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 دي ضيف ةيصد جه ف ها
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 اكالغلا عورضوم كك

 راوحي 59 3 نافلم
 7 يح اج ا دس مس حمو و دوس جمسد»

 | «ةيبرتلا ميك ةعيشلا» 5 نايلا لارنخلا

 271 يب زو 1 جنو وتقوا ووو ودحوص وو جوجو واس جا جان و

 يناريالا شيحلا نم لضفا ناك ولو ,شيج يا
 لشفلا هددصن نوكيس اددعو ةدغ

 يقارعلا عافالا ةيكيمانبد ةهجاوم
 نويناربالا هيف فشنكي موي ينايس
 برحلا يف رارمتسالا نع نوزجاع مهلا

 مهل تاوق دوجو مغر
 برعلا طش برغ بويجلا ضعب يف

 - 414م1 جنط خلخال - 5

 | يصاصتخالا . 3 نايتا يسنرفلا لارنجلا
 ةيديلقتلا عافدلا تابيجيتارتسا يف

 ةيسيئر تايلوؤسم مّلست يذلاو ,ةرصاعملاو
 ردشتلاب ظفتحم لاز ام ةيسنرفلا وجلا ناكرا ةّئيه يف
 ,نييسنرفلا نييركسعلا ةداقلا نم اليعر زّيم يذلا
 خيراتلا يف ىربكلا ةيركسعلا تارماغملاب نينوتفملا
 ىلا هترظن ىلع ددشتلا اذه بحسي وهو .يسنرفلا
 .ةيطسوا قرشلا ًاديدحتو ةيجراخلا اسنرف ةسايس
 لب .ةينيمخلا عم لماعتلا ف ةعويم ةيا ضفريو
 راصحو قييضت ةيلمع ميظنتل ةوعدلا ّدح ىلا بهذي
 تادتنحب مارتلالا ىلع اهلمحل :«ناربا ىلع نيبلود

 ىلا هثيدح يفو .مالسلا رايتخاو :59/ رارقلا

 نيب لبوك لارنجلا جوازي ؛ةيبرعلا ةعيلطلا
 نا لوقيو .يسايسو يدقن  يركسع :نيووتسم
 ةموخحم موجهلا ةيجيتارتسا ىلع نهارت ينلا ناريا
 ةيجيتارتسا ىلا دودشملا قارعلا اميف .ةميزهلاب
 .راوحلا طيرش انهو ...راصتنالاب حوكحم عافدلا

 :جيلخلا يف ليطاسالا دوشح :ةيبرعلا ةعيلطلا» ا#
 لب ةوقلا لامعتسا تسيل اهتمهم نا هظحللا ىتح ودبي

 ىلع نويكريمالا نهاري دح يا ىلاف .ةوقلا ضارعتسا

 برحلا نع رلخنلا عطقب ,ةقطنملا يف روضحلا ديكأت

 ٌؤطاوت وا ةتماص تاعطاقت كانه لهو ؟اهفقو ةرورضو
 رمالاب سشاسملا مدع هفده .نينكريمالاو نييناربالا ننب

 -  ةرمالا ىضتقا اذا ؛:ةسيركتو ءيركسعلا عقاولا
 اقلطم ثدحي الا ىنمتا :ليوك نايتا لارنجلا -

 يف ةدجاوتملا ليطاسالا نم ةوق ةيا ىلا ءوجللا

 نينتركسغلا نأ ىسنن نا يدش 1 جميلخلا

 سيلو :بورحلا بنحجت لجا نم ًانايحا نورضحي

 اذه لوحي نا ْيف يلماو .بورحلا لاعشا لجا نم

 2 ا ور نجزم 11737 طنب 0777

 فرتعن 7 بجنو . : .تاراجتكا 8 ثودح نود وو

 ياو اهدوجو قفارتي مل ةيينجالا ليطاسالا ناب

 تاحساك ءانثتساب :نآلا ىتح .ةصاخ ىودح

 دايم يف ًاماغلا رثن يناريالا ماظحلا نا ا!ددؤو . ماغلالا

 تاحساكلا موقت نا ىمييبلطلا نم ناك .جيلخلا

 يتفصيو ٠ ؛ىرخالا ةيرحبلا عطقلا اما اهلدطمعتب

 «وصنميلك» تارئاطلا ةلماحب ركفا ,ًايسنرف انطاوم

 ةظحل لدختا ال . هتاذ عاطقلا يف رحبُت ىرخا نفسبو

 ال يننا امك .ةرئادلا برحلا ف لخدتتس اهناب
 ِق :ةلود يا ِق ىوقلا دذه نم يكال الازنا روضتا

 ةددحم تالاح ءانثتساب .ناربا ف ىنحو .ةقطنملا

 يف ثدح ام رارغ ىلع ؛نئاهر زاجتحا متي نأك .ًادج
 .191/94 ماعلا يف :نارهط ىف ةيكريمالا ةرافسلا

 لخدت تاوق نآلا نوكلتمي نييكريمالا نا فورعملاو
 يا .فورظلا هذه لثم يف لمعلا ىلع ةرداق ةصاخ

 ريرحتؤ .ننيساموليدلا ءالخا ا ههحب عالطضالا

 يف ةيبنجالا ليطاسالا ردابُت نا نكل .نئاهرلا
 ينئاف :ةعبساو ةيركسع تايلمعب مادقلا ىلا جيلخلا

 ناريا تلقتناو :فورظلا تريغت اذا الا .كلز دعدتسا

 اذإ وا .ةيبرغفلا تاوقلا دض تامجهلا ةلحرم ىلا

 تارامالا ةلودو تيوكلا لتم ةيجيلخ الود تمجاه
 ةيبرغلا ليطاسالا مدقُت دق .لاحلا هذه ف .ةيبرعلا
 ىدتعملا لودلا تبلاظ اذا ًاصوصخ .لخدتلا ىلع
 ناف ٠ ؛:ةظحللا هذه ىتح نكل .ةيامحلاب اهيلع

 سشيحلا ًاصوصخو . جيلخلا ىف ةيدرعلا شويجلا

 عايألا ةيحان نم .روطتم ىوتسم ٍّق يش ٠ .يقارعلا

 ةهجاوم يف ةسرمتم اهنا امك .داتعلاو ريخذتلاو

 ةيطغتب عتمتتو .ةيناريا ةيموجه تايلمع
 © زيكرتلا ديرا ةطقن ةمثو .ةتفال ةيتسجول تاليهستو

 © _اةمال/ لوليأ 557-5١ ددعلا  ةيبزعلا ةعيلطلا



 يهو ٠ :نوللحملاو ءاردخلا اهيلا تفتلب املقو .اهيلع -

 ةداضملاو .عوردلل ةداضملا ةيعافدلا ةحلسالا نا

 ناهرلا بسك ددص يف ؛نفسلل ةداضملاو :تارئاطلل

 تارئاطلاو عوردلا لثم .ةيموحهلا ةحلسالا ىلع

 مهف اذاو .مالبسس رصنع يبآر يف اذهو .جراوبلاو

 ةفلكم ناريجلا ىلع موجهلا ةيلمع نا عيمجلا
 لاشيراملا هلاق امل اعبت :.لتقت رانلا نا امك .ةظهابو

 يف قفون دق ةلاحلا هذه يقف 1415 ماعلا يف ناتيب
 امو .اهدودح لخاد ةيموحهلا فارطالا ءاقب ةيؤر

 ةددهز ةيعافدلا ةحلسالا نا وه كلذ ىلع عجشي

 بيردتلا ىوتسم ىلع .لهس لامعتسا تاذو .نمثلا

 جذدومن راطالا اذه ُِق ًامئاد قوساو .ةنايصلاو

 ,يسنرفلا شيجلا هلمعتسب فوس .ريغص وراص

 ال ريغصلا خوراصلا اذهق .«سكيريل» يعدُيو ًابيرق
 ١ براقي ام) يسنرف كنرف فلا 1ا/ غلبم هنمث ىدعتي
 نم :ةريغص ونير ةرايس نمث يا (يكريما رالود فالا

 دعب رداق هنا ريغ .ةكلاهتم ...ةنصحا ةعبرا زارط

 اذه .:/7 يت. زارط نم ةبابد ىلع :ةقدب هبيوصت
 يق ؛اهناريج ةمجاهملططخت ال يتلا فارطالا نا ينعي
 لاح يه هذهو .ةلاعف ةيعافد ةحلسا كالتما اهناكما

 نووني ال نيذلا .جيلخلا برح يف :نآلا :برعلا
 لخاد .مالس يف .ءاقبلا نوديري لب نارهط ةمجاهم
 ىلع مهدعاست :؛نآلا ةرفوتملا ةحلسالاو .مهدودح

 راجلا نوكي ةظحل هنا يف كش الو ...كلذ ىلا لوصولا
 هيف مكحتي ,؛يروتاتكيد ماظن نع ةرابع بيرقلا
 مازتلاو ةطيحلا ذخا بجي .نويفلس نوفرطتم
 .يناريالا ماظنلا نم طوحتلا برغلا ىلغو ...رذحلا

 نم 14/ ماع انطوحت ءاسشرف يف :نحن امك
 . جئاهو فرطتم ماظن مهراوج يف هنا كلذ .ةيرلدهلا

 دادعتسالا ًاديدحت ينعت .اهدصقا يتلا ةطيحلاو
 :اينقتب سرمتلاو .ةيوجلا تاراغلا ةهجاوم
 . دصقلاب فدهتست يتلا تاراطملا تاجردم حالصا

 نمتلا ةصيخرو ةروطتم تاينقت مويلا ةمثو
 يهو .ةيندملاو ةيركسعلا تاجردملا لاطعا حالصال

 .ةكرعملا فورظ يف طوبهلاو عالقالاب حمست

 نا يهو .ةيساسا ةلداعم كلذ لك نم صلختساو
 ىلع ةردق رثكا يه .اهتاذ نع عفادُت يتلا ىوقلا
 ءاربخلا نمريثكو .ةمجاهملا ىوقلا نم برحلا بسك
 (اسفرف ْيف) نييجيتارتسالاو نييركسملا
 .يعم نوقفتيو .يأرلا اذه يننورطاشي

 ةغواب ةيلمع
 هده قيبطق اتعدبو يق .فيك :ةيبرغلا ةعيلطلا» اك

 لظ:يفو :نازياو قارغلا نيج. برحلا .نيزاوم ىلع  ةلداعملا
 ثادحا ىلع «تاونس ذنمو :نهارت يتلا ةيناريالا ةيمكلا

 وه امو ؟ةيقارعلا ةيعافدلا ظوطخلا يف تاقارتخا
 ةيجيقارتسا ةوجاوج يف ةرقازعلا ةيجيكاوتسالل مكي
 ناضرتفي اهناكمو برحلا نامز لهو ؟ةيناريالا تاجوملا
 ؟ًاربو ًاوج .يماختلالا بولسالا نم عونلا اذه

 ةيجيتارتسالا نا دقتعا :لبوك نايتا لارنجلا
 ىرا ؛جراخلا نم بقارمك ينئاو .ةيعقاو ةيقارعلا

 ١" - لوليأ ؟١ 554 ددعلا  ةيبرعلا ةعيلطلا /١541

 زاكترالا طاقند ضعب ىلع ءاقبالا نييقارعلا رامخ نا
 ةيلمع برعلا طش نم ةيبرغلا ةفضلا يف يناريالا
 موجه ىف ةرشابم عافدنالا نع ًاضوع هنا كلذ .ةعراب
 لضفالا نم هنا اودحو .نيدناربالا ع التقال داضف

 ضرالا نم ؛ةقيض تاعبرم قوف نيمجاهملا كرت
 مهنا اصوصخ .ءاهقوف مهتقاط قارنتسا مث .ةيبرعلا
 ةمادال داتعلاو لاجرلاب اهدفر ىلا نورطضم

 ةيلاعف ال .هذه روسجلا سوؤرو .اهيف مهدجاوت
 يذناو .ةيناريا فرن رصاوخ يهو .اهل ةيجيتارتسا
 ةجيتنو .لاتقلا يف ةيقارعلا ةيعقاولل ةجيتن لئافتم
 نل برحلا هذه نا لوقلا ىلا ينعفدت يرخا تايطغمل

 يهو .ةياهنلا ةلحرم ًادبت نا لبق .اليوط رخأتت
 اهنال ؛ىل والا ةيملاعلا برحلاب .لاح يا ىلع .ينركذت
 ؛فورظلاو فقاوملا ىوتسم ىلع .اهعم الثامت رثكا
 ًامئاد ىستنو .ةيناثلا ةيملاعلا برحلا عم اهلثامت نم
 هنا نم مغرلا ىلع .تفقوت 1١915-١91١8 برح نا

 ضرالا قوف .دحاو يسنرف يدنج كانه نكي مل
 لالتحا تحت اسنرف نم ةريبك ءازجا تناكو ,ةيناملالا

 عطتسي مل .تقو رورم دعب نكل .ةيناملالا تاوقلا
 اندقتساو .لالتحالا ةلآ دفر يف رارمتسالا ناملالا
 ةقرافملاو .انءافلح ةدعاسم نم ةرثفلا هذه يف عبطلاب
 لتحت مهتاوق تناك ةظحل اوملستسا ناملالا نا ىف

 برحلا ىلع ةلداعملا هذه قيبطت انعسو يفو .اسنرف
 فشتكي موي يتأيس ذا ...ةيئاريالا  ةيقارعلا

 يف رارمتسالا نع نورجاع مهنا هيف نويداريالا

 يف لارت ام مهتاوق تناك ول ىتح .نوئفكنيف .برحلا
 نأ وه ةعقوتا امو .برعلا طش برغ بويجلا نضع
 مهيصعت نم مغرلا ىلعو موي تاذ نويناريدالا كردي
 22غ يشن اي ىا ىلا دونات ال يهو ةيثدع برحلا نا ,يسيدلا

 نا نم ديد ال ٠ دن دنع .ةفلكمو ءاقمح اهنوك نع الضف

 ديلَتي بعتشلا نم عسنأو و عاو راق ناردا يف 3 روليتي

 ...برحلاب

 نويركسع ءاربخ ةمث :«ةيبرعلا هعيلطلا» ا
 يف :ةيناريالا تاهبجلا عاقنتسا نا نولوقي نويسنرف
 كيكفت ىلا ةدرم ,ةيقارعلا ةيغافدلا طوطخلا ةهجاوم
 ...ىروثلا سرحلل لاتقلا ميزلتو ةيماظنلا تاوقلا هينب

 :نانبل يفو ... ةيماظن برح بسك نع ةزجاغ تايشيليملاو
 ما :ةحيحص ةلداعملا لهف ...يح جذومت نم رثكا ةمث
 شيجلا طابخا ىلع رداق ضرالاب قازعلا ثيثتلا نا
 ؟,ناردسابلا» ظيحا امك يماظنلا

 رسخت ةحلسملا تايشيلدملا :ليوك نايتا لارنجلا -
 ةلداعم دزهو .تاهبجلا كراعم ىف اهرصانع نم اريثك
 ريغ مهنا وه «ناردسابلا» عم ثدح امو .ةيديلقت

 اونقح مهنا نع الضف .يبرحلا سارملا يلمتكم
 اومحاه امدنعو .لاتقلا تاحاس يف اومرو .بصعنلاب

 .1918- 19114 برح يف ىرج امك :حباذملا تثدح

 لوا :مهنا .كلذ ءارو «ةيتالمع» بابسا ةدع ةمثو

 ءاكذب مهدوقت ,ةيميظنت ةينبل ًاعبت نوكرحتي ال
 اهينجي لكش يف فرصتتو .تايلمعلا حرسم قوف
 يف رهظ امك .ناردسابلاو .رئاسخلا نم ريبكلا ردقلا

 ريغو .توملا مسرب نولتاقم ةقباسلا تارابتخالا
 زواجتاو . ضارا لالتحال .اعقاو .نيئيهم
 شيجلا ىتَح هنا لوقال ,مهتيئاوشعو «ناردسابلا»

 اشيجح كلمي ناك داسشلاو ,يكيسالكلا ٠ ,يماظنلا

 ةهجاوم يف مدقتلا نع زجاع .ًايرّصعو ارطؤم
 ةكرح يا لشت يتلا .ع وردلل ةداضملا ةحلسالا

 لوقا انه نم .اهبيوصتو اهئادا ةقد ةجيتن .ةللؤم
 .يناريالا شيجلا نم لضفا ناك ولو :شيج يا نا
 ةهجاوم يف لشفلا هبيصن ناك ؛ءاددعو ةدع

 شنح ىلع رمنعب يدلا .يقارعلا عافدلا ةيكيمانيد

 ضيقنلا هنا يا , ةكسامتم ىنب ْق رطؤمو .فردحم

 نييناربألا نا اديح فرعا .نارديساملل ىصقالا

 ىلا اليم رثكا مهلعجي يذلا رمالا .ددعلاب نوعنمتي
 شيجلا ىلا مهنم ىروثلا سرحلا ىلا زاكترالا
 بعوتست ةيوايشيلبملا ةغيصلا نا كلذ .يماظنلا

 ةيماظنحلا ةغيصلا اميف .هل دودح ال لكش يف نلتاقم

 نم نومجاهملا ناك اذا نكل .انينقتو ةمارص رثكا
 شيجلا ىلا نومتني اوناك وا يروثلا سرحلا
 تثادحا نع زحجعلا يهو .ةدحاو ةجيتنلاف .يماظنلا

 انه نم .الهس ارما نسل اذهو .رهنلا ربع تادارمالا

 لبجست ىلع ةرداق ةيقارعلا ةيبعافدلا ةيثبلا

 هحو ٍْق امك ةيماظنلا تاوقلا هحو ْق راضتنالا

 ضرالاةعيبط ءوض ىلع اصوصخ :يروتلا سرحلا

 نامزلتسيو . نيمجاهملل نافلكم امهو .يئاملا طخلاو

 7 :هدفاسلا هنو تبندول 2 ةنعافدلا

 تامحهلا هذه . ةيناربالا تامجهلا يام ,اهقاذ

 الا هس لوكس حيراوص قالطا ْق تدسحت

 ةردقل يجيردت زيزعت يفو .عنصلا ةيتايفوسلا
 ؛عغيبملا» لضفي اصوصخ :يناربالا ناريطلا

 ش ةتافوحتلا ا نع ةخسن يهشو ٠ :ةينيصلا

 د ل1011 لا

 رداقلا ءالقعلا نم فاك ددع نا ردا 1

 افحلا لافيتسا ىلغ

 امخ دوعو لك تطقس نأ دعب
 هيلا يع زاصتنإلاب

 لا ضعب اوقجارت تادفوسلا

 ض مود هوفطق يذلا مازتلالا نع

 ادظفل ادالقنا كلذ نوكي دقو 01/ رازقلا ىلغ

 6 - "مقرا" ندلزعما# م4181:



 ا داو دس سى ميري #1 دا و إإ ةطقاوو قر وزدنا جو بوه لل ناز“: »دوسي نيج دج نط هيت جدوجتو

 .ىرخالا ةيبرعلا لودلاو قارعلا ددهت راطخا دذهو

 ةعيبط ف .ركفاو .ايدج .رابتعالا ْف اهذخا نم دب الو
 ةيفارغجلا ىبرقلا ببسب .تيوكلاب .لاحلا
 نم دحلل ةلاعف ةيوج تاعافد ءانب اهيلع بجوتنيو
 ..ةعقوتملا ةيوجلا ةيناردالا تامجهلا رئاسخ

 ع .ةيبرعلا ةعيلطلا, 9 ١

 يف قح ىلع نويقارعلا ؛لبوك نايتا لارشجلا -
 ىدحا نوقبطي مهو .ةيعافدلا مهتيجيتارتسا
 فارتتسا :ةييهذلا ىل والا ةيملاعلا برحلا دعاوق

 نم سيل فازنتسالاب باصُي يذلا فرطلاو .مصخلا
 ام عم ضقاننت ةدعاقلا دذشو .مجاهي نم لب ,عفادن

 ةيسيئرلا لاتقلا ةادا ثيكح ١1414٠: برح ىف ىرح

 قرف ليكشت ىلع زيكرتلا ىرجو .عوردلا تناك
 ا برح يف اما .اهتطيساوب قارتخالاو ةعردم

 عردُم كرحت يال دئاصملا قدانخلا كانه تناك
 ةمملاعلا برحلا تال داعم ىلا ايدع اننا محونلا وديبنو

 امدنع ةقباس ةلوقم رركا يسفن لاخا الو .ىلوالا

 ةيجيتارتسا ىلا دودشملا يقارعلا قطنملا فضنا
 ,لاح ىتا يف ,ةلهس تسسدل ةلداعم هدذهو .ةنعافد

 9 اوناك امنياو اوناك انا ,نيدركسعلا نا اصوصخ

 نا داقتعالا ىلا نولبمي  مهنم دحاواناو

 عازتنا ىلع ةرداق اهدحو ةيموجهلا ةدجبتاركسالا

 زاجنا عيطتسي ال .لباقملا يف .عافدلا ناو .راصتنالا

 انماما ةلثام ةيخيراتلا عئاقولاو ةلثمالاو .راصتنالا
 ىلا الوصو نويثبلت ةيجاوف ىف نايسآلا قدنح ,دنم

 ا كا ل الا

 ةديعس ةياهئب يقؤاغت يفخا ال ؛لبوك نابتا
 د يف ا 5 ل 000 ا ا

 و
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 مهف لاح يفو .ةيناثلاو ىلوالا نيتيملاغلا نيبرحلا
 طوطخلا قارتخا نع نورجاع مهنا نويناريالا
 .ةيموجهلا ةيجيتارتسالا لالخ نم ةيقارعلا

 .مالسلا وحن نوفطعنيو .ًالقعت رثكا نوحيصي
 سردلا اذه هيف نويعوتسي يذلا مويلا نا دقتعاو

 ىا .تايطعملا هذه ءوض ىلع :ةينرعلا ةعيلطلا» 8#

 مسترت فيك .يناديملا عقاولا ةحّرحز نع يناريا زجع
 ىه ام ؟ةيوساكل ا ةقطنملا ف ىكريمالا ووضع داعنأ

 ضارعتسا لالخ نم :اهوبعلي نا نوديري ىتلا .قاروالا
 ؟ةفيدرلا ةييوروالا تادشحتلاو ةوقلا

 عييباسا ةدع ذنم اندهش :لبوك ناسا لازتجلا

 سلجم ءاضعا عامجا يف تلثمت :ةيخيرات ةرهاظ
 قرط ىلا هجوتي رارق رادصا ىلع ينودلا نمالا
 دذه تفصو دق تدك اذاو .اهغقود بلاطي و .برحلا

 ىلع لصح 594 رارقلا نلف «ةيخيراتلا» ب ةرهاظلا
 ناك اذاو .هننين يتلا ةيساسالا تابلاعفلا قفاؤت

 ىلا راصي نا يعيبطلا نمف :عامجالاب ذختنا دق رارقلا
 ال .اهتيقادصم ةيلودلا ةسسؤملا دقفت الئل .:هقيبطت
 ةنياعملاب .طقف :يفتكا يننا لب اماكحا قلطا نا ديرا
 .رارقلا ىلع قفاو قارعلا نا احضاو رهظو .ةدرابلا
 نيينارنإلا نا ريغ . ةهنجومب لمعلل ادادعتسا ىدياو

 ىربكلا لودلا ىعست نا يقطنملا نمو .كلذ اوضفر
 .رارقلا قديطتو ةيلودلا ةيسسؤملا حارنحا ضرف ىلا

 ال يثنا ثيدحلا لوا يف تلق ؛فيك :لاؤسلا نكل
 ةقطنملا نم ةلود يا ف ًايبرغ ًالازنا :ةظحل .روصنا

 ىلع رظح ضرف اهنم .لئادب كانه .لياقملا يف نكل
 ضفيو قئارتي ناو دجال ركح كو .ةحلسالا نحش
 ,ةدقعملا ةحلسالا يوتسم ىلع اصوصخ .جئاننلا

 برض يتلا ب  دوكس» عون نم خيراوصلا لتم
 نل : تايفوسلا لاق لاح ىفو .اهي دادغب دكب نودنارمألا

 .خيراوصلا هذه لثم .مويلا دعب ,نويناريالا ملستي
 .ةرداق ىربدكلا لودلاو .اهنم اعقاو .نومرحب مهناف

 .ةدقعملا ةحلسالا ىلع ةباقر ضرف ىلع ؛كش نود

 نمث عفد ىلع رداق فرط يا نا فسا يف .فرعاو

 قتا ال انه نم .ةريصق ةدم يف اهيلع ليصحي .ةحلسا

 ءاهنال كلذ ىلع ناهرلاو .حالسلا ىلع رظحلاب اريتك
 قيرطلا عطق ىلا انيعس اذا نكل .لشاف ناهر برخلا
 عزنو .برحلا مهتيذغت نود انلحو .نييناريالا مافا
 انعبتا دق نوكن .مهمادقا تحت نم ىلاملا طاسبلا
 يناريالا طفنلا عاربش رظح يشهو .ةدقعم ربغ ةليسو

