيفخت .يرب ةحلاصمل طالبنج ىلع طغضلا نم
 تاهجاوملل غرفتلا عيطتسيل ريخالا نع ءايغالا
 عطتست ملو ؛ةشه ةحلاصملا تيقب كلذلو .ىرخالا
 ىلع موقت اهنوك .مامالا هاجتا ف تاوطخ يأ قيقحت
 يذلا مادخف .يربيو طالبنج نيب نيضراعتم نيفقوم

 ءاغلإ ةضراعم مدع وه ةحلاصملا ناونع نا ىلع رصا

 فو :ءافلالا داقتنا نع فكلاو ؛ةرضهضاقلا قافتا»

 نم لك هغقو يذلا /,قشمد قافتا» ىلا ةدوعلا
 «ةيناثبللا تاوقلا» دئاق ةقيبح يلبإو يربو طالبنج

 دارآ مادخل - انلاح قسمد يف شيعي يذلا قباسلا

 كلذ .يرب ةحلصمل يطالبنجلا فقوملا عيوطت كلذب

 دقتناو «ةرهاقلا قافتا» ءاغلإ ضراع طالبنح نا
 هايإ ًافصاو ينيسحلا نيسح يباينلا سلجملا سيئر
 ىلع عيقوتلا نابإ مادخ هين دق ناكو :«بارغلا»
 نم ريمسيد / لؤالا نوناك يف «قشمد قافتا»

 .ًالعف .قافتالا طقسو .,يشمي نل» هنأي ؛4/6١ ماع
 يلدإ دض عجعج ريمس هداق يذلا ريهشلا بالقنالاب

 يلاوح دعب يأ :رياني / يناثلا نوناك رهش يف ةقيبح
 عيقوتلا نم نعوم

 يربو طالبنج نيب ةشهلا ةحلاصملا باقعا يفو
 ةهدج» بيكرتل ىلوالا ةوطخلا اهنا ىلع مادخ رصأ
 قرفت اهنأل دلوت مل ةهيج يهو .«ديحوتلاو ريرحتلا
 لزعت .ًاضيا .اهنألو .مهعمجت امم رثكا نيينانيللا

 تاعمحتلاو تالتكنتلا نم ةعس٠او تاعاطق

 ةشهلا: ةحلاصملا ٠ يزيو طالبنج
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 هذه ىلا مضني ما نكمي فيك ذإ .ةينانبللا ةيسايسلا
 طوغض ىلا ضرعتي ىذلا :يمالسالا ءاقللا» ةهبجلا

 يمالسا عمجت بيكرتو هطرف لجأ نم ةبدرف ةيروس
 نا نكمي فيكو * قشمد ةدارال ًاعاوطم نوكي رخآ
 نيلقتسملا ةنراوملا باونلا لتكت .ًاضيا .اهيلا مضني
 لّؤاستلا حرطي ال يك .ةلدتعملا هفقاومي فورهملا

 ةسايسلل ةضراعم ةيسانس تابلعافو تالتكت لوح

 لافشلا قف ةيروتسلا ةيرجلا' سار: ةقيبح
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 ؟ 1١916 ماع ذنم نانبل يف ءاجرعلا ةيروسلا
 :ةيروسلا ةسايسلل ةيواسأملا ةروصلا لمتكتو

 عفرت يتلا قشمد نا نوبقارملا نيبتي امددع .نانبل يف
 اهلئاسو تعفدنا يتلاو :ةيموقلا تاراعشلا
 ىلا برعلا وعدت ,ةريخالا عيباسالا يف ,ةيمالعالا
 بيكرت ىلا ىعست يتلا اهسفن قشمد يه .نماضتلا
 تاهبجلا عيمجو .نانبل يف ةيبهذمو ةيفئاط تاهبج
 تاهيج تناك :نانبل يف يروسلا مكحلا اهلكش يتلا
 ليكشت نم كلذ ىلع لدأ سيلو .ةيبهذمو ةيفئاط
 يف تراهنا يتلا «ةيطارقميدلا ةينطولا ةهبجلا»
 يتلا ؛ينطولا داحتالا ةهبج» مث ءاهتدالو باقعا
 مث ؛اهيف ةيلخادلا تاعارصلا لعفب اياظش تقزمت
 ةنمها يروسلا مكحلا هبلوي يذلا يىلاحلا ىعسلا

 نيب لامشلا يف ينورام فلاحت بيكرن يف ىوصق
 حتفل ةقيبح يليإ و ةيجنرف ناميلس قبسالا سيئرلا
 ىلا ةيجنرف ضرعتيو .ايركسع لامشلا ةهبج
 رصانع لغلغت لالخ نم ةديدش ةيروس طوغض

 اهدوقي يتلا «ةدرملا» ايشيليم يف ةيروسلا تارباخملا

 .ةرهاقلا قافتا» ءاغلإ ضراعي نمل ال مادخ

 حطسلا ىلع ءانشلاو فيصلا عمجف .ربيوؤور هنيبا

 يف ةيروهمجلا ةسائر تايباختنال ًاقايتسا يروسلا

 لها عيطتسمي ام ىصقاو . ٌدايحتسم ودند :نانيل

 عمجت ةيئانث تافلاحت دقع وه هولعفي نا مكحلا

 .ةيفئاطلا تاباسسحلاو ةيوثئفلا حلاصملا اهنيب

 نذو مدطفد

 ةرارم تقاذ ينلا ةيمدقتلاو ةينطولا بازحالاو

 نا عيطتست ال /191 ماع ننم :ةيروسلا ةبرجتلا

 وه ير وسلا مكحلاف . نيترم دحاولا رحجلا نم غدلت
 'ةينانبللا ةينطولا ةكرحلا» ةيرجت برض يذلا
 ةيراسيلاو ةينطولا بازحالا عيمج مضت تناك يتلا

 فئاوط نم ةيموقو ةينطو تايصخش نع الضف
 ىلا ةيروبس يف مكحلا لهأ دمع نا دعبو .ةفلتخم

 ًايسايس اهتقحالمو ةينطولا ةكرحلا برض
 لامك اهميعز لابتغاب ةقحالملا اوجوت ًايركسعو

 ىلع ١ 93/ا/ ماع نم سرام / راذا 1 يف طالينج

 فقوتت ملو .فوشلا ةقطنم يف ةراتخملا هتدليب قيرط

 لب ا ةسسانسلا دودحلا دنع ةقحالملا

 ةينطولا بازحالا عالتقا ىلا ير وسلا ماظنلا ىعس
 ةحاس ىلا لخد امدنع .اهروذح نم ةيموقلاو
 دقعف .,ةعساولا هياوبا نم يفئاطلا عارصلا

 متو :.هللا برح» و «لصأ» ايشيليم عم هتافلاحت
 يف نيراسيلا نيركفملاو نيينطولا ةداقلا زربا لايتغا
 ٠ دوجولا لظ يف .عاقبلا يفو ةيبرغلا توريب
 ثدحتي يتلا ةينمالا طوطخلاو يروسلا يركسعلا

 .رخا ىلا تقو نم اهقيبطت نع يروسلا ماظنلا

 يتلا ةيسايسلا تاهبجلا نوينانبللا هبشيو
 ططخلاب ,ىرخا ىلا ةنس نم .ةيروس اهلكشت
 هب راهنت امم عرسأب راهنت يفلا ةيروسلا ةينمالا
 .ةيسايسلا تاهبجلا

 * اصلا ضقانتلا
 ةهبجلا نع ثيدحلا راطا يف .زرابلا ديدجلاو

 ةيبلس ةمواقم ىقلت اهنا .رونلا رت مل يتلا ةديدجلا
 ,ةلدتعملا ةبحيسملاو ةيمالبسالا تادابقلا فوفص ٍْق

 نع مادخ هيف نلعي ناك يذلا تقولا يف هنا نع الضف

 ديحوتلا» ةهيج لبكشت ىلا هحتت قشمد نا

 ىلا وعدت ةينانبل ةيسايس فارطا تناك .ريرحتلاو
 زفتسا يذلا رمالا :لالقنسالا ةموكح ليكشن

 تاوقلا» نيبو اهنيب فالخلا رمتساف ةيروس
 فيصب ةرذنم قفالا يف مويغلا تعمجتف ,ةينانبللا
 .نخاسو بهال

 :راهنلا» ةديرج ريرحت سيئر بتكي امدنعو
 دنحوتلا ةهبحد نع ةدوج وبا لاشيم ةيتوريبلا

 مل ينانبللا» نآي هل ةبحاتتفا ٍِق لوقيف :ريرحتلاو

 يسكذوترا وا ينورام هنأب ةيوونس هاحت ةرم رعشب

 نوكي :«يزرد وا يعيش وا ينس وا يكيلوثاك وا
 لقتست نانبل يف ةيروسلا ةيمايسلا نا كلذب ينعب

 نولغتس نيرخآلا نأو .ةييهذملا تاعازنلا

 كلت جيجأت راطإ يف ًاضيا ةيروبسلا ةسايسلا

 تاهبج وا ةهبج موقت نا نكمي فيكف .تاعازنلا
 ماظنلا اذه نوكي امدنع .ىروسلا ماظنلا فلاحت
 ةسايس سيلو .«نانبل يف ةيروس ةسايس. ذفني
 ؟ هريرحتو نانبل ةدحو قلطنم نم ةينانبل

 ةبرجتلا بيرجت يف يقيقحلا ىنعملا نوكي دقو
 نا ؛ةريخالا عبرالا تاونسلا ىدم ىلع ةلشافلا
 ناعرس ةيبط تافصو ميدقت لضفي يروسلا ماظنلا
 يرذج جالع ميدقت ىلع اهراثآو اهجئاتن لوزت ام
 ًانقح ةيبطلا تافصولا يف نأل ,ينانبللا ضرملل
 اذكهو .ةقطنملا ةمزا ىفو ..نانبل ىف هرودل ةطشنم

 .ةريخالا ةلواحملا هيف امب .تاهبجلا ليكشت ودبي
 ريرحتو نيينانبللا ةدحو باسح ىلع تقو عيطقت
 .ينودلا قفالا يف رودي ام ءالج راظتناب .مهضرا
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 | يي رمل نوؤش ررحم بنتك
 ىلع ىضم دق نوكي ددعلا اذه رودص عم

 يفف ؛ةنس نيرشعو سمخ رئازجلا لالقتسا

 نلعا ١9575 ةنس نم ويلوبي / زومت 6

 لالتحالا نم قيقشلا يرئازجلا رطقلا لالقتسا

 .ةنس نيثالثو نينثاو ةئام ماد يذلا يسنرفلا
 ةيبرعلا ضرالا هذهل اسنرف رامعتسا نا عقاولاو
 يكيسالكلا يرامعتسالا جهنلا دودح ىدعت
 لسلسم ىلا :نمزلا عم .لوحتو .هتاططخمو

 ةيرامعتسالا تاطلسلا عفد لماش يناطيتسا

 ىلا لماكلاب ةعبات ًاضرا رئازحلا رابتعا ىلا هتحيتنب

 يقتمي طق دشلبوا ةبولحم ينوربسفلا لويورتملا

 رسفي الو .راحبلا ءارو ام يف ةيسنرفلا تاعطاقملاب
 هنع ربع يذلا جنشتملا ضفرلا نم رثكا رهظملا اذه
 اوسحا يذلا نيدسنرفلا طايبضلا رابك نم ةعومجم

 لسلسم عم .رئازجلا لالقتسا نالعا بارققاب

 يركسعلا مهدرمت اونلعأف .نايفيا تاضوافم

 ةلصاومو لالتحالا دما ةمادال ةلواحم يف ريهشلا

 دق تناك ينلا ةكرتشملا ةدارالا دص هيلع ةرطيسلا

 يل وطملا لاضنلل ةجيتنو نينيراف ْق ترولتت

 ؛ينطولا رسرحتلا ةهيج هتداق يذلا يخيراتلا

 ١9655. ةنس ذنم ةحلسملا ا ب فلا

 رئازجلا لالقتسا ىركذ نع :مويلا .ثيدحلاو
 ,ةردانلا ةلوطبلا نم ًايمحلم ًاخيرات ةركاذلا ىلا ددعب

 عاجرتساا ىلع ةلماجي نعش عيمسبتو :نايتشتسالاو

 ؟؟13/ ومع اس7 دوعلا - ةفيرهلا ةغيقطلا ب ل7

 ةبولطم ةوطخ يبرعلا برعملا ءانب ؛ ديدج ني يلذاشلا

 رئازجنلا لااقتسال هي 0

 ةقديكيفأ 1 قنا تايدحتلا ةفاك 0 ور

 ف ةعورزملا هروذجو .ةيموقلاو ةيئطولا هقيوه
 ىعس يذلا كلت .ةيمالسالا - 0 ةيصخشلا

 قاحلالا يف الما اهتاثتجا ىلا .ًاثبع .رامعتسالا

 ةيعبتلاو ةنميهلا كلفب يرئازجلل بعشلل يئاهنلا
 ةمئادلا

 اهل راعشك ينطولا ريزحتلا ةهبج عفرن نيحو
 مجح زاربال كلذ لعفت ال اهناف «ديهش نويلملا ةروث»
 ةينطو ةكرح تعاطتسا ينلا ةيرشتنلا انباحضلا

 ًءادف دهشتست اهلعجتو اهرطؤت نا ةحلسم ةمواقمو

 ليجلا ىلا .كلذ تناَح ىلا .رهظتل لم ءبسحو نطولل
 رئازجلا لالقتسا نا ةمداقلا لايجالاو رضاحلا
 نطاوم لك نادجوو يعو يف اسرد نوكي نا يغبنس
 .ةيخيراتلا هتيلالقتساب عتمتيو .هتغل ثدحتي
 وا نولتحملا اهب ثبعي ال ةينطولا هتورث ىريو
 .صلخلا اهئانبا كلم لب نويصاغلا

 ءيش لك مغر ءلاحي نا نكمي هلك اذه ناك اذإو
 ةبيرقلا هتيفلخ يف رضاحلا ناف .يضاملا ةركاذ ىلع
 دغلل اهمسري فكي ال يتلا قافآلايو يمويلا هلولحو
 ليثمت ف ءساسإلاب .هيلع لوعملا ربتعي نا يغبني
 ادداف ىرخا ةرابعيو .يرئازجلا لالقتسالا ةيرجت
 ققحي لالقتسالا لعجي يذلا موهفملا نم قلطنن
 لصحام يف هرمي لصحي ام يف هقطنم ىلع نمرييو

 تاينبلا ةيدجو ةيمها يف .ةرورضلاب .هلالخ وا هلبق
 يتلا ,ةيفاقثلاو ةيسايسلا ,ةيعينصتلاو ةيجاتنالا

 .هب ةقحاللا تاونيسلا دادتما ىلع ترولدت دق نوكت

 اذه ةنرحت ناف :.صاخ هجوب :ضازجلل ةيسئلابو

 نا كلذ ةمهلمو ةتدضم ًاقح زربت يبرعلا رطقلا

 اهحمانرب نا طق ٠ تريتعا ام ينطولا ريرحتلا ةهبج

 ينطولا ملعلاب هادم غلب دق اهلاضن الو .لمتكا دق

 ةفصئو ٠ تعاطتسا دقف .ينابملا قوف فرفر دقو

 موحرملا لوصو خيرات ١1956. ةنس ذنم :ةصاخ

 اموهفم رولدت نا .ةطلسلا ىلا نندموب يراوه

 لصاوتملا ريوثتلا نم .هتلالد دمتسب لالقتسالل

 اذهو .هلكشت ينلا تاسنحلا لك لالخو نيب عمتجملل

 يف حجن يذلا لجرلا .نيدمود حرط دقل ؛ ,ةيرئازجلا

 ليوط اعورشم شازجلا ىف ةتيدحلا ةلودلا ءانب

 .:ةعارزلا يف ٠ ,ةقحالتم تاروث غيص ربع ىدملا

 .كلذ ءارو نم فدهلا ناكو .ةفاقثلاو .ةعانصلاو

 ءاطعا .اهدهع خيسرتو دالملا ةداشا نع الضف

 حضاولا نمو . يقيقحلا هانعم لالقتساإلا موهفم

 تليزقزم له فوقولا وواطسلا هده ناش نم سئل

 اذه نأب انم ًانيقي غيصلا هذه قيبطت سيراصتو

 اذه انىقمو .حاعلا يرئازجلا نآأشلا نم ًاءزج دقن

 راوطا ربع رمت لالقتسالا ةسرامم ةبرجت نأب .كلذك
 كلذ تاوبكو تانه نم ولخت نا لاح يأب .نكمي ال
 راعش درحم تسبل ضوهنلاو ومنخلا ةكرعم نا

 دقو ةسرامم .ىلوالا ةجردلاب .يه لب يسايس
 هذه نم جرخت نا ةلقتسملا رئازحلا تعاطتسا

 نم هريرحتو اهداصتقا ءانبو .ةيسايسلا اهتدارا

 ةيبرعلا اهتيوه زيكرتو .ةيبنجالا ةرعبتلا

 اهردصتو :ماعلا يصوحلا قع نم ةيمالسالا

 لالقتسا ىركذ نا .كاذو اذه دعب :دكوملا نمو

 اهعقوم نع ثدتحتلا :ةرورض , يع دتسب رئازجلا

 نمضو .يبيرعلا برغملا ديعص ىلع ماهلا
 .يبرعلا برغملا اذه ءانبل ةماعلا ةيجيتارتسالا

 .,ينطولا ريرحتلا ةهبحو يرئازجلا بعشلا نا كلذ

 تلعافت رئازجلا لالقتسا نا فيك فرعت .تاذلاب
 هنا امك :ةييراغملا ةييعشلاو ةيشطولا ىوقلا لك هيف

 يبرعلا نطولا نم ءزجلا اذه يعمل معدبل ءاح

 لمكي مل فسأ نم وهو .لماش لالقتسا قيقحتل
 :كلت نود موقت ةقرفلا بايسسا نم اريثك نأل هفادها

 لييبسلا نكلو انه اهيف ضوخلا ىلا ليبس الو

 يبرعلا برغملا ءانب نودب هناب لوقلل روسيم
 ىف يبرعلا بعشلا تاورثو تاقفاط نم ريثكلا لظيس

 اذه نع بارعالاو .ةرثعيم وا ةرودهم ةقطنملا

 .اهقمع ف ةيرئازحلا ةروثلا ةيلدجب طبترم روعشلا

 ًايدومع ءانملاو لالقتسإالا نيد لعافتلا ىلع ةينبملاو

 .ايقفأو

 ىركذلا لولح نأب فيضن نا يرورضلا نم له
 يرئازجلا رطقلا لذاقتسال نيدرشعلاو ةنسماخلا

 ,ةلماش ةييرع ىركذ اهنا ىلع ذخؤووت نا يغيني

 نم ديعتسي نا هلمكاب يمرعلا نطولا عيطتسي

 اهناونع ةررحتمو ةلقتسم ترسم هل نوكت نا

 .ىركذلا نم ىرخا ةربع هذهو . دومصلاو ةماركلا
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 ةضراعملاو ةموكحلا يضم له
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 كرابم ةسائر ةرتف ءاهتنا نم روهش ةثالث لبق
 ةلمحلا ءىجافم لكشب تأادد .ىلوالا

 ذإ .ةيناث ةسائر ةرنفل هحيشرتل ةيباختنالا

 ةباهن يف ةصاخ ةسلج بعشلا سلجم دقعي نا ررقت
 سيئرلا حيشرتل يلاحلا رهشلا نم لوالا عوبسالا
 .كرابض

 ءاضعا ثلت مدقتد نا ىلع .روتسدلا صني

 ىلع رمالا حرطي مث ؛حيشرت بلطب لقالا ىلع سلجملا
 ىلع ءاضعالا يثلث ةقفاوم حارتقالا لان اذاف سلحجملا

 .ماعلا ءاتفتسالل حيشرملا حسا حرط .لقالا

 ديبأت ىلع كرابم سيئرلا لصحي نا دكؤملا نمو
 ةموكحلا باون ءارآ عامجأب امبرو .بغشلا سلجم
 جارس داؤف هميعز ناسل ىلع دفولا بزحف .ةضراعملاو
 ةردفل كرايم باختنا ةداعان ةهيبحرت ىديا نيدلا

 عم ٍناوخالا فلاحت باوذ ناك اذإو .ةيناث ةيسائر

 ناف آداضم انأر اونلعب وا اوضرتعي مل لمعلا بزح

 صنيو .كرابم سيئرلا اوديؤي. نا نوحجري نيبقارملا
 مدقتلا يرصم نطاوم لك قح ىلع روتسدلا
 ىلع لصحي نا طرش .بعشلا سلجم ماما حيشرتلل
 مهضعب حشري نا عقوتملا نم كلذل .تاوصالا يثلث

 يثلث ةقفاوم ىلع لوصحلا ف مهلما نكلو هسفن

 نا كلذ :ليحتسم بعشلا سلجم باون تاوصضا

 يثلث زجاح زواجتت ةيبلغا ينطولا بزحلل
 .ءاضعالا

 ىلع ضرتعت نل سلجملا يف ةضراعملا تناك اذإو
 -_ م1 وبا نمرتلاا دعنطتطب - 5

 بابسال هحيشرت لدعتسا ينطولا بزحلا

 .اليدب انام 10 يىلاتلاب اهناف 9 حيشرت

 بيرقلا يردبلا فسوي بئانلا ةين نع ددرت ام مغر
 سسئر بصخمل هسفن حيشرت ناوخالا نم ةلصلا

 ةيئاثلا ةيالولا قيرط ىلع ةيوسحم تاوطخ . كرابم يتسح

 نودكؤيو :؛عساو

 بعيشلا سلجم جراح ةضراعملا امأ .ةبروهمجلا

 .ددعب دح ىلا اريجمو :ابعض ًافقوم ةحاوت اهناف

 ميسحت مل ,ىوقلا هذه رظن يف ٠ ؛:كرايم سينرلاف

 ةبلغلا لازت امو .ةيسايسلاو ةيركفلا هتاهجوت
 ةاداعمو ضفرب ىظحت يتلا تاداسلا تاسايسل

 ضعبو .نييعويشلاو يرصانلاو عمجتلا بارحا

 دددعلاب :ةتوافتم تاحردبي .ىوقلا هذه فرتعت كلذ

 اهمهاو .كرايم سيئرلل ركذت يتلا تايباجيالا نم

 هتيالو لظ يف رصم هتفرع يذلا يطارقميدلا جارفنالا
 بماك ديمحجت ةلواحمو ,رارقتسالا نع اضف ؛ىلوالا

 مدع ةكرحو ةيبرعلا لودلاب قاحللاو .ديفيد
 نيب ةنزاوتم هيش ةيلود فقاوم ذاختاو .زادحنالا
 ,نيقالمعلا

 ٍِق رثؤملا تاداسلا ثراو .كرايم تادباجيا نبب

 فقاوم عّزوتت ٠ ؛ينطولا بزحلاو ةلودلا تالا

 وهو عمجتلاف . اهلئاصف فقاوم نيايدتو  ةضراعملا

 ةيلخاد تالكشم نم هحجاوب ام لك مغر .لثمد

 عتمتملا ديحولا يىراسيلا بزحلا ؛ةيجراخ تايدحتو

 ليدب دوجو مدعل ةقفاوملل ليمأ عمجتلا .ةيعرشلاب
 فوخلا لظ يف اميسال .هتاسايسو كرانم صخش نع

 يمانتو ؛فنعلا رهاظم راشتناو .ءرارقتسالا مدع نم

 عمجتلا لحاد ةديدع اتاوصا نكل .يمالسالا رادتلا

 جمانربب مدقتلاب هبلاطتو ؛اه دييأت كرايم حنم ضفرت
 تسلا تاونسلا لالخ هتاسايس ددحي يباختنا

 عقاولاو .كرابم باختنا نم اهفقوم ددجتل ةمداقلا

 ديبأتيب نوظحي عمجتلا لخاد يأرلا اذه راصنا نا

 نم كرابم ديبأت نا عيمجلا ماما |
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 ماما بابلا حتفي و ٠ ,برحلاب نينطاوملا ةقث ددييس

 ىلع عراشلا 0 ىرخالا راسيلا لئاصف

 هضفر نلعا بزحلا نا فورعملاو .عمجتلا باسح

 هءاضعا مزلاو ىلوالا ةيالولل كرابم حيشرت
 .مكحلا كرابم سيئرلا يلوت دض تيوصتلاب

 مل كلذل .ًاهباشم ًافقوم هجاوي يرصانلا بزحلا
 هءاضعا دحا نا رمالا ِق ام لكو .هرماأ مينيتحمل

 ماما تقولا نم ةحسف كانه نا نلعا نييدانقلا

 .بسانملا رارقلا ذاختاو عوضوملا ثحبل بزحلا

 نم ةضاخ .نييرصانلا َنيِب.اخانج كانه نا ودبيو
 كرابم ديبأت ىلا نوليمي ميدقلا سرخلا دارفا
 طوفضلا ةهجاوم يف هعم فلاحتلل ةوعدلاو
 رارقتسالا ىلع ظافحللو ,ةينونهصلا ةيكريمالا

 اهب موقي يتلا ةيمننلا دوهج معدو ؛يلخادلا نمالاو

 .كرابم سيئرلا

 ةيضرادملا و دكحلا اقل
 نييرصانلا نا لوقلا ىلا نيبقارملا نم قيرف ليمي

 كرابم حيشرتل مهدييبات اوطرش دق نييعويشلاو
 لثم ةيسايس بساكم ىلع لوصحلاب ةيناثلا ةيالولل
 برح يف لقتسملا يسايسلا ليثمتلا قحب لوبقلا
 رظن يف فقوملا اذهو ءيعويش بزحو .؛يرصان
 ءاوس ققحتيس ثدح نم ةدافتسالل ةلواحم ضعسلا

 رمأ تاباختنالا يف كرابم حاجنف ؛اودبا وا اوضفر
 هذه لالخ ةجاح يف سيئرلا نا ودبي نكل .دكؤم

 هصخش لوح ينطو عامجا قيقحتل ةلحرملا
 ةيمنتلاو رارقتسالاب مزتلت يتلا هتاسايسو
 .ةيطارقميدلاو

 اهرربي ام عامجالا ىلا ةجحاحلل نا ةقيقحلاو
 ةطخلا ءاهتناو ,فنعلا ثادحا يىلاوت دعب اميسال

 ةيسمخ ةطخ يف لوخدلا نع نالعالاو .ةيسمخلا
 قيقحتل هيعس يف كرايم سيئرلا نا ظحاليو .ةديدج
 ليدعت ةيناكما ىلا ةرم ريغ راشا دق عامجالا اذه
 ىلا ةدوعلا لفكي امب .بعشلا سلجم تاباختنا ماظن
 .نع الادب ,.ةيدرفلا رئاودلاب تاياختنالا مانخم

 ةلواحم لثمت ةراشالا دهذهو .ةمئاقلاب تاباختنالا

 ًاضوعف ,قيرطلا فصتنم ف ةضراعملا عم ءاقتلالل
 بارحالا ليكشت قح قالطاب اهيلاطم قيقحت نع
 ةيروهمجلا سيئر باختناو روتسدلا ليدعتو
 نوناق ليدعتو :ءىراوطلا نوناق ءافلإو هبئانو
 ةوطخ كرابم مدقتي هلك كلذ نع ًانضوع .باختنالا
 يطارقميدلا سشماهلا عيسوت داجتاب ةيوسحم

 .ةضراعملا هاجتابو
 ةزهجا داهتجا ىف تلثمت ةيوسحم ىرخا ةوطخ

 تايلمع رثا نيلقتعملا عاضوا ةيفصت يف نمالا
 حارس قالطاو .ارخؤم تثدح يتلا تالايتغالا
 ةيمالكلا ةداشملا كلذ نم رثكا :نيلقتعملا نم تارشغ

 حالص خيشلا نيب بعشلا سلجم يف تعقو يتلا
 تلدوبتو ءردب يكز ةيلخادلا ريزوو ليعامسا وبا
 تاميلعت ىلع ءانب حلصلاب تهتنا :مئاتشلا اهلالخ
 ىلع لمعي يذلا كرانم سيئرلا نم ةددشمو ةصاخ

 ةضراعملا عم مهافتلاو ةيلخادلا عاضوالا ةئدهت
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 جيوتت ةباثمب ةيناثلا ةيالولل هحيشرت نوكي ىتح
 عامجالا قيقحت قيرط ىلع ةماه ةوطخو .هتازاجنال
 داؤفي كرابم سيئرلا ىقتلأ راظالا اذه ف .ينطوؤلا
 يقتلي نا رظتني امك .دفولا برح سيئر نيدلا جارس
 .اهتادابقو ةضراعملا ءامعزب

 ءديب ليجعتلا نا لوقلا نكمي ىرخا ةهج نم
 ررقت يتلا ةوالعلاب طبتري كرابم حيشرت ةلمح
 ةبسنب ماعلا عاطقلاو ةلودلا يف نيفظوملل اهحنم

 علطم عم اهذيفنت أدبيس يتلاو .روحالا ىلا ٠
 ةضراعم مغر تررقت ةوالعلا هذه .يلاحلا زومت رهش
 ةيرورض تناك اهنا الا .يىل ودلا دقنلا قودنص

 يتلا راعسالا عافترا نم ةيتاعلا ةجوملا ةهجاومل
 تالمعلا فرص راعسا عفر باقعا ىف رصم تحاتجا

 ىلع .ةريدك ةبسنب يرصملا هينجلا ةهجاوم يف . ةرحلا

 كونبلا ف ًايمسر رالودلا فرص رعس ناك لاثملا ليبس
 وهو :اشرق ١١9 ىلا عفتراف اشرق ١١ه لوح رودب

 يف رالودلا رعس نع طقف نيشرق رادقمب لقد رعس
 ءادصالا فعاضت نا نكمد اذكهو .ةرحلا قوسلا

 حيشرت هداقلي يذلا ديبأتلا نم ءالغلا ةوالعل ةييطلا

 نا داصتقالا ءاردخ ىردو .ةيناث ةسائر ةرتفل كرابم
 ناو .راعسالا عافترا ةهجاومل يفكت نل روحالا ةدايز
 فيصلا ةياهن عم هاصقا ىلا لصيس راعسالا بيهل
 يف عارسالاب ينطولا بزحلا رداب كلذل .يلاحلا
 .ةيناثلا ةيالولل كرابم حيشرت

 دوقي يذلا ينطولا بزحلا نا هابتنالل تفاللاو

 هتيعورشم دمتسي .كرابمي ةقثلا ديدجت ةلمح
 ناف انه نم .بزرحلل سيئرك كرابم دوجو نم هذوفنو
 ىلع دوعي دق ام قوفي ردقب هديفت بزحلا ةلمح
 نم ةلسلس مظن دق بزحلا ناكو .كرابم سيئرلا
 ةرتقل كرابم سيئرلا ةعيابمل ةيبعشلا تارمتؤملا
 .ةيناث ةسائر

 نم دييأتلا تايقرب تلاوت رخآ روطت فو
 لاجرو ةيبعشلاو ةيلحملا تاميظنتلاو تاباقنلا
 كلذك .ةمداق تاونسس تسل مكحلا كرادم يلوتل نيدلا
 سيئرلا ديبأت عامجالاب ىروشلا سلجم ررق
 ءاضعالا ةقثو رارقلا هغلباف سلجملا نم دفو هاقتلإ و
 رصم يف رومألا ةفد ةدايق ىلع هتردقو هتيصخشب
 ىقتلإ دق كرابم نا مغرو .ةيناث ةيالو ةرتف لالخ
 مل هنا:الا .دوفولا نم هريغبو ىروشلا سلجم دفوب
 مئاد وهق .رارمتسالا يف هتبغر نآلا ىتح نلعي
 ,يرغي ام هيف سيل ةسائرلا يسرك نا نع ثيدحلا

 دعوم دعب ددحتي مل كلذك .مكحلا يف هدهز نعو

 ددرت ذإ ءسدئنرلا صخش ىلع ماعلا ءاتفتسالا ءارحا

 يلاحلا رهشلا نوكيس بعشلا سلجم حيشرت نا
 :منذاقلا لوالا نيرشت :١ يف نوكيس ءاتفتسالا امنيب

 دعوم ميدقت لامتحا ىلا ربشت ءابنا ةمث نكل
 ةقث يف كرايم سيئرلا لخدي لاح ةيا ىلع ..ءاتفتسالا
 نم ههجاوي ام لك مغر ةيناثلا ةيالولا ةلحرم تابثو
 ةقث ودبتو .ةيجراخو ةيلخاد تايدحتو تالكشم
 ةقالع ىلع هحيشرت ىلع ةيبلغالا عامجاو كرابم
 .ةبعضلا ماهملا لجر نوكي نا يف هخحاجنب ةقيثو
 ءىداه بولسأب ,تابقعلا نم ريثك زواجت ىلع رداقلا
 وا تاغلابم نود نم ةحارصلا ىلع دمتعي طيسبو
 .تاحافم

 نمررثكا هيف لاهو
 داوس نع افلنخم ناك

 يرخلا لمعلا نم[ 1١/ نم

 يتلا ة ةيمستلا 9 : .ةاولتسلا ا )0

 بارضالا ىلع لخادلا ودنيطسلف هقلطا

 لامعاألا لشو ارخؤم هب اوماق يذلا ماعلا

 .لماك مودل ينودهصلا نابكلا يف ةيوديلا

 ىتفتت يتلا «ليكارسا» نأل ؟ ةاواسسملا اذامل

 فارتعاب ةيرصنع ةلود يه , اراهن اليل ةيطارقميدلاب
 ناكسلا ةاناعم مكحبو ةدحتملا ممالا ةثئيه

 برح لالخ مهضرا اورداغب مل نيذلا نيينيطسلفلا

 دهاشلا مه نوينيطسلفلا ءالؤه .4 ماعلا

 ينويهصلا نايكلا ف ةيرصنعلاو زييمتلا ىلع يحلا
 نم بيلاسالا فلتخم عابتا هتآشن ذنم لواح يذلا .
 .رجاهي حمل نم ريجهت لجأ

 ذنمق :ةديدج تسيل لخادلا برع ةمواقم نا
 ضرآلا مويب ايونس نولفتحي مهو ,.1105 ماعلا
 نكل .هضرأب كسمتملا ينيطسلفلل ازمر حبصا يذلا
 تارهاظتلا يقاب نع افلتتم ناك ؛ةاواسملا موي»

 5١/ نم رثكا بارضالل باجتسا دقف ؛ةينيطسلقلا
 ىتح ؛ليق نم ثدحي ملام وهو برعلا نيلماعلا نم
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 ةايحلا تالاجم لك يف زييمتو ةقرفت : يئويهصلا لالتد

 حت

 ريتعي اذه برعلا بارضا نا نم اهباحصا رذحو
 يدبالا مظعم نا فورعملا نمف ...ةريطخ ةوطخ

 بيسب ةيبرع يه ينويهضلا نايكلا ْق ةلماعلا
 .ةنياهصلا اهعبتي يتلا ةسوردملا ليهجتلا ةسايس

 اهمظعم طورش ةدعب لخادلا وينيطسلف بلاطيو
 سلاجملا عضو نيسحت يه بلاطملا هذه زربا .ةحلم
 نايكلا ماكح ناك قباسلا يفف .ةيبرعلا ةيلحملا
 اونوكيل ,ريتاخملا» نيبعتب نوموقبي ينويهصلا

 تناك امدنعو . ناكسلاو ةطلسلا نيب طيسسولا ةياثفمي

 هيلع يىلمت تناك اراتخم نيعت ةينويهصلا تاطلسلا

 ىلع عالبشسالا ىلع هتقفاوم ٠ الثم اهنم ؛طورش ةدع

 ىلع اوجتحا برعلا نكل .ةيرقلا يضارا نم تاحاسم
 بادتنالا اهلمعتسي ناك يتلا ةقيرطلا كلت
 مهسلاجمل ءاسؤر باختناب اوبلاطو .يناطيربلا
 نابكلا تاطلس تأدب .ةقفاوملا ذخا دعبو .ةيلحملا

 ىرق ٠١0 نيب نمف .كلذ ذيفنت يف اطابتت ينويهصلا
 ًاسلجم ١5 تاطلسلا تلكش ١197١ ماعلا يف ةيبرع
 يذلا يناطدنربلا نوناقلا تعبتا اهنا امك .طقف
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 ةرملا ف سلجملا ءاضعا نييعت ةيلخادلا ريزو لوخي
 .ىلوالا

 ةماقاب حامسلا نا ينودهصلا نايكلا ربتعيو
 اهتعرز ةكوش ةيبرعلا ىرقلا يف ةيلحملا سلاجملا
 سيئر ماق نا دعب اصوصخ .اهسفنب «ليئارسا»
 ةوعدب رمن نيسح ميهاربا ءورمع افش» سلجم
 عامتجالل ةيبرعلا ةيلحملا سلاجملا ءاسؤر
 يف مهل عامتجا لوا دقعو :مهنيب اميف قيسدنلاو
 باختنا مت ثيح 191/7 ماعلا نم وينوي / ناريزح
 اهتمهمو ةيلحملا سلاجملا ءاسؤرل ةيرطقلا ةنجللا
 نم ةيبرعلا ىرقلا ريوطت لجآ نم نواعتلا
 .ةيمدلعتلاو ةيعامتجالا يحاونلا

 امدنع ةنحللا هذه لثم ءاشنا ةيمها كردنو

 نم يناعت ةيبرعلا ةيلحملا سلاجملا مظعم نا فرعن

 ىرسقلا سلاجم نيبو اهنيب يرصنع رييمن
 .اهتاينازيم يف زجع نمو ةيدوهيلا تانطوتسملاو
 ينويهصلا نايكلا يف برعلا ةبسن نا نم مغرلابف
 مهلثمت ١7/ مهنم) ؛:ناكسلا عومجم نم /1١١/ غلبن

 يف شيعن ةيقابلا /5 لاو ةيبرع ةيلحم تاطلس
 نودب وا ةيدوهيلا ةيميلقالا سلاجملل ةعبات ىرق
 ىلع لصحت ةيبرعلا سلاجملا ناف (يلحم سلجم

 تاطلسلل ةصصخملا تاينازيملا عومجم نم /7 ,

 ةصخ ناف رخا ىنعمبو .«ليئارسا» ْق ةيلحملا

 ةصح سمُخ غلبت ةينازيملا هذه نم يبرعلا
 .ىدوهدلا

 تانطوتسملل ةيونسلا ريوطتلا تاينازيم اما
 غلبي يتلاو ةلتحملا ةيبرعلا يضارالا يف ةيدوهيلا

 يلاوح غلبتف .ًافلأ 45 ىلاوح ةعمتجم اهناكس ددع

 ةينازيم غلبت نيح يف .ماعلا يف رالود نويلم ٠
 مغر .ماعلا يف طقف رالود فلأ ٠٠١ محفلا مأ ةيدلب
 .ًافلا ١ اهناكس ددع نا

 يفو ًاعبط يدؤي ةيدلبلا تاينازيملا يف صقنلاو
 فوفصلاو سرادملا ف صقن ىلا نايحالا نم ريثك
 فوفصلا نم ديدعلا نا ىلاتلاب ينعي امم :ةيساردلا

 ةيدوهبلا ندملا سكع ىلع .ءالخلا يف سردت ةيبرعلا
 .فوفصلاو سرادملا نم فاك ددع اهيف دجوب ينلا

 لؤواحب ذإ .اهل ططخمو ةيسوردم ةساينس اهنا

 نم برعلا عضم امكئاد ينويهصلا ناكلا ةداق

 تاغماجلاف .يعم , اجلا ميلعتلا اصوصخ .مدلعتلا

 برعلا تالا ها ماما ليقارعلا مص ةنريتغلا

 .ميلعتلا ةلصاوملاهيلا باستنالا نم مهعنمتل
 عيطتسي ال يتلا تاصاصتخالا ضعب كانهو

 اهيف لبقي ىرخا تاعوضومو .ادبا اهملعت يبرعلا
 .حاع لك برعلا نم ددحم ددع

 فقو يه برعلل ىرخالا ةيساسالا بلاطملا دحأ
 ناك /١54 ماعلا ليقف .ةيبرعلا يضارالا ةرداصم
 ىرقلا ىف ةيعارزلا ىضارالل درقلا كالتما طسوتم

 زواجتي الف مويلا اما ,منود 17٠١ لا قوفي ةيبرعلا
 درفلا كالتما ديزي امنيب .( !) طقف رتم فصن لا
 .لقالا ىلع افعض ١١ يضارالا نم يدوهيلا

 ,ةقناخ ةينكس ةمزأ نم يبرعلا طسولا يف كلذك
 ءانبي برعلل حمست ال ينويهضلا نايكلا تاطلسف
 امم :مهارقب طيحت يتلا يضارالا مظعم يف تويبلا

 ديازتلا مكحب صيخرت نودي ءانيلا ىلا مهرطضي
 .ةديدج نكاسم ىلا ةجاحلاو ىعيبطلا يناكسلا

 هنأل مدهلل دعم تيب فالا " نم رثكا نآلا دجويو
 .صيخرت نودب ينب

 عيمجتب مايقلا ةينويهصلا تاطلسلا حرفقتو
 ندملا ءانبا ًاصوصخ ةنيعم ةينكس قطانم ىف برعلا

 ةيبرع ةيرق ىلا اكع ةنيدم برع لقن لثم .ودبلاو
 نم كلذو ةبيرق قطانم ىلا ةريجفلا برع لقنو ىرخا
 .مهيضارا ىلع ءاليتسالا لجأ

 اهنم يناعي يتلا ةزرابلا لكاشملا يه هذه
 وه ريخالا مهيارضا ناف كلذل لخادلا وينيطسلف
 مهنزو 48 لا برعل ناب ينويهصلا نايكلل راذنا

 صيصخت بجي هناو .لمعلا قوس يف مهتوقو
 سرادملا ءاندم لجأ نم مهتايدلبل ةيسانم تاينازيم

 مايا مهنلإ ءوجللا سيلو ,ةماهلا تامدخلا ةماقاو

 !طقف تاباختنالا

 ريزولا زنيرا هيشوم نا ركذلاب ريدجلا نمو
 لاشفا لواح دق ناك ةيبرعلا نوؤشلا نع لوؤسملا
 ناكس ةدوعل حارتقا ميدقتب :ةاواسملا موي» بارضا
 ةبعل ف .مهيضارا ىلا ؛معرب رفك» و ؛ثرقا» ينيرق
 قيوطتو .برعلا رطاوخ ةئدهت اهفده ةيكذ
 اصوصخو .مهسفنا ةنياهصلا نا الا .تارهاظملا
 ةيرصنع لقا هنا يعدب يذلا لمعلا برح نم ءاضعا

