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 تازاجنالا نم ققحت نأ ,ءودهلاب اهبف تمعن قا ىدعتت . 5

 , دوقع يف هققحي نا اهريغ عطتسي ملام ةيو هن

 نع اهفرح وا :ةروثلا طوقس ىلع نونهارملا 2 ءاهدنع

 ىلعو لب .طقف اهيلع ءاضقلا سيل اًوُرَرَقِف .طايحالاب اهفادهأ .
 ةدحون لمآ يأ ىلع كلذكو :ةكرحو. دركفك ةيبرعلا ةيموقلا

 . ,ةئرجتلاو لالقحالل اهنطو عاضخا لاح نم ةيبرعلا ةمالا'

 مهراكفاو .مهماضهوا مهتداق ,كلذ قيقحتلو .ةب
 ةدداعم ةيرصنع ةوقك ةيذيمخلا ةكرحلا عازتخا ىلأ ةئ 500

 كلذ لييس يف نيخضُم .اهضرا ىف ةعماطو :ةفنريعلا ةم .

 :ناريا داش وه ةقطنملا يف مهئالمعو مهزئاكر مهأ: نم دحاوب .

 ظ .ةيفئاطلاو ةينيذلا ةقرولا ىلع هتاذ تقولا ف نينهارسمو
 دنع هكلمت تناك ام لكب :قارعلا .ىلع ةكرحلا هذه او 4

 ,ةيرشبلاو ةيركسعلا ناربا ةوق يه ةيدام ةوق'نم اهروهظ
 تراجي يلا ةينيدلا ةءادعلا 0 ركع ميودعم هوقو نمو .

 غلسضاولا رقآتلا
 ب رمات هعشبأو ّ

 يف نعيمي لاَ ام يذلا يروسلا ماظحلا نما ةراقحو ةشسخ ظ

 هيي ايلاغم دة كيشكييبإ يسم مكياخلا# ٠"قيوو .٠

 نويحمرالا ةقارر اعز دع لباتتلا ةكبص نأ كسير ٌ

 اذه ناف كلذ نم سكقلا ىلع لب . ندب وعشلاو ةنباهصلا نم

 7 لقا هزم ةييرلا ةفام) (نيقستلا زكا دعا رحل رسب

 .ناهرلا اذه ظقس .ةقباسلا مهتاناهر تطقاست اسملثمو
 غر .هتروثو قارعلا ةوق نم لئت مل اهوعرتخا يتلا ةوقلاف

 .هنلع يديمحلا ناودعلا بحاص نيقإ

 هرثكأو رماتلا اذه روص عشمتأو : برعلا ضغن

 لبقي ال انمي: تيثأو .ةوق ىلع ةوق,هتروثو قارعلا,داز ناوذعلا ,
 اهلثمي يتلا ةضهانلا ةيبرعلا ةيموقلا ةكرح قوفت ٠ .شاقنلا :

 نددلا ءاطغب ةاطغما ةضمانملا تاكرحلا ىلع .هتروثو قارعلا

 ىارشلا نا محجر. ,ةيمالسالا» هتروثو ينيمخلا اهلثمي يتلاو
 براحي امنيب .اهلك ةمالا تاقاطب سيلو طقف ةتاقاطب براحي

 | نم ربتكب ردكا'ىهو..نارنا تاقاطبو .نئدلا تاراعشب يئيمخ
 معدلا ىلا ةفاضا :ةمالا ةنوخ تاقاطبو .قارعلا تاقاط

 ' .ًاموب هنغ عطقيب مل يذلا يلايريمالاو ينويهصلا

 ظ هذه فقول تالواحم مادالا هذه.يف دهشن ملاعلا ناك اذإ و ٠

 'نآلف :ةعباسلا اهتنسس لافكا ىلع تكشوأ يتلا برحلا
 ىلا اورذابف :مهتاناهر طوقس نم اًونقيت ناهرلا اذه باحصا
 راظتنا يف رامدلاو قزمتلا نم..ناربا ٠ .«مهسرف» ذاقنا ةلواحم

 | | حراج هتثيهتو هترولي يف نآلا نودهاج ماها كيديد ,رخآ ناشر
 .سسانملا تقولا ْق

 اهئادعا ناشر ناعبأ ةظيطملا زومت ةرون تكردا امكو

 تابهو .ركدم تفو ذنم ةنديمخلا .ةكرحلا ىلع ةمالا ءادعغأو

 ..ءادعألا ةكرح .كش نود ْ «نآلا دصرت اهئاف .هظافيسال اهسفن ْ

 نامزلا داعبا فشكتستل .مهناهذأ يف رودي امأةءارق لواحتو
 ,طقف ءاقنلا ىلع سبل ةممصم اهنا كلذ :ةقحاللا تاناهرلا وا
 الع كلذكو ؛ةنبرعبا سفنلا يف.دادتمالاو قديجتلا ىلغأ لف
 - هزه ريمتتلا .فورظلا لك عاضخا ىلعو .اهفادهآب كبسمتلا
 اذام ًامامت كردت يهو اهريشأب ةييرغلا ةمالا ةحلصضمل فادهالا

 نم مهنم ات اذام يلاتلابو .ءادعالل ةيسنلاب كلذ هةننعي

 .هتهجاومو هقي وطتل تالواحم
 !وشتا»» ا ار ا طع

 تروا ازثكا تازاجنا تققحتو .ةريثك'تاناهر اهلالخ اتطقيم
 .تايحضتلاو مدلاو

 :ةعئارو.ةحجان اهشعلو/ .ةيعصو ةليوط ة ةريسم تناك دقل

 جوأ ف اهتهجاو يلا تابوعصلا لك مغر تلاز ام ةروثلاو
 مداق يف اهؤاطع ضيفي فوسلو ,اهنوق ناوفدعيؤو .اهباتس
 .هلك'يبرعلا نطولا معذل :تاونسلا

 ارق اقشهو ,هتروقب هيااجحاو هتاراصتنا ىقارعلل ًاَتينهف -
 تح دمايصلا مهقارعب

 ”- را 558 ددعلا ةةييزعلا ةعيلطلا



 يقارعلا ناريطلا

 تاوئس ا لاوط لمصاوتم لمع

 نع يناجنسفار تاحيرصت نيد
 :ملاعلا ف يرحيس يذلا مدلارهن»

 نيرخألا نيدناريالا نيلوؤسملا تاحيرصتو
 | ةياهنلا ةيفيك ىلا رشّؤَت عجارتلا نم ةفاسم
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 ةيموقلاو ةينطولا .قارعلا تالافتخا يتآت
 رشع عباسلا ةروثل ةرشع ةعساتلا ىركذلاب

 ينطو خانم طسو .زومت نم نيتالثلا - ا
 قارعلا هكلمي امب ,ايركسعو ايبعش زرعتي .يموق
 ىلع ىواستت ةينقتو ةيداصتقا تايئاكما نم هسفن

 نا دكؤملا نمو .ةفلتخملا تايوتسملاو ةدعصالا

 اهيف يقارعلا شيجلا .لجس ينلا كراعملل
 ىدم ىلعو ةهبجلا دادتما ىلع ةلهذملا هتاراصتنا
 ةدايقلا ىدل اهيود .عبسلا برحلا تاوتس
 ديعب لافتحالا تاظحل ىف بغشلاو ةيسايسلا
 ةيموقو ةينطو ةطحم ىلا تلوحت يتلا ةروثلا
 ايا ءابعالا لمحتل هسفن رذن رطق خيرات ىف ةثيضم
 .رقهقتلاو عجارتلا نمر يف اهلاقثا نكت

 ناودعلل رخآلا ةجولا يناربالا كهزألا
 يناعم هتروثب قارعلا تالافتحا يطعي اممو

 هاجت ريغنملا يلو دلاو يبرعلا خانملا ,ةنموق اداعباو

 طسو تالافتحالا ىتأت نا فداصتو .جيلخلا برح
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 اهل ديرا برحل دح عضو فدهتسي عساو يلود كرحت
 .نآ ىف ةيبرعلا تاقاطلاو قارعلا تاورث فزنتست نا
 ذنم نويناردالا ماكحلا اهراتخا يتلا برحلا دعت ملف
 يبرع رطق دودخ ىلع رصتقت ةطلسلا ىلا مهلوصو
 راسم نم احضاو حبصا امذإو .قارعلا وه ؛دحاو
 ةيناربالا تاطلسلا نا ةريخالا ةيركسعلا تاروطتلا
 تآدب دقو .اهتمرب يبرعلا جيلخلا لود فدهتست
 ديض ةيناودعلا اهتاسرامم ِق ةيئاردالا عامطالا زردت

 يف يكيسالكلا بولسالا ىلا ءوجللا يفو .تيوكلا
 لئاسولا ماذختسا ىلا ينا .ةيناريالا ةيلقعلا
 تيوكلا يف .ةخخفملا ةرايسلا راجفناف .ةيباهرالا
 ةيئاريالا عباصالا ىلا ريشي ءيضاملا عوبسالا لالخ
 تيوكلا يف هسفن بولسالا تمدختسا دق تناك يتلا
 .ىرخالا ةيبوروالا نادلبلا ضعبو اسدرف فو
 دض برحلا نم رخآلا هحولا ناك ىنئاردالا باهرالاف

 ةيناردالا تاطلسلا اهمدختست ةليسو وهو .قارعلا

 تامجهلا نا ودبيو .اهلوح راصحلا دتشي ةرم لك ف
 يف يقارعلا وجلا حالس اهذفن يتلا ةرمدملا
 قراوزلل يرقفلا دومعلا تباصا .يضاملا عوبسالا
 يف راحبلا ةنصارق بولسا مدختست يتلا ةيناريالا
 سيراب نيب ةهجاوملا ةورذ يفف .ىطسولا روصعلا
 بولطملا ؛يجدروغ» ةيضقب فرع ام يف .نارهطو
 تذفن .سراب يف يسنرفلا قيقحتلا يضاق ماما لوثملل
 ىدحا ىلع يركسعلا اهءادتعا ةيناريالا قراوزلا
 نم عئاضبلا لقنت تناك يتلا ةيسنرقلا رخاوبلا
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 ءادتعالا كلذ راثتا دقو .نيرحبلا ىلا تىوكلا

 ناودعلا ربتعا يذلا يسدرفلا بضعل هلا 5 ركسعلا

 فرغي امع الصفنم .ةيسنرفلا ةرخادلا ىلع يناريالا

 نا ريغو :نارهطو سيراب نيب «تارافسلا برح: ب
 ةندعم ةيناربا ءىناوم تراتحا ةيقارعلا تارئاطلا

 يف ةيناريالا قراوزلا اهمدختست ةيركسع قفارمو
 تراغأو يبرعلا جملخلا نادم ْق ةدنصرقلا لامعا

 ىلعو يسراف ةريزج اهنيب نمو ,ةرم نم رثكا اهيلع

 تارئاطلا تناكو .فارعلا يبونج نع رتموليك ٠
 قو .ىرخا لورتب لوقح ىلع تراغا دق ةنقارعلا

 تارئاطلا نا ةيركسعلا ريراقتلاو تامولعملا
 ِق عقب وشو ,ةلماكب « ملسيرا لقح ترمد ةلنقارعلا

 .رمرها قيضم ىاوج
 ةيناريا افادها ةيقارعلا تارئاطلا رايتخا يتأيو

 عضيل زرمره قيضم نم هسفن نآلا يف ةبيرقو ةديعب
 يناجنسفار .نييناريالا نيلوؤسملا تاحيرصت
 ةيرحب دئاقف .عقاولا كحم ىلع يثدماحو يوسومو
 / ناريزح رهش رخاوا يف نلعي ناك يناريالا سرحلا
 تاشنملا برضي قارعلا ماق اذإ هنا يضاملا ويئؤي

 تاشنم ناف .نقسلا ىلا ةفاضالاب ةيناريالا ةيرحبلا

 نا ظحولو .يناريا موجهل ضرعتتس ةريثك ةيجيلخ
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 ةرمدملا ةيقارعلا تابرضلا ىلع ةيناردالا لعفلا تادر
 ىندا تناك ؛يناريالا لورتبلا تالقان تلاط يتلا
 نويقارم دقنعي يتلا تاحيرصتلا ىوتسم نم ريثكب
 فدهب لخادلا يف نييناريالا ىلا ةهجوم اهنا نونيعم
 ةروشحم تسيل اهنا ناريا راهظإ و ةمقدلا ضاضتما
 نا ىلا انه راشي .يبرعلا جيلخلا ةجاجز.قنغ يف
 ىلع ةرداق اهنا يضاملا ف دقتعت تناك يتلا ناريا

 تارئاطلا برض باقعا يف تتاب .زمره قيضم قالغا
 يف .قيضملا كلذ برق ةبختنم فادهال ةيقارعلا
 ةيحانلا نم قيضملا قالغا نا ذإ .جرحم فقوم
 نع ناريا عجارتو .ابعص ارما حبصا ةيركسعلا
 يف ةدقادصم اهل ناك اذإ ؛اهتيقادصم عضيس هقالغا
 قايسلا اذه يف ريثملا نم لعلو .كحملا ىلع ذيفنتلا
 مدع ًارسفم يناجنسفار هب ىلدا يذلا حيرصتلا
 ماعلا انرصتنا ول» : هلوقب قارعلا ىلع هراصتنا
 نوبلم نيسمخلا ةما نا لاق دق ملاعلا ناكل :ىضاملا

 اذإ نكلو .ًانويلم ١4 اهيف ةلود ىلع ترصتنا دق
 انرصتنا اننا ناسنا لك فرعنسي ماعلا اذه انرصتنا

 سقي يروتاكيراكلا مالخلا !ذه لعل .ءاكزيما ىلع
 ةيقارعلا تارئاطلا ةهجاوم يف يناريالا قزاملا
 ةروص لمتكتو .تاهبجلا فلتخم ىلع شيجلاو
 ارهن نا: يناجنسفار لوقي امدنع يناريالا فقوملا

 نم ؛,.يصتننسو ..حلاعلا لك ف يرجبيس مدلا نم

 ءامدلا نم رهنلا كلذ عينيس نيأ نم جرش نا نود

 ةياينلا تالامتحا و لودلا فقوملا
 .ةرمدملا ةبقارعلا تانرضلا ةدح عافترا عمم و

 رارقلا مصاوع نيب ةيلودلا تالاصتالا ةرارح عفترن
 رظتنيو .نيكبو ندنلو سيرابو وكسومو نطئتشاو :
 ذاختا لدق اهترئاد ةيلودلا تالاصتالا لمكتست نا

 ءاهنا فدهب نمالا سلجم نع ردصيس يذلا رارقلا
 نا ةيساموؤلبدلا سيلاوكلا ضعب يفو .جيلخلا برح
 نانواعتيو ءودهب نالمعي نييمظعلا نيتلودلا
 :لهس رما رارقلا رودص نا ىلا ريشت ةقلطم ةيرسب

 يرجي ام وه عقاو رما ىلا هليوحت يا ,دذيفنت نكل
 يه جيلخلا برح ءاهنا ةنلاف .ايلاح هيف ثحبلا
 نع رارقلا رودص بقعتس يتلا ةيلاتلا ةوطخلا
 هدذش ةحص ززعب اممو .يىل ودلا نمالا سلجم

 وكسؤم نبب ةجهللا ةدخ عجارت :تامولعملا
 ضعب اهقلطي ناك يتلا تاحيرصتلاف .نطنشاو
 لك كولس لوح نييكريمالا وا تايفوسلا نيلوؤسملا
 يف تفححا اهنا رهظ يبرغلا جيلحلا قامهيدلب نم
 بودخه هرايز باقعا ىف يا :ريخألا عوبماألا
 نونرف ةدحتملا ممالا ىدل ةيكريمالا ةدحتملا تايالولا
 ةمراع نطنشاو نا ظحالي امك .وكسوم ىلا زرلتوو
 ةلقان ةريشع ىدحا ىلع ةبكربمالا حالعالا عفر ىلع

 جروج يكريمالا ةيجراخلا ريزو نلعا دقو .ةيتبوك
 يف اهرارق قيبطت يف عرشتس نطنشاو نا زتلوش
 تقولا يف .يلاحلا ويلود / زومت نم يناثلا فصنلا
 يتايقوسلا داحتالا نم تبلط دق تيوكلا تناك يذلا
 كلت ةقفاومو .الثامم ًارارق ىرخا لودو ايناطيربو
 نا دكؤي ةيتيوك تالقان ىلع اهمالعا عفر ىلع لودلا
 دعبا بهذ دق برحلا فاقيا هاجتا يف امهنيب فقوملا
 ءيش .ةمث .ءافخلا يفف .مالعالا لئاسو هرشنت امم
 :هنع نلغي الو كرحنب

 نع ةيلودلا طاسوالا ىف ةحورطملا ةلئسالاو

 نع حرطت يتلا اهتاليثم ةريثكو .ةريثك برحلا
 ةيبرعلا اهتلزع نعو ناريا ُِق ةطلسلا ىلع عارصلا

 رضمو ايناتيروم نم لك فقاوم باقعا يف .ةيلودلاو
 .نارهط عم ةيساموليدلا تاقالعلا عطقب سنوتو

 ايناطيرب نم لكب ناريا تاقالع روهدت ىلا ةفاضالاب
 نييناريالا نيلوؤسملا تاحيرصت نا ظحولو .اسنرفو
 نا ديرت ال نارهط نا ىلع ةريخآلا ةنوآلا يف ددشت
 يذلا رمالا سيرابب ةيساموليدلا اهتاقالع عطقت
 .يناريالا عجارتلا يف ةيادب هنا ىلع نويقارملا هرسف

 يذلا «ملاعلا لك يف يرجيس ىذلا محدلا رهشا نيدق

 تاحيرصت نيبو .يناجنسفار هنع ثتدحنت
 عجارتلا نم ةفاسم ةريخالا ننيناردالا نيلوؤسملا

 روطتتس فيك ةفرعمل اهتيؤر نم دبال ددرتلاو
 برح ينودلا نمالا سلجم يهنيس فيكو ..برحلا
 .جيلحلا

 .ك .ف
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 نطنشاو فرمصتنس فدك

 ةرحدملا نفسلا ىدحا تضرعت ول
 ؟ يناربا ءادنعا يأ ىلا اهملع تحن

 ديلا اوتسوم ناردانبو ةيقردألا ليطابلا هاير 0س
 0 ع لا ١ اس كال او و اس ا ا

 ةرافالا 7 لاحفتسلا ةرارح هيفهفكإ)
 تعفترا ام ردقي : ةريخالا ةنوآلا ىف :ةيكرنمالا

 ةكرح لظ يف :يبرعلا جيلخلا ٍْق هدافملا ةرارح | ١

 ٍِق ,عزوتت يذلا «ادامرالا» وا .جراوملاو تاطاقرفلا

 تايفوسلا ىلع مث ,نييكريمالا ىلع .اهتيبلاغ
 .ةتوافتم بسن يف ؛نييناطيربلاو

 وه :نطنشاو ف ةظحلا هذه ىتح .تباثلاو
 ىلع يموقلا نمالا سلجم اولمخ .نيذلا ةفك ناحجر
 يف ىصقالا ىركسعلا روضحلا ةيلمعل طيطختلا
 ١١ ةيكاوم نيمآت .اهرهاظ .ةطخ نمض نم .ةقطنملا
 داعباو ينمالا راثئتسالا اهنطابو .ةيتيوك ةلقان
 دجاوتن يتلا ةيجيلخلا انتيحاض» نع تايفوسلا

 سيئر ركيب دراوه لوق بسح .ًاماع نيعيرا ذنم اهبف

 5 .ضينالا تيبلا ناكرا ةئيه
 ةرادص لتحا دق يبرعلا جيلخلا ناك اذإو

 نم لك يف .ةيضاملا مايالا يف .ةيسايسلا ةكرحلا

 يلودلا نمالا سلجم ةقورأو وكسومو نطنشاو
 دفوم نا ليق هنا ىتح :ةقطنملا مصاوع نع الضف

 .ةصاخلا تامهملا لجرو ,قشمد ىلا ناغير سيئرلا
 ةديدجلا هنقفص حمالم صصخي ىل .زرتلوو نونرف
 لوحت يذلا نئاهرلا عوضومل يروسلا سيئرلا عم
 جيلخلا عوضومل لب .هنم ىودج ال رامثتسا ىلا
 يكسنجيرب اهب ماق ةجلاعملا تالواحم ىلوأو
 .يموقلا.نمالا نوؤشل رتراك سيئرلا راسشتسم
 ىلع ةيناظيربلا :تسيمونوكدالا» ل اعبت .ددفشو
 .جيلخلا يف عيريسلا يركسعلا لخدتلا ةرورض»

 ايوروا نم يكريما يدنج فلآ ةئام وحن بحسو

 كسمت مانتييف ةدقع لعج مدعو صقنلا يدافتل

 ردزو .هتاز طخحلا يف هعبتو . «يكريفالا رارقلا تاقرد

 تالدصفت عم رجنسك يرنه .قيبسالا ةيجراخلا

 اجيجات وا اطروت لخدتلا نوكي الثل .ةفلتخم

 ينعي اذهو .«اهيلع ةرطيسلل ةلواحم سيلو .برحلل
 فده ىصقألا يكريمالا ىيركسعلا روضحلا نا

 مياس الو .هل ةيبطغت ةيسادنتلا ةكرحلا اميف يساسا

 جيجأت ىلا كلذ يدؤد نا نم فدهلا اذه ماما

 ؛ برحلا ريدكتل ةيسانملا فورظلا قلخو ناقئحاألا

 يناريالا ماظنلا عم ,ةجمربم ةزرابم» لالخ نم ولو
 هدمتعي يذلا سآيلا قطنم لالخ نم .ىعسبي يذلا

 «كيرتابكربك نيح لخدتت انهو .ةيومدلا ةليلبلا ىلا

 نا لوقت يكل .ةدحتملا ممالا يف ةقباسلا ةريفسلا
 . اديدج سيل جيلخلا ْق يكربمألا يرحيلا دحاوتلا

 .يتايفوسلا دجاوتلا طقف وه ديدجلاو
 نمالا سلجم يف يكريمالا لاجسلا رارمتسا عمو

 ربزو) رغرينياو يئانثلا نهاري .سرغنوكلاو يموقلا
 (يموقلا نمآلا راشتسم) يشتولراك كنارفو (عافدلا
 دوجولا ىلا حورلا ةداعااهنم .فادهأ ىلع
 ةثيعتو .يبرعلا جيلخلا يف يكريمالا يركسعلا
 جراح تايقوسلا ءاقيال نايايلاو ابوروا ِق ءافلحلا

 نمالا سلجم يف ًايسامولبد كرحتلا اريخأو .ةقطنملا

 ؟ااهدج اوت مارو نه ةقيقحلا 9 ييلخلا ١ يف ةيكريم

 ال - |4137 181 خل خا ث



 جيلخلا لودو ةيبوروالا لودلاو سرفنوكلا عانقال
  ةيقارعلا برحلا ءاهنا ىف ةداج نطنشاو ناب
 اصعلا ىلع ًاريثك دمتعت ال اهنابو .ةيناريالا
 .فادهالا هذه غ ولبل ةبيدملا ةيركسعلا

 ةمث .هضاخضقلا ةيكريمالا فقاوملا ءارو نكل

 هجو يف ًايقارع ًادومصو ةداضم ةيتايفوس ةطخ

 نم كلذل دبالو .هعم نوؤطاوتملاو يناريالا ودعلا
 غ ةيلاثلا ةلئسالا حرط

 نار وطن ةثالذو لذقوم
 جيلخلا يف ةيتايفوسلا مالسلا ةقرو ينعت اذام

 ةيكربمالا ليطاسالا بحس ظحلت يتلا يبرعلا
 رانلا قالطا فقو مث ىلوا ةظحل يف ؛:ةيبرفغلاو
 راوحلا ةلواط لوح نييناردالاو نيقارعلا سولحو

 نم ةيكريمالا ؛!دامرالا» ينعت اذامو ؟ ةيناث ةظحل ف

 مالعا غفر رايخل ةلظمك جراوبلا دشح لالخ
 ةهجاوم يف :ةيتيوك ةلقان ١١ قوف ةدحتملا تايالولا

 ةمث لهو ؟ ةيناريالا ةيرحبلا تاباصعلا برح
 ةيسامولبدو ةيتايفوسلا مالسلا ةقرو نيب ضقانت
 3 ةنكربمالا ادامرألا

 تاروطت ةثالثب لفح تئافلا يجيلخلا عوبسالا
 فاشكتسال البصفت اهضارعتسا نم ديال .ةدساسا
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 نيفلم ىلا ةبسنلاب :ةيلودلاو ةيميلقالا حايرلا ةكرح
 يف ةحالملا ةمالس نامض امهو :نيزيامتم احبصا

 ةعرفتملا طوطخلاو زمره قيضم) ةيلودلا نييارشلا
 ىلع يه ينلا ..ةيناربالا _ ةيقارعلا ةهجاوملاو (هنم

 .ةينمالا اهتامزلتسمو ةحالملا عم يوضع سامت

 لكشلا ىلع هحمالم مسترتو .يكريما لوالا روطتلاو
 : ياحلا

 ةيكريمالا ةرادالا ُْق روقصلا» رايت لجس ١

 تالقانلا ةبامح. ىلا ةيسنلاب مئامحلا رايت ىلع ًاطاقن
 باونلا نم دقو لصوو .ةيتيوكلا ةيطفنلا
 ِّقا ًايكريما ًاملع اهريما ملسو تيوكلا ىلا خ ويشلاو

 ةيكريمالا ةيامحلا لوعفم نايرس ىلا ةيزمر ةرداب

 ىلع ةوطخلا يوطنتو .ةيتيوكلا طفنلا جيراهصل
 اهناب رغربنياو رابساك .عافدلا ريزو اهفصي ,ةفراجم
 ةيجراخلا ريزو هيلع دريو .بقاوعلا ةبوسحم
 ١١ ةيكاوم نا١ : لوقلاب رجنسيك يرنه .قيسالا

 رثؤت نلو .تالقانلا برح ريصم ررقت نل ةئيفس

 ريصم يف قا .ةيناربالا تامحهلا «ةلمرق» يف ًاضيا

 ناريا نا تفاللاو .«قارعلاو ناريا نيب برحلا
 ةيرحبلا تابرتقملا يف ميغلتلا تايلمع نم تفعاض
 ىف :يتيوكلا يدمحالا ءانيم ىلا ةيدؤملا ةقيضلا

 وحن يكريمألا فاطقعنالا ةرارحو ىازوت لكش

 فيك : لاؤسلا زربي انهو .ةيامحلا نيمأتو ةبكاوملا
 تمطترا لاح ىف ةيكريمالا :ادامرالا» فرصتتس

 ماغلالا دحاب يكريمالا ملعلا تحت ةرحبم ةنيفس
 ماغلالا ريجفت ةينقت نا املع ,ةمئاعلا وا ةعورزملا

 نم يتوصلا ريثأتلاب وا ,ينورتكلالا مكحتلاب متت
 ؟ ةنيعم تايذيذ لالخ

 اصعلا ره نم ديال» هناب بيدجحي رغريتباو رايساك

 تاباصع برحي حمسن نل اننال :لاحجلا هذه يف

 دعاوق وا تاراطم برض درلا يدتري دقو «؛ةيرحب

 ينعي اذهو .ةيناريا خيراوص دعاوق وا ةيرحب
 رايت عفدو ناريا لخاد ةحنجالا ةبعل يف ريثأتلا
 .هتدوقتو .فرطتلا نم ديزملا ىلا :دودح الب ةروثلا»

 عم ؛ةيئاوهلا ةوجفلا» ريمثت ىلا وكسوم أجلت دقو
 انهو .ةديدج تاقالع حمالم ةغايصل .ناربا

 لكل تماقا نطنشاو نا» تناوك مايلو كردتسي

 نا ناغير سيئرلا نلعا كلذل . ًاصاخ ًاباسح لامتحا
 ةمذاس ىلع ظافحلا ُْق اضيا نومهسي تايفوسلا

 .«ملاعلا يف مالسلا ىلع نونيما مهو .يرحبلا لقنلا

 ىلع ةيكريمالا ةيجراخلا يف ًارايت كانه نا ىلا تفليو
 ىعسب يتلا فادهالاو مغادنت وكسوم ناب ةعانق

 ةحالملا ةيرح يشو ٠ جيلا ٍِق اهقيقحت ىلا برغلا

 فلم لفقو .برحلاب يناريآلا سوفهلا نينقتو

 تامولعم عطاغتتو تا ضوافملا قيرط نع ةهجاوملا

 ْف يفرومو فوكايلوب عامتجا نم برست ام عم تناوك
 سؤورلا صيلقت ىلإ اع يندبملا قفاوتلا ثيح ؛:فدنج

 ضصدلفت ىلع ًايتقت ًاقفاوت عيقتنسا ابوروا يف ةيوونلا

 يف روم ناكو .ناريا طبض لالخ نم جيلخلا يف رتوتلا
 طغضلا تايفوسلا نم عقوتن» : لاق امدنع «ًاغيلب»

 يكل ةيلامشلا ايروكو ةيقرشلا ابوروا لود ىلع
 عطاقت تالامتحا لهف .«ناريا خيلست نع عنتمت
 يف يوونلا فلملا لوح يكريمالا يتايفوسلا قافولا
 :ةيميلقالا تاعازنلا فلم ىلع ًاضيا بحسنت ابوروا

 .ةيناربالا  ةيقارعلا برحلا اهنيب نمو
 مغانتلاو .دحلا اذه ىلا ةظطيسب تسيل رومالا

 نم رهاظلا هجولا الا سيل ينايفوسلا  يكريمألا
 .لاعتشا رثكا وهف .يفخلا هجولا اما .ةبعللا
 .ضقانتلا دح ىلا ةفلتخم تاناهر ىف لثمتيو
 .ةلدابتم خاخفا بصن ربع ,ةعيقو تالواحمو

 ,عقنتسملا ىلا نييكريمالا رج نولواحي تايفوسلاف
 ال نويدكريمالاو .ملسلا ةقرو ىلع دي دندتتلا لالخ نم

 ةقطنم يف ةيتايفوسلا لالظلاب ًارهاظ الا نوملسي

 لوقي امك ؛«دوقع ةعبرا ذنم اهيف اودجاوت» .ةيويح
 لهف .ضيبالا تيبلا يفظوم ريبك .ركيب دراوه
 لارنجلا لوقي امك :طروتلا يغلي «يكريمالا طروتلا»
 ةقحاللا تاروطتلا دكت مآ ,.اولاغ رببب يسنرفلا

 رثؤت برح ىلا ةجاح يف برحلا طبض نا ةعقوتملاو
 اهل لمعت يتلا ةقيقدلا ةيسامولبدلا ةيرامعملا يف
 ؟ ةنونجملا تاباسحلل دح عضول ةدحتملا ممالا

 يركسعلا دوجولا ىلع نطنشاو ضرتعت مل - ؟
 امل ىندالا دحلا هتريتعاو .جيلخلا يف يتايفوسلا

 سيلو ةعورشملا ةمحازملا لاح ف هب ملسن نا نكمي
 نم دعبا تيهذ ؛ادفاردلا» نكل .ةضوفرملا ةمداصملا
 ًاضيا هل يتايفوسلا داحتالا نا تلاق امدنع كلذ
 طباور كلذ يف امب ,ةقطنملا يف ةعورشم حلاصم

 نم ةبيرق لود عم ةيسايسو ةيراجتو ةيداصنقا
 ةبكوكملا تالقنلا لالخ نم احضاو ادبو .«هدودح
 ّق ٠ .ةهطنملا ىلا تانفويس نولوؤسم اهب ماق ينذلا

 تاباسح ريغ يه وكسوم تاباسح نا ةريخالا ةرثفلا

 ليمجت ىلع نيدلبلا ةيسامولبد صرح ناو .نطنشاو
 فوستنورف ىلوي راز امدنعف .ةيازوتملا طوطخلا

 يلع غلبا ؛نارهط ةيتايفوسلا ةيجراخلا ريرو دعاسم
 نا يناربالا ةينحراخلا ردرو دعاسم ,يتاراشب دمحم
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 رظتثملا نارقلا : نمالا نشلجم

 هناب ةلئاقلا تاءاعدالا ركذي يتايفوسلا داحتالا
 .جيلحلا نما ددصت ةدحتملا تاسالولا عم نواعتب

 عض ةكرتشم حلاصم هدالبل سيل هنا دكآو

 مهيدل تيسيلو .ملاعلا نم ءزج يا يف :نيبكريمأالا

 .ةقطنم ةيا ىف ةيزاوم ةسايس

 ىلا اهتاذ «ةلاسرلا» غلبأو فوستنورف داغو
 دمحم .يناريالا ةينجراخلا ريزول رحآلا لعاسملا

 بحس ىلع لمعلا انفدهر» : الئاق ؛يناجرال داوح

 ..رتوتلا يكذت اهنال ؛ةقطنملا نم ةيكريمالا ليطاسالا
 عم نارهط يف ليق يذلا مالكلا اذه ةقالع يه ام
 يف نم عدخي نمو ؟ ةيجيلخلا يفروم تاضيمطت
 يتايفوسلا  يكريمالا قفاوتلا لهو ؟ جيلخلا
 كلذ ىدعتي الو ةحالملا ةيرح ةلأسم يف طقف رصحني

 نيعوضوملا ريتعي قارعلا نا ًاملع ,برحلا ةيضق ىلا
 ؟ امهنيب لصفت نارهط اميف .ازجنت ال ةلماكتم ةدحو
 عيبرت يف .ةدحتملا ممالل ماعلا نيمالا حجني لهو
 وكسوم يضري لح عورشم ةرولبو ةرئادلا
 رمالا نا ما دادغبو .نارهط بضفغي الو .نطنشاوو
 :ةيوصنم ةبعل يف ابوصنم اكرش هنوك ودعي ال
 ؟ ناقتا يف لقالا ىلع .ًايلود

 ةداحلا تاعطاقتلا طسو ةثلاثلا ةلداعملا “ 
 ةلواحم يف ؛يلودلا نمالا سلجم اهدوقيو .ةيقيفوت
 ناك اذإو .ةيركسعلاو ةيسايسلا ككسلا نيب طير
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 ماما سلجملا عامتجا لبق حوار راليوك يد عورشم
 فقو قرتخي يذلا فرطلا ىلع تابوقعلا ؛رادج»
 مزح ةيلودلا ةسسؤملل ماعلا نيمالا ناف .رانلا قالطا
 : نيرايخ ىلع ملكتو ةداج تارواشم ةياهن يف .هرما
 احضاو تابو .ةيرابجا ةعطاقمو ةيرايتخا ةعطاقم
 ةلحرملا هذه يف  رذاحت ىربكلا سمخلا لودلا نا

 ىلع ددشتو .ةمزلملا ةيداصتقالا ةعطاقملا  لقالا ىلع
 ةييقح نمالا سلجم رارق نكل .حالسلا ةعطاقم

 قوسلا نم اهحالس يركتشت ناريا نال ةبوقثم
 .ةقيقدلا ةيمسرلا ةيقارملا نع ةدينعبلا .ءادوسلا

 امسح رظتني اذهو .اهجعزي يداصتقالا رظحلا اميف
 لاز ام هنا نالب سيول يسنرفلا ريفسلا لوقي .ًايلود
 ىلع راليوك يد زكر «ةرغثلا» ةهجاوم فو .اديعب
 ةغيص يف ةحالملا ةيرخو طفنلا تالقان رويع نما
 ماعلا نيمالا ناهرو .طفنلا تالقان ةمالس نصحت

 .ةتوقوملا تاجافملل يئاقولا ءاوتحالا ىلع بصني

 عم :ايركسع نطنشاوو وكسوم طروت نا نكمي يتلا
 .اضعب امهضعب دض وا .يساسا لكش يف :ناريا
 ال اهنكل ,نارهط حيرت ةغيصلا هذه نا يف كشالو
 عوضوم ةئزجت ينعت اهنال دادغب ةقفاوم لانت
 هنع ربعو قارعلا هضفر يذلا رمالا ,برحلا
 طقنلا تالقان برض ىلع رارصالا .رارمتساي
 سفنلا نع عاقدلا» ةيجيتارتسا نمض نم :ةيناريالا

 سيئر بئاذ لوقي امك .«ةينوئاقو ةيعرش ةروص يف
 نا٠ : افيضم نيرع قراط ةيجراخلا نيزوو ءاررولا
 مكحب يه . برحلا ةقطنم ىف ناريا عم لمعت ةلقان ةبا

 تامجهلا نش قارعلل قحي ةحاس .يلودلا نوناقلا
 يضقت ةيقارعلا ةيؤرلا نا تياثلاو .ءاهيلع
 فده امدف :برحلا فلم لفقو ةلماشلا ةيوستلاب
 امكو :ىربكلا لودلا تاناهر ماما .ًامامت رياغم ناريا
 مدع ىف لمثنتف .راليوك يد تالوادم حطس ىلع افط

 ةحالملا ةيرح نامضو تاهجاوملا ةعقر ريبكت

 5-5 ةدقارعلا برحلا اها .تالقانلا برح ديمحتو

 عمتجملا جعزت الو .ربخا فده يهف .اهتاذ ةيناريالا
 اذهو .ةنهارلا اهدودح لخاد ترمتسا ام اذإ ىل ودلا

 سوماقلا يف ءاتسيل برحلاو ةحالملا نا ينعي
 طيارت تاذ لب .يلدح وا يوضع طبارت تاذ .يلودلا
 اذه نكل ! هيف بوغرمو نكمم لصفلاو .ينمازت
 ةثرجت ضفري يذلا يقارعلا رادجلاب مطتري حرطلا
 مدطخسحت و اهدحو تالقانلا برح فقوو برحلا

 ةوعدلاو .تايوقعلا ةقرول يناريالا ضفرلاب اضيا
 برحلا قلطنم نم ,ةقطنملا ىف ىلودلا «بيستلا» ىلا

 ماظنلا ةياهن ىتح يئاهنو ديحو رايخك ؛برحلل
 .ةريخالا مايالا ةليلب يف شيعي يذلا

 دعب .ءاذإ ءاولصي نا نويكريمالا ديري نيا ىلا
 لهو ؟ يبرعلا جيلخلا هايم ف ةوقلا ضارعتسا

 مهعورشم يف يضملل «سوردملا ًأطخلا» ىلع نودهاري
 ,نوم تايروهمج» ىلا يبرعلا جيلخلا ليوحت
 :؟ ةقطخملا ُْق ىوقالا يشد ناردا نا ةلوقم عيملتو

 دعولا نم ةظحللا هذه ىف ةديدع تاهويرانيسلا

 اهنيب ةلصافلا ةفاسملاو .ديعصتلاب ديعولاو لحلاب
 .رعذلا تاعاقبال ًاعيرست ةيناديملا اهتمجرت لمحت دق
 ىطعت يكلو .هتبعل يناريالا ماظنلا سرامي يكل
 تاونس ذنم مهراظتنا لاط نيذلا هتترول ةصرفلا

 .يناريالا روهتلا مجلو .يكريمالا سوهلا نينقت
 سلجم ىلع هنمرب جيلخلا فلم حرطي كلذ ءانثا

 كل دقو .ةمزاللا ةنرصيقلا تانلمعلا دعب :نمالا

 «لبقملا فيرخلا يف ناغير  فوشتابروغ ةمق دقعنت
 ةيجيلخلا برحلا نوكت نا دعب الا ,:نطششاو يف
 انه نم .كلذ كشو ىلع يه وا .اهرازوا تعضو

 - ناج .قبسالا اسنرف ةيجراخ ريزو ةظحالم
 :تلكد ينلا جيلخلا لوح هيسنوب اويسنئارف

 ةقطنم يف .ةيوضعلاب اهفصو نكمي ةروصبو
 نم لكشمي الا يهدنت نل يهو .ينانثلا باطقتسالا

 راظتنا فو .«يناريالا عضولل يل ودلا مسحلا لاكشا

 طقف سيل .مواقي يقارعلا قدنخلا ىقبي ؛كلذ
 ةيراضلا ةيلودلا تالداعملا لد .ةيناربالا ةيعسوتلا

 ايفارغجلاف .ةيعسوتلا هذه راطإ يف بصت يتلا
 .يسركلا خيراشلا .نييقارعلا :عم «عواظب ةيبرعلا
 كلت لب ,ةينياريالا ماغلالا طقف نولطعي ال مهو
 ديكأتلل نويكريمالا اهعرزي يتلا ةلوهجملا ماغلالا
 ًامئاد ةحلاص يه .ةثئفادلا ةيبرعلا هايملا نا ىلع

 .ةدرابلا ربغو ةدرايلا بورحلل

 حاّيصلا رينم
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 ةايتسا ا ل يس ا ١ نب نيش ا ا ري حج نيس اا ااا

 و ةيبرعلا .ةيفاحصلا ءاينالا تلقانت
 ةريخالا ةنوآلا يف .ةيلودلاو ؛ةيليئارسالا»

 ةيئاشنا تاءارجاب ترشاب دق ةيروس نا | 7
 يضارا قرش بونج ةعقاولا ةقطنملا يف ةريبك
 نيطسلفو ندرالا عم دودحلا ىلع ةلثحملا نالؤحلا

 دحا .كومريلا رهن هايم ليوحت ضرغب .ةلتحملا
 ةيعانص تاريحب ىلا .ندرالا رهنل ةيسيئرلا دفاورلا
 لجأ نم اهريهجتو اهرفح تايلمع تزجنا
 يضارالا نم ةعساو تاحاسم ير يف اهمادختسا
 .ةقطنملا كلت ىف ةيروسلا

 - الك وللا (تكلتلا“ ملذات: - 11

 هما

 نم ةيبرعلاب ادنلوه ةعاذال ريرقت لوقيو
 دابملا ةيمك نا تاسيرخ مشاه .نامع ف اهلسارم

 ندرالا رهن نع يروسلا عورشملا اهيجحيس يتلا
 رهنلا كلذ يف ًايلاح ةيراجلا هايملا ةيمك ًامامت يواست

 يتلا تايمكلل ينويهصلا نايكلا بحس دعب
 .نيطسلف بونج بقنلا ءاورا ع ورشم يف اهمدختسي

 فافج ىلا يدؤي فوس يروسلا عورشملا نا ىنعمي

 ًايلاح اهنم يوترت يحب ىوسلا ةفلطنما يو رك هايعا

 يتفض ىلع ةيعارزلا يضارالا نم ةماه تاحاسم
 ! رهنلا

 0 وس 0

72-4 0 3-1 

 :ينرعلا . يروسلا غ

 يرد _ "7 ليوحت ءارو
 هيمو ما يمس نوسة ا سمت 1 تب او ياسا دس ةستللا الا ججبتا

 .ةقطنملا ,ةنقلب» ةلحرم ف ىلعفلا لوخدلا فدهي ؤطاونلا امإ
 ! ! ينويهصلا زابكل عم يئاثلا مهاقتا أ

 ىلع يروسلا ماظنلا موقي يذلا عورشملا اذه نا
 تايناكما هتايط يف لمحي هنا كشال :نآلا هذيفنت
 سما يف يه ةيروسل ةبسنلاب ةماه ةيعارزو ةيئاورا

 نا نكمي ام ًادبا يفخي ال كلذ نكل .اهيلا ةجاحلا
 نم ريثكلا اهل ةيبسساسسو ةينما رطاخم نم هلمحيب

 اهب رمت يتلا ةجرحلا ةرتفلا هذه يف تافعاضملا
 ةروصب هلك يبرعلا عضولاو ًاصوصخ ةيروس
 ىلع رطاخملا هذه ءارقتسا ةلواحم نم دمالو . ةفاع

 ةيضاملا ةعبرالا دوقعلل ةيعقاولا براجتلا ءوض
 ينودهصلا  يبرعلا عارصلا يف ىوقلا نيزاومو
 ةديدش ةيواز نم ةلأسملا هذه هب لصتن يذلا

 اذهب ةلصلا تاذ ىرخالا تايطعملاو ةيساسحلا
 ! هذيفنت تافعاضمو عورشملا

 لا ضاملا نه
 فجيو اهرازؤوأ عضت ١91/8 برح تداكام

 ةندهلا تايقافتا ىلع كاذنآ برعلا ماكحلا عبقوت
 هايملاي ةينويهصلا عامطألا عوضوم أدب ىتح
 عوضوم هب لط) يذلا هسفن حاحلالاب لطي ةيبرعلا
 ءاورا عورشم يف ةنادبلا تناكو .يضارالاب عامطالا
 يدوهي رجاهم نييالم ةسمخ يلاوح نيطوتل بقنلا
 ةقطنملا نم ندرالا رهن هايم رج قيرط نع كلذو .اهيف
 ةلتخملا نيطسلفو ةيروس نبي حالبسلا نم ةدرجملا

 تاءارجا ةرشايمب ىنويدهصلا نايكلا أدب دقو .كاذنآ
 نا ريغ . ١95١ ماع ةيادب ةقطنملا كلت ىف ليوحتلا
 تاعفترم يف زكرمتت تناك يتلا ةيروسلا تاوقلا
 هذهل داصرملاب فقت تناك ةنيصحلا نالوجلا
 ةيروسلا ةيعفدملا مايق ىلا رمالا لصو دقو ةلواحملا
 لصاوت تلظو .ةينودهصلا ليوحتلا تآشنم .كدب
 ذحتاو يلودلا نمالا سلجم عمتجا نا ىلا اهفصق