 ىلا ذئدنع نيرطضم انسلو .ةدحتملا ممالا نم رارقب
 نا دقتعا الو .اهقارغا ىلاو .تالقانلا ىقعت
 تالقان برضل دادعتسا ىلع نببكريمالا وا نيدسنرفلا

 لوقلا ىلع نورداق مه لب ؛ جرخ» ةريرج نم ةلمحم
 .55/ مقرلا لمحي ايلود ارارق كانه نإ :نييناريالل

 اذاو .ًايطفن مهنوعطاقي .هقيبطتل مهضفر لاح يفو
 تقفتاو .نابايلا اهيف امب .ىربكلا لودلا تعمتجا
 نارهط ضفر ببسي .يناريالا طفنلا ءارش مدع ىلع
 اذاو .ًامهئاقلت فقوتت برحلا نإف ؛ةيلودلا ةدارالل
 نيدناربالا نيلو وبسملل تلاقو ىردكلا لودلا تقفاوت

 ناف :نئاهرلا نولقتعي اوماد ام مهطفن عطاقت اهنا

 ...مهتاباسح اوعجاري ناو دب ال نيلوؤسملا ءالؤه
 لصاوتلا لظ يف شناهرلا ريرحتب ةبلاطملا نكل

 سلجم رارق قيبطت ىلا .نآلا :ةوعدم ىربكلا لودلاو

 ىلع رهسلا لد ٠ فرجلا ناهتشا اهيلع يدل .نمألا

 لولا ثحت 3 نأ ةَعمتحم ةيروسلا لودلا | ىلعو

 .هيلا لوصولل اهلقث عضنو .هاجتالا اذه يف ىربكلا
 نينكريسمالا ىلع بعصلا نم نوكي دق ذتدنع

 نمو .يناريالا طفنلا ءارش يف رارمتسالا نييبوروالاو
 .ينيمخلا نويعل ًاماركا طفنلا ءارش ناكمب ةقامحلا

 .يداعلا رعسلا نم لقا نيرالود يواسي هليمرب نآا
 .مالكلا اذه لالخ نم نييناريالا ىلع لماحتا ال يننا

 اهتارارق ةيقوثوم ةيلودلا ةسسؤملا دقفت الا ديرا لب
 ...ملاعلا يف

 تايفوسلا عيطتسي دح يا ىلا :«ةيبرغلا ةعيلطلا ؛ 8
 ؟نيدتاريالا ىلع تابوقعلا ضرف يف مهددرت يف باهذلا

 ,ه8 رزارقلا رادصتسا ىلع مهتقفاوم رسفن فيكو
 فرظلا دض تابوقعلا دنبل هتاذ تقولا يف مهتضراعمو
 ؟ىالسلا ىلع يلودلا عامجالا سكع حيسي يذلا

 ددرت مسحل طغضلا ةوق :لبوك نايتا لازتجلا -
 .يبرعلا نماضتلا قالا اهارااأل كاذ وا فرطلا اذه

 نم تقو يف تناك .ايبيل نا امك .ةصاخ ةلاح ةيروسو
 ةيبرعلا ةيطفنلا ىوقلا نكل .ةصاخ ةلاح تاقوألا
 يف ةحلصم اهل ةيناريالا ةيفلسلا نم فوخنت يتلا

 .ه9/ رارقلا قدبطتل ىريبكلا لودلا ىلع طغضلا

 يف ىلؤافت يفخا ال .ددرتلا تامالع نم مغرلا ىلعو
 امدنعو .ةديعس ةباهن ىلا رارقلا لوصو ةيناكما

 يف ةحلصم مهل مهدحو عفادملا راجت نا ىرا
 فونس ةيملسلا ةفكلا نا نم دكأتا :برحلا رارمتسا
 ىرا .ىربكلا لودلا ىوتسم ىلعو .ةياهنلا ف حجرت
 وحن حونجلا نم ىوقا ةيوستلا وحن حونجلا نا
 ضعب اوعجارت تايفوسلا نا يفخا الو .ةهياجملا
 ىلع اونوص موي هوعطق يذلا مارنلالا نع ءيننلا

 .فقاوملا يف ًايالقنا عجارتلا نوكي دقو .594 رارقلا

 وأ ةديعب ةقالع ىلعو .طقف ًايظفل ًابالقنا نوكي دقو
 ينناب فرتعاو ...ناتسناغفا يف مهعضوب ةبيرق
 ةيقيقحلا بابسالا فافشتسا ىلع ًارداق تسل
 اجارحا رثكا نوكت وكسوم نكل .يتايفوسلا فقوملل
 قييطت مرتان ناب اهوبلاطو ٠ برعلا طغض لاح يف

 صيرحلا فوشتابروغ نا دقتعاو .هيلع تقفاو رارق
 يف هسفن دجيس جراخلاو لخادلا يف هتروص ولع
 نيب مغانتلاب برعلا بلاطي ةظحل جرح عضو
 رارقلاو 548 رارقلا نيب قرفلاو .لاعفالاو لاوقالا
 دقف .يناثلا اما ,عامجالاب ردص لوألا نا وش 45

 دق تاهج ةمث تناكو .ةيرثكالاب هريرمت ىرج
 ف ليجعتلا يضتقي عامجالا عباطو .هيلع تظفحت
 .رارقلا ةيلكب مازتلالاو قيبطتلا

 نع الظاو كتردخا لالخ نفت :«ةنيرعلا ' ةعيلطلاو
 ةيقارعلا ةيوجلا ىوقلا ءادا ميقت قيك .هتلق امل ةفاضاو
 ؟تاذلان

 شيجلا ومن تعبات دقل :لبوك نايتا لارنجلا -
 تاوقلا يف ينتفل امو .بقارمك :جراخلا نم يقارعلا

 اذاو .يجيردت لكش يف تمظاعت اهنا وه ةيقارعلا

 -©] ىرن الثم .وجلا حالس روطتل ينايب طخ ىلا انرظن

 ا/ ١441 لوليا ١  ؟؟4 ددغلا  ةيبرعلا ةعيلطلا



 لدعت ًايدعاصت ىرثا.١٠98١ ماعلا ذنم دم هما لح

 يبنقتو نيرايطلاب امك .تالتاقملاو تافذاقلا

 ةرئاطلا نيب ةحوارملا لالخ نم ىرئاو .ةنايصلا

 .اهقوف تبثملا يسنرفلا خوراصلاو ةيتايفوسلا
 قوفتلا راطا ف تبصو ةيباجيا تناك جئاتنلاو

 نييناريالا نا يلا ىمارتو .ناريا ىلع يقارعلا يوجلا
 رمالا اذهو .ةينيصلا :غبملا» تارئاط ىلع نويردتي
 يف تاراغلل لمتحم فيثكت هجئاتن ىدحا نوكت دق

 ةهحاومل تادادعتسا يضتقب وهو . ةىئقارعلا يضارالا

 حالصاو ءىجالملا ءانب لثم :ديدجحلا كقاولا

 نكل .يوجلا عافذلا ريبادت لامكتشاو تاجردملا

 رارمتسالاو تابثلا نم يقارعلا يوجلا قوفتلا
 ...برحلا نيزاوم يف ًايالقنا عقوتا ال يننا ثيحب

 روصتن نا اتهسو يف فيك :«ةيبرغلا ةنغيلطلا»'
 اعيتو .فورظ يا يف ؟ةيناريالا  ةيقارعلا برحلل ةياهن
 ؟طعض لماوع ىال

 ناف :ًادغ ينيمخلا تام اذا :ليوك نايتا لارنجلا -
 هفلخي دقو .مكحلا ف هفلخيس نم فرعي ال ادحا

 نايك ندنسي هنإ ي] : هلاقمو هخوونص ىلع لحجر
 عضولا ناف :ينيمخلا تمي مل ول ىتحو .لاتقلا
 ةحيرش اهردصم .تارتوت دهشب يناريالا يلخادلا
 هذهو .اهنم ىودج ال برحلا نا دقتعت سائلا نم
 يلوتست نا اما :نيرايخ ماما اهسفن دجت ةحيرشلا
 طقف هتمهم ناب ينيمح عنقت نا اماو .مكحلا ىلع
 برحلا ىلا ةبسنلاب نكل .ةعمجلا ةالصب لافتحالا
 هيلع بلقنا الاو .هاجتالا ريغي نا هيلعف :قارعلا عم
 ,كانه نا دقتعاو . هنم صخلنلا ىلا ىعسو عراشلا

 ىلغ نيرداقلا ءالقعلا نم ايفاك اددع .ناربا يف

 ةينيمخلا دوعولا لكف .قئاقحلا باعيتسا
 ارداق سيل ينيمخو .تطقس قارغلا ىلع راصتنالاب
 ينأب دقو .مئاد لكش يف ةيمهولا دوعولا قادغا ىلع

 ىلا امئاد دوعاو .ناربا لحاد لوحتلا هيف ثدحب مود

 اهنا عيمجلا دقتغا اهموي ...ىلوالا ةيملاعلا برحلا
 عبرا ترمتساف .نيعوبسا نم رثكا لوطت نل
 .دحا اهعقوتي نكي مل ةظحل يف تهتنا اهنكل .تاونس
 ىلا كلذ درمو .بعتلاو لكاتلاو رايهنالاب تهتناو
 تلقتنا مث .يناملالا عراشلا فوفص ىف مربتلا تالاح
 ةدايقلا ىلا لوصولا يف تهتناو .ركسعلا ىلا ىودعلا

 .نييلاكيدار اوناك نيذلا تالارنجلاو ايلغلا
 ةيناملالا نئاهرلا نوعت اذامل :«ةييرغلا ةعيلطلا» 8

 نئاهزلا لهو ؟ةيسنرفلا نئافرلا بوعت الو ...ةيكريمالاو
 ناريا نيب ةعوطقملا تاقالعلا نمت عفدت هيسنرفلا

 ؟اسسترقو
 رارسالا لخاد يف تسل :لبوك لارنجلا -

 تاضوافملا تايفلخ .ًايلات .فرعا الو .ةيموكحلا
 تاطلسلا نا وه صاخلا ىعابطنا نكل .ةيرسلا
 يتلا قرطلا ةقرعم .قباسلا يف تلواح ةيسنرفلا
 .ةلأاسملا يف ةنيعم ةلحلح ىلا يدؤت نا نكمي
 انه دوعاو .نيرجتحملا حارس قالطال تضوافو

 طغضلل ًايعامج ًايلود المع مظنن مل اذا هنا لوقال
 قارعلا عم برحلا الو .دوعت نئاهرلا الف .ناريا ىلع
 ...فقوتت

 ردرم ضاير سيراب يف هرواح

 ١9/09 لوليآ 5١ - 5754 ددعلا  ةيبرعلا ةعيلطلا _ /

 نارياو قارعلا ىلا هترادز ءاهتنا دعب
 ساو سوا دج جمس تطمن ندم حجت وجزم وجم ب »:وتادمو تاظرولا»سص و جت و ىسجم حم جمطاوبوسصوووووب هجرت ع" هوجن جبس يس جت اججك

 هد سمسوس وجدو سامو باتو

 مساخلا فقوملا مامأ راليوك ىد
 وحسم فسمسسابجو  ججحكجتسب «ههيحجو» »حج هت ججسم ودجر صوجو7صجسو وس مسح ةوطاو و1١7 جا اوتاتاطاوجوجا# زجاج وجر سرع دست

 ةيزيجعتلا مهطورش ىلع نورصي ناريا ماكح
 احورو اصن هيلع جورخلا وأ رارقلا ةئرحت ضفرب قارعلاو

 وعس»ج وص وسو »هوو ص هاج مهو ج21 ججج را جك وك وج اج يحب نجج حو حا قيم و وجاجببو7ب جوا ةوجبص وجا ني وججسا»ج وج :ججوجاسو 0 جبججابب7#" جا

 نسح دمحم مساج هأ قا

 ماعفا نيمإلا ةرابز تفزال يتلا بقزتلا ةلامع |
 اعابت دّديتت تذخا .ناريا ىلا ةدحتملا خمالل

 ندملا ىلغ ةيناربالا ةيعفدملا فئاذق ريده عم ( ١

 رالب وك يد ناك امنييف . تشالت ام ناعرس .ةيقارعلا

 يف ظحب نا لبق .ةدحتملا ممالا ةرئاطي وجلا يف لازال

 تاحيرصت ةعومجم نارهط نم تقلطنا :دادغب راطم

 ,يئدماخ ماظنلا سيئر مهنيب نم نييناريا نيلوؤسمل
 5ه9/ رارق تضفر ناردا نا كشلا لدقب ال امن تنلعاف

 ةيملسلا قرطلاب نيدلبلا نيد عازنلا لح ملا يعادلا

 نا تلاقو .ةيزيجعتلا اهطورعيش ترركو ًاتاب اضفر

 طورشلا هذهب ًاملع طبحا ةدحتملا ممالل ماعلا نيمالا

 انلعح امف .ةيناريالا ةمصاعلا ٍِق هتاثحامم ءانثا

 يد لوصو راظتناب انك نيدذلا نيايمالعالا نحن

 مداق هنا وهو دحاو عابطنا انيلع ميخب راليوك
 وا ةراثا ةيا اهيوشت نل هترايز ناو نينح يفخب
 .ةلهسو ةيعالطتسا ةرامز ةباثمب نوكتس لب ةأجافم
 هلوبق وهو رارقلا نم يقارعلا فقوملا حوضول كلذو
 .ًاقيقدو الماش ًاقيبطت هقيبطتو

 لئاسنم رالد وك يد
 يناحصلا ءاقللا ف سركت ام ناعرس عابطنالا اذه

 عم دادغب راطم يف راليوك يد هدقع يذلا ريصقلا

 ثيدحلا نع رذتعا دقف .ةملاعلاو ةيبرغلا مالعالا

 ىلا هترادز جئاتن لوح تامولعم ةبا ميدقت وا

 وأ هروصت لوح قاحصلا حاحلالا عم نكلو .نارهط

 يسن لاق اهجتاتبو ةرايزلا هذه نع هناك ابطدالا

 .قفالا

 ىوس راليوك يد ماما قبي مل هنا نيبت :هيلعو
 عم يقارعلا فقوملا فاشكتساب هتمهم لامكتسا
 ةوطخك هريرقت ميدقت يلاتلابو .ةيقارعلا ةداققلا

 ءاقللا يف لاق امك :نمالا سلجم ىلا ةريخاو ةقحال

 ريزو زيزع قراط ديسلا هيف هقفار يذلا قاحصلا
 .ةدحتملا ماعلا نيمالل هلك ثيدحلا كرتو ةيجراخلا

 قئاثو ةعومجم هتبيقح يف لمحي راليوك يد ناك
 روصتنلا لوح ةتباثو ةنلعم ةيقارع فقاومو

 ه97/ رارقلا قدسطتلو ًامومع مالسلا ةيضقل يقارعلا

 يف لازي ال وهو نلعا ام فقاوملا هذه نمو . اصوصخ

 ىلا هلوصو نم موي ليبقو ةيناريالا ةمصاعلا
 اعامتجا نيسح مادص سيكرلا سارت دقف .دادغي
 ةيرطقلا ةدايقلاو ةروشلا ةدايق سلجمل ًاكرتشم
 ام نمض نم سرد :يكارتشالا يبرعلا ثعبلا بزحل
 ةدايقلاو سلجملا ربع دقو .راليوك يد ةرايز هسرد
 دادعتساو ةدحتملا حمالل ماعلا نيمالاب امهبدحرت نع

 ,هعم هءانبو ةيباجيا تاثداحم ءارجال قارعلا
 رارق نم قارعلا فقوم هسفن .تقولا يف ادكا امهنكلو
 ىلا اراشاو .هقيبطت ةيفيكو 54/ مقر نمالا سلجم
 ةيجراخلا ريزو اهغلبا يتلا ةيمسرلا ةلاسرلا نا
 ويلوي -زومت ١١ خيراتب ةدحتملا ممالل ماعلا نيمالل
 اذه نم:قارعلا فقوم نا» ىلع تدذش 1/
 قيقدلاو طبارتملاو لماشلا قيبطتلا وه عوضوملا
 قسس دقو .«ةنرزجتلل لباق ريغ الك هرابتعاب رارقلل

 ناسسل ىلحعو هدئاق ناسل ىلع دكا نا قارعلل

 ةئزجتلل ةلواحم ةيا لوبق مدع نيلوخملا نيلوؤسملا
 تالواحم لثم :هحورو رارقلا صن ىلع فافتلالاو

 لماشلا باحسنالاو راثلا قالطا فقو نيب لصفلا

 ًايلود اهب فرتعملا دودحلا ىلا .طورشملا ريغو
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 رارقلل ليسلستملا قييطتلا ىلع فافتلالاو صلمتل او

 .هسفن رارقلا ل وصال اقفو

 يفارهلا فقولا ةدنادم

 حمالا داع نيما نيسح خحادص سدئرلا ليقتسا دقو

 ةيئدبم ءاقللا سركف ,تاثحابملا ءاهتنا دعب ةدحتملا
 ةلحرملل ةيقارعلا ةيؤرلا حضواو ىقارعلا فقوملا
 .594 رارقلا يناردالا ماظنلا ضفر ءوض ىلع ةمداقلا

 ةقيقح حيضوتل ةناما نم راليوك يد ىلع بترتي امو
 هتادهعتب سلجملا يفيل :نمالا سلجمل ضفرلا اذه
 ظفح يف هتيقادصم ظفحيو برحلل ٍدح عضول
 يناريالا ماظنلا ةبقاعم لالخ نم يملاعلا مالسلا
 .ةيلودلا ةدارالل عايصنالا هضفرل

 ماعلا نيمالا ةرايزب يقارعلا سيئرلا بحر دقلو
 ماظنلا فقوم فشكل ةيرورض هتمهم ربنعاو
 نم نيرشعلا ذنم ترمتسا ىتلا هتالطاممو يناريالا

 نم نمالا سلجم نكمي امم .يضاملا ويلوي  زومت
 سسئرلا دكاو . حيحصلا جاتنتسالا ىلا لوصولا

 ماعلا نبمالا عم ًامئاد نواعت قارعلا نا يقارعلا

 نأو :لماشلا مالبسلا قيقحت لحا نم ةدحنملا حمالل

 قارعلا ناو ةنباث عفو الوق ماعلا نيمالا ِق هتقث

 ىلا وعديو :ةلادعلاو مالسلاب ًاقيمع ًاناميا نمؤي
 ةسوململا ةلدالاب دكؤت قئاقحلا لك نا كلذ امهقيقحت
 ناودعلا ادب يذلا وه يناريالا ماظنلا نا ةغمادلا
 اهرارمتسا ةيلوؤسم لمحتي يذلا وهو برحلاو
 رئاسخ نم كلذ نع جتن امو .تاونس عبس نم رثكا

 مادص سيئرلا لاقو .ريبك رامد نمو :ةلئاه ةيرشب
 نوناقلا مرتحي مالسلل بحم دلب قارعلا نا نيسح
 هفقاوم دكا دقو .ةدايسلا ءىدابم مرتحيو يلودلا
 مل كلذل .هدعبو ناريا عم عازنلا بوشن لبق هذه

 ةهداقلا مايالا هلمحت لعفلا جب وم : يقارعلا
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 يتلا تاءادنلاو تارارقلاب بدحرتلا ٍِق قارعلا ندرتت

 ةيلودلا تامظنملا نم هريغو نمالا سلجم نع تردص

 مالا قاثيم ساسا ىلع مالسلا قيدقحت ىلا ةيعادلا

 نم هفقوم ناو .يل ودلا نؤوناقلا ءىدابمو ةدحتملا

 .تياثلا يئدبملا جهنلا اذه عم مجسني 59/4 رارقلا
 بحر قارعلا نا ًاضيا نيسح مادص سيئرلا دكاو
 هنال لب .بساكم قارعلا حنم هنال ال 558 رارقلاب
 لماشلا حالسلا قيقحت ىلا وعدب

 احورواصن راوفلا
 ًاصن رارقلاب كسمتلا يلا قارعلا وعدي كلذل

 قفوو ٠ .ًاظيارتمو الماش اقيبطت هقيبطت ىلاو اكورو

 ةيا ناو ؛هسفن رارقلا هيلع صن يذلا قطنملا قايس
 ىلعو هصن ىلعو رارقلا رهوج ىلع فافتلالل ةلواحم
 رارقلا فدهتست ةلواحم يه .يقطنملا قاسسلا اذه

 ةسايس ةلصاومو :برحلا دما ةلاطاو .هسفن

 سيئرلا رذحو .ةقطنملا نادليو قارعلا دض ناودعلا
 نم نمالا سلجمو يلودلا عمتجملا نيسح مادص
 ماظنلا اهسرام يتلا ةروانملاو عادخلا بيلابسا

 ةروصب اهسرام يتلاو .عازنلا ةرتف ةليط يناريالا
 نا ديال يتلا تاءارجالا بنجتلو هل ماتلا عايصنالا

 قبطي ال يذلا فرطلا دض نمالا سلجم اهذختي
 ماعلا نيمالا نيسح مادص سيترلا ثحو .رارغفلا

 ةقدقحي نمالا سلجم غالبا ىلع ةدحتملا ممالل

 ىلعف .نمالا سلجم رارقل ضفارلا يناريالا فقوملا
 جهنلا يف ًامدق يضميو هتادهعتب مزتلي نا سلجملا
 ةدحتملا ممالا قاثيمو ىلودلا نوناقلا عم مجسنملا

 قيقحتو برحلل دح عضو رارق هنع ربع يذلا
 .مالبسلا

 ,ةبسانم نم رثكا يف ربع .هتهج نم .راليوك يد
 كلذل .رارقلا نم حضاولا قارعلا فقومل هحامترا نع
 مئالملا تقولا دجوف ةلهس دادغب يف ةدلتضإبف تناك
 ,ةيقارعلا ةمصاعلا يف ةينفلا زكارملا ضعب روزيل
 اهتضهدو اهملاعم ىلع علطيو اهيف لوجتيو
 ,ةيناردالا ةمصاعلا يف هل حتي ملام اذهو . .ةيومنتلا
 كانه عمس دقف . .اهب قلكُي ةمهمو ,هل ةرايز برغا يف
 ىلع الك ,نيلوؤسم ةعبراب عمتجاو .يأر نم رثكا
 عمسيل نيعمتجم مهءاقل هبلط ضفر نا دعب ؛هدح
 .رارقلا نم ًايبلس وا ًايباجيا ادحوم ابأر لقالا ىلع

 ةييضرغ ةدداجتا ؟تاند

 يد لاق .دادغب رداغي وهو هل حيرصت رخا يف
 نيلوؤسملا عم ةبهسم تاثداحم ىرجا هنا .راليوك
 سجلم رارق ذيفنتل اههضو ةطخ لوح نييقارعلا
 نع نمالا سلجم ىلا اريرقت مدقيس هناو .نمالا
 ةطخلا هذه نومضم نع حصفي ملو هنمهم جئاتن

 قراط ديسلا حضوا ةيناث ةهجو نم .هينعي اذامو
 راليوك يد هعادو دنع نيدفاحصلل حيرصتن يف ريزع
 نيبسح مادص سيئرلا هدكا يذلا قارعلا فقوم

 ريسفت يا ضفر وهو ماعلا نيمالا هءاقل لالخ

 .61/ رارقلل ةنرجت وا ءىطاخ

 نا نوبقارملا ىري ةقحاللا ةوطخلا راظتناب
 حص نا ةيضرع ةيباجيا جئاتن نع ترفسا ةرايزلا
 رارق نم يناريالا ماظنلا فقوم فشك اهنم .ريبعتلا
 ةيطغالا ةفاك عفر ىلا يدوي امم ه548 نمالا سلجم

 تاريربتلاو ججحلا ةفاك طاقساو هنع ةيسايسلا
 داز امم ةيلودلا ظاسوالا ضعب نع تردص يتلا
 رارق رادصتسا لهسيو ناريا ةلزع نم ديزيسو
 ةرابزلا هذه نا ىلا ةفاضا .اهتيقاعمب حال ديدج
 نيسقارعلا فقوملاو ليلحتلا باوصض تدكا اهجئاتنو

 سيل ةحارص رارقلا اهلوبق وا ناريا ضفر جدع نا نم
 كاقنلالاو 0 عادقبا ملال نم ان وخملا لإ

 رارقلا رادصاب يصاب مالا سلجم اهنع ربع يتلا ةدحولا
 .يودلا ماعلا يارلا يف ةلبلبلا قلخو :عامجالاب

 لدقتسملا و دادغد

 ةوطخلا راظتنا ُْق لءاستن ىرخا ةرم دوعت

 ًايلاح ءاوجالا يف ديلتب اذام :كر وب وين يف ةقحاللا

 ديعصلا ىلع بيرقلا لبقتسملا دادغب .ىرت فيكو
 تاز يبرعلا يموقلا نمالا اباضق ةصاخ .يسايسلا