 اوعطقو :حارتقالا اذه اويراح دق .دوكدللا بزح نم

 مهيضارا ىلا برعلا نيرجهملا ةدوع ماما قيرطلا
 .اهبلا ةدوعلا ىلع نيّرصم اولاَر ام نيذلا

 ساورلا لالط
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 نيدئادفلا عم لماعتلاب هومهتا ضف امو تارباخما عم لمعلا هنم اوبلط يذلا - ةصق

 تيب» ىفشتسم نم رشاعلا ىياطلا يف

 ةنجل مايا لبق تادب .سدقلا يف ؛ميراعش نس
 يتلا قيقحتلا ةنحل يهو «يوادنل» لامعا | اإ/

 ماعلا نمالا زاهج ةفيظو ثحب لجأ نم تلكشت
 ديدحتو :٠تيب نيشلا» مسأب فورعملاو ءينويهصلا
 اذه ءاضعا نا تدث نا دعي :هتبقادصمو هرود

 لامعتساو ؛ةيذاك تاداهشب ءالدالاب نوموقي زاهجلا
 فارتعالا ىلع نيلقتعملا رابجال ةيشحولا بيلاسالا
 نم كلذ ريغغو ,.اهب اوموقي مل مئارج فارنتقاب
 .تاسرامم

 :تيب نيشلا» طروت يف ةنجللا ثحبت .ةهج نمو
 نوحاطيب توريش» ةيربعلا تاملكلل راصتخا وهو)
 اياضقو حئاضف يف (ماعلا نمالا زاهج يأ ..يلالك
 مدع تتبثاو هب طيحت تناك يتلا ةلاهلا تطقسا

 فيلكت نأ ةينودهصلا طاسوأالا تريتعا دقو

 نم رثكأو ةلالد نم رثكا هل عونفلا اذه نم ةنجحل

 قيقحتلا ناحل تحتصا ِنا دعب ,ىزغم

 نع قياسلا ُْق انعمس دقف . ايداع ًارما :ةيليتاريسالا»

 .اليتاشو اريص رزاجم يف تققح يتلا «ناهاك» ةنجل
 صانلا ةيضق ٍِق تققح يتلا «عبروز» ةنحل نعو

 نيلقتعم هسفن تارياخملا زاهج لتق امدنع 7٠٠٠١. مقر

 فاطتخا ةيلمع دعب ةايحلا دق ىلع ادقب نيينبطسلف
 مسمدوع <«

 / ناسنن نم نماثلا ْق ةيليئارسالا» تالفاحلا ىدحا

 عيمج تآرب يحلا ةنخللا كلت ١984. ليربا

 ردصا دقف كلذ نم رثكأو لب ءلتقلا يف نيطروتملا
 .نيلتاقلا نع اوفع ينويهصلا نايكلا سيئر

 /١541 زومت 5. 5١17 ددعلا  ةيبرعلا ةعيلطلا - أ ؟

 | !! هتعارب .تنبن مت قون سو

 طروت دعب ةديدج ةنجل ليكشت نع د
 قلعتت ةديدج ةحيضف ُِق ؛ةيلبتازتسالا» تاريباخملا

 تآدب ةيضقلاو .وسفان تزع همسا يسكرش طباضب
 نم ريقفش يناد ىع دي طياض بلط امدنع تاوئس لبق

 تانرخك# ةصلاخلا ىلا رفسلل دعتسن نا تزع
 ىلا امهلقت يتلا ةرايسلا تلصو امدنعو .«ةنومش

 تزع اوذخأو «تيب نيشلا» لاجر جرخ ةطرشلل زكرم
 زاهج عم لمعلا هيلع اوضرعغو قدانفلا دحا ىلا

 اصوصخ هضقفرو بلطلا برغتسا هنكل :تارياخملا

 ىلا لقتني اذاملف «يليئارسالا شيجلا» يف لمعي هناو
 ىرجو هيلع ضبقلا يقلأ هضفر دعب ؟ تارباخملا
 ةمهتب فارتعا عيقوت ىلع هرابجإو هبيذعت
 نانبل يف نيينيطسلفلاو برعلا حلاصل سسجتلا
 ١8 ةدمل نجسلاب ةيركسغلا ةمكحملا هيلع تمكحو
 .اماغ

 ةروص وسفان تزع دهاشي نا فدصلا ءاشتو

 يف ةروشنم راسونيج همسأو تارباخملا طابض دحا
 ,«عيروز» ةنحل ماما لثم امدنع .فحصلا ىدحا

 مدقف :هبيذعتب ماق يذلا وه هنا دكأتو همسا فرعف

 عوستره ينوداضلا نابكلا سيئر ىلا ًاسامتلا

 وسفان داعو .ضفر هيلط نكل .هنع وفع رادصال
 ةداعإ نا ةجحب ًاضدا ضفر هنكل ,بلطلا فناتساو
 اهذفني يتلا بيلاسالا فشك ىلا يدؤتس ةمكاحملا
 ْف ىرخا ةرم هطيروت يلاتلابو ,تارباخملا زاهج
 .ةحضلا هذه لثمل جاتحت ال ىرخا ةيضق

 هنأب عيمجلا نم ضفرلا اذه وسفان ربتعا دقو
 مرالم ةيتري طباض هناو اصوصخ ةحضاو ةيرصنع

 ًامئاد نوعدي ةنياهصلا ناو ءينويهصلا شيجلا يف
 ,(!) سانجالا وا نايدالا نيب قرفي ال مهنايك نا
 ردصا امدنع رثكا هبارفتسا نع وسفان برعأو

 مغرلابو .نييئادفلا ةلتق نع ًاوفع غوستره ميياح
 تمصي مل وسفان تزع نا الا ءلصاوتملا ضفرلا نم

 ماعلا ّي ًايمسر رقأ يذلا ديدجلا نوناقلا لغتسا لب
 ايلعلا ةيركسعلا ةمكحملل نآب يضاقلاو يضاملا
 مكاحملا اهردصت يتلا اياضقلاب رظنلا يف قحلا
 اهلالخ تبث يتلا ةمكحملا تديعا اذكهو .ةيركسعلا
 ناك ماوعا ةعيس نجسلا ف ىضق يذلا وسفان نا

 ةقدرطب هبيذعت دعب هل تقفل دق ةمهتلا ناو .اثيرد

 :ةيراذ
 رودي قيقحتلا ةنجل نييعت دعبو مايالا هذه

 «يليئارسالا» تارياخملا زاهج نيب حيرص عارص
 تارباخملاف .ينويهصلا نايكلا يف يسايسلا زاهجلاو
 نيلقتعملا ناشب ررقت يتلا ايلعلا ةهجلا اهنا دقتعت
 ةيشادفلا تايلمعلا فشكو نييثنطسلفلاو برعلا

 ترجح امك ناك تقو يأ يف «نيهوبشملا» باوجتساو

 نييسايسلا بناج نم لخدن نود .قياسلا يق ةداعلا

 اهذختي يتلا تارارقلا ىلع اوعقوي نا هيلع نيذلا
 ,يليئارسالا» نمالا زاهج ناق .رخآ ىنعمبو .زاهجلا
 هناو :ينويهصلا نايكلا يف ايلعلا ةطلسلا ًايلمع وه

 .ماهتا وا ةهيش لك قوف
 هنا دقتعيف ةنياهصلا نييسايسلا نم ضعبلا اما

 تارياخملا زاهجل ةعساو تايحالص ىطعت نا بجي

 .اهدنع فقي ةموسرم ريغ دودح كانه نوكت نا طرش

 ! برغلا ىلع هتازواجت لمشت ال دودحلا هذه ًاعبطو
 يضاملا عوبسالا ؛«توشادح» ةفدحص تلءاست دقو

 يف مدخي «يليئارسا» طباض وهو وسفان ناك اذإ :
 هذه ىلا تارباخملا هتيذع دق «ىليئارسالا» شيجلا
 سسجتلا ةمهتب فارتعالا ىلع هتربجاو ةجردلا
 تاذاهشلا ناو مهتلا لك نم ءىرب هنا نم مغرلاب
 نا كش نم امف :ةبذاك اهلك تناك هدض تمدق يتلا
 نوجسلا يف نيعباقلا برعلا نيلقتعملا نم ربثكلا

 تردصو ةريطخ مهتب اونيدآو اويذع دق ةدنويهصلا

 .ءايربا مهو ةيساق ماكحا مهقحب
 .: يلدتاريسالا» ثتارداخملا زاهجب ةقبقد ةفرعم نا

 ةرتفلا : تارتف ثالث لالخ هلامعا عباتن نا بلطتت
 ضرا ىلع ينويهصلا نايكلا مايق دعي ىلوالا
 نم مث . 1971 ماعلا ىتحو ١914/7 ماعلا ىف نيطسلف

 ماعلا نم اريخاو ١95854 ماعلا ىتح 95١ا/ ماعلا

 .نآلا ىتحو 5

 نويروغ نب عاطتسا ىلوالا ةرتفلا يفف
 ديدعلا دنح هنا ىثتح هيناج ىلا تارباخملا باطقتسا

 صاخلا هياسحل اولمعمل راهجلا اذه ءاضعا نم

 ضراعي نم لك برضت ,ةصاخ ايفام» ةباثمب
 ىلع اهنم ركذن :ةريثك كلذ ىلع دهاوشلاو .هتسايس
 ةهدع ىلا ؛هيزاه مالوعه» ةلجم ضرعت لاثملا ليبس
 .ايدلع نويروغ نب اهتضراعمل قئارحو تاريجفت
 ببسب برضلا ىلا نييسايسلا ضعب ضرعت كلذك
 تحت تارياخملا زاهح يقي دقو .ةضراعملا كلت

 ءاطعا عم ةديدع تاونسل نويروغ نب فارشا

 بيذعتو لاقتعاب هئاضعال ةلماكلا هبش ةيرحلا
 تلتحا امدنع يا ,ةيناثلا ةرتقلا فو .برعلا
 زاهج راتحا .ةزغو ةيبرغلا ةفضلا ؛ليئارسا»
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 وادنل هيشوم

 نويلم نم رثكا ىلع ةرطيسلا ةيفيك يف تارباخملا
 يسايسلا زاهجلا رطضاف .ينيطسلف نويلملا فصنو
 نم ةلتحملا يضارالا يف ثدحي امع فرطلا ضغي نال
 وا لمعلا بزح نيب كلذ يف قرف ال .ةيشحو تاسرامم
 لماعتلاب تارباخملا زاهجل احمس نإ .دوكيللا بح
 يف تويبلا لوخد لثم .برعلا عم ةيزان ةروصب
 جارخا وا :لافطالا باعراو ىلوالا حابصلا تاعاس
 وا بآلا نا ةجحب مهماما هفسن مث تيبلا لها عيمج
 دقو .ةينيطسلف ةمظنم ىلا نومتني تخالا وا خالا
 ةمهتلا نم ققحتلا نود حتت تاسرامملا كلن تناك

 ةنئاهصلا مظعم تاسرامملا هذه ديا دقو .ةجوملا
 نل تارباخملا راهج نا نيدقتعم نييندمو نييسايس
 .لوقعملا دودح زواجني

 .1984 ماعلا دعب يا .ةريخالاو ةثلاثلا ةرتفلا يف

 ,ةيليئارسالا» تارباخملا طيحت يتلا ةلاهلا تأدب
 عنم زاهجلا اذه عطتسي مل ثيح . .ًالبلق ًاللق رخبتت

 قيقحتلا ةنحل ءاضعا قوح قحسا ,:صلنم بوقعي + ى

 ةينانبللا ةينطولا ةمواقملاو ةىينبطسلفلا تانلمعلا

 يف «تيب نيشلا» ليشف كلذل ينانبللا بونجلا يف

 اهدعب ؛نيدنبطسلفلا نيشادفلا لتقم ةسضق ةفلفل

 يتلاو درالوب يكريمالا سوساجلا ةيضق تءاج
 .اضيا ةيضقلا هذه ريرمت ىف تارباخملا لشف تدكا
 ةباثمب تناك يتلا وسفان ةيضق تءاج ًارخؤمو
 .ريعبلا رهظ تمصق يتلا ةشقلا

 رثكا برعا ؛سترآه» ةفيحص هترجا ءاتفتسا فو
 زاهجب مهتقث مدع نع ةنياهصلا نم ةئاملاب 59 نم
 ب مهتقث عزغزت نع ةئاملاب ٠7 برعأو .مهتارباخم

 مضت اهنأ يب يوادنل ةنجل نييعت ىف بيرغلا نمو

 بصخملا اذه لغش يذلا قوح قحسا داسوملا سيئر

 اذإ امع لءاسن ضعبلا نا ىتح .14/87 ماعلا ىتح

 بناح ىلا ما تارياخملا بناج ىلا فقيس قوح ناك

 .تارياحملا لمع ةقيرط رييغتي نويلاطب نيذلا

 نانيل بونج يف تذخا ةروصلا) دادح دعسو يحازيمه مازويو ؛هتءارب تنبثو نيدا يذلا طباضلا وسقان تزع . نيميلا نم
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 دض ةيشحولا تاسرامملا نم ليوط خيرات هل يفوحف

 ةيلمع َّق نوراش ليبرأل ادعاسم ناكو ,برعلا

 برح ف كراشو .145 ماعلا يف ةريهشلا /ةيبق
 ١91/7. حاعلا

 هيشوم نم ةنوكملا ةنجللا ءاضعأ صخليو
 راهج لشف يفوح قحسأو صليم بوقعيو يواددل
 : ةيلاتلا بابسالا ىلا تارباخملا

 تايلمعل ءعيشنا دق زازهجلا اذه نا : لوا

 ينويهصلا لالتحالا دعيو هنكل .داضملا نسسحتلا

 نع 7 ة ةيدنم هسقل .دجو لكس ةييرغلا يضارالل

 ةهجاؤمللا هرطضا امم خشن نويبله 3ك را
 ةيبرغلا ةفضلا عراوش يف هؤاضعا رهظو .ةفوشكملا
 زاهجلا اذه ناو .نييرس الاجر اوناك نا دعب ةزغو
 اينبم نكي مل ىرحالاب وا ةلاحلا هذهل ادعتسم نكد
 شيجلا نومري اراغص ّبافطا ةجاو دقف .كلذل

 ىلا ينما زاهج نم زاهجلا اذه لوحتو ًالثم ةراجحلاب

 .ةيدنما ةطرش

 يذلا نمالا ناهج نا نؤيساينسلا فرع دقل :ايناث
 تافارتعالاف .ًامئاد .بذكي» ريسلا يف لمعي ناك
 برعلاو نيينيطسلفلا نم اهعّرتني ينلا ةريثكلا
 ةيسفن قرط كانه تسدلو ةوقلاب امئاد ذخؤت

 بذكلا نم ًاعون قلخ امم .نوعدي امك اهنولمعتسي
 يسايسلا زاهجلا نيب هيلع فراعتملا ؤطاوتلاو
 .ينمالا ٍراهجلاو

 ليللا نم ينمالا زاهجلا لمع لقتنا .ةأجف : اثلاث
 عمف .فشكني أدب هيلع قفتملا بذكلاو .راهنلا ىلا
 هتايحالص نم ديزي نا تيب نيشلا بلط لالتحالا
 زاهجلا قفاو العفو .ةلحزملا تابلطتم هجاوي ىتح
 يف ثدح املثم ًاعم نالمعي اراصو كلذ ىلع يسايسلا
 نماوألا تارباخملا لاجر ىقلت ذإ 7١١ نصابلا ةيضق
 .ايصخش ريماش قحسأ نم نييئادفلا لتقب

 يسايسلا زاهجلا يف ءاوس .عيمجلا فرعي : ًاعبار
 تارباخد نود لالتحا ال نا ينمالا زاهجلا يف املثم
 لك - وه دحاو دنب نم ًانوناق اوردصا كلذل ,ةيعمق
 . تارماخملل حومسف عيش

 ةيضق :هوسفان» ةيضق نوردتعي مهنا : اسماخ

 نا نودقتعي عيمجلا ناك قباسلا يفف .ةيلحم
 عم طقف ثدحت ءاهيلع قفتملا» ةيشحولا تاسرامملا
 ماعلا دعب تلتحا يتلا ةيبرعلا يضارالا ءانبا
 تاسرامملا هذه نا رهظا وسفان بيذعت م ؛١ 551

 لحادلا ىف نيدجاوتملا نيدنيطسلفلا دض سرامت

 نوناقلا بسح ؛نييليئارسا» نوربتعي نيذلاو
 ةنيعم ةفئاط وا ةثف دض طقف سل يأ ,ءينويهصلا

 يف مدخت يتلا فئاوطلاو تائفلا دض ثدحت لب

 .سكرشلاو زوردلا لثم «يليتارسالا ١ شيجلا
 امع اهتارارق يف «يوادنل» ةنجل فلتخن له :ىرن

 اهل موسرملا اهرود سرامت اهنا ما ؟ ناجل نم اهقبس
 ىلع هيومتلا فدهب ةفيزملا ةيطارقميدلا ةبعللا يف
 ؟ هجراخو يدويؤسلا نابكلا لخاد ماعلا يآرلا

 يف رشاعلا قياطلا نم ايدرق اندرتس ةيوجا

 ةاوادم نولواحب ثدح ...«ميراعش تيب» ىفشتسم

 ؛ ءاود يأب نكلو .«تيب نيشلا»

 لصاو وبا بيهو
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 0 وت ا. اوسع دق

 ل ا

 لامك ام رش نع تحن نوال لع منان «نيسأرلا» يشر

 ا سس رع ل سا ا

 زتلوش ىلا ماش نم لاؤس ٠١ و بيبا لتو نطنشاو ني ةلدابتم قئاثوو لئاسر
 كيلا دبدنلإا ىنح كرحتلا عاتب لوح

 ,نيريب نوميش .ينويهصلا نايكلا ةيجراخ
 ندنل تلمش .ةيبوروا ةلوجب مايقلا ىلع

 رمتؤملا همسا ريبك مهول جيورتلل نوبو سيرابو
 ؟ ىل ودلا

 نم جورخلا لواحي زريريب ناك ةظحل هنا تفاللا
 قايرت ىلا ءوجللاب ,يلخادلا عضولا ةجاجز قنع
 يف .سكاشملا رخآلا كيرشلا ناك .ةيجراخلا ةلوجلا
 : ةيدوملت ةردنب ًانلعم .ةزغ عاطق روزي فالتئالا
 ريماش قحسا دحب ملو .«ليئارسا اب كضرا هذه

 فدهلا نع نلعيل ةيبوروالا زيريب ةظحل نم لضفا
 نم َةَرَذ يأ نع ءافكنالا مدع : تباثلا يدوكيللا

 موهفملل ًاقبط ,.14710 دعي ةلتحملا يضارالا
 ىلع مئاقلا وهو :لالتحالل ينيغيبلا  يكسنتوياجلا
 ام ردقبو . برعلا ناكسلا ثاثتجاو فحازلا مضلا

 ًايعادتم زيريب رهظ .ًايموجهو ًاكسامتم ريماش ادب

 ىوس لتحت مل يتلا ةيبوروالا هتلوجو .ًايعافدو
 ندنل ف .فحصلل ةيلخادلا تاحفصلا ىف روطس
 «خارعملا» يف تايعجرم اهتربتعا .نوبو سيرابو
 هجاوب :نييلامعلا ىوتسم ىلع .وهف .ةاجن قوطك
 ىلا ةدودشملا ىوقلا زكارم ف لثمتت ةيتاع ةفصاع
 امه .نييدوكدللا عم ةانق نم رثكا احتف نيسفانم
 «سيراب ةرايز ىلا زيريب قبس يذلا نيبار قحسا
 راطم يف ةيوجلا تاعانصلا ضرعم ةبسانمب
 ,نوفان قحسأو .هنم رثكا ةيمها دصحو ,؛هيجروبول
 نع ديعبلا هنكل .ءامسالا ةبعل ىف ظحلا بحاص
 بلاق لوح صاخ عقوم ةمثو .رواحملا تايذاجت
 ابأ .قباسلا ةيجراخلا ريزو مسرب ينامعلا ىولحلا
 ةيدوهيلا تايلاعفلا هيلع صرحت عقوملا اذهو .نابيإ
 ةفللاب اهيترشن يف هل تصصخ يتلا ةيبورؤالا

 «فيوج نوبيرت» و (ةنيفسلا) «شرا» ةيسنرفلا
 ءوضلا طيلستل ةعساو ةحاسم (يدوهيلا ربنملا)
 نم هربتعا «شرآ» تايحاتتفا بتاك نا ىتح .هيلع
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 لاقو :«.قيقارتسا يف ةردانلا ةيسساموليدلا ةغمدالا» ريزو تزفح يتلا ةديدجلا فيعمل يكلم

 كلمي هنا اصوصخ .عقاولاب لايخلا نرقي» هنا

 لوح نولا لاغيي عورشم ةمجرتل ًايليصفت ًاجمانرب

 .ينادبم عقاو ىلا ةيبرغلا ةفضلا

 اذه ىلا ةيفالتئالا هقاروا زيربب قرحا لف نكل

 ةرلقالا ىلا ةصقانلا ةيبلغالا نم لوحتيل :دحلا

 يه نبآو ؟ ةينودهصلا مهسالا ةصروب ىف ةصقانلا

 - يدوكنللا عارصلا ىف ةقيقحلا دودحو مهولا دودح

 ؟ ىلودلا رمتؤملا بد دلج ىلع يلامغلا
 ! قلذحت اهدحو ةحبللا

 ةراشالا نم ةلئسالا هذه نع ةئاجالا لمق :؛دبال

 دعب يلودلا رمتؤملا ىسومل زيريب ؛علب» ةرهاظ ىلا
 فطعنم نطنشاو ةطحمو .نطنشاو نم ريماش ةدوع

 اياونلاب ةموفلملا ةيوستلا ىلا ةبسنلاب سيل
 لخاد تانزاوتلا ىلا لب :ةينويهصلا  ةيكريمالا

 ةيلمع يف ءدبلا ةيشعو .بيبا لت ىف مكاحلا فالتئالا
 ناف ,ةدحتملا تايالولا يف ةيباختنالا قاروالا بيترت
 يف امك ةيعيرشتلا تاسسسؤملا يف ينودهصلا يبوللا
  يموقلا نمالا سلجم) ةيذيفنتلا تاسسؤملا
 سوؤرو ةيرسلا هتاكبشب (عافدلا  ةيجراخلا
 مكاح ىلا لوحتي .برعلا هاجت هتيرصنعو هلاوما
 ًالثم جردنت :خانملا اذه يف . تايحالصلا قلطم
 يف ةينيطسلفلا ريرحتلا ةمظنم يبتكم لافقا ةلواحم
 ةيبرعلا تايلاعفلا ةدراطمو .كرويوينو نطنشاو
 نارهط يف تايآلا ماظن دفرو :ةينويهصلل ةضهانملا
 .قارعلا ىلع ناودعلا قف يضملل تاموقملا لكي

 روفلب دعو وا «ةديدجلا ةيثراكملا» تايلا رافنتساو

 يذلا جيلخلا ٍِق يبرعلا نمالا ىلع بتالقتالل ديدح

 نمالا اضقانم وا اقئاتكَم ,رخآ راعغشا ىتح :ىقدس

 هتامّزلتسمو ةيتاريالا هتدادتما ِق :يكريمألا

 .ةينوبهصلا

 هسفن حرطي مل ريريب نوميش نا يف كشالو
 وهف .نيطسلف يف ةيبرغلا قوقحلا نع عفادمك
 ةيوهلا ىلع ضاضقنالا يف سرشلا يليفايكملا
 نا لواح هنكل .ةيبرعلا ضرالا ىلع امك .ةيبرعلا
 عاطتقا فدهب يمالكلاو ,ننذقملا حاتفنالا ىلع بعلي

 دقو .ةينويهصلا تاوصالا نم ىربكلا ةصحلا

 نا ترهظا هيبزاحم نم ةنجل تاسارد ىلع دمتعا
 ناكملا ةنداهمي ىضقت ةندؤهمنلا ةرورضلا»

 امك :لاجم ال ذإ .«ينيطسلفلا نامزلاو ينيطسلفلا
 عم تانحاشلا ةفسلف قددطتيب نويناقاكلا لوقب

 اينطو ًادعو دشأ وه ديدج ليج لكف .نيينيطسلفلا

 ىلع حاتفنالا انه نم .هتقبس يتلا لايجالا نم

 ال ةيجيتارتسا تباوث ىلع ظافحلل ةيكيتكت تاريغتم
 .هنمأ الو ينويهصلا نايكلا سمت

 وا بعللا ينويهصلا ةيجراخلا ريزو لواحو
 - ةرهاقلا) انيرع اهريمثتو .تايطعملا هذهب بعالتلا

 (يشتولراكو زتلوش رايت) ًايكريمأو (برغملا
 نم رثكا ىقتلا هنا ًايفاخ دعي هلو .ًايتايفوسو
 .اهريغو تسراخوب يف .ًارس .يتايفوس لوؤسم
 بئان ؛سئتورب نيراك نم امور يف رواحت .انلعو
 ةيزكرملا ةنجللا ف طسوالا قرشلا مسسق سيئر
 ةيممالا رمتؤم داقعنا لالخ .يعويشلا بزحلل

 هاربال ادادعتسا ىدنا زيربب نا ددرتو .ةيكارتشالا

 تايفوسلا دوهبلا ةرجه لمشت .وكسوم عم ةقفص

 يف ءروقصلا» لبقي ملو .ةفضلاب ةقلعتم ليصافتو
 ينويهصلا يبوللا» تايعجرم امك :ةيكريمالا ةرادالا
 يف ثحابتلاو .وكسوم عم لماعتلا ىف درفتلا اذهب

 اهربتعي يتلا تايفوسلا دوهبلا ةلأاسم نأش

 ::ةئليشاربسا اهنم رثكا ةنكرتمأ ةلآسم نويكريمالا

 امك ,«ةضياقملا» نم أزجتي ال ًاءزج لكشت اهنوكل
 اسنرف ةيجراخ ريزو ؛هيسنوب اوسئارف - ناج لوقي

 ننقملاو ..يمالكلا حاتقنالا : زيريب

 1 ىلا نا نجمات ملت



 تقولك قاومتسملا دولا - ةلظحلا نخرالا لها

 .تايفوسلاو نييكريمالا نيب .قبسالا

 عملا عم هدلاوو :هيسنوب اوسنارف  ناج ظحاليو
 ةغابص ىلع اوفرشا نيذلا نيدسنرفلا نييساموليدلا

 ةيملاعلا برحلا دعب ,مادستوبو اطلاي قحالم
 ةفاحصلا. عم .ءءاوجا ةسلج ْيف .ةيناثلا
 تدقعت يلودلا رمتؤملا تايلأ نا «ةينوفكنارفلا

 ةرادالا ْق ارابت ةمث هنأل ؛ًايليئارسا» و ًايكريما

 اذه فلم عم يىطاعلا عمم ددشتلا دنرب ةيكريمالا

 قارتخالاب طقف حمسي ال يخارتلا نآل .رمتؤملا
 قارتخا وكسومل حيتي لب .رمتؤملل يتايفوسلا
 ايداصتقا ؛ةيويحلا ةيكريمالا حلاصملا ثيح ةقطنملا
 .ايجينارتساو

 نييكريمالا نا ىلا قباسلا يسنرفلا ريزولا تفليو
 ناك ولو ىتح .يلودلا رمتؤملا دقعل نيعفدنم اوسيل
 ,نذنقملاو دودحملا مهيواجتو .ةيئانث تاضوافمل ةلظم

 يف نورهظي ال يكل .رابغلل ةراثا ىوس سيل .هرظن ف
 مهنكل .ةيوستلا نع ثحبلا لقرعي نم ةروص
 وينوي / ناريزح ١؟) ىلوالا ةيقدنبلا اوضهجا
 يف ةيكيتامارد تارارق نود اولواحو .( 6

 .(يضاملا وينوب / ناريزح )٠١ ةريخالا «ةيقدنيلا+

 يتايفوسلا داحتالا ناك ةردايف ىلع اوقفاوي نلو

 .ةدحتملا ممالل ةماعلا ةيعمجلا ىق اهباّرع

 امدنعو ؟ : ,مدلا ةيعل» طسو زيدربب نينو قف نيا

 ؟ ًاملاس ءاقبلا ىلع رداق بشع يا ,ةليفلا عراصتت

 ىوتسملا اذه ىلع اياضق يف ضاخشالا امهم نمعل

 .تاياسحلاو تالداعملا لد ,يخيراتلا ديقعتلا نم

 رايخ نا ىلا مايالا يف راشا يسنرف ردصم نم رثكأو
 يف ةيفالتئالا ةغيصلا ىلع ءاقبالا يف لثمتي نييكريمالا
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 ءاقبالا ًايكيناكيم مزلتسي اذهو .ينويهصلا نايكلا
 يكريمالا لوحتلاو .لمعلا بزح سأر ىلع زيريب ىلع
 ف هروقصلا» رايتو ينويهصلا يبوللا هزفح يذلا
 نمض :ةفدردحتتنالا ةيرارمتسا ىلع نمارد ةرادإلا

 ةمزالا ريدي فالتئالاف .يدوكيللا ضفرلل ةيولوا
 ,.ةرداق ريماش ةرسشكتو .ةيعامتجالا ةيداصتقالا

 هيسأرب يميلقالا عقاولا رمالا ةسارح ىلع .ًاضيا
 جاور ءارو رخآ لماع ةمثو .يناردالاو ينويهصلا

 ةنماثلا ةرودلا وه يدوكيللا  يكريمالا ةحلضملا
 يتلا رئازجلا يف ينيطسلفلا ينطولا سلجملل ةرشع
 .ريرحتلا ةمظنم لوح فافتلالا تايمانيد ترولد
 نيذلا ةنياهصللو نييكريمالل قلق رصنع لكشي اذهو
 ,ةيوستلل ةلداعم ةيأ نم اهبطش ىلع نورصي
 .مالسلل رمتؤم يأ نم اهطاقساو

 زيراد هجحو ىلغ ًايداب جرخلا ناك ؛:بايسألا هذهل

 ءارزو ةسيئر عاب دقل .ةيبوروالا هتاطحم يف
 ال رمتؤم» ل ةيبيغ تاروصت اهنم ىرتشاو ايناطيرب
 هيف نكمي يذلا راطالا رفوي امنا ًالولح ضرفي
 يف ةينعملا لودلا نيب يرحت نا ةرشابملا تاثداحملل

 ,«نمناتلا ١ ةفيحص هتدروأ امل ًاعبت :طسوالا قرشلا

 كانهف .هحلاصل بعلب ال نمزلا نا ةكردتسم
 .باوبالا قدت يتلا ةيكريمالا ةيسائرلا تاباختنالا
 ةيسامولبدلا تاردابملا يف ماعلا للشلا ضرتفت يهو
 - ناريا تافعاضم نع الضف ؛طسوالا قرشلا يف

 ديجي يذلا زيربب نكل .ةقهرملا ةرادالا ىلع تيغ
 هتلوج يف ةيناطيربلا ةظحللا لغتسا ؛ةبعللا لوصا
 يف ةيتايفوسلا ةكارشلا ىلع هضارتعا مدع نع نلعيل
 «لحلل طورش ضرف وكسوم لواحت الا ١» طرش .رمتؤملا
 ادب ثدح ؛نوبو سيراب يف اهتاذ ةناوطسالا رركو
 اهجئاتن ةيباختنا ةرئاد يف لوجي حشرمب هبشا

 اذهبو .هضرعي يذلا عورشملا حلاصل ةنومصضصم

 هجولا ميهاقمب .ندنل يف ةقفوم هتيادب تناك ىنعملا
 .ةينودهصلا ةلمعلل رخآلا

 ,هنع ًاثحاب ءاج ام ةيديدحلا ةديسلا هتحنم دقف
 اذإ و .ةدح ىلع ةيبرع ةلود لك دارفتسا ةيفلخ عم

 نم « تندنبيدنا يذ» ةفيحصل لاق امك :نيقي ىلع ناك
 نم ةيذك نم رثكا ,انه قوسي ال وهف .رمي تقولا نا
 .اهتقيقح .ًاعقاو ,فرعي ,تاديازم لاعتفا لالخ
 ةيدوروالا هتاطحم نم امك :ندنل ةطحم نم هفدهو

 ةيناملالا وا ةيئاظيربلا ,ةءورملا» رافنتسا .ىرخالا
 ةقفص» ىف طارخنالل ندرالا ىلع طغضلل ةيداحتالا

 عيطقت ىوس رايخ ال ؛كلذ راظتنا فو .«ةيئانث

 رثكأ 3و3 ىلع ناهرلاو .عئاضلا تقؤولا
 ريمفون / يناثلا نيرشن يف هحلاصل :ةيجذومن
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 ايولولا لع قنا
 يف تسيلو .لخادلا يف ةيقيقحلا ةبعللا نكل

 نيبلامع نيب رودت ال يهو .ةيبوروالا مصاوعلا
 نم مغرلا ىلعو .نوقفاوتي نيذلا نييدوكيلو
 لب .ةينويهضلا تاملسملا ىلع ,ةسكاعملا تارشؤملا

 يذلا ديدجلاو .ةداضملا ةيهاركلاو ةيهاركلا نيب

 ةيضق تسيل ضرالا نا وه هقيوست ريماش لواحي
 تايشيلبملا هقالطا انه نم .ةينيد لب ةيسايس
 مينوميا شوغ ايشيليم لثم ؛برعلا دض ةفرطتملا
 ةالغلاو ,ةشيهدلا ميخمو ةيليقلق ىلع تضقنا يتلا
 ةموكحلا طخ ىلع اوجرخ نيذلا نيرخآلا
 ناطيتسالا اوعرزو .يمسرلا يناطيتسالا
 عورشم تامدقم نم مغرلا ىلعغو .يئاورشعلا

 ةيبرع ندم سمخ ءاوتحا ىلا فداهلا «سيلبورد»
 ,ىربكلا سدقلا عورشم نمض .ةيرق ١" نم رثكأو

 ف اوحجن ةلتحم لا ضرالا لهأ ناف ءلماشلا ديوهتلاو
 مهنيب ةرييكلا تاضقاثتلا ةحاس نيطظسلف لك ءاقبا
 ةيوستلا عيراشم نيبو مهنييو .ةنياهصلا نيبو
 ْف ةيبرعلا ةمانزورلا نا امك .مهفدهتست يتلا
 ٍِق اصوصخ ,ةلفاح تناك ةلئحملا يضارالا

 «تاماخاحلا ةرهاظ» ب نيريخالا نيعويسالا

 فارعالا لكل مهزواجتو ةيشحولا مهييلاسأو
 سئياس نايتسيرك» هيلا تراشا ام اذهو .نيناوقلاو
 يف هنا ىلا اهل رادصا رخآ يف تتفل امدنع :روتينوم
 ةيوستلا ىلا تعد يتلا «ةيسامولبدلا ةنزودلا» لظ
 ٍرمجلاك ناك ؛ضيرع رايت رولبت .ةيلود ةلظم تحن
 ايئاهن عاطقلاو ةفضلا لاقتعا ىلا اعدو دامرلا تحت

 هسفن ىلع رابتلا قلطأو .ةيليئارسالا» يديالا يف
 لك دفاور هيف تيصو .:راتخملا هللا بعش» ميسا

 ىف لضاخلا راظشنالا دعب :نانيدتملا نيفرطتملا
 اهضعب قاحتلإو .مينوميا شوغ تادايق
 طسو عاض زيرتبي توص نا ُْق كسألو . ييدوكيللاب

 ةوسنلقلا رمتعت يتلا ةيهاركلا جيجض
 ىوق ماما عجارتلا نم دبال ناكو .ةينوييملا
 دب ىلع ةيفاضاألا تاعرجلاب تنقح يتلا فرطتلا
 : دي ىلع امك ,ةدحتملا تايالولا ف ينودهصلا يبوللا
 , تسدادوب ِق دقعتا ىدذلا يملاعلا يدوهبلا رمتؤملا

 < عارسالا ىلا اعدو .يضاملا وينوي / ناريزح علطم يف
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 .«ليئارسا ةكلمم» لامكتسا ف عه
 ينلا يه .ةجحدملا ةيهاركلا نم «تانيعغلا» دذه

 ةيضقلا ىوتسم ىلع .ةلحرملا حمالم حسرت

 ويلا 32 ةيرولا ةباهن يتب ف سامو

 ديحو لحك ناغير ةردابمب ثبشتلاو .ةيفالتئالا
 نم ريرحتلا ةمظنم جارحإو طسوالا قرشلا ةمّزال

 لوقبي امك ؛«برعلا ناريجلا» عفدو يسايبسلا كرحتل |

 نطنشاو نا يدعب اذهو .ةيئافث ةقفص ىلا ريماش

 نماضتلا ليوحتب يضاقلا اهعورشم يف ةرمتسم

 يجيتارتسالا نمالا ديدهتو اياظش ىلا يبرعلا
 كلذ ىلع لدتو .جيلخلا ىلا نانيل يونج نم :يبرعلا

 :يمالعالا عادخلا برح : لقالا ىلع ةثالث تارشؤم

 رمتؤم» ىلا تلوحت يتلا ناغبر ةردانم ةيلاقتح او

 عم نيينودهصلا نيسأرلا ةموكح ىلع ناهرلاو .«يل ود

 يف ادنو .يدوكيللا فرطتلل ربكا شماه ءاطعا

 لعفلا دودر ريهظت ىلا نطنشاو تعراس فيك حوضو

 ةينيطسلفلا ةدحولا ىلع ةنوافتملا ةيبرعلا

 ةيمالعا ارنسكروا تقلطاو .رئازجلا يف ةداعتسملا

 .ةرشع ةئماثلا

 تلدايت :ءضازحلا ةرود ردهم هنا ددرتب اممو

 لالخ نم قئاثووو تالسارم بيبا لتو نطنشاو
 نب فسوي كلذكو .ةرازو الب ريرولا .زميرا يشوم
 ةلحرملا يف برعلا عم لماعتلا ببلاسا لوح نوراشها

 جروج ىلع حرط ريماش قحسا نا ددرتو .ةلبقملا
 كرحت جاهنم تريتعا ةقيثو يف الاؤس ٠١ زتلوش

 تاقفص» اهروحمو ,ةبكربمالا تاباختنالا ىتح

 يتايفوسلا موهفملل طاقسأو .2,ةدرفتم ةيئانث

 نم برعلا نيا نكل .يلودلا رمتؤملل يبوروالاو
 فقوم وه امو ؛:ةينودهصلا  ةبيكريمالا ةيئادعلا

 ىلع ةقفص نم رثكأ ىلا اوأجل نيذلا مهنم «جراوخلا»

 .ةيبرفلا قوقحلاو ةيبرعلا ةظيرخلا باببح

 قشمد ىلا زرتلاو نونرف لارنجلا ةرايز اهرخاو
 ينويهصلا باطحلا نيب نانبل ةنقلب طوطخ بيترتو
 ؟ يروسلا بتاطحلاو

 قوط قدنن ؛يكريمالا ينويهصلا حانملا اذه ُِق

 ةيبذاجف .ىودج الب زيريبل يبوروالا ةاجنلا
 ماما لاجم الو .لامعلا ةييذاج نم ىوقا نييدوكيللا
 ةلداعم يف يضملا ىوس ينيطسلفلا ةراجحلا ليج

 يدوكيللا فرطتلا مجرو .ناغير ةردابم مجرل ةوقلا
 .زيريب بزح عم ةيروتاكيراكلاو ةيلكشلا هتافالخ يف
 رفح اهنأش نم ةراجحلا ةردايم نأ يف كشالو

 عفدو :ينويهصلا كيبازوملا لخاد ضقاننتلا

 رفقي ذئدنع .ءيش لكب كاسمالا ىلا تالارنجلا
 .ةداضملا ةرجهلا رئاتو فثكتتو .ينويهصلا عمتجملا

 يطايتحالا وه ةهجاوملا ريوثت ينيطسلفلا رايخلاو
 ناهر مامأو .زرخملاو نيعلا نيب مادصلا يف يساسالا
 ةشهو ةيروتاكيراك .زيريب تاحورطا ودبت مدلا
 يكربمالا يطارقوريبلا ماكرلا اذه ٍِق ةرغثلا نم دئالو

 نابكلا ليوحتل ةطقرملا بايشلا ةرفث .ينويهصلا

 .ةسئاي ةلاح ىلا ينودهصلا

 حابصلا ريدم
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 نا اري ينيبصلا 0 دعا تاففص

 فعلا رفسالا عورش
 3 ع اة د ا وسع

 سا ا

 وه ةبعصلا ةلمعلاب ةروتافلا سجاه له
 ددوزت ىلا ينيصلا دراملا عفدي يذلا هدحو كن

 3 حالسلاب ينارسدآلا داظحلا

 ايجولونكتلا نيب نيرئاحلا نيينيصلا نا
 ام لكو مهتحلسا عيبل نودعتسم ايجولويدبالاو

 عالدنا يف ىف اودحو دقو :ةعحشم راعسأب هنوحتني

 عم ؛«ةيروطاربما» تاقالع جسنل ةصرف برحلا

 ,«ةيناقفالا ةدقعلا» نع ضيوعتلل امير .نارهط
 ةماقإ و لوباك عالتبال اوططخ دق اوناك نا دعب
 ؤطاوتلا نكل .نيكب ىلا نارهط نم ءرفصالا سوقلا»
 رسخ نم رذكأو .انه فقوتن هل .يناريالا - ينيصلا

 لك يف «يرشمبلا لمنلا» نع ثدحتب يسنرف يركسع
 تاجوملاو .قارعلا عم ةنراقم يف ؛نارياو نيصلا نم
 تاجوملا نع لصالا قبط ةخسن ةيناريالا ةيرشبلا
 ةمصاعلا يف دكؤي نم ةمثو .ةينيصلا ةيرشبلا

 طقف ةحلسالا اولسرب مل نيينيصلا نا ىلع ةيسنرفلا

 نا امك .نيراشتسملا فالاب اوثعب لب .ناريا ىلا

 يف تابيردت اوقلت ؛ينيمخلا سرحلا» نم رصانع
 ,كلذ ءوض يف نكمي لهف .ةينيصلا دعاوقلا ضعب
 يبرعلا جيلخلا يف ةينيص ططخ نع .ًاذإ ثيدحلا
 ؟ يناردالا ناودعلا معد لالخ نم

 - ةئنارا 5 ةقفص نم ءزج دنا 3 ْق : قاس

 رفصالا نيذتلا نا ةفداصم تسيلو .ةريدك ةيئندص

 ,.ميظعلا روسلا لحاد ةبوعص يف كرحتب تاب يذلا

 ناك :مدق ءىطوم نع ثحبلا ىلا هعفد يذلا رمالا

 ىلا رداي نم لوأو هاشلل دديبآت بحس نم رخا

 رخآ ناك ينيصلا سيئرلاو . هبقفلا ةيالوب فارتعالا

 ريمتنس / لولبا 6 ٍِق :[دقوستيو هاسشلا اوراز نيذلا

 .ةداضملا تارهاظتلاو تارهاظتلا ةظحل ْقا 4 ١

 ٌداهاجتم «نارافاين رصق يف هاشلا بحن برشو

 اهمود .ناكرب ىلا لوحت يذلا عراشلا يف مدلا باحنا

 اهيف بحش ينيمخلل ةعلاطم «يس .يب .يب» لا تثب

 يهاشتهماشلا جاتلل نيكب اهمدقت يتلا ةدعاسملا

 تعراس .هرايهنا دعب نكل .هطوقس نود ةلوليحلل
 ىلا هلوصو نم نيموي دعب ينيمخ ةئنهن ىلا نيصلا
 ! ةطلسلا

 يعواللا يف تمي مل سويشوفنوك نا ودبب
 لاوما قرسن اصل تبأر اذإ» : لئاقلا وهو .ينيصلا

 .«كتصح ىلع لصحتل هدعاست نا نم دبالف كراج

 لالخ يف غنيفوكاوه «نميات نطنشاو» لا تمدق كلذل

 ًايلط هتعبق دمي وهو :نطتشاو ىلا ةريخالا هنرايز

 تاتفلا طقتلي ادبف .غني وايبسه غنيد اما :ةقدصلل

 ةيلاغفلا نيب نزاوتلا فدهب . .يجولونكتلا
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 .ةيركسعلا  ةيداصتقالا ةيلاعفلاو ةيفارغميدلا

 مت :ردانلا عطقلا ىلع لوصحلا .جودزم فدهلاو

 ذنم ةينيصلا ةسساسسلا ىف تباوثلا ىدحا ميوعت

 يأ ِق يتايفوسلا غارفلا علم ٍِق لثمتتو ,؛ تاندنسلا

 ةيناربالا تاقالعلا ىلا ةرظنو .ةيبرغ هما ةدقرش ةلود

 رذحلا ربستت ىلا نبكب عاربسا ىلع دكؤت ةينيصلا

 كلذل .اهحلاصل نارهطو وكسوم نيب يخيرانلا
 ةلود هنجت ملام ةريخالا عيسلا تاودسلا ىف تدصح

 ةيسانم اهنحلسا نوكت دقو . ناريا نم ىرخا ىمظع

 .يماظحلا شيحلا سشسدئمهت دعب «ىروتلا سرحلل»

 اصوصخ ٠ برخلا دما ةلاطال اضنا ةيسانم اهنكل

 ريبدتل ينوبهصلا نامكلا مم تنواعت نيصلا نا

 تارربدم نينار قحسا ينويهصلا عافدلا ريز و سكع

 توفل ةفيدحصل يدع ِق 20 2

 ةمزاللا ثاونقلا لك مادختنما انيلغ حنو .ظسوالا

 .ةيتايفوسلا ةضبقلا يف اهعوقو نود لوحن يكل
 نود لوحت يتلا ليشلا ىدحا يه ةينيصلا ةانقلاو

 ؟ ناودا دنفم الامم نقلا ةدود»
 ةنحيلستلا تاقفصلا حجح ةرظنلا هذه رسفت دق

 ًاءوض طلست اهنا امك .اهتدع ونو ناردا ىلا ةينيصلا

 فو ٍِق تدقع ةقفص رخاو .ةعراستملا اهرئاتو ىلع

 :؛ تاذلاب ةينيصلا ةمصاعلا يفو ,يضاملا ونام / رادأ

 ةيناريالا عافدلا ةرازو نم رابك نيلوؤسم روضح يف
 .ةيجراخحلا رئزو بئان :خجالسالا خيش نيسحو

 ترحتحا ينلا مامالا طخ ةعومجم سنئرو

 .191/3 ماع نارهط يف نيبكرتمالا نييساموليدلا

 نا ددرتو .طفنلاب حالسلا نم ءزح ةضياقم ترحو

 مقر وهو .رالود نويلم ٠٠١ و رايلم ةيقافتالا مجح

 ماق ةرايز عم تقوت ماقرالا هذه رشن نا تفاللاو

 ةيجراخلا ريزوو يقارعلا ءاررولا سيئر بئان اهب
 ةنندصلا تادابقلا تعراسو .نيكي ىلا زيرع قراط

 ؛«لابخ عبتسلا اهنا ةلئاق ,ماقرالا هذه يفن ىلا

 حالسلا حض ىلع يهارعلا ظفحتلا صاصتفما فدهب

 يفنلا نا كلذ دعب :تبثو .نارهط ىلا حوتفملا

 تامولعم نا ًاصوصخ ,مامالا ىلا بوره ينيصلا

 زريفا نروف دنا سناقيد» ةلجم اهنرشن ةيكريما

 تابقافتا دوحو ىلع تدكا .يكريمالا رارقلا

 فوشكم زابحنا ىلعو .ةيئاربا  ةيندص .ةيحيبلست

 هتلمح يذلا ديدجلا حالبسلا اما .ناريا بناج ىلا

 ةدود يا :مهرو وكلنس» خ وراص وهف تاقفصلا هذه

 رثؤتن قطانم يف هنم جذامن نارهط تيصن يذلا رقلا

 خورطفلا اذهو .زمره قدع ربع ةحالملا ةيرخ يف
 نموت ةعيبد وو 70 اداوم لمحي

 تالاح ُْق 5 ديقب ال وهو .تانيسمخلا ىلا هخيرات

 ال هنأل ,ةنصرقلا تافصاوم اهبرلع قياطتت قطانمو

 .قارعلا عم ىوقلا نيزاوم ف ًائيش ريغي
 نارهط تنكم ؛زقلا ةدود» حيراوص تناك اذإو

 نما موو تواجزت هرتخرناب - 1

 .زمره قيضم يف ةحالملا تايلمع عطقب ديدهنلا نم
 مدختسي ال :هنأل قارعلا لاطي ال طغضلا اذه ناف
 وأ يحالم صضرغ يأل نهارلا تقولا ْق .جيلخلا

 ةيجيلخلا لودلا وه يناريالا فدهلا نا لب .يطقن
 نييناريالا لعلو .رمره ىلع دمتعت يتلا ىرخألا
 فافتلالا طقف سل ؛زقلا ةرود» لالخ نم نونهارب

 فافتلالا لب :جيلخلا يف ةرحبملا تالقانلا قنع ىلع
 يوجلا قوفتلا ةهجاوم يف .يوجلا مهزجع ىلع
 فصقلا تايلمع ىف رهظ ىذلا ىقارعلا

 .اهتمرب ةيناريالا ةطيرخلا لخاد .يجيتارتسالا
 خيراوص قباسلا يف اوكلتما مهنا نم مغرلا ىلعو
 ٠٠ اهادم) :غورف» و (ملك ٠١" اهادم) ؛ءدوكس»

 هرابآ يف ءيناريالا طفنلا ناف :نييندملاب شرحتلل (ملك
 دحا الو .رامدلا تالاحي بيصا هتقصراو هيفاضمو
 لامعا ءزقلا ةدود» خيراوص زواجتت نا عقوني
 تيوكلا قحب .ءقرطلا عاطق اهفرتحي ينلا ةنصرقلا
 ايثزحو :نيرخبلاو زطقو ةيبرعلا تاراسصأإلا ةلؤدو
 نمض مظنمت نأ بحب يتلا ةيدوعسلا قحب

 ًانايك اهفدهتست يتلا ناردا دبض ةدحاو ةدحيتارتسا

 لشفت فوسو .ةيويح حلاصمو ةطيرخو
 امك .ةديدجلا اهتاناهر يف ةيناربالا ةيجيتارتسالا
 ةيشقت بايبسا ةلمجل ,قئاسلا ِق تلشف

 ًاطغاض ًايلود اخانم ةمث نا ًاصوصخ . ةيجيتارتساو

 لالخ نم .هيف كراشت نيصلاو .برحلا ءاهنا لجأ نم

 نيب قيفوتلا ةبوعص ماما يهو .نمالا سلجم
 بناج نم ءاهتناسرت حتفو :ةيوستلا ىلا اهتوعد
 .ةيناربالا توملا ةدهش ماما رخا

 نارهط عم عوتفملا بادلا
 طقف ًاهجوم سيل ناريا يف ينيصلا لفلغتلا نكل

 هنا لب .ىرخالا ةيجيلخلا لودلاو قارعلا دض

 نارهط ىلع اهخيراوص نيصلا تضرع هدهع ف : ردص ينب

 جرخت انهو .يتايفوسلا داحتالا دض ًاضيا هجوم
 يكل .تحبلا ينقتلا اهراطا ىلع حالسلا 2

 ةقالع ىلع ؛ يجيتارتسا عورشم راطا يف اضيا بصت

 ًاحضاو تابو .ناتسناغفا يف يتايفوسلا روضحلاب

 نامثع صيمق» تمدختسا ةيناردالا ةيليفايكبملا نا
 تالماعتلل كرتشم ءاطغ جسنل نيصلا عم ؛يناغفالا

 عم هتاذ «رازابلا» تحتف مث .ةيئانثلا ةيركسعلا
 ةلوهس يف نوطقسي ال تايفوسلا نا ريغ .تايفوسلا
 قياوس نم مهرواسس قلق ةمثو .تاءارغألا ةلس يف
 يذلا رمالا ,جيلخلا يف ينيصلا  يكريمالا مهاقتلا
 حلاصملا» و ,يويحلا نمالا» ةطيرخ يف رثؤي دق
 ديوزتب نيكب مايق ىلع مهضارتعا انه نم .:ةيويحلا
 : مهلاح ٍناسلو . خيراوصلاب ةنناربإالا تاوقلا

 ريسشت نا ًاتفال ناكو . ,امئاد نيسسكربمالا نع اوستف»

 ةينيصلا ةرغثلل حامسلل لاحم ال ناب «انتسفزا»

 لوباك نع تدعبا نيكب نا امكو .ناريا يف يمانتلاب
 نم سيل هناف .يتايفوسلا نمالاب قلعتت بابسال
 لك ىلع صقرت يتلا نارهط يف ليدبلا دجت نا لوقعملا
 ىلع ناودعلا ةناح ٍِق بصت تماد ام :ماغنالا

 .قارعلا
 6 آذإ ,ةسننصلا ؛زقلا ةدود» خنراوص تسل

 ةفداصم جدقد يبرعلا .جيلخلا نم ةيناربالا ةفضلا

 يف ناريال سيئر لوا .ردص ينب نسحلا وبآو .ةرباع
 : هتيفرح ام لوقيب 0١ ماع ىتح ينيمخ لظ

 يف انريفس نم تيقلت . ةيروهمجلل ًاسيئر تنك امدنع»

 عببل ندادعتسا ىلع نيصلا ناب هدافم آريرقت نيكد

 حارتقالا ةعياتمي يتاميلعت تردصاو . ةلدقت ةحلسا

 ءوجللا ىلا كلذ دعب ,تررطضا .يننا ريغ .ينيصلا
 .ءانسنرق ىلا

 ىلع دوهشلا دحأ نم :فارتعالا اذه عطاقتبو

 تاساردلا دهعمل ريرقت عم .ةيناريالا ايافخلا

 تيسرام نيصلا نا ىلع دكؤي ندنل يف ةيجيتارتسالا

 ىلا ةيسنلاب نارهط عم حوتفملا بايلا ةسايس

 اهتناسرت تروطت دقو 65 ةتهةحلس الا تادادما

 ىلع اوفكع «نييليئارسا» ءاربخ لوصو لضفب
 زارط نم ةيتايفوسلا - ةينيصلا تابابدلا ثيدحت
 نارنا ىلا اهنحش لجأ نم كلذو .:575 تم و «54 تد

 .«ةينيتاللا اكريما يف ىرخا لودو
 خوبلا وهو .1917/7 رباربف / طاشسش 1١ ىلا دوعن

 دادعالل نيكب ىلا رجنسيك يرنه هيف لصو يذلا
 .تقولا كلذ ذئمو .نوسكين دراشتير سيئرلا ةرايزل
 داحتالا ةهحاومل ةيديص  ةيبكربما ةهيبج تميقا

 ىلا لقتنا ةهيحلا هذه طاشن نم ءرجو . .يتايفوسلا

 ىلع ناودعلا هجاوي نا ًايرغتسم نكي مل كلذل ٠ ناريا

 تاونسلا لاوط ةيلودلا ةالايماللا هذه قارعلا
 ميهافم نبب عارصلا راطا يف دعاصتي نأو ةيضاملا

 .يبرعلا نمالا ميهافمو ,يناردالا 35 يكربمالا نمالا

 ةبعللا نع كاكفنالا ىلا نورطضم نيينيصلا نكل
 توج نال لج :ياجلا يعن ااهجو كج سيل ةيدارتالا
 دومصلا لضفب .ءاهتنالا ىلع تكشوا جيلحلا

 ماما بيستلا نم :ةقطنملا نّصح يذلا يقارعلا
 .رساوكلا لودلا

 رتزم ضاير

 1١" ١مل زؤمت 5 - ”١ا/ ددعلا  ةييرعلا ةعيلطلا
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 يهزم عاف

 كرتشملايبرعلا عافدلا قايم

 ايل يعزم رسل فيلو

 ناريأل مهادلا ورع فقوملا ءارو
 ؛دسأ ظ فاح ولاا اذام نين نمض ةيلودلا فارغالاو نيناوقلاو نياهملاو برقلا هاجت و

 يس د جب دو سو 1 يووم دزجااو ١ نلوك وزاد

 ةم ديدجلا ناريا ماخاحو ةيامحلا ةقاكب عتمتن : ناريا دوهي مساب ىمسرلا قطانلا زوركين روتكدلا
 قالا 5 ذةهيجلا ىلع زولتاب نيذلا دويبلا هديب

 سمش نبيع قوقحب د يلودلا ديبتاكلل سيردم

 ددعلا رشن يذلا هلاقم نم لوالا ءزجلا يف
 موهفم نع ميهاربا ىلع روتكدلا ثدحت ءيضاملا
 ,ةتامزاتنسجو كرهشلا ىبوعلا غافلا قاشوم

 يف مكحلا هسرامي يذلا رمتسملا قرخلا نعو
 تقولا يف قاثيملا اذه ءىدابم دض ةيروس
 :هساسا ىلع ةيبرعلا تادعاسملا ىقلتي يذلا
 ظفاح اهقوسي يتلا ججحلا ضرعتسا امك
 اهدنفو ؛ناريا ماكحل معادلا هفقومل ًاريربت دسأ

 نيب عارصلا لوصا ضارعتسا ىلا ةدوعلاب
 اذه انموي ىتح سرفلا مايأ نم قارعلاو ناريا
 يف ةيناريالا عامطالا ىلع ةديدع ةلئما امدقم

 .ةيبرعلا ىضارالا

 لاقللا نجد ريكألاو ىتاثلا - ءؤجلا' !اذنه ف
 ءارو نم ةرفحلا فا دفألا نكاكلا نضرعتتوي

 .يروسلا يمسيرلا فقوملا

 ١4197 زومت ” - /]١ ددغلا - ةيبرعلا ةغيلطلا د ؟

 ١98٠ ماع ذنم ةيروسلا ةموكحلا بكترت

 يموقلا نمالاو برعلا قح يف ةرمتسم ةميرج
 دض ناربا بناح ىلا اهفوقوب ,يسبرعلا

 .كرتشملا يبرعلا عافدلا قاثيم ماكحأل افالخ قارعلا

 اهنمو اعيمج ةيبرعلا دالبلا ىلع بجوب يذلا

 لاقملا يف اذيأر دقو .قارعلا بناج ىلا فوقولا ةيروس
 ةيلودلا اهتامازتلا مرتحت مل ناريا نا فيك قباسلا
 ضرالا نم تاحاسم در اهضفرب قارعلا هاجت

 . ١ 9ا/ه تاقافنا ماكحال ًاقيدطت ةلئحملا ةنق ةنقارعلا

 قرخ يف ًاديدج سبل يناربيالا فقوملااذهو

 دق نارسا نأب دهشب حيراتلاف .ةيلودلا تامازتلالا

 ملو قارعلا عمو ادكرت عم ةبلود ةدهاعم ١" تمربا

 ةدهاعملا مريت تناك .اهنم ةدحاو يأ ناريا مرتحت

 مث :ةيميلقا بساكم ىلع اهئارو نم لصحتو :مويلا
 ىلع ىوقلا نيزاوم ريغت يف ةصرف برقا زهتنت
 ةدهاعملا ضقنب موقتف ةيلودلاو ةيميلقالا ةحاسلا
 .ةديدج تادهاعم مارباب بلاطتو اهنم ضلختلاو
 دقل .نورق ةعبرا ةبارق ذنم رركتي ويرانيس اذكهو
 :ةيرامعتسالا ىوقلا عم نواعت نم لوأ سرفلا ناك
 ةكوش اولكشو .ةيزيلجنالاو ةيدنلوهلاو ةيلاغنربلا

 :كاذنا ءرطيست تناك يتلا ةينامثعلا ةلودلا بنج يف
 عم برح يف ادكرت تكبتشا املكف .قارعلا ضرأ ىلع

 قيقحتل سرفلا به .برغلاو لامشلا يفق اهئادعا

 بولسالا اذهبو .يقرشلا بونجلا يف مهعامطا

 نم ًاريثك نا ةجردل .ةريثك ةيبرع ميلاقا اوعلتبا
 1 يف سانلا اهنع عميسي ىتلا ندملاو قطانملا

 نارهمو نيريشلا رصقو رهشم روخ لثم ءابنالا
 نانسا اهنمضق ةيبرع ضررا يه اهريغو نالبكو

 عالتيا وه مهماثا رخاو .اعامت اهولعتباو سرفلا

 .يبرعلا جيلخلا لخدم ف ةيبرعلا رزجلا
 هقدبس ني راردنسا ينيدخ

 نواسعتلا ةيجيتارتسا تلاز ام :نآلا ىتحو
 نم مغرلا ىلع ةقبطم .ةيجراخلا ىوقلا عم يناريالا
 .ةيمالسالا ةروثلاب ىمسي ام مانقو هاششلا ليحر
 وهو ديدح لماع ةيجيتارتسالا هذه ىلا فدضأو

 لثمي امم ناريا عم «دسأ ظفاح» ةيروس فلاحت
 ديسأ ظفاح رربسو .يبرعلا يموقلا نمالاب ارارضا

 .اهنم ضعبلا اندنف ليطابأو تالوقمب هتميرج
 :««بنذاكألا» ججحلا ةئقب ىلع زاهحالل مويلا يتأنو

 ةيداعم ةروثلا نارسا نا يهو ٠ ءاهل جورب يتلا

 ىتح .اهفدلح وهف كلذلو ةينويهصلاو ةيلايريمالل

 ةقظنمدو قارعلاب اراض فلاحتلا اذه ناك ولو

 ماثآ رصتقن ملو .ةيبرعلا ةمالل العلا مسيلخلا

 ناربا ديوزت ىلع ,يناربالا 5 يىروسلا فلاحتلا

 يبرعلا معدلا لاوما نم اهنمث عفد يتلاو ةحلسالاب

 عاقدلا قاثدمل اقيدطتو الامعا .ةيروبس ىلا ةمدقملا
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 قالغاب يروسلا ماظنلا ماق امنإ و ؛كرنشملا يبرعلا
 ضرا ربع يقارعلا لورتبلا لقني يذلا بيبادالا طخ
 .ايداصتقا قارعلا قدخ متي ىتح ؛ةيبرعلا ةيروس
 تقولا سفن يف ١5/87 ليربا / ناسين يف كلذ يف ثدح
 ناريا نيب ةمربملا تاقفصلا ىدحا هيف تناك يذلا
 ضرا ىلع اهرامث ءاطعا ىف تأدب دق «ليئارساو»
 نع تمربا يتلا ةحلسالا ةقفص اهب دصقنو .كراعملا

 عم يدورمن بوقعي «يليئارسالا» ديقعلا قيرط
 نوؤشل يناريالا عافدلا ريزو بئان نافهد كاشوك
 رالود نويلم ١١ه اهتميق تغلب يتلاو :تازيهجتلا
 تارداصلا ةلمج نم /7 ةبسن لكشتؤو .يكريما
 هذه مضتو ؛١/11 ماع يف «ةيليئارسالا» ةيركسعلا
 اهتادرفم ركذ نكمي ال أدج ةروطتم ةحلسا ةقفصلا
 درجمب اهنا وه مهملا نكلو .ةحاسملا قيضل انه

 اهموجه نشب ناريا تماق اهباعيتساو اهلوصو
 ةرمحملا ىلع ١587 سرام / راذا 5" يف عساولا
 ناك دسأ ظفاح نا ىلع لديرمالا اذهو .(رهشمروخ)

 نوعلا دي دمب ماق امل الاو ةقفصلا قئاقدب ملع هيدل
 هقالغاب ,ةيليئارسالا»  ةيناربالا ةيجيتارتسالل
 ربع يقارعغلا لورتبلا لقتي يذلا بيبانالا طخ

 ْف ًايداصتقا قارعلا ىلع زاهجالا دارا دقلف :ةيروس
 ناريا دمت ؛ليئارسا» هيف تناك يذلا هسفن تقولا

 .ايركسع نوعلاب

 ةيلايربمالل ةيداعم ةيمالسا ةروث يأ نع
 دقل ؟ نذإ دسأ ظفاح 0 ثدحتي ةينويهصلاو

 اهتيوهو ةيروثلا اهتيعرش ةروثلا هذه تدقف
 ىتح اهتماقا يتلا مدلا تامامحي ةفئازلا ةيمالسالا

 اهتيعرش تدقف .اهمايق يق اومهاس نيذلا اهئامبال
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 تالقتعملاو رماتلاو ريمدتلاو لتقلاب ةيروثلا
 هيف ريسي ناك يذلا قيرطلا سفن وهو بيذعتلاو
 يا ثدحب ملو :هيلع هذخأان ةروثلا تناكو .ناشلا

 يداصتقالا ومدحلا لطعتو يفاقت وا يعامتجا مدقت

 قيقحت يف ًاعيرذ ًالشف تلشفو .,ةروثلا مايق دعب

 .يبحادلا ىوتسملا ىلع اهماهواأو اهدوعو

 ىلع ةروثلا تراس دقف يجراخلا ىوتسملا ىلع اما
 هاش رذانو لؤالا سابعو يوفصلا ليعامتسا جهن

 تناك .يرصنعلا يسرافلا جهنلا كلذ ي ولهباضرو

 رود ىلا علطتيو .رذبو فرسا هنأل هاشلا مولت ةروثلا
 يذلا رمألا «كلذ لحأ نم ةحلسالا سدكتن و يميلقا

 ناريا طيرو ايلخاد يداصتنقالا ومنلا لطع
 اذاف .ًايجراخ ةينويهضلا  ةيكريمالا ةيجيتارتسالاب
 علطتتو ىطخلا سفن ىلع ريست ةيرصنعلا ةروثلاب
 اطايترا دسشأو ربكأو عينسوا يمدلقا رود ىلا

 ال نكل .ًاهوركم هاشلا ناك .«ليئارسا» و ةيلايريمالاب
 يرامعتسالا هثراب ظافتحالا نم ةروثلا رظن يف سأب
 قطانم يفو .برعلا طش يفو ةيبرعلا رزجلا يف
 هاشلا ناك .قارعلا ضرا نم ةلتحملا دودحلا

 ىلع تاثتفالاو ىرسك داجما ءانب ديري اروتاتكيد
 هسفن رودلا سرامتل ةروتلا تءاجو ؛برعلا ضرا
 ةروثلا» ريدصت وه عداخمو فئاز راتس تحت

 جالبسالا مدقو مالسألا تهوسش اهنا عم .«ةيمالبسأالا

 نئاهرلا زجحو باهرالاب مالسالا ءىدابمو
 : : ينيمخلا لوقب .ةغوارملاو بذكلاو تالايتغأالاو

 الا نيملسم ريغ مهلك ةيمالسالا لودلا ءاسؤر نأ»

 54 ًاهجوم ًاياطخ هدنب بتك دق هنأو .دسأ ظفاح

 سيئر يدناغ امتاهملا نا هيف ركذوا يدناغ اريدنا

 اندديس تاميلعتل لوالا غلبملا ناك ًاقباس سودتحهلا

 هتالصب رتعي هنأو ؛ ,دنهلا ف هنع ىلاعت هتنا ىضر ىلغ

 ةياده يف لشف دق ادمحم نأو» ءدنهلا ف سودنهلا عم

 ةياده يف يدهملا مامالا حجنيسو .ةيبرعلا بوعشلا
 نم رثكا هركاسع يف داهجلاو ناميالا ناو .ةيناسنالا
 ثلا ىلص دمحم انديس» ركاسع يف داهجلاو ناميالا
 هيف مهتودقو سرفلا مالسا وه اذه :«ملسو هيلع
 !! لدسأ ظفاحو يدنئاغ

 دسأ ظفاح مفادد اذه نع
 هل مالبسالا ءيدابم ىلع اهجورخو ةروثلا قافنو

 نيح هاشلا ىلع ينيمخلا راث دقف .ةددعتم رهاظم
 يسرافلا خيراتلاب يرجهلا خيراتلا ريخالا اذه لدبا
 ماقام عشبأ وه لعفلا اذه نأب تقولا كلذ يف ىتفاو
 هافنم ف وهو ينيمخلا لاق .مئارجح نم هاشلا هب

 لجرلا اذه نا» : وتاشول لفون ةيسيرابلا ةيحاضلاب
 رانلا ةدنع خيراتب مالسالا خيرات لدبا دق
 همئارج لك نم مظعا وه مارجألا اذهو .سوجملاو
 خيراتب مالسالا خيرات لدبا دقف .اهبكترا يتلا
 سانلا حرفو .«نيربجتملا ةلتقلا .نيدتعملا سوجملا
 لصو امدنع نكلو .تقولا كلذ يف حيرصتلا اذهب

 يف رمتسا :دهايشلا درط دعب مكحلا ىلا ينيمخلا

 / راذا ١١ يف أدبي يذلا يسرافلا خسيراتلا دامتعا

 هيناوقو هتانايب هب خرؤي دخأو ماع لك نم سرام
 نا ماع لك علطم عم هعابتاو وه نلعيو .هميسارمو
 هريغو لاثملا اذهو .هنف حمسحتس قارعلا عم برحلا

 ةيسراف نأب دكؤي ةروثلا تاقيبطتو تاسرامم نم
 ءىدايف ىلع هجورخو يموقلا هيبصعتو ماظنلا
 .ةيجراخلاو ةيلحادلا هيتساينس لمش دق مالساألا

 جراخلا يفو :يسرافلا ميوقتلاب لخادلا يف ظفتحاف

 ىلع قلطب لاز امو يرامعتسالا دايشلا ثراي ظفتحا

 ةيسابس لصاؤنو ,يسرافلا جملحلا ميسا جيلخلا

 سدصن راعشي ليلظتلاو عادخلا لالخ نم عيسوتلا
 مالسالا ُِق لاثمو ةودق دحجت حل ينلا اهثدايمو ةروثلا

 !! ليسأ ظفاح صخش يف هلا

 لّبق نم ةينويهصلاو ةيلايربمالل ءادع يأ نعو
 له ؟ دسأ ظفاح عفاديو ثدحتي ةيناريالا ةروثلا
 قداص يناريالا تاردخملا رجات نع عفادي

 ًاقياس ءارزولا سلجم سيئر بئان .يئابطابط

 ينيمخلا لوسرو ؛دمحأ ينيمخلا دلو ةجوزر قيقشو
 لجا نم ناتيإ و نوراشو ريماشو نيغفيبي ىلا هتاذ

 ناودعلا ةلصاومو ,؛ةيليئارسالا» ةحلسالا بلج
 ًاسيلتم ىئايطابط طيض دقل ؟ برعلاو قارعلا دض

 ايناملأب تروفكنارف راطم يف تاردخملا ةراجتب
 تفشكو ةمكاحملل مدقو “١9/7 ماع رياني يف ةيبرغلا
 هرفس از وحو «ليئارعسا» راز ةنا نع هعم تاقيقحتلا

 نويروغ نب راطم يف هل تحنم لوخد ةريشان لمحي
 نويزقلتلا ضرعو 158٠١. ريمسيد 5 اهخيراتمو
 ايدوروا ِق نييالملا هدهاشسو هرقس زاوجح ينام لالا

 .ةيربعلاب «ليئارسا» ىلا لوخدلا متاخ هيلعو
 عاقدلا سلجم يف ينيمخلا لثمم يناجنسفار ما

 ١185 ماع ندنل راز يذلا ناملربلا سيئرو ىلعالا

 يحميك ديفيدو «يلايئارسالا» ريفسلاب عمتجاو
 «رافاد» ةفيحص تركذ امك نيلرفكامو يدورمنو

 يذلا يناجنسافرلا اذه 1417/1١/١١: خيراتب

 نم ةوشرك رالود نويلم 8 اهردق ةلومع ىلع لصح
 .مهريغو ناكريمألاو دوهيلا حالسلا ةرسامسو راجت
 «ةيليئارسالا» ةحلسالاب ناريا نودوزي نيذلا
 . 18٠ ماع نذم ةيكربمالاو

 كلا بزحل ىلعالا ميعزلا  يرظتنم هتلا ةيآ نع مأ
 نم بسكلاو ةوشرلا تاحفن هنلان يذلاو  ناذبل يف

 مآ .ةيكريمالاو ؛ةيليئارسالا» ةحلسالا تاقفص ءارو
 نع فقوتلاب هينواعم رما يذلا هسفن ينيمحلا نع

 ةيكريمالا تالاصتالا عوضوم لوح تالؤاستلا ةراثإ
 سلجم يف باونلا نم ةينامث مغرأ هنا لب ,ةيناريالا -
 ردزو ىلا ةهجوملا مهتاراسفتسا بحس ىلع ىروشلا

 ينيمخلا لخدتو . ددصلا اذه ِق يناريالا ةيجراخلا

 انصخش وه هنأ دكؤي ًانلع عوضوملا ةشقانم عملا

 .«ليئارتسا» واكربما عم تالاصنتالا ءارجاب رما يذلا

 يف هسفنب جزلا ىلا هوعدب يذلا بيسلا وه امف الإ و

 دامسأ ام هاجت هظخس نع برعيو هذهك ةلأسم

 تاقالعلا هذه نع فشكلا ةيلمع ف ضعبلا طروتب

 ًاقيط هنا لب!! ةينويهصلا  ةيكريمالا  ةيمالسالا
 «يليئارسالا» حالسلا ةريسامس دحأ رف ينابرق مالكل

 ناب ينيمخ دمحأل حرش دق يئابطابط نأف يكريمالا
 الو /ليئارسا» ةباوب ربع رمي يكريمالا حالسلا
 موي دعبو ؛كلذب ملع ىلع مامالا نوكي نأ نم صادم
 ىلا مامألا قلعت يديمخلا دمحا لقت دحاو

 2 كفيت عفوا ذقل : الئاق ينابطاولو

 ؟1 _ اة زودت 1- ؟1١/ ددعلا  ةيبرعلا ةعيلطلا



 نع ًاًميش لقي مل مامالا نكلو ؛نكيلف ..انفادها
 تايآلا ةدعاسم ىلا ناطيشلا وعدت يتلا بابسالا

 ًائدش ملعي ال ناطيشلا اذه نآأكو ؛مهفادها»١ قيدقحتل

 ردع سدقلا ريرحت اهنمو ةبلغملا فادهالا كلن نع

 الو يئابطابط الو دمحأ ركفي مل! قارعلا ضرا
 ديفيد عافذلتا هني يف يديمحلا و رف يتافرف
 مارابو رميوش لاو يدورمن بوقعيو يحميك
 معدل ثرون رفيلوأو رتسكدنيويو زرجور درابربو
 ال نيلفغم نيطايش اعيمج ءالؤه ناكو ايركسع ناريا
 ةيمالسالا ةروثلل ةنلعملا فادهالا نع اًئديش نوملعي

 !! سدقلا ردرحت ِق

 «نييليئارسالا» طابضلا نع دسأ ظفاح عفادب مأ

 مايق ذنم ةيناريالا ناكرالا ةئيه يف نيدجاوتملا
 هبش وزغ ةيلمع طيطختب اوماق نيذلاو هبرحلا
 تناك دقل .1585 رياربف ْق ةيقارعلا وافلا ةريزح

 سيراب يف ردصت يتلا ءايساو ايقيرفا» ةلجم
 دوهب طابض دوجو نع ثدحت نم لوأ يه ةيسندرفلاب
 ١" خيراتبي اهددع ىف ترشن امدنع ناريا نودعاسي
 نييندمو نييركسع ءاربخ» نأب 198١ ربوتكا
 نم طقف مايا ةثالث دعب نارهط ىلا اومدق نييليئارسا

 ؛ةيناريالا ةدايقلل نوعلا اومدقيل :برحلا بوشن
 ةديطو ةقالع ىلع نيزرابلا اهناضعا ضعب ناك يتلا
 عفادم مأ .«لاسوملا يلدئارسالا تارداخملا زاهح عض

 نالماح نارهط ىلا ثرون رفيلوآو نيلرفكام ةرايز نع
 نم ًاددعو حاتفم لكش ىلع ىولحلا بلاق امهعم
 دلانور عيقوت اهيلع ةاروتو «تلوك» تاسدسم
 موقي فيضلاو .ءاقدصا نوروزي ءاقدصا .ناغير
 ,نددتم فيضملا نأل ةاروتلا : الماك هنجاوب

 ناربا نيب نواعتلاو ةقالعلا زمر اهنأل تاسدسملاو

 بلاقو ءاهخيرات ربع تناك اذكه ىربكلا ىوقلاو
 برش مرحي مالسالا نأل باخنالا نع ًاليدب ىولحلا
 انضيا امهعم نوكي نأ نم ساب ال نكلو .رمخلا
 خيراوصلاب ةلمحم ةيكريما ةيركسع لقن ةرئاط
 تلصو يتلا نفسلا ىلا ةفاضالاب .رايغلا عطقو
 ثدحاي ةلمحم سابع ردنب ءانيم ىلا رحبلاب لصتو
 ظفاح عفادب أ .«ةيليشارسالا» ّق ةيكربمالا ةحلسألا

 اهتمنغ يتلا ةحلسالل ناريا ءاريش نع دسآأ

 ذعب ةينيطسلفلا تامظنملا ضعب نم «ليئارسا»
 ؤطاوتب مت يذلا وزغلا كلذ :1187 ماع نانبل وزغ
 ىشكت ةحلسألا هذه تناكو '«يلبئاريسا» - يروس

 .ةيركسع قرف ةدع زيهجتو دادعال
 فلأ نيسمخ ةرجه نع دسأ ظفاح عفادي مأ

 عغليب يتلا ةيدوهبلا ةيلاجلا ددغ نم يناربا يدوهب

 .«ةيمالسالا ةروثلا» مايق دعب ًافلأ نينامث اهدادعت

 انضرا يف اونطوتسا ددجلا نيرجامهملا ءالؤهو
 نمثلا «ليئارسا٠ تعفد دقلو .نالوجلاب ةيبرعلا
 تارئاطلل رايغ عطق لكش ىلع ءالؤهل لباقملا
 ةليقثلا ةيعفدملا رئاخذ نم ةريبك تايمكو تابايدلاو

 55 .54 تو نويروتتس ةبابد 8١ و ةطسوتملاو
 ةيلاجلا نع ثيدحلا ةيسانمبو .عنصلا ةيتايفوسلا
 عيمج نأ ىلا ةراشالا نم دبال ناريا يف ةيدوهيلا
 ىلع داهطضالاو عمقلا نم تناع دق ناردا يف تايلقالا
 دارفأف .ةيلاحلا هذه ادعام «ةيمالسالا ةروثلا» دب

 اوضرعت دق ناستبرع ةقطنم يف ةيبرعلا ةينلقالا

 ١5 - ددعلا  ةيبرعلا ةعيلطلا  1-7١1زومت ١41

 دي ىلع  ةامح ةحبذمب هبشا  ةيعامج ةحبذل
 قياسلا يناريالا لوطسالا دئاق يندم دمحأ لارنجلا

 ةمدرجو . «ناوحالا» ةقطنمل يركسعلا مكاحلاو

 ةروثلا» ىف اريخ اودقتعا دقف . ةطيسب سانلا ءالؤه

 اهمايق دعب مهعاضوا نيسحتب اوبلاطو «ةيمالسالا
 اذهو ,ةعبارلا ةحردلا نم نينطاومك مهتلماعم مدعو

 ملوأ ؟ سائلا نيب ةاواسملاب مالسالا رماد ملوأ :مهقح

 ةسادس نيديو كلذ نع ثدحتب ينيمخلا اوعمسب

 نآو اصوصخ ًايقنأ قح مهلو# نادبملا اذه يف هاشلا

 عمو .مهتقطنم نم جرحي يناريالا لورتبلا نه
 امظلا اهلتقي ريعلاك» : عقدم رقف يف نوشيعي كلذ
 أدبم قيبطت نم الدبو ؛لومحم اهروهظ قوف ءاملاو
 ةروثلا مهل تلسرا :مالبسالا هب يدانب يذلا ةاواسملا

 ماع فيص يف فالا ةدع مهنم اودايآف اهسارح

 : هباتك يف يدنهفان يناريالا فلؤملا كلذ ركذد 4

 ,ةيسنرفلاب ١ 45 ص ,19487 سيراب .ةروث حيرشت
 اهل تضرعت يتلا حباذملا ناف ةيدركلا ةيلقالا اما
 اهداق يتلا حباذملا كلت .اهنع ثدحتن نأ نم رهشا

 ىلع ءانب .هدرط لبق ردص ينب نيسحلا وبا هسفنب

 يف ىرح ام اهرهشاآو ؛ينيمخلا نم ةيصخش رماوأ

 كلذ ركذ امك 1974 فيص يف داباهمو جدنانس ةنيدم
 سمت ملف ةيدوهبلا ةيلقالا امأ .قباسلا ردصملا
 نيب ةيساموليدلا تاقالعلا عطق نم مغرلا ىلع ءوسب

 ,فيوج نوبيرتال» ةلجم لوقتو .بيبا لتو نارهط
 مقر اهددع يف سيراب يف ردصت يتلا .يدوهيلا ربنملا

 يذلا روتسدلا نآب» ؛ 1985 سطسغا لوأ ١
 نويحالصالا اهب ماق يتلا 14١4 ةروثرثأ ىلع عضو
 قوقحلاب اوعتمتي ناب نييناريالا دوهيلل حمس
 دقلف .ةلودلا ينطاوم يقاب اهب عتمتي يتلا اهسفن
 ىلع اولصحو ةينيد ةيلقأك مهب روتسدلا فرتعا
 عضولاب دوهيلا عتمتي مويلاو .«ناملربلا يف دعقم
 اريخا حرصو .ىروشلا سلجم يف دعقم مهلو هسفن
 ' نأب زوركين روتكدلا ةيلقالا هذه مساب قطانلا
 يتلا تايامحلا ةفاكب عتمتت ةيدوهيلا ةفئاطلا»

 ةيروهمجلا روتسد اهل اهلفكيو ماظنلا اهل اهرفوي
 لسروا ديدجلا ناربا ماخاح داشأو .:ةيمالسالا

 هتيلاج ءانبا ةلوطيب» ١5/85 ريمفون لوأ ف يديفاد
 نم اذه ؛قارعلا دض ةهبحجلا ىلع نولتاقي نيذلا

 نلعا دقف «ليئارسا» يف لياقملا بناجلا ىلعو :ةيحان

 تاعيبمل هدييأت نع يدوهيلا ةيماخاحلا سلجم
 نع رداص نايب لاقو ناريال ؛ةيليئارسالا» ةحلسالا
 ةحلسا عيبب حمسي يدوهيلا دوملتلا نا» سلحجملا

 كلت نأل ناريا لثم برح ةلاح يف ةلودل ةيبرح تادعمو
 اهديوزتي ليّئارساو .دوهيلا حلاصم مدخت تاعيبملا
 ةدليئارسالا ةيركسعلا تاعانصلا نم هجاتحت امب ناريا

 شيجلا نآل ًارظت ءاهسفن حلاصملا مدختو ققحت

 .«ليّئارسا دض ةيبرعلا بورحلا يف كراش دق يقارعلا

 عافدلا قاثيم قبط دق قارعلا نا ةينوناق ةرابعب يأ
 يف نآلا دسأ ظفاح لعفي امك سيلو .كرتشملا يبرعلا
 قارعلل ىئادعلا هفقوم

 نييناريالا ىحرجلا نع دسأ ظفاح عفادي مأ
 .«ةيلبتارسالا ٠ تايفشتسملا ىف نوجلاعي نيذلا

 تارئاط نتم ىلع «ليئاريسا» 5 نورفاسي نيذلا
 ارسيوسو اسمنلا ىلا مهب هجتت ةيناريا ةيندم

 بيبا لت ىلا مهلقن متي كانه نمو .صربقو نانويلاو
 ءاج هنأب ينيمخلا معزي يتلا ضرالا قوف جالعلل
 نزاوتلل دعي هنأب دسأ ظفاح معزي امك ؛اهريرحتل
 لجأ نم ,ليئارسا» نيبو هنيب موعزملا يجيتارتسالا
 .نالوجلا ريرحت

 نارما تاءارتفا ضحدت ةلثمالا هذه لكف دعبو

 :«لدتارعسأ و اكريمأل مهنا داعمب ةلئاقلا دسسأ ظفاحو

 3 ةيكربمالا ةحلسالا ةقفص فاشكنا لق ىتح

 ,«ةيليئارسالا»

 لاقنلا قشكتن ةحيضفل اص أ

 ىلع نولءاستيو مهرما نم ةريح يف سانلا ناك دقل
 برغلاو قرشلا يداعت تناك اذإ ندإ ناريا دمعت ام

 دالبلا ف سانلا ضعب رسفو ؟ برحلا لصاوتو
 تءاج مث :مهل ولحي امك ّنفللا اذه ةيبرعلا
 ادراي ءام عبمجلا هوجو قوف بكستل ةحدضفلا

 مهل حضوتو ؛لاضنلاو ةيروثلا ءايعدال ارجح مقلتو
 ةلصاوم ىلع ناريا ةردق ءار و نم نماكلا بيسلا نأب
 ةنكريمالا ةحلسألا ىلا عجري قارعلا دضصض ناودعلا

 لتو قشمدو نطنشاو يف اعيمج مهناو .ةينويهصلاو
 مهناو ةميرجلاب نيسيلتم اوطبض دق نارهطو بيبا

 دض رماتلا عقنتسم وه دحاو عقنتسم يف اعيمج

 .ةيدرعلا دالبلا يف نيملسملاو مالسالا

 ريدك ردق نع باقنلا تحازآو .:ةحيضفلا تءاج

 ةيكريمألاو ةيناربالا تاسسايسلا يف قافنلا نم

 .ًاقافن يضاملا يف ناريا تاراعش تناك دقف .ةيروسلاو

 برحلا يف ؛دايحلا» نع نلعملا اكريما فقوم ناكو

 ةروثلل يرهاظلا :؛ليئارسا» ءادعو . .هرودب اقافن

 كثلوأو ءالؤه عم دسآأ ظفاح ؤطاوتو .ًاضحم ًاقافن

 طيلست ىلا ةحيضفلا فشك ىدأو .ةنايبخلا ةمق

 برعلا نم نوروصتي اوناك 'نم ةجاذس ىلع ءوضلا

 ! نيدلا تاراعش تحت ديدج هاش ؛ ينيمخ
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 دوحو لاح يف مهتدجنو مهتيامحل فختس اكريما نا

 نودقتعي اوناك نم وا .ةرواجملا لودلل يناريا ديدهت
 يف يبهذملا فرطتلل اهئادع يف ةقداص اكريصا نا

 لتمتب انتقطنم ىف يبهذملا فرطتلا ةمق نا .ةقطنملا

 نا حضوت ةقفصلا يه اهو :«ليئاريسا» و ناريا ْق

 اكريما نييو امهندب قاسو مدق ىلع ةمئاق تاقالعلا

 ةيؤرلا لعجتل ةحيضفلا تءاج .برعلاب ًارارضا
 ناربا عم نيفطاعتملا مامأو .برعلا حاما ةحضاو

 بجحت ةواشغلا تلظل اهالولو .اهل نيديؤملاو
 ةقيقحلا نيب زييمتلا الهس نوكي ال ثيحب ةيؤرلا
 دض هنأب مهولاو يناريالا فقوملا ةقيقح .مهولاو
 .«ليئاربسا» و اكربما

 ِِق هتميرج دسأ ظفاح لصاوب .ةحيضفلا مغرو

 مل ائيش ناكو كرتشملا يبرعلا عافدلا قاتيم قرح

 يتلا ةيفخلاو ةدنعبلا بابساألا يه ام ىرت . ثدحب

 ءارو ةيفخ بايسا كانه عطقلاب ؟؟ كلذ ىلا هوعدت

 .برعلا نيفقثملا نم ةلق الا اهملعب ال .اذه هفقوم

 ضرع لالخ نم بابسالا هذه نع فشكلا اننكميو
 : ةدتآلا طاقنلا

 هل ةقالع ال نارسال ديؤملا ديسا ظفاح فقوم نا- ١

 ,ةيبرعلا ةعماجلا قاثيمب الو ماعلا يلودلا نوتاقلاب
 الو لثملا الو .كرتشملا يبرعلا عافدلا قاكيمب الو
 اكريمال هتادع الو .ةيمالسالاو ةيبرعلا ميقلا
 ثعاوبو غفاود نم عبان هفقوم نا .ةينويهضلاو
 ىلا ىعسي يذلا ةقطنملا يف تيتفتلا ططخم مدخت

 تاليود نم ةعومجم ةماقإو يبوعش روحم قلخ
 .فورعملا ينويهصلا ططخملل ةمدخ .فئاوطلا

 ىلعو .روحملا اذه ةروطخو داعبا رصم تمهف دقلو
 ةيروهمجلا سيئر تاحيرصت مهف نكمي كلذ ءوض
 نا» : اهنصالخو ددصلا اذه ىف نيلوؤبسملا نم هريغو

 جيلخلا نمآ نأو .جيلخلا نمأ نم وه قارعلا نمأ

 عافدلا طخ يه جيلخلا لود نأو .رصم نمآ نم وه

 تاطلسلا تفشك دقو اذه . «سصمل يجيتارنسالا

 سنوت يف اهعابتأو ناريا نيب ةقالع ًارخؤم ةيسنوتلا
 ًاضيا برغملا نلعاو .كانه مكحلا ماظن بلق لجأ نم
 .ويرازيلوبلا فوفص يف نييناريا دودج دوجو نع

 ةمالل هرهوج يف داعم يبوعشلا روحملا اذه"

 اهفادهأو ؛ليئارسأل» ايداعم سندل هنكلو .ةيبرعلا
 تسميلو ةيدوهب ةلود «لشارسا» نآل كلذ :ةديعبلا

 اهتلكاش ىلع ةيفئاط لود دوحو اهمهبو .ةيناملع

 لخاد ًاييرغ ًانايك وا ازاشن ودبت ال ىتح اهلوح نمو

 ًارطخ لكشي يبوعشلا روحملا اذه نوكلو .ةقطنملا
 لخادلا ىف اهنوصح ددهب وا ةيبرعلا ةمالا ولع

 ءايضغبلاو ةيهاركلاو تانحاشملاو تازازحلا دلودو

 دجيو ةكرابملاو اضرلاب ىظحي هناف .اهئانبا نيب
 نم امهريغو اكريماو «ليئارسا» نم ديياتلاو نوعلا
 هذه ىلا اهماهسو اهتابرض هجوت تلاز ام يتلا لودلا
 برحلا بقع ةئزجتلا ططخم حاجن ذنم ةمالا

 تيتفتلا ططخم رصع انلوخد ىتح :ىلوالا ةيملاعلا
 يف هئاقدصأو هئافلحو هعابتأو دسأ ظفاح دب ىلع

 ةيرسلا تانقافتالا امو .نارداو «ليئاريسا» و نانيل

 فشك يتلاو ,:ليئارسا» و دسأ ظفاح نيب ةمربملا
 اهاقلتن يتلا تادعاسمملا امو ٠ ارخؤم نايبا ايأ اهنع

 وا ةريشادم انلعو رت اكريما نم دسأ ظفاح
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 الملد الا :نآلا ىتح رتعزلا لت ذنم ةطساولاب

 رظخلا يبوقشلاروجملا اذه نا ىلع ًاحضاو

 نم فدهتو .ىربكلا ىوقلا سوفن يف ىوه فداصي
 «يميلقا ىل ود ماظن» ةماقا ىلا همدع دتو هئاشنا ءارو

 تاليود امهنيبو «ليئارسا٠ و ناريا هيلع رطيست
 ,بهاذملا

 آديم ديعب نمز ذنمو سرامي ديسأ ظفاح نا -
 ةسايس هذهو .ناريا يف هئافلخ رارغ ىلع .هيقتلا»
 .ةيبرعلا لودلا عادخ وه اهفده ىلحرم كيتكت تاذ
 تحت .اهتاريخو اهلاوما نم نكمم ردق ربكا زارنباو
 نزاوتلاو ..يدصتلاو دومصلا لثم ةفئاز تاراعش
 نكلو ..نانبل ةدحو ىلع ظافحلاو ..يجيتارتسالا
 ةلودلا مايق ىلا لوصولا وه ديعبلا يئاهنلا هفده
 قارعلا قيزمت وه ناريا فده نا امك .ةيولعلا
 ىقالتي هلك اذهو .ةرصبلا يف ةيعيشلا ةلودلا ةماقاو
 اهلك ةقطنملا ةنقلب يف ةنلعملا :ليئارسا» فادها عم
 ناف كلذلو فئاوطلا تاليود رشنب اهلوح نم
 فادهالا قفاوت نم عينت ناريال ديسأ ظفاح ةدعاسم

 يذلا ؛ثيبخلا ثولاثلا اذه اهيلا ىعسي يتلا
 قوف ةرازغي قفدتتو هتحلسا عمجتتو .هاوق دحوتت
 .قارعلا دض ناودعلا ةلصاوم لجأ نم برعلا طش

 قوف ثولاثلا اذه شياعتي .هيسفن اجب ىفو-

 كلذ .بيرغي سيل اذهو . بنح ىلا اينح نانيل ضرا

 ىلع دجوتو .لوالا يفئاطلا ربتخملا وه نانبل نآل
 اذهل ةيداعملا ةينيطسلفلا تاميخملا نم ريتك هضرا
 بيستو ؛:هدوع دادنشإو هومن لقرعت يتلاو روحملا

 و «ليئارسا» و دسأ ظفاح نم لكل ًاجاعزإو ًاقرا
 ني ا اي مئازهلا اهب تقحل املك ىتلا ؛لمأ.
 مضاعأل نكلو .ًاهئاد ايزوتس نمو انوه .ليقارسأب

 .هللا رمأ نم

 فقي اهلجأ نم يتلا ةيفخلا بابسالا يه هذه

 ًافالخ ةيدرعلا ةمالا دضو .قارعلا دض دسأ ظفاح

 : نآلا لاؤسلاو .كرتشملا يبرعلا عافدلا قاثيمل
 تاوف لبق فقوملا كرادت عيطتسي نم برعلا ف سيلا
 ىفك دسأ ظفاحل لوقي نم برعلا ىف سيلا * ناوالا
 يبرعلا معدلا لاوما ىلع لصحت كنا ,نئاخلا اهنا

 قاثيمو ةعماجلا قاثبمل ًاقيبطت ةيبرعلا تادعاسملاو
 نم ديفتست نا لقعي الو .كرتشملا يبرعلا عافدلا
 ضفرت مث تادعاسملا قش ىف دوهعلاو قيثاوملا هزه
 بجوت يتلا تامازتلالا قش يف قيثاوملا هذه قيبطت
 ريخالا اذه فقو امك قارعلا بئاجح ىلا فوقولا كدلع
 نم برعلا يف سيلا ؟ ١ برع ماع ةيروبس عم

 ديفتستو ًاييرع نوكت نأ اما : هل لوقي نا عيطتسي
 - كيلع ام يدؤوت هسفن تقولا يف و روكذملا قاثدملا نم

 عم نوكت نآ امإو  دايحلا ىلع فوقولا لقالا ىلع
 فوس برعغلا ناف يلاتلابو ,نييخيراتلا كتما ءادعا

 ةفاك يف ةدعاسملاو معدلا لاومأ كنع نوعطقبي
 ىلعو انيئارهظ نيب ءاقبلا يف كل قح ال هنآل اهلاكشا
 ةشامكلا نيب ةروصحملاو ةددهملا ةيبرعلا انضرا
 فوسو انذيب نم جرخأف ةينويهصلاو ةيسرافلا
 دهع الف مويلا نم ءادتبا ءادعالا ةلماعفك كلماغن
 ةعماجلا يف كل ناكم الو كنيبو اننيب قاشثيم الو
 نم دسا ظفاحل كلذ لوق ىلع ؤرجي نم ؟ ةيبرعلا
 ؟ يروسلا باهرالا نوشخي مهنا مأ؟ برعلا ماكحلا

 اإ ر اهمال زومَت  1ددغلا 1١17 ةيبرعلا ةعيلطلا
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 ظ نأ (نينيفارملا ل ضعب 00
 :: حتما كر ويحل 2 ةسابتللا ”تاقالبعلا

 نوح يكربمالا ريفسلا ةدوغ دعب نجا:
 14 .ارهش رمتبسا تايغا 00 تورس يلآ دك
 ةيالخ ىردجا .نطننكاو كا اليماع
 ' ةرادالا يف نيلوؤسلا ابك: عم :تالابضنا :

 ا نويقارملا ءالؤهإ ديقنو ةبيكريمألا

 ١ قيرطلا دهمت ففوس يكرتسمالا ريسقسلا
 1 : ةنوتاتمللا .تاضواشفملا' ةدوع ماش

 انتج ىلإ ايبا نوستس يبتلا .هيروسلا

 !ةيروسلا - 'ةيكريمألا تاضواقملا عفا

  ليمجلا ندم ياددنلا نيككرلا نضفويو"/

 ةيلغتم يبتكم لافقال يكزيمالا ليرفشوكلا يف طتغلخلا ةمعش تددحت اذأمل

 ظ | * كروي وينو نطنيشاو نم لكيؤ نينئاكلا ةينيطسلفلا ريزحتلا
 ايدل تذدو .نيينبطسلفلا :نيدبكملا دي ةبكزيمالاب ةمجحيهلا تيغلان ديلا <.

 لود تري وز ناروتاتيسلا اهيداق ينيا ةمحهلا كلن هجو ىلع ينودهبضلا يسيوللا
 ةمظنم يبتكم لافقاب كلاطت يتلا ةضيزيفلا المح قاذللا يديدتك توسؤروا
 ةلمخلا نا ظحولو .يكراضالا نسرغنوكلا ءانضعا نم .عيقاوتلا عمجل ؛ ليرجتلا
 'تايالولل ريماش قحساأ ينويهصلا .نامكلا ةموكح سيئر ةراسز باقعا يف تءاج
 يبوللا لواحي يتلا ,ةيكرتمالا ةيياكرلا تاماحتنالا دعوم بارتقا عمو .هدحتملا

 !هحلاضمو هتاباسكح ققاو ٠ ,ىصقالا دحلا 0 اهرامثتساو .اهيف ريئآتلا ئنويهيضلا ,
 , ىنطولا سلحملا داقعنا باقعاق ٠ تداطشت ةنكريمالا ةلمحتلا نا اًضيا دقتعملا نمو

 3 مامزَت لاكسمألا زيرحتلا ةمظنم تداعتسإ نإ .رئازجلا. يف ينيطسلفلا ب 080 ايلا تارباجلملا سيد داصتتسا
 . لكادب, داكيإ و ريرحتلا ةفظنم طاقسإ ىلا ًاليوط تعش ةيكزإمالا ةمصاقلا نأآف |“ مولا ضوافملا يناتبللا .دفولا ةيديصعل ًاصوقخ ءامهلافقال ةمظظنملا .يبتكم دنض موجهلا ىلا نطتشاو تاآحلف ”ةردافملاو : 3 نع سس# نوسيببب: ديقعلا يناجبللا
 .نادجلاب ةيهيبمألا يعاسملا تمظتراف «قيتارسا# عم:نشابملا ضواقتلل ةفننطسلف 5 0 0 قيد نيارتأ نم

 .ينيظسلفلا

 َّق لوجتؤمو يمالعا انفه دجا ادهش شتي ةمظتشمل نا هرجككذ نيدنجلاو ش

 ىدحو» ,ةدحتللاا ممالاب طبتؤمو كرويودن ف دوتقوم يساموليد يناثلاو ءنطنشاو'
 ةفبرع ظوغض ب بيست .اهيولتح ديشنبإيإ 8 ني 0 كي اوت نآلا

 عرقا قا رو م يوالا 7 يركسع
 1 7 تدقاعت : دفا :نيدلنلا نيف 'تانقالعلا

 !ةنبيسؤم عم ةيئابسألا عافقدلا 01

 ل ةيليئارسالا ةيوحلا تاعاسملا

 نم ةزهجأو تادعم ءارش ىلع ةيموكحلا
 0 0 00 ا

 5 ع ُْق ةيضولاان :اكإامكا نا رهولأ هت ن ةعقاولا قطاثملا يف دذمتلل .اهتزطيس
 ليربا / نايسين نهش يف تراشا دق ةيبرغ مالعا,ةزهجأآو فحض تئناكو ١1/5

 . ىتح ةيروسلا تاّوقلا نابشتناب ٍق عناق الإ كيفما نانيكلا نا. ىلا ءيضاملا

 تابيترتلا ققحب طع سح و ناقل نوب 0 ا
 :لالصشلا يا [ةيس 60 نا رسل الخس

 اق ءاوبإ ىلا :تاذلايتقولا اذهب دهجم . .ةينكلا ْق ةقاوق رشنل راضخ مغ
 نهبشتلا لالخ .نانبل يف يركتشعلا ليعصتلا ىلا نيف اوشاك نيذلا

 ,رفحلا طوطخلا ضعبلا اهنمسي .ةندعف دودج دنع اوفقو : ,يضانسملا |
 ةمزالا راسمي مكحتت يتلا:ةيلودلا ىوقلا ةوق نورخآ اههيمسيو 5
 تاضوافملا ,كلذ يف نغللاو. ةدحي ذيعصتلا الو :زيسي ناوجيلا' لف احلل

 رايك نم. نوينافبللا نوعلطلااو . نلعلاو رسلاق يرجت يتلا ةيوونسلا 'ةيكريمألا
 نم ندد ميلاطيلاو ضولعلاب ص لما ىلع قوما تا هذشن 1ك يو وييبلا

 بارتقا وه اوه َِق ةقيقذو ةحشحص  تامولعتلا هزه لي #4 1 ماع ديم
 ةقالعو ,ينانبللا بونخلا يف.ةلماعلا ةيلودلا 'ءىواوطلا ةاوقل ديدجتلا دعوم
 "ئم اقالطنالا « هتهالنسو ىعألا / ليلجلا نأ. يتودهصلا نايكلا كيفما امه ديذحتتلا

 .فلتخمي هناف ٠ ةيلا ةروضد متي. قيباسلا ق: نددجتلا ناك ذإ و .ةيئاندللا ادودحتلا
 "اهلخ ديع ةلر وألا تانوقلا دوجو بيسي .ةقباسلا لحاوملاا يف هنع ةلجرملا هذه: ق
 ديدحتلا راظتيابو . فوتحجلاو اديص ةنيدم ىلا لخدملا قكشت يذلا يلوألا ينسهش
 ناف :يزاجلا ودلوب / زومج نهش نم يناشلا ٍفضنلاب عتلطم يق ,ةيلودلا تاوقثل
 تحت ةعقاولا قظافملاا ىلع ةيثمالاةضبقلا ايوا لججتست ةيزوسلا تاويفلا

  ينانبللا عافذلا ريزو لجن فاظتخا نا نإ ةدعميسلا يبقي ةلرايحل نلت

  «لوصولا اهنيب ,ىرخا اياضق .قشمدو نطنشاو نيب كّرحنا ,يكريمالا يقفاحصلاو

 ْ 0 ' , ةلهم لا نا نع ةيسامولبد تامولعم ثدحتتو .ينارهزلا لامش ىلا,يروسلا
 / لوخدلاب ,يضاملا رياربف / ٍطابش نهش يف :ةير وسل تيطعا دق تناك يتلا ةدكريمألا

 كاييكتييبلا نود نم ةاهتياهت ىلعيتقراش دق ,ةيبرضلا ٍتوزيب ىلا اهتاوق
 ْ دقن رداصملا ريضتو .اه زيقنت مزتلإ يتلا تادهعتلا ذيفنت يف يروسلا
 ' ترثكو. ,ةزيخالا اةنوآلا يفت ردك دق 3 يبرعلا نظولا, ماجن ير وشل ليئاسزلا

 ' زواجت فدهي يبرعلا اي د يتلا ةناروسلا فحتصلا تاقبلعت

  «قشمد.ىلا ةيكوكملا نيسح كلملا:تالحر نلعلو. ًائلاح مكحلا اهشيعت يتلا ةمزالا

  مفشكت, ,ةيجراخلا ةيروس تامزا ةلحلجل ؛ةيبزع ريغو ةيبرع مصاوع ىلا اهنهو
 1 , ؛ةلواطلا, تحت: تناك ماوفه يشو «يرويسلا سيئرلا م اما عمجتت يتلا جومهلا ئده

 . نشترلا نا ودببو :ةيمالعألا ةزهجالا عبمج يف ةلوادتمو ةينلغ نآلا تتانو
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 رشا ويلا رضعبب هليصي يذلا عقفرلاو ريخالا طيخلا ىلع صرحيب يروسلا

 : 5 ذ دقق لا لزالزلا كرحتو فيصاوهلا بووه لبق .ةاينلا طي يلا ع



 لايتغا تالواحمل ضرعت ثلاثلاو يناثلا
 لوؤسملا مهنيبو ..تاديدهت اوقلتو

 . يفيردخلا فرا
 حابججت نع ةييرغ رداصم ثدحتت

 ةعماجلاو رئازجلاو نامع هتزرحا يتزج
 قوسسلا نيب طسوتلا يف .ةيبرعلا
  ضوفملاو .قشمدو ةكرتشملا ةيبوروالا
 كاح ةيبوروألا قوسلا يف يسنرفلا

 يخيردتلا عفرلا ناكمإ ىلا عملا رولود

 عطق دعب ضرق يذلا يبوروالا رظحللا
 اينالطيرب نيب ةيسامولبدلا تاقالعلا
 .ةيروسو

 نينملا ةدلامعملا
 سيئرلا بئان ْنلغا يتلا: ةحلاضصملا

 نيب .اهنع هادخ ميلحلا دبع يروتشلا

 دينو يكارتشالا يمدقتلا بزخلا سيئر !

 1 هيبح لبا يشيل رو 0

 دق تناك امك لايم اهنا حدف قرنا

 اهدادعا يف «ةنبرعلا ةعيلطلا» تراشا
 نم ةيزقم ةيدايق رداصمف .ةقياسلا

 نايسين :ةلاجتسا نع ثدحتت طالبنج

 نيف ةديدعلا كراعملا ف ردها يذلا 0 / ع

 لب ل | ةدابزلا
 ةيناملا تاضي وحقل 23ج 2 تغلب 1 0 ٍ ١

 00 دز ول و ةيزمملاو ف در وهمجلا عاشإ ا
 يف .ةيلاخ ًاماقرا .نانيل 11 ,باونلاو 1

 رالودلا هيف لصاوي يذلا تقولا |
  "ةينانبللا ةريللاو :ددوعص يكريمالا 1

 نا :ةيلاملا ريراقتلا لوقتو :اهطوبه
 ةثم يلاوح تغلب ةيونسلا ةدابزلا ْ

 ْ ثدحتم نم كانه - .ةينانبت ةريث نويلم ْ

 ؟ 0 00 نع

 0 هس م1886 1

 0 ل

 ةخخقم تاعاس تناح

  ندف يف اهيطفلا سيرفن
  :بزحلل ماعلا رمتؤملا تالوادم ترفسا

 يبونجلا نميلا يف مكاحلا يكارتشالا
 عم ةيئاهنلا ةعيطقلا ملاعم سيركت نع

 ١ ا م را سيفرلا 0

 اهناهر ةديدج ةلحرم ةمثو .هتعومجمو

 | لود ةعؤمجم ىلع يداصتقالا حاتفنالا
 2(  يسايسلا مرالخلاو ينرسلا جينخلا

 : ا كرثو وكسوم عم يركسعلاو
 .يلامشلا نميلا عم تاقالعل ًاخوتفم

 طفلا امركعلا
 ْ 0 71 قوبوم ةينانبل رداسصم تلقا

 دق :ةيبرعلاو ةيبزفلا مصاوعلا ضعب

 ١ :ليكشت ليضفت اهنا :قشمد هديا
 01 طولا ءازخأا نب عمجت ةينادمل ةموعحأ

 ءارمآو تانوتناك ةموكح ال :دحاولا

 | ' يف ,هايتنالا تفلو .فئاوطو .تايشيليم |
 1 قيسالا سيئرلا حيرصت ٠ .لاجم لا اذه !

 ١ لجر فيلكت لأ يغاذلا ةيجترف ناميلس

 قيفر يدوعسلا  يئانبللا لامعالا .
 ١ ؛ةليقملا ةموكحلا ليشكتب يريرحلا

 || ةيجنرف حيرصت رسفد ضعبلا نأ ًاملع
 0 يذلا يروسلا طغضلا نم جتان هةينأك

 1 ل ين عت ًاريسخا هل ضرِعت :

 1 ةييقرشلا قطانملا م | رداصملا ثدحتتو .؛لم|» و نييكارتشالا |
 1 انس م :

 0  ةيموقلاو ةينطولا بازخالا ةقحالم |

 : | ىدل مدقتملا ةبرحلا سار رود بعلو |
 1 دع دقو :نانبل و ةيروسلا تارتاخما >>

 ظ بؤحلاو ةييرصالا يوقللا ءلصأ» ظ

 ٠ ةطموفملا ايدها .٠

 عد 8

 ةقالع هل يرياظفلا رونا :يكارششالا
  ةكبشبو ةجحفملا ايادهلا قودنصي

 | يكارتنلا الا بزحلا لخاد تلكشت ةفيدر .
 هسا جراخ

 1 ا 8 لايتغا ةلواحم 5( 3 ع

 50 ْ 3 دخملا رصق | فق هيحفلا وجو ةيدل ميراط راجفنا 2
 ا 3 ًامحات ةراتخملا رصق ٍق ليصح اراجفنا ّْ 0 7 نأ نع تتدحت ةقلودلا تامولعملا 01

 1 مثيهأ ونأ نا ليق دش ربخ ملق عا ئ

 ' ىلا هل ةلئامم ًادادعا :مدقتسا هرارك
 | .اناذه ليمس ىلع ةخخفم :
 ْ . :ملقلا راجفنا نا كاتو .لايتغالل ة مدعم

 | .يمدقتلا بزسحلا سيئر سمال خخ
 | نجي هنكل طالبشج دلو يكارششالا
 .فوشلا ةعرزم نم هيقفارم دحإ يدعاس

 لوؤتسملا دافنا نا .راظالا اذه يف : .ليقو 1

 نطرلإ مه

 ةيناريلا ةيقفتعلا

 بارغلا نواشنو
 يسنرفلا قيقحتلا يضاق اهردصا يتلا ةسيئاضقلا ةبانتسالا
 ءارجا ىلع الو .ماهتا يأ ىلع صنن ال «يجحدروغ دعلو ءاعدتسال

 طسولاب هتقرعمل» هعم راوخ ءارجإ بفدهلا ناك .يئاهق قيقحت

 "0 .- ًايفرح ةركذملا لوقت امك . ؛ يقرشملا
 ءاتاي اضفر راوحلا كلذ ءارحا نتدضفر سيراب ِق ةيناردإلا ةرافسلا نكلو

 .اهيف ءىبتخم هنا تبث مث .اسدنرف كرت يجدر وغ نا تعدا نا دعب

 ِق ,يدادح يناردالا لامغالاب مئاقلا هيسرود ةيدكلا تع دتسا نيحو

 تامولعم ةيآب يلدب نا ضفر :يجدروغ ءاقل ىلع ةقفاوملاب هعاتقال ةلواحم
 ىلع ةلبثقلا اهنم تقلطا يتلا 8.10: كا ةرايس نا دكؤت نمالا ةزهجا

 نع فشكت اهتامولعم نأو .يجدروغ تيب بارم ف تدحو «ينات: عمجم
 ىلع هفارشإو .يضاملا ماعلا اسنرف يف ترجح يتلا باهرالا تايلمع ْق هطروت

 تاردخملا بيرهتو :باهرالاب ةمهتم .اهدارفأ نم ددع ىلع ضبق .تاكبش
 هدد يسنرفلا نمالا عيضو دقو .تارجفتملاو ةحلسالا ءانتقاو ءاهقيوستو

 ,ةرافسلا ىلا يجدر وغ أجل اذهلو .ءايشالا كلت نم تمض امو اهتياخم ىلع

 .يقتسامم رككا ماكي متو
 ةميرجب ًاسبلتم ةيئاريالا ةرافسلا يف ريبك لوؤسم ىلع ضبقي ندنل يفو

 .ةقرسلا

 :ةنايخلا ةفهتب مهتمكاحمل اهيلا مهلقنو نئاهزلا فاطتخاب رمأت نارهطو
 ! مالبسالا ةسادج

 :ءالولاب اهل نيدت تاكّبشو تامظنم بع وا ,ةرشابم :رذفت ناردهطو
 نييباهرالا حاريس نوبو سيراب قلطن عل اذإ .ناملالاو نييسنرفلا مد ةلاساب
 ةىاقرالا تايلمعلا لكب اوماق نمم .اهئاول تحت نيوضنملا وأ نيينازمالا

 ,ابوراوا يف
 لد .اهنفس برضبي ةيدوعسلاو دلجلا كودو تيوكلا ددهت نارهظو

 تاشنملا وأ ةيناربالا تالقانلا فضق قارعلا نأل ؛اهضعن تيرضو

 هذه ضعبن نا ملعلا عم ,هيلع اهناودغ نازيا ةعباتمل ةير ورضلا ةيودحلا
 نفسلا رذنت نازهطو .اهتيناودع مغر ناربا عم اهتاقالع تدطو لودلا

 ملعلا عفرت يتلا تالقانلا يمحت يتلا ةيتايفوسلاو ةيكربمألا ةينرنجلا

 !اهفستل ةفراحتنا قرف لاسراب ددهتو .يتايفوسلا ىا يكريمالا
 طسو .حالسلاو تاردخملاب اهترجاتمو .ناريا ةيهجنع لك مغر :نكلو

 ةلاساب ديدهتلاو ,اهنلا .ةنباهرالا اهتاكيش لاشرإو :ةيبرغلا مصاوعلا

 مصاوعلا هذه نم نارهط ىلا لصي لازام حالسلا ناف ءننيدوروالا ءامد

 رجاتتو .نارهطل حالسلا يرتشت يدلا ةينارسالا بتاكملا تلاز امو

 .اهريغو ندنل يف ةحوتفم , تاردخملاب

 ؟ اهتيهجذع يف نارهط يلاغت ال نا. نذا .برغتسُن فيك
 اهتدارإ ديكوت ىلع ةمزاع اهنا .ريبك لوؤسم ناسل ىلع ٍتنلعا ءسيراب

 نازتبا وا ةمواسم لك ضفر ىلعو .اهنيناوق نومرتحي نيرخآلا لعجب يف
 .نمثلا ناك امهم

 ؟ ةيبرغلا مصاوعلا اهوذح وذحت لهف

 يناولح دحام
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 ااا دج

 سلجم قداص راح فيص موي لوا عم
 / ناريزح 59 نينثالا :ىلعالا تايفوسلا

 ديدجلا نوناقلا عورشم ىلع مرضنملا وينوي
 ةسايس ةدعاق ريتعب يذلا .ةلودلا تامسسؤمل

 دقو .فوشتايروغ جمانرب يف يداصتقالا فاطعنالا

 ةفلتخم تابسانم ىف ةددعتملا هملاعم ىلا حملا نا قدس

 .نهارلا يداصتقالا مسضوتل دندتلا هدقن ريع

 بزحلل ةيزكرملا ةنجللا عامتجا لالخ ةصاخ
 (1941 يناثلا نوناك) يتايفوسلا يعويشلا

 تاشقانم ترج ةيناملربلا ةقداصملا عازتنا لبقو

 ةنجللا عامتجا ىف نوناقلا عورشمل ةظيفتسم

 ؛مرصنملا ناريرح ١6-7١5 يموي ىدم ىلع .ةيزكرملا
 امدنع نيلمركلا ديسل ديدج يميظنت راصتناب تجوت
 ىلا ١١ نم يسايسلا بتكملا ةيوضع عيسوت يف حجن

 ةسايس يف هجهنل نيلاوم ةفاضإو .ًاوضع ١4
 ردنسكلا يلاوتلا ىلع مه .حاتفنالاو رييغتلا
 فونوكين روتكيفو ةياعدلل لوؤسمك فيلفوكاي
 فوكينيلس يالوكينو .ةيعارزلا ةسايسلل لوؤسمك
 هحاجن بناح ىلا اذه :ةيداصتقالا ةرادالل لو وسمك

 رمتؤم دقعب يضقي رارق عورشم ضرف يف ريسبكلا
 مومع نم بودنم فالا ةسمخ» ينانثتسالا بزحلا

 ١. ة 443 ماع ناردزح ٍِق «ينابفوسسلا داحتالا

 ةريسسم يف طق وج اج يضارهتساو ةشقانمل

 نيازوم ءانب ةداعالو .ةيفوشتابروغفلا ديدجتلا

 امب ءوضع ٠6 ةيزكرملا بزحلا ةنجل يف ىوقلا
 /١5/1 زومت 5١1-5 ددعلا  ةيبرعلا ةعيلطلا

 نيطاولا رط د هلئاقب ديدجل جينللا ةتايفوسلا ةيسنجلتتلا سامخ

 يمانربرتب تايلوسلا سلجم
 نجح وول وج دعم انا 0 فنفا

 0 وة ان ا 0

 هي ل ا

 نب يسون و او نب ارب قاوم يال عباس ياه ةرفصت

 هذه ىف ربكا ةوقب عافدنالا فوشتابروغلا فكي

 يملا نلحنمإلا

 ينئانتنسالا // رمتؤم ٍفوشتايروغ فصو دقل

 وا فاطعنالا ةسايسل ًايعص اناحتما نوكيس هنآب

 اذهك رمتؤم داقعنا نا لوقلا نكمي اذكهو .رييغتلا
 ليئاخيمل حبيتي نا هنأش نم ؛ةنس 4١ ذنم ةرم لوأل

 ةنجللا تيبل يئاهنلا ميمرتلا ةصرف فوشتابروغ
 هجهن بوطو .هتناكم تززعت نا دعب .ةيزكرملا
 ةدايق ىلعا ريتعي يذلا يسايسلا بتكملا يف هتاعلطتو

 ةيتايفوسلا ةلودلا مومعو يعويشلا برحلا يف
 يتلا حبكلا ةلاح ركذتن نا ددصلا اذهب انل نكميو

 ةايحلا ةطرقمد يف يتايفوسلا ميعزلا مالحا اهتهباج
 ماعلا علظم يناث نوناك يف ةماعلا ةيتايفوسلا

 ىوقلا لقاعم ثيح ةيزكرملا ةنجللا لخاد .يراجلا
 نم ريبك ردق ىلع تلاز ام ةظفاحملاو ةيتامغودلا

 تارمتؤملا ماظن نا مولعملاو .ةوقلاو ريقأنلا

 ةيقب وا يتايفوسلا داحتالا يف ءاوس .ةيبزحلا

 نآلا ىتح طبترا دق .ةفيلحلا ةيكارتشالا نادلبلا
 ينعي اذهو .ةيداصتقالا ةيمنتلل ةيسمخلا ططخلاب

 ثيرتلاو راظتنالا ًايرظن فوشتايروغ ىلع ناك هنا

 رخاوا ؛بزحلل مداقلا رمتؤملا داقعنا دعوم ىتح

 رعشي يذلا يتايفوسلا ميعزلا نا ريغ .تانينامتثلا

 ةينمهالاب و .مقافتملا يداصتقالا عضولا رطاخمب

 عمتجملا ٍِق حاتفنالاو رييغتلا جهنل ةقئافلا ةيودحلا

 ديلقتلا ةدعاق نع جورخلا لضف .يتايفوسلا
 ينانثتسالا هرمتؤم ضرفو ةدئاسلا ةيتامغودلا

 ةيدقنلا ةغجارملا رمتؤم انه ةديب امك نوكينس يذلا

 .ةداحلا

 اهدم دنإ ةدجارم
 ةلودلا تاسسسؤم نوناق ىلا اليلق نآلا دعنلو

 ءوكسؤم يف ناريزح ؟9 موي ثدح اه ىلا يا .ديدجلا

 نم ءادتبا .نرق فصن لالخو خيرأتلا اذه ليبق

 دوهج لذبت مل :1511 ماع ةيكارتشالا ريونكا ةروث
 ١ ثيدحتلا ناديم يف ةبسانمو ةيقيقح
 ةبدجاتنالا ةيسيئرلا ةيتايفوسلا تاعانصلل ىنقتلاو
 ىمظعلا ةلودلا هذه نا لوقلا نكميو ةيكالهتسالاو
 داصتقال ةثيدحلا تاقلحلا يف ريطخ صقن نم وكشت
 لمجحجم ىلع اهميمعت ةلاح بايغ نمو .يرصع

 .ًايدومعوأب ًابقفا ةيحاتنالا تاعاطقلا

 ءاهددصن انيسل تارابتعال عضولا اذه ىدا دقل

 ةداسس ىلاو ًايعونو ًايمك ةيجاتنالا فلختو دوكر ىلا

 ةبدنبلا لهرتو ,نيجتنملا طاسسوا يف ةالايماللاو لسكلا
 قيقحت ىف ةيسمخلا ةطخلا لشفو .ةيداصتقالا
 ةلاح حيملت ةرهاظ عويش عم .ةررقملا اهفادها
 تدذه جئاتن نع ةقيقدلا ربغ ماقرالا قيفلتو يدرتلا

 .اهتاريثاتو ططخلا

 يتلا ةيعوضوملا ةيخيراتلا فورظلا نا بيرال
 علطم اهسيسآت ذنم ةيتايفوسلا ةلودلا اهب ترم
 ,ةيناثلا ةيملاعلا.برحلا بئارخو .نيرشعلا نرقلا
 ةيوقلا ةلودلا ءانيب مامتهالا سيركت ُِق تمضهاس

 ىدم ىلع مامتهالا اذه تلوحو .ًايوونو ايركسع
 نع ريطخ فارحنا ىلا ةقحاللا ةليوطلا تاونسلا
 ناسنالل لماشلا يكارتشالا ءانبلا ءىدايم

 ةنرظنلا ةوقو ةناكم ىلع رثا امم :مسبجلاو

 ةيكارتشالا
 ؛عراستم لكشبو :رهاظ وه امك :تلدبت دقل

 لبقتسملا نم فوختو رذح ' تايف
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 نيب يجينارنسلا لاحبسلا تاشاحتاو تاموقم

 يتايفوسلا داحتالا نيب .ةيلايربمالاو ةيكارتشالا
 نزاوت ةلاح لولح ذنم .ةيكريمالا ةدحتملا تابالولاو
 تنكمت امدعبو . تانيتسلا فصتنم يوونلا بعرلا

 اهخيراوص نم لوآلا ليجلا ضارعتسا نم وكسوم
 0 دعب اماعو تاراقلا ةرباع ةيموحهلا ةيوونلا

 يجيتارتسلا لاجسلا اذه لقث زكرم لقتنا

 ةديدملا اهجونوضتلا امن( ماه نييوشسم
 نا» فوشتابروغ لوقي .ةيسايسلا ةيطارقميدلاو
 ًاطخلا ىرنال نا وه اهبكترن دق يتلا ءاطخالا اوبسا

 رييغتلا ةسايسل بعض ناحتما ! قوشتابروغ

 -(03اانلا نولجمإلت جاتخنسإاب 09

 ةغلاب ةقدب عضو دقلو .:هب فارتعالا ديرد ال نا وا
 يف ةيعصلا عضاوملا ىلع هعياصا ةردان ةعاجشو
 حوري هدجن اذكهو .ينايفوسلا داحتالا ءانب
 يسايسلا سوماقلا ةونع انلخد نيديسور نينملكل
 ريدغتلا ةيمها ينعتو .اكيورتسريف ىلوالا .رصاعملا
 .يعامنجالا 5 ىداصتقالا نادمملا ْق ةصاخو

 يأ حاتفنالا ةيمها ينعتو .سونزالغ١٠ ةيناثلاو
 قالطاو :ةيناسنالا تاقالعلا ةطرقمد ةيمها
 قفو ةفلتحملا ةتايرخ مارتحاو سانلا تاردايم

 ةبكلملا ةلود ؛ةيكارتشالا ةلودلا ءىدابمو روكسد

 جاتنالا لئاسول ةماعلا
 ىنعي اذام ؟ قيبطتلا ناديم يف كلذ ينعي اذام

 ؟ انتارحا

 لكنحالا و ةدرةناتكدلا ءاببلا
 يئاهن دح عضو ةديدش ةطاسيب ينعي هنا

 ةنميهلا ةلخلخو .يطارقوريبلا زاهجلا ةيروتاتكدل
 يعارزلا نينادبملا يف بزحلا رداوكل ةيراكتحالا
 اذكهو .سانلا هاوفا ّمك ةسايس ءاهناو .يعانضلاو
 هذه قوقح ةلودلا تاسسؤمل ديدجلا نوناقلا رقيب
 تادلطتمل اهءاقنرا لفكبي امي اهتابحاوو تايسبسؤملا

 ةريبكو ةريغص لك عضو نم الدبو . ثيدحتلا ةسايس
 ماعلا نم ًءادتبا بجوتي :ةيزكرملا ةلودلا قتاع ىلع

 خدسرل اهسفن تاسسسسؤملا هذه ضهنت نا 64

 .ضورقلا ةسايسو .ةيرامثتسالا اهجمارب ذيفدتو
 :نتماعلا نوحا ديدحتو ؛ةئبلوالا داوملا تاحابتحاو

 اذإ ادلمع تبثدس تئثدشسس اهدنعو .ةعنصملا علسلا راعساو

 ةيقيقح هدئاف لماع ص وا س ةسسؤملا دوحو ناك

 .يتايفوسلا ينطولا داصتقالل
 تاسسؤملا نم يناثلا عونلا رياسصم نا بدرال

 عبزودتو ٠ ,دكؤملا عءافلالاب اضيا اددهم نوكيس

 .ىرخا ةيعامتجاو ةيداصتقا تاعاطق ىلغ اهنليغش

 يتايفوسلا سلجملا رقا نوناقلا اذه بناجيو

 ةينسايبسلا ةيطارقميدلا 0 رخا ًانوناق ىلعالا

 ةشقانم يف نينطاوم لا قح ىلع عيجشتلا نمضت
 نامضو .اهرارقا لبق ةينلعلا نيناوقلا تاعورشم
 فسعت نم مهتيامحو .مهل ةيسايسلا قوقحلا
 :ةيندملا مهتايرح مهتسرامم ةجيتن ةلودلا ةزهجا
 هذه ةيمها ىلع ًاريثك زكري فوشتابروغ ليئاخيم
 ةدئاس اميقو ةمئاق قئاقح اهلعج لواحيو ىوقحلا
 قالطا نا دقتعي وهو .ةنهارلا ةيتايفوسلا ةايحلا يف
 مدقتلا تالبكمل ًاكيكفت نوكي نل تايرحلا هذه
 ةوقلا لماوعل احيجرن كلذك امناو :بسحف روطتلاو
 عمتهجملا لخاد ديدجلا هجهن يف

 .يتايفوسلا

 غذا لك نسلم مق
 ىلع بسكي مل هنآي كلذ عم فارتعالا نم ديال

 نيذلا هينطاوم معدو دييأت نآلا ىتح عجسم وحن
 وا .هلْذا دب ريصم تالامتحا نم نفوحتم امإ مهدجت

 بتايبسال دئاتسلا مهتايح طمد ريبغتل نيدعتسم ريغ

 دايح ىلع :لدج رثإ البيج : الصا دوعتلا اهنم .ةدددع

 ىودج مدعب روعشلا وا ,ةيلوؤسملاو ثارتكالا مدع
 ريغ لبقتسم يف ةسوملم ريغ دوعو لباقم ةيحضتلا
 مالعالا لاجر ةسامح ظحالن كلذ سكع ىلعو .بيرق

 حئارش مومعو نيخرؤملاو نينانفلاو باتكلاو
 جهن قيمعتو دييآت يف ةيتايفوسلا ةيسنجلتنالا
 ربكالا ءزجلا نوكل ًارظنو .فوشتابروغلا ديدجتلا
 داحتالا يف ليقتلا ةيكارتشالا ةبرجتلا ثاريم نم
 صخش بجشم ىلع قلعي لازي امو ناك يتايفوسلا
 نيلاتس فيزوج

 دذه دقن رهاظم دايدزآأب يحوي روظنملا ليقتسملا

 نكلو .اهعم لماعتلا ةجهل دادتشاو ةلحرملا

 ىلا ايلمع ىعسي يذلا فوشتايروغ ليئاحيم

 ةيرظنلا يف ةينيلاتسلا اياقيو رهاظم عبمج ةرداصم

 ريبادتلا فلتحم ُِق لاحلا يه امك .قييطتلاو

 ؛اهبلا انريشا ىتلا ةديدجلا نيناوقلاو تاوطخلاو
 .ةيزكرملا ناطررس فاعضا ًايرهوج فدهتست يتلاو
 نآلا ىتح بنجت دق .ةيطارقميدلا نقحلا ةيوقتو

 باحساكل ودبيام يف رمالا كرتو اينلع اهعم حداصتلا

 .ًالوا ةيفاقتلا ماغلالا
 ةمكاحم تامدقم وديت فنك نآلا لاؤبسلاو

 امو ؟ ديدجلا قوشتابروغلا دهعلا يف ةينيلاتسلا
 ثيدحتلا ةريسمل ةيبسنلاب ةلمتحملا اهقافا يه

 ؛ ةيتايفوسلا ةطرقمدلاو
 نم تاموقملا هذه سملت لواحنس حداقلا ددعلا يف

 ةبفاقثلا ةسايسلل ةتئنئادبملا انتعياتم لالخ

 .ةنهارلا ةيتايفوسلا ةيمالعالا
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 ةيسايسلا هع 2 7 مدرلل يبدسلا ليقتسلا لوعيبري راي. ةايبث.نارتيم
 فيصلا ةيذب

 1 مهم قو هطلت ةساتسلا تفستكلا نمو

 وه مأ :مويلا , ةيسن :رقلا ةيسايسلا ةانحلا ط

 نيقيمع لاجسو شاقنل نانرلا ىدصلا
 ةسايسلا يف ةرسأل ةنوكملا فارطالا فلتخم قلطُيو
 ؟ ًايلاح لعفت اهارن امك قباسلا يف برتحت مل

 رصخل ةلواحم الا ,ةقيقحلا يف ءانلاؤسس سيل
 ةئينمو ةدتحم .ةلخادتم .ةيلومش ةلاحل يرسق

 دعب يسنرفلا عمتجملا هشيعي امل .يمتح لوحتب
 نيب نكاستلا ةغيص قالطنا نم ًارهش ةرشع سمخ
 تاعيرشتب ةنيميلا ةيبلغالا زوف بقع راسيو نيمي
 نوكي نأ نم مدعي ءيشال و ١1485. سرام / راذآ

 ام ةفرعمل ةبغرلا قايس ىف ىلوا ةظحل هتاذ لاؤسلا

 اهرطا نيبو نكاستلا ةغيص لظ يف روطت نم دجتسي
 يف ةقرو نم رثكأ ف اهدصر انلواح امك .ةضافضفلا

 .قياسلا

 ًاديج فرعنلل ؛اقح ,جاتحي يسايسلا بقارملا نا

 يتلا هذه ؛ ,ةيسنرفلا ةيسايسلا ةلاحلا هب رمت ام نع

 ال وا نوضغ الن ًافلس ةاطعم اهنآكو ًانايحا وديت

 نا نيح يف ةدودحم ةرتف الا تاجرعتملا اهيف لوطت

 رهش نم ريخالا عوبسالا نكيلو .ادحاو اعوبسا
 انرطضي نا ىلع رداق .ريخالا وينوي / ناريزح
 ديدج نم أدبنو .فرعن ام عجارن ال يك فقوتلل
 نم دحاو ضين ًاديج سيقن يك تامولعم نم تيثتنل
 نهري يذلا دلبلا لب ,ةيبرغلا ابوروا نادلب مها
 هتردق ىدمب اذكو .هريصمب زوجعلا ةراقلا ليقتسم
 تالضعلاب نيرشعلاو دحاولا نرقلا ماحتقا ىلع

 .ةلوتفملا ةيرشبلاو ةيملعلاو ةيداصتقالا
 اذه ىعسم ىلع حوضوب فوقولا لجأ نمو

 يا هاجت ًارئاح هسفن يسايسلا بقارملا دجي حومطلا

 وا ةقسنم :لمجلاو تاملكلا يه اهف : كلسي قيرط

 مساي نييمسر نيقطان هاوفا نم .كانه انه ؛ةرتعيم
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 وقفت , قطنت وأ تاعفجت 3مم كانازو و فالحل.

 تاملكلا نم ماكر وهف ًاريخاو ٠ ,دحوتمو لقتسم

 تءاح الو اعارص توح ام اهنأكف ديزلا لثم دديتت

 ةيسايس تارايتخا لوح يهتنت ال كراعمل لاح ناسسل
 تاملكلا ضعبل نا ديب .ةيعامتجأو ةيداصتقاو

 نمو . .يسنرفلا يسايسلا نازيملا ْق اريبك لقن مونلا

 نم سدلو ةعاسلا ىف وطنم يهف .لوفا : ةملك اهصخا

 بايسأب اهقاحلإ الو اهتيعجرم نم تيثتلا لهسلا
 ىلا ًادانتسا كلذ ضعبلا لواح دقل .ةرشايم
 يعانصلا جاتنالل يلكلا دومجلاب ةقطانلا تارشؤملا

 ةراجنلل ةرذنملا جئاتنلل ًاعامتإو . تاونس عيس ذدم

 ًازجع رهش دعب ارهش لجست يتلاو ,ةيجراخلا
 نع الضف اذه ,يجراخلا يراجتلا نازيملا يف اريطخ
 نا ىلغ .ىرخا ةيعامتجاو ةيداصتقا تايطعم

 ءيش لك هيلا ىزعم نا نكمي ال يداصتقالا لماعلا

 اذه ناش نم سيل ةنيفد ًابادسا ةمث نا كش نم امو

 ةيلكيهلا تابيكرتلا صخت يهف اهنع بيقنتلا لاقملا

 لعَجَي ام ىهؤ .ةريطخ :يهف مث نمو.:هلمكاب عمتكل
 ةملك ةراثا بنجت لواحت ةسايسلا تاماعزلا بلغا
 ذاختا .هنيع نآلا يف .عطتست مل ناو لوفالا عضو وا

 تحبصا اهتراثإ نأو اميس اههاجت ةالابماللا فقوم
 تاباختنالا ضوخ اهب نكمي يتلا ةحلسالا ىدحا
 .ةمداقلا ةيسائرلا

 يف ىطعم عضول يلوالا روصتلا اذه نم ًاقالطنا
 زرف ىلا ةجاح يف حبصن يبلسلا يلومشلا هميوقت
 نم أدين نا دنال سابسالا اذه ىلعو .اهيسدرتو .رومالا

 ريحي يذلا نارتيم اوسنارف سيئرلا نم ءسأرلا
 ال لكلاو :ًاضدا :ةراصتاو لب هموصخ عيمج . .ًايلاح

 دمعيس ينيعبسلا لجرلا اذه ناك ناام .دعم فرعي

 يفتكيس ما ةيناث ةيسائر ةرتفل هحيشرت ديدجت ىلا
 .ةدحاو ةكمحب حيراتلا نم

 ةسمخ دعي اذ وه اهف ٠ ًاعقوتم ناك ام لكل ًافالخو

 بصنمل ظفحي نكاستلا ةيرجتل هلوبق نم ارهش رشع

 ىلع هّلظ دمن هارثو .هتمرح ةيروهمجلا ةسائر

 تقولا يف ًايئانو هتبيه اهيلع ًاضراف اهسفن ةموكحلا

 اذلو :ةيمويلا ةايسلا فسافس ىف لخدتلا نع .هسفن

 همدقت يأرلا تاعالطتسا بلغا تداك نا بح ١

 :بجع الو :كلذ ىف بغر نا ةسائرلل ًازئاف ًاحشرم
 ةرظن ءانثتسا نودبو .عيمجلا هيلا رظني نا .كلذك
 قالطا ىلع ؤرجي نمو ,مكحلا عقوم لغشي نم
 يسايسلا نمزلاو خيراتلا ةهجاومو .ةردابملا
 نا اهعسوب يخلا ةملكلا ح رطب يسنرفلا يراضحلاو

 .اهلمكاب ةرتف غمدت
 نم ريخالا عوبسالا يف اهب ماق يتلا ةرايزلا يفو

 ميلقا ىلا )١19817/5/517( وينو / ناريزح
 ,ع وومجلا ماما :هدحو ناك (روهاك) ٍيدئامرونلا

 ,رودصلا نونكم يف امب حاصفالل ًاثيرجو ًارداق

 داتا نات لاه واع ام رجلا اقورتي ةسلبلا ميدقتو

 ام نأ نع :نا يف ءلؤاستلاو حاصفالا ؛ هفيزن ىلع
 ةمزالا سيل نهارلا تقولا ىف اسنرف هشيعت
 نييوتسملا ىف بعاصملا مكارت الو :ةيداصتقالا
 هنكلو :اهفاريج ىلا سايقلاب ؛يعامتجالاو يساينسلا
 الو يمتحلا ريصملاب وه امو .هبلا ريشي ام وا لوفالا
 رئاصملا نم ريثك رهق ناكمالاب ماد ام لزنملا ردقلا
 ا» : ةيسانملا هذه ىف نارتيم لوقب ,ةبعصلا
 اعاضوا كلاته نا :ةنسلالا ضعب ىلع لوفا ةملك ددرت
 ىلع بطتلا كتاناكفالا انيكوفلاو :ةينردتك يرخآو ةيبج

 لكو ملاعلا صلقت دقل :اهيف دجوت يتلا بعاصملا
 ىلع نورصي نيذلاو :ىفتخت دودحلاو ءرجفنت بوعشلا
 .ندمتملا ملاعلا ةكرحل خوضرلل نورطضيس اهقالغا
 مهاوق لماكب لوخدلل اودعتسي نا نييسنرفلا ىلع اذلو
 .«دهعلا آ[نهىا

 يبسرفلا سيئرلا ناسل ىلع درت ذإ تارابعلا دذه
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 ىلع فشتست نا ىلا جاتحت تاينمت اهنا ول امك ردبت

 ةصاخبو ءاهيف جردنت يتلا قافآلاو اهتاقلطنم ءوض
 ال ةيروهمج سيئرب فيلالا يجيتارتسالا قفالا
 ١5917 ةنس قفا ؛ةيزيفنتلا ةطلسلا مامز ىلع ضيقب
 تاجتنم نبي لماكلاب ةحوتفم دودحلا حيصتس نيح

 نلو «ةيبوروألا ةيداصتقالا ةعومجملا عئاضبو
 نكمي فيك نكل .لضفالل الا .عويذلاو ءاقبلا نوكي
 حومطلا نبب ةقدقحلاو مهولا نيب ةفاسملا صيلقت

 ميكحلا تارابعب ةباجالا نارتيُم راتخي ؟؟ ناكسالاو
 تارايتخا ةطساوب لضانن نا انيلع» : الئاق مكاحلاو
 امود حمست ىتلا» تارايتخالا «ةيقيقح ةيسايس

 تاعمتجملاو ةزواجتملا تاعمتجملا نيب لاجآلا يف بيرقتلاب
 ةلادعلاو ةيفختملا ملاظسما نين .ءاتملل ةلباقلا

 نم .هيزيلالا ليزن دنع .دبال كلذ غولبلو«ةدوشنملا
 نم دبالو .ةلودلا رودل نيعم موهفم ىلع ظافحلا
 دكؤي ؛دالبلا نيناوقب لخت ال يتلا ةرجهلا لوبق
 يلاثم زارط الو ,يجذومن يسنرف دجوي ال هنا» : نارتيم
 يف ةقثلا كلتمنلو .فوخلا يف شيعن ال نا انيلع (...) هل
 .«انيسفنتا

 اهقدا امو ؛تارابعلا هذه ف هنع توكسملا رثكأ ام
 نكلو .اهيمار فرعت ةيمرلاو .تبوص يتلا 0

 ةظاسيب هنأل لاجسلا قطنم ضفري ميكحلا ن
 :ًانلعم ًاحشرم نوكد نا 0 ا

 نا :ةيروهمجلل سيئرك .هرود نأب يعي وهف اذلو
 ريصملا ةهجاومل لنكتلا لحأ نم عيمجلا دشحي

 يف ضوخلاو ءلويذلا رج نيرخآلا ىلعو .يخيراتلا
 اهتاهجاوو ليصافتلا يه امك رثك مهو .ليصافتلا
 نوقلطي ءالؤهو موصخو هل راصنا نيب .اهتهجاومو
 .ةيمومعلا ةحاسلا ىف رانلا

 ( 8510) ةعغاذا تفاضضتسسا 1917/5/7 يف
 لينويل نم الك ,ةيبعشلا طاسوالا ىف ًاديج ةعومسملا

 ناجو .يكارتشالا بزحل ماعلا نيمالا ,نابسوج
 بزحب فوصوملا ةينطولا ةهبجلا ميعز .نيبول يرام
 - ةيفاحصلا ةعجارملا هذه ُِق .فرطتملا نيمدلا

 ةرشانمو ,ةمدقملا ىلا لوفا ةملك ترفق ةيبينايتسلا

 لوفا نا» : يتآلاب همصخ هجو يف نابسوج ىقلا
 ,انا اما ؛نيدول ديسلل يراجتلا ديصرلا وه اسئرف

 نم الا سيل لوفا دوحون دقتعا الف نايسوح لوقت

 ناف» ةهرحهلا صوصخميو . .فرطتملا نيمدلا ماهوا

 نماثلا نرقلا ذنم ةرحملل ادلب ًايديلقت دعت اسئرف

 برحلل ماعلا نيمالا باطخ ناف زاجيايو .ءرشع

 احملم لظ ام طسبيو قطني لق وا ليحي يكارتشالا

 ةلدالا ىلع ًادكؤم يكارتشالا سدئرلا باطخ ِق هنلا

 رشنل ةسئايلا تالواحملا ةهحاوم يف هنا : ةيلاخلا

 ةهبجلا ميعز جهن مئالي لوفالاب ساسحإو موهفم
 مسفقل لوح فافتلالا ناف هططخو ةئنطولا

 .حالس ىضما رهظي ةيطارقميدلا
 مقر ةينويزفلتلا ةانقلا تفاضتسا هسفن مويلا يف

 ءارزولا سيئر ةريهظلا ةرتفل ةيرابخالا اهترشن يف ١
 :ةدحاو ةفوزعملا نوكت نا بجع نمو ؛كاريش كاج
 ريهشلا عيذملا ماما ادب كاريش كاج نكل .لوفالا

 ددلاقم ىلع ةرطيسلا ناعهتسا دقو «يىروروم فيدأ»

 يلاتلابو :.فوفصلا نم نياحراخلا بذدأو روماألا

 وهف اذلو . لبيقتسملاو رضاحلا يف ةقثلا داعتسا

 طقف .الزانتم اسنرفل لمتحملا لوفالا ةركف ضفري

 اهرثكأو .«تابوعصلا»٠ هيف دوست عضو دوجول

 ف حورطم «نارتيم ناش يسايسلا هروصتو .يضرع
 امك دحا ىلع ىفخي ال قراف عم اذنكل 5 ةنس قفأ

 سيراب ةدمع نا لجأ .هءافخا هسفن وه لواحب ال

 نكمأ اذإ نكلو ,لوفالا بنجتو .اهتابوعص ىلع
 فلاخت هرشاب يذلا يشامسلاو يداصتقالا جمانربلل

 لبقتسملاو رضاحلا يف هرظن ههجو لكل  نكاستلا
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 لصاوتي نا :نوينيتام رصق ىلا هتدوع ذنم .نيميلا
 يطخت يا .هادم غولبل ةصرفلا هماما تحيتا نإو
 الب ةطلسلا لامكتساو ةيلاقتنالا نكاستلا ةرتف
 ةرابغب .ةيسائرلا تاياختنالا يف زوفلا ققحتب عزانم
 ةدوعو فلاحتلا اذهل صوكن يا ناف ىرخا

 ةلاحم ال يدؤيس ةيزيفنتلا ةطلسلا ىلا ننيكارتشالا

 هنع توكسملا وه اذه .لوفالا ىلا ءروذحملا ىلا
 ةلمحلا نا املاط كاريش هب قطني ال يذلا

 اههجو يف لقالا ىلع ,.دعب حتتفت مل ةيباختنالا
 ةيسايس تايقالخأي طورشم هنا املاطو ؛يمسرلا
 .اهتايضتقمو نكاستلا

 اذلو .ءيش يف نكاستلا هينعي الف راب نومير اما
 ينويزفلتلا جمانربلا ِق هئارآو هماكحأل نانغلا قلطا

 نأ نادفاحصلا هيرجي يذلا ةيناثلا ةانقلل يرهشلا

 قياسلا ءارزولا سيئر .نويغيس كولو ريلك ناس
 دوجو نع ثدحتلا ًارثؤم لوفالا ةركف هرودب ضفري
 نويسنرفلا هيف رهظي ماع ةثراك وج هبشيام»
 ,ريخأتلا» ةغيص ًاحراطو «نيكبترمو نيقلق ,نيئاتسم
 يف دوعي ريخأت وهو .نيدايملا نم ديدعلا باصا يذلا

 ةرماغملاو ةلتخملا ةسايسلاب هامس ام ىلا راب رظن
 لاجم الو .141/7 ىلا 158١ نم نارتيم اهداق ىتلا

 ةيبلغالا ةموكح يف هئافلحي قفرلل راب نومير دنع
 .هماهس نم ريثك مهتباصا نيذلا

 ناسللا كلمو .دبلا ءلم .ةديدع ؛ىرخا ةلثمأو...

 دهشملا رثكا ةعاصنب انل روصت نا ىلع ةرداق
 عيمتجملا ةيعارصو ةيوبحو طاشنل محضتملا

 نا انيلع انهو .ةنهارلا ةرتفلا يف يسنرفلا يسايسلا

 ىلع دري ادق بارغتسا نم َهْرَج وه رخآ الاؤس حرطن
 مضح يف ًامئاد عمتجملا اذه نكلو : هدافمو رطاخلا

 يرجي ام يف ةراثا وا ةبارغ يآف ,يسايسلا هطاشن

 نا معزنو .ةراثالا لك اهنا معن نحن ؟ اديدحت .نآلا
 نا نوكردي نيهجاومو نيهجاوم عمتجملا اذه فارطا
 ةرتف نم ةريدعلا صالختسال ايسانم تاب تقولا

 ةيسايس ةفسلف ةرولبلو .ءاهتنالا ىلع كشوت نكاسن
 يتلا ةيباختنالا ةلمحلل هجوملاو رطؤملا نوكت
 مداقلا فيرخلا علطم يف نويسنرفلا اهيف طرخنيس
 لك ناف مث نمو .اهتاراعشو اهتاياطخب مهرمغتو
 ترمشدملا هاوقو يلوالا هدادعتسا رهظد .مويلا : فرط

 نيب ينمض ؤطاوت دجوبي امناكو ,ديعصلا اذه ُِق

 حرط ىلع :تارايتخالا براصت مغر ,عيمجلا
 قفآ يف كرحتلاو اسنرفل يخيراتلا ريصملا عوضوم

 يف ةيسايسلا قئارحلا لاعشال ابنجت يجينارتسا
 ,بيرقلا دغلل اهليجأتو :ةيرورضلا ةلطعلا فيص
 ةكرعملاف .ريفنلا لوا قالطا نم كلذ لبق سأب ال نكل
 ,فوفصلا لك لخادو ,؛ةداوه الب :ةيراض نوكتس

 نا اهرذن نا كش نم امو .قيرف يا ينثتسن نلو
 نم فوختلا وا ؛لوفالا» ةظفل مايالا هذه تقنتعا
 ةيليقتسم ةيؤر ةئأب نهكتلا نم ًاديعبو تيرعتلا

 هلكابهو هرطأو يسنرفقلا عمتجملا ينعت اهنا دقتعن

 عمتجملا اذه نا معزن نا انعسوب .ىلوالا ةجردلاب
 ام يه هدهاشمو 'يقيقح قرط قرتفم يف ًاقح فقي

 . .اعابت .اعابت ءادح ابدرق اهارنيس

 ي واوزلا ناميلس
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 يدعسلا ديعس .د / نيلرب
  ةيسنرفلا لزغلا تاقالع ىف ثدحي ام هلا

 زفتسي ىرخاو ةرتف نيب ةيداحتالا ةيناملالا ظ دق
 ةيدوروألا ةيجيتارتسلا للحم تاماسنشلا |

 مهوتلا وا أطخلا نم سيلو .ديدشلا مههابتنإو
 يف ثدحي امل ةتفلملاو ةعراستملا ةعيبطلا ةظحالم
 عون روطتو تاونسلا رورم عم ناديملا اذه

 .نوب و سيراب نيب تاقالعلا
 يف لوك تومليه يحيسملا راشتسملا حرتقا ارخؤم
 - ةيسنرف ةيركسع ةدحو ليدكشت ةرهاظ ةسامح

 نارتيم اوسنارف يكارتشالا سيئرلا .ةكرتشم ةيناملا
 هسفن ىآر هنكلو ءاعتمم» ىناملالا حارتقالا دحو

 ةسايسلا يف ةيسنرفلا تباوكتلا ديكأتل ارطضم
 لكشت يذلا يسلطالا فلح ديعص ىلعو ٠ .ةيبوروالا

 امددب .امسيئر اينوروا اقدنب هنف ةينداحتالا ايناملا

 نم يل وغندلا دهعلا ذنم تيحسنا دق اسنرف تناك

 ىلع هسفن تقولا يف تقبأ و .ةكرتشملا هتدايق ةيوضع
 اهل نمؤتو ظفحت هعم ةيقيسنتو ةيتحت تاطابترا
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 قبس دقل .ًايلك اديدج سيل لوك هلاق ام
 لتم ةغادص تدمش تومليه يكارتشالا رايشتسملل

 راكسبح قياسلا يسنرفلا سيسمئرلا ىلع حارتقالا اده

 سيسراب بمحرت اضيا يقفل دق ناكو .ناتسيد

 تمعطق ءانثذالا هذه فد هناذ تقولا ِق اهتاظفحتو

 نا ذإ :قرولا ىلع ًاديعب ًاطوش تاحارتقالا ةريسم

 ةركف نوركذتي اولاز ام ةيبوروالا ةسايسلا يللحم
 ةيلاردفنوك ليكشتب سويباف يسنرفلا ءارزولا سيئر
 ريهشلا هتموكح حارتقاو ,:ةيداحتا ةيناملا - ةينسئرف

 يكل ةيسنرفلا ةيميلقالا ةيوونلا ةلظملا عيسوتب
 .ةيداحتالا ايناملا ىضارا لمشت

 دعب مل ةريثك تارذابمو تاحارتقاو تاروصت
 علطم ذنم تلدوبت اهدادعن وا اهؤاصحا ناكمالاب

 الو .نيارلاو هيزيلالا يتموكح نيب تانينامثلا
 ةيناملالا  ةيسنرفلا تاقالعلا ىوتسم كلذ سكعي
 هزهب لاقتنالا يف ةبغرلا امنإو .بسحف زاتمملا
 .ىقرا ٍيعون ى وتسم ىلا تاقالعلا

 وقحت ققحتي مل اذه لك نم اًئيش نا كلذ عم ظحالملا

 صضهجت يتلا ليقارعلا ةيؤر بعصلا نم سيلو
 نا لوقلا نكمي ليقارعلا هذه لواتت دنعو .عئاقولا

 ةيناملالا  ةيسنرفلا ةيجيتارتسلا فادهالا نيابت

 يعونلا ءاقترالا تالواحم باعيتنسا نود لوحي
 نوب ةموكحف .امهنيب ةمئاقلا ةيئانثلا تاقالعلاب

 ىلا ديدجلا يسنرفلا رويعلا رسج نوكت نأل ىعسنت
 .ةيكربمالا ةماعزلا ةلظم ىلا يلاتلابو ءوتانلا فلح
 يناملالا لقثلا باطقتسا ىلا سيراب ىعست امنيب

 اهتسايسل لاعف سيسأتل هنم دبال طريشك
 .ابوروا يف ةيسنرفلا ةماعزلا نيماتل يا :ةيبوروالا
 ةيداحتالا ةمصاعلا فواخمب مدطصي رمألا اذه نكل

 اهتاقالع ةلخلخ يف هيلع ةيترتملا تالامتحالا ءازإ
 .ةيكريمالا ةدحتملا تايالولا عم ةتباثلا ةيجيتارتسلا

 ةيديلقتلا ةيركسعلا ةوقلا ىلا جاتحت اسنرف
 ةيداحتالا ايناملا امهقلخت نيذللا ىفارغجلا زجاحلاو

 .وسراو فلح نادلب عم يا .يكارتشالا قرعشلا عم
 ةيمدلقالا ةيوونلا اسئنرف ةلظم ىلا جاتحت عقلا

 مهافتلا تالامتحا ةهجاومل ىلاحلا اهعضاوت ىلع
 يتايفوسلا داحتالا نييمظعلا نيتلودلا نيب يوونلا
 لكشت ةقيقحلا هذه .ةبكربمالا ةدحتملا تايالولاو

 .تارداسملاو راكفالا نم ديدعلا ةدالول ًايصخ امحر

 نود لوحي ةيجيتارتسلا فادهالا نيابت نا ريغ
 ةليلق تسيل ىرخا تالكشم ةمثف .ىعقاولا اهومن
 فرشتس يتلا ةدايقلا عون التم اهنيب نم «:نأشلا

 ,ةكرتشم ةيناملا - ةيسنرف ةدحو ليكشت ةيلمع ىلع
 ءاهدارفا نيد مهافتلا ةغلو .حلستلا ماظنو عونو

 فلحو ةيناملالا تاوقلا نيب ةقالعلا ةعيبطو

 نيارلا دالب تاوق عيمج ربتعي يذلا يسلطالا
 يسبايسويجلاو يميظنتلا هراطا يف ةجمدشنم
 ةدحو ما ةيزمر ةدحو نوكتس لهو .ينايلمعلا
 .ةلاعف ةيركسع

 ضرالا لومشل اهذادعتسا اسنرف تنلعا امدنع

 ترهظ .ةيميلقالا ةيوونلا اهتلظمب ةيبرغلا ةيناملالا
 رقم نوكيس نبدأ : اهزردا نم كاذنا ةلئامم تالكشم
 يضارالا ىلع ظبارملا يي يسنرفلا يوونلا حالسلا مامص

 سيراب نا .همادختسا ةيلآ نوكتس فيكو ,ةيناملالا
 ريغ .ةيملاع ةيوون ةوق ثلاث اهسفن ريتعت ينلا
 نع يلختلل .ةفورعم تاباسحلو ؛كش نود ةدعتسم
 سمالا ودعل يوونلا اهرارق نم يقيقحو مساح ءْرِح
 يتلا راكفالا نكل .ةيداحتالا ايناملا مويلا فيلحو
 قيسنتلا ةيناكمأي تلاق يتلاو .اهنيح ترشتنا
 ةيحجرا تززع ؛ةيوونلا دجلا تالاح يف كرتشملا
 تاحرتقملا لوبقو نيقرطلا نيب مهافتلا ةلاح
 :ةكرتشملا ةيركسعلا ةدحولا لوح ةميدقلا ةديدجلا
 ىتحو .ةكرتشملا ةيركسعلا مولعلا ةيميداكأو
 .ةديتعلا ةنلاردفنوكلا

 ةسيبخ تاحرتقملا نم ريثكلا ءاقب لوح انلق امكو
 نم ثدحي ام ةعباتم ةيمهاب لوقلا عيطتسن ؛قرولا
  ةيسنرفلا تاقالعلا ىف ديدج زارطو . دعاصتم لزغ

 اهدنعو .يركسعلا ديعصلا ىلع ةصاخ .ةيناملالا
 يف رزجلاو دملا تالداعم عم كلذ لك طبر نكمي

 ثحبلا يفو .ةيكريمالا ةيتايفوسلا تاقالعلا
 ةيناثلا ةيمللعلا برحلا ةياهن ذنم لصأتملا يناملالا
 سيراب يف ةتباث مدق عضول ةنكمم ةقيرط لضضفا نع
 .نطنشاو يف اتابث رثكا ىرخاو
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 تايالولا يف ةيدوهيلا تامظنملا حجنت مل
 ابوروا لود ضعب يفو ةيكريمالا ةدحتملا
 يناثلا سلوب انحوي ابابلا ينثت يف :ةيبرغلا

 يف .حياه دلاف تروك يواسمنلا سيئرلا لابقتسا نع

 وينوي / ناريزح رهش نم نيرشعلاو سماخلا
 تعس اهءانثاو .ةلدلق مامأب ةرايزلا ليقف .ىضاملا

 ةيبرغلا لودلا ضعب يف ةيدوهبلا تامظنملا تادايق
 حياه دلاف ةرايز ءاغلال ناكدتافلا ىلع ريثانلا ىلا

 ىلا لحد امدنع اهتورذ ةلمحلا تغليو .ةيمسرلا

 نه :يتويهصلا نايعلا يف :نيلوؤسملا ئضعنب ةينخلا
 .ةرهاظلا ةظاظفلاب مستت تاحيرضتب ءالدالا لالخ

 ناكيتافلا ىلا مياهدلاف ةرابز نا نع تثدحت امدنع
 عيمج يف دوهيلا ىلع. يبلسلا اهريثأت اهل نوكيس
 | :ملاعلا ءاحنا

 مياهدلافو ابابلا رخآلا اههجو ةلمحلل
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 ناددتاالا نان 'لن مينريبلا طربا

 جيحضلاب تفصتا ينحلا ةلمحلا فلنتخت ملو

 مياه دلاق اههجاو دق ناك يتلا ةلمحلا نع خارصلاو

 ىلع ريثأتلل ةلواحم يف ةيسائرلا تاباختنالا ءانثا
 باختنا نع ىلختلا ىلا هعفدو ي واسمنلا بعشلا

 .ددالبل ًاسيئر ةدحتملا حمالل قباسلا ماعلا نيمالا
 يف ةيسائرلا تاباختنالا نم مياهدلاف جرخ املثمو
 ناكيتافلا ةياوب نم اضيا جرخ ٠ ,ارصتنم ابسمنلا

 مالسلا لجأ نم هيعس يف مياهدلاف رود ردقي يذلا
 .ةدحتملا ممالل ماع نيمأك هتيالو ةرتف نابإ يملاعلا
 ةلزعلا ناردج يواسمنلا سيئرلا رسكو
 لتو ةيدوهبلا تاملخنملا تلواح يتلا ةيساموليدلا

 رود بعل نم هعنمل ًاديهمت هلوح نم اهتماقا بيبا
 ىتلا رارقتسالا ةكرح فو ةيلودلا تاقالعلا يف لبقم
 ةلودك هب اسمنلا زيمتت ام مكحب . اهبلا حلاعلا ةهجتن

 نم اددع نا نويقارملا ظحال دقو .ةدباحم ةيبورؤا

 نع اوبيغت دق ةيبرغلاو ةيبوروالا لودلا ءارفس
 سيثرلل يناثلا سلوب انحوي ابابلا لابقتسا ةظحل
 ضعب هيف ىلدا يذلا تقؤولا ِق .يواسمنلا

 لالتحا ىلا نينحماطلا نييبوروالا نيسسايسلا

 .ةيروهمجلا ةسائر) مهدالب يف ىنوالا بصاملا
 تالؤاست اهيف نودبي تايحرصتب (ةموكحلا ةسائر
 .يواسمنلا سيئرلا ناكيتافلا لابقتسا يئاعم لوح
 رهاظت .ةليلق تاعاسب .مياهدلاف لوصو لبقو
 ةحاس يف :نييكريمالاو نييلاطيالا دوهيلا نم تارشع
 ,ةيمسرلا ةرايزلا ىلع نوضرتعي .ناكيتافلا
 يف: .«مرجم» .«باذك» : اهيلع بتك تاطفاي نوعفريو
 ةقيقحلا نكل .«مياهدلاف مودلاو :هيشونيب قباسلا
 ,ةعوفرملا تارابعلا ف سيل مياهدلاف نم فقوملا نا
 نويقنملاف .طسوالا قرشلا ةمزا نم هفقوم ف يه امنا
 بكترا هنا اوفشتكي مل يواسمنلا سيئرلا يضام يف
 ةيملاعلا برحلا نابإ ةدحاو ةميرج يف كراش وا
 يف تاماعزلاو ةيدوهيلا تامظنملا نا ريغ .ةيناثلا
 يواسمنلا سيئرلل رفغت مل ينويهصلا نايكلا
 رساب ةينيطسلفلا ريرحتلا ةمظنم سيئر هتوعد
 ١910| ماع ىف ةدحتملا ممالا تاسلج روضح تافرع
 ةمظنملل ماعلا نيمالا بصنم مياهدلاف يلوت نابإ
 ةحودزم ةلمح يه ٠ .مياهدلاق دض ةلمحلاف .ةئلودلا

 لوقي امك دحاو رجحب نيروفصع ةياصا تفدهتسا

 يذلا ناكيتافلا ايناثو مياهدلاف.الوا .يبعشلا لثملا

 ىتش نم ةيوق ةيدوهي طوغض ىلا ضرعت دق ناك
 ملام وهو .«ليئارسا» ةلودب فارنعالل ملاعلا ءاجرا
 نأ ةيدوهبلا تامظنملا دقتعتو .نآلا ىتح لصحب

 .ينويهصلا نايكلاب ناكيتافلا نم قارتعالا عازتنا
 ل ًايخيرات ًاراصتنا لكشب .تاذلاب ةلحرملا هذه يف
 ءاعدالاو سدقلا لالتحا لظ يف ,«يدوملتلا ثارتلا»
 اذه ىف .رظنلل تفلمو !! ةيدبالا دوهبلا ةمصاع اهنأم

 تلواح امدنع اهدودح تزواجن ةلمحلا نا .لاجملا

 ضعب تجردتسا امدنعو ءاهسفن ايلاطيا ىلع ريثأتلا
 تاذ تاحيرصتب ءالدالا ىلا ابوروا يف نييسايسلا
 !ةيدوهيلاو ةيحيسملا نيتنايدلا نيب راوحلاب ةقالع
 دقو ءابوروا يف اهتيمها اهلو ةساسح ةلأسم هذهو
 تددهت املك هنآ ذإ ًاريطخ ّىنحنم ذخأت تأدب
 تالمح تعستا املك وا :ينودهصلا نابكلا حلاصم

 رض بيبا لت اهتبكترا يتلا مئارجلا دض داقتنالا
 يضارالا ٍِق ًايموي اهتكترت يتلاو .نيسطسلفلا

 قف ةيدوهبلا تامظنملا تعفدنا املك ,ةلتحملا ةيبرعلا

 وا :ةيزانلا روبقلا شبن هاجتا يف .يبرغلا ملاعلا
 در دصقب .ديعب ضامل ةيروص مكاحم يف ةكراشملا
 ةعاشب قوفت ىذلا رصاعملا رضاحلا قوف ءاطغلا
  .نويزانلا هبكترا ام ةعاشب همئارج

 تامظنملا اهل تضرعت يتلا ةمدصلا دعبو
 ناكيتافلا لابقتسا لالخ نم .ملاعلا يف ةيدوهبلا
 ريغ ةرثخف راظتنالا يغبني .يواسمنلا سيئرلا
 ام ديعص ىلع ثدحيس امو ثدح ام نابدتل ةريصق

 نال. ؛:«يدوجهيلا - يحيسملا راوحلا» بت ىمسب
 امهنم لك ىمر .ةيدوهيلا فارظالاو ناكدتافلا
 .هابملا رئاود تكرحتف .راوحلا ةكرب يق ةريبك ةرخصب
 ٍِق اتهاضصو انداه مياه دلاف ىضم يذلا تقولا يف

 .ىرخا تارايز هاجتا

 موف ومو ةومت 1 511 ددعلا  ةيبرغلا ةعيلطلا



 ةيضارملا تحت ةرافع
 يرلاغ رييب

 .تنافلا ناربزح 1١9 نيشثثالا ءاسم ذنخم

 ,.ةطرشلاو كردلا .ىوصقلا ةيباقرلا ْ

 .ةرطخلا ةعيرسلا تامهملا لاجر نم مهضعبو |
 نا مهل نيبت ام ناعرس نكلو .ةيناريالا  ةيسنرفلا | ىلا نوعجريو .تايوهلا نم نوققحتيو :ةرافسا يع ٍ 010 :تاد ! رغم " ةققتات 7 00 / ىلا جراخلاو لخادلا نويوجتسيو .نوبقاري |

 هنأ ام ةقيرطب ملع هنأو ءاسنرف رداغي مل يجدروغ | يف ؛يناثلا لجرلا» باوجتسا ةيبساسالا مهتمهم
 .تيثتلل يزكرملا لجسلا |

 يسنرفلا ءاضقلا هنع ثحبي يذلا يجدروغ ةرافسلا |
 سيراب تألم يتلا ةيباهرالا تايلمعلا يف دهاشك [
 .1985 ماع مدلاب |

 دقو .يسامولبدلا كلسلا يف الجسم يجدروغ سيل
 تايسنج نم مهيلع ضبق نم دادع يف همسا درو |
 ناريزح نم ثلاثلا يف .ةيطسوا قرشو ةيبرغم |

 يضاملا
 ىلا هئامتنا ةمهتي لقتعملا رجاهم دمحمب ةديطو

 نارهطل ةيلاوم ةيباهرا ةباصع |
 | ينيمخل ًاصاخ ًابيبط ناك يذلا .هوبا لوقي

 .فينج ىلا رداغ هنبا نا ,وتاشول لفون يف ناك امدنع |
 أ هنأو ؛اسئرف كرتي مل هنا تتبثا تاقيقحتلا .نكلو أ
 .ةيناردالا ةرافسسلا ف مدقم !

 أ رس سيئر نعلو هدسكؤت ماو يتلا (ةيسرشفلا | ١ | ةيجراخلا ةرازو) هيسرود هيكلا فنت مل

 ,هيبا ريغ اودجي مل هتيب باب اوقرط نيح ةطرشلا ١ تحت (اذيي عراش) سيراب يف ناريا ةرافسو

 | ةقالع ىلع يجدروغ ناكو .ةيئاضق ةباناب .

 0 صمم و سمسم

 ءىباخم نع اوفشكو .اولقتعا نيذلا صاخشالا
 مهءارو نارا نا اوتيثا .,ةحلسالاو تارجفتملا

 ديدهت نم مايا ةرشع دعب ناريزح نم ثلاشلا
 مل اذإ اهلك اسنرف يف راح فيصي 05008 ةمظنم

 ةعبس ىلع ضيق .نيلقتعملا نييباهرالا حارس قلطي
 .ديدهتلا لئاسر بتاك ىلا دتهت مل ثحابملا نكلو | .يناريالا باهرالاب ةقالع مهل نمم ًاصخش نيسمخو

 :رتتتسوم - نيلمرك عراش يف تيبلا لضأ ةبتكم
 .باهرالاب ايهلع نيفرشملا ةقالع توبث دعب تقلغا
 .هللا لضف دمحم خيشلا وخأف اهسيئر اما

 ةداهش ىلا عامتسالل ةثلاث ةيئاضق ةبانأ تردص
 نكلو ..ةيقرشملا طاسوالاب هتفرعهملا يجدروغ

 ةطرشلل ليخ دقو .فينج ىلا رفاس هنبا نا لاق يذلا '
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 يجدرومغ ىلا رعوت نا تءاش ةيسنرف تاطملس ةمث نا
 تاقالعلا يف ةديدج ةمزا قلخت ال ىتح رفسلاب

 ةرافسلا ىلا اجلف .ةداهشلل :ةلادعلل بولطم
 هتضفر .رخآ ءاعدتسا ءاضقلا هجو كلذل .ةيناربالا
 ىلا ةيسنرقلا تاطلسلا ترطضاف .ةيناردالا ةرافسلا |
 .ةرافسلا قيوطتي رمآ رادصا |

 يروج ماعلا '

 ١ ةيجراخلا ريزو نلعا هيسرود هيكلا يف ةفاحصلا
 | نيرشعلاو سماخلا يف لبقتسا نومير رانرب  ناج
 ,ةيناربالا ةيساموليدلا ةثعملا سمئر .ناريزح نم '

 ْ يجدروغ ديحو نا ىلع هعلطبل .يدادح اضر املغ

 | لوؤسملا نكلو .ةيئاضق ةيبانا هقحب تردص

 .هنع تامولعم ةيأ ءاطعا ضفر يناريالا
 | مئاقلا ىدل مجرتم هنا ةرهاظلا يجدروغ ةفيظو |[
 ا وهف .اديقعت رثكأ هلمع نكلو .يتاربالا لامعالاب ١

 ا نم ديدعلا عم تالص هلو .ةماحلا تاقالعلاب فلكم '

 .ةيبوروراو ةيسنرفلا ةيسايسلا طاسوأالا
 | نا ةيسنرفلا ةيمسرلا ةزهجالا تامولعم

 أ( وهو .ةرافسلا يف ءيقيقحلا لوؤسملا» وه يجدروغ
 أ دمحم ةصاخو .باهرالا تاكبش ىلع ىشابملا فرشملا

 .نييكريمالا عم اهفقوم نسحت يلاتلابو ,مهيفطتخم ١ ءاضعا ضعبو .ينانبل لصأ نم يسنرفلا ءرجاهم |
 ١ تايلمعب مايقلاو .تارجفتملا ةزايحب ةمهنملا ةكيشلا َ

 .بيرهتو باهرا
 «ويلبد مأ يب» ةرايس تدجحو يجدروغ ٍتاَنِف ْق

 .يضاملا لولبأ ُْق ايئاملا نم رحاهم اهارثشا يذلا ا

 .يتات عمجم ىلع ةرجفتملا تيقلأ اهنمو '
 | نكلو ,باهرالا تاكبشب اهتقالع ركنت ناريا تناك

 ١94.9 نومت 5 - ”١ا/ ددعلا  ةيبرعلا ةعيلطلا 5

 ىلع نييناريالا ماغرا ىلع ةمزاع اسنرف نا ودب

١ 

 ةيروس ةكرفم ضوخت لمأ
 كسيف تربور

 9 .ةبيرغلا توريب يف ةعيشلا دض ةعيشلا
 ,ةيبونجلا ةيحاضلا يف ةعيشلا نيب ةيركسعلاو

 حيلست قشمد لواحت .نئاهرلا ةداعتسا لجأ نمو
 عيطتست نا لمأ ىلع :.ديدج نم اهميلذنتو لمأ

 يفادهللا ترحي يلقاقم نم تاثم عبضب لع ةرطضسلا
 .نويروسلا اهلخدي مل ةقطنم

 لمأت .,ةعلطم رداصم بسح .ةقيرطلا هذهب

 يدبأ نم نتاتفرلا ضعس هجعتست: نا: ةيروس

 ينلا ناردا عم اهتاقالع ىلع ضرحت هتاذ تقولا يفو

 .ًاناجم طفن نط نويلمب اهدوزت
 زلراشت يكربمالا يفاحصلا نا نويروسلا دقتعي

 ٍْق نآلا دوحوم ؛:يعازوالا قف فطتخا يذلا ,سالغ

 .ةيبوذجلا ةيحاضلا
 نم رثكا لبق افطتخا  نئاهرلا نم نينثا نكلو

 | اهضوخت برحل يروسلا ماظنلا ططخي

 ْ ةيساييسلا جئاتنلا نيخست نم ًافوخف |[

 3و ةيلمع رخآ .نئاهرلا فاطتخا |
 تسيل يهف : ةلالد تاذ - سالغ زلراشت يكربمالا
 يشيوشت لماع كلذك يه لب .بسحف برغلل ايدحت |
 .ةدقعملا ةيروسلا  ةيناريالا تاقالعلا يف

 اما .امهتمكاحمل نارهظ ىلا القن امهنا لاقن  نيتنس !
 .ابنلا اذه بذكتف قشمد |

 داهحلا ةكرح سيئر ريتعي يذلا ةينغم داصع

 | يف نييكربما فطتخا ناك :نارهطل ةئلامملا يمالسالا |
 .ودبي ام ىلع .نييروسلا عم نواعتلاب تثاقلا عيبرلا |
 يخأ عم .نارهط يف .ءابنالا لوقت امك .نآلا وهو |
 فاطتخاب هماهتال ادناملا ف لقتعملا هدامح يلع دمحم '
 ةقالع ىلع ةينغم ناك ١15/6. ماع ةيكربمالا ةرئاطلا |
 دقو .تانينامثلا ةيادب ذنم نييروسلا عم ةديطو |
 دض ةلماعلا تامظنملا :ةرتفلا كلت .نويروسلا معد (
 .تورعب ْق تاسنحلا ةددعتملا تاوقلا ل

 - مايالا هذه ؛قيشمدو نطختنشاو نيد لزغلا نكلو

 لّدِي - دسأ ظفاح ىلا يصخشلا ناغير باتك هديؤي |
 .ًايرذج اليدبت نانبل يف ةيروس ةسايس نم |

 .ناريا عم اهتاقالع عطق بنجتنت ةيروس نا ريغ
 .هللا بزحل يدصتلا ىلع لمأ لمحت نا تررق كلذل ا

 ههضعيب مهضعب .ةعيشلا برض ةطخ» ذفنت نأو ١

 .ىوتسملا عيفر يعيش ردصم بس ءرخآلا |

 نوطغضي نيدكربمالا نا ودبي ذإ .ةريغص ةرماؤم ١

 نا ديرا الو .هللا برخ اويراحيل نييروسلا ىلع
 هذه نوبكتريس نيبروسلا انناوخا نا دتقعا

 .«مهطغض نوعباتي نييكريمالا نأ عم ,ةطلغلا |
 لمأ ةداق نم نانثا قشمد زربت تقولا اذه يف

 سمش يدهم دمحم خيشلا : نييسايسلاو نييحورلا ١
 رود .- يركسعلا لمأ دئاق  ةيمح لقعو ,نيدلا '

 :امذيب .هللا لضف خيشلا ةوق فاعضا نيدلا سمش '
 نا دعب .ايركسع لمأ ءانب ةداعإ ةيمح رود امنيب |

 .لما شسيكر لازجام يذلا :يرب هسندهع ىلع تفعبض
 .هللا بزح وا نارهظ امهفلطست ال نانثالا

 نارهط ىف يدامح يداهلادمعو ةينغم دوجو نع

 قشمد لوقت .نييكريمالا نيتنيهرلا ةمكاحم دوهشل '

 اهدحو اهنا ىلع ءوضلا طيلست لواحت ناريا نا

 .نييكريمالا ريغو نييكريمالا نئاهرلا نع ةلوؤسملا |
 اكمال مة م

 ناوي ول

 اهتمام ةريسأ ةيروع
 ةادغ زتيفرولك هحرتقا يذلا "يرسل

 ىلع مودلا ًامات ًاقايطنا قيطني «برحلا

 قاحصلا فاطتخا

 ءاعبرالا) اوفطتخا نيذلا نوحلسملا ديرد اذامف
 يلعو .,سالغ زلراشت :.يعازوالا يف (ناريزح ْ ١١

 ؟ ينانبللا عافقدلا ريزو نبا ,ناريسع [
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 ىلع لدي .فدهلا ناك يكريمالا فاحصلا نا بيرال |
 نم عوبسا دعب نارييسع قلع حارس قالطا كلذ |

 لاقتعا نوفطتخملا ءاش : ىلوالا ةدضرفلا .هفاطتخا

 حلاصل لمعي ىذلا سالغ زلراشتف .جعزم دهاش

 بدك نع عينت . سب . بن 1 ةنكريمالا نونزفلتلا ةانق

 .يف» غنيوبلا ةرئاط نيينانبل نيفرطتم فطخح ةيلمع

 ناويرح يف «.ينا .ويلبد |

 بلطت يذلا .ةيداحتالا ادناملآ ِق نيجسلا ؛يدامح ْ

 ىظحت نا تررق ناريا نوكت نا ؛ ةيناثلا ةيضرفلا |
 يكريمالا طغضلا ةهجاوم ف ,زازتبالل ةيناث ةليسوب

 .برغلل اونلعا نيذلا نييروسلا اودحت نيفطتخملا ١

 | نمالا نوققحيس مهنا .ةيبرغلا توريب مهلوخد دنع
 دقل .ةينانبللا ةمصاعلا اهيلا تراص يتلا ةباغلا يف
 «ناعسك يزاغ ردنأو .اهطغض قشمد تفعاض

 امهم ةلأسملا لحم : العف يروسلا يمايسلا بودنملا |

 : نويروسلا ءاطسولا نادآ ةرم لوآلو .«نمثلا ناك |
 .«لزعلا ءايربالا ىلع نودتعي نم» '

 لظحب ها نزح عش مادتهلا ىلع ةيروس دقن له
 ؟ ةيبونجلا ةيحاضلا ةمجاهم ىلع اهتاوق

 فرتعي امك .ةيحاضلا هذهف :؛ ةرببك ةرطاخملا
 ىلا ديعن نا يقكي ..ةيناريا ةعلق» : يروس ردصم '
 نالوؤسم قشمد يف اهب طح يتلا ةعرسلا .ناهذالا '

 يلعو :ةروثلا سارح ريزو .تسود قيفر  نايناريا '
 ينلا ةرزجملا ةادغ  ةيجراخلا ريزو يتبالو ربكأ
 برح نم نيرشعو ةثالث ةير وسلا تاوقلا اهيف تلتق

 يدعي ؛هتلا بزح دض ةوقلا .ةيروس سرامت 1 ا
 نا ملعلا عم .ناريا عم يجيتارتسلا فلاحتلا مصف '

 تقولا يف نييروسلا رظن يف يساسا فلاحتلا اذه '
 :قارعلا ىلع تباثلا طغضلا حيتي هنأل .رضاحلا |
 ,قشمدو دادغب نيب يرسلا راوحلا مغر .ىقبي يذلا '
 ,لغاشلا ةيروس ماظن لغش '
 نم ًاديزم قشمدل حيتي ناريا عم فلاحتلاو 14

 ةيبرعلاك .نيلدتعملا برعلا ماكحلا زازتيا
 قشمد ىرت :يداصتقإلا ددعصلا ىلغو .ةيدوعسلا

 برعلا دادعا سرفلا عم ٌؤطاوتلا اهتحلصم نم نا '
 اهديوزت تفناتسا نارهط تضفادام .نييدنلقتلا ':

 .طقنلاب
 لبق هذه اهتاياسح عجارتس ةيروس نا يف بير ال

 | 1١5417/7/15 هللا بزح دض ةيديدحلا اصعلا عفرت نا '

 ىلا( ىلإ ناريزحا <34 تل فا ذقلا ديقعلا لصو

 كليب )ا

 نيمالا ,ديقعلا رهظ دقو . ًاقدسم اهنع نلعف 12| |
 ةعدق ًارمتعم ,ءاضيب ةيمسر ةزب يف ,هتروص ىلع ' ١

 - ]11 331 (ن كا نا نرنات - م5

 ْ معاراوج رجا هققعا في
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 . ةريثك ةمسؤآ هردص ىلع ًاقلعم .ةيدهز فعس تادذ

 ٌ ٌكماح ؛نسؤادوسلا ةهنتراظن هيتنغ ىلع ًاعضاوو

 .ةيديلقتلا داصضع

 ةلث اضرعو .راطملا ىلع يلزاشلا سيتئرلا هلبقتسا

 بتكملا ءانضعا ىلع املس عش :يروهمجلا سرحلا نف
 تأدبو .يساموليدلا كلسلا ىلع مث نمو .يسايسلا
 .ةسفن مودلا رهظ دعب تاثحابملا

 ةمثو .رئازجلا يف ىفاذقلا ةماقا ةده ىلا ريشُم مل

 اهل دعي مل ةرايزلا نا لوقلا ىلع ودحت ةريثك لماوع
 لدق الا يساموليدلا كليسلا عدب ملف .يقاكلا دادعألا

 دبقعل ١ يترئاط لوصو نم ةعاسلا فصنو ةعاس : ١
 عمالا ىفاذقلا روص قلعت ملو ١. 1 غنيوبلا يناذقلا | ناف يعاودلا تناك امهم . جيلخلا ف يركسعلا ١

 .رهظلا دعب ةيادب

 رئازجلا بونج يف ءانيمانإ يف نيلجرلا ءاقل ذنم
 يناثلا نوناك نم نيرشعلاو نماثلا يف ؛يقرشلا '

 .نتمتت ةيبدللا  ةئرئازجلا تاقالعلا تأدب,1585

 يبيللا يناثلا لجرلاف .ةرارح رثكأ نآلا اهنأ ودبيو
 دعب .عوبسا لبق رئازجلا كرت .دولج ديقعلا
 .مايا ةعبرا تماد يرئازجلا بناجلا عم تاثداحم

 تاعاطقلا عيمج لثمي يرازو دفو هبحص دقو

 تاكرش ءاشنال دوفع تدع ىلع عقوو .ةيداصتقالا

 .ةكرتشم

 / ةفاحصلا ةلاكو تعزو ؛,تاتداحملا لالخ

 نيفرطلا نا» : لوقي ًانايب ةيمسرلا ةيرئازجلا
 ايبيل ةدحوب قلعتت ةيسايس ةقيثو ناسردي

 سيئر ةرايز لالخ حرط عوضوملا ناكو ..سشازجلاو |

 ا سس 55

 نضع ل ل ل

 ن1 يي ا يع ا

 وج سمج همجوفجب .:
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 ىلا يميهاربالا ديمحلادبع ةيرئازجلا ةرازولا
 اهلدابت يتلا دوفولا لك ىلع كلذك حرطو .سلبارط
 بلص يف .بتر نود .وهو .ةريخالا ةرتفلا يف نادلبلا
 نيسيّتئرلا تاثتداحم

 ةدنرجحل يقاذقلا ديقعلا حرص .يضاملا عويسالا

 اييبل نيب اذاختا نا ةيتيوكلا «ماعلا يأرلا»

 .مداقلا يناثلا نيرشت لبق رونلا ىريسس رئازجلاو
 رئازجلا يف لعف در يأ رثب مل ديكأاتلا اذه نكلو

 مايق ءبير نود .ىنمتي يبيللا سيئرلا نا عقاولاو
 .نآلا اهب ةينعم رئازجلا تسيل .ةيسايس ةدحو
 براقت ىلع .رضاحلا تقولا يف .راصتقالا لضفتو

 ام ىلا بيرق لبقتسم يف دوقد نا نكمن .يداصتقا

 .ةقطنملا ْق «ينطولا يناذلا لداصتقالاب» انه ىعدد

 نكمي .ةيبرغملا ةيداصتقالا ةعومجملا نم عون وهو
 عم ناتعقوملا .ايناتنير ومو سنوت اهيف كرخشت نا
 ماع «قنسنتلاو ةوخالا» ةدهاعم ىلع رئازحلا
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 دعب الا هقيقحت نكمي ال ثدحلا اذه لثم نا ىلع
 | سنوت نيب قرفت يتلا ةلضغملل ةيئاهن ةيوست
 يسنوت لماع فلا نيثالثو نينثا درط ذنم :سلبارطو
 :.ةعوطقم لازت ام نيدلبلا نيي تاقالعلاف .ايبيل نم

 نع فكي يفاذقلا لعجل ةيرئازجلا دوهجلا مغر
 ١ةال + .ةيسنوتلا ةموكحلا ةيقاعم

 7: نقيا

 | يتلا ايناطيرب عم ًانماضت .19/5 لوالا نيرشت | 0000 ل وناطضنسل 707 ااروزتزقنا»
 رودص دعب ةيروس عم ةيساموليدلا اهتاقالع تعطق ش

  0الشفارق 

 رييالوب نيودوب : ملقب
 سسيئرلا ثؤعبيم مودق ادنبرق قيشمد رظتنت

 نونرق لارنجلا هنا دقنعي و .ضاخلا ناغير

 | .ةدحتملا ممالا ىف يكريمالا ريفسلا زرتلاو ار

 | عيبطت قيرط ىلع ىلوا ةلحرم ةرايزلا نوكتسو
 ا .ةدحتملا تابالولاو ةبروس نيب تاقالعلا

 / يق .قشمد ْق اهريقس تع دتسا نطنشاو تناك

 0 ا ص م

 | نييعيراآو ةسمخ نجسلاب يوادنه رازن ىلع مكحلا |:

 ضن ا ا ا ا هجييرح:

 نهارلا |
 يناثلا نيرشت ٍِق ةيكريمالا ةموكحلا اهنذحتا يتلا ١

 هت
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 11 1 برج: ديواتم سم

 عم ؤطاوتلاب لاعلا ةرئاط ريجفت ةلؤؤحم ةمهتب ًاماع
 .نيير وس

 1 - نا قديما تينلا نلعا ,يضاملا عويسالا ٠

 ةدحتملا تايالولا رظن ةداعا راطا نمض ٠ يمدح
 ا يف

 ظ .طسوالا قرشلا يف اهتسايس
 | تقولا يف يف قشمد ىلا يكريمالا ريقسلا دوعي نل

 | ةيراجتلاو ةيداصتقالا تابوقعلا عفرت نلو .ن

 تيبلا بسح . دسأ ظفاح نكلو . ةيروس دض يضاملا

 ظ .ناقير ةلاسر ىلع .ًايباجيا ًادر» در ضيبالا

 | اهنيب .ةدع بابسأب ةيكريمالا ةردابملا هذه للعت
 | ةلأسمو ؛:باهرالا دض حافكلاو :مالسلا ةيضق
 ١ اذإ. : ةيكريمالا ةرادالا يف يساموليد لوقي .نئاهرلا
 ١ يطخت ىلا ليبس الف :تالاجملا هذه يف مدقتن نا انئش
 | نم رثكا روم دراشتير هفرعي ام اذهو «ةيروس
 .تريع

 ْ ضوافتلل ,نيسح كلملا بسح :ةدعتسم قشمد

 | نا مث .يلود رمتؤم راطا يف ..ليئارسا» عم رشابملا
 ١ قياسلا .؛دودللا هودع» نم برتقي دسآ ظفاح

 1 .نيسح حمادص يقارعلا سيئنرلا

 | يبه عسل لع ةدرربس نمسهت ؟ئرخا ةهج نمو
 | لهس يف نيفرطتملا لقعم تعضو دقو .نانبل نم
 ١ فاطتخا ذنم ؛ىوصقلا ةباقرلا» تحت عاقبلا
 ا .سالغ زلراشت يكريمالا فاحصلا

 تايلمع يف :ةريخالا ةنوآلا يف .طروتت مل اهنا امك
 | .ةريصق ةردف ذنم ٠ قتل ظفاح رما دقو .باشرالا

 ةردايم كلتو .قشمد ىف لاضن وبا بتكم قالغأب

 | ىلع اهرثا اهل ناك ,ةدحتملا تايالولا هاجت , ةهأ دص

 .قشمد عم راوحلا حتف ةداعاب ناغير رارق

 3 ةرمتسم اهنا وديبيف رشتاث تيرغرام اما

 | .نافير ةوطخ وطخت نلو .قشمد هاجت اهبلصت
 ١ عفر يف ناتبغار ةيداحتالا ايناملأو اسنرف امنيب
 | قوسلا لود ؛ةيروس دض اهتذختا يتلا تابوقعلا
 أ هذه ايناطيرب ضراعت ال دقو .ةكرتشملا ةيبوروالا
 ١ اة م١ .ةيغرلا

 نوح ورجح

 هت
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 دوو وح دووم

 لظ يف ماظنلا رمتسإ فيك
 0 ةيداصتقالا ةلالا سطع

 ةدروس يف يعانصلا افلا عاطقلاو ةلودلا
 سما وبال ىتا#» 8 - د>»  ا 0 تو هجم حسا

 هنامصب تكرت ةيطقنلا قوس
 .يروسلا عمتجملا لمجم ىلع

 ضورفلاو تادغاسملاو

 ةماعلا تاففنلا ينلت لثحت

 ١941 زومت -١ ؟1١ ددعلا  ةيبرعلا ةغيلطلا 3

 هيعلت يذلا رودلا ةيمها ىلع انثا فلتخي ال
 يفو .ًامومع ةيمنتلا ةيلمع يف ةعانصلا
 كلذو .صوصحلا هحو ىلع ةفلختملا راطقالا

 قبطي يذلا لضضفملا لاجملا اهلعجت ايازم نم اهل امل
 اذه .ينفلا مدقتلاو مجحلا ةرفوو لمعلا ةيسقت هيف

 تاعاطقلا ىلع راثآ نم هثدحت ام ىلا ةفاضالاب
 قلعتي اميق ًاصوصخو .داصتقالا يف ىرخالا
 تايلمعبو يملعلا ريكفتلا بيلاسأب لماعلا فيرعتب
 ىلع ءطبب فحزي ماملالا اذهو ؛اهتاودأو ايجولونكتلا
 ف مهاسيو .عمتجملا نم ىرخالا يحاونلا ةفاك
 ريوطتو .عينصتلاف .ةيمنتلا ةيلمع ثادحا

 ةيساسالا بناوجحلا لكشت جاتنالا عيونتو .ةعارزلا

 .ةعيرس ةيمنت ىلا يمري دهج لكل
 - ا 5

 دوحو نم ددال اهريغو فادهالا هذه لك ىبدقحتلو

 ين يدعوا هنو رشي نع غاي ولا ماع كدب
 انيديا نيب يذلا ثحبلا ةيمها عبنت انه نمو .مامالا
 نع ثاحبالاو تاساردلا رزكرم نع رداصلاو نآلا
 ماع ةيسنرقلا ةغللاب رصاعملا طسوالا قرشلا
 ةساردل ةداجلا تالواحملا ىدحا دعب ثدح ,.64

 ماعلا عاطقلا ىلع هرئاو يروسلا يسايسلا عقاولا

 .يعانصلا

 ةاشن نع ثحبلا ةلواحم نم عوضولا قلطنيو
 تاميمأتلا ةيلمعل ضرعيف .يعانصلا ماعلا عاطقلا
 فورظلل ضرعتيو تانيتسلا فصتنم يف تمت يتلا
 حضوي ددصلا اذه يف و .اهل ةيخيراتلاو ةيعامتجالا
 بزحل يركسعلا حانجلا نيب عارصلا ةقيقح
 , 1951 راذآ 8 يف ةطلسلا ىلع ىلوتسا يذلا :ثعنلا

 ةيلمع نا ىريؤو .هل يسايسلا حانجلا نيبو
 ةردابمب تناك ةرتفلا هذه لالخ تمت يتلا تاميمأتلا
 ةيغر ىلا كلذ يف ببسلا للعيو :نييركسعلا نم
 ةيزاوجروب لوصا نم مهرابتعاب) ددجلا نيمداقلا
 ةيداصتقالا ةنميهلا ىلا (ةيفئاط تايلقاو ةريغص
 امك .ةيسايسلا ةطلسلا عازتنا نم اونكمت نا دعب
 ْق ةقروك تءاج ميمانلا تاءارحا ىلا ثحانلا ريبشت

 ىلع هسفن تقولا يف اونهربيل /,نييرطقلا» يديا
 ىلع مهذاوحتسا دعب اصوصخ ..«مهتيراسي»

 ةموكح ةلاقإو :1554 لوالا نيرشت ىف ةطلسلا
 .«راطيبلا حالص»

 ةيلمع متن نا يعيبطلا نم ناك هلك كلذ ءازإو
 عباط تاذ اهنا هب فصوت ام لقا ةقيرطب تاميمأتلا
 .لجترم يسايس

 نوناك لوأ ىف حيماتلا تاءارجإ تءاج ًامومع

 يلاتلاب تلقنف :تاسؤم ٠١ لمشتل ١1756 يناثلا
 ١6/ نم يعانصلا جاتنالا يف ممؤملا عاطقلا ةصح

 نويلم 17١ يلاوحب ردقي الامسأر ررحتو /10© ىلا
 ةيخنلا تأدب تقولا كلذ ذنمو .ةيروتس ةريل

 يلاتلابو ؛يسايسلا حرسملا نم ءافتخالا يف ةيروسلا
 .ةديدجلا ةيخنلا باسحل ,جاتنالا حرسم نم

 ةدنحنلا هذه ةدمغر دكؤتل كلذ دعب ثادحالا تءاحو

 ىلع ةقلطملا ةرطيسلاب راتئتسالا يف ةديدجلا
 .ةلودلا زاهجو نششيجلا ىلعو ةديعشلا تامظنملا

 دادلا ماطفلا ةلادف

 ةركفلا نا ثحابلا ىري ددصلا اذه يفو

 لوح رودت ماعلا عاطقلا ميظنت ِق ةيساسالا

 ةبغر راطا يف كلذو .تارارقلا ذاختا يف «ةيزكرملا»

 ماظنلاب لامعلا طبر ىف ددحلا نييروسلا ةداقلا

 عنصملا طير» قئاثولا لوقت امك وا .مئاقلا

 ةنالث نم انوكم يرادالا مرهلا حيصاف .«عمتجملاب

 يا ةرادالا ةيناصو اهنم ةمقلا ْق يتأت ؛ تاب وتسم

 ةرشابم اهيلت مث :ةفلتخملا اهتاراداو ةعانصلا ةرازو
 راطا يف لك .ةماعلا ةأشنملا مث ةماعلا ةسسؤملا

 يلاتلابو .ىلعا نم ةرداصلاو .ةموسرملا دودحلا

 لب .ىلعالا رارقلا ذيفنت ىوس هيلع سيل درفلاف

 ةيرادالا تانييعتلا ىتحو داصتقالاب مكحتي يسايسلا رارقلا ؛ ةيرومس
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 مرهلا ةمق نا قت ثحاسلا يار يف  رمالا لصبيو

 تاطلس ىوس كلتمي ال .ريزولا ىئا :يرادالا

 .ًادح هدودحم

 ,ةيروسلا «ةيطارقوريبلا» ةلآلا ناف انه نمو
 تارارقلا ذيفتتب الا موقت ال .اهمجح ناك امهم
 ءيش لك لبق يه تارارقلا هذهو .ةمقلا نم ةرداصلا

 هبعلت يذلا رودلا ةيمها زربي ام وهو .ةيسايس
 عاطقلا ةرادا ف ةمكاحلا ةيسايسلا ةدايقلا

 .ىجاتنالا

 :ةيسايسلا ةدايقلا لبق نم نيعي عنصملا ريدمف
 ىلا هعفرت نا نكمي ؛تاعيفرتلا ملس يف ةفيظو يهو
 يف اينقن سيل وهف نذإ .ايسايس عفرا تايلوؤسم
 لا ,هئاشنفم راسم ةدوجب امتهم سنلو ؛ةرادألا

 .هئاسؤر دنع ًاظوحلم هلعجت نا نكمي يتلا دودحلاب
 يف ىرخالا ةيرادالا تاراطالا نع الضف اذه
 .(حلا ..ينفلا ريدملا :جاتنالا ريدم) ىندالا ىوتسملا

 .يسايسلا ميظنتلا اذه لثم دوجوف يلاتلابو
 سشاعملا عقاولا يف رهظي ةبيرادالا ةكيشلا ىف لفلغتملا

 ,راغصلا نييطارقوريبلا نم ددع كولبس ربع
 هيلع مه امب ةيراقم ؛نيكا تاطلس» ىلع نيزئاحلاو
 لظت انه نمو .مهفئاظول ةيعيبطلا مهتسرامم نم
 يىرورضلا نم 1 هنا يكقك يلا ةيرطخلا تافلطيللا

 عم بزحلا نأل .ةلودلا نع بزحلا زيمتي نا
 هوت يتلا ةئيهلا وه بزحلا» ناك اذإو :ريهامجلا
 ىلعو هاجتالا ىوتسم ىلع. طقف هناف ؛مكحلا
 اهسيكنت متي ةييط تاينما درجم (.فقاوملا ىوتسم
 ملف .نهارلا تقولا يف بزحلل يراتركسعلا روطتلاب
 لب .ةيطارقوريب ةلا لكش ىلع رهظت ةلودلا دعت
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 ةمكاحلا ةطلسلا لكشت ةيلقا يديا يف ةادا تحبصا
 .ًايسايسو ًايداصتقا ةزيمتملا عقاوملا لتحتو .دلبلل
 ىلع عاضوالا هذه سكعنت نا يعيبطلا نم ناكو

 يىرورضلا نم حبصا يذلا ماعلا عاطقلا» ةر ؤريس

 عورشملا ةيئاغ نع ثحبلا ةلواحم ءوض يف .هتسارد

 فدكؤو ؟؛ نم حلاصل هديدحت رخآ ىنمصل وا .ماعلا

 ةينالقع كانه لهو * هيب ةصاخلا تارارقلا ذخؤت

 ؟ ال ها جاتنالا يف ةيداصتقا
 دجب يعانصلا ماعلا عاطقلا ميسقت ةلواحم ىو

 ومن لدعم دهيش دق ةعانصلا عاطق نا .ثحابلا

 ةرتفلا يهو 1١94557-0 ١91٠١ ةرتفلا لالخ الوقعم

 ١ , ىلا لصوف طفنلا جارختسا اهيف أدب يتلا
 191٠٠١: ماع نط نودلم 4 , < ١١45774 ماع نط نويلم

 ةرتفلا لالخ ةصاخ دعب اميف لدعملا اذه طبيه امنيب

 فدهتسملا ناك امنيب / ىلا طبهق (1590/8-1910)
 ىدحا يشهو .نطقلا لزغ ةعانص نا لب ١6/. هل

 ١91/5 ماع ىف طقف / 371 الا زجنت مل ؛ةماهلا ةطشنالا

 .//: لدعم اهل عقوتي ناك امنيب
 ثحابلاف ةمدختسملا ةلماعلا دندلا صخب امنفو

 ةدتمملا ةرتفلا لالخ فيظوتلا ةبسن تابث ىلا ريشي
 حوارتت تلظ ثيح) ١91/5 ماع ىنح ١55٠ ماع نم

 .(/١؟ و١١7 نينام

 يف ةصاخ .يرامثتسالا قافنالاب قلعتي اميفو
 ىضوفلا نا :ثحابلا دجب .ةنايصلاو ديسشتلا عاطق

 ءوض ىف ةصاخ .عاطقلا اذه يف ةماعلا ةمسلا يه
 تارارقلا ذاختا قيست ةيدج تاسسارد بايغ

 نمض .ةديدج ةيحاتنا ةدحو ةماقاف .ةيبداصتقالا

 .«ةيقفا» تابلطتم ًايئثزج الا يبلت ال .قايسلا اذه

 يف ينعملا جاتنالا عرف ليثمت ضرتفت ال اهنا ىنعمب
 تارابتعا يبلت اهنا لب .ماعلا جاتنالاب هتقالع
 هتباغ ظفحبي ,؛ديدح جاتنا» لك نا ذإ .:ةيدومع»

 ىلع هدامتعاب سيل ةنومدضم ذخايو .ةصاخلا

 هذخآب لب .ًامومع جاننالا ىلع وا :.:رخآ جاقنا»

 .قياطتت ام ًابلاغ يتلا .ةصاخلا هتئاغ نم ارصح

 ةمقلا ىف من) لامعتسالا ةجاح عم. .فورعم وه امك

 ةنيعم طاسوا اهنع تربع وا .ًايئاوشع اهديدحت
 ةيساسلا لماوعلاو حلاصملا ةكبشل ةجيتن
 .(ةدئاسلا

 .اهتقاط فصنب الا «رودت ال١ طاشنلا عرف سفن
 .رهاج جوتنم ريهجتب موقد رخآلا ضعبلاو
 ةيرورضلا ةبلوالا داؤملا نم لقا فلكي دداربتسا

 دجت عناصملا هذه نم ةيبلغالاو لب هعينصتل
 ةماعلا ةيداصتقالا ةرودلا يف طارخنالا يف ةيوعص

 ف وا .ةيلوالا داوملاب نيومتلا ىوتسم ىلع ءاوس)
 .(جاتنالا فيرصت

 رارمتسا بايسا ىلا كلذ دعب ثحابلا ضرعيو
 ةنايصلا ءوسب قلعتت اهنا ىريف عاضوالا هذه

 .ةينفلا تاراطالاو ةلماعلا ىوقلا فيزنو

 .ةماعلا تاشنملل ةيلاملا تايوعصلاو

 ةدالصتفالا ةلآلا لطمت

 ةبسن عافترا ىلا الوا ثحابلا ريشي كلذ ريسفتلو

 لكش ثيح ةريبك ةروصب .؛ةجتنملا ريغ فئاظولا

 عاطقلاب نيلماعلا لمجفم نم /”54 يلاوح لامعلا
 مقرلا اذه نا نابسحلاب ذخالا عم) يعانضلا ماعلا

 ىوتسم ىلع اما .(يزكرملا ياردالا زاهجلا مضي
 ىلا لصي هناق اهتدلومش يف ةلودلاو ماعلا عاطقلا

 جتنم لماع 7١,7٠١ ىواسي ام يأ) طقف 54
 ةرتفلا ىف ةلوذلا دنع حدحتسم 0٠ لضأ نم

 .ةساردلا لحم
 ظحاليف ,ةلماعلا ىوقلا رارقتسا مدع ايناثو

 .ةريدك ةروصب ةلامعلا نار ود لدعم عافترا ؛ثحابلا
 بيبسب ىموندلا رارقتسالا مدع تالكشم ىلا ةفاضالاب

 ءالؤه بهذي ثيح .لمعلا نغ رمتسملا بيغتلا
 لالخ كلذو جراخلا ىف ىرخا لامعا ىلا لامعلا
 عاطق يف كلذ ناكأ ءاوس .ةيهمسرلا مهلمع تاقوا

 ادادعا كانه ناف ىرخا ةهج نمو .ةعارزلا وا ءاندلا

 ايئاهن ماعلا عاطقلا نوكرتي لامعلا نم اهب سأب ال
 ىلا وا ضاخلا عاطقلا ىلا نوبهذيامإ ءالؤشهو

 .ةيجنلخلا نادلبلا

 ةضاخو لمعلا فورظ ىلا كلذ يف بسسلا عجربو

 روجالل ىندالا دحلا حمسي ال ثيح .ءروجالا فهض

 تاجاحلا عايشآي :ةمكاحلا ةطلسلا لبق نم ددحملاو

 نآلا ىتح ١937١ ذنم لب .هتلئاعو لماعلل ةيرورضلا

 ءالغلاو ةشيعملا فيلاكت عم روطتن ال روجآلا هذهو
 ةياهنلا يف ينعيام وهو .عمتجملا يف رمتسملا
 نيلماعلل ةيئارشلا ةردقلا ىف رمتسملا ضافخنالا
 نيحالقلاو يعانصلا ماعلا عاطقلا لامع ةصاخ)
 .(نييعارزلا لامعلاو

 .ماظنلا رارمتسا بابسا ىلا ثحابلا ريشي ًاريخأو
 ؟ اهتفيظوب موقت ال ةيداصتقالا ةلآلا نا املاط

 لتمت تادعاسملاو ضورقلا نا ثحابلا ىرب انه

 دودرم ةصح امنيب ةماعلا تاقفنلا يثلث وحن

 ناف يلاتلاب و .طقف ١5 , 5 ماعلا عاطقلا لالقتسا

 تارايخ يف اهسفن نع ربعت ةيروسلا ةيمنتلا ةيدارا
 نوكي نا نود نم تاقفنلا غيزروتو خحجح

 دراوملا ىلع ةرطيسلا لئاسو كالتما اهتعاطتساب
 اساسا ىتأت دراوملا نا تحابلا فدضيو .ةمئالملا
 ةلودلا يطعت ثيح .ةقطنملا يف عاضوالا نم
 رود .يبرعلا يموقلا راطالا ف .اهسفنل ةيروسلا
 نم يتلا ,ةينويهصلا دض لاضصنلا يف ةعيلطلا
 ةيعرشلا خيسرت يف ًاساسا مهاست اهنا فورعملا
 نييالملا مالتسال ةصرف ًاضيا رفوت اهنكل .ةيلخادلا
 يبرعلا جيلخلا نادلب نم تارالودلا نم

 ىلع لوصضحلا ْق ةيناكمالا هذه ىلع ةظفاحملا نا

 :كشالب ؛هل نا ودبي :يبرعلا طفنلا دئاع نم ءْرِج

 زاهجلا نم لضفا دودرم ىلع لوصحلا ةيمها سفن
 .يحادنالا

 نيب يتلا ةساردلل عيرسلا ضرعلا اذه ةياهن يفو
 فقوت نم مغرلا ىلعو هنا ىلا ةراشالا ردجت انيديا
 تاهاجتالا نا الا .تانينامثلا فراشم دنع ةساردلا
 لب .رخآ دغب ًاموي دكأتت ثحابلا اهيلا راشا يتلا
 انلاح 3دئاسلا عاضوالا :ةئوؤوعضلا نم ديزن اممو

 راثآلا نم ريثكلا هل ناك ام وهو .ةيطفنلا قوسلاب
 .يروسلا عمتجملا لمجم ىلع جئاتنلاو

 يلابجلا حاتفلادبع
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 مهالا وه ةيظنادلا ا كعب هلم

 0 0 م دو 32-0 3-- 0

 ةرتف ْق :ةريخالا هتاعامتجا ,طفنلل ةردصملا

 نم رثكا قرغتست ملف .ًايبسن ةريصق ةينمز |[ ال/
 روهدت ذنم ثدحت مل ةديدج ةرهاظ يهو .مايا ةثالث

 .يضاملا ماعلا يف طفنلا قوس عاضوا
 مل رمتؤملا ىلع تحرط يتلا تاعوضوملا نا ىلع

 .ًامدتحم شاقنلا ناك دقلف ةطاسمبلا كلتب نكت

 نادلبلا نا ودبي نكلو تاقوالا بلاغ يف ًانخاسو
 تأ دهف . ًاديج ةيضاملا سوردلا تيبعوتسا ءاضعالا

 ىف ةيغرلا ترهظو .تاعارصلاو تافالخلا ةذح

 ةمادب ذنم ةرقتسملا عاضوالا ىلع ةظفاحملل نواعتلا
 خمجحا ىلع سشاقنلا بصنأ انه نمو .يىلاحلا ماعلا

 تتوافت دقف .ماعلا اذه نم ةئقادلا ةرتفلل :جاننالا

 ةدايز ىلع لمعلا ةرورضي قيرف ىدافف .ءارآلا

 ىلا يموت ليمري نودلم ١5,8 نم ةحتنملا تانمكلا

 ٍرخآ قيرف بلاطو .ماعلا ةياهن يف ليمرب نويلم
 اقباس ةددحملا ةصحلا دنع جاتنالا تيبثن ةرورصب

 راعسالا عفر ىلع لمعلا عم (ليمرب نويلم 1 4)
 ضي وعتل كلذو ًارالود ٠١ ىلا ليمربلل ًرالود 1.6 نم
 ةلمعلا وهو) رالودلا ةمدق يف رمثسملا ضافخنالا

 . (لماعتلا اهب متب يتلا
 نوبلاطملاف ةيوقلا هججح نييأرلا نم لكلو

 ىلع ظافحلا ْق مهتبغر نم نوقلطني جاتنالا ةدانزب
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 ءارآلا تمسقنأ 2 اع ا دخن هلال 4 : ا
 سلا دستلاا## ص

 ةيبلت اهيلعف كلذلو .ةصاخلا اهقاوسا ىلع ةظفاحم
 .نييلاحلا ؛اهنئابز» نم ةعقوتملا بلطلا ةدايز

 فوس جاتنالا ضفخ نا رخآلا قيرفلا ىري امنيب
 يلاتلابو .ةريبك ةدايز راعسالا ةدايز ةيناكما حبتي
 .رالودلا ةميق ف روهدتلا ضيوعن

 نا ىلع ظفنلا قوسب ةقياسلا ةربخلا انلدتو
 برغلل حيتت بلطلا ةجاح نم رثكا جاتنالا ةدايز
 نم يجيتارتسالا نوزخملا ةدايز ف ىربك ةصرف
 يىلاتلابو . ىرخا ةهج نم راعسالا يف يف مكحنلاو ٠ : ةهجح

 عم ةصاخ . ,.ةيلاحلا ةنوآلا ق٠ ,بسانم ريغ لحلا اذهف

 ىلع بلطلا هيف لقي يذلا .فيصلا لصف لوخد
 .طفحلا

 ىلع قافتالا ىلا «ءاضعالا» لصوت دقف اذه نمو

 ادمويد ليمري نويلم ١١ , 5 دنع جاتنالا مجح تيببذت

 صصحلا عيزوتو (قوسلا يف يلاحلا مجحلا وهو)
 ليكشت عم .ًاقياس اهيلع قفتا يتلا اهتاذ ةقيرطلاب

 .اليوزتفو .ايريجين مضت) ةيسامخ ةنجل
 قوسلا ةيقارمل (ةيدوعسلاو .رئازجلاو .ايسينودناو
 عاضوالا زواجت دنع ءىراط رمتؤم ىلا ةوعدلاو
 .ةعوضوملا صصحلاو

 نع يقارعلا طفنلا ريزو نلعا ددصلا اذه يفو

 ذخأب ال هنال كلذو .قافتالا اذهب هدالب مازتلا مدع

 1 ىنعمبو ٠ ا قويبلاو ةيطشا كرم

 ,هدالب اهب رمت يتلا ةصاخلا فورظلا نانسحلاب

 نم ةيقارعلا ةموكحلا هتدكأ نا قيس ام ىلع دكأو
 ةيناربالا ةصخلاب هدالب ةصح ةاواسم ةرورض

 نا نيح يف .ليمرب نويلم ",١ ب تددح ينلا)
 لدمرد نويلم ,١ :5 ىه قارعلل ةصصخملا ةيمكلا

 . . (طقف
 نادلبلا صصخح ديدحت ريساعم ةيضق راثن انهو

 ودعلا دض هتكرعم ضوخي قارعلاف .ءاضعالا
 ذخآت نا يفبني ةلداعلا ةصحلاف يلاتلابو .يناربالا
 ىلع ةلود لك اهب رمت يتلا فورظلا رابتعالا نيعب
 نيب ةوجفلا ىعارت نا يغينيو .ةهج نم .ةدح

 :يرورضلا جاتنالل ىندالا دحلاو يلاحلا جاتنالا

 ةهح نم ٠ .ةيبيداصتقالا ةداشرلا تارايتعال اقفو

 .ىرخا

 نم لقأ الف .كازو اذه نع انيضاغت ام اذإو

 نل يغيني الف :صصحلا يف نيفرطلا نيب ةاواسملا

 اذه ناك اذإ ةصاخ .رخآلا باسح ىلع فرط ىعاري

 ضرع ,كيبوالا» نيناوقب برض نا قبس دق فرطلا
 هذهب همازتلا خدع ةرم نم رثكا نلعأاو :طئاحلا

 يناريالا طفنلا ريزو ربتعا ام اريثكو لب .صصحلا

 .ناربال ًاراصتنا «كيبوالا» ةمظنم لشف
 قارعلل يلاحلا جاتنالا نا ىلا ةراشالا ردجت انهو

 ةقاطلا نم لقأ وهو ءايموي ليمرب ينويلم ىلا لصضي
 تايلطتملا ةفاكب يفي ال هنا امك .جاننالل ىوصقلا

 لحأ نم تايحضتلا هذه لوبق ناكو ؛تاحايتحالاو

 ىلع يغبنب ناك انه نمو .ةمظنملا ةدحو ىلع ظافحلا

 نيد ي واستو تالامتحالا هذه يعارت نا كييوالا

 .ناميالا فعضا اذهو ةلماعملا ىف نيفرطلا

 :ةمظفملا ِق ءاضعالا ريغ ؛:نورخآلا نوحتنملا اما

 ام مهتوق نم نيوهتلا مدع نم مغرلا ىلعو  مهناف
 ةعفترم تالدعمبو مهتقاط ىصقأب نوجتني اولاز
 ف اريثك اورمتسي نا مهل عقوتي ال يلاتلابو .ةياغلل
 رحب نم جتنملا طفنلاب قلعتي ام ةصاخ) .قوسلا
 «نآلا ىتح .مهنادلب كلمت ال لب . (لامشلا

 لاز امو ٠ يابقتسملا ب ىلطلا ةبطغتل ةيفاك تابطابتحا

 اذإ ةصاخ .ًايبسن ًاريقف اهلوقحل يضارتفالا رمعلا
 نع الضف اًده . «كيبوالا» نادلب يف اهتاليثمي تدروق

 هجتي يريدصتلا يتايفوسلا داحتالا طاشن نا

 ًابلاغو :؟نوجيموجلا» ةيكارتشالا نادلدلا ىلا ةيلغا

 يف ًاريثك رثؤي ال يلاتلابو عفدلا تايقافتا ربع متي ام
 .قوسلا

 ةرورض ىرن ال اننا كلذ نم مهفي نا يغبني الو
 .كلذ نم سكعلا ىلع لب ؛:نيتعومجملا نيب نواعتلا

 ةمظنملا ةسايس حاجنل يرورض نواعتلا اذهف
 روظنملا يف لقالا ىلع .قاوسالاو راعسالا ىلع ظافحلل
 .بيرقلا

 ىلع بلغتلا ةرورض كاذو اذه نم مهالا نكلو
 يف ءاضعالا نادلبلا نيب ةيلخادلا تاعارصلا

 تاريغتملاو تايلطتملاو فورظلا ةفاك مهفو «ةمظنملا»

 ىتح .ءاضعالا نادلبلا لخا دو .ةيطفنلا قوسلا يف

 ةرم قوبسلا يف رومالا مامر كالتما يف ةمظنملا حجنت

 .ىرخا

 يىداصتقالا مسقلا
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 نادوسلل ينيوك ضرف
 ع ناتموكحلا تعقو

 ضرق ةيقافتا ىلع ةينادوسلاو

 ةلبه ل اع ةريخالا هيجحومي لصحت

 ام يآ) ينيوك راثيد نونلم ١١

 (يكريما رالود نويلم 54 لداعي
 قرط ةكبش ءاشنا ليومتل كلذو
 .نادوسلا يف ةيعرف

 ةرتفب ًاماع ١5 ضرقلا ةدم غلبتو
 ىلع دديسنو :تاونئس سمخ حامس

 نودبو يونس فصن اطسق نيعبرا
 .ةدئاف

 قطانملا طبر ىلا عورشملا فدهيو
 ةيسيئرلا قرطلاب ةيجاتنالا
 قيوستلا زكارم ىلا ةلصوملا
 كلذو :ريدضتلاو كالهتسالاو

 .ةعقوتملا ةكرحلا مجح بعوتست

 ةلامجحالا فيدلاكتلا ردقتو

 نوملم ,١١ ”"'' ملعب ع ورشملل

 7٠ يلاوح كلذ يف امب يتيوك رانيد
 ماقيس يتلا يضارالا ةديق ناديد فلأ

 ضرقلا يطغيو .عورشملا اهيلع
 17 ا/ يىلاوح وا دييشتلا فيلاكت ةفاك

 ىف كلمتل تلا ةفلكت د تذخا ام اذإ

 + دوج

 7 دارت شرشف اذ ةرهاقلا

 ارخؤم ةيرصملا ةموكحلا تضفر

 ليومت يف كارتشالل ًاينويهص ًاضرع
 ةطخلا يف ةجردملا تاعورشملا ضعب
 تاعورشم اهنمو ؛ةيرصملا ةيسمخلا
 ةماقإ و يضارالا حالصتسا لاجم يف
 ةعانصو ةمبعارزلا تايوصلا
 نع بيقنتلاو تارارجلاو تارايسلا
 تلاقو .ءابرهكلا ديلوتو لورتبلا
 نايكلا» نا ةيرصم رداصم
 تايالولا نم ٍبلط ءينويهضلا
 لوبقل رصم ىلع طغضلا ةدحتملا
 :ينويوضلا نضرعلا

 ”ةنيوقسلا تارداصلا

 ةكلمملا تارداص يلامجا غلب
 ةيعانصلا ةيدوعسلا ةيبرعلا

 نم ىلوالا رهشالا لالخ ةيعارزلاو
 .لاير نيبالب ؛ ,7" يىلاوح ماعلا اذه

 - ظلم وللا نوعا لاونج 0-069

 اهتنلعا يتلا ماقرالا بسح كلذو
 ةرازو يف ةيجراخلا ةراجتلا ةرادا
 2  .ةيدوعسلا ةيجراخلا

 يابح# نأ ىلا مقرالا ريمشو
 لثم) ةيليوحتلا ةعانصلا تارداص
 (ةيديدحلاو ةيكيتسالبلا تاجتنملا
 .لابر نويلم ا/٠8 , 8 تغلب دق

 تاعانصلا تارداص ىيلامجا غلبو
 ةدمسالا اهيف امب) ةيواميكورتبلا
 .لايرو نيديالب ",4 (ديدحلاو
 ةنساؤيحلاو ةيعارزلا تارداصلاو

 تاورثلا تارداصو .ًانويلم ١5
 10/9 ,/ ةيطفنلا ريغ ةيعيبطلا
 :لاير نويلم

 8 . ىروسلا ةعارزلا ريزو ةلقا
 سْزو ةيرويسلا ةموكحلا تلاقأ

 ماهتالا هيجوت دعب كلذو ةعارزلا
 هلمع ماهم ءادا ِق ريبسمقتلاب هبلا

 اذه نا ركذلاب ريدجو .يرازولا
 دعب هعون نم يناثلا وه ءارحالا

 ريزو يدادغب ضاير ديسلا ةلاقا
 . كهنسفن بييسلل ريمعتلاو عءانشنتالا

 دل يتان ةلمحلا هذه نا عمو

 ةقناخلا ةيداصتقالا ةمزالا ةقدقح
 ىف .يرويسلا داصتقالا اهب رمي يتلا

 بابسا ىلااهعاجرال ةلواحم
 ؛ىرازولا لمعلا يف ريصقتتلا
 اهل ناف ,تارازولا ضعب يف داسفلاو
 تافلاحتب طبترت ةيسايس داغبا
 .ةيلودلاو ةيلخادلا يروسلا يحي

 ا ا هد ملل لق

 يراحت لوكونورب
 داختالا نا ةرهاقلا يف نلعا

 ىلع رصم عم عقو يتايفوسلا
 غلبي لجالا ليوط يراجت لوكوتورب
 هينج تارايلم ةثالث همجح

 اهمساقتنت ,يباسح ينيارخسا

 ةدم نوكتسو :ةفصانم ناتلؤدلا

 ١ .تاونس ثالث لوكوتوربلا
 ارخؤم راز يتايفوس دفو ناكو

 ,هطايمدو ىربكلا ةلحملا يتنيدم

 يتلا صاخلاو ماعلا عاطقلا

 ديدجلا لوكوتورمبلا اهنمضتيس

 ةزهاجلا سيسالملاو تاثاألا اصوصخ)

 ةيذحالاو ةيدلخلا تاحتنملاو

 .(اهريغو دضايرلا

 ا ا ال ا

 قالا

 ةمءالملاو ةلرصعلا نيب ابجولودكنلا
 ام ثدحا . «يجولونكتلا رصعلا ةريداسم» :ةيرصعلا ايجولونكتلا»

 نمض ددرتت ام ًاريثك يتلا تاراعشلا كلت ايجولونكت نم رصعلا يف

 ىلع ثلاثلا ملاعلاو «صاخ وحن ىلع ٠ .يبرعلا يسايسلا باطخلا 5

 ةيمنتلاب نيمتهملاو نيثحانلا تاناتك حظعم نمضو لب .مومعلا هجو

 هذه كالتمأب ملحي يبرعلا نطاوملا لعج امم .يبرعلا نطولا يف فلختلاو

 .هيف شيعن يذلا رصعلا ةرياسمو ,ايجولونكتلا»
 ةيبرعلا تاموكحلا نم ديدعلل لغاشلا لغشلا حبصا انه نمو

 باوبا حتف كلذ بلطت ولو ىتح «ءايجولونكتلا» هذه ىلع لوصحلا
 ىلع اهب ثبعتف .ةيبنجالا لاومالا سوؤرل اهيعارصم ىلع انتايداصتقا
 .اهاوشه

 .لاقب امك سكعلا ال :ةيداصضتقالا تالكشملا ةدايز كلذ ةحيتن نم ناكو

 ال ايجولونكت داريتسال ةجيتن ؛ةيجولونكتلا ةلاطبلا, تالكشم ترهظف
 نم كلذ هيلطت امع كديهان .ةيلحملا لمعلا قاوسا صئاصخ عم بسانتن

 يلاتلاب و ,فيلاكتلا عافترا نم هينعي امو .داربتسالا ىلا ةجاحلا دايذزا

 .ةشيعملا تاب وتسم عافترا

 يف ةيرذج تارييغت نم ؛انجولونكتلا» دذه هتثدحا ام كلذ نم رطخالاو

 .ةدئاس تناك يتلا ميقلا ديعص ىلع ةصاخ ةفصيو .يبرعلا عمتجملا

 ليضفت حلاصل ةيبنجالا ىرخالاو ؛ةينطولا تاجتنملاب قلعتي ام ةصاخ
 هافرلا٠ رهاظم دحا اهرابتعاب ةيناثلا ىلا رظنلاو لب .ىلوالا ىلع ةيناثلا
 ,هناذ دح يف افده علسلا هذه ىلع لوصحلا حبصا مث نمو .«يعامتجالا

 كلذ يف بيسلا عجريو .داصتقالا ءاملع لوقبي امك ةيباغ عايشال ةليسو ال

 تاحجتنملا» و .اهتاذ دح كا «:ايحولوتكتلا» نيب نآلا دئاسلا طلخلا ىلا

 رخآ ىنعمب وأ  ىلوالل افدارم ةيناثلا تربتعا ام ًاريثكف . ؛:ةيجولونكتلا

 نا ددال يجولودكت ريوطت ,ةيجولونكتلا تاحتنملا» ىلع لوصحلا حبصا

 ماظنلاو ةئيدلل ًاجاتن دعت ايجولونكتلا نا نيح ُْق اذه .عمتجملا ْق ثدحب

 راكتبالا» ىلع دمتعت يتلا كلت يا .ام ةلود يف دئاسلا يعامتجالا
 ةدعون عم ةمئالتملاو .ةدئاسلا تالكشملا ةعببط نع نيحتانلا «ديدحتلاو

 لضفأب اهريدوطت ىلع لمعلا عم .ةحاتملا تايناكمالاو ةيعيبطلا تاورثلا

 ىلع دامتعالا اما ةيسانسالا عمتجملا ةياغ ققحبي امي .ةنكمملا ليسلا

 روهدت ىلا يا .كلذ سكع ىلا يدؤي وهف «ةيجولونكتلا تاجتنملا» داريتسا
 دامتعأالا عض ٠ ,راكتبالاو ديدجتلل رفاحلا مادعناو ةيتاذلا عمدجملا تاردق

 اهلكش ف ىنحو لب :ةيدام عايشا يف ًادسجتم «يركفلا» .داريبتسالا ىلع

 نا كشالو . خلا .. نيراشتسملاو بناجالا ءاربخلا مادقنسأب» يحلا

 مهفلا ةيفيك ىف سوردلا نم ديدعلا انيطغت تلاز ام ةينابايلا ةربخلا
 ةيجولونكتلا تاجتنملل اهباعبشسا ريع ءاوسز ةلأسملا هذهل حيحصلا

 اهقلخ ربع وا .عمتجملا تاجايتحا عم مءالتي امب اهريوطتو ةيبرغلا
 . (اهل ةمئالملا ايجولونكتلل اهعادباو

 وه هحرطن نا انل يغيبني يذلا حيحصلا راعشلا ناف انه نمو

 .ايجولونكت نم رصعلا ىف ام ثدحا نم نيديفتسم .:ةمئالملا ايجولونكتلا»

 فورظلا ةئيهتو ةيملعلا رداوكلا دادغا رخآ ءيش يأ لبق بلطتي اذهو

 امك .ايجولونكتلل ةمدقتملا لوقحلا يف اهتاعادبا سرامت يكل اهل ةبسانملا
 .ًالثم قارعلا لعفي

 # : اتفلا ددع
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رعشلا لاخلا نسوي ةزئاه
 . ةي

 رعاشلا ىركذل اديلختو دك ف

 ضاير ةكرش تتلعا لاخلا! فسوي

 صيصخم نع رشلاو:بتكلل سيرلا
 دقو .لحارلا رعاشلا مساي ةزئاج

 ميدقتب حابصلا داعس ةرعاشتلا :ترعاب

 ١ . ةزئاحلا هذه ةميق

 يب رع رعاشل ايوئس ةزئاحلا حلت

 افلا اهتميقو .ىل والا ةرملل اناويد ريشي

 0: اهطورشو ينيلرتسا هينج
 نس يأ نمو .يبريع يآأل قحي - ١

 ءةزئاحلا هده ىلا مدقتي نا «ناك

 ترشن دق دئاصقلا نوكت نا عنام الو
 نأو قبس دق نوكي ال نا طرش .ءاقباس
 نوكت نأ ىلع . لبق نم اناويد رد

 ويم ,ناويدلااذهو ى.دئاصقلا هلق

 . يرعشلا ديدجتلا
 ةثالث نم ةيميكحم ةنحل ايخشت 5 ١

 .بيداو دقانو رغاش نيب .صاخشا

 رايتخاو ةدراولا لايعالا ضارعتسال
 يتلا تاطوطخمل ١ نيب نم زئاملا ناويدلا

 ريغتيو .ايئاهن اهرارق نوكيو ءاهلصت
 لك ةنجللا هذه نم لقالا ىلع ناصخش
 دعب ةئس لاجملا يف حسفي ثيحب .ماع
 ءايدألاو ءارعشلا نم ددع ريكأل هةكنَع

 ةديدج لايجأ يف مييأر ءادباب داقنلاو
 رعشلا روطت يفو برعلا ءارعشلا نم

 هذه ءامسأ نع نلعيو . يملاعلاو يبرعلا
 .قحال تقو ُْق ةنحمللا

 ىلع ةعوبطم تاطوطخلملا لسرت - *

 ىلا لجسملا ديربلابو ةبتاكلا ةلآلا
 : يلاتلا ناونعلا

0 
 جدو

 ا 5

1 

 1[ طغالانؤانا ملا اكط5وا ظنا جع عوز طوقأال

 8150 عا 8جزرضابعد 8وواكعك اشم

 4, 51030 5 عأ

 ا هلوزرت, 5دالل 13( اذ

 هو« مال

 حيرصلا مسالاب ةطوطخملا قفرت 4
 يف مسا خعم) داليملا خيراتو لماكلا

 هب ردضيل كلذ رايتعا رعاشلا دارأ اذ
 لماكلا يديربلا ناونغلاو (ناويدلا
 . فتاضا مقرو

 ىف تاطوطخملا لصت نا بجي  ه

 1١9488. ويام / رايأ لوأ هاضقا دعوم

 ىلا مضي خيراتلا اذه دعب لصي امو
 . ةقحاللا ةنسلا تابلط

 ىلا تاطوطخلاا درت ال - 5
 ةنحللا لخدت الو :ابهناحضا

 تاللسارم:ةيأب .رشائلا الو . ةيميكحتلا

 . ةزئاجلا وا ةقباسملا نأشي
 زومت يف زئافلا ناويدلا نع نلعي -

 ق أبتلا اذه رشتيو ١584: ويلوي /
 رعاسشلا غلبيو ؛تالجملاو فحصلا
 . هتزئاح ملستيلا كلذ اممسر قئافلا

 نع زئافلا ناويدلا ردصي - 8

 بتكلل سيرلا ضاير» تاروشنم
 راسو سيد / لوالا نونئاك ف (رشنلاو

 رئافلا رعاشلا ىضاقتيو 4
 ةيديلقتلا هقوقح ةزئاحلا ىلا ةفاضالاب
 . رشانلا نم. فلؤمك

 0 ا ج0 15

 ريغصلا دايفلا
 ةاوالل ةياور

 اهردصت ىلا «"انتيتكم» ةلسسلس ُّق

 تردص ذادغس لافطالا ةفاقث راد

 نسم (ريغصلا دايصلا)» ةياور ارخؤم

 12+ + هرج ل ا مع ا 7 سال عب سا ل جو11 بومس جب ل مو جس شافت

 فرو تربو قيلت



 ةمحرتو يفروم تربور فيلات
 . دمحم دوصقللادبع

 يهو :تايتفلاو نايتفلل ةياورلا
 نا قبس دقو .عتمتو لهس بولسأب

 .لافطالل ةيجفلا ةيبدالا صوصنلا

 عم قفارت ام اهنمو .ةمجرتمو ةعوضوم
 لثم (ريغصلا دايصلا) ةيباور رودص

 (نيوت كرامل نف قريلكه تارماغم)»

 . جيوت رقاب دمحم .د همحرت يذلا

 نم لوالا ةليسلسلا هذه ىلع فرشي

 نارعاشلا ةيبرسعلا ةبتكملا 3 اهعون

 ا قو رافو مولس قوراف

 براحملا هلق اه يف ةمالخلا

 ارخّؤم ردص ديدج ىرعش ناويد

 تحن يروبحلا رذئم يقارعلا رعاشلل

 يف «براخملا هلاق ام يف ةصالخلا» ناونع

 . ةكرعملا ناويد ةلسلس

 اذه ديدحلا هناويد َّق رعابشلا عمج

 ةريخالا تاونسلا يف اهبتك ىتلا هدئاصق
 تقولا ىف هل ردض دقو .ترخملا نع

 رعشلا يف اهرثأو برعلا مايا» باتك هتاذ

 امنع لات يتلا ةسارد ىو «”يبهاجلا

 ..تاذآلا قف تعنت نما

 ةيسورلاب ..رفاظلا ىبخب
 بدأ» ةلجم نم ديدحلا ددعلا ُْق

 يسيمخلا دمحا بيدالا مجرت (دقنو

 ايريلاف ةروتكدلا ةحورطا نم الصف

 نع وكسومب بدالا ةداتسا وكنشتب ريك

 لصفلاو . ارصم ُْق تاتيتسلا ءايدا)

 لحارلا صاصقلا بذا لوخ رودي

 . هللا دبع رهاطلا ىيحي

 (دقتو بدأ ةلمم هنرشن لصفلا اذه

 ماد فكوت دعب اهرودص فناتست ىتلا

 ةلباقم ددعلا اذه مضي امك نيرهش

 يف ةينيطسلفلا ةيدالا عم ةلوطم

 ا

 ةيدنهلا نويفلا ص يضف
 ناسنالا فحتم ّق [ايلاح ماقي

 نبع لماش ضرعم سيرابب يعيبطلا
 جذامن ًانمضتم ةيدنهلا ةراقلا هبش نونف
 ةعنق الاك ىدتحلا ناسنالا تافلخم نم

 تاغانضلاو تايرولكلفلاو ءايزالاو

 . ىلجلاو ةيبعشلا

 ايقنأ ضرعملا اذه ِق رظنلا تفلت

 , جاعلاب ةمعطملا ةيبشخلا تاعانصلا

 ةغابضلا نم ةفلتخم اتوتف لش يىتلاو

 . تاشوقنملاو رفحلاو

 نبكربادبا نم يدعم ا د ملا «ليع عانق

 مالفال ضورع ضرعملا اذه قفارت
 دنهلا خيي رات نع تاودنو ةيئاهنيس

 :. ةسيلقلا باد

 ٠ سي رابب «رافسا» ةيتكم تفاضتسا

 يميعنلا ليلخ ىئاورلا .مايا لبق

 يتلا .«ءاعلخا) هتياوؤر رودص ةبسائمب

 اضرع تمدق نا ةيبرعلا ةغيلطلل قبس

 , .قباس ددع يف اش

 هتياور حسن نم اددعغ عفو يميعنلا

 ءايدالا سس فينفل روضحب هذه

 هذه عيقوتلا ةرهاظو .برعلا باتكلاو

 قبس ذإ .نمز ذنم «رافسا» ةبتكم اهتنبت

 ةياور عيقوتل الفح اضيا تماقا نا اه
 ما عة طيخ)» خا عب

 55 رطل 1

 نأ لا ىف ةيهرسا
 ىهتنا ماس يماس ينادوسلا بناكلا

 حلاص بيطلا ةياور ليوحن نم ارخؤم

 مدقيس يجر بسم لمع ل (هاش ردنن»

 .موطرخلا يف ابيرق
 ةيحرسملا هذه راودا 1 6 1

 لوأ يف .ةيب رعلا راطقالا ىلثمت نم ةبخن

  نادوسلا يف هعون نم كرتسنم لمع
 ينادوسلا ينطولا حرسملا ةقرف موقتسو
 ىيبنوتلا ىنطولا رع نواعتلاب

 يدم م ليومت ىلع

 تيري ني رش
 ردصا ةداعس عيدو نائيللا رعاسشلا

 بكار دعقم» ناونع تحن اعبار اناويد
 هيف لحسي «توريب نم «صابلا رداغ
 . ةقباسلا هتازاحنا ىلا افاضم اديدج

 سيل : ةقباسلا رعاشلا نيواود نم

 ُْق لجر ىهايملا ةايملا .ةوخا ع ءاسملل

 ىف ركفيو دعقي لمعتسم ءاوه

 .تائاويحلا

 ناجرهم ُْق كراش ةذاعس عسيدو

 انيس يذهأ دقو ريخالا يرعشلا دبرملا

 نيرخألا ءارسشلال هنيواوذ نم

 8 اب لق زف

 ىقفارعلا يساسلل ردص تكنو ربيي

 تاك ىئارماسلا دومحت رابحلادبع

 - سرْفْلا دِض ديلولا نب دلاخ كراغم»

 ةنالاث ُِق 3 ةبغرأت ةسارد

 نبا يىبرعلا دئاقلا كراعم نع باوبا

 تاذ : اهنمو سرفلا دض ديلولا
 نع «نويعلا تاذ.راالملا ءلسالبلا
 كراعملا نم اهاوسو ةرخلا ءرَِمَثْلا

 و قف رخال

 . يللا 9 ها 7 -
 ينارعلا بناكلاو يئاورلا ديدح

 ةرملا هذه يبعيبرلا ديجب نمحرلادبع
 : اضاودع .مينارتو رعش ةعومجم
 نسسصتت . بلعلا هضراخ ىنع تاماللع

 ةينادجو ةديصق ةرشع سمح ةعومجملا

 رثتلا ةديضق ةباتك يعيبرلا اهيف لصاوي

 ِق تناعجسلا 3 اهتبانكي عرش ىتلا

 ! . لانو لزغلا باتك نم روطس

 كل ىفك طسبا
 د[ ةةمكوإ عودمضا هه وع نع ١
 ةيليكن نك ديوي 3 ءووج 2 دب كلب

 مسا هنجخ

 ير 5 يفت يف
 ارخؤم ةيسنوتلا ةمصاعلا ٍّق تهتنا

 يف راثآلل رشع يداحلا رمتؤملا لامعا
 ةمظنملا همظنت يذلا يبرعلا نطولا
 دقو (غ مولعلاو ةفاقثلاو ةيبرلل ةيب رعلا

 ملع : يه رواحم ةدع لوح رمتؤملا زكرت
 دالبلا ف ةميدقلا تاباتكلاو شئ ءءاقنلا

 ةييقنتلا تاريخلا لدابت رتل

 رداصمو ةيرثآلا تافاشتكالا , حسم او
 نيتلمحلا ظاشن .يبرغلا نظولا يف هايملا
 ءاعتثص ىلع ةظفاحملل يعلودحلا

 ةيب رعلا ةيخيراتلا نذملا ةنايص .ءروصو
 لابقتساب لافتحالا ةطشنا .ةيمالسالاو
 . يرجشا رشع . سماخلا نرقلا

 ماعلا ريدملا يوارلا عراسم روتكدلا
 رّمتؤملا اذه نا نلعا 06 دعاسملا
 نيثحابلل ةخيسار ةيفاقث ةسسؤم حبصضا

 البقتسم ماقت فوسو .نيسرادلاو
 .راثآلا مولع نع ةصاخ ةينف تارود



 .ةميدق ديص ةيقدتب نم ةصاصر هسأر

 ,ًايفاقث الافتحا .توريب يف هل اوماقا

 .هليحر ىلع تاونس ه رورم ةبسانمل

 ةراجح ىبستكت ىلا  ةئيدملا عراوش يف

 .مدلا نولب اهتفصرا

 نيناثبللا باتكلا لقا نم ةوعدب

 1 ققلاو زاقلااو ءايفالا ندم فققو

 رعاش ةايح اوركذتسي يكل م ايا ليق

 رع يكرر لا اسير لما .ريبك

 . تيم وهو ةايحلا يف اسورد ىطعأو
 ٍنانبللا رعاشلا .ءعيزب يقوش

 دئاصق ةءارقب اهبقعا هل ةملكب هركذتسا

 يف لاق .ريبكلا لحارلا رعاشلا نم
 ىلع تضم تاوئس سمخ)» : همملك

 همد تءاضا يتلا سمشلا نأك .هبايغ

 نآلا ءيضت ىتلا اهسفن يه رودهللا

 داو يف رحتنا هناك وا ,يمويلا انتوم

 ةقلطلا تلاز امو . نطولا همسا قيحس

 . ددجتملا ىدصلا ءارع يف اهسفن رركت

 يل رجا ياو يديخاف
 مئازشا حايرل اننازحا ثبن .تداريزجح

 ناك 1 اهاصنل انداسجأب حولنو

 رعاشلا نيب عطاقتلا ةطقن يواح ليلخ

 الهش . ةزجعملاو رعشلا نيب وا . ىبنلاو

 .ةريخالا انتياهت ىري نا عاطتسا
 «بناج لك نم انددهتي يذلا بعرلاو

 .هسأر ءاضف يف ةضراع ةقلطلا نكت مل

 ددعلا  5-37١1زومت ١9417 ١  5ةيبرغلا ةعيلظلا- -
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 هسفن ىلا سدسملا بوص دق ناك هنأل
 ةظحللا ذنم ءاماع نيرشعب كلذ لبق
 امدهضو جلتلاك ادراب ر اعل اهيف داع يتلا

 . «نسلا يف نعاط فيرخك

 لصتت اك :.نيساخلا يسفر

 ارعاش سيل يواح ليلخف .ىركذلا

 رعاش هنأ برعلا ءارعسشلا نم ايداع

 ةيؤرو ةبرجت بحاصو سسؤم
 : لخاد هتملك يف .ةيراضح

 تدهم ىتلا هعبصا ةكرح ينو , هتديصق

 يشأ و ىلا توملا ةصاصر لوخدل

 ليس لهاوب نييرفا ليه .:.رفاشلا
 ناك» : لافتحالا اذه يف تارلكلا
 لضانملا يبرعلا فقتملل ًاجذومت ل ايلخ

 عقاو ةعاشب ىلع راهنت همالاخا قأر يذلا

 ضفريو «هققحت نود ًاذبا لضاني ناك
 هحور يف حافكلا نآل .هل ملستسي نا

 وجريو قفالا قمري ارصب هل نآلو .همدو
 ةرم لصتتو .؛«ميظعلا ملحلا ةعجر

 . ةيسانئملاب حم ةملك ىرخا

 ةلامزلاو ةقادصلا تايركذ ىلع جرعيف

 ةيسايسلا تاطحملاب ركذيو . |مسيتيب

 ؛يواح ليلخ اهزاتجا يتلا ةيرعشلاو

 ةياهن نانبلل ينويهصلا وزغلا نوكيل
 ىلع اجاجتحا تام دقل «هتايح فاطم

 يذلا وهو .هنذا عمست امو هنيع ىرتام

 هل ةملك يف نشخلا داؤق رعاشلا هيف لاق

 تاداهشلا لوقت اذام) ةيسانملا ةلبم

 هيف لاق رصع دهاش ناك رعاش يف

 ةحهوتملا ناولالاو ةرفانلا ورشات

 ةعدال ةيثئانغ رتوتب ,ةضبانلا تارابعلاو

 تايرقبعلا الا هلقت ملام .توبكم قلقو

 ءارضخلا ةركلا هذبع ترم ىتلا ةردانلا

 ةلثساب ءاهتمحمح ةراح .ءاثي ةرسئادلا
 ماما ماسه سا تاماللع

 هتييارش يف قريلاك ةفطاخ .ضماوغلا

 ىلع اهدعب كرتتل .ضمولاب ةضفنتتملا
 لبمت ةلذهتم بحس رئادغ قفالا

 اهمساومب ةدعاو .ثاغعبنالاو بصخلاب

 . (ةريخلا ةيزومتلا

 يواح ليلخ ردصا ةئس نيثالث لبق

 .١ةهأب/ ماع «دامرلا رمغا لواآلا هناويد

 توملا ةحئار هنالك نم حوفت تناكو

 نيثحابلا دحا ىضحا دقو .تازاثحلاو

 اذه ف اهتافدارسمو «توملا» ةملك

 رعاضشلا نا حضتأو ٠ .طقف ناويدلا

 !! ةرم 6 اهلمعتسا

 ةقرتحم توربب يواح ليلخ كرتي

 اجاجتحا اًنرذاَع :  سيردا ليهس

 4.2 - 1: خان دخل يم خخ -



 لدي امل قفدانبلا كاخدو .هدئاصق دامرب

 رعاشلا بلقو ؛:ةئثيدملا ءاضن فوج

 فعاسفتب ناك يذلا هسه سمبل مدتخ

 ةبايد لك رورم عم تارملا تارشع

 رش هقزأ نم اقافز حاتجن (ةيليئارسأ#

 . نائم ندمو

 5 ا ارعاش يواح ليلخ ناك

 .رعشلا َّق اقمعتم افوسليفو .ةفسلغلا

 ليثل ةيعماجلا هتحورطا نا ىتح
 ناييالاو لقعلا» نع تناك هاروتكدلا

 نا نمؤي نأكو :«دشر نبأو ىلازغلا نيب
 يف الا هتنحم نم نانبلل ضالخ ال
 هتيؤرو .لمشالا يبرعلا صالخلا
 .موي رثا اموي دتشت تناك ةيبورعلا

 هدنع جزتما نيحو .ةديصف رثإ ةديصقو
 نا ررق .توملاب ةايحلاو ماعلاب صاخلا

 ىه « ىرخا ضرا ىلا ةداملا ضرا رداغب

 ىلع قلطاف قاب 7 جيزم

001 

 قيرطلا تارائم ينيعب تتاما ينل

 ئردأ تسل ام ىلا ىضمأ ىنلخ

 تايثانلا يناوملا ينيواغت نل

 ىمحلا لاق ثار ري

 قيرغلل اقرز

 - اجب ننقل رانخاتا: - 3

 ةررقللا م ةييولا ةنواسقلا
 رعشلا ناجرهم جمانرب نمض |[ ال
 ءارعشلا نم ددع سيراب يملاعلا

 ةعيلطلا نم ؟8١ ددغلا) برغلا

 تمظتنا يتلا ةسلجلا نكل .(ةيبرعلا

 م ناريزح نم نيرشعلاو عبارلا ةريهظ
 يرصملا رعاشلا ىوس اهيف أرقي
 يزاحح يطعملادبع دمححأ فورعملا

 نع بيغتو .ريمالا دبع يقوش يقارعلاو
 سشيورد دومحتو ىابق رازن ةسلجلا

 جمانربلا يف اررقم ناك اهبسح. .امهربغو
 3 و ءاقحال هليدعت مت يذلا يئابغلا
 ءارغشلاب ةصاخ ةسلج اضيا هيف ترقا

 ةيسنرفلا ةغلاب نوبتكي نيذلا برعلا

 ةسلجلا يف أرقي نا ًاررقم ناك "

 كد حج

 6-5 علا دي

 تحن دقعي يذلا ناجرهملا اذه 1

 تاسلج ةمث (لباب - سيراب» راعش

 نم .ءارعشلا تاغل بسح ةيرعش
 ايلاطيأو اكريمأو ارتكلناو ايئاسا

 .ةيسنرفلاب ةقطانلا ةيقيرفالا نادلبلاو

 ةيب رع ةيرعش ةيسما ةماقا ناف كلذل

 تايلاعف نمض ةيمهالا ةياغ ىف ةلأسم
 تارهاظت هتقفار ىذلا ناجرهملا اذه
 ثيح (رعشلا ىهقم» لثم ةديدع ةيفاقث

 و تل ع ءارعشلا عسمتجي

 2 أرقي ثيح (ةديضقلا عراش»

 يف .قلطلا ءاولا يف مهدئاصق
 5 3 . سيراب طسو « سيبلوس ناس
 يزاجح نا وه لصح يذلا

 86 5هلا)ل5-1انا م18 طشه15 ال

 ع5

 / عاجل م7 01

 28-23 لالا» 7

 اباحتسا ناذللا امهدحو ريمالادبعو

 . ءاقلل

 ًاددع ةسلجلا هذه يف يزاجح أرق
 اهتلت ,ةديدجلاو ةميدقلا هدئاصق نم
 لبق نم ةيسنرفلا ةغللاب اه تامحرت

 نمو ( حيش نب نيدلا كامجو كريب كاج
 : عطقملا اذه (ادبأ رفاسم) هتديصف

 موحرملا عراشلا ضرأ رنعأ

 ةمالعلا ىنفقوت ال

 ضعغبلاو بحلا تبهذ |مثيح ريثأ
 ةماسلا هركأو

 اهوقأ ةملكل ًانمث ىسأر عفدأ
 ةماستيا وأ اهقلطا ةكحضل

 .ةأجف ةليللا رفاسأ

 ةمالسلا وجرأ الو

 تاحطانلا لظ تحن ربعا

 تابكرملا لظ تحن

 تابث نم يداؤف يف ىقبت اه

 نا يلودلا ناجرهملا اذه يف ةيبرعلا

 ةضاخ ؛ةيلومشو اعاستا رثكا نونكت

 .سيراب يف مظتني ناجرهم هناو
 طبتريو :نآلا ةيملاعلا ةفاقثلا ةمصاع
 ةميدقلا ةفاقثلا ةمصاع لباب مساب
 ينطولا زكرملا ريدم هنع نلعا ام وهو
 يناحصلا رمتؤملا يف ءاسنرف يف بادآلل
 : ىف (ةيب رعلا ةعيلطلاو هترضح يذلا

 17 .زكرملا ىنبمب ناريزح فضتنم
 .نيرخآلا ءايشلا تاماهسا تناك

 اده يق يبرعلا يرعشلا ماهسالا

 هابتنالا بلطتي رمالا ناف .ناجرهلملا

 يكل ؛ ةلبقملا ناجرهملا تارود ىلا ايدج
 يتلا ةيبرعلا ةغللا ىلع ةصرفلا توفت ال
 خر .ريبكلا اهسجاه لازامو رعشلا ناك

 بناج ىلا نيرخآ ءارعش روضخ نا
 نا نكمي ناك .زيمتملا يزاجح توص
 ةمدقم يف ةيب رعلا ةديصقلا ةروصب عفدي

 ةملكلا نكت مل نا ,ناجرهملا دئاصق
 .هيف ةرادصلا زكرم لتحت ةيبرعلا
 ناف . يناثلا يلودلا ناجرهملا راظتنابو

 ىلا علطتي اظيس ةديصقلا توص

 ةغلل ةيعامج ةربن ىلاو فيثك روضح
 .ىرخاالا ملاعلا تاغل مضخ يف داضلا

 يناقثلا زرحملا

 4 ”* _ ١541 ذومت 1 ؟1١1/ ددعلا  ةيبرعلا ةعيلطلا



 يسابسلا حرملا ةلكش
 اقيمع هروذجب برضي / هل

 سانا ناهذا يف
 يكالهتسالا حرسملا لعف (ك

 ا ةرإ/ وقت 5 ؟11/ ددعلا  ةيبرغلا ةعيلطلا - 5 8

 نم دحاو  يروفصعلا ريمس ب

 ا ةيمتنملا هباشتلا 3

 كي 5 نيالا 0 تاالواحملا

 .ريثكلا هلوخ فلتخي .حرسملا
 0 ىلع نوقعتي عيمجلا نكل .ءدض

 د ةداج 2 يف

 اريخا ماق . 5 يع عقاولا
 نف اه نأ يلا ةتوقولا هتابينق نيجفتب

 لوال ماق منيح . .رجفنت نا هرظن ةهجو
 يف هجارخاو يحرسم صن فيلأتب ةرم
 .(رهظ رفاسم» ءامسا .تقولا 0
 ةاولا نم هقيضو همرت هيف «لعا

 ةيابغلا وه نافوطلا نأ رهظاو . . يلاحلا

 ترمتسا ول اهنع ليدب ال ىتلا ةيمتحلا

 ُِق اهشيعن يتلا ةيمارذلا ةلزهملا هذه

 هكراشتل هيلا انهجوت اذل . بناوحلا ىتش

 هتاروصتو هراكفأ فشكتسنو هموم“

 . لبقتسملاو . . رضاحلاو ىضاملا لوح

 دبال ئذلا لاؤسلا ,ةياذبلا يف ا
 هلوصاو يبرعلا حرسملا نع انثدح- . . هلم

 ىرت كنا ما ؟ ةلوقملا هذه ىنبتت لهو

 نرقلا طساوا) اثيدح ماق حرسم ةنا

 : برغلا حرسم ديلقت ىيبع (4
 ؟انومضمو

 ةدهاشم وه ماع في رعتك حرسملا

 اذه نمو .يريهامج بعلم وا ةيبعش
 ةرذوتمو ةدوحوم ةرهاظ كانهف قلطنملا

 (اييدق) ةيبرعلا ةيفارغجلا ةعقبلا يف
 .ةيدبعملا اماردلاو سدقملا لعفلاك

 .صقارلا ريبعتلا لاكشا ذخأت تناكو
 تاسرامع لكش نم يئاورلاو يكرخلا

 . سوقطو
 ىلع ساسالاب عقاولا اذه دمتعاو

 رخاو يمسر روحم .نييساسا نيروحم
 ةنئهكلا نم لوالا لفت يبعش

 تاللاحلا نم ناثلاو .نييمسرلا

 ةعيبطلا رهاوظ ءازإ ةيرطفلا ةيلاعفنالا

 . (رازلا لثم) ةيعاتتخالا رهاوظلا وا

 ىعامتجا لعب نييولسالا نيذه ناك دقو

 .هل سمالملا عقاولا ىلع هريثأت هل

 يع راخلا تي رظحفللا ره رلعنلا' هلزع
 اهراضحتبساو اهتساردو اهعبتت نم .دبأل
 اهرايتعاب يلاحلا انرصع يف اهليلحتو
 رودحللاو .يخيراصلا ساسالا

 انراضحتسا ةلواحم نم . .ةيعيبطلا

 امنأ ركالت نأ يغتبو + 12

 اذه ىنعم سيلو .رودخلاو تادادتمالا

 رهاوظلا نم لئاغا ماكرلا كلذ لمه نا

 نكلو .يبرغلا حرسملا كلذب ةطبترملا
 ناب يف يل لك عسيغت ثا هاثعم

 6 نيداج انك اذإ . .ىقيقحلا همجحو

 . قيرطلا نع .ثحبلا

 طابحالا ١ ومدلا

 يف لثابتلا كلذ عم نكلو . .ًاتسح ا#

 قلطنا ءابنع تلاع ىنلا روذحلا

 نيبشاو .لوطُتو مو يبرغلا حرسملا

 م انانلكا ؛ .نئيبر تلا ديلقتب انةضوت

 ؟ ناترهاظلا بكاوتت

 ددصلا اذه يف ةفلتخم بابسا كانه

 نأ ةيوعصلا نم لعج يتلا ةجردلاب

 نكمي نكلو .رخآلا ىلع اهادحا بلغت
 نييئيدلا نيلاغملا نا الامحا لوقلا
 رامعتسالا فادهأب نيطبترملاو (الكش)

 اوعنمو اومرح (انومضم) ةيبرعلا ةمالل
 قلخلا تالاح نم ةلاحك ححشتلا

 اذه نأب كلذ ءارو نيرتستم . قيلختلاو

 نولمعي اوناك مه ا[ئيب .هللا ايازم نم
 نا نكمي ام لك لتق ىلع ساسالا يو

 انيعاوتجاو .ةيفاطنملا مهعاسباوا لع
 . (خلا . .ًايملعو ًايقاقثو ًايداصتقاو

 انتما علطت نا لوقلا انتكمي كلذك
 دنع فقو سرغلا تادآل ةيبرعلا
 تافتصملا نم ديدعلا ةمحرت ىوتسم

 لو .ةيفاقثلاو ةيملعلاو ةيبدالا ةينفلا
 ىلا لوصولل كلذ زواجتي نا لواخي

 . حرسملا

 هذه ىلع ءانب لوقلا اننكمي له نذا ا#

 دوجو ليحتسي وا بعصي هنا تايضالا

 لكبشلا' يف .دحؤم  يبرغ حرسف
 ؟ْنومْضملاَو

 دادتما ىلع حر سم لعفلاب دحوي ب

 ةميدق ةوعد دجوتو . هلك يبرعلا نطولا
 .يبرعلا نطولا يف حرسملا ديطوتل
 ههنا ةيسق حرطب 0 ةده تأدب

 ةدحوم ةغلب نارقلا اهطبري ابك ةيبرعلا
 رشبو ةوعدلا هذه قاسو .اهب فرتعمو
 كاسمالل ةياذب تناكو .نيسح هط اه

 . ةيب رعلا ةمالل ريبعتلا طيسو ةدحوب

 تامجرتملا يف يجن طيسولا اذه نكل
 تافلؤم نم ادولخ لقالاو ةدلاخلا

 يف (اديحو) حلفي مل هنكلو .برغلا
 . دحوملا حر مسملا دانا

 ديلقت ةركف ههجاوت يذلاو) دحوملا

 4.4. - 1." دأب راب" تنلتما# خ14181:-



 قمتيو عيب رعلا ةمالا رعاشمو لكاشمو

 هروذح دمصيو بةيييبرسعلا اهتغلو
 قبس ىتلا ىل والا ةيلافتحالا تايادِبلل

 جريت ديلوتل دهج ًاضيا اذهق .اهركذ
 نع نومضملاو لكشلا ىف لقتسم يبرع

 , يبرغلا حرسملا

 اذه براجت صعب تححخيت لكل

 ةقرفتثملا تارذشلا ضعب عم رثكالا ىلع قرا برغملاو رم يف يخرتملا نوللا
 كانهو ..يبرعلا نطو نم مجبل لك يف
 ةديدع تاشقانمو تارمتؤمو تاسارد
 جرحعلا خرنملا [ايص ان ةَشقا لاو

 هل نكمي ةيب رعلا ةمالا جرت كلذ
 نم زيمملا هعباط هل حبصي ناو دحوتي نا
 امل هتراثا لالخ نمو ةيبرغلا هتغل لالخ
 نم يبرعلا ريمضلا نادجو يف لمتعي
 ةيركف تاعارصو اياضقو تالكشم
 نع دحوتلاف .ةيسايسو ةيداصتقاو
 نع.( لكشلا ىنسلو نوبفلا قّيرظ
 ىعسن يتلا ةيبرعلا لاكشالا نا ساسا
 اهنكل . . ةيرو رض بلاوق ىه اهقيقحتل
 تسيلو ريبعتلل ةليسو يه ةيابلا يف
 .ريبعتلل ةياغ

 نطاوملا لكاشم براقت لالخ نم 8#
 نكمي له جيلخلا ىلا طيخملا نم ىبرعلا

 تنعل كق ى سايس حرسملا ناب لوقلا

 قدم قا و 9 م اذه 9

 تفاسم تا يحرشلل نوللا كلذ عاطتسا

 كلذل لوصولا لوح رثادلا لاقل 1

 ؟ (لاثمك يرصملا حرسملا) ايبسللا
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 لبق هاجنالا اذه ىمانتو .ىعامتجالا عيقاوبلا ةركذ حرسملا نيجبح# ذ

 نا دح ىلا . 1451 ويلوي / زومت ةروث
 اهفقوم يف ةيبرعلا ةيموقلا نومضم ىنبت
 اهئاذعو اهعارص يف حضاولا
 ةيحرسملا قرقلا رثكا ىتحو .رامعتسالل
 سيسمر ةقرف لثم ةيديلقتو امدق
 ةيحرسم تمدق (يبهو افسوي)
 يب رعلا برغملا عارص نع (ءارحصلا)
 رامعتسالا دض رئازجلا تاذلابو
 ىلع رركتم جذومنلا اذهو .ىبنرفلا
 ةرهاظ كلتو . ةيب رعلا ةمالا حطسم لك
 . ةرصاعم ةيسانس

 ةقباسلا براجتلا نم ريثكلا كانهو
 نم اهالت امو ةيكولمملا رصم مايا
 اهيف ترهظ يتلا تارتفلاو روصعلا
 ةفلتخملا ةيبعشلا ةيتفلا لاكشالا
 رامعتساالا عم ةهجاوملل ةيعادلاو
 - لظلا لايخ  ةبايرلا لثم) .هناوعاو
 . (ىهاقملا ءارعش

 جبنم رهظ ويلوي ةروث مايق دعبو
 دحوتلا ققحي يروث يكارتشا يملع
 وا جرخم - بتاك) عدبملا نانفلا ىدل
 ديدجلا يعامتجالا عق ةاولا رهظ امك ( لثمن

 ف يع ناس روطتي يذلا
 . ةفلختملا هتايفلسو ىضاملا تانثوروم

 طظبري ىذلا ىودحولا روخملا اذه لثم
 رداق هنا كلشال سانلا ةيضقب نانفلا
 كانه تناك كللذل . حرسم عنص ىلع

 ريبعتلا ةيرح ةوذج رمتست نال ةيناكما
 نيب مئاقلا لدحلا اذهو . يحرسملا

 ملفو ةلاقنيو ةيخلج نم ةمدتتت جرتملا

 نيب مشاق لدحكو .ةيحان نم هيفرتو

 حرسملا نيب مئاق لدج بعشلاو ةطلسلا

 كلذل .هتيبعش عم يميداكالا هيلاعتي

 ىلا ةيحرسملا ةرهاظلا تلوحم دقف
 + انملا هذه لالخ نم تاقيبطت

 نسا ةروثلا تيئع دّقل .ةذدعتملا
 .ةفلتخملا ةينفلا رداوكلاو دهاعملا
 لوح ريبك راوح ماق دق هنا كشالو
 نيماضملا هذبع انرتقم رضم فق حرسملا

 امنطو يف حراسملا نيبو ةيمدقتلا
 ىؤرلاب ر اكفالا تحزتماو .يبرسعلا

 , ةفلتخملا

 اهايجي ةقناخ ةمزا كاته اذه لك مغر ا#

 نع كروصت ام . .رضم يف نآلا حرسملا
 ؟ ا|ذذه تابيسا

 ةيرحلا نم ةعستم ةيهش ىلع نييحرسملا

 نم ةهجاوملا ةطلس تعستا لياقملا ينو
 قدا ىنعمب .ةرداضمو بطشو

 نيبو داجلا ىنفلا فنصملا نيب ليحا
 ةهفاتلا لاكشالا تلتحاو .هيديرم
 شمكنا كلذل .ةداحلا لامعالا ناكم
 تايعمجلا ناكرا نيب داحلا ىنفلا لمعلا
 راوسا نيبو ةيحرسملا تاعاسحلاو
 ,ةيميلق الا قرفلا ىدلو تاعماجلا|

 حرسملا براجت جئاتن نع اذامو ا#
 ١ ؟ يبرعلا اننطوو 7 ِف يسايسلا

 تابلقتملاب ةئيلم ةيب رعلا نقرا د

 .ةيرحلا لكاشم ابنم . . لكاشملاو
 ىلتغيو .ةيركفلاو ةيفاقثلا ةعتملا ىزبخلا
 يف ةبغرلاب ةمالا هذه دارفا نادجو
 ين قمعلا وه انه رضحتلاو .رضحتلا
 رييغتلا ىلع هتردقو يب رعلا نطاوملا لقع
 وه رضحتلا سيلو .لالقتسالاو
 . فييكتلا ةزهجا وأ تيساك ويديفلا
 ىلا ًايحرسم ةفقثملا تائفلا تهجتا كلذل

 ريبعتلل ةليسو ريخ هرابتعاب نوللا اذه
 . قباسلا نومضملا نع

 نا ٍِق هاتفا تذكرت ةلكشملا نكل

 نا ين اوحجني مل هاجنالا اذه باحصا
 ريهاخلا نيب نوللا كلذ روذجب اوب رضي
 يف يكالهتسالا حرسملا حجن املثم
 نم نلسحكشلا كلذ لوح اذل .هلعف
 ةروطخ لثامت ةاذا ىلا ىحرسملا لمعلا
 زارحخا سيلو تاردخملا نيخدت
 نيذلا نم دحاو اناو) .تاردخملا
 ةرهاقلا يف حرسملا نم عونلا اذه اومدق
 رع عوبشلا اذه نا فرتاو عيلاتقألاو
 ىلا لوحن انه نمو (توقوم 3

 لمعمك سيلو تاقاطلل غيرفت ح
 مهملا نمو . . ىبعشلاو يراضحلا + ءانبل
 ةفلتخملا ىرخألا لماوعلا ىعستت الا

 ناكرا مفعم ُْق هاجنال كلذ هجاوت يتلا
 , ةيب رعلا ةمآلا

 جملا ةيلالقتسا
 نم ذبال هنا نإ لوقلا نكمي ا#
 ةزهجالا نع حرسملا ةيلالقتسا
 ؟ ةيموكحلا تارادالاو

 اذه نم انررحن انضرتفا اذإ ىتح -
 تارادالا لاجر نم لماكلا شيلا
 تحن نم حرسملاب انجرخو .ةزهجالاو
 رجلا حا رسملا اذه انعضو مهتياصو

 ىلع رد تاثفل ةريثك سولفو ركاذتب
 ةراجت ىلا ةسسايسلا تلوحتل .عفدل
 ىلع بعللا ةبعل يف لخدن انأدبو
 .نوقذلا

 حلصت ال ةلودلا حراسم تناك اذإ اه
 ىفف . .فدهملا ققحت ال ةيلالقتسالاو
 ' ؟ لحلا وه ام كروضت

 بز حزسم: وه يمايسلا حرسملا -
 هميشي و7 روت هنا ىنعمب . . ةيمتحاد
 وهو .تاياغو فادها لجا خو تزحلا

 ةضيرعلا ةدعاقلل لوصولل طيسولا
 وه اذهو .هجماربو هراكفا دئاست ىتلا

 عزتلم حرم مانيقل دبيعوملا لكتللا
 ددحم بلطم هلو يسايس لمع جمانربب

 هساسا ىلع لمعي نا ديريو .نئسقمو
 .رييغتلا فدبب

 يهتنيو ركفب أدبي ىسايسلا حرسملاف
 فيس طسولا ىف لخدي 1 ١
 ميقتل لومملا دوقن وا هدئسي ةطلسلا
 1 .هدوا

 ؟ اريخاو ©
 لمعلا نم تاونس 4 دعب اريخا

 (ةعيلطلا) داجو ريغص حر سم لخاد
 بابشلا نم ةعومجم هدارفا . . فشقتم
 درمتلا ّق هيراجن .نيدهاشمو نيناف
 .ةتباثلا ةينفلا لاكشالا ىلع مئادلا

 تجتنا روذبي ضرالا عرز يف هتلواحم
 لك . . نيفقثملا نينائفلا نم اريبك اذدغ

 ال ايدادصتقا ريقف جرح هيك هتيضق
 ركفلاو ةفاقثلا نع ثحببي 5 .اينف

 هيابش حومط كلذ يف هدنسيو

 عقوملا ىلا لاقتنتالا يتأي مث
 ةارملا وهو . . يموقلا حرسملا . .ديدجلا
 ةيحرسملا ةفاقثلا نيبج عوصن لمحت يتلا

 مغرلابو ةظحللا هذه ىتحو . : رض

 ا تخن ماع ةدمل يذوجو نم

 يموسغلا حرسملل اريدم ةليدحلا
 هئانب ةداعاو عحرسملا ديدحتف . يرصملا

 ةصرفلا انطعت ل . هليمجتنو ةديسشتو

 ةلداعم قيقحتل ةظحللا هذه ىتح

 نحن اذه متي نا ىلاو ..ةديدج
 . «(نودماصنا
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 اا
000 

 ؛؟941/ زومت 5- 5١1 ددغلا

 ةعتمن دج هذه بيد دمحم ةياور

 عيضاوملا يف ءارث نم اهيف امل د
 ؟ عع زاوتم اكشنو |( م

 ندملا ىدحا يف ةيمويلا ةايحلا ريس
 نع ةحمل بتاكلا يطعيف .ةيرئازجلا
 كلذ ُْق يسايسلاو يعامتجالا قايسلا

 ريشي .ةيبئارغلا جراخ نمو ؛تقولا

 .رييغتلا ىلا

 ةرذفلا تالا اج

 نع (ةريبكلا رادلا» ةاصحلا ريعت

 ف ندملا هذه لثم مرا يذلا 0

 ةريقفلا تاقبطلا تاقالع نعو .رئازجلا

 رادج بقثي بتاكلاب اننأكو ءابتيب اهيف
 ودبي لفقم ملاع يف انلخدي يك رادلا

 ةريبكلا رادلاو . يبرغلا ءىراقلل اريج

 تالئاعلا شيعت شيعت 95 .يواسأم ناكم ىه

 فوخلاو ظيغلاو لذلا هبوشي اوج هيف
 يتلا ةيمويلا ةايحلا لالخ نمو . سؤبلاو
 تايصخشلا ءىموت رادلا هذه ُْق يرجن

 0 مت ةزيمع حمالم ضعبل

 العفو الوق ةميدقلا ةيمالسالا

 رييغتلا ىلا تاراشا ... تفيد دمحم

 ال" رما لاجرلاو ءاسنلا نيب لصفلاف

 ممص دق تيبلا نا ىتح .هيف لادج

 رظن نع ءاسنلا يفخي يسدنه لكش ىلع
 ىلا ءاسنلا تجرخ ام اذإو .نيراملا

 نود نم كلذ لصحي الف .قيرطلا

 وااهتخا عم «ىنيع» مالك يفو .رامخ
 بل تل اح »ع

 اظئاح ميقن نا بجنو» : تانبلا ٍةيبرت

 نحن ) 3 .«ملاعلاو تَببْلا نيب ًايلاع

 ديالف .ةغلاب جبضت امدنعو ءاهمعطن

 و 76 ص) «بثك نع اهتبقارم نم
 ,ةيصخ 2 وب (يتيع» و نا

 ةملكلا كلمت تلا يهف ١ .ضاخ زاَرَط

 ,ةراثرثو ةيوقو ةئيرج يهو «(لحصقلا
 ام ةمكح لالخ نم اهتركف ابلاغ حضوت

 زهاج ريبعت يف كلذو .روثأم لوق وا
 دمي توملا يف بغري نم» : ,لثشم

 ينجي ال ةئيبتلسا ةرظنلا عبشي :د نم ,(هيقاس

 ىف لسعلا ناك امدنع) فلا الا

 3 و 84 صر «...بشحللا
 ةداع اش ةبيحع 1 ىهو .( ١٠

 نادلب ريمت ىتلا ةفصلا كلت .ةغلاملا

 امأو .طسوتملا ضيبالا رحبلا ضوح
 اذه لثمب نيحوتف اهتراج عم اهتاقالع

 يف اهنيب ةفلألل دوج ال : نكمل طمنلا

 ةلئاع لك ةايح هيف وزغت يذلا تنقولا

 نوكتل عاطقنا الب ىرخالا تاالئاعلا
 رادلا» ةايح ىهو الأ ,ةدحاو ةايح-

 ١ . «ةريبكلا

 رمغ ةيصخش ادثوم
 دشار لجرو دلو

 هذف يزكرملا لطبلا رمع ىقبي
 ةرثؤم ةيصخش نع ةرابع وهف «.ةياورلا
 اهكولس موقي .هتاذ تقولا يف ةريحمو

 زيمتي لوالا نيلباقتم نيققوم بسح

 سأيي يناثلاو ءاهيف غلابم ةالابم الب

 وهف رمأ نم نكي امهمو .دشار لجر
 يلو . ماعلا ىلع لؤاست ةرظن مزعب يقلي
 ةيزمر صنلا يف رهظت .نأشلا اذه
 رمع ظحالي ام لوأو .صاخ لكشب

 رادلا» يف سؤبلا نيب : ضقانتلا وه

 ضعب هب رخافتي ىذلا ىنغلاو («ةريبكلا

 ءريثي وهف .ةسردملا يف ءايرثالا ءانبا

 ىنعمو ىنغلا ىنعم ةلكشم .نذإ
 نا ىلا ريشن نا مهملا نمو . سؤبلا
 .يبلس وه ىنغلاب ديحولا رمع لاصتا
 ا ء ساسحالا ميدع ىنغلا انل روصي ذإ

 ركذلاب ريدحلاو .ائيش دحا عم مساقتي
 .ةياورلا لك يف ماعطلاب هبشم ىنغلا نا
 ىقبي هنأل :ةلالدلا قيمع ىنعم اذهو
 . قايسلا اذه يف ىساسالا لاغشنالا

 لوول ةلاس

 2 1 امدنع نطولا ةلأسم

 ين يع إلا < يي
 املك ىنطولا روعشلا كاد ملعملا ىلع

 هذيمالت بطاخيف .هدلب نع

 اعنم عونمم كلذ نا مغر ةيبرعلا ةغللاب

 احيحص سيلا ا هلوقي امتو . اتاب

 نم دي سو وو

 بناج أ جراخلا نم يقأي امدنعز) ("؟

 ئنطولا ناف ةةاسسألا مهنا نومعزي

 رمع مهفيو (7١؟ ص) ؛رطخ يف حبصي
 «تارسماتب هبل ؛ . نطو ملعملا نا
 . ةيضقلا سفن نع عقادي اهيلك نأل

 يرئازجلا ناسنالا عضوب رمع رعشيو
 كلذكو . يسنرفلا ناسنالا عضو هاجت

 رضح نأ موي «ةباقر» ةملك ىنعم مهفي

 . هيف ةملكلا هذه ركذ دري نا نود اسرذد

 يف اجذومن ذيمالتلل ملعملا أرقي امدنعو

 464 - نا نإ نذهاات هقخقاط -



 رخآ ًاضقانت رمع ظحالي .ءاشنالا
 صن يف ةفوصوملا ةايحلا نيب اذيدش

 نطوتسم ةايح يه ىتلاو ٠ .ملعملا

 رادلا» ْق هتايحو ءةسيزاوبجروب

 ةظحالملا هذه نم اقالطناو . (ةريبكلا

 يو , غلاب دشر نع مني ال الدتسا قلطي

 نا جتنتسيو .ةيلوفط يف .هسفن تقولا

 .بيذاكا الإ وه ام نقلي ام

 ءامحلا
 (ءايحلا» وه باتكلا اذه ىف زيمتي ام

 امه نارصتعلا ناذهو :«رخفلا» و

 بتاكلاف .ةدارفو ةميق هنايطعي ناذللا

 بة ةقي رطب - ءىراقلل يحوي

 وهو .اهبنع فشكي امث رثكا" راكفالاب

 ضرعتسيو ٠ .لكشملا حرطي ام الاغ

 كرتي مث ءاهعم روطتت ىتلا فورظلا
 , ضعب يفو .اهيف ركفي ءىراقلا
 ايولسا بتاكلا لمعتسي .نابحالا

 ا ا .الثمف عراق

 يف رمع لأسي .نطولا ةلأسم هسرد يف
 فهلتم هنأب رعشتف ؟هذلب وه ام هلخاد

 نم هعئمت ام ةوق نكلو ؛هملعم لاؤسل
 ةياورلا هجتن نا نم الدبو ..كلذ
 .رخلا لاؤَسلا نم رمغ عنمي ام وحن
 ريغ ةريصقلا ةلمحلا ةوه :فيقعكي

 .همق حتف ىلع رمع ؤرجي الا : ةعقوتملا
 معط سم عمد .ةلئسالا هذه حرطو

 .(7؟2؟ ص) (زيخلا

 نا ءىراقلا ىلع .رخآ بئاج نمو
 مهني ىتح ىتغملل لقت ةيلمغب موق
 هنمو :«باتكلا ُْق تارستت يتلا ةلاسرلا

 نا رمع ديري امدنع جذومنب أنو . هيلا

 هفقوم نا دحن .ةيضاغلا همأ نم تربع

 يضقي نل» : يلاتلاك هريوصت يرجي اذه
 نأ ررف دقل . عراشلا يف اهلماكب ةليللا

 لواحي نا نود برضلل هسفن ببب

 ىريو ,ناك يأ ةطساوب هنم صلختلا

 .دحت هلخاد ىف ىوطي هئا . هلمحت ىدم

 لمحتي يذلا وه لوالا بعتيس نمف
 ! هنولؤي نيذلا نورخأآلا مأ فينعتلا

 باتكلا يف ءىيش لك «نذإ ("5 ص)

 ىلع بصني يذلا نايغطلاوحب يحوي
 فقومل ةفشاك ةريخالا ةلمحلاو رئازخلا

 .دلبلا نبا هاجت رمعتسملا

 ودبي وهو .مزاح يدرمت فقوم رمعل
 هدحت كلذل .يقطنملا فقوملا ةهدحو

 ,ةيروثلا نيحالفلا ثيداحا ىلا هبتتي
 :(١؟١ ضر «لاقي ام هسفن يف دحيف»

 ديمح راكفا هراكفا هباشتت كلذكو

 ادجناو مالك نامدختسي امهف جا

 بك رون ال اداملا لاؤسلا نَيَح

 نيح اهسفن تاصالخلا ىلا نالضوتيو
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 ةيرحلا لاس
 دحح رمع هيف كرحتي ىذلا زيخلا

 ءًانوجسم هسفنب سحي هلعجي اه .قيض
 حرطي هارن ءاذه . خف يف هنأك ٠ ارصاحم

 «صوصخلا ىلع ءاتهو . ةيرحلا ةلأسم

 ريشي هاخوتي يذلا لال دثبسالا نا قوديب

 يوارلاف ,دشار غلاب لجر لالدتسا ىلا

 ةيرحلا تسيلأ» : لؤاستلا نع ددرتي ال

 . ينغي ؟ هلامعا نم لمع لك يف ةلثمتم

 يف بغز نا ةأرملا هذه ٌبسي هرفي

 ناك دقل . .ةسردملا نع بيغتي .كلذ

 ١١(. 86 ص) «ارح

 رمع لمتحي ال .اذه نم مغرلا ىلعو
 ناكس لك نا ظحالاي وهف .؛لازعنالا

 ةايحلا هذه نوعضخي «ةريبكلا رادلا»

 دائعب ةديدج قافا نع ثحبيف . ةيساقلا

 نولهأتسي ال اذال لءاستيو .ديدش
 زمر ١5( ص) ِ؟ (ءاقرزلا ءاهسلا)

 ةبوجالاو . .قالطنالاو ةيرحلا

 نم نوكتس اهيلع لصحي ىتلا ةديحولا
 وه اذهز .نءارقف نحن» : عون

 ص) (ملاعلا هدلحو هلأ ) .نانردقف

 .تارربملا هذبب ىفتكي ال هنكل /١١( ٠

 . ةلأسملا ةسارد يف قمعتلا ىلع رصيو

 لب طقف ةظحالملا رمع فرعي الو

 ءاضيا بذكلاو قدصلا نيب زييمتلا

 يذلا ؛ةئسحر ةلاخلا مالك صضفربف

 ام لكو هيدل لمأ لك داقفا ىلإ فدبم

 هسفن يف تالؤاستلا ريثي نا هنأش نم

 باعيتسا ضفري هنا امك .ةايحلا لوح

 ال كلذ نأل .ةسردملا يف هملعتي ام لك

 الر : أرقن (لثم ةحصلا نم هل بيصن

 الو .سانلا رابك هلوقي |ميف دقتعي
 نم رظتني» .«مهلقع ةحاجرب فرتعي
 ص) «بذكلا اذه ريغ رخآ ائيش ةايخحلا

 ١١5-8(:,

 رمع لمتحي ال .ىرحخا ةيحان نمو

 لبقي ال وهف هيب فحي يذلا ضقانتلا

 نا اهتداع نم ىتلا «ةنسحو» ةلاخلا فقوم

 نوناقلا قرخي طاشن لك دض نوكت

 .ةأجف اذه اهفقوم تربغ دقف كلذ عمو
 (ىنيع» هما تررق امذنع كلذكو
 ءارشل ةيبرغملا ةدجو ةئيدم ىلا باهذلا

 ضرغل رئازجلا ىلا اهبي رهتو شايق عطق
 اهدالوا تصوا . عفترم نمش اهعيب

 تناك اهنكلو «سانلا نع رسلا متكب
 اهرفسب اهناريج تملعا ىقلا ىلوالا

 .اهعورشمو
 رمع ةيصخعش ىقبت .كلذ لك عمو

 وهو ,هتثادح 2 تاقاطلا ةدودحم

 ع ضماغ فوخب امئاد رعشي 5

 و .راغصلا دالوالا قار

 اقيقحت يرجتل ةطرشلا تنأ موي يوارلا

 ٍق ارمسم) ناك هنأب جارس ديمح نع

 ! ىمأ خرصي نا عيطتسي ول دوي .هئاكم

 ركفو . .اقرع ليسي هئيبج ناكو

 . . كيلا لسوتا .كوجرا : هما بطاخي

 .(44 ص) «! ىنيمحأ

 هسفن ىلع رمع فاخي ال .:كلذكو

 نيرخآلا ىلعو لب ب اسسحيف ملالا نم

 همأ بربع نا لبقي ال ٠ اذه .اضنا

 انهت كزاجت ناو.ءةعانكيلا

 رمع روعش نأ (ك .نجسلل ضرعتتف
 روعش وه يدام فوخلا اذه نأب

 هتايح هل ودبتو» : ديدش ىسأب سحيو
 هيلع اموكحم ناك .اهتواسق دشأ يف ةأجف
 ؛(شيعي نا هللا ءاش ام ىلا اهشيعي نا
 عوجلا نم فاخي وهو ١7١5(. ص)

 ريثيو هاو ةسوله هيدل ثدحي يذلا

 ليلا فوت تلج مهيوتل دل

 سابتلالا نم ءيشب رعشيو
 ا

 ءاذيلا ةركذ

 ىدل هذه فعضلا تارف نكلو

 هنس ةثادح مغرو .ايبسن ةريصق رمع
 هلغش ىهف :.ءاقبلا ةركف هيلع طلستت

 الإ هيدل دكأتي الوق : أرقن نيح لغاشلا

 ر ءاقبلا .ءاقبلا يف ديدش بح
 .ةةتاسي ئذدلا تينحجتملا لابقللا
 001 ص) (ءاقبلا

 منوم نعع نا ست كلذ تاج ىلاو

 اذه نمضتي ان رامعتسالا دض هلاضنب

 سوب نأو اصوصخ زفاوح نم عانتقالا

 وه ايك هسؤب نم ةوسق دشأ نيرخآلا

 00 سانلل ةبسنلاب لاخلا

 سانلا نكسياا : امدنع (نالايوب ىغبا)

 رفح يف تاناويحو ًالافطأو ءاسنو الاجر

 ةريقم دجوت مهقوفو ؛«لايخلا ُِق

 صر (ىتوملا لفسا نوشيعي ءايحالاف
 5 ل م

 ةدقعم لئاسم رمع هجاوي اذكهو

 يف ادهج لذبيف ءاهكاردا هيلع بعصي

 ملاعل اهجاوم دلو ىبيو ل ال دتسالا

 محازتتف» ,هكارذا هيلع بعضي ساف

 نا لبق ,ةديدج .ةضماغ راكفألا

 ١١7( ص) ةريبك رثعبت يف عيضت
 داعبا ءالخحب ةلمخلا هذه جصصوتب

 يذلا ىساقلا ملاعلا نإ .رمع ةيصخش

 .ايقيقح ايعو هيدل دلو لق هيف 5

 هتلوفط ةحاذس مدي نأ نود نكلو

 نا ديري بتاكلا نا دقتعنو . اهزحعو

 دقفي ال يك اريغص ًادلو رمع يىقبي

 . «هقدص» نم ائيش صنلا

 ةياورلل 2 مازتلالا نا ديكأ
 ل تامل ىطب ىف , ىساسأو ريبك

 كلذ نع فشكلا نع بتاكلا ددرتي

 .ه 7 تاحفص : حوضو لكبو ةرشابم

 ىلا ءكمك كا كلف ىف كك
 ىلا قوتلاو نايغطلاو حلالا نا بناج

 .اهيف رازمتساب رركتت تارابع ةيرحلا
 ىرخاو انه لوصف ىلع فقن اننا امك
 تارماؤملاو تابارطضالا رهظت كانه

 ةيضق رمع نم تقولا كلذ يف درمتلاو

 لمجلا ضعب يف سملن اال نحنو رئازجلا
 نكلو ء بسحف خراضلا ملظلاب ايعو

 .درمتلا ىلا احضاو ءادن اضيا

 راوأ لاعتشاب :ةياورلا ىهتنتو
 بتاكلا فشكيل . ةيناثلا ةيملاعلا برخلا

 نيحالفلا لهج «يناحصلا» بولسأب
 . . نيملسملل اقيدص) هودع يذلا رلتف

 درطيسو .مالسالا نع اعفادم

 رمع امأ ء(1١// صض) «نييسنرفلا

 يعو ىلع مهف نورخألا ضعبلاو
 ماعلا نا نوكردي .ريطخ ثدحب

 ةرولب ىلع نيرداق ريغ مهنكلو . كرحتي

 عراشلا يف بتاكلاب اننأكو . مهراكفا

 ةحمل يطعي يك تاحيرصتلا ضعب طقتلي

 ةيبعشلا ةيلقعلاو ةيحالفلا ةيلقعلا نع

 لثمت ىتلا ةروثلا ةلحرم لبق .كاذنا

 , جضنا ايعو

 ريغ احرف رمعل برحلا ببستو
 سؤبلا ةيابت نع نالعا اهنأكف .رظنتم
 مل ةياورلا ةمتاخ نا ريغ ؛لدعلا لولحو

 نا بيد دمحم دارا دقف ءرظتتنن امك نكت

 نم الدب ةيئاور ةياكحيب هباتك ىبني
 عرف امدنع كلذو .ةهنهار ثادحا

 عقاو ديدج نم هجاويو ؛رادلا ىلا رمع
 همأ خارص ىنعي .ةيمويلا ةايحلا
 رمع ديربو .ريغت دف ءيشالف , اهتانعلو

 عضولا حبصا دح يأ ىلإ همأ ماهفا
 نا 6 هنكل .ًاريطخبو اقيقد نهارلا

 يه امير برحلاف .ديفم ريغ اذه

 نا وا اًئيش ريغت نا ىلع ةرداقلا اهدحو

 رادلاو» ّق رمتسملا ةايحلا ىرجم فقوت

 فرعي وهو  رمع مهفيو» . .(ةريبكلا
 نأ نم ربكا رمالا نا الفط لازي ال هنا

 صخلتل ١89( ص) (الجر ءرملا نوكي

 . لماكلا رمع فقوم ةلمحلا

 ها _ ١ةما/ زومت 1 ؟1١ ددعلا  ةيبرعلا ةعيلطلا



 ابدح لك لك
 يركسعلا لاله وبأ لوق
 مجاربلا دفاو ىقشلا نإ ١ موق

 ديوس ناكو .دنه نب ورمعل لثملا

 .ترهو هل اخا ىتق ٍنميمتلا ةعيبر نب
 فلحو .هدلو نم د ورمع لتقف

 ةجلات يلمففي هدو م ةئام قلتقيل

 نم لئابق مهو مج اربلا نم مهتم م لجر
 ناخدلا د كيللام يب ةلظ ديس دألوأ

 لاف ء عفترب

 .هذدبضصقف . سانا معطي كلملا قد

 ؟ تنأ نمت : ورمع هل لاق اند ايلف

 : مجاربلا نم ؛ لاق

 ..عجاربلا دفاو يقشلا نإ : لاق

 ىتأ مث رانلا ين هب ىقلأق هب رمأو
 للحتو ءاهقرحأف ةرمض تنب ءارمجلاب

 - رقسملا ةصقلو اذهلف .هئيمي نم

 بحي ميت وني تريغ - .فقورعملا نصحلا

 .ءارعشلا ضعب لاقف'ماعطلا

 ميم نم تيم تام امم اذإ

 دازب ءىجف شيعي نأ كرسف

 رخا لاقو

 ميمت نب كيدل غلبا الا

 اماعطلا نوبحي ام ةياب

 الا ناوهشلا مد برسعلاو

 ملا نإ ةّرُخ هيفكت

 .مْوُش بغرلا : (ص) يبنلا لاقو
 , مهغلا ةدِشو ؛ لكالا ةرثك ىنعي
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 يه ةيبوروالا تامجهلا لعل
 يربغلا نطولا تعضو يتلا

 هل تبضر ناحيتما لوا ماما

 صضرالا نويبوروالا لضو امنيحو
 دقف دق يبرعلا لعفلا ناك .ةيبرعلا
 ةفرلا لاغقا ل بعضو :هتاناكما
 ةفلتخملا ةيئزحلا اهتايمتحب ةعراضتم

 لضفاب نييبوروالا لاخ نكي ملو
 ينامو رلا لعفلاف «برعلا لاح نم

 ةيروطاربمالا مايق ىلا ىذا يذلا
 ذفنتسا دق رخآلا وه ناك ةينامورلا
 لاعفا ىلا لوحتو ,ةعديملا هتاناكما
 .ًاظعي اهضعب اهءايمتح ىشألب ةيئرج

 تمسقنادقف قةقيقحتاو

 ىلا ةينامورلا ةيروطارتمالا

 : نيتيروطاربما
 ةيب رغو ةيقرش
 ةيروطاربمالا . ةيقرشلا اما

 .اهيلا انرشا دقو ةيطنزيبلا

 تفرع ىتلا ىهف .ةيبرغلا امأو
 يهو ,ةسدقملا اة ةيروطارمالاب

 تيب عايرتسالا بو ربلاب تماق يتلا

 هذه بوعش نا ادب دئدنعو .سدقملا

 .ابتدحو ديعتست ةككفملا ةيروطاريمالا

 ةياغ اهودحمن قرتشلا وحن ريسستو

 . ةدحاو

 يف ضراالا خيش ريسيت ذاتسالا لوقي
 ىتلا ةينيدلا ةقصلا نا : هل ةميق ةسارد

 اهتطعا يتلاو بو رحلا هذه اب تاأدن

 ناعرس ء.اعداخ ارهظم تناك .اهبعدحو

 .ةيصخش عماطم نع فشكتا ام

 . ةيموق تاعزنو .ةيذدام بساكمو

 حضتا اذبمو .ةيداصتقا حلاصمو

 لعف مهريسي نكي مل نييبوروالا
 لب .ةدحاو ةياغ ميمذجن وأ .دحاو

 ام اريثك .ةبراضتم لاعفا مهكرحت تناك
 لب .ضعب نود ًاقئاغ فقي اهضعب ناك
 ال ةثا نييت ام ناعرم ئيدلا لغفلا نإ

 لعق ىلا بلقناف .ةيحيسملا رهوج مهف
 . ةيهاركلا هرهوج اودع

 سدقملا تيب ةقجالبسللا لالتحا

 عا .نييمطافلا يديا نم هعازتناو

 هجو ىف تعضو بناسسِع نم كلذ

 ءاو رولا نيف نونثلا نيعبسسملا مباجيلما
 نم ريثكب نوغعتمتي اوناك نا دعب

 . نييمطافلا نانا تااليهستلا

 مل ةيبوروالا بورحلا نا ديؤي امبو
 دحوم يىميظنت لعف نع ةرداض نكت

 نالعا دعب .كبسانلا سرطب نا
 :ءاغوغلا نم ةمذرش :داهجلا

 لبق نيطسلف ىلا مهم + راسو ءاسنو الاتعر

 فاو .ىل والا ةيبلصلا ةلمحلا أدبت نا

 يبوروالا يبرعلا عارصلا روذج

 ةازغلل ىيويالا نيدلا جالص ةلماعم
 ددع "2 تدهع ةماعزلا تاو .اهتملك

 مهبلغاو ةداونقلاو تايشالا ةريخ نم

 اقتسم مهتم لك لممفأ مهيب عمج
 .رخآلا نع
 ف اوناك .كلذ نع ًالضف معا ديب :

 ةميلاعت نومرتمي الأ .مهرمأ نم ىضوف
 2 ىتح نوظفحي الو .اهتاذ مهنيد

 نا ىلع مورلا كلم اودهاع دنقف .ادهع

 اوحتفف .هنوحتفي دلب لوا هيلا اوملسي

 كتناكؤ ىهبلا اهوملسي مو «. ةيقمن ةئيده

 اوفلاخف . كارتالا ةقفحالسلا يدي ديأب

 املو . مهسفنا ىلع هوعطق يذلا دهغلا

 ةياور ىلع - اولتق .نارعنلا ةرغم اوؤاج



 كنئلوا ىتح اهيف ناك نم عيمج  وشيم
 عومجم غلبو .دجاسملا ىلا اوأجل نيذلا
 رثكا يف ناسنا فلأ ةئام مهاياحض
 . تاياورلا

 ندم مظعا نم نامعنلا ةرعم تناكو

 دعب سدقلا نويبوروالا حتفو .ماشلا
 ىتح ءاهناكس ّق لسبقلا اوشحفا نا

 مهيف .فولألا تارشع مبنم كله
 . داهزلاو ءاملعلا نم ةعامج

 يف نويبوروالا بقعت : وشيم لاق

 مل يذلا ىمعالا بصعتلا عاونا سدقلا

 نوفصنملا هنم اكش ىتح .ريظن هل قبسي

 برعلا نوهركي اوناكف . مهيخرؤم نم
 جوربلا يىلاعا نم مهسفنا ءاقلإ ىلع

 .راثلل اماعط مهنولعجيو .تويبلاو

 - ضرالا قاعأو ةيبقالا نم مهنوجرخيو
 مهولتقيو - تثاحاسلا ُْق مهنو ربجبيو

 حبذلا مادو .نيجييخألا ثشثح قوف

 قفتأ ام ىلع  مهغنم اولتق ىتح .اعوبسا
  برغلاو قرشلا اوخرؤم هتياور ىلع

 ًالاح نسحا اونوكي مل برعلا نا ريغ
 مهلتم اوناك دقف .نيِيوروالا نم

 ةريثك لاعفا نع نوردصي نيقرفتم

 يمه ارب  مهاعفا يهتنتو .ةبراضتم
 فقي تايمتح حبصت نا ىلا - كلذك
 لعفلا ناك دقل .ضعب هجو يف اهضعب
 .مهدادجا هب قلطنا يذلا عدبملا

 عبارلا نرقلا يف هتاناكما دفتتسا
 ثيح :(يداليملا رشاعلا) يرجفهملا
 ةريغص تالليود ىلا برعلا نطولا لوحت

 ىف ةفيلخلاب اهظطب رت ال ةلقتسم ةددعتم

 ىقتكت تناكف «ةيمسا ةطبار الا دادغب

 لاوب هل ثعبتو .دجاسملا يف هل ةبطخلاب
 اولماع كلذ عمو 3 ناعم

٠١ 3 

 ايل :/

11 1 
11 

 ؟
111 
 كالا
 | لل

 ةيبد رعلا ةغللا رارعأ

 .ةقرولا اهناب ةقاطبلا «ىبارعالا نباذ ىوغللا ةمالعلا رسفي
 : ةلآاسم نع هتلأس ةأرمأل سابع نب هللا دبع لاقو

 ا .ةريغص ةعقر يا :ةقاطب يف اهيبتكا
 | نإ هيف لعجت ام رادقم اهيف بتكي ةريغص ةعقر اهناب نييوغللا ضعب اهصخو

 . ةتميقف اعاتم ناك ناو .هددع وا هنزوف انيع ناك 4

 . ةماعلا تايلك نم (ةقّدلا) ةملك نا ءابدالا نضعب نظيو |[
 نم طلخ امو لباوتلا وا .قوقدملا حلملا اهب ىنعُي ,ةحيصف ةيبرع ابنا عقاولاو

 . سوماقلاو ناسللا ُُق (ئى .رازبالا

 : يرشغزلل ةغالبلا ساسأ ينو
 ١ ا حلملا يهو .ةقدلا نم محللا عم دبالو

 : : اضيا ىرشخزلا لوقيو
 . ةقدلا ةرب زكلا نومسي برعلا تيارو

 : دودشليو

 هقّدلا معطك اهيف ىرتسلا معط هقيفعو .ةليل. هك. تقان

 . اهوانت ةرثك نم مكس دق زجرلا لئاف نا ولدبيو

 : اضيا يرشخمزلا لوقيو
 .مسالا اذه اهيلع نوذائي ةكم ةعاب تعمسو

 رل' هوم ام. نم ةفوتخاح ضو ةيكاملا ملك لايمتيا نم نوتيرمملا رثكي 8
 | هتليلب مويلا ةيئام ىلع لوقلا : ةيقابلا راثالا هباتك يف ينوريبلا لوقي ؟ يه ام ||

 :| روهشلا نم اهنم بكري ام ةيئام ىلع لوقلا : لوقيو (مهئادتباو [هعومجتو
 " ىلا ةيسايقلا ةيسنلا يه .ينوريبلا اهمزتلا يتلا ةسنلا هذه .ةيقابلا ماوعألاو
 .ام ةملك

 امئيح .ةيلاثم ةلماعم نييبوروالا
  سدقلا ُِق ناك دمك . مهيلع اورصتنا

 يبويالا نيدلا حجالص اهعجرتسا امل

 مهم يبوروا فلأ ةئام : (ه ه87*)

 نم ىوس .سرافو لجار فلأ نوتس
 ىقباف .لافظالاو ءانلا نم مهعبت

 ىصوتساو .مهتايح ىلع نيدلا حالص
 مهيلع ضرف ناب ىفتكاو ءاريخ مهب
 ةرشع مهنم لجر لك : ةيلام ةيزج

 11 وج او ص م
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 0 هنري

 ةبطرق ابنم ؛ ةكلم ةرشع عسنت ىلا

 مل ولو .ةطسقرسو ةيسنلبو ةيليبشأو
 ةنس ىلا تيقب امل نيفشات نبا اهكرادتي
 سأر "175 ةنس يف مقي.مل ولو .ه 07

 ىلع يلوتسيو .ءرمألا ىنب كولم
 نم ةمهم ىرخا انادلب مضيو :ةطانرغ
 عسمجيف .سلدنأالا ندم تاهما

 لبق اهالحنا متحملا ناكل .لمشلا
 .ناوالا لفط لكو .ةسمخ ةأرما لكو .ريناند

 طوقس تقو يفو» : ىنيش لوقي هذه عفد نع مهضعب رجعو .نارانيد
 قيقش - لداعلا كلملا ىدأف .ةيدفلا

 يفلأ نع ةيدفلا يبويالا نيدلا حالص
 .هيخأب نيدلا حالص ىدتقاو ءيبوروا
 لماعو ةمارغلا هذه نم نيريثك ىفعأف

 ليبس لهسو .فطل ةلماعم ءاسنلا

 نم امهعم اب نيتميظع نيتكلملل جورخلا
 .مدخو لاومأاو رهاوج

 .سلدنالا يف اما .قرشملا يف اذه
 ماسقنالا نا ذإ .ريثكب أوسا رمالا ناكف
 يف يبرعلا لعفلا هيلا ىهتنا يذلا
 ذم سلدنالا يف ًايئاق ناك .ءقرشلا

 دي ين نكي مل برعلا دي يف ةينيطنطسقلا
  ةريغصلا ةطانرغ ةكلمم ريغ ةبراغملا
 ١497 يف اهيلع ىلوتسأو اهمحاه هذهو
 ارتلكنا نم اناسرف مض يذلا شيلا
 . (اسنرفو

 يذلا ماسقنالا ىدم نيبي اذهو

 فيكو . سلدنالا يف برعلا هيلا لصو

 ان هج يف هفقي مكاخ لك ناك
 لحم اولح رمح الا وئب ناك اذإو .رخا
 مهئاليتسا دعب .ةطانرغ يف نيدحوملا

 اعئار ايبرع |مكح اوماقاو .مهغم اهيلع
 فصنو نينرق نم رثكا لالخ يف  اهيف | نب قراط يدي ىلع نويومالا اهحتف
 ريخالا سفنلا الا نكي مل اذه ناف . دايز

 هنأش .توملا لبق ةايحلا كسمي يذلا | تضرقنا ةسماخلا ةئاملا لئاوا يف
 . ءافطنالا لبق عطست يتلا ةعمشلا نأش | مساقتف .سلدنالا يف نييومالا ةفالخ
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 ملت نا ذقن

 ياسو ب ب يتلا سس

 كالالا الار ايالإال

 تلاعلا ناجرشملا ٠ ” ")

 رراعإللا ضعت
 .رثرامنوملا ةحاس ىه. . .ةبيرغ ةحاس
 بلقلا ةيسنك ثيح ةيسيرابلا ةبضشغا ةمق طسوتت

 اهخيراشل ارظن .سيراب راوز راظنا ظخم .سدقالا
 ابنه. ةيسنرفلا ةروثلا: قظالنالو .قيرغلا >

 ع اقنور هيلع ىفضتو .ىضاملاب قطنت اهتراجح
 كلاي ركل :ةئورملا ةيبالا

 .سيراب ةيدلب ميقت .يلاوتلا ىلع ةشلاشلا ةرمللو
 لك نم نينانفلا ىقتلم رترانوملا ةحاسب اصاخ اناجرهم

 ناكم .

 ةيئانيس ضورع .مسر .ضفر .ءانع .حرسم .
 ىتلا ناجرهملا اذه ماوق ىه . .ىقيسوم .افحاتم

 .زومت رهش نم سماخلا ىتح رمتسيس
 ةقللا تاجيل زدت ريك بشع ةنيك ةحابسلا قف

 ةيبشخلا تالماحلاو نارذخلا ىلع .
 قوققي ءايثكلا ءاحتا:بفظخ نم نوناتق ةسانسلا قو

 وا تيزلاب مههوجو اومسري يكل ةبضهملا راوز ةهجاومب
 ددع لباقم ةيروتاكي راك ةقيرطب وا ضاصربلا مالقأب

 دوقنلا نم دودحم .

 نفلا ةحئار اهنم قبعتو . خي راتلاب رخزت ةحاس
 .ثلاثلا اهبناجرهم تايلاعف نآلا نضتحم ذا ىهو

 ةبضه ةيمهأب ىسيرابلا لهسلا ناكس ركذت يكل كلذف
 يذلا نامزلا تايركذو ةئيدملا لامج ثيح .رترامنوملا

 ىضم ٠ .ىلوالا هلوصأب رصاعملا نفلا ج جزتمي ثيحو ١
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