 قافتال اقرخ ندرالا ديم لي وجت» ريثعب ارارق

 يذلاو قحملا رارقلا كلذ :كاذنا ربتعا دقو .2ةئدهلا

 عماطملا هجو يف ًاريبك ًايبرع اراصتنا ةوقلاد عزتنا

 .ندرالا دايمت ةينوينهصلا

 رارقلا كلذ ىلع ريصق تقو ىوس ىضم دق نكي ملو

 ,هعماطم مجلي اآديق ينويهصلا نابكلا هريتعا يذلا

 ةقطنملا ىلا نوتسنوح يكربمالا ثوعبملا كرحت ىدح

 هعورشم لالخ نم رارقلا كلذ زواجتل ىعسم يف
 ينويهصلا نايكلا نيب ندرالا دايم ماستقال ريهشلا
 نيب يرامثتسا نواعت مايقو ةينعملا ةيبرعلا لودلاو
 ب فارتعالل ةمدقم نوكب ضرغلا اذهل نيفرطلا
 ! اهعم حلضلاو «ليئارسا»

 يبرع ضفرب يكريمالا عورشملا اذه هبوج دقو
 نوتسنوج درو هلاشقفا ىلا ىدا امه يمسرو يبعش

 هلجس رخآ ًاراصتنا كلذ ناكو .هباقعا ىلع ايئاح

 مهقوقحب برعلا كسمت ىلا ركترملا يبرعلا فقوملا
 ةلاحلاو ةيداملا ةوقلا ىلا كلذ ىف دانتسالاو

 قوقحلا كلت ضرف لجأ نم ةيموقلا ةيريهامجلا
 .اهنع عافدلاو

 ,مهعورشم نع ةنياهصلا لختي مل .عبطلاب
 ةينونج ةيغر لكشي ناك بقنلا رامعا ناو ةصاخ

 يف ةعرزم هسفنل ذختا يذلا نويروغ نب ديفيد ىدل
 ,هتاراجم ىلع نيرخآلا عيجشت لجأ نم ةقطنملا كلت
 ةقطنملا نم ليوحتلا عقاوم اولقن نا الا مهنم ناك امف

 ١1١ _ةة41/ زومت ٠١  ؟5١ ددعلا - ةيبرعلا ةعيلطلا



 اوادبو ايربط ةريحب برغ بونج ىلا ةدربجملا
 ٍضرغلا اذهل ةقالمع تاخضم مادختساب

 ةمالا ىلع ًاريطخ ًايدحت رمالا اذه حرط دقو
 نم يبرع ةمق رمتؤم عمتجاف ؛تقولا كلذ يف ةيبرعلا
 قافتالا ىلا صلخ ,تاذلاب عوضوملا اذه ثحب لجأ
 نم ندرالا دفاور ليوحت وه ليدب عورشم ىلع
 نود كلذو .ةينانبللاو ةيروسلا يضارالا يف اهعبانم

 ةيامحل ةمزاللا ةوقلا لئاسو يشل ماكحلا رفوي نا
 .عورشملا اذه

 ةلمحب ماقف كلذ ينويهصلا نايكلا ديصت دقو

 يلب ام اهماوق ملاعلا يف ةعساو ةيمالعا
 ةيلوؤسملا تايوتسم ىلعا ىلع ,برعلا نا ١

 نع مهنالعاب ةندهلا ةيقافتا اوقرخ دق (ةمقلا رمتؤم)

 نابكلا نآب ًاملع) ندرالا دفاور لدوحتب ةرشانملا

 ايمسر فرتعا نا كلذ لبق هل قبسي مل ينويهصلا
 .(ندرالا هايم ليوحتب

 هايم عطق نوديري .عورشملا اذهب ؛برعلا نا- ١
 ! اشطع اهلتقو «لدئارسا» نع برشلا

 نايبكلا هيف ناك يذلا هسفن تقولا يف كلذو

 يف يبرعلا عورشملا ريمدتل ةدعلا دعب ينويهصلا

 ةيعفدملاو تارئاطلا تماق ذِإ ,ناك اذكهو .هدهم
 أدب يتلا ةيلوالا لاغشالا عقاوم فصقب ةينويهصلا
 .ةيلك اهفقوت تضرفو يبرعلا عورشملا اهبف

 دودح دنع فقوتت مل ةينويهصلا عماطملا نا ريغ

 ةكرعملا يف تدجو لب دفاورلا ليوحت عورشم فقو
 اذه فقول ًاديهمت اهتداق يتلا ةيمالغالاو ةيسايسلا
 طقاسم لالتحا ىلا علطتلاب اهيرغي ام .عورشملا
 طبضلاب انهو :ةينانبللاو ةيروسلا يضارالا يف هايملا
 ناكو .1551/ برح ططخل دادعالا تابادب تناك

 ديقيد نع ةموكحلا ةسائر تثرو يذلا لوكشأ يفيل
 ديشحتلل تادادعتسالا داق يذلا وه نويروغ نب

 ضرغلا اذه قيقحت لحأ نم ةدلامشلا ةهمجلا ىلع

 رصانلادبع لامج لحارلا سيئرلا مايق نكل
 دشحلا كلذ هلثم يذلا يدحتلل ةباجتسالاب

 يدا وأ 0و اك عيا و اويكو

 لاقي نا .نكمي ام لك نع رظنلا ضغب  ةيبونجلا
 يبرعلا دادفنسإالا ٍِق قفل ا لوح

 هططخ لادبال لوكشا رطخا يذلا وه  ةهجاوملل
 ةموكح يف نواعتلل ةينويهصلا ةضراعملا ةوعدو

 تروط عافدلا ةرازو اهيف ناياد ىلوت ؛ينطو داحتا»
 لامشلا يف هايملا طقاسمل لالتحا ةلواحم نم عوضوملا

 تاذلابو ةيبرعلا تاوقلل ةعساو ةبرض هيجوت ىلا
 ةبرض تناكو .اهلك تاهبجلا ىلع  يرصملا شيجلا
 .ةفورعملا 7

 يف نلعملا ينويهصلا ددشتلا نا يف كش نم امو
 بناج يف سكعي همضو نالوجلا لالتحاي هكسمت
 هلثمو ,هيف ةيئاملا عامطالا عوضوم هنم سيئر
 طيرشلاب ىمسي ام ىلع صرحخلا كلذ عبطلاب
 .نانبل بونج يف يدودحلا

 هويلا لا سلا نم
 عورشملا عم يرجي نا نكمي ًابيرقت هسفن رمالا

 قح نع رظنلا ضغيف ..كومريلا ليوحتل يروسلا
 ,اهيلإ ةبسنلاب عورشملا ةيمهأو كلذ يف ةيروس

 ١ - ددعلا  ةيبرغلا ةعيلطلا ١5؟  ٠١ زومت /امؤ١

 نمو . .هيمحت يتلا ةوقلل ةجاح يف ىف قحلا اذه نا ىقبد

 لظ يف ةرفونم ريغ ةوقلا هده نا نآلا لوقلا لفان

 ةينطو ةمزأ نم يناعيب يذلا يىلاحلا يروسلا ماظنلا

 هعرز امو رزاخم نم بعشلاب هلزنأ ام لك دعب ةلتاق

  ةيداصتقا ةمزأ نمو .ةيفئاط خورش نم هفوفص يف

 ,اهخيرات يف ًاليثم ةيروس اهل فرعت مل ةيعامتجا

 ةحلسملا تاوقلا فوفص يف داسفإو داسف ةمزا نمو
 عمقلا تايلمع يف اهمظعم مدختسا نا دعب اهسفن
 ةفيظن ريف اهنا اهيف لاقي ام لقا تامهم يف و يلخادلا

 .ةينيطسلفلاو ةينانبللا نيدحاسلا ىلع

 عاضوالا عقاو ,ةوقلا خذه بانغ نم ديزنو

 ىلع ةضورفملا برحلا لازت تام ثيح ةيلاحلا ةديرعلا

 ةيسيئرلا ةف ةيدرعلا ةيركسعلا ةوقلا لغشت قارعلا

 نيزاوم ليدعت يف ًايساسا ارود بهلت نا نكمد ينلا

 ىرابتي ثيخو ..ينويهصلا ودعلا عم ىوقلا
 يدرت نع ثيدحلا يف مهسفنا برعلا نولوؤسملا
 اوسيل .نيلوؤسملا نأكو) ةماع يبرعلا عضولا
 .(! كلذ نع نولوؤسملا
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 در

 ا

١ 
 لم
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 ةفعاضللا ةروطخلا
 هنم رطخأ وه ام كانه لب .. بسحف اذه سيل

 ( قيشفد لامغ لاختا ةركزم

 ةيروس يف ةيشاعملاو ةيداصنقالا ةمْزالا لوح

 هلهأ نم دهاش دقشإ
 ىلع يروسلا ماظنلل ةريشابملا ةرطسسسلا حغر

 عضولا مغرو :ةفلتخملا اهتاليكشتو لامعلا تاباقن

 .ةيروسلا ةلماعلا ةقيطلا هل ضرعتت يذلا يعمقلا

 دعي مل ةجرد ىلا تلصو دق ةماعلا عاضوالا نا ودبي

 نم رظخا توكسلا راص لب ؛اهيلع توكسلا ناكمالاب
 .ةرهاجملاو مالكلا رطاخم

 يتلا ةركذملا صن يه .كلذ ىلع ةداهش يلد اميفو

 ماعلا راحتالا» ىلا «قشمد لامع داحتا, اهعفر

 يضاملا ناسين لئاوا يف ةيروس يف لامعلا تاباقنل

 : يلي ام اهيف ءاجو
 ١945 ماع فصتنم دنم ةريخالا ةرتفلا ف تلاوت

 علسلاو داوملا راعيسا عفرب ةقحالتملا ةلودلا تارارق

 نا رطقلل قبسي مل بسنب ةيكالهتسالاو ةينيومنلا
 داوملا ضعب يف تلصو ىضم تقو يأ يف اهفداص

 ,.1985 ماع ةيادبل ةبسن فعضلا نم رثكال
 : تنمضتو

 1 ا اا

 نم يلاحلا يبرعلا عضولا همدقي ام وهو .ريثكب

 ىلع ينويهضلا ودعلا عجشت نا نكمي تاءارغإ
 : ترماغملا

 تيتفتلاو مهسسقتلا ططخم ةريتو دعاضت ١

 دم ةيناكما تاءارغإو :نانبل ىف يبهذملاو يفئاطلا

 - ةيناريالا برحلا نأب يحوت ةيلود تايطعم  ؟
 قارعلا نأو .ةباهنلا ةلخرم تلخد دق ةيقارعلا

 ريغ ىرخا ةروصي برحلا هذه نم يلاتلاب جرخيس
 نع مهاسيو اهانمتي ينويهصلا نايكلا ناك يثلا

 يل ود رمتؤم دقع لجأ نم ةيلودلا ةلمحلا جدقت “٠

 نابكلا هضقرد رما وهو ؛ظطسوالا قرشلا ةمزأ لحل

 ةرماغف قنرط نع هلاشفقا ىلا ىعسيو ٍيتويهصلا

 يعاسملا كلت لعجبي ضرالا ىلع اقلتخم اعقاو ضرفت

 .ناك ربخ يف ةيلودلا

 هيف متي يذلا عقوملل ةيجيتارتسالا ةيمهالا  ؛
 - يندرالا- يروسلا ثلثملا ىلع كومريلا رهن ليوحت
 دق يتايفوسلا داحتالا ناك رمأ وهو . ينيطسلفلا

 ةرايز لالخ كلذو هتروطخ ىلا ركبم تقو يف هبن
 اة 1 111 1 و ا و ا ا ل 1 ا ل غظ60)2 00011000000

 - )١176/( ةدايزلا ةسسن ةيفطقلا ةشمقالا

 )١1١6/( ةدايّزلا ةيسن.براوجلاو ةيلخادلا ةسسلالا
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 ةيستن ةئودالا )١1٠١/( ةدايزلا ةسسن يللحم

 ا ا ا

 2 - |1111 ب101: 1 4101:



 نم ىلط امدنع ١9457 ماع انروسل ىنروغدوب

 ةيندرا  ةيروس ةهبج ةماقإ كاذنا يروسلا ماظنلا
 ينودهصلا نايكلا عامطا هجو ىف فوقولل ةيقارع

 . ثلثملا كلذد

 ناودعلا ىلع ينويدهصلا نابكلا مادقا ناف :كلذل

 نم ةيروس عنم ةجحب ةقطنملا كلت لالتحا لجأ نم

 فوس هنال دراو رمأ ندرالا رهن نع هايمللا عطق
 : ادج ةيرغم ضارغا ةلمج نايكلا كلذل ققحي

 .كومريلا ليوحت عنم -)
 يف ءاوس يروسلا شيجلل ةيرض هيجون - ب

 نم كلذل ام لكب (نانبل يف) هبرغ وا نالوجلا قرش
 اهتمزاب ةقراغلا ةيروس يف ةيلخاد تافعاضم
 .مدقت اميق اهيلا راشملا ةيلاحلا

 لامتحا كلذ ف امب :ةيروس بودجي مكحتلا -ج
 مئاقلا طيرشلل هباشم يميسقت يدودح طيرش ضرف
 .نانبل: تونجو

 ةوقب ةدوعلل ينورهصلا علطتلا ىلع ةيطغتلا
 ةحاسم نم عسوا وه امب نانبل يف لحدتلا ىلا
 تاباختنالا قاقحتسا ليبق اميسال :هبونج
 ١198/8. ماع ةمداقلا ةيسائرلا

 11 جوت اوي ببوخحسر بج حجج جم جبر كنا رتل بلا ت1 ها جوج بوند تا دن 1 |5171 ك1

 01 5 )١6/ نيب حوارتت ةدايزلا

 ١ ىلا ث (ةنيزد) ياش ةساك ينطو جاجز

 .5/ ىلا 6 (ةنيزد) ءام ةساك ينطو جاجز
 داوملا راكتحا ىف ددشتلا دادزا تقؤولا سفنيو

 لجأ نم بعالتلا بيلاسا تددعتو ةينيومتلا
 اهضرف ةيلايخ راعساب اهب راجتالل اهيلع لوصحلا
 قوسلا تشعتناف .نينطاوملا ىلع نوركتحملا
 نيتطاوملا لالغتسا نم نوعشجلا دازو ءادوسلا

 يذلا رمالا ةيرورضلا ةينيومتلا مهتاجاح نيماتل
 لماك تبهن ثدح دودحملا لخدلا يوذ ىلع سكعنا

 مهتاجاحل ىندالا دحلا نيمآت نع اوزجعو مهروجا
 .ةيشيعملا

 ةلودلا هيلع خدقت يذلا ديدجلا عضولا نا

 كددب ومت داوم راعبسا اهعفرب ةقحالتملا اهتءارحاب

 تامزلتسملا نم يهو .نينطاوملا ةايحل ةيكالهتساو
 يتلا تادايزلا لكل ةميقلاو ىنعملا دقفا .ةيمويلا
 امو 19/80 ةتئافلا تاونسلا ىف روجالا ىلع تارظ
 مهروجا تروهدت ثيح .لامعلا تقهراو .اهلبق
 ددندحلا راعسالا خاما اهحئارشو اهتاد ونسم ةفاكب

 دسل (ةيداعلا ةريسالا ىف) نطاوملا اهجانحي ةدام يأل

 طباوضلا كلذب تمدعناو .ةيشيعملا هتجاح
 ىتح :راغسالاو روجالا نيب ةيعوضوملا تاقالعلاو
 نع ءانغتسالا حيصأو اهمدهاغمو اهتاد وتسم ىتدا

 يطفي ال ةشيعملل ةيرورضلاو ةمزاللا داوملا فصن
 ةقيطلا هضفرت ام اذشهو روحجالا ةفك ىف زجعلا

 ةرثأتملا اهدحو اهناو .ةحداكلا ريهامجلاو ةلماعلا
 .راعسألا عافتراب

 اهدحو اهنا ةلماعلا ةقبطلا رعشت ةجيتنلابو
 قئاقحلا لالخ نم تاءارجالا هذهب ةفدهتسملا
 ٠ ةيلاتلا

 نا نكمي ام لكب :ندرالاو ةيروس نيب لصفلا له
 تافعاضم نم كلذ ىلع ينويهصلا ودعلا هقلعي
 نم ةفمداقلا لخارملاب قلعتي اميف ةصاخ :؛ةيسايس
 كانه ىقيتس تساك اذإ اذه .ةنويستلا» ىعا سمت
 فادهالا حهأ نم ناب ًاملغ .ع ونلا اذه نم يعاسم

 ةينويهص ةيركسع ةرماغم ءارو نمكت نا نكمي يتلا
 يعادسملا تحت نم ظاسلا بحس .,ةقطنملا ف ةديدج
 .يىل ودلا رمتؤملا رقعل ةيلاحلا ةيلودلا

 ىلا ةيركسعلا ةيلمعلاب لوصولا لامتحا - و
 هئارو فدهي يذلا رمالا .دادغب  نامع قيرط عطق
 ىلع ةردقلا هيطعي عقوم لالتحا ينويهصلا نايكلا
 برحلا تايرجم ف لاكشالا نم لكشب ريثأتلا
 فلحلا عامطأو هعامطا حلاصل ةيقارعلا  ةيناريالا
 عورشم بحاص يفئاطلا ينويهصلا يناريالا

 دسأ ظفاح تافرصت لك ريشت يذلا ةقطنملا ؛ةنقلد»
 ريماش قحسال قيس هنآب ًاملع .هيف علاض هنا ىلع

 لخدتلا ىلع مزعلا نع نلعا نا ودعلا ءاررو سيئر
 روعشلا دنع ةيناريالا  ةيقارعلا برحلا راسم يف
 | ليئارسا» حلاصم ددهت تتاب اهتاروطت نأب

 هايمل ةيدامتملا ةينويهصلا ةقرسلا ريربت -ز
 .ةيبرعلا ةفضلا ل يدلل عمباستلا

 اذن أل :هنوضرفي يدلا يمس هسا ةيمكلا

 ةفاك نوسكعي مهنأل ةديدجلا تاءارجالاب مهحابرا
 ةداملا عبيم رعس ىلع اهعاونأو اهلاكشا لكب مهفيلاكت

 حبرلا ةيسن ةنمضتم اهنورفوي يتلا ةعلسلا وا
 .فيلاكتلا ةدايزب اهجاتن ديزي يتلا ةينوناقلا
 ١ ةدايزلا هزهل ًاعبت دادزيو مخضتي حبرلا ناف كلذبو
 امع كدهان .:(!ددع) ,ةددحم ةنمكلا نا .ضرف ىلع

 ١ ةدوجلا ىف بعالتلاو شغلا بيلاسأ نم هنونجي
 .تايمكلاو نرولاو

 ١ ماع يف روجالا ىلع تآرط يلا تادايزلا نا ؟
 | يف زجعلا نم امسق يطغتل تردص اهلبق امو 6
 ناو ...اهر ودص حيرات ليق راعسإالا مامأ روحالا

 ' ةينيومتلا ةداملا راعسأ يف ةديدجلا تادايزلا

 | يف اهظحالن امك ةريبكلا بسنلاب ةيكالهتسالاو
 | روجالا زجع نم تداز هالعا ةنيبملا تانيغلا
 ١ ليخادملا هلمحتت ال يذلا ىوتسملا ىلا اهرادحناو

 / يطغي نا دودحم لخد يأل نكمي ال ثيح ةدودحملا
 .ةيرورضلا تادحاحلا فصن نم رثكا

 ١ يتلا ىتح .ةعلس وا ةدام يا رعس يف ةدايزلا نا
 ١ الثم نيزنيلاك ةيهيفرت نيلوؤسملا ضعب اهربتعي
 ١ ىتلا ةمدخلا وا ةداملا ىلع اهعقاو فاعضأب سكعنت
 ١ هحابرا نع لزانتي ال رجاتلا نأل اهنيوكت ف لخدن
 .فيلاكتلا ددخيو قوسلا كلمي يذلا وهو

 ١ ىلا اهمخضتو راعسالا ةدايزب رارمتسالا نا
 | يهام ىلع روجالا ءاقبا وه ًايلاح مئاقلا ىوتسملا
 ١ ريغ عاضوا قلخو فارحنالل دارفالاب عقديس هيلع
 رقفو درشتلاو ةميرجلا ةبسن اهيف عفترت ةيداع
 آل ىلع ةرطيسلا ددعو ةلاطبلا ةدابزو ةعانصلا

 ا نيذللا عايضلاو تتشتلا بيسي ةعامجلا ةنكولس

 روجالاو راعسالا نازوت يف ريبكلا لالتخالا امهيبسي

 مع ماج تعج را جوعا 1 توما لظلم اا تا ل اة

 تيب نجت

 |1442 ب

 1 هب بربح عجبت

 تي ار لااا مجرب وج دن
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 مرتع ترج
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 مقلد

 : ىلاتلا لاؤسلا حرط نكمي انهو
 تاذلابو .يروسلا ماظنلا نوكي نا لقعي له

 ناريزح برح ف فورعملا رودلا هل ناك يذلا هسيئر
 نالعألا بحاصضصو ةحلسملا تاوقلل دئاقو عافد ريزوك

 تحاص وه امك اهطوقس لبق ةرطيدقلا طوقس نع
 نا لقعي له . .ةهبجلا نم يفيكلا باحسنالا رارق

 ةلأسم نأد ًاملع ؟ رطاخملا دذه لك نع ًالفاغ نوكب

 ةلاسم تسيل اهتعمها ىلع كومريلا رهن هايم ليوحت
  يثاملا اهنومضم ثيح نمآلا :ةتحب ةيروس
 ةيسايسلا اهتاكارتشا ثيح نم الو يناورالا
 . .ةيجيتارتسالا  ةينمالاو

 ارشايم ًاكيرشت ندرالا ريتعي ,ءلوالا بناجلا نمف

 مادقالا لاوحالا نم لاخد زوجا :رهنلا كلذ هانم يف

 نواعتلا نودب اهكالهتسال عورشمب مايقلا ىلع
 ةيروس لبق نمو كلذ ىلع مادقالا ناب املع ..هعم
 ىرخا لود اهمدختست دق ةقباس لكشب .تاذلاب

 نمو  اهسفن ةيروسل ةيويح حلاصم يذؤي لكشب
 هايف رامثتسا ةلكشم لب عوضوم نا فورعملا
 راوح رادمو ةمتاق ةلضعم لكشت ةلحدو تارفلا

 .قارعلاو ةيروسو ايكرت نم لك نيب تاضواغمو
 كومربلا هانم لي وحت ناف .يناثلا بئاجلا نم اما

 ةلأسم كرت زوجي ال ةيجينارتسا ةيموق ةيضق لكشي
 امع رظنلا ضغب دحاو رطق ىف ام مكاحل اهي فرصتلا
 قلعتت تافعاضم نم ةلأسملا هذه هرجت نا نكمي
 اهنمأو ةيبموقلا اهتنوهو اهلك ةقطنملا ريصمب

  يبرغلا عارصلا قافاب قلعتت امك .يجيتارتسالا

 هتايطعمب يعالتلا رطاخمو تاروطتو ينويهصلا
 .ةيدارفنا ةر وصد

 .دروطخلا ةباغ يف رمأ يه ةوطخلا ىذه لثتم نا

 كردي يروسلا سيئرلا نا يف اقالطا كش الو
 نيلامتحا نم ًادحاو حرطي ام تاذلاب اذهو .اهبقاوغ
 ظء .امهل تلات ال

 لوخدلا هفده اًؤطاوت رمالا نوكد نا وه لوالا
 ةقطنملاو ةير وسل ةيلعفلا ,ةنقلبلا» ةلحرم يف ىلعفلا

 هذه يف ةينويهص  ةيركسع ةرماغم ريربت قيرط نع
 ظوطخ ىلع ةيسساسحلاو ةروطخلا ةغلاب ةقطنملا
 ىدوييصلا ودعلا عم ةهجاوملا

 فحصلا ضعب هيلا ترايشأ ام وهو  يناثلاو

 نايكلا عم مهافتلاب رمآألا نوكي نا  ةيبرغلا
 يل وسلا نمالاو ومجانا ريواظتلا ينودوسحلا
 نواعتلا هاحناب .اماع ١١7 نم رثكا ذنم نالوحلا

 ةصاخ ةيئانث ةقفص نمض نم يئانثلا يرامثتسالا

 ةهبجلا ىلع ةديدج ,ةيتاداس» ةزفقب قلعنت
 تلمح رصم يف ةيتاداسلا ةلحرملا نأب ًاملع ةيلامشلا
 عونلا اذه نم تامدقم ةركبملا اهتاقلح ضعب يف
 حالصتساو اهندم رامعإ و ةانقلا حتف ضورعك

 نم كلذ ريغو اهئاورال لينلا هايم رجو ءانيس
 .ةهباشملا تاحورطالا

 امهتايط يف نالمحي نيامتحالا نا حضاولا نمو
 يذلا رودلا يف رارمتسالا ةحئارو اًؤطاوتلا ةحئار

 رجو ١9151 ماع يروسلا ماظنلا ناكرا ضعب هبعل
 ! ةثراكلا كلت ىلا برعلا

 ا طن ا ا اا جا بت 1717 ب تعج ترو تقتبا موتا 111174 هل طا قب بوب! مي خب !يةق رت سَ الث ا ةييتتتمور 1 ا ا وت اجو

 دج بص سديججررم
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 تلاز م ينيطسلفل لدشمتلا ةيلاكشاو
 هةموو قع دج جو نان تاو او ا ٠ الا دو عسا ا + ومو ماس

 ..يناريالاو ينويهصلا نيرطخلا نم ردو نفقا - عوارتت دن رثن ندخانلا سحاوف

 ووس وو

 رّذزم ضاير - نامع

 ا ومالا دعب هلو .ةينابنلا تاياختنالا _

 ؛قاقحتسالا اذه نامز ددحي يكلم رارقب الا ها
 ًايروتسد ؛ :هدحو .لوخملا وه كلملا نا اصوصخ

 حامسلاو ؛طوشلاب ءذدبلا ةراسشا ءاطعا ءابلمعو

 5 ىلا نوجتم 6-5 نم بيب ةلتكل

 ُِق 7 ةظحللا ىتحو . .ناملربلا ىلا لوصولاو

 نوكت دقو . عارتقالا قيدانص حتف يف ديكالاو تباثلا

 تاباسح اميف :ليجأتلا ىلا ليمت ةطلسلا تاباسح

 نيتنؤرلا نييو .ليجعتلا ىلع نهارت نيحشرملا

 تابطعم ةلمحل اعبت ربكت قا صلقتت ةفاسم

 تبسبل ةيباختنالا ةكرعملا نا اصوصخ ,ةيموكح

 رثكا عضو عم عطاقتت لب .ايلخاد اثدح طقف

 .نيتفضلا ىف ينيطسلفلا عضولا وه .ةيلومش

 كانهو .ةيلودلاو ةيميلقالا تالواحملاب هطابتراو
 ةمظنم عم ةقالعلا دعُيو .ةكرعملل يبرغلا دعبلا

 فرُغ يذلا يسايسلا قيسنتلا ديمجت دعب ريرحتلا
 ١9/6(: رياربف / طابش )١١ :نامع قافتا» ميساي

 ٍِق يديطتسلفلا ليثمتلا داعبا تالواحم نع الضف

 هذهو .هيف ةكارشلا عبصو يل ودلا لحلا ,ةحبط

 لعلو .ثيرتلا وا ليجعتلا رارق يف رثؤت اهلك
 ناك ناو .ةدحاو ةفك ُْق نايواستي نيماجتالا

 فيرخلا يف تاباختنالا ءارحا اوعقوت دق نولئافتم

 سقطلا ةدورب ةيمها ىلا كلذ اوزعو .لبقملا

 عاشقا ىلاو ؛يسايبسلا سقطلا سنلو ؛يعيبطلا»

 اال زومتا7 ١ _ 513 ددعلا  ةيبرعلا ةحيلطلا_ 5١5

 2 ساس دعس. ' يحس س10
 لالخ نم ةحوتقم ةيلخادلا ةشرولا نا يف كسشالو
 .ةينوناقلا تاضارتعالا ةرتقو .نيبخانلا ليجست
 ,مهتويب باوبا اوعرش نيذلا نيحشرملا ءامسأو

 .ةقبسم ديعاوم نود نوليقتسي اوحارو
 راكفالاو جماربلا نومدقيو ؛عيراشملا نوغوصيو
 .ةيممالاو ةيمالسسالاو ةيفوبقلا نيب حوارت يتلا
 نبب عارصلا كلذك :عراشلا ثيدح ءامسالا ةبعلو

 تارايخو .ةيدابلاو فنرلا لهأو ندملا لشا راكفا

 ىلا ةفاضا :هنا كلذ .ناقيرفلا اهحرطي يتلا ةيمنتلا
 نييثعبلا لوح روحمتت يتلا ؛ةينسايسلا تارايتلا
 نييندرالا نييعويشلاو نيينيطسلفلا نييعويشلاو
 ,يومندتلا رايتلا وه .ديدج رايت ةمث .نييمالسأالاو
 باسح ىلع .اهتاقيبطنو جماربلل ةيولوآلا ثيح
 ال فرش ديمحلا دبع ىليل ةدنسلاو .تدرحملا راكفالا

 ءالغو ةلاطدلا لثم .:ةدىداصتقالا نوجحشلا نا» يىداحت

 ةكرعملا يف ًازيح لتحت ,ةيعونلا تامدخلاو ةشيعملا
 نم يسايس قلق ىلع اراتس لدست ال اهنكل .ةيباختنالا
 ضرالل ينويهصلا لالتحالا وهو .رخآ عون
 اهرطحو ةيناريالا  ةيقارعلا برحلاو ,هليقيسمو
 ينطولا لبقتسملا نع الضف .يموقلا لبقتسملا ىلع

 لالتحالا نع ةيمها لقي ال وهو ...يندرألا
 قرطتي لثم برحلا هذه داعبا انه نم .ينويهصلا
 ؛ىردكلا ندملا يف اصوصح .نيحشرملا نم ددع هملا

 يتأي نا عقوتتو .,فلتخم يموقلا يعولا .ثيح
 ةيديلقتلا ىوقلا نم جيرمب مداقلا يبايذلا سلجملا
 نال تاجافملل ازيح ظحلتو .ةديدجلا ىوقلاو
 .سييستلا يف ًاطاوشا عطق يندرالاعمتجملا
 فافشتسا ىلا اهتعفد اهل يتلئسأ نا كردتستو
 يبابنلا سلجملا ةدالو ذنم هنال» .ةنكمم تاروطت

 لعافت فيك مامتلاب فرعن ال .تاروطت تثدح يلاحلا
 .ءاهعم يندرالا نطاوملا

 نإالسنو كظحالد
 نع يلاحلا باونلا سلحم رمع ديزي عقاولا يفو

 ىلا ىقرت ٠ «ندرالا ىف ترج تاياختنا رخآ نب اماع ٠

 كلذ ذنم مئاق سلجملاو .5١”15ا/ ليربا / ناسسين

 تارارق دعب :191714 ماع هديمجت ىرحو .تقولا

 ندعو .19/5 ماع ةابحلا هبلا تدبعا مث .طايرلا

 ةيقرشلا ؛نيتفضلا ةفصانم نولثمي ٠١. هباون
 نم و ١ 3/5 نيب ندرألا يقبو .ةيدرغلاو

 كلذ نع ضيعتساو .ةينائربو ةيعيرشت ةايح نود
 :نييعتلاب يراشتسالا ينطولا سلجملا ليكشت

 .(تاوئس ") سلجملا ةدم تهتناو .ةيكلم ةدارابو

 ؛ ديدح تاياختنا نوناق رادصتسا ةموكحلا تررقو

 ًايعامتجا تأرط يتلا تادجتسملاو فورظلا يعاري
 باختنالا نوناق ردصف .اينفارغميدو ًايداصتقاو

 صصخو . "١5 ىلا". نم باونلا ددع القان ديدجلا

 ًادعقم ١١ و ةيقرشلا ةفضلا ءاندإل ًادعقم ا/١

 . دعافم نم ىقيش امو .اهنق ةيتدطسلفلا تامدخملل

 ظحالو .ةيبرفلا ةقفضلا ءاندال ًادعقم :٠ يأ

 ريثت ةيباختنالا رئاودلا ميسقت ةقيرط نا نوريثكلا
 باونو ةيقرشلا ةفضلا باون باختنا اهنم .ةلئسا
 يف :نينطاوملا نم ةرشابم .7 مهعومجمو .تاميخملا

 مهبختنيف :نوقايلا اما .رح عارتقا ةيلمع قابس

 نم انه دئالو .ةبقرشلا ةفضلا ِق نوزتافلا باونلا

 ,نييقرشلا» باوذلا نا ةفرعمل ةقيقد ةيباسح ةيلمع
 نيدبرغلا» باونلا فصن ىلوا ةلحرم يف .نوبختني
 ضعبلا كرتشي مث .ابثان 5١ لصأآ نم ٠"” يأ

 باختنا يف «نييقرشلا» عم بختنملا ؛ءيبرغلا»

 . بيترتلا اذه ىلع ضعبلا ظفحتيو .رخآلا ضعمبلا

 ليثمتلا ةلضق ىلع فافتلا ةلواحم هنا» نولوقدو

 لثمتت نا زوجي ال ٠ :مهبآر يف ٠ ,هنال .يديلطسلفلا

 ,ايناملرب ةيقرشلا ةفضلا يف ةينيطسلفلا تاعمجتلا

 ءالؤمهل يلعفلا عقاولاو صضراعنتمد كلذ نال

 يف اوحزن مهتيبلاغو .نوئجال مهو .نيينيطسلفلا
 ينلا بايسألا نع نورخا لءايستنو . ماعلا

 يف نيمدقملا .نياثحاللا ءالؤه رابتعا نود لوحت

 تاراوج نوبمعتو نونطاوم مهو ٠ :ةيقرشلا ةفضلا

 يف ايلات نوحجمدُنو . .نادندرا نياتطاومك .؛ةيندرا رفيس

 .كلذ نم تانيع نوقوسيو ؟ ةدحاو ةيباختنا رئاود
 اذامل : نيسحلا لبدح يف دوجوملا نيسحلا ميخم لثم

 يف ءاذاملو ؟ ةدحاو ةرثاد «لبحلا» و مدخملا لكشي ال

 .ةدحاو ةرئاد ةمصاعلا نامع نوكت ال .ةباهنلا

 نيسحلاو تادحولا تاميكخم ذئدنع لمشنف

 ؟ةطحملاو

 .تاداهتجالا نع ًالضف .ةيوجالا نا يف كشال
 ةلتك ناينيطشسلفلا ناب يحوب اهضعبو .ةديدع

 يذلا رمالا .ندملا ُْق ًاصوصخ ,.ةمخض ةبيرسشمب

 لاصيا ىلغ .لقالا ىلع .ًايددع .ةردقلا مهيطعي
 فقوتم الو .ناملربلا ىلا هنوديري يذلا بئانلا

 يف ةيلحملا ةيسايسلا بناوجلا دنع نورخآأ
 نوبرتقي لب .ةيباختنالا رئاودلا ةطيرخ تاليصفت
 عم رشابم سامت ىلع يهو .ةقفد رثكا يحاون نم
 ٍِق :«ندرالا نا ًءالؤه ىريو .ةددحم ةيميلقا تالداعم
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 حمهرايتعاو ,نييدتيطسلف تاون رايتخاب همايق لاح

 ةقرو كلتما دق نؤكن .ينيطسلفلا بعشلل نيلثمم

 ليثمت هيف امب :ينيطسلفلا ليثمتلا راطا ف ةيبساسا

 .ةمظنملا ىلع فافتلا اذهو ١448(. لبق ام برع)
 ىعست .ةيوستلا ىلا ةيكريما ةرظن راطإ يف بصيو
 نيرارقلا ضفرت تمادام ءاهشيمهتو اهزواجت ىلا
 ىف نيلوؤسملا ضعب تشقان امدنعو .8"7 9و 5

 ناك ,ةدنعبلا هيمارمو يباختنالا بينرتلا تادنفلخ

 نوؤناقل ةقالع هل ناد وهو ٠ :ًامساحو اهظاَق باوجلا

 رئاودلا تاميسقتل الو .ديدجلا باختنئالا

 رصاو .يديطسلفلا ليدتمتلا ع وصومب ةيباختنالا

 تاباختنا ءارجا ةيلمع نا ىلغ نولوؤسملا ءالؤشه

 ةموكحلا هسرامت يعيبط قح ندرالا يف ةيباين

 رايتخاو ةيلوؤسملا ىف ةكراشملا نم نطاوملا نيكمتل

 تاباختنا نود نم دلبلا ىقيي نا لقعي اال دإ ,هيلثمم

 .اماع ٠” نم رثكا ةيناملرب

 ادع يرختس اك

 اذه ىلع تضرتعا ريرحتلا ةمظنم نا تفاللاو

 تاميخملا لدثمن عوضوم ىل اع ًاصوصخ .نوناقلا

 اذه دجوو .ةيقرشلا ةغفضلا يف ةنضئطسسنلفلا

 .ةفساو ةينيطيسلف طانسوا ىدل ايواجت ضارتغالا

 تامدملا يف تاياخننالا نبب قرفت تحبصا

 ىلا اوردايف .هعم نيحشرملا ضعب مغانتو .اهجراخو
 .تاباحنتنالا ىلا مدقتلا عورشم قا مهحيشرت بحس

 .مهؤوامسا ددرند نيذلا وا .نؤدلاحلا نوحشرملاو

 ىلا ةيندرالا ةيؤرلا عم ًامزالت رثكا .كش الب .نودبي
 .اهتان ولواو ةلحرملا تادلا

 ةعافدنا نود لحت مل ةيسايسلا تايبذاجلا نكل

 ,عارتقالا حئاول ف مهئامسا ليدجست ىلا نينطاوملا

 اذهو .هل ادعوم ددحت مل ةموكحلا تناك ناو

 ىلا هدرم ؛ريظنلا عطقنم» هنا ليق يذلا سامحلا
 مهتيرح ةسرامم ىلا مهقوتلو ةيطارقميدلاب مهعانتقا
 بخان نويلم نم ديزي ام ىلع لجس دقو .رايتخالا يف
 ةرتف مث ليجسنلا ةرتف تهتناو .ةددعتملا رئاودلا يف

 حيصاو هل دادججلا ْق ننلا ةداعاو ضارتغالا

 0 ملعلا عم ,يباختنالا ظوشلا ف 10

 سلجملا ةيالو ديدمت نيسح كلملا لوخي .ايروتسد
 لوح رودي عراشلا يف لاؤسلا نا ىتح .يلاحلا
 ديدمنلا يف يروتسدلا هقح كلملا مادختسا لامتحا

 نا وا نيماع وا دحاو ماعل يلاحلا سلحملل

 فيرخلا زواجتي ال دعوم يف يرجت تاباختنالا
 ؟ لدقملا

 نآكو تارادتلاو تاكرحلا طشنت .لاح يا ىلع

 ,نودلاكي دارلا كانهو .ادغ يىرجت فوس تاياختنالا

 نا نم مغرلا ىلع .ينيدلا رايتلا ةعامجل زاوم طخ يف
 طورش دحا نا لوقت ةدام نمضتي باختنالا نوناق

 ةعورشم تاميظنت كانه تسيل . ندرالا فو عورشم

 قصص ام ناآب املع . «نيملسملا ناوخالا» ءانتتساب

 نكمي كلذل . اياطقتساو ةوق مهقوفب . ؛ينيدلا رابتلا»

 مغرلا ىلع ؛ةيباختنالا ةطيرخلل ةيلوا حمالم مسر
 هضوخ نع ةظحللا ىتح نلعي مل ادحا نا نم

 . يفسر لكش يف يناملريلا قاقحتسالا
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 . .نانسل يف ىروسلا رودلا عرخي | لامشلاو
 ل ل ل ل ل ا ا ع

 ىركسعلا مسحلا تاراعش دادرت ىلا داع يروسلا ماظنلا
 تاجافلا ىلع حوتفم راكع ىلا نورتملا ني قامشلا نانملو
 مس قمتم

 يف ميقا يذلا لافتخإلا نم ءاهتنالا ذهب

 لالخ :ينانبللا لامشلا ةمصاع سليارط

 اموي نيعبرا رورم ةيسادمل :يضاملا عوبسالا
 لوأ يف يمارك ديشر ةموكحلا سيئر لايتغا ىلع
 نييسايسلا دحا قلع :يضاملا وينوي / ناريزح
 يف تيقلا يتلا بطخلا ىلع .توريب يف نيينانبللا
 بزل دعاشمتا ماعلا نيمالا باطح اهنمو .لافتجيالا

 لءاستو . ,ةيرخسلل ًاريثمو :ًايروتاكيراك ناك نهشملا

 عفردت يدلا» باسسالا نع ينامبللا ينايسلا

 ةبلاظملا ىلع رارصالا ىلا نييبروشلا نيلوؤسملا

 ىلدعلا ققحملا نا املع - حمهتيقاعمو ةانجلا فشكي

 يف  هتاءاصقتساو هتاقيقحت لصاوي ينامدللا

 نع فشكلاب ةيلاطملا نع هيف اوتكس يذلا تقولا

 نيدلا حالض قباسلا ةيروس ءارزو سيئر ةلتق
 يف طالبنج لامك ينانبللا ميعزلا ةلتق نعو .راطيبلا
 لتقو هامح ةنيدم ريمدت نع كيشان 717 خاع

 ؟ اهناكس نم فالآلا

 نا ىلا ةراشالا ينانبللا يسايسلا سنب ملو

 امدنع :سليارط ىف اولاَز ام اوناك هبقفارمو رمحالا

 ةقطنم قوف ةينودهصلا ةيركسعلا تارئاطلا تقلح

 اهيف ركسعي يدلا سليارط ءاوجا تقرتخاو :لامشلا

 نا لوقي ضعبلاو .يروس يدنج فلآ ١" يلاوح
 يف لافتحالا ةماقا ءانثا تقلح ةدنوبهصلا تارئاطلا

 تارم اهقيلحت ترركو .يل ودلا سلبرط ضرعم ةحاب
 ءابطخلا ضعبو رمحألا ناك يذلا تقؤولا ْق :ةدع

 يف شيجلاو مكحلاو ةيروهمجلا سيئر نوددهي
 مسحلا تاراعشف .يركسعلا ميسحلاب نانيل

 يف اهنع تلخت دق قشمد تناك يتلا يركسعلا

 نو يصح 0
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 ول رسم ٠ وستشتلا» ...فنالازز11771وستتستسمال دنا هسا ةجتسلاوج ينزل: رورو 13:

 ةسرامم ىلاو ءاهادرت ىلا تداغ :ةسضخاملا ةلحرملا

 تايشيلبملا ربع .ةيسايسلا طوغضلا فلتخم
 تامجارو عفادملا مادختسال ًاديهمت :ةيفئاطلا
 نوينانبللا نويسايسلا برغتسيو .حيراوصلا
 نا .نييروسلا نيلوؤسملا ةجهل ىلا نوعمتسي نيذلا
 ,ينويهصلا نايكلا دض اهسفن ةجهللا مدختست ال
 تاوقللاهحوم يركسعلا مسحلا نوب نآو

 ةيروسلا نالوجلا تاعفترم لتحت يتلا ةينويهضلا
 سيئرلا بئان ةوغد ودين مكو .اماع نيرشع ذنم

 نييسايسلا ضعب :مادخ ميلحلادبع ىيروسلا

 روش عطب لالخ قشمد يف مهاقتلا امدنع نيينانبللا
 ديدشت بجيد هنا ىلا ءيراجلا ويلوي / زومت

 ةيصخش لك نأو ,ءليمجلا سيئرلل ةعطاقملا
 ةراسخ نوكيو هل ًابسكم كلذ نوكي هلباقت ةيمالسا
 رانك ليمجلا سيئرلا عطاقي نا بجي هناو ءاهل
 يأ  هنأو .«نيملسملا ءارفسلاو طابضلاو نيفظوملا

 ةرشادملا ريغ تالاصتالا ىتح غيستسي ال»  مادخ

 ال ؛يريرحلا قيفر ديسلاو ليمجلا سيئرلا نيب
 ةيتوريبلا  راهنلا) .«ةيدوعسلل لثممك الو صخشك

 هذه مادخ ةوعد ودبت مك .(87 ويلوي / زومت ١١

 نم دعبا ىلا فدهت ةوعد يه ذإ ةيميسقتو ةبيرغ
 عيطقت ىلا يأ ,مكحلاو ليمجلا سيئرلا ةعطاقم

 نيب ريغصلا نطولا عيطقت ىرج نا دعب .ةلودلا
 .تايبشيلبملاو ينويهصلا نايكلاو يروسلا ماظنلا
 فقاوملاو تاحيرصتلا يف ةءارقلا ناف كلذلو

 ,نيدروسلا نيلوؤسملا رابك اهنلعي ينلا ةيسايسلا
 ةكرعم ضوخ ىلا نوهجتي مهنا داقتعالا ىلع لمحت
 نودبجب مهناو يناتمللا عطحلا بك ةردكو ةيقيشح
 -4 ةبركسعلاو ةيسايسلا تاناكمالا ةكرعملا كلتل
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 تاكرحت قيوطتل ةلواحم ْق ,.ةيفئاطلا تانشيلدملاو |

 ًارس سيلو .يلودلاو يبرعلا نيديعصلا ىلع ليمجلا
 ظفاح يروسلا سيئرلا اهدقع يتلا تاعامتجالا نا
 .ةيمالسالا تادائقلا ضعب عض ٠ .اربخا ,دسأ

 قشمد كرحتت .ينانبل يسايس راطإ ليكشت فدهتست
 نا .دقتعي نم ةمثو .شيجلاو مكحلا دض هلالخ نم
 هليكشت ىلا يروسلا ماظنلا يعسي يذلا راطالا

 ةيئانبل ةضراعم ليكشت نأو .اليحتسم نوكيس
 ةسايسلا قطنتم دض (ةيحبسم  ةيمالسا)

 راطالا كلذ نم ريثكب لهسا ءاهلئاسوو ةيروسلا
 يف فقوملاو .هليكشت يف يروسلا ماظنلا رتعتي يذلا
 يذلا لسيعجلا سيئئرلاف .دقعمو بعص هلمحم

 ىلا دنتسي :ةهتبالو نم ةسداسلا ةنسلا لضصاوبي

 نوقلتي فلأ ٠١ ىلا ١5 نم) ينانبللا شيجلا فقوم
 هسفن :نآلا يف لواحيو :(عافدلا ةرارو.نم مهرماوا
 لالخ نم ةنرويسلا ةسمانسسلا ةهيجلا قارتخا

 هسأرب يذلا ,يمالسالا ءاقللا» ب, ةقيشولا هتاقالع

 رصن يذلاو ؛, دلاخ نيسسح خيشلا ةيروهمجلا يتفم

 :ءيروسلا ماظنلا تاططخم يف ريسسلا مدع ىلع

 يذلا تقولا يف :ةهبج عيمجت ىلا ىعست قشمدو
 ديدشلا فالخلا ىلا ةدوع نع تامولعملا هيف ثدحتت

 طالبنج ديلو يكارتشالا يمدقتلا بزحلا سيئر نيب
 ىلع ضمي املو .يرب هيبن «لمأ ٠١ ايشيليم ميعزو
 نم رثكا مادخ ميلحلادبع بتكم ف اههنيباةحلاصملا
 .عيباسا ةثالث

 ةدرسلاو رذحلا ..ةيحدإف
 تاحيرصت دنع نويقارملا فقوتد لامشلا يو

 مل يذلا ةيجنرف ناميلس قيسالا سيئرلا فقاومو
 .روهش ةثالث ىلاوح ذنم ةيروسلا ةمصافعلا رؤس

 0 تعضصلا 0 و 37 دذختتو

 هاع نم ريمسيد 3 لوالا نوناك ا ْق عفو يذلا

 ينمالا عقاولا ريسا ؛ ةيجنرف

 1 ١ - ددعلا  ةيبرعلا ةعيلطلا 5١05  2١زومت ١5439

 شيجلا ىلع مجهتلا ضراعب .ةيروس ف 6
 لبق ةيروهمجلا سيئر طاقسا ضفريو .يناخبللا
 .ةريطخ ةقئايس كلذ حيد هل يك هتدالو ةدم ءاهتنا

 يف ةيسايسو ةيروتس د تاحالصا ءارجا ضراعي امك
 ةموكحلا) ةيعرشلا تاونقلا جراخو .حالسلا لظ
 هنع ةيجئرف راوز ضعب لقئيو .(يباينلا سلجملاو
 دشالا نكل .ةعيظف ةميرج يمارك لايتغا نا» : هلوق
 ناك دقو ٠ .لجرلاب ةرجاتملا وه ٠ ,لايتغالا نم ةعاظف

 هتيناثبل ُِق الدتعم ايبرعو ًايناثبلو اينطو

 فلح بيكرت ىلا ةيروس تعس دقو .«هتبورعو
 تاوقلل» قباسلا سيئرلاو ةيجنرف نيب يئانث
 اربص يميخم رزاجم لطب ةقيبح يليإ ؛ةيئافيللا
 ىلع رضا ةيجنزف نا ريغ ,15/87 ماع يف اليئاشو
 ىتلا ةيوهجلاو ةيئانثلا تافلاحتلل ضفارلا هفقوم
 ةهبجي بلاطي رمتساو .لاتتقالاو تيتفتلا ىلا يدؤت
 لوقيو .ماع ينطو رمتؤميو ةعساو ةيحيسم
 يف نمكي يسايسلا هقرام نا» : ةيجنئرف نم نوبرقملا
 نمالا ةرئادل ةعضاخ (ندهأو اترغز) هتقطنم نا
 يف هيعاسم نأو :ةيروسلا تاوقلا هيلع فرشت يذلا
 ذإ ءايلاغ هتفلك يماركو ليمجلا نيب تالاصتا ءارجإ
 .لزعو وه رصوحو :يمارك لامشلا يف هفيلح ليتغا
 قبب ملو .رخا ىلا تقو نم هنوروزي نيذلا نع الا
 نم ؛ةيقرشلا قطانملا يف نييحيسملا ةداقلا نيبو هنيب
 تالاصتالاو تاحبيرصتلا ى وس :ءلاصتا رسح

 ًاديدهت يروسلا ماظنلا اهربتعي يتلا ةيفخلا
 .«نانبل يف هتاباسحو هحلاصمل

 + انفملا لادشلا

 رورم ةبسانمل سلبارط.يف مدقا يذلا لافتحالاو
 ةيجنرف كراشي مل .يمارك لايتغا ىلع اموي نيعبرا
 دوعب نيعلطملا ضعب دنع كلذ ريسفتو .ًايصخش هيف
 ةيسايس ةهبج ليكشتل قشمد تاهجوت ىلا
 ىلا ىعست اهنأو .اهروحم لامشلا نوكي ةيركسعو

 ةيئانبللا ةلودلا عيطقت - مادخ

 .ريطخلا قلزتملا نم ترهي يذلا ةسحترف باودجا
 يف :نآلا .ةكرعملا نا دقتعي يروسلا ماظنلاف

 ةينمالا هترصاخ وه ينانبللا لامشلا نأو .لامشلا

 ةقطنملا كلت يف هيلإ هجوت ةنعط يأ نآو :ةيسايسلاو

 نييسايسلا ضعب مادخ غلبيا دقو .ةلئاق نوكتس

 مكح ريصم نآلا ررقت ال توربيب نأ .نييناندللا

 لدقملا ينانيللا سيئرلا ةيوه الو ليمحلا سيترلا

 ًايدج فوختت تآدب ةيروس نا املع ؛. 8 ماع يف

 - لامشلاف . نييرخا نيتنس ليمحلل ديدمتلا نم

 شيجلا نأو .فدهلاو روحملا وه  مادخ لوق بسح

 .ةيركسفلا كراقملا ف لخدتب ناك يذلا يروسلا

 ًاقالطنا مزح لخدتدس :؛ةرشابم ريغ لئاسوو قرطب

 يمدقتلا بزحلا سيئر نكل .ءلامشلا ةهبح 6

 .هنع نويرقم هلقند امل اقفو :طالينج ديلو يكارتش

 اهلصفت يتلا ةهبحلا كلتب ينعم ريغ يي

 نورتملاو ناورهك قظاخم هيلاعو فوسضلا نع
 ةهبح ٍٍق ةكراشملاف .يلامشلاو ىلعالا نانتملاو ليبحو

 ناك اذاو .طالبنح ىلا ةيسنلاب ةليحتسم لامشلا

 هتكراشم مدع طالدنح ىلع مكحي يفارغجلا عقاولا

 عنقاولا نس يئاعي :يرب ةيبن ناف .ةيركسعلا
 ىقبت كلذبو .ةدعاقلا ىلا ةمقلا نم يركسعلاو

 نا املع .ةقطنملا كلت ُّق ةدنبحو ةيرويبسلا تاوقلا

 نم رثكا نينطاوملاو نييسايسلا فوفص يقف اهموصخ
 اهتضاخ يتلا ةديدعلا بورحلا رابتعاب .اهيديؤم
 ةدلب اترغز دضو .سلبارط ةنيدم دض اهيف تكراشو
 ,نازول رمتؤم يف ريهشلا هفقوم باقعا يف .:ةيجنرف
 هييلاسأو يروسلا ماظنلا تاحورط نع ىلخت امدنع

 نييروسلا نيلوؤسملا ضعب روصتيو .ةيسايسلا
 ةهيج نم ةيركسعلا تامجهلا ضعبب مايقلا نا
 دامتعالاب .لامشلا ف ضرالا لزلزت نا لبق .لامشلا

 نم ففخي نا نكمي .ةقيبح يلبإ يلتاقم ضعب ىلع
 ةلوادتملا تامولعملاو .لامشلا ف قشمد ىلع طغضلا

 لامشلا نا ىلا ريشت :ةدودكحم ةينانبل طاسوا ُِق

 قابس يف ةيروس نآو .تابارطضالا وحن هجتي
 اهعقاوم زيزعت لصاوت يهو ,اهعم يقيقح

 .ةعساو لاقتعاو مهد تادلمع ذفنتو :ةيركسعلا

 تآ دب دق مودغلا تناك نإ و .دعيب أ دبت مل ةكرعملا نكل

 فيرخ وا فيصيب ةرذئنم ؛«لامشلا ءاميس ْق عصمجتت

 . بهال

 ةذالذلا نا ردحلا

 ةهبح لبكشت ىلا تعس يتلا قشمد ناف ادكهو

 6-2 .اهيسفن تدجو ليمجلا سيئرلل ةضراعم

 ىرخالا قطانملا نا املع .لامشلا ٍِق ةفران احورج

 . ةريثم تاحافم ىلع ةحوتفم ٠ .عاقبلا اصوصخ

 .نيينانبلل ًاقزام سيل .ينانبللا قزاملا ناف اذهلو
 ماظنلا مادقا يف قرغت :حوتفم قزأم وهف .مهدحو
 يفضل ماع نا ودبنو .خاع دعب اماع .يروسلا

 يف نمتثلا ةعلاب ةروتاف وهو .برتقا دق ينانبللا

 .ًاماع رشع ينتا ذنم ةرمتسملا برحلا

 شلك زاوف

 16 - ١ ةك نحلل ( ليلا ىطفلتات ع



 ومما سم اج هال سسوس و مح 0 -

 ةيبرعلا قي لطعلاب ضاقت طابرلا

 ,ةينايسالا ةيبسرغملا تاقالعلا ع وضوم
 مامتهاب :ظابرلاب .ةريخالا ةرتفلا ف يظح
 :يمسرلا يسايسلا نيديعصلا ىلع عساو

 ةرايزلا ةازاومبو ليبق كلذو .ينطولا يمالعالاو
 / زومت 4 ىلا ” نيب برغملا ىلا اهب ماق يتلا ةيمسرلا
 ينابسالا ةيجراخلا ريزو يراجلا ويلوي
 مضي دفو هقفاري شيندروا ثيدنانرف وكسيسنارف
 ديضلاو يراجتلا نواعتلا تالاجم يف نيلوؤسم
 .نيدلبلا نيب ةيساسالا تاقالعلاو ؛يرحبلا

 ىدل لوالا ينابسالا يساموليذلا لبقتسسا دقو

 لقنو يناثلا نسحلا كلملا لبق نم برغملا ىلا هلوصو
 .نيدليلا نيب ةكرتشملا اياضقلا يف هدالب رظن ةهجو

 نيب تمت ةلصفملاو ةينقتلا تاثداحملا نا نيح يف
 روتكدلا يبرغملا ةيجراخلا ريزوو ينابسالا دفولا
 نيمتهملا نم ةبراغم نيلوؤسمو يلاليفلا فيطللا دبع
 .ةكرتشملا تاقالعلا فلمب نيرشابملا

 فلملا اذه ىف ةحورطملا ىلوالا لكاشملا نم
 طابرلا نيب يرحبلا ديصلا ةيقافتا عوضوم
 براق ٠١ نم رثكأل حمسي اهيجومب يتلاو .ديردمو
 رخاو ,ةيبرغملا ةيميلقالا دايملا يف ديصلاب ينايسا
 يف اهب لمعلا يهتنيسو ١91/17 ةنس تعقو ةيقافتا
 تاطلسلاو ةنسس ذنمو ؛:يراجلا رهشلا ةياهن

 ا 0 م سا

 ةدقافتالا ديدجتل فكذلك طورشلاو او فورطلا دادعال
 داصتقالل ةيسنلاب ةديدش ةيويح تاذ ربتعت ينلا

 نيسمخو ةئام ةبارق نا انملع اذإ اميس ينابسالا
 رزحو سلدنالا نيب ةعزوم ةينايسا ةلئاع فلأ

 قف يرحبلا ديضلا دراوم ىلع شنعت ىرانكلا

 ارخؤم ادناسسا ىشخت تأدب دقو . ةيبيرغملا لحاوسلا

 كلذو ,قافنالا دندجت ةداعا نع طايرلا عنتمت نا

 بقع نيدلبلا نيب تعلدنا يتلا لكاشملا بيسي

 .ةينوروالا ةيداصتقالا ةعومجملا اينانسا لوخد

 رارضالا ىلا تدا يتلاو .اهنلما ينلا طورشلاو

 ىلا ةيبرغملا ةيعارزلا تاجتنملا روبعو قيوسنب
 .ينابسالا بارتلا ربع قوسلا نادلب

 يتنيدمل ينابسالا لالتحالا صخي يناثلا لكشملا

 ةكرح ًارخؤم امهيف تدعاصت يتلا .هيليلمو هتبس
 يحلا نيناوقلل ةضراعمو :لالتحالل ةضهانم ةيبرغم

 ناشب ةبراغملا ىلع ةينابسالا تاطلسلا اهتضرف
 ةلاحل افالخ . سينجتلاو ةماقالل ةينوناقلا عاضوالا

 يبرغملا يمسرلا فقوملا ميت تناك ينلا راظننالا

 بلطملا حرط ىلا تلقتنا طايرلا ناف لكشملا اذه نم
 ,ةيبرغملا ةدايسلا ىلا نيتنيدملا عاجرا يف ينطولا
 نيسحلا كلملا حارتقا يق“ هك ةفصي .كلذ لثمتو

 هذه ريصم يف ربكفتلل ةكرتشم ةيلخ سيساتي يناثلا

 تاطلس ديت مل تقولا اذه ىفو .ةلتحملا ةقطنملا

 ردصي ملو .يبرغملا بلطملل يَدَحج مهفت يا ديردم
 قفو عازرنلا ةيوستل دادعتسا دوحوب يحوي ام اهنع .ةفتكم تالاصتا ربعو :ةداجح لمعت ةنتنئايشسإلا

 - 1خلاخللا ننطماع نهضت - 1[

 ٠السا

 هنأاش نم رخا حارتقا يأ وا يبرغملا حارتفقالا

 ةيملس ةيفيكب ةيرامعتسالا ةكرتلا ةيوسن
 ثيشتلا يف رارمتسالا كلذ ىلع ةرثؤم .ةيضوافت
 .لالتحالا قطنمب

 ةيجراخلا ريزو اهب ىلدا تاحيرضت ىلا ًادانتساو
 هترشن يبرعلا برغملا ةلاكو عم هل ثيدح يف يبرغملا

 ؛ءارحصلا  ناتامول» ةيمسرلا هيش ةفيحصلا

 ءاضيبلا رادلاب رردصت يتلا ةيئاسملا
 اهيف عمتجي ىتلا ىلوالا ةرملا اهناف .(14817/17/5)

 ةلأسم يف .ةقمعم ةيفيكب ثحابتلل نيدلبلا ولوؤسم
 ةسوروالا قوسلا ىلا اينابسا مامضنا تاساكعنا
 ىلا اهريدصتو ةييرغملا تاجتنملا عضو ىلع ةكرتشملا

 .قوسلا هذه عم برغملا تاقالع اذكو ءقوسلا سفن
 حرص ددصلا اذه فو .اينايسا عم كلذل اعبتو

 نوناق نآلا ىلا لبقت مل طابرلا نأب يبرغملا ريزولا
 لامش نادلب ىلع لسكورب هتضرف يذلا فييكتلا
 اننانسا لوخد بقع اهتارداص ميظنت ةداعال ايقيرفا

 ضفرت يهو .ةيبوروالا ةيداصتقالا ةعومجملا ىلا
 ةيعونو مك رابتعالا نيعب ذخأي ال هنأل نوناقلا اذه
 قفالا عم هتاقالع ةعيبطو :ةيبرغملا تارداصلا

 ديصلا ةيقافتا ديدجت نا امك ءيبرغلا يبوروالا
 ةعضاخ ةيشقانم بجونست اينابسا عم يرحبلا
 .اهراطا يف الا متت نا نكمي الو قوسلا قافتال

 نا ذإ .ينابسالا فوختلا مهف عيطتسن انه نم
 ,ةديحولا تناك امير .ةصرف هماما دجحب برغملا

 ناشي لسكورب ةعومجم نم تازاينما ىلع لوصحلل
 نا دعب ءاذهو .هتارداصل ةيفاضا تازادتما ءاطعا

 جافتسلا نانشي ريخا ينايسا لزانت ىلع لبصح
 ف ينابسالا بارتلا ربع ديدج نم رورملل هتارداصل
 رفوتي مل هناف لك ىلعو .ةيبرغلا ابروروا ىلا اهقيرط
 «نوينابسالا بغري يذلا لكشملا اذهل يروف لح يآ
 ,تقو عرسأب هزواجت يف .ديصلا عاطق ةصاخو
 ىلع تاثحابملا لصاوتت نا رظتنملا نمف يلاتلابو

 لالتحا لكشم لظي نيح يف ةينقن ناجل ىوتسم
 ةييرغملا ةدارالا هيف رفوتتو .احارحر هيليلمو ةهتينبس

 مهفتو :ضوافتلا ىلع مئاق لح هاجتاب :ةصاخ ةفصب

 ناف ىرخا ةرايعبيو .نيدلبلل ةكرتشملا حلاصملا

 راوحلاو .راوحلا بولسآب ثبشتلا ىلا لايم برغملا
 ةفلتخم ةيسايس فارطظال نكمي يذلا عسسوملا

 طابرلا لعجتو .هيف لخدتت نا .ةيفاقثو ةيباقنو
 .فرط يأ هيف بغري ال جنشت يأ نابدجتت ديردمو
 بواجتي أدب ينابسالا ماعلا يآرلا نا ظحالملا نمو
 رواشتلاو راوحلا ةركف عم ةريخالا ةرتفلا يف

 ,نيتلتحملا نيتنيدملا عوضوم لوح يباجيالا
 نيدلب نيب ةيخيراتلا تاقالعلا لصاوت نامضو

 ةرشعلاب يسايس  ويجلا امهعقوم امهيلع مكحي
 .ةنسحلا

 تايمستلا يه هذه .ضوافتلا ,راوحلا .ةرشعلا

 تاقالعلا ةنهارلا ةلحرملا ف نونعت يتلا ساسالا

 ف نافرطلا بغري اهتطساويو .ةينابسالا  ةيبرغملا
 راوجلا نسح لعجو .ةمئاقلا لكاشملا ىلع بلغتلا
 ةدايسلا ةداعإ و يرحبلا دندصلا لكشم لح ىلا دوقب

 حلاصملاب رارضالا نود هيليلمو هتبس ىلع ةييبرغملا
 نا يف :ةقطنملاب :نابسالل ةيراجتلاو ةيداصتقالا
 .دحاو
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 وافعل اغلا الوفاة
 5 0 ١ 7 17 ورمل تس

 ةارصلا لوح م تاثحاس يرجيو لماكتل ةوعد رتل لا لصي هنيجراخ ريزوو

 كو دكة 7 و

 يدرعلا درتلايب اسس ةيكيانإل سلسل
 ا 2 وسوسلا# ال دفن

 سنون يف نيد نب
 ..ثدحل نل نافلاحتلا نز

 تالافتحالا ءدد نم ةعاس نيعيراو نامث دعب

 ,لالقتسالل نيرشعلاو ةيسسماخلا ىركذلاب
 ديدج نب يلذاشلا سيئرلا عيدوت بقعو

 رئازجلا ىلا ترضح يتلا ةيسايسلا تايصخشلل
 ةرشابم اذه دعب .ةينطو ىركذ نمثا يف اهتكراشمل
 ىلودلا ريتسانوم راظم يف ةيسائرلا ةرئاطلا تطح
 .ةمصاعلا سنوت بونج ملك 1١ دعب ىلع عقاولا
 ةرتفلا ةيادب ةبيقروب بيبحلا سيئرلا يضقي ثيحو
 مالعالا فصو دقو .فيصلا رهسثأ نم ىلوالا
 ءاقل ةفيص يستكت اهنأب ةرايزلا يرئازجلا
 يف نيدلبلا ييوؤسم مضتو يلمعو لجعتسم
 ددبدج نب سيئرلا ناف كلذلو .ةيويحلا تاعاطقلا

 هيدعاسم فيرشلا دمحم ديسلاب اقوفرم ناك

 ينطولا ريرحتلا ةهبج نع يناثلا لوؤسملا
 نوؤشلا ريزو يميهاربالا بلاط دمحا روتكدلاو
 .ةيجراخلا

 سنوت يف ةيمسرلا ةدلسانسلا طاسوالا فخت ملو

 ىلع اديدج داملد اهترنتعاو ةرايزلا هذهب اهحجاهتبا

 اخوسر دادزت تننف ام يتلا ةمئاقلا طياورلا قمع

 .سنوتو رئارجلا نيب
 ةرايزلا هذه ةازاومب .هيلا هيبنتلا ردجي ام لوأو

 نيب ثلاثلا ةمقلا ءاقل دعب ةريشابم تذفن اهنا

 ةمقلا يهو ,يفاذقلا رمعم ديقعلاو ديدج نب سيئرلا
 ,دولج مالسلادبع دئارلا :ةيادبلا يف ؛اهل دهم يتلا
 ايبيل نيب ةدحولل عورشم حارتقا اهقايس يف حرطو
 ةحرتقم اروف ةريخالا هذه هتدعبتسا رئازجلاو
 برد ىلع ريسلا .هذيفنتل ىلوا ةوطخك وا .هل ليدبك
 برغملا نادلب نيب نييداصتقالا لماكتلاو نواعتلا

 نيب ةنيتم ةيداصتقا ةينب ءاسرا رابتعاو .يبرعلا
 ةيجيتارتسا لضفا ةيفارغجلا ةقطنملا هذه نادلب
 يف روصتلا اذه درو دقو ةنهارلا ةرتفلل ةيودحو
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 ديدج نب سيئرلا ءاقلأ يذلا يحاتتفالا باطخلا

 ةهبجل ةبيزكرملا ةنحلل ١8 ةرودلا لامعا ةيادب ىدل

 .ينطولا ريرحتلا

 سونو ايبدل ندب قلغ ام
 تاثحامبملا هيلا تفرصنا رخآ بئاج كانه

 نيب ةيعصلا تاقالعلا صخيو ةيبيللا  ةيرئازجلا
 نم ةلحرم رخآ يف دوعت يتلاو ء.سنوتو سلبارط
 مادقا ىدل ١985 ةنس فيص ىلا اهرتوت لحارم
 لماع فلآ نثالث ةبارق درط ىلع ةيبيللا تاطلسلا
 .مهقوقح ةفاك نم مهنامرحو .اهيضارا نم يسنوت
 رارضالا ىلا ةفاضالاب .مهتاضيوعتنو مهتراسخحو

 تاكرشلا نم اماه اددع تقحل ينلا ىررتكلا

 ,:ةلاعف ارود رئازجلا تسعل دقو تالواقملاو ةيسنوتلا

 عانقإ و نيدلبلا نبب تاقالعلا نيسحتل قحال تقوي

 تاضيوعتلل ةباجتسالاب نييبيللا نيلوؤسملا
 اهينطاوم قحل ام نع سنوتل ةيرورضلا
 ايلوا اطرش ربتعا ام وهو ؛تاراسخ نم اهتاسسؤمو
 نيسحت رمأ يف ثحابتلل :دعي ام يف :لاقتنالل

 تناك قايسلا اذه قو .ةسساسيسلا تاقالعلا

 نيدلودلا نيد ترجح ىتلا ةيساموليدلا تالاايصتالا

 يف تمت يتلا تاضوافملاو .ءسيراب يف ١1485 ماع
 دفو ةرايزو ,فينج يف يلودلا لمعلا ةمظنم بتكم
 ريمسيد / لوالا نوناك يف سلبارطل نييسنوت ءاربخ
 نم ءزح نع يجيردتلا جارفالا نع ترفساو,, 5

 ” اهنيب نمو ايبيل ف ةدمجملا ةيسنوتلا ةدصرالا
 امك .سنوت ىلا اهدادس ايبيل ىلع نيعتيرالود نويلم
 سنوت .نا ىلا ريشت ةيسنوتلا ةيمسرلا رداصملا نا
 بلاطت ىلاملا فالخلا لح بناج ىلا اهنأب فيضت
 وه دوصقملاو .نيدلبلا نيب ةينمالا لئاسملا ةيوسنب
 ىلع ميقت اهناب ايبيلل ةيسنوتلا تاطلسلا ماهنا
 .نييسنوتلل بيردت تاركسعم اهيضارا

 ةيمهالا نويرئازجلا نولوؤسملا فخي ملو

 0 وسما لاا <

 .ستوت عم مهتاقالعل اهنولوي يتلا ىوصقلا
 يا راطا يف يقرشلا مهراج عم رواشتلا ةرورضو
 ِق نواعتلا قافا عيد وتل تاروصت وا تالاصتا

 ىلع ايبيل بلغتت نا ةرورضو .ةهج نم .ةقطنملا
 نم ًاديزم يطعتل ةيبرغلا اهتراج عم اهتافالخ
 ناف ىرخا ةرابعبو .ةيودحولا اهاياونل ةيقادصملا
 تاراسشالا هذهب ءاوناك نييرئازجلا ةساسلا
 حارتقا نآب يبيللا رواحملل نوحوب .تامازلالاو

 نم ذخؤي نا يغينب هنا ىلا ةفاضالاب .ةدحولا

 قا هراطا افلسس هلرفوتمب يداصتقإلا ع 2

 يف لثمتملا لكيهلا لاحلا ةعيبطب وهو .يلمعلا هلكيه
 .سنوتو رئازجلا نيب ةمربملا قافولاو ءاخالا ةدهاعم
 عم قحال تقو يفو .117 سرام / راذآ يف لوا

 نأ فرعنذ انك اذإو .ايناتيروم وه ثلاث كيرش

 مهيرواحمل .ةرم ريغ .اويرعا نييرئازجلا ةساسلا
 .مهعم يدودحلا عارنلا ةيوست ناب نييبيللا
 هنم صائم 3 رما نيدلبلا نيد دودحلا ميسرتو

 .ةئتاش اهي وشت ال تاقالعلا نم ةلحرم ىلا لوصولل

 هنا ادع روكذملا لكدهلا نا حهقن :ذئدنع .انداف

 نيب ةيودحو ةردابم لك باعيتسال .ًايلحرم .لهؤملا
 ماد ام اهل عستب نا نكمي ال هناف ,رئازحلاو سليبارط

 ةيوست ناو اميس .ًاقلعم .اذه .دودحلا لكشم
 نم :سنوتو رئازحلا نم لك نيب يدودحلا لكشملا

 تدّهم .ىرخا ةهج نم ايناتيرومو رئازجلاو .ةهج
 .قافولاو ءاخالا ةدهاعمل

 سيئرلا نأب فيضن نا يرورضلا نم له
 .ةدهاعملا هذه ىف هتكارش مكحب . .ةييقروب بيبحلا

 يأ دض ظفحتلا وا ةقفاوملا ءادبا يف اقح كلمن تاب

 نم لهو ؟ ةدهاعملا ىلا مامضنالا ّق بغرب رخآ فرط

 ,ربكالا دهاجملا» نا ىلا ريستن نا .كلذك .يرورضلا
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 يىلوؤسم .رفص ديشر لوالا هريزو ةطساوب ,رعشا
 ةقالع لك ىلع هظقفحت هبشي امب ؛بعشلا رصق»

 ٍنَِم نوكن ايبيل عم ةيجامدنا همشو ةقوثوم ةيسايس
 ةىديدجلا تاقالعلا ديصري ةيبحضتلا اهحئاتن نيب

 ؟ سوت عم ةيماسكملا

 نرادحلا ين لالدخا ١

 لمعلا ةرابز ناف يلاتلابو ؛دراو هلك اذه نا دقتعن
 ىلا يرئازجلا سيئرلا تلمح يتلا ةربصقلا

 ةنآمط اهنم فدهلا ناك )10//1//١1917( ريتسانوملا
 نازوت يف لالتخا ينأ نآب يسنوتلا فيلحلا
 يف ءىراط للخح يأ نأو .ثدحي مل تافلاحتلا

 كاذو اذه نم رثكا لب .ًادعبتسم لازب ام لبقتسملا
 ءاني روصتو موهفمل ةيرئازجلا ةيجيتارتسألا ناف
 ءاخالا ةدهاعم دوند ىلع ةيندملاو ىبرعلا برسغملا

 لكشي نا يغينيو نكمي ام ,اهدخو :يه قافولاو
 فارطا باذتجال ةمئالملا ةادالاو ةيلعفلا ةدعاقلا
 .فلاحتلا اذه ةكارش ف ىرخا

 ذإ ماع ءارقتسا وا نيمخت يا ددصي .انه انسلو
 قفوو :ةروضلا هذه. ىلع طبضلاب :حورطم رفالا
 تلقن نيذلا نييرئازجلا ةساسلا ىدل هسفن جهنلا

 ةيمسرلا ,بعسشلا» ةديرجل ةيحاتتفا
 ةيحاتتفا ف ؛بعشلا» لوقت مهفقوم (17/4//11817)
 ةسايس نا : ؛ةدعاولا ةنكيماثيدلا» ناونعب

 ةقطنملا ف يودحولا لمعلا ىلع زكترت يتلا رئازجلا
 لك ةجلاعمل ةيساسا ةدعاقك راوحلا ءاسرا ىلا يمرت

 يبرعلا برغملا بوعشو نادلب مهت يتلا اياضقلا
 ىلا فدهي ةسايسلا هذه رهوجو ,كرتشملا اهلبقتسمو
 لماكت ىلع موقب ىداصتقا نواعت سسا عضو

 قافولا ةدهاعمو (...) ةقطنملا نادلد تايناكما

 - ووحد" نوزجررإا ىسكرتا 9

 موطتلا ناأ لمضفأ قايسلا اذه 3 لكشت يتاشآلاو

 نواعتلا جذومنو .نيدلبلا نيب نواعتلا تالاجم عيبسوتو
 نا هتاش نم راطا نيسخا لثمي ىسوتلا - يرّئازجلا
 ىلا ءامضنالاو :ةفطتلا قب ىرخلا نا دلل ةودق نَوكَي
 ةميلسلا سسالا لك رقوت ىتلا قافولاو ءاحالا ةدهاعم
 .«يداصتقالا لماكتلا غولبل

 نايدلا نم ديزم ىلا ةرقفلا هذه ماما اني ةجاح ال
 ةدشهاعملا نا امهالؤوا نيديساسا نيدقيقحب رقت يهف

 .يجيتارتسا لمع راطاو ًاجهن تتاب رئازحلا دنع

 ايبيلل همدقت نا رئازجلل نكمي ام ةياغ نأ امهيناثو
 فرطك اهكارتشا وه اهعم ةدحولا ماريا ىلا اهيعس يف
 نولوؤسملا عيطتسيو .اهسفن ةدشهاعملا يف عيار
 راذعالا نم ًاريثك مهسفنال اوسمتلي نا نويرئازجلا
 ناضتحال دحوالا لكيهلا جهنلا اذهل مهرابتعا يف
 ,يبرعلا برغملا ءانيي ىميسي امل ةكرتشملا دوهحلا

 لاجم ال بابسال .يسنوتلا سيئرلا نا اهنيب نمو
 طخت يأ ن ناو ؛مهل ايزكرم اقيلح تاب . :اهيف ةضافالل

 لتكت سسا لخلخي نا هنأش نم هرظن ةهجول
 .هلماكب

 ةرايز دعبو .نيتقيقحلا نيتاه ليضصحت دعب

 هلاسرا بقعو .ريبتسانوم ىلا ديدح نم ىلذاشلا

 دلو ةمواعم يناتيروملا سيئرلا ىلا ةلجاع ةلاسرل

 .قافولاو ءاخالا ةدهاعم يف ثلاثلا كيرشلا عياطلا

 برغملا عوضومب صاخلا يلصالا لاؤرسلا ناف

 نيبقارملا عيمج ةنسلا ىلع ًاقلاغ لظي يبرعلا

 .ايلمع :نكمي فيك : يتآلا وه داوحفو نيينعملا
 ةقطنملل لماكتم نواعتو يداصتقا ءانب روصت

 بايغ يف ةنيعم ةسايس دعاوقو دوني ىلع دنتسم

 نا ةيرئازحلا ةطخلل نكمي دح يآ ىلاو ؟ برغملا

 حسرتو موقت نا تداراام اذإ ًاقح ةيجيتارتسا نوكت

 نا رابتعا ىلع ةقطنملا يف اهل راج مها باسح ىلع

 عم الا ققحتت نا نكمد ال ةيجيتتارتسالا ةسرافلا

 ؟ ءايوقا نيرواخمو ءافلح
 نم ىرخا ةلئساو نيلاؤسلا نيذه ىلع باوجلا

 زتهت ثيح ربكالا ىزكرملا فقوملا ريثي ,ليبقلا اذه

 دعب فرعت الو ةيرئازجلا ةينرغملا تاقالعلا

 عارد بيسي اهحارفنا ةداعتبسإال مئالملا لييسلا

 ىلا ادانتسا .دكؤن نا عيطتسنو .نمزملا ءارحصلا

 ةمصاعلا رئازجلا نا ةيمسر هبش ةيرئازج تامولعم
 ةيلعفلا ةيقادصملا سستكت نل اهتدهاعم نا ريتعت

 نأب هيف كردت يذلا تقولا يف .برغملا توتحا اذإ الا
 يتلا ةيسايسلا ةصقانملا ةعيبطب ةيعاو طابرلا
 ءارحصلا ةيضخق ببسي راطالا اذه اهحرطد

 رسحلا عيرعتو شارل
 ضرغفلا نع لءابستن نا ىلا جانحن قايسلا اذه يف

 ماق ينلا «ةتجحافملا» ةرايزلا نم رشادملا ريغو رشابملا

 دمحا روتكذدلا ةيرئازحلا ةسساموليدلا لو وسم اهي

 عاضننلا رادلا ةنيذم ىلا يميهاريالا بلاط

 نمو . يفلت نيسحلا دكلملا ١, لبق نم اروف لوما

 ىمسب ام صخت يبرفملا لشاغعلا ىلا ةيوفش

 دبعص ىلع ةقطنملا اهفرعت ىتلا تاروطتلاب

 :اننيلو رئازحلا نيب ةروطتملاو ةديدجلا تالاصتالا

 نوكي نإ دعبتساملا ريغ نم نإقاةسقت ردبسلا بضحو
 برغملا كلم ىلع حرط دق يرثازجلا ثوعبملا
 جهنم يف ع وورشلاب ةلئاقلا ةيرئازجلا ةغيصلا

 هتذبح جهنم وهو ؛يداصتقالا لماكتلاو نواعتلل

 ةيناكما هتريتعاو .امود ةيبرغملا ةيسايسلا ىوقلا
 قيرط حتفو .ءارحصلا عازن قيوطتل ةلباق ةماه
 ناف ةيناث ةيحان نمو .هل يجيردن لح وحن ىلوا
 ةنجللا عوضوم راثا امير ديدج نب سيئرلا ثوعبم
 ىلااهدافيإ ةدحتملا ممالا بغرن يتلا ةينقتلا

 ,ءاتفتنسالا ميظنت تايبترن ةساردل ءارحصلا

 اهريثت تاديقعن كانه ناف تامولعملا رخآ بسحو

 لوح رئازجلا نم ةموعدم ويراسيلوبلا ةهبج
 ىرخا ةرم ,لجّؤت نا اهناش نمو .ةنجللا عوضوم
 ,يملسلا لحلا يغاسم هعمو يلودلا عورشملا

 .دوشنملا قافولا وخن ريسلاو

 . لعب :فرعنت ال انناف روطسلا هذه ةباتك ىتحو

 نيح يف .ءاضيبلا رادلا ءاقل هنع رفسا ام .اقيقدتو

 ىلدا يذلا حيرصتلا لالخ نم ؛ جتنتسنت نا انناكماب

 يس .ب .ب ةعاذا ىلا يناثلا نيسحلا كلملا هب

 برغملا دادعتسا ىلا هيف راشا ىذلاو :ةيناطدربلا

 4 كلوصو ءارحصلا عاّرن ءاهنا يف ةكراشملل لماكلا

 اذإ ةيبرغلا ءارحصلا ندم ىدحا يف هل ةرافس حتف

 لالقتسالا يف .اقح :نويغري نويوارحصلا ناك ام

 نم ةقثلا لماك ىلع يبرغشملا كلملا نا حيرصتلا

 قيبطت اهنع ضخمتي نا نكمي يتلا ةجيتنلا
 ردنعب ةحجبتن يهو :ءارحصلا ّق ءاتفتسأالا ةرطسم

 سيركت جلانصل نوكتس اهنا ةبزاغملا نولوؤسملا
 يميلقال يئاهنلا جامدنالاو ةيبارخلا ةدحولا

 مالا نطولا ْق بهذلا يداؤو ءارمحلا ةبقاسلا

 ناف ةيمالعالا رداصملا ضعب هبلا تنهز امل افالخو

 ف لدبت يأب :ًاتاتب :يحوي ال يناثلا نسحلا حيرصت
 ينطولا عامجالا ققحت ةيضق نم يبرغملا فقوملا
 .اماع رشع ينثا ذنم هلغشتو لماكلا

 كيشو لح روهظب نهكتلا ركبملا نم هناف اذلو
 نيب نواعت ةطخ رولبتل ًامئاق لمالا ىقبي اميف عازنلل
 ةيداصتقا ةعيدط تاذ نوكت نيقدقشلا نيدليلا

 ةينقتلا تاقالعلا ديعص ىلع جارفنا اهيزاويو

 لصاوتو يدودح حاتفنا لمهات ىلع اهرودب ةرداقلا

 هذه روليت نا ف كش نم امو .يعامتجا  يرشب
 تاننلا اهل ترفوت اذإ ام ةلاح ىفو ؛:ةطخلا

 ريدك ردق ىلع ًاناهر لكشدس ؛ةيدحلا تادادعتسالاو

 ,امه نإ ,رئازحلاو برغملل ةيسنلاب . ةيمهالا نم

 .يبراغملا نابكلا ةموظنم ٍِق ىحرلا ابطق :سارسالاب

 اذه لثم كسامت نآد لوقلا ىلا: اريخا ٠ تهذن نا انلو

 .قرظلاو قدضلا .يوهجلا لتكتلا يغليس ناهرلا

 راوح ءاضف قلخ وحن دوقيل .ايسايس بوسحملا
 يطعي و .سليارط ىلا طابرلا نم دتمي كرتشم يسايس
 يبرعلا برغملا ةننايك موهفمل ةيقيقحلا ةلالدلا

 :يوارحصلا عازذلا عضو ىلع بلغتلا ىلع رداقلا

 ةيداصتقالاو 7 تا قزاملا ىلع ًاضيا نكلو

 عقوتن نا انيلعو . .ةقطنملا اهبق طبهت يتلا ةدتحملا

 ىلع مويلا حوتفم يبراغملا فلم اف .ىرخا تاروطت
 .كسدفل
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 دعي دافلا ىأ ىف
 ا ؟ هلا رابش قدشملا قفصلا

 [ ديدح م 9 ىوقو قنوتت يبارقا مه تاقالعلاف ايلخادام ما

 ةفوكحلا سيئرو ةمالا برح ميعز رقتعي
 يف تباوث ال, نا يدهملا قداصلا ةينادوسلا | نلف

 ءءىدافملا رود يفند ال وهو .«ةيسابسلا

 فورظلا قفو فيكتت نا اهيلع نا ىري هنكلو
 ةلحرم لك تاريفغتم عم مجسنت نأو :تادجتسملاو

 هلمع ىفو هفقاوم يف فرصتي كلذلو .لحارملا نم

 ةرورض أديم نم ًاقلطنم .ساسالا اذه ىلع يسايسلا

 .ريثأتلاو لعفلا ةحاس يف مئادلا روضحلا
 همهف نا نولوقي يدهملا قداصلا نوفرعي نيذلاو

 ةيبيرجت ةرظن ىلا دنتسي ال يسايسلا لمعلا ةعيبط
 يلمعلا قيبطتلا كحم ىلع ءىدابملا عضو ىلا فدهت
 ام ردقب ؛اهيف باوصلاو أطخلا ةجرد ةفرعم لجأ نم
 ةلوقملا ىلا نوكت ام برقا ةيتامغارب ةرظن ىلا دنتسي
 نوتسنو يناطربلا ميعزلا اهحرط يتلا ةريهشلا
 ءاقدصا الو نومئاد ءادعا ايناطيريل سيل» لشرشت

 حلاصم ايناطيربل امنإو .نومئاد
 .(ةمئاد

 داقا ام ردقب يسايسلا لمعلا يف بولسالا اذه
 هدعاس هنا حيحص .ًاضيا هب رضا يدهملا قداصلا
 «نادوسلا يف رارقلاو ةطلسلا عقاوم ىلا لوصولا ىلع

 ةيسابسلا تارايخلا ءاَرإ ةريح يف هعضو هنكلو

 يف ةردابملا ىلا اجلب ال لازي امو ناك هنا ةحردل

 ابطعم وا فورظلا ىلا ةلأسملا هذه ًاكرات ,.هتارايخ

 .مسحلا ىلا ةردابملا ف ةصرفلا نيرخآلا

 يف بولسالا اذه ىلع يدهملا قداصلا ظفاح دقل

 ةفئاط فوفص يف زربي أدب نا ذنم يسايبسلا لمعلا

 بزح ةسائر هيلوت لالخ نم ١1554 ماع راصصنالا

 ىلع لصح ثيح ايناطيرب نم هتدوع دعب .ةمالا
 ةعماج نم يسايسلا داصتقالا يف ريثتسجاملا

 .دروفسكوا

 رفعج يروتاتكيدلا ماظنلا سيئرب هتقالع لعلو
 ةحلاصملاو ةاداعملا نيب تحوارت دقو .يريبمنلا

 لمعلا يف هبولسا ىلع لاثم ريبخ .ةشياعملاو ةنداهملاو

 .يسايسلا

 قداصلا نا عيطلاب ركني نادوسلا ىف دحأ ال

 15/817 زومت 15١5 ٠١ ددعلا  ةيبرعلا ةعيلطلا 7 9

 دج ..ججنا#7+ و ع3

 لمعلا لاحم يف ةديدع تاءافك كلمي نفسها

 ةماعّرلا ةلأسم مسح ىلع دهدعاس ام اذهو .يسايسلا

 ذمحأ هةمع ةلاحإو .هجلاصل راصنالا ةفئاط ٍِق

 لظلا ىلا ىدهملا يداهلا نيدلا يلو همع ندآو يدهملا

 نم ليربا / ناسين يف يريمن طوقس دعب ةلوهسب
 يف هسفن تقولا يف حجن هناامك ١5/6. ماعلا

 ىلا دنتسي يدذلا يميظححلا ةمالا بزح ءانب ثيدحت

 .راصنالا ريشامح يه ةيفئاط ةيدبلقت ةدعاق

 لالخ ةريبك ةيناملرب ةوق ىلا هلوحي نا عاطتساو

 "1 ااا ماع ترح يتلا ةماعلا ةيباينلا تاباختنالا

 يداحتالا بزحلا ةرشايم ريغ ةروصي ًامزاه

 يف ةيسيئرلا ةيسايسلا ةوقلا ناك يذلا يطارقميدلا
 ىلا ىريمت رفق خبرات ىتحو لالقتسالا نذنم دالبلا

 .14959 ويام بالقنا يف ةطلسلا

 هزه باقعا ىف ةموكحلا ةسائر ىب ون نا دعب نكلو

 ربكالا ةيباينلا ةلتكلا ميعز هرابتعاب .تاباختنالا
 مسح ةلأسم يف ددرتلا هيلع رهظي أدب :ناملربلا لخاد

 ىلع وا يلخادلا ديعصلا ىلع نا .ةيسايسلا هتارايخ
 ىلع هسفن تقولا ىف نهارو :يجراخلا ديعصلا

 ةروطخلا ةغلاب تابطم يف هتعقوا ةئنطاخ تاناهر

 ةيسابتسلا نادوسلا عاضوا ىلع ًايبلس تسكعنا

 .ةيداصتقالاو

 ةمالا بزح نا مغرو .يلخادلا ديعصلا ىلعف
 يذلا /نطولا ذاقنال ينطولا عمجتلا, مايق يف كراش
 ,يريمن طوقس دعب دالبلا ىف ةيبعشلا ةكرحلا داق

 قيرقلا .ةسائري يناقتنالا يركنسعلا سلجملا مايقو
 مل يدهملا قداصلا نا ريغ .بهذلا راوس نمحرلا دبع
 ماطن عم تنواعت يتلا ىوقلا نم هفقوم مسحي

 ف رخآب وا لكشب تمهاسو دئابلا ,ءويام»
 هجو ىلع ًاماع ةرشع ةعبس لاوط هتيرارمتسا
 . بدرقتلا

 ةيدلس تاساكعنتا ةلمح ىلا اذه هفقوم ىدا دقو

 مظعم يف دمعتملا ريصقتلاو) ًانايحا ؤكلتلا : اهنم
 :هيديؤمو ويام ماظن راصنا ةبساحم يف (نايخحالا
 ىلا ةوقب دوعت يكل ةدرلا ىوق ماما ةصرفلا ةحاتاو

 ضاضقنالا هاجتاب كرحتلاو يسايسلا لمعلا ةحاس
 تدوا ينلا ةيريهامجلا ةضافتنالا فادها ىلع

 ذيفنت يف ةلطامملاو .دئابلا يروتاتكدلا ماظنلاب
 تداق يتلا ةيسايسلا ىوقلا اهتعفر يتلا بلاطملا
 اهيلع قفاو دق ناك ةمالا بزح نا مغر ةضافتنالا
 :اهايبتو

 :ةيسايسلا تارايخلا مسح يف ددرتلا اذه لظ فو
 يطارقميدلا يىداحتالا بزحلا ءامعز هيف هكراش دقو

 عياط تاز اهمظعم ةفينع تافالخ يف نيقرافلا

 يتلا ةيموقلا ةيمالسالا ةهبجلا تزرب .يصخش
 تاونسلا لاوط يريمن ماظنل يسيئرلا دنسلا تناك
 .ةيودحو ةلعاف ةوقك همكح نم ةريخالا عسمتلا

 يمالعالاو يسابسلاو ىلاملا جعدلا نأو ًاصوصخ

 .روصتلا قوفي جراخلا نم اهيلع قفدتي يذلا
 ىلعو :ةيموقلا ةيمالسالا ةهبجلا ةميخ تحتو

 نم دئابلا ويام ماظن ىوق كرحتت .ًاضيا اهشماه
 .ةدسعشلا ةضافتنالا فادها ىلع فافتلالا لحآ

 ىتلا ةيسايسلا ظورشلاو فورظلا ءاقبا ىلع لمعلاو
 ماظنلا مايقو هطوقس ىتح ينريمث مادا ةدئاس تناك

 .يلاحلا يطارقميدلا
 لحآ نم تاليحتسملا لذيت تاذلان ىوقلا دذهو

 ةلكشمل يسايس لح ىلا لوصولل ةلواجم ةبا ليطعت

 بونجلا يف ةيلهالا برحلا رارمتسا نا كلذ .بونجلا
 تاريثآت ليطعت ىلا ةقداهلا اهدوهح يف اهدعاسي

 يىلاتلابو .يريمزي تطقسا يذلا ةضافتنإالا

 لجأ نم يلاحلا يطارقميدلا حاظنلا ىلع ضاضقنالا

 .اهحلاصمل هريخستو هيلع ةرطيسلاو هئاوتحا

 نيينادوسلا نييبيسانسلا دحا دقتعي كلذلو
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 ءاقل ةمث نا ةيمدقتلا ةدسوقلا طابسوؤالا ٍق نيفورعملا

 ديقعلا اهدوقي يتلا درمتلا ةكرح نيب ايعوضوم
 ويام ىوق نيبو ةهج نم نادوسلا بونج يف غناراغ
 ةهج نم ةيموقلا ةيمالسالا ةهبجلا اهتمدقم قو
 ذنم ةيسايسلا تاروطتلا عيمج نا لوقيو .ىرخا

 ةسايسلا يف تباوُث ال يدهملا قداصضلا

 وا وطج عورات اعحعتج 1

 لثم دوجو تدكا اذه انموي ىتحو ةضافتنالا مايق
 ءادغلا ةلاح نم مغرلاب كلذو يعوضوملا ءاقللا اذه

 نيفرطلا نيب ةمكحتسمل | ينلعلا

 «يحدرذ» رودو ةصاخ دسشاذم

 هتارايخ مسح يف يدهملا قداصلا ددرت ناك اذإو

 ميدقت ىلا ىدا دق يىلحادلا ديعصلا ىلع ةيسايبسلا

 ناف :دئايلا ويام ماظن ىوقل ةرشايم ريغ تامدخ

 ىلا دانتسإلاو ةيصخشلا هتايغر طاقسال هتالواحم

 دق ؛ةيجراخلا ةسايسلا ديعص ىلع ةنطاخ تاناهر

 فرط نم رثكأب نادوسلا تاقالع ريتوتن ىلا ايدا

 نادوسلا عاضوأ ىلع ًايبلس كلذ سكعنا دقو .يبرع
 .ةنمزم ؛ايمينأ» ةلاح نم يناعت ينلا ةيداصتقالا

 رود ةيدأت ىف هتبغرب اعوفدم .يدهملا قداصلاف

 سيسؤم لبلس هرايتعاب .هنا دقتعي .:يخيراثت»

 راثآ ةلازإ ىلع رداق .يدهملا دمحأ راصنالا ةفئاط

 ةضاقتنالا فادها ىلع فافتلالا : ىبارتلا نسح .د

 مالسالا يف ًانرق ١4 لبق تلصح يتلا ىربكلا ةنتفلا
 فلتخمب نيملسملا نم :ةليقلا لها» ديحوتل ةتطوتك

 مهفئاوطو مهيهاذم

 ةيميلقالاو ةيلودلا فورظلا رود يفدي ال هنا عمو
 ناف . جيلخلا برخ ران لاعشا يف تمهاس ينلا

 دحا.يف برحلا هذه نا ربتعي يدهملا قداصلا

 ىربكلا ةنتفلا هذهل ريشابم ريغ رارمتسا اهيناوج

 .نيملسملاو مالسالاب تلح يتلا

 ْق نارهط ىلا هترابز هيلا ةمرقملا طاسوالا رسيفتو

 هنا دكؤتو :ساسالا اذه ىلع يضاملا ماعلا فيدرخ

 برح ف طيسولا رود بعل لجأ نم اصلخم ىعسي
 نيملسملاو برعلا ىلع ةدئافلاب دوعي امب :جيلجلا
 .عاوس دح ىلع

 لوقت ةينادوسلا ةيسايسلا طاسوالا ضعب نكلو
 ,تايغرلا» هذه ىلا ةفاضالاب .ءقداصلا نا

 ىلا بهذ دقف .ةنطاخ ؛تاناهر» نهارب ةيصخشلا

 هتاقالع تناك موي .برغلا سلبارط باب نم نارهط
 تاقالع بوشت ال تناك مويو ةنينم يفاذقلا ديقعلاب
 ناك اذإو .بئاوش ةيأ يناريالا ماظنلاب ريخالا اذه
 اهيف تلشف برح يف طيسولا رود بعل ىلع وه نهاري
 يناريالا ماظحلا ناف . تاطاسولا عبمج نآلا ىتح

 هيناج ىلا ةديدج ةيبرع ةلود بسك ىلع نهاري ناك
 ةيبرعلا ةمالا دض اهضوخي يتلا برحلا هذه يف
 يدهملا قداصلا ىقلت كلذلو .قارعلا ريع اهدوجوو
 دح ىلع برغلا سلبارط يف و نارهط يف ةريثك ًادوعو
 .ًايلخاد ددعابست دق دوعولا هذه نا نظو ,عاوبس

 .يداصتقالا ديعصلا ىلع اصوصخو

 هذه ىف باهذلا ىلا وديب ام ىلع ًادعتسم ناكو

 فورظلا مغرب .ىوصقلا اهدودح ىلا تاناشرلا
 لخاد ةيسايسلا ةبعللا مكحت يتلا ةصاخلا
 مغربو ؛ديدجلا يطارقميدلا مكحلا لظ يف نادوسلا

 اهزربا جهنملا اذهل ةديدع ةيسايس ىوق ةضراعم
 طاسوالا ضعبو يكارتشالا يبرعلا ثعبلا بزح
 ةفاضا .يطارقميدلا يداحتالا بزحلا لخاد ةلعافلا
 تاروطتلا تءاجو .ىرخا ةيهدقبو ةيموق ىوق ىلا

 نا بعصلا نم ةموكحلا سيت سسئّئر تاناهر نا دكؤتل

 يف ةيصخشلا هتابغر نا نع ًالضف ٠ اهكرادم ىلا لصت

 ةقيقح ىلا لوحتت نا نكمي ال «ةلبقلا لها» ديحوت
 .ةمْئاق

 هذاددسمو لوحنلا

 ةيلاملا تادعاسملاب ةيناريالا دوعولاف
 جارفالاب دوعولا ترخدت امك . ترخبن ةيداصتقالاو

 برح يف نيدنادوسلا نيعوطتملا نم ىرسالا نع

 ددوعت هيلع يدهملا قداصلا لوعبي ناكو . جيلحلا

 ةوطخ هنا امك .قيدقحتلا لهس هرايتعاب اريبك

 ةيمهاب ينادوسلا ماعلا يأرلا عانقال ةيرورض
 .ناريا ىلع حاتفنالا

 ضههانملا فقوملا عسوت ةلحرملا هذه لالخو

 ؛برحلا يف رارمتسالا ىلع يناريالا ماظنلا رارصال
 دقو .مالسلا ضورعو ةطاسولا دوهج عيمج هضفرو
 ىلع ظفاحت لازت ام تناك ًالود فقوملا اذه لمش
 اهرربا ةيبرع لود اهنيب نم ؛ناريا عم ةديج تاقالع
 .اهتاذ ابيل

 ىلع هل ةقاط ال نا يىدهملا قداصلا دجو لياقملا+مو

 اهب مدقتت برغلا سلبارط تناك يتلا طورشلا لوبق
 تناك ايبيلف .ةيداصتقالاو ةيلاملا تادعاسملل نمثك

 يف ةدحولا طرشي تادعاسملا هذه ميدقت طبرت

 يضارالا ربع داشتلا وزغ طرشب مث ,ةيادبلا

 نكي مل ىرخا طورشب ًاريخأو ؛كلذ دعب ةينادوسلا
 لمحتو اهيلع ةقفاوملا يدهملا قداصلا عسو يف

 مغر ؛مكحلا يف كيرش ىوس سيل وهو .اهتيلوؤسم
 رداق ريغ هنا نع ًالضف .ةريبك ةيناملرب ةوقب هعتمت

 ةيميلقاو ةيلخاد ةضراعمب ىظحت طورش لوبق ىلع
 .ةيلودو

 اينيل تاطارتشاو :ةدوعوملا ةيلاملا تادعاسملا
 نادوسسملا عضو داز تادعاسملا هذه ميدقتل

 ةيجراخلا نويدلا تحبصضا ثدحب ًايدرت يداصتقالا

 - رالود يرايلم يلاوح ةدايزب رالود رايلم ١١ يزاوت
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 و
 .نيماع نم رثكا لبق يريمن ماظن طوقس ذنم

 قداصلا اهلذب ينلا ٍدوهجلا عيمج حجنت ملو
 ىلع لوصحلا لجأ نم .ةطساولاب وا ةرشابم يدهملا
 لالخو .ىرخا ةيبرع لود نم ةيلام تادعاسم

 فرطلا يه يبرعلا جيلخلا لود نا هيف نولوؤسملا
 يدرت عنمل ةيلام تادعاسم ميدقت ىلع رداقلا ديحولا

 نا هل اولاقو .نادوسلا يف يداصتقالا عضولا

 ةقطنم ىلع ميخي امو .ةنهارلا فورظلا لظ يف قارعلا

 لودلا وحن هحاتفم وه» ةريدك رتوت ةلاح نم جيلخلا

 اطرش قارعلل نا اودكأاو ..ةقطنملا هذه يف ةيبرعلا

 برح نم اهفقوم وه ؛ةلود ةيأ عم هتاقالع يف اديحو
 .جيلخحلا

 ةعوفشملا ,ةئلاملا طوغضلا تمهاس اذكهو

 يداحتالا بزحلا اهسرام ةيسايس طوغضب

 يف يكارتشالا يبرعلا ثعبلا بزحو يطارقميدلا

 ثادحإ يف .ىرخا ةيمدقتو ةيموق ىوقو نادوسلا
 5 هينا دونسلا] م سمئئدر فقاوم ِق لوحب

 راثآ ةلازإ يف هتابغر نا 00 و

 جيلخلا برحي اهل ةرشابم ةقالع ال ىربكلا ةنتفلا
 .يبرعلا

 هتلوجب يدهملا قداصلا ماق ءازحالا هذه نمض

 ةرايزب ًائداب يبرغلا جيلخلا لود نم ددع ىلع
 سيئر نا ةينادوس ةيسايس طاسوا لوقتو .قارعلا
 ليدعت ىلا ةلوحلا هذه لالخ نم ىعس ةموكحلا

 نكمي اهنا فيضتو .ةيجراخلا هتسايس يف لالتخالا
 نادوسلا فقوم عضو ةداعال ةحجان ةيادب نوكت نا
 دحوملا يبرعلا فقوملا ةكس ىلع جيلخلا برح نم

 ةشمد يف مكحلا ىوس ًايلاح هنع ذشي ال يذلا

 ندفونو تالامذحا

 ىلا ليمي أدب دق يدهملا قداصلا ناك اذإ نكلو

 ديعص ىلع ىرخأي وا ةقيرطب .هتارايخ مسح
 ىلع هتاذ رمالا ىلع مدقب لهف :ةيجراخلا ةسايسلا
 !؟ ةيلخادلا ةسايسلا ديعص

 اذإ و .ةريثك ناديملا اذه يف ةمالا برح ميعز دوعو

 اهناف قيبطتلا عضوم دوعولا هذه تعضو ام

 ىوق هجوب باوبالا دس ىلا كش ىندا نود يدؤتس

 لخاد ةيقدقح فواخم ةمث نكلو .دئابلا ويام ماظن

 مسحت نا نم موطرخلا يف ةيسايسلا طاسوالا ضعب
 ةياهنلا ف بصي لكشب هتارايخ يدهملا قداصلا
 نا ىلا طاسوالا هذه ريشتو .وبام ماظن ىوق حلاصل

 (هتخا جوز) هرهصو يدهملا قداصلا نيب تاقالعلا
 ةيموقلا ةهبجلا ميعز يبارتلا نسح روتكدلا
 شياعتلاو ةهباجملا يتلحرم تزواجت دق ةيمالسالا
 .ديازتملا نواعتلا ةلحرم ىلا

 ةوارضب هباج يدهملا قداصلا نا فورعملا نمف
 تناك اهنا رعش امدنع ةيمالسالا ةيموقلا ةهبجلا
 ةفئاط نم ةيديلقتلا ةيدعشلا هتدعاق مضهل ىعست

 نم دحلا يف ةمالا بزح ميعر حجن لعفلابو .راصنالا
 هذه لالخ نم هراصنا ىلع ةهبجلا هذه ريثأت

 ةماعلا ةيبابنلا تاياختنالا دعب نكلو .ةهباجملا
 تلقتنا ةموكحلا ةسائر يدهملا قداصلا ىلوتو
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 ةلحرم ىلا ةيمالسالا ةيموقلا ةهيحلا عم تاقالعلا

 ىلع هراثا تسكعنا ناملربلا لخاد شياعتلا نم

 .وبام ماظن راثا ةلازإو تاحالصا ءارجاب هدوعو

 يدهملا قداصلا نيب نواعتلا نا ظحالي ًايلاح
 ىشنب الو .اعساو تاب ةيمالبسالا ةيموقلا ةهبحلاو

 مها لوح مهافنلا نم عون» دوجو ةمآالا برح ميعز
 داصتقالا اياضقك ةحاسلا ىف ةدوجوملا اياضقلا
 ةسايسلاو بونجلاو ةيمالسالا نيناوقلاو
 ةمالا بزح نيب ةقالعلا نا لوقيو .«ةيجراخلا
 ةلحرم» ىلا تلصو ةيمالبسالا ةيموقلا ةهبحلاو

 ةقالعلا ريوطت راصنا» نم هنا دكؤيو .:؛قافتالا

 .:ةهبجلاو بزحلا نيب ةجرد ىصقال
 ع وضوم نم هذه ةنلعملا يدهملا قداصلا فقاوم

 ىف تتا .ةيموقلا ةيمالسالا ةهبجلا عم ةقالعلا
 ةيسايسلا ىوقلا تاوعد هبف دئبارتت يذلا تقولا

 ىلا ةضافتنالا ةدايق يف ةريبك ةحردب تمهاس يتلا
 دحلاو وبام ماظن راثآ ةلازال ثيثحلا يعسلا ةرورض

 عنمت تلاز امو .هتدناس يتلا ىوقلا طاشن نم

 .ةضافتنالا تا قيقحت

 نوكي نا نم ةضافتنالا ىوق ىشخت كلذلو
 ةيموقلا ةهبجلاو يدهملا قداصلا نيب براقتلا
 فادها باسح ىلع تارايخل ةمدقم ةيمالسالا

 اذه لثمو .ودام ماظن ىوق ةحلصملو ةضافتنالا

 لخاد ىتح ةفينع ةيسايس ةضراعم ىقلي فقوملا
 تداق يتلا ةيسايسلا ىوقلاف .هسفن راصنالا بزح
 ناوخالا دوعي نا ةلوهسي لبقت نل ةضافتنالا
 ةطلسلا ىلا (ةيمالسالا ةيموقلا ةهبجلا) نوملسملا
 سيئرب ةيديلقتلا ةيسايسلا تاقالعلا ةذفان نم
 ةضافتنا باب نم اهنم اودرط نا دعب ةموكحلا
 . دالبلا ريهامج

 هذه لثم ىف يدهملا قداصلا طروتي له
 ال, نا لؤقي هسقن ةمالا بزح ميعز !؟تارايخلا
 رفعج سيئرلاب هتاقالعو ..ةسايسلا يف تباوث
 ةنداهملاو ةحلاصملاو ءادعلا لحارم يف ترم يريمن

 .ريجتس مل ةيبنقم قيل غاطظم نا معرف :ةشياعملاو
 وحن يدهملا قداصلا حونج نا دكؤملا نم نكلو
 فوس .ةيمالسالا ةيموقلا ةهبجلا عم نواعتلا رايخ
 ىلع ةرورضلاب يه .ةيسايس تامازتلا هيلع ضرفي
 هل ةلاحلا د ىف ةضافتنإالا ىوقو فادها ضدئقن

 ىوقلا ضعب مالك عقاولا نع اذنيهعي لوعي

 ةهيبش ةيندم ةيروتاتكد مايق لامتحا نع ةيسايسلا
 لارنجلا هداق يذلا بالقنالا ليبق تماق يتلا كلتب

 ماما ًاضيا احوتفم بابلا حيصنت امك .دويع دمحم

 ةيسايسلا ىضوفلا نم ةلاح مايق وهو رخآ لامتحا
 ماع يريمن رفعج بالقنا ليبق تماق يتلا كلت هباشن

 حلاصل تاروطتلا نوكت نل نيلاحلا الك فو ._م4
 درمتلا رطخ هجاوي وهو ًاصوصخ . هيبعشو نادوسلا

 ناريجلا عامطا نم ديفتسي يذلا .هب ونح يف يمانتملا

 ى وق ..ةيلودلاو ةيمنلقالا ىوقلا حلاصمو عماطمو

 نم اهفقومو .راطتنا ةلاح يف ًايلاح ةضافتنالا
 ةروصب حضتي فوس هتموكحو يدهملا قداصلا
 ىقبي يذلا لاؤسلاو .هتارايخ مسحي نا دعب ةيلج
 داحتا يا يف : تاروطتلا راظنتاب مساح باوجح نود

 ةيلخادلا هتارايخ يدهملا قداصلا مسحب

 !؟ ةيحراحلاو

 اهوزغ لاومالا فيظوت تاكرش لصاوت
 لاجم عستي موي لك يفف .يرصملا قوسلل | كلل
 نمم اهبف نيمهاسملا ددع مشهتربو ءاهطاسشت | 59

 يتلا تاكرشلا كلت ةياعدل ةلهس ةسيرف نوعقي
 احابرا حنمتو ةيمالسا تاراعش عفر ىلع دمتعت
 ةلمعلاب راجتالا يف اهلمع ةجيتن 2١ نع ةداع ديزت
 .تايراضملاو

 ةيلام تانامض تاكرشلا هذه حنمت ال لباقملا قو

 نوعدوي نيذلا اهيف نيمهاسملل ةيفاك ةينوناق وا
 قافتا دقع بحومي تاكرشلا ةرادا ىدل مهلاوما

 تفصو كلذل ,نيمهاسملل قوقح ةيا بتري ال طيسب
 ةباقر نود نم لمعت ةيرس كوني اهنأب تاكرشلا كلت
 رمالا ,تانامض ةبأ نينطاوملا حنم نود نمو .ةلودلا
 تارخدم ددهيو .رصم يف قوسلا رارقتسا ددهي يذلا

 يف رطاخملا تدب دقو .عايضلاب نينطاوملا نييالم
 ةكرش بحاص ريغ برهو ثدح ذإ ؛ةرم نم رثكا قفالا
 ماكحا قفو لمعت اهنا يعدن يتلا تاكرشلا كلت نم

 ال يهف كلذلو ؛ابرلا مرحت يتلا ةيمالسالا ةعيرشلا
 لب :حيرلل ةددحم ةيسن اهيف نيمهاسملل ددحت

 ةغبص نيمهاسملاو ةكرشلا نيب نواعتلا ذخآب

 .ةكراشملا

 تردصا ةقياسلا تاديدهتلاو رطاخملا ءازإو

 عنمب تارارق ةدع رهشأ ةدع لبق ةيرصملا ةموكحلا

 ؛جراخلا ىلا رفسلا نم ىربك تاكرش عبرا باحصا

 تاكرشلا كلت ةهجاوم ةيمها نع ثيدحلا ددجتو
 ددرت دقو .ةلودلا ةباقرل اهتطشنا ةفاك عاضحاب

 ىلع ةموكحلا نا ةمداقلا ةليلقلا عيباسالا لالخ

 يتلا مظنلاو نيناوقلا نم ةعومجم رادصا كشو
 نأ اميس .اهفارشا تحت تاكرشلا كلت ةطشنا عضت
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 ةي رصملا ةفاحصلا ةيرع اوما فيون تافو
 ةلودلا هيل تاكرشل عضخت نناوقلا زم ةعومج

 مرلب هيدحلا فرص رعس دبحوت وحن هداجحتالا

 ةلمعلا ةراجت ايفامو ءادوسلا قوسلا ىلع ةرطيسلا

 ىلع ةيراضملاب :مهحلاصم ةيلمحل نواجلي نيذلا
 نا داصتقالا لاجرو نمالا ةزهجال تبث دقو .هينجلا
 ةلمعلا راجت عم فلاحتت لاومالا فيظوت تاكرش

 اهنا نع الضف :تايلمعلا يف كيرشك مهعم لخدتو
 نم ةصاخ ةيبنجالا تالمعلاب تارخدملا لبقت

 ىلا اهليوحتب موقنو .؛جراخلا يف نيلماعلا نييرصملا
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 قوسلا ىلا لاومالا هذه لوخد نود نم جراخلا

 .ددر ؤودسم داوم ةروص ىف الا ىرصملا

 ندفاحصلا ةداقن ورغ
 ثودح حجرت تارشؤملا ةفاك نأف لاح يأ ىلع

 تاكرشو ةموكحلا نيب ةمساحو ةبيرق ةهجاوم
 هذهف ةلهس نوكت نل ةهجاوم يهو .لاومالا فيظوت
 قويسلا يف دا ني ل يك كح تاكرشلا

 فحصلا ضعيب اهتاقالع اهل نا امك :يرصملا

 فيظوت تاكرش تعراس دقو .رصم يف بازحالاو
 مايالا لالخ تعسوتو .اهتاقاط لك دشحب لاومالا
 يهاقمو تالحمو ةماه تاكرش ءاريش يف ةيضاملا

 يف تمظتنا امك :ميلاقالا مصاوعو ةرهاقلا يف ةريهش
 اهفلخ نم شّيجت ىتح اهيف نيمهاسملل حابرالا عقد
 .نينطاوملا نم عاطق عسوا

 دقف لاؤمالا فيظوت تاكرش تاكرحت رحا اما

 ةقيرطب مكحتلاو .ةيرصملا ةفاحصلا وزغ تفدهتسا

 تمدقت دقف ,ريبعتلاو يأرلا ةيرح يف ةرشابم ريغ
 رايلم ١ اهلامسأر غلبي يتلا نايرلا تاكرش ةعومجم
 سلجم ءاضعا ضعي ىلا يمسر ريغ ضرعب هيدج
 اضرق نيدفاحصلا حنم هنومضم .نييفاحصلا ةباقن

 ىلع عزوي .دئاوف نودب هينج نويلم هتميق
 هنشح فالا ه ىصقا دحب ةياقنلا ءانضعا نييفاحصلا

 ه ىلع فاحص لك بتار نم ةيرهش طاسقا ىلع ددست
 .ضرقلا ةميقب يفت ةيسنبو تاودس

 انهتند مل الدجو ةجض راثأ يخسلا ضرعلا

 تاثم تاجاح ىفخت الف .نيدفاحصلا ةباقث لخاد

 ةيادب يف ضرقلا اذه لثمل نابشلا نييفاحصلا

 لاؤس نم رثكاو ةلكشم نم رثكا تيقب نكل .مهتايح
 اذه ءارو نم نايرلا تاكرش ةعومجم ضرغ وه ام
 ةباقن نايرلا تاكرش تّصخ اذاملو ءضرقلا
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 ةيقبل ةلئامم ًاضورع مدقت ملو .نييفاحصلا
 اذه لصتب لهو ؟ نينطاوملا ةبقبل وا تاباقنلا
 تاكرشو ةموكحلا نيب ةعقوتملا ةهجاوملاب ضرعلا
 ديرت يتلا نايرلا تاكرش اهمهأو .لاومالا فيظوت
 نع نييفاحصلا تمص لقالا ىلع وا ديبأت بسك

 .ةهوبيشملا اهتطشنأو اهتاعورشم

 تاياجالا تددعتو تفلتخا لاحلا ةعيبطبو
 ءاضعال ةيعامتجالاو ةيسابسلا فقاوملا فالتخاب

 ىريو ضرعلاب بحري رايت رهظف نييفاحصلا ةباقن
 دعاست نا نكمي لباقم خيدقت نود ةدعاسم هيف
 ضفري يوق هاجتا زرب امنيب .نييفاحصلا نابشلا
 وا تادعاسم ىقلت اديم نا ىلع دكؤبو .ضرعلا

 ةيرح ددهي ةموكحلا كلذ يف امب :ةهج يأ نم ضورق
 ىلع نويفاحصلا دمتعي نا دبال مث نمو .فاحصلا
 اما .اهدراومو ةباقنلا قودنص ىلعو .مهسفنا

 هنأشب ردصي ملو .رمالا ثحبي ملف ةباقنلا سلجم
 اذه لثم دوجوب هملع ىفن هنا ثدح ام لكؤ .رارق يأ

 كانه نا سلجملا ءاضعا دحا ركذ امندد :ضرعلا
 نييفاحصلا بيقنب ةيوق ةقالع ىلع سلجملا يف اليمز
 .عوضوملا ىلوتي

 اهنا نايرلا تاكرش ةعومجم تفن ىرخا ةهج نم
 نوبلم هتمدق ضرقي اضرع نيبفاحصلا ىلا تمدق

 نم ريبك قيرف يعديو .اهلك ةعقاولا تفنو .هينج
 نا دعب هضرع نع عجارت نايرلا نا نييفاحصلا
 نا نكمي امو .ةباقنلا لخاد ضفرلا رايت ةوقب رعش
 ردؤتس تناك تافعاضم نم ةعقاولا هذه هيلا ىدؤت

 نم ةعومجمو نايرلا تاكرش ةناكمو مسا ىلع كشالب

 ل ةئاقثلا ٍِق ةعلطم رداصم دكؤتو .نينفاحصلا

 تلكشت دق تناك ًاناجل كانه نا «ةيبرعلا ةعيبلطلا»

 كلت تماق دقو .ضورقلا تابلط يقلتل لعفلاب

 بلطي ةصاخ تارامتسا عيزوتو ةعايبطب ناجللا

 وا ملع نود نم ناجللا تلكشتو .هطورشو ضرقلا
 ضعب نم ةيصخش ةردايمب يأ :سلجملا ةقفاوم

 .نيدفاحصلا

 ةياقنلا نم نادرلا تاكرش باحصا ايون تناك نأ

 .عوضوملا اذه حرط ناف نييرصملا نييفاحصلاو

 حتف ةرورض ةرشابم ةروصب حرطي هلوح فالخلاو
 ةيداملا عاضوالا نيسحت لوح نيدفاحصلا نيب راوح

 ةبياقنلا سلجم رودو ,نابشلا نييفاحصلل
 دق ةباقنلا تناك اذاف .كلذ يف ةيفاحصلا تاسسؤملاو
 نمف نايرلا تاكريش وزغ تمواقو .ةرملا هذه تمدص

 تاكرش نأ اميس ,ةمداقلا تارملا قف ثدحبي اذام يردي

 كردت لاومالا فيظوت تاكرش نم اهريغو نايرلا
 فقت نا نامضل اهنيب اميف قيسنتلابو ءاكذب
 تاحاسم زجحت تاكرشلا كلتف .اهيناج ىلا ةفاحصلا
 بلغا فو .ةيموقلا فحصلا ىف ةيموي ةينالعا
 عم لمع دوقع يف تلخد دقو .ةيبزحلا فحصلا

 لؤالا دقعلاو «رابخالا» ةيسؤمو «مارهالا» ةسسؤم

 نييالم ٠١ ف يناثلا اما .هينج نويلم ١١ ةميقب
 ٍِق ,ةيثارت ًابتك دوقعلا هذه ةميقب عبطتو .ةينج

 ةميقب ةثيدح ةعبطم ءارش اهناكماب ناك يذلا تقولا
 ةيرح نا دكؤي يذلا رمالا .دوقعلا كلت ةميق نع لقت

 ةيمالظلا تارادتلا ضعغب ةقيرط ىلع لاؤمالا

 .ةحنفشتملاو
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 ٍِق ةيسايسسلاو ةيبزجلا ةبعللا تلصو له
 هذه لداعتلا ةطقن ىلا ينويهصلا نايكلا
 يف نزاوتلا ىلع ظفاح يذلا نمو .مايالا |

 نم مغرلاب .دوكيللاو لمعلا يبزح نيب ةحاسلا
 ةموكحلا طقست مل اذاملو ؛امهنيب ةرييكلا تاقالخلا
 لح لقالا ىلع وا .ةركبم تاباختنا يرجتو نآلا ىتح
 ةسائرب ىرخا ةقيض ةموكح ليكشتو ةموكحلا
 ؟ سكعلا وا لمعلا نود دوكيللا بزح

 ريتعت ىتلاو ةينيدلا بازحالا نا .ةقيقحلا يف

 ىلع تظفاح يتلا يه /نابقلا ةضيب» ديعب نمز ذنم
 ةريبكلا بازحالا عيطتست ال اهنودف .عضولا اذه
 ضعب نا انريتعا اذإ اذه .ةديدج ةموكح ليكشت
 و «تموست» لثم ىرحالا ةرييغصلا بازحاألا

 دحال ةيبلغالا ءاطعا اهدحو عيلطتسم هل «ي وئدش»

 .نيريبكلا نيبزحلا
 رمتؤملا ةركف حرط دعب زيريب نوعمش لواح دقل

 [دبق :ةريغصلا ةينيدلا بازحالا ةلامتسا يلودلا
 نابدالا ردزو ةربصح وبا نوراشها عم تاءاقل ءارجأب

 سرادملا لاوما ةقرسبي لبق نم مهتأ يذلا قباسلا
 دعقم هلو ,«يمات» بزح مودلا دوقي يذلاو ةدنيدلا

 ىلع لمعلا بزحل مامضنالا هيلع ضرعو ,طقف دحاو
 ةمئاق نمض ةريثع ةيناثلا ةبترملا ف همسا جردي نأ
 .ديدجلا تسينكلل نيريب اهدوقي يتلا ,«خارعملا»
 .15 ةيقرملا يف ؛يمات» بزحل يناثلا حشرملا جاردإو
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 يبني 5 بالا هوب : ل اذ 1
 سوبا ٍ هدعاون اوق ىلا دعب سرادلا لاو لاو وما قراس ُ

 قفتا ل لب يديالا فوتكم قيد ملق دوكيللا بزح اما
 مامضنالا ىلع «ءسكموا» ةكرخ معز .شتيفروه خم
 ناكملا يف همسا جردي نا ىلع دوكيللا بزخ ىلا
 ةكرحلا ىف يف يناثلا حسشرملا ناب وش حمو ٠ «سداننلا

 نا دوكنللا بزح عاطتسا اذكهو .نيثالثلا زكرملا

 نوراها عذقا دقف كلذ نم رثكأو لب :نزاوتلا ظفحي
 نم الدب دوكيللا بزحل مامضنالاب هسفن ةريصح وبا

 بازحالا ةلامتسال ةرمتسملا كراعملا ةصقو

 .ينويبهصلا نايكلا يف ةديدج تسيل ةينيدلا
 تريتعا ةينويهضلا نا انفرع اذإ اصوصخ

 عاطق ىلع رثؤتل «ةيدوهيلا ةمالا» حور «ةاروتلا»
 نيطسلف ىلا ةرجهلل مهعفدتو .دوهيلا نم عساو
 .ةثيبخلا اهبرام قيقحتل نيدلا ةلغتسم .ةلتحملا
 ًارارق تسينكلا رقا ينويهصلا نايكلا مايق دنعو
 «ليئارسا» ىلا ءيجملاب يدوهب لكل حامسلاب

 ىلا هلوخد حيرات نم ةيسنجلا هحنمو .يجاهمك
 .ةلتحملا نيظسلف

 | ةيموق يوه ةيدوبلا
 ةيدوهيلا نآلا ىتح ينويهصلا نايكلا ربتعيو

 ةينيدلا ةيسسّؤملا تبعل دقو .ةلودلل ةبموق ةيوه

 ةقطنملا يف ينؤيهصلا نايكلا عرز لبق ًاريبك ارود
 تايحالص تحنم يتلا ةيماخاحلا لثم .ةيبرعلا

 ج اوزلاب قلعتي امدف يناطيرنلا بادتنالا نم ١ : ةقلطم

 نوقلتي ةينيدلا مكاحملا ةاضق ناكو .قالطلاو
 بتاج ىلاو .ةينيدلا مهتاعمتجم نم مهبتاور
 اهيلع قلطا ةينيد سرادم تميقا ةيماخاحلا
 ميلعتل سرادم يهو :,ةافيشي» مسا ةيرسبغلاب
 - ١ا/ نيب مهرامعا حوارتن نيدذلل دوملتلاو ةاروتلا

 .ةنطوتسم لك ُْق سنكلا تمدقا كلذك .ةئنس 74

 ةيسايسلا تارضاحملا ىقلت تناك اهفقس تحتو
 نددلا نع ةددعبلا تاوعدلاو

 يف تكراش ةينيدلا بازخالا نا لوقلا عيطتسنو

 دقف :«ليئارسا» يف ةيموكحلا تاقالتثئالا غيمج

 قح لثم :ىريبكلا بازحالا نم تالزادت ةدع تعرتما
 جهانملا رارقإو اهسرادم ةرادإ يف ةينيدلا بازحالا
 لالحلا ماعطلا نوناق رارقإ و .ةينيدلا ةيميلعتلا

 رابتعا نوناق رارقإ و .ينويهصلا شيجلا ف دودجلل
 نوناقو.,ةيفسر الطغ ةينيدلا دايعالاو ثتيسلا مايا
 .اهرتغو ,تانيدتملا ءاسنلل ةينطولا ةمدخلا

 ةعيرا ةيديلقتلا ةينيدلا بازخالاو
 لخاد ةلقتسم ةكرحك زرب يذلا ,يحارزملا» : الوا

 لقا ردتعب وهو . ايزح حبصا مث ةنيويهصلا ةكرحلا

 .ىرخالا ةينيدلا بازحالا نم افرطت
 لواح بزحلا اذهو : «يحارزم لامع» ؛ ايناث

 دقو .ةينيدلا ةيسكذوترالاو ةيكارتشالا نيب عمجلا
 دعي .ةيفددلا بازحالا ىوقا دحا .دعب ام ىف . حبصا

 «ليئارسا» بعشل «ليئارسا ضرا: ؛ راعش عفر نا
 نم بزحلا اذه ةوق يتأتو .«ليئارسا» ةعيرشل اقفو

 تاوصالا باسح  ىنويهصلا نايكلا يف ةقرطتملا ةيثيدلا تاكرحلا

 24 -زوأ نحب نرلوجللات لاخلا ا: -



 ايقيرفا لامش نم اومدق نيذلا دوهيلا نيرجامهملا
 .ةيقرشلا نادلبلاو

 بزخلا اذهو «ليئارسا تادوغا» بزح : ًالاث
 يق ينيدلا رامعتسالا ديؤي وهو .اينولوب يف سسآن
 تاموكحلا يف ةيادبلا ىف كراشي ملو :نيطسلف

 ءانب لوح ةطاشن زكري لب .ةبقاعتملا ةينويهصلا
 ةريبكلا بازحالا ديياتب موقيو .ةينيدلا سرادملا
 دمتسي وهو .ةيئيدلا اياضقلا نم اهفقاوم بسح
 قرشلاو ايقيرفا لامش نم نيرجاهملا دوهيلا نم هتوق
 .طيسوأالا

 يف سسأت يذلا «ليئارسا تادوغا لامع» : اعبار

 ةيدوهيلا ةرجهلا ميظنت يف مهاس دقو .ًاضيا اينولوب
 فوفص يف هئاضعا مظعم براحو .ةعورشملا ريغ
 ءاناغاهلا»

 لداه ناردفت
 بزح فلؤتل تدحتا بازحالا هذه ضعم نكل

 ابزح حبصا يذلا «لادفملا» نيينيدلا نيسينطولا
 اذه ةوق تعجارت دقو . نيييرغلا دوهبلل ًايزانكشا»

 تسينكلا تاباختنا لبق هل ناك ذإ ارخؤم بزحلا
 يف دعاقم ةعبرا ىلا تضلقت .ًادعقم ١١ رشاعلا
 .رينثع يداحلا تسينكلا تاباحتنا

 ةهبج ىلع اثدح ناذللا ناماهلا ناريبغتلاو

 «ساش» ةكرح رز ورب : امه ةنديلقتلا ةينيدلا ىوقلا

 .ربخالا تسينكلا يف دعاقم ةعبرا ىلع تلصح يتلا

 .ةصلاخ ةيقرش ةينيد اهنا ةكرحلا هذه ىف ديدجلاو

 -_ لا نقلتللا# ان: 05

 نولكشي نيذلا نييقرشلا دوهملا نم اهءاضعا نا يأ

 ,ينويهصلا عمتجملا نم ةثاملاب 5١ نع ديزت ةيسن
 مه نييقرشلا دوهيلا نا انقرع اذإ مهتيمها زربتو
 مايق ذنم تاباختنالا عيمج ةجيتن نومسحي نيذلا
 بزح ءاقبا اوعاطتسا دقف .ةينويهصلا ةلودلا
 اومهاسو اوداع مث ,مكحلا يف ًاماع ١ لاوط لمعلا
 ةدايقب دوكيللا برح دوغص يف ةرييك ةمهاسم

 :ىلوالا ةرملل ةطلسلا مالكسال نغيب ميحانم

 ديبأت نم نينيدتملا باحسنا ىلا اعبط ةفاضالاب

 .لمعلا تزحي
 ١9/81١ ماعلا ىف ةريصح وبا نوراشا لواح دقو

 عجارتو كلذ يف لشف هناألا ,نييقرشلا دوهدلا لدثمت

 نكل .طقف دحاو دعقم ىلا دعاقم ” نم :يمات» هبزح

 ,ةريصح وبا بزح نع ةفلتخم ودبت «ساش» ةكرح
 نايكلا يف يداصتقالا عضولا ناو ًاصوصخ

 تاقبطلاب رضي يلاتلابو اءوس دادزي ينويهصلا

 .نييقرشلا دوهيلا نم اهمظعم يهو ةريقفلا
 نا نولوقي .ساش, ةكرح نع نولوؤسملا

 نا نوعقوتيو .ةرباع ةكرح درجم تسيل مهتكرح
 يتلا ةيناثلا ةكرحلا اما .ليقتسملا يف مهتوق دادزت
 ةفرطتملا ةينيدلا ةاشاروم ةكرح يهف ًارخؤم تزرب
 هناب هتمهتا نا دعب «لادفملا» بزح نع تقشنا يتلا
 ىلع لصحت نا ةكرحلا هذه تعاطتساو :لاّعف ريغ
 .ريخالا تسينكلا يف نيدعقم

 نايكلا ةموكح سيئر ريماش قحسا نهاريو
 لثم ةفرطتملا ةينيدلا تاكرحلا ىلع ينويهصلا
 «خاك» ةكرحو نيهوك الونغ اهمعزتت يتلا «دايحتاه,
 و «ستموا» و «تموست» و اناهاك رينم اهمعزتي يتلا
 ىلع زيريب نوعمش ةسفانم نهاري امنيب .«ةاشاروم»

 لما ىلع «ستئار» و «مابام» و «يونيبش» لثم بازحا
 ةريفصلا ةينيدلا بازحالا دحا باطقتسا

 . « ساشد ةكرح ًاصوصخو

 رئافد ]1 زدرد
 نل زيريب نا لمعلا برح ءاضعا ضعب لوقيو

 تاباختنا ءارجاب مايقلاب رضاحلا تقولا يف رماغي
 ىلع لصحي نل هيزح نا يسيئرلا بيسلاو .ةركيم
 عاد دوحو مدع يناثلا بيسلاو .ةقلطملا ةيبلغالا

 اهنا ٌريريب يعدي يتلا يلودلا رمتؤملا ةركفف :كلذل
 دعت مل تاياختنالا هذه لثم ءارجال يسيئرلا بيسلا

 ضفري مهمظعم نا لب .ةنياهصلل ديحولا سجاهلا
 «برهلا عم مدلنملا ةرعنا

 ةركف ينويهصلا ةيجراخلا ريزو حرط امدنعو
 نيسمسق ىلا بازحالا تمسقنا ىل ودلا رمتؤملا

 .ضراعم رخآلاو ةركفلل ديؤم امهدحا .نييواستم
 ىف ةيرثكا دوكدللا بزحلف .رمالا فلتخا مويلا

 .نياتشنيور اهنم لاقتسا نا دعب ةموكحلا
 ةركفلا ةيادب يفف ؛,تسينكلا يف عضولا وه كلذكو

 دعبو مويلا اما ,نيقصن ىلا ًامسقنم تسينكلا ناك

 برح ىلا ةشطع ناديزو ةريصح وبا مامضنا
 ةلتكلل حبصا ,شتيفوروه لاغي ءارشو .دوكيللا
 - ةيراسدلا ةلتكلل ه8 لباقم ًاتوص ”1؟ ةينيميلا
 تسيلو ؛ جرح عضو يف زيريب حبضا اذهلو .ةيزكرملا
 ظفاح هنكل :تسينكلا ىف الو :ةموكحلا ىف ةيبلغالا هل
 .طقف ةرغصملا ةنجللا ىف فصنلا ىلع

 نم ةركفلا ذفنت مل :ةيلودلا ةيحانلا نم ىتحو
 مل ىربكلا لودلا ءاسؤر نا لب :ةيلمعلا ةيحانلا
 يفف :ةيسيئرلا مهتامامتها يف يلودلا رمتؤملا اوعضي
 ربكا زيربب اهققح يتلا تازاجنالا تناك ةيادبلا
 تايالولا يف هئاقدصا ىدل ال ,قياسلا نم ريثكب
 يتايفوسلا داحتالا يف لب .بسحف ةيكريفالا ةدحتملا
 ندرالاو رصمو ةيبوروألا لودلا مظعمو ,كلذك
 ؟ مويلا ةركفلا ديؤي نم نكل .اهريغو

 ديعض ىلع ريماش قدسا جئاضل نمزلا لمعي له
 ؟ ينويهصلا نايكلا

 زيريب فعض لغتسي فيك فرع ريماشف .معن
 لب ؛عجارت يأ وا بعت يا رهظي ملو .هءاطخاو
 نم» : لاقو ةيادبلا ذنم يل ودلا رمتؤملا ةركف ضراع
 .«! دوكيللا انيزح عم ...انعم ملكتبلف :حالسلا درب

 نا وه ينويهصلا نايكلا يف مويلا ثدحي يذلاو
 بسكل ناعراصتي زيريب نوعمشو ريماش قحسا
 ناك نا دعيو ,ةفرطتملاو ةينيدلا بازحالا دييأت
 ةهج ىلا لدمد نازيملا حيبضا نينثالا نبب لداعت كانه

 رفاسيو شقاني لمعلا برخ يف لكلاف ,ريماش قحسا
 ءىداه هناكم يف سلاج وهو :لودلا ءاسؤرب يقتليو
 تاقالعلا ميمرتل ايقيرفا ىلاف رفاس اذإو .رطاخلا
 .ةيقيرفالا  ةينويهصلا

 يف ريماش ههجاويس يذلا ريبكلا ناحتمالاو
 هب مدقتتس يذلا بلطملا كلذ وه لبقملا رهشلا
 وه نم» نوناق ىلع تيوصتلاب ةينيدلا بازحالا
 اذه ىف قوفتيس ريماش نا كشالو ؟ ؛يدوهيلا

 ,ةفرطتملا بازحالا هليلدتب فورعملا وهو ,ناحتمالا
 .ةدحاو ةيرصنع ةيضرا ىلع هعم يقتلت يتلا