 ءاقشالاو قارعغلا ىلع يناربالا ناودعلاب ةلصلا

 عامتجالا هبلا راشا امك .يقارعلا فقوملا ؟برعلا

 ةيرطقلا ةدابقلاو ةروثلا ةدايق سلجمل كرخشملا

 ةرايز سرد يذلا يكارتشالا يبرعلا ثعبلا بزحل
 ةيرهوجلا حلاصملا ساسا ىلع غاصم .رالبوك يد

 قارعلا ىلع يناريالا ناودعلاف .ةيبرعلا ةمالل
 ةنهارلا فورظلا يف لكشب يبرغلا جيلحلا راطقاو

 ددحتتس كلذلو .يسيئرلا حلاصملا هذه روحم

 يف :لودلا هاجت يبرعلاو يقارعلا فقوملا ةغايص

 .ةمضقلا هذه ءاَزا ىريكلا ةضاخو اهفقاوم ءوض
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 ةيعابسلا ةنجللا كرحتل يقارعلا حايترالا مغرو
 ةصاخو ىريكلا لودلا مصاوعل اهترايز يف ةيبرعلا
 نيصلا فقوم نم حشرت امو :يتايفوسلا داحتالا

 سلجملا سيئر يدامح نودعس روتكدلا ةرايز لالخ
 ةيقارعلا ةدايقلا ناف .ًاريخا اهل يقارعلا ينطولا
 ضعي فقاوم ف حجراتلاو تاروانملا بقارت يهو
 الو مالسلا ةدضق مدخت أل جئاتن قيقحتل لودلا

 نا ىلا ىربكلا لودلا تعد .اقالظا هارجم ف بصت
 ةلآسم ءازا ةحضاو فورظلا لك ىف اهفقاوم نوكت

 :09/ نمالا سلجم رارقل قيقدلاو لماشلا قيبطتلا
 رخآ ىنعمبو .كلذب ةطبترملا ةيلمعلا تاوطخلاو
 لودلا هذه نيب ماجسنالا نم فاك دح قيقحت

 فدزن فقوو .جيلخلا ةقطنم يف مالسلا قيقحتل

 ةيعل ىف ةلوخدلاو ةينا حلاصمب ريكفتلا نود ءامدلا

 .ةيلودلا تانزاؤتلا

 هنا اخ فناتسم قارعلا
 .ناريا نم يركسعلاو يسايسلا فقوملا ىقبي

 يناريالا ققوملا دادغب بقارت لوالا ديعصلا ىلعف

 ام يف ةصاخبو .ةحوتفم نويعب مالسلا ةيضق نم
 .017 رارجقلل :نلعملاو جمضاولا لويبقلاب قلعتي
 رودص ذنم لخادلا ىوتسم ىلع يقارعلا هيجوتلاو
 ةديعب تلاز ال ناريثلا نا ةقبقح ىلا دنتسن رارقلا

 لار ام نآلا ديبحولا نارا رايح ن ناو ؛مالبسلا نع

 بحستي ةهيجوتلا اذه .ناودعلاو برحلا ةلصاوم

 طوطخ ىتحو .لاتقلا ةهبج ىلا ةيلخادلا ةهبجلا نم
 هتدقدنبب يقارعلا يدنجلا كسمي ثيح .سامنلا

 قاروألا طلخل ءاقمح ةيناربا ةرماغم ةئال ابسحت

 فيوستلاو ةلطامملا ةبعل تذفنتسا نا دعب ًاددجم

 .اهضارغا يلودلا عامجالا ةهجاوم يف
 فانئتسا وهف ناريا نم يركسعلا فقوملا اما

 تاشنملاو فادهالا دض ةدبوجلا هتاراغ قارعلا
 طاشنلا اذه فقوت دقو .ةيناردالا ةمودحلاو ةيطفنلا
 حانالا ْق ةصاخ :علهلاب ن ناريا باضا يدلا يوجلا

 ةيقارع ةباجتساك .رالب وك يد ةواتنو تقيس يتلا

 ءاوجالا ةئيهتل ةدحتملا ممالل ماعلا نيمالا ةبغرل
 راليوك يد ةرداغم نم موي دعب نكلو .هتمهمل ةمئالملا
 ماظنلا نايرش عطق يف هقح ةسرامم قارعلا لصاو
 دقف .ةيبرحلا هتلآ لومي يذلا ىيداصتقالا يناربالا
 لوقحلا ىلع تاراغ ةدع ةيقارعلا تارئاطلا تنش

 .تالقانلاو ةبطفنلا

 ةليلقلا مايالا نا ؛:ةيبرعلا ةعيلطلا» دكؤتو .اذه
 لكل هقحامو ةرمدم ةيقارع تايرض دهشتس ةمداقلا

 .يناردالا داصتقالا تازكترم
 دعب ناريا هلعفتس ام عقوت مدقت ام لك دعب ىقبي

 اهقادها ىلع يوجلا هطاشن قارعلا فانئتسا
 يتلا ةدياجملا تالقانلاو نفسلا دض .:ةدداصتقالا

 ىدم يا ىلاو يبرعلا جيلخلا ضرع يف رخبنت
 .زازتبالاو ةنص رقلا لامعا ف ىدامتتس

 ىقبتف نييندملا ناكسلا برضو ندملا برح اما

 ناك اذاو .قزأم لك دنع ةريخاو ةلضفم ةيناريا ةبعل
 هذه لثم نآب دعوتو دده دق نآلا ىتح قارعلا

 اذا هلعف نإف ءباقع نود رمت نل ينام مئارجلا
 .ارمدمو اكلهم نوكيس ثدح
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 | ةقراف هلئمب ب ناربط نم داعو + بقدرتك يا
 #00 د نشل

 ىلا ريالا فيرخلا يف ءالثالا ن ٍ ارابخأ
 4 7101 صا هي م ا 0

 ديرد يعاس سيل هنا نيناربالا غلب ةدحتملا همأألل ماعلا نمألا
 | رارق الخلا ةيعضو لانس :يتيالو دربف نيرا سيمرا# ويظن ل ديلا ناوونو

 وو وو وجسد سس ميي# 9533333 يش يو حسب هد و مس يوي ع

 يناريالا يوينبلا زجعلا راليوك يدل ندت نا دعب اهتطاسو نم رئازجلا فدهن اذام

 مي ةيناربالا تاقرافللا عوتيسا عقلا 1

 يف ماعلا نهألا ةمهح عيفلتب اغدب :جيلخلا
 رارقلا ضفر ىلع رارضالاو ةدحتملا مالا م

 فصق ىلا الوصو .برحلا فقو ىلا يعادلا ىلودلا

 يخوراصلا شرحتلا يف ناعمالاو ةرصبلا ف نييندملا
 ةيلودلا فقاوملا قوقش نم للستلا مث .تيوكلاب
 ب صاخلا هموهفمل لمعي نم رهظمب روهظلل
 ىلع ,اهقاو نكرم يداريالا دهحلا اميف :؛«حالبسلا»

 ءارو قارعلا ىلع ديدج ناودع رصانع لامكتسا
  ةميئدق تاقرافملا هذهو .ةنهارلا تاروانملا راتس

 فرطتملا يسايسلا طخلا بلص نم يهف .ةديدج

 ةمالاو قارعلا دَض يناريالا ماظنلا هحجهتنا يذلا

 نا ريغ 148١. ءريبمتبس) لولبا ذنم .ةيبرعلا
 ةهجاوملا عورشم بجح ةلاحتسا يف لثمتب اهديدج

 ارايغ هيلع نويندمحلا لاها يذلا لماشلا ةيومدلا

 .تاغوارمو دئاكمو ةفلتخم تاكدتكت لالخ نم

 نارهط يف ةليحتسملا رالبوك يد ةمهمل تناك اذاو

 ةدئاربألا تاينلسلا طسو ةيناجنا ةدحاو ةجيتن

 يل ودلا ءارعلا يف تعضو دق اهنا يهف .ةدودحماللا

 الف ,ءالشالا ىلا ةدودشملا ةينارنالا ةيعللا فدز

 عيبوكت ةلواحمل وا :ةرواثمل مودلا دعب ًانكمم شماشه
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 ,ىصقألا يكيتاماردلا دحلا ىلا ةيناربالا تارايخلا

 :ةلماش برح اماو .هتامزلتسمو مالسلل عايصنا اماف

 يثراك ءبع ىلا لوحت ريبخالا رادخلا نا اصوصخ

 ريدك ميسق ىدل ىمانت نيقيلاو .ينارئالا عراشلا ىلع

 ىلع ةرداق ريغ تحبصا ناريا ناب عراشلا اذه نم

 اهنم تانيع ترهظ يتلا ةندهلا ءاوجا ىف الا شيعلا
 ةيبرغلا جراوبلا لظ يفو نيريخالا نيرهشلا ف
 .ىلاملا اهيطابتحا تذفنتسا يهف ةدكريمالا مالعالاو

 ةلآلا لبغشت ةداعا ىلع .ايلات ,ةرداق دعت حلو

 تامولعملاو .هداشلا نمز ىلا ىقرت يتلا ةيعامصلا

 د وا اول يع
 قنوت وس اة ا

 !مالسلا داجتاب د فقوم ؛ زاختا نغ
 ا م ع 0 اع ام اج 0 سوس

 لدعمب الا ا ةلآلا هذه نا ىلع دكؤت ةقثوملا

 مقافنيو .ايجيردت قراملا رمكب كلذل .اهتقاط سمُخ

 تارشؤم تسكعنا دقو .رمي يذلا عّئاضلا تقولا عم

 رالي وك يداهارجا يتلا تاثحابملا ف ةحضاو ةيقرأم

 ماعلا نيفالا ناكو .يناربالا ماظنلا يىلوؤمسم عم

 نارهط ىلا هلوصو ةظحل طرتشا دق ةدحتملا ممالل

 نع اضوع .نيعمتجم مكحلا زومر عم تاءاقل دقع

 ىلا كلذ لالخ نم ىعسو . مهنم لكب يناذتلا ءاقتلالا

 1 هبوحج هنا ريغ .ةددحمو ةحضاو تارايخي هتلس ءلم

 .ضفرلاب

 «يرادا» لقث مهل نيلوؤسملا نا احضاو ناكو
 سيئرو .يننماخ ةيروهمجلا سيئر يا .طقف
 بلصت نع اورهظا .يوسوم نيسح .ءارزولا

 رود بلس دقو . يا يمشاه اميف .فوشكم

 ريزوو .ًاعم ءارزولا سيئرو ةيروهمجلا سيئر
 نع ربع دقف .هباونو يتيالو ربكا يلع ةيجراخلا
 يذلا ةدحتملا ممالل ماعلا نيمالا د ةدكيتكت ةنورم

 ةشوشملا ةروصلا لخاد ةيكيتامارد تاظحل شاع

 ةغرافلا ةيناريالا ةلسلا ةلحر ىف جتنتساو .ةكيترملاو

 ,ريبكلا صقارتلاو ريمكلا َرازَحهالا يناعب ماظنلا نا

 عيزوتو رواحملا ةبعل درجم رواجتي رمالا ناو
 ىوس رارق يا ذاختا نع يوينب رجع ىلا راودالا
 تارارقلا لك هتيكيناكيمب فرحي يذلا ,برحلا رارق
 .ىرخالا

 صنسملا ليلضتلا ؟ حملا

 اهب حول ينلا ةنورملا عانق ءارو هنا ًاتفال ناكو

 تالصو تجردنا ,يتيالوو يناجنسفار نم لك
 دقو .ماع لكش يف .ءبرعلا عمو .تيوكلا عم لزغلا
 :ةديدج ةروانم راطا يف ىروشلا سلجم سيئر لاق
 ردصا دقو ؛يبرعلا ملاعلا نع عاطقنالا ديرن ال»
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 لقنب يضقت مالعالا لئاسو يف هتعامج ىلا تاميلعت

 يف رالموك يد ةماقا لالخ . ديعصتلاو برحلا رابخا

 .فحصلا نم ةيلخادلا تاحفصلا ىلا .نارهط
 يتلا ةيناردالا ةلاحلا» رهاظم لك زاردا ىلع صرحو

 دلاريهلا» هتلقن امل ًاعبت ؛«مالسلا ماما ب بايلا دصوت أل

 ددع يق «:ةكم ثادحا» نع لاقم يف ةريشم ,؛«نويبيرت
 ينيمخ نا يراجلا  ريمتيس - لولبا ١5  سيمخلا

 رصق يف :ةفلتخم تايلاعفو نيفقتم عم ءاقل فو

 حلاصتي دق هنا لاقو .ءادعلا تايولوا بلق .نارامج
 نل هنكل .تيوكلا عم حلاصتي دق هنا امك .قارعلا عم

 رهطنت نا بجي» ينلا ةيدوعسلا عم ادبا حلاضتب

 .ءاهتداق سجر نم ضرأآلا
 نم ءْرِح ةينيمخلا ةمغنلا هذه نا ف كش الو

 ريغ .نارهط اهدوقت يتلا ةديدجلا ليلضتلا ةلمح

 ءادعلا نا ,رشابم ريغ لكش يف ولو .دكؤت اهنا
 دض لب .طقف قارعلا دض سيل وه اهتداقب مكحتسملا
 نع ًالضف .ةيفارغجلا ىبرقلا تءاشو .ًاضيا برعلا
 نويقارعلا علطضي نا ةقيمعلا ةيموقلا زفاوحلا
 نكت مل انه نم ...ةيبرعلا ةيوهلا نع دوذلا ةمهمب
 نارهط ةداق اهب هجاو يتلا ,ةيلوكورتبلا ةنورملا»

 مل ٍتارافق ةبعل ىوس ةدحتملا ممالل ماعلا نيمالا

 ف اؤطاوت لالا ىا ةجاذس رظألا ىلع ىتح لطتت
 هعم راوحلا يف نيتطقن ىلع اوزكرو .يلودلا عمتجملا
 هل ملسلا نا ىلع يناريا عامجا» يف لثمتت ىلوالا
 لعاستو .....انمث يطعي ال 548 رارقلا ناو نمث
 نحن اذا سانلل لوقن اذام» :راليوك يد ماما يتبالو
 ةيناجم ةيده وه يذلا مالسلا اذهب انلبق
 فقوملا» لوح تراد ,ةناثلا ةطقنلاو .2؟انئادعال

 ىلع دعاسي ال فقوم وهو ...انذض جنشتملا يبرعلا
 رئاود تلقنو ,...هل ًامئالم سيل هنا امك .مالسلا
 لاق راليوك يد نا تاثحابملا فلم ىلع ةعلطم
 لقني ديرب يعاس سيل. هنا يناجنسفارو ينيالول
 ىلا رضح هنا لب .نارهطو كرويوين نيب لئاسرلا
 ةلحرمك .رانلا قالطا فقول ةطخ يف ثحبلل ناريا

 .«هلك نمالا سلجم رارق قيبطت عورشم يف ىلوا
 انوص» مثاتسلا ىارقا ديفدت يف عارسألا ةررضد حصنو

 طورشلا عضو نا ذا .ايلعلا ةيناريالا ةحلصملل

 الئاق يتيالو ربكا يلع َبقعو . ...٠ ددقب ال ةلئدجتسملا

 دحتن يكل انودعاس .رارق ذاختا ةيعضو يف انسل»

 :برحلا أدب يذلا فرطلا ديدحت لالخ نم ًارارق

 .«تاضيوعت عفد ىلا هرجو

 امك ؛ًاذا :نارهط ةدحتملا ممالل ماعلا نيمالا رداغ
 ةحضاولا هتردابم تمطترا دقف .اهيلا لضو
 يتلا ةداضملا طورشلاو طورشلا نم ةباغب ةددحملاو
 ةليصحك .قزاملا يه .ةدحاو ةطقن دنع عمجنن

 نم ةاخوتملا ةيسايسلا فادهالا غولب نع زجعلل
 .برحلا

 ؟رلاد وك يذ هدر لعد أله
 راغش عفر قارعلا نا تاملسملا مكح يف حبصأ

 ىلوالا ةظحللا نذنمو ١158٠. لولبا 5 ذنم مالسلا

  زومت ٠١ يف يلودلا نمالا سلجم رارق رودصل
 الك هربتعاو .ددييأن ىلا عراس يضاملا ويلوت

 ف نيينعملا لك ىلا هغلبا هتاذ باطخلاو .ارحتمال
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 وهو .ةدجو سنوتو نيكب ف امك .وكسومو نطنشاو
 رالي وك ىد ماما كلذ رركو . دلماكمس ةدحو رارقلا نا

 يف امنا دادغي يف تسيل ةدقغلا نا ًادناديم سمل يذلا

 ئذلا باحسنالاب طبترم رانلا فقو نا كلذ .نارهط
 كلذ دعب نمو ؛برحلا ىرسا قالطاب هرودب طبنري
 لوقلا قارعلا نرقو .تاضوافملا ةلواط ىلا سولجلا
 راليوك يد ةمهم ليهستب دعو امدنع .لعفلاب

 مد نم مغرلا ىلع . .ةيوجلا هعارذ تاعلط دنمحتو

 ..ةدماصلا ةرصبلا يف ارَمْوُغ لاس يذلا ءايربالا

 نيب .ةلبقملا ةلحرملا ملاعم مسترت فيك :لاؤسلاو
 داع يتلا ةغرافلا ةلسلا ةلحر دعب :نارباو قارعلا

 تاهويرانيسلا يه ام ؟كرويوين ىلا راليوك يد اهب
 نارهظط خاكح عم نادغب لفاعتتس فيكو .ةنكمملا

 ؟ةيملسلا ةيوستلا تارايخ لوبق ىلع مهرابجال
 ريزوو ءارزولا سيئر بئان لوقي امدنع

 ةرداغم نم تاظحل دعبو .زيزع قراط ؛ةيجراخلا
 اذهلف ,. «ةرمتسم برحلات نا دادغب رالبوك يد

 يتلا دادغب نا ينعي وهو .ةقدمعلا هتالالد مالكلا

 تاردابملاب مكحتت امك :ةيركسعلا ةردابملاب مكحنن

 نييلودلا ءاطسولل قاكلا ت تقولا تحنم ةيسامولبدلا

 يتلا يشو .حالسلا صرف نافتتسال نمالا سلحملاو

 ,فرشلا ةحاس يف ةحوفسم مد ةطقن لك نمث فرعت

 نكمي يتلا صرقلا لك مالسلا يطعُت نا الا اهعسي ال

 نوقاراملا» ل ىلوالا ةظحللا ذنم اهنكل .هققحت نا

 ترفنتساو ةيلودلا طاسوالا تهدن «يسامولبدلا

 هيمارمو يناريالا ماظنلا ةقيقح ىلع ةيبرعلا ىوقلا
 ىبلطتمو .كيتكتلا ف نرم هنا تلاقو .ةروثكسملا

 ةبعل قف رواتيس هنا يا .ةيجيتارتسالا يف ددشتم

 يف برحلا لاعشاو هانملا يف ةندهلا رمع ةمادال ةعنقا

 راظتنا ىف هحيرت يتلا ةلداعملا يهو . .ةيسبانلا

 .ةدددج ةقرحم نشل تادادعتسالا لامكتسا

 الا مالسلا ةردايم داو ىلع نارهط رارصإ دعب هماما

 لالخ نم :يناريالا سارلا ىلع برضلل هدب قلطب نا

 هذه نأسشش نمو .قمعلا يف ةيويح فادها

 هطاقسأل ةمدقم :يناربالا ماظنلا زه ةيجيتارنسالا

 تاروطتلا ىلع نوعلطم .نويسنرف نوللحم عقوتيو
 ةيلال ناريا ضفر دعبو ةلبقملا ةلحرملا نا جيلخلا يف
 سلجم ىلا ةدوع دهشت فوس رانثلا قالطا فقو

 ,2ه94/ رارقلا مدوقتل ناث رارق رادصال ديدج نم نمالا

 نحش رظح اهنمو تآبوقعلا ىوتسم ىلع اصوصخ

 نوللحملا ءالؤه فيضنتو .ناربا ىلا ةحلسالا

 1 رارقلل فيدرلا يناثلا رارقلا رودص ةلحرم
 يف ةنوحسلاو بكاوتت ةينادبم ةنوحسل ةحشرم

 جضني دق ,خانملا اذه فو .ةيسايسلا تالاصتالا
 مسحبيو :نارهط يف ةيوستلا ىلا يعادلا راينلا
 تاهاجتالا براضت ةجيتن .رارقاللا» ةلحرم
 رالبوك يد دديشب نا اتفال ناكو .تاداهتجالاو

 صقارتلا ةروطخ ىلع :ةيقيفوتلا ةغللا نع ًاديعبو
 .انارملا ةبعل طسو عاض دقف .ةيناريالا فقاوملا يف

 نييكريمالاو تايفوسلا رارغ ىلع .بطعلا ةعيرسلا
 ,عاشُي امل ًافالخو .مهتقيرط ىلع ةهاتملا اورذاح يذلا
 ةهاتملا عم لماعتلا يف ةيتايفوسلا ةقيرطلا ناف
 لماعتلا بولسا فنع زواجنت مل نا يزاوت ةيناربالا
 ةلحرم اهنال ؛:ةساسح ةلدقملا ةلحرملاو .يكريمالا

 نيب رئادلا عارصلا ةجيتن يناريالا يلخادلا ءارتهالا

 يركسع لمعب ديدهتلا نم لضفا لهو ؛ماظنلا زومر
 نويناريالا دوعي يكل ءايلكش ناو .يكريما
 ؟كسامتلا ىلا نوكلاهتملا

 :859/ رارقلا دأو نارهط عيطتست نل .لاح يا ىلع

 .ةيراجتلا حلاصملاو ةينآلا تارامتعالا بلغتت مل اذا

 ةيبرعلا ةدارالا ةظقي ماما رمعلا ةريصق لظت يتلا
 ,ةيعونلاو ةيمكلا .اهتاردق عمجتست يتلا .ةدحاولا
 ةلحر نرتقت مل انه نم .ةيلودلا اهتافلاحت ديدحتل
 نم ددع اهيلع بترتي فوس لب . جئاتنب راليوك يد
 ىتح ؛نمالا سلجم رثعت .اهلوا ,تاقاقحتسالا
 نيا ىلا نكل .نارهط ىلع تابوقع ضرف يف .ةظحللا
 ؟نمالا سلجم رثعن يدؤيس

 طئنسو زورب ىلا رثعنتلا اذه يضفُي دق ٠ ,ًايلمع

 ,ةظحللا ىتحو .نمالا سلجمل زاوم لكش يف لمعي
 مغرلا ىلع :يتايفوسلا داحتالا ونه .ديحو طيسو ةمث
 يف يناريالا فلملا لوؤسم وهو .فييلع رديح نا نم
 ةبعل ةطاسولا نا لوقي ةيتايفوسلا ةيجراخلا
 يف وهو .ناريا يف ةمكاحلا ةينيدلا ةيفلسلا عم ةيثبع
 تاسارد زكرم اهغاص يتلا تاروصتلا ديعتسي كلذ
 هيلع اكوتت يذلاو .وكسوم يف ايسأو ايقيرفا
 ةلأسملا عم اهيطاعت يف ةيتايفوسلا ةيجراخلا
 ءيش ال نا زكرملا اذه لوقيو 1441 ذنم ةيناريالا
 ,ايلات ,راظتنالا بجيو .برحلا ىوس .ناريا يف اتباث
 .برعلاو نارهط نيب ةداج ةطاسو يف لوخدلا لبق
 ةمزاللا ةيكيمانيدلا تايفوسلا كلتمب له نكل
 مهمايق لاح يف ةدقعملا ةيناريالا ةلاحلا ءاوتحال
 ؟ةطايسولا رودي

 ؟ةطاسولا دل
 تايفوسلا وا نيدكريمالا نا ودبه ال ءلاح يا ىلع

 .برحلا فقو لحا نم مادصلا دح ىلا نوداح

 ه4 انلك ,تايطعملا تدقعت املك هنا نودقتعي مهلعلو
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 ءارتهالا غ ولب راظتنا فو .ةقطنملا يف مهلالظ تردك

 ىتحو . .ًاعقاو ريبكلا رييغتلا حبصي ادخ يناريالا

 نع ثحبلا ىف نوينيمخلا تيمتسي ةظحللا هذه :
 اهمهاو .ةيرارمتسالاب تيشتلل ةطشنملا نقحلا

 مهيدل ةحبارلا ةقرولا ةباثمي يه يتلا .برحلا ةنقح
 ريتي يذلا نكل .ريبكلا سالفالا طسو ء:نآلا .ىنح
 «,ةءؤرملا, هذه وه نا ٍِق ضاعتمالاو بارغتسالا

 دقو .مهقرغ ةظحل مهل ةاجنلا قوط دم يف ةيرئازجلا
 لوح ةلئسا سيراب يف بقارمو للحم نم رثكا حرط
 ٍبجعت لمو .ناريظ ىف يمارس! ةطامو تفسنج
 مالسلل يناريالا ضفرلا دعب ةطاسول لاجم ةمث
 ةوحصلا تمانخت نا دعبو :نمالا سلجم رارقلو
 اهتايلجت ترهظو ...يثئيمخلا عورشملا ىلع ةيبرعلا
 يف لثمتت .دادغب وحن يبيللا فاطعنالا يف ةريخالا
 ةدوعلا ةيناكما نم اوسئي ءاطسولا عيمج نا

 نوضوخي نييرئازجلاب اذاو ...اطخلا نع ةيناربالا
 كلذب مهو .نارهط ماظن عم ةيثيعلا ةبعللا
 عامجالا عسب دسصت ُِق قسشمد ماظن عم نومهاس

 نومدقيو .يقارعلا مالسلا عورشم معد ىلع يبرعلا
 تناك اذاف .يناريالا رامدلا عورشمل ةيناجم ةعرج

 ةيفلسلا ديدحتل نارهطل ةألامم ةيرئازجلا ةطاسولا
 . حاظملا كدرتوفا يرئازجلا دلجلا تحت طشنت يتلا

 ةيراخم نا كلذل .ىلشملا قيرطلا تسيل هذهف
 ماخنتلالا لالخ نم الا ةنكمم تسيل نييفلسلا
 اذاو ...يبرغلا عامجالابو يبرعلا يموقلا فقوملاب

 نم نييكريمالا ىلا ددوتلا نوديري نويرئازجلا ناك
 نارهط نيبو مهنيب ديربلا يعاس رود بعل لالخ
 كف يف اهوبعل يتلا ةمهملا نودبعتسي كلذ ف مهو
 :91١/ا/ ماع نارهط يف ةيكريمالا ةرافسلا نئاهر رسا
 .تريغت تايطعملاف .بارسلا ىلع نونهاري مهناف

 .هتقيقح ىلع فشكت ميمذلا يناريالا ماظنلا هجوو
 ف .:ةبوسحم اهنا نويرئازجلا دقتعي ةوطخ ياو
 يف أطخ ىوس ًاعقاو .تسيل يهف .لاجملا اذه
 يف سيل يقيقحلا يرئازجلا رودلاو .تاباسحلا

 يف وه ام ردقب ؛ةيناريالا ةروانملا رسا ىلا قالزنالا
 ىلا عايصنالاو يناريالا دانعلا ضيورت يف ماهسالا
 ةيسامولبدلاب تقولا ةعاضا لدم .مالسلا ةدارا

 نيب طسوتلا لالخ نم :توريب يف اهلشف تتبثا يتلا
 ةرم لشفت فوسو .قشمد ماظنو ةينانبللا ةيعرشلا
 قئاقحلا باسح ىلع ةديازملا ةطاسو اهنال .ىرخا
 نم رثكا تفسن يتلا دادغبو ...ةغمادلا ةيبرعلا
 فيك .فرعت نآلا ىتح تاونس عبس ذنم ةرماؤم
 .ةريخالا ةيرئازجلا ةلواحملا ةيتيع فشكت

 سيياقملا لك يف ؛يناريالا فيرخلا ودبي انه نم
 بتك يذلا وه ماظنلاف .ءالشالا فيرخ ريباعملاو
 ةيلوؤسملا لمحتي نا نم دي الو .ةياهنلا هذه هسفنل
 ةيناريالا بوعشلا ماما امك :يلودلا ماعلا يأرلا ماما

 ةطلسلا ريتاوف ددستو .ءرمجلاب يوتكت يتلا
 نم لكأت يتلا برحلا ءانثتساب ءيش يا نع ةزجاعلا
 ..يناريالا لبقتسملا نم كلذكو .يناريالا رضاحلا
 .جئاتنلا نولمحتي مهو .ةحوتفم ابرح اهوداراو

 حايصلا رينم

 ١ ددعلا - ةيبرعلا ةعيلطلا_ 554- 5١لوليأ ١9/19

 نييرصملا نييئاحصلا ةداقن ةودن
 ل فقد يا 1ك ا وست دوت مست

 ءارشلا 2
 3 ا سلاما سو دو ب ا ا ا

0 
 د 4 ول 0 ا ع

 نرحلا 5 يقرا قالطا فقوب 7 لوبق نيد قر قرف كأنه: .ملسم تقل ءاوللا
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 ةنزجنلا نم ديزم ل دير يبرعلا ماظنلا اهنا رصانع يدفد نرحلا ايتن :يحاتلبلا عودمم
 ا اون تو دا #0 ا هدوم دما 18 جا #1 1 للسير جاو  صودعو و 0 عونا دج دوا ا 1

 داضم لهف در لعف كلف . يئاريالا قيوستلا رارعتساب حمسي نل قارعلا محن ريامس
 ا ع

 ونو ددهم يبرعلا نمألا:سوم ورمع
 0 ا لا سا و 0-0 ووو ماو حتاو ب

 وم وهج

 داوحلا دنع لامك  ةرهاقلا

 ةيئاريالا ةيقارعلا برحلا لوخد ةيساشمب [
 ىف نييفاحصلا ةباقن تدقع نماثلا ماعلا

 لالخ برحلا تاروطت نع ةماع ةودن رصم م
 .جيلخلا يف عارصلا روطت ليقتسمو ١197/01, ماع

 ةيمارلا ةيلودلا دوهحلاو برحلا نم رص كفقوجو

 ةدحو سيئر ملسم تعلط ءاوللا ةودنلا ف ثدحت

 ةيسايسلا تاساردلا زكرمب ةيركسعلا ثوحبلا
 سيئر يجاتلبلا حودمم روتكدلاو .ةيجيتارتسالاو
 ىسوم رمع ريفسلاو .تامالعتسالل ةماعلا ةئيهلا
 ثدحت قارعلا نمو .ةيرصملا ةيجراخلا ةرازوب
 حلاصملا ةياعر ةثعب سيئر مجنلا ريمس ريفسلا
 نا ىلع نوثدحتملا قفتا دقو .ةرهاقلاب ةيقارعلا

 فعضالا لامتخالا وه لازي ام برحلا فقوت لامتحا
 ماكح رارصاو يناريالا ناودعلا رارمتسا ةجيتن

 ةمالا ماما ليبس ال هناو .لاتقلا ةلصاوم ىلع ناريا
 قيسنتو نواعتلاب الا يدحتلا اذه ةهجاومل ةيبرعلا
 .ةلقتسملا ةبيرعلا ةدارالا معدو دوهحلا

 1 تاس موتة هجمات قو وج عدو يكتب ناب همومج يدع ا جو 77

 زانبل ةلزهم رارعتساو نطسلف ةيضق ديمحت ىلا دوقب نرحلا لص
 ودوم ا 22807

 تدمكت دق ناردا نا مو "تاهت ءاوللا هوقو
 اهنكمد ال مث نمو ,ىضاملا ماعلا لالخ ةحداف رئاسخ

 وا قارعلا ىلع ناودعلا ةلصاوم بيرقلا لبقتسملا يف

 ةرصاحمل جيلخلا هاجتاب اهتايلمع لقن تلواح
 نم جيلخلا لود عنمو .بونجلا نم قارملا
 نم تريغت ةيناريالا ةيجيتارتسالا نا يا .هتدعاسم
 راصح ىلا قارعلاب ًارورم جيلخلا ىلع ءاليتسالا
 حتا لوا بونحلا ىلع ءاليتسالاو بونجحلا نم قارعلا

 ؟حاجنلا ناريا رودقمب له نكل ...قارعلاب دارفنالا

 ناربا نا  ملسم تعلط ءاوللا بدجحي  نظا ال
 يا عدر ىلع ارداق لازي ام قارعلاف .اهفادها ققحتس
 تابناكمالا نم جيلخلا لود ىدل نا انرا #7 .موجش

 تدارا اذا ناربال اديدهت لكشب ام ةيركسعلا

 اهضوخ يف ددرتلا مدعو .برحلا ف اهناردق مادختسا

 .ليدب اهماما سيل ذا .قارعلا بناج ىلا
 نمالا نا ًادكؤم هثيدح ملسم ءاوللا عباتيو

 يموقلا نمالا نم أزجتي ال ءْرِح يرصملا يموقلا
 نمو .ًاقرش جيلخلا نم ادبي رصم نماو .يبرعلا
 ةيشبحلا ةيضهلاو .الامش ةيروس ف سوروط لابج
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 نع ثيدحلا اما .ايرغ يطنلطالا طيحملاو .ابونج
 سيوسلا ةانق رثان وا ةيلورتبلا رضم حلاصم
 نما نم ريثكد ةيفمها لقا ثيدح وهف جيلخلا برحب
 نم فولالا تاّنم نما نمو .,ةرسدقملا نكامأالا

 قارعلاو جيلخلا لود يف نيلماعلا نييرصملا
 نمالا فدهتست كراغم يه نارياو قارعلا نيب كراعملا

 ةيقارع ابرح تسيل مث نمو .هلك يبرعلا يموقلا
 ةمآلإ برحو: هلك جملجلا برج يه امتاو ةيئازبا
 ,يناريالا ديدهتلا ةهجاوم يف ةيبرعلا

 ةيرامعتسا فادها عطقلاب يهف ناريا فادقها اما

 نيفعضتسملا ريرحت لثم ةفئاز تاراعش عفرت

 ماكح ةرطسس نم ةنسدقملا نكامالا ريرحتو

 ردع كلذ قيقحت ناريا تلواح دقو .ةيدوفسلا

 برخلا ءاهئاب اهماكح دعو دقو .قارعلا لالتحا
 ةنسلا سأر ديع لبق قارعلا ىلع راصتنالاو
 ناردا تماق دغولل ًازيفنتو .ىضاملا راذآ ىف ةيسرافلا
 ماع رخاوا يف «4 ءاليركب» تأدب تايلمع ةدعب

 مث .1941/ ماع ةبادب يف 0 ءالبرك» مث . ١95
 ىعست تامجهلا دذه تناكو ...اهريغو ١5 ءالبرك»

 ةعبات ةلود سيساتو بودجلا يف قارعلا بريض ىلا
 ةلود سسسآتو يقارعلا لامشلا لصفو :نارمال

 قارعلا طسو لزع مث نمو .اهل ةعبات ةيدرك
 دهمب ططخملا اذه نا ملسم ءاوللا فدضصيو

 يف موجهلا نال .جيلخلا لود ىلع ةرطيسلل ةرشابم
 قارعلا قارتخا ىلا فدهي ناك ةرصبلا دنع بونجلا
 جيلخلا حيصي اهدنعو ؛ةينيوكلا دودحلا هداجتاب

 ةيرشلا تاردقلا نا حكحب .ناريا ماما احوتفم ةلك

 يرشبلا قوفتلا ةهجاوم اهنكمي ال جيلخلا يف
 ققحتت حل ناربا فادها نا هنلا دمحنو . .يناريألا

 لب ربكالا ءبعغلا لمحت يذلا قارعلا دودص لضفب

 هذه درو .يناريالا ناودعغلا ةهجحاوم يف ديحولا

 بعصيت ةمكض رئاسح ناريا ديبدكتو . تامحفملا

 ناريا تلشفو .بيرقلا لبقتسملا يف اهضيوعت اهيلع
 برعلا طيشل ىرخالا ةفضلا ىلا لوصولا يف
 تبثا جيلخلا يف برحلا ديعصت نأ ظحالملاو '
 فقو دقف .ةيلودلاو ةيمدلقالا تافلاحتلا زجع

 يأب ردابي ملو .انكاس يجيلخلا نواعتلا سلجم
 ةيركسعو ةيسايس تالكشم تريثا امنيب ,رثؤم لعف
 فارطالا لك نا ظحالب كلذك .ىطنلطالا فلح لخاد

 تايالولاف .اهحلاصم قيقحت ىلا ىعست ةيلودلا
 ,جيلخلا ىفاهدوجو زيزغعت ىلا يمرن ةدحتملا

 ةيرحيو ةيوج دعاوقو تاليهست ىلع لوصحلاو
 دوجولا ديازت نم نوشخي مهناف تايفوسلا اما .هيف
 ددهي كلذ نا مكحب جيلخلا يف يكريمالا يركسعلا
 .ةيدونجلا يتايفوسلا داحتالا دودح

 لدفتسملا نإلامثحا

 يتفلج نو عقلا ف حطا لقسم جا
 - ملسم تعلط ءاولل 0

 مسح قيدقحت نيفرطلا نم يال رظتدي ال -
 .نيتمداقلا نيتنسلا لالخ 2

 فقوي نمالا سلجم رارق ناردا لويق لامتخا - ؟

 عزة وحبل ينور“ ززبدانات - 15

 0 لوبقلا نا مهقن نأ ٠ بجي 2 يل قالطا

 هد اطعاو ًاقراق كانه نا امك ,نينثالا خيب ناسك

 ةيوست قيقحت وا برحلا ءاهناو رارقلاب لوبقلا
 رارق ناريا لبقت نا نكمملا نمو .عارصلل ةيئاهن
 فيوستلا ىلا كلذ دعي اهلتو نمأالا سلجم

 هريدصتو اهلورتد خض فانئتسا ضرغي ةلطامملاو

 ةلصاوم ىف مدختست ةديدج ةحلسا ءارشو جراخلل

 .ةيبرعلا لودلا ىلع ناوؤدعلاو لاتقلا

 سلجم رارق لوبق ناريا ضفرت نا لامتحا - ٠
 اهقاطن عيسوتو برحلا ديقصت لواحنو نمالا

 دق ةلاحلا هذه فو ؛:جيلحلا لود لمشتل قارغجلا

 عيب رظحب تارارق ردصيو نمالا سلجم قفتي
 ,ىرخا تابوقع اهيلع ضرفي وا .ناريال ةحلسألا
 نواعت بلطتب تارارقلا هذه لثم دذيقتت نا ربغ

 ْق ةقثت الو بعص رما وهو .نيدمظعلا نيتلؤدلا

 هتودح

 ريدصتو جيلخلا يف برحلل ناريا ديعضت ناس ؛

 تايلمعب مايقلا ىلع دمتعيس هلود ىلا باهرالا
 ةناعتسالاب يروثلا سرحلا اهب موقي ةيركسع
 ضعيب كلذكو جيلخلا لود يف ةدنارنالا ةلامعلاب

 .جيلخلا ةلود تاسسنج نؤولمحي نيذلا نيناردالا

 تالامتحا نا. الئاق ملسم تعلط ءاوللا لءاستنو

 امو :لاؤسلا حرظي انه نمو ,ةجعزم ودبت لبقتسملا
 لحلا وه اذه ...قارعلا معد نع ليدب ال ؛لحلا

 هب ذخالا ةيبرعلا لودلا ىلع بجي يذلا ديحولا
 نا طرش .يبرعلا نطولل ةيقرشلا دودحلا نع ًاعافد
 يبرعلا عارصلا تابلطتمب معدلا اذه لخي ال

 ىلع لمعت نا ةيبرعلا لودلا ىلع كلذك . ١ يلبئارسالا:

 ةهجاوم يف عارصلل لداغ لح لوبق يلا ناريا عفد

 ًابيرقت عجرن اننا ىنعمي . ؛:يبرعلا يعافدلا ماظنلا

 تناك يتلا كرتشملا يبرعلا عافدلا ةدهاعم ذيفنن ىلا

 تاونس لالخ اهب لمعت ال ةيبرعلا لودلا بلغا
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 بيبا لث - نارهط ,عامظا قناطت :يجاتلبلا حودمم

 .ةيناربالا  ةيقارعلا برحلا

 برحلل رمق ةدؤر
 ةئيهلا سيئر يجاتلبلا حودمم روتكدلا اما

 برحلا نا ىلا راشا دقف .تامالعتسالل ةماعلا
 تاعارصلا طامنا نم طمن ةيبرعلا ةيناريالا
 حلاصملا اهيف كباشتتو لخادتت يتلا ةيميلقالا
 ةعومجم هدف رثؤت امك .ةيلؤدلاو ةيموقلاو ةينطولا

 ةيركسعلاو ةيداملاو ةيرصضتعلا رضانعلا نم

 ةقباسلا برحلا تاوذس تسكع دقو .ةيسايسلاو
 .تاهاجتالاو فارظالا لخادتو ديقعتلا اذه

 ةيموق ةيؤراهل تناك رصم نا دقتعاو
 فقوملا ربع دقو :برحلا ةبادب ذنم ةيجينارنسا
 ناروحم فقوملا اذهل ناكو :ةيّؤرلا هذه نع يرصملا
 / - :نايسيئر

 ةّيبغ ايرح برحلا هذه رابتعا :لوالا روحملا
 ربكا ديشح ىلع لمعلا يئاتلابو .اهفقو بجي ةرمدمو
 قالطا فقول ةيلود ةطاسو حاجن طورش نم ردق
 ةيبيرع فارطا ةدعاسمب رصم تعس دقو .رانلا

 اهفقاوم اهل تناكو ءرانلا قالطا فقو ىلا ةيلودو

 .ةدلودلا تامظنملا ىف ةفورعملا
 هنشاج ىلا فوقولاو قارعلا معد :ىناثلا روحملا

 ةيسامولبيدلاو .ةيسايسلا تايوتنسملا ىلع
 :طقف ًايمسر ًامعد سبل معدلا اذهو .ةيركسعلاو
 تائمف .فارعلل يىرصم يبعش معد كانش امئاو

 ةفاك يف قارعلا يف نولمعي نييالملا اميرو فولالا
 ىلع يداصتقالا ءبعلا ليلقت مث نمو .تالاجملا
 نوهجلا ةدعاسمو .ةلتاقملا ةيقارعلا ريشامجلا
 نويرضصملا عوطتي كلذك .يقارعلا يبرحلا

 ف نييقارعلا مهناوخا بئاج ىلا قارعلا يف نولماعلا
 ل ةيرصملا ةحلسملا تاوقلا نا فرعي انلكو .لاتقلا

 ةجاح يف سيل قارعلا نال قارعلا ضرا ىلع براحت
 .كلذ ىلا

 لعف دودر و فقاوم ليلحت ىلا يجاتلبلا . د لقتناو
 كانه نا لاقو ؛جيلخلا برح نم ةيبرعلا راطقالا
 ةيلوؤسملا ىوتسم ىلا ىقرت ال ةيبرع لعف دودر
 نا نكمي فقاوملا هذهو .يخيراتلا ثدحلاو ةيبرعلا

 :ماسقا ةثالث يف اهزنمت

 ةيبرعلا لودلا ضعب ءاقتلا :لوالا ققوملا
 «قارعلا دض ةحارص فقن يهف :ناريا عم ةريشايم

 نوكو .يبرعلا يموقلا نمالا ىلع كلذ ةروطخ مغر
 .يبرعلا ماظنلا رايهناب لجعي فقوملا اذه

 وهو ؛:ةيبيرعلا لودلا ضعب هذخأت : ىناتلا فقوملا

 تماق دقف :ةقباسلا فقاوملا نم اديقعت رثكا فقوم
 راثلا ىلع تيزلا بصب ةسلخ ةيبرعلا لودلا ضعب
 يضقتو نييراختملا نيفرطلا مهنلتو لعتشت اهلعل

 هتماعَر ىلع روصتملا وأ يايا رطخلا ىلع كلذب

 يبرعلا نطولل ةميهولا
 جيلخلا برك رارمتسال نا يجاتلبلا . ل ىريو

 .ةيدرعلا ةمالا ىلع ةروطخلا ةغلاب تايعادتو ًاراثآ
 ةيمشا راسحنا رارمتسا وش برحلا رارمتساف

 مامتها فعضو .:يليئارسالا١ يبرعلا عارصلا
 مث نمو ؛ةينيطسلفلا ةلكشملا لحب ةيلودلا ةعامجلا
 ل «ليئارسا» لالتحا رارمتسا يف عقاولا رمالا سيركت

 ا _ اة لوليا 7١ - ؟؟8 دذفلا  ةيبرغلا ةعيلطلا



 بعشلا قوقح عايضو ةيسبرعلا يىض يضارالل و

 .ةعورشملا ينيطسلقلا

 برح رارمتسا ىلع ةيتركملا ةيناثلا ةيضقلا
 رايهنا رصانعب هانيمسا ام ةيوقت يه جيلخلا
 ةئرجتلا نم ديزم ىنعمب ..نهارلا يبرعلا ماظنلا
 يف ال .ةيبرعلا ةمالا دوهجل تيتشتلاو .شيمهتلاو

 .بسحف ,يليئارسالا» يبرعلا عارصلا ةهجاوم
 ىوتسملاو يداصتقالا ىوتسملا ىلع امناو

 ةيلاحلا ةيمنتلا ةيلمع رارمتساف .يعامتجالا

 اهلشق تبث دقو .ديفي نل ةيرطق سسا ىلع ةمئاقلا
 .يبرعلا ناسنالا تاحومط قدقحت ىف

 ليودت تالامتحاي طيترتف ةثلاثلا ةيضقلا اما

 لودلا مامتهاو برحلا رارمتسا يناتلابو .عارصلا
 ةلكشم نال ,جيلخلا يف ةحالملا نيمأتب ىريبكلا

 فرعن امك يع دتست ةلاحو ؛ةداح ةمزا قلخت ةحالملا

 دق راطالا اذه يف .ىربكلا لودلا كرحتو مامتها
 ةقيرطلا هذه عمو :ىربكلا ىوقلا لخدت ديازكي
 رردد .جيلخلا ىف يبنحالا يركسعلا دوجولل ةدقعملا

 ريصانع نم كلذ هلمحب امو .لبودتلا لامتحا رطخ

 .يبرعلا ماظنلل ةرطيس ةبا نم ًامامت تلفت

 نع لاؤسلا - يجاتلبلا روتكدلل مالكلاو  ىقبي
 ةلقنسملا ةييرعلا ةدارالا رفاوت نا دقتعاو ؟لحلا

 الح عضبي ىوقا يضوافت فقوم ثادحال يرورض

 يبرعلا عارصلا ةيضقلو جيلخلا برحل
 .ينودهصلا

 ةدسامولبسد تالاصتا

 أدب ةيرصملا ةيجراخلاب ىسوم ورمع ريفسلا
 نم جيلخلا يف عارصلا ةعيبط ضارعتساب هثيدح
 لوانت نا دكاو :هفارطاو هعقاودو هئنانسا ثدح

 ةيناريالا ةروثلا ليلحت يضتقي عارصلا ةعيبط

 ةلبقملا ةيناريالا ةوطخلا تالامتحا :ملسم تعلط.ءاوللا
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 «ناريا لخاد يف ةفورعم تايعادت ىلا تدا ينلا اهتاذ

 قأ برحلا ىف عسوتلا اررخاو قارعلا عم مادصلا حمّت

 راشاو ا الا رول ريدمستب يشعرلا ةيعسو اذ

 هفصوب عارصلا ريسفت تالواحم ىلا ىسوم ورمع
 وا .نيبهذم نيب ًاعارص وا :اييرع ًايسراف اعارص

 ىلا صلخو ؛ةحضاو ةئلود داعبا هل انميلقا اعارص

 نا انه هيلع زيكرتلا 'دوا ام نكل .داعبالا هذه لحادت

 ديدهتلا ال ,ديدهتلا تحت عقاو ةيبرعلا لودلا نما
 وا ,ةيناربالا ةبقارعلا برحلا تايعادت نع جتانلا

 امناو .بسحف ليودتلا تالامتحا تايعادت نع

 رارمتسسا نعو ةينيطسلفلا ةيضقلا ديمحت نع ًاضيا

 ةمظنم ىلع ةمجهلاو ٠ ناديل يف ثدحت يذلا ةلزهملا

 .ةيشيطسلفلا ريرحتلا

 برحلا عيسوتل نا ىسوم ورمع ريفسلا فاضاو
 يبرعلاو يل ودلا مالسلا ىلع ةريطح ًاراثآ جيلخلا يقف و

 نع فشكن نا انيلع راطالا اذه يف ءيمالسالاو

 هذه ةهجاوم ف برعلا تاردقو ناريا عامطا
 .تاحومطلا

 فورظلا لظ ىف ةيبرعلا ةردقملا نا دقتعا ال انا

 نا عيطتسي يركسع لقث ثادحا ىلع ةرداق ةيلاحلا

 عضولا نال .يملس لح صرفل ناريا ىلع طغضي
 تارارق كلذ دكا دقو .ككفم ةحارص لكب يبرعلا

 مهعامتجا نع تردص يتلا برعلا ةيجراخلا ءارزو
 ةهجو نم مهست ال تارارقلا هذهف .سنوت يف ريخالا
 فرعن اننال ةيملس ةيوست وحن كرحتلا يف يرظن
 نال ءعامجالاب ردصت مل سنوت عامتجا تارارق نا
 .ًايعامجأ ارارق سبل اذه نذا .هبلع نيحراخ كانه

 هذه كلتمت الو .ةلعاف ريغ ةئبرعلا ةكعماكحلاو

 ًايناجيا آرود بعلت نا عيطتست ىتح ةيلعاقلا

 .ًارثؤم
 يمازرلا رارق رادصا ىقبيو .يلودلا دهحلا ىقبب

 كانه نا دقتعاو :رانلا قالطا فقود نمالا سلجم نم

 ايقيرفأ لامش ىتح لصت ناريا عماطم : مجن ردمس

 لإ : اهرظنند نحو هريخالا مانالا ف يرحت تاروطت

 لالح نم الا جيلخلا برح عم لماعتلا نكمد ال

 هجوحي نِمألا سلجم نم مرنم رارقو يود عامجا
 رادلا قالطا فقول ضفارلا فرطلا وحن تابيوقعبي

 .  .مالسلاو

 يرصملا فقوملا نع ىسوم ورمع ريفسلا ثدحتو

 نم حوقت رصم نا امك .ةلكشملا ةدوستل !ديبهمت

 هنال قارعلا معدب يموقلاو ىبرعلا اهتامتنا قلطنم

 ىلع عقي ءادتعا يا رصم ضفرت امك .هيلع دتعم

 ىرصملا يموقلا نمالا نأ نم اقالطنا ةيبرغ ةلود

 .يبرعلا يموقلا نمالاب طبترم

 دوهجلاو برحلا نم ىفارعلا فقوم لوحو
 برح ءاهنال ةلوذبملا ةيلودلاو ةيمالسألاو ةيبرعلا
 ةنعب سيئر ةمجنلا ريمس ريقسلا ثتدحت جيلخلا

 لك ناريا ضفر نع ةرهاقلا ىف ةيقارعلا حلاصملا

 نا ىلا راشاو .قارعلا اهن خدقت ىنلا مالسلا ضورع

 ماكحف .ةروت تسيل اهنا دكؤي ناريا ىف ثدحي ام

 هذه ؛لؤالا حونلا ذنم مهعامطا نع اوفشك دق ناردا

 لب ةرصبلا ىف ةلود ةماقا ىلع رصتقت ال عامطإلا

 دعب دادتمالاو جيلخلا لود ىلا روبعلا ىلا فدهت

 مجنلا ريمس دكا انهو .انقدرفا لامشو رصم ىلا كلذ

 داكح عامطا عم ءهشونهصلا عامطالا قياطت ىلع

 نا فاضاو .ةدبرعلا ةمالا ىلع ةرطيسلا يف ناريا

 اهدكلو :يقارع نطاوم مالك تسمدل عامطالا ذذه

 ىلع اودكا ذا ناربا ماكح اهنع ربع ةيناربا عامطا

 ناؤ ,ةيمالبسالا تر وتلاب ةومسأ ام ريدصت ةرورض

 يماليسالا ملاعلا دوست نا بحجب يناربالا ماظنلا

 .يبرعلا ملاعلا نم اءدب
 درجم اذه نكلو .سدقلا ررحتس اهنا ناريا يهعدن

 تاقالع نع تدغ  ناردبا ةحيضف تفشك دقف .ءاعدا

 برحلا نارسا تآدن دقل ؟يلدئاريسا السب سدقلا

 يسراف دقح كلذ يف اهكرحي اهرارمتسا ىلع لمعتو

 ذنم سرفلا ىلع برعلا راصتنا ىلا عحرب مئدق

 ةيروطاربما راهينال تدا يتلا ىلوالا ةيسداقلا
 .سرغلا

 دماصض قارعلا نا حجنلا ريمس ريقسلا دكأو

 ,.ةلدرعلا ةمالا ررهامج معد لضفي !ادماص ىقيبسو

 ىلا لقتنا مث .ًابعشو ةموكح رصم ىلا ركشلاب هجوتو
 ةيقارعلا ةهبجلا يف فقوملا تاروطت نع ثيدحلا
 ىلا رايشأف ةيوستلا دوهج نم قارعلا فقومو
 سلجم رارق ديفدت مدعو فيوستلل ناريا تالواحم

 حمسب نل قارعلا نكل .ةرصسلا يف ةيندملا فادهالا

 لعف در لعف لكلف يناربالا فيويستلا رارمتساب

 1 . داضم

 ةرورض ىلع روضخحلا قفتا ةودنلا ةياهن يفو
 يموق نوظنم نيم”جتلخلا برخ نم فقوملا ةجلاعم
 يناريالا ناودعلا ةهجاوم ةرورض ىلع دكؤي .يبرع
 عافدلا يف ةيبرغلا ةمالا تاقاط لك دشح لالخ نم

 .ةيقرشلا يبرعلا نطولا .ةباوب نع

 1-14 ن1 (: ملا“ خا انت



 تلا لوفد نياق

 هن ةدارسلا برحلا نم يضقنت تراوست عيبس | ف ١
 ةدعمج وعدت نال ةيسانم تناك ةيشاربألا "5
 ةماع ةودن ىلا ةيقارعلا ةيسنرفلا ةقادصلا ! 0"
 ةرئادلاب ؛نهملاو نوففلا ةلاصرب ٍّق 2121
 رشاعلا ,سيمخلا ءاسم ةرشع ةسداسلا ةيسيرابلا
 .يراجلا رممتبس نم

 نم ريبك ددع ىلا تاوعدلا تهجو ةيعمجلا
 ؛برعلاو نيدسنرفلا نفقتملاو نيدفاحصلاو باتكلا

 :نم لك اهترادا يف كرتشا دقو

 يناريالا عورشملا لشف ...انلاب لوب

 - لملاك (( كلنناث طابع آ5

 .يبود لوي

 07 نويسلرف نوفق
 عيلخلا برح نع ةودن يف

 - ةرسئرفلا 481 سقلا اةنغتح نيكو.

 لوب . (اسنزف) بتاكو فاحص ...اتلاب لوب :ةيقارعلا
 الوقينو (اسنرف) بتاكو فاحص ...سروغالود يرام
 . (نانيل) يداصتقا راشتسم . .. سيكرس

 ةيعمجلا سيئر يبود لوب ثدحت ةودنلا ءدب يف
 ,ةنهارلا فورظلا يف ةصاخ ةيعمجلا لمع ةيمها نع
 ةدودنلا دقعنت ١ يتلا مالسلا ةعوضوم ىلع اددشم

 تاحورط ىلا اريشمو «خالسلا .. .ادغ» اهئاول تحت

 نيتراضح نيب عارص ...سروغالود يرام لوب

 اهلوخد ىتحو برحلا تعلدنا ذنم ةيملسلا قارعلا
 لهنسا يذلا هتبدح يف يبود دكا دقو ,نماثلا اهماع

 تحت يوضنت ال ةيعمجلا لامعا نا ىلع ةودنلا هب

 نود ةئفل ةباعدلا هماوق نيبعم ىيسايس باطخ

 ةلمايش ةيناسنا فقاومل ةليصح اهنكلو . ىرخا

 هذه تانرحمل قيقدو رعاو دصر لالخ نم ىتاتن

 امنا هناو ءقح ىلع قارعلا نا تتيثا ينلا برحلا

 .ينطولا هلالقتسا نعو ةعورشملا هقوقح نع عفادب

 لوب فورعملا ىسنرفلا بتاكلا ثيدحلا يف هبقعا دقو

 يسايبسلا باطخلا ىوحف ىلغ زكر يذلا اتلاب

 .ةطلسلل ينيدحلا ءيجم دعيبو لبق يناربالا

 يف ينيمخل ترفوت دقو ةنهاشنهاشلا دهع ءاهتناو

 ريدصتي ريكفتلا ىلع هتدعاس ءاوجحا ةرثفلا هده

 اهماطنراو لد .اهاودح مدع خادالا تنيثا ينلا دراكفا

 ناهذالا ىلا اتلاب داعاو .ةيوقلا قارغلا ةرخصد

 يف جيلخلا برح نع اهبتك ينلا تالاقملا ةلسلس

 اهردصا ينلا هينك ٍِق ءاج امو :ةيسنرفلا ةفاحصلا

 ةيرظنلا طوقس ىلا ًاريشم :هسفن عوضوملا لوح

 دنح ىلع ٠ .يقيبطتلاو يرظنلا اهادم يف ٠ ,ةينيدمحلا

 لعتفا ثدح .ةمركملا ةكم ثادحا امو .ءاوس
 :خالسالا ىلا ءيسب ام تارداسملا نم يناربالا جيجحلا

 ,يناريالا راعشلا طوقس ىلع عطاقلا ليلدلا الا
 .اهساسا نم ةينيمخلا ةركفلا راحدنا ىلاتلابو

 يرام لوب يسنرفلا بتاكلا هيقعا كلذ دعب

 يقارعلا شيجلا ةوق نع ثيدحلا يف سروغالود
 لالخ نم هل تنات ينلا ةيلاعلا ةيلاتقلا هنردقمو

 ًاريشم . تاونكس عيس ذنم برحلا نونف يق لاع سرمت

 ًاريبك ًالؤاست حرطي يناريالا يقارعلا عارمصلا نا ىلا
 راسملا يف .عارصلا اذه ليلحت يغيني هنا هدافقم

 ىلوالا نيتفلتخم نيتوق نيب عارض هنال .يملاعلا
 ةيناثلاو :ناريا اهلثمت ةيمازهناو ةيفلسو ةيعوجر
 مهفو .قارعلا اهلثمي ةيرصعو ةيعلطتو ةيمدقت
 اميف .فرعتلل لخدم يل ودلا هراطا ىف عارصلااذه

 لخدب يذلا ءينودهصلا  يبرعلا عارصلا ىلع .دعب

 راشا امك .تاراضحلا عارص ناديم يف .رخآلا وه

 نع ه7 رارقلا رودص ةيمها ىلا سروغالود بتاكلا

 نم ةيبلس لعق دودر نم هبقعا امو ,ةدحتملا ممالا

 فقاوم ىلا قرطتو .قارعلا نم ةيباجياو .ناريا
 يناديللا ثحاسنلا اما .ةدح ىلع لك ىمظعلا لودلا

 ريدخلاو طقنلا اياضق ىف صصختملا سيكرس الوقين

 ريرحت سارتي يذلاو ةيلورتبلا تايجيتارتسلاب
 نع ثدحت دقف .؛اهردصد ينلا «ناغلاو طفنلا» ةلحم

 .ةيبرعلا لورتيلا تارداص ىلع برحلا دذه راثا

 جاننالا سيياقم ىف .يبرعلا جيلخلا لود ةصاخو
 ماما شاقنلا باب كلذ دعب حتف مث .يملاعلا
 نم ددع ضافاف :ةودنلا هذه اورضح نمم نيلئاستملا

 ةيملسلا قارعلا فقاوم نع ثيدحلا يف نيلخدتملا
 عامجالا تارارق ىلع ةقفاوملا ف نارهط تنعت نعو
 ذدختت نا نييسنرفلا نيلخدتملا دحا بلاطو يل ودلا

 ةمساح تارارق ؛اسنرف اهنمضبو .ىربكلا لودلا
 يل ودلا عمتجملا تاعانقل اهخوضر مدعل ناريا دض

 جتني امم .ةيلودلا فارعالاو ميقلل اهيرض يلاتلابو
 ممالا قيئاومل ةيساسالا نيزاوملاب لالخا هنع
 .ملاعلا يف ررحتلاو ملسلا اياضقلو ةدحتملا
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 ديو # وشعبا د و سس 2 يسد 0 نجوا سفك د نيس ايس 5 يا

 ةينيطسلف ةموكح ليكشن يموقلا قوراف ىلع ضرعي يرسيوسلا سيئرلا

 4 و 7 نيب ام فينج يف دقع يذلا رمتؤملا راثآ
 ةيضقلا لوح يراجلا (ربمتيس) لوليا
 لعفلا دودرو لدجلا نم ريثكلا ةينيطسلفلا

 ركرت دقو . ةيدويهصلاو ةيبرعلا طاسوالا فلتخم يف
 رساي ديسلا هحرط ام ىلع ةصاخ ةروصب لدجلا
 ريرحتلا ةمظنمل ةيذيفنتلا ةنجللا سيئر تافرع

 ةيسايسلا تاءاقللا يف وا رمتؤملا ةعاق لخاد ءاوس

 .هشماه ىلع تمت يتلا ةيمالعالاو
 ةعيبط حضون نا ةءارقلا هذه يف لواحتسو

 اياضقلاو طاقنلا ةعمبطو هيف راد امو رمتؤملا

 لواحنس امك .لدجلا كلذ تراثا يتلا ةحورطملا
 .ةديبعيو ةببرق فادها نم اهءارو اما فاشكتسا

 ةراثملا ةفكانملا ةأمح ٍِق قالزنالا نع ًاديعب كلذو

 ىلع» نيفلاخمو .ءاهامع ىلع» نيديؤم نيب ًايلاح
 يذلا ىدملا ف قئاقحلا عيضت الثل الضيا «اهامع

 تالخادنتو تالخدن نم هللختب امو مهعارص هلصو

 ريغ تامظنملا رارقل ةباجتسا وه رمتؤملا
 رابتعاب ةدحتملا ممالا راطا يف ةيوضنملا ةيموكحلا
 وهو ...«.ةبينيطسلفلا ةيضقلا ماع /١9541 ماع

 هذه ددصب تامظنملا هذه هدقعت يذلا عيارلا رمتؤملا

 اذه ىل وت نا ريرحتلا ةمظنم تانرا دقو ...ةيضقلا

 ةيلودلا ةمظنملا ةلظم تدد دقعنملا ىلودلا رمتؤملا

 ضارغا ةدع ققحب ًاصاخ ًامامتها قينجي اهرقم فو

 كلذكو ةيضقلا هبف ضرعتنت يذلا يلاحلا فرطظلا ىف ْق
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 تاو سو جوسمسمد# صروسصمسوو ردصومم ومس جا جاجا نجم

 د جئنا 5 هرارضا ره ناك هلا
2 ١ 

 ا 00# هايس ا ممم

 عووصس هةموو جا ةورسصمم نرجس مجاب 27ج بو دس و حسو ده + ونس 0 ريطفو با نس

 ينيطسلفلا دفولا ليكشت. يف ةحضاو هتامصبو نوتيزلا نصفب لتاقب تافع
 وح 0 ع د موج

 يدل هتفاضتسا ضرعيو ىفنلا
 ل

 بطشلا تالواحمو طوغضلا نم ريثكلل ةمظنملا

 ديعص نم رثكا ىلع لزعلاو قيوطتلا تايلمعو
 يلودو يميلقاو يبرع

 تافرغ تاداسح

 ةيذيفنتلا ةنجللا تررق ساسالا اذه ىلعو
 ىلع دفوي روكذملا رمتؤملا ف كراشت نا ةمظنملل

 .تافرع رساي ديسلا هسئري لاع ىوتسم

 نيم نم ناك تافرع ديسلا نا ارش سيلو
 تاباسح كلذ يف هل تناكو :ةكراشملا هذهل نيسمحتملا

 تايرجم لالخ نم اهيلع لالدتسالا نكمد ةربثك

 هتملك يف اهنلعا يتلا تاحورطلا لالخ نمو رمتؤملا

 :ةريثكلا هتاءاقلو يفاحصلا هرمتؤمو

 يذلا ينيطسلقلا زاجنالا نأب تافرع رعشي :ًالوا
 ىلا جاتحي .ةمظنملا ةدحو زيزعتب رئازجلا يف ققحت
 ةحاحلا هذه ناو ةصاخ .يل ود ىوتسم ىلع سيركت

 فافتلا ةلواحم نم رثكا ةيؤر عم ايموي مظاعتت
 زاجنالا اذهب صبرتت ةيبرع ريغو ةيبرع
 لوح اينامورل ةريخالا هترايز ف ريماش هحرط
 ةينعملا ةيدرعلا لودلا عم ضوافتلل هدادعتسا

 داعيتسا طرشب (ةيروسو رصمو ندرالا تاذلابو)
 ةيسانس تاكرحت لوصحو ...ريرحتلا ةمظنم

 لايدسالا 1 ا

 وعول د و 8 وا
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 اهبلص قو ةحلملا ةيميلقالاو ةيلودلا تامزالل لولح
 !ةطسوالا يرشلا ةمزا٠ ب ىمسي ام عيظلاب

 لئاسولا لكب يعسلا يلاتلاب يرورضلا نمو
 يسايسلاو يلاضنلا ريرحتلا ةمظنم روضح تيبثتل
 يبرعلا بعشلل ديحولاو يعرشلا لثمملا اهرابتعاب
 بطاخملا ساسالا فرطلا اهرابتعابو ...ينيطسلفلا
 دومصض دبعص قلع) ابلاضت ءاوبس ةيضقلا هذهب

 وا (لحادلا ُّق تابلمعلا دعاضتو نانبل يق تاميخملا

 دادعتسالا ىلع ريبعتلا ديعصض ىلع [تنبنا تش

 بعش ءالو ةقدقح نعو خالبسلا يعاسم يف ةكراشملل

 .ةمظنملل اهجراخو ةلتحملا ضرألا لخاد نيطسلف
 باحر يف رمتؤملا اذه تافرع روضح نأب ًاملع

 يف هل لمتحم روضحل ةمدقم لكشب دق .ةدحتملا ممالا
 رهشلا أدبت يتلا ةماعلا ةبعمجلل ةمداقلا ةرودلا

 .كرويوين يف ليقملا
 ةضراعملا نم نكمي ام ربكا ضيرحتو ةراثا :اعبار

 ةموكحلا رايخ هحو ىف ةلئحملا نينطسلف لخاد

 ةمظنملا فذحل يعسلا ىلع مئاقلا ,ةيليئارسالا»
 قايسلا اذه يف اصيصخت مايقلاو .اهزواجتو
 يضاقلا تسينكلا رارقل يدحتلا ةرشئاد عيسوتب
 ريرحتلا ةمظنم عم الاصتا يرجي نم لك ةمكاحمب

 ةئداه ةءارق ءارحا نكمدب فادهالا هذه ءوض ىلع

 دذه عم قفاوتب ام فاشكتساو ,رمتؤملا تابيرحمل

 .تانرجملا كلت نم اهعم ضراعتب امو فادهالا

 ظحالب ىنيطسلقلا دفولا .ليكشت ديعص ىلع -

 دنسلا ىدل ةصاخ ةردق سكفغي دفقولا بدكرت نا
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 ,ةينادحو» سرت ةرعم ةغيص تيبثت ىلع تاقرع
 يه امم رثكا ةدحاو ةئيه اهرابتعاب ةمظنملا ليثمت
 تافرعو ...تامظنم ةدع نبد ىوهبجح ءاقل ةغبص

 اهل لثمم وا حتفل دئاقك هسفنل رظني ال رابتعالا اذهب
 بعشللو ةروثلل دئناقك لب .ةيذيفنتلا ةنجللا يف

 تامظنملا عيمجب اهلك ةمظنملل لثممك يلاتلابو

 ضراعت وا هضراعت تناك ناو ىتح اهل ةيوضنملا
 .هفقاوم

 بايغ ةجيتن جرحم ريغ تافرع لعج موهفملا اذه
 هذه نا عم ...دفولا ةبيكرت نع تامظنملا يلثمم
 .نيبقارملا نم ريثكلا هابتنا تراثا ةلأسملا

 تذختا دق ةيبرعلا ريرحتلا ةهبج تناك اذاو
 تاطاشن ىف ةكراشملا ةيضق نم ةيادبلا ذنم افقوم

 ةلاسيف نم ينديملا يموقلا اهفقوم عم اماجسنا د ذهك

 !«ليتارسا لخاد ةيطارقميدلا ىوقلا» عم تاءاقللا

 ةيبغشلا نيتهبجلا بايغ وه رظنحلل تفلملا ناف
 نم تاءاقللا ادب نم لوا اتناك نيتللا ةيبطارقميدلاو

 ةعيلطلا» تملع دقو .اهبيلع عجشو عونلا اذه

 يىمسرلا دفولا يف نيتهيجلا يبودنم نا ؛ةببرعلا

 ةظحللا يف افلخت دق هبر دبع رسايو ةعبق ريسيت
 .فدشح ىلا باهذلا نع ذريخالا

 يتلا ةصاخلا ةنجللا ءاضعا نا ًاضيا ظحالدو
 ىوقلا», عم لاصتالل ةيذيفنتلا ةنحللا اهتلكش
 نزام وبا مضتو «ليئارسا لخاد ةيطارقميدلا
 هير دبعو ىيحيلا قازرلا دبعو (سابع دومحم)
 !!دفولا نع ًاضيا اوباغ دق ...مهريغو
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 :ىلاتلا وه بيكرتلا اذه هحرطي ىذلا لاؤسلاو

 ليثمتلا ةينادحو ةعوضوم بايغلا اذه معدي له
 نم صاقتنالا تالواحم ةمدخل ريجي ما ؟ةمظنملا يف
 ؟لدثمتلا اذه ةيعرش

 دعب يرجيس ام ىلع فقوتي كلذ ىلع باوجلا نا

 هبلا لصتس يذلا ىدملاو .تاساكعنا نم رمتؤملا
 نيب لخادتلا ىرج اذا اميس ال .تاساكعنالا هذه

 ةيسايسلا فقاوملا نيبو دفولا ةبيكرت نم فقوملا
 .هلدق نم تحرط يذلا

 ام لك نع رظنلا ضغب : فققاوملا ديعنص ىلع

 عم :ىقبي ال مااحيحص ناكا ءاوبسو ا

 سساساك اهب ذَخالا نكمي ال ةيكيتكت ةلاسم .هيفن
 ةبئا نم رثكا رّبع تافرع ديسلا ناف  ةمكاحملل نيتم
 نابكلا عم حيرص يضوافت دادعتسا نع ةقياس هرم

 ...ةتياثو ةلداع ةيملس ةيوسست نأشب ينوبهصلا

 نيتيسافم يف حيرصلا دادعتسالا اذه درو دقو

 :رمتؤملا لالخ نيتينلع
 انه نمو» لاق ثدح :يمسرلا هباطخ يف ىلوالا

 ةيلودلا تارذابملا غيمجل اتلوبقي مكماما نلعن نحتف
 يفو ؛ظسوالا قرشلا يف مئادلاو لداعلا مالسلا قاقحال
 ىلع ليئارسا رصت ىذلا كودلا رمتّؤملا داقعنا اهتمدقم
 لعرصت اننكلو ,مذاقعنا ضفرتو ةيلودلا ةدازالا ىدحت
 تحتَ ؛كلذ'لغ لطعف نا: بجبؤ لودلا 'رمتؤللا أذنه نقع
 لعو ةنلودلا ةيعرشلا سانسا ىلعو :ةادحتملا همآلا ةياعر
 ممالا اهيلع تققاو ىتلا ةيلودلا تارارقلا ساسا
 قرشا ةمزاو ةيتيطيفلفلا ' ةدسفقلا» ةقلعتللاو ةدحكلا
 تارارقلا اهيف امب يلودلا نمالا سلجم تاررقو :ظطسوالا
 نيطسلف يف ىليئارسالا لالتحالا ءاهنالو ,558و 7

 ام اذهو .ةلتحملا ةيبرعلا شو ا

 قفاك: ةللح ق ةةهازلا' ةنييطسلفلا ةلقيفحلا لعب
 .«ةرصاعملا ةيلودلا ةقيقحلا عم يباجيا لعافتو

 ىلع در امدنع :قاحصلا هرمتؤم يف ةيناثلاو -
 «ليئارسا: عم ضوافتلل هدادعتسا لوح لاؤس

 ةمظنم نيب ضوافتلا يرجي نا يعيبطلا نم» :لاقف
 ..:قوذلا زمتؤملا لخاد ةيليّئارسالا ةموكحلاو نيرختلا

 نحنو ...نيبراحتملا نيفرطلا نيب يرجت تاضوافملاف
 تدك )نأ اما :اهاع قحترا نكن تانمراحتملا جاهرطلا
 ...ةيبرعلا لودلا عم ضوافتال يلودلا رمتؤملا ىلا يتآس
 ةعماجلا يف لودلا كلت عم ضوافتلا عيطتسا ينناف
 .«ةييرعلا

 نيرارقلا هاجت ءاوس تافرع ىدل دادعتسالا اذه

 نوكي ال دق ...ضوافنلا هاجت وا ةحارص نيروكذملا

 راصح لالخ هلثمب حيرصتلا ىرج دقو .هلك ًاديدج
 اهنكل ...يراره يف زايحنالا مدع رمتؤم يف مث توريب
 هذه لتمي هنع نالعالا اهيف متي يتلا ىلوالا ةرملا
 رينملا اذه ىوتسم ىلعو ةحارصلا نم ةجردلا
 | .ع وضوملاب ينعملا يل ودلا

 :ًاضيا هتروطخ انهو ... عوضوملا ةيمها انهو

 حوضوو ةوقب هتبطاخم ثيح .نم هتيمهأ
 ...ةدحتملا ممالاو هئق ةكراشملا دوفولاو رمتؤملل

 فو ...ةلتحملا ضرالا نم نيمداقلا دوهيلاو برعلاو
 اذهب ةينعملا دعصلا فلتخم ىلع كلذ ءادصا
 .باطخلا

 همادختسا ةيناكما ثيح نم هتروطخو
 تامظنملا ضعب ليق نم هتضراعم مادختساو

 لخاد اهيف امب تايصخشلا ضعبو ةينيطسفلا
 عازنو فالتخا ةلاح جيجأتو ريوطتل .اهسفن حتف

 تاهجلا دخت ةينيطسلفلا ةحاسلا لخاد ةديدج

 زاجنا وهو ...رئازجلا زاجناب ةصيرتملا ىوقلاو
 ضرعتيو اشه لازيام هنا عيمجلا فرعي
 .ةريثك تاطوغضل

 داعبتسا يعاسم حاجن لاح يف ؛كلذ نم رثكا

 هذه لكشت دق :مالسلا يعاسم نع ةمظمملا

 ةليدبلا فارطالا ىدل ةعيرذ :ةيناجملا تالزانتلا»
 .!!ربكا تالزانت ميدقتل ةمظنملا نع

 طوغضلا باب يف ًاعطق ةروطخلا هذه لحدتو

 نم ةمظنملا اهل ضرعتت يتلا ةفورعملا ؛ةيبرعلا»
 يرويسلا ماظنلا ةمدقملا ف و يبرع ماظن نم رثكا لبق

 ةبقارم اذه يرورضلا نمو .ةيلخادلا اهتمزا ديدجنل
 ةينيبطسلفلا لعفلا دودر هيلا لصتس يذلا ىدملا

 .عوضوملا اذه هاجت ةيبرعلاو
 ردودكم نإ :ينويهصلا ن زايكلا ديعص ىلع *“

 ىف نيطسلف بعش فحل نيديؤملا دوهيلل عساولا

 (نيركفمو تائيهو ًابازحاو ًاباون) هريصم ريرقت
 «144/ يضارا» نم برعلل ًاضيا عساولا روضحلاو

 حضاولا حرطلا ىلا ًافاضم ...مهتاهاجتا فلتخمب
 ربنملا ةعيبط ىلا ًاقاضمو ...تافرع هحرط يذلا
 ممالا رقم ...ممالا رصق) رمتؤملا هيلع دقعتا يذلا
 كش نودب لكشي هلك كلذ نا .. . (فينج يف ةدحتملا

 اميف ًاديدحتو ةيشسويهصلا تاطلسلل ًاريبك اجارحا

 نيلصتملا ةمكاحم نوناق ةسرامم ىلع اهتردقي قلعتي
 اذه لك ةمكاحم ىلع تاطلسلا كلت مادقاف .ةمظنملاب

 ةيعامتجالاو ةيسايسلا تايصخشلا نم ددعلا

 نم ديزملا ريثي ةيدوهيلاو ةيبرعلا ةيركفلاو
 ًايدحت لكشي امك ينويهصلا نايكلا لخاد ةضراعملا

 مهتمدقم يفو ...هيف نيكراشملاو رمتؤملا باحصال
 ممالا راطا ف ةيوضنملا ةيموكحلا ريغ تامظنملا

 .ةدحتملا

 ةقرافملا نوكت نا قالطالا ىلع دعبتسملا ريغ نمو
 ةلالطالا يد رينملا اذه ىلع نم هجوتلا اذه نبين

 ًايلودو ًاييرعو :ًايليئارسا»و ًاينيطسلف ةعساولا

 ميخم ىلع هسفن تقولا يف ةينودهصلا ةراغلا نيبو

 يتلا ةئيربلا اياحضلاو نانبل بونج يف ةولحلا نيع
 ناكرالا سيئر بئان تراثا يتلا يه .اهتفلخ

 ةراغلا كلت ,نا نع ًانلع ردعب هتلعجو «يليئارسالا»

 فوفص يف ًاينلع ًاعازن راثا امم ٠ اريبك أطخ تناك

 اذه هل زمرب ام لكب «ةيلشارسالا» ةنركسعفلا ةدادقلا

 ىرخا تايوتسم ىلع عساوو قيمع لدح نم عاردلا

 نا لا انه ةراشالا ردجتو) .ينودهصلا نادكلا لخاد

 يف ًايلاح مكاحي يذلا ونونعف يرذلا ملاعلا قيقش
 دق ةيرذلا ةناسرتلا ءابنا هحضفل ينويهصلا نادكلا

 بعشلا قح اهيف ديا ةملك ىقلاو رمتؤملا رضح
 . (هريصم ريرقتب ينيظسلفلا

 يدوهيلا - ينيطسلفلا باطخلا اذه نا ريغ
 .طباوضلا بايغ لاح يف ةريبك رطاخم هتايط يف لمحي
 ةمظنملا ةقحالم يف «ةيبرعلا» ةكراشملا لظ يفف

 دض ةيومدلا تالمحلا فو اهيطش تالواحمو
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 ىرخألا 1 مئاعلا اياضقو ةيضقلا ةدمد طوول 0 تل

 نكمي ؛اهجراخو تاميخملا يف ةينيطسلفلا ربهامجلا

 ةعساولا ةيدوهبلا 3 ةيتيطسلفلا تالاصتالا هذهل

 ةيضقلا ميزقت لامتحا اهتايط يف لمحت نا
 ىلع يموقلا اهنومضم نم اهغيرفتو ةينيطسلفلا
 ءاطغ ريفوتو ءيجيتارتسالاو ىلاضنلا ىوتسملا

 ماكحلا ىوتسم ىلغ ضوافتلا برعل ينيطسلف

 فو انلع نادا يذلا تاداسلا نا انه ركذلاب ريدجلاو

 يدوهي راسي عم يرصملا راسيلا ءاقل يمسر باطخ
 هسفن وه ...2«دوهنلا عم ءاقللاب» همهتاو يبوروا

 تايقافتا هعم دقعو كلذ دعب نغيب ميخانم رار يذلا

 !«ديقند بماك»

 تاب وتسم هل ديعص وهو :يىلودلا ذيعصلا ىبع- ؛

 :ةدغ

 ماع يآر نم اهءارو امو ةدحتملا ممالا باطخ - أ

 ىلا علطتلا باب يف ًاقباس هيلا انرشا ام اذهو ...يلود
 انه فاضبد ...ةماعلا ةيمعمجلل ةمداقلا ةرودلا

 مردتلاك ةيلودلا تايطعملا يف ةديدج رهاوظ ةبطاخم
 ,ةيليئارسالا١ تاسايسلاو بلصتلا هاجت ديازتملا
 اكربما يف ابابيلا ةوعدو اسمنلا ىف مياهدلاف ةدضقك)

 نوفوكنارفلا لود رارقو نيينيطسلفلل نطو ءاشنال
 .(اهعيجشت ديفي يتلا رهاوظلا نم كلذ ريغو
 ارود دلبلا اذهل نا ارس سيلو ... ارسيوس ةرايز- ب
 فيضملا دلبلا هرايتعاب ةيوستلا دديعص ىلع اماه

 رقم نوكي نال حشرملا دلبلاو ...قلعملا فينج رمتؤمل
 ناب ًاملع .ةقحاللا اهلحارم يف ةيملسلا تاثداحملا
 اذه نم ةديقتسم لواحت ةيرسيوسلا ةموكحلا
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 ةيديهمتلا ةلحرملا ف ريكا ارود بعلت نا فرظلا
 .ةيلاحلا

 ذه لع أرس فشكت نا :ةيبرعلا ةعيلظلا+ عيطتستو
 هل قيص دق ىرديومللا سيئرلا نإ قه ةيعضلا
 1 ةرودلا داقعنا ليبق يمودقلا قوراف ديبسلا ليقتساو

 هأجافو رئازجلا يف ينيطسلفلا ينطولا سلجملل ةريخالا
 ىفنم ةموكح ليكشت ىلا ةمظنملا دمعت نا ضرعب
 لكي ةموكحلا هذهل ارقم ارسيوس اهل مدقت نأ ضرعبو
 تايلوؤسمو تاءارجا نم هعبتنتسيو كلذ همزلتسي ام
 . ةينماو ةيسامولب دو ةيسايس

 ةيلاحلا تافرع ةرايز نأ يف كش كانه سبلو
 فانئتسال ةيسانم لكشت رمتؤملا ةدسانمل ارسيوسل
 تافرع ىقتلا دقو .يرسي وسلا  ينيطسلفلا راوحلا
 هذه ضعب .,ةرابزلا هذه لالخ لوؤسم نم رثكا

 نوؤشلل ةلودلا ريزو ةرايزك ًاينلع ناك تاءاقثلا
 قدنفب هرقم يف ينيطسلفلا ميعزلت ةيجراخلا
 رقملا جراخ متي نأك يرس اهضعبو . لاتننيتنوكرتنا
 نيقفاريملا ىتحو نيبفاحصلا نيعا نع ًاديغيو

 دفولا يف نيرخآلا ءاضعالاو

 ايلضقلا نيطبإلا
 تاءاقللا هذه ُِق ارسيوسل هحوملا تاطخلا ناكو

 ًاباطخ هسفن وه :هتاسلحو رمتؤملا تاهدر ٍق امك

 ةيبوروالا قوسلاو ةيبرغلا ابوروال اهجوم
 ند طبرلا هباطخ يف تافرع لفغي ملو .. .ةكرتشملا

 ةيملاع ةيملس اباضق نييو طسوالا قرشلا يف يف هالسلا

 يلودلا جارفنالاك رشابم لكشب ايوروا ينعت
 .ابوروا نم خيراوصلا عزن تاضوافمو

 كانه ناك :نيتمظعلا نيتلودلا ىوتسم ىلع  ج

 يلودلا جارفنالا رامثتسا ىعسم يف قيقد زيكرت
 وحن هجوم يباجياو يدو باطخ قيرط نع يناحلا
 يذو ماه دفوب رمتؤملا يف لثمملا ينايفوسلا داحتالا

 لثمم) فودارغونيف ريميدالف ةسائرب لاع ىوتسم
 ةيجراخ ريزوو (19177 فينج رمتؤم يف وكسوم
 تسكع .دقف .ايلاح ةيداحتالا ايسسور ةيروهمج

 هرمتؤمو تافرع ةملكو يسد _سلفلا دفولا فقاوم

 ةغللا ىف لب .بسحف فقاوملا يف ال. .ًاقباطت قفاحصلا

 هاجت يتايفوسلا داحتالل ةنلعملا فقاوملا عم اهتاذ

 ةينيطسلفلا ةيضقلا بناوجو يلودلا رمتؤملا
 لجسي ناك اذاو ...يل ودلاو يبرعلا نيعضولاو

 حضاولاو مكحملا طبرلا كلذ ًايبرع تافرع باطخل
 برحلا نيبو ةينيطسلفلا ةحاسلا ىلع يرجي ام نيب
 تقولا ىف هل لجسي هناف ...ةيقارعلا  ةيناربالا
 ةيلود ةمزأك ةينيطسلفلا ةيبضقلا حرط هسفن
 تاذلابو ملاعلا يف ةلداعلا اماضقلا لك عم ةطبارتم

 لضانملل ةصاخ ةيحت هجو ثيح .ايقيرفا ف
 ايقيرفا بونج نوجس ف اليدنام نوسلين يقيرفالا
 .ةيرصتعلا

 ىلوالا ةرملا اهناف .ةدحتملا تابالولل ةيسنلاب اما

 ةرارملا نم ةحردلا هذه نع تافرع اهيف ريعب ينلا

 هليمحت يف كلذ ىلجت دقو ...يكريمالا فقوملا هاجت

 عسالاب يدوديصلا ناكلاو ةدحتملا تايالولل

 ىلا نيطسلف نم طيسوالا قرشلا ُْق تامزالا ةيلوؤسم

 ىلا ةيبرعلا ةقطنملا تدتفت ىلع لمعلا ىفو جيلخلا

 دض اهبرح يف ناريا معدو ةيبهذمو ةيفئاط تانايك
 ةيقارعلا  ةيناريالا برحلا رارمتسا معدو قارعلا
 .اهلك ةقطنملا ىف رتوتلا ديعصتو

 معد نع ةمحان تسيل ةرارملا هذه نا وديبدو

 نع ًاضيا لب . بسحف ينويدهصلا نايكلل اكريما

 ةنبعم ةيسرع ةمظنا تالواحمل اههيجسنو اهمعد

 بطش تارماؤمو تالؤاحم ْق ارشايم ًارود بعلت

 ضيرعتو ةمظنملا زواجتو ةينيطسلفلا ةروثلا
 رزاجملل تاميخملا يف ةينيطسلفلا ريهامجلا
 .ةقحالتملا

 حرطل ةدوعلا نم دب ال ةءارقلا هذه ماتخ يفو

 ظ :يساسالا لاؤسلا
 هنم اهتخوت يتلا فاذهالا رمتؤملا اذه مدخ له

 هجئاتن تناك لهو ...؟ةينيطسلفلا ةدايقلا

 رمتؤملا اذهف ... حضاو باوجم مزرِجحلا يعدم نها

 نا يف ةريطخو ةماه ةيسامولي دو ةيسايبس ةطحم وه

 لصح ام ىلع ال .اهجئاتن نم ريثكلا فقوتيو ...دحاو
 ةقحاللا تالعافتلا ىلغ لب .هلوحو رمتؤملا يف

 ةمظنملا ىلعو .هي ةينعملا فارطالا لكل ةبسنلاب
 ةحاسم صملقتل ةغرسيو ىعست نا دبكأنلاب

 ةرئاد حيسوتو تالعافتلا هذه ُِق تاييلسلا

 . اهرب وطتو تايباجنالا

 1 زاروا خلل ن1 ا



 لسأ باخ لازوا نب درفدم ءاقل ١ نرلا ةدساسإلا دود

 يا دن "ذيب رغلا ةيلطلا»

 زومت نم رشع ء عساتلاو رشع سرفشلاب نيالا 3
 يكرتلا ءاررولا سيئر ماق يضاملا (ويلوي)
 ىلوالا يه ةيروسل ةرايزب لازوا توكروت (

 ذنم ىوتسملا اذه ىلع يكرت لوؤسم اهب موقي ينلا
 ىف ةينامثعلا ةلودلا نع ماشلا دالب تلقتسا نا
 : .ىلوالا ةيملاعلا برحلا ةياهن

 اهيلع بلغ يتلا .ةرايزلا هذه يف هقفار دقو
 نوللستم امهذفن ناترزجم اهتقبسو ينمالا عباطلا
 ةيجراخلا اريزو :ةيكرتلا يضارالا لخاد ةيروس نم
 تارباخملا زاهج ماع نيماو نمالا ريدمو ةيلخادلاو
 .سابع ماربح هميسا يدوهي وهو (1/1.1:1) يكرتلا

 «ةيبرعلا ةعيلطلا» ل تلقن ةعلطم ةيكرت رداصم
 ةرايزلا هذه لالخ هعيقوت مت ىذلا قافتالا نومضم
 ددع ءارزولا سيئر نم لك عم ةليوط تاثداحم دعب
 دبع ةيروهمجلا سيئر بئانو مسكلا فوؤرلا
 اياضقلا نا اهسفن رداصملا تدكاو .مادخ حيلحلا

 قافتالا متو اهتشقانم ترح راوحلا ْق ةساسحلا

 ظفاحو لازوا نيب ىرج يذلا درفنملا ءاقللا ىف اهيلع

 0 "يبق

 عم ؛ةيكرتلا رداصملا» تامولعم تعطاقت دقو
 رداصم نم تيرست دق تناك ةهباشم ىرخا تامولعم
 .ضوافملا ىروسلا دفولاب ةلص تاذ ةيروس

 دقو ٠ ؛قافتالا اهنمضت يتلا طاقنلا زربا يلد اميفو

 :ايرس هءاقنإ نافرطلا ررق

 ىدل نيبولطملا لدابت ىلع قافتالا مت دقل ١

 .ةيسايس اياضق يف نوبولطملا كلذ يف امب :نيفرطلا
 متيف يسايسلا ءوجللا قحب نوعتمتي نيذلا اما

 يف مهعولض وا مهكارتشا بوبث لاح يف مهميلست
 .نيفرطلا دحا نماب رضت اياضق

 بتاكم قالغا ىلع يروسلا بناجلا قفاو - ١
 يف يعويشلا لمعلا بزحو يدركلا ريرحتلا بزح
 تاعومجمو يكرتلا يكارتشالا برحلاو ايكرت
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 ةيروشلا يضارالا يقيد ,يشنرألا يوتنلا نقدحنلا
 ةعومجم عم يروسلا ماظنلا هلعف امب ةوبسا كلذو

 تادابق نم ريبك ددع لوخد رظح دقو .«لاضند وبا»

 اهرصانع داعبا ىرج امك .ةيروبس ىلا ىوقلا هذه
 .عاقيلا ىلا ةمدقملا

 ديدحت ةداعا ىلع يروسلا بناجلا قفاو
 دايملل ىيذاحملا ءيوطاشلا يف ةيمدلقالا ههايم

 ًايرحب اليم 5 نم اهصيلقت متف .. .ةيكرتلا ةيمدلقالا

 ؟زثكا ديفتسملا نم :لازوأ

 .اليم ١؟ ىلا
 «ياتاه» جاردا مدع ىلع يروسلا بناجلا قفاو

 ١9194 ماع ايكرن هتمض يذلا نوردنكسا ءاول)

 هطئارخ يف (يسنرفلا بادتنالا تاطلس عم قوطاوتلاب

 قفتاو . ةير وسلا يضارالا نمض ةيسردملاو ةيمسرلا

 ماوعا ةسمخلا زواجتت ال ةينمز ةرتف ىلع نافرطلا
 طئارخلا كلتب لمعلا فقو متيو ايلمع كلذ قيبطتل
 .ةيروسلا ةيساردلا جهانملا يف ةميدقلا

 ينمالا نواعتلل لوكوتورب ىلع نايناجلا عقو 5
 غلابلا ةيكرتلا  ةيروسلا دودحلا قطانم لمشي
 ءاليتساب يروسلا بئناجلا ملس دقو .مك 5٠٠ اهلوط
 ةلجد رهنل ةيبونجلا ةفضلا ىلع ةيكرتلا تاطلسلا
 طخ اهيف لكشب رهنلا اذه ناك يتلا ةقطنملا يف
 يئاملا فرجلا نا ةجحب كلذو نيدلبلا نيب ندودحلا

 لقن دق ةيبونجلا ةفضلا يف يمطلا مكاري يذلا
 تاونسلا لالخ ًالامش راتما ةعضب رهنلا ىرجم
 .ةيضاملا

 كالمالا نع ضيوعتلا ىلع نابناجلا قفتا - *
 فرطلل اهتيكلم تلقتنا يتلاو امهنم لكل ةدئاعلا
 هيلع و .ةرداصملا وأ ميمآتلا تارارق بجومب رحآلا

 اضيوعت رالود نويلم 8١ غلمب عفدب ةيروس موقتس
 انكرت موقت امديب ٠ اهينف ةممّوملا ةدكرتلا تاكلتمملا نع

 تاكلتمملا نع اضيوعت رالود نويلم 56 غلبم عفدب

 .ةيروسلا

 هايملا بوسنم ةدايز ىلع يكرتلا بناجلا قفاو-
 دس نم ةيروسلا يضارالا ىلا اهبايسناب حمسي يتلا
 دّوانب لمكتسا يذلاو تارفلا رهن ىلع ماقغملا كروتانا

 .ةيناثلا ف بعكم م 5٠٠ ىلا لصي ثيحب .ًائيدح
 ايكرتل حامسلا ىلع يروسلا بناجلا قفاو - 4

 لخاد دودحلا ربع داركالا نيللطستملا ةقحالمب

 قيسنت بجومب ًايركسع مهيرضو ةيروسلا يضارالا
 .نيدلبلا الك يف نيتيركسعلا نيتدايقلا نيب يئانث
 يف ةيكرتلا تاوقلا ءاقب ىلع دنبلا اذه لظ يف قفاوو
 مك ١6١ دادتما ىلع نيماع ذنم اهتلخد يتلا قطانملا
 ةيقرشلا ةيلامشلا ةقطنملا ف مك ١١5 ىلا ٠١ قمعبو
 .دالدلا نم

 ةرجهب حامسلا ىلع يكرتلا بناجلا قفاو - 4
 نوردنكسا ءاول ف برعلا نينطاوملا نم ةريبك دادعا

 .ةيروس ىلا
 نا قيس ام ةعلطملا ةيكرتلا رداصملا تدكاو

 بناجلا ضرع لوح «ةيبرعلا ةعيلطلا» هل تراشا

 نيب يضارا لدايت حقي نا تاثداحملا لالخ يروسلا

 ءاول نم اءزج ةيروس ديعتست ثيحي نيتلودلا

 ةقطنم ُّق ةعساو يضارا ءاطغا لباقم نوردنكسا

 خت حل هنا تفاضا اهنكل .. .ادكرتل ةيروسلا ةريزجلا

 طسيب هنع ضيعتساو ضرعلا اذه ىلع قافتالا

 قحو هيلدا ةييونجلا قبلا ىلع ةيكرتلا ةرطيسلا

 لياقم ةيروسلا يضارالا لخاد ةينمالا ةقحالملا

 .ةيروس ىلا ,ءاوللا» نم ةفيثكلا ةرجهلا
 ةقحلم ةينئانث تابقافتا ةدع ىلع عبقوتلا مت دقو

 ةروصب هدونبو قافتالا اذهي لمعلا ةيلآ نمضتت
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 هواجلا ب ةدحاضلا 11 نع ةظسماؤلاب يتاوياد يروس قابس

 انببلا

 لفل ولا نير :ةياهن يف يكرمالا لهما ءاهتنا لبق
 تليقشاف قدم ق1 هيبتا توريد تلوحت

 كلت ناكسس فرعيو .ةداضملا تاعئاشلاو

 ةيميلقالا تارياخملا ةزهجا نا ةنددملا

 تايشيلبيملا فوفص يف شعشعت ينلا ةيلودلاو

 ج ورت يتلا يه .قدانفلاو تويبلا يف امك :ةيفئاطلا

 .تاعئاشلا كلت

 توريب عراوش يف جرحدتت يتلا تاعئاشلا رخآو
 ثدحيس ايناريا ايروس اما دص نإ. لوقت ,ةيبرغلا
 نيدذللا نيعوبسالا قو .«ةيبونجلا ةيحاضلا يف

 نع فكت ال قشمد تناك ,تاعئاشلا كلت اقيس
 :نيدسايسلاو نيينيدلا ءامعزرلا ضعب لايبقتسا

 يف ماقا .ينيسحلا نيسح يباينلا سلحملا سيئرف

 سيكرو .ةلصاوتم هاا ةثالث .ةيروسلا ةمصاعلا

 دمحم خفشلا ىلعالا يعيبشلا يفالسسالا سلحملا

 ةيروسلا ةمصاعلا راز يذلا نيدلا سمش يدهم

 نم لكب هتقالع يف نزاوتلا ظفح يف حجني مل ًاضيا

 تلمتشا يتلا ةيمالعالا ةكرعملاو .نارهطو قشمد

 ايشيليم سيئر نيب .ةداضم تاماهتاو تاماهتا ىلع
 نيسح دمحم .هللا بزح» ميعزو يرب هيبن لما,
 توريبب ةيناريالا ةرافسلا تعراس .هللا لاضف

 ىلا اهلقثد تمر امدنع اهناريذ ءاكذا ىلا ةيبرغلا

 .ةيبرغلا توريب ىلاها نثتسي ملو .هللا لضف بناح

 امذيس يف ةيناريالا ةرافسلا هتماقا يذلا ناجرهملا

 عوبسالا لالخ .ةيبرغلا توريب يف ؛دروكنوكلا»
 ةكم ثادحا ىلع اموب نيعبرا رورم ةيسانمل يضاملا

 4١م9 لولبا ١  ؟؟4 ذدعلا  ةيبرعلا ةعيلظلا_ 9

 سا ووو وع تو جملا ووك صج: جسما دولا تاج و 0

 يذلا فينعلا داقتنالا هابتنالل ًاتفلم 5 ةفركملا
 ةيبرعلا ةكلمملا ديض نويناردالا ءابطخلا ههجو

 سيئرلا بئان رهظ يلاتلا مويلا يفو ...ةيدوعسلا
 طبرو ؛ضايرلا يف مادخ ميلحلا دبع يروسلا
 مادصلا نع ثدحتت يتلا تاعئاشلا نبب نونقارملا

 .ضايرلل مادخ ةرايز نيبو .يناريالا - يروسلا
 فورظ ىلا تلوحت .ىرخا ةيبرع تاروطت نيبو
 .نانبل يف يروسلا ماظنلا ىلع ةطغاض

 نع نوثدحتي ةيبرغلا توريب نم نومداقلاو
 يلالملاو يروسلا ماظنلا نيب يقيقح قابس
 .ةيدونجلا ةيحاضلا ىلع ةرطيسلا ىلع نييناربالا
 تاراعشلاو مالعالاو ينيمخو ديسأ ظفاح روصف

 توريب ناردج ورغت يتلا ةيناربالاو ةيروسلا
 نم ةمثو .قابسلا كلذ يناعم نع حصفت .ةيسرغلا

 ءوضلا «لما, ايشيليم ةدابق تطعا قشمد نا دكؤي
 هيبن ناو ..هللا بزح» عم مادصلا ةئيهت يف رضخالا
 يتلا ةفينعلا تاداقتنالا كلت ةأخف .ركتبي مل يرب

 ءيهيو نجني يسايسلا خانم اف .نارهط ىلا اههجو
 رادم ناك هنا لاقي يذلا يركسعلا مادصلل ضرالا
 مادخ ميلحلا دبع يروسلا سيئرلا بئان نيب ثحب
 .ينيسحلا نيسح ينانبللا يباينلا سلجملا سيئرو
 ىلا ةيروسلا تاوقلا لوخد ينيسحلا ديآأو
 ةرؤرض ىلا مادخ تفل نيح يف .ةيبونجلا ةيحاضلا
 لالخ نم مسترب أدب هنا ودين يذلا خانملا ريضحت

 دري ينلا :نيدلا سمشو ينيسحلاو يربي تاحبرصت
 نيذلا نم مهريغو هللا رصنو نيمالاو هللا لضف اهيلع
 ايبشيلس نع يما دعنا دقو :ناردا عهلوممو مهم دق
 ام اذهو .ناريا عم ةفطاعتملا تادادقلا ضعب «لما»
 «”لما» يف يزكرملا يركسعلا لوؤسملا دوجو هرسفي
 - يناريالا يتارباخملا عارصلاف .نارهط يف هيمح لقع
 دش ةمثو .هتورذ غلي «لما» فوفص يف يروسلا

 لاومالا رودو . دعاوقلاو ةدايقلا ىوتسم ىلع بذجو
 عارصلا ةيذغت يف اهب ناهتدسي ؟ك ةلآسنم :حالسلاو

 .ةجبجاتو
 ةيحاضلا ىلا ةيروسلا تاوقلا لخدت ال اذامل نكل

 ؟تامدقملا كلت نود نم .ةيبونجلا
 نمو .ةريثك لاؤسلا ىلع درت يتلا تاريسفتلا

 اظخ ةيبودجلا ةيحاضلا ريبتعت ٍناريا نا اهنيب
 يف :نارهطو قشمد نيب دقع دق ناك ًاقافتا ناو .رمحا
 تاوقلا تداع امدنع .ىضاملا رباربف / طابش
 تاوقلا فوقوب يضقي .ةيبرغلا توريب ىلا ةيروسلا
 ةيروس نا ريغ .ةيحاضلا ةباوب دنع ةيروسلا
 ىلا لوخدلا ىلا :نيدضاملا نيرهشلا ىف .ليمت تداع
 نييبرغلا نئاهرلا زاجتحا نم تذختاو :ةيحاضلا
 نع جارفالا ويرانيس اهحضفي داك ,ةعيرذو ةجح
 ىلا ناريا تعسو .سالغ زلراشت يكريمالا يفاحصلا

 تعفد امدنع .قشمد يدب نم ةعيرذلا كلن عازتنا

 دنرفلا يبرغلا يناملالا نع جارفالا ىلا :هتلا بزح»

 ايناملا ىلا ةيروس يف هرورم عزتني مل يذلا تيمش
 يف مت يذلا جارفالا يف ةأجافملا رصنع :ةيبرغلا
 .ةيروسلا تاوقلا ةرطيسل ةعضاخلا عاقبلا ةقطنم

 لوخدلا ف يروؤسلا رارقلا نا .تامولعملا ديفتو
 حجراتب نآلا .فقوملا ناو ءذحتا دق .ةيحاضلا ىلا

 ه4هتدمتغا يذلا بولسالا :نييولسالا دحا دامتعا نيب

 وا ؛ةيبرغلا توريب ىلا اهتاوق ةداعا ف ةيروس
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 ؟ئنائدنل ىلا دوعت فيك ... ةديونحلا ةيحاضلا

 يف هتمدختسا دق تناك يذلا رخآلا بولساإلا

 لوخدلا ىلع ينيسحلاو يرب قفاو دقو .سلبارط
 ىلا اليم ايدباو ؛ةيحاضلا ىلا يركسعلا يروسلا
 نم نأل :ةيبرغلا توريد ْق دمتعا يذلا بوليسالا

 ىلا يدؤي نا :ددامتعا ةلاح يف يناثلا بوليسالا ناش

 يلالملا رايتو هللا برح» ةيوقتو امهيتماعز زه
 نم نيرخآ ءامعز باسحو امهباسح ىلع نييناريالا
 اياحض نم هفلخيس ام بسب .ةيعيشلا ةفئاطلا
 .رامدو

 نيينانبللا فطخ .ًاضيا ديهمتلا تارشؤم نمو
 طسوالا قرشلا ناريط ةكرش يف نيفظوملاو نييحيسملا
 نيرهشلا يف :هتريتو تعفترا يذلا .«تسيإ لديملا»
 قيرط ىلعو ةيبونجلا ةيحاصضلا طحيم ف ٠ نيريخالا

 يف ةيمويلا تاريجفتلا نع الضف :توريد راطم

 , .اهتقزاو ةيحاضلا عراوش
 ضعب لوقي امك  ًاضيا تارشؤملا كلت نمو

 ربع .ةينيطسلفلا تاميخملا دييحت  نيبقارملا
 تفشكو .يرب هحرط دق ناك يذلا يسايسلا ضرعلا

 ييست وكلا يه قشمد نا قحال تقو يف ,تامولعملا

 : ديدحت سيل ؛ هنم يروسلا ماظنلا فدهتسو .هبلا

 ايون القث لكشت يتلا ةينيطسلفلا تاميخملا

 بتاذتجا امنإ .ىسحف ؛ةيحاضلا ٍِق ًابركسعو

 يا ثودح لاح يف اهتاوق فوفص ىلا تاميخملا

 / ةيجاوت
 ةلواحم وهو .رخا ارشؤم نوبقارملا لجسو

 ةينانبللا «عارشلا» ةلجم ريرحت سيئر لايتغا
 هينعت ام لكب ءانه .لادتغالا ةلواحمو . اردض نسح
 ةهجوم تاماهتا نم اهبقعا امبو ,فادهاو داعبا نم
 رّسفت .ةيناريالا تارباخملاو ؛هتللا بزح» ىلا ةرشابم
 ةحاسلا ىلع ةرئادلا تاعارصلا نم ًابناج
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 تاقالع نم اردصل امي :ةيمدلقالاو ...ةينانبللا

 ضعبلا ديعيو .ةيناريالاو ةيروسلا نيتمصاعلاب
 «عارشلا» تفشك يذلا مويلا ىلا لايتغالا ةلواحم

 ,نارهط ىلا ةيرسلا نيلرفكم تريور ةرايز نع .هيف
 تاقالعلا فاشكنا مث :«تدغ  ناريا» حاضتفاو

 تاروطت نم اهالت امو .,ةينويهصلا  ةيناريالا
 نارهطو نطنشاو نيب ةيرسلا تالاصتالاب قلعتن
 تدلباتم يو عع ارشلا» يف حوا بق" .ناكو
 نم هتامولعم يقتسي هنا ىلا .هعم تيرجا ةيفاحص

 حاتا يذلا رمالا ءيرظتنمي طيحت ةيناريا ةعومجم
 ةرئادلا تاعارصلا نع تالاقملا نم ةلسلس ةباتك هل

 ةلاسر ىلا ةفاضالاب .يناجنسفارو يرظتنم نيب
 / ناريزح رهش يف .«عارشلا» ةلجم يف ترشن ةلوطم
 .«نييناريالا راوثلا نم» ناوذع تحت .يضاملا وينوي
 برح» ب كوكشلاف :توريب ىف ىيناربالا ريفسلا دقتنت

 عئاقولا اهمعدت ةيناريالا تارباخملابو هللا
 ةلواحم نوكت نا دعبتسملا ريغ نمو .تايطغملاو
 .يرزبلا هيزن روتكدلا ينانبللا بئانلا لايتغا
 تارياخملاو هللا بزح» ف .هسفن قايسلا يف ةجردنم
 تايصخشلا عيمج بيبغت ىلا نابعبسي ةيئاربالا

 كلس يروسلا ماظنلا نا ًاملع :ةلدتعملا ةملسملا

 يف تالايتغالا فيظوت ىلع لفعو هسفن قيرطلا
 «نألا :ةيروس لواحتو .ةيسايسلا هتاباسح
 تابقع ىلا لوحتت يتلا تالعافتلا كلت ىلع فافتلالا
 نا رايتغاب .باسح فلأ اهل بسحتف .ةيلعف
 ةفوختم ىقشمدف .رثك .ناذبل ف اهيضراعمو اهموصخ
 عسيمجت وأ يدوي دق ءيوخحسع عاد يأ نم
 ديفتسي نا ىلا يدؤي دق هلقا وا :نيضراعملا

 يف ةحوتفملا ةرغتلا نم .اهتسايسل نوضراعملا
 نا ةيساسالا ةلكشملاو .يروسلا  يناريالا رادجلا

 ةحاسلا ىلع رارقلا كلمت الاهدرفمب ةيروس

 نايكلا نا :ةدكؤم تامولعم يفف .ةينانبللا
 ءاطغ ريفوت ىلا ء:نيرهش ذنم ؛ءىعس ينويهصلا

 عاقبلاو بونجلا يتقطنم يف ,هللا برح» ل يسايس
 عم ةينوبهصلا فادهإالا يقالت بيسي .يبرغلا

 اهتمدقم يفو ,ةفرطتملا ةينيدلا تارايتلا فادها
 .ميسقتلاو قيزمتلا ىلا ةيعاسلا ةيناربالا تارادتلا

 ىلا لوخدلا يهو .ةرهاج .نذإ :ةيروسس ةعيرذ
 ىلا ناريا يعسو :؛نييبرغلا نئاهرلا ذاقنال ةيحاضلا

 تالاصتالا ريع .ةيروس يَدَي نم ةعيرذلا عازتنا
 .نطنشاوب ةبرسلا

 نطنشاو هاجتا يف ًاضيا .ةيروس تاباسحو
 بودنم تلبقتسا قشمدف .ةزرهاج ةيبوروا مصاوعو
 ةدحتملا ممالا ىدل ةيكريمالا ةدحتملا تايالولا
 تامولعملا لوقت يذلا زرتلوو نونرف لارنجلا
 نيرشت ةياهن ىتح قشمد لهما هنإ .اهب قوتوملا
 اذاف .نانيل ىف باهرالا برضو نئاهرلا ذاقئال :لوالا
 اهتادهعت ذيفنتو نئاهرلا ذاقنا نم ةيرويس تنكمت

 ةيسايسلاو ةيلاملا ةرمثلا فطقتس اهناف ؛ءىرخالا

 ذنم ,قفالا يف حولت نمثلا رئاشب تادب دقو .ىربكلا
 ,ةيروس ىلا نوتلغيا ميلو يكريمالا ريفسلا ةدوع
 اهل حامسلاب ةيكريمالا تاكرشلا ىلا ءاحيالاو
 نيدذلا ناف كلذلو .اهتاطاشنو اهلامعا فانئدتساب

 ام ىلع ءانب .يكريما - يروس فالخ ىلع نونهاري
 يف ,ةيروسلا  ةيكريمالا تاقالعلا هب باصت تناك'

 يف ءيفتخت نا ثيلت ال تاجر نم .ةقياسلا لحارملا

 - يروسلا فلاحتلا كف ىلع ناهرلاف .ةقحال تاقوا
 .يفيدب ذا .ةالاغملا رصانع هيف طلتحت لق ٠ يناريالا

 تاباسحو .يكريمالا طيخلا ىلا هابتنالا .ًامئاد
 كلذ برض اهتحلصم نم نوكي ال دق يتلا نطنشاو

 اهقلاحت كف يف ؛:ةيغار نوكت نل ةيروسو .فلاحتلا
 ةيسايس جئاقتن نم كلذ هلمحي امل :نارياب
 نا رابتعالا نيعب انذخا اذإ ًاصوصخ .ةيداصتقاو
 .ًايركسع ةبعص نوكت دق .ةيحاضلا يف ةهجاوملا
 . قديشم د هلمحتت ال ام وهو

 نا .؟ةيبرغلا توريد نم نومداقلا دكوؤي كلذ عمو

 ةيسايس تاريضحت نم ؛ناخبل ف نآلا يرجي ام
 ,تامدقم وه :لايتغا تالواحمو ؛تاخانم ةثيهتو
 ىلا اهليوحت ىلا ةيوبوو ةيسيموللا ىوق ىعست

 ...قار والا طلخي .راجفنا ىلا يدؤت عئاقوو تايطعم

 ررضتي دق امك .هنم ةيروس ديفتست وا ررضنت دقو
 قيرحلا تاراشاف ...ينويهصلا نايكلا ديفتسي وا
 ىدل علدني دقو ...يئانبللا قفالا ف تحال ىلوالا
 مدقت ىدل وا ؛«هللا بزح» و «لما» نيب محادص لوا

 نايكلا عم لماعتملا ؛:يبونجلا ناخبل شيج.
 ..اديص قرش ىرقو تادلي لالتحال ينويهصلا
 علدني دقف .لامشلاو عاقبلا يف ةريثك لكاشم كانهو
 نم رثكا ةمثو .قطانملا كلت نم ديدجلا قيرحلا
 ىتح نآلا نم رابتعالا نيعب اهذخا يغيني ,ةأجافم
 رهش يف :ةيروسل ةاطعملا ةيكريمالا ةلهملا ةياهن
 .لبقملا ريوتكا / لوالا نيرشت

 ك .ف
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 10 سلا فلا
 00 05 الا ا اللا ا و هي

 ٍيادغب نم برتقت برقلا سليارط
 ريعلا» ةفاحصلا :

 و و دصمس او 1 ةق»حاوس»س# هييدمسصس» وو جسم جا دجعوج ا ا ومب قا

 ينيمف ىل ةقهوم ةلاسر

 ةدقا رئارعلا هنو ] لبابا ركفلا ير

 ف ١ نابسلا

 يدبوف
 ا 1 01 1 بس ملا داس ويسحب سمج روس »جسما دوع عع تودا همدودوم »د دوج

 اسنرفو دان شن هاجت نا امرونرلا علطتت ايببلو يزال ةيبرعل تالداعملا يف يساسا مقر دادغب
 يدا ىو او مب ب حس سكوس

 كانبلا ةيسنرفلا « دنومولد ةفيدحص تردتعا

 موي عيذا يدذلا كرتشملا يبدللا 1 يقارعلا

 ماتخ يف .يلاحلا ريمتيس / لوليا نم رم رشاعلا

 يحلطلا ٍروزع هلل هنلا داج يبيللا ةيحراخلا ريزو ةرادز

 ترعو . .«ًانقارع ًايسامولبد اراصتنا» .دادغب ىلا

 نوك اهنيب نم .بابسا ةلمج ىلا راصتنالا ةفيحصلا
 برخ يف ناريا نارضانت نيتييرع نيتلود ىدحا ايبيل
 ناتللا ناتيبرعلا ناتلودلا ةيروسو ايبيلف .جيلخلا
 رمعم ديقعلا يبيللا سيئرلا ناكو :نارهط نادناست
 عم يجيتارتسا فلاحت نع نلعا دق .يفاذقلا

 ماع نم وينوي / ناريزح رهش يف ةيناريالا ةمصاعلا
 يناريالا ناملربلا سيئر ةرايز باقعا ىف 8

 كلذ ءاجو .برغلا سلبارطل يناجنسفار يمشاه
 ,راوشالا» ةكرعم باقعا يف يجيتارتسالا فلاحتلا
 - ضرأ خيراوصب ةيقارعلا ندملا برضو .ةريهشلا
 يتلا يه برغلا سليارط نا اهموي نلعا ينلا .ضرأ
 فلاحتلا كلذ دادغب تريتعاف ءاهب ناريا تدوز
 لود دضو اهدض برحلا ةلاح يف ًايبيل ًالوخد
 كرفشملا يببللا يقارعلا ناينلاو .يبرعلا جيلحلا

 نيلوؤسملا تاحيرصتو .فلاحتلاو نالعالا وحمي
 نايناجلا دكؤي امدنع .قارعلاب ددنت تناك يتلا
 نع.و ؛ةيوخا تاقالع ءانب ىلع كرتشملا امهصرح»

 .«تالاجملا ةفاك ىف تاقالعلا هذه ريوطت يف امهتيغر

 فدهتست ةيبنجا ةلواحم يا دض مزحب فوقولا» مث

 وا .ةيبرع ةلود يا حلاصحمو نماو ضراب ساسملا

 - ددعلا 7١8 -  5١ملإ/ لوليأ ١ ةيبرعلا ةغيلطلا - ١" ١

 .«ةيلخادلا ١ برعلا نوؤش يف لخدتلا فدهتست
 كلت نا ةيسترفلا ؛دنومول» ةفيحص تآر دقو

 ىلا ةهجوم ةلاسر .كرتشملا نايبلا يف ةدراولا طاقنلا

 اهنكل :ةرشابم مست مل ناريا نا نم مغرلاب .ينيمخلا

 ...نيزع قراط
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 فلاحتلا نم تاوئس عيس دعي» .ةفدهتسملاو ةينعملا

 تناول عصف ةيعمو ا. يسامللا ىنتاريبالا

 رهش يف ؛برغلا سلبارطو دادغب نيب ةسامولبدلا
 .1942 ماع نم وينوي/ناريزح

 ةدع تالوحن

 فقوملا نا :نويسامولبدلا نوبقارملا دقتعيو
 .ةقباسلا فقاوملا نع ًافلتخم ودبب :ةرملا هذه يبيللا
 ةيساموليدلا تاكرحتلا نم ةلسلس ةصالخ هنوك
 لافغا نكمي الف .ةيركسعلاو ةيسايسلا تافزاجملاو
 هاجت ؛ًارخؤم ؛تارط ىتلا ةنرملا ةيبيللا تالوحتلا

 .تافرع رساي اهسيئرو :ةينيطسلفلا ريرحتلا ةمظنم
 ريرحتلا ةمظنم ىلا ةيبدللا ةمصاعلا تداعا ذإ
 ىلا هتملس دق تناك يذلا يساموليدلا بتكملا
 .سفوت ءازا حضاولا لادنعالا نع الضف نيقشنملا

 ءادبا اهيف امن .نيدلبلا نيب ةقلاعلا ايباضقلا ناش يق

 ةيلام تاضيوعت عفد اهدادعتسا ةيبيللا تاطلسلا
 يف اودرط دق اوناك نيذلا نييسنوتلا لامعلل

 يف :يبيللا لوحتلاف , ١1985 ماع ريمتبس /لوليا
 ةروكذملا تالوحتلا قاطن يف يتاأي :ىارعلا هاجتا
 ةيقارعلا ةيساموليدلا يعاسم قاطن يفو .ًاقباس
 نم يبرع ءاطخ يا بحس فدهتست ينلا ةطشنلا

 .ىلالملا سوور قوف

 ةيوقو ةرثؤم ةبرض هيجون يف .دادغب تحجن دقو
 تدكا ىتلا اييدل تنذتحا امدنع .نارهط ىلا
 .كرتشملا نايبلا ىلع عيقوتلا لالخ نم ءاهدادعتسا
 ال ةطقن يف .قارعلا ةاقالمو .دغبا باهذلا ناكما
 نا..كلذ ينعي الو .قيرطلا فصختفمب اهفصو نكمي
 .ةحجان تاوطخ تققح ىتلا ةئقارغلا ةيساموليدلا
 دنع فقوتتس . جيلخلا برح ةبادد ذنم ناردا لزع يف
 لب .هيق ةدراولا طاقنلاو .كرتشملا نايبلا دودح

 دفنتو .يناريالا نونحلا نم ةدافتسالا ىلا دمعتس

 ديدج فققوف نع رتيقتلا . ,
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 يذلا «ناردا ىلع بالقفا١ قش .يبدللا فقوملا نا ىلا

 لدي ملو ءاهيف لعف در يا ردصي ملف .ةنماص تيقب
 نا نم مغرلاب .حيرصت ياب :نويناريالا نولوؤسملا
 تفصو اذكه وا .ةبوسحمو ةسوردم تناك ةيرضلا

 تءاج اهنا رابتعاب ,ةيملاعلا ةفاحصلا يف لقالا ىلع

 يد زيريس ةدحتلا :ممالل ماعلا نيفآلا :لوصو لبق
 يف تصرح يتلا نارهط ىلا .ةليلق تاعاسب .راليوك
 ىلع ةظفاحملا ىلع ؛اهيدل ةيوسحملا ريغ ةظحللا كلت
 ناريا فرتعت نا نم دب الو .اهعم ةيروس فلاحت
 دارغلبو امورو نوب هاجتا يف .تكرخت ينلا
 . ارس بيبا لتو ندنلو نطنشاو هاجتا يفو ءوكسومو
 ,ةيلك هبش ةروصب .يبرعلا برغملا نم تدرط اهنا
 ايناتيرومو سنوتو برغملا نا لافغالا يغبدي ال ذا
 ناو :نارهطب ةيساموليدلا اهتاقالع تعطق دق تناك

 رارمحا راظتناب .ناريا نم نآلا ةرّمحم ةيبيللا نيعلا
 رود يف ملحت تلاز ام يتلا .ةيرئازجلا نيعلا

 هبرح يف طروت يذلا يبيملا سيئرلاف» .طيسولا
 لتحت نا لبقي ال هنا حضوا ؛داشت دض ةحوتفملا
 ةفيحص يف درو امك . ,ةيبرع ضرا يا ناريا

 .نوبقارملا ريتعي امك : , مه داشتف ..دنومول»

 ارود بعلت نا دادغب ناكماب نا ىلا رسشب مهضعبو

 امنرو .برغلا سليارطو انيماجت نيد .ريضص ريغ

 ةمصاعلاف .برغلا سلبارطو سيرام نبد ًاضيا

 تالداعملا ف بعصو يساسا مقر ىلا تلوحت ةيقارعلا

 نع 544 رارقلا رودص ليلدب :ةيلودلاو ةيبرعلا
 تايالولا ييسامولبد لاغشناو يل ودلا نمالا سلجم
 الو .جيلحلا برحب ,يتايفوسلا داحتالاو ةدحتملا

 يف يضملا نم .ةيقارعلا ةيسايسلا ةدايقلا عنمي ءيش
 رادجلا سسأ يف انيفسا تبرض يتلا اهتيسامولبد
 ىلحت :يبرع دييأت طسو كلذ لك .يناريالا  يبيللا

 :سنوتب ءىراطلا برعلا ةيجراخلا ءاررو تؤم يف
 نسسا يف ايرض :هيسفت تقولا ف ينعب يذلا رمأآلا

 نم ةاقتسملا تامولعملاو ؛يروسلا  يببللا رادجلا

 نا ديفت ,ىوتسملا ةعبقفر ةييرع ةيساموليد رداصم

 يبيللا نيسيئرلا نبي فقاوملا يف ضقانتلا

 برغلا سلبارط ناو «ةورذلا غلب دق .يروسلاو
 جيلخلا برح نم ةمحسنم فقاوم ةمجرد ىلا ىعسن

 ترطضا ىذلا ؛نانيلو .ةينيبيط سلفلا ةيضقلا ىلا

 ,ةدقرشلا ةقطنملا ىلا أجلت نا هيف ةيبيللا ةرافسلا
 توريب ف اهرقم دض ةيركسع تامجه ةلسلس دعب
 .لايتغاو فطخ تايلمع دعبو .ةيبرغلا
 .ةيروسلا تاوقلا دوجو لظ يف ,نييبيل نييسامولبدل

 براجت ىلا نودنتسي نيذلا نيبقارملا ضعب
 ءانومضم سيل يبيللا فقوملا نا نوريتعي .ةقباس
 ىلع اهيف ظفاحي ةغيص ىلا اددجم ىعسي دق هناو
 تالداعملا نا حهتع بيغبو .نارهطب هتاقالع
 فلتخم حرسملا ناو .تريغت دق ةيلودلاو ةببرعلا

 -”ىقارعلا ناهبلاو ...ةقياسلا تاونسلا ف هنع

 ريسفتلا لمتحي الو ,نيتغل ملكتي ال يبيللا
 .ةيبرع ةغلب بتك دقف ؛تاداهتجالاو

 شلك زاوف
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 ةيقيرفالا لفاحملا ُُق قت وا ويلي

 يداشتلا يبيللا عازنلا نا ىلع ةيلودلاو

 كلذو ؛ ديهصتلا نم ةريطخ ةلحرم ىلا لقتنا

 لخاد ةيداشتلا تاوقلا هب تماق يذلا موجهلا دعب

 ةيركسعلا ةدعاقلا ىلع ةراغالاب يييللا بارتلا

 رساو دونجلا نم تاثملا لتقو .ةرسلا نطعم
 نم .تاسلآلا نم رينك ددع ريمدت اذكو .تارشعلا

 .تانايبدو تارئاط

 تاوق هي تماق يذلا .دددجلا موجهلا ناك اذإو

 ىلع فافتلالل ىربك ةروانم دعي يربح نيسح

 فق نيييتللا دوحو نم ماقتنالاو ,يبدللا مصخلا

 دعب ديدج نم اهعاجرتساب اوماق يتلا وْروا ةحاو
 ةرطنسلا يف ةيداشتلا ةينطولا تاوقلا تحجن نا
 هنا الا .مرصنملا (سطسغا) بآ رهش علطم يف اهيلع
 ايبدل نيب ةحوتفم برح ةلحرم لخدي عازنلا لعج
 كلتمب ريخالا فرطلا حبصا نا دعب ةصاخو .داشتو

 ذاشت قرتقم ىلع ,قاذقلا ديقعلا

 _ ةيبرعلا هتاقالع نشاعنا ياذقلا هديل

ةدبج تاني فان
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 ةريخالا رهشالا ٍِق تدعاصت هت يتلاو ةيموجفهلا ةردقلا

 ةيلامشلا تاحاولاو قطانملا ةفاك عجرتسي هتلعجو

 ةيعضو بلقي نا يف يربح حجن دقل لجا .داليلل

 ًادراو نكي مل قفا وحن هلقني و بقع ىلع ًاسار عازنلا
 .يركسعو يسايس باسح يا يف

 ديجلا يركيسعلا ءاطقلا نا ادكؤم ناك اذاو

 ,انيماجحت ةمصاهعلل نويسنرفلا هدرفوي يذلا

 بعل دق لامشلا وحن ةدعاص يهو اهرهظل اهتيامحو

 مسحلا نا الا .ثداحلا ريبغتلا ىف ًاييساسا ارود

 ةوقلا اهتنبت يتلا ةيموجهلا ةطخلا ىلا ىئؤسعن

 ,تاباصعلا برح كيتكت ىلع ةدمتعملاو ةيداشتلا

 ةءافكد ةدوزرملا نكل .ةفيفخلا تابلآلا لامعتساو

 ةيبيللا تاوقلا ةهجاوم يف كلذو ةروطتم ةيبرح
 ةعيبط تاذ ًايرح نييداشتلا عم تضاخ يتلا

 عم فيكتم الو لهؤم ريغ مخض داتعبو .ةيماظن
 نا اذه ىلا فاضي .ةيب وارحصلا ةئيبلا تاكايتشا

 ةيعضولا اديج لغتسي نا عاطتسا يربح نيسح

 هلخادب تارارقلا براضتو .يبيللا شيجلل ةككفتملا

 ,ةحلسملا ةيروثلا ناجللا يلوؤسمو .طابضلا نيب
 دعب ةدشب تزتها دق تناك هتايونعم نا نع ًالضف
 باحسنالاو ٠ .وجر الايف هل تضرعت يذلا موحهلا

 يف لوالا هزكرمت العاج هيلا رطضا يذلا | يناوشعلا

 ,ةردابملا ىلع ةردق لك دقق نا دعي ورواطيرش

 يف ناك دقو .فرص ةيعافد ةيعضو يف حيصاو
 داقتعالا ىلا بهذي نم كانهو .لوألا مجاهملا قياسلا
 ,هطابض رابك عم راوح بقعو .يفاذقلا ديقعلا نآب
 نداشت لامش نم هتاوق بحس ةرورضب عننتقا

 اذه نكلو .طيرشلا ىلع ةلماكلا ةرطيسلاب ءافتكالاو

 اناحسنا ل ةيلاوتم مئاره ةياتمي ادب رارقلا

 ةيرشبلا حاورالا يف ًادج ًافلكم ناك امك .ًايرايتخا
 ام وهو .ناديملا يف تكرت يتلا ةحلسالاو ىرسالاو
 لاجرب هشيج زرعت نا دعب يريح ةميزع نم ىوق
 نيسرتمتملاو يديوع ينوكوغل نيلاوملا (تنوغلا)
 .اهتاولفو ةقطنملا باعشب

 ًاجيوتت ةرسلا نطعم ةيلمع يتأت قايسلا اذه يف
 راسم نم قالطنا ةطقنو .اهيلع ةقباس ةلماك ةلحرمل
 ننسح اهلا لقتنا (ًاضيا ةيسايسو) ةيركسع ةطخ
 .نطنشاو نم راعيإب امبر .يريح
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 ةيداشتلا ةيلمعلا نا ىري نم كانه ناك اذاو
 يه قمعلا يف يبيللا بارتلا تفدهتسا يتلا ةريخالا

 تتناب انيماجن ةدايق ناف مامالا ىلا بوره ةباقمي
 ةدابسلا نامضل ةقيرط لضفا نا ريتعغت
 ايركسع ةجارحاو يببللا حمصخلا ةشوانم ةلصاوم

 كلذ مت ولو ىتّح .ءقؤاكتم ملس لوبق ىلع هماغرال
 لاعشاو :برخ ليودت رطخيو .ةرماغملا نم عونب
 تاوق نا كلذ :قويسم ريغ لكشت اهلماكب ةقطنم

 ول يبيللا بارتلا ةمجاهم ىلع مدقنل تناك ام يريخ
 .اهتيلمع حاجن اهل نمضي حالسب ةدوزم نكت مل
 رغنيتس خيراوص ناف :نويكريمالا هيعذي امل افالخو
 انيماجن ىلا .لعفلاب :تملس تادعملا نم اهاوسو
 ةقفص درحجم دغت هلو .نادسملا ف تمدختساو
 يتلا كوه خيراوص ناء.اذه ىلا فضا .ةدوعوم
 ةرئاظ تطقسا ىتلا ىه ةيسنرفلا ةوقلا اهتقلطا

 ةمصاعلا ىلع ةراغالا لواحت يهو ةيبيللا فولوبوت
 ىذلا تقولا ىف دادزي لب ودتلا رطخو .ةمداشتلا

 يكريمالا سفانتلل لاجم ىلا داشت ةحاس هيف لوحتت
 ىلع طغضلل نوعسي نيذلا نويكريمالاف .يسنرفلا
 زيزعتل ءاضيا .ةصرفلا نولغتسي يفاذقلا ديقعلا
 .هتاذ تقولا فو :هموصخ ّدلا نم دحاو عم مهتاقالع
 ةوقلا مهسفنا نوربتعي نيذلا نييسنرفلا نوجرحي
 سيراب نا سحن انه نمو : عزانم الب داشتل ةيماحلا
 نم فيفختلا ىلا ةيعاسو .يريجي امم ةضعتمم
 .ملسلا دوهج زيزعت ىلا ةوعدلاو .اهفيلح ءاولغ

 ابددلل ةنهرفو ...كاظاسو
 . ينيكلا سيئرلا هيلع فكعي ام دوهجلا هذه نم

 ىذلا ةيقيرفالا ةدحولا ةمظنمل يلاحلا سيئرلا وهو
 .لاتقلا فقو ىلا يداشتلاو يبدللا نيفرطلا اعد
 ىراجلا رهشلا نم 54 يف اكاسول يف ءاقتلالاو

 لوح عازنلا حرطب لوبقلاو .ءضوافنلا يف عورشلل
 مايالا ف ظحول دقو .يلودلا ماكنحالل وزوا طيرش
 فصق يسللا ناريطلا ةلصاوم ةوعدلا هذهل ةيلاوملا

 تاوقلا دمعت نا دعيتسي ال امك :داشت لامش عقاوم
 ام وهو ءوزوا ىلع ةديدج تاموجه نش ىلا ةيداشتلا
 بقترملا لعفلا وه يركسعلا ماردتحالا ناب يحوي
 بيرقلا ىدملا ىلع

 عطاقتب رظنلل تفال روطت كانه رخآ ديعض ىلع

 رئازجلاو (وساف انيكروب ةمصاع) ودوغ داو نيب
 ديقعلا فازشاو ةياعرب و تمت ىلوالا يفف ؛ةمصاعلا
 سيئرلا) يديوغ ينوكوغ َنِيِب ةحلاصملا اراكئاس
 :ىلاحلا اهسيئر .رمع نبا حيشلاو (تنوغلل قياسلا
 ةضراعملا تائفلا نم ةعومجم هلوح فتلت يذلاو

 يف نمكت ةحلاصملا هذه ةيمهاو .يربح نيسحل
 ةطلس ىلع قيدضتو طغض ةادا ىلا اهلوحت ةيناكما
 . دحاو نا يف .يبيللاو ضراعملا نييناجلا نم انيماجن
 ةخسار سسا ىلع وسرت نا ةحلاصملل ىتأت اذاو
 دض اهمادختسا ىف ددرتب نل يفاذقلا ديقعلا ناف

 امد نكلو .ةرملا هذه داشت لاميش وزغل ال يربح

 تيباث فلحو انيماجن يف ةيلاوم ةوق دوجو هل لفكي
 لقرفت نا هتاش نم ام وهو .ديعبلا ىدملا ىلع

 .ةلتاق ءاطخا ىلا لوحتت دق يتلا يريح تاباسح
 ريخالا اذه تازواجت نأب هبتنن نا يغبني انهو
 هتجلاعم بولساو .عازنلا ءاهنال يسنرفلا روضنلل
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 ضرع هنا اهل ادي ام اذا :ىرخا ةماعزي هلا دبتسا ْق

 ةمصاعلا نا نع كيهان يردحل ءاقدصاإ سيراب يف

 .ةضراعملا فارطا ةفاكم ةقدششو ةلص ىلع ةيسنرفلا

 نولود نيدسنرفلا نا يلا دابتنالا .كلذك . دبفملا نمو

 ةهجل ءاوس :يرئازجلا فقوملل ا( هاك امامتعها

 دقو ؛اندماحنت مكاح عم وا يبيللا ددقعلا عم هتاقالع

 بازتلا ىلع موِجهلاب ديدتتلا ىلا بعشلا رصق عراس
 فقوملا ىلع يداشتلا ةيجراخلا ريزو درو .يبيللا
 يف نيدلبلا نيب تاقالعلا عضي حيرصتب يرئازجلا
 مهافتلا ىلع ةينبم تناك يتلا يهو ةنمادص ةلاح

 ف فرط مها حبصت رئازجلا لعج امم راوحلاو
 . دانت ُِق عارنلا ءاهنال ةلوذدملا ةدقيرفالا ةطاسولا

 راطا ُْق ,كلذك جردب نا يرئازجلا فقوملا جاتحي

 بجحش داحتا ِق روليت يذلا ماعلا يبرعلا فقوملا

 نماضتلا نع بارعالاو يبيللا بارتلا ىلع موجهلا
 ًادوهج ةريخالا ةرتفلا ىف تلذب يتلا سليارط عم
 مصاوعلا ضعب عم تاقاألعلا شاعناو ةحلاصملل

 يفاذقلا ريقعلا ماما نا ةيبرعلا ةيسايسلا رتاودلا

 نماضتلا رامث ينجح دارا ام اذا :ةديهذ ةصرف مودلا

 .اهبارت ةدحؤوو هدالب نما حيسرت حلاصل يبرعلا

 قمع ام اذا ةقطنملا يف ةيينجالا ىوقلا لخدت داعبا#و

 ىلا ةيرذح تاوطخي تاقالدعلا نيسحت ىعاسسم

 وهو :همصخ ءاطخا نم ةدافتسالا قف حجنو مامالا

 راهظاو .نييسنرفلا نيلوؤسملا جارحا هنآش نم ام

 ديدج عازن لاعشا لغرب لممي نم وكوم يف نطعساو

 نم ديزمب برعلا لعشو ٠ .ةيبرعلا دودحلا ىلع

 .نتفلا

 يواوزلا ناميلس

 قي .دهع لع عسفاسفتلاا دست ول كني

 تمهاس يتلا ىوقلاو . ًايئاهن ًامسح عضولا

 اهفّدخ ةليقث ةكرت ةمث نا كردت تناك اهيف م

 قيرط ىلع رصن ةضافتنالا ناو .نايغطلا دهغ
 ناك .دوهعو قيشاومي تمزتلا كلذلو .ةكرتلا ةيفصت

 رمتؤملا تاررقم ذيفنتو .ةيطارقميدلا ةيامح اهزربا
 يتلا نحملا نم نادوسلاب جورخلل .يداصتقالا
 ةادحلا ىلا هب ةدوعلاو .دّئابلا دهعلا هيلا اهرح
 ةدارا ىلا عوجرلا ربع .2ةبطارقميدلا ةيعيبطلا

 .بعشلا

 ويام راثآ ىلع .ءاضقلا تايهدبلا نم ناكو

 ةموكحلا نا ريغ .اهتسايسو اهتيلقعو اهتاركترمو
 لاح لك ىلع ًاماه ًادحاو ًآرما الا زجنت مل ةيلاقتنالا

 تاباختنا يف بعشلا يلثمم ىلا مكحلا ميلست وهو

 .ةرح

 :نايسيئر نابزح تاباختنالا رثا ةطلسلا مساقت
 تدّهعت ةينطو ةموكح الكشف .ىطارقميدلاو ةمالا

 يضمي ناك ثقولا نكلو .ةضافتنالا قيثاومب ءافولاب
 نيب زربت تادب لب ٠ هب تدعو امم ًائيش زجنت نا نود
 قداصلا ليم اهبابسا ىوقا نم لعل :تافالخ اهيفرط
 لك ةيفصتب مرتلا يتلا ويام ىوق ةمواسسم ىلا يدهملا
 .ةصضافتنالا قيئاوم يف اهراثا

 دحا وهو .يكارتشالا يبرعلا ثعبلا بزح ناكو
 دق .يريمن دهع ىلع تضق يتلا ةيساسالا ةدمعالا
 . دوهعلا ذيقنت ْف ؤوكلتلا ةسادس رطاخم ىلا تارم هين
 20 .داملا دهعلا زئاكر ةمواسمو

 حرط .امهفقلاحت كف نامكاحلا نابزحلا ررق نيحو
 ليكشت ةداعال ةغيص نم رثكا يدهملا قداصلا

 ةيموق ةيفالتئا ةموكح مايق اهرخآ ناك ؛ةموكحلا
 ةحاسلا ىلع ةلعافلا ىوقلا عيمج اهيف كرتشت
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 يدهملا قداصلا ةوعد نم هفقوم ددحب ثعبلا بزح
 :ريام وق شن ةرازوإ كرش

 ةيفالتنالا ةيوفا هففن
 ناضتاختلا وش هيوك
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 ةيمالسالا ةيموقلا ةهبجلا اهيف امب .ةينادوسلا
 يريمن دهع ةزيكرو ؛:ةضافتنالا ىلع ةدرلا لتمت يتلا
 .ةيساسالا

 يف يكارتشالا يبرعلا ثعبلا بزح عراس دقو
 ةدارا لثمي ال مكح يف كارتشالا ضفر ىلا نادوسلا
 ,هتدارا اونعط نم ماما لاجملا ف حسفب لب ؛بعشلا

 نول ونبا نوران“ خلافات: - 5

 اولفتساو .ددض ةيروناتكدلا معد ف اومهاسو

 مهل تحاتا امب اهنولغتسي نولازي امو .هتاردق
 .لئاسسو و بيلاسا نم يدهملا قداصلا ةموكح

 ىلا ةوعدلا ضفر يف ثعبلا بزح قلطنا دقو

 سسسا نم «ةيموقلا ةموكحلا» يمس اه يف ةكراشملا

 .بسحف ةضافتنالا لبق ال ؛بعشلا اهبلع دهاع

 عم لاصنلا :اهزرباو .هيسيستآت عدن ذئثم امئاو

 ماَرتلالاو :ةرحلا ةندارا ةدانس لجحا نم بعبشلا“

 .ةيتابحلاو ةيموبلا هحلاصملو هل ءالؤولاو ؛:ةمومهب

 ,ةضافتنالا لبق .بعشلا ماما دهعتن امك

 : لجأ نم لاضنلا ةلصاومب

 ةدرلا ىوق نم اهتيامحو ةيطارقميدلا خيسرت- ١
 .بغشلا ةدارا ىلع رماثلا نمو . ودام اناقيو

 ةيداصتقالا ةمزألا ةماود نم جورخلا- ١"

 ةنمنتلاو .بعشلا لهاك نع ةاناعملا عفر و .ةنحاطلا

 .ميلاقالا فلتخم نيب ةنزاوتملا
 اهتازكترمو اهاياقبو ويام راثآ ةيفصت -

 يف مالسلا لالحاو ةينطولا ةدحولا ةنايص  :؟

 .نادوبسسلا بونج

 هتدايسو نادوسلا لالقتسا ىلع ظافحلا  ه

 ةررحتم ةيجراخ ةسايس جاهتناو :هيضارا ةمرحو
 .ةنزاونمو ةلقتسمو

 اى

 ىلع ًاصيرح ناك ام رذقب :ثعبلا بزح نكلو
 ناك .ةضافتنالا لثمي يذلا يلاحلا دهعلا رارمتسا

 عوقو مدع ىلعو .رطاخملا ىلا هيبنتلا ىلع اصيرح
 ةيروتاتكدلا ةدوع ىلا دوقت دق قلازم ْف مكحلا

 نم ةليوط ةلحرم ةراسخو .ةيندملا وا ةيركسعلا
 ةيطارقميدلاو ةيرحلا قيرط ىلع يبعشلا لاضنلا
 .ةدارالا لالقتساو

 !ىريمنلا عابتا ممضت ةغيص «ةيموقلا ةموكحلا» :يدهملا قداصلا

 ةبراوم وعدت مكحلا يف تاوصا زورب ظحال دقف
 اهمادختسال .ودام اناقب ةهبج ةنداهم ىلا .ارهجح وا

 ىلع عجش امم .ةيبسايبسلا تاروانملا ف طغض ةقرو

 ,ةيموقلا ةيمالسالا ةهبجلا عم اياقبلا كلت فلاحت
 هعم تعاطتسا ؛ىوقلا نازدم ىف للخ روهظ يلاتلابو

 دونب ذيفنتب ةبلاطملاو ,يسايسلا اهطخ حرط ةهبجلا
 بصانملا ضعب اهملست ةرورض لب .اهجمانرب نم
 .ةيروتسدلا

 نع فرطلا ضغي مكاحلا نا بزحلا ظحال امك
 اهسيركتو .ةيمالسالا ةيموقلا ةهبجلا طاشن
 عنمو ؛يداصتقالا بيرختلا ف ناعمالل اهدوهج

 اهحلاصم سمت تاءارحجا ةبا ذاختا ةموكحلا

 ساسا يف تناك يتلا .ةيلاملا اهتاسسّؤمو ةيفرصملا
 توقب ةرجاتملا ىلع مئاقلا يداصتقالا داسفلا

 .بعشلا

 ةهبجلا .نداهملا يموكحلا فقوملا اذه نكم دقو

 نم :ةدرلا ىوق نم اهفالحاو .ةيمالسالا ةيموقلا
 ,تامزا لاعتفا لوالا ةياغ :نييراوتم نيرود بعل
 ضاضقنالل ءيهي .دالبلا يف لماش للخ قلخل ًاديهمت
 ماظنلا ىلع ءاضقلاو .ةضافتنالا تارحنم ىلع

 تاراعسش ةيفصت ىلا يمريف يناثلا امأ .يطارقميدلا
 نم يطارقميدلا ماظنلا غارفاو .ةضافتنالا

 ةفيص ىف ةطلسلا دعاقم ىلا زفقلاو .هنيماضم
 ةموكحلاب ىمسي ام راطا يف وا .ةديدج ةيفالتئا
 .ةيموقلا

 مسر يف فالتئالا ةموكح لشف ىلا بزحلا ريشبو
 ةقئاضلا ةهجاومل .ةحضاو ةيداصتقا ةسايس

 ءالغلاو .ءادوسلا قوسلا يشفتو ٠ .ةسنشنكملا

 ةموكحلا ددرت ىلا هيند امك . بعشلا توقب ةرحاتملاو

 ليدب ىلا ع وجرلاو « ١19/7 ريمتيس» نيناوق عاغلا يف

 دطويو .نينطاوملا نيب ةاواسملا ققحي يطارقميد
 ةنطاوملا موهفم حخسريو ةيئطولا ةدحولا
 .ةحبحصلا

 همدق يذلا عورشملا .اريخا ثعبلا بزح ضفريو
 زكترا دقف .ةيموق ةموكح» مايقل يدهملا قداصلا
 ىلع دمتعملا مكحلا رارقتسا ةيوعض نا» ىلا عورشملا
 عسوا ةدعاق ةماقاب هجاوت.نا نكمي .يئابث فلاحت
 قمنا ددحتو ةيبسسيبنأتلا ةيعمجلا تايلاعف ىلع دمتعت

 كج الكشو اهلهم اكقاخ دعو انردحم 1

 جاتنتسا ىلا دئتسي ال ىأرلا اذه نا ىري بزحلاف
 رارقتسا ةيوعصق» .ةئهارلا مكحلا ةهمزال حيحص

 ىلا نايمتكي نييزحل ينانثلا فلاختلا ةمّزا ةجلاعفو

 نكمد ال لدتعملا طسولا ىئيوقو ةضافتنالا ىوق قدائح

 يَشَت ةعرصص يأ ةجياعمو راوقتما ةيوجيصي قراقع: لأ
 اهتاراهشو ةيضافتنالا وقل ناعم قدشخ نم قلطنت ئوق
 جمانربو .مكحلل ةينمز ةرتف ديدخت نا امك .اهساسا نم
 يف ًامئاق ن ناك اه ىبا انوش عيسي ولو ددحم لكش هل

 05 05007 ءىلتمت تناك يتلا فالتئالا ةغيص

 ةموكحلا تناك اذاف .نحكحلل ناسف الدو ادد

 يف هقدنقتلاو ؛سفاجتلا ىلا! برقالا يقو :ةيفالثالا
 باي نمف ,اهجمائرب زاجنا نع تزجع دق .دحاو قدنخ
 يا زاجنال تاضقانتملا عمجت ةغيص ةيا رجعت نا ىلوا
 خوضر وه جماتربلا اذه ناك اذا الأ مهللا :جمانرت
 ةيمالسالا ةهيجلا هلثمت ىذلا ةدرلا ىوق جمانربل
 ديرك

 نه _ اة لوليا 5١ - ”+4 ددعلا ةيبرعلا ةعيلطلا



 | ةدلاو نأ"

 :ىهر ٠
 0 هجو ةضراعللا ةيئازيالا 0 000 ةملظنمأ ليغ ي يجر 'روغسم

 3 يد ةدحتملا ممألل : ناعلا نيصالا : :ةَواَجر ةيساوملا :نيبئارفألا: ىلا ةلانسر

 :٠ رارقلا نيفنت لجأ نم ةيلودلا.ةتفهم يف ادادغمو نارهط نم لك ىلا :راليوك | ال/ |
 ! ىدلا : تاثاداحملا' ةياهن ةلايسرلا :تمقعا دقو: جيلخلا برج :ءاهنان يضاقلا 644
 |. مالسلا مهضقر ءاينالا تلقن نيذلا نييتاربالا نيلوؤسملا عم ناليوك يد اهارجا
 | نيلوؤسملا ضفر :ةلاسرلا ق :يوجز ئارو .دوبهعملا تنعتلا يف مهرارضتساو

 7 .ىلغ نورصيو اننهوا دم يتلا: برحلا ةلصآون لوصف: نس ةبضِق نيسيئاربالا 1

 'ىلاوحا حرخو لجق دقق : :ةحداف زئاسخلا نأ "3 نيدتاريالا يوحر هْبَبو ؛اهتلصاوم .
يسمج ترمدو .ينازيا تكليضخو نويبع

 ْ 1 ةكانطإلاك# 0 فالآ 0 ةئيدم ةي

 ع

 ,يودلا فقؤملا ةهجاوم ف: :يناريالا ماظتلا نا نضع يناربالا حب ميعزلا ناقو““

 8 1 َّق نارمتنسالا 5 ماليِبنلا ع لجا نم :تقولا ةعاضاو ةغ قارحلا بولس ىلا احل

 .كردفا يذلا: يروتاتكيدلا ماظنلا ءاقنا ّق يسادسنا تسي اىلا: تلوحلت ينلا برخلا ظ

 . ماظنلا ةهحباؤدس انف ةعبلط قو: مالسلا رازقا لاج يق هعتقدم يذلا ظفهادلا نمثل 1

 دلو ةيركسفلاو :.ةيدانصتقالاو ةيرشبلا رئاسخلا: مالسلا ةلحرم ف. «يبارنإلا 3

 2 «مكاسلل تاردابمو ضورع ةيئامث يلاوج.:نآلا ىتح ,ضفر
 ه4: رارقلا هلوبش بكعيس اف فوختم ينازبألا ماظنلا نا : ىلا يوجحر رانقاو: 0

 :: ةمواقملا نأ لع ًاددنشم .مالبسلا ىلا ