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 تانسفر سفرد ىنازنالا ماطنلا اري دفقل

 نا نكميب ناونعلا اذه تحت .. رضتحملا
 هتاحيرصتو هتاسراممو هتافرصت ةفاك جردن

 يا نودو حيرصلا هضفر نم ءادتبا ةيزازفتسالا
 517 مقر نمالا سلجم رارقل يفطنمو لوقعم رربم
 ارورمو .لماشو يئاهن لكشب برحلا فقول يعادلا
 دض يبرعلا جيلخلا ةقطنم ىف هتنضرق دعاصتب
 .اهرزاجتحاو اهشدتفقتو .ملاعلا لود نفس ةفاك

 جيلخلا راطقأ دصض ةرركتملا تادددهتلاب ءاهتناو

 ةريحالا دزهو .صاخ لكشبي اهنم تبدوكلاو يبرعلا

 يناريالا ماظنلا تاسرامم نأ مغر ةروطخ اهرثكا
 طلخ ةلؤاحم وه ًادحاو ًايناردا ًافده لكشت ةعمتجم

 اهيف طيختي ينلا راختنالا ةلاخ.ٍبنَجتو قاروالا
 سبيل يملاعلا مالسلا رارقل يناربالا ضفرلا

 ةعيلطلا ندع ٍق انلق امك :لاوحالا لك ِق ةاحافملاب

 نم اقالطنا اهقونم ناك لد ٠ يياحسلاإ ؛ةننرفلا

 ةيسنلاب تناك اذا برحلا نأب ةثب ةتياثلا ةعانقلا

 رد 1 270

1 0 

 اليدب قزاملا رابتخا ىوس كلمب ال ماظنلا اذه ناف
 مهفن نا نكمد ليلحتلا اذه نمضو .ةنحملا نع

 :ىدرعلا جيلخلا راطفال ةيئاريالا تاديدهتلا

 سيلو ةيدج تاديدهت يهو .تاذلاب تيوكلاو
 ةقطظنم ناف اذل يمالعالا وا يلحملا كالهتسالل
 نود ةريطخ ريطخح تاروطت ىلع ةلبقم يبرعلا يسب

 هذه يف لكشت اهنوكل .ةيدج تاديدهن اهنا لوقت
 ةزهاجو ًافلس ةموسرم ةيناريا ةيجيتارتس ةلحرملا
 ىتلا طابحألا ةلاحو فورظلا اهتلما زيفنتلل
 ةدلاتلا بابسالل ىناربالا حاظنلا اهشبدعب

 يا قيقحت ةيناكما نع يناريالا زجعلا : الوا
 لب .قارعلا عم لاتقلا ةهيج ىلع ركذد يركسع حاجن
 ةلداعم نا ينيمح ماظن كردا ثبح امامت سكعلا

 نكمي الو قارعلا ةضبق يف .تتاب برحلا يف قوفتلا
 رسفي ام اذهو .لاكشالا نم لكش ياب اهتفك رييعغت
 تاهدج ىلع 'اهشيعي يتلا يركسغلا ءافكنالا ةلاح

 كانهو انه ةبوسحم ةيقارع تايرض هيقلتو .لاخقلا
 تاهبجلا لوط ىلع

 بلطف ىلا لوحت دق مالسلا بلطم نا : ايناث
 اذه ذحاي نا عقوتملا نمو مارلالا دوق هل يملاع

 .هل يناربالا ضفرلا رارمتسا ةلاح ىف هتايدم بلطملا

 ىلع ةيداصتقاو ةيركسع تابوقع عيقوتب كلذو
 افاضم اقزام لكشب هتاذ دح يف وهو تنعتملا فرطلا

 ريدكو بعص ناحتما ماما هعضنو يسناربإلا ماظحلل

 - رطضا برحلا نم تاودس عبس يلاوح دعب : اثلاث
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 هذه يف هناف اذل .ةيسراف ةييرع لب ةيناريا  ةيقارع

 ةيبرعلا راطقالا بوص هماهس هجو ةجرحلا ةلحرملا
 اهيريضب ددهو قارعلل ةفيلحلاب اهامسا يتلاو
 .ًايركسع

 ركفي فيك ءىرقتسن نا عيطتسن اذه لك دعب
 ةميزهلا ةهجاوم يف وهف .نآلا يناريالا ماظنلا
 .ةيسامولبدلاو ةوقلا ف قلطملا يقارعلا قوفتلاو

 ةقطنملا تقرحا ول ىتح راخلاب بعلي نا لواحي
 ةمغانتملاو ةرركتملا تاحيرصتلاف .اهتمري

 رطق يا برضب يتيالوو يننماخو يناجتسفارل
 يوحجلا هطاشنل ٌقارغلا فانتتسا ةلاح يف يبرع

 ةيناربالا ةيويحلاو ةنداصتقالا فادهأالا دض

 ةلبقم ناريا نا سيللا وا كشلا ليقي ا لكشب يحون
 تاحيرصتلا هذه مغانت نمف قمحا لمع ىلع
 مهقافتاو يناريالا ماظنلا باطقا لبق نم اهراركتو

 نا دكآتي مهنيب ةمدتحملا عارصلا ةلاح مغر اهيلع
 يأو تيوكلا دض هديدهت ذيفنت يف داج ماظنلا اذه
 امهنم يا وا نيفده قيقحتل كلذو رخآ يبرع رطق

 ةيقارعلا ةوقلا ديدحت ةلواحم لوالا : هحلاصل
 تحت يناربالا ماظنلا ندب ينلا ةيوجحلا ةصضاخو

 تحت قارعلا عضو مهو تحت كلذو اهتابرض عقو
 قبس ثيح اديدَج سيل رمألا نكلو .ريبكا ظطغض
 ةدئاعلا طفنلا تالقان برضب دده نا يندمخ ماظنل

 جيلخلا بابع رخمت يتلاو ةدياحملا راطقالل
 .ةيطفنلا هتادادمإ قارعلا برض ةلاح ف .ىبرعلا
 هتبعل قارعلا دسفا نا دعب اذه هديدهت ذفنو
 دواعب مودلا وه اهو .ايداصتقا هقنح لصاوو

 لهف .ربكا طغضن دقتعي امك نكلو ةيغللا

 كش نود ؟ ىنداردالا مهولا اذهل قارعلا ب

 برخلا رارمتسا عمق يقتلاب الا باوجلا نوكي نل
 مدختسي ال نا امامت دعبتسملا نم .ناربا تنعتو
 ينتدمح ماظن قدح لصاويو . يوجلا هقوغت قارعللا

 برحلا فقول ةنوقلا هقاروا دحا .كلذ نا ثيح

 برحلا ناف اهادعو :ماليسلا ىلع 7 ناربا رافكاو

 رجعلا ببسب تقدنخت ول ىتح رارمتسالل ةحشرم

 .ةوق لكب قارعلا هضفرب ام اذهو يناريالا

 رارقلا ذخاآيو اهتايدم مالسلا دوهج دخات نا دعبو
 مداعتسلا دوبج 0 لوفعملا نمرلا هةر ينودلا

 دعو شايع

 جيلخلا لود ضعغب ةمجاهم .يناثلا فدهلا

 عيسوت دصقب .نارهط ماكح حرصي امك :يبرعلا
 كلذ عيتتسي ام لك عم .اهبدهل جيجآتو برحلا قاطن
 اذهيو .ةيلودو ةيميلقا جّئاتنو راتا نم عيسوتلا

 ضعب وا هلقع هل روصي امك. يديمخلا ماظنلا نوكي

 اديهمت .ىلاحلا هقرام نم ربكا اقزأم قلخ دق :هنافلح

 ناو ءةرهاج هتجح نوكتس ثيح ..مالسلاب لوبقلل
 هناف قارعلا اما .اريبك هعفديس يذلا نمثلا ناك

 نوكت نا دعبو :رصنلا زرحا نا دعب :مالسلا حيريس
 لامرلا ةموك نم اهسسوور تعفر دق ةيسرعلا تاماعنلا

 .تاونسلا هذه لاوط اهيف اهتنفد يتلا

 ١و ملال يآ 8 7515 ددعلا ب ةيبزغعلا ةغيلظلا _

 ةيبرعلا ةغيلطلا ىتكم_ دادغب

 قرغت لهو ؟ .ةيقارعلا ءاوجالا ةيروبسلا
 هناو دمعتم ريغ ثداحلا نا لوقلاو ل وافتلاب

 امير ؛ ةيرويسلا ةياورلا بننديح اطخ د ءاح

 عم ثداحلا ىرج ول الوقعم لؤافتلا اذه لثم نوكي
 نكلو :قارعلل ةرواجم ةلود وا .رخا يبرع رطق يا
 ةمالع نم رثكا عضن نا انيلع ىيروسلا ماظنلا عم

 : ةيلاثلا بايسالل كلذدو ماقهتسا

 يف يناريالا ماظنلل فيلح يروسلا ماظنلا نا- ١
 لالخ ةريسك تامدخ هل مدق دقو .قارعلا دض ةيرح

 ءاطغلاو يونعملا معدلا نم ءادتبا برحلا تاونس

 وا .يشانم لكشب حالسلاب هديوزت ىتحو يسايسلا
 .هنع الدد تاقفص دقعب

 ءاوجالا يروسلا يبرحلا | ناريطلا قرخ ناد ؟

 لكشب ثدحب ناك لب مونلا ديلو سبل ةيقارعلا

 متي امناو بسحف ةيعيبطلا فورظلا يف ال .رركتم
 ةويادالم .قارقلا نوكي امدنع يزازفتسا لكشي

 ين ىناربا موجه يا رثأ هدودح ىلع ةريبك ةكرعمب

 لثمل يطعت ةيقارعلا ةدايقلا لعجب ناك امم .عساو

 ناودعلا ةهباجمل ةرفثتسملا ةيقارعلا تاردقلا نم

 ةيناردالا تاوقلا ىلع طغضلا فيشختو .يناردالا

 .ةمجاهملا

 قارتخا ثداح نع ةيروسسلا ةياورلا نا

 ةمالع نم رثكا ىرخالا يه جرطت غبملا ةرئاط

 لض رابطلا نا ةياورلا هذه بسحف :ماهفتسا

 غسملا قارتخا ثداح حمهفن نا نكمي فيك هب

 قارعلا ءاوحأ اي روما ةرئاطلا قوضا
 ؛ 2 هن 318 11 هيي سلا ول

 نهففلاو ..اطخلا نيب ٠
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 عطقناو ءروزلا ردد ةدعاق نم هعالقا دعب قيرطلا

 نا انيقيو .ةدعاقلا نيبو هنبب يكلساللا لاصتنالا

 .ةيمسرلا ةياورلا هزه لثم فنتكت ةيارغلا

 ناو ةصاخ ,طبسي نابستا يا اهكردب نا عيبطتسيو

 عئاصملا دحا برق اندح ةرئاطلا طاقساو قرخلا

 جاتنال تاشاكع عمحم وهو ةريبكلا ةرقارمعلا

 دده نا ينويهصلا نابكلل قيس يذلاو .تافسوفلا

 هنا ةجحب ةريبك ةيمالعا ةجض هلوح ماقاو هبرضب
 . ةب واميك ةحلبسا جتني

 برض ثداح نزتخت ةيقارعلا ةركاذلا تلاز ال - ؛
 تارئاط لبق نم تاونس لبق ةيوجلا .ديلولا ةدعاق
 اهل تمدقو :ةيروسلا دعاوقلا تمدختسا .ةيبرح
 ىه اهنا ناردبا تعدا اهتقوو .ةينفلا تالبهستلا

 هذهب .ناربا تماق ءاوسو .ةراغلا هذه تذفن ىثلا
 .يروسلا ماظنلل ةعبات تارئاط اهتذفن وا ةيلمعلا

 هذه ناف .دحا ىلع ةدفاخ تسبل ةفورعم بايسالو

 ةيروسلا غيملا ةرئاط نا لئاقلا يأرلا معدت ةثداحلا
 ةيقارعلا يوجلا عافدلا لئاسو اهتطقسا ينلا

 .ةبقارعلا ىضارالا لخاد ىضاملا ءاثالثلا مود حابص
 .يداع قرخ درجم تسيلو ةيئادع ةمهم يف تناك
 ةباورلا بسح ةيقارعلا ءاوجالل دمعتم ريغو
 .ةيروسلا

 ةعاسلا هذه ىتحف يقارعلا يمسرلا فقوملا اما
 ماع نبما علباو ثداحلا نع تامولعملا ميدقتب ىفتكا

 دق رايطلا نا نلعاو .اهب ةيبرعلا ةعماجلا سلجم
 لامكتسا دعب ةهلس فونسسنو .ايبح هبلع رثغع

 عستنسدد 3 ةاآحافملا ثدحت لهف .ةدلوصالا تاءارحالا
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 ايناملاو قارعلا نيد تاقالعلا ّق ةيقيقح ةمزا

 دعب قفالا يف حولت تادب ةيداحتالا
 ريزو هب ىلدا يذلا زاحنملا حيرصتلا

 هيف مهتاو رشنيغ شيرتيد زئاه يناملالا ةيجراخلا
 .برحلا ىف ءىدابلا هنأب قارعلا

 ةأجافملا تاذب نكي مل اذه رشنيغ حيرصت ناك اذإو
 ةقباسلا رشنيغ فقاومب نيفراعلل الو قارعلل ةريبكلا
 الوا نمازت ثيح هتيقوت يف كشلاو ةيبرلا راثا هنا الا

 ربكا ىلع ينازيالا ماظنلا ةيجراخ ريزو ةرابز عم
 نم ةليلق مايا دعب ءاج هنا ادناتو .نوب ىلا يتيالو
 فقو لوح يلو دلا نمالا سلجم رارق رودص

 لمح يذلا رارقلا اذه .ةيناربالا  ةيقارعلا برحلا
 ايناملا رابتعاب ةيناملالا ةيسامولبدلا ةقفاوم هعبقوت

 ىلع صند ادنب نمضتو نمالا سلجم ءايخخا نكا

 عىدابلا ديدحتل ةدياحم حميكحت ةنجل ليكشت

 يذلا لقتلا لك عمو .يل ودلا عمتجملا نا يا .برحلاب

 ددحي مل هتوق نمالا سلجم رارق ذخايل هعضو
 نم ع وضوملا اذه يف امل ناودعلا يف ءىدابلا فرطلا

 نا اهيلغ 3 قئاقحو تاضقانتو تالاكشاو تاسيالم

 حيرصتلا اذهب ىلداو رشنيغ عرستو عوطتق نذا
 “ زاحنملا

 درك ءاج يذلاو لاؤسلا اذه ىلع يقارعلا باوجلا
 ىلا دعا يداعملا حيرصضتلا اذه ىلع يلوا لسوف

 عراشلا لجرل كرتو .ةقياسلا رشنيغ فقاوم ناهذدالا

 عفاودلا جاتنتسا ةيرح برحلا تاروطتل عبتتملاو

 ايناملا يف لوالا ةيساموليبدلا لجر تعفد ينلا

 ١ وج وكب“ نورلرتع ل1 د

 | ةيئاملالا ةيساموليدلا ىلع متادسب نكرنو باسرف ةمدرف 0 ماب ننااف
 ا

 نوي دادغب - ةداه ةهزأ
 رتخبم عيرصت اهريي

 لاقملا يشف فرضتلا اذه لّثم ىلا ةيراحتنالا

 :ةيروهمجلا» ةدئرج هترشن يذلا يحاتتفإلا

 رشنيغ ةقالع تايفلخ ىلع ءاوضالا تطلس ةيقارعلا
 ايصخش مدق نا قيس ثيح نارهط ف يلالملا ماظنب
 نم ءادتبا ناربا يف مكحلا ماظنل ةريبك تامدخ

 تاردخملا رحاند .ينيمح رهص عءاطعا ىلع هتقفاوم

 مل ةيساموليد ةناصح يئابطايط قداص فورعملا

 هتببضق ناملالا فلفل ؛ ىَئابطابط قداص

 ةمئاق نمض همسا جردا امدنع .؛اهكلتمي نكي

 ايناملا يف مهيلع ضيقلا بولطملا صاخشالا
 ةنس فرودلتسيد ةباين بلط ىلع ءانب ةيداحتالا
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 ؛ماخلا نويفآلا نم نيمارغولبكلا يلاوح هنزوحبو
 ءاطغلا مغرو .تاونس ثالث هنحسي تضفو

 هنيكمتو يئايطابطل رشنيغ هحنم يذلا يساموليذلا
 يف ةيئاضقلا تاطلسلا ناف نوب ةرداغم نم دايا

 ايولطم لظو رشنيغ ةبعل تضفر فرودلسيد
 يلا ةاحافملا انهو  ىتح تاردخملا بدروت ةميرجم

 ةيداملالا تاطلسلا تغلا - كشلاو ةبيرلا ريشت
 يئاضقلا رارقلا اضيا يضاملا عوبسالا ةيداحتالا
 ةيجراخلا ةراززو لش دل ةجيتن.يئابطابط قحب

 امك :ءرشنيغ لخدتل ةجيتن يا .ةيداحتالا ةيناملالا

 ةعساولا ةيعويبسالا .لفيبش ريد» ةلجم تلاق
 . غر وبماه يف ردصت ينلا عالطالا

 رشنيغ ةلحر ناهذالا ىلا قارعلا داغاامك
 كانه نم هقالطاو ١584 داع نارهط ىلا ةريهشلا
 دذه .مهعم راوحلا ةيناكماو نيلدتعملا يلالملا ةيرظن
 حالسلاب ناريا ديوزت ةيلمعب تهتنا يتلا ةيرظنلا

 امو تيغ- نارياب تفرع يتلاو ينويدهصلاو يكريمالا
 مالسلاب ةراض جئاتنو لويذ نم هنع تضخمت

 .برحلا دما ةلاطاب تمهاسو
 سيئر تافرصت نم يلوالا يقارعلا فقوملا اذه

 الا اهمهف نكمي ال يتلا رشنيغ ةيناملالا ةيسامولبدلا
 بساكملا قيقحتو ةيزاهتنالا فقاوملا نمض
 ام اذهو  اضوصخ .اهنم ةيداملاو ةيضخشلا
 رشنيغ عافدنا نا  بيرقلا ليقتسملا هنع فشكيس

 مل يذلاو روهمملاو بيرغلا لكشلا اذهبو ناريا وحن
 ةفدلحلا ابوروا فقاوم رابتعالا رظني ىنح ذحآاي
 ناريا ةسايس نم نيرمالا يناعت ينلاو ايناملآل
 .ثادحالا حرسم ىلع لاز ال اسنرف لاثمو .ةيباهرالا
 حيرصلا ناريا ضفر رابتعالا رظنب اضيا ذخاي ملو
 هءارو يفخي عافدنالا اذه .55/ نمالا سلجم رارقل
 تكرت ناردا عم ةهويشم تاقفص ىف رشندغ طروت

 ايناملا ةيسامولبدل ةيزاهتنالا فقاوملا ىلع اهنامصب
 ةيرصنعلا سسالاو ةيزانلا ىلا اهنيذحو ةيداحتالا
 .اهيلع زكترت يتلا

 لاوحالا نم لاح يآب نكمب ل .,عضولا اذه حاما

 تاهجوت نع. رشنيغ نم يقارعلا فقوملا لصف
 قارعلا نلعا دقف اذل .ةيداحتالا ايناملا ف تاطلسلا
 .ايئاملا عم يراجتلا هلماعت يف رظنلا ديعيس هنا
 ضوافتت ىتلاو ةلماعلا ةيناملالا تاكرشلا عم كلذكو

 كرحتلل ةيداحتالا ايناملا ىغد امم .قارعلا يف لمعلل

 اهفقومل اهديكات ربع ةمزالا هذه قيوطت لجآ نم
 نكلو .نارباو قارعلا نيي برحلا :ةيضق.نم دياخملا
 ؟ عنقملاو جودزملا قطنملا اذه ىلع قارعلا قفاوي له

 يتلا ةلحرملا هذه ىف قارعلا نا لوقلا نكمي انه

 دراو يف شيل ةتايولؤا مالسلا ةيضق اهيف ردصتت
 نم فرط ينا عم لماك لكشب تاياسحلا ةيفصت
 .فورحلا ىلع طاقنلا عضوب نآلا يفتكي لب فارطالا

 هقح قح يذ لك ذخاي ناب ليفكلا وه لبقتسملاو
 ريثكلا قارعلا تمّلع برحلا نم تاونس عيسف

 نم حيرصتب هينث نكمي الف هدوع توق ام ردقبو
 .هريغ نم وا يشندغ

 نين _ة را نا 0 ديعلا قت سلا ةمئللنلا
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 قد ديسنأ ١ ظفاح ددقع يذلا ٠ ةقتلص ”عايتحاو

 نوكت دق .يضاملا وينوي / ناريزح رهش
 همها كن اعدم ١

 هذه ّق ةيمهاو تاقاقحتساو تافطعنم نم ةييح أوف

 .ةلحرملا
 هرضح يذلا .عامتجالا اذه تيقوت ريتخا دقف
 ايلعلا ةطلسلا] ءيركسغلا سلجملا» ءاضعا

 ذوفنلا باحصا رابك ضعبو [دالبلا ف ةيقيقحلا
 عيطتسي كوخ مكحلا يف يركسمسلاو ىقتاللا
 ةروص ماما نيرضاحلا عضي نا ماظنلا سيئر
 تايوتسملا لك ىلع ههجاوي امو عضولل ةيقيقح

 .ةيلودلاو ةيميلقالاو ةيلخادلا
 ةمزالا وه ديسآ ظفاح هيلع زكرام رثكآو لوا ناكو

 كلذ يف اميز يرادالاو يداصتقالا اهيقشب ةيلخادلا

 .(اهسفن مكحلا ةييكرت لخاد ةمئاقلا بعاضصملا

 لوقلا ىلا صلخو ةحارصو باهساب كلذ نع ثدحتف
 ذنم اهتهجاو نا اهل قبسي هل اراظخا هجاوت دالبلا نآ»
 نوكتس ةمداقلا ةرتفلا ناو ...«ينامثعلا مكحلا مايا
 انءادعا» ناو .:لدجلا» ىلع امينسال ةروطخلا ةغلاب

 «يداصتقالا ديعصلا ىلع ةيقيقح ابرح انيلع نونشي
 كتم ناك نمف .سقتلا قع نامتعالا ئوس انماما:سيلو

 هيدل نمو ءىرخا ةدحاو يرتشي نا هيلع ةرقب كلمي
 ثيحب ...رخا اناتسب يرتشي نا هيلع ؛هعرزي ناتسب
 ! «ةعورزم ريغ لبجلا اذه يف ةدحاو ةعقب ىقبت الا بجي

 لاقف .«ةدحولا» نع ثيدحلا ىلا كلذ دعب لقتناو

 لاجم كانه دعي ملو .انتدحو يف نمكت انتوق نا» :
 ةناخ يف اهضعب عقب ةيبناج تافالخ يف رارمتسالل
 ىلع نيرضاحلا نم لصح دق هنا لاقنو ..فرتلا
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 انيق ل وترا ايو جشم
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 ايرامافو ايركسعو افئاط نيذفانلا روضخن

 «هنيلص» ءامتخا

 !دسأ ظفاحا رضخألا :ؤضلا ىتشي
 ا يدعم 11

 داو ايس لوتس نيتندع# قم ع ,ةعغبن»

 ةيوستو مكحلا ناكرا ضعب نيب ةمئاقلا تافالخلا
 انامض رثكا هاري يذلا لكشلاب .«ةفالخلا ٠ عوضوم

 ضربعم يف راشا دق ناكو .ماظنلا ةيرارمتسال
 لخاد فشتكا يذلا يرسلا ميظنتلا ىلا تايدحتلا

 دجو يذلا مزاحلا بولسالا ىلاو ناريطلا حالس
 ؛٠4 يلاوح مادعا) هب هتهباجمل ًارطضم هسفن
 .(ًاطباض

 نع جارفالا ببس لوح ضعبلا لؤاست نع ادرو
 داسفلاو ةلمعلا بيرهت ةمهتب اوفقوا نيذلا
 تناك خةوطخلا كلن نا : دسأ ظفاح لاق .ى واشرلاو

 اهتكرت يتلا راثآلا ةدح فيفختل .وفعلا. نم ًاعون
 يتلا ةذفانلا قالغاو .ناريطلا حالس تامادعا
 باب ىلا لوحتت تداكو فيقوتلا تايلمع اهتحتف
 .فولأم ريغ ىوتسم ىلا لصت دق حاير هنم بهتريبك

 سيئر روعش فخي مل ريربتلا اذه نا لاقيو
 اذه لوح نورضاحلا هحرط ام لالخ نم ماظنلا
 ضغعب ةيساخمب ةيوق ةيغر كانف نا .عوضوملا
 نولمحتي مهنوك عورشملا ريغ ءارثالا باحصا
 ةيداصتقالا عاضوالا هيلا تلآ اميف ةريبك ةيلوؤسم
 .دالبلا يف

 دقعنا دق عامتجالا اذه نا ًاضيا ركذلاب ريدجلاو

 امو وكسومل دسآ ظفاح ةرايز تيقعا ىتلا ةرتفلا يف

 رثكال ةبسنلاب هفقاوم نيب تافالخ نم اهلالخ رهظ
 ةيتايفوسلا ةدابقلا فقاوم نيدو ةريبك ةيضق نم

 نهذ نع ًايئاغ نكي ملو .اياضقلا كلت هاجت ةيلاحلا
 .تاب وعصلاب نيعمتجملا حراصي وهو دسأ ظفاح
 يكريمألا ثوعمملا عم ةليلق مايا دعي دعوم ىلع هنا

 لقب ال دق :رخآ دعوم ىلع هنا كلذكو .زرتلاو نونريف
 توغروت يكرتلا ٍءارزولا سيئر عم .ةروطخو ةيمها
 ْ .لازوا

 ي ًابغار ناك يروسلا سيكرلا نا دكؤملا نمو
 نا نكمي ام لك لمشتل ,ةعيبلا» زاظا عيسوت
 .لازوأو زرتلاو هيفدض عم هتانداحم هنمضتت

 تاليدعت ىلطتب وه هاريامك ةمزالا نم ج ورخلاف

 ا“ تاقاقحتسا يضهوا| دالبلاو مكحلا راسم يف ىربك

 ام ذاحتال ةقيلط هدب نكت مل ام اههجاوي نا عيطتسي

 ! فقاوملاو تاءارجالا نم ايسانم هارد

 ٍِق مايا ةدعل دسأ ظفاح حارتسا عامتجالا دعب

 ىف اديب و قشمد ىلا دوعب نا ليق لحاسلا ةقصنم

 نيب ةمءالملا نم دبال ناكو .ةدددجلا ةلحرملا ةرادا

 تتاب يتلا ةيليفطلا ةحيرشلل يدصتلا نع زجعلا

 ةيداصتقالا ةنحانلا نم مكحلل ةيقيقحلا ةدعاقلا

 ةدمعا مها نم رابكلا اهلاطبا نيتعي ينلاو ةيرادالاو
 ددهل ةحاحلل ةفاضصإ .ةيركيسعلاو ةيشمالا ماظنلا

 ةلحرملا ف اهتافلاحتو اهتادادتماو ةحيرشلا
 يلخادلا يتاداسلا ؛حاتفنالا» ةلحرم ةديدجلا
 روضح مظعم ةبغر قيقحت نيب كلذكو .يجراخلاو
 ناكرا ضعب ةبساحم ةرورضب «ةفنلص عامتجا,
 .دايسفلا

 ضعب لوانتب رارقلا ناك ساسالا اذه ىلع
 ك مهتمكاحمو مهفيقوتل مكحلا يف نييشماهلا
 ةحض قلخو عورشملا ربغ ءارثالاو داسفلل «لاطبأ»

 يدصتلا ةيلمع نع ينغت ءارجالا اذه لوح ةريبك
 نم نيرمذتملا يضرتف :نييقيقحلا ناكرالل ةيقيقحلا
 ددهت نا نود .دودحملا لخدلا يوذ نم عاضوالا

 ةيعامتجالاو ةيداصتقالا ىوقلا وا مكحلا ةلداعم
 ةحاح ىف نوكتس ةفداقلا ةلحرملا نا دقتعي ىتلا
 نيذلا نيريككلا نيب نم ..اذكهو .اهيلا ةسام
 كبيرتاب اهفصو يتلا ةثراكلا ةيلوؤسم نولمحتب

 عنصملا ميقا ام ابلاغ» هلوقبي مكحلا قبىدص ليس

 ءاطسولا ىدج ثدح .اطخلا ناكملا ُِق ًاطخلا

 ىلع ةدئافلاب كلذ دوعي نا نود مهتالومع
 ضعب ىلع ماظنلا سيئر رايتخا عقو .ءداصتقالا
 ب ىمسي امل زاعيالا ناكف .نيريدملاو ءارزولا
 ريرو نع :ةقثلا بجح» بوجوب ,بعشلا سلجم:
 هامح. نم ماكم) ىانادغي ضابر ريمعتلاو ءاشنألا
 هدوقي يذلا برعلا نييكارتشالا ميظنتب طبترم
 ةهبجلاب ىمسي ام ةدايق وضع تونق ينغلادبع
 ةعارزلا ريزو ةلاقا تناك مث . (ةيمدقتلا ةينطولا
 يدركلا دومحم روتكدلا يع ارزلا حالصالاو

 نمو ةطلسلا بزح يف وضع .صمخح نم سدنهم)
 لك نع ًايلاح لوؤسملا ابود يلع ىلع نيبوسحملا
 .( | ةيندملاو ةيركسعلا نمالا ةزهجا

 نا ىلا ليس كيرتاب يناطيربلا يفاحصلا ريشيو
 ءارزولا سيئر ةلاقا نع ًاضيا ضخمتت دق ةلمحلا
 دق نيلاقملا نيريزولا نأد ًاملع .مسكلا فوؤرلا دبع

 فوس امهنا نع قشمد ءاينا ثدحتتو نجسلا اعدوا
 نيرخآلا نيفظوملا عم ةينلع ةمكاحمل نامدقي
 يمالعالا ضرغلل ةمدخ) اهسفن ةلمحلا يف نيفوقوملا
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 ريزو نا ملعلا عم اذه .(مدقت اميف هيلا راشملا
 نا لاقيو  جراخلا ىلا رارفلا نم نكمت نيومتلا
 ! ريبك يركسع لوؤسم نم زاعياب ناك هبره

 لك مغر  ةحضاو ةلمحلا هزه ةيشماه نا

 - اريثك مخضتت نا نكميو اهتقفار يتلا ءاضوضلا
 ناكرا مه نيذلا مكحلا ناكرا نم ادحا نال كلذ

 ةيال ضرعتي مل عورشملا ريغ ءارثالاو داسفلا
 يتلا تارالودلا تارايلم لب نيبالم نع ةلءاسسم

 جراخلاو لخادلا يف اهكلمي

 هنو اتأوادقان
 تقولا يف مدختست نا نكمي ةلمحلا دذه نا ريغ

 ةيسايسلا تاهجوتلا ةمدخ ىف طلسم فيسك هسفن

 مكحلا ةعيبط ىلع ىطقُي هجو : يباهشلا تمكح

 يفف  ينلعلا ديعصلا ىلع هلقا  ماظنلل ةديدجلا
 كف ةلحرم .ةديدجلا ةلحرملا نا ماظنلا سيئر باسح
 تآدب ام وهو) يتايفوسلا داحتالا ع :فلاحتلا»

 ىلع ةعساو ةيوفش ةلمح لالخ نم رهظت هتامدقم
 ميجحتو (ةطلسلا برح فوفص يف تايفوسلا
 لدق نم ام ةضراعم هحاوت دق .ةحلسملا تاوفلا

 ىلا مهرج لهسلا نم نوكيف .نييركسعلا ضعب
 .ع ورشملا ريغ ءارتالاو داسفلا ةمهنب ةمكاحملا ةحاس

 .قايسلا اذه يف ىرخالا ةلأسملا ىلا يتأن انهو
 ثيدح رادم ىه ىتلا وا ةلمتحملا تاريدغتلا يهو

 ُّق ةزرايلا هوجولا دريعض ىلع , قيشمد ُِق ع
 جانحت ةلحرملا نا ايلاح ددرنب ذا .ةطلسلا ةهجاوم

 : دحاو تقو يف نيضرغ ققحي يوق ءارز و سيئر ىلا
 ةيداصتقالا تايلعافلا ةقث بسك وه : لوالا

 ىناع نا دعب قشمد ةيزاوجرب تاذلابو ةيلخادلا
 عجارت لالخ نم ةريخالا ةرتفلا يف ًاريثك ماظنلا
 هادختسا نع اهناكرا عانتماو اهنيبو هنيب تاقالغلا
 كف يف ةمهاسملل ةيجراخ تاليهست نم نوكلمي ام
 1 ولاوحبا ىومرلزت اين 9

 .ةدروتسملا ةيكالهتسالا علسلا ةمزا ةقئاض

 نمو .برغلا نم الوبقم اهجو نوكي نا يناتلاو
 فقوتي يتلا .يبرغلا هجوتلا تاذ ةيبرعلا ةمظنالا
 اهتنأمط ىلع ةمداقلا ةلحرملا تايطعم نم ريثكلا

 اهتادعاسم لينو
 يف ثيدحلا يرجي تافصاوملا هذه ءوض ىلعو

 يباهشلا تمكح دامعلل زرابو ديدج رود نع قشمد
 ديدج هل زورب لالخ نم ءاوس .يلاحلا ناكرالا سيئر
 ديدج بصنمل هيلوت لالخ نم وا ميدقلا هعقوم نمض
 سيئر سيلو) ةيروهمجلا سيئر بئان نوكي دق
 . (اقباس ددرتي ناك امك ءارزولا

 عستي أدب يذلا ,يباهشلل دوعصلا اذه نمازتيو
 زاومو هباشم يلعف دوعص عم قشمد ف هنع ثيدحلا

 يذلا ابود يلع ءاوللا ةيركسعلا تارباخملا ريدمل
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 ؟ هنم مهضارغا اوذقنتسا له : سالط ىفطصم

 سلجمو ناريطلا تارباخم ىلع فارشالا ايلاح ىلوت
 يذلا يل وخلا دمحم ءاوللا نم الدب يموقلا نمالا
 نيعي فوس هنا ددرتيو ناريطلا حالبس ىلا درعا

 .يتايفوسلا داحتالا يف وا نانويلا يف اريفس
 - يلاحلا هبصنم نع داعبالل نيحشرملا نيب نمو

 سالط ىفطصم دامعلا دعب ةفورعم ريغ بابسالو
 .عافدلا سزو

 ةموكحلا ركرت نا عقوتي يداصتقالا ديعصلا ىلع
 حنم ىلع (اهتسائر سالط ىلوتي دق يتلا) ةديدجلا
 ةيبيرضو ةينوناق اصرف ةيروسلا ةيزاوجربلا
 يتلا ةيلاحلا ةقئاضلا كف فدهب .رامثتسالل عسوا
 نموا اهيبس يه ,«ةيكارتشالا» نأ ماظنلا جورب

 يتلا نيلطاعلا شويجل ليغشت صرف قلخ لجأ
 صيلقتو ةحلسملا تاوقلا ميجحت ةيلمع اهفلختس
 .ةديدجلا ةلحرملا عم ًاماجسنا اهدارفا ددع

 ذفنتلا ناوطخ
 ىلع ارداق دسأ ظفاح ناك ..ةفنلص عامتجا. دعب

 رداصملا دكؤت ذإ .لازوأو زرتلاو عم ةيرحب راوحلا
 امك  ءادح ارمثم ناك» لوالا عم هراوح نا ةعلطملا

 نأو .قشمد هترداغم ليق هسفن زرتلاو هفصو

 أدب يذلا يروسلا ماظنلا ىلع يبرغلا حاتفنالا
 .ةرايزلا كلتل ةرمث ناك امنا زرتلاو ةرايز دعب ةرشابم
 ماظنلا نم ةبرقملا ةيمالعالا رداصملا تلقن دقو
 رودلا لوح راد دق راوحلا مظعم نا يروسلا
  يبرعلا عارصلل ةليقم ةيوست يف يىروسلا

 راودالا اميف يسيئرلا رودلا هراينعاب ينويهصلا
 ' " !ةيوناثلا يه يبرعلا بناجلا نم ىرخالا

 لواح يروسلا ماظنلا نا لاقي كلذ نم رثكا لب
 برج» ةياهن ةلاسم نيب طرشلا هبشي امب طبرلا
 هبيناج نم ةلوبقم ةغيص ىلع مهافتلا نيبو «جيلخلا
 ! ينودهصلا  يبرعلا عارصلا لح يف هرودب قلعتن

 رداصملا ديفتف لاز وأ توغروت نم ءاقللا نع اما
 تاءارحا ذاختاب اهل دهم دق ماظنلا نا ةيروسلا

 ريغو نيدروسلا داركالا تاكرحتل ةعساو طيض

 اذه .ةيكرتلا دودحلل ةمخاتملا ةقطنملا يف نييروسلا
 ذنم ةقطنملا كلت ف بعلي ناك ماظنلا نا ملعلا عم
 ةيفئاطلا تارعنلا ةراثا ةبعل ةديعب ةرتف
 تالمح دعبف .نانبل يف اهبعلي يتلا ةيرصنعلاو
 ةينطولا رصانعلاو ىوقلا دض ةقحالتملا عمقلا
 رجت يك هتزهجال ةحاسلا تلخ ةيمدقتلاو ةيموقلاو
 فوقولل داركالاو برعلا نم سوفنلا فاعض ضعب
 هاجتا يف لكاشملاو نتفلا ةراثاو ضعبلا اهضعب دص

 ,عافدلا ايارس تناكف .اهقيمعتو خورشلا قلخ
 مهو مهتراجا ءاضقل اهييستنم نم داركالا لسرن
 ةزهجا دمعت نيح يف ! ,ةطلسلا» و حالسلاب نودوزم
 نم اهل نيعباتلا حيلست ىلا بزحلاو تارباخملا
 (اهنم ةيحيسملا تاذلابو) ةيبرعلا رصانعلا
 ماظنلا ريديو .امهتاعامج معد يف ناقيرفلا سفادتيو
 عاقبا ىلع عيمجلا طبض فدهب ةيومدلا ةيعللا هذه

 هتامواسمو ةبينمالا هحلاصمو ةيسايسلا هفقاوم
 .ةيدودحلا

 يتلا ةديدجلا تاءارجالا يتأت قايسلا اذه يف
 ةيربجلا ةماقالا نم اعون داركالا ىلع اهبجومب ضرف
 ةقطنملا كلت يف نآلا يدرك نطاوم يا جاتحي ثيحب

 .ىرخا ىلا ةيرق نم لاقتنالا لجأ نم قبسم نذال
 دق ةدكرتلا  ةيروسلا تاثداحملا نا لاقبو

 ىلا ةيعيبطلا ةيئانثلا تاقالعلا ةلأاسم تزواجت
 ايفارغج لوانتت ةروطخلا ةياغ يف تاعوضوم
 يف ؛ةيبرعلا ةعيلطلا» كلذل تراشا امك) ةقطنملا
 نم ةمداقلا ةرتفلا ىف يكرتلا فقوملاو ؛(يضاملا اهددع
 ةيبهذمو ةيفئاط سسا ىلع «ةنقلبلا» ططخم
 نبب يلاحلا نواعتلا هراطا يف منيب يدذلا ةنرصنعو

 ! ناريا ماكحو ينويهصلا نايكلاو يروسلا ماظنلا
 ظفاح نا لوقلا نكمي تامولعملا هذه ءوض يو

 لاني نا «ةفنلص عامتجا» ءارو نم فدهنسا دق ديسآ

 يف ةيسايس تاهاجتال ةبسنلاب اقلطم اضيوفت
 ةيفارغجلا تارييغتلا كلذ يف امب .ةديدجلا ةلحرملا
 .هالعا هيلا راشملا ططخملل ةجيتن ةعقوتملا
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 ةدهدتسم ريغ تالادتغالاو .هريمدت ىلا ىعسنو ,يمالسالا ءاقللأم هبت يطعم
 ؛ ةيروسلا تاوقلا دوجو لق يف ادبص قيرط ىلع ةنصرقلا ةيلمع ةينويهصلا تاوقلا تذفن فيك

 لاا كلا سلا

 نأ ىلا ريسمشت تايبطقعملاو نلت لا لك

 فلتخم ىلع تف ح الطتمجلا ١ تاروطتلا

 ىلا لوحتت .طسوالا قرشلا ْق تانوتنسملا[>

 هتسهد يدبب نم :ةمثو .نانبل يف ةمهاد تاقاقحتسا

 ضعب تاحدرصت ىلا دنتست يتلا تامولعملا ءازا

 .تيوكلا نوددهي نيذلا نييناريالا نيلوؤسملا
 .يدرعلا جيلخلا ٍٍق عساو راجفنا نع نوثتدحتيو

 نوهبشي .تاحيرصتلا ءازإ مهتشهد نودبي نيذلاو
 : نولوقيو .ةرايسلا بالودب طسوالا قرشلا ةقطنم
 دايم نم ًاقالطنا متي بالودلا ف خفنلا نا حيحص
 ناقتحالا نا اضيا حيحصلا نكل :يبرعلا جيلخلا
 دلبلا كلذ ف ثدحيس راجفنالا نأو :نانبل ف عمجتي
 ْق مكارتت ةريذك ثادحا .ةمث , ديكاتلابو .ريغفصلا

 ةيدع ىلع ,قزخا هرم .نييئاحيللا عبضتو توريد
 .فدخملا لوهجملا

 ةبرض ناريا تقلت .طسوالا قرشلا يفف
 نع 55/8.مقر نارقلا وردص لبق .ةححات ةيسامؤلبد
 ترتوت امدنع :ددعيو هءانثاو :نمالا سلجم

 ةيبرعلا نادلبلا نم ددع عم ةيساموليدلا اهتاقالع

 اهتاقالع عطق ىلع اسنرف تمدقا امدنعو ؛ةيبوروالاو
 اهتاقلح لمتكت داكت ةلزع نم يناعت اهنا ادبف .نارياب

 لالخ .نم ودبنو .يتودلاو ينرعلا نيديعضلا ىلع
 يعادلا ه9/ رارقلا ِّق ديسحت يذلا يل ودلا عامجالا

 داحتالا نا .ادملس اهئاهناو .جيلخلا برح فقو ىلا

 ةنادإ ىلع ناقفتم ةدحتملا تايالولاو يتايفوسلا
 قافتالاب هتسرامو :ناربا هتزرفا يذلا باهرالا
 اذهو .يبدللاو يروسلا نيماظنلا عم فلاحتلاو

 دق .ايلاح هنم يناعتو ناربا هتهجاو ام نا ينعب
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 ندد
 ا

 ةينانبللا ةحاسلا ىلع ةصاخ ةروصب .اهلامغتسا
 باهرالا نازخ برغلاو قرشلا اهريتعي تاب يتلا
 حانم .تاعقوتلا كلت ةحص زرزعب اممو .يناربالا

 داسفلا ىلا ةفاضالاب :ثدحيس ام راظتناو بقرتلا
 يتلا بارحالاو تايشيليملا رودج يف برض يذلا

 .ةدحاو ةهبح

 لوحت يذلا يعامتجالاو يداصتفالا عضولاو

 وه .ةينانيللا ةيسايسلا ىوقلا ىلع طغاض لماع ىلا

 ىوقلا ىلع طغاض لماع ىلا لوحت .اضيا .هسفن

 .ةينانبللا ةقرولاب كسمتلا لواحت يتلا ةيمدلقالا

 ىدرتلا ةروص يداصتقالا عضولا دسجحجيو

 اهعجارتو ةريللا رابهناف .يركسعلاو يسايبسلا

 ةيبدحالا تالمعلاو يكريمألا رالودلا ماما رمثسملا

 لاوملا راعسساو .بعر ىلا لوحت .ىرخضالا

 ءازا .ايموت . .عفترت ينلا ةيتاذغلاو ةسكالمهتسالا

 نم تلو: .ةيلابح اماقرا تبرض ٠ :ةريللا عجارت

 تناك بحل] »و نيبئاثللا ىلع القت ًاثدع تانحلا

 تايشيليملاو بازحالاو .ةيعامتجالا مهتايوتسم
 يفو نانيبل يف ,اهتمدختساو ةيروس اهتنضح ىتنلا

 اهدعاوق فارحنالا برضو .تتفتو تقزرمت .جراخلا

 نونجلاب هبشا اهتداق تاحيرصت تتابو .اهممقو
 .نايذهلاو

 اهتزهحاو ةدركسعلا اهتاوق تداعا ينلا قيشمدو

 323 ُِق .ةيبرغلا توريد ىلا :ةيتارباخملاو ةينمالا

 .ةينونهص  ةينكرتما ةقفاومد .ىضاملا ردارمف / طاسش

 ؟ نرطلا ضقت .ةيئويهضلا تاوقلاب رمالا قلعتي امدنع ::ةيروسلا تاوقلا
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 ةنحاضلا داحتا ٍق .ةدحاو ةوطخ مدقتت هل

 تدادزا دقو .ةييرغلا نئاهرلا ذقنت ملو :ةيبونحلا

 ام دنع :نيريخالا نيعوبسإلا لالخ :ةدسلس ةروصلا

 ةيحاضلاو عاقيلا ّق كرحتت تارهاظتلا تناك

 يف يروسلا ماظنلا فقوم لوحتي اذكهو .ةيبونجلا
 رظتني امدنع .ةيليفايكبملاو ةيزاهتنالا ىلا .نانبل
 هتاوطخ ددحيل .طسوالا قرشلا يف ةروصلا رولبت
 .عاقبلاو ةيحاضلا ٍْق اهم دخت سنس يذلا هلئاسوو

 نم مغرلاب ,ريصق ريغ اتقو فقوملا اذه رمتسا امبرو
 ةيب ونجلا ةيحاضلا يف اهقاروا مدختست ناريا نا

 وهو .ةقلطملا ةيروسلا ةياعرلا لظ يف :عاقبلاو
 ةمجهلا نع ةعاشبو ةعاظف لقي ال مادختسا
 دديقنت نع ينودهصلا نابكلا زجع امف ةينويهصلا

 لالخ نم .توريب يف :نارهط هتذفن .14/7 ماع يف

 يفاقثلا توريب هجو ترمدف .ةيبوعشلا اهتمجحه
 ةيلمع يف .قشمد تكرتشاو .يراضحلاو يملعلاو

 توريب هنم يناعت امو .نايحالا نم ريثك يف ,ريمدتلا
 فلأ ١4 وا فالآ ٠١١ دوجو نم مغرلاب .,ةيبرغلا
 قطانملا ةيقب هنم يناعت .اهنف ىيروس ىدنج

 ادعاسم الماع تقولاب بعللا دعب ملو .ةينانبللا
 يف يروسلا سيئرلا اهسرام يتلا راظتنالا ةسايسف
 ىلا ةفاضألاب :ةينبسايس بساكم قيقحتل :نانعل
 تارفصتلاو ةوقلاو فنعلا مادختسا ةساسسي

 ماظنلا ىلع ايبلس سكعنت تأدب .تالايتغالاو
 نم يمسرلا يروسلا فقوملاف .هسفن ىيروسلا
 ىلا ةياهنلا يف ىدا .ةينيطسلفلا ريرحتلا ةمظنم

 تونس تتار تانغ ل1

 داحتالاب ةيروس تاقالع ىف ةداح تارتوتو لكاسم

 .جيلخلا برح نم قشمد فقوم كلذكو . يسيفوتسلا
 .يبرعلا عقوملا يروسلا سيئرلا رسخ يا دعا
 .ةيعامتجالاو ةيداصتقالا يساملا ةيروبس ىلع رجو

 .يلودلا ىوتسملا ىلع .ايئاهن هددالب لزعي داكب

 ددحتس يتلا يه .نانبل يف ةعقوتملا تاروطتلاو
 .ةراسحلا مجح

 | يهالساإلا ءاقللا 1 راها

 ا ؛ليخآ. بعك ىلا لوحت نانبل نا ودييو
 اهقلطي يتلا تاحيرصتلاف .ةيروسلا ةسايسلا

 ةيسايسلا ىوقلا ضعب دض يروسلا ماظنلا ءافلح
 نيذللا فعضلاو زجعلا ةروص مسرت .ةنينانبللا
 ىذلا ىروسلا ماظنلاف .ماظنلا اذه امهب ببصا
 يسايس عمجت) «يفالسالا ءاقللا» بيدأت ىلا ىعس
 .باوثلاو ءارزولاو نيقناسلا تاموكحلا ءاسؤر نم

 وا .(دلاخ نسح حدنلا ةيروهمجلا يدغم هسسأرب

 «يماليسالا ءعاقللا١: ف .هقدقحت عطتسي مل هضم ورت

 اذهو .ةيلودو ةيبرعو ةينانبل تاعاقيا قفو كرحتي
 نم لعجي هنال .اهجعزيو قشمد قياضي كرحتلا
 ىلع يسايس باطقتسا روحم « يمالبسإلا عءاقللا»

 - اهئافلحب قشمد تعفد اذهلو .ةينانيللا ةحاسلا

 تالمحلا نش ىلا _ يربو هيبنو طالبنج ديلو
 ءاقللا, تادايق دض ةيمالعالاو ةيننايسلا
 يروسلا سيئرلا بنان غلبآو ..يمالسالا
 ةلصاوم .يربو طالبنج نم الك مادخ ميلحلاد بع
 ؛ءاقللا» طرف متي نا ىلا تاديدهتلاو طوغضلا

 تاحيرصتلا روطتت نا ادعبتسم سيلو .هريمدتو
 «يمالسالا ءاقللا» ثيشت لظ ىف .تاديدهتلاو

 .اقالطا ةحاترم تسدل .,قشمدف .ةيديحوتلا هفقاومب

 هتادابق ماما لاجملا تحسفا يتلا .ءءاقللا» فقاومل

 لواحتو .ةينانبللا ىوقلا فلتخم رواحت نال
 كلذ:نم ذقحا :«نيغلطملا ضع بهذيو .اسهعيمجت
 ءاقللا ١ دض ةيروسلا تالمحلا نا .نوظحالب امدنع
 دض تالمحلا نم دسش]آأو فنعا يه «يمالسالا

 نأب لوقلا ىلا :بىئاتكلا بزحو ,ةينانيللا تاوقلا»

 ىوقلا عم ًاموي فلتخي مل .نانبل يف يروسلا ماظنلا
 عم هفالتخا رادقمب ,ميسقتلاو تيتفتلا ىلا ةيعاسلا
 .ةريثك كلذ ىلع ةلدالاو . ديحوتلا ىلا ةيعاسلا ىوقلا

 لايتغاب ءاهتنا طالينجح لامك لايتغا نم ديد يهو
 دض تالمحلاو .يمارك دسيشر ةموكحلا سيئر

 تاسسسؤملا قيزمت ىلع رارصالاو ينانبللا شيجلا
 ءاقللا» قشمد ربتعتو .اهزئاكر ريمدتو ةيعرشلا
 ةدمسرلا تاسسسؤملاب هكسمت نلعب يدلا « ىمالبسالا

 .ةيعرشلا ىف ةيساسالا زئاكرلا دحا .اهتدحويو
 ةموكح وه ,يمالسالا ءاقللا» نا لوقي ضعبلاو
 ةيمسر تابسسسؤم رايهنا ينعيس هرايهناو .لظلا
 ةيناثلا ةسسؤملا ريمدت لقالا ىلع لهسيبس وا :ةديدع

 يروسلا ماظنلل اسوياكو اسجاه لكشت يتلا

 نا .قايسلا اذه ف .رظنلل تفلملاو .ينانبللا شيجلا

 يف قشمد راز يذلا ةيجنرف ناميلس قبسالا سيئرلا
 ةيعافد ةيسايس ةعلاطم مدق .نييضاملا نيعوبسألا
 ةمصاعلا نم هتدوع دعب ينانبللا شيجلا نع

 نيب رظنلا تاهجو نيابت دكؤي يذلا رمالا .ةيروسلا
 لخ ىلا وعدي اضيا ةيجنرفف .ةيروسو ةيجئرف
 يدؤي .ينطو يمالسا يحيسم راوح ىلاو .يسايس
 ف يقتليو .ينانبل  ينانبل لح ىلا ةياهنلا يف
 .«يمالبسالا | ءاقللا» تاحورط عم .كلت هتاحورط

 و ةيجنرف عنمت ةيروس نا ف دسجتي قزاملا نكل
 ليوحت نم .ىرخا ةينانبل ىوقو ؛يمالسالا ءاقللا»
 يأل وا .نانبل ةدحول ةمعاد فقاوم ىلا اهتاحورط

 ةيمسرلا تاسسؤملا ىلا ديعي يودحو عورشم
 .داصتقالاو ةسايسلاو نمالا يف اهروضحو اهرود

 يناملا لادصفلا وحن

 .هنم .افوخ .يروسلا ماظنلا سجوت امو
 اهذختا ىتلا فقاوملا وه .هدض اهجوم هريبتعاو

 تابارضالا ةلسلسو .ماعلا ىلامعلا داحتالا
 ىلا .حوتفملا يندملا نايصعلاب ديدهتلاو .ةقحالدملا

 .ةيشدعملاو ةيداصتقالا عاضوالا ةجلاعم مشن نأ

 تادابق دسأ ظفاح يروسلا سيئرلا ىقتلا امدنعو

 راوحلا لوانتو ٠ .قسمد يف ,عيسوملا يمالسالا ءاقللا +

 خيشلا ةيروهمجلا يتفم راثا .ينانيللا عضولا

 ةيداصتقالا عاضوالا ةجلاعم ةرورض دلاخ نيسح

 ءبع ىلا تلوحت اهنا ىلا راشأو .ةيعامتجالاو
 تادارقلا ىلع يروسلا سيئرلا درف .فيخم

 .يساملاو ةيويضلا ريبكتب اهانا امهتم ةيمالسالا

 تابارضالا نا ريغ .دومصلاو ريصلا ىلا ايعادو

 ةريللا ترمتساو ٠ ,عامتجالا كلذ ناقعا ُّق تقحاالت

 ءاقللا» قشمد تمهتاف .عجارتلا يف ةيناشللا

 وا .ماعلا يلامعلا داحتالا كيرحتب :يمالسإلا

 نأ لاة١ا _ ١١ + 8١ داقفلا _.ةييرعلا ةعيلطلا
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 لوحتي نأ نم هقوحتت يهور هكيوحت يف ةحراشملا» ع
 يف يدؤي .عساو يسايس كرحت ىلا :كرحتلا كلذ

 نوكي دقو .ةيروسلا ةسايسلا ريشح ىلا ةياهنلا
 ةكرعم مسقف يذلا وه سمئل «يمالسالا ءاقللا

 عم يقتلت هرظن ةهجو نا دكؤملا نم نكل :تابارضالا
 رخآ نا ىرت ىتلا ماعلا يىلامعلا داحتالا تادايق
 - ,يندملا نايصعلا يأ ..يكلا ءاودلا

 يف قحالتت يتلا تاروطتلا هذه نا ًاضيا ريثملاو
 تاوقلا ةبيه نم لانت ةينما تاروطت .اهقفارن .نانمل
 يروسلا ذوفنلاف .ةيتارياخملا اهنعمسو ةيروسلا
 .ةينانبل ةقطنم نم رثكا يف ددهم يركسعلا

 رودلا كلذل نوينانبللا نوضراعم لاو موصخلاو
 قارتخا نم رثكا ذيفنت يف اوحجن :هلئاسولو
 .لامشلاو عاقبلا ف ننتساسح نيتقطنم ىف يركسع

 لوح نمالا ظفح ىلوتت يتلا ةيروسلا تارياخملاو
 عنمت مل .ةروتشو ةلحزر يتديدم يف ةقييح يليا زكارم
 نمو .ةرم نم رثكا هلايتغا اولواحي نأ نم موصخلا
 ةقيبح ةدايق ركو يف تاريجفت ذيفنت يف اوحجني نا
 ةيلمعو .ةيروسملا تارئاخللاو نمالاب طاصحملا
 ىلع ةينويهص تاوق اهتذفن ينلا :سودئناموكلا»
 تلتقو .رحبلا نم تللست نأ دعب .اديص قيرط
 يبعشلا ممل تمتلا سشيح:» نم رصانع ةعيس

 دوحو ىنعم نع ةريثك ةلذيسا تراثا ..يرصانلا

 نا قدنيو .اديض ةباوي دنع ةيروسلا تاوقلا
 تداع دقو .هتنت مل ثداحلا كلذ اهراثا ىتلا ةجضلا
 نع ثيدحلا ىلا ةينانبللا ةيسايسلا تادابقلا
 رمالا قلعتي امدنع ةيروسلا تاوقلا لذاخت
 ينس لوطف .ةينويهصلا تاوقلا عم ةهجاوملاب
 وحن هتاوق هيجوتب يروسلا ماظنلا ىفتكا برحلا
 مهتدحو قيزرمتو نيينيطسلفلاو نيينانخبللا برض
 نم تاوقلا كلت نكمتت ملو .ةيعرشلا مهتاسسؤمو
 كلذ نال .هطبض ىلا عست مل يه وا :نمالا طيبض
 يذلا ريثكلا مالكلا مغر يدعو .اهتحلصم يف سمل

 ةيلمع يأ ناف .ةيروسلا مالعالا ةزهجا هددرت

 ىعسشم :يئاتدللا بوذجلا ف ةيوكسع ةينويهص
 اءزج نوكت دق ةيلمعلا كلت نال .اهيدافت ىلا ةيروس
 كلذ نم ًاقالطناو .يروسلا  يكريمالا راوحلا نم
 ةيلمع نع قشمد توكس ريسفت نكمي راوخلا
 نم دبال انهو .اديص يف ةينويهصلا سودناموكلا
 بودنم عم يروسلا سيئرلا ناوح ىلا ةدوعلا
 .قسمد ٍْق زرتلاو نوئرف ةيكريمالا ةهدحتملا تانالولا

 .راوحلا كلذ ىف رارسالاو زاغلالا نع ثحملاو

 ىلع ًاجيردت دقعتس ىتلا وا تدقع يتلا تاقافتالاو

 .ةينيطسلفلا ريرحتلا ةمظنمو نانبل باسح
 ىدل يقب اذام : نانبل يف حورطملا لاؤسلا نكل

 ؟ بيبا لتو نطنشاول هيطعتل ةيروس
 ' نولوقي يروسلا ماظنلل نوضراعملاو موصخلا

 هكلف يف نورئادلاو نوديؤملاو .:ةيواخ ةييقحلا نا
 ىآلم ةبيقحلا نا : نولوقي ةينانبللا ةحاسلا ىلع
 .نييناخبللا دض اهقالطا نكمي ينلا ماهسلاب
 نطنشاو يضري كلذو .نيينيطسلفلا ددض صخالابو
 .بدنأ لذو

 شلك زاوف

 فمن ىنآ# 853 نوعلا -ةيمرعلا"ةعيلظلا - ١" ١

 ةموكحلل ةيسنلاب ةسساسالا .ةلكشملا
 نآلا ىتح حجنت مل اهنا نادوسلا يف ةيلاحلا
 اهنعطق ىتلا دوعولا نم دعو يا ذيفنت يف

 ةادغ هتنلعا يذلا يموكحلا نادبلا ف اهسفن ىلع
 .رهشا ةسمخلاو ماعلا يىلاوح لبق اهليكشت

 يطارقميدلا عباطلا ىلع ظفاحت لازت ام اهنا حيحص

 نددل ةيدجفواحم عضوم حبصا نما وهو .مكحلل
 حجنت مل اهنكلو :ةينطولا ةيسايسلا فارطالا ضعب
 .قالطالا ىلع ماه زاجنا يا قيقحت يف

 قباسلا نم فنعا ةريتوب ةرمتسم بونجلا برح
 ءاوسا ىلا ءيس نم ىدرتي يداصتقالا عضولا .امير

 تاوشرلاو داسفلا .قاطت دعت مل ةيشيعملا ةلاحلا
 دالبلا توق باسح ىلع قازترالاو تايبوسحملاو
 راصنا .ًاتاتب ثدحت مل ةضافتنالا نأكو يقب دابعلاو
 ديدج نم ةحاسلا ىلا اوداع دئابلا يوداملا مكحلا

 ةينوناقلا تاحالصالاب دوعولا .نيريبك مخزو ةوقب
 ةامسملا ريمتدس نيناوقب لمعلا ءاغلا لالخ نم
 ىلع اريح تيقب دالبلل مئاد روتسد عضوو ةيمالسا
 ةيجراخلا ةسايسلا يف كانترا هلك كلذ قفارو .قرو
 ةموكحلا قرط نيب ةقيمعلا تافالخلا نع مجان

 ددرتو» (ةمآلا برحو يظارقميدلا يداحتالا بزحلا)
 ضرقي يذلا يلودلا كنبلا عم لماغتلا ةقيرط يف
 يف حوضو مدعو .رالود نويلم ٠٠١ غلبم نادوسلا

 هيوكتو عوجلا هضعي دليل ةيداصتقالا ةسايسلا

 هيي د ل 9 ا 2
 و 21111 ِ 0“ 77 2 ا ع 0 4
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 دودحلا لك تز

 ىلع رالود رايلم ١1 ىلا ًايلاح لصت يتلا نويدلا ران

 :بيرقنلا هجو
 نآلا ىتح مكحلا يف ءاقيلا ف ةموكحلا تحجن دقل

 ىلا دالبلا هيجوت ةمهم يف تلشف اهنكلو .لقالا ىلع
 ةيجارم لظ يف و .ةقئاخلا هتامزا نم صالخلا قيرط
 ةمالا بزح ميعزو ةموكحلا سيئر ةيتامغاربو
 تادابق نيب ةنحاطلا تافالخلاو .ىدهملا قداصلا

 ةموكحلا تيقب .ءيطارقميدلا يداحتالا بزحلا
 يذلا زجعلاو ايؤرلا حوضو مدعو ءوكلتلا ةسيبح
 :لطملا تراقب

 ةناسسلا عاضوالا هذه ريثت نا يعيبطلا نم ناكو

 ةرتفلا لاوط اولصاو نيذلا نيينادوسلا طخس
 ءدبو رومالا حالصب ةظقدلا مالحا رارتجا ةيضاملا
 صالخلل تابثب لمعلاو حالصالل ةيدجلا تاوطخلا
 ىلع هلكلكب خانا يذلا دّئابلا ويام ماظن راثآ نم
 .يلاوتلا ىلع اماع ١1٠ نم رثكا دالبلا

 يف ةراجتلا يمانتو داسفلا ءارشتسا مهاسو
 تاجاحلا لاطت تناب ىتح  ءادوسلا قوسلا

 جمقلاو ركسلاو نيزنبلا لثم سانلل ةيساسالا
 يف  اهريغو محشلاو تويزلاو باقثلاو نوباصلاو
 مكح اياقب نم ةبضاغلا سوفنلا ران ىلع تيزلا بص
 رفعج قياسلا سيئرلا نودب ولو ويام نيناوقو
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 ترشتنا كلذلو .هينواعمو هراصنا ضعبو يريمن
 نم ديدعلا لمشتل تارهاظتلاو تابارضالا

 نيفظوملا اهنيب نم .ةيعامتجالاو ةينهملا تاعاطقلا
 رئاسو نيسدنهملاو ءابطالاو نيماخملاو بالطلاو
 ماظنلا دض ةضافتنالا دوقو تناك يتلا تاعاطقلا
 دئابلا ىركسعلا

 هل .هذه طخسلا ةجوم ةموكحلا هجاوت يكلو
 ةلاح نالعا ىلا ءوجللا ىوس لح نم اهماما دجت

 سار سلجم سيئر نلعا دقف .دالبلا يف ءىراوطلا
 نا ىضاملا زومت رهش نم ؟5 ىف هردضصا نايب يف ةلودلا
 يف ىضوفلا ءاهنال تنلعا دق ءىراوطلا ةلاحد
 ةبرورضلا ةنئاذغلا علسلا نيزختو وسلا

 ءادوسلا قوسلا ف راجتالاو ةعورشم ريغ ةروصب
 هنايب يف ينغربملا يل اع نمحا سيئرلا لاقو .«بيرهتلاو

 وطسلا تايلمع ةهجاوم» ىلا اضدا فدهب ءارجالا نا

 ةيبونجلا ميلاقالا يف راشتنالا ةعساولا حلسملا

 ريغ ةروصب ةحلسالا ةزايحو نادوسلا يف ةيبرغلاو
 .«تامدخلا ليطعتو ةعورشفم

 دعب تنلعا دق ءىراوطلا ةلاح نا ظحالملا نمو
 يف ةساردلا ليطعت ةموكحلا رارق نم طقف نيموي
 يتلا ةعساولا تارهاظتلا رثا ميلعتلا لحارم عيمج

 لاوحالا يدرت ىلع اجاجتحا بالطلا اهب ماق
 تتا اهنا امك .بتكلاو نيسردملا صقن ىلعو ةيشيعملا
 ىتلا ةححانلا ربغ تاءارجالا نم ةلسلس دعب

 تابارضالا ةجوم فاقيال ةموكحلا اهتذختا
 عضولا ىلع ًاجاجتحا دالبلا تمع يتلا تارهاظتلاو
 . يدرخلا غلابلا يداصتقالا
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 تارارقلا ف ا قدها قدايضلا

 موطرخلا ف ةيساموليدلا طاسوالا تقلع كلذلو
 جئاتنلا ةحلاعم لواحت ةطلسلا نأب رارقلا اذه ىلع
 فقوم وه اهمهن ام لك نا ذإ .بابسالا سيلو

 .اهلاحفتسا نود لوؤحلاو تارهاظتلاو تابارضالا

 ىلع ءاضقلا نع اهزجع هيف تتبثا يذلا تقولا يف
 .اهريجفت ىلا تدا ىتلا بابسالا

 نالعا رارق رودص طاسوالا هذه تيرغتساو
 نآلا ىتح 'لازت ال نالبلا نا نيح يف :ءىراوظلا ةلاخ

 ليبق ىريمن هنلعا يذلا ءىراوطلا نوناق بجومب شيعت
 ىلاقتنالا ىركسعلا سلجملا هتبيث يذلاو هب ةحاطالا
 هك منو يشل ناوس نحيل دبع ءاولا ةنساشرب
 ! لدق نم ةموكحلا

 ةينطولا ةيسايسلا طاسوالا تدبا كلذلو
 تايرحلاو ةيندملا قوقحلا ضرعتت نا نم اهفواخم
 .ةديدجلا ءىراوطلا ةلاح لظ يف رطخلل ةيساسالا
 ال نا يف اهلما نع ىرخا ةهج نم تبرعا اهنكلو
 يذلا قلزنملا اذه لثم يف مكاحلا فلاحتلا طروتي
 ىضوفلل وا ةيندملا ةيروتاتكيدلل امإ دالبلا ضرغي
 .ةيسامسلا

 نل ءارحالا اذه لثم نا طاسوالا هذه تلاقو

 ةلاحلا ىدرت رارمتسا نال .ركذت جئاتن ةيا ققحب
 نيتسايسلا كابترا نع مجان دالبلل ةيداصتقالا
 .ىلوالا :ةجردلاب ةموكحلل ةيجراخلاو ةيلخادلا
 نورمثتسملا عضتما كايتزرإالا اذه بيلسيف

 مهلاوما فيظوت نع بنئاحالاو برعلاو نوينادوسلا

 .ةلماشلا ذاقنالا ةيلمع يف ةمهاسملاو ؛دالبلا لخاد
 ةرازو يف رامثتسالا ةرادا سيئر فرتعا دقو

 هتلادبع دمحم ىفطصم ينطولا داصتقالاو ةيلاملا

 نيدنادوسلا تارخدم نا ةيموكح ةنجل ماما

 .رالود نويلي "5 يلاوحب ردقت جراخلا يف نيلماعلا
 هذه نم ةدافتسالا ماما ةيساسالا ةبقعلا نا لاقو
 .ةيموكحلا تارارقلا يف ةقثلا نادقف يه تارخدملا
 نوينادوسلا نولومتملا هذختي يذلا فقوملا اذهو
 اصوصخ . بنئاجالاو برعلا نيلومتملا ىلع بحسني

 لح ىلا لصوتلا ةيناكما يفنت تارشؤملا عيمج ناو

 .دالبلا يبونج يف حلسملا عارضصلل يسايس

 نيسحت يف ءىراوطلا نوناق مهاسي نلو
 زفحت نل امك ,ناذوسلا نم ةقطنملا هذه ىف عاضؤالا

 ىلع ةرطيسلا هاجتاب رثكا كرحتلا ىلع شيجلا
 ال يذلا تقولا يف .ةيركسعلاو ةينمالا عاضوالا
 دق هنا نع ادع اذه .كلذ لثمل ةيفاكلا تاناكمالا كلمي

 .ًالصا عفادلا كلمي ال
 ىقيتس .ةقلعم بونجلا ةلكشم نا املاطو

 ىتحو ةيداصتقالاو ةيلاملاو ةسسنايسلا عاضوالا

 نايعثلا نا مغرو .اضيا ةقلعم ةيركسعلاو ةينمالا
 ةغوارملا ىلع ةردق كلمد غناراغ نوح ددقعلا ماسلا

 اوحجني مل مكحلا فارطا ناق ؛يسايسلا ناديملا يف
 ىلا سولجلا ىلع هربجت ةروصب هرشح يف نآلا ىتح
 عست مل اهنا لوقد نم كانهو .تاضوافملا ةلواط

 يف ددرتت تلازامف .ليبسلا اذه يف ًايدج نآلا ىتح
 نم .ويام ماظن راثآ ةيفصتو .ريمتبس نيناوق ءاغلا
 ضفرل غناراغ اهب للعتي يتلا ججحلا عازتنا لجأ
 .ىسانسلا لحلاو تاضوافملا

 ةكرات .دالبلا يف ةمقافتملا عاضوالا رمتست اذكهو
 نل يتلا تالامتحالا نم ديدعلا ماما ًاحوتقم بابلا
 .نيينادوسلا ةحلصمل اهمظعم ىف نوكت

 يبعرملا رياف
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 ةيرئازجلا -

 واو لا او

 ] ةقطنملا ف جارفنالا قلخل ديدج نب سيئرلا رع ناهرل
 | ةليدح هسا ها ذل 7 مدفي

 يبرعلا برغملا نوؤش ررحم بتك

 ةيناطيربلا عجارملا نايسح يف نكي حل كاي

 يهنيس يناثلا قيسحتا كلنا 31 ةسرقكااو ف
 ةدملا نع ركدم تقورُف انناططيرب ىلا هترانز | ال/

 نم هلقنتس تناك ىنتلاو .افلس ةررقم تناك ىنلا

 نسحلا داع دقل .ةصاخ ةرايز ىف ادنلتكسا ىلا ندنل
 (19410/10/18) تيسلا مون ظطابرلا ىلا يناثلا
 تاطادترا اهتعدتسا ةركبملا ةدوعلا هزه نا نلعاو
 .ةيبرغملا ةمصاعلا يف دوجولا يضتقت ةلجاع

 دذه رس ىلع فقي نا طابرلا يف دحا عطتسي ملو
 :ةداع اهنع فشكي ال يتلا اهتعيدط وا تاطامترالا

 نم برقم ءسيراب يف يسايس ردصم بهز اميف

 يناثلا نسحلا كلملا نا ىلا :ةيرئازجلا ةيساموليدلا
 .طابرلا يف )5١//191/17(. ءاتالتلا موب لبقتسا

 بلاط دمحا روتكدلا يرئازجلا ةيجراخلا ريزو
 سيئرلا نم ةلاسر هيلا لقن يذلا يميهاربالا
 ةييرغملا نيتمصاعلا يفو .ديدج نب يلذاشلا
 يتلا ةرايزلا هذه نع ربخ يا دري مل ةيرئازجلاو
 :نامتكلا يطرق .ىقمت نا نافرطلا اهل دارا

 نهكت درجم وا احيحص ربخلا اذه ناك ءاوسو
 ناف :ندنل نم لجع ىلع برغملا كلم ةدوع ريسفتل
 ف مهست تتاب ىتش زفاوح دوجو وه .هيلع لوعملا
 برغملا ةقطنم يف ةديدج ةيسايس ةيكيمانيد كيرحت
 وا لزع ةلواحم اهل رهظم ىلجا يف ذختتو .يبرعلا
 ةبارق ذنم لوحت يتلا ىرمبكلا ق قئاوعلا قيوطت

 لاجملا اذهل بولطملا لماكتلا نود نمرلا نم نيدقع

 ؟ ءارضصلا جازت ىلع فافنل
 وقم دف د 0 ١ ::::::: نو دو 00

 عازنا فق ثيحو عقول قوما ةناوطتصلاا
 برغملا نيب ةيلك هبش ةعيطق زمرو لماع ,

 تاقالعلا ىلع عازنلا اذه تاساكعنا ادع .رئازحلاو

 ايقيرفا نادلبو نيدلبلا نيذه يتمصاع نيب
 .اهاوسو لب ىرخالا ةيلامشلا

 ءارحصلا رع نسحلا مالكو ..ففوملا

 يآ يف ةدح لكب هسفن حرطي ءارحصلا عازف نا

 ةجردل ةيرئازجلا  ةبيبرغملا تاقالعلا نع ثيدح

 امسق بححو ةهندشملا يضاملا رضاوا ىلع ىطغ ةنا

 ةكرحلا نيد من يدلا قدمعلا لعافقتلا نم اريبك

 ِق ينطولا ريدرختلا ةهبحجو ةنيبرغملا ةيئطولا

 اذه نم ةريخالا ةقلحلاو :ةيرئازجلا ةروثلل اهتدايق
 يف ةنماك .يسامولبدلا لماعتلا ىوتسم ىلعو .عازنلا
 ىد ريدفاخ ديسلا ةدحتملا ممالل ماعلا نيمالا ةييقح
 روضحب فينج ف ناك اهنم دهشم رخاو .راليوك
 ماعلا نيمالا .ليفازارب وغنوكلا ةيروهمح سيئر
 الك لبقتسا دقو .ةيقيرفالا ةدحولا ةمظنمل يلاحلا
 رئازجلاو ٍبرغملا .ةيجراخ يريزو نيلوؤسملا
 ف رواشتلل .ويراسيلوب ةهبج نع لثمم ىلا ةفاضالاب
 ءارحصلا ىلا ةينقت ةيلود ةنحل لاسرا تاءارجا
 ًاديهمت ىلوالا تابيترتلا دادعاب موقت ةيبرغلا
 غلبا ناشلا اذه يقو .ءاتفتسالا ةرطسم قيبطخل

 فيطللادبع روتكدلا يبرغملا ةيسامولبدلا لوؤسم
 يذلا هدالب فقوم نييلودلا نيلوؤسملا يلاليفلا
 هدادعتسا نلعيو الجاع ءاتفتسالا قيبطتب بحرس

 اميف .هذيفنتل ةمئالملا تاناكمالاو طورشلا لك ريفوتل | .ةيمهالا غلاب يداصتقالاو يرشبلاو يسايسلا

 م نا 910 وعلا ةيبزغلا ةعيلطلا ب 65

 ”ههدج لوؤسو ةيرئازجلا ةيسامولبدلا | ناس يقب
 طرتشي يذلاو .نلعملا امهفقوم دنع ويراسيلوب
 ةيروهمجلا» و برغملا نيب ةقبسم تاضوافم ءارجا
 أديم قيبطت ىلا لاقتنالا لبق «ةيوارحصلا ةيبرعلا
 دذه .ءاتفتسإلا درطيسم قيرط نع ريصصملاربرفت

 ةلاح يف مويلا :برغملا رهظت ةضراعتملا ةيعضولا
 ىناثلا نسحلا نالعا ءارو تناك يتلا يهو .ةوق

 ةعاذالا ةينه عم هل ثيدح يف .ةيدحتمو ةقثاو ةردنب
 حضرتس هدالب نا .نيعوسسا ذنم .ةيناطيربلا

 ةقادس . اضنا ٠ نوكتسو تناك ايا ءاتفتسالا ةجيتنل

 نويوارحصلا اهراتخي ةنيدم لوآ يف اهل ةرافس حتفل
 ريرقت أدبمب لبقي مل برغملا نآي املع .مهل ةمصاع
 ةمق ىف ١97/07 ةئس الا ءارحصلا عازن داحت ريصملا

 ! يجوريش

 نم .حضاوو .ايسامولبد ةيضقلا عضو وه اذه
 عازنلا تنبت يتلا رئازجلا نا :ةيسايسلا ةيحانلا

 يراوه لحارلا سيئرلا مكح دهع ىلعو .هبوشن ذنم
 ةطخ نع حزحزتت ال اهفقوم دنع ةتباث .نيدموب
 نا اهل ديرت يتلا ةيجيردتلا بساكملا ليصحت
 يف ةملكلا ىنعمب ةلود نيوكت ىلا :ةياهنلا يف .يدؤن
 ال هناف الاو بهذلا يداوو ءارمحلا ةيقاسلا يميلقا

 ًاقباس ضوافتلا آديمب ثبيشتلل رخاآ ريسفت يا دحوب

 رخا ُْق اددجم . هبلغ ديكاتلا حن يذلا ءاتفتسالا ىلع

 بزحل ةيزكرملا ةنجلل يسايسلا بتكملا هدقع عامتجا
 سيتمخلا موي ينئطولا ريرحتلا ةهيج

 سيئر ديدج نب يىلذاشلا ةسسائرب )١1910730/15(

 رضحم يفو .بربختل ماغلا' نيبمالا ةيووهمجلا
 تاعيجشت ديدج نم يسايسلا بتكملا دكأ, عامتجالا
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 نك داحنا لحا نم دده مالسلا تادوهجمل ركاؤجلا

 قيرطظلا لالخ :م [ءارحصلا عازن] عازنلا اذهل
 ١5 ؛١ و :٠١١ نيتحنالل اقفو ىضوافتلا يسابسلا

 ..ةيرئازجلا بعشلا,) .ةيقيرفالا ةدحولا ةمظنمل
 .( ١94/14

 .براضتلا نم 2 >ردلا دذه ىلع رمالا ناك اذإو

  ةييرغملا تالاصتالل رطعي نا نكمي ريسفت ياف
 ,ةلدابتملا تارايزلا رصع :ةقيشحلا ةمركارجلا
 ةينقت ناجل نع ثيدحلاو ؛ةلصاوتملا تارواشملاو
 لاقتنا مهف بقارملا عيطتست فيكو لب .لكابش امو

 اهتقالع ىف ةنرملا ةيسامولبدلا ةلحرم ىلا رئازجلا

 وا ةجيتن ةيأو .برغملا عم (امئاد ايمسر ةعوطقملا)
 لصوتلا :نادودللا. ناقدقشلا لماي ةيباجيا جئاتن
 امهنيب ديلولا ةيسايسلا ةيكيمانيدلا :ءارو نم اهيلا
 ؟ ةريخالا ةرتفلا يف

 نادزإلا لدب ناادتلا ذدص
 يف .ىتأتي ال ةلئسالا هذه ىلع باوجلا نا دقتعن

 نم ىرخالا تادجتسملا جاردتساب الا .ىلوا ةلحرم
 اهيف كرتشت يتلا كلت .ةروكذملا ةيكيمانيدلا رصانع
 راطا يف ايبيلو رئازجلا : ةيسساسا فارطا ةثالث
 قفا ىفو ءامهنيب اريخا ةمربملا ةينقتلا تادهاعملا

 - رئازجلا مث .يلاردف وا يودحو لكيه نع ثحبلا
 ةطيترم اهتثالث نادلبلا هذهو .ايناتيرومو سنون
 راذآ) قافولاو ءاخالا ةدهاعم دقع اهمظتني ةكارشب

 يوذ برغملاو سنوت اريخاو ١1987(/ سرام /
 سيئرلا صرخي يذلاو .نيدملا يخيراتلا طايترالا
 نم هتياقوو هتنايص ىلع ةبيقروب بيبحلا

 انك وخل نوربزرإت نر - 15

 مهالا | ناضقلا لجا د يلا ايتاطيرب يف

 .ةقطنملا فالحا تايضتقمو تاساكعنا
 اماهيسا مهبسا هنا دقتعن ذا .لوالا فرظلاب آدينلو

 ىلع ثعبي نا الا اهضقانتل نكمي ال ةيفيكبو .ارشابم
 لسلسم ضارعتسا ىلا جاتحن نل .بارغتسالا

 هذخان نا انيفكيو .ةيبيللا  ةيرئازجلا تاقالعلا
 اهب ماق يتلا ةمساحلا ةرايزلا نم يأ .هتياهن نم
 يف يناثلا لجرلاب فوصوملا ' دولجح مالسلا دبع 39

 ةلسلس ىرحا ثنح ةمصاعلا ضازحلا شل

 يف تاقافتالا نم ماه لدع عيقوت نع ترفسسا مج

 يفاذقلا ديقعلا ةرايزد تجحوت .ةفلتخم نواعت نيدايم

 وينوي / ناريزح ةياهن يف ةيرئازجلا ةمصاعلا ىلا
 عانقا ىه ةوجرملا ةيبيللا ةياغلا تناك دقو .يضاملا
 ام رارغ ىلع ةيسايس ةدحو يف كارتشالاب ننيرئازجلا
 يبرعلا داحتالا راطا ُْق نرغملا عموهعمج نا قيس

 نا نم الدبو .الك ماع ذنم ىغلملا يفد ىقيرفالا -

 ضرعلل ديدج نب يلذاشلا سيئرلا بيجتسي
 لعفي نا هعسوب ناك دقو .فهلتملا يبيللا يودحولا

 نواعتلا راعش حرط .برغملا نم صتقي نا دارا ول
 لماكت قلخل ةيرورضلا تاينبلا ريفوتو يداصتقالا
 دييشتلا قفا فو يبرعلا برغملا ةقطنم ْف لفاكتو

 .ةيمسر ةغيصب راعشلا اذه روليتو :حومطلا اذهل
 ىدل ديدج نب باطخ يف لجس نيح ةيبهذمو ةقثوتم
 ةهبجل ةنزكرملا ةنحلل 6 ةرودلا لامعال هحاتتفا

 ضانم ال ةمدقمو :ليدبك حرطو .ينطولا ريرحتلا
 رولبتت نا يبرعلا برغملا ةركفل ديرا ام يف اهنم
 ادب ديدج نب يلذاشلا ناريغ .ةين“ و ةداج ةيفيكب
 وه مئاق لكبيه نمض حرطلا اذه جاردا ىلع اصيرح

 تعس يتلا .قافولاو ءاخالا ةدهاعم لكيه هتاذ

 ميسرت ةيمتحب يرئازجلا بلطلل بجتسن مل

 ةعيظقلا لدن نواعتلا : ديدج نب

 رئازجلا هتصلختسا امي ٌةوسا نيدلبلا نيب دودحلا

 تناك ادودح امهنيب تمسرف ايئاتيرومو سوت عم
 نيريخالا لبق نم لزانت اهيف لصحو ؛عزانت عضوم
 .انه اهنراثا ىلا ليبتس ل تارددقتو تاباسح ءاقل

 ىدل تلوحت ةروكذملا ةدهاعملا ناف ىرخا ةرايعب

 يويضنت يجلقاركسلا عسر قفا تيد نك ةدايق
 عم .حبضت نا اهل داريو :ةديدع تاكبتكت هلخادب

 يقيرفالا لامشلا يف ديحولا باطقتسالا زكرم .نمزلا
 ىوس رشابملا اهظيسوو كلذل ةيبذاجلا ةادا امو .
 ناف اذلو يىداصتقالا لماكتلاو نواعتلا ططخ

 اذه نع جرخيل ناك ام ايبيلل يرئازجلا ضرعلا
 امنس راعشلا كاذ :ايلحرم :رواجتد الو .راطالا

 لماك تنصتو صيرت ةلاح يف يسنوتلا راجلاو
 كلميو .يفاذقلاو ديدج نب نيب ةلدابتملا لئاسرلل
 يرئازجلا دملا نيب ةروانملل ةديج ةقرو نويسنوتلا
 هنا نظُي ام نولوحي فيك نوفرعيو .يبيللا رزجلاو
 .هلك دقعلا طرفنا تباغ نا ةقلح ىلا ةفيعض ةقلح

 دعب اهتدهاعم ةرمث تيرجح دقو ,رئازحلا نا ددب
 اهلكاشم تمقافت نا دعبو .تاونس ثالث نم رثكا
 نم ًالهس ًاكاكف ًاضيا ىرد ال وح د يسع

 بواجتلا نم كاكفال نا اهل نيبتي تاب ءارحصلا ع
 تاونس نم طوسسمللا يبرغملا دادذهعتسالا وف

 لمعلاو :يداصتقالا نواعتلا دوهج ءادحا ةرورضد

 يف لدابتو لاصتا تاوطخب نمزملا عازنلا قيوطن ىلع
 اضيا ههاجتاب تعفد ىذلا رمالا .ةنكمملا تايوتسملا
 ءاقل ف ةصاخو .نيفرطلا عم ةيدوعسلا ةيبرعلا
 برحلا لوبط هيف تناك تقو يف .؟ مقر يفطل ديقعلا

 تفلملا نمو .قدت نا كشو ىلع .ئازجلاو برغملا نيب
 ىلا نويرئازجلا نولوؤسملا دمعب نا .ًاضيا دابتنالل
 ناملرب) ةكرتشم ةيعيرشت ةنيه ءاشنا حرتقم ينبت

 داقعنا ىدل ًانينج ناك يذلا حرتقملا وهو :(كرتشم

 هةجنط ةنيدم ق:يصرعلا برغملا بازجال عامتجا لوا
 هذه تداعو /١45. ةننس نم (ليربا / ناسين)

 هحرتقاو .هب ةيلاطملا ثيدحت ىلا اهسفن بازحالا
 دجو .ًاريخاو .ةيمسر ةفضي ىناثلا نسخحلا كلملا

 باب نمو .٠بعشلا رصق» ءاجرا يف بولطملا ىدصلا
 ةيخيراتلا قئاقحلا ضعبل ًٌءافوو .كلذك .ريكذتلا
 ةكرحلل قبس دقق سمطنت نا يغيني ال يتلا
 نييداصتقا نيفقثملو .ةيبرغملا ةيطارقميدلا

 عسراشم ةيسانم نم رثكا يف اوضرع نا .نييبراغم
 تاورثلل كرتشم لالغتسا ىلا وعدت لمع ططخو

 ب هوقو دودحلا ىلع ةدوجحوملا ةينطولا

 توكسملا ؛فالخلا يهني نا هنآش نم امب .ةيرئازجلا

 نع يمسرلا برغملا ريعو .فودنت لوح .انهار هنع
 ءارحصلا ريع ارمم رئازجلا ليوختل هدادعتسا

 ةراغ ديدح لقن لهسيو يسلطالا طيحملاب اهلصي
 رخاو . حلا ..ةمقيقح ةيدودرم اذ هلعجن امي تاليبج

 يتلا ةيعماجلا ةودنلا وه قايسلا اذه يف لاثم

 تاناكماو طورش ع ووضوم لوح طايرلا يف 3ن تيفقع

 يبرعلا برغملا ف يداصتقالا لماكتلا

 يف لوالا رودلا بحاص نع رظنلا فرصيو .نذإو
 :نآلا ءودبت ةيرئازجلا ةدايقلا ناف :ةردابملا هذه

 لماكتلاو نواعتلا ةغيص ينبت ىلا ةلانم
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 اهلعلو .ىرشبلا  يعامتجالا مث نمو .يداصتفالا حج

 ىرجم .ديدج نم :حتفي نا يف عنامت دعت مل
 قطانملا ف ةصاخو .نيدعشلا ءانبا نيي لضاوتلا

 ةيساموليد ةقالع ءايحا ةيناكما يف الو .ةيدودحلا
 :ةيلصنقلا نوؤشلاب متهي دودحم ىوتسم ىلع
 نوكت دق اهنا امك :مهأ وه الاهادعتب امبرو

 .ةيوبرتلاو ةينمالا تالاجملا يف قيسنتلل ةسمحتم
 ودبي ام وهو .:ينقتلا» ب فصوي ام لك ؛الامجا .يأ
 اهنم ةينلعلا .ةيرئازجلا  ةيبرغملا تالاصتالا نا
 .هراطا نع جرخي غل .ةوتكماو

 ودعي اال امير هلك اذه نأب لوقنف دوعن نا انل نكل
 ىقبي اميف لضاح ليصحت .ةياهنلا يف .نوكي نا
 نم تاوطخلا هزه تناك ناام ةفرعم وه مهالا
 ةطخل رولبت دوجوب ءىبنت يرئازجلا بئاجلا
 كلذو برفملا عص ءارحصلا عازن ءاهنال ةديدج

 فقوملا نع انلع يلختلا نود .عازنلا ىلع فافتلالاب

 ماظنلا رئاكر نم ةريكر دعي يذلاو ههاجت يئدبملا
 .يرازجلا

 يه امك يداصتقالا نؤاعنلا ةطخحو عورشم ل

 .نييرئازجلا ةساسلا لبق نم ًايلاح ةحورطم
 يرظن داهتجا درجم نم ربكأ ودبت .حضاو حاحلابو
 اهقالخا ةسادسلل نا لجحا .ةينلا نسح نع ريبعت وا

 يذلا ديدح ند ىلذاشلاو ؛اهقطنم اهلو .ةصاخلا

 لعفلاب ناك امير .ثروام يف ةلكشملا هذه ثرو
 ةرولبلا يف .ةداوه البو .امدق يضملا ىلع اممصم
 هسفن دجيس يداصتقالا نواعتلا زاعبقل ةيلمعلا
 عازن قيوطت ماما ةصرفلا قلطي نآب .ًالوا .ًايلاطم
 فاس نوؤاعنلا ةموظنحم يف هناعيبتساو .ءارحصلا

 رارق ذاختا ىلا اعوفدم .كلذ دعب .نوكيسو كرتشملا
 اذه هل ىتآتي نلو .نأشلا اذه يف ةمساح تارارق وا
 نم هنكمت ةديدج تايطعمو اقاروا كلتممب ناك اذإ الا

 .ةلكشملا هذه ز واحت

 (ءاخالا ةدهاعم ىف يوضنملا) يناثلا فرطلا نا

 الا امهعسيال سئوتو ايناتيروم اديدحت دضقنو
 تتاب طوشكاونف .ليبقلا اذه نم هجوتب بيحرتلا
 راوجلا نيسح نم رثكا اهيضرس الو دابحلا ىلا ليما

 الامش عفنلاب اهيلع دوعي امب ءاقشالا حلاصتو
 (ويراسيلوبلا) لكشم نم حيرتست فوسو .اقرشو
 اهتدحوو اهتداسس .ءيش لك مغر ددهي يذلا