 لصاو وبآ بيهو
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 ١ ةيئانبللا لا ةروذل يثراكلا رابهنالا نم مرلاب ؛ دعب نحي مل بسانملا تقولا نا ودبدو | , ءاريخلا ضع ديعيو .ةيعامتجاو ةيداضتقاو ةيلام ةثراك ىلا لوحت | هللا  ,يضأملا وينوي / ناريزح رهش لالخ .ةيبرغلا توريب يف تقلطنا دق ةعئاشلا | ,نيضاملا نعويسالا ىدم يدر ةينانبللا ا/ ةريدلا هتشاع يذلا ناسهتألا |
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 0 007 0 نوثرحتي نيدلا. ١ 00 0 رع واقل 0 3 0 0 ,يئانب بل نيلوؤسم نا يغ .ةيئانبل ةريل 5٠١ لا ةبتع + يكربمالا رالودلا وطب كَ

 - ترطضان ةق ققحا . دق دقق يكريضالا رالودلا نا صول كلذ تىاو 00 0 عضولا 1 ةيناربالاو ةيروسلاو ةينويهصلا ةيسايشلاو ةيركسعلا طوغضلا
 0 هنأ نيح كد حر در روسا ريل ؟/,ه.اذب ايمسرإ .يكربمالا رالودلا ريعست ىلا ةموكحلا' 1 .كلذلو. .ةيلودلاو ةيميلقالا تامواسملا ةلؤاط ىلع .ةقروك همادختسال ياحتللا

 0 هرفوت لاح يف ةمإ روس ةريلا 4 1 27* نيد حوارتي رعسب ءادؤسلا قوسلا ق عاش 3 : 0  ةيناثبللا. ةريللا قيفتست د نا .عقوتملا ب ريغ نم هنأ ؛ نولوؤسملا كنلوا فيضد 0
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 2 ءاقللا» 5 ا ناقتنالا د اويدشتب اع

 ' تاركسعملا ىيالغا ظطرتشا ةيبقروي

 .نياضراعملا هفرصتاو ةعوسشوملا

 يف رظن: يأ لبق الوأ :ايببل قف نيسنوتلا

 امك :برغلا سلبارط غم تاقالعلا فلم
 ضرتعلا ىلع يسوتتلا سيشّرلا در
 ابدل مامضتا ناكفام قلعتملا ىرئازجلا
 ال ناي .؛قافولاو ءاخالا. ةدهاعم يلا
 5 باهتسا اف نإ كلذ يف رس وت ىدل عنام

 .ًاقباس رؤكذملا ظرشلل يبدبللا سيئرلا

 .ةفلعم رومالا ىقبت كلذ: نود نم هنأو

 - ةوفلا نادفما
 1 نأ نيييبقارتملا نم رددغ ربثتخا

 زكارف ضغب تفدهتسا يتلا تاريجفتلا
 :ةيئانبللا تاوقلا» ل قبانسلا سيئرلا

 رثكا لمحت ةروتش ةدلب ُِق ةقيبح لبإ |

 ناب نوبقارملا لاقو .ةراسشإو ىنعم نم
 ناجتما تابثأ ىف تجحن تاريجفتلا كلت(

 ةيروبسلا خ ةنارباخملا ترهتحا ماشا ةوقلا

 «يركما ناو ةففبجل ةنايجبلا رقوت يالا

 :ةددسشم نقم تاطابتخا كن

 ا بفو يف تءاج تاريجفتلا نأ اصوضخ

 | ميوعت يلا يروسلا خاظنلا هش يكسب

 ,ةهج نم رشكا نم قحالملا ةقيبح

 دضص اهذفن ةديدع مئارج بيسي ةفسايس ا

 ,نيينانيللاو نيينيطسلفلا

 ..ةيرئازعلا ديرما
 بِلاظ ديصحأ رتئازجلا ةبجراخ ارهزو اللا ةفلزعلا ةعيللطلا . :تملغأ

 يبذل قيصلا كلما قاوركلا يميهاوتالا ْ

 تشير 0 نم تارا

 3 برسغملا ناذلب مضاوع ْق ٍةهطسشنلا |

 | ةبعرب ديا ايو يلا تصخلو .يبرعلا
 عم مهافتلا ف رئازب - 3

 1١ هدف دراغملا "0 درشتلا ةكيهلا غو رشف

 1 نسحلا كلملا مكيربتقا دق ناك يذلا

 دو  هساري يذلا «يمالشإلا /

 2 نا ىلا :دلاخ نيسح خيشلا ةيروهمجلا |[ ظ
 5 نود ذا مادخ لاقو' .ءاقللا دقع ع فب

 ادهم م دق يربو طالينج قادلخقتاووب ظ

 ا مل النا" ىلا 0 - "2 1

 لا دياؤت ,ةدحبا ديشت تامولعم,

 :قشفا نم ,يمالسألا ءاقللا؛ ةيوع ذمم

 مجوتو ,ءاقللا, ل ايهتاداقتئنا نم
 تقولا يف .راؤخلا ىلا ةيعادلا ةيسايسلا
 ْ ؛تاداقتنالا ةذق ىلع ؛:ءاهتتأا د يئذلا

 بازخالا لح حالسلا عزفب ًانلاطي

 :هتدخوو ناثبل ترمد يتلا تايشيليملاو

 ٠ داشلا 9١6
 نف نومداق نوينانبل نوتظاوم لقت

 ' فاكس فيز وج مالعالا نيزو نع عاقبلا
 ركذت يتلا ةنوحشمل 5 !ةاوحالا نم ةلاوخت

 تقيس يتلا ةلحؤملاب
 بونجلا ىف ةدودنجملا ةينويقهصلا

 ١ ًارزهغ ناك امدنع 191/8 ماغيف يئانيللا

 1ْ هنا فاكس لاقو . عافدلل اريزو نامزياو

 تاوعلا ةدايقب هنواصت# 0-00 نم 8 0

 "تقلت اهنا ريخالا ع ل رووا

 نا «سرقتلا» تلاقو .ةطلسلاو نوفنلا

 ا ١ لالخ اويعاطتقبسا يئثنبصاخا ىديبؤم

 1 ظ ِق ترجح يخلا ةريخالا تاناختتإلا |

 | نوفلا يناريالا باوتلا سلجم فوقص
 طصنا زاف امنيب .ناجيل نامث ةسائرب

 .طقف ناجل تس ِق يناجتسفار ظ

 دعاصتت: نأ «ريرقنلا» تعقوتو
 + م لح

 ٠ ىلع زكتري انا حجربملا نم.ذإ عارصلا ١"
 ديدعتلا ا ةنروهمخلا ةسائر

 ا ُّق 00 شح داعبا رخالا لؤاحت

 ظ يتالجتشفاوب هتاقالمعب فورعملا

 ءاسئر ىلسعو يثنماخل

 مديني ةديؤم ةيصخشب هلا ديتساو

 .«لقالا 0 قيل نط 6 2 :
5_0 

00 
 -َ 0 'نم اريك اءزج: نا: روسخالا || ْ 00 9 25

 قتلا. ةرشف تدانفا

 0 سيئرلا عمم نيسح كلما اهارستلا يتلا |,

 تانريرتتلا .تلاقو راض رتو ةيرو 1 . : ١

  ةيركسفلا ةنلمعلا تقيس

 ٍ؛ ناهربلاو ةير
 | ةرشن ت

 | ىلع عاب

 | يف :كارتالا نيلوؤسملا ْئ
 0 . ىلا ةرقنا اههجوت يتلا تاماهتألا ناقعا ْ

 د مد دوجو ل وج غي روسلا بناجلأ

 مم انه

 يبرغلأ ريصملا ةروث
 ْ قفل لا يضاملا ىلا دعن مل اذإ  نرقلا اذه علاطم ذنم
 . امناك. ديلخلا اههجو تايحصتلاو ةيمونلا انتايح ةروص يبرعلا

 .ةقشملاو ةاناعملا اندما ىلع تبتك |

 . ايس تناك .ةيعضصلا هترينسم رقع ,يحانمو الاكشا لاضنلا اذه ذخنا دقلو

 (ٍ .رخا هساكتناو : اندح ههبويشتو ٠ ًانيح هقيوعت يف

 هاجتالاو .ةيرطقلا :ةرظنحلا نيب :يحانملاو لاكشاألا: :هده تحوارن دقلو

 0 وا .يبوعش فارحنا نم ائايحا امهتيب ام عم يودحولا

 ئ آ ..ةقيرعلا اهتاعلطت
 .فادهالا نضتحاو :ةاناعملا دسجقف ثغبلا بزح غبن اذإ وح ا
 :ةيلبقتسملاو ةيخيراتلا هقافآو :يبرعلا .لاضنلا ةيرجت هئدابم تصخلو
 ٍ : .اهاذمو اهتقيقح هيف تعوو :ريهامجلا هلوخ تفتلأ

 الا اهقيطيال .ةيفصو ةقاش قيرطلا نا ةيادبلا ذنم فرعي برحلا ناك

 . لامضنلل يرورضلا ءافصلا اذهم زيمتب بعشلا نا كردب ناكو .ءادفصالا

 لكو ,ةييوعشلاو ةدرطقلا' تارظنلا لك ضيقن هنا يعي ناكو .سيرملا

 2|[ ناك كلذل .هبعشو يبزعلا نطولا لالغتسا ىلا .يلخاد وا يبنجا .عوزن .
 : ْ .دمالا ةليوط ةهباجم نم دبالو ,رثك ءادعألا نا ملعب

 ناكما نع .دعبأ :لمعب ال نم نا نمؤن ثعملا بزح ناك ةنادملا ددمو

 براجتو .باوصلاو اطخلا ةبرجتب رمي نا دبال لمعي نم نأو .اطخلا
 .هئاول تحت اووضنا نمم نيريتك عم ىتح :ةقيمعو ةريثك ثعبلا -

 ةروث نع ةناهذلا يقف تلجنا دقف .ةريسعو ةيبساق براجتلا تناك نذلو

 ديسجت يلا ةيادبلا ذنم اهقيرط تقش يتلا ٠ قارعلا يف ةميظعلا زومت

 0 .ًاعامتجاو ةسايسو .ادابضتقا : حجما ةايح بناوح فلتخم يف فادهالا
 .ليقتسملل ةانمو

 رايميلقالا تاعزذلا يوذ نم ءادعالا اهلؤح نم ضهني نا ايعيدط ناكو ْ
 ش «ميديتقتلا ةيورعلا ءادعأو ةبيلايربمالا ىلا ةفاضا .ةيفئاطلاو ةدرطقلاو

 هجم

فارع اهيف مدقو ,ةينامثلا اهماوغا تفراش برج مرو
 5 1 فرش | 

 ؛ .اهريصمو ةمالا فادهأو ٠ :ينرعلا نطولا دودح نع اعافد تانحضتلا

 ام, ,يقئاطلا قشمد ماظن ةصاخ ءاهيلع برعلا ماكحلا ضعب بلاآت مغرو

 لك ىلع .ثعبلا ءىدابم ديسجت ىلا اهقيرط قشت ,ةقيرعلا زومت ةروت ٍلازت

 1 كلا ول داب ا ديعص

 ل نرحل 117 لبق رقنا. ظ
 ةداغا |

 لح 4 ' .قشمفلا ةريخالا لازوأ ١



 طرق ةرنف ن4 و «

 اعنا 98 |رلا تالؤاسنو نرغلا نوفي نيب نانؤيلا

 0 وو عساوو ا سا ب ةصلا نايكلاب ١ | فارتمالل

 -- هور 5 0 وجمل نانويلا س
 ؛ ليقمل فيرخلا يف فاطعنالا ةعيو#ا

 ل ْق ليلحتلا 3 ا 0 2 2غطظذ1111ذ1ذ1و ااا ص 0-2

 سس

 نابكلاو نانويلا نبب تاقالعلا تظفاح

 رتافلاو يندتملا اهاوتسم ىلع ينويهصلا
 نم مغرلاب ,1185 ماع تايادب ىنح

 ةموكحلا اهب تماق يتلا ةددعتملا تالواحملا

 ىلا ةفاضا .نانويلا ىف مكحلا نم برقتلل ةينويهصلا
 تايالولا اهتسرامم يف تبوانت يتلا تاطوغضلا
 :نانويلا دض بيبا لتو ةيبوروالا لودلاو ةدحتملا
 يف ليدعتلاو اهيلع ربثأتلل ةسئاي تالواحم يف

 بيبا لت ءاطعا يف الما ةيجراخلا اهتاسايس
 .ينوناقلا فارتعالا

 طظوفصضلا ةمالذم

 مل ينودهصلا نايكلاب فارنعالا نانويلا ضفر
 هجئاتن هل تناك نكلو يسنامور فرصت درجم نكي
 ءاقب تناك جئاتنلا هذه مهأو .ةرشابملاو ةيلعفلا
 .ايندلا تايوتسملا يف بيبا لتو انيثا نيب تاقالعلا
 ينانوي لوؤسم راز نا بيرق تقو ىتح ثدحي ملو
 تالواصملا عيمج نم ةغرلاب ينويهصلا نايكلا
 يف مهئاقدصأو ةنياهصلا اهب ماق يتلا ةسئايلا
 تيقب ةرتفلا كلت لاوطو .ةيبرغلا ابوروأو نطنشاو
 زواجتن ملو نيفظوملا راغص ىلع ارصق تاقالعلا
 .ةدودحملا ةبعارزلاو ةيراجتلاو ةيبسايسلا رطالا

 لك لبق نم ةسايسلا هذه ىلع ةظفاحملا تمتو

 ةموكح ىلا ًالوصو ةيكلملاب ًاءدب ةينانويلا تاموكحلا
 .ينيميلاو يركسعلا مكحلاب ًارورمو نييكارتشالا
 تاموكحلا تلمعتسا عقاولا اذه رمتسن ال يكو

 :ةمظنملا تالواحملاو بدلاسالا عسمج ةينويهصلا

 ددعلا  ةيبرعلا ةعيلطلاب ١4  5١زومث ١9410

 .اهقادها ىقدقحت

 يكريمالا بناجلا نا ديكأتلا نكمي راطالا اذه يفو
 نانويلا ىلع طغضلل اهلالغتسا نود ةصرف توفي مل
 تلصوف ينويهصلا نايكلاب فارتعالا لجأ نم

 ىلع ةينانويلا تاموكحلا ضعب ماغرا ىلا رومالا

 رئاودلا ٍِق ةدئاسسلا ةعافقلا نآل ةلاقتسالا

 يف تاليهستلا مدقت نا تضفر انيثا نا ةدساموليدلا

 ىلا يكريمالا لقنلا تالواحم ضعبل تيرك ةريزج
  يدودهصلا ناسكلا

 ىلع ةيصربقلا ةلأسملا تلكش هتاذ تقولا قو

 تركذ يتلا بيبا لت بناج نم طغضلل ةطقن ماودلا

 تابالولا ٍْق ينويهصلا يبوللا ةوقد امئاد نانودلا

 ةسايسلا ىلع اهكلمي يتلا ريثأتلا تايناكماو ةدحتملا
 ابكرت تفرتعا امدنعو .ضيسالا تددلل. ةيجراخلا

 ىلع كلذب ةلصاخ ينويهصلا نايكلاب الماك افارتعا
 ديفنتلا زيح يف رمتسنت يتلا .ةديفملا طورشلا ضعب

 عضو يف اهسفن نانويلا تدجو ءاذه انموي ىتح
 - يكرتلا عورشملل تدصت اهنا الا ةياغلل بعص

 اهفارتعا مدع ىلع تيقبو يكريمالا  «يليئارسالا»
 ءابعا كلذب ةلمحتم ينويهصلا نايكلاب لماكلا

 ينانويلا بعشلا ىلع تيترن ينلا تابوعصلا

 .ةسايسلا هذه يف رارمتسالا ءارج نم ًايملاع هتلودو

 «ةيليئارسالا» ةينانوبلا تاقالعلا تدهشو

 نانويلا تلحد امدنع ةقيقدو ةمساح ةلحرم

 ةديدج ةرمف .ةيبوروالا ةيداصتقالا ةعومجملا
 نم ةقناخ تاطوغض ةينانويلا ةموكحلا تهحاو

 نايكلا هاجت اهتاسايس يف رظنلا ةداعا لجأ
 ينانويلا ءارزولا سيئر ظفاح دقلو ينويهصلا

 نفرد عتاب فقوم ىلع سيلنمارك نيطنطسق كاذنأ

 ةعومجملا رئاود عم ةلأاسملا هذه لوح ضوافتلا

 نيب تاقالعلا نا ىوعدب ةيبوروالا ةيداصتقالا
 ةيلوؤسم نع جرخت ةيلخاد ةلأسم بيبا لتو انيثا
 .ةكرتشملا قوسلا

 بإلدتلا ةمادد
 ؛ةيليئارسالا»  ةيئانويلا تاقالعلا تلصو دقلو

 يف اهتيغر نع نانويلا تنلعا امدنع ةحاحزلا قنع

 ةيطعم ةيديطسلفلا رسرحتلا ةمظنمب فارتثعالا

 ُِق مهل ةيسامولمد ةثعب حتفل ةصرفلا نيينيطسلفلا

 ضعبو نطنشاو ةينويهصلا رئاودلا تكرحف .انيثا
 ريزو تاذلابو نانويلا دض ةيبرغلا مصاوغلا
 يذلا سيكاتوستيم نيطنطسق كاذنا ةيجراحلا

 ينيميلا ةديدجلا ةيطارقميدلا بزح نآلا معزتي
 .ةنياهصلا عم تاقالعلا عيبطت لجعتي يذلا

 نيرشت / ريوتكا ١8 يف يموكحلا ريبغتلا ءاحو

 ةماعزب نودكارتشالا لصو امدنغ ١5/1١ ماغ لوا

 لامأ ترسحناف مكحلا ىلا ويردناباب سايردنا
 امدنع ةصاخ مههاجت ينانوي رييغت برقي ةنياهصلا
 تاظطخملا ةنادا نع بيلاسالا ىتشب ويردناباب ربع

 نابكلا نا الا .ةينويهصلا ةيعسوتلاو ةيناودعلا
 بيلابسالا ىتش لمعتساو ريضلا مزتلا ينويهصلا

 دقو .عئاقولا ريدغت راظتناب لعفلا تادر فيدفختل

  ةينانوبلا تاقالعلا مزآت ءارج نم ةصرفلا هتءاج

 نالعالا دعب ةصاخ يصربقلا عقاولا لعفب ةيكرتلا
 ١97/81 ماع ةريزجلا لامش ىف ةيكرتلا ةلودلا نع

 نادلبو نطنشاو هاجت ينانويلا فقوملا فعضو
 فقاوم بيسب ةيبورؤالا ةيداصتقالا ةعومجملا

 ةمزالاو ثلاثلا ملاعلا لود داجت ةيباجيالا ناذويلا

 28 | 4ل ةلباا (: لبن خا لقت



 اهفشت مل يتلاو .نانويلا تمهاد يتلا ةيداصتقالا

 ةيبرعلا دوعولا
 ةيداصضتقالاو ةيسساينسلا ءاوحألا هذه نمض

 عم تنماّرتو ةيبرغلا تاطوغضلا تديازت ةداحلا

 نابكلاو نانوبلا نيب تاقالعلا عيبطت بلطم

 نم ةرشابم هنع ريبعتلا مت بلطملا اًدهو .ينويهصلا
 نطنشاو ةموكح لبق نم رشابم ريغ لكشب و بيبا لت
 ردقب ١9/5 ماع أدب لغفلابو .ةيبرغلا حمصاوعلاو

 - 1و نولتلا“ ملبولزات 9

 ةطشنلا ةكرحلا ردع ةددرتم ةينانوي ةباجتسا نع

 نيلوؤسم نيب ةيلاع تايوتسم ىلع تالاصتالل
 ١١ يف يحميك ديفيد اهأآ دب :نييليئارسا» و نيينادوي
 ققح امدنع ١19/5: ماع نم ىناثلا نوناك / ردانب

 سايلوباب ةينانويلا ةيجراخلا ريزو عم ًالوطم ًءاقل
 ةيرسلاب مسنا يكذسله ىلا هقيرط ف وهو انيثا يف
 نع برستي ملو .ةيئانويلا رئاودلا لبق نم ةماخلا
 نيبفاحصلا ىلا يحميك هب ىضفأ ام ىوس ءاقللا كلذ

 ,نمالا لئاسم يف ينانويلا نواعتلا نع ضار يننا»
 اهتلقن يتلا تامولعملا يحميك دكا هحيرصنتبو
 ةينانويلا تارداخملا نواعت نع ةينانويلا فحصلا
 لت ف دعب اميف امهتاءاقل اجوت نيذللا داسوملا زاهجو
 نوناك / رياني ١" ىلا 74 نيبام ةرتفلا يف بيبا
 .يراجلا ماعلا نم لوالا

 رهش نم ثلاثلا ع ويسالا يفف .تارابزلا تلاونو

 ةوضع ينولأ تيموس تماق ١585 ماع نم ويلوي
 ناسنالا قوقح ةكرح ةميعزو ينويهصلا ناملربلا
 ةديسلا تقتلاو ةينانوبلا ةمصاعلا ةرايزب
 لجا نم ةيروس ىدل طسوتلا ةجحب ويردناباب
 ريزول ةرايز اهتعبت نييكريمالا نئاهرلا قالطا
 .انيثال يحايس دفو سار ىلع ينودهصلا ةحايسلا

  ةينانويلا تاقالعلا ىلع أرط يذلا نسحتلا مغر

 لخدملا وه ةينانؤيلا - ةيكرتلا تاقالغلا مْرَأت ؛ يحميك

 دجحت ال اهنكل اهسفن حرطت ةلئسا ةمث «ةيليئارسالا»
 تاقالعلا لبقتسم وه ام .دعب ةحضاولا تاباجالا
 قى لماك فارتعا ةمث له ؟ بدبا لتو انيثا نيد

 تاقالعلا قفوتت له ؟ ةبيرقلا ةيليقتسملا ءاوجالا
 ينويهصلا نايكلا ةبغر راطا نمض نيتمصاعلا نيب
 ؟ بيبا لت ةموكح هدشنت يذلا تقولا يفو

 مغربلاف .تاباجا نع ثحبت تلاز ام ةلئسا اهنا
 نانويلا يف ةنيميلا فحصلا هتراثا ام لك نم
 رئاودلاب ةلص رثكالا ؛ينيريميثاك» ةفيحص تاذلابو
 عوضوملا اذه لوح ةلتحملا ضرالا يف ةينويهصلا

 نم ديدعلا لعفب ةعطاق ريغ ىقبن اهيلع ةباجالاف
 تادحالاو اهيلع ةرطيسلا متت مل يتلا لماوعلا
 مل يتلا طسؤالا قرشلا ةلاسم صخي اميف ةقحالتملا
 نا هب مزجلا نكمي ام لكو .دعي اهجئاتن جضنت
 .امهنيب تاقالعلا عيبطت يف نابغري نيبناجلا

 يدادوتلا ماتفتإلا

 ةرازو ليكو ةرايز تناك قايسلا اذه نمض
 يف بيبا لت ىلا سينويليمور ينانويلا داصتقالا
 اهدف موقي ينلا ىلوالا ةرملا يهو يضاملا ماعلا

 راشا دقو .ةلتحملا ضرالا ةرايزب ينانود لوؤسم
 ريزو نا ىلا بيبا لت ف هدقع فاحص رمتؤم يف كاذنآ
 ةريزوو سايلوباب سولراك ينانويلا ةيجراخلا
 ةرايز يف ةبغرلا امهيدل يرومريم انيليم ةفاقثلا
 ةيجراخلا ةرازو ليكو ددح لعفلاب و .ةلتحملا ضرالا
 ناريزح رهش علطم يف اهب ماق هل ةرايز رثا ةينانويلا
 ادعوم ليقملا فيرخلا بنبا لن ىلا يضاملا وينوب /

 .ينويهصلا نايكلل نانويلا ةيجراخ ريزو ةرايزل
 ةيجراخلا ةرازرو ليكو هجو دقف كلذ نم رثكاو
 انيثا ةرايزل زيريب نوعمشل ةيمسر ةوعد ةينانويلا
 .ينانوبلا هريظن نم

 هاجتا يف نانويلا ةموكح لبق نم حاتفنالا اذه

 يف جوضنلا ةلاح بناج ىلا ينويهضلا نايكلا
 نيب ةيحايسلاو ةيراجتلاو ةيداصتقالا تاقالغلا
 فقوملا يف تارييغت ىلا أرشؤم ربتعت .نيدلبلا
 ظحت مل يتلا ةيريغلا ةلودلا هاجت ينانونلا

 تاقالعلاو :ةهج نم دعب ينانوبلا فارتعالاب
 ةيجراخلا ةسايسلا تناك نيذلا برعلا عم ةقيثولا
 نا الا .يباجيا لكشب مهرظن ةهجو يعارت ةينانويلا
 ةحيورلا عونضو مدعت: مسني لاز ل فقوملا اذه
 ويردناباب ينانويلا ءارزولا سيئرف .ةحيحصلا
 ىلع ديكاتلا نود نم ةصرف نوتوفي ال همكح ناكراو
 ةيبرعلا اياضقلل معادلا هفقوم ىلع قاب نانويلا نا
 ينلا طورشلاو بابسالا لاوز مدع ىلع ديدشنلاو

 نم باحسنالا اهزرياو هلاح ىلع ينانوبلا فقوملا

 ١951 ماع ودعلا اهلتحا يتلا ةيبرعلا يضارالا
 ريرقت ىف ينيطسلفلا بعشلا قحب فارتعالاو
 .ةلقتسملا هتلود ةماقإ و هريصم

 نرقلا فاطقتإلا

 ةينيميلا تاذلايو ةينانويلا ةيمالعالا طاسوالا
 ينويهصلا نايكلاب فارتعالا تيقوت نا دكؤت اهنم
 سولراك ةينئانويلا ةيجراخلا ريزو ةرايزب نوهرف
 ةكرحو .لبقملا فيرخلا يف بيبا لت ىلا سايلوب
 ةيلحملاو ةيملاغلا تاروطتلا اهتلكش يتلا عقاولا
 .نهكتلا اذه لثم ىلا ريشت

 ةمزا نم نانودلا يناعت يلخادلا ديعصلا ىلعق
 كلتمت ال تقو يف ةبلام تايوعصو ةيداصتقا

 اهحامج حبك ىلع ةردقلا ةبكارتشالا ةموكحلا
 تادعاسم ىلا جاتحت ةمزالاف .اهدرفمب اهزواجتو

 لاح يف ويردناباب ةموكح عيطتست ال ةريبك ةيجراخ
 الإ ةقباسلا مهدوعول برعلا ركذت رارمتسا
 -© يبوللا ربع ينويهصلا نايكلاب اهنع ةضاعتسالا
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 يبوللاو :ةدكربمالا ةدحتملا تانالولا ُِق دوحوملا حج

 ةيلاجلا عم ؤييسنتب ةدحنتملا تايالولا ُْق يدوبهصلا

 يآ عم اغلاب اسامح يدب يكوجلا يف ةيدوهبلا

 .ودعلا نادكت فارتعالا هنمث د نوكد ينانوب ب ىلطم

 ينأرلا نأ ىلا ريشن ةقيقحلا هذه شماه ىلعو
 هاجت ةرارملاب روعش هيدل حبصا ينانويلا ماعلا
 نم ءيش لك تطعا مهتموكح نأب مهتعانقل برعلا
 اهتحلصم باسح ىلع ةيبرعلا فقاوملا ةدناسم لحأ

 راطا ةيبرعلا تادعاسملا ز واجتن مل نيح ىف ةصاخلا

 نيينانويلا ةرارم نم ديزيو .ةلجؤملا دوهولا
 لصحت نانويلل دودللا فيلحلا ايكرت نأب مهتفرعم
 ربع برعلا لبق نم ةصاخ ةيداصتقا تاليهست ىلع
 يارلاف .ةكرتشملا فراصملا ةماقإو تارامثتسالا
 رارقتسالا ةلاح بعوتسي ال ينانويلا ماعلا
 ةيكرتلا ةموكحلا اهيف تحجن يتلا يداصتقالا
 ةيداصتقالا ةطخلاو ةيكريمالا تادعاسملا لعفب
 امم ًاعم نآ يف برعلاو مهتموكح ىلع موللاب نوقليف
 .برعلا هاجت اديدج ايبعش افقوم لكشيب

 ةينانويلا تاقالعلا دهشت يجراخلا ديعصلا ىلع
 ةهج نم ةيكريمالا  ةينانويلاو ةهج نم ةيكرتلا
 دعاوقلاو ةيصربقلا ةلكشملاف .ًاحضاو امزأت ةيناث

 يف نييسيئرلا نيروحملا لكشت نانويلا يف ةيكريمالا
 لقث كلذ ىلا فضا .ةينانويلا ةيجراخلا ةسايسلا
 لود ةعومجم اهلكشت ينلا ةيبوروألا تاطوغضلا
 ف نانويلا اهسأرتيس يتلا ةيبوروروالا قوسلا
 اميف ءقاكتم لح ىلا لصوتلاف .ةلبقملا ةرودلا
 يف نطنشاو ةموكح عم ةيكريمالا دعاوقلاب صتخي
 داجيإو لبقملا ماغلا تايادب وا يراجلا ماعلا ةياهن
 نكي ناو اهل دادعالا يرجي ةيصريقلا ةلكشملل لح

 ىرجم ف نيرثؤم نيلماع ناربتعي امهنكل .ًاتقؤم الح
 اسسدبل امهنا الا ؛ :ةيليشارسالا»  ةينانوبلا تاقالعلا

 بدبا لت عم نانودلا ةلكشم نأب .ءاعدالاف . نيمساح

 ناتويلا جاتحت يتلا ةب ةيصريقلا ةريزجلا بيسب يش

 ءاعدإ .اهددصب ةدفغقلاا ممالا ىف برعلا تاوضا ىلا

 نيح يف 19174 ماع تأدب ةيصربقلا ةلكشملاف .هاو
 ينويهصلا نايكلاب فارتعالا نع نانويلا تعنمت

 ىتلا بابسالاو ,.: ماع نيبطسلف باصتغا ذنم

 ةلودلاب فارتعالا نع نانويلا تعنمت اهلجا نم
 يتلا طورشلا نا امك .ةمئاق لازت ام ةينويهصلا
 دعب نايكلا اذهب فارتعالا لجأ نم نانويلا اهتعضو
 تلاز ام ةينودهصلا تاوقلاف .اهب ءافيالا مدي مل كلذ

 اهفقوم ىلع بيبا لت ةموكحو ةيبرعلا يض ةارالا لتحت

 نا ىتح .هتمظنمو يندطسلفلا بعشلا نم

 ةكرح نأب تكردا نانويلا نآب لئاقلا ضارقفالا

 ضرفت تتاب تلكشت يتلا ةيملاعلا فورظلاو عقاولا
 قئاقحلا نع ًادبعب فارتعالا هاجتا يف امدق ريسلا

 نولوؤسملا طقسي ةقحاللا طورشلاو ةقباسلا
 ةلأسم ديعص ىلع ًاديدج دجتسي مل ام نوينانويلا
 ةهيسفتن ءيهب ؤديب ام ىلع نانودلاف .طسوالا قرشلا

 ةصاخ طسوالا قرشلا ةلأسم يف طشن رود بعلل
 نزاوت ةسايس ربع يلودلا رمتؤم لاب صخي اميف
 يف حضتت اهرهاظم تادب ًايطسوا قرش ةبوسحم
 ةينانودلا ةمصاعلا تحبصا ذإ ىضاملا رهشلا

 .نييبرغلاو برعلا ءامعزلا نم ديدعلل ةجحم
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 وتتسوتا / يفرشلا يتاثإلا سينرلاب فيجرتلا رقاظن مقر
 ا تلا0.. ناك نفل م ١ يلمع .كاصج كهف ا ل

 : ردستيافل فوشناب روف
 د مس داو

 0س ماسو ةججم اج ووو دنا وحل

 حاير ريغ اهركعت ال ءاقرزلا وكسوم ءامس
 دراشتير لابقتسا يف تناك :ةديدش ةيقرش

 ةيداحتالا ايناملا ةلود سيئر ركستياف نوف | “٠
 .يراجلا ويلوي / زومت ه فداصملا نينثالا موي
 ناك ةيتايفوسلا ةمصاعلا يف ينودلا راطملا ضرا ىلع
 ريزوو «ةلودلا سيئر وكيمورغ هيردنا هراظتنا يف
 تايبصخش نم ريبك ددعو هزداندرافقيش هتيجراخ

 ديلاقتلا ضعب ةرملا هذه تباغ دقو .ةلودلاو بزحلا

 .ةروصلا نع ةيرهظملا
 هنكل .سورلا دالب ةسماخلا ةرملل ورزي ركستياف

 ؛ةيناملالا ةلودلا سيئر هتفصب ةرم لوال اهروزي
 تاونسلا ىلع ديزي ام ذنم ىوتسملا اذه ىلعو
 .رشعلا

 1 اذلا ةحساك

 يتايفوسلا داحتالا ىلاركستياف ةرايز تناك اذام
 تاقالعلل ديدج لصف ىف ساسا رجح اهدارا يتلا
 ةحساك تناك له ؟ ةيداحتالا ةيناملالا ةيتايفوسلا

 خيراتب ةفوفحملا تاقالعلا هذه قيرط ىلع ماغلأ
 !؟ حضاو ريغ ليقتسمو ليقث رضاحو دقعم

 ةيحيسم ةيصخش هنا ركستياف نع فورهملا

 ناملالا فلتخي امدنعو .رظحلا ةديعبو ةنرم ةيعقاو
 ٍْق ةهريدكو ةريغص لك ىلع ٠ تامظنمو ايازحأو ًادارفا

 ةينالقعلا صاوخلا ىلع نوقفتي .ةيناملالا ةسايسلا
 .ركستياف نوف دراشتير يحيسملا يسايسلل ةعيفرلا

 نصل ةريزل لد ذاقو رت وك
 د ا 0 0-2 وجا ا سا

 ُلاَمآ فرغلاو قرشلا يف نوريثكلا دقع انه

 اهب دوج حلا جتاننلا لخ ةعنضاوتم نمازخكا
 .نوب ىلا يناملالا ةلودلا سيئر

 تالكشملا مجح نم ليلقتلا مدع يغبني كلذ عم
 تاقالغلا ناديم يف دايدزأب ةمكارتملاو ةطغاضلا

 لكاشملاب ًامود ةفوفحملا ةقالعلا ركستياف
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 .ةيبرغلا ايناملاو يتايفوسلا داحتالا نيب ةيئانثلا

 نم ةريخالا تاونسلا يف تغلب اهنا لوقلا نكميو
 ناف كلذلو ,ًاقح ةددهم تافاح لوك ةموكح دهع

 ةيتايفوسلا ةمصاعلل ةتسلا مايالا ةرايز ىف ةءارقلا

 ةعيبطو فورظلا
 نيسحت تامهم هباجتو تهباج يتلا تالكشملا
 ع ون اهرايتعا ف دحأت نا بحي

 - ةيتايفوسلا تاقالعلا ريوطتو

 يف ةيداحتالا ايناملال لوكؤملا رودلا زريب ةمدقملا يف

 .ةلماشلا ةيلايربمالا ةدحتملا تايالولا ةيجيتارتس

 ةيناملالا

 .وكسوم ءازإ مئادلا ددشتلاب نوب ةسايس تفرع دقل
 ةسايس يف ةلمرفلا ماهم اهزاجنأب ةريثك انايحأو
 تاضارتعالا مغرو .يلودلاو يبوروالا جارفنالا
 يكريمالا سسيئرلا جمانرب ىلع ةهيجولاو ةعونتملا
 ىلع لوقلا نكمي .ءاضفلا ةركسع ف ناغير دلانور
 ارود تبعل ةيناملالا ةمصاعلا نا لاثملا ليس

 اذه لصو دقو .ةيكريمالا ةرماغملا حورل اعجشم
 ايجولونكتلاو لاملا سأر ةمهاسم ةحرد رودلا
 ةبكريمألا ىجيتارتسلا عافدلا ةردانم ِق نيتدناملالا

 دق نوب تناك موجنلا برح جمانرب لبقو . 0
 لابقتسال يبوروالا راطالا ف نكمم دهج لك تلذب
 نم .ىدملا ةطسونملا ةيوونلا خيراوصلا رشنو
 .رورك تافوذقمو :.؟ غنشريب زارط

 لوك عداؤإ
 - يتايفوسلا قافتالاةنناكما تأآدنامدنعو

 ةطسوتملا ةيوونلا خيراوصلا ديدحت ىلع يكريمالا
 ةديدج عباوز لوك ةموكح تراثا .اهعزنو ىدملا
 ةحلسالاو تاوقلا ىف يتايفوسلا قوفتلاك ىرخا

 خيراوصلا ءازإ هب رعشت يذلا ديدهتلاو ةيديلقتلا
 يضارالا يف ةطيارملا ىدملا ةريصقلا ةيوونلا

 لواحت نآلاو .ةيقرشلا ةيناملالاو ةيكافولسوكيشتلا
 اهتاوق نمض غنشريب نم لوالا ليجلاب ظافتحالا
 .ةيوونلا

 عزن ةسايس يف وكسومو نوب نيب ضقانتلا طاقن
 جمانرب يف ةيوارلا رجح ربتعت يتلا يوونلا حالسلا
 ددعت ةلاح اهتلقثا حاتفنالاو رييغتلل فوشتابروغ
 فقاوملا فالتخأف .ةيناملالا ةدابقلا ىف نيسلالا
 يلاربيللا - يحيسملا فالتثالا ءامعزل تاحيرصتلاو
 طلخ قف ريطخ وحن ىلع حهاس نوب ف مكاحلا

 ىلع روثعلا ةلاحتسا هرايتعا نكمي امو .قاروالا
 لخاد هيلع قفتملاو دحاولا يزكرملا فقوملا
 .ةموكحلا

 ىلا ةادحلا ةدوع ةرهاظ لكشت ىرخا ةيحان نم

 وكسوم اهفصت ىتلا .ةميدقلا ةيناملالا بلاطملا
 قالقا لماع ةديدجلا ةيزانلل ةيماقتنالا بلاطملاب
 ردصم ىيلادلابو .يتايقونسلا رارقلا عنص زكارمل

 .ةيناملالا ةسايسلا اياونب ةيتايفوسلا ( ةقثلل ١ ناردها

 يطارقميدلا يحيسملا بزحلا زومر نم ديدعلا
 ميعزلا يديؤم نم مهئافلحو .نوب يف مكاحلا

 1910١, ماع وكسسوم ةيقافتا ةيعرشب كيكشتلا

 - نما وو نوري“ دعوانا - 1

 :ةيقريشلا ةيناملالا قطانملا ممض ةداعاب نوملاطيو
 . ١ ة1/ ماع ثلاثلا خيارلا ايناملا دودح ةدوعو

 عيمج مغر ارطضم هسفن فوشتابروغ دجو اذكهو
 لوقي نآل يناملالا فيضلاب ةيسورلا ةوافحلا رهاظم
 ةيناملالا ةلأسملا نا رارمتساي عمسن اننا» ركستيافل
 ةيقرشلا قطانملا عضو ناو .ةمئاق تلاز ام ةموعزملا

 ريغ مادستوبو اطلاي ناو .حضاو ريغ لاز ام
 ريظنتلل دعتسم ريغ يننإ» ؛ فيضيو .«نيتيعرش
 ماع ةئام لالخ ثدحيس ام نال ةيناملالا ةمالا نأشب

 .«خيراتلا ريغ هررقي ال

 ىلاملالا احلا 3 نافالخ

 ينيميلا حانجلا ةعانق انه هسمل نكمي اممو
 يذلا يطارقميدلا يحيسملا برزحلا يف فرطتملا
 نأب .رغيرد ةيحيسملا ةيناملربلا ةلئكلا سيئر هدوقي
 تارثعلا ةراثإو ةيداصتقالا طوفضلا فيثكت
 اكيورتسيريل جمانربو ةيتايفوسلا تاردابملا هجوب
 هاجتاب وكسوم كيرحت اهناش نم .يفوشتابروغلا
 ةيناملالا ةلكشملاب هيمست ام لوح نوي عم ثحاينلا
 ىلا ةيناملالا ةمالا ميسقت ةلكشم هارت ام يا .ةمئاقلا

 يضارالا كلذكو .ةيكارتشاو ةيلامسأر نيتلود
 ادكافولسوكيشتو ةدنلوب ىلا تمض يتلا ةيناملالا
 .ةيناثلا ةيملاعلا برحلا يف ثلاتلا خيارلا ةميزه دعب

 يش امكو .مومعلا ىلع لوقلا نكمي كلذ بماجي
 عقاولا ف كانه نأ برغلا مصاوع مظعم يف لاحلا

 .يوشتابروغفلا فاطعنألا مييقت ف نييسيئر نيرايت
 ؛يبوروالاو يناملالا نيميلا روقص هلثمي لوآلا
 عمت د ندسمت نم يتايفوسلا داحتالا جورخ نا ىربيو

 يعامتجالاو ينقنلاو يملعلاو يداصتقالا دوكرلا

 برغلا لدقتسم ىلع ايدجيتارتس ارطخ لكشن امنا

 ةيعقاولا ةسايسلا زومر هلثمي رخآلاو .يلامسأرلا
 نم يديدجتلا فوشتابروغ جمانرب حاجن نا ىريو

 0 مص

 شياعتل ةيتايفوس تاموقم ةرولب هناش
 يف ةصاخ نييملاعلا نيماظنلا نيب نومضمو يقيقح
 .نهارلا يوونلا بعرلا فورظ

 ةادزلا شفاه لش لإد

 ةيدام ءانثا هنا .ةرايزلا ف دايتنالل تفلملا

 هتملك يف ركستياف لاق وكيمورغ اهماقا ينلا ءاشعلا

 ققحتت نا بحبو يصيح ةيئام لالا ةمالا ةدحو ناد

 صنلا نم ةرقفلا هذه تفذح دقو ..اهئانبا ةيرح ربع
 ةداعا ىرح امنيد :يلاتلا مودلا يف ادفاربلا ةديرج يف

 .ةرايزلا ءاهتنا ليبق ايتسفزالا ف يه امك اهرشن

 ىلا ًادانتسا كلذ نويقرشلا نويناملالا رسفيو
 تاقالع ىلاو :ةهج نم يتايفوسلا فقوملا تايثيح
 يتايفوسلا داحتالا نيب ةمئاقلا ةيديلقتلا فلاحتلا

 نا يف نويسايسلا نوللحملا ىري كلذك .مهئيبو
 خيراتلا بجشم ىلع ةدناملالا ةمالا ليقتسم قيلعت

 ينعي امنا فوشتابروغ لوق بسح ماع ةئام ةدملو
 تاروطتلل ةحوتفم ةيبوروالاو ةيناملالا بابلا ءاقبا
 .ةقحاللا تالامتحالاو

 يناملآلا ةلودلا سيئر نا ف فارتعالا نم دبالو
 ليج ةياذال ةيئانثتسا ةسساسحو اصاخ ادهج لذب

 .ةيتايفوسلا  ةيناملالا تاقالعلا يف ديلجلا
 فوشتابروغ عم ةضيفتسم تاثحابم ىرجأ دقل

 نيلمركلا ناديمو وكسوم ةنيدم رازو .وكيمورغو
 .كسرديسوفون ةيعانصلا ةنيدملاو دارغنشلو

 يتايفوسلا يدنجلا بصن ىلع روهز ليلكأ عضوو
 ةيتايفوس ةيحض نويلم نيرشعلل اديلخت لوهجملا

 ًاينويزفلت ًاراوح رضحو .ةيناثلا ةيملاعلا برحلا ُِق

 نايشلاو تاياشلا نم ددع عم ارخو احوتفم

 ةموكحلا بلط مالتسا ليق امك .تايفوسلا

 نم مهمظعم برح مرجم ١5 اهميلستب ةيتايفوسلا
 ايناملا يف ايلاح نوشيعيو ةيتايفوس لوصاأ
 ودببد امك نكي مل كلذ لك . باقع نود .ةيداحتالا

 ةقثلا فعضف .تاقالعلا ف ديدح لصف ءدبل ًايفاك
 دقو ؛هدشا ىلع لاز ام ةيناملالا اياونلاب ةيتايفوسلا

 برقملا راشتسملا كلشتيت تسروه تاحيرصت تءاج
 ةيعسوتلاو ةيناودعلا لوح لوك تومليه نم
 ,ةرايزلا مايا لالخ ةيتايفوسلا ةسايسلا يف ةموعزملا

 ةدش نم ديزتلو ةيفاضا مودغي وكسوم ءامس دنلتل

 ًاددجم ناهذالا ىلا ديعتلو .ةيقرشلا حايرلا بوده

 نيب لوك يحيسملا رايشتسملا اهدقع يتلا ةنراقملا

 ليبق رلبوغ رلته ةياعد ريزو نيبو فوشنايروغ
 .نطنشاول ةريخالا هترابز

 يتلا نيمطتلاو ةئدهتلا ةلواحم نم مغرلا ىلعو
 ناشب رشنيغ ةيناملالا ةيجراخلا ريزو اهيلا اجل
 «نوب يف هرغ نيح ىلعو ةأجف ججاآت يذلا بابضلا

 تاثحايم تايباجيا ةلمرف كش نود فدهتسا يذلاو

 نم ادب فوشتابروغ دجي مل ,وكسوم يف ركستياف
 اهتايقافتاب نوب مارتلا تابث» يف هكوكش نع ريبعتلا
 ناك امنيبو .يتايفوسلا داحتالا عم ةدوقعملا
 ضعي ةلازإ يف ىساسحلا هرود 0 رسكستراف

 تناك :؛ :يناملالا يتايفوسلا مهافخلا ةنرعغ ماما ماغلالا

 نيصلا ىلا ةرابز برغا ىف لوك راشتسملا ةرئاط

 .اجمانربو اتيقوت

 1 _اذما/ زومت 5١5 _ ٠١ ددعلا  ةييرغلا ةعيلطلا



 ةحوتفم قشمد ىلا قيرطلا

 .قرشلا نم داشلا ةيداب اهقوطت امك .ةيبرغلاو 1

 ١ قشمد يف اهريقس نطنشاو تعدتسا نيح ةورذلا |

0 

2 

 اهيلا تفيضا ,ةيعيبطلا تابقعلا هذه نكلو
 كفر وبس داصنقاف .ةريخالا تاونسلا يف ىرخا تابقع

 نائيل ىلا اهشويج لاخدا ةطروو .رمنسم روهدت يف
 ناريا عم اهقلاحتو .ةقهرم ءابغا ابهيلع:ضرفت
 حتفتت تأدب كلذ لكل اهلعلو .اهطيحم نع اهلزعي
 .ةدحتملا تانالولا اميسسال ؛برغلا ىلع

 يف نطتشاو ريفس .زرتلوو نونرف راط مايا ذنم
 .ديسأ ظفاح ىلا عمتحاو .قشمد ىلا :ةدحتملا ممالا

 ارمثمو ًاديقم انؤاقل ناك دقل» : عامتجالا دعب حرصو
 | ررتلوو نونرف نا داقتعالا ىلا وعدي امم .ءايبحو
 غلب :نيدلبلا نيب ريبك فالخ دعب اريبك ازاجنا ققح

 يف ةيروس طروت نع نالعالا دعب نوتلفيا مايلو
 لوقي كلذ عم .ندنل يف لاعلا ةرئاط ريجفت ةلواحم

 / نم» يلبك نوح ناثبل يف ةدحتملا تايالولا ريفس

 نطتشاو نيب براقت نع ثدحتن نا هناوآأل قياسلا
 تعجش قشمد يف نوئرف تاثداحم نا ريغ «قشمدو
 .راوحلا باويا حتف يف يضملا ىلع نطنشاو

 ىلع ةدحتملا تايالولا عيجشت يف داز امم لعلو
 .قشمد نع تردص يتلا ةراشالا ,ًاديعب باهذلا
 | برغلا هردتعب يذلا لاصن وبا بتاكم تقلغا امدنع

 ,ةيباهرا تادلمع ةدع نع الوؤبسم
 . تادب اهفحصو قشمد ويدار نا كلذ ىلا فضا

 ! ناكو :نانبل ىف .ث .ب .آ1 لسارم سالغ زلراشت فطخ , دعب ةصاخ .نئاهرلا فاطتخاو باهرالا دقتنت ,
 | هنا هيف سالغ نلعي ويديف طيرش اوثب هوفطتخم
 ع ىلا ةدكرتمالا ةرادالا تعراسف : أ يا يسلل ليمع

 .ةينمالا ةيكريمالا ةزهجالاب سالغل ةقالع ةبا يفن .
 , هيف رشتنب تقو ىف .سالغ فطخ دسأ جعزا دقل
 طاع ل ل و ةيننرغلا توربب يف ىروس يدنج ٠

 |, ظفاح تراحيب ناو .سليبارطو نانبل لاشمُشث يدنج
 ١ همادطصا يدكب ةندرغلا توريد ُْق باشرألا دسلا

 ١ دض فلح يف اهعم طدترب ىتلا ناردال نيلاوملا حيعزب

 .قارعلا

 فطتخا املو .نيرخا نئاهر فاطتخا مدعب دعو

 مدطصاو .بضغلا دشا ناعنك بضغ سالغ !

 ا دب

 هللا بزحل ةقالع ةبا ىفن يذلا هللا لضف خيشلاب
 | || ةيحايكلا ليخدي نأ ناصتك ءاسثو .فاطتخالاب

 .اهيف نوزجتحم نئاهرلا نا دقتعي يتلا .ةيبونجلا فصولا بسك - ىعادتعالاب رثا يجدروغ ةيضق 1
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 | ةعبرا زجتحي يذلا هتلا بزح ذوفن صيلقت ناعتك
 | هتلا لضف ناو ,نييكريما ةعست مهنيب ةنيهر نيرشعو

 ؛ ًايدحت نورق لالخ .قشمد ىلا قيرطلا تناك
 ١ ضيبالا رحبلا نع اهلصفت ذإ ؛ةراجت لكل

 | ةيقرشلا نانبل لابح اتلسلس طسوتملا

 ام لمعي دسأ ظفاح نا دقتعي يبرغ يسامولبد

 | لصتي ام لك يف ةيروس نع ةهبش ةيأآ داعبال هعسو
 ' ١ ماما قيرطلا حتف يف ابغار ناك اذإ هنكلو .نئاهرلاب

 ! ناكما نع نارهطو سيراب يف تددرت يتلا تاعاشالاو ؟ نا هيلع بعصلا نم ناف .برغلا عم ةيعيبط تاقالع
 ١ دلو ىلع : لاق نيح :ةيضقلل ةيبح ,ةيوست»

 ؛ رصق يف كولوب يضاقلا ةوعدل بيجتسي نا يجدروغ
 يذلا طفنلا ىلا ةجاحب هنال :ناريا عم هتاقالع عطقي
 .رالود نويلب نم رثكا ناريأل هئيد نآلو .هب هدعاسنت
 ليمري نويلم نيرشعو ةنسب هدوزنت نارهط نا امك
 ١19/05. ننم ماخلا طفنلا نم

 هتقالع نيب نزاوت قلخ لواحي دسأ ظفاحو
 / دوزملا وكسومف .يتايفوسلا طغضلاو نارياب
 رالود تانويلب ةينامث هيلع اهلو .حالسلاب يسيئرلا
 هذه لك نا ىرت تتاب وكسوم نا امك .ةحلسا نمث

 , قشمد ةسادس دقتنت اهئاف .اهنودد ةلودج تداعا
 .ةيداصتقالا

 نآلا حوارتي ةيبعصلا ةلمعلا نم ةيروس ديصر
 يفكت ال يهو .رالود نويلم نيسمخو ةئامو ةثام نيد
 عارش ةيروس ىلعو .دحاو ع ويبسا تادراو ةيطغنتل

 ىلع ةظفاحمللو .زرالاو ركسلاو :طفنلاو .زاغلا

 ١ نئكلو .هتايلآ ثلث الا شيجلا مدختسي ال نيزنملا
 ةجحب ةراحتلاو داصتقالا ىريزو دسآأ ظفاح لزع

 روطي نا هيلع بعصلا نم ناف .نارصقم امهنا

 ١ برغلا ىلع هحاتفنا نوكي دقو .يداصتقالا هعضو
 .راهنملا يداصتقالا عضولا اذه نيسحتل ةليسو

 هدالب مكحي دسآ ظفاحو ًاماع رشع ةينامث ذنم
 .ةيبلق ةبونب بيضا نئلو .ةصاخلا هتاباسح قفو
 يلختلا يف بغار هنا هيلع ودبي ال هئاف :يزكسلابو

 ١ نيب نازوت ىلع ظافحلا .نآلا ىتح .لواحيو

 ! ءاشناب امير .يتايفوسلا داختالاو نارياب هتقالع
 .ةدحتملا تانالولا عص ةصاخو .برغلا عم تاقالع

 ةيروس نيب ناك : يبرغ يسامولبد لوقي
 نالواحي نيفرطلا نا ودبيو .ٍداو ةدحتملا تايالولاو

 | نأ ىف بغار دسأ ظفاح نا ريغ .هتمق ىلا دوعضلا '
 ١ ةلواحم لبق ةمقلا هذه عافترا ىدم نم نقيتب |

 ١ةرخال /ا/

 | ىلا ناريا هتهجو يذلا ماهتالا نا ودبي
 || عقوتملا درلا وه نارهط يف يسنرفلا لصنقلا

 | نم يسرفلا ةيروهمجلا سيئر فقؤوم ىلع

 : ذحأو , فدنج يف يناربالا يساموليدلا ىلغ  يناربالا

 . كنم ؛ ادح ةهيريسبب قئاثو

 | تانهكتلا لك نارتيم سيئرلا عطق دقل

 .لدعلا

 ىلع جيلخلا يف يناريالا موجهلا نم نيموي دعب
 ١ تاقالعلا تبرتقا ,سفناد لمق» ةيسنرفلا ةنيفسلا

 تاطلسلا دحا ملن ملو .ةعيطقلا دح نم اريثك
 نا انل سيلا مث .مزاحلا اهفقوم ىلع ةيسنرفلا

 " اهقيبطت ىدمو .تاقالعلا كلت ىوتسم نع لءاستن

 / قاروا اهيف تبعل يتلا ,ةيامغتسالا, ةبعل يف ؛
 :.1985 راذا ذنم .اهقوفو ةلواطلا تحت ,؛عيبطتلا»
 ١ لخاد ضراعت نم هتمعز ام لالغتسا ناريا تلواح
 , اهرذع ةيسنرفلا ةيسامولبدلل لعلو .يسنرفلا مكحلا
 ناكما نم ةعانق ىلع نوكت دقو .ةيعللا ةسرامم يف

 هيف صرحت يذلا تقولا ىف :نارهط عم تاقالع مايق

 ةيروهمجلا نكلو .دادغب عم ةريمملا اهتاقالع ىلع
 '؛ برحلا يفف .ةلداعملا هذه مهف عيطتست ال ةيمالسالا
 * تاوئس ينامت ذنم قارعلا دض اهضوخ 3 يتلا
 | د قاروالا لك بعلت نا اهقح نم نا دقتعت ءابيرقت
 .حالبسلاب هنودوزب نمو اهودع ءاقدصا

 * عارذلا نكلو .بير نود .سيراب حضرت نل

 + نم اليقتسم هسكحت نا نكمي ام ءاوتحا عيطتست

 نا نود اذه .ةيسامولبدلا باصعالا برح يف .راثأ
  7ابا ١ ! نييسترفلا نئاهرلا ةلأسم ىسنن
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 | سيراب نم ىرعض هرب ام
 «,ةنحايتفالا»

 دهبشم ٠ داشتلا سيئر يريح نيسح ناك نيح لب

 1 يسنرفلا سمئئرلا بناج ىلا ددعقم نم

 ا «ءكارببش كاج ةرازولا سسئرو ٠ «:ناركتس ا

 سمخ ةريسم ًامتح ركذتب ناك .ءيركسعلا ضرملا |

 ناريزح 7 يف انيماجن ىلا هتدوعب اديت .تاونس
 أ 1

 ٌ كراعم ةتللخت ماد عارص نم تاوئس سمخ

 سمخ .نطولا ضرا لماُك ةداعتسا لجأ نم .ةنحاط '

 1١| سيرا خم عباضإلا نفع تلقح نم تاون
 نكلو :داشتل ةيسنرفلا ةدعاسملا رمتستس | 0

 رارمتسالا ةريخالا ةظحللا يف :عيطتست ال دق سيراب
 اهءاقلح طغض تحت ,ةيداشتلا  ةيبيللا ةبعللا يف
 .نيدقيرفالا ُ

 لمها .ضرالا ىلع يريح نيسح رصتنا نيح
 سيراب اهيلع تنهار يتلا ثلاثثلا لجرلا ةيرظن

 هي

 تو تح وخمس

 - ملون نيرترتات مانحاتات 3

 هتلحر نا ؤدبيو .سلبارط عم ةيوست ىلا ةحماطلا
 اناك ىفاذقلا ىلع هراصتنا وا .ةدحتملا تايالولا ىلا

 .هنم زنيمتم يسنرف فقوم ذاختال نيبيرورض
 ىلع .اسنرف يف لبقتسي نا يف هبلط ىلا ةباجتساللو
 يف ؛:ءاطسولا» ةقرافالا لودلا ءاسؤر ىوتسم
 : .ةيداشتلا ةيضقلا

 نمف .هلوقي ام يداشتلا سيئرلا ىدل نا عقاولا

 يف ةيقيرفالا ةمقلا دقع باوبا ىلع وهو هلغاشم

 نم يسنرفلا فقوملا ةقيقح فرعب نا ءايابا سيدا

 نكلو .ايبيدل نم وزوا طيرش ةداعتسا ىف هتيغر
 ربع ةلضعملا هذه لح لضفت لاقي ام يف .اسئنرف

 كرحتي اشماه» يقبت نا ىلع .ةيسامولبدلا ةينقالا

 اطبرش قزوا اربتعم :ىفاذقلا درقعلا هلالخ نم

 هب بحرت ال فقوملا اذه .هدالب نمال ايرورض
 .انيماجن

 رارمتسا : ىربح نيسح قلقي رخآ عوضوم
 ذنم تآطابت دقو .ةيركسعلا ةبسنرفلا ةدعاسملا

 اهتمهم ردتعت سيراب نأكو .مود يداو ةداعنتسا

 حلب يربح نكلو .راصتنالا اذه قيقحت ذنم ةيهتنم

 امك . هتهباجم لئاسو ىلعو .يبدللا ديدهتلا ىلع امئاد

 عفد نع اوعطقنا لامشلا تاعطاقم ناكس نا

 .يندم معد ىلا ةحاح ف ناك كلذل :برحلا ةيبرض

 يف ةرطيسلا ميلطتسمل .ةينازدملا ديعص ىلع ةصاخ

 .نيحماطلا ىلع قيرطلا عطقو .هدالب
 فرعب نا هينعي ؛ىداشتلا سيئرلا .راصتخاي

 روما ةمثف . اليقتسم ةيسنرفلا ةساسسلا ةقيقح

 ققحملو .اهتنحم نم هدالبب جرخيل هرظتنت ةريثك

 عم تاقالعلا رارمتسا ىلع لوعي كلذلو .اهندحو

 .انيماجنو سيراب نيب ةلدابتملا ةقثلاو اسنرف

  1مامرة١

 ورافنفلا

 : عيلخلا بره
 زوو ةكرش ىلع ءابنن

 بزرض قارعلاو ناربا تأدب نيح:ع ١ ددم

 رخاوبلا ددع غلب .جملخلا ِق تأاقانلا

 ةيشسامتث ةلومح ةردق تردهو .”6 5 اباحضلا

 رخاويلا ةلومح ثلث يزاوي ام يأ نط نييالم

 ةيناثلا ةدملاعلا برحلا ىف تدقف يذلا ةيراجتلا

 نع تامولعملا عمجب فلكملا زوول هيجور لوقي
 اسمخ نا :زديول ةكرش باسحل ةئرخنلا تاكنلا

 مقرلاو .حاعلا اذه علطم ذنم تيدضا هركاب نيتسو

 ,رخاوبلا ىلع تامحهلا ددع فعاضت ١9/5 ذنم

 تاكرش رئاسخ تزواحتو .اهنم نامثو ةثام تددصآف

 | يف ةزجتحم ةرخاب نوعستو ثالث كلذ ىلا فاضت

 | يف اهنع نوعيَسو سمخ»١157 كيرخ ذنم جدلخلا
 ١ .ريبزلا روخ يف عستو رصق مأ ف عستو .برعلا طش

 ماغلالا بسسبي اهعقاؤم ةرداغم عيطتسمن الو 7

 .اهتسارح ةرجاو .اهباحصال تاضيوعت عفدت
 رخاوبلا نيب لوالا «رفناد ليف» ةنيفس تسيل

 نوناك /١ يفف .ةعبارلا اهنا . ت تفصق ينلا ةسسنرفلا

 تينب يتلا :نايناترا د ةلقانلا تيبصا 5 يناثلا

 ةلقاثنلا تيسضصا 5 راذا ىفو ١915 ٠ ماع

 .كابسسيرب تببضا ناسين نم سداسلا يفو . نومويش

 ١ اهتفصق دقو .7“19/8 لولدا قف ةيناث تبيصا مث

 .ةيناريا رتب وكوليه تارئاط ًاعيمج

 تسيلو .بير نود اريثك نيماتلا ةميق تداز دقل
 ١ رعس ددحبي امناو .ةددحم ةريغست زديول ىدل

 | قرش ةرخابلا ترحبا اذاف ,ةلحرلا بسح نيمأتلا
 ةرخاملا رعس ىلا نيمآتلا ةبستن تناك زمره

 ١ ردنب ىلا ترحبا اذإو ./" ,يلامجالا اهتالوقنمو |

 مويلا نولوقي رخاوبلا باحصا مظعم |
 .«كانه ىلا رفسلا قف دحال !

 ' كيشب .كننعمل ا فارطالا عم ؛تايوتسملا ءيمج ىلع .

 عل

 لاح ةيا ىلع ./7 ىلا ةبسنلا تعفترا .ًالثم سابع

 ةميغو لا
 ١ ةبمؤلا ماب خ١

 | ةيبوروالا ةعومجلا
 قيد ىلع فعن

 نا دعب .ديدج نم ةحوتفم قشمد قيرط
 | رمتؤم ذختاف .لاضن وبا بتاكم تقلغا
 | ىف هلامعا ىهتا يذلا ةيبوروالا ةعومجملا

 يتلا تابوقعلا عفرب ارارق (رومت )١7 نغاهتبوك
 , يناثلا نيرشت ذنم ةيروس ىلع اهتضرف تناك
 1 ةرئاط دسح ةنلدعلا ُِق اهطروتب اه.داهنا رثإ ,1 5

 ماما بابلا حتف اذكهو .ندنل راطم يف .لاعلا

 نا .رشع انثالا ررق» : تايوتسملا عفرا ىلع تالاصتا
 ,تالاصتالا .ًايدرف وا :ةسائرلا بتكم ربع اوعباتي

  يبرعلا عارصلل مئاد لماش لداع لح داجبا

 ا 1 قيقا ةيضقلا كلذ يف امب ٠ يليئارسالا
 ١ ءيشلا ضعب نيرذح اولاز ام رشع ينثالا نا ىلع

 ' رثأ نم ررحتي مل يذلا ,يناطيربلا فقوملا ةجينن
 عيب ىلع رظحلا عفري مل كلذل .لاغلا دض ةيلمعلا
 | نييسامولبدلا ىلع ةددشملا ةباقرلا الو :ةحلسالا
 | نمو .ةيروسلا ناريطلا ةكرش يفظومو نييروسلا
 ١  كرامنادلا ةبجراخ ريزو هنلعا ام ىف رذحلا انه

 تقولا يف يقتلآس» : لاق دقف- ةيلاحلا ةرودلا سيئر
 | يتين ف سيل. فاضا مث .«يروسلا يليمز بسانملا
 0 كن امتادلا ةرانزل 0 دقو .قشمد ىلا بهذا نا

 | دقع ىلع ةيبوروالا ةعومجملا تقفاو ةيناث ةهج نم
 / ةيروس ةمهاسم يلع تدكاو ىلود مالس رمتؤم :

 اكمال ما .كلذ ىف ةلاعغلا

 ٠ نزومت ؟ ١1 نفر 005-2 ردعلا  ةيبرعلا ةعبلطلا



 .هتاقباسك حرطب ,عباسلا هاتكنالا

 نويدلا مكارت

 تامزإلا نم امهردغو بهنلا رارمتساو

 اهرواجت نكمي )
 ةيداصتقالا تاقالعلا سنرت ةداغاسالا

 ةقلختملاو ةيلامسأرلا زادلبلا ند

 ١ ةارغأل زومت 5١5 - ٠١ ددعلا  ةيبرعلا ةعيلطلا- 5

 هك سوسو وصدسوسو س77

 ثلاثلا ملاعلا اباضن
 «دعلا نقلا اقف

 رهشلا ةياهت ىتخ مايالا هذه يف د دقعب كني

 ةراجتلل ةدحتملا ممالا رمتؤم» .يىلاحلا

 هتيمست ىلع حلطصا يذلا ؛ةيمنتلاو . .'|
 ةلسلس نمض عيباسلا دعيو ..نلاثكنالاب»

 ةدحاو ةرم) ةيرود ةفصب دقعن ينلا تاعامتجالا
 .(تاوئس عبرا لك

 ,.15515 ماع فينج يف دقع دق لوالا رمتؤملا ناكو
 ىليشت يف ثلاثلاو ٠ ,1957/ ماع يهلدوين يف يناثلاو
 ,9١ا/5 ماع ييوريد ِق عيارلاو ٠ ,ءا9١ا/" ماع
 يف سرداسلاو . ١ةمل١ ماع نيبيليفلا ف سماخلاو
 ةامسملا ةيلاحلا ةرودلا اريخآو . *١5/7 حاع دارغفلب
 .«عيابسلا داتكن الاب

 دق رمتؤملا اذه دقع ةركف نا ركذلاب ريدجلا
 ملاعلاب ةامسملا) ةفلختملا نادلبلا نم تقثبنا
 ىلع لوصحلا لحأ نم اهعارص ءانثا (ثلاثلا
 يتبقح يف .ينداصتقالاو يسايسلا لالقتسالا
 ةرهاقلا رمتؤمب تجوُت دقو . تانيتسلاو تانيسمخلا
 نالسعا» يمس ام هيف نلعا يذلا 1977 ماع يف
 تناكو .تارمتؤملا كلتل ساسالا ناكف .:ذرهاقلا

 رواحملا يه يماتخلا هنايب يف ةيسيئرلا طاقنلا

 نبد راوحلا راطا يف ةماعلا بلاطملل ةسسئرلا

 يل ود يداصتقا ماظن ةماقأل بودحلاو لامشلا

 غ0
 ةارملا هرايتعاب رمتؤملا اذه ةيمها يتأت انه نم

 ىلع ثلاثلا ملاعلا نزوو لقث اهيلع سكعني يتلا
 ناف رخا ىنعميو .ةيلودلا تاضوافملا دنعص

 ,فعضلا وا ةوقلا ىدم انل حضوت ام ًايلاغ هحئاتن

 ضوافتلا ديعص ىلع ثلاثلا ملاعلا هيلا لصو يذلا

 .يلودلا

 0و هدا دج هع اا

 ارظن ةصاخ ةيفشا ىلاحلا 1 قوتك 1

 يل ودلا داصتقالا يف ةدئاسلا فورظلاو عاضوالل

 ةيراجتلا تاقالعلا يف روهدتلا ديعص ىلعو .ءلكك

 مهالاو .صاخ لكشي ماظنلا ْق ةلعافلا فارطالا نيد

 تانداصتقالا لخاد ةمزالا رارمتسا كاذو اذه نم

 نا .رخآ دعب ًاموي دكأتي يتلا .ةمدقتملا ةيلامسأرلا
 ىدم ىلع ديعبي دح ىلا فقوتي فوس اهنم جورخلا
 يف ةفلختملا نادلبلا عم تاقالعلا ببترت ةداعا

 .لدقتسملا

 ةيلوالا ةرجنلا نرخ
 كلت رمتؤملا ىلع ةضورعملا تالكشملا ىلوأو

 عوضوملا وهو ؛ةيلودلا ةراجتلا عاضوأب» ةصاخلا
 ,مامتهالا نم مظعالا بناجلا ىلع دوحتسي يدذلا

 ةيادب ذنم رؤهدتي ةيلودلا ةراجتلا ومن نا ةصاخ
 ةبيسنب 14/4 ماغ ىف طبيه دقو .نآلا ىتح تانينامثلا
 رمتؤملا دقع يتأيو .14417 ماغ هيلع ناك امع 0
 عارصلا ةدح هيف تدادزا ىذلا تقولا يف اضندا

 نيد ةمدقتملا ةيلاسسأرلا نادلبلا نيب يراجتلا

 فدهب تاءارجا نم اهبقعا امو .ضعبلا اهضعب
 .ةدح ىلع فرط لك تارداص زيزعتو ةبامح

 نادلبلا تارداص نا ىلا ةراشالا ردجت انهو
 يلاوحب ةرتفلا لالخ تمن دق ةمدقتملا ةيلامسأرلا
 تارداص اما 1١1/. ىيلاوحب اهتادراو تمن امنيب 64
 ظوحلم روطت وهو) /8 ب تمنف ةفلختملا نادلبلا
 ١/ ةينسب ىوس منت مل ذإ هقيس يذلا ماعلا نع
 اذه ناك ةفلختملا نادلبلا ةعومجم لخادو .(طقف
 تمن) طفنلل ةردصملا ريغ نادلبلا حلاص يف ومنلا

 51 0 ا 0



 وغلا ديم الذب ةراجتلا ثلاثلا ا

 نادلبلا تارداص منت مل نيح يف :1؟ ب اهتارذاص

 عجري كلذو (ًابيرقت /* نم رثكاي طفنلل ةردصملا

 نم ًايلاح ةيطفنلا قوسلا هدهشت ام ىلا اساسا
 .ةرقتسم ريغ عاضوأو روهدد

 نيب يراجتلا ناؤزيملا ومن انعبتت ام اذإو

 ةيبوروالا قوسلاو ةيكريمالا ةدحتملا تايالولا
 ذنم ًاضئاف ققحي هنا روفلا ىلع ظحالن .ةكرتشملا
 .1485 ماع يف غلي) ةيناثلا حلاصل ةدع تاونس
 كنرف 5.94 - ةدحولا) وكنا ةدحو رايلمعم 4
 ,١١ يلاوح 1985 ماع يف غلب دق ناكو (يسنرف

 .(طقف ةريشع ةيبوروالا نادلبلا تناك) وكيا رايلم
 تايالولا نيب يراجتلا ضئافلا نع الضف اذه
 .ًاضيا ةيناثلا حلاصل نابايلاو ةدحتملا

 فقوم يف اهسفن ةدحتملا تايالولا تدجو انه نمو
 عافترا نايسحلاب ذخا اذإزو ةصاخ .هيلع دسحت ال
 يجراحلا ملاعلل اهبلع ةقحتسملا ضورقلا مجح

 ضرفي يذلا رمالا .رالود رايلم ١7١ تزواجت يتلا

 صيلقت ىلع لمعلاو يراجتلا اهنازيم نيسحت اهيلع
 .كلذ نكما املك .ضئافلا قيقحتو لب .ةيف زجعلا

 ةرئادلا ةيراجتلا برحلا نلعت نا يعيبطلا نم ناكف
 اهفادها نع ةيكريمالا ةموكحلا ىضاغتت ناو .نآلا
 نم ةيلودلا ةراجتلا ريرحتب» ةضاخلاو ةنلعملا

 اهب ىرخالا فارطالا تبلاط املاط يتلا ..دويقلا
 تاءارحألاو دوبقلا تناكف .ةفلختملا نادلنلا ةصاخ

 .ةدرحلا هذه دضض

 موهفملا لشف ىلع لبلد ريخ برحلا دذه يف نا

 قوسلا ةءافكب ناميالاو ةراجتلا ةيرحل يكيسالكلا
 ىلع دراوملل لثمالا عيزوتلا ثادحا ىلع هتردقو
 ام وهو ,ةسسفانتلا راعسالاو ةييسنلا ايازملا ساسآ
 فدهل الا غضوت مل تاءارجالا هذه لك نا دكؤب

 مث 151 وترا نع 55

 .«فلختملا ملاعلا» بهن ليهست وه دحاو

 ةدوعملا نم 1 دي ةرجنلا
 ْف رايهنالا اذه نا وه .ردصلا اذه يف انمهي ام

 نوؤش يف لخدتلا نم ديزملا ىلا ىدا دق مئاقلا ماظنلا
 تاسايسلا نيب يديلقتلا زيدمتلا مطحتف .دالبلا

 ,(ةيجراخلاو ةيلخادلا) ام دلب ف ةيداصتقالا
 تاسايسلا شقانت نا تاموكحلا ىلع حيبصاو

 ةفاك ضرفو .نييراجتلا اهئاكرش عم ةيلخادلا
 ىلع» ريبادتلا نيب الثم قرف الق .اهيلع طورشلا
 ةيلخادلا ريبادتلاو ؛اهريغو كرامجلا لثم ؛دودحلا
 .تاناعالاو معدلاك

 ىلع عاضوالا هذه سكعنت نا يعيبطلا نمو

 ةيعبتلا طياورل ةيساسا ةجيتنك ,ةفلختملا نادلبلا
 دق نادلدلا نم ةعومحملا دادش تئاكو .ةدئاسلا

 رييغت ىلع لمعلا ةرورضب ًاراركتو ًارارم تبلاط
 ةيغب :يلاحلا يلودلا لمعلا ميسقت ماظن ليدعتو

 رامث عيزوت يف ًاديشرتو ةلادع رثكا لمع ميسقت
 ةيعانصلا نادلبلا قاوسا حتف قيرط نع .ةيمنتلا
 ,ةيكرمج تازايتما اهحنمو اهتاجتنم ماما ةمدقتملا
 تاجتنمل ةبسنلاب لثملاب ةلماعملا اهتبلاطم نود
 ىلع لمعلاو .ةمدقتملا ةيلامسنرلا نادلبلا علسو
 اهراشتنا ليهستو ايجولونكتلا لقن تابقع ةلازإ
 الدب ةراجتلا» راعش تعفر انه نمو .ةلوقعم طورشب
 .«ةنوعملا نم

 ةئقح لالخ نادلنلا هذه لاضن نا كشالو
 ناهتسبي ال تاحاجخن قيقحت ىلا ىدا دق ؛تانيغبسلا

 اهلوصح ةصاخ ةفصبو .اهتلآض نم مغرلا ىلع .اهب
 ليلقتب ؛ةمدقتملا ةيلامسآرلا نادلبلا نم دهعت ىلع
 رحاوح ةماقا نع عانتمالاو .ةيراجتلا زحاوحلا

 اهحاجن دعب اهيلع تلصح يتلا ابازملا يهو .ةديدج

 تاجلا ةمظنا ىلا ؛عبارلا ءزجلا» ةفاضا يف

 ,(ةراجتلاو ةيكرمجلا تاقيرعتلل ةماعلا ةيقاقتالا)

 يراجتلا ماظنلا مدقي نا ةرورض ىلع صني يذلا
 الضف اذه .ةيمانلا نا دلبلل ةيليضفت ةلماعم ىملاعلا
 ةمظنم ءاشناب اهبلطم قيقحت يف اهحاجن نع
 ماع ف من ام وهو .ةيعانصلا ةيمنتلا ف ةصصختم

 ةيمنتلل تددحتملا حمألا ةمظحم سسساآت دنع ١4 راب

 اباضقلا ةفاك لازت ام نكلو .:ودسشوبلا١ ةيعانصلا

 نيفرطلا نيب نيديدش لدجو فالخ لحم ىرخالا
 يهو) ةيلودلا ةراجتلا طورشب» قلعتي اميف ةصاخ
 تارداصلا راعسا طسوتم نيد ةقالعلا نع ئرابع
 لدعملا اذه نا ظحالن انهو . (دليلا سفنل تادراولاو
 :تانينامثلا ةبقح لالخ ىتح .رمتسم روهدت يف
 يف هنكلو .نيقباسلا نيماعلا يف 75,١ ةبسنب طبهف
 ينعي رشؤملا اذهو) .طقف // ٠ , ةبسنب يضاملا ماعلا
 ةيذغت نم ديرمو فلختملا ملاعلا بهن نارمتسا
 لب .مدقتملا يىلامسأرلا خلاعلا لخاد مكارتلا ةيلمع

 طئاورو لاكشأ جاتنا ةداعإو جاتنا رارمتساو

 .(ةيعبتلا
 ةدلؤإلا داوملاو نومالا

 رمتؤملا ىلع ةحورطملا ىرخالا ةلكشملا ينآت انهو

 زواجتت يذلا ,.صوصخلا هجو ىلع فلختملا ملاعلل
 ىلامجا نم ةثاملا ىف نيسمخح نم رثكا اهنم هتارداص

 يف نادليلا هزه مظعم هيلع دمتعتو «تارداصلا

 .ةيساسالا اهتاجايتحا ىلع لوصحلا
 راعسا ىف طوبهلا رارمتسا ىلع تارشؤملا انلدتو

 اهطوبهل يونسلا طسوتملا غليف .تاجتنملا هذه

 تديازت مث ١١/, يىلاوح ١/  ١584 ةرتفلا لالخ
 و 1988 يماع لالخ 9١/ نم رثكا ىلا كلذ دعب
185 . 

 ىف دقع يذلا) «عبارلا داتكتالا» نا ركذلاب ريدجو

 ءاسشنا ةركف حرققا دق ناك 19175 ماع يبوريت

 ,(ةيلوالا علسلا راعسا تيبثتل كرتشم قودنص
 ةيساسا ةعلس ةرشع ينامث يلاوح مض دق ناكو
 قاوسالا يف اهراعسا ميعدت ىلع لمعلا ةيغب
 .ةيلودلا

 نادلبو ةيكريمالا ةدحتملا تايالولا لازت ام نكلو
 (اسنرف ءانثتساب) ةكرتشملا ةيبوروالا قوسلا
 ينعي كلذ نا ةجحب ًامامت عورشملا اذه ضراعت

 ةيلودلا ةراجتلا قاوسا لمع تايلآ يف لخدتلا
 يداصتقالا لماعتلا ةيرح ماما ةبقع لكشب يلاتلابو

 ! ىل ودلا

 رمتؤملا لامعا لودج ىف ةريخالا ةيضقلا ىقبتو
 يتلا .:ثلاثلا ملاعلا نويدب» ةصاخلا يهو
 تارمتؤملا عيمج يف ًايسانسا ادنب لثمت تحصا

 تاسساكعنا نم اهل امل ارظن ةيئانثلا اهيف امي ةيلؤدلا

 مهالاو - ةنيدملا نادلبلا تايداصتقا ىلع تاربثاتو

 .ًايلاح دئاسلا يداصتقالا ماظنلا راسم لمجم ىلع
 نا وه ,ددضصلا اذه ىف هئلا ةرايشالا انمهن امو

 ةرورضلاب بلطتي امو ةيلودلا ةراجتلا ماظن حالصا
 يلاتلابو ةفلختملا نادلبلا تارداص راعسا ليدعت نم
 كشالب سكعنتس .يراجتلا لدابتلا لدعم نيسحت
 اهيلع قحتسملا ءافو يف ةنيدملا نادلبلا ةيناكما ىلع
 .نويدلا ىذهل دئاوفو طاسقا نم

 ةيلامسأرلا نادلبلا نا. انل حضتبي قيسامم

 حالصالا ثادحال ام ًاموي فدهت نل ةمدقتنتملا

 انه نمو .ةفلختملا لودلا هدشنت يذلا يداصتقالا

 ةاواسملا ىلع مئاقلا نواعتلل ةركف ةيأب بحرن ال يهف
 يف ةياهنلا يف بغرت اهنآل .فارطالا عيمج نيب
 دكؤد ام وهو نادلبلا هذه بهنو فازنتسا رارمتسا
 نادلبلل ساسالاو يسيئرلا جرخملا نا ديدج نم انل
 ,دوهجلا ليتكت ربع الا ىتأتي نل ًامومع ةفلختملا
 نم ةبسانملاو ةمئالملا طورشلا عضو ةيغب اهفيثكتو
 ملاعلا عم اهلماعتل ةمظنملاو .نادلبلا هذه بناج
 اياضقب قلعتي اميف ةصاخ) مدقتملا يلامسارلا
 ايجولونكتلا لقن تالكشمو ةيلودلا ةراجتلا
 ربع الا يتاتي نل وهو (حلا ...ةينويدملاو ةلامعلاو
 دوهجلا فيثكتو ,سفنلا ىلع يعامجلا دامتعالا
 ةليفكلا ةيملعلاو ةيلمعلا لولحلا عضو ةيغب
 يف رارمتسالا نم سأب الو .ةيمنتلا هذه ثادحاب
 نكمي ام ىلع لوصحلل ةيلودلا ريانملا ربع لاضحلا
 ,رخآلا معدي اهنم لكف :تابستكم نم هيلع لوصحلا
 .ثلاثلا ملاعلا نزوو لقث نم يوقيو

 يلابجلا حاتفلا دبع

 مم _ة/ا/ زومت 5١5 5١ ددعلا ةيبرعلا ةعيلظلا
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 اق ةنودهصلا ةعسوتلا فادهالاو ةيناذلا دراولا نيقرادتلا يقباتط -
 لضتملاو فاعلا ةلتب روج .-- 2” ل 1

 ينويشصلا نابعلا ىن
 ل و ا ف اللا تلت ا ول ونا اطل ا وال ا تا ع دام

 اهيا» ::ليلعلا داصتقالا يفشت نل انروجا»
 .«رجاي نيلماعلا عادخ نوديرت مكنا داغوالا مللب

 اهعفر يتلا تاراعشلا ضعب يه هذه
 اه دهس ينلا تابارطضالا ُْق .دوهدلا نورهاظتملا

 امب روجالا عقر ىلا ًايعس .ًايلاخ ينويهصلا نايكلا
 هذه يتآتو .ةدئاسلا راعسالا تالدعم عم بسانتب

 داحتا, :توردتسهلا» ليشف دعب تابارطضالا

 ةيغب ةموكحلا عم قافتالا يف .,لامعلا تايباقن

 مزتعملا ةيقفشقتلا تاءارحالا ضعب نع عجارتلا

 راعسا عفر اهمهاو) ةديدجلا ةنزاوملا عم اهنالعا
 .(راعسالاب روجالا طبر ءاغلإ و ةيكالهتسالا علسلا

 سكعنت فوس تاءارجحالا هذه لثم نا كشالو

 ىدؤتس ذإ .رجآي نيلماعلا تاعاطق ةفاك ىلع ًايبلس
 ةيساسالا علسلا نم ديدعلا راعشا عافترا ىلا

 نم ناك انه نمو . .(الثم نادلإلا تاجتنمو زيبخلا)

 ؛تاءارحالا هذه لتثم ءالؤه ضفرب نا يعيبطلا

 نايكلا هيف يناعي يذلا تقولا ف يتأت اهناو ةصاخ
 اوسا دعت لي .ةداح ةيداصتقا ةمزا نم ينويهصلا

 .ةلتحملا نيطسلف ىف هعرز ننم اهب رمي ةمزا

 تعفترا دق مكضتلا تالدعم نا ركذلاب ريدجو

 ةباهن ىتحو تانيئامتلا ةبقح لالخ ًاريبك ًاعافترا
 5٠٠/ ىلا حكضتلا لدعم لصو ثيحب) 64

 ١5 مال زومت ظ - 515 ددعلا _ ةييرعلا ةغيلطلا 7

 نايكلا لخاد راعسالا نا ينعيو .(ابيرقت
 هيلع تناك ام فاعضا ةسمخ تعفترا دق ىنودهصلا
 روجالا ىف ريبك لكآت ىلا كلذ ىدا دقو .ةرثفلا ةيادب يف
 ةدايز ىلا ةيلاملا ةرازو عفد امم .ةعوفدملا ةيقيقحلا
 7 ىلا (ميدق) لكيش فلأ ١8 نم روجالا تالدعم
 .ًافلأ

 دإ ؛ةيميسا ةدايز» درجم ةدابزلا هذه تلظ نكلو

 يف ةلئاعلل ىرهشلا قافنالا لدعم لباقملاب عفترا

 7١6 نم رثكا ىلا (ذيدق) لكبش فلآ ١7 نم .طسوتملا

 يرهشلا قافنالا لدغم نا نيح ىف اذه .لكيش فلأ
 ١1/8٠١ ماع فالآ ةسمخ زواجتي نكي مل ةلئاعلا هذهل
 .1141 ماع فالآ ةريشعز

 يعيبط جاتن ةمّزالا هذه ناب لماكلا انميلست عمو

 ةمزا اهنا يأ .ماع لكشب ينويهصلا داصتقالا لكدهل

 .ةأيشنلا ةعيدط نم اساسا ةمجحان ةنمزم ةيلكيش

 دايدزا يف تدعاس ةديدج لماوع كانه نا ظحالذ

 يف رندكلا عسوتلا اهنم .ةرتفلا هذه لالخ اهتدح

 ةيلاملا ةلودسلا لدعم لصو دقف .دوقنلا ضرع

 مث ١19854. ماع رالود نورلم ٠١ ىلا يرهشلا

 يف رالود نويلم 4٠٠ نم رثكا ىلا دودحلا هذه زواجت
 نع اساسا مجان عسوتلا اذه .روكذملا ماعلا ةياهن

 تزركر ثيدح ةيداضتقالا ,دوكيللا ةموكح» ةسايبس

 و «قوسلل حامسلاو» رحلا داصتقالا ةماقا ىلع

 ىندا نود اهرود بعلت ناب ؛بلطلاو ضرعلا ىوق»
 رمتسملا روهدتلا كلذ ىلا فاضي .ةموكحلا نم لخدت
 عافترا نم كلذ هينعي امو .ةينويهصلا ةلمعلا يف

 دغاست اهلكو ؛تادراولا راعسسأو جاتنالا تامزلتسم

 لاومالا قفدت» نع ًالضف اذه .مخضتلا ران لاعشا يف
 تناك ءاوس) ينويهصلا نايكلا لخاد ىلا «ةيبنجالا
 ضورق ةئيه ىلع وا تادعاسم لكش يف
 ضرع نم ديّرت ىتلا لاومالا هذه .(تارامثتساو

 عافتراو ةيدقنلا ةلويسلا نم يلاتلابو دوقنلا
 يذلا رودلاب لماكلا انميلسست عم اذه) .راعسالا
 هتنكمف ينويهصلا داصتقالا يف لاومالا هذه هتبعل

 .(ةيلاحلا ةيعارزلاو ةيعانصلا هتدعاق ةماقا نم
 يف ؛مكاحلا يرازولا فالتئالا» حجن دقف كلذ عمو

 1 لالخ . .اريبك ًاضفخ ةيسنلا هذه ضفخح

 لماوعلا لعف ىلا ًاساسا كلذ عجريو .ةيلاحلا
 رفوي ام وهو) طقنلا راعسا ر وه دن ةصاخ.. ةيجراخلا

 (ايوشس رالود نويلم 5٠٠ نم برقي ام هل

 ةهح نمو يب كربمالا رالودلا ّق ةرمتسملا تاروهدتلاو

 مكارت ل ىلع حالصالا اذه من دقف .ىرخا

 تعفترا يتلا) ةلاطبلا لثم ىرخالا تالكشملا

 نمكت انهو ؛(اييرقت ١١/ ىلا /5 نم اهتيسن
 ةعيبط نابسحلاب انذخا ام اذإ ةصاخ .ةروطخلا
 ىلع اساسا ًاشن دقف ةيناطيتسالا /نابكلا»

 مث نمو .اعفترم ةشيعم ىوتسم بلطتي ام وهو
 ذحا هدكأ ام وهو .نييسانم رجآ و لمع ىلع لوصحلا

 «رافاد» ةفيحص عم هثيدح يف ددجلا نيرجاهملا

 ديعبس يننا» الئاق )١1185/14/1١5( ةينويهصلا

 نم يلع ضرع امم مغرلا ىلع .نطولا ىلا ةدوعلاب
 ىقدتو .ةنكريمالا ةدحتملا تايالولا يف ةمخض تابترم

 اذه نا انملع ١ اذاف .:بساتملا لمعلا داجبا ةلكشم
 اداسك دهشب ةسدنهلا عاطق ناو .سدنهم صخشلا

 كانهق ةينويهصلا تايئاصحالا بسحب) يداع ريغ
 .(لمعلا يبلاط نم دارفا ةرشع لكل ةدحاو ةفيظو
 تايوتسم يف رمتسملا روهدتلا كلذ ىلا انفضا ام اذإ و
 انل حضتا .ينويهصلا نايكلا لخاد دئاسلا ةشيعملا
 هيلا نيرجاهملا بذج ف هريثأتو رمالا ةروطخ ىدم
 يف نكت مل ةعفترملا ةشيعملا تايوتسم نأو ةصاخ

 وه امك .بسحف يداصتقا هافر لماع مايالا نم مود

 يساسا بذج لماع ناك لب .ىرخالا نادلبلا يف لاحلا
 نايكلا دوجو ناف رخا ىنعمبو .نيرجاهملل
 ,ةرظنلاو ةياعدلا دذه ىلع دمتعي ناك ينويهصلا

 اذه رارمتسا ىلع مئادلا صرحلا ناكانش نمو
 ىلع ناك ولو ىتح ةشبعملا نم عفترملا ىوتسملا

 .ىرخالا ةيداصتقالا فادهالا باسح
 .ينويهصلا نايكلا قرؤت لظتس ةلكشملا هزه

 ىلا لصوتلا يف ةيلاحلا ةموكحلا تحجن اذإ ىتح
 يىلكدهلا ضراعتلا يقب املاط :توردتسهلا عم قافتا

 ةشويبهصلا ةيعسوتلا فادهالاو ةيتاذلا دراوملا نب

 .ًامئاق

 يداصتقالا حسقلا
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 ةينانبللاةرللا
 لماعتلا ةينانبللا كونبلا تفقوا

 كلذو .يضاملا عوبسالا يف .ةريللاب
 دل ًاضاقخنا تضفختا نا دعب
 رالودلا ةهجاوم يف ليتم هل قبسي
 . تريل 4 درعس غلب يذلا يكريمالا

 تاروهدت ةلسلس نمض كلذ يتأبو

 ةرتف ذنم ةرمتسملا ةينانبللا ةلمعلا
 .ةريصقلاب تسيل

 تايالولا تنلغا رخآ ددعص ىلعو

 مدقتس اهنا ةيكربمالا ةدحتملا

 *.ه اهردق ةيفاضا تادعاسم

 ماعلا لالخ نانبلل رالود نويلم
 تادعاسملا هذه لمثتسو .يىلاحلا

 نط .فلأ ١6 ىلا لصت ةيئاذغ داوم
 0٠ ا ع ا نم

 __لودلا كنبلاو سنوت
 حنم ىلع يل ودلا كنبلا قفاو

 نويلم نوثالث هتميق ًاضرق سنوت
 يف هنم ةمهاسم كلذو .يكربما رالود

 يعارزلا :عاطقلا عيراشم ريؤطن
 يسنوتلا

 نيقش ىلا عورشملا مسقنيو
 كنبلا ىلا ضرقب صاخ امهلوأ

 صصخي نا ىلع يسنوتلا يموقلا
 تاسسسّؤملا تارامتتسا ليومتل

 .(ىرغصلاو ىربكلا) ةصاخلا
 تارامثتسالا ليومت ىلا ةفاضإ
 ةيعارزلا تاسسؤملاب ةضاخلا
 .ةيعانصلاو

 ءارشب ضاخ يناثلا قشلاو
 جمارد ميظنتو تاريدهجتو تادعم

 ريدجو .ينهملا نيوكتلاو ليهاتلل
 ىلع دديسيبب ضرقلا اذه نا ركذلاب

 حامس ةرتف عم ,ًاماع رشع ةعبس
 تا عدرا اهتدم

 10711 1 بير سر تبلل جفا 7111

 0ك ل لل ل دا يي .روداوكالاو تيوكلا
 ًارخؤم ةيتيوكلا ةموكحلا تقفاو

 لورتبلا نم ليمرب ينويلم ميدقن ىلع
 كلذو روداوكالا ىلا ضرقك ماخلا

 اهتمزا نم جورخلا يف اهتدعاسمل
 اهجاتنا فقوت نا دعب :ةيلاحلا
 باقعا يف نيرهش نم رثكا يلو رتبلا
 يف هل تضرعت يذلا فينعلا لازلزلا

 د د ا

 .ىرخالا ةيطفنلا

 يف ةقاطلا ريزو نلعا دقو

 اذه ددست فوس هدالم نا روداوكالا

 ةرتفلا لالخ ماخلا طفنلا نم ضرقلا

 نوناك رخآ ىتح لوالا نيرشت نم
 .نيمداقلا لوالا
 0 0 ت1 ا ل ارا 001ج رس

 طفنلا نم رصم جاتنا

 طفنلا نم ىرصملا جاتنالا غلب
 .يىلاحلا ماعلا نم لؤالا عيرلا لالح

 ؛يرتم نط فلآ 47 و نيبالم ةرّشع
 يعيبطلا راغلا جاتنا غلب امديب

 نط فلأ "495 و نودلم دافيسمو

 تارداصلا ةمدق تغلب دقو اذه

 ةروكذملا ةرتفلا لالخ ةيلورتبلا
 تدروتساو هينج نويلم 4
 ,ًانويلم ا/ا/ اهتميق ةيطفن تاجتنم
 تاعوفدملا نازيم يف ًاضئاف ققح امف
 .هينج نودلم 11/1 غلي يطفنلا

 ةيرضملا ةكيهلل ريرقت ركذو
 و نيبالم ةسمخ نا لورتبلل ةماعلا

 ماخلا طفنلا نم يرتم نط فلأ

 كلذو :ةيرصملا لماعملا ف تررك
 يلحملا كالهتسالا تاجايتحا ريفوتل
 ماعلا نم ىل والا ةثالثلا رهشالا لالخ

 .لاحلا
 اذ صدم[ 5 هج بحمام عج اطلا حمس 171م قات مهجوت رنا ج1 عن

 برغلا ىلع يتصل عاتفلالا
 تومله يناملالا راشتسملا جرتقا

 لقن ؛ًايلاح نيصلا روزي يذلا .لوك
 ىلا ريبك قاطن ىلع ايجولوفنكتلا
 ةيرغم طورشب ضورق ميدقتو نيكي
 فيلاكت نم ءزج ديدست عم
 نيزخت لالخ نم تاعورشملا

 ف ةيبرغ ةيناملا ةيوون تافلخم
 .نيصلا برغ لامش يبوغ ءارحص

 ةيبرغلا ايناملا نا فورعملا نمو
 يف نيصلل يراجت كيرش ربكا دعت
 مجح ديازتيو .ةيبرغلا ابوروا
 ةدايز نيدلبلا نيب لدابتلاو نواعنلا
 دوحو ىلا ةفاضالاب اذه ,ةعيرس

 ةماقا ايلاح ىلوتت يتلا ةيناطيربلاو
 نيصلا يف ىربك ةيوون ةطحم لوا

 قالا

 ايداصتقا ..زاجحغألا منغ
 ,ةيقدنبلا» ةنيدم بوص هجتنت نيدقارملا راظنا تناك يذلا تقولا يف
 غنويب ةنيدم تناك .ىربكلا ةيعانصلا نادلبلا ةمق دقعت ثيح

 .زايحنالا مدع نادلب نيب يداصتقالا ن نواعتلا رمتؤم لبقتست عناب /

 ظحي مل (ةلود ةئام نم رثكا) رمتؤملا اذه يف ريبكلا روضحلا نم مغرلا ىلعو
 كلذ نم برغالاو لب .٠ نيصتخملا نم هقحتس يذلا قدلعتلا وا مامتهالاب
 لوقن اهلاح ناسل ١ اضيا ةنعملا نادلبلا لمش فقوملا اذه نا
 !! الوا يلامسأرلا برغلا انب لعفيس اذام رظتننلف»

 عاضوالا هيف دادزن يذلا تقولا يف رمتؤملا اذه داقعنا ءاح دقل
 ةوجفلاو .رخآ دعب مود ديازتت ؛نادلبلا هذه نويدف ٠ .ًايدرت ةنداصتقالا
 اياضقلا كلت نم خلا ...حان هيش ىجولودكتلا زجعلاو .مقافتت ةيئاذغلا
 .ةيمدلقالاو ةيلودلا ةحاسلا ىلع ةراثملا ةديدعلا

 فوس تالكشملا هذه نا ىلع :ةيمنتلاو فلختلا» ءاريخ عمجا دقو
 نم كلذ هينعي امو .يلامسأرلا قوسلا يف جامدنالا رمنسا املاط .رمتست
 وه حورطملا حبضا انه نمو .فلخنملا ملاعلا دراومل فازنتساو ةسنعبد

 ليبس الو .:(ايجراخو ًايلخاد) ةدعبتلا هذه لاكشا ةفاك ةيفصت ةرورض»
 رسك وحن يعامجلا يعسلاو ةبعامجلا دوهحلا فيثكت ريع الا كلذ ىلا

 .:تاذدلا ىلع يعامجلا دامتعالا» ردع ةدعيتلا هذش دونفق

 ةياجحالاب متهب نا ثلاثلا هلاعلا ىف يومنتلا ركفلا ىلع حيصا يلاتلابو
 ةيداصتقالا ةيندلا ءوض يف ةصاخ ' فدهلا اذه قدقحت ةيفدك نع
 ةرلكبهلا ةعيبطلا ةصاخ ةفصيو) راطقالا هذه ِق ةدئاسلا ةيعامتجالاو

 عودت مدعب اساسا زيمتت يتلا :ةيجراخلا ةيداصتقالا تاقالعلا يف
 .(ًايعلسو ايفارغج تارداصلا

 ,ةمدقتملا ةيلامسارلا قوسلا عم لماعتلا دودح يش ام ىرخا ةهج نمو

 رمتسي نا يغبني لماعتلا نا ما ؟ جرخمك ةيداصتقالا ةلزعلا حلصت لهف
 تاسلا صيلقتو طورشلا نيسحتل ةيقيقح ةمغر راطا يف نكلو ,قوسلا عم
 ةمئاقلا ةيجولونكتلا ةوحفلا تالكشمل جالع كانه له مث ؟ هذه ةيعبتلا
 لك قيقحت نكمد له اريخاو ؟ ةمدقتملا ىرخالاو ةفلختملا نادلبلا نبب نآلا
 ؟ ل ما .لكك يملاعلا ىلامسأرلا ماظنلا رادهنال راظتنا نود فادهالا هذه

 يا نم رثكا .ةحاسلا ىلع ةحورطم تحبصا اهريغو تالؤاستلا دذه لك

 نادلبلا يف ةيلاحلا ةيجولونكتلا تاروطتلا ءوض يف ةصاخ .ىضم تقو
 ةروثلا» وا ؛:ةيجولونكتلا ةروثلا, اهنا ىلع فصوتو ,ةمدقتملا ةيلامسارلا
 .ىلامسأرلا ماظنلا يف ,ةتلاثلا

 نكلو .؛يثلاث ملاع لتكت» قيقحتل ةبيط ةيادب رمتؤملا اذه نا كشالو
 ةيرظنلا» ةبوجالا ةفاك عضو ةيغب .ةداج تاوطخ هولتي نا دبإل
 «جالعلا ةتشور» عضو رخآ ىنعمب .ةحورطملا تالؤاستلا ىلع ؛ةيلمعلاو
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 نويعلا ٍ د كوع .ةرئاقلا ٍ

1-0 

 1م سسوس حساس 88 1 11 هة» "هما
 هناذ صنلا لدلحت وه اقانلل ساسالا ع رار هك

 3 3 0 سامع تال سيلو

 ا ا ا ل امل ا ا د تع كاسل سا ا تيل 33 ضع 33 اكس ع دف

 يلا ةديجلا ةساسحلا ديسرتر نيل تع ل

 ةردق ىلا رظنلا لالخ نمالا عدول لوقلا
 بيدالا .:ههجاوت يتلا تاعارصلا لح ىلع بيدالا
 عم عارص .ةباتكلا ءانثاو لبق ةديدع تاعارض لخدب

 لاجم يف ًاظوحلم ًاطاشن نآلا ةرهاقلا دهشت ب
 يف .ةيفاقتلاو ةيبدالا تاودنلا ميظنفت

 هيلبتأب ةودن مظنت عويسا لك نم ءاثالثلا م
 ىلا ةفاصضا .ميدقلا ةصقلا يدان فو .ةرهاقلا

 ظوفحم بيجن ةودنك .يهاقملاب ةيديلقتلا تاودنلا

 داؤف دقانلا ةودنو  ةعمج موي لك  ةيعوبسالا
 رهظ تانئتسلا ىتاتك ةودنو دحألا مود - ةراود

 تاودنلا نم ىئرخا ةلسلس .ع ويبساأ لك نم دحاإلا

 رببكلا دقانلا اههظني .ةرهاقلا ىف تادب ةداجلا

 ةقاقثلا راد نم اهل ذحتتو ,ملاعلا نيما دومحم

 سيمخلا يف ماقت ةودنلا هذه . ارقم رشنلل ةديدجلا

 نم عبارلا - سيمخلا ءاسمو .رسهش لك نم لوالا
 اهيف يسيئرلا ثدحتملا ناك ةودن تميقا - وينوي
 بذدالا دعاسم ذاتسا يوقارحبلا ديس ديس روتكدلا

 ناك .ةرهاقلا ةعماجي بادآلا ةيلكب يبرعلا

 .عقاولاب يبدالا صنلا ةقالع وه عوضوملا
 ءارآ ضارعتساب يوارحبلا ديس روتكدلا أدب

 .ةبضقلا هذه يف برعلاو نييبوروالا داقنلا نم ددع

 نمو .نامتولو ء,سورلا نيينالكشلا ءارآ ىلع ًازكرم
 لاق .يناجرجلا رهاقلا دبع ىمادقلا برعلا داقنلا
 ع وضوملا نع فلتخم يبدالا لمعلا يف عوضوملا نا

 نا دعبو عقاولا يف عوضوملا نيب ةقالعلا نا .هلبق
 عارص ةقالعريف لشي ىنألا لمعلا يف, جبتي
 لمعلا قلخ ءانتا لحي عارصلا اذهو .ةدحوو

 ةلحرم ْق لظد يبدالا لمعلا ءدن ليقو .يبيدالا

 /١9441 زؤمت 3١ 2515 ددعلا  ةيبرعلا ةعيلطلا_

 اهعم فلتخي ىتح .بيدالا ىلع ةقباسلا ديلاقتلا
 ناو اهكردي نا دبال كلذ متي يكلو ءاهمطحيو اهنعو
 عم عارضلا :ةنساسالا تاعارصلا نف .اهز واجتبي

 ثيح :تاعارصلا نم رخآ ًاددغ لمحبي هنا ؛ةغللا
 ديلاقتلاو عمتجملا يف ةرئادلا تاعارصلا لمجت اهنا
 .بيدالا اهراطا يف لمعي يتلا ةينفلا

 جاتن ةغللا نا : يوارحبلا ديس .د لاقو

 نالاتس ىأر امك ًايقوف ًءانب تسدلو .ربفتم يعامتجا

 اهروطت نوكي ال امبر ..ةغللا ملع» ريصقلا هثحب يف
 نا مهملا .عمتجملا يف ىرخالا لاكشالاك امساح

 نا نكمي ال .ةغللا ميظنت ديعي نا دبال بيدالا
 ةداعاأ عادبالا ققحتو . ديلقتلا ةغلل ملستس

 وا ةقياسلا ةغللا يفن . اذه ىنعب له نكل ٠ .ميظنتلا

 غم عارصلا راطا يف اضيا مند اذه نا .اهزواحت

 دادحلا ةعفل حميظحت بئدالا ديعب امدنح .ةهدحولا

 لظيو ءامسلا نم ةغل هيلع لزنتال بيدالا :ةيبدالا
 يف وا ةايحلا يف ءاوس ةغللا ةفيظو وه ليصوتلا
 يبدالا لمعلا ةعيبط ىلا اندوقعل ؛يبدالا لمعلا

 يبدالا لمعلا نأ يوارحيلا روتكدلا لوقب انه

 ,ةدقعمو ةيكرم تاراشا نم نوكم ماظن نع ةرابنع
 .ىلوالا ةلهولل ودبت ال ةيراشالا مظنلا تناك اذإو
 ناو :تاراشا نع ةرابع ةيفاقلا نا لوقلا نكمي هناف
 لمعلا نا ءيؤارحبلا .د لاقو :تاراشا نزولا
 سيلو هتاذ يبدالا صنلا ليلحت وه دقاتلل ساسالا

 لاقو .هجراخ نم وا هيلع ةقباس رظن تاهجو ضرف
 ناك املك ضنلا نا ىلا لبق نم راشا ىئاجرجلا نا
 املكو ,اهتغايص مث تاضقانتلا كاردا ىلع ةردق رثكا
 ناك املك قمعب عارصلا اذه كاردال صوغلا عاطتسا

 ذكأو .ملاعلا يف نيقلتملا ىلا لوصولا ىلع ةردق رثكأ
 دنس .د متتخا اذكهو .دولحلاو شدعلا ىلع ةردق

 .ةشقانملا تأ ديو .ةليوطلا هتسارد يوارحبلا

 38 - 1: مال لبا نات 1 م نلق -



 ! ةدساسح

 همالك رصقيسس هنا لاق ؛.ضايف ناميىسس بيدالا

 هتاف .رعشلا ىف احضاو زاجملا ناك اذاف .زاجملا نع

 كلذو :حضاو ريغ ارصنع حيصي :صقلا ٍِق عجارتب

 .ةيلاتتملا فقاوملاب صقلا طابترال
 .فورعملا دقانلا ظفاح يربص روتكدلا ثدحت مث

 عمجت ةيقيفلت تالواحمب يفتكن الا بحب هنا : لاق

 ةيدقن ةينب كانه نا ءاحيالل شئاكولو نامتول نيب
 وه يرظن روصت يال يقيقحلا رابتخالا نا ؛ةبراقنم
 نطولا يف نهارلا يبدالا عقاولل مهفو روصت ميدقت
 .روصق كانه نوكي ثدحم ال كلذ ناك اذإ .يبرعلا

 روتكدلا هب ماق يذلا فيصوتلا ,العف يبدالا عقاولا

 كانه .صوضتلا ضعب ىلع قيطني ياورحبلا ديس
 لامعألا هذه .ىل والا ةييساسحلا اهيمسا ةيبدا لامغا

 :ةديدجلا ةيساسحلا لطعتو قاقثلا انعقاو يف ةيمئاق

 تداز املك هنا يناجرجلا رضاقلادبع لوقب امكو

 ةدح تداز املك ةراعتسالا حرط نيب ةفاسملا

 الن نوكي همدقن ام نا ىرخا ةدرم دكا :ضقانتلا

 متي فيك مهملا :ىفاقثلا عقاولا عم لعافتي حل اذإ ةميق

 .يفاقثلا عقاولا نيدو ريظنتلا نيب ةقالعلا ديدمت

 عقاولا اذه نيبو صنلا نيب ةقالعلا ديدحت متي فيك

 يف هنا : لاقف .ر وصنم حميهاربا بيدالا ثدحت مث

 خل .ظفاح يربص . ل ؛يوارحيلا روتكدلا ثيددح

 ءانتتساب . بئناجا تابانك نم اداهشتسا الا معضل

 تاحاوحلا ءالؤه .يناجرحلا رهاقلادبع

 .مهن ضاخلا مهعقاو نم حهص وصب اوصلختسا

 متيال يا .انعقاو نم ًاضيا قلطنن نا بجي نحنو
 ىلع اهقبطن مث تايرظنب يتان :نآلا ثدحي امكرمالا

 ملاعلا نيم دوصحم

 _ ا نر اززت مريخ انإت - 9

 كلن نم تايرظنلا عيتت نا حهملا ؛.صوصنلا

 اهتاذ صوصنلا

 روتكدلا نا : تادزلا ةفيطل هروشجدلا تلاقو

 اهنا ةمندقلا ةيبياسحلا فص فصو ظفاح يىربص

 .عقاولا قطنمل افيصوت وا ةاكاحم تناك دقل . ةلطغم

 ةيسابسحلا فيضوت حنب فدك ءانل هلقي مل يذلا نكل

 انلصوت امير فدصوتلا اذه من ول . ادقرعم هديدجلا

 نفت نو هن موفي جبحض قيمطت ىلا
 ميدقت لواح هنا ؛ظفاح يريص روتكدلا لاق انهو

 وا :ةراعتسالا ِق ةلخادلا رصانعلا حضوب جذومن

 ةاكاحملا يه تسل انه ةاكاحملاو .ةاكاحملا

 ةقالع يه ةديدجلا ةيسياسحلا .ةميدقلا ةيطيسرالا

 .عقاولاب ةقالع اهل نا ىلوالا ةلهولل وديت ال دق .لدح

 درداق اهنا .افلتخم رخآ اعقاو مدقت اهناف كلذ عمو

 ةرداق اهتميق ةميدقلا ةيساسحلا .لدح ةماقا ىلع

 صوصنلا أرقن اننا :يعجرملا راطالا ىلع ةمئاقو

 ىلوالا ةيساسحلا نيناوق لالخ نم نآلا ةديدجلا
 فيصوتلا لالخ نم اهكردن .اهمهف ءىطخن يلاتلابو
 ىلع ةمئاق ةبانكلا .ةراعتسالا وا ةيانكلا لالخ نم

 ةراعتسالا .لكلا نع بونب يذلا ءزجلا مادختسا
 املكو . نيتفلتخم نيتر وص نبي لدحلا نم ةلاح قلخت

 صنلا نيب ةسناسأالا ةقالعلا ىف ةوحجفلا تدار

 كلذ يمسا يننا .بصخلاو ىنغلا ال عفا

 صنلا ةلاحا سابسا ىلع موقب ام يأ ,ةلاصالا دعاوق
 | .عقاولا ىلا

 ةلكشم كانه هنا : الئاق حلاعهلا دومحم قلع انهو

 اذإ نكل .غقاولا قياطت الامعا دجنس .ةيئانكلا

 ةفلتخم تائوتسم كانه نا دحنس رظنلا انعما .

 .هسفن ينفلا لمعلا لخاد

 ةيينجالا كايرظنلا
 ةيضق ىرخا ةرم راثا يقابلادبع ريمس رعاشلا

 خنت ال اذامل :ةيبنجالا تايرظنلا ىلع دامتعالا

 اننا .يبرعلا يفاقثلا عقاولا مهف هاجتا يف تالواحملا
 انعقاو نم آدين ال اذامل .هسآر ىلع ايولقم مرهلا دجحن

 ثحب نا .تايزلا ةفدطل ةروتكدلا تلاقو .صاخلا

 نم رثكا ةلئسالا نم راثا يوارحبلا ديس روتكدلا
 نكل .هنم غ ورفم رما برغلا تانرظن نم .ةبوجالا
 انا عارصلا اذه .ليصوتلاو عارصلا لوح لاّوسلا

 : ننعم ءانب نم هانعم دمتسي ناك انا ليصؤتلاو ناك

 ' اهرصانغ ينفلا لمعلا ةدحو دمتست نيا نم

 دق ةغللا .ىنفلا لمعلا اهاقلتب ىتلا ةعتملا ىلاتلابو

 ماظنلاو .ةرشابملا ةيليصوتلا اهيناعم اهل نوكت
 مهملا .نيرخاآ رشي ىلا يناسنا هردصم يراشأالا
 لسرملا نيب ةقالعلا نع ,ةدحولا رصنع نع تحبلا
 .يقلتجلاو

 ةنمها ًادكؤم ةناتك فيرش روتكدلا ثدحت مث

 ىلا راشاو .ةكرتشم ةغل ىلا لوصولا ىتح راوحلا

 عقاولا حبصا ذإ ؛بدالاو حلعلا نيب ةلصلا ةنمها

 هلك خلاعلاب ًاطبترم نآلا ىلحملا

 ةرورض ىلع ملاعلا دومحم دكا ةودنلا ةباهن فو

 متن ىتح عوضوؤوملا اذه يف راوحلا ةلصاوم

 لامعا ةسارد لالخ نم ةيرظن ىسسا صالختسا

 .رصاعملا يبدالا عقاولا ىلا يمتنت ةددحم ةيبدا
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 ريبكلا يرامعملا سدنهملا لامعا

 فب اف تنم © ينحف ربو
 يفص ماصع سدنهملا لبق نم .ءابهنم
 لاح ىقءابع ةنافتسألا ةيغب نيدنلا
 يف ةسدنهلا ةبلطل ىرامعملا ميلعتلا
 .رضم تايلك

 ةيملاعلا ناخ اغا ةسسؤم نم ةوعد ارخؤم

 ماع اهتزئاحل هسفن حيشرتل ةرامعلل
 'جذانن عنص ىلع ايلاخ لمعي 64

 يبرحلا فحتملا تاينتقم نمض نوكت
 دس د اع

 ةمصاعلا يف ىقارعلا يناقثلا زكرملا
 ايليكشت اضرعم ارخؤم ماقا ةيسنوتلا

 ناجرهم يف اوكراش نيذلا برعلاو
 ميقا يذلا ىقيكشتلا نفلل يلودلا دادغب

 .لوا نيرشت / ربوتكا رهش يف
 .او485

 تضرع نيذلا نوتيسنوتلا نونانفلا

 :.نم لك مه ضرعملا اذه يف مهتاحول
 يداها :ةبيطوب ةايحح .ىوادهملا احن

 نب دمحم .ىكرتلا رديوقلا .ىكرتلا

 نيزملا نمحرلادبع ىلا ةفاضالاب . حاتفم
 . (رئازجلا) يشيرقلا ديشرو (نيطسلف)

 رفع روهمح حاتتفالا لفح رضح دو

 ريدجلا نمو .نيفقئملاو نيناثفلا نم

 دق ىشيرقلاو يوادهملا نينانفلا نا هركذ

 ىلا نفلل دادغب ةزئاحي ازاف

 عع فلأ ١5 يدي

 اا 21111

 1 55 قاف
 ديدج ناد

52 

 ةينيطسلفلا ةرعاشلا تهتنا نأ ام

 اهتريسو اهتايموي عبط نم ناقوط ىودف
 ددع ٍق اهضارعتسا انل قبس) ةيتاذلا

 ناويد رادضصاب ترشاب ىتح (قباس
 . ديدج- يرعش

 ءىشلاو ْرومت» ناونع لمح ناويدلا
 وَ نع ارخؤم ردص دقو (رخآلا

 نم ةحفص ٠ ِق ندرالاب قورشلا

 ةديدج دئاصق هيفو .طسوتملا عطقلا

 ذنم ةديصقلا ةباتك بكاوت ىتلا ةرعاشلل
 . تاثيبيمخلا

 ١ قادلا) ةطقنلا

 تارادصاو ةددعتم هيدقن دوهج دعب

 ردصا يبدالا دقنلا ناديم يف ةفلتخم

 اياتك يسيبكلا دارط يقارعلا . دقانلا

 (ةرئادلاو ةطقنلا ناونع هيل دل ادددح

 .دادغبب ةيفاقثلا نوؤشلا راد نع

 اذه ديدحلا هباتك يف دقانلا فقوتي

 قرب اي ساو ةي ربعلا ةثادحلا لوح

 نم اهروذجو اهميهافم ءاصقتسا
 فقوم : ابنهم لخادم ةانغ .لالخ
 ىف ةدحولاو ررحتلا اياضق نم رعاشلا
 ةديصقلا حمالم .يبرعلا نطولا



 عقاولا ةكرحي اهتلصو ةيبرعلا

 ةثادحلاو ةثادحلاا . ىناقثلاو يىعامتجالا

 قف ةلماتملا ةديصقلا .رعشلا ل ةيب رعلا

 تاعوضوملا نم اهاوسو يبرعلا رعشلا
 . باتكلا ةدام مدد يتلا يرض

12 00 

 0 ةرعلا يفشل 5 رفا.

 يف ماعلا اذه اتدقعنا ناتللا ناتودنلا

 روحم امه ضايرلاو توريب نم لك
 («بادآلا» ةلحم نم ديدحلا ددعلا

 7 فما ا ا

 ريف لزت امل
 و لزي 1 ايتو

 عم يبرعلا يئئاتغلا |
 . ليجستلا زاهج ةربا ىلا عايذملا

 .ناتبلررأو !
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 1 ةنسلالا نكت ناذآلا تققلنو . اهاوس نفي 2 ايك توريبلو ءسدقلل تنغ 1

 دبال نوكي ,سفنلا عم ءافصلا دعوم نيحي (ملكو .اهناحلأو اهتاملك .ةيبرعلا
 .ةرهوجلا ,زوريف توص نه ٠

 .(ةروطنيع» .«؛توريبل»

 هدعا امث واايصخش وه 1

/: 
 . ىسنت 0
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 دهس جب وطق تما اال ل ا تب نا ا ا رين ربت 7/7/1 1

 ا ا م

 نفل تطع) يتلا فو. .ايانغ يل ةيبغج لت ةيعنألا ةرجتخا هذه
 ةربا نم دكأتت .ةديدج هةهينف هيوه .ةتباحرلا تازاحنا

 لابجو ةيدوأ نم مداقلا اهتوص عامس لمحت ال نذالاو ءادبا ديدج اهميدق 1

 ةيد رعلا تس ةديدج 0 .روربف ديد اوما يحلل 0

 ةناوطسا .اهتليخمو اهبلق يف ٠ هيك لكب ناعبل كري + ىلا ءزوربف ديدج

 ىذلا اهنبا . ينابحرلا دايز اهاقيسوم عصو د 3 اهناونع ةديدج

 : ارسل نم لوالا ةجودا“ د

 : اهبنم يناثلا هجولا ىلعو .047 ةداعا» . ؛كيف ىتفرعم» .1ىوس ىقبن حرا

 : . (ةيناثلا» .4نانر كدوع» ء(تيسنت تردق امر

 ا هعضو امن ءاوس .ينابحرلا ةدايز ناحلأ عم برح فيزوج تاولك انه ىقتلتو ٠
 ْ ةيقيسوم لامعا نع ْ

 ١  ىقيسوملا نع اهنحل ينابحرلا ٌدعاو ؛برح فيزوج اهءاملك بتك يتلا
 ِ .وغيردور نيخاوي نابسالا فلؤملل ةيلصألا

 ْ ين ىلا زوربيف دوعت ةديدجلا اهتناوطسا ىف
 . عم .هي تادب ام رذجت يكل .ىنفلا اهئاطع ةمق يف ىهو ا

 ا تاءاطع اهيف ا ىتلا .ةيبرعلا ةينغالا ناديم يف حاط روضح نع ربعت 1

 ا

 عم اذه اهرودص نيجي ىتلا ةيتوريبلا
 . نيثالثلاو سماخلا اهماع

 تورس ةودن ّق أرقن ددعلا اذه ٍِق

 دبا ار 4 تارتلا ةودناا

 0 اتنملا ىلا 0 نم لاثمالا

 روحملا يفور .بعشلا رعاش ينعزسلا

 ةودت» ضايرلا ةودن لوح رخآلا
 رافغلا دبعل أرقن « ىبعشلا ثوروملا

 تر ريد ثوروملا 7 لروح

 ل 1 عما ب ا
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 ةديضصقلا ١ ىزاحح يىطعملادبع ديجأو

 دمحمو .(ةيرولكلوف ةينغأ ةيلهاحلا

 ىبعشلا ثوروملا رداصم» راحنلا بجر
 هيمها) رغاد لبرشو ؛(يبرعلا تارَعْلا 6

 لامعالا يف يبعشلا ثوروملا

 ىقيدصلا بيطلاو .(ةيعادبالا

 نوتفلل ُْق ىبعشلا ثوروملا»

 ..(ةينافيعلاول

 0 تل د ل ا ا

 ويت نإ
 ةرهافلا يلا وتسؤج ف

 روفانزا لراش يسنرفلا ينغملا ةقفرب
 ىدحا ويتام ياريم ةيسنرفلا ةينغم لا مدقت

 ُئتلفح نآلا اسئرف تايرطم ربها

 توصلا حرسم ىلع ةرهاقلا يف نيتيئانغ

 .زومت رهش لالخ .مرشا يف ءوضلاو

 داحتالا ىف ثناك ويتام تالفح رخا
 لباقملا ريبكلا ناديملا يفو .يتايفوسلا
 ابيحرت تقلت ثيح .نيلمركلا رصقل
 تلمش دقو .فوشتاب روغ نم اصاخ
 رضح «ةيتايفوس ندم ةدع هذه اهتلوج
 بفلأ ١8 نم رثكا ابنم ةلفح لك

 نائبللا رعاشلا .يواح ليلخ ىلا
 روصنم ماسب رعاشلا يده لحارلا
 ىذلا «هنإ ءاجوز لوألا يرعشلا هناويد

 رشنلل ليحلا راد نيف ارخؤم رديص

 . تورد : ةعابطلاو عيزوتلاو

 : التاق ناويدلل مدق ليَقبلا قوراف

 وذ توصلا اذه نا تلق كنا بضهاإ

 اقيا له نكلو .بيتر دحاو عاقيا
 عاقيا وذ الا رهاظلا 58 رذداشا رحبلا

 هذه ناويدلا ءاوجا نم .«؛كحءاو

 ديشتلا نم ةقودحم ةرقفا ةديصقلا

 : « ينطولا

 نطو الب ىننأل
 ايندلا تاضاصر ل

 اديهش ىنم لعجت نل

 يتليبق ىلا دوعأ
 اهخيش دي لبقا
 ةمحرلاو هاضر ابلاط

 رعب هنايث نم 5-6
 يم لل

 د انل ا 2 | 3 اه «١ ىل 0
 : اذ بيب

 ا م 0 ا يااا

 5 علا املا 237
 2 1641 زومت ؟ راق نيعلا -



 نيسنوتلأ ةييح رقم قايل لق مظتنا اسنرقبب يرعلا بألا 2200

 ةيبدالا مهتاباتك نم جذ -ذان هيف اوأرق .بابش برع ءابدا هرضح يفاقث ءاقل اسنرف يف

 ةرداملا هذه تناكو 0 يفوذتم نم نيرضاحلا روهمج عم اشاقن تراثا ىلا

 نم ءاوس .بايشلا برغلا نينانفلا نم ددع خخ ةديصمأ انهتلبس نا دعب ةيئاثلا يه

 . نس رجاهلا ءانبا نم وا ةييسن رغلا تاعمايلا ْق نايس رادلا ةلطلا

 يذلا يبرعلا بابشلا نم نيعباتملا هب هذه لثم ةيرود تاءاقل ىطخت ذإو
 تاباتك» اتحفص نا .يبرعلا ناسنالا تاعلطتيو ةليصالا ةبورعلا ميقب ءىلتمي

 رعاشلاو صاقلل ةصقو نيدلا لامك ديلو رعاشلل دئاصق انه فيضتست (ةيبدا

 كك ] ] ] | قمأ ىلع ٠ يلازغلا دمحم

 تنولاب مشت ام

 نينا 6

 لالظلا نيب نكامألا شق
 .ةذفانلا لع مالكلا ضعب رمل رث ذو

 .ءيجنو اهئامسأ مدْدأ حيرلا نعت
 د ا

 يفاقثلا ررحملا

 ريطلا ةئيه ىلع رون
 حومتب يذلا ماخرلا لالخ عيضت ًانيع رقنب

 ل 35

 تانغ و هددت م

 1941 زومت ١" 1559 ددعلا ب ةيبرغلا ةقيلطلا 2

 ثلا هلأ

 ةباواركمالا ها أكو

 ةافح ودعن : كتالم

 تاهلكلا لوأ ٌتْقرس ىتلا لوبخلا ءارو

 ىراكسلا ضعبي حبطت
 نيارقلا تاب تحن ملخلا ءىتخيف

 نسجاوملا اهتّحطل ىتلا ءامدلا قوف ٌرمخلا قلذنت
 ةلهاذ نيخضملا دوشح ٌرفت نيح

 ؟ اهجارنأل نيرثاثلا ةكئالللا ديعيس نمُق
 ؟ رمخا عمجم ىكل وحصي فوس نمو

 تراون لويخلا نإ
 . ةيبلسلا يناعملا ءارو

 اهتقرزب ءاهسلا يمرتل ديحو
 مفادنت ىتلا ايارملا ىف

 ةيهذلا ةغللا 3 فيش ١ ٌذيحو ربط

 ءاضفلا ٌيِذْحُه لع ليهصلا ليسب
 لزانم دنع ةميدقلا تاوهشلا ؛ هيشلنو

 نامزلا ىف ةقران
 .دولخلا بوص كئالملا فت

 ةباتكلا بارث يف اهشايرأو
 ءاسنلا نويعلاب اًهواَنَ

 ةباحسلا سأرب ءارعشلا اه رغيو
 42 زول وحلا نيكرجان اخ كابلات -



 . ةنماثلا ىلا ريبشت ةعاسلا تناك

 نضتحم ىنيتاللا يجحلا عراوش

 يقر دلوني رطبلاو امداد ١

 ؟-ئملا ءارقصلا قاروالا نيب سميم

 تحس .ففيصرلا لوط ىلع
 ءفدلاو ءالتمالاب رعشا .ذاذرلا
 نع ثحبا تنك . يتاوطخ يف .نامدتحي

 ام تيسن ىننكل ءاتيبش هلرشأل ١ ىحتف ١

 بيحن توض الا سيلو .ءةيف تنك
 رمحالا هصيمق نولو .يرطاخ يف ددرتي

 اساسحا يف ظقويو ىنيع ماما ىءارعي

 .لؤاستلاو ةبارغلاب
 رطملا نوكي ال اذامل) يسفن يف تلق

 عشملا رونلا وه له !؟ ليللا يف الا اليمح
 ما ةمئاغلا سيناوفلا لدبي مالظلا يف

 هيشعي و سمشلا ءوض هرهبي ريغا هنال
 باطن[ ةأرئا اذامل) : ةهرب دعبو !؟

 رابهغلا نال و انايعألا .لحنشلا

 دسم اهيدهم ليللاو .سانلا نيب اهعيشي
 ساكعنا ىلا نيتحناج نينيعو دحاو
 ؟ بادهالاو ةاقشلاو دخلا ىلع 75

 قلخت ًاضيا ةأرملا) : كايلق 5-0

 ىلو الا حابصلا تامسن هوحمت ايليل ًاقطنم
 ةيلمح ىه ابر . ةيقفشلا رطملا تابح وا

 دال ىو .كلذ ديرت ىتلا ىه ابغال

 لعل لب .بحي امك اهاري نا ديري لجرلا
 ءاقتلا ىه ةطقن يف موقي روعشلا

 أ ىدصلا عجرت هفاسمو .تارظنلا

 . ىدصلا ىلا لضالا ذخأتو لصالا
 : ىحتف يل هلاق اماعيرس تركذو
 : ةلئاق نم تمدقت مث يلابق تفقو

 -_ |(كىكنحا "فرار بولا . خم

 هلمح تدرا اذإا : 8 افهدتن تددر

 اذإو تامارغوليك ةسمخ عسي كرهظ ىلع

 رثكا عضو كناكماب كيدي نيب هتلمح
 . (هعست نم

 اعوضوم تحبصا سطاطبلا ىتح)

 . ( ! داهتجالاو شاقنلل

 نيتم وهأ .طيخلا وا لبحلا اذه

 ؟ سطاطبلا سيك لمي نا نكميو
 . اظيخي آلت اليخ سيلفا

 ,فرظطلا ذخ ايه .كاردأ نم -

 . ىرنسو بذجأ
 نايقتلت اههائيع .ةوقب هنابداحتي اناك

 ةأحف .هب كاسمالا ىلع نارصت امهاديو
 : ةيوفعب هل تمستبا , عطقلا

 'ٍ ..ر اكاد

 ؟ اطيخ سيل وه اذالو -
 عطقنا هنا -

 .ريبك دهج دعب الا عطقني مل -
 . لبح وه

 . عطقنا مادام طيخ وه 1 06

 وهو .ةقشمب عطقنا لبح وه ال

 . سيكلا لمح ىلع رداق
 ىقيدص تعدو . تفرصناو اهتكرت

 كلذ دعب تركذت . يتفرغ ىلا تدعصو
 يف لغتشت تناك ةاتفلا هذه نأب
 اهناو . ينم بيرقلا ؛راريجوف» ىفشتسم
 . ةليوط تاوئس ترم . يقيدص تناك

 يسفن عانقا لواحا ىهقملا يف تنكو

 اذه باقن فشكا مل نكل اهفرعا ىنناب

 ةماقا ديرت اهنا روضتا تنك ,رسلا

 يف اهتقيرط نم تبجعو .ىعم ةقالع
 لع تعفو .مالكلا ىلا ىجاردتسا

 لوانتل ينتعدو نرتاخل لف نود
 مايأب يريكذت أشت ملو .اهعم سأك

 نكل اب قيحلال لزنا نا تددو . ةميدق

 ةركفلا تدرطو ضماغ روعش ينباتنا

 . ةحلملا

 عباتا |ديحو فقا تنك |نيب دغلا نم

 اذإ .ءاقدصالا ضعب نيب افيرط 000

 هذب عصو .فارطالا للبم لخدي هب

 : يفتك ىلع
 . كنع ثحبلا يف ينتبعتا دقل -

 !؟ انه ءاقللا ىلع قفتن ملأ !؟ اذامل

 ىهقمب :كرظتنا تنك .ادبا ال -

 .قودلا

 ةبيجع مكديعاوم .انه رظتنا انأو -
 .ىخا اي

 ؟ بيبح انئقيدص لاخ فيك
 فتص :ةحيسف ةآ) : اعل( رحجفنا

 لاق ةعئار ةصق يل ىكحو . ةحرابلا يل

 تس عم ىهقمب سلجأ تكلا ل

 تناك سنوت ىلا نهعيمح نبهذيس تانب

 واةملك لوقت وا الاؤس ىقلت ةدحاو لك

 له» : ةدحاو تلاق , ةفرط ىلغ قلعت

 ال امر ةظْلَسلا بلع ضعب ىعم لمحا

 .؛؟ رضخلا هله مكدنع نوكي

 عاونا كانه نكل .نيديرت امك -
 .اندنع راضخلا نم ةريشك

 لوقي اجئاه ةئاكم نم باش ضفتنا

 ىذلا صخشلا اذه نا» لاع توصب

 ىتح فرعي ال هنا . انستا سيل

 ىلع راضخلاو ةطلسلا انيدل هنا نآلا
 ةيبرسعلا َةطْلَسلا انيذل .اهغاونا

 طيبنرقلاو نئسملاو سخلاو .ةيبنجالاو
 ردنمشلاو لدرخلاو تنللاو رزخلاو

500 ْ 

 راهظا الواحم ةيسنرفلاب ملكتي ناك
 ءودبم هيلا تفتلا .اهايا هناقتاو 7
 انأ ا رج يو كرا : تلق

 يف كلخد ام 3 كلا 2

 راضخلا عاونا فرعت اهبر .عوضوملا
 اله نع تاج يت ينم رثكا

 ! ىنم رثكا فرعت كنا دقتعت وا

 رذتعا مث ةظحل باشلا تمص

 نم هيفانك ام ىل اندع .فرصتاو

 اهلك ةرهسلا ترادو بخصو ثيدح
 ةيفيكو ةطلسلاو راضخلا عاونا لوح

 .اهوائتو اهراضحا

 مداق خت هدي لهو هئيدح نع نفقوت
 عفدنا مث : ةرارحب انيلع ملس ,ديدح

 : هيدي ا وهو لاقو .ملاعلا نعلي
 : يف ءىش لك رههسصتت قاعلا د ةيتأ ةروثلا»

 ءقاولا اذه ةساعتلاب . بضغلا نوتا

 . فئثعلاو لالاغتسالاو ةداملا .ءوبوملا

 حلصالل ءاقبلاو .ةيابغلا يف رصتننس

 - 544 ددغلا_ ةييرفلا ةغيلطلا

 .«ىوقا بعشلا .ىوقالاو

 نلكل . نسح اذه : . يجمل دعا

 كنيلقح ريغ . قيمعلا نطابلا لمعلا

 نيرخآلا ةيلقع رييغت لواح . ىريسو

 وحن ريسيو ريغتي ملاعلا هجو ىرتسو
 : . «لصاوتلاو مهافتلا

 امئئاد تناو) : ةرخاس ةماستناب هأجاف

 ةيسفنلا كمولعو كلصاوت نع يل يكحت
 : لاع توصب ىحتف كحض («كرباختو

 يتقيدص روت .لامجح 5 .معلا

 يف تجوز حبصت تداك يتلا . ةيكريمالا

 تملعتو انعمتجم تسرد . مايالا نم موي

 يهوا .اهم بتكت تحبصاو ةيبرعلا

 ايرخا تكابر دقو .دلبلاب سشيعت نآلا

 ةروص طعا طقف .ةقاشلا 1 هذه

 ىرتسو نيملسملاو برعلا نع ةعصان

 نواها عفادم 5 كتفا م اذه نأ

 هاعق اذام .ةونع ةلئحملا ىضارالا

 .نالوجلا نيا .ةروطتملا مكتحلسأب
 نيا .ةفضلا نبأ ٠ : تعي نع ني

 لبقأ .ثيدحلا 0 ( بيبح |

 اينأك ةيلابلا هتظفحم لمح داتعملا هئودبع

 ىلا ا ذخأو .اعوج تومت ةطق

 هدّشف ءىش ع ثحبسي ةنثأك انهوجو

 0 نومهاس مكلام» : هيالبب حول ٠ هوتل

 .مالكلل تقو ال» .٠ يحتف هيلع در

 تام ,نوبروسلا ةحاس ىلاائب ايه

 نم رهاظت , ةلصاوملا انيلعو «؛كلام»

 3 نحن هنا .ليقتسملا لجأ

 . ةيحضلا وه اندحا نوكي نا ناكمالاب
 هلاما تومتو هتايح يهتنت اذكشه

 لظيو نورخآلا هاستيس ادغو . . , ةعم

 ىلع ةعوضوم ةفيحص ىلع ًاربخ
 . «فرلا

 يرصنع لمع هنأ) : بيبح لملمت

 ضخحن اذهأ .ىبرع لتقي اذامل ٠ . عيضفو

 بالكلا دالوا .ادبا .ال .ةفدص

 دعو نال دلع يضع بع اقنأرأ
 . (كانه ىلا انب ايه . دعجم هرعشو رمسا

 مههوجو تعفصف . مهتعب را جرخ

 .دوشحلا تناكو .ةدراب تايسن ةيبئكلا

 .ديعب نم ىلاعتت تاوصاالاو . ةصارتم

 ماع ىلا مهنم دحاو لك لحر نيح يف
 . دامرلاو حارصلاو ءامدلاو حابشالا

 ردو سيفا يقحو مهمولق تناك

 ائيطب اتوم ةرمانكملا جراخ ةامحلا تناك

 نم ابرشو لما جبش فاتهاو حابصلا

 , ةحساكلا ةميزها

 8371"-1541 زومت ؟-



 نيدلا حالص هيف دلو يذلا ناكل يف نيطح نع ةيجيران ةودل

 .دادغب ىلا طابرلا نى ةرهاقلا نم .ةيبرع

 ةكرعمل ةئماثلا ةيوئملا ىركذلا ةبسانمل ةيخيرات تاودن ةدع تمظتنا

 ىلع يبويالا نيدلا يبرعلا دئاقلا اهيف رصتنا يتلا نيطح

 ةودن ىلا اعد دق ينويهصلا نايكلا ناك اذإو ..ةازغلا شويج
 .ًايفارغجو ًايخيرات ٠ ةيبرعلا ةطراخلا سسا رييغتل اهتاذ ةبسانملاب
 ىلع ادر يتأت تاودنلا هذه ةماقا ناف .ةينويهصلا هتاباسحل اهرييجنو
 يف تمدق دق «ةيبرعلا ةعيلطلا» تناك اذإو .ينويهصلا عورشملا

 مدل ده ايناف , ةرهاقلا ةودن يف راد امل ًاعسوم ًاضرع يضامل ددعلا

 ةئيدم 1 برعلا نيخرؤملا داحتا اهماقا يتلا ةودنلل رخا اضرع

 ىبويالا نيدلا حالض يىبرعلا لطبلا دلو ثيح تيركت

 مصاوع ةدع َّق

 9١م1 زومت ١9«”  ١ ددعلا  ةيبرعلا ةعيلطلا

 ةيبرعلا ةعيلطلا بتكم /دادغب

 تلا ةيخيراتلا نيطخ ةودن
 داحتا نم ةوعدب تهطنملا

 ٍق دالخب بربعلا نيخرؤملا م
 نيدلا حالص هيف دلو يذلا ناكملا
 ه717) راوغملا يبرعلا دئاقلا .يبويالا
 ىلع فرعتلل ةطحم تناك (م 8١١-ه
 ترصتنا يتلا ةكرعملا هذه تادادتما

 لفاحج لع ةيب رعلا ةلوطبلا مي

 ةنيدم تفاضتسا ذإ .يبنج 1
 يبويالا نيدلا حالص ا
 اهترضح ىلا ةودنلا هذه لامعا

 قارعلا نم ةيركفو ةيفاقث تايصخش
 اهيف تيقلا دقو .يبرععلا نطولاو
 تحت ةيخيراتلا ثوحبلا نم ةعومجب
 حالص نم ريرحتلا ةكرعم» راغش
 .(«نيسح مادص ىلا نيدلا

 ىلا راشا امك ةودنلا ثوحب تزكرت

 نيمالا راجنلا ىفطصم روتكدلا كلذ
 لوح برعلا نيخرؤملا دامخال ماعلا

 ةيصخشو ن ريطح ةعقومل ةيخيراتلا داعبالا

 اىاحو ادئاق ىبويالا نيدلا حالص

 - اهيف

 ةكرعم نيب ةيخيراتلا ةنراقملا ىلا ةفاضالاب
 أاريشم .مادص ةيسداف ةكرعمو نيطح
 كرسعلا مساقلا وه رصنلا نأ ىلا اضيا

 نيتللا : نيتديجملا نيتكرعملا نيتاه نيب
 نامزلا نم نورق ةيناث اههنيب لصفت
 : يرخلا

 ُّق تدقعنا يتلا ةودنلا ةياذب 58

 ةفاقثلا ريزو ىقلأ زومت نم لوالا
 فيصن فيطل .يقارعلا مالعالاو
 درت ال اننا : اهيف لاق ةملك مساج
 اهلعجت يكل ىركذلا هذه ءايحا نم

 ةمالا اهشيعت ىتلا يعادتلا ةلاحل ًاثكتم
 نا ديرن انتكل نهارلا فرظلا يف ةيبرعلا

 زمرلا اندئاق دكؤي امك خيراتلا رضحتسن

 ىكل ةيليصفت تادرفمبو .ةبسانم

 كرحنو ةيب ةيبرعلا حورلا ةودح يكذن

 رواحملا ددعتتو (يىبرعلا عقاولا

 لوح ناجرهملا حا اتتفا ةملكل ةيسساسالا

 ةينامث رورم قر لافتحالا ةيمها

 مايالا هذه يف :نيطح ةكرعم ىلع نورق
 اه ىخيراتلا دادتمالا لوحو .تاذلاب

 ةدارإو خويشلا ةدارإ نحتمت ثيح
 . بوعشلا ةدارإو بايشلا

 داحنال ةماعلا ةنامالا ةملك تناكو

 .داهاقلا ىبلا تفرغلا نيخرؤملا

 عوضومل ىرخا ةفاضا راحنلا ىفطصم
 ىركذ نا ىلا اهيف راشا ثيح ةودنلا
 يتلا نيطح ةكرعم ىلع ماع ٠١ رورم

 يغبني اال ةيبرعلا ةيضقلل ارصن تقق
 ىركذلا ةميق نأل اهرخافمب ىفتكي نا
 نم ةمآلا راصبا ماما هحتفت اب نمكت

 ةماركلاو ةيحضتلا ُِق سوردو قئاقح
 ةرهاظ لش اهناو ةصاخ :.دومصلاو

 يبرعلا ناسنالا اهيف رصتنا ةيخيرات

 ه4ك4 - |. نأ نحال 111114 طاق خلنا“



 نب بفسوي ا نبدا 0 ف

 0 نمو

 1 3 7 ةنيدم 5 داليعتلل ْ

 ليا 20 يحل ا

 ىلع هنيدو هتديقعو هئدابمبو هميقب

 ارش ةمالاب دارا يذلا عماطلا يبنجالا
 ةكراشملا ثوحبلا تددعت دقو اذه

 نيخرؤملا نم ددع اهمدق ىتلا ةودنلا ُّق

 ديرد روتكدلا ثحب اهنمو نيصتخملاو
 ةكرعم يف رصنلا لماوع نع رداقلادبع

 حلاص قوراف روتكدلا ثحبو .نيطح

 يف ةزرابلا ةيسايسلا تامسلا نع رمعلا
 ثحبو ؛يبويالا نيدلا حالص ططخ

 هللادبع دمح او حالملا مشاه نيروتكدلا

 حالص دئاقلل ةيصخشلا بناوخلا نع

 ةمالا اياضقب ريبكلا ةماتهاو نيدلا

 هديحوتو ءاهقفلاو ءارلعلل هتياعرو
 يتلا رطاخملا ةهجاوم ةيغب دوهجلل
 نكرلا ديقعلا ثحبو .ةمالا هجاوت

 يقوسلا زوفلا راثتسا نبع ةديمح ملاس
 يف هراصتنا نا ثيح نم نيطح ةكرعمل
 ةحيتن ناك اهضاخ ىتلا كراعملا

 دعب ةكرعملا تايرجمل عيرسلا رامثتسالا
 مهشويج رايبناو نييبيلصلا ةداقلا لتقم

 ءىناوملا ىلع ةرطيسلاو ندملا ريرحت يف
 ةدعاقلا رصف لاصتالا نيمأشل

 عطقو يمالسالا لوطسالل ةيسيئرلا

 ابوروا نم أت تناك يتلا تادادفالا

 - 1 قا (:ن 8151: ةابذانات - 5

 .نييِبيلصلا شويجل
 هذه ماتخ يف نوكراشلا جرخ دقو

 ريشت جئاتنو تايصوت ةعومجمب ةودنلا
 ةدلاخ نيطح ةكرعم تناك هنا ىلا

 تققحو اهذيفنتو اهتدايقو اهطيطختب
 ًايبرع ًايركسع ارخذ ٌدْعت ةمهم جئاتن
 دقلو ةساردلاب اريدج زازتعالاب ايرح
 لوسأ ةيئاصلا ةيودحولا ةرظنلا تناك

 دئاقلا مدقي مل ذإ اهيف رصنلا لماوع مها

 ديحوت دعب الا ةكرعملا ىلع نيدلا حالص
 نامضو لصوملاو ةريزجلاو ماشلاو رصم
 اكل ةيرشبلاو ةيداملا ىوقلا راشثتسا
 ثيخح نيطسلفب طيحغ تناك ىتلا ةقطنملا

 ةدحو تناك انك نيطح ةكرعم تعقو
 حوضوو اهيف مسحلا ةدارإو ةدايقلا

 عم قدصلاو ةديقعلاب تاهيالاو فدشها

 يتلا جئاتنلا يف رخآ مساح الماع سفنلا
 نم ظحالاي امو .ةكرعملا نم تققحتن

 ةيبرعلا ةمالا نا ةكرعملا فورظ ةسارد

 ال ةهباشم فورظ نم ٍناعت يتلا نآلا

 ذخأ عم نيظح مايا يف هنم يناعت تناك

 بناوج لباقمف نابسحلاب نمزلا قراف

 ضوه: ةلاح تزرب فعضلاو يعادتلا

 ناودعلل ةيعاولا ة ةهجاوملاب لشثمتت

 ىلع يبرعلا نانعمت لا ةردعب يعولاو

 نيتلحرملا اتلك ينو ناودعلا درو رصنلا

 املكف |ملكف ةرورضلا يموقلا دئاقلا رود زري

 عورشم ف ريرحتلاو ةدحولا تتنرتف

 ٍ نالماعلا نرتقي نيدلا حالص

 ةيب رعلا ةمالل ديدخحلا ىسايسلا عاو رشملا

 ثيح يبرعلا نطولل قرشا ةهجل ىلع
 تاالوطب نيمايملا قارعلا لاطنا عنصي

 ةرثك نا ةودنلا تظحالل امك .ةدلاخ
 بس تيظح ىلا ثوحبلاو تاساردلا

 ةساردنلا نع ىنغت ال نيطح ةكرعم
 موقي ديدج جينم ىلع ةمئاقلا ةذيدحلا

 ةدحوم ةرظنب خيراتلا راضحتسا ىلع
 35 .ةوقلا رصانعل ةفشكتسم

 امتع ناكملاو نامزلا ىف يث يدر لا لماوعل

 بتكلا رشنو . قيقحتل ةيصوتلا مزلتسي
 قئاثولا رشنو عمج نم ةرتفلل تخرا يتلا

 ملاعلا تابتكم 6 3 دانتملاو بس ةقلعتملا

 ةميستملا ةيملاعلا تاساردلا نيمثتو

 ءاهرشنو اهتمجرتي ةيعوضوملاو ةيملعلاب
 باتك يف رمتؤملا تاسارد رشن نع الضف
 ةيحيراتلا ىودحلا نم افالطناو , دحاو

 نم ةودنلا 0ك نوكراشملا انينمل يتلا

 ةريرب مناف يلمح رع ةسارد لالخ

 زكارمو تاعماجلا مايق ةرورضب
 نطولا يب ةيركسعلاو ةيخيراتلا ثوحبلا
 داراسملا:تايسارد ةةاسعاي نرسغلا
 خيراتلا ف ةلصافلاو ىربكلا ةيركسعلا
 هفيظوتو رغلا يسايسلاو يركيسعلا

 .ةيبرعلا ةمالل رصاعملا ضوبملا ةمدخل

 (ةيب رعلا ةعيلطلا» بتكم : ةرهاقلا
 ا ل لسا

 نالعالا بقع يرصملا يفاقثلا
 زئاوجب ةزئافلا ءاسالا نع[ 7

 اذه ةيرييدقتلاو ةيعيحشتلا ةلودلا

 ساسحالا وه ةطاسبب بيسلاو . ماعلا

 نول نهد لق زئاوجلا هذه نأ

 زئاوحب قلعتي ايف ةصاخ (اهنوقحتسيا

 00 اهم تزاف يلا ةيريدقتلا ةلودلا

 اقث حيرات يف قيمعو ليوط راوشم

 1 نمي هرج مهع) لبا ةئيدبللا رم
 ىفطصم دمحم روتكد لثم ةدايرلا

 يرصملا خرؤملا باتكل ققحملا ةمالعلا

 كشر ف قومدلا حالما سايإ نبأ

 در حادا 0 تل ا

 طسولا داس حايترالاب روعش

 +14. ددعلا  ةيبرغلا ةعيلطلا

 ا لا .ةيرصملا ةلولا زئاوج يف

 ماع نآيوغ يم - روتكذلاو :راهضزملا
 فصنلا زواجي ام ىضما يذلا عامتجالا

 يراسل عيتجملا يرضون نخلي نرت

 يودبلا دومح بتاكلا موحرملا مسأو

 نطولا يف ة يتلا ةيعقلا لف داو قا

 .يبرعلا

 نم ديزم دينع فقوتلا لبقو
 ةزئافلا ءامسالا ضعب لوح تاليصضفتلا
 ةسائرب ةفاقثلل ىلعالا سلحملا نأ لوقن

 ناك لكيه دمحأ ىيرصملا ةفاقثلا ريزو

 بيدأل مسا ١١4 نيب نم راتخي نا هيلع
 ةلودلا ةزيئاجل نيرشعو ةمس نانفو
 زيئاوجلل نيبحيشرمك يقاببلاو
 ءاوبسا ةرشع زاف للعفو .ةيعيجشتلا
 نومدقتملا اما ةيريدقتلا ةلودلا زئاوحب

 م8 مهددع ناكو ةيعيجيشتلا ةزئاجلل

 متي نا ضورسفملا نم ناك دسقف مسا

 بادآلاو ةيعامستجالا 7-0 عورف

 ةزئاجلا ةنح حن مل كل عيمو نونفلاو

 متو طقف سا رشح ةعبرال ل اهزئاوج

 ةطي رخلاو ةيعيحشت 7 دن زئاوج ةرشع بحح

 يف يه ماعلا اه ةلودلا زئاوخل ةلصفملا

 ةيريدقتلا ةزئاحلاب زاف ذإ نونفلا لاجم

 ٍليكشتلا نائفلا ميركلاديع حالص .د

 قباسلا ةليمجلا اوفا ةيلك ديمعو

 ققحو يمالنيسإلا فجحت“ملل يرصم

 ةب يريدقتلا ةزئاجلاب زاف بادآلا 0 يفو
 ىبرعلا بداللا ذاتسا راه نيسصح .د

 موحرملا مسأو نونملا ةيميداكا سيرو

 دمحم .دو يودبلا دومحم بتاكلا

 8 ةنللا هقنو تاغللا ذاتسا ضصاصتقلا

 غ8 اة زؤمت 3: -



 مولعلا لاجم يفو . سمش نيع بادآب
 يي نم يعل تناك ةيعامتجالا

 250 ةيلغ يدع مالم :يرفلادوع ردو
 ةيلك ةديمع دشار بئدز .دو قباسلا

 ذاكسأ سيوع ديس .د ةمالعلاو تانيلا

 . عاتجالا

 ةيغيحشتلا زئاوتاب ع نيزئافلا نمو

 نحضصلا مي ميهارباو مينغ لالح جرخملا

 يحبصو اصفاشلا نمحرلادبع يبل
 5 ةدومح لداع يقاحصلاو وراشلا

 ةشوش قورافو , تالحرلا بدا

 ةزئاحلل مدقتي م يذلا عيذملاو رعاشلا

 مدقملا رعشلا نا تأز ل ةنحل نكل

 هتحشرف ةزئاحجلا ىوتسم ىلا ىقري ال
 . اي

 سادإإ نبا نفخ
 نيزئافلا دحا ىفطصم دمحم روتكد

 نونفلا لاجم يف ةيريدقتلا ةلودلا ةزئاحب

 غلبلا ةرسبتع نم اماع نيس ىضماأ

 (هتايح يف هللا لاطا) اماع نينامثو ةعبرا

 نب دمحم ريبكلا يرصملا خرؤملل اقيفر
 31 يرصملا يفنح ا سايإ نب دمحا

 زتما ريبكلا قققحملا اذه ةايح ةطراخ

 ب ديدع اهتلصحم ناكو خيراتلاب نفلا

 ىلع لصح لجرلاف 1 تاجانتنلا

 ١ ةئس نوب ةعماج نم هاروتكد

 وزغلل ةقباسلا ةرتفلا قف رصم نع

 ةيمالسالا راثآلا دهعمل مولبدو يناثعلا

 اوضع ١ ن+ سرام ُِق هباختنا متو

 وضع وهو يرصملا يملعلا عمجملاب
 . ناملالا نيكرشتسملا ةيعمجب يفرش

 قبسا ناك ملاعلا نا بيحعلا نمو

 يتلا ةمسواالا نمو ةمالعلا اذه ريدقتل

 نم جريناذ سراف ماسو اهيلع لصح
 هاسو مث 143 ةنس كراينادلا

 713: نجلا .ةييرقلا ةماعلا 5

 ايئاملا 5 ىل والا ةقطلا نم قاقحتسالا

 يف تافاشتكا هلو ؛ 1914 ماع ةيداحتالا
 . تاطوطخملا قيقحت لاجم

 لاجم يف ةسارد نينا ىلع ةوالع
 زربا يف ةروشنم ةيمالسالا نونفلا
 لمح .د لعبو ,ةيملاعلا تايرودلا

 ىلع اوفرشا نيذلا زربا نم ىفطصم
 اهرهشأو ةصاخلا ةيرثالا تاعومجملا
 يلعل داحسلاو ةيندعملا فحتلا ةعومجم

 شأن فيرش ةعومجو ميهاربا اشاب

 فوؤرو لاك فسوي ةعومجمو يربص
 . مهريغو يوارط

 ةعبرا رادصا وهف هل جاتنا رخا اما
 قيقحتب ةصاخلا سراهفلا نم ءازجا

 يرملا منتجا نشاغ

 ديس .د هقحتسي . قحب بقللا اذه

 ةيريدقتلا ةلودلا ةزئاحب زئافلا سيوع

 لوا دعي يذلاو مولعلا لاجم يف

 بحاص وهف فرع يعايتجأ يئاصخا

 ؟5؟ و ةروشنم ةيعاتجا 4 5

 ريتسجاملا لع لصح نم لوأ وهو ًاباتك

 لوا بجاصو رصم يف مارجالا ملع يف

 . هلاج يف ةيرصم ةيعيجشت ةزئاج

 ًاريخا ةيتاذلا هتبرجت رذضا ذقو

 ىلع هلمحا| يذلا خيراتلا» ناونعب

 ةلصخم اههيف لجس نيئثرج يف :!يرهظ
 هرمع نم اماع نيعبراو ةعبرا ةبرجت
 ىلا ةكرح دصر ىف اهاضما

 يئاقثلا هتاريمو هديلاقتو هميقب يرصملا

 . يعامتجالاو

 فاته : هتافلؤم رهشا نمو

 - يرصملا ثارتلا يف دولخلا  نيتماصلا

 - يعفاشلا مامألا ىلا نييرصملا لئاسر

 ةرهاظل نيرصاعملا نييرصملا ةرظن

 . توملا
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 .اضيلا رادلب دج لمع يف يرزوع دحاولدبع يبرفلا يحرملا
 611 2 1-37 فات قاع ضو د دج 5

 ..نؤ دش الب تاياكح

 تحس «دودح الب تاياكحا

 هدادعا مت ايوتكم 0 اصن

 صضوسعل يه لب .ج رسل

  لصالا يف 0 فينش ةييصق
 نع ضاخملا هبولساي ةيفحص تاعباتمك
 . اياك نم هثرعي معو هيب رغ تادحا

 نم ةعومج نع ةرابع كلذل 0

 ةيحح سف لكش ىلع مدقت تاياكحلا

 قحتني ىحف . ةيابع الو ةيادب اه تسيل
 رداكلا نوكي نيلثمملا بكرب نوجرفتملا
 .نيح ذئم و!دعتساالا أدب لق ىخرسملا

 هدهف .لضاالا ىف ادبي هلا مغر
 جرح اهجحرشي انك .تاياكحجلا

 تاياكح ءىُش لك لق ىه . ةيحرسملا

 هنال .ريحس دح بح هنكلو .بحلل

 (ناو ءىش يأ نع فرطلا ضقغي ال
 نكمي ام لك نع فشكلا ىلا فدي
 ةاباحم وا ددرت نودب هنع فشكلا

 دمحم جوف ىلع مدق لمعلا اله

 فرشا دقو .ءاضيبلا رادلاب سماخلا

 دحاوبادبع يب رعملا ناثعلا ةجبارخا ىلع
 ةيحرسملا هتسارد عبات يذلا يرزوع

 نيلاو ىقيسوملل ىنطولا دهعملاب
 ١191١5 اسنرع ف لاوز هنيدمب ىح سنا

 تاسساردلا دهعمب مل

 ىلع لصح ثيح سيرابب ةيحرسملا

 تاسساردلا ف ةهصصختملا ةزاحجالا

 ايلا موقي وهو )١15875( ةيحرسملا

 .بغرملاب ىفاقثلا طيشنتلاو ىحرسملا

 لمعلا اذمل هتؤر جرحخملا ج رسيو
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 تسيل اهئادحا ناو  [هلسعا ةعضاخ

 ةيادبلل ةحول كانهف .نيعم قطنم ةديلو
 نع نالعالا نم انتكم ةهحول كانهو

 ضرع راظننا يف اتقؤم  بعللا فقوت
 ويدتت نكميف كلد اذع امو - اقم

 بيترت بسح ةرم لك ق تاياكحلا

 مداقت نا ةيحرسملل بتك ولو .ديدج
 تيترت ىلع روثعلا نكمأل ةددعتم تارم
 تاياكحلا بولساو .١ ضرعلل ربخا

 ىلا فدبي ىلزهو رحاس ىلوه .بولسا

 لدتا نحزن ؟لب باب - س١4

 ربع للخلا ةطقن هاجتا يف عيصالا عضو

 لعجم ىتلا ةرخاسلا ايديموكلا نم عون
 ةراثال هلسسو جرستملا كاحضا نم

 ههاتا

 ةيحرسملاب ضاخلا ضرعلا لبيلد يف
 هَتيؤر يرزوع دحاولادبع ددخ
 ىحرسم لمع لكف ةيجارخالا ةيلمعلل
 . ءاملل ةصرف ءىش لبقو الوا وه هدئع

 ءاقللا نع ايئاد ثدحتن ددصلا اذه ىف

 فيضي .ىستن ام اريثكو روهمجلاب
 ءانتقللا وه لواالا ءاشللا نا جرحملا

 , لمعلا قف نيمهاسملا نيعدبملا نيب
 ىجحرتسملا قلل ةيلمع نال ارظنتَو

 ىهف ةدقعتو ةررستعو ةقابث ةيمغع
 نوكي نأ .هضرفت ام ةلمح نم . ضرفت
 كوفرعي لمع يا ُِق نوهانملا

 هنيب ىلع جرحملا نوكي لاو :مهضعي
 لك ةيدودحمو تاقاطو تايناكفا نم

 فيظوت نم نكمتي يك هغم نيمهاسملا
 ناف اذل . فيظوت نسحا ةمهاتسملا هده

 نيح .نولضفي نيجرخملا عظعا

 ىلع اودوعت نيدلا نيبتقتلاو سلثمملا

 .مهبيلاسا ىلع اوسرمتو مهغم لمعلا
 تناك .يل ةهبسنلاب : يرزوع فيضيو
 قدوع ذنم ةبسانم لوا ةيحرسملا هده
 نيلثمت عم ةرشابم لمعلل سيراب نم
 اديدج ءاقللا ناك كلذل 6ةنراغم

 جامدنالا يف ةبوعص ىندا دجت مل اننكلو
 . لمعلل ةدحاو اسقن نوكتنل اننيب [ميق
 ِق |[مساخح ناك .نسسلا لماع نيل امي رلو

 ةلدابتملا ةّقثلا وج ريفوتو ماجسنالا قلخ

 فدبغ ةباش هعومج زوكن انك اننا كلد

 ةايحا لجأ 0 حرسملا ريع دجاوتلا ىلا

 . حرسملاب
 عئاو نع هتيؤر جرخملا لصفيو

 اهجينا ىتلا تابستكملا نم اريثك

 ديم هتكلو .ةقباسلا ةيحرسملا تآسراملا

 ةهجاولا ىلا دوعي أدب رشكا وا نيتتس
 يف لقالا ىلع حبصا ثيح ءاثبشف ابق

 .رضاخلا ثيدح : هفاطخلاا قى وتسع

 اننا : ىرزوع دكؤي ددصلا اذه فو

 ةيلحملا تاعامحلا نم اريثك نا ظحالن

 نم اهنمو ىحرسملا طاشنلاب مسبت تاذي

 ميظنت ريع ةثيرج تاردابم تذخما

 اهيمظنتم ةذعاسم وا ةيحرسم تاءاسقل

 هفرش نيوكت درج يللا اذب ثانلزك

 اذبو .ةملكلل حيحصلا ىنعم اب ةينطو

 هقرفلل ىنوثاق راطا داجمنا نع ثيدحلاا
 ايس

 داههتج الاو لمعلا نا امبرلو اهنيوكت لبق
 رواج دصق هاجنالا ا|لره 3 تاللايضاوتف

 . غارفلا
 الان تاناكحاإ هيح رسم نع اما

 جرطن ال اهجرخم ىري (ك يهف هدودح

 هلع هه رسل تانتحألا
 يا 8

 راطا يف جردتت ىه املإو ديدج حرسمب
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 ةقرفتملا وا ةددعتملا تالواحملا هذه
 فدي اهمربك يف اهلك عمجت ىلاو انايحا

 تاياذب ةرتسسم يتم ىلا ساسالاب

 لأب ىسنن نإ غيبتي. ذا نب رغملا حرسملا

 دخت ىبلا تاعادبالا لكف اذل .ءادج

 سفن يف بصت ىف عادباك حرسملا

 هعقوم ّك ح رسما لعج هاحنا .هاجالا

 , عمتجملا بلق ىف ىأ ىقيقحلا
 اح 2

 ىحرسملا لمعلا اذه ءادإ ىف كرتشي

 مهتم بابشلا ىيحرملا نس ةيحن
 . يبوح فيطللا دبع .تاءلس ىفطصم
 ءاجر .يلاولا ديشر .ةليخوك ةشيما
 منا لمعلا اذبع مهو .مهريغو .ىدهملا
 مت يحرس لمع ءادإ ف نودهتجي
 ايتاوكح ايئادإ اطمن نوكي ىكل هفيلوت
 , ةرخاسلا ايديموكلا نم خون ريع

 غا1/ - 1ةم1/ زومت 55١9 5١6 دذعلا  ةئييرعلا ةعيلطلا



 ةباكح لثم لكل

 . ليفط نم لغوأ -
 50 يناديملا لضفلا وبا لاق
 نم الجر ناك هنا ةديبع وبا معز

 نم لالز نب ليفط هل لاقي ةف ةفوكلا لهأ
 مئالولا يتأي ناكو ؛نافطغ نب هللا نب
 هل لاقي ناكو .اهيلا ىعدي نا ريغ نم
 .سئارعلا ليفطو «سارعالا ليفط)
 ف لمعلا اذه سيال لجر لوا ناكو
 لك هيلا بستي الثم راصف .راصمألا
 .ٍليفط لاقيف هب يدتقي نم

 لوقت تناك ابغاف ةيدالاب ترغلا اماف
 هيلا عدي مل ماعط ىلا بهذي نمل

 ىلع كلذ لعف نمل لوقتو .شراو -
 . لغاوت ةيازبغلا

 لعف نم نومسي راصمالا لفأو
 لاق ب.الغاو ماعطلا لع. .كلذ

 : مهرعاش

 بارش ىلعو ماعط ىلغ
 باحَسلا يف نافغرلا رضبا وا

 باجح الب وخلا يف راظل

 دومثم نم ليفطتلا يف

 دوفس نم ءاوشلل مزلا
 ديدقلاو ءاوشلا يف لمعي

 ديدخلا ٠ نم ىضما ايعيبانيضا

 وج يئيفطلا نا يعمصالا لاقو
 نا ريغ نم موقلا ىلع لخدي يذلا
 ,لفطلا نم ققشم وهو : لاق .ىعدي
 . ؛هتملظب راهغلا ىلع ليللا لابقإ وهو

 ةملظلا لفطلا : ورمع وبا لاقو

 دمحم نب ىلع نسحلا وبا» ربتعي
 ده "55) ىدرواملا بيبح نب
 ((ما١ : ةراده 6٠ م4

 عاتجالا ملع يسسؤم لئاوا
 دوهج ةسارد انه لواحتسو .ىرعلا
 هتافلؤم لالخ نم ذفلا يبرعلا ماعلا اذه
 : انئيلإ تلضَو ىلا

 (رظنلا ليهست» هباتك يدرواملا حتتفي.
 (يرشبلا عاهتجالا» ف ةفطاخ ةرقفب
 6 ا هللا نا : اهيف لوقي
 سانلا لعج .هئاضق لدعو هتمكح
 .نينيابتم اراوطأو نيفلتخم ًافانصا
 نيابتلابو .نيفلتؤم فالتخالاب اونوكيل
 اعابت راثيالاب اوفطاعتيف . نيضقتم
 ارمأ نواغتلا ىلع اودعاستيو .اعوبتمو

 : رعاشلا لاق . ارومأفو

 لزيلو ةمدقأ سأنلا نشا نيلابو
 بغارو هيلإ ٌبوغرم سائلا نم

 ةلأسملا دضتقي هنا انه حضاولاو
 . عامتجالاو ركفلا حي رات ٍِق ا
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 هنكل . عبطلاب يندم ناسنالا نا ةلئاقلاو

 لحارم نم امدقت رثكا ةلحزم انه جلاع
 روط ىلا ىئدا يرشبلا عاتجالا روطت
 نع ثدحتي هنأ دإ , يسايسلا عامتجالا

 .رومأمو رمآو , عوبتمو عبات
 ةفوسمجللاو نا يدرواملا ئئرف

 ام اظح كلمت . ناكم يا فو 0

 : رصانع 1

 ١  0(درفلا) يقي زيفلا .

 يجولوبورشنالا رضنعلا -
 نيب ةيومذلا هيشو ةيومدلا 0

 .(دارفالا

 6 نيذانملا رمفكلا 0

 قريشا 0 لوالا رصنعلا اما
 . ةعيطملا سفنلا

 ةروطفم اهنوك .كلذب دصقي وهو
 نوكرلاو .رخآلاب (ناسنا) سنالا ىلع
 رظنلا لبق ةيسفنلا ةيحانلا نم هيلا

 , ةيداملا ةحلضملا 0ق يلقعلا

 نم ةناثلا ةدعاقلا يدرواملا ىمسي

 عايتجاللا) تاسنألا جال ماس داو

 ,ةعماجلا ةفلألا :؛ (يرشبلا

 هذه حرش ىلع هتمدقم يف دكؤيو
 : يف ةرطف تسل «ةفلالا» هذه نا ةدعاقلا

 عقوالا ليلدلا يش لبر طقف ناسنالا

 اك سؤ فجئاصلا ومس ددحي يذلا

 : (ص) دمحم يبنلا لوقي
 . فولأمو

 : ةسمخيم «ةفل الا بايسا ددحن ملا

 .ةرهاصملاو تسيل ,نيدلا

 ا ةديدحخع يا د

 منا دمعت قلاب هتقالعو بلا
 (ةرهاصملاو بسنلا) ةلأسمب اريثك متها
 لعجب صلاخ يبرع بولسأب |مههضرعو
 برعلا ةيؤر 6 ةقيقد ةرظن |مبغم

 . ةيبضعلا ةلأسمل ىمادقلا



 : ىدرواملا

 . نودلوملاو .نودلاولا

 ةباثمب مه [(مهلوصأو مألاو تالاف 1

 دالوالا ابنع عرفتي ةسسؤملا ةدحولا

 كنئلوا نيبسائملاب دصقيو : مهدالوأو
 ةلصب مالاو بالا ّىل لوتمي نيدلا

 : ةبارقلا

 ةحوزو اما  ةأرملل يدرواملا درشي و

 يف ليطي اصاخ ارود  رهض ةطسارو

 ايندلا بدأ 5 ةياتك ِق هع ثيدحلا

 .نيدكلاو
 نم اهل دبالف : ةيرايتخالا ةدوملا اما

 د ملا اهيلا وعدي عاد

 اب يدام حاحلملا يعادلاو

 .رخآلل اجاتحم نيلجرلا دحا نوكي
 يعادلا موهشم يدرواملا عسوي انهو

 . يلبقلا فلحلا ةلأسم المشيل ثعابلاو

 يف دعب ايف نهملا لها نماضت ةلأسمو
 .ةيب رعلا ةئيدملا

 يمان كردي يدرواملا ناك دبقل

 0 ةقادصلاو ةنئضضلا ةيبصعلا موهفم

 (ةدوملا) ةقادصلا يفالت مدع كردي ْناَك

 . ةحلصملاو

 ةئلاثلا ةدعاقلا ةيفاكلا ةداملا ريتغيو

 جملا عامتجالا مايق دعاوق نيب

 ةعماجلا ةفلالاو نيدلا دعب هرارمتساو

 .لوبسانملاو

 ىرعي ال ةمزال ناسنالا ةجاح نأل

 يف ىريف امدق ىضمي يدرواملا نا 1

 مايق بيس نيدسلا تفاتع لا اوصل

 ةدوجوملا ةداملا نا ىري وهو ٠ . عمتجملا

 . شيعلاو ءاذغلا لئاسو نس ةعيبطلا يف

 بسكلا لئاسو ددحتت اهتم ساسا ىلعو

 ةداملا ىلا !دانتساو . ب ساكملا تاهج وا

 تساكملا تاهج : ناف ةيعيبطلا

 .هغارز ءاين ' هجوا ةعبرا نم ةفو رعملا

 بسكو . ةراجن حبرو . ناويح 0

 ناك ميمعتل يدرواملا لوحتي 58

 اهبسن ةرابع درويش همايأ افولأم راص دق

 نومأملا ةشيلخلا ىلا ءاحر نب ب

 هعبرا ىلع ساسلا سشياعف كا ريكي

 : ماسقا

 . ةرامإو ةراجو هعانضو هاو

 نم ادح ايباجنا اققوم يدرواملا بقي

 يرن امإ قد جاتنو ةعاررولا 2

 7-8 7 هيباجنتا لقا ابنم تقرر
 .ةحضاولا ةينيدملا

 بلقت) ةريبكلا ةراحتلا لضفي وهو

 توناحلا ةراجت ىلع (رافسالاب لاملا

 ةراجت وا ةيلخادلا ةراحتلا) ناكدلاو

 .ىلوالا فالخ
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 ةيبب رهلا ةفللا رارعأ
 : نولوقي
 .هديعوا دع ن بلح ب

 تاوصلاو

 . هدحو نسلج

 ىهف تابسالا اما

 لعفلل قلطم لوعفم هئالامإ - ١
 هيض بو

 . ضفاخلا عزت لع بوصنم هنال وا

 5 ١ عماوشا عما هباتك يف يطويسلا نيدلا لالح 0

 دقتف . ىلعب رج وا. اذوذش ىتثي دقو ؟ ردامصم 0-5 ركنتلاو دارفالا مزال يه

 .ةدحو ىلع مهرذ ل اك تدضتقاو .ائيدحو كلذ انلقو يل

 عيرق وا . جيسن : ةملك وه فاضملاو ةفاضاب هرجي دقو .هدحو ىلع سلجو

 ةذهم عمجلاَو ةينثتلا تامالع قاحلإ عم . ريع وا شيحج وا (سيئر وا ديس)

 . حصالا ىلع تايلكلا

 هليل يف هريظت هلق توق 11] ةمدعجو عوركو د هديحو جيسلاوه لاق

 . هريغ هلاونم ىلع جسني

 عبملاو ةيدنتلا ىلع ةنادلا تامالعلا اماوخاو جيسن ةملكب لصتي ال ليقو

 .مهدحو جيسن مهو ٠ نهدخو حيسن نهو ٠ .امهدحو جيسن امه :

 ب ل اعيفر ناك اذإ هنال . بوثلا يف

 لاقيف

 ىف ىدرواملا كوكش نا قحللاو

 7 . اهناكم يف ةراجتلا
 ىلا اهيف ىدرواملا انليحيف ةرامآلا اما

 تاراسهملا نم اهرابتعاب ةسعانصلا
 . ةيستكملا

 ةنالث ةعانصلا نا ىدرواملا ىري

 1 : ماسقا

 . لفيع ةعاتض د١
 . ركف ةعانص - "

 ركفلا نيب ةكرتشم ةعانص - *

 لمعلا
 لح يف هنيعم ةراهم ةدنع ةعانضلاو

 ىف وا (ةيرظنلا) لئاسملا نس ةنلاطتوف

 9 ةعارزلا ءان ىلا دتتسم بيكرتب مايقلا
 , ةراحتلا وا ناويحلا جاتن

 فرشا ىهش ةددع ركفلا ةهعانضو

 ةرورض اهرثكا نكت مل ناو :تاعانصلا

 يدرواملا نا ظحالملاو . ةيرشبلا ةابحلا

 هقفلاو يرظنلا ملعلا) ةفاقثلا
 .ةلودلا ق لاملاو .ةرادالا لاعأو

 (ميلعتلاو  ةقارولاو خسنلا  ةباتكلاو

 ., بساكملا

 ملعلا ردتعي وصو

 عبي اربخا دوتعيو ٠ ؛ركفلا
 د ىتلا تاعانصلا نمص

 . لمعلاو ركفلا

 ملعلا ةلاسمل ىدرواملا ةيؤر مست

 ةعانص نمصض

 ؛ةباتكلا)

 اهيف كرتشي

 . ادحو دخي لجرلا دجو :

 هلضاو ءر

 ,.  .قلطم لكشب ةقرنملا عج ويخدم لام عجاطب
 وا اهخالاجم تناك ايأ فراعملا عم وهو

 .ةفيرش مولغلا لك نأل : اهتامامنها
 . ةليضف ابنم ملع لكلو

 مولعلا مها نيدلا مولع ىري هنا ر مغ

 ةرورض لاحت ىلا انلصو اذإ اهلضفأو

 .اهه ةيابع ال مولعلا نا ذإ .رايتخالا

 ركفلا نيب ةكرتشمل ةعانصلا يتأتو
 تاهل يدرواملا لودج يف لمعلاو
 دصقيو .ركفلا ةعانص دعب بساكملا

 بتاكلا لاثما نهملا تاكرتشملاب

 موهفملا ةئاف لاملل يدرواملا مووهشم اما

 ىلع قلطي وهو .يديلقتلا يب رسعلا

 لاملا باستكاب ةقلعتملا تايلمعلا
 , لاملا رب دت وا ريبدتلا :

 نوك ةركف مدختسي ال يدرواملاو

 . لماعتلل (اسومان وا) انوناق دقنلا

 نييئعملاب لب . طقف يداصتقالا ىنعملاب

 .اضيا يسايسلاو يعامتجالا

 دذخالا هيلع رودي١ نوناق دقنلاف

 تضل اذاق .ناطلسلا دي قف ةداطعلاو
 ىلا ةفاضالاب هكلم دسفا «ناطلسلا» هب
 , شاعلا نالساعتم قولي يذلا داهقلا

 ركفملا ءارآل ةزكرم ةصالخ هذه

 نم ريثكلا ىقبي و .يدرواملا يبرعلا

 . ةءاضإو ةرانإ ىلا ةجاخب هراكفا



 ود 0 0 0 3 ا 0

 ٠ .ةدرحلا اونجس دقل ١ . ١

 دّيقم ةيرحلا لاثمت ىرت يهو سانلا تلاق اذكه

 يا ىلا احح تالاقن ىلع الومحمو لسالسلاب 3

 1 .حملصتلل ةشرو'

 ٠  تلقنو .ةيوتملا هاركذب ملاعلا لفتحا لاثمتلا اذه
 0 كرويوين ةديدم نم مخضلا لافتحالا ليصافت

 ءدبب ًاناذيا تقلطاو .مالعالاو لاصتالا تاكبش 3
 تاقالطالا نيبالم ةيناثلا هتب ودم نم ىف والا. ةنسلا

 0 .عبمجلا ةفماقا فقوو ٠ ,نونغملا هل ىدغو :ةششوضلا :

 لاثمتلا اذه هلثمن امع اريبهد مهشوؤر تاءانحناب

 :ةيرحلل زمر نم يديدحلا
 تاقبقحتلاو ءابنالا تالاكو ترم ةيسانملا هذهلو

 تاجاتروبيرلاو تالاقملا فالآ ةسملاعلا ةيفاحصلا 0

 ١ هتميقو يناسننالا هزمرو لاثمتلا اذه .ةباكح نع
 وهو ناسنالل هازغم ةميقو ريبكلا هراعشو ةدنفلا

 ؛ناوهلاو لدلاو ةيدوبعلا نم ررحتلا :ىلا علطتي

 .لدلعلا ةيرحلا ءاونق ميسن ىلا احماط

 تزواجت دق رابخالاو تالاقملا هذه لك نكلو .
 ء,اهتسانت لد :لاثمتلا اذه صصق مها نم ةدحاو

 هذهب هؤممر نيذلا نينانفلا نع ثدحتت تحارو :

 .هنازجا حبلصت اهيف مت ينلا سشرولا نعو ةيساتملا

 ةخسنلا ميمصتب ماق يذلا :تاحنلا نعو ٠ ,ةلكاتملا : |

 تدا يتلا سقطلاو ةيرعتلا لماوع نعو :هنم ىلوالا

 يضشو باتكلا قا ديلا د هجولا ملاعم هيوسشتا ىلا

 .لاثمتلل ةيساسالا رواححلا
 ةعيمرتل ًادادعتسا رو يذلا ةيرحلا لاقمف

 لزت امل ةيوثملا يعدل هددحا ناو ةصاخ .يورذ

 يف .سبل .اهركذي نم كانه. لرب املو :نآلا ىلا ةمئاق'

 ينرغلا نظولا فو لب ,بسحف اكريصاو اسوروا

 ؛لاخمتلا اذه ىلا نورظني نيريثكلا نا ثيح ءاضيا

 : .ةيرحلل عاد زمر نم هنع زيعي ام ساسا ىلع

 هضلطي يذلا .بقللا وم ؛:ةةيرح ةسنآلا»

 ننمؤمل اهئاقدصاو ةلجملا

 .ق مهئارآب هنم نولطب .اهطخب
 .ةيبرعلا ةايحلا بئاوح فلتحم 0

 . سكفت نأ ةرورضلاب سبلو
 مر

 نانفلا هميمصت يف ركف دقو .لاثمتلا ىلع نويكربمالا .
 دقو .يدلوتراب تسغوآ كيرديرف يسنرفلا سدنهملا .
 دسحلا اما :هما هجو حمالم لاثمتلا هجو ئىطعا

 ,رشع عساتلا نرقلا تاشددس يق. كلذ ىرج .هتييبح

 يف ةريغض ةريزج لخدم دنع لاقمتلا موقد نا ىأرو :

 دعب حبصأ يذلا لاقمتلا عطق لقد منو ,كرويوينت

 يف ةمسقم ءازجا ةأيه ىلع امدق 5 لل لوطي هتاهتنا

 5 دقو ,. 6 ماع نخشلاب ةيضاخ قيدانص

 نم رثكا لاثمتلا ءازجا اهيف.تظفح يتلا قيدانصلا .
 .انه هيلا راشي نأ يغبني يذلا اما .قودنص يتئام

 .لاثمتلا ئركذ ف أدبا دحا هيلا رشي مل يذلا وهو ْ
 0 ١ وهف ةفوثملا

 هلمحت يذلا باتكلا ىلع شوقنملا خيراتلا نأ ا

 ماه خيرات وفو ,١الا/- وملود ؛١ وه لاثمتلا دب
 ! ةينوساملا عابتال 0

 ةندؤهس ةرعاش اهتدتك ةديصقب لاثمتلا ظدترا ل

 يلا اوتعبا» : اهبق لوقت سورازال اميإ اهمسا.
 ! ! «:ةيرحب. .سفنتلا دنرت نم لكو مكئارشفو مكيبعتمب: ٍ

 :كاذشضا ادئاس ناك امل ةحضاو تالالدا اهنفو :

 داهطضا نم جورب ناك امع اممث١ ةنس اديدجتو

 . دوهبلل ةيرصيقلا ايسورا :

 ْ ىلا لصي يدوهي لكل ًاجحم لاثمتلا حبصا #
 يكل ةيكريمالا ةراقلل هرهض ريدب لاثمتلا نال .اهرامأ

 : نيذلاو :رحدلا قيرط نع .ددحلا نيدفاولا ليقتسم :

 "2 سدلبإ ةرديزج يق فا نتاهئام ِق نولزني اوناك
 ١ .لاثمتلل ةيذاحملا

 58 تماصلا رجحلا اذه ثدحتن نذإ ةيرح ةنا نع

 ةراقلا ف بصتني يذلا وهو .هلخاد يف ةنيجس ةيرح

 وو .ىرخألا تاراقلا بوعشو ممأ' ترمعتسا ينلا

 . تسغوأ كبرددرف هيف دلخ ,ةدوقفم ةنرحل فيدزم

 تحنضا ينلا هتدسح دسحفأ همأ هبججو يدلوتراب

 .ًادبا ةيرحلا هيف دلخي مل هنكلوأ :هتجوز دعب اميف

 اكل مغربو قل 0



 ١ رب اطعم ديف. .ةمظنما ا 9 يه 6 و, "*»
 .ملاعلا ندم نيب ةديرف ةيرئازجلا ةنيطنسق ةئيدم .

 رتموليك ةئاتس يلاوح دعب ىلع .؛لابجلا ىرد قوف موقت

 حوتفملا اهقفاو , ةيهانتماللا اهتاءاضف كلعهذت اهوصول

 .رحب كانه نأب امئاد دعي .ةيفخ ةعشاب حجهوتملا .اهئاد

 . ةرخصلا هذه ءارو . ىنحنملا

 روسج .اهضعبب ةئيدملا فارطا لصت روسج ةعبس

 ةفاسمل اهضعب دتمي .لاهجلاو ميمصتلاو لكشلا يف عونتت

 قوف رخا دتميو .ةيرجح رطانق قوف رتموليك نم رثكا

 ىلا تعلطت ام اذا . عراوشلا كلذك .ابهتايوتسم ىلاوتت

 .تويبلا حطسا قوف رمت اهنأك قرمت تارايسلا دجت ىلعا
 اضيا اهرابتعا نكمي ةينيطنسق .تايوتسملا ىلاوت هنكلو

 طاشنلل ارقم تناك ثيح .ةيحورلا رئازخلا ةمصاع

 ةمواقملاو ةيركفلا ةضمنلا ءامعز نم دحاول يركفلا

 نا ريغ .سيداب نب ديمحلادبع .رئازجلا يف ةيحورلا
 اهعقوم زواجتت رصانعب لفحن ىتلا .ةصاخلا اهتيصخش
 3 اوت اهرئاز سفن يف كرتت ام يه ةيناكسلا اهدودحو

 .لابحلا ىلعا قوف موقت

 داوحلادبع لايك : رئازجلا
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