 .رظتنت ال اهناف .ثلات فرطك .سنوت اما .ةيبارتلا
 ريدملا ىلذاشلا رمع اهب ماق ىتلا ةربخالا ةرايزلا امو
 ةيجراخلا ريزوو يسنوتلا ةسائرلا ناويدل يسايسلا
 ةوطخ الا طوشكاونو طابرلا نم لك ىلا ةباينلاب
 ةيكيمانيدلاو راوحلا ةيلمع معد ليبس يف ىرخا
 قلح ىلا ةفداهلاو .ةقفطسملا 6 ةمئاقلا ةسساسنلا

 .نييداصتقالا لماكتلاو نواعتلا هباوب ريع جارفنالا

 وا ؛قلتخم ويرانيسب قلعتي ال رمالا .ناف :اريخآو
 عنص حيتت ةلواحمب نكلو .لؤافتلا يف طارفأب
 ةعيبط تاز تامدقم ةباتمي وديب امل يقطنم لسلست
 ةيعون ىلع فقوتي كاذو اذه دعب رمالاو .ةيقطنم
 رتازجلاو برغملا نم لك اهكلستس ىتنلا تاسرامملا

 اذه نا دكؤملا نمو .ديندحلا راعشلا ضيخشتل

 ال انلاب امو .تقولا ضعب ىلا جاتحيس صيخشتلا
 يبرعلا برغملا ماما لما ةحسف هيف نا ىلا بهذد

 .دوشنملا

 ١ة4/ نأ ع ال١8 ددعلا ب ةيبرعلا ةغيلظلا_ ١

 0 ا 07 دج ب دحوم هس

 3 0 5-ما كدي .: ا دة 1

 دن اد هية ا لا تا 02550 0 ا

 ناموش دمحم ةرهاقلا

 يلودلا رمتؤملا نع ثيدحلا لصاوتي امنيب
 انه تاثحادملاو تاءاقللا ىلاوتتو .ةبوستلل هب

 صرف لءاضتتو .لعفلا رضحنب .كانهو م
 لمعبو لمأي ناك امك .ماغلا اذه لالخ رمتؤملا داقعنا

 :سريبو كرايم نم لك
 تمصع .د ةرانز تناك مالكلا تالوح ---

 سيئر بئانو ةيرصملا ةيجراخلا ريزو ديجملادبع
 ةرايزلا ترينعا دقو ٠ ىنوينيهصلا نابكلا ىلا ءارزولا

 ىلع اديدج اليلدو ؛ينوبهصلا نايكلل اينسكم

 قو ٠ .بيبدا لت  ةرهاقلا تاقالع يف رذحلا نيسحتلا

 ناو امسسأل ,عيبطتلاو مالسلل نطنشاو ططخ ريدس

 ءاربخلا نم اقيرف هعم بحطصا ديجملادبع

 رتويبمكلاو ةعارزلاو ةقاطلا تالاجم يف نيبرصملا
 .نيفرطلا نيب كرتشملا نواعتلا لدس ثحبل

 لوؤسم اهب موقي يتلا ىلوالا يه ةرايزلاف كلذك
 ماع نانيلل ينويهصلا ورغلا ذفم ريبك يرصم
 رصم هيجوت باقعا يف ةرايزلا يتأت امك 5
 مياه دلاف تر وك ي واسمنلا سيئرلا ىلا ةيمسر ةوعد

 لخاد ةجض تراثا يتلا ةوعدلا كلت .ةرهاقلا ةرابزل
 اهناب ةرهاقلا ماهتا دح ىلا تلصو ىنودهصلا نابكلا

 فطعل ًابسك «ليئارسا» و دوهبلل داعم لمعب تماق
 ةرايزلا نوراش فصوو .ةددشتملا ةيبرعلا رصانعلا
 ءاغلا قيرط ىلع ةرهاقلا هقلطت رايتخا نولاب اهناب
 .ةقطنملا يف مالسلاو «:ليئارسا: هاجت اهتامازتلا

 ودنعلا :ءارزو نسير ريماش نم .نوراش بلطو
 ةداعإو .ديحملاد بيع تمصع ةلباقم نع راذتعالا

 ف هئاقباو رواشتلل ةرهاقلاب ينويهصلا ريفسلا
 2  .رصمل مياهدلاف ةرابز ءاهتنا دغب ام ىلا سدقلا

 وه. 5١ ١

 ضفرت رم
 ..ةبليئتاربشالاا لهعفلا دودر تضفر ةرهاقلا

 نا دحال حمست ال اهنا ةيرصملا ةيجراخلا تذكأو

 اهتارارق يف وا ةيجراخلا اهنوؤش يف لخدتي

 ريغ اتوب ..يليدلا رهتؤللا
 دل رخل حادا يدطسلل ضنربا ةدداعما بيبا لذولا ددجملادبعغ ةرادز

 وو جس ه5 جا د ف دج دين قخ # 1 1 -

 هترايزل مياهدلاف ةدوع ىلع بيبا لت جاجتحا ضفرت
 ' ةضقانتم حلاصم ىلع نانهاري كرابمو زيريدو

 ساب دسم هع

 عيرستلا نا ىري نيبقارملا نم اقيرف نكل ةيساسسلا

 رغ ءاقي تعاج ديجلادبع ةرايونأ عجرت ذهاونف
 يف ريخالا امهتاقل لالخ زيرببو كرابم نب ٌقافتا

 سسيدئرلل رصم ةوعد قافتالا اذه قيس دقو .فدنح

 لت نم هتدوع كادغ ددحملادبع نلعا امك . ي واسمنلا

 نيلوؤتسملا عم عوضوملا ةسقانم ضفر هنا بيبا

 .ةرايزلا فادها قاطن نع حج رخي هناأل ةنياهصلا

 .يلودلا رمتؤملا ةركف ثحب ىلع اهيف زكر ينلاو
 زيربب نا ودعلا شيح ةعاذا تركذ لياقملا يف

 يخل فققوم محكم حملا
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 ديجملادبع ملس ينويهصلا نايكلا ةيجراخ ريزو
 امك .رصم ةرايزل مياه دلاف ةوعد ىلع ايطخ اجاجتحا
 نمضتب كرايم سيئرلل ايصخش اباطخ هملس
 نا وددت يا تااما لايقتسا نع عجارتلل ةوعدلا

 مالسلا رمتؤم ةقرو هياطخ يف مدختسا دق زيريب

 ةرايز نا ىعدا هنا ىنعمب .رصم ىلع طغضلل

 يل ودلا رمتؤملا دقع صرف نم للغن رصمل مباهدلاف

 ةرايزلا يأ  ىهف .دوقي .درهاقلا هيلع نهارت يذلا

 ينويهصلا عمجتلا لخاد نيددشنملا فقوم معدت

 ىلا رصم فوقو دكؤت 5 وينال اجرح بسيسو

 يزاد لغ لقرلا
 ,ةيليئارسالا, ةحضلاو فالخلا نع رظنلا ضغب

 بارتقا ظتححالب ءي واسمنلا سيئرلل رصم ةوعد لوح

 قباطتلا دح ىلا يل ودلا رمتؤملا ناشب يرصملا فقوملا
 هلمع ةقيرطو يلودلا رمتؤملل ريريب عوريشم عم
 ريغ تاحيرصت ىلا ًادانتسا رمتؤملاف :هتايحالصو
 ةرسشانم تاضوافم ىلا ىدؤي ريبك يرصم لوؤسم

 .؟547 رارقلا ةدعاق ىلع

 ,نيينيط سلفلا ليثمت ف نمكت ةلكشملا نكل
 ىلع زيريب ةردق مدعو .ودعلا ءارزو سيئر ةضراعمو
 ةفد هبلوتو .دز وف نمضت تاباختنا ءارجاب ليجعتلا
 يمانت ىلا ةفاضالاب .ينويهصلا نايكلا لخاد رومالا
 .ةيبرغلا ةفضلا يف ناطيتسالا عيسوتل ةوعدلا

 معد اهناب ديجملادبع ةرايز فصوت راطالا اذه يف
 ىموكحلا فالتكالا لخاد زيريب ةناكمل ىرضم
 نأشب ريماش عم ريخالا فالتخالا دعي ةصاخ
 ءاقل ناف اضيا .فينج يف زيربب كرايم تاثحايم

 نيارلا ماما هزكرم نم يوغي يرضلا هربظن عم زيربب

 5 ا

 ومرت ماعلا لتتمتلا هلكشم لح ةلواحم  .ديجملا دنع تمسع

 «' يلدئارتسالا» لوؤتسملا هفصوي ىنوبهبصلا ماعلا

 راف دقف :ةرهاقلا عم حاجنب لماعتلا لع رداقلا لوالا

 .يضاملا فدصلا رخاوا ذنم تارم ثالث كرادم ءاقلد

 رمتؤملا نأشب يرصملا فقوملا كيرحت يف حجن امك
 بايسا دحا لكش امم .نيينبطسلفلا لشمتو يلودلا

 يتيتحسلفلا - ىرصملا فالخلا

 :ادنج زيربب تاياسح كردت ةرهاقلا نا حضاولاو

 ةموكحلا ولع اهرودب طغضلا لواحتو لي

 علابب هنا ىيرصملا فقوملا يف ةلكشملا نكل .ةيفالتئالا

 لخاد فالخلا ىدم ريدقت ىف و .زيربب ىلع ناهرلا يف

 هناف كلذك .ين ودلا رمتؤملا لوح ةيفالتنالا ةموكحلا

 يل ودلا رمتؤملل زيريب سامح ىدم ريدقت يف غلابي
 هعورشم ىعسيو اهب بلاطي يتلا طورشلاو
 ةرهاقلا ناب لوقلا نكمملا نمو .اهقيقحتل فورعملا
 دفو نمض ينيطسلف ليثمتب لوبقلا كشو ىلع
 ريرحتلا ةمظنم مايق ةركفب ةرهاقلا ليقتو . يندرا

 يندرالا دفولا يف نييتيدطسلفلا ءاضعالا ةيمستب

 فارتعالا هيف نياكراشملا نيدنيطسلفلا نالعا ةطيرش

 ..578:1147 ىرارقب

 لمع ةقرو فيدج يف اثحب دق زيريب و كرابم ناكو
 رمتؤملا يف فرط يا كارتشا نا ىلع صنت ةيكريما
 ب فارتعالا ةباوي نم الوا رمي نا يغبني يلودلا

 ىنياحلكلا لدتمتلاو . باهرالا ةناداو 1 0

 دوق يا رمتؤملل نوكي ال ناو ءيندرا دقو راطا يف
 نيب ةرشابملا تاضوافملل ةلظم درجحجم لب ةيماّلا

 ىلا ادانتساو .ةيفارفج سسا ىلع فارطالا

 ةرهاقلا تبحر ىوتسملا عيفر يرصم يسامولبد
 ةيمست ةركف أدبملا ثيح نم تلبقو .تاحرتقملا هذهي
 كلذل ,يندرا دفو نمض نيينيطسلف ءاضعال ةمظنملا
 بيبا لت ىلا ديجملادبع تمصع دافيا ىلع قفتا
 :دوجولا زيح ىلا ةركفلا هذه جارخا ةيناكما ثحبل

 تايصخشلا ضعب لاهعفا دودر ىلع ادمتعا

 ضفر يأ نا ىنعمب . عاطقلاو ةفضلا يف ةينيطسلفلا

 ةربخلاف .عجارتلا ىلا ةرهاقلا عفديس اهل ينيطسلف
 ديفيد بماك ةيقافتا نم يناثلا قشلا نم ةيرصملا
 ثيدحلا نكمي ال هنا دكؤت .يتاذلا مكحلاب صاخلاو
 .مهتبغر نود نيينيطسلفلا نع

 ىلع ديجملادبع تمصع .د صرخ ناك انه نم

 ينقارالا ِق ةينيبطسلفلا تادارقلاب عامتجالا

 ىنيطسلفقلا يندرالا لثمتلا حرطو :كهةلسمحليا

 7١4. 7 رارقلا ةدعاق ىلعو ةمظنملا ةقفاومب كرئشملا

 عم اهتاقالعو .رمتؤملا نم رصم فقوم مهل حضوا امك
 ديجملادبع ءاقل نا نوبقارملا ىريو .ةمظنملاو ندرالا
 فدهلا وه ةلتحملا ىضارالاب نييبتيبطسلف ءامعزو

 عم تاقالعلا نيسحت دعب لوالا نكي مل نا يناثلا
 ءاقل ةجدتن ىش ام نكل .زيريب معدو بيبا لت

 «“ةلتحملا يضارالا ف نييبدطسلفلا ةداقلاو ددحملا دبع

 ةمدص هنأب ثدح ام ريبك يرصم قاحص فصي

 نا مغربف .ةيندرالا امبرو .ةيرصملا لامآلل ةفينع
 عامتجالا رينعي ثيح ةييط ةرداب لتم عامتجالا
 ةينيطسلف تادايقو ايرصم الوؤسم مض يذلا لوالا
 رابتعا نم امئاد ىشخي ناك ثيح .ةلتحملا يضارالاب

 نم يناثلا قشلل اينيطسلف اديبات ءاقللا اذه لثم

 نا ىلع يرضملا .بئاجلا ضرح كلذل ؛ديفيد بماك
 تحتو بيبا لتب ةيرصملا ةرافسلا رقم يف ءاقللا دقعي
 تادابقلا تردصا دقف هلك كلذ مغر .يرصملا حلعلا

 داعا انايب ديجملادبع اهب عمتجا يتلا ةينيطسلفلا
 ةمظنم ةكراشمل اعدو . 757 ضفر ىلع ديكانلا

 .ةينيبطسلفلا ريرحتلا

 تادابيقلاو ديجملادبع تاثتداحم ةجيتن

 يف ةيرصملا ةيجراخلا كوكش تحجر ةينيطسففلا
 .ماعلا اذه لالخ يلودلا رمتؤملا دقع ىلع ةردقلا مدع
 ال رمتؤملا عاضواو ةيلودلا عاضوالا ناو اصوصخ

 ةيولوا ةيا هئاطعا ىلع وكسومو نطنشاو عجشت
 نم دحلا لكاشمو جيلخلا ف عضولا عم ةنراقملاب
 .ايوروا يف ةيوونلا ةحلسالاو حيلستلا

 ةوعد لالغتسا لواح زيربب نا لوقلا ةصالخ

 ةلجع عفد لجأ نم يواسمنلا سيئرلل رصم
 ةيفالتئالا ةموكحلا لخاد هفقوم معدو عييلختلا

 .بيبا لت ىلا ديجملادبع تمصع ةرايز ىلا ادانتسا

 قافتا نع اريبعت تناك ديجملادبع ةرايز نا ودبيو
 ةلكشم لحل كرتشم يندرا - «يليئارسا» - يرصم

 يلاتلابو .يلودلا رمتؤملا يف ينيطسلفلا ليثمتلا
 اذه ةداهن رمتؤملا دقع صرفل ةيوق ةعفد ءاطعا
 لح ناتش نمف :مياقلا ماعلا ةبادم يف ىنح وا ماعلا
 ةقفاوم ىلع لوصحلاو ينيطسلفلا ليثمتلا ةلكشم
 فقوملا كدرحت كلذ نآش نم . "57 رارقلا ىلع ةمظنملا

 ىف :رمتؤملا دقعل كرحتلاب ةدلودلا فارطالا عارغاو

 حام جاوتنا يسر قق قوت تقو

 عاطقلاو ةفضلا ىف نيينيطسلفلا فقوم نكل

 ماهوأو لامآ ىلع ىضق ١417 رارقلا ضفر ىلع دكؤملا
 ديدج كرحت نع ثحبلا تابو .ةثالثلا فارطالا

 ذنم هتقفار ةمزا .يل ودلا رمتؤملا ةمزا وه رثؤم لعفو
 ردابت لهف .نلعم ريغ توم ةمزا ؛مويلا ىتحو دلوملا
 لظبي مآ ءايمشر توملا اذه نالعاب ندرالاو رصم

 ؟ نطنشاوو زيريب قطنمل جيورتو مالك درجم رمتؤملا

 اا/ _ ؟وززال ىآ 8 7١١ ددغلا  ةيبرعلا ةعيلطلا
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 بتلقتملا اوتيل نابكلا فيرخ ادب له

 يتلا ثادحالا يه امو ؟ ماعلا اذهل ًاركبم | لف
 يف ةيبزحلاو ةيسايسلا طاسوالا تعضو 0

 عضولا وه ام يلاتلاب و ؛ ةركدبم تاباختنا ءاوحا

 ىلا ةدوعلا دعب ةينويهصلا بارحالل يلخادلا

 ابوروا لبق نم يلودلا رمتؤملا ةركف ءايحاو طيشنت
 ؟ رصقفو اكريفإو

 بزح لخاد عضولا صيخلت نكمي .ةيادبلا ذنم
 حرط يذلاو .زيريب نوعمش هسأري يذلا .«لمعلا»
 : يه دحاو ةملكب يلودلا رمتؤملا ةركف هسفنب

 دعوم ميدقت دارا زيربب نا :كلذ ىلع ليلدلاو! زجعلا

 ةيبلغالا نآلا ىتح دجي مل نكل .تاباختنالا
 ةلامتسا دارآو .كلذ قيقحتل ةيفاكلا ةيناملربلا
 حجني مل هنكل ةموكحلا طاقسال ةريغصلا بازحالا
 لسنف هنكل ةرشابم نيسح كلملا عم ضوافتلا لواحو

 ! اضيا
 لاوط العفنم ادب ىتح زيريبل ثدح يذلا ام

 ؟ تقولا

 ذنم ًاررقم ناك لمعلا بزح ميعز نا ةقيقحلا يف
 لدق .دوكنللا بزح عم يموكحلا فالتتالا دقع ةيادب

 ةركف لمكي ريماش عدب الأ :تاونضس ثالث وحن

 يف هنا .ًامدقم .ملعيب وهف .اهقحتسي يتلا هتيوانم

 .ارهش ١6 لاوط ةيجراخ ريز و بصنم يف هئاقب ةلاح

 روهمجلا نال لوا .يهتنت دق ةيسايسلا هتايح ناف

 اة41/ نآ ع 5535 ددعلا  ةيبرعلا ةعيلطلا- أ/

 ا اا ةد# #

 ريماش ين واقف ةنياهصلا
 ل ا 1171 تاجا

 ةيجراخلاو هب ةيلخادلا ملا نمش رفيقعلا مر لوالا رمتإلا أ واللاب ةقلويجبسسب نسر يرإدلا
 تا ل

 لودلا رعتؤملا لوح عارصلا مادتحا لظ يف
 د 1 0 دع

 هو ل ا 3 - د

 ويصل هي رير عاطتسا ..زآلا ىنح

 :ةرازولل هتسائر ةرتف لالخ زيربب تازاجتا ىسنيس

 - مايالا هذه ينويهصلا نابكلا لخاد يرجا اذاف

 لاؤسلا :جرطو ماع ماتفتسا لاثللا ليبس ليغ
 نم ىنويهصلا داصتقالا ذقنا يذلا نم : يلاتلا
 طاسوالا ددرت امك عيمجلا بيجيسف « رايهنالا
 يف اهنيم ا ريماش هنا : :ةينويهضلا :ةحساحسلا
 داصتقالا ىلع ارط يذلا نسحتلا نا .ةقيقحلا
 اهيف ملست يتلا ةرتفلا لالخ ناك ينويهصلا
 نا رخآلا بيسلا .ةرازولا ةساّئر زيربب نوعمش

 قحسا نا فرعي وهف ٠ .اميعز ىقيدل ططخب زيربب

 دعيف .لمعلا بزح ةماعز ىلع هسفانب ناو دبال نيبار

 هرمع نم نيدسلاو ةعباسلا :نيبار غئبيس نيس
 لضفي كلذل :زيريب ةسفانمل ىرخا ةصرف هماماو
 نيبار دض عارص يف لوخدلا يلاحلا لمعلا بزح ميعز
 .نيتنس دعب سيلو نآلا

 هذه زيريب اههجاوي يتلا ةيلاحلا تارايخلاو

 .ةموكحلا لخاد ىقبي نا امإف .ةلهس تسيل مايالا
 عيطتسي نا قا .ريماش قحسا عم بدج ىلا اينج

 ةموكحلا طاقسا يلاتلابو :ةينادربلا ةيبلغالا قيقحت
 ةموكحلا نم باحسنالا وا :ةركيم تاباختنا ءارجاو
 .ةضراعملا ىلا لاقتنالاو

 نادذانلا القنا

 ريغ زيربب ماما نكي مل يضاملا زومت فصتنم ىتح

 نيديب :ةموكحلا لخاد ءاقبلا يا .لوالا رايخلا
 يرصملاو يناطيربلاو يكريمالا كرحتلا نكل .نيتديقم
 رارقو .ههج نم يلودلا رمتؤملا ةركف ءايحأ لجأ ند
 خارتقا مرانقتب فرطتملا«ةأيحته» يرحل ةيزكرملا ةتجللا
 تاعقوتلا تيلق .ىرخا ةهج نم. ةركيم تاباختنا ءارجال

 ةيناكما تحبصاو .زيريب ىدل ةدوجوملا تالامتحالاو
 بزح عم ةفلاحتملا ةريغصلا تازجحإلا نحا ديدأت

 .بايسالا تفتخا ولو ىتح ةمئاق زيرببل دوكدللا

 بزح ديندهت ريتعا دقف .ريماش قحبسا اما

 ناو اصوصخ .هل ةعقوتم ريغ ةعفص :هايحته»

 ال فقوم يف هتعضو دق بزحلا ةميعر نيهوك الوثغ
 يذلاو ! تاباختنا وا تانطوتسم اما : هيلع دسحُي
 ةدحو فالا ةتس ءانب وه ريماش نم نيهوك هتدارا

 ةرغو ةيبرفغلا ةفضلا يف ةديدج ةينكس
 رجحب نيروفصع برضت كلدبو .نينطوتسملل
 حارتقا نم بارتقالا تاوطخ لقرعت ةهج نم .دحاو
 ميعدت ىلع لمعت ىرخا ةهج نمو .يلود رمتؤم دقع
 ترهظا ثيح .نآلا اهبرح اهب عتمتي يتلا ةيبعشلا
 ةفرطتملا ةينيدلا بارحالا نا يأرلا تاعالطتسا رخا

 نينطوتسملا نيب ًاصوصخ .اهتيبعش تدادزا دق
 .اندح .دايحتشه بزح بلاطم ذخآي مل ريماش نكل

 برحلا ءاصضعا تاكسا عبطتسي هنا فرعي وهف

 عم امئاد لعفي املثم طقف مهبلاطم نم ٍضعب ذيفنتب

 دزازتنا امئاز لواحت ينلا ىرحالا ةدنيدلا بتازحالا

 بزح ةبلاطم نا ًاضيا فرعي وهو .اهبلاطم ديفنتل
 يضارالا ُْق تدددج تانطوتسم عءانبب :هايحته

 تاعارص ةحيتن تءاح .. 51 ماع ةلتحملا ةيبرعلا

 عارص كانهف .هتماعز ىلع ةرطنسلل بزحلا لخاد

 توريح لخاد ىوقلا عار
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 قباسلا ناكرالا سيئر ناتيا ليئافار نيب رودي يفخ
 برحل همامضنا لبق .:تموست:» برح ميعرو
 ىلع نيهوك الوئغو نامثن لافوي نيبو .«دهايحته»
 نع نيهوك داعبا ديري ناتيا ليئافارف .برحلا ةماعز
 لخاد هيديؤم ددع ةدايزب بلاط كلذل .ريثانلا ركرم
 ناتيا رطضيس الاو :ةماه زكارم ف مهنييعتو برحلا
 وا :؛ميدقلا هيزحي ةلبقملا تاياختنالا ضوخ ىلا

 ىلوالا ةهجاولا يف ءاقبلا ىلع صرح . زيرتب

 - وا وا نوابزرا بنوع 9

 تاباختنالا ضوخو شتيفروه لاغي ىلا مامضنإلا
 نيتوما»بزح عم

 رطيست نيهوك الوثغ نا نآلا ىتح حضاولا نم
 ديؤت ىقيتس اهناو .اهيزح يف ىوقلا زكارم ىلع
 .يجولويديالاو يجيتارتسالا اهفيلح ,ريماش قحسا
 نكت مل ةديدج تاباختنا ءارجاب اهتبلاظم ناو
 ةهجاو يف ءاقبلل ىرخا ةروانم يه لب .ةيدج
 .:ثادحألا

 ايبرلا يحقد
 ىف ريماش قحسا اهاقلت يتلا ةيناثلا ةذجافملا

 يذلا نوراش ليسرا نم تءاج . اضيا ةريخالا ةنوآلا

 رمتؤملا لوح لادجلا مادتحا ةرتف لاوط ًاتماص ىقب

 برح هناكو تورزيخ» ةبزح صوظي ينج :يودلا
 نكل .ةلوهسبي تابقعلا يطخت ىلع رداق دحوم

 ٍترَح صخؤم يف نوراشو ريماش نيب من يذلا قافتالا
 لواح دقف .ةيناث كفنيل داع .ريبخالا ؛توريخ.

 نا دعب .بزحلا لخاد ةوقلا زكرم ىلا ةدوعلا نوراش
 .ةيضاملا ةرتفلا لاوط هتحازا ريماش عاطتسا
 ةرشتنملا بزحلا عورف مظعمل ءاسؤر هيديؤم نيبعتو
 .ينودهصلا نابكلا ْق

 دذشه ماما ىدبالا فوتدكم ريماش فقيد حل . هت داعك

 ءاضعاو هئافلح نم ةرملا هذه هتءاج يتلا تاجافملا

 عدنلاب .دايحته» بزح ءاضرا عاطتساف .هبيزح

 تقولا يفو .مركلوط برق ةديدج ةنطوتسم ءاميب
 نا دعب اتقؤم لقالا ىلع نوراش لييرا ديح هتاذ
 تاعارصلا هذه لثمل ايسانم سبل تقولا ناب هعنقا

 نا دكؤي هلك اذه .رضاحلا تقولا يف بزحلا لخاد

 لبقملا ماعلا عيبر ىتح ءارزولل اسيئر ىقبيس ريماش

 .هبصنم نع هتحازا دحا عيطتسي نا نود لقالا ىلع
 تسيل ةركفلا نال يلودلا رمتؤملاب لبقي نل هناو
 عيطتسي له : هيسفن حرطي يذلا لاؤسلاو .هتركف
 نأ دعي يبوروالاو يكريمالا طغضلا ماما فوقولا ريماش
 ؟ لودلا سستؤملا ننظر ةيلقلا ذلا ظوفمتلا ماما نمص

 هفقوم مسح نم برهتلا ريماش عاطتسا نآلا ىتح

 دق ناكو .اكريما ماما .يلودلا رمتؤملا ىلا ةبسنلاب
 ثيح .ةيرس ةرايز يف اكريما ىلا زنيرا هيشومب ثعب
 نع ةباجالاو ةقطنملل هترايز ليجات زتلوش ىلا بلط
 ردرحتلا ةمظنم كراشت له : لثم ةددحم ةلئسا

 كلملا عيطتسي له :؛ رمتؤملا اذه يف ةينيطسلفلا

 نم اهريغو * ةرشابم ,ليئارسا. عم ضوافتلا نيسح
 ةحضاو ةيوجا ديدحت بعصلا نم ينلا ةلئسإلا

 .رضاحلا تقولا يف اهل

 رديراف .تقولا حبر كلذ لك نم ريماش دارا دقو
 فيك فرعي ثيح ؛دوكيللا ,نابيا ابا» ربتعُي
 يلاح ةرملا دذه داع هنكل .ناكريمالا عانقا عيل دت دم

 رمتؤملا ةركفل نولاّيم نييكريمالا نا كلذ .ضافولا
 .مهبلا ةيسنلاب ىلؤالا ةبضقلا نكت مل ناو .يلودلا
 ,ةلبقملا ةيدوهبلا نابعالا دعب ام ىلا راظتنالا انيلعو
 ةروصلا حضتت ىتح لبقملا ماعلا عيبر ىلا وا
 لخاد نم ءىجتس ةأجافملا تناك اذإ ام فرعسل

 / >  هجراخ نم ما ينويهصلا نايكلا
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 7-١1 مهدي ملنلا تى اماطتقملاع هزط هن ظاع

 اابيوبوأم هو

 ةيمابم ةيعوبسا ةيبرع

 85 ١ رابؤب بأ ؟ ا قيما اذن ةيبرعلا ةعيلطلا



 ةيناريالا  ةيسنرفلا تاقالعلا عيبطت تالواحم لشف دعب
 وا 1و عج

 3 1 7 3 ا 5003 د 0 0 0 0-0

 نبل اجرنا يامرلا دن ةيئارنأل ةمالا قرت ضو يناقو باين طحت سي كب

 يف ةيناريالا  ةيسنرفلا تاقالعلا نكت مل
 .يجدروغ اهمسا يتلا ؛ةكوشلا» ىلا ةجاح
 تاديقعتلا نم ةديدج ةهاتم ف لخدت يكل

 موي ءيضاملا وينوي / ناريزح “ ذنمو .ةينيمخلا
 ةكيشلا سأر ةقش يسنرفلا نمالا نم ةزرفغم تمهد

 يضاقلا نم بلط ىلع ءانب ةيناريالا ةيباهرالا
 ةعطق يئانجلا فلملا بيكرت داعا يذلا .:كولوب»

 نمو .فصاعلا رادملا ىف تاقالعلا هذه تلخد .ةعطق
 ماقا .ةيودملا ةعيطقلا ىلا بخاصلا عطقلا
 رصق قفتا نا دعب .اباسح فقوم لكل نويسنرفلا
 ىلع (ةموكحلا) نوينيتام رصقو (ةسائرلا) هيزيلالا
 ملو .ينيمحلا باهرالل داضم دحاو فقوم ناختا

 قاروا ىلع نهاري يناريالا ماظنلا نا ايفاخ دعي
 ليربا / ناسين يف ةيسائرلا تاباختنالا) ةيباختنا
 اهلذاخ نم ةعيقولا عرز ىلع رداق هنا هنمانظ (لبقملا
 تررق سيراب نكل .نييلوغيدلاو نييكارتشالا نيب

 مدعو :قياسلا ف اهب بعل يتلا قاروالا هذه بحس
 حيولتلاو فطخلا زازتباو نئاهرلا زازتبال خوضرلا
 ينمالاو يسايسلا فصلا صر ىلا تدمعو .ريجفتلاب
 ةصرف تيوفت مدعو .ديدجلا باهرالا ليطعتل
 ةمكحم يفو :يجدروغ دبحو تافارتعا ىلا ءاغصالا

 امك .رخا ناكم يأ يف سيلو .ةيئانجلا سيراب
 عزنل اهنم ةلواحم يف :تاهجلا ضعب تحرتقا

 ؛ةيرإلا نإ + _ 519١ ردعلا  ةيبرعلا ةعيلطلا - و5

 يسنرفلا ماهتالا صفق يف نارغط
 هد ااا

 ا 1 ا ل لا ااا

 .ةيناردالا  ةيسنرفلا تاقالعلا ىف دنعصتلا قعاص
 ذختا ةهجاوملا ىلع يسنرفلا حيمصتلا نا تفاللاو
 تناك ءلخادلا ف ىنما رافنتسا اهنم ,ةديدع اًلاكشا
 ةنكمالاو زكارملا ىلع ةددشم ةسارح هتمجرت
 .ءىراوطلا ةلاح تسمال ةتبعتو .ةساسحلا

 نأ قطانملا نم ةيفاضا ةضما تادحو.مادقتساو
 .ةيئاقولا ةبقارملا فيثكتل سيراب

 مقاوط تقحلا ذإ .ًاضيا وجلا يف ناك رافنتسالاو
 تارئاطب باهرالا .ةمواقم ىلع نيبردملا سرحلا نم
 قرشلا ىلا هجوتت يتلا كلت اصوصخ .«سنارفريا»
 .فطخلا نم اطوحت .طسوالا

 ةيلخادلا ةرارو نع رداص ينما ريرقت عقوتو
 بتاكم دض ةيناربا ةيباهرا تايلمع لوصح

 .ةيطسوا قرشو ةيقيرفا لود يف ةيسنرفلا طوطخلا

 .ةنقيرفالا ةبوجلا طوطخلا ةرئاط فاطتخا نكي هلو

 راطم ىلا .سيرابو ليفازارب نيب ةيداعلا اهتلحر يف
 ىقلت دقو ؛هللا برزح» رصانع دحا دب ىلع فيدج

 نيدسنرفلا نيرفاسملا دحا ةيفصتو .مق يف هتابيردت

 يباهرا ططخم نم ةنيع ىوس نكت مل .اهنتم ىلع

 ةبقارم درهجا ىلا هنم ليصافت تبيرست يناربا

 نا اصوصخ .ايئاقو تطوحت يتلا :يضارالا

 لدقملا ردمتسي / لولبا» ناب اودعوت نييناريالا

00 
00 
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 ريمتيس / لوملاا نم ارارمحا دشا نوكي فوس
 غبص يذلا لبانقلا رهش ىلا ةراشا كلذ فو ..يضاملا
 لوليا نيب نكل .اهلها نيب بعرلا ّتِبو .مدلاب سيراب
 تحجن دقف .ةفئاخ اسنرف دعت مل 8٠ لولباو 5
 ىلع تضبقو ةيناريالا ةكبشلا كيكفت يف اهتزهجا
 ءالقتعم» يجدروغ سأر يقبو .اهسوؤر ضعب
 ةرئادلا يف .ءانيس» ةداج يف .هدلب ةرافس لحاد

 «ولشلا» نوكي دقو .سيراب نم ةريشع ةسداسلا
 طوقس دعب ترثانت يتلا ءالشالا ةقوج يف ريخالا
 تاطفانلا ءارو اوايتحا نيذلا نيبباشرالا ةمنقا

 .مهتايلمع ةسراممل ةينيدلا

 .ايوجو ابرب طقف سيل يسنرفلا رافنتسالا نكل
 ةيرحبلا نم تاعطق كيرحت لمشو .اضيا يرحي هنا
 هاجتا يف :ةيطسوتملا نولوط ةدعاق يف ةطبارملا
 ىلع درلا فدهب .يبرعلا جيلخلاو طسوالا قرشلا
 مايقلا وا .ةيسترفلا نفيسلاب يناربا شرحت يا

 ىلعو . ةيناريالا تادجتسملا تعد اذإ :ءىراط لازناب

 ساطغ فالآ وحن ةمئاعلا ةناسرتلا هذه نتم

 ةريزج يه اهل ىلوالا ةطحملا نا ددرتو .يلظمو
 ءىطاوشلا هاجت يف راحبالا لمكت مث نمو .صربق
 ثيح :يبرعلا جيلخلا يف ةيلودلا :تارمملاو ةيئاذبللا
 .يتوبيح ْق ةيساسا زاكترا ةطقن اهل
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 رركتي الثل ةيسنرف : تاطايتخا : ١5/65 سيراب يف ريجفتلا لوليا

 لهل د دم ةفوشكلا ندا

 برحلا يف لدخأ بعك نا نويسنرفلا يفخب الو

 تمارت دقلو .نانبل وه نارهط نيبو مهنيب ةتماصلا
 هب ماق يذلا يركسعلا شراملا نم ؛تافطتقم» مهيلا
 نم ةيبونجلا ةيحاضلا يف نوينيمخلا نويفلسلا
 ,قشمد ماظن عم ؤطاوتلاب .كبلعب يف و توريب

 باهرالا مئاظعو روبثلاو ليولاب اسنرف هيف اوددهو
 ىلع اهترفيش كف نم ةمثو . تلصو ةلاسرلاو .لاوحلا

 ةيناريالا ةكيشلا يف ةزرابلا ؛ هللا بزح» ةكارش ءوض

 ىلا أجل ام ابلاغ مق ماظن نا اصوصخ . .سيبراب يف

 .اهب ررغو .ةيسنوت وا ةيئانبل رصانع صانتقا

 يف يسنرفلا ريفسلاو .ىمعالا فنعلا نوتا ىلا اهعفدو

 رقم نمو .«هيسرود هيكلا» غلنا ,نالب لوب توريد
 نا ةينانبللا ةمصاعلا يحاوض ىدحا ف .هلمع
 وهو .ةريخالا ةرتغلا يف عطقننت مل ديدهتلا لئاسر»

 ةيقحلملا نوسرحي نيذلا ًايدنج نيعبرالا ىلع فئاخ
 ةفطحم يق .ةقيابسلا اسئرفق ةراقس يف ةيلصتفلا

 0٠٠ ىلع امك .توريب نم يبرغلا قشلا يف .وصنميلك
 ممالا ملع تحت ؛نانبل بونج يف نولمعي يلظم
 دض ؛توملا تانحاش. نم اضنا سحوتو .تدحنملا

 يف القت رام ةيحاض يف ةرافسلل يسيئرلا زكرملا
 شيجلا ززع ثيح - ةيقرشلا توريب  ةيمزاحلا

 اجا ةماسرلا نتن _ 21

 هشدلا نم رانزب ةرافسلا قوطو .ةسارحلا ينانبللا
 .قئاوعلاو كالسالاو

 اهضوخ تررق اسنرفو .اذإ ةفوشكملا برحلا اهنا
 يعرش قحب ثيشتلاو يدحتلا ىلع درلا لالخ نم

 تايلمع ةعومجم يف هتلص تتبت نم ةمكاحم اهلوخي
 ةدقارم ةرادا نا ديفت تامولعم كانهو .ةيباهرا
 ةيناردالا ةيباهرالا طويخلاب تكسما يتلا يضارالا
 امك .نارهطو يجدروغ نيب ةيفتاه تاملكم تلجس
 اهلدابتت تناك يتلا تايقربلا ةرفيش تكف اهنا
 .ةيناربالا ةيجراخلا ةرازو عم ةيسرافلاب ةرافسلا

 ةزهجم ةرايس ىلا تأجل نمالا ةزهجا نا ددرتو

 ةرافسلل مخاتم عراش يف اهتفقوا .ةمزاللا طقاوللاب

 هذهب تنكمتو .تاهبشلا ريثي ال لكش يف و .ةيناريالا
 متي ناك يتلا تايقربلا فلتخم طاقتلا نم ةقيرطلا

 نارهط يف ريبكلا باهرالا نيب قيسنتلا اهلالخ نم
 نئارقلاو ةلدالا هذهو .سيراب يف ريغصلا باهرالاو
 عيمجلاو هتافلم ٍْق «كولوب» يضافلا اهب ظفتحي

 ف حجن بوؤدلاو دينعلا يضاقلا اذه ناب نوفرتعي
 نع ةغمادلا ةلدالا دشح يف .ةثالث رهشا ةفاسم

 ةقيرط ىلع هنا لاقيو .اسنرف يف يناريالا باهرالا
 يتلا ةقرفتملا طويخلا نيب لصولا يف رباث .ةلمنلا
 .باهرالا ةحفاكم ةرادا يف يزكرملا زاهجلا اهب كسما

 ىلا لصوتو .يضارالا ةبقارم ةرهجا عم لفاكتلاب
 يذلا .يناردالا يباهرالا تودكنعلا طوبخ ببكرت

 لهأ١ ..ينارقلا تيبلا» ؛ ةثالث تازكترم ىلع ماق
 بابل حلا يتنكل ء نالمرك» يحس ««تندنلا

 بزح» ىلا نيمتنملا نيينانبللا دحا اهكلمي ةبتكمو

 نضارقلا نا ةيسنرف ةينما تامولعم دكؤتو

 .ةيئاهن تحبصا ؛يباهرالا فلملا» يف ةيناريالا
 داوف هدئاقو .يباهرالا حيظحتلا «سوؤرا» نا اهنديو

 ةيتكم ىلاو :يئارقلا تيبلا» ىلا اوددرت حلاص يلع
 .ةيناربالا ةرافسلا نم تاميلعت اوقلتو .رجاهم دمحم
 .ةيومدلا 1585 تاططخم تكبح ثلثملا اذه يفو

 .يجدروغ عامس ىلع رصي يذلا كولوب يضاقلاو
 ذنم لكش .مجرتملا» اذه نا هتاقيقحت يف فشتكا
 .اسنرف يف ةينيمخ تاكشسهش 5 رداربف / طايش

 .نيرجاهم الامعو يبرعلا برغملا نم ةبلط دْنِجو

 لواحو .:هللا بزح» نم رصانع عم ًايركسع قسنو
 عوورشم» داميسا عانق ءارو رودلا اذه ءافخا

 ذنم ةطخلا قيوست لواحو .«اسنرف عم عيبطتلا

 ىتح :نويذيتام رق ىلا كاربش كاج ديسلا لوصو

 هل اءزج نا ةيسنرفلا ةيجراحلا ِق لوقب نم ةمث نا

 يناريالا - يسنرفلا عيبطتلا ع ورشم نم هب ناهنسي
 يرياعم اضر يلع نم بيرقلا يجدروغ لالخ نم زم
 قياس لامعالاب حئاقو يناربالا ءارز ولا سيئر بنان

 ةيقيسا نع نارهط يف نعفادملا دحآو ؛سيراب ٍِق

 يجدر وغ رود نكل .يناردالا يسنرغلا عسطخلا

 هل حمس يذلا شهلا راتسلا ىوس نكي مل يقيفوتلا

 بيترت نم هنكمو ؛ةيسامولبدلا ةروانملا نم شماهب
 دحاو .ةيسنرفلا ةحاسلا ىلع ةيباهرالا هقاروا

 اوسئارف ىعدبو ,:ةموكحلا سشر ىراستسم

 ةيجاودزا ىلا تفل نم لوا ناك :ناتسلود نوجوب
 ٍْق مزحلا ىلااعدو . :يجووو هبعلب ىذلا رودلا

 مكنا» : ةنداهملا نورثؤي نيذلل ٌكئاق هعم لماعتلا

 .«تابرضلا انيلا هجوت فارطا عم ضوافنتلا نوديرن

 نودنلاش نابلأ رارغ ىلع .هلثم نوركفي نورخا ناكو
 ناك ؛تقولا اذه يف .اوكساب لراشو وردناب ريبورو
 هييديد .يطسوا قرشلا يفلسلا فلملا لوؤسم

 يف «ناريا تيب يف يجدروغ ايرود يقتلي وميرتسيد
 جوازتت ةينيدلا ةيفلسلا ثيح .هيزيلزناشلا ةداج
 اذه فو .يزيلكنالا فرتلا تاسمل 0 ةدوعص ِق

 ناريرح ” يف دعوم ىلع يجدروغ ناك .تاذلاب ناكملا

 ةطرشلا تمهد يذلا مويلا وهو .يضاملا وينوب /

 ةكرش نم نييعانص نيلواقم عم ؛هلرنم ةيسنرفلا
 ةيجراخلا يساموليد روضح يف .:لوينيتاب يبس:
 حجن فيك : لاؤسلاو .وميرتسيد هييديد ةيسنرفلا
 ةيساموليدلا عباصالاب ٍبعللا يف يجدروغ
 .يضاملا فيرخلا تاريجفت دعي .ةيومدلا عباصالاو
 دعب اقيلط ىقي اذاملو ؛ ةدملا هذه لك هئباهرا ربرمتو

 ماظنل نييناربا نيضراعم تفدهتسا مئارج ةدع
 .اسنرف يف يىديمحل دلا

 يسرفلا ماهنالا صخف يف ناربط
 نئاهرلا سجاه كانه نا نولوقي نوفراعلا

 نولوقي نورخاو .نارهطو قشمدو توريب نيب تسلا
 تلواح .يبرعلا فقوملاب اهمازتلا عم .اسنرف نا
 تاوطخ تراس كلذل .يناريالا ريبابدلا ركو ةرذاحم
 اضر يلعو يجدروغو .نارهط عم ةدرابلا ةقالعلا ْق

 نيرواحم ,لحارملا ىدحا يف ءارهظ .يرياعم
 اهدوعول تركدت امهئارو نم .نارهط نكل .نيلوبقم
 املو .اسنرف ىلع فقاوملا ضرف تلواحو .اهدوهعو

 ىورو .باهرالا حالس ىلا تأجل .كلذ يف تلشف

 نا «ةيبرعلا ةعيلطلا» ل مرضخم يمنرف يسامولبد
 دهاش نم رخآ ناك وميرتسيد هييديد يساموليدلا
 يضاملا وينوي / ناريزح لوا يف .يجدروغ ديحو
 بدرق ٠ ,ىهقم يف ايقتلا ذا .هئافتخا نم نيموي لبقو

 ,هتداعل ًافالخ :يجدروغ ادبو .ةيبرحلا ةسيردملا نم

 ريضم ىلع ىلق هناي فرتعاو .حمالملا حلاكو امومهم

 .حلاص يلع :داؤفو رجاهم دمحم : :نيلقتعملا هيقيفر
 :قيرطلا يف ينذخأي فوس قيقحتلا نا» : لاقو
 ةطقنلا ىلا لوصولاب ةكبشلا تابطعم لمكتسيو

 .:مق ةديدم يهو .توبكنعلا طويخ يف ةيروحملا

 يئانجلا ءاضقلا تافلم ىلا مق تلخد :عقاولا ىفو

 حالسلاب «نييباهرالا ١ نم ددع سرمت اهيفو .يسنرفلا
 لجرلا .حلاص يلع داؤف مهنيبو .تارجفتملاو
 نجس يف ًايلاح لقتعملاو .ةكبشلا يف يناديملا
 يذلا يفطل ج ودزملا ليمعلاو ؛(ةحصلا) :هيتناسال»

 ىلا لقتني نا لبق يسنرفلا نمالل ارارسا فشك
 غلبم ىضاقتي ناكو .ديدج مساب ,ةدحتملا تايالولا

 ةينيمخلاب هريشبت لياقم ىف ماعلا ىف رالود فلأ ٠“

 <0 .رخآ كيرش كانهو .برعلا نيرجاهملا طاسوا يف
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 نبا وهو .بايد يدهم دمحم ىعديو لاقتعالا جراخ ع
 هللا بزح» دداق دحا : يبفطلا يىحبص حيشلا تحا

 وهو .كيلعي ةنيدم ف نآلا دوجوم هنا ليقو .نادبل يف
 اهتعمج تامولعملا هذهو ..؛مق» ىف نيماع ىضق اضيا
 تصنت تالآ تعرز نا دعب ؛يضارالا ةبقارم» ةزهجا
 نوقلتي اوناك ءالزنلا ثيح .:تنبلا لها, ىنيم يف

 .ةرشابم ةيناريالا ةرافسلا نم مهتاميلعت
 تاقالعلا ىف :يباهرالا فلملا» نا ىف كشالو

 رثكا ةمزا نم اءزج لزتخي ةيسنرفلا  ةيناريالا
 يرذجلا نيابتلا يه :نارهطو سيراب نيب ةيلومش
 .ةيناملعلاو ةفلسلاو ؛حاختفنالاو قداغنالا نيب

 يموقلا نمالا تامزلتسم عم يباجبالا لعافتلاو
 نمالا اذه دض ةينبملا ةينيمخلا ةيهاركلاو .ىبرعلا

 ةدسنرقلا ةموكحلا سيئر هلاق ام ىلا ةراشالا يفكتو
 ةيفلسلا ةلينقلا ةروطخ لوح .زميات نطنتشاولا. ىلا
 هذهو .طسوالا قرشلا امك ايوروا ددهت يتلا

 يفو .ديدجلا باهرذ الل ةينوناقلا ةلياقلا يه ةرفلسلا

 .يوونلا ؛فيدوريا٠ ضرق سيل .فالخلا اذه راطا

 راسم يف ةرباع ةظحل ىوبس رالود رايلملا ضرق وا
 ىلا ترداب سيراب نا نم.مغرلا ىلعو .اديقعت رثكا
 راوحلا نم تاعاس ا/ دعب :ضرقلا ةلكشم ةيوست

 هريظنو نومير رانريب  ناج .اهتيجراخ ريزو نيب
 ثلث ديدسنو .كرويوين ف يتيالو ريكا ىلع يناريالا
 عيبطتلا دناعب يسنرفلا عبطلا لظ .ادقن هتميق
 ةيفنعلا تانلمعلاو نئاهرلا تسيلو . يناريالا

 ضفرلا ىب اع تارادح ضرفل تالواحم ىونس ئرخالا

 يف اهعافدناو .ةيناريالا ةيفلسلا ةيكولسلل يننرفلا
 مظعم لثم .تكردا اسنرف لعلو .ةيثيعلا بورحلا
 ةيكريمالا يظفللا فنعلا ةبعل نا ةيبوروالا لودلا
 ةيكريما بلاطم تضفر دقو .ةقداض تسيل ناريا دض
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 بزح» عقاوم ىلع ةيوج ةراغ يف ةكارشلا لثم ,ةديدع
 اهنال .عاقبلا لهس يف وا ةيبونجلا ةيحاضلا ْق...هللا
 يراشتسم دحا لوق دح ىلع ..ةتيم نئاهر» ديرت ال

 نا «عقاولا يف» : .فيضي يذلا كاريش كاج دذيسلا
 ذاختا تايلمع لشي :نارهط ىف ىوقلا زكارم عارص
 ةوادع يرتشن .فرطلا اذه عم انقفتا اذإو .رارقلا
 .«لخادلا يف ًاضيا هريثأت هل .رخآ فرط

 يسمح لدحر راظنداد
 يناريالا ماظنلا نم يسنرفلا سايلا انه نم

 يف نييسنرفلا ءاريخلا دحا ههبشي يذلا .مئاقلا
 اذه لوقيو .ةكرحتملا لامرلا» ب ةيناريالا عاضوالا
 يف .دحاو رارق كانه. ؛ةبنيرعغلا ةعيلطلا, ل ريبخلا

 ادع امو .برحلا وه .ةذخأي نا ماظنلا ةعاطتسا
 غارفلا طقف ىنعت ال ةرابعلاو .رارقاللا كانه كلذ
 تاعارصلا راجفنا ًاضيا ينعت لب .زجعلاو ءاوخلاو
 :ءاوخلا اذه نمض اهلاكشا فالتخا ىلع ةيلخادلا
 بتئاغ يميمحلا نا ظحاليو .:يزكرملا ىوتسملا ىلع

 هلوحو .برحلا ةقرحم ءانثتساب ءيش لك نع
 46 اهرامعا زواجتت ال يتلا ىوقلا نم ةعومجم
 يف تنيع امدنع .نيعبرالا نود تناكو .ًاماغ
 يلع .هتاذ ةيناريالا ةيروهمجلا سيئرو .اهيصانم
 يذلا يناردالا لوؤسملاو افا ع هدرمع .يتنماخ

 يا .ةيكريمالا ةرافسلا نئاهر عوضوم يف ضواف
 رمعلا نم ةنس 5/8 زواجتي نكي مل .يوبن دازهب

 مكحلا ضرف يف اولشفو .ةربخلا ىلا نورتقفي ءالؤهو
 هذهو .اداظش ىلا هولوحو هوصنتقا نا دعب .يزكرملا

 اياضق ىلع .يسنرفلا ريبخلا رظن يف بحسنت ةلداعملا
 .19/85 ماع الكم حرط دقل .ةيسايس ريغ .ىرخا
 تلخت ةموكحلا نكل يعارزلا حالصالا عورشم

 ريغ .ةيجراخلا ةراجتلا ميمات عورشم حرط مث .هنع

 ةدينحولا م

 يروطاربمالا دهعلا ىلا دوعت يتلا يه .ترقا يتلا
 ديلوت ةطحمو .سابع ردشنب افرم لف ؛:قيايسلا

 ينيمح ردشب عمجمو زيربت يفق ءايرهكلا

 يف ساحنلا ريركت ةطحمو يواميكورتبلا
 .:همشيسترابس

 يف ةايحلا تايموي ريخ يذلا يسنرفلا يثدحمو

 وه يذلا ددعتلا ىلا ةليلبلا ١ ورعب ةينيمخلا ناريا

 ستيم ينو 0 ةنييسايس تابعارصل هجين

 .ةطلسلا - سو اع قوق ةعراصتملا ىوقلا

 يذلا ةعمجلا ةيطق. وه تابايسحلا ةبفصت لاجمو

 .نوعوطتملاو ةروثلا سرح ةداع اهتجابيدب مكحتي
 يا ليطعت نع لوالا لوؤسملا وه عايبضلا اذهو

 ةسايس يا ليطعت نع امك .اسنرف عم عيبطت ةوطخ

 رارقب هتيطغت يرجت رارقاللاو . لخادلا ىف ةيداصتقا

 نا املع . حمكحلا ةلآ ناذقني امهنال .فنعلاو برحلا

 .«تابوتسملا لك ىلع ةييقش ريغ تحبصا برحلا

 عم عطاقتم يسنرفلا ليلحتلا اذه نا ْق كشالو

 يلاحلا يناربالا عضولا نا دكؤت ةيبوروا تاءارق

 ليحر عم ابيرق هتحفص ىوطت نا نم ديالو . تقؤم

 ثاهللا ةلحرم ىف لخد ماظنلا نا اصوصخ . .ينيمح

 ملاعم مسر نورذاحي نويبوروالا ناك اذإو .ريبكلا
 ليشف وه دكؤملا ناف .ةليقملا ةيناربالا ةلحرملا

 تاس وتسم ىلع : يندمخ اهدقع ينلا تاناهرلا

 باهرالا وحن ةهتعافدنا تسنلو .جراخلاو لخانلا

 يف رجعلا نع سيفدتلل ةلواحمو .سابلل ةمجرتالا
 دومصلاو .ةينادبم قا ةيسايئس ةلداعم يا ةحزحز

 لاوهاأ طقف يبرعلا نطولا نع رفوي مل يقارعلا
 مالكلا اذهو . اضباانوروا نع لب .ةيشيمخلا ةثراكلا

 سيئر ىلا ايصخش ةيسنرفلا ةموكحلا سيئر هلاق
 ةلينقلا نا ىلا اريشم .:زمدات نطنشاولا» ريرحت
 نزاختو رغيس عوف جاع كلت 1 تفتيت ةيعيقحلا

 ةلدنقلا اهنا ل يشير سو ىلثقب تاداوأو 1945

 اذه ىلعو .طسوالا قرشلا يف و يف ةينيمخلا ةيفلسلا

 لالخ نم فرطتلا قابتسا سيراب تلواح ساسالا
 ماظنلا نكل .يبرعلا جيلخلا ُْق مالسلا ىلا ةوعدلا

 .لقعلا توص ىلا ءاغصالا دراو يف نكي مل يناربالا

 نا نولوقي نويسنرفلاو ,فنعلا ةبعل يف سمغناف
 ف فنعل ا ةرود نع ةخسد . :ججراخلا يف فنعل ا رود

 لوخد عم ةزهاج تتاب ةلوسسيكلا نا ريغ .لحادلا

 .ةيدسجلاو ةيسايسلا ةيوبيغلا يف ةروثلا دشرم
 مهنانسا نوذحشي ةيدقالا ءالزن نا يف كشالو

 دعتست ةيوناثلا لودخلا نا امك .رارقلاب كاسمالل

 تابآلا نم ددع بنئاج ىلا رامضملا لوحدل

 خياطم يف مهعيبطت يرجي نيذلا نييركسعلاو
 ةحوتفم ةصقانملاو . ةينودهصلاو ةيكريمالا ةسايسلا

 :جراخلاو لخادلا يف .فذعلا نم ديزملا ىلع

 مودلا ذنم .مهلوقع اودقف نيريثكلا نا اصضوصخ

 :ةيروث ةرورض لقعلا هيف ناك يذلا

 جماربلا نا يف ةقرافملاو .رونلا رصيي خل هنا

 ردزم ضاير

 1111-22 نحط ل



 ملاعلا

 فردهنسن اذام نارهط هاحن ةيبرغلا ر اودالا عيزوت ةيرظن

 1 ءاوخألا نوي تنطل شنو تدعص املك |ذاملو .٠

 يدعسلا ددعس .د / نيلرب

 ماع نارهط يف مكحلا ةفدل ينيمخ ءيجم ذنم
 اذه ىلع .ةيناريا ةيمسر ةرايز متت.مل 6
 ربكا يلع : ةيداحتالاايئاملال ىوتسملا

 | 1 وري فرجررا“ دون ات - 23

 زناه ةوعد يراجلا ويلوي / زومت 1 مرصنملا
 ةرايزب يداحتالا ةيجراخلا ريزو رشنيغ سرتيد
 .ةعاس ؟4 تقرغتسا نوب ىلا ةريصق

 تزرفا اهنا الا .ةريصق تناك ةرايزلا نا مغرو

 جهنلا عم ايرذج ضراعتت ةرطخ تاروطتو اثادحا
 فيزن فقوو جيلخلا برح ءاهنال نهارلا يلودلا

 رارقلا عم صاخ هجوبو :نارياو قارعلا نيب مدلا
 ريغو ةمئادلا ١١ لا لودلا عامجآب رداصلا ريخألا

 اهبف امي يىلودلا نمالا سلجمل ةيوضعلا ةمئادلا
 .اهسفن ةيداحتالا ايناملا

 .رشنيغ عم تارم ةدع يتبالو عمتجا نوي يف

 راشتسملاو ركستئاف ةلودلا سيئر هليقتسا كلذك

 ناك ةيداحتالا ةمصاعلا عراوش قو .لوك يداحتالا

 دضو هترايز دض نييناربالا نيرهاظتملا تانم كانه

 ةيومذلا برخلا ةلضاوم ىلع ينيمخح ماظن رارصا
 تارهاظم ام وحن ىلع ناملالا ركذت دقل .قارعلا دض
 نارا داس ةرادز ىلع ةلئامملا ةيناردالا جاجتحالا

 ةدبرغلا نيلرب ىلا تانيعيسلا فصتنم ي ولهب اضر

 .ةهباشم ةسسدلوب فنع لامعا نم كاذنا اهقفار امو

 برح ءازإ يبرغلا ملاعلا يف راودالا عيزوت ةيرظن
 نم قيباسلا ددعلا ىف اهنع انتدحت يتلا جيلخلا

 دابتنالا بجي اذهلو .اهدعبو اهءانتاو يتيالو ةرايز
 ع وبسالا لالخ نوب يف ىرج ام ءازإ اصوصخ - ةقدب
 ةقطنم يف نآلا ةعراستملا تاروطتلا لمجمل  مرصنملا

 ءاهتناو زمره قيضم نم ءادتبا يبرعلا جيلخلا
 ةيوعلا لجاوتبس

 رارق لبق ةيناملالا ةيساموليدلا ظاشنب ادينل
 نم ةرخاتم ةعاس يف رداصلا يلودلا نمالا سلجم

 نم مخرلا ىلعف .يراجلا ويلوي / زومت ؟١ نينشالا
 رارقلا اذه حصص و اع فارطالا ضعي ظفحتو ددرب

 ءاوسلا ىلع نارباو قارعلل ةبسنلاب ايمازلا اعباط

 عمرشؤي ناك ديازتملاو ماعلا هاجتالا نا لوقلا نكمي

 .رارقلا اذهل ةياجتسالا وا لاثتمالا ضفريس يذلا

 فقاوملا ةنوافنم تاحردب تقتلا داجتالا اذه نمض

 اهعم تعطاقتو ةيسنرفلاو ةيتايفوسلاو ةيكريمالا
 فقاوملا اضنا ةتوافتم تاحردب و ةفورعم بابساأل

 .ةينيصلاو ةيناطيربلا
 'ادحنالا ..دادحلا

 ةبوضعلا ةمئاد ةلود تسندل ةيداحتالا ادناملا

 ةمئادلا ريغ رشعلا لودلا مها نيب نماهنكلو

 سلجملا ةسائرل ةحشرم اهنا ىلا ةفاضا .ةيوضعلا

 غلب ةلودلا هذه .لبقملا سطسغا / با نم اءادتبا

 ناَرَيا نيدو اهنيب هل ططخملا يراجتلا لدابتلا مجح
 ىلع كرام رايلم 7١7 لا براقد ام ١91481 ماعلا لالخو
 ناب ةيداصتقالا ةساسسلا ءاريخ ةعانق نم مغرلا

 سيل ةيناريالا ةيداصتقالا ىوقلل عيرملا راسسحنالا

 ةيسنلاب اما .ايلعف ماقرالا هذه لثم قيقحت هنآش نم

 قارعلا عم ةيلعفلا ةيناملالا ةيداصتقالا تاقالعلل
 ترّدص دقلف ١1/57 علطم ذنم امدقت ققحت مل اهناف
 ةدعانص اعلس تئافلا ماعلا لالخ ةيداحتالا ادناملا

 كرام رايلملا فصنو رايلملا براقي غلبميب قارعلل
 لا براقي غلبمب ةفلتخم ةيقارع ًاعلس تدروتساو
 ماعلا اذه نم لوالا عبرلا لالخو ؛كرام رايلم عبر
 48١ه ىلا ةيناملالا تارداصلا تضفخنا 17

 هه« لوالا عبرلا يف كرام نويلم 487 لباقم كرام نويلم

 بوني نب نو 2783 نوجلا -ةةيرعلا ديلا



 و
 ةدقارعلا  ةيناملالا تاضوافملا نا الا . 155 ماع نم
 ةيناملالا ةمهاسملا لوح نامسنام ةكريش عم ةيراجلا
 يتلاو ,ةيدوعسلا ردع يقارعلا طفنلا بيبانا طخ يف

 ةزاحنملا نوي ةيجراخ ريزو تاحيرصت دعب تفقوت
 لمجمل ةيوق ةعفد ءاطعا اهنأش نم ناك ناريال
 .نيدلبلا نيد ةيداصتقالا تاقالعلا

 فقاوملا ساسا لكشت قئاقحلا هذه نا
 قارعلا عم تاقالعلا ءازإ ةيناملالا تاسابسلاو

 .ةيناريالا  ةيقارعلا برحلا ءازإ يلاتلابو نارياو

 نم ياي طيرفتلا مدع نوب ةموكح لواخت ةيحان نمف
 ةيناملالا ةيراجتلا ةطراخلا يف نيماهلا نيفرطلا نيذه
 برح ءازإ دايحلا نالعا قدرط نع ةقطنملا ْق

 نا لواحت ىرخا ةيحان نم اهنكلو .عيسلا تاونسلا

 نابضحا ىلا ةيئاهنلا ةيناريالا ةدوعلا رّمم نوكت
 .برغلا

 بابسالا نآي لوقلا نم دبال :كلذ عمو
 ىلع طغضت يتلا يه اهدحو تسيل ةيداصتقالا

 اضيا زربت امناو ةيحيسملا نيارلا ةموكح فقوم
 لالخ نم اهتءارق نكمي ىرخا بابساو عفاود
 ةيساموليدلا ديمع ربتعي يذلا رشنيغ ةلواحم
 قا يكريمالا جهنلا نع زيمتم جهن يف ريسلا ةيبرغلا

 يبباهرا ةضبق نم ايئاملا نئاهر دادرتسال يسنرفلا
 تارابختسالا ةزهجا دكأت مغرف .توريب يف ينيمخ
 ةيمسر ةيناريا رئاودل رشابملا عولضلا نم ةيناملالا
 رايخ ىلا اهليم ظحالن انناف نانيلب فطخلا لامعا يف
 رشنبغ لعف امك ًامامت ةيرسلا تاونقلاو تالاصتالا

 عامتجالل دارغلب ىلا ةئجافملاو ةفطاخلا هترايز يف
 هذه ددرتب امو دسأ ظفاح يروسلا سسئرلاب كاذنا

 عم :برغلا نع ةياين اهدقع يتلا ةقفصلا نع مايالا
 .«لاضن وبا» باسح ىلع يروسلا ماظنلا سيئر

 تناك نوي يف رشنيغ يتيالو تاثحايم لالخو
 يف توريب ف نيزجتحملا تيمش  سودروك ةيضق
 ردزو هدعو دقلو تثحب يحلا اياضقلا ةمدقم

 هعسو يف ام لك لذبي» نأب يناربالا ةيجراخلا
 عم ةتموكحل ةبيطلا تاقالعلا نم ًاديفتسم
 «ناملالا نئاهرلا حارس قالطال ةيمالسالا تاعومجملا
 فحصلا ىردك غنوت باس هشتيدوز تركذامك

 / زومت ١4 ةعمجلا موب رداصلا اهددع يف ةيناملالا

 دكؤت امك رشنيغ دهعت لباقملا فو يراجلا ويلوي
 عم امجسنم ارود بعليس هنأن رداضملا نم ريثكلا
 نارهط نيب تاراقسلا برح ددصب ةيناريالا بلاطملا
 .نسيرافو

 ةرايزو يلودلا نمالا سلجم رارق رودص ليبقو
 نوب ةيجراخ ريزو ناك ةيداحتالا ةمصاعلل يتبالو
 تلاطم ماما اهيعارصم ىلع: تاوبمألا حخفل ىعسي
 .ةيعسوتلاو ةيناودعلاو ةيزيجعتلا نارهط
 ةفصلاب رارقلا لومش مدع فدهب طغضو ضرنعاف
 .لولحلا رخا نوكي نا يغبني هنأب اعرذتم ةيمازلالا
 عيمج دقشستو باوبزلا عيمج-دصوت نأ دحعبو
 تاحرتقم لاخدا ىلع رضا امك .ىرخالا تايناكمالا

 ندملا :برحك رارقلا عورشم يف .ىرخا تارقفو
 اهعيمج يهو اهريغو ةيواميكلا داوملا مادختساو
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 بلاطملا ماما ةحضاو هءانحنا كشالب لكشت
 دايحلا فقوم نع ًافارحناو :ةجنشتملا ةيناريالا
 .ةيقارعلا برحلا ءازإ نوب ةموكحل نلعملا
 برح راعشسا تقو ثدحمب كلذ لك .ةيفئاربالا

 ةيبرحلا عطقلا هجوتو اسنرفو ناريا نيب تارافسلا
 .يبرعلا جيلحلا ةقفطنم ىلا ةيكريمالا

 ةسايسلا اهدلع :تزكعت ىتلا رظنلا ةهجو نا
 ةغايص ىلا الوا لوصولا نم دبال هناب ىرت ةيناملالا
 فقوم نوكيس املاطو نارهط هب لبقت رارق عورشمل
 فققاوملا رارغ ىلع رارقلا اذه ءازإ يلالملا ماظن
 بجوتي هناف :نآلا دحل اهب فرع يتلا ةضفارلا
 هليجأتو رارقلا عورشمل يمازلالا عياطلا بنجت
 ةباثمب نوكيس هرارقا ةلاح يف هنا ذإ .ليقتسملل
 نل قارعلا نأو ةصاخ .اهدحو ناربال يىلود باقع
 سلجم نع ةرداصلا ةغيصلا هذه لثم ىلع ضرتعي
 ايناملا يف تآدب ناريا ةلزع نم ليلقتلا فدهبو نمالا
 نم ةهجومو ةجمربمو ةهوبشم ةلمح ةيداحتالا
 رصحنت :نوي ةموكح ف يسايسلا رارقلا عنص زكارم
 : ةيلاتلا طاقنلاب اهفادهآو اهتارريمو اهتايتيح

 اهنكل ايلك رارقلا ضفرت مل نارهط ةموكح نا -أ
 ربتعي كلذ ناو هتارقف ضعب ىلع وا هيلع تظفحت
 قرشلا هتسايس يعئاضو رشنيغ رظن ةهجو نم
 سرامي نال صرفلا حيتب ايباجيا ارشؤم ةيطسقا

 ةظسعل لك ىف: هاو راوقنالا لامتجا : :جيلخلا

 ةدحتملا ممالل ماعلا ريتركسلا راليوك يد زيريب
 رارقلا قفو .دادغبو نارهط ف ةيسايسلا هنمهم
 .يلودلا

 ظفحتلا ىلا ةثلاثلا فارطالا ةوعدب مامتهالا ب
 يف ًايلاح رجفتملا عضولا عم لماعتلا يف لادتعالاو
 ددصلا اذهب ظحالي امو .يبرعلا جيلخلا ةقطنم
 ديشحتلا فقوم نع اهفقوم زييمت.يف نوب ةبغر
 لخاد يسنرفلاو يناطيريلاو يكريمالا يركسعلا
 وضعلا اهنا مغرو ؛يبرعلا جيلخلا ةقطنم لوحو
 مدختست اهنا الا يسلطالا فلحلا يف ًافرطت رثكالا
 يف يلالملا ماظنل ةيدو ةينلع ةلاسرك ةقرولا دذه

 .نارهط

 ناالا نئاهرلا نش
 رارق نم ءانب فقوم ىلا نارهط رج. ءاطغ تحتو

 رشنيغ شيرتيد زناه ررق «يلودلا نمالا سلجم
 يبرغ يسايس لوا ناك يذلا - نوب ةيجراخ ريزو
 نارهط ىلا ةرايزب 1584 ةنسس موقد ىوتسملا اذه ىلع
 ةمامعلا هيلع عضي نا وا يلارييللا هبسأر عزنب نا -
 :ناريال حضاو زايحنابو ايلات ملكتي نا مث ؛ةيناريالا
 ؛نارهط رظن ةهجو لمحت ةبيرغ تاحيرصت اقلطم
 .نوب ىلا يتيالو ةرايز رثا

 نويزفلتلا ةطحم كلذ تدروا امك رشنيغ لاق
 ةعورم برحب اذه قلعتي رمالا نا» ةيبرغلا ةيناملالا
 امكو «ماسلا زاغلا اهيف مدختساو قارغلا اهأدب

 ير 0 0



 انه ةقوثوم رداصم نم ؛ةيبرعلا ةعيلطلا» تملع
 ةضياقملا نمث وه امنا اذه رشنيغ فقوم .نأف
 مومعو نئاهرلا ةيضق يف ةلبقملا ةيناريالا  ةيناملالا
 ايناملا ةصاخو يبرغلا ملاعلاو ناريا نيب تاقالعلا
 عورشم ذيفنت ف ةمهاسملل علطتت يتلا ةيداحتالا
 9٠٠ لوطي طقن بيباثئا طخ دمل يناريا يكرس

 ةيناربا تاحضم ىلا زاوحألا ةقطحم نم ارتمولدك

 فدهب ١98/7 ماع رخاوا ةياغل زمره قدضم جراح

 .يقارعلا يوجلا حالسلا تايلاعف بنجت
 يذلا نع هلزع نكمي ال نوب يف ثدح يذلا اذه

 ةياهن ىتحو .يبرعلا جيلخلا يف ثدحيو يرجي
 ةعطق ١١ ةقطنملا ىلا تلسرا مرصنملا عويسالا

 تارمدمو جراوب 4 اضينا كانه ةيكريما ةيبرح
 ةفاضا زمره قيضم برقو جيلخلا لخاد تاطاقرفو
 ىرخا ةيبرح رخاوب ثالث عم رتبكوليه ةلماح ىلا
 ةيرحبلا ةاشم نم يدنج 1٠١ اهرهظ ىلع
 ةينامعلا لحاوسلا نم برقلاب طبارت امك .ةيكريمالا
 و٠. نشيلتسنوك تارئاطلا ةلماح يبرعلا رحبلا يف
 ددعو ةيبرح رخاوب سمخ اهيمحتو . «ةلئاقم ةرئاط

 ركذ نم اضيا دبالو .تاصاوفلا نم فورعم ريغ

 ةيملاعلا برحلا يف اهتيص عاذ يتلا يروسيم ةرخاب
 يا عاطتسمب سيل ةعردم ةيبرح ىرخاو .ةيناثلا
 .اهقارغا ةقطنملا ف يديلقت حالس

 يرحبلا حالسسلل نذا ةئلامجالا ةوقلا نا

 جيلخلا ةقطنم ُْق ماسالا دذشه طرارملا يكريمالا

 ىحلا ةينبيرحلا ليطاسالا مدشح لداعنت يبرعلا

 اضيا اهقوفتو ةيناثلا ةينوكلا برحلا يف تكراش
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 ةيوون سوؤر تاذ ةيخوراص ةحلسا دوجو ببسي

 ناردا نا انه ةلوادتملا تامولعملا ريشت ريسشتو ةرحجفتم

 - ةروكليست» زارط نم ًاينيص ًاخوراص 6: لا تعزو

 ٍْق ةصاخو يناريالا لحاسلا لوط ىلع ,زقلا 3

 ةنقارعلا قافلاو ابونج سابع رددبو نشيك

 ةيدرحلا اهتادحو نم اددع توق امك دما

 برقلاب و لوح ةيجاجزلاو ةيطاطملا براوقلا عطقو
 .ةقطنملا يف ةرشتنملا ررجلاو دعاوقلاو ءيناوملا نم

 احفنالا لامتحا
 يتلا ةيتيوكلا ةرخابلا يف مغللا راجفنا ناك اذهل

 ةعمجلا موي «نوتجديرب» يكريمالا ملعلا عفرت
 راذنالا يراجلا ويلوي / زومت 54 فداصملا
 راجفنالا لامتحا ىلع رشوملاو .ريطخلاو لوالا

 ميسجلا ررضلا نم مغرلا ىلع .ةقطنملا ف عساولا
 ةلفاقلا ناف «:نوتح ديري. ةلقان هل تضرعت يذلا

 تلصاو ةنبرح نفس ثالثو نيتلقان نم ةنوكملا

 ةعاس يف كانه تسرو يدمحالا ءانيم ىلا اهتلحر

 .هسفن مودلا ءاسم نم ةرخآنتم

 ةيميلقالا هايملا جراخ عقو هسفن راجفنالا
 ىسراف ةريزجح نع ًايرحب اليم نيثالث يلاوحب ةيناريالا

 نا امك ,تيوكلا قرش يبونج ًايرحب اليم ١٠١ و
 ةرمدملاو «نيلمورك» ةطاقرفلاو .سكوف» ةجرابلا
 راجفنالا ةظحل دادعتسالا ةبها ىلع تناك /تيك»
 دوجو مدع نم دكأتلا ىرح امدعب درت مل اهنكل

 ةعيلطلا» نوكت امنيبو .ةلفاقلا ىلع يجراخ موجه
 ةيطفن ةلفاق لوا نوكت رارقلا يديا يف ,ةيبرعلا

 ءانيم ترداغ دق يكريمالا ملعلا تحت ةيتيوك

 اطيا ةعريسبو راجفنالا ةجيتن لقا ةلومحب يدمحالا
 :ةدقع ١ لا براقت اهتعرس نا انملع اذإ ًاضينا
 لوطا ًاتقو قرغتستس ةلحرلا نأف كلذ ىلع ءانبو

 نوره قمم ينجو ىسرعلا عيلكلا ةةظخم نيك
 ةيرحبلا عطقلا رارطضا يف نمكي رخآ ببسل
 .ةلفاقلا قيرط نع ًالوا ماغلالا ةلازال ةيكربمالا

 يتلا رخاوبلا ددع علب تالقانلا برح ءدب ذنمو

 ,"7غ ةرشابملاو ةلاعفلا تاباضالل تضرعت
 مايالا هذه ةيعانصلا رامقالل ةروص ةبا عبطتستو
 ةيوهلا ةفلتخملا ةيرحبلا عطقلا ةفاثتك ىدم رهظت نا

 ةيرحب ةعطق ىلا براق ىلا ةيطفن ةلقان نمف ةقطنملا يف
 عاونا فلتخمب ةيمحملا ةيطفنلا تاماوعلا ىتحو
 دابم قمع يف ةرشتنملا ماغلالا اما ةيرحبلاةحلسالا

 لامعا ةجيتن ةيبرعلا لحاوسلا يف ةصاخ جيلخلا
 ديدهت يصنع طقف تسبل اهناف ةيناريالا ةنصرقلا

 انهو  ًاضيا امناو :ةيرحنلا ةحالملا ةمالسو ةنرحل

 ًايلك اهتلازا بعضلا نم  دشالا رطخلا ردصم نمكي
 .اهرشن ةداعا هسفن تقولا ىف لهسلا نمو

 حجراتملاو قيقدلاو جرحلا عقاولا اذه نا

 يف نيلوؤسملا ىدل لقعلا بايغ هلباقي كباشتملاو
 دودحم ريغ لئاه راجفنا ىلا دوقي دق نارهط ةموكح

 اولاز ام نارهط ماكح ناو اصوصخ .بقاوعلا

 مهو جيلخلا نارين ىلع رارمتساب تيزلا :نوبصي
 ربكالا يكريمالا ناطيشلا عم ًامادص نأب نودقتعي
 ةروص اددجم غملي دق جيلخلا يف امسدرف عم وا
 ةثبعت ةداعا يف مهاسيو ةكلهتسملا مهتاراعش
 لباقملا فو .ًامد ةفزانلا برحلا نم ةبعتملا مهبوعش

 ليربا / ناسين يف يفاذقلا ديقعلا ماظن عم ىرج
 يكريمالا سيئرلا ةيبعش ةيوقت ىلع دعاسيس 57
 ةحيضف تاعدصت ىلا تضرعن يتلا ناغير دلانؤر

 ٍ .ارتنوك - ناريا
 ًاقح بهتلم عضو يف تاباسحلا هذه لثم نا

 بيذهتلا فدهي ةدراو حادصلا تالامتحا لعجت

 ىوقلل رافنتسالا اذه لك اذاملف الاو دودحملا
 !؟ يبرعلا جيلخلا ةقطنم يف ةيكريمالا ةيرحبلا

 يه ةهويشملا ن نارهط ةسايس نأب لوقلا نم دبالو

 ليطاسالا مادختسا ىلا ةلصحملا يفو ًاقح تداق يتلا

 عئارذو تارريم ميدقت لقالا ىلع قا ةيدنحالا

 دايدزا اضيا هتظحالم نكمي اممو اهمادقتسا

 امل قفارم وا بيرق يسايس لدبت ىلع انه ةنهارملا
 نمو اهتمري ةقطنملا عضو يف تالعافت نم نآلا يرجي
 نع ةيبرغلا ابوروا يف رشني ام ةنهارملا هذه رهاظم
 ثيح ةيحصلا هتلاح ءوسو ىنيمخ ةيبعش راسحنا

 نم يناعيو ,ةيبلق تامزا عبرأب نآلا دحل رم هنا
 ىلا ةفاضا .ةلزغلا لضفيو تاتسوربلا ضرم
 هتينازيم تضفخنا يذلاو روهدتملا ناريا داصتقا

 زواجتي ال ام ىلا رايلم ١١ نم ماعلا اذهل ةعقوتملا
 طقف رالود تارادلم ةسمخلا

 نطنشاو هيف دعصت يذلا ردقلاب : نذا اذكه

 يوقلا فيلحلا نوب ىلع نارهط عم اهتهجاوم ةجرد
 لقالا ىلع وا باوبالا حتف وتانلا فلح يف فرطتملاو
 ةيناردالا لئادبلا ماما ةعرشم باوبالا ءاقنا

 .ةلمتحملاو ةرددعتملا
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 ةيناملالا ةيعانصلا تادسوللا

 يلودلا عامجألاو
 ةدجراخلا ريز و سأر اعضو

 ةلصقملا لع

 ١ةملا/ نآ ”- 1:١" ددعلا  ةيبرعلا ةغيلطلا 1

 امنناملا ةيياك ر سوو ةتطخ رصخت ملا 2

 نم رثكا ءرشتبغ سشيرتيد زداه ,ةيداحتالا 1

 ايدبم .اهنع ريفكتلا ىلا عراس دقف . ةعاس )

 نا نود ةلولدحلاو .ايصخش نمثلا عدل (دادعتمسلا

 فشتكاو .نمثلا اهريسآب ةيلاردقلا ايناملا عفذت

 لب .ةيرهجم ةيبعش وذطقف سيل هنا ةيسايق ةعرسب
 هتألاممو .يبرعلا قحلا ىلع فوشكملا هلماحت نا

 ةعيدخ يهو .ةحوتفملا ةقرحملل هتاريربتو ينيمخلا

 َّق هدالب طروت نا تداك .ةيناربالا بوعشلل كلماك

 تافعاضم نم كلذ ينعي ام عم .برعلا عم ةعيطق
 ىذغتت يتلا يهو .ةيناملالا ةيداصتقالا ةرودلا ىلع
 نكل .ةروطتم تالدعمب ةيبرعلا قاوسالا نم
 دعب رشندغ اهب ماق ىتلا ةقاحلتسالا ةوطخلا

 :نييناربالا عم هتطاوتل لماشلا هيش راكتتسالا

 طقف اهلمت مل .يلودلا عامجالا سكع هتحابسو
 قافولا تال داعم اهيلع تزفح لب .ةيداصتقالا ماقرالا

 يف .ةليوط ةرتف ذئم ؛ةرم لوأآلو .رولبت يذلا ينودلا
 ةيوستلا ىلا يعادلا .54/ مقر نمالا سلجم رارق
 رشنيغ دجو ةأجفو .تاضوافملا لالخ نم ةثفاكتملا

 نم ىعس يذلا هحيرصت ناو .قدلا ُْق «هسأر» نا

 نا داك يناربالا يدتعملا ةحفص ضييدت ىلا هلالخ

 يف ينادوسلا لوفلل اعرازم ردوعيف ؛:هزكرم هفلكي

 تاقفص يف ًابراضم ارجات قا .اينولوك قطانم ىدحا

 ىلا لوحتي نا لامتحالا اذه كشوأو .ةهوبشم ةيلود
 : ةمساح ةبيناملا لماوع ةثالث ةأطو تحت ,عقاو

 اهدسح يتلا ةيناملالا ةيراشتسملا لعف ةدر :لؤوالا

 ٍريرو حيرصت نا ربتعا ةظحل لوك تومليه
 ايموكح ارايخ سكعت الو «ةرياع ةوفه» هتيجراخ

 حكاح :سوارتش فيدزوح لعف ةدر يناثلاو ٠ اددحم

 يف عوست يسييغ نا يار يذلا :ايرافاب ةقطنم

 .نيبراحتملا نيفرطلا نيب دايحلا مزتلن انناو .برحلا
 نا تلاق ينلا ةيعانصضلا تايبوللا لعف ةدر ثلاثلاو

 تلسراو . حيرصتلا اذه يف هسفن الا لثمي ال رشنبغ

 رضي يذلا مالكلا اذهل بحش ضئارع ةدحراخلا ىلا

 يبرعلا نظولا يف ةيناملالا حلاصملاب
 عم تاطاوت ةيداحتالا ايناملا نا ُْق كشالو

 مرحلت ملو :ةيسانم نم رثكا ىف ؛يناريالا ناودعلا

 اخف طقف نكد مل تروفكنارف راطمو . ًايظفلالا دانحلاب

 ٍ ةيساسا ١ هدب لب هيا بزحا يمانع نكس

 مكحتو هيجوت ةزهجا رم الملا ماظن .تعاب

 نكل .ينيمخ دعب ام ةلحرم يف يناريالا قوسلاب
 فقس ىلع اهتطاوت يف جرخت مل ةدلاردفلا ةمصاعلا

 تامامتهالا نيدو هنيب ةنزاوملا تلواحو .نيعم

 رشتنا ثدح .اهنم ةدقب وستلا اصوصخو .ةيديرعلا

 نم رثكا ُِق اه وبعانصو اهويراضمو اهولوؤاقم

 ةراضح اهحتنت يتلا ةعلسلل اوحورو .ةمصاغع

 دحا نكد حلو .تدقوتلا ْق امك .مجحلا ٍِق :ةتحافم

 ةيجراخلا يف :يناريالا يبوللا لخاد ىتح ,عقوتي
 ةظحل ِق ميسوملا ةقطره رشنيغ قلطي نا .ةيناملإلا

 سلجم هغاص امدقتم افقوم تققح .ةتفال ةيلود
 نأ امك .يرزؤق ران قالطا فقو ىلع هنف ددشو نمالا

 ةظحل ْق زاشنتلا توصلاب ءىوجوف هتاذ يبوللا

 نع عجئارقلا ءارو. فوخلاو. تقلا ءارو ةحلسصللا.: انتاملا
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 ةقكلالاةيدازبالا  ةيسضؤرفما همي هيف تدصو
 لب .برعلاو قارعلا طقف دحتي مل رشنيغو . ةهجاوملا

 ىئارمالا ماظنلا عم ضوحت ىنلا اسشرف ًاضيا ىادحت

 ضرفو ٠ ,ةيلودلا ةدعرشلا ىلا هيبدح لجأ نم ًابرح

 يناربالا مدلل انقح ,ةيعرشلا هذه هررقت ام هيلع

 يتلا لئاتفلل اليطعتو يلالملا ةقوح دب ىلع حوفسملا

 ريغ ةأجافم رشنيغ حيرصت لكش امكو .اهنودقوي
 يناملالاو يبرعلا درلا لكش .بقاوعلا ةبوسحم
 ىَقاوملا ةطويضمو .ةسوردم ةأجافم هيلع ىل ودلاو

 ءاقل ىلا اوعادت نوب ْف برغلا ءارفسلاف . تاقلطنملاو
 ةموكحلاو .تافعاضملاو ريذاحملا اوسرادتو .لجاع
 ريفسلاب تلصتا ةئراط ةسلج دعبو .ةيناملالا
 لقن هيلا تيلطو .ةيلاردفلا ةمصاعلا يف يقارعلا
 نم تدكات امدنعو .ةيقارعلا ةيجراخلا ىلا راذتعا
 قراط .ةيجراخلا ريزوو ءارزولا سيئر بئان لوصو
 نا تار .كرويوين نم ًامداق .سيراب ىلا .زيزع
 رشينيغ تدفواف .:مثالا ليسسغ» ل ةحانم ةصرفلا

 درحم ىرح ام نا رابتعاو ,راذتعالا مىدقتل ايصخش

 يدذلا دايحلا طخ يف رثؤت نا بجي اال ناسل ترتع

 يفو .ةيناريالا  ةيقارعلا برحلا يف نوب هكلست
 «سيراب ىلا يناملالا ةيجراخلا ريزو لصو عقاولا
 .يضاملا ويلوي / زومت 14 ءاعبرالا حابص لبق
 .زيزع قراط ىقتلاو

 فقوملا يف اهجاعزنا فخت مل .اهتهج نم سيراب
 سيراب ضوخت تقو فو .ناريا عم نواهنملا يناملالا
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 سيرايب دهروورم هصرقف ناملالا هنتغا زيزؤع قراط

 لقني نم ةمثو .يناربالا باهرالا عم عارذ يول طوش

 ةالامملل ضفرلا يا .يسنرفلا جاعزنالا نم رثكا وهام

 يبورؤالا فقوملا نع كاكفنالاو نارهطل ةيناملآلا
 مهنا نؤيسنرفلا لوقيو .باهرالا ةهجحاوم يف دحاولا

 ماظن عم اهتاقالع تعطق موي ندنل عم اوفطاعت

 ةهجاوم ىلع اوقفتاو يوادنه ةبيقح دعب .قشمد
 مق امو .تارايتعالا 0 ىلع ءاهعم ةدحاو

 ةرايز نا تيرس ةيسامولبدلا تايحجيلاو عئاقولاو
 .اهباصن ىلا روفالا ةداعا تلواح سيرابل رشنيغ

 صرح لقنو .هحيرصت نع رادتسا يناملالا ريزولاف
 :ةبلودلا تارارقلا مارتحا ىلع .البقتسم .نوب

 .ذيفنتلا ةيلباقب عتمتي يذلا 514 رارقلا اهرخآو
 عانقال ةيفاك زفاوح ىلع يوطنبي هنا اصوصخ

 درلا نم مغرلا ىلع كلذو .هل لاثتمالاب نيفرطلا
 .راحتنالا ىلع ينيمخلا رارضاو يبلسلا ىناردإلا

 .ناجنف يف ةعبوز رشنيغ حيرصت نا يف كشالو
 يف رثؤي ال .شيوشت رصنع هنوك ىدعتي الو
 سلجم رارق هجوت يذلا ينودلا عافجالا تايساسا
 ضرفي لمكتسي نا نم دبال يذلاو .مرلملا نمالا
 رادصتسا نا امكو .يناريالا ماظنلا ىلع تابوقع
 ناف ؛ةنخاس ةيساموليد ةكرعم ىضتقا رارقلا اذه

 يف ةنخاس ةكرعم اضيا مزلتسي .تايؤقعلا .قيبطت
 ىتلا ةلحرملا هذه ىف انلخد انلعلو .نمالا سلجم
 ىلع .هضرفو تايوقعلا فلم رارقاب يهتنت فوس
 سأيلا باطخ وهو ءنئسملا ينيمخ باطخ نم مغرلا
 تادموي يف ةئداهلا ةءارقلاو .ةياهنلل يلزانتلا دعلاو
 ةيناريا ةلحرم حمالم نع فشكت .ةلقثملا ماظنلا

 ىلع رركتم يركسع لشف اهنيوانع رربا نم .ةديدج
 سلجم رارق هلمكتسا يسامولبد راصحو .ةهبجلا
 ىوطني ام يف ي واني يذلا ؛:يعامجالا يل ودلا نمالا

 تاراطشناو .ةيقارعلا تاحورطلا مظعم ىلع هيلع
 مدلاب ةرحجانمو .يلالملا تادئازم اهججؤت لخادلا يف

 ال يداصتقا لكاتو .عقاوملاو بئاقحلا لجأ نم

 يفو .نمالا سلجم نم ةلمتحم تايوقع يا لمحتي
 ةعيلطلا» ل يسنرف يسامولبد فشك راطالا اذه

 ىلوا ةظحل ف ءنوكت دق تابوقعلا» نا ؛ةيبرعلا
 .اهتاريدقتو لودلا تاردابمل ةعضاخو .ةيسامولبد
 ةمث نا اصوصخ .ةيعامج حبصتل دعب اميف روطتتو
 ةضهانم مدعب يل ودلا عمتجملا لبق نم ايبدا امازتلا
 يقارعلا كسامتلاو .مالسلا. قيقحت ىلا فدهي عامجا
 ةلداعم زيفحت يف مساح لماع يناديملاو يساموليدلا
 لالخ نمو :مسحلا عيرست احلم تاب هنا ئىرت ةيلود

 ناريا ىلع حالسلا بوبنا قالغاو :يسامولبد راصح

 اهمالحاو  ةيعبسوتلا  اهتعزن دطابحاو
 ...«ةيروطاريمألا

 لمفجم ناب ىري هتاذ يسنرفلا يسامؤلبدلاو
 يف ناريا لاخدال ةحشرم ةديدجلا ةيلودلا قوراقلا

 عقوتبو .ةيركسعلاو ةيسايسلا ةجاجززلا قنع

 ةلزعلا ىسكل تاهاجنتالا لك ٍِق ابتاوجا اديعصت

 عم كلذ يف مغانتي وهو .نمالا سلجم رارق فسنو
 ةموكحلا سيئرل لوالا يسايسلا راشتسملا

 ةيجراخلا ريزو عم ءاقللا رثإ لاق يذلا .ةيسنرفلا
 لجاع داقعنا ىلا ةوعدلا دادغب قح نم نا يقارعلا

 رارقلا نال .تابوقعلا ةلكشم يف ثحيلل نمألا سلجمل
 نرتقي نا يرورضلا نمو .ازجتت ال ةدحو

 ةيبه نارهط حييبتست الخل ,يناديم قييبىطتي

 فارعالاو ميقلا تحابتسا نا دعب ةيلودلا ةسسوؤملا

 امدنع لعفلاب لوقلا اونرق نويسنرفلاو .قيتاوملاو
 نم براض ءزح ىلا اهرما عافدلا ةرازرو تردصا

 يبرعلا جيلخلا وحن هجوتلل يرحبلا اهلوطسا
 هاياظسش تلصو لاح يف ,يناريالا ديعصتلا ىلع درلاو

 .ةيميلقالا اهحلاصم وا ةيراجتلا اهدفس ىلا
 فاطعنالا دعبيو .ةظحللا ىتح .هنا تباثلاو

 لاجعتساو .ةيلودلا ةيعرشلا داجتا يف يناملآلا
 يتلا ؛ةقامحلا, زواجتل ةيسيرابلا هتلحر يف رشنيغ
 يف بصتل .يلودلا فقوملا تاقلح مزالتت .اهبكترا

 يهو :نمالا سلجم رارق نم ةيناثلا ةظحللا راطا
 نم فوختي ىناريالا ماظنلاو .تايوقعلا ةظحل
 .ةعانملا بايسا لك تطقس نا دعب .ىتآلا قانتخالا
 لاعتفاو تاديدهتلا رازاب ىلا يرسقلا هءوجل انه نم
 ى رؤس مويلا دعب هماما حالبس الق .ةيودملا تامزالا

 سنارف» ةفيحص لوقت امك ؛ةيرشبلا لبانقلا»
 دقف..لاح يا ىلع :فيخي دعي مل حالس وهو .هراوس
 مالسل هضفرو طوقسلا يف اديعب ماظنلا بهذ

 دادغيو .سشعنلا يف رخآ رامسم يلودلا عمتجملا
 أدب يذلا رينكلا اهراصتنا 51/8 رارقلاب تلمكتسا

 اذه تضرف مث .ناودعلا ةميزهب ةكرعملا ضرا قوف
 يهو .هتارارقل اهلوبقب يلودلا عمتجملا ىلع راصتنالا
 يقيقحلا اههجو ةدحتملا ممالا تطعا كلذ نم رثكا
 00 مالسلاو نمالا تاسسؤم نم ةسسؤوؤمك

 يقارعلا راصتنالا وه .ًايلمع مالسلا نا يف كشالو
 ّ ..ةيناريالا ةميزهلا ًاضيا وه ًايلمع مالسلاو

 حابصلا رينم
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 د نه .رحاو عوسسا لالج,.نيدرم ينويهصلا نايكلا يتايفوسلا داحقالا زدبج.ا

 : ,يتايفوسلا نقالل ايليئرسا اديدهت» وكسوم هتربتعا يووت خواراض ريوطت

 ال .اهمجح ناك ايا :بييبا لت تاناكما نا تايفوسلا نيلوؤسملا لان نع تيعي
 مايد ولا نال دياليدادب ييودلا ىلا تاق هب وووي نيب راوص عاتنال عيا هحيبت

 ! : ىةيرحلا انقيزفا تونج > ةلود نع الضف تايناكمالابو

 اهريذحت ليلدب :انهلا لمحم ىلع ةينويهضلا:ةوطخلا تلمح وكسوم نانوديبو
 ةيعون ىلا ةفاضالاب . نحاو عوبسا لالخ نيقرم: ينويهصلا نادكلا يف:نيلو ؤسملل
 . جئاتنلا ةّقجاوم:ليئارسا عيطتستاال دق تاءارجا ناختاب' ذالهي يذلا ريذحتلا
 © لوقت "امك - قياوونلاب ؟ ب احيبرأ خوراصف + ؛ةحلبسالا دّدَه لثفا ىب اع ديترخملا
 طفنلا لؤقح لثم ةيتابفوسلا ةيجينارتسالاو ةيداصتقالا زكارملا ددهب  وكسوم
 ةجلسالا كلق:لثمل ينويهصلا نابكلا جاتنا,قفارتي نا رظنلل تفلملا نيكل .ب وكاب» يف
 ةردانم نإ اع اهيقفاوم ةدحتملا تايالولا هيف نلعت ىذلا تفولا ّق ,ةيوونثلا

 ادسأ ٍّق ىدملا ةريصقلاو ةطسوتملا ةيووبلا خيراوصلا عزن ٍِق يفويشنايروغ

 ىقسس هاف .ةيتايفوسلا ةردادملا نم نلعملا يكريمالا فقؤملا ناك اساو . ايورواو
 .يووثلا لاجملا ف ةدددحلا ةقثودهصلا ةوطخلا نع :ادندلا هدودح يف الو ؤسم
 6 كارشا مكحنش و :بيبا لتو 'رطنشناو نيب طبرب يذلا يجتتارتسإالا فلاحتلا مكحت
 : اغورتشمال ؤاستنلا حبصت كلذنو موجبدلا برح يكريمالا جمانربلا قف بتبا كف

 ' كلو طسوالا قرشلا ىلا ياؤونلا حالسلا لاخدإ نم نطنشاو تدصق اذام
 قرياطكو رووح دشا اهبلع ةبترتملا,جئاتنلا نوكتسو :؛ةريطخ نوكنس ةلاسم

 .يتايوسلا 3 داحفإلا .

 تلاقؤو يكل ااداقل و نوقلجعملا هدفت يلا ١ ا
 لئاشنو نع ًاجاجتخا . يظاملا رهئشلا ويلوي / نومت ١؟ يأ ةذيفنت ادي بارضالا نا'
 2 ندقنعملا دض يناريالا ماظنلا اهنسرامب يتلا طوعضلا ةريتو دايدزاو ٠ نيذعتلا
  مدختساو .,نوجسلا ْق  تانازنزلا محتقا ين ذاردالا سرخلا: نا :ةمظنملا تدكأو
  ثتراضاو . بارضالا نع عجارتلل نيلقتعملا عفدل ةلؤاحم' ىف :ةوقلاو فنعلا لئاسو

 ناريا يف ويري نوبسابسلا نولقعلا]
 نيضراعملا نييسايسلا نيلقتعملا نا"”يضاملا عوبسالا يفاتنلعا .يوجر , دوعسلل اهمعزتي ينلا .ةضراعملا ةيفاؤيالا ,قلخ يتلهاتجم# ةمظ دم [

 نع اوبرضا «تيشدراهوغ قا ؛ نيفيا 1 ينحس ُْق .يشارتبإلا ماظل دلل 5

 يسفنلا تيزعتلا بيسي ٠ ءاهكما ّن وداعب يتلا ةئواساملا فورظلا لظ قل ءاقنملاب

 .مهدص ةيناربالا تاطلنسلا دس راشت يذلأ .يدسجلاوب

 رثكا نم: 1 قوقح كاهتناو نيضراعملاو ندسايسلا نيلقتعملا عوض قة ءورو

 كاهتنا يف ملاعلا نادلب نيب! ىتوتيسم ىلعا تلجش يتبلا ن ناريا يف ةراثا غيضاوملا
 ؛ :ةيطارقميدلاو رتبعتلا تايرحو ناشتقالا قوقح

 للاوع ده وتكو ةيضاملا ةثالثلا روهشلا يف .ةيلوذدلا وفعلا. ةمظنم تردصا دقو

 ةّرهجا تريشنو .ناريا يف تايرحلاو نابسالا قوقح كاهتنا نع .ماقرالاو قئاثولاب .
 ١ يناردالا ماظنلا نأ هلالخ نم: نين . .هنع ًازجوم .ةنملاعلاو ةينرعلا ماليعالا ش

 :نيقناريالل قوقحلا طسنإلا عاري.
 اقلخ يدهاجم ةمظنم تفئشك . ليما نم ةدراو ةتيدجح ريراقت ىلا ا دانتساو

 ماما جاحتحا تارهاظت تمظنا نيلقتعملا تالئاع نا :قلح يدهاجم' ةمطنم
 : قيرفنب تئائاعلا مب يجارمال ا, سرحلا نأو 7 ةعيهبرادوج و «نيفيأ#
 . تارهاظتلا

 ةيناريالا تاطلسلا ايلمعتبست يتلا بيزعتلا لئاسو نع تيدحاا ضرعم يف و
 كلدساأوب بيزعتلا مادختسا نا ةمظنملا تدافا ,نيينسايسلا وع دنض
 .درادلا ءاملاب بذعملا يمر حت .ءابزهكلا,

 يباربالا ماظنلا نا .بيدعتلا ف .ةيناسناللا هذه ١ قلخ ىدهاجم. ةمظنم ترسيفو

 .ةيناردالا نوحسلا يف لئابسولا نربا نم

 تعدو . .مهيدل ةئلاغلا ةيضراعملا حور ريص دن و نلقتعملا تايونعم ميطحت' دسدرب
 .صخالا ل .ةلاعتلا يفيةيقوقحلاو ةيناسنالا تامظنملا» .اهريرقت ماتخ ف ةمظنملا
 نوجسلا 0  نلقتعملا ةاسجح ناقنال عيرسلا ليعدتلا ىلا ةيلودلا وفعلا ةمظنحم
 .ةفاويالا



 ىويقل نأ ةصضاخ ,يناربالا تنعتلا

  تالواحم ىلع :تاظحالم ةديدع ةيئادوس
 ةينادويسلا نوؤشلا يف لخدتلا ناربا

 .ةيلجعادلا |

 ىلا لايخفا ةلياحم راكدتسا
 باتكللاةاعلا داحتالا عرف ركنتسا

 ايسنرف يف نييننطسلفلا نييفاحصلاو

 ,نيطسملفلا ناثقلا لابتغا ةلواكم .

 يارلاب. باهاو .مهمعدت يتلا ةهحلا

 ةفدظنلا مالقالا ةلمحو نيفقثملاو ماغلا

 لجأ نم مهيوص اوعفرد و اونماضتن نا

 .يبرعلا نطولا يف يأرلا بابجصاو

 والغلا ضن ترج راطم

 قرشلا نازيط ةكرش يف نيلوؤسلملا
 ناب (ويمسا يور ةدنايدللا ريهسولا

 حادا ادهينأ# ةراذك سني تهتلازت

 .ةيلاملا ةكرشلا دراوم ىلع ادلس مدتعشب

 عجارتلا لوؤسملا درو
 'ةاوخلاو.:هطتقيختمو راظملا يف يتنمالا

 تارباخملا طايبضا اهيضرفد يتلا ةيلانملا

 3 قيود يذل يو د

 2 لآ ربل ليدي ادن ع ترعب 4

 م نكلإ. :ةره نم رثكا ةيفخلا تالاصتالا
 ةطلسلا 3 دحأ ٠ ددع - داوعتيما كانه نكد .

 ا يضريمالا يلا 0

 تمتخو . بيبا 2 نارهط نب .لاصتالا

 ْق لماك يكريما خقاط كانهف ٠

 ف [ ا ل 111315 - 29 ا

 | لظ يف يساموليدلا روهدتلا رمتسي

 | يف اي ماكر دايحتالا "دعو ظ

 | تناك اب ةيفجلا لا فني عرفا

 'نيفقتملا ةريخ لاظت يتلا رزاجملا فاقيا

 ' دحا نم .ةدد ركلا ةعيلطلا تعلع

 ١ بارطضإلا ىلا

 | ملو نيينانبللا نيرا + ديروسلاا

 نسشيح 00 سيجما .قيإنقراف دونجو..+

 ١ :نسفمفرلا نم ل” لا تلفن

 َ ينايبالا لامعالا لجر و يوتملا ةيكرمالا ظ

 8 56 لجردف داوحو سل 7 ديفا

 ٠١ .ةيكريمالا تارياخملا عفا قسني ةطلسلا

 بهذا نشر
 || سيئر. نا :ةنبرغلا ةعيلطلا, تملع

 روتكدلا ةلاكولاب ةينانبللا ةموكحلا
 ملال ايعورشم مدقيس صحلا ديل

 نهر ريع ,يداصتقالا عضولا .داقنال

 يف دوجوملا يطاتخالا بم دلا نم يدك
 نم ةيلاملا ةيطغتلا متت نا ىلع .ارسيوس
 نظهر ةركف يف ثحبلا صحلا ضفربو !؟رالود رايلم 6٠بب ضحلا اهردقا | يتلا .جراخلا يف نيششانبللا ضعم عئادو
 | 6 يزكرملا كنيلا يف دوجوملا بهزلا

 ١ نوعقوتي ءاربخلا ضع نكل . توريبي
 عتيضولا داقنا يي حارتتلالا ليش
 تملا ىداصتقإلا

 م نع او .ةيداضتقاو ةيبسانس

 .ةيساسنلا بايسالا

 يتلا .ةيرختلا 53 رة
 .قلخ يوماحم, ةمظنم اهردضت

 ٍٍق تادايقلا نا .ةضراعملا ةييئازبالا

 تردصاٍنقنشيجلاو يئاربالا نيبزحلا
 ىصقا ذاختال «اهرصانع ىلا .اهرماوا
 0 ريرحتلا شبح ةهجاول بهأتلا تاحزد

 يتلا تايلمعلا تتاكو . يناريالا ينطولا 5

 0 ا بيم جل

 قلق ةلاح ُْق يداريالا ذاظنلا لعج

 01 طاقض ماكضنا ءوض يف اضوصضخ . ديد

 .ريرحنلا

 ةييبرفلا تورتيإ نفأ
 ١ سكاوه ىلا يدمالا عيضولا نلوحت

 توزن نم يبرغلا قشلا ناكتس قحالت .
 ٌ باقعا يف ربكت سجاوهلا ادع تأ لد دقو ا

 ! |[: ةيقئاطلا تازحالاو ب

 ياتى ؛يروسسلا ماظنلاب ةطيترملا
 ْ بدهم ! ةدوع

 ' ديمعلا ناثبل د ١ يلا 1 عم

 | يف ةماقالا ىلا داع دق ,ناعنك يزاغ.
 ١> نف“ كيس توريب ىلا 0 "فيلا

 ١ بابسالا نال يدرست

 َ ا 0 ظ

 'ئذلا رمالا وب ا وا ا #

 ةستكا انا دعس ٠ بزحلا يف اقيقد راسو

 ىعبت نا انؤوسي .طالبنج لامك ريبكلا لحارلا ىلع ةحرتنام 0
 .لوقن ام عامس عيطتس هدقرم يف ناك نا .هثنا كلسم هيلا

 يىدلا هيبا دعب ةماعزلا ملست ذنم :طالبشح ديلو اندوع دقلف ( ")

 ةليق عم وه ترادف فقوم ولع رقتسي الا .ةفورعملا ءادوسنلا يدنالا هتلاتغا

 ةهرانو :مهنم رارحألاو ءايربالا لتقو مهرهقو سانلا ملظ ىلع مهئلامي :هيبا
 سيانسيف ,مهفقاومو ضراعتي افقوم نلعي وا :مهنع ىآني وا مهغواري
 يتطولا سفنلاب اربخ رشبتسنو .نبالا فقومب

 - ينويهصلا ودعلا عم لماعتلاو ةنايخلاي اهمهتيو لمأ لتاقب انيحو
 يجيتارتسلا ٍفيلجلاب اهفصي اهعم نواعتي نيحو  لوقيام فرعي وهو
 ةكرحلاو :ةيعرشلاو .بئاتكلا بزحو .هللا برح نم هفقاوم يف هرما كلذكو
 -  .ةينطؤلا

 هقفاوم نم نادتستا ال ئدحي#رزجو دم نيب طاليبج ددلوو .ةرتف ذنم

 ىلا جحا هتادلحت رخاآ يف هيكلو دوسالا طيخلا نم ضيبالا طيخلا

 داكو . ؟اناقواملق 1 ناريا عم. هنا الملا ىلع نلعيل ٠ ينيمخ عابنا رقم . كدلعي

 .ايلاووامامإ ينيمحلاب نما هنإ لوقي
 نبا هنآو .راسيلا معزي هناو.. يمدقت يكارتشا بزح ميعز هنا انفرع اذاف

 .اهبف ةهسفنث طقسا ىنلا ةوهلا ئدم ادكردا .طالببج لامك ىبطولا ميعزلا

 بصعتلاو .مذقتلا عم ةينيميلا ةيعجرلاو .مدقتلاب مالظلا يقتلي فيكف
 يتلا .ةدبرعلا ةنموقلا داوعدب هركذن حل اذا اذه ٠ ةيكارتش الاب ركنملا

 امو :يبرغ رطق ىلع ىدنعا ودعي ريخالا هناقل عم اخراص اضقانن ضقاننت

 .ةيسرع ضرا لالتحا يف ةيغرلاو» ناودعلا رارمتسا ىلإ اع ارصم لاز

 دض ناريا عم هنا لاق يذلا ظالبثج ديلو ىلع هحرظ نم ديال لاؤس

 هذه رح نم فرعب جرار > جيلخلا ْق اهدحاوتو .ةيسسنحالا لبطاساألا

 ناردا كولس سدلأ ؟ كلذ ءارو ةنماكلا بابشألاو .ةقظنملا ىلا ليظاشالا
 وزغي ديدهتلاو .اهضعب برضو .اهنفس شيتفتو .جملخلا لود هاجت
 ؟ ليطاسالا كلت مودق عارو .اهيضارا

 دض دعب ءافخلا قف ططخم نع لغاستب نا طالننخ ديلو ىلغ ناك اما

 تفشكنا دق نطنشاوو ثنبا لتو نارهظ نيب ةقالعلا ناو ةضاخ :ةقظنملا
 صب دلع

 يناولح دحام

 تللابأ ١ ايبا يتلا 3 لا ظ : ةجهللا ديايسؤالا "نقلا رست

 .كيزح 0 6-0 رات ابا .ةريخالا ةرشفلاا ق زمام

 1 : امال بآ ؟- 52١ ددعلا ب يس هيبلقأا



 هيف نيبرصملا نلوؤسلا منا : ناثحابم ي يرجي د لدح نبوا .نفرع يقتلب كر
 9 سلسل ف دعست 9

 يورشعتااو ةثلاثلا ةيقيرفأالا ةمقلا تداك
 يف يضاملا عوبسالا لالخ تدقعنا ىنلا

 ةقئاسلا ممقلا رركت :ةيبويشالا ةمضاعلا

 ةنميهلا نم صلختلا يف ةيقيرفالا ةراقلا مومشو
 فافجلاو نويدلاو ةيرصنعلا ةقرفتلاو ةيرامعتسالا
 لالقتسنالا بالجبل لودلا كلت ءاسؤر نيب نواعتلاو

 ثادحالا ضعب الول  ةيمنتلاو مدقتلا قيقحتل
 ,ةيقيرفالا ةمقلا نشماه ىلع ترج يتلا ةيسايسلا

 مصاوعلا فلتخم ِق ةيمالعالا ا تبذتحاف

 .ةيملاعلاو ةيبرعلا

 ,اقحال اهيلا ريشنس يتلا ث ثادحالا مجح ناكابأو

 نوع بابغ وه .ةمقلا هذه لوح ىلوأآلا ةظحالملا ناف

 نيرخا ءامسؤر زوربو .ةقرافالا ءاسؤرلا نم ليلق ريغ
 يلذاشلاو كرابم ينسحو مايرم اليه وتيسغنم لثم
 ينيفيسوم يرويو ادنواك ثينيكو ديدج نب

 ١ ةبرا/ بآ 6 للمسن ددمللا  ةيبرعلا ةعيلطلا 9

 يراك سلا

 ٍق ةفصاع ء راثأأ يذلا وغدوي رمعو يربح نيسحو
 عازنلا عوضوم حرط ىلع رصا امدنع رمتؤملا
 م اتفلم ناكو .ايبسلو داشت نيب يىدودحلا

 تابيرستلا نم مغرلاب .لثمم يأ نم ةيبيللا دعاقملا
 سيئرلا روضح لامتحا نع ةدمعتملا ةيمالغالا
 اجف ابابا سيدا ىلا يفاذقلا رمعم ديقعلا يبيللا
 نعل .يفاذقلا تامس نم ةمس تاحافملا تتناب دقو

 نم اريبك ازيتخ تلتحا ينلا ةسلاسالا ةيضقلا

 ةراقلا نويد يه .يقيرفالا رمتؤملا تامامتها
 :نوود نايلم ١ ٠١ لا دودخ ترواجت يتلا ةيقيرفالا
 ةيقيرفالا ةراقلا لكأت داكت  نويدلا يأ  يهو

 ٠١ ىلاوح علتبت اهدحو اهدئاوف نا ذإ .اهتمرب
 ةيوعص زمالا ديزي اممو .ةراقلا تارداص.نم ةثاملاب
 .اهنويد يف رظنلا ديعت نا ضفرت ةنئادلا لودلا نا
 اميف .ةيدارفا ةروصب نويدلا يف ثحبلا ىلع رصتو

 10 ال 2 ع تماس نؤيالا تلخب +

 تاضوافم ىلا ةيقيرفالا ةدحولا ةمظنم علطنتت

 يذلا ةلكشملا هذه لحل لاجملا اهل حسفت ةدعامج

 تزكرت كلذلو .رصعلا تامس زربا تحيصضصا

 نيرشعلاو ةثلاثلا ةمقلا ْق تاثحابملاو تاشاقنلا

 ةيساسا ةقيثو رمتؤملا رقأو نويدلا ةيضق ىلع
 لودلا عم تاضوافملل اقلطنم لكشت ةدحوم

 ةوطخ رمتؤملا اهرقا يتلا ةقيثولا تربتعاو .ةنئادلا
 ةراقلا لود نيب عسوأو قثوا نواعت وحن ىلوا
 قزمتلاو مذرشتلا نم جورخلل حمطت يتلا ةيقيرفالا
 ةدعامتجالا تاعورشملا ءانب يف كرتشملا نواعتلا ىلا

 حجريو .ةيمنتلا ططخ ذيفنتو ةيداصتقالاو
 انواعت ةلبقملا ةليلقلا تاونسلا دهشت نا نوبقارملا
 مجكح ةدايزل ًاعساؤو ايداصتقا الدانتو اقيثو

 نم ددعل يساسالا جرخملا اهنوك ةيراجتلا تالدابملا
 ماظنلا ةيضق تلظو .ةكئاشلا لكاشملاو تابوعصلا
 ءاسؤر نم ًامامتها ذخآت ايقيرفا بونج ىف يرصنعلا
 ةيقيرفالا ةدحولا ةمظنم ترصأ ذإ :ةبقيرفالا لودلا

 بودج دض ةلماشو ةيلامجا تابوقع ضرف ىلع
 ماظن نيب يوونلا نواعتلا ةدشي تنادو .ايقيرفا
 ينويهصلا نايكلاو يرصخعلا ايقيرفا بونج
 .ةيلودلا ةدارالا يدحت ىف نارمتسي نيذللا

 ادنواك ثينيك يبمارلا سيئرلا تاختنا مت دقو
 ةمقلا ترقا امك .ةيقيرفالا ةدحولا ةمظنمل ًاسيئر
 ةيوضعل لاغنسلاو رئازجلا حيشرت ةيقيرفالا
 .يلودلا نمالا سلجم

 يف ىرج ام زربا نم اناك نيذللا نيثدحلا نكل
 رسرحتلا ةمظنم نم دفو روضح امه .ةيقيرفالا ةمقلا
 ةمقلا تاسلج تافرع رساي ةيسائرب ةينيط سلفلا
 قوقحل ةيقيرفالا ةمظنملا ديبأتو :ةيقيرفالا
 مهتلود ءانبو ريصملا ربرقت يف نيينيط سلفلا

 وه 600 -

 كرابم ينسح يىرصضملا سسئرلا دقع دقو .ةلقتسملا

 ةمقلا شماه ىلع ةدع تاءاقل تافرع رسايو

 دق تناك يتلا تارتوتلا اهلالخ تليزأ .ةيقيرفالا

 نوكت دقو .ةينيطسلفلا  ةيرضملا تاقالعلا تباش

 يتلا تاوطخلا نم ةلسلسل ةمدقم تاءاقللا كلت

 ددرتب ذإ .تافرعو نيسح كلملاو كرايم اهذختسيس

 ّق دقعينس ةثالثلا نيلوؤسملا نيب ةمق ءاقل نا

 .نوليقملا نيعومسسألا نوضع
 اع ًارط يذلا روطتلا وه يناثلا ثدحلاو

 نا كرابمل قيس دقف .ةيرئازجلا  ةيرصملا تاقالعلا
 ةمقلا يف ديدج نب يلذاشلا يرئازجلا سيئرلا ىقتلا
 ةرهاقلا نيب تاقالعلا نكل .ةقياسلا ةيقيرفالا

 نآ وديسو .ديدنش ءطبب مدقتت ترمثتسا رئازجلاو

 نويقارملا ءىجوف ذإ ًافطعنم ناك ريخالا ءاقللا

 رصقالا راطم ْق يرئازجلا سيئرلا ةرئاط فقوتي

 فطاع روتكدلا يرصملا ءاررولا سيئرب هئاقلو
 يبرع سيئر لوا ديدج.نب نوكي كلذبو .يقدضص
 دهشت نا حجرملا نمو .رصم روزي نيسح كلملا دعب
 ىه نإ ًاعيرس ًانسحت ةيرئازجلا  ةيرصملا تاقالعلا
 ذخآت دقو :ةينلعلا ىلا ةيرسلا تاءاقللا نم تجرخ
 نب هيلع قفتا دق ناك يذلا كرتشملا كرحتلا ىحنم

 ةيبرع ةطحم دذهو .يضاملا ماعلا يف كرابمو ديدج
 اهتبقارم يغبني ةيقيرفالا ةمقلا شماه ىلع ةيناث
 .بيرقلا ليقتسملا ىف ىلاوتتس» يتلا جئاتنلا ةبقارمو
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 ةلاسم يف هتاردابم حرط قوت نووف

 رمد نا اردان تاب دقو .يوونلا حالسلا | ا

 ةوطخ يتايفوسلا ميعزلا ذحتي نا نود نم :عوبسا
 ىلع ةيباجدالا اهتاساكعنا اهل نوكي .ةديدج

 نيعوبسالا يفف .ةكئاشلا ةيميلقالا اباضقلا

 وكسوم دادعتسا فوشتايروغ ىدرا نيرضاملا

 ةريصقلاو ةطسوتملا ةيوونلا اهخيراوص لك ةلازال

 ةدحتملا تايالولا تلخت اذإ ايساو ايوروا ىف ىدملا

 اخ ب ظافتحالا ىلع امهرارصا نع ةركربمالا

 ددحتملا تايالولا تناكو .اكسالا ف يوون خ وراص

 ةراثا ىلا ,ةريخالا ثالثلا تاونسلا ىف .تعس دق

 وكسوم خيراوص نم ةيويسآلا نادلبلا فواخم
 ايعس .نايايلا هاجتا يف نطنشاو تكرحتو .ةيوونلا

 يف ةعقاولا رزحلا ضعب ىلع ةدانسلا اهتراسخو

 كيرحت يف اهحاجن نطنشاو تردقو يداهلا طيحملا

 داحتالا ىلع ةيبلسلا هجناتن هل ن وكيس هنا :نابايلا

 ترفح دق كلذب نوكت نطنشاو نا يأ .يتايفوسلا

 داحتالا فزنتست .ملاعلا ىف ةديدح رتون ةرّوب

 نوعباتملا نوبقارملا ظحالو .اهلالخ نم يتايفوسلا
 نا .نطنشاوو وكسوم نيب ةيعضلا تاضوافملل

 ةيوونلا خيراوصلا عزن فوشتابروغ حارتقا
 نكمي ام باقعا ْق ءاج .ىدملا ةريصقلاو ةطسوتملا

 ية نع نسم ع ثا

 . يقسو سا وشمر وسهوج مصالا ذافنب هتيمست

 تاثداحم يف ليقارعلا عضو . ةرمتسملا اهتالواحمو

 تاتداحملا باقعا فو د ع مم عزد

 يحئتلا ىتح ةنورملا : هللا بيجن

 نيتيجراخلا نيلوؤسملا نم لك اهارجا ينلا
 يف ءفرومو فوكايلوب : ةيكريمالاو ةيتايفوسلا
 .ةفلتخملا ةيميلقالا اياضقلا اهيف الوانتو .فينج
 راز .هللا بدحت دمحم يناغفالا مدعزلا نا ظحولو

 ا ةيسايفوسلا تادناطللا باقعا يف واكسؤم

 وللا ردعضلا ىلع ةيتايقوسلا تاحرتقملاو

 00 0 قا 6-0 هتنا ددج "ىف

 .مكحنا ةرادا قو .ةطلسلا ٍْق ةيناغفالا ةضراتكلاا

 قباسلا يناغفالا كلملا هتبطاخم هتلا بيجن رركو
 نا عيطتسي هنا :ايلاطيا ف شيعي يذلا داش رهاظ

 بصخم اهثيب نمو . ةضورعملا بصانملا يف ًاناكم دجي

 بيجن نا رظنلل تفلملاو .ةيروهمجلا سينر بئان
 اهعيزوت ةيفيك الو ىرخالا بصانملا ددحي مل هللا
 ةضراعملا لوبق راظتناب .ةضراعملا فارطا ىلع
 تاوقلا باحسنا ىلع رصت يتلا ةيناغفالا
 فالآ ١١١ وحنب اهددع ردقُي يتلا ةيتايفوسلا

 رثكا يف حرتقا دق .يتايفوسلا ميعزلا ناكو .يددج
 نم ةيتايفوسلا تاوقلا باحسنا ةيسانم نم
 تناك ىتلا تاثداحملا لالخو .لحارم ىلع ناتسناغفا

 وكسوم تدبأ .ناتسناغفاو ناتسكاب نيب يرجت
 .ءارهش ١ ىدم ىلع .باحسنالل اهدادعتسا

 نكل .ًايبلس حارتقالا نطنشاو تربتعاو

 لالخ .اديدج احارتقا حرطو داع .فوشتابروغ
 هدادعتساب قلعتي وكسومل ةريخالا هللا بيجن ةرايز
 .ةنكمم ةدم رصقا ىف ةيتايفوسلا تاوقلا بحسل

 ةيمالعالاو ةيسامولبدلا رئاودلا ضعب دريو
 بيجن لشف ىلا .ريخالا يتايفوسلا فقوملا ةيبرغلا
 روهدت ىلاو .ناتسناغفا يف ةطلسلا ةرادا يف هللا
 كلت يفخت الو .رئاسحلا ةدايز و يركسعلا عضولا

 ىلا وكسوم احلت نا لامتحا نم اهتاعقوت رئاودلا

 تدعبا امدنع تلعف ام رارغ ىلع هتلا بيجن داعبا
 .دالبلا كح نع هرجع دعاصتق ديع لامراك كارباب

 اعون تاعقوتلا كلت ناربتعت لوباكو وكسوم نا ريغ
 هللا بيجنل ةداضملا ةيبرغلا ةيئاعدلا تالمحلا نم
 ضعي اما .ناتسناغفا ىف يتايفوسلا لخدتللو
 دق ,فوشتابروغ نا نودقتعيف نيدياحملا نيبقارملا
 تاوطخلا ذيفنتل .ةريصق ةينمز ةرتف هتا بدجن لهما

 تاءارجالا .ضعب زاختاو .ةنرملا ةيسايسلا
 يشيعملاو يعامتجالا طغضلا فيفختل ةيداضتقالا

 ذيفنت يف يناغفالا ميعزلا لشف اذإ ىتح :ناغفالا نع

 ىلا وكسوم تأجل تاءارحالاو تاوطخلا كلت

 ىلعو :ناتسناغفا يف ًاجارحا لكشيس ام وهو :هداعبا

 يتايفوسلا ميعزلا ىدل ناك اذإ الا ,يلودلا ديعصلا
 لعف امك .سسانملا تقولا ٍِق اهيعلتشس ىرخا قاروا

 ةنيوونلا حيراوصلا عزني هتردايم حرط يف

 .انيسا يف ىدملا دريصقلاو ةطيسوتملا

 هلل د تق
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 وراعشلا
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 عم ةيداصتقالا تاقالعلا عطقي قارعلا رارق

 ام يذلا :ريشتدغ عيراشم ىلع ىضق .نوب

 ةدقارعلا ةديصملا نم باحسنالل ثهلي لازب

 ل ا - دال ٠ اقل وو

 ' هل حيرصت يف كو مع هيك نو ىلا كين س91

 ..ظ رضتلا ىلا :ليبوواش ريزولا رطنقا امم .ناريا | ؛'
 مرتلت ايناملا نا :يقارعلا ةلبقثلا ةعانصلا ردزو ماما

 .نارساو قارعلا نيب دايحلا

 عامتجا ءاغلإ ناكف سثتيغ ىلع دادفمادر اما ١

 ..تايلآلاو نيدعتلا  غابارتسو :نامسينام يتكرش ا!
 | تناح ةظحللا نا اوأرف رشنيغ ماصخا اما |(

 اذهف .ةعئام ريغ ةبجراخ ةيناملا ةيسانسب ةبلاطملل

 | لعج ىلع ةموكحلا رابجا ةرورض ىري سوارتش |
 ١ نطنشاوو ندنلو سيراب عم نماضتلا تثاحيرصت ا

 ١ لاسرا ةرورضب بلاطيو .عقاولا ضرا ىلع ةسوملم
 8 نماضتلا ددكوتل .جيلحلا ىلا ةيناملا ةيننرح ةنيفس 1

 .ةيزمر ةندقيس لاسراب بلطملا ددح كلذل .ةمهملادذه !

 رحب ةقطنمو .قدطلبلا نع عافدلاب ددحم ,يسلطالا 3

 .كادقلا 3

 نيدنبب .بلطملا ضفرل .ةيناملالا ةموكحلا جتحت
 .ناملالا دونجلا جز مدعب يضقي لوالا .نوناقلا نم .

 ةبا ضفرب يناثلاو :يىلامشلا يسلطالا دودح جراح

 فلح قاطن جراخ ةيكريمالا تامهملل تالبهست

 | امهدرستت يتلا ةنيفسلا لاسبرا :نذإ .يسلطالا
 .ةرطخ ةقباس :سوارتش

 لدين .نونل يدح ريذحت .ةبقيرفالا ةرثاطلا ْه

 نا لوقت ,فينج يف ريرحتلا ةمظنم لثمم يوالمرلا

 ةيناملالا ةطرشلا . ادذيح اداذخععا تدعا ةنلمعلا

 اهدوقد ضاخشا ةتس نم ةعومجم نا ةعنتقم

 .نييباهرالا رهشا نم
 ةمكاحمب ماعلا يع دملا رارقو .زومت عيطجم ذم

 0 د ىلع ةناقرلا تمع د .ايناملا َْق يدامح نيوخالا

 ١17 نآ + 583 ددعلا  ةينرغلا ةغيلطلا - ' ١

 | ويه صرب ىلا ناتج تقرت ,يرداست نيوختاال قيد
 ١ ىذلا .ًاماع 75 .برح رصان .دئاقلا اذه .قشمد
 ' يف غنيوبلا ةرئاط فاطتخا ىلع يدامح دعاس
 | رجتعيو :ةموخلملا تارايسلا يف ريدخ 156: ناريرح

38 , 

 1 عم تاضوافملا فاقياو" .نوب يف بآ علاطم يف دقعيس .

 ظ | قيرط يف تابقعلا فرعي يرافابلا ريزولا نكلو
 ١ فلح راطا يف .يناملالا لوطسالا تايلمع حرسمف |
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 ةدرطاخم .ةمكاحملا هذهب .ةجاوت ايناملا نا هتعانق '

 لوح يتيالوو رشنيغ نيب ام ةمواسم ترج له
 دعو دقل ؛ نانبل يف نييبرغلا نئاهزلا عوضوم
 .«ءايربالا» قالطال نانبل يف هريثات مادختسساب يتبالو

 قارعلا ًانلع مهتا اذهل هلعلو .رشندغل رصن اذهو
 يواميكلا حالسلا مادختساو برحلا ءديب

 .يتيالو ةينمال ابيجتسم
 ! رخاتي مل يقارعلا درلا

 اسلرف ضفرت
 يلو ين

 زومت © تيبسلا) وراقنفلا دديرج ترمثنن

 ةيسرقلا ةةحراقلا وجزر عه اواوس ( 58 كنب

 ناريا عم تاقالعلا لوح «نومير رانريب ناج م
 :عطاقملا ضعي ةنم فظتقن ,تارافسلا ةيضضقو باشرالاو
 : يسنرفلا ريزولا لاق .يجدروغ ةلاسسم لوح

 اما .يجدروغ ديسلا ةيضق يه ةيساسالا ةيضقلا
 .عضولا اذهب ًافسعت تطير هتلكشمف يروت ديسلا
 اهتاز ةقيرطلاب يضاقلا ماما هتوع دب :نييناردالا نإل

 :يسنرفلا ءاضقلا ماما يجدروغ اهبف يعد يىنلا

 .نذإ .يجدروغ عضو ىلع درلا نم عون ىلا اودمع
 دنتسي ال يروت هب مهتا ام لك .ًامامت لصفنم رما اذه
 نا هيلع سيلو .يسامولبد فظوم وهف .ءساسا ىلا
 ىرن نحن .ءاضقلا ماما لوثملل هتوعد ىلا بيجتسي
 .نيتلأسملا نيب لصفلا ةرورض

 اهيف ةلادعلاو ,نوناق ةلود اسنرف نا امبو

 ىذلا فلملا تايثيح بسح .ررقي يذلا وه يضاقلاو
 . وسو مع رتب د 6 عب
 ْ . .ةقيقحلا يه كلت .ليحرلا

 :نوناقلا ةلود .اسنرف هجاوت فيك لئس نيحو
 نيدساموليدلا ذا ناكمإو .يناريالا باهرالا

 ةلواحم ةمث : يسنرفلا ريزولا لاق :نئاهر نييسنرفلا

 تمجوه دقو .يجدروغ ةيضق ف اسئنرف لالذال
 يف اسنرف ىلا راذنا هجوو جيلخلا يف ةيسنرف ةنيفس

 تاقالعلا عطقبي ديدهتلا ىلع .ةضوفرم فورظ |

 اهسفن عطقت نا اسنرف تراتخا :ةيسامولبدلا ١ قاطتخا نا كلذ .باهرالا : رخآ قلق ردصم ةمث
 ةفوتكم ىقبت نلو .اهلالذا تضفر دقل .تاقالعلا

 ةبا ىلع درلاب ةليفكلا تاءارجالا ذختتسو .نيديلا
 تناك نارا هاجت انتسايس نال .اهلالذال ةلواحم

 حتفن نا ىنمتن .مزحلا عم راوحلا ةسايس امئاد

 يف هيعلت يذلا رودلاب انتفرعمل .ناربا عم اراوح

 بجي راوحلا نا ىلع امئاد حلن انك اننكلو :ةقطنملا
 انتساسس لدين نل .ةمهم اهردتعن اروما شمي الأ

 نم ريغت ملو .ةصاخ قارعلاو .ةماع ةقطنملا داحت

 ةيردقب دقتعن الو :ناريا عم برح ىلع انسل .انفقوم
 ءىش الو :ةحوتفم باوبالا لك .اهتيمتح وا تاقالعلا

 .لقعلا قرط نويناريالا راتخي نا عنمي |

 مهو ناريا عم ياوحلاق نيكشتلا'نا.ةل ليق نيكو |
 ةسايس ضرعتسا نا دعب .يسنرفلا ريزولا لاق!
 يف نا .مكحلا انملست نيح .انردق : قباسلا مكحلا |
 انكو :ناربا عم تاقالعلا عيبطت ىلا ةدوعلا ناكمالا |

 عيدطتل نودعتسم اننا» : مهل انلق نيح نيحضاو

 داحت انفقوم نم لدين نل اننكلو .مكعم تاقالعلا
 نكمي ةدعاقلا هذه ىلع .احالس مكملسن نلو .قارعلا

 يرورضلا نم: : اذنفضاؤو ..مكعم تاقالعلا عبطن نا ]

 نا هتياغ ىتح ىضم اذإ  عيبطتلا اذه ضرتفي نا '
 ةلأسم دصقنو .انتاقالع نم قيمعلا سبللا لوز
 :نيفطاخلا نا ملعن اننآل .«نانبل ىف نئافهرلا |
 نا ىلع ةرداق ةيناريالا ةموكحلاو .نارهط نوعيطي :
 نوينارمالا لدق دقو .كلذ لجأ نم اطغض سراسمت |
 .ةديح عيبطتلا ةريتو تناك رهشا لالخو .اذه 1

 .ةسوملم تناك جئاتنلاو

 د ار

 الا و 7

 محم ىلا ءىس نم ةيضام سيراب عم انتاقالع»

 1 : : ِس ١

 يناربالا ةيجراخلا فظوم ينعدو اذهب '

 1 هزي ريسضرب قاحص شل كنا 1 هسا

 / ىلع علطملا ي
 ' اهماحدزاو .ةرشعلا اهنينالمب ايسنا دقو ءافخاإ
 , ةقيضلا اهرازاب عراوشو .اهتايسكاتو .قهرملا '
 .ةاشملاب ةحاضلا |

 3 ةروشلا تاعاس ىلا سادقلاب آرط اريغت ةمث نا ظحلب .مهلمعو مهحاورو مهودغ ىف سانلا بقارد نم

 .ينيمحلا ةدوع رثآ .محضلا عمجتلا كلذ .ىلوالا

 ةئارق مضت ةالصلا تناك .برحلا ةيبادب يف .ناك

 مامالا لوقي ام لقنت توصلا تاردكم تناكو .نوملم ْ

 .اهلخاد اناكم اودحب حل نمل .ةعماجلا جراخ ىلا /

 ءافلآ رشع ةسمخ نم رثكا نيطضتلا نم ةعماجلا 8.

 . هديب امئاد اريشم ؛ يثنماخ ةيروهمجلا سيئر مهمؤي |

 , تاءادتعالا دحأ ىف تعطق ىنمدلا نا كلذ .ىريسبلا

 .هنابح ىلع .

 0 مدح وسلم

 يهوشم .ءاضيبلا مهيايث نم نوفورعملا (نولبقملا
 اودهشيل :تالجعلا تاذ يساركلا ىلع برحلا
 .ةالصلا

 |( 1١ دع ا (؛ لكان ١غ خان. -

 ' امك دعب مل .نارهط ةعماج ىف .ةعمجلا موي ةالصلل

 , نكي مل . 19/17 زومت رهش نم لوالا ةعمجلا موب

 . ةروشلا

 7 ءادهشتا) : ضو وسال داقو :ةالسصلا روضح
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 نم نيرتقنو .روداشتلا يف ءاسنلاو تادتفلا رظخن

 :نيدرماغملا نهقاشع نيقتلتل .لاحرلاب صاخلا ناكملا

 ىلا دحاو ىا رظن ميرحتب» يىنيمح رارق تاندحتم

 ناحوزتم انوكت مل اذا سكعلا وا .ذدحاو ةبا

 .ءايعرش

 نييناريالا عنمت نا يلالملا ةيروهمج عطتست مل
 يف نحجراتي تايثفلا ىري نا دحا نيرغتس

 نم رندجلا ادب دقو .ةماعلا ةقيدحلا طسو .ةحوحرا

 راطق ةبكرم يف نيقشاع ىرب نا وا .روداشتلا تحت

 . ملظملا قفنلا راطقلا ردعبي ةعاس .ناقئاعتب ةقيدحلا

 ؛برحلا مالا وجلا اذه ىف نوسني نينطاوملا لعل
 ثدح بيرقلا ن هنا نجس لاوهاآو .ينالملا ةيمالظو

 اعيرم ابيذعت ء ءاتجسلا بدع

 ةنولم عهارب رههوجو ىلع نعضت نا وهو .دويقلا
 نكرت دقو عفاللا قرتيلاب ةالحم وا .ناؤلآألا لكب
 .عقاربلا تحت نم حّجرتت نهرعش نم تالصخ

 ناك ىنيشح نارسا يف ةآرملا ىلع تامرحم ةمتث

 ةمتف .اهرفاظا غبصت وا .ليمجتلا تاودا لمعتست

 تاجحلا. مارتحا نضرفتل رفور
 وا ؛اههحو لدمحت ءافخال ةيناريالا طتحت مل اذاف

 تبوجتساو اهيلع ضبق .اهفك نطاب يف اهرفاظا
 حمد تلذاو .عراشلا يف روهمجلا ماما .الاح

 ىلا تديتقا مث .لوحكلاب للبم نطقب اهيدب وا اههجو

 | وج وطب نورنا زن درزاب - م3

 مهدات -جديسلابلاو ا

 ةديرج يف رهش لك اهنع نلعي يتلا .ةردانلا داوملا '
 ؛ تاعالطا: ق٠ «ناهباكت |
 34 ندع ىلع لوصحلا عيطتسي . تي مح ةقاطبلا '

 و :ةمارغ عقد ىلع تريبجاو .«ةبر : 4 ,ةمارغ عفد لع تردحأو ..ةيروثلا ةنحللا»
 .طوسلاب اهدسح ا

 فالا ةسمخ ىلاوح) ناموت فالا ةسمخ ةفرعتلا

 اذهف :ءيش لك عارش عيطتسي ثادآلا ةيروهمج يف | صيمقب عراسفلا يف لسجرلا نشمي ناو .نولم ريغ :١
 سارح وشرب .هجحاوز ةلئبل .دومحم ! 5-0-2 2

 1 نا ةرونثلا سراح ءابسن اذإ+ ١

 يشو .«ةيرورضلا ةجحلا دجو ةاتف بوجتسي

 .مرحم ءارغا .قدنع ةطيرب وا .:مك فصن»

 : ةليهس لوقت

 تديتقا دقف .مالكلا اذهب ينعتام فرعت

 .«ةماستبا اهينيع يف» نال ,باوجتسالل»
 نوعيذملاف .نؤويزفلتلاب ةيلستلا ىلا ليبس ال

 نولاوتي يلالملاو .تابجحملا تاعيذملاو .نوحتلملا

 ىلع ةرصتقم ضرعلاو .داشالاو ظعولا ىلع
 | ةهبجلا يف ةيبرحلا .تاراصتنالا»

 نا كلذ .فلتخم رمالاف ءاينغالا تويب يف اما

 وا ةيجحلا تحت لقانتت ةطرشالاو ويديفلا مهيدل

 ةليلقلا امنيسلا تالاصو .ةيلايخ راعساب .ةءابعلا
 .هيتاراكلا تالفحو .ةينيد امالفا ضرعت

 نم تذخا تويبب عتمتتف «ءادهشلا» تالئاع اما

 نم ءارشلا قحيو .ةينغلا ءابحالا ىف اهباحضصا

 مه مظنلاب نيعفتنملا رثكا نا ىلع .ىربكلا نزاخملا
 نيومت تاي نوطغي نأ 4

 بحاصف .تاقاطي ليباقم .

 .رهشلا يف دحاولا صخشلل .امحل

 | لاملاف .ناموت يفلأب اهنورتشي (نياتنالاب) يكسيولا | غابصلا ناك اذإ رفاظالل كنرف افلأ و .ليمجتلل , (كنرف | ةجاجر ىتح .ةعفترم راعسأب ناو :نوؤاشيامءاربش ( ' وح .ناموق فالا 0 ىلع نورداق :نييناربألا .ءادنغا .نم نوظوظحملا

 ا «شيشخيلا» الولو .رجفلا ىتح ىفسسوملا

 نجسلا يف هفويضو دومحم ناك 1

 اذهف .ةتكنلا ةباقرلل عضخمي ال ام مها نا ىل
 انل ظفحا :يهلأ ايم : ىلب ام رادج مال
 يدهم اي» رخآ قلعيو ..يدهملا يتأي ىتح ينيمخ '

 ١ ورام مامر عل ك4

 ال يهو ,8 ةداملا امنإو .ةيسامولبدلا
 هبكلا هتنلعا ام اذه .ةيسامولبدلا ةناصحلا هحنمت
 يعم :ةيمسروؤب

 | وعديف .ةروثلا ظ
 ْ - اع اوصقريل .نيسنجلا نم ًاسانا لفحلا ىلا ؟

 | تاقالعلا لوح انييف ةيقافتا نم ”

 | مال ةداملا تناك اذإ :ةرازولا مسساب قطانلا بسح
 | وا نيينقتلا وا نييرادالا صاخشالا نا ظحلت

 | ًاعيت ةيساموليدلا ةناصحلا مهلمشت تامدخلا

 ةرقفلا ."/ ةداملا ناف ءاهب نوموقي يتلا لاعفالل
 ١ نم ىلع قبظنت ال تاءارجالا هذه نا حضوت .ةيناثلا
 يه هذهو .ةمئاد ةماقا فيضملا دلبلا يف نوميقي

 ١ مدخلاو .ةثغبلا ىف نورخآلا ءاضغالا

 تناك نم وا .فدضملا دلملا ىلا نومتنملا ن نوصاحلا

 نوعتمتي ال مهنا ء.صنلا حضوي .هيف ةمئاد مهتماقا

 / يتلا دودحلا نمض الا تاناصحلاو تازايتمالاب
 .«ةفيضملا ةلودلا مهل اهحنمت

 قبطي نا فيضملا دلبلل نا .صنلا فيضي»
 نوناقلا
 .«اهتفيظوب ةثعبلا مايق ةحلم ةقيرطب

 ميقي هيسرود هيكلا ريشت امك .يجدروغ ديسلا
 يذلا ةمدخلا رفس زاوج اما .اسنرف يف ةمئاد ةماقا
 ١ ةموكحلا هايإ هتطعا يداع رفس زاوج وهف .هكلمي

 لعجي امو .ىساموليدلا كبشلا ىلا تمي الو .ةيناربالا
 هنا ىلع ةيناريالا ةموكحلا همدقت نا .ةيمسر ةفص هل
 .ةرافسلا ف نيدنقتلا وا نيدرادالا ءاضعالا نم ءزج
 نم .ةيناثلا ةرقفلا ةنناثلا ةداملا هرربت ذئدنعو
 .الا/ ةداملا ىلا يتيالو ريشي امك ال انييف ةيقافتا

 ١ ةملا/ را

 ١ةملال بآ © 55١ ددغلا  ةيبرعلا ةعيلطلا

 | لقرعي ال وحن ىلع .ءالؤه ىلع يئاضقلا
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 ا 0 ا ا

 ٠ عضولا يدرت نش ص 82 ةساسلا _---

 كرما هيدرعلا ةيجاتنالا لكابهلا ريوطتبالا زوكيال ةيعبتلا قوط رمكي
 دكة . دل 000

 فقيطتللا خب هيفا ملس يضاملا ةويسلالا ؛ ْق
 ةيمسر ةلاسر .برغملا ةيجراخ ريزرو يلاليفلا

 قوسلا يف نيلوؤسملا ىلا هتموكح نم |
 يف هدالب ةبغر نع اهيف ًانلعم .ةكرتشملا ةيبوروآلا
 ةعومجملا دذه ىلا مامضنالا

 عاسمو تالواحمل ًاجيوتت بلطلا اذه يتأبو
 تناكو . تاونس ثالث ذنم ةيبرغملا ةموكحلا اهتلذب
 مظعم لامعا لودجح ىف ةرادصلا ةبترم لتحت
 ةيبرغملا ةموكحلا نم نينلوؤسم نيب تاءاقللا

 ةجرد ىلا .ةينعملا ةيبوروالا نادلبلا تاموكحو
 حاحلا اذامل : هسفن ضرفب لؤاستلا اهيف حبصا

 امو .,ةعومجملا هذه ىلا مامضنالل ةيبرغملا ةموكحلا

 ةنلدقتسملا هتاريثاتو .فقوملا اذه لثم تالالد يه

 ؟ كرتشملا يبرعلا لمعلا دديعص ىلع

 فصتنم ددم يبرغملا داصتقالا ومنل عسدتملا

 هعجارتو هروهدت ىدم ظحلب تانيعيسلا

 وا تاعوفدملا نازيم زجع كلذ يف ءاوس .نيرمتسملا
 عجربو .ح معلا . ,ةلاطنلا تأل'دعم هل يراجتلا نازسملا

 اهعبتت يتلا ةيداصتقالا :ةسايسلا ىلا ببسلا
 داصتقالا» ىلع اساسا زكرتو .ةفلتخملا تاموكحلا
 يلحملا ضاخلا عاطقلا ىلع ًاساسا دمتعملا ,رحلا
 ال ينلا تاليهستلاو ايازملا ةفاك هحنم عم. يبنجالاو

 ةفاك هئاطعا عم ٠ .ماعلا عاطقلا امهب عكمتب

 ىلا لاملا سآرو حابرالا ليوحتل ةيفاكلا تانامضلا
 يف ةديدجلا تاليدعتلل اقفو كلذو .دالبلا جراخ

 رمثتسملا قحب ةيضاقلا .يبنجالا رامثتسالا نيناوق
 سمخ دعب :جراخلل يساسالا لام لا سأر ليوحت يف
 .ةقيسم ةقفاوم ىلع لوصحلا طارتشا نودو تاوئس

 ىلا ىدأ عضولا اذه . ١5107 نوناق يف لاحلا ناك امك

 تاعاطقلا باسحل ةيعلسلا تاعاطقلا ومن روهدت

 مل اذهلو (تاراقعلاو ةحايسلاك) حبرلا ةعيرسلا
 ناك نيح يف /5 نم رثكا ةعانصلا عاطق ومن زواجتي
 ./94 )١19817/1١985( ةيبسمخلا ةطخلا ف فدهلا

 يف ةصاخ .ةعارزلا عاطق روهدت نع كبهان اذه

 ترمتساو دالبلا اهتدهش يتلا فافجلا ةجوم ءوض
 يضارالا لكات ىلا ىدا امم .تاونس سمخ نم رثكا
 ديازرتو ةيعارزلا ةيجاتنالا صقانت مث نمو . ةيعارزلا

 .( حمقلا ةصاخ) اريدك ا ديازت ةيئاذغلا تادراولا
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 قبقحت يف .ةسايسلا هذه لشف نم مغرلا ىلعو

 يضملا ىلع ةيلاحلا ةموكحلا دعت .ةوجرملا فادهالا
 ةراجتلل ايازملاو تالبهستلا ءاطعا قيدرط ُْق ًاَمدق

 «ةدارب دمحم ةيلاملا سزو ىهدكا ام وهو .ةبجراحلا

 ةيسيئرلا ريبادتلا' داميسا امع نلغاامدنع

 رابشآف ..ةدندحلا ةيلكتهلا تاحالصألا تاء ارجاو

 .راعسالا قالطاو ةبجراخلا ةراجتلا ةيرح قالظا ىلا

 ديشرتل جمانرب ةرورض عم .صاخلا عاطقلا ةيرحو
 عاطقلا ىلا اهليوحتو ماعلا عاطقلا تاكرش

 .«صاخلا

 ..برغملا تار 0

 نافسوفلا لخ ىلطلا ضافخنا
 ىداصتقالا فقوملا تاب وعص نم دازامم

 ةصاخ ةدملاعلا تافسوفلا قوس عاضوا .ينخادلا
 دذهل ًاجاتنا ملاعلا نادلب ريكا ثلاث دعي برغملا ناو
 داسكلل ةحيتنو (نط نودلم ١ يلاوح جشتمد) .ةداملا
 هذه ىلع بلطلا ضفخنا دقف . لكك قوبسلا يف ىملاعلا
 تصقن انه نمو يلاتلاب راعسالا تروش دنو ٠ .ةداملا

 ماع نغ 000 يلاوحي تافسوفلا نم هنارداص ةمدق

 اهردق ةيلامحا ةمدقب نط نودلم 14 تغلب)إ 5
 ىلع تارداصلا هذه عزوتتو . .(رالود نويلم 65
 نم نقغا ىلع لصحت ىنلا ةنيرغلا ايورؤوا نادلب
 اكريماو ةبقرشلا ابوروا نم لكل 17 لياقم ؛ني ذلتلا

 .ةينيتاللا
 عافدلا تاقفن ديازت نايسحلاب انذخا ام !ذاف

 ىلع .ءابعالا ديازت نم كلذ هينعي امو .حيلسنلاو
 ام ذنم ءارحصلا برح رارمتسال ةجيتن كلدو .ةلودلا

 ةمزالا لقث ىدم انل حضتا .تاونس ريشع نم براقت

 روهدت نا يعيبطلا نم ناكو ةيبرغملا ةكلمملا لاق

 اييرقت / 7 نم لقا ىلا يلامحالا ىلحملا جتانلا ومن
 ىلا ةيجراخلا ةينوبدملا تديازتو . 1986 ماع ىتح

 هنود ةلودح داعاددق برغا نا رعذلاو ريدحلاو
 قافتالا اهرخآ ناكف .ةرم نم رثكا تاندنامتلا ذنم
 ةهلودح ةداعاب يضاقلاو . ١5/85 ةباهن ىف دقع يذلا

 ةرتفلا نع ةقحتسملا غلابملا يه) رالود رايلم 57

 ددست نا ىلع ١1988( هينوي ىتح ١9/41 راذا نم
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 عبرا اهردق حامتس ةرئف عم ؛.تاونس رشع لالخ

 وفتا  اهتاذ ةرتفلا لالخ  برغملا ناكو .تاودس

 (ندنل يدان ردع) ةيراجتلا هنويد ةلودح ةداعا ىلع

 .رالود رايلم ١ ,,8 يلاوحب ردقنو
 ةعومحملا: ىتسست ةنحل تلكشت كلذلو

 ىدحا مضتو يل ودلا كنبلا اهيسارب ةيراشتسالا

 حنمت ثيحي ,ةسسؤم ةرشع ,سمخو ةلود ةرسنع

 وا .ةيئانث تايقافتا لالخ نم برغملل اضورق

 ةفاك .ستك نع بقارت نا ىلع .فارطالا ةددعتم

 ىارلا ءادباو .ةعبتملا ةيداصتقالا تابساسسلا

 1 .هةحبصنلاو

 زدسالا طوبلا سن نحت
 ةقباسلا عاضوالا نسحت ىلا تاءاصحالا ريشتو

 ومن لدعم عفترا دقف الوقعم انسحت يضاملا ماعلا يف
 زجعلا طيهو .,5 ىلا يلامجالا ىلحملا جتانلا

 ىلا *١98 ماع رالود نودلم ٠:8 : . ١ نم ىراجتلا
 عجربو .19585 ماع طقف نويلم ل ىلاوح

 قوسلا اهدهشت يتلا عاضوالا فا كلذ ٍِق بيبسلا

 (حمقلاو طفنلا راعسا طوبه ةصاخ) لكك ةيلودلا
 تادراوف .اريبك ًاطوبه تادراولا ةميق طوبه يلاتلابو
 ىلا ىبرغم مهرد نودلم 8١١ , ٠١ نم تطبه ةقاطلا

 5٠/ ضيفخت ةبسنب يار طقف نويلم 64
 برغملا نا رابتعالا نيعب انذخا اذاف .(ابيرقت
 ةقاطلا نم هتاجايتحا نم /85 يلاوح دروتسب

 طوبهل ةجيتن ثدح يذلا رفولا ةيمها انل تدضتا
 .ةيملاعلا قوسلا ف راعسالا

 ١ تاتؤزقتلاو ةرزغالا

 .(فيس) نع :

 ف حرر سارا ح35

 قوسلا ىف حمقلا راعيسا تطيه ىرخا ةهج نمو

 ١/ ىلا يلاحلا تقولا يف نطلا رعس لصوف ةيلودلا
 ةيئاذغلا تادراولا ضافخنا انه نمو . .(طقف ارالود

 يأ) ًانويلم ؛ 10 ىلا مهرد نويلم 5 ”١٠١ نم

 ..اييرقت 1“ ةيسنب

 اهنازيم زجع صقانتي ناو ١١/( يلاوحب) ةيبرغملا
 ةيبلسلا راثآلا لفغن الأ ىميدي نكلو يىراجتلا

 ةتحباموا ةفاطلا ةصاح قوق رافيسنإلا تاروهدتل

 لصحت يتلا تانوعملا ضدفخت لامتنحا نم كلذ

 امو .ةهج نم ةيطفنلا ةيبرعلا نادلبلا نم اهيلع
 نادلبلا ْق ةرجاهملا ةديرغملا ةلامعلا هل ضرعتت

 ةصاخ) ىرخا ةهج نم تابوعص نم ةيبوروالا
 يف رالود رابلم ١ .5 ىلاوحي مهاست ةلامعلا هذه ناو
 .(يبرغملا تاعوفدملا نازيم

 ريغ عاضوالا دزه ءازا ىمييطلا نم ناك كلذل

 نم جرخم نع ثحبلا ةموكحلا لواحت نا ةرقتسملا

 ةسوروالا قونسلا تئناكف :دده ةيداصتقالا اهتمزأ

 اهل يسيئرلا
 دق تناك نيفرطلا نيب تاقالعلا نا ركذلاب ريدجو

 ةيراجتلا ةدقافتالا ىلع عقو نناح 58-1 ماع تأ دن

 : ىلع عيقوتلا ١91/5 خحاع اهالت مّن .اهنبب

 ةيعارزلا تارداصلا دارت ىلا ئدا امم .:نواعتلا

 يراجت ضئافب اهعتمتو لب ,قوسلا لودل ةيبرغملا
 ءاهتنا برفق عم .ضنافلا اذه نكلو .ذرنفلا دده لدلك

 لوحتب أدب .( ١198١ ماع ذنم ىأ) ةيقافتالا دذه

 دعي ةصاخو .ايوثنس عفتريب زجع ىلا ًايجيردت

 ظ يبرغملا ل ازدملا ١
 يبرغم ةمهود اويالاب د

 اباععم, 11:لاناإل 1987

 نايوق ناسفانم امهو .لاغتربلاو اينابسا مامضنا
 ال ايازمب امهعتمتو ,قوسلا ىلا ةيعارزلا تارداصلل
 ةقفاوم نم مغرلا ىلع كلذو .برغملا اهيلع لصحت
 تاجتنملا حنم رارمتسا ىلع ةيبوروالا نادلبلا
 ةرودنبلاو تابيضمحلا ةصاخ) ةبييرغملا ةيعارزلا

 .قونسلا ىلا برغملا افرويطم يتلا (بنعلاو
 .ةينابسالا تاجتئملل ةحونمملا اهسفن تاليهستلا
 الا )+1١99 -١946(. ةيلاقتنالا ةلحرملا لالخ كلذو
 ايازملا ةفاكب عتمتلا ىف بغرت ةيبرغملا ةموكحلا نا
 ىلا لماك كيرشك مضنت نا ىف بغرت انه نمو .ىرخالا

 .قوسلا

 بيرقتلاو نيدحنلا ند
 لمعلا ىلع كلذ ريثآت نع لؤاستلا نم انه ديالو

 ةموكحلا نا الوا ظحالن انه ؟ كرتشملا يبرعلا
 قوسلا ءاشنا ةيقافتا ىلا حضنت مل ةيبرغملا
 تسسدل لب :14514 ماع ترقا يتلا :ةكرتشملا ةيبرعلا
 .ةيبنرعلا ةيداصتقالا ددحولا ةدقافتا نادلد نمض

 رييست ةيقافتا» ىلع عقوت مل يهف ىرخا ةهج نمو
 ماع ةأشنملا ؛ةيبرعلا راطقالا نيب يراجتلا لدابتلا
 ةموكحلا نا دكؤي ام وهو .نآلا ىتح ا

 دوهجب ةينعم .مايالا نم موي يف .نكت مل ةيبرغملا
 .(ردن ام يف الا) كرتشملا يبرعلا لمعلا

 فق تادقافتالا هذه لشفت لماكلا انميلست : عمو
- 
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 ميعدت ةصاخ .اهنم ةوجحرملا فادهالا قيدقحت

 لماكتلا يلاتلابو .يبرعلا يداصتقالا نواعتلا
 زوجي ال تاحاجن ققحت اهنا الا .يداصتقالا

 يف ةدئاسلا عاظوالاو فورظلا ءوض يف اهب ةناهتسالا
 اهلك ةيبرعلا ةقطنملا
 ىلا عجري لشفلا اذه نم اءرج ناف ىرحا ةهج نمو
 عم طابترالا قيمعت ةرورض لوح ةيؤرلا ةدايس
 ديحولا قيرطلا اهنال ؛«ساسالاب ةيبرغلا» نادلبلا
 ىداصتقالا لماكتلا اما .ةيمنتلاو ثتيدحتلا ىلا

 ..ةفلختم» نادلبل ًاعمجت هنوك ودعي ال وهف .يبرعلا
 ثيدحتلا. يموهفم نيب طلخلا نم ةعبان ةيؤرلا هذه
 ,«ةثادحلا, ةدضق ىلا نورظنب ءالؤهف .بيرغتلاو

 ىنعم الف يلاتلابو ,مهتاعمتجم ,ةنبرغ» اهرابتعاب
 :ةيمرغ ةمنكل

 قوسلا ىلا هامضنالل يبرغملا بلطلا نا ىلع

 دجت فوس يلاتلابو .لشفلاب ىظحي نا عقومي
 ىلا ةسسام ةجاح ىف اهسفن ةيبرغملا ةموكحلا
 اهتارداصب قلعتي ام ةصاخ .ةيبرعلا قاوسالا
 نع كيهان اذه .(تاورضخلاو ةهكافلا نم) ةيعارزلا
 نادلبلا نم اهتاجتنمو ةقاطلا داريتسال اهتجاح
 .ةبطقنلا ةييرعلا

 ةدغب دوهجلا فثكت نا ى مءدحألا نم ناك انه نمو

 .«ةترتع نم كرتشملا ىبرعلا لمعلا ةلاقا ىلع لمعلا

 لكايهلا ريوطت ربع كلذو .دوهجلا ةفاكب هميعدتو
 ةيجاتنالا اهتقاط ةدايز ىلع لمعلا يف ةبغر ةيجاتنالا
 ةقلح رسك ربع الا ىتاتي نل وهو .اهعيونتو

 .سكعلا ال .ةيسوروالا زادلنلل ؛:ةيعبتلا

 يلابجلا حاتفلادبع

 528. 54007 تأ 50 ددعلا -ةنسرغلا ةعيلطلا
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 ةديدح رفح نختت يفتت زواعنلا سلجم

 ناوا نآ ل
 ١ ةدهؤملا ةيفسعلا هليشلا

 اا 7 ا

 يجيلخلا نواعتلا سلجم ةبرجت دعت
 اننطو ف ةزرابلا ةيميلقالا براجتلا ىدخا
 الا ؛ايبسن اهدهع ةثادح نم مغرلاب .يبرعلا

 .اهنيب يداصتقالا لمعلا ديحوت تاوطخي ريست اهنا
 رخاإلا يرازولا عامتجالا ةنىمشها ينآت انه نمو

 .«سلجملا لود يف داصتقالاو ةيلاملا ءارزول»

 :ةدجيلخلا ةلمعلا ديحوت» ةلأاسم تلتحا دقل
 .لامعالا لودج ىلع تحرط يتلا تاعوضوملا سار

 فارطالا نم ةدياؤزتملا ةنغرلا ءوض يف ةصاخ

 لود نيب يراجتلا لدايتلا ليهست يف ةفلتخملا
 يف ةبغرلا ىلا ةفاضالاب .ضعبلا اهضعبو سلجملا
 ةيدقنلاو ةيلاملا تاسايسلاو تاوطخلا قيسنت

 نم 7١ ةداملا نم اقالطنا ءاضعالا لودلل ةيفرصملاو

 ىتلا :نواعتلا لودل ةدحوملا ةيداصتقالا ةيقافتالا

 اهتاسايس قيسنتب ءاضعالا موقي نا» ىلع صنت
 نيب نواعتلا ةدايزو .ةيفرصملاو ةيدقنلاو ةيلاملا
 لمعلا كلذ يف امب .ةيزكرملا كونبلاو دقنلا تاسسؤم
 لماكتلل ةممتم نوكتل .ةلمعلا ديحوت ىلع

 اة نأ 03 هبا - ةنيرغلا ةفيللعلا_ ؟

 الط ل 1-1 ا ا

معل نيب طانشرالا كف بلطتي ةلمعلا ديدوت
 ,ةيسنحالاو ةيحدلخلا تال

 1 ا ا لا © ا

 م. «#

 ةقطنملا يف لاومالا سوؤرو دقنلا قاوسا نيد قيسنلاو
 .«اهفدب امدق دوشنملا يداصتقالا

 ةيساسا ةجيتنك ةلمعلا ديحوت يف ةبغرلا يناتو

 نادلبلل ةيدقنلا اهتدعبت نم لودلا كلت هبناعت امل

 ةيجيلخلا تالمعلا نا فورعملا نمف .ةيدنحالا

 .رالودلا ساسا ىلع موقت .1917 ماع ىتح تلظ
 :ةيلودلا دقنلا قاوسا ٍِق ثدح امل ةحيشنو - نكلو

 نوتيري» ةيقافتا نع يكريمالا ينختلا ةصاحو

 تالمعلا ةفاك ميوقت نم كلذ هينعي ام عم .زدوو
 ماظن» ريدغت ةرورصض نادلبلا كلت تأر دقف  ىرخالا

 ءانثتساب هنا دجن انه نمو ..اهب يبنجالا فرصلا
 (يكريمالا رالودلاب ةرشابم طبترملا) ينامعلا لايرلا
 اف :(تالمعلا نم ةلسب موعملا) يتدوكلا رانيدلاو

 بحسلا قوقح., مدختست ىرخالا نادلبلا

 يحيجرتلا نزولا غلبي) اهتلمع ميوقت يف ؛ةصاخلا
 ةطمدارلا لظت يلاتلابو (4 7 ةدحولا هذه يف رالودلل

 .اضيا رالودلاو تالمعلا هذه نيب ةيوق

 جيلخلا نادلب رثاتت نا يعيبطلا نم ناك كلذلو

 فرص» راسا ُِق تاروطت وا تاريدغت يأب يبرعلا

 رالودلا ةميق روهدت ناف رخا ىنعمبو ..«رالودلا

 :اهسفن نادلبلا هذه تاداربا ىف ًاضاقخنا ينعي

 ذنم ثدحي ام اذهو) اهل ةيئارشلا ةميقلا روهدتو
 ةبسن تغليب ذإ :نآلا ىتح ١9/5 ماعل ريخالا عبرلا
 . (ةرتفلا كلت لالح خه يلاوح رالودلا ضافخنا

 تارامثتسالا حلخعم ناف قىرحا ةهج نم

 يف اساسا زكرتت نواعتلا سلجم نادلبل ةيجراخلا

 راعبسا روهدت ناف انه نمو «ةيرالودلا ةيعوالا»
 ىلا يدؤي .ةيلودلا قاوسالا يف رالودلا ىلع ةدئافلا

 كلذ ىلا انفضا اذإو .رامثتسالا تادئاغع ضافخنا
 ضافخناو خاحلا طغنلا عطس راعسا ْق روهدتلا

 نوبلب ١58 يلاوح ١9/8١ ماع تناك) هنم اهتاداريا
 ىدم انل حضتا ,انلاح نودلي ا/ه ىلا تلصوو رالود

 وه ام ىلع .ًايلاح دئاسلا عضولا رارمتسا ةروطخ

 ,طابترالا كف» يف ريكفتلا نم دبال ناك يلانلاب و .هيلع
 تالمعلابو امومع ةيلودلا ةيدقنلا قوسلاب
 ريكفتلا ناك انه نمو .صوصخلا هجو ىلع ةيبنجالا
 عفد يف مهاستل ؛ةدحوم ةكرتشم ةلمع» ءاشنا يف

 .مامالا ىلا نواعتلاو يداصتقالا لماكتلا ةلجع

 ةطاسنلاو ةلوهسلان تسنل ةنيلمعلا دذه نكلو

 ةروصب ةدقعم ةيلمع يهف .ضعمبلا اهعقوتي ينلا
 تاسايسلا عاضخا  ةياهنلا يف - ينعت ثيح .ةرييك
 فرصلا راعسا لاجم يف :ةدح ىلع ةلود لكل ةيلخادلا

 هينعي ام عم :ةينطو قوف» .ةطلسو ةكيه ةباقر ىلا
 ةركف نم ليلقتلا وا .نع يضاغتلا ةرورض نم كلذ
 ىتاتي نل اذهو .ةدحاولا ةلودلل ةيرطقلا ةدايسلا

 يف ةيغارلا ةيسسايسلا ةدارالا رفاوتت امدنع الا
 ىدم يا ىلا لؤاستلا حبصي انهو .كلذ قيقحت
 ؟ فدقهلا اذه قبقحت نادلبلا هذهل نكمد

 بلطتي ةلمعلا ديحوت ناف رخآ ديعص ىلعو
 ةنجيتلحلا تالمعلا نيد ىلاحلا طانترالا كف ةرورض

 تدئاث لكده نيوكتو :ىرخالا ةيينجالا تالمعلاو
 يراجتلا لدابتلا ليهست فدهب فرصلا راعسا نم
 فرصلا راعسا ىف تابلقتلا شماوه قييضت يأ)
 راعسا ىلع أرطت يتلا تارييغتلا ةعباتمو تالمعلل
 هلك كلذو .(ام ةلمعل ررقت يتلا ةيساسالا لداعتلا
 دقنلا قاوسا نيب قيسنتلا ساسالاب بلطتي
 نىلطتي امك :ةقطنملا ِق ةلماقلا لاومالا سوؤرو

 ةيداصتقالا ةدعاقلا عيونتق مهالا وهو اضينا

 يذلا طفنلا نع ًاديعي) نواعتلا سلجم نادلبل
 . (اهتارداص ةميق نم 10 نم رثكا لثمي

 اباضقلا هذه نا ىلا ةراشالا انب ردجت اريخآو
 ذخات مل اذا ,ةيقيقح ةيلاعف نود ىقبت .اهريغو

 يف ةصاخ .«يبرعلا يدقنلا نواعتلا» رابتعالا نيعب
 ةدداصتقالا تايبدالا ف هيلع فراعتم وه ام ءوض
 مجح ةلآض لثم) ةيلمعو ةينف تابوعص نم
 .(خلا ..هعونت مدعو ؛قوسلا

 يجيلخلا نواعتلا سلجم نادلبل ناوالا نا لهف
 لظب الف .كرتشملا يبرعلا لمعلا لوح اهتيؤور رييغتل

 لمعلا يف رمتست الو .طقف نادلب ةتس ىلع ارصاق

 ةيلمع لافغا يلاتلابو .يبرعلا اهطيحم نع لزعمب
 لار ام رمالا نا ما ءلكك يبرعلا يداصتقالا لماكتلا

 !!؟ ليقتسملا يف ةديدج ىرخا سورد ىلا جاتحي

 يىداصتقالا مسقلا

 ق6 - ]51 نم سريرا ل5111 -



 ةندرالا ةلامعلا
 لمعلا ةرازو ريراقت ريشت

 نيدفاولا لامعلا ددع نا ىلا ةيندرالا
 ١5/0 ماع فلأ ١47 نم ضفخنا دق
 رعب كلذو :افلأ ١١ وكن ىلا
 ةموكحلا اهتذختنا ىنلا تاءارجالا

 ةلكشم ىلع ءاضقلا ةيغب ةيندرالا
 دقو نييندرالا لامعلا نيب ةلاطبلا
 تاونسلا ىف ةظوحلم ةدايز تدادزا
 ةموكحلا تماق دقف .ةيضاملا
 لامعلل لمعلاو ةماقألا ميجحتب

 مهئاطعا مدع قيرط نع نيدفاولا
 انه نمو)ز رفسللا حب راصت

 نم حيراصتلا هذه تضفخنا دقف

 ىلا ١19484. ماع +648
 ىف تلصوو ١986 ماع ٠ ا.

 40,486 ىلا ١985 ماع ةباهن
 نا ركذلاب ريدجلا نمو .(احيرصنت
 علبب ةيندرالا ةلماعلا ى وقلا مجح

 افلأ 4", ١ مهدم ؛:لماع فلآ 5

 ا ىتح لفع نودب

 ةلتحملا | يفا رالاب ةلامعلاو..
 ةرازو نع رداص رييرقت ركذ

 نا ندرالا يف ةلئحملا يضارالا نوؤس
 يضارالا ْق نيلماعلا عومفحشس

 لماغ فلأ ١5١ غلب ةلتحملا ةيبرعلا
 يف لماع فلأ 3١ وةيبرغلا ةفضلا يف
 غلبم ةدايز ةيسنب كلذو .ةزغ عاطق
 امك ١14/86,  ا/١٠ ةرتفلا لالخ 4غ

 نيطسلف لخاد ةلامعلا تغلب
 مهنم .لماع فلا 44 ىلاوح ةلتحملا
 .ةزغو ةددرغلا ةفضلا نم ًافلأ ع

 ةلامعلا هذه نا فورعملا نمو

 ال يتلا تاعاطقلا يف ًاساسا زكرتت
 .دوهبلا نونطوتسملا اهيلع لبقب
 ةينتحتلا ةينبلا تاعاطق ف ةصاخ

 تاعاطقلا وا (ءاشنالاو ءاندلا)

 ولا

 سيوسلا ةا ةادق نادئاغ

 ةانق ةثيه تاءاصحا ريسشت

 تادئاع نا ىلا ةبرصملا سيوسلا
 7/٠١١ ةريسنب تعفترا دق ةانقلا
 تغلب دقف ؛قياسلا ماعلا نع ًابيرقت

 ماع لالخ رالود رايلم ١١ يلاوح
1-156 . 
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 تادئاغ دايدزا نا ركذلاب ريدجو

 يذلا تقولا يف يتأي .ةانقلا
 يتلا نفسلا دادعا هيف تصقانت

 يلاتلابو .اريبك اصقن اهتربع
 موسر عفر ىلا اساسا عجرت ةدايزلاف
 امك ./ 5," ةدئسند تةانقلا يف رويعلا

 راعسا ليدعت ىلا اضبيا عجرت
 يتلا تالمعلا ةلس يف ٌوفاكتلا

 ىلع موسرلا ةميق ديدحتل .مدختست
 -: كلذو .«:ةصاخ بحس قوقح» وحن
 رالودلا سمافخنإل

 95 انبللا  يرصملا

 عم ةيرصملا ةموكحلا تعفو
 ةقفص لوا .ةينانبللا ةموكحلا

 داريتسا) يكريما رالود نويلم ريشع
 رالود نويلم ه5 عقاويو (ريدصتو
 ةقفصلا ىه هذهو . نييناجلا نم لكل

 ةموكحلا اهدقعت ىتلا ةثلاثلا

 .يبرع دلب عم 19/1 ماع ف ةيرصملا
 هذه دمتعتو :ندرالاو نادوسلا دعب

 نود ىعمطسلا لدادتلا ىلع ةقفصلا

 علسلا عتمتت ذإ .ةيدقن غلابم عفد
 تاءافعالاب ةقفصلا لخاد ةلدادتملا
 .ةدئاسلا ةيددرضلا

 ريدصت ىلع ةقفصلا صنتو

 ةيرصضم ةيدعانصو ةيعارز تاحجتنم

 لمشت) رالود نويلم ه,ه غلبمب
 لوفلاو ةحزاطلا رضخلاو هكاوفلا

 لصبلاو سطاطبلاو ينادوسلا
 تاجتنم ًاضيا لمشت امك .(موثلاو
 ُّق 1 .ةزهاح سيئالمو ةينطق

 .ةيئاشنالا لامعالل ؛جاجز و ضيبا
 نم ءادتبا لماك ماع ةقفصلا ةدمو

 0 ا

 اسسدرق لاي رئازجلا تحبصا
 علب دقف .يعيبطلا زاغلاب لوالا

 يلامجا نم ١ , ؛ يلاوح اهبيصن
 لالخإ زاغلا نم ةيسنرفلا تادراولا
 ماع نم. ىقألا ةكسسلا نوهسشألا
 ه٠,ه نم برقد ام يأ :(١؟81/

 قالا

 نوسيؤر ناوه
 ١ ج دريماك, ةعماجح َِق ةيميداكالا طايسوالا لفتجت .مابالا د ذه ُِق

 ةريهشلا ةيزيلجنالا ةيداصتقالا ليحر ىلع ةعبارلا ىركذلاب لب

 نييداصتقالا مها نم ةدحاو قحب دعت يتلا :.«نوسنبور ناوج» .
 .قالطالا ىلع مهمشا نكت مل نا .يىلاحلا رصعلا مهدهش نيذلا

 تافلؤملا نم ديدعلا اهئايخ لالخ ةيداصتقالا ةيتكملل تمدق دقو

 تراد يتلا تاراوحلاو تاشاقنلا كلت ةصاخ .دداحلا ةنملعلا تاماهسالاو

 .اقييسوربت» يلاطيالا يرقدعلاو رديك دروللا لاثما اهيرصاعم نيبو اهنيب

 ةيملعلا اهتادح ةروريس ْف اماه ارود اوبعل نمم مهريغو ٠ «كالك ليشيم» و

 .ةيلمعلاو

 يتلا ةيداصتقالا ةنمزالا ىلا راشا نم لوا تناك اهنا ىلا ةراشالا ردجت
 كلذو ..داصتقالا ملع ِق ةمزا» اهرادتعاب ابلاح يىبامسأرلا ماظنلا اهي رمد

 11 ماع ةداهن ْق ةنداصتقالا تارمتؤملا دحا ُْق هتمدق ثحد لالخ

 رابتعا نم اقالطنا كلذو ..ةيداصتقالا ةيرظنلا يف ةيناثلا ةمزالا» هناونع
 مل ذا ىلوالا داصتقالا ملع ةمزا تناك ,ريبكلا داسكلاو تانيثالثلا ةمزا

 .عقاولا عم لماعتلا :ةيسساساألا ةنداصتقالا ةنرظحلا تادضرف عطتست

 عضوم اهعضوو .ةيزنيكلا» راكفالا روهظل ةصرفلا تحاتا يىلاتلابو

 راكفألا ل 2 يذلا ةيلاحلا 0 يهف ةيناثلا ةقرالا ١ امإ 3 وردكم

 .هجالعو ب تايتنك خف

 تاياتك يف ةماه ةناكم نيد :فلختملا ملاعلل ناكو

 فلختلا, اهباتك صوصخلا هجو ىلع ركذن انهو .«نوستبور ناوج»
 ةيرهوجلا بابسالا نع بيقدتلا ةثحابلا لواحت هيفو .«ةيمدتلاو
 كلذو .نآلا ىتح نادلدلا دذش ُِق ,ةيمنتلاب ةئلمع لشف ءارو ةيقيقحلاو

 قو ..يملاعنلا ةيمنثلا نالعا» ىلع نرق عبر نم رثكا نوره نم مغرلا ىلع
 ق ةيلامتسارلا نادلبلا هبعلت يذلا رؤودلا ةيمها ىلع تدكا ددصلا اذه

 .ةيداصتقالا ةنوعملا تايلا اهما دختسا قيرط نع .عاضوالا هذه رارمتسا
 اهلكو .كلذ ىلا امو .حلستلا تاقفن ديازتو .ةعيباتلا عينصتلا تايلمع وا
 رارمتساو .نادلبلا هذه يف يلامسأرلا مكارنلا عزن رارمتسا ىلا يدؤت لماوع

 ددصلا اذه يفو .ءقواكتملا ريغ تاورثلا عيزوتو لدايشتلا تالدعم روهدت

 ١ .ةصاخلا ةيلحادلا لماوعلاو فورظلل حبحصلا مهغلا قيرط نع

 الو .«:لدبق نم ندوجوم :٠ ت دماح تادقتعمب و «درهاج تافصو» نم اقالطنا

 .هدح ىلع ةلود لكل ةصضاخحلا فورظلا رايتعالا ناعب ذحات

 ثخدلا حفر ماهلتسا 51 .تاذلاب ةنوآلا هدذضص ٍِق :نحف انحوحا امف

 تاقوعملا ةفرعم ىلع لمعلا ةيغب .ةلحارلا دنع ةسملعلا ةساردلاو

 ثودح قوعت تلاز ام يتلا ,يبرعلا اننطو يف ةنماكلا ةيلخادلا لماوعلاو
 .اهب ةلماشلا ةيمنتلا ةيلمع

 حاتفلا دبع

 يف يتأيو .زاغ بعكم رتم رايلم
 ىتايفوسلا داحتالا ةيناثلا ةيترملا
 يأ) يلامجالا نم 7/737 , يلاوحب

 .1 بعكم ركف .(بعكم رتم رايلم ؛ 5, ؟

 1511/:نإ 7 30 دوعللا- ةيبرعلا ةعيلطلا

َ 

2 
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 زواجتت ملف لامشلا رحب راغ اما
 نم رثكا هنم ةيسنرفلا تارداصلا

 رايلم ؟9,5 يلاوح) طقف

 :نفيك
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 لا
 2711 | ص 0 4 ١
 ٌ 2 | ا

 لكش دق ؛هييمود» يملاعلا نانفلا ناك اذإ
 يملاعلا ريتاكيراكلا نف خيرات ْف امهم افطعنم | مكلف
 نا ىتح .هنف نيملعملا نم دحاو هنأي فنصو | "17 |
 تناك: تيقعا ىدلا ةيريتاكيراكلا .لاصعألا :ةنملاغ
 :رخاسلا دقنلا ىف هبولسا ةاذاحمب ريست نال ىعست

 هيك يذلا علها ام هوي كرو مل للعلا ىجان ناف
 يف هسفن يسنو .قالخالا يف اسورد هموسر نم لعجيل
 نا هسفنل ىفتكاو :هعمتجم ءاطخا نم مكهتملا دقانلا

 ا
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 0 و 5 5 : ١ 0 : تدع
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 ل
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 ملا
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 .انب قثاو هنال .هرهظ انل رادا ريغص لفط يف رودي
 نيمالا سراحلاك لظو .هنوخن نل انناب قئاوو
 نم ريثكب همامأ و هلوح يرجي ام لك بقاري نا لواحب
 ةيراركت ةمزالك :هفلخ همقك دقع دقو :ردصلاو ملالا
 ءانبا نم ريثكلا ىلا كلذب اريشم .ابيرقت هلامعا لك يف

 ىلع ةروثلل ةبسانملا ةظحللا نورظتني نمم هنطو
 ضورفملا يلكشلا مهدومج ىلع جورخلاو .مهيرسا
 ديدجلا هرود مهنم لك فشتكي نال يلانتلاب و .مهيلع

 ا

25 

0 1 1 3 
 4 دل

 تايصخشلا لك عقاو ريدغتو هعقاو ىلع رتاثلا ٍْق

 .هةب ةطدحملا ةبطمنلا

 اهتافص زجوي .يلعلا يجان نانفلا تايصخشف
 ةيريوصت رطا نمض اهتاكرح ةيريبعت صخشيو
 عوزنلا يف بلاغلا يف عقي ال وهو .ةدودحم ةيئاميا
 وا كحضلل تريثملا ةنئهن ونشتلا تاغلامملا ىلا

 و ؛ةلظنح» ةيصخش عم لاحلا وه امك ةيرخسلا
 ةداتفلا١ و :ةمواقملا دارفا» و /ةيبرعلا ةريقفلا ةاتفلا»

 ام ىلع ديكاتلاو ةنابالا يف ةيغرلا عفادب ..ةيبرعلا
 هذه ةردق نم عسويو .لالجآ نم اهل نكي
 هطقسن ام لالخ نم انفطاعت ةراثا وع تايصخشلا

 كلذ ِق ناو .اكاردإو اسح .اسسقنا نم اهيلع

 نم اهقوثوو .؛اهتيعقاوو اهتيدج اهبهي ام فطاعتلا

 نع ريبك دحل اننانفب جرخي ام وه اضيا اذهو
 ذنم ريتاكيراكلا نفل ةثوروملا دعاوقلاب مازتلالا
 .ءاندادب

 يجان صوخش ربع ةبيخلا رعاشم .ديسجتف
 .ريغصلا ,؛ةلظنح» صخالا ىلعو .ةيطمنلا يلعلا
 لثميب يذلاو : ىلعلا ىجان عيقوت هناكو حبصا يذلاو

 دكؤي .ةموجلملار .اهرما ىلع .ولغملا مالا مومه هيف
 اهتردق نم ززعب و .ةر وتلا ىنعو همواقملا ىلع اهرارصا

 ريصلا ىلع هتردق دكؤي امك .ءيش لك ةبقارم ىلع
 عضا ينا+ .مالستسالا عاونا لكل هضفرو .ليوطلا
 رغشا ..نيقاعم اوسلو .هي وشت الب ,ءاحصا الافطا

 38 وو وح م ندرجالاخ ةلق



 ..ةنيزحلاو ةرخاسلا يطوطخ ضرتعت دودح ال نا

 اميرو ..اهقرتحتو دودحلا يغلت ءادوسلا ينكنو
 ؛ءاحصا الافطا دلت اهنكل .اهكاريش ىف قزمتت

 ةضقانتملا تاقالعلا ىف رفانتلا نمضو .كلذبو

 يفرط ىلع مهعزويو .هصضوخش نيب اهميقي يتلا
 ُِق :هضفرو عقاولا ٍق :باجبالاو بليسلا ْق ؛ةلراغملا

 لازتخاو :ةهج نم يفطاعلا ساسحالا فيثكت

 ناك .ئرخا ةهج.نم رمزلا يف ةيدهذلا تالؤدلا
 هسفنل حرتجي نال ىعسي يلعلا يجان نانفلا

 نينانفلا نع ىتح هب ىأنت يتلا هيولسا ةيصوضخ
 .روبوت», ةسردم ةعامجك .دوعدلا ىف هل نيلئامملا

 ,ءادوسلا ةكحضلا» ريتاكيراكب ةرشدملا ةيسنرفلا
 زفتسن نا لد ؛ادحا كحضن نا ديري ال الضا هنال

 لالخ نم نكمم دح ىصقا ىلا درعاشمو هفطاوع
 ملالا يف اندحوت ةيرهوج ةيضقب انساسحا قيمعت
 لوقيف هسفن نع ىلعلا يجان انثدحيو .علطتلاو
 هنا يعداو .يتالاعفنا ىلع بلاغلا وه نزحلاف.
 ..هلك يبرعلا بعشلا تالاعقنا ىلع بلاغلا

 فرعت :ىئاقتنا نانف هنا وه ىلعلا ىحان ةزيم ناد

 اهب يصخشلا هيعوب اهتالولدم طينتساو هتادرفم ىلا
 ءىجاللا اذهل حتي حمل امكف .اهعم هفطاعتو
 وا .هدهاعم ف مسرلا لوصا ملعتب نا ينيطسلفلا

 تتكي مل :هكاحاس ىلع هنويص برجسيو حرسملا نيردد
 ىدعملا يف نييريتاكيراكلا براجت عم لصاوتي نا هل
 هلاطبا ناو ديلقتلا وا ةعيباتملا وا سردلا َِق وا

 ريرخألا مالقأبو ..هنشيرو ..هجلخا ..ةلظييو بتال

 - ثا و اناا دورا 39

 ناكف هعقاوو هتذيب ميمص نم اًوغبت نيدودعملا
 .اهنوريتحي مهمالا ىلع هعم اوافكنا نا مهضعبل

 نا نود مهدغ ىلا هعم علطت نا رخآلا مهضعبل ناك
 نم هحمالم نم ائيش فلتسا هنأب مهنم يآ كركذي
 .:هيلع انيد لجسو رخا نانف

١ 

 هنجس ناردج لالخ نم هتفاقث يلعلا يحان ملعت

 ريغ اهنيب جري نا هل بتك يذلاو .روص ةميدم يف
 هقارفتساو ةيروصتلا هتالحر نم لعحي فدك .ةرم

 ريبكلا هنطو ىلع اهنم لطي ذفانم ةظقدلا مالحا ٍْق

 ,؛ةنينابتم لاكشأآو .ةددعتم ءامسا تاز ةفلتحم

 مهتاعلطتو هتاعلطتو مهنزحو هنرح نيب فلاؤيف
 ىديلح لف ميخم َِق ءىجحالكا هتايركذ ديعفتستو

 نامرحلاو تدكلاب سابسحالا هناكس ىلع مدحب

 هدلع دركنا قح عاجرتسا ىلع مدمصضتلاو ملظلاو

 :عيمجلا
 .:هبلع ةقيطملا ةعيرالا ناردحلا تاحاسم تناكو

 ماسرلا يف هنالايخ نم ديزمل عستت اهتراذقو اهتمتعب
 مومهب خرصت هلاكشاو هناولآ ىرب نا ملح ىذلا

 .هراصتنا برقي همالعا حولتو هيعش

 يف ىلعلا يجان ناكو .تانيتسلا لئاوا ىف كلذ ناك

 لفطل :حورلا يف هل:ماونل هبتنح:نا نع هصومهو
 فلتسدي نا لواحب هقامعا قمعا يف ناك ريغص

 كلذ لاكشآ و طوطخ نمو .ادندب در وضحو هدوحو

 ةيصخش ْق دلودل ةربيكلا تاباذعلاب ىآلملا مايسرلا

 .ربغصلا ,ةلظحنحب

 يماس ثنل

 4 جالا نإ 6 851 دوعلا ب ةسرعلا ةعيللا
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 او

 قرغنلا كطخلا لوح
 . ىنيدملا دع ميدقتو ةمحرت نم

 تاطخلا لؤصأا يف تانك ردص

 !(ةيب رع قافا» راد نع :«ديدحلا يدقنلا

 تاراتخم نع ةرابع باتكلاو .دادغس

 تراب نالورو فورودوت نافيزتل
 ذكر دقو ونيجنأ كرامو وكيإ وتريمأو
 جاةيكسلال لا ّك نيماه نيلصف ىلع مجرتملا

 ىجبهملا ثرالا لوخ لوالا
 ةغللا ليلحت لوح يناثلاو :ةينالكشلل
 طيسو لصفب امههطير دقو .ةيرعشلا
 .«لادلا ةرماغم» ب ةأسسأ
 تا رووا

 ا 0 0 0

 ةرهافلا ىف ىضارفلا رجتاكب راكلا
 ةروث مايق ىركذب لافتحالا ةبسانمب

 يرصملا ةفاقثلا ريزو حتتفا ءزومت
 مجنلا ريمسو .لكيه نسح روتكدلا

 يف ةيقارعلا حلاصملا ةياعر ةبعش سيئر
 ريتاكي راكلا موسرل ضرعم لوا ةرهاقلا
 يف كراش ءرضم يف ماقي ةيقارسعلا
 نيماسرلا نم ريبك ددع ضرسعملا
 ةهاق ف ميقا ىضرعلا ..كيبقارعلا
 دومح دمحم فحتمب ةقحلملا ضرعلا

 ..كلامؤلاب ليلخ
 ع

 سدفلا نم معأؤم
 هط لكوتملا نيطسلفلا رعاشلل ردص

 . ةيسدقملا ةدوعلا راد نع .(ةايحلاو

 ناييلس بانفلا فالاغلا دقو

 2 نم لك راعشالل مدقو .روصنم

 . شايع وبأ ناوضرو لقع فيطللا دبع
 تيزريب : دئاصقلا نيوانع نم

 فرتشل ريخالا:لاؤسلا :.ديشتلا حضتفت

 ٠ :ةايحلا لخدتس ةئيدم 5

 ؟ ىنغن نمو .ماقتنالا ءوده

 ةظفللا ناويدلا ىلع بلغت

 ةيسخلا روصفلاةيفن ةليلقو: ٠ ةيعابتنالا
 : أرقن (ىنمتأ» ةديصفق نم . ةيئايالاو

 ؟ ىنمتت اذام حاص اي: يل لاق

 هيأ يصوعسلا قاف ء :ءيلال ؟ تلق

 ١ ىصتس

 مالحالا ةميق اذام مث

 !؟ ىنجتي مالاظ ايندلاو

 1 تا رونلا كاف ة:ىمأن 0 لاق

. 
 ا ”نهنتو

 ا ا اخو و
 6 مي ل اا

 برعلا نييلؤلا قوهع ةخخ ةوتاق
 ترعلا نيانفلا داحنا ىف هثحب ىرجن

 ضعب مازتلا مدعل كلذو .ةرهاقلاب
 ىلا ذل رد»: ةيقاقتاب ةنيبررسلا لاووتسلا
 عيمج يف ةيكلملا قوقح مارتحا بجوت
 باتكلا لمعي كلذل .ملعلا لود

 لودلا صخي نوناق ىلع برعل
 .ةمرعلا

 0 ا
 انآ ٠

 يسبب راخ يف رفاعم
 رعاشلا .شاقنلا دمحأ ديدج نم

 ريفاسمال .سيراب يف ميقملا يىرصملا

 .رصم ةعبطم تاروشنم مالا

 تحت ةيرعش_ ةيحرسمب يهتني ناويدلاو
 ناويدلا نأب ملغ .«اوناك اذكه» ناوئع
 دق «لمالا باتك» همسأو رعاشلل لوالا
 يبرعلا رشانلا نع ١90/4 ةنس ردص
 . ةرهاقلاب

 وهف .جاتنالا ددعتم شاقنلا دمحأو

 . ةينغالاو ةيحرسملاو اضيا ةصقلا بتكي



 يورد ةويشت نيف
 تو ريب 6 رشبنلل ةجاكلا راد نع

 رعاشلل («انتلاح فصضو 8 باتتك ردص

 ةراتخح تنالابثف نيكو 8 دوم

 - ١91/8 ىتنس نيب رغاتشلااهبتك

 يرثنلا تئاجلا دكؤي باتكلاو . ١ ة خه

 .يعايقلل عفرتا

 ةيورعلاو ةيرغلا رفاذ ناره نيف
 برعلا خيرات» هلجم نم جودزم ددع

 . توريب ف ردص ١ ا 7 «ملاعلاو

 ةنيدقحعأو ةيبرع عيضاوم ىلع يونج

 لبقتسملاو يمارك ديشر اهنم .ةعونتم

 رعاش نارطم ليلخ .ربيرتلا قورافل
 ءاحع لابشمل ةيورعلاو ةيربملا

 فويل برا يناملالا تانناو رعاشلا

 . نيطسلت 7 ىلع 559

 كلل قلي
 ف رضاحملا ذاصسالا عانم لداع

 .ةلتحيملا ضرالاب تيرزربب ةعيماج

 مالعأزا ناونعب ايقئانو المع ردصأا

 يناثعلا دهعلا رخاوا يف نيطسسللف
 تانساودلا ةيعمج نع 01 ١اس المل

 دعب يناثلا هباتك وهو .ةيسدقملا ةيب رعلا
 نيدلاّرع ةرتمس 3 ةروثلاو يعولا»

 ص رسعي ريخالا ةياتك ف .«ماسقلا

 مالعا نما اماع 0 ةايحل بتاكلا

 نيطسلف

 ةقيرط لمعلا ىلع بلغتو امك

 : .ضصخيسلا تاذ اهشلاو تاوجتسالا

 تاطوطملا]و .ققاثولا عم ىلا ةفاضا
 . ةردانلا

 هينا احن
 ناتاحلا امهتحستم ر الود بقلأ "+

 عورشم ليومت لجأ نم كلذو سنوتل
 تادعملل هيل وف نيس كل فديس

 رشن ىف ؛! مهاسي ةيرصبلاو ةييعفسلا

 . ةمو رحمما ةيبغشلا تناهفرلا ع ني ةفاقثلا

 ١ مالعلا را ايس ١ زاد
 نجر ثا دنجع ىيبرغملا يقيسوسملا

 نم ةزئاج ىلع زاح ىبسح يدودخ

 نيفرتحملا نيقيسوملل ىملاعلا داجحتالا
 كلذو .ماعلا !له راقيسوم لضفأك
 ٠  8ءردل هنئش ةلواحت 0

 لمعي 0 نيذللا ريوزتلاو م ماشلا ل احاس حي رات 9 تاحفص

 رتل ياهلا حلا يبأ ناويد لالخ

 لاينغأو ةايح نع تاء ذأ“ يرحم

 ع ضر ينفلا هلمعل اس ةيروتقتلا

 اليخ ده
 ينيطسلفلا بتاكلل ةديدجلا ةياورلا

 'الامح رثكا ضرا» اهناونع قيفوت مساق
 نع يكحم يهو . تو رب يف تردص

 ىلا احلي اينقتو ءنابغ قف هتب رج

 هثادحا رضاح طظبريل كاب شاالفلا

 00 , اهيضايب

 كم عرعملا يلف تاق يفيزلا .ويكعلا ع
 هل لاح ةهياور «”تاكرن ىنيزلا»

 2 دما يىجرسملا جرخملا اهدعا . يناطيغلا وع - عرفت نب

 م نم ارابتعا صضرعتو' ..ايحمرمسم يناه

 مم ىلع مداقلا با / سطستغا

 اي قدا ق امياطللا

 قر نوكيس ضرعلا .نآلا تافورلا

 أ نيصاصبملا حس فيلا

 . تاوعأل ةيتلم
 باتكلا لامعا ليحستل هاحنا كانه

 . ( ليحست ةطرشأ) «ةاكساكو ىلع

 تيروغرام ىلا نيليس دنائيدرف نمف
 يذلا اديرد كاحب ءاهتناو سارود

 ران» لبق نم هرشني ملاصن لجس
 لثم ةيملاع ءامسا بئاج ىلا .ةدامرلا

 لجست امريغو اكنيوسو زيكرام
 لجأ نم سيراب ىف ةريهشلا لامغالا
 انباتك عامس اننكمي اذككه ٠ ةيتوص ةبتكم

 لحارلا يرضملا بتاكلا ةبرجت يف لاقي نا نكمي ام لك نع رظنلا ضغب
 لئاوأ نم ادحاو ميكحلا ىقبي .ىبسايسلا هفقوم يف وا / ني قيفوت
 ةيكيسالكلا هتلحرم دعب .ثيدحلا ىبرعلا ح حرسملا سسا وسرا نيذلا

 لهأ» .(داز رهشر هتايح رسم تناكاو نقول هظابيا ابهءاطقا نس ناك ىتلا

 ةرف ةمدقتم ةرتف ف كلذو «ةريبك ةلقن لثمت «نويلاحب# و يقيكألا

 .تانيقالاتلا

 ااصع» .(ميكحلا رامح» .ةيبدالا ةيسايسلا هتاباتك قأت مث
 ةريخالا هذبل سسا ىتلا :«فايرالا

 ةصاخو الموب

 ةيعقاولا ةياورلل 3 بئان تايموي)»

 .ةيرحسلا
 علاطاي: ب لوقعماللا حرسم ةرماغم ميكحلا ضوخي تانيسمخلا يبو

 ال١ نوكت نا اهدارا ىتلا هتيحرسم نا هلوق دح ىلع فشتكيف .(«ةرحشلا

 ١ ا «ةلوقعم» تجرخ دق .:ةلوقعم
 ةدوع» ركذن ةمدقملا فو .هتاياور نم ليوطلا فصلا .عبطلاب .بناج ىلا

 . ناضحع . ىلع وا ةرايبسلا نلضفملا حالفلا نم صاخلا هقفوم نآلا ابناج كرتن .«قرشلا نم روفصعا و .«حورلا
 1 . تاليخست عم ةيب غلا ةيفاقثلا طاسوألا بلقت هنا ىلا ةراشالا عم .نيناثلاو ةعباسلا زهاني رمع نم ميكحلا لخر دقل . 1 ىف اجاور تقال ةماشم ةبرجت كانه . هترتف يف ديدجلا يبدالا حتفلا نم عون نع ةرابع ناك دق ميكحلا نا لجسنو 3 3 .نيتلوغشم نائيعلا وكف ينيج . ةيناثلا ف برغلاو ىرشلا ةلداعمل هححرط ةيكيناكيمو ٠ ىلو الا يف ديعسلا يرصملا

 يتلا ةريخألا هتالاقم ناكر ٠ ةيتاداسلا ةلحرملا ُِق هصضاخو ٠ ةيسابسلا هقفاوم ُِق :

 ا اا يو م ع - لادم 1
 حيمسو سشيورد دومحو يىراح ليلخل

 . مسأقلا

 ب ١5 /1/بآ 825561١ يدعلا ه ةيهزعلا ةعيلطلا 0 اوكوحا نوعصم حلاو - كلذ



 ا ا 8 د ا“

 ةيسائم هيو بيسو فسوي هيو

 ديدجلا / ميدقلا عارصلا ةدوعل

 ةلحم هلثمت يذلا رايتلا نيب
 تناك اورو .نّشيقتلا زابجلاو:هرعشو
 ريغتت مل رخآلاو دحاولا تاحورظ
 نب عروت تيشبو .يرذج ل م[

 ناق نيتدوهعملا ةيئاغودلاو ةيئاورقلا

 كلذكو ٠ تربغت دف رخآلاو دحاولا ة ةرمن

 لخ لمي يذلا يعمرللا ىدتسلا
 توصب ؛رعش» ةلجم رايت سيركت
 هيلع ب (يدرمعم» توصك سيئول

 طوقسلا ةظحل يف .ريشكلا ءىثلا

 نكمي ام داد رس ..ةمئاقلا ىراضحلا

 حيقلتو 01( ةرضتحمل ا ةفاشث نم“ .ةذاقزتسا

 ديزيو .اهددجب لصمب ةيمسرلا ةفاقثلا

 كاذ ىلا ةفاضا .اهتنميهو اهرمع نم

 نيب خرشلا عيسس وت يف ناعقاللا

 | نعت ا ةجاولا ١ ءاهلإ و .نيرايتلا

 ةيرهوجلاو ةيريصملا اياضقلا نع
 ةيوشهاو يبرعلا دوجولاب ةفصاعلا
 - .يبرغلا نايكلاو ةيبرعلا

 فرتصقعي "ال ع توص نكل

 .لوقي وه اهف . قباسلا صالختسالاب

 انراكفا» نا .؛لاخلا فسويل ةلاسر ىف

  يسايسلا عمقلا زجاوح تقرتخا دق
 يحلا جيسنلا َّق تلخدو ٠ . يجولويديالا

 (درفت» و (درمت» دكؤيل ؛ (يفاقثلا اندوجول

 نكمي هنا كردي نا نود .راكفالا هذه

 تاحجاح حبصت نا ةطلسلا تاحاحل

 را نإ _3 ىوعلا ءاةدوعلا ةفلطلا ب 8

 عجارتلا ل ةظححلا "8 يا | ينطولا عج

 ددحتت 2 .يراضملا 1

 و .ةطلسلا تاجاحبن ىلا تاجاح

 الإو .ىاقثلا اهدوجوب «قاقثلا اندوجو»

 قرتخت نا ةضراعم راكفال نكمي فنك
 يجولويديالاو يقايسلا عمقلا زحاوح

 .اهلئادب ىلا رشؤت وا اهيف لعفت نا نود

 الو .اهيف رثؤت نا ريغ نمف .تلعف ناو
 طسبا ينو .ءاهضوحت نا لوقلا ديرن
 .اهحزحزت وا اهكرحت نا .لاوحالا
 :ةلهسلا ةمهتلاب ضعبلا انيلع يقلي
 ام مهفن اننكلو .«(ةحلدالا) ىهو الأ

 أ

 2 نح يجولويديالاو ى تاانينسللا

 الف . ةتديضف «درشتا ىل اع ٠ اهله . عبطلاب

 ةلماشلا ةيؤرلا لالخ نم كلذ ئري

 كلذ نم لمعيو .ىوقلا نيزاومل
 هيمسي ام نا ةفاضاأ .ةدرفنم ةقيقح

 عممقلا ز زجاوح قارتخاب نسيكؤمأ

 نوكي ال يجولويديالاو يسايسلا
 للا ةديضق وا سمينودأل باتتك لوضوب

 اذه لثمف .كاذ وا ءىتراقلا اذه

 ةنكلو نساك لكل نكمت قارتخالا

 نا | ءاوس ءيمالعالا عيت زيمتي

 ءابامجغا وا انلس سينودا نم فقوملا

 .هتاذ سينودأ فقوم كلذ ببشو

 ةلييصنلا جاورت فقوم

 نعو .ةسايس نع سينودآ ملكتي

 زجاوح قارتخاب نموت أ هةينعد

 وأ قيد هس 7 الو صفي
 لكو :ةضايس لك دضقي ةنثأ
 ةظلسلا نيتلاحلا اتلك ىفو ءايجولويديا
 .اهتسايس ددحي ال وهف ..ةديفتسملا ىه

 ال وه .يلاتلابو .اهتيجولويديا آلو

 .ةسايس لك عم اهعضو نإو .اهينعي
 .اهملاعم تعاض .ايجولويديا لكو

 ىف نسيقوذ أ نا فرعت .ءانل ةيستلاتو

 (ةتب راح يتلا ةسايسلا» نع هئيدح

 اهعم فلتخا ىتلا ةسايسلا دضقبي

 :(يضاملا ةغيص لمعتسن) ايجولويديا
 ايجولويوما اهعم فلتخيس ىتلا وا

 نم ذختيل .(لبقتسملا ة ةغيص لمعتسن)

 . اجرجرتم ًايجولويديا ًافقوم ءاشي ثيح
 عمو .ةديصضقلا جاورل افرظ هنم لعجي

 ءارو ام فوقولا ىعدي هدحن .كلذ

 ليلحتلا هموهفم يف يهف .ايجولويديالا
 ام اذهو .ةميقعلا ةشقانملاو .فوجالا

 رثكأ ىرخا برخحا) نم هفقوم هلثمي

 اهنا يتلا كلت .لوقي [يلظها-
 نونلا», لا .افقوسعلا قع ,قولطاف
 يكاد ملثم  ؟ قافآلا نوألمي
 ظيحم نم نوكلتمي ال نوبتكتسمو

 هوأتن انكو .ديزلا ضعب الا, رسعشلا

 اريخا دلوي نلأ  هللااي : املأو ابارغتسا
 قنا نسي ٠ . عبطلابو ١؟ ليمج ىكذ ودع

 ليمح اللاو يكداللا ودعلا اذه لوقي

 صضرتملا نخخنو سينودأ يف هسفن ءىشلا

 يف .طيسبتلا ىدم ظحالنل ةاكهدتكا آف

 فرطل ٠ . يبرعلا ربعشلا ريضم .ةيضق

 فدارملا يلاعتلا ىدسمو .اهيف ىيساسا

 ليلحتف .رعاشلل دراطملا . «درفتلل»

 مصخلا فرط نم (رعشا) ةلحم ةئثادح

 نإو فوجأ هلك نكي مل اه يعيبطلا

 نكت مل ةشقانملاو .ةيئاغودلا يف طقس

 ةيبنلاب تناك لب ..ةميقع اهلك
 .ةيخيرات - لزت مو - ةيبرعلا ةديصقلل
 د وشكتسم يا ةسجكا عيمجلا نكي و

 .ةلحرم ءانبا مهف ٠ يك ٍوناك نإو

 . ةلحرملا تال انبا سنومأ ناك الثم

 بحلا وكت ةيلا
 ىلع ءادعلا اذه مهفناننكل

 لقو: ءايسولويدتالا لغو . ةيباجسلا
 ىتلا ترحلا يف ٠ .ءىش لك قع ؛ دقنلا

 دض (هرعش» ةلجم رايتو) سيئودأ اهنشي
 ىلع ..لا ل عمتجملا دضؤو ةطلسلا

 ل رجتملا رغصلا نويلبان ءارعش ةلكاش

 ةطلس) هتقبط دقني نيح .ىضاملا نرقلا
 لك ىلع اهقباطيو ا فاوسيوعا

 جرخيو ءاهتسايس سركيل ٠
 .عيمجلا ركنت ةينانأب اهيلع هدقح نع
 يب رعلا نانستالا لع ايفاقث اعمق سراخت

 نار ادبملا ل .يبرعلا عمتجملاو

 هلك ملاعلاب افلكم يرعشلا ىضتلا فوقي

 ةكلذفو : ميمعت ةاعدم (تاست الابو

 ناك ملثم .مامالا ىلا ًابورهو .«ةيباطخ
 .٠ تممع يلا ةنمانسيملا عص ملا

 كلذكو +:تعيبض ىلا ايجولويديالاو

 .ةفرعملا ةلاطع ىف طقسا ىبذلا دقنلا
 ايجولويديا 37 اقرف كانه نأل

 نيبو .دقنو دقن نيبو .ءايجولويدياو
 تسيل ةطلسلا .نآلو .ةسايسو ةسايس
 وا .ةصارتم ةلتك الو .ةيقي زيفاتيم ةوق

 لالخ نم الا ملل ةددحم ةوق
 . عمتجملا اذه ةنوكملا ىوقلا تاعارص
 كلت وا ةوقلا هذه نوكت نا نكمي ىتلاو
 وا لوطت ةرتف يف .ةرطيسلا عقوم يف

 ةيدبا ةطلسك ادبا سيل نكلو .رضقت

 . ةيدبا ةديضقلل ئرخا ةطلس اهلباغت

 قرخا رد ةشانه

 اذهو .ةثيدحلا ةديصقلا ةطلس نا

 ةقالع ضرتفت .انيدل ةثادحلا موهغم وه

 نع انباتك عجار) نيلماع نيب ةيوينب
 . يخيراتلا روطتلا : 55٠١( ص ناقنك

 ناك اذإو .ةللخملا ةضخشملا رضانعلاو
 يبمق .ينمازت روطت لوالا لماعلا يف

 «دمجم) وهو ٠ يوغل روطت ناثلا لماعلا

 ىلا هئاتنال .لوألل ةبسنلاب هعضو يف

 42 - | ومن نجع كلت واقل د



 نكمي ٠ لباقملابو .ةددحم ةرتف حي رات

 لاهعا ل اخاد روطتي نا لماعلا الي

 روطت وو بحاصيو .بتاكلا
 دعي ملف .هنع ربيعي يذلا نومضملا

 ليلحتلاو يثرالا ليلحتلا يف ءارعشلا

 اولعجيل نوبذكي اراغض الافطا ىويتبلا

 قوقحب سينودأ هيمسي ام) لمحا ةايحلا
 اهقفرصي ل ماوع وا .بحلاو ملحلا

 ارعش» ةلجم رايت نا ىنعمب :(ءىراقلا
 روطتلا وه يذلا يناثلا لماعلا يف لخدي
 ةيب رع ةيخيرات ةظحلب طيترملا يوغللا

 اًذهو ٠ دحأ لع اركح تحمل ةردطتم

 اركح سيل :هرودب ؛يوغللا روطتلا
 نود بتاك ىلع الو « رخآ نود رايت ىف اع

 سشيورد عسمتجي فيك االاو .رخا

 .ةثيدح ةديضق اهيلكل ؟ سيئوذأو

 , ةصاخلا هتديصق |منم لكلو

 عقوم نم .ديعس دمحأ ىلع نكلو

 بفرتعيا 9 :نيطررللا ةينادرفلاو درسفتلا

 ةيورعلا د اد : ا

 يذلا ى ةفالا ىف الا : اينف نيعألا 5
 ةقيقح قو د ع

 انابنسا ةيحدتملا ةرلا هذ ءرمآلا
 دعي يجيولوينازالا طوقسلا +. ةيعوضوللا
 ٠١987 تورش راضحو نانبل برج

 يدسحلاو يركسعلاو ىسفنلا تيعشتلا

 ينيدلا مزتانافلا .ةينيطسلفلا ةمواشملل

 ثحبلاو ئر فلا عايضلا . ,يمالظالا

 بعصلا نم ديدج يدقن حلطصم ن ع

 ازكرم توربي ليطعت ..ةلوهسب هدوجو
 باتك انل) ةفاقعلل انعم ازيحو رشنلل

 تاوئس ثالث ذنم رعشلا ةدلأَمم نع

 يفو .(ردصيسو ردص 7 رشانلاو
 عر رشملا كيفتت :عبطلاب «ةمدحقملا

 ( ةيب رع دان ينويهصلا ىكريمالا

 يبرعلا ذسجلاف .نانبل عيطقت وه ىذلاو
 م» : ةيؤر تحن سينودأ كلذ ىلا رظني)
 ىوتسم يف ةرصاعملا انتا رح

 اهخرظي ىلا ةيراضخلا ةيلاككشالا
 همسا يذلا ديرفلا يخيراتلا عورشملا
 يمرسيو راودالا تلقيف كابل

 هيححض يش يتلا «”انلايجأو ىع بنذلاب

 دق اذه لك (ةبنذم وا ةمرجم اهتم رثكا

 هاد تالاف نسيومأ ةرين نم لدب

 نوحرطي مهلعجو .هرايت نف نيرخآلا
 ساسا ىلع ةيقوفو ءالعتساب مهسفنا

 ةيرعشلا ةيقادضملا باحصا
 .اهيلا اوعد املاط ىتلا ةقلطملا ةقيقحلاو

 ةيعوضوملا :ةقيفحلاو ا ذك اح اونختو
 يتلا ةفاقثلل ةريخالا ةشاشغلا 0 لوقت

 وفطت يريمدتلا عو رشملا هلأ انلضوا

 .لارتو غ . حطسلا ل اع ىلوالا ةشاشملا

 انك رح" ( اور 1 1: - كم

 َسينْوقَأ عضي .ايجولويديا .ثنذإ

 .ةدّجاو ةَلك 0 ضراعملاو دئاسلا رك فلا

 ف ةضراعملاو ةدئاسلا ةديصقلا كلذكو

 ةظلسلا:ةضل بعلبفا ؛ اضيا ةدحاو ةفك

 اديحو زربيل نفللذ لكو ءديدج نبه

 ىلع نوقوفتم هرايت ءارعشو وه : اذحوأ

 ماو بايسلا مينم ركذي) لكلا

 قوفتم وهو (ارصح اال اليثمت طوغاملاو
 نم لعج نا دعب ! هرايت ءارعش ىلع

 .اريخا ارايعمو اتباث اجذومن هتديصف

 ةعب دج افا ةرجلل ةثيدحلا ةديصقلا |نيب

 نم لعجو .رايعملاو جذومنلا زواجتت -
 امدئع ةصاخو . لمح الاو رعشالا هيسفن

 ةعاشبو . ةثادحلا ةعاشب» لاسم حرطي

 .هريغ هبتكي ام لك وه عشبف .؛ةباتكلا

 ترهظ :ةعاشبلا» هذه نم منيب

 ىف ةنيدحلاةيتفلا "تاهاجتالا
 ف ا( رسعشإ ةلجي هاجنا .تاسيسملا

 كل ىتلا «ةعاشبلا» هذه نمو .ةمدقملا

 .ايقيقح ًايجتمو هايبر امكارت ابهتف
 .ةديدحلا ةديصقلا دلوم نوكي فوس

 تراجتلا لك اهدلتس ىتلا ةديصقلا

 . سينودأ ةبرجت اهيف اب .ةقباسلا
 .تومت نا ىلا ةيح اهلك براحتلاف

 يف عادبالا ةيعونو ١ يىعون عادبالاو

 3 . يملعلا هركف فو عدلا هلكش

 الو . يجوغايدلا الو . يئاغودلا
 نا ديري هنأ سينودا لوقي) يقي زيفاتيمل

 . يططشلاو ماعلا موهقللاب ناسنالا ىنغي

 لك ينو .يبرعلا ريغو يبرعلا ناسنألا
 ةيزاحعا ةلونقم هذهو ٠ نامز لكو ناكم

 نايعضو: .اهدادزت .نم:ناذآلا تلك

 نيح ىلامسأرلا يبرغلا دقتلا هقوسي
 ركفلاف (بدأ نم هل جوري امل همييقت

 5 سينودأ ةديصق ىف رضاح ريغ يملعلا

 اناياضق يف ىري يذلا ركفلا اذه

 نات يف ةيلوصق ةيتاسثا ةيؤر'"ةيلخبلا
 نم عفري يىدذلاو . نيددحم ناكمو

 ىلا قالخلا رعاشلل ةقالخلا ةيرعاشلا

 ىوتسم نم اهيندي الو .ةيملاعلا ىوتسم
 رظن التم .؛ةيكحملا ةينانبللا ةغللا»

 ني رشغو ةعبس لاوط لاخلا فسوي

 ةدالولا» .هبتك رخا ىف قبطو ءاماع

 قاقثلا هعورشمل اذيفنت .:ةيناشلا

 ديعسو وه .يلازعنالا .ىفيلقالا

 ربا عا رشم ا نم يجيك ع لفقع

 .نانبلل ينايكلا ريمدتلا عو رشم

 نيذلا مه اهو .يبرعلا نطوللو

 ا ةتكي سينودأ هه سل

 نع نوطقسي ةفرعملا نع نيلطاعو

 مهو :ةكرسهتملا اهتعنقا مهمالقا

 ةديصق ثدح جارخال مولا نودنحتي

 .نيدكرع تنقام نإ معبأ ءايازتلا نف
 .ةريخالاو ةثلاثلا ةرملل امتح تومتسو

 ربع | : .٠

 .تناتكنا ف الغ

 ليدح تانك [توملا قلقا

 ةيتيوكلا (ةفرعلا ط !:ةليسلس 1
 دودو ممم

 ةتعا(ناذا) ن ارا اا لا

 ةفسلاو ةلمسلا راطا ىف ..توملا
 هوم: وة زيغؤوم رت

 يتلا «ةفرعملا ملاع» بتك ةلسلس
 ينطولا نيلجللا اهودِصت |”

 .تيوكلا يف بادآلاو نؤتفلاو ةفاقثلل

 دمج دحأ روتكدلل «توملا قلف 2 ناوتعب

 ةعماحب سفنلا ىلع داتسا قلاخل ادبع

 .ةيردنكسالا

 نه ٍق عقي يذلا باتكلا مضيوأ

 نا ل تيب : ةئيم قلقلاو:ثيوملا : ةيلاتلا

 .توملا قلق موهفم .قلقلا ةسارد
 تافلعجتجملا :ةتدوملا قلق سايق

 .ةيراضحلاو ةيعاتجالاو ةيفارغميدلا
 ضرملاو ةيصخشلاب ةطبترملا تاقلعتملا

 : :ةسيوع تايتيع قل توما قلق

 اريخاو .ةينائبل .ةيدوعس .ةيرصم
 . جالعلاو بايسالا

 اذهل ةركفو عفادب هباتك فلؤملا ادبي

 اذه ةرك ف فا تمرارعا : : لوقيف لمعلا

 يق يول - يدوجو لابا باتكلا

 ربت است .نانبل ةمصاع توري

 ةيلهالا برحلل ةضماغلا ثادحاللاب

 يعيبطلا نمو , كانه اهاحر تراد يتلا

 ملاعلا نم نمالا ن مغ ناكملا اذه ىف ادج

 رثكا تيل ُُق ابلاغ ناسنالا ني نا

 نأ نكمي ثيح .ةايحلا يف هريكفت نم
 نم .بوصو بدح لك نم توملا هيتأي
 طيحي امع الضف .هيدي نيب نم وا هفلخ
 امو توملا ىلا ريشت رهاظم نم كانه هب
 ثداوحو ريجفتو رامد نم هيلا يدؤي

 ّق ىتماقأ يب ١١ كاند ينلعجو .ةيساد

 اعجار :تلققف تلفقف . برطضملا ناكملا اذه

 ندلاو ةافوب ف ةحبردتكساالا ىلا

 قلقب يروعش نيم.داز امي قا اهحكر
 نم باعتكالا رعاشمب اطلتخ توملا

 .ةةملاتملا ثادحاالا هذه ءارج

 - ةينزعلا ةيىلطلا

 يبفتلا وسحلاو عقاولا اذه نس

 .باتكلا اذه ةركف تأدب فلؤملل

 ٍيفو .ىرخا تارثؤم ىلا ةفاضالاب
 نع فلؤملا ثدحتي لوالا لصفلا
 ةايحلا ةلكشم ىف .هنم قلقلاو توملا

 نم ةلكتشملا هذه ةشلغش اهو نوبلز
 خيراتلا ربع نيركفملاو ةفسالفلا ريكفت
 تحلوعو ناسنالل ليوطلا يردك
 ءونض: لع ب عسوتلا نم رقكي - ةلأسملا
 . ةايخلا ضيقن توما :: ةيتآلا اياضقلا

 مدعلل فدارم توملا .ةايحلا داسف توملا

 ركذو «كللذ ريغو عدسحلل ةيسنلابو
 ةرظنو .توملا ىلا نيدلا ةرظن بتاكلا

 ملعو .ايجولويبلاو ءايحالا ملعك ملعلا
 .اهريغو سفنلا

 ةيسفنلا تالاعثنالا ٍ 5 حا

 باتكلا نم يناثلا الضفهلا لوانت

 تاالاعفتالا نم فوخلاو قىلقلا ةسارد

 قلقلاب تصصخت يتلا مولعلاو ةيناسنالا

 . يبفنلا بطلاو 4 ملع لثم

 نفلاو ىقيسوملاو .تداالاو ةقسلبللاو

 في رعت لوانت كلذكو .ءاهريغو نيدلاو

 يباصعلا قلقلاو .ّيوسلا قلقلاو قلقلا
 قلقو سرع ىتلق لثم ىف ّرلقلا عاونأو

 نوار اعلا اضفنا لينك كتروبملا
 .تومملا قلق فيرستو قلقلا موهفم

 عوضوم لوانتي عبارلا لصفلا يفو
 داعباو ةنايضأو 65 قلقلا سايف

 .فوخلا

 تاقلعتمب سماخلا لضفلا صتخو

 .ةيعاتجاالاو .ةييفارسجميدلا

 4# .رمعلا : اهنمو توملا قلقل ةيراضحلاو

 7 5009 قاع ر_ ع١ ندعلا



 يفن .رمعلاو توملا قلق نيب ةقالعلا سح
 اهنوكل رمعلاو توملا قلق نيب ةقالعلا
 ىدل توملا قلق .ةدّقعم ةنالع

 نسلا رابك دل توملا قلف علافطالا

 .ٍرمعلا يف مدقتلا نم فوخلا موهفمو
 .ايتاد عقوتملا رمعلاو توملا قلقو

 مه .نيدتلاو توملا نيب ةقالعلاو

 .ىرخالا ةايحلا ىف

 نع سداسلا لصفلا ثدطسحتيو ١

 .ضرملاو ةيصخبملاب ةطبترملا تاقلعتملا

 اضرلا ايم اهفعض وا ةيصخشلا هو اهنمو

 تولا قلق ا عياسلا لصقلا لوانئتيو

 ةيدوعس .ةيرصم : ةيبرع تانيع ىدل

 يتلا ةساردلا هذه ةححبتن دحنف ةينانبلو

 ةبسن ىلعا ن نييرضملا نا فلؤملا اهارجأ

 نأو نيينانبللا نم توملا قلق يف
 نييرصملا نم ةبسن لفا نييدوعسلا

 ٍللعيو تبئاجللا نم ةبسن نلعأو

 الثم اهنيب نم ةفلتخم ًابابسا بتاكلا
 يف تداز ىلا .نانبلا ف برخلا فوزرل
 ءانثا :نكلو توسملا قلق: نم ةياذسيلا
 تءاجح تلاط ةرتفل ثادحالا ةشياعم

 تولا قلق ضفخنا يا ةيسكع ةجيتنب

 . نيينانبللا ىدل
 فلؤملا لوانتي نماثلا لضفلا يفو

 ةهجو نم بابسالا ٠ جالعلاو بابيسالا

 يرطف اهضعب .ةيجولوكيسلا رظنلا
 عايض نم فونلا ضعبو .ثوروم
 تاذحلا قيقحتل ىعسلا صرف

 ةدانننالا نم فوبفلاو «كاذسفألاو
 ةاناعملاو ملالا نم فوقخلا وأ .نحملاو

 .لوهحجملاو باقعلاو باسحلاو

 ةايحلا لامح نم نامرحلا نم فوخلاو

 . كلذ ريغو ايندلا تاذلمو

 بتاكلا ىريف ؛ قلقلا جالع ن "بع اما

 يف مدختسي ام هجالع يف و هنا

 جالعلا وصضو .ةماع قلقلا ج'

 مظنملا ةيساسحلا ليلقتب رك

 بيردتلا اهمهاو , جردتملا ءاخخرتسالاو

 وا م دود توملل يبلسلا يدارالا

 .«ةماركب توما ]

 بتكلا نم ريتعي باتكلا اذهو

 لوانتت يتلا ةيب رعلا ةبتكملا يف ةردانلا

 ةساردلا ن رم ساسا ىلع عوضوملا اذه

 ةيبلع ةيزظت ساسا 7 ةيعقاولا
 روتكدلل قبس دقو .ةيليدو ةيخيراتو
 لبق نم ردصا نا قلاخلادبع دمحم دمحا

 ةيساسالا داعبالا : اهنم ركذن بتك ةدع

 .ةيضخشلا تارابختسا .ةيصخشلل

 نى فارشا ايك ءييقرضتلا عجرلا نمز

 «ةيصخشلاو كولسلا ىف ثوحب» ناونع

 .تادلحم ةيالث اهنم ردص

 5٠١مث9 بآ ؟ 55١ ددعلا  ةيبرعلا ةعيلطلا 55

 ةيابغ «نوردبللا» مدي يهتني

 . (ةلتقو ءاثبا) ةيابنل ةيزاوم

 ( يلاعلا ءاضقلا راد» ىتبم مامأف

 .اماحدزا ةرهاقلا عراوش رثكا بلق يف
 رينويلملا .ددرت الب . ليمح ءانكبس نعطت

 هيدرتف .ةداح نيكسب .ىئواقرشلا لالج

 ,ريكفت دعب .اهنا ودبي |ميفف .اليتق
 قيبطت نع نوناقلا زجعب تيعنتقا
 .اهسفنب اهقبطت نا .تررقف .ةلادعلا

 ماما تاقعلا حر سم رايتخا رس اذهو

 .رصم يف ءاضق اذار ,ىا

 ةصاصضر قلطتت (ةلتقو ءانبا» فو

 دومح لة ييجسعملا نسدسم نم

 هميرغ لتق ادصاق .زيزعلادبع
 . ةبهو ىدجم ٠ سيلوبلا طباض « ددَقْلا

 ين رقتستل اهقيرط لضت ةصاصرلا نكل
 يذلا .هبانلا باشلا .لتاقلا نبا بلق
 . اديدش افطع مليفلا هيلع فطعي

 .دحاو عقاو نع ناثدحتي ناهيلفلا

 . ةربثك امهنيب ساهتلا طوطخ .ناف كلذل

 نيب فلتخم عقاولا ةيؤر نا ةلكشملا نكل

 بيدا ىحلادبع بتك . . .نيمليفلا
 ىفطصم بتكو :؛نوردبلا» ويرانيس
 ةمحر ثد جرخملا ماقو : «ةلتقو ءاننأ» مرح

 اهيف لذب ةمحرت .كاذو اذه هبتك ام

 . هسفقن ىسسن .ةنكلو .هدهج ىراصق

 .اههعقاو نم :نيمليفلا فقوم ءاجف
 . ضقانتلا نم ةريبك ةجرد ىلع

 باوب ةريساأ نكست «نورديلا» ّق

 كرتو ,ةرامعلا دعصمب ثداح ىف تام

 : :ةهيعجنا 0 ءانس ةيديعصلا هتجوز

 ليلو .اهميلعت متت مل يتلا يزمر ريهس
 ةيلكر..قتحلت نإ تعاطتسا يلا يولع

 ىقرا .ةيسايسلا مولعلاو داصتتالا

 : نهقيقش نهعمو اةيرصملا تايلكلا

 ظحلا بحاض (غ ادذبع حودمن

 نم بوصل لع لص 1 ىذلا .رثاعلا

 للشب الفط بيصا يذلاو ميلعتلا

 رابيتخاو هتايح ٍلاوط جرعي هلعج

 7 . ملاعلا ةيؤرل انانكتو «نوردبلا»

 ةطحم وا !يفلخلا ملسلا» رايتخا نا

 ف دغي .؛«نفسلا ءانيم) وأ «راطقلا

 حيتت ىتلا ةيجذومنلا ةيماردلا نكامالا
 راو ةقطنم فشك ٠ : هلا ةعانضل

 نع الضف .عقوملاب طيحملا ماعلا نم
 .رشبلا نيب يف لسغوتلا ةيناكما

 روهقملا هعقوم نمو :«نوردبلا» /

 .مليفلا فشكي . يعامتجالا ملسلا يف

 ةرامعلا ناكس ىلع هلاطبا ددرت لالخ نم

 لخاد . سوفنلا ةعيبطو :ةايكا ةعغيبط

 ارورم اهيلع رمي ىلوالا ..ققش ثالث
 لمعلا ةمئاد ةديسل ةقش -- ارباع

 نقسم نايت فريشأل بلا جماع
 - ريرض ينبع كنطلا ةينادللاو هسكذلا

 .لاملا ىلا مين «.لوكأ - نسح نسح
 اهعم ركنتي لا ةحردلل ينانا . ليخب

 ناك يذلا ٠ ميلعلادبع حودمن .سئابلل

 ناك يذلاو ٠ ريفولا هلام ىلعو هيلع انيما

 وه اهون ..ضلخملا .دبعلا ىلا برقآ هَل
 نود دالبلا جراخ رفاسي ىنيدلا كشتللا

 . ائيش همداخ حنمي نأ

 لخاد ةايحلا طمن ىلع مليفلا زكريو

 بحاصض اهنكسي ىتلاو .ةئلاثلا ةقشلا

 لالج .ريبكلا رينويلملا .ةرامعلا
 : ةيادبلا يف .انعلاطي يذلا .يواقرشلا

 تايلخلا ايدترم . جحلا نم دئاع وهو

 حساب اكسمن .ضايبلا عصانلا

 هل حيذتو .ءاضرو عرو يف امستبم
 ِط ىشمي ةحيبذ .ةرامعلا لخدم دنع

 .موقيس مليفلا لوط ىلعو .اهند
 ١.1 بو فرخ الا حبذب . ةمحر

 .تالواقم ةكرش بحاص وهف

 .ءادوسلا ةرفلا ق هلاوحا تربهدزا

 ىلع طقست :ةريبك ةرامع ىتبي ءانمامأو

 .ىرخلا ةهج نمو .اعيمج اهناكس
  يزمر ريهس جاردتسا يف حجني

 بنل فلاعل ناديدج كلا

 فرخنت نإ موهنملا نه ناك اذإو

 يىصعلا ناف .رقفلاو لهجلا عن عفاذب .ةاتف

 ةبلاط فرصتت نا .عانقالا ىلع

 نقلاومد :ةيسارسلا مولعلاو داصتقالا

 يهو .مارتحاو بحب .اش انعمتسا
 نع ..تاهفاتلا امتاليمز ىلا ثدحتت

 مث ملعلا : ةايحلا نم ديحولا اهفده

 اهتعيبط عم ىشمتي ال وحن ىلع لمعلا

 ةديسلا بايغ ةصرف زهتنت يهف .اتاتب
 اهتقشا يف ميقتو جراخلا يف لمعت ىتلا
 وعلدتو :ايهسقتل دالي دحع ةلفج

 نو ذل ”«:ىفإ يولع قلو ل ايما عاشو ميِلَعْلا دع 0

 هوه خت يدلنا ولاا



 هب الجسم ريدتو .اهئالمزو اهتاليمر
 فشتكت اقحالو . ةهصقار ىئفيسوبم

 .يىعامتجالا اهعضو ةقيقح امهتاليمز
 ىسمني ل لمع ىلع .نهرودب نمقيف
 تايلكلا ىقراب» نيقحتلملا عم ادبا

 . ليمج ءانس نجردتسيو .ةيرصملا

 فو .ةيلاثملا مالا ةزئاج اهحنم ةجححب

 .اهتدلاوب يولع ىليل ًاجافت مليفلا
 اهحنمب اهتاليمز موقت امدنع مدصنو
 | «ةحسمبو ولد» نع ةرابع ةزئاج

 ءاغدا نأش هنأش .فقوملا اذه نا
 ةققلا :ةييجحاتص ايان يولع نك

 . مليغلا فقاوم فعضا نم .ةمحفلا

 وي رائيسلا بتاك نسا ع نع أنا ريعب و

 فطاع جرخملاو بيدا ىحلادبع

 ةئاهايتا . هلك ١ نم هيببظلا

 مدع نح ربعي اماو . ةضقانتملاو ةنياسملا

 اذإ ةصاخ .ناسنالا ةدارإو ةوق مهف

 فدشضلا ةبحاض .اهتلطب لثم ناك

 .ةسيفتو انهاع ةمياقتللا و ريبكلا

 .ويرانيسلا طوطخ كباشتنو
 لماخلا .يزمر ريهس رسما فشكتنيو
 . عرولاب رهاظتملا لجرلا نم ءاحافس
 سمغنا دق ميلعلادبع حودمت نا ودبيو
 هنقذف .ةقرطتملا تاعاجلا ىدحا ىف
 .رعشلا اهتم قلطني ةيادبلا نم ةقيلخحلا
 ول دهشم نم ةفاثكو الوط دادزيو

 ةلماك ةيحل .ةيابغلا يف . حبصي ىتح

 ااا نوار واج سري ح45

 دعبش ارم فني اه قاع و . طورشلا

 . نيكاكسلا عيب ناكد ىلا هجوتي ةالصلا

 نيهاش فسويل ةيحن جرخملا مدقيو
 نيكاكسلا ةحلسا ةعانلا رهظي امدتع
 وحن ىلع .لع نم رداكلا قرتخم ىتلا

 .ديدحلا باب لطب .يوانقب انركذي
 لتقيس ىتلا نيكسلا ءارشل بهذ امذدنع

 ب
 ادذبع حودخم ةلواحم بينو

 6 هنا هتدلاو كردتو .هتقيقش لتقل

 ٌلالِج فيزملا عرولل قيرطلا
 ةيضق ف هنع جرفا يذلا .يىواقرشلا

 ءاضقلا راد# ىلا هقيستف . ةراهنملا ةرامعلا

 نم .هناقعت ًانمث اهتايحم .عقداتو ءاهسنتب
 ئرخا ةهج نم اهنيال ةياخوب ةهج

 معرب و .امومع ةيعماخلا ةايحلل هروصت

 . ةرامعلا ققش ةيقبل ةراشا ةيا لمها هنا

 مليفلا هيؤر عممموجسم تقاك ىتلاو

 م م لخي | / «نوردبلا) ناف .هيرثنو

 , ةيعقاولا بعلم 5 | فطاع تاحفن

 ىف اريماكلاب قلطني امدنع ةصاخ

 :ضاح نعلا فئقاوم دنع .عراشلا

 نسح ةصاخ  امومع نولثمملا لصيو

 حودمو يواقرشلا لالجو نسج

 رادالا نم ديج ىوتسم ىلا ميلعلادبع

 ها .بيدأ يحا دبع ناك اذإو

 ايست .ةيتك يذلا ويرائيسلا لعجي نا
 ويرانيسلا ناف .قفدتلاو كسايتلاب
 نم ٍيناعي مرحم ىفطصم هبتك يذلا
 . لهرتلاو ككفتلا

 رثثكا ىلا «ةلغقو ءاثبا» دتمي ءينمز
 لاج باطخي أذ «دوقع ةنالث نب
 يذلا .1485 ماع .ءر هلا رصانلادبع

 لقتنيو ٠ سيوسلا ةانق ميمأت هيف نلعا

 دهشم ىلا ٍليجستلا يا نم مليفلا

 يبني ىبنجا ةناح بحاص ثيح يئاور

 ىلا ةدوعلل هتناح عيب ررقيو هلاعا

 زيزعلادبع دومحم يرتشيو .هدالب
 ةليبن ةصقارلا هتجوز قرعب ةناحلا

 ريك يهبسلا نماناك اممزوو

 راد نم جرخت نا دعب . مليفلا ثادحا

 وا هصيخلت نع كيهان .ضرسعلا

 ةيب رغ عئاقوب ظتكي هنا كلذ :هدرس

 نكلو .رربم الب ثادحأو تافداصمو

 ىلا «ةلتقو ءانبا» ميسقت : نكمملا نم

 قلعتت اهنم ةدحاو . ردو تاطحم

 يف .زيزبعلادبع دومحم ىلع ضبقلاب
 هتجوز بلطو .تاردخم ةيضق

 ,نيدلو هنم تبجنا نا دعب .ىالطلل

 ىلع ضبف ىذلا طباضلل اهترشاعم مث

 جاوزالا ةرشاعم  هبهو يدجم  اهجوز
 ا

 زيزعلادبع دومحم جرخي نادعب

 .رخآ مرجي ديب 9 لسقل طا

 لخب ىلا ةناحلا لوحيو .هطيطخم حجنيو
 امدنع هكيرش لتقيو .حالسلا ةراجتل
 ريغ ةحلسالا يف راجنالا ىلع ضرتعي

 هتحوز هقش ىلع يلوتسيو .ةصخرملا

 يف عسوتيو ؛هيدلو نضتحو . ةليتقلا

 ,951١ا/ ةميزه دعب ةصاخ .هتراجن

 يتلا ةحلسالا نم تايمك يرتشي وهف

 .هاتيس ىلإ يرصلا شيلا اهكرت
 عيبيو ! ! تاراغملا يف نيمرجملل اهعيبيو

 اصيصخ اهدروتسي ىرسخا ةحلسا

 :امامت ًابيجع ودبي يذلا رخال ةطرخلل

 راجن عم لماعت ال ةيلخادلا تارازو

 . صاخلا عاطقلا نم ,نييلح حالس

 .ةريثك هايم ربغلا ّق بضت اموِمَع

 هدلاو لثم امهدحا : ناربكي نادلولاو

 .رشلا ميثارج هقورع يف يرجع .امامت
 للا ا ةكئالملا ىلا يناثلاو
 ةعفترم تاجرد ىلع لوصحلا يف حجني

 داصتقالا ةيلك١ يف اديعم نيعي ثيح
 .هتيحل قلطيو .«ةيسايسلا مولعلاو
 ةرضاحم .انئيلعو ؛هتبلط ىلع ىقليو
 داصتقالا يف .ةظعوم لق وا ؛ةليوط

 يتلا هتيلاط نا حضني . ةفداصمو

 .ةكئالملا نم .هلثم يهو ءلاهبحا

 ةنبا الا ىهام .؛ةبححم :ةبدؤم .ةقيقر
 امدنعو  هبهو يدجي  ميدقلا طباضلا

 يح .انوجع جيبصأ ميجا لب
 حبصا يذلا هيمي رغب زيزعلادبع

 قلطيو مرجملا لعفني ؛ هلثم ازوحع

 يذلا كامل هنبا بلق قرتخم ةصاصر
 ءابعيفو شاع اك :استيدف تومي

 انأ : ةريخالا هسافنا ظفلي وهو .نلعيو

 ' ١

 ةريثشك هافيببلا مدي <

 .باصتغاو بح صصق .تايصخش

 تتقبل اهتيور ول .تاجافم .تاقانخ

 نسح وا ىبهو فسوي ملاعل يمتنت اهنا
 « ةلتقو ءانبا» ْق ام رطخا نكل .مامالا

 . ةيليحستلا دهاشملا 0 ّق لشمتي

 فطاع 0 دفعا 5 .يسايس

 هففوم نا نع اضن :ةاثتتت بيطلادبع

 ضفانتي يذلاو . يحتلملا ديعملاب رهبنم ا

 ماجن الا تادذ 2 ظفحتملا هفقوم اد

 نم عم : لءاستت كلعجم «نوردبلا» ىف

 هقح نم عبطلاب ِ؟ بيطلا فطاع 5

 نمؤي انغ عفاديناو .ديري ام دقتعي نا

 يف هفقوم ريغي هنا ةلكشملا نكلو هب

 .دحاو تقو يف |امهقيقحتب ماق نيمليف

 تقو يف ءانيسلل نيراد يب ناضرعيو
 .اضيا دحاو

 .ةعجوملا ةيليحستلا دهاشملا اما

 جيراهص قارتحاب ةقلعتملا كلت يهش

 برح ءانثا ء نسيوسلا ف لوزتسلا

 ريزو رورمو .ةميظعلا فازنتسالا
 عقاوملا ىلع « نايد هيشوم .ودعلا عافد

 هذه يتأتو ..ءاتيش يف هتاوق اهتلتحا ىتلا
  مرجملا مجن : عافترا قايسس يف دهاشملا

 بحي ىذلا رشات زيزعلادبع دومح

 دالببلا هب تماق امل ةديدجلا لايجالا مهف
 كراعم مايا ةيحضتو دهج نم
 هعمو .بيطلا فطاعو .فازئتسالا

 مايالا 8 .بتك يذلا . مرج ىغطصم

 ورمملا لع ةيقغأو ويزاغيس «لاونكلا
 دومحم  دغولا لاثما نا امامت ناملعي

 يف الا همجحن عفتري مل  زيزعلادبع
 بيطلا فظاع مدختسيو . . ةيلات ةلحرم

 ! «رابغلا ىدع) ظفاح ادبع ةينغا

 اهتاءاحنا نم اهغرفي « اقحتع امادختسا

 ءانثا ددرتت اهلعجن امدنع «.ةيخيراتلا

 . ءارحصلا يف حالسلا صوصل ةراسما

 ءانبا) ع هضقانت 8 .«نوردبلا)» نا

 هضقانت ىف .«ةلتقو ءاننا» و .؛ةلتقو

 عفدي .بيطلا فطاع جاتنا لمحب
 ىلا .هيلع نينهارملاو .هيف نيلمآلا
 نا هيلعف .هماما رمحالا رونلا ةءاضا

 ناو .ءالاهشو انيمي تفلتيو .لهمتي
 ريسيس يذلا قيرطلا .حوضوب ءراتخي
 . هيف

 5 6 _ 5١1م1 بآ 8 515١ ددعلا  ةيبرعلا ةعيلطلا
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 ايريعبن يف يبرعتا بق
 هاو انا 1 ةرهاقلا

 ايي رع ايدا ةلاثه نا رويصتي نم
 .ءادوسلا ايقيرفا قامعأ ىف

 ىتح لاب ىلع رطخي ال عبطلاب
 تاوننسلا ىف ..كلذ ..نيصخختملا

 جذامن يبرعلا نطولا يف ترشن ةريخالا
 ةغللاب بوتكملا ٍيناتيروملا رعشلا نم
 لالخ برعلا ءابدالل حيتاو ؛ةيب رعلا
 ءاقل دادغب يف يونسلا دبرملا ناجرهم
 ضوصت ترشن امك ..ايناتيروم نم ءابدأ
 روصتي نم نكل .ةيبرعلا ايريترا نم
 يف ةيبرعلا ةغللاب بوتكم بدا دجوي هنأ
 طلست اعبط .ايقيرفأ بلق ُْق . ايريجين

 ةقرافالا باتكلا تاجاتن ىلع ءاوضالا
 حنميو .ةيبوروالا تاغللاب ةبوتكملا
 ةزئاج اكنيوس لوو وهو مهدحا
 دوهخلاو تاساردلا نكلو .لبون

 تاساردلا عبتت يف ةرصقم تلظ ةيب رعلا
 ءايقيرفا ىف ةيبرعلا ةيبدالا تاجاتنلاو
 ءىجنت رصم ديعص يف اينما ةعماج نمو
 لوال فشكت ىتلاو ةميقلا ةساردلا هذه

 ةلوهجب نوكت داكت بئاوج نع ةرم
 .امامت

 دمحم روتكدلا اهدعا ةساردلا

 0 ةعماحيب سردملا .دمحا بيحن

 حبصا يتلا ةيميلقالا ةعماجلا هذه

 0 ف فو رعم يونس ناحرهم

 يذلاو . نيسح مءتيحح ةط ناجرهم ٠ ةيملاعلا

 دحاو اهم ةيبدالا تاساردلا ىلع فرشي

 روتكدلا وهو نيزرابلا ةذتاسالا نم
 روتكدلا رفاس دقل . ميهأربا ديمحل ا دبع

 قى ةيمالسا كلامت تماق ثيخ .ايقيرفا

 نم ةعقاولا ةرتقلا راجاو .ةظفنملا هذه

 ١ را بأ *_اال١ ددعلا ةيبرعلا ةعيبلطلا 2-5

 هال ١9/٠ ىتحو 2 ٠

 ف ةيبرعلا ةغللاب بوتكملا تدالا

 ةنالخلا

 اهوانتب :ةيسيئر لحارم ةئثالث

 .لالتحالا ةلحرمو -١19:5.,
 ةلحرم اريخاو .19688 19407 نم
 . 195٠-198 لالقتسالا

 ناثعز لعج .ىلوالا ةرتفلا لالخ

 ةيمسر هَل ةيب رعلا ةغللا (يدوف نب

 قباست ءابع اكربت ةيالسالا هتلودل

 اما .ةيبرعلا ةغللا ملعت ىلا سانلا
 ثارتلا ةسارد ىلع اولبقا دقف ءاملعلا
 نونفلا طشنا وه رعشلا ناكو .يبرعلا

 ايريجين ءابدا أرق دقف .ةلحرملا هذه يف
 اوعدباو :هوذح اوذحو :ىبرعلا رعشلا
 داهجلا رعشو ءاحشاو حدملاو ءاثرلا ىف :

 اوسكع ءارعشلا نا ظحالملاو :«لزغلاو

 يذلا يقيرفالا ثارتلا 0

 ثحابلاف .يبرسعلا نعتز رتلاب نرتف

 0 نع ورع ءارعشلا ا حال

 رعش يف الخيم ذحجان .يىلحملا مهعق

 م انيك لواستت ديئابصق يي

 لظت تيملا حور نا لئاقلا يقيرفالا
 نيعبرا قوم دعب ضال ل ةمئاه

 اذه . ءايح الاب قيقا قف وحلت دفو .ةليل

 ءادتراب ءاهئاضرتسا ىلا ةقرافالا أجلي
 .نزحلا ءادياو .ءادوسلا سبيالملا
 ىلا ثحابلا هبنيو .ةيعدالاو مينارتلاو

 «ىريجينلا دنع اهتسادقو ةملكلا ةيمها
 سيياقم مهدنع لزغلا رعش سكع دقو

 مك ديلاقت ايحأو :ييرصلا ل لايبخا

 طبترملا رعشلا اما ءميدقلا يبرعلا

 ناو ايليحست ادب دقف .كراعملاو داهجلاب
 نمو .يريرقتلا فصولا نم الخ

 «٠ ثحابلا تفغقوتسا يتلا ةينفلا رهاوظلا

 ةيفاق راركت يأ .سيمختلا ةرهاظ

 ماسقا نم مسسق لك يف سماخلا رطشلا
 ل لصي ريبك هباشت كانهو .ةديضقلا

 ةيراغملا دنع سيمختلا نف نيب قباطتلا

 ثحابلا حجريو نيي ريجينلا دنعو

 رثنلا اما .ايقيرفا ىلا برغملا نم هلاقتنا

 يف رعشلا نم ًاظح لقا ودبيف يبرعلا
 ةيناوفالا لئاسولا اوفرع دقل .ايربجين

 .ةضقلا نف اوفرعي ل مهنكل .ةيناويدلاو
 يتلا صصقلل مهظفحو مهءاحجعا عس

 .نارقلا يف تدرو

 ةلود لظ يف عضولا وه اذه ناك

 ةرتف نع اداهف .ةيمالسالا ةفالخلا

 . لالتحالا

 لالتحالا

 فورظلا ثحابلا ضرعتسي
 ايناطيرب لالتحا ىلا تدا يتلا ةيخن راتلا
 .ىلاحلا نرقلا ةياذنب ىف اي ريصجعتنل

 ما تأ 10 1

 .ةلحرملا هذه لالخ نزحلاب روعشلا

 نغ ربعي ناكو . ةمواقملا رعسش روهظو

 ةيمعت . لحارم ةثالث لالخ نم هسفن

 خيش ىلاو هللا ىلا ,ىونكشلا .ءظْفللا
 ُْق .ظيسيلا يبدالا ةمرلاو ةقيرطلا

 دوكرلا نم ةلاحح تداس هسفن تقولا

 افوخ ءارعشلا لزعنا دقل .يتاقثلا

 بعلت ةيفوصلا قرطلا تاأدبو . ةيقتو

 قلعتن اميف ةضاخ ءافاع#ا ارود

 سيشل هال واحلا يدصتلاب

 54 ملف رشلا يف اما :ةييلجتالا

 تفتخا دقل .رعشلا يف هنم لقا ىدرتلا

 ةيئاويدلا ..افهيعونب ليسئاسرلا
 نيب بتكلا دقن رهظ نكلو . ةيناوخالاو

 .تالحرلا بدأ ريبهظ امك .ءايلعلا

 ىلا (دينجلا) ةلحر هل جذومن مهأو

 هتلحر لجس ثيح .زاجحلاو نادوسلا
 ظافلالاو . عجسلا نم ولخي بولسا ف

 هتلحر اذه بسكا دقو .ةيبعصلا

 ف نيدوقفم اناك لا او .ةيويح

 اذه ىتح ةفورعملا ةيرثنلا بيلاسالا

 .تقولا

 لالفتسالا

 ايريجحين تلقتسا ١9٠ ماع يف

 دعت ل ا روتكدلا ظحاللبو

 ناو .تراوت دق اضارغا ْنأ ثحببلا

 صا .ترهظ دق ىرخا تاعوضوم
 دعي مو ءاقالطن رثكا ءارعشلاو رعشلا
 دنقت :ةرادفلا قلنا سعنتلل

 هبه - و ل ننلسرداا اقوا -



 .ةيبدالا ةحاسلا ىف رهظ لالقتسالا

 ايقباو .ةوررخلا تاييشلا .ةارستعلا

 رعشلا ديلاقتب نيمزتلم نومرضحم ءارعش
 اولظ الثم حدملا يب ىف .ةميدقلا يبرعلا

 ركل |( .ةيدتافللا بيلاسالاب نومزولم
 .يلحملا عقاولل مهزواجت ثحابلا
 معضم لامح تحدم دئاصق ركذيو

 سفن يف . .ءاضفلا داورو نيسح هطو
 نومدقي بابشلا ءارعشلا ناك تقولا
 عابتا لالخ نم ةيديدجتلا مهالواحم
 بدالا يف فرع امك رحلا رعشلا بيلاسا
 ءايحا لالخ نم وا .:ثيذحلا يىبرعلا
 . يبعشلا ثار لا لاكشا

 ةساردل الصن ٍثيحابلا صصخي

 ترهظ يتلاو ةيندالا ةيدقنلا ةكرحلا

 .:لالقتسالا دهع َّق اهحمالم ترولبتو

 ىلاعمنا دقن ىلا دقنلا تاهاجنا مسشي و

 لابغالا :ةميق ىف ةغلابملا ةناحضا دمعت
 1 ميهافملا ءاسرا 'لواح نناثلاو .اهحدمو

 يلع نيدقانلا دوهج ركذيو .ةيدقنلا
 امدق نيذللا .يرولالا مداو ..يبئان
 ةصاخ .سدالا قوذت ىف ةديدع اثوحب

 نم ديدعلا انكو «يرعلا .يندأآلا
 لئاسرلا اما .ةداحلا ةيدقنلا تالاقملا
 رثكالا دهحلا لثمت تناك دقف .ةيعماجلا

 ةتابساردنلا لوا تناك ..ةنيناس#ا
 ركب وبا لعل هاروتكدلا ةلاسو: ..ةنقارلا
 دمتعاو .ايرتحين ىف ةيبرعلا ةفاقثلا نع
 ةلاسرو :ءاصحالاو عيمجتلا ىلع اهيف
 اهاداو ةيب رعلا ةغللا ةكرح نع قررت

 ثحابلا صضرعتسي انك ءايريجيت

  فرشألا لئاسرلا قرم . [ةوَع

 مئاوق ثحابلا دروي ةلاسرلا ةيابغ يف
 يف اهركذ درو ىتلا لامعالاب ةيفارغولبب
 ةيفاؤو مجارت دروي ا( :ةيشاردنلا

 ةفاضا 0-0 ,حبتلا ةيبدالا تايصخشلل

 ةييبعتكل لك تافلؤم رضح ىلا

 2 امو هع مت ام حيضوتو

 ثحابلا ماق يناثلا ءزحلا ينو .اطوطخم

 يف صخلتت ٠ ةماغ ةيملع ةفاضا منيدقتب

 يبرعلا رعشلا نم نيواود ةتسل هقيقح

 كلذبو .ةطوطخم لازت ام يريجيللا

 يف يملع دهج لوا قيقحتلا اذه ريتعي
 نم دفاز قيثوتل ةيرضملا تانعماجلا
 نا اضيا دكؤيلو .ةيبرعلا ةفاقثلا دفاور

 ةيمها لقي ال ايقيرفا يث يبرعلا بدالا
 .ةيبرغلا تاغللاب تبوتكملا بدالا نع

 هل مشتل نناشلا عونلا نا .قرسفلا

 انف ةنيرعلا تدا'اما ؛ةظنفنلا ةياعدتلا
 لعلو ..يزعلا نطولا ف الوبهع لاز

 همدق يذلا مدقلا يملعلا دهتلا اذه

 نوكي دمحإ بيحن دمحم روتكدلا

 ةيفاقثلا روسحلا ةداعال .ةيادبلا

 نيبو .يبرسعلا انملاع نيب اهتيوقتو
 ايقيرفا يف ةبورعلا

 اككك لح ثلا زل ىنبلت - 4 27
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 أ أ ةطاوتخلاو
 ابيستا: يف ل اويعرجت ال

 لكنا .لالظ ف ذجملا ارعتضا

 4 تفز فاش ملك

 هيناثلا ةينغالا © .

 تا ل

 رادع دعا اق انفال اك
 لاطت ال ابورد

 لال ذا اتاقز

 ةلاظي الوار ادج

 ها
 لاظُي ال :ًاجرتصو

 ! اريقو .

 ( دايناس) نك

 ةيزوحتا ةذزو

 اهناصغأ اوفصق نإ

 ع« ا/_ اة4ا/ نأ 5 1750 ددغلا -ةيبرعلا ةحبلطلا



 هليهأو ؛رملا يوه

 : ىركسعلا لاله وبأ لاق
 : .كلذ.لاق نم:لوا نا : لاقي

 يب اديس ناكو .عنقملا نب سبانخلا

 هل لاقي هموق نم الجر ناو :هنامز

 هل منغ يف ناكو .عراف نب بالك

 4 2 أ . اهيمحب

 داعم هيك مدسألا ةيلعن لستعت

 هنيلع مئجو .بالك بكناف .ةطبخ
08 

 : نالجر هلاح نم كلذ قفاوف ٠ داس

 .بشوح هل لاقي رخاو .ةّرم نب ربانخلا
 ثاغتساف .بالك ميمح ربانخلا ناكو

 .هلذخو هبيرق هنع داحعف . بالك اهب

 .دسالا ىلع لمحف بشوح هناعاو

 : لوقي وهو

 رانخلا لذخ ذإ هتنعا

 رداخ رهفكم هالع دقو

 رجا عل هع فارس
 رشاك ةيلغ ادرخ ةبانو

 رساح ماسح وذ يناف ز ربا

 ربات تلتق نإ اذهب يف

 نم هفيس نكماو .دسالا هضراعف

 . نيفتكلاو عالضالا هئيد رمف هينضح

 بشوجج ىلا باللك ماقو .اغيرض رخف

 : لاقو

 قلظناو .ربانخلا نود يميمح تنأ
 وهو هموق ىتا ىتح بشوحب بالك
 :::لوقن :.بمشوح ديب ذخا

 كله مث .رباتخلا نود يميح اذه

 رباشخلا ءاف .كلذ دعب بالك

 : بشوح لاقف . هتكرت يف بشوحو
 امكتحاو .هبيرقو هبيرقو هميمح انأ

 : لاقف سانا ىلا

 بشوحل ىضقو .هلصاو ءرملا ميمح
 . الثم هتملك تراسو  هتكرت

 يئارماسلا دومحم رابخجلادبع

 نق ىف دارماسلا رابخلاد بع ثخابلا نيفرعتسا قفاسسلا ددعلا 5

 فاو ةيبيلصلا تورخلا) همولسومل اا ةدشقساوق نم لوألا ءزجلا

 يتلا نمسح ألا .تاقلح يف «ةيبر لا ةعيلظلا) اهرشتت يتلاو (اهجئاتنو

 4 مكعب انهاوهو :ةيسيئولا اهعفاودو مار رحل هذه اهييلع تماق

 يطول 0 نيروظنملا

 بو رخلا ةسارد ةيمها عج رض | 4 |

 اهنا ىلا انل ةبسنلاب ا هب

 ءاوس ٠ ءانخيرأت يف ةبرجت لكشت هم

 هذهو . يبرعلا برغملا يف وا قرشملا ف

 ةرباعلا براجتلا نم تسيل .ةبرجتلا
 ةب رجت يه اهناو ٠ , جئاتنلاو رثآلا ةدودحملا

 سو هودلاب ةيكلل ع ربك
 و

 يفو نآلا - تقو لك ف انهتحجستو

 رضاحلا راطخا هجاونل  لبقتسملا

 ةمالل ظفحن كلذبو .اهيلع بلغتنو
 نمضنو .اهنايكو اهقوقح ةيبرعلا

 اننطو يف ةميرك ةرح ةايح اهئانبال
 . ريبكلا يب رعلا

 ةيبيلصلا بورخلا لويذ تناك امكلو

 را وش يسلاخلا نارتلا يل ةقيزجلا دق

 كيرلا ىوسلا قيعلل ةةيبالاب
 تسهتنا اهنا يف رسلا اف ءيبوروالا
 اليؤط رمتسا لالحناو دوكرو روهدتب

 نيح يف !؟ ةيبرعلا نادلبلا يف اهبقع

6 

 ةماعلا تبورحلاا ةيبارق هيما ٠

 ا

 ةرشابم اهتبقعاو بورا هذه تبحص
 يه يبوروالا ترغلا ّق ةلماش ةضبيم

 ؟ ةثيدحلا هتضبن ساسا

 يعرتست ةرهاظلا هذه نا عقاولا

 ويفعل ركفتلا انم قحيتستو هابتنالا

 دح- ف ةيبيلضلا بو رخلا نوكت دقف

 يذلا رايبنالا نع ةلوؤسم اسهتاد

 رخاؤا ىف ةةيبرعلا راظقألا هل .تبيضرفت
 تدذفئتسا نا دعب ىطسولا روصضعلا

 نع عافدلا 0 نادلبلا هذه دوهج

 اهطاشنو اهدراوم تسركو .اهنايك
 يذلا يبيلصلا طوبطخالا ىلع ءاضقلل

 يف ىعسي ذخاو 6 تيما عم

 ةيقب ديدهت ىلا طسوتملا زكرملا كلذ
 الضف .زاححلاو رصمو قارعلاو ماشلا

 .سلدناالاو برغملل هديدبت نع

 بعضلا نم ناك هنا دكؤملا نم هلعلو

 يذلا ليتل اده طسو .ةةيئردعلا ىلع

 0 ريمعتلاو ءاشنالاب اولغتشي

 .ةيعراتلا ةثامآلا هاب. ىم ايقاذ اهريكذت
 لالحنالاو تقَعسقْلا رهاظم نا

 العف تدب يراضحلا رخأتلاو ىسايسلا

 لبق يبرعلا نطولا ءازجا ضعب يف
 ىلا ىلوالا ةيبيلصلا ةلمحلا لوصو
 ةقرح ةبان ليقو :ريفكو قازفلا
 ناو .اضيا ريثكب اينايسا يف داد رتسالا
 ذم: ىترعلا قررخلا لاوحا لفات ف

 داليملل رشاعلاو عساتلا نينرقلا
 ةينهذملا تافالخلا ةرثك هرظن ىعرتسيل

 : ةيسابعلا ةلودلا فوج ف تماق_ىتلا

 ان تضرعت ىلا تاماسقتألا نع الضف
 مايق نك - يلاتلاب - ىدا امن .ةلودلا كلت

 تاسح ىلع ةلشتسفه هي ره تااليود

 رصمو ماشلاو قرشملا َّق يبرعلا نايكلا

 عوقو نا يف كشالو .ايقيرفا لامشو
 ةرطيس تحن مهسفنا نييسابعلا ءافلخلا

 ليلد وه امنا . ةقجالسلا ايست

 لالحيناو ةفالثخلا فعض يلع حض

 تورسلا ةيادب لبق يبرعلا 372
 ىلا انلقتنا اذاف . ليوط دمأب ةيبيلضلا
 نإايفبا ظحالت اننئاف :نسلدنألا
 ل انيشح يرسي دذخا فعضلا

 يداحلا نرقلا لئاوا دنم . ةبطرق ةفالخ

 يف ةيحيسملا ىوقلا عجش امن .رشع
 درط ىلع لمعت نا ىلع اينابسا لامش
 ..سلدنالا نم نيملسملا

 يف تدتما فعضلا روذج .نذإ

 بورسحلا لبق ام ىلا يبرعلا نطولا
 كلت نا ةقيقح سيلو ةايملتسسلا

 ةيلوؤسم ةلوؤسملا يه اهدحو بو رخلا



 ةيحصمتللا قيفمش 7 0 11 1 7 ظ

 و ىعربيو يسوي يبكي قيم 1

 روكنالاب ب "يوزن "ل,
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 نادلبلا

 . ىطسولا

 كف تاك الا اهفللا و ف 6

 ٍ ةيعاب عسب أ :م تيمش اما اذإ يارا ظ

 تك اي كازا

2 لاقرألا 3
نب 8 

ا 0 ةييولا 
 

 ٠ ىتلقتتاو كانتضر بلتطا / ان اذإ .

 , :داوع يد و تلاس 0 ةانسيإ

 ينتافا

 8 ؟ةزعر ريثك لاقو ال 3

 - 5 # 1 0 527 00 اا

9 0 4 1 

 هرهاظمو فعضلا لماوع نأب فرتعن

 0 نع 0 0
 ايه يب ِي رند 0 الم نباف ظ

 1 ' انباورم م م نب ؛ كلتأ أدنع 0 0 3 : 0

 - رع ىراوت ا 2 اخو

 ا 1 عر يذلا 1
 اةيهاذم هيلع تقاض عايل د رع

 يسن قالتخال : 0 2 اع

 نا ةقيقحلا ىلا برقا ناك اهبرو

 ةنبراجت هتتمكحلا قيشر ةيفش 7

 بؤ ربخلا هذه تءاجح مث .ةيبيلصلا

 نم يبرعلا نطولل يىقب ام ذفنتستل
 راطفالا مظعم لعج امن .دهجو ةفاط

 - ىندالا قرشلا ف ةصاخبو - ةيبرعلا

 نيينامثعلا ماما ةلهس ةسيرف طقست
 . ملظملا يعجرلا مهمكحو

 ةيبيلصلا بورخلا ءاهتنا نع اما

 . ةلماش ةضبن يبوروالا برغلا هضيغب

 .خيراتلا اهدكؤي .ةتباث ةقيقح هذهف
 ةيوررالا ةنسفيتلا وثب تناك اذإو
 ةكرشلا ةيادب م تنادي دق هثيدحلا

 ا ذل يلا د ةقيقحلا ناف .ليلقب ةيبيلصلا
 كل نا ىف افوح كاس ير اه ايين

 ةراضخاب لاصتالل ةحيتن تمن روذبلا

 ا هذهف .ةيمالسالا  ةيبرعلا

 يخرؤملا عيمج فارتعاب تناك ىتلا
 اعلا هد ةراضح مظعا نيثحابلاو

 روصعلا لاوط برغلاو قرشلا يف
 ةضبعلا روذب تذغ ىتلا يه يطل
 هيلا رقتفت تناك اب ابتدماو .ةيبوروالا
 جهانمو نوئفو تاساردو مولع نم اماَت

 . ثحب
 رباغعم كانه نا فورعملا نمو

 ىلا برعلا ةراضح اهنع تلقتنا ةيساسا
 نا تباثلا نكلو .يبوروالا برغلا
 ىلا ةيبرعلا فراعملاو مولعلا ةمجرت ةكرح
 فو رجلا لالخ تاذلاب تطشن ةينيتاللا
 كنف كوالا ةقرملا كو ..ةيبيلضلا

 لها ذخا ثيح .ايئابسا ناك ةكرحلا

 ةوق يف نيملسملا نوبراحي اينابسا

 نوب راحملا ءالؤه ىلوتسا (ملكو .فنعو
 ماما مهسفنا اودجو يمالسا دلب ىلع
 تاطوطختملا ناالا نم ةمخض ةورث

 بادالاو نونفلاو مولعلا يف ةيبرعلا
 حيحصلا ريسفتلا وه اذهو .اهريغو

 ىلا ةيبرغلا ةيبوروالا ةضبغلا ةقيقحل
 لاو «.ةيبلصلا ةكريبشلا قبكض
 ةكرحلل كلت: تاقعا نإ اومت :تقاذإلا

 0 .ةرشابم
 بورخلا نا ىلا ةفاضالاب .ءاذه

 ةرظن يبوروالا برغلا تمهأ ةيبيلصلا
 اذه ناكو .ةايحلا ىلا ةعساو ةديدج

 برغي جورخلاو قفالا يف عاستالا
 ىِتلا ةحضاولا ةلزعلا قاطن نم ايوروا

 ف يبوروالا عمتجملا اهيف شاع
 هتدافا ام مها وه .ةملظملا روصعلا

 نع الضف .ةيبيلصلا ةكرحلا نم ابوروا
 ع ةرماغملاو تيشكلا حو

 نيسوروالا )١(.

 + 7” نع ..1ت2: ةيييلضلا ةكاربخا 9

 :. لوك 7 ١ ١ و
 .ةرهاشلا ءهدب.رضملا _ هلخين الا

 7 يو -

 ةمبب رغما ةفللا رارعأ
 نزو ىلع ءاج ام ىلع مالكلا يف

 : اهمها لئاسم

 نزو ىلع فصولا ناك اذإ : لوا

 نا رثكالاو .ةنهبشم ةفص وهف مزال

 عيرركا قم ميركل لبق نم قنا
 ىتعمب ناك اذإ اما .لمج نم ليمجو

 يف وهف ديم لعف نم اقتيثم» لمابفلا
 : ةغلابم ةغيص بلاغلا

 نم قتشم محارلا ىنعمب ميحرلاف

 دلاخ) كلوقف . ةغلابم مسا وهف (همحر)

 ةيعراا

 قتلا“ ريقك هن

 رثك دقو . ةيعامس ةغلاملا داو

 مهضعب لاقف لاعفك اهضعب ق قاقتشا

 ةغللا عمجم اذهب ذخا دقو .هسايقب
 . ةرهاقلاب ةيب رعلا

 نم (لوتعف) ىلع ءاجج ام : اسيناث
 1 اذإ هيام : نم وهف تافضلا

 وهو ٠ ا ةعس وع يسوم -
 هلا :اضيوإ : ن3 ررمأب اهنع روك

 . موحر لجو موحر ةأرما -

 .روبص لجرو روبص ةأرماو -

 عمجي هنا : اهيناثو ةفصلل افالخ
 لوقت .تافصلا عجال ءايسمالا عمج

 دوب عج يف ناثلاو لوألا مغيب ريص
 ةفص ناك ولو .نوروبص لوقت الو

 . لقاع ركذمل مادام نونلاو واولاب عمجل
 نمو مزال نم قتشي هنا : اهثلاثو

 نم الا بت 9 ةهيبشملا ةفصلاو متم

 .لعفلا نم نزوب صتخي الوهو .مزال
 نضئك نيهعلا جشنبب ( لعف) نم ٍقأي دقف

 حمج نم حومج سرفو فزع نم فوزع
 بوعل ةأرمأك نيعلا رسكب (لعف) نمو

 نمو :كانحضو هبعل نم كؤصصو

 اي مابا © ه1( لصعف)

 يف لوقلا كلذكو

 .اهجحر تكش اذإ مضلاب محر



 خسرتم ئك تادمستلا هذه لقم نم

 ةيسهمالا 0 ةياصا يلع ىكم دق نكي 0-6

 ديينجتع وراثي علمت ىلع «زاع هي يسب .د# ةاونلا
 ةييرحلا:نفسلا ةنامح هتمهضو ؛(١ - ف اريلا) :هتفسا

 دودو هنأ 0 ييرسوا ا ا مآ

  ةظامم كو خيراؤصو

 كردنلام اراعرسو .ًايداهقازشلا قديب يلوالا ةلهولل :

 .كيدخلا السلا :نع نالغالا تدقوتب ءعارو اف ءرملا

 فوت تجاجيب كبي كدا ١ عددهم ديكحت يمووي ْ

 قاريلا مسيإ ينويهصلا ًارايكلا ي ناجحا اذاملا كيتو

 ةقيزطلا ىلع :امامت : السسلستنما ًامقر داطعاو

 !؟ةيناربالا

 يقاهيلع فراعتماعلسا - ةيسانملاب#- قاربلاو
 ثادحإو ءامساب اًنركذي وهو ,ىمالشتالا'سومايقلا»
 جارعملاورءارتتالا مضَتف اهتريئإد غلاشتتت ةريييثك

 تكا عسقتو : خلا . مارحلا دجسملاو .ىصقالاو :

 "ابكلا نييسعلا ةيسششلا هباشتلا ثيح نم انركذتف

 ,.رصنو .رجف"تاموجهب اضيا قلظنملا ثيح.نمو
 ؛ .ءالبركو . حتفلاو

 اورحجيرال ةئدخ ةنئاهصلا يا تيدج.لمه

 ةعقو هل حسا رابتخا !دابملو؟ قارنلا خييبا نيغ

 املاطز اذحدما دض ةهحوم ر.مدت :قاذأا ١ نوكمل هتداكمو

 .(رمقلا نرجو ايقيرفا بونج دقخ*لمعتسي نيل هنا '
 .هفدهو نايتخألا اذه نيب.اعم هقش يأو .قرف.يأو
 تايمستاقالطا نم اهفيدهو نارتيا رابتخا نيبو
 اهتاموجه ىلع اضيا تالسلست نمضو ةهباسشم
 .قارعلا ىلع ةيضاملا عيسلا تاونسلا لاوط؛ةرركتملا

 ةخارض زثكا ليلدل ةجاخ' ةمن له.,,ىرت

 .انودعي نا يبرعلا ناسنالا نشذ يف

 ديوي: قعنامل .رهظ سايبل يابو
 دينو امناو .دحقف انهادمو انةامس الو ,بسحف انضرأ

 هوشيو .رداصيام هنم رذاصي .انثارتو..هيلكااقخيرات
 ! ةرداصملا نم رثكا همدخب ةيوشتلا نإ نقتعد ام

 رشد ةلواحم رارمتسا ىلع ليلدتلل ةجاجح ةمث له

 اقتسا .هنقدشح نغ قاع ةراهظاو انيضام يف قرشم لك

 هبوشت دودج لدصي بولساب .ةيعقومو ازمرو
 اىلا الوصو .اهيبزتعن يقلا تايركذلاو ءافتادرفم
 ةظخحل لك انراعشاو .انلوك نم رضاحلا ءاوهاةشست
 ١ *# ةقاسم انياقرو ودذعلا بارح مصيب نيد ام نآن

 اهتاطاط رارمتسا؛ نم دبالو .انسوؤر فرب عتمتتت ٠

 ناقأ لع ف بصي سينا افاقاخا١ ( ا .يارجبلا
 .٠ ةلسلستملا اهماقرأن ءالشركو :حتفلاو .رصناراتتخا

 ةدح ةمث .ءافهدض شمل «ميظعل ةقلا هدا قدص)» ىدح 3
 ثيح نم تارايقخإلا"نم طمنلا اذه؛نيناتضاو

 ةلألد وذ زمر وا متنا رابتخاف .فدهلاو هنبانشتلا
 كانف حالس وا ناؤدع لكش ىلع هديسحتو ةيخيرات

 هب رفكلا ىلع انلافطا لمحو انلمح ىلا فدهن اندض

 | هللا قدص»

 ةحفصلا هذه

 يررحل رحربس
 ندم ولا اهئاقدصا وةلحملا

 ف هئارآب هنم نولطي .اهطخد
 / .ةيل ردلا ةايحلا نبا ٍٍك فلتخم

 كفن نا ةروزتفلاب سبلو ٠
 .ةلخملا ةساس مهؤارأ

 قارعلا
 رفطإ
 رخفلاو

 ن انئارتد

 ١ ١ 1 :ارضاحو ايضإام

 نا نكمي, ادام ووصل يذلا خاوراصلا .قاريف

 نهذ يف ينعي نا نكمت اذامو قامانلا بغا ٍليحي

 رمالا كلذكو .توملا ريغ يبرعلاو ينبا
 8 يتلا اهاوسو (جلا# يشل 5 ١ قيصف) كل ةدسسنلابب

 لافطال ةيسنلابا دديدحلا اهتيمستف يتعت دهترول

 تالواحمو ناودعلل 3 ةديدج عسزاشم ريغ قارعبلا :

 .ءامدلا كفشسو :ضرالا لالقحا

 د راهتخا عارو نم ةدحاو ةنلقعلاو فدهلا

 .قيصل وهاام ىلع يشلا :ساحلاو :هضيقن لمحتأ ٠

 امل ضقانمو سكاعم عايطقا كرتو ههب ش

 ْ .ايلامجا!لوقع يف ايخيرات هلنغي

 بيدي لك كلذ ىلع رددقا:كانه سبل .فاصخاللو '

 ينويهنصلا نابكلا سيل وأ :ضرالا هذه هنجو ىلع
 صسيشقنلا لاحلا عفاو ىف ؤه ةدطارقميدلا نع دما يب ىذلا

 عمقلا عاونا لك هيتاسسراممب .يعذي امل خراصلا

 آ :ةيغامجلاو ةيدزفلا ةدانالاو
 ئعدت يذلا نارهط ق'يلالملا مكحانستلا وأ

 مجالسشألا نع هربغب لك :ننف دعتالا وه نيددلاب كسمتلا '

 م نوي اهيا اكاداجنب و هميلاعتتو ةحورو

 .بصعتلاو :

 نينا ءلعفلاو 1 تن ضقانتلا.: ةرهاظلا هذه

 هع ف دايتنالل ةتفلم تحلصضصإ هةقيقحلاو نيلعليا

 لب .ماكحلاو تانانيكلاو لودلا ىلع رصّتقت ال يهو
 .دارقالا ىنحو فازخالاو تاسشتؤملا ىلا دثمت

 انلؤح نم رظنن ؛ ةيئاؤيلا( نتايج يفاةيكرم اهدهاوبش
 مدلاعتو ٍنيِدِلا نع نوت دجتيرشبلا نم جذامن ىرفف
 نم عم راجشلا ّدح لصي ديدش بصعتب مالسالا

 يف ىرد ال كلذ عمو . يارلا ف مهعم نوفلتحي

 . ! امامت ضيقتلا آلا مهسفنو:مهتاقالعو مهتاسرامم

 توكسم ستشلا نم يرخا جادامن

 ًاّضيأ, ىرشف :انّلّوَح نم رظتتنن 1
 نع توييتت+ نآلا ىتدحج انهنغ 0

 فقلخ ىطلقتو' ةنبرعلا كيموقلاو ةينورغلا

 ' ف يهو ه تامظنمو ةمظناؤ ١ًاارفا  امهتازاقتش

 ةيفئاط وا .ةيرطقلا يف ةقرغم ةيميلقا اما اهتقدقح
 اهفطاوع واةرغصلا اهتاسرامم يف .عايحفلا ىتح

 | اهنم لك هجو ريباعت ئتخو .اهتاقالعو ةتوبكملا
 ىلع رطخت مل اسورد ملعتنو ..رثكاو رثكا:ىرنو

 يفياطلا هجأو يف جنيهسب/نمالك سيل ىبا: مياعتلا .لاب
 نا جلعتنو .لاوحالا ككاو ينئاملعو يمدقتو ّيموق
 | نكلو .قاعا ةريتوبو .ههجو يف اضيا جنشتيانم ةمث
 !' ةلئامم ةيضراآو هيبش يفئاط:قلظنم نم

 مس نينازشمتلاو يبجت تك ل ديلعفا ١

 يف سفنو سفن نيبو :خرظو حرط نيبو .مساو
 نم كيضالا .يلاعفنالا!نف يتدبملا دانكتسا ةلؤاحم
 . الاتقان جذامنلا نمريثكلا ف رومالا رهاؤظف' فتزملا

 .اهبطاوب سكعت
 نكي ةرفننا وشامل :كلذ غمو.. ك

 طسنآب انايبحا اهييملتا ءاكذلاو نيكرتلا نم ليلقي

 ياو يع .ةملعب ًافايكاو؟ تيسرإمل



 رو و
 ا

 زيت جك
 نيا

 0 نك

 17 1# 10مم ا

 0 ااا ذا 1 ذم م ا

 تيوكلا يف ةيرعلا تاطوطخلا دهم
 اهخلا نه راصم كانك

 ةيبرغلا افرخألاو
 روصعلا فلتخ لثمت ةيفرخُرو ةيطخ ةحول اتئام

 دهعم ةهردصي مخص يش (موبلأ» روحم نوكتس

 يذلا زكرملا وهو ةيتيوكلا ةمصاعلاب ةيب رعلا تاطوطخملا
 اهقيثوتو برعلا نيفلؤملا تاطوطخم عمجب ىنعي
 ىلع برعلا نيققحملا ةدعاسمو اهقيقحنو اهريوصتو
 .يبدالا قيقحتلا ناديم ف مهثوحبو مبتاهم زاجنا

 . هتفرخزو يب رعلا طخلاب هماتتها نع الضف
 ءوشن نع ةلماش ةركف مدقيس روصملا باتكلا اذه

 عم .نيرصاعملاو ىفادقلا هيطاطخ زربأو يبرعلا فرحلا
 تقولا ىتح هروهظ ذنم يبرعلا طخلا نف نع ةسارد
 ده ىلإ

 صرعتست «موبلالا» اذه اهيلع لمتشيس ىتلا روصلا

 رشع ةعبرا دادتما ىلع يبرعلا فرحا ةباتك قئارط روطت

 دهعم دعاسيو .ةيفرخزلاو ةينفلا اهلحارم ةفاكب ءانرق
 ىنفلا باتكلا اذه زاجنا ىلع ةيبرعلا تاطوطخملا
 ةباتكلا ناديم يف نيصصختملا نيثحابلا نم ةبخن روصملا
 دهعملا.نيعتسي نيذلا برغلا نيطاطخلا نم ددعو ةيب رعلا

 . ةينفلا مهتاريخب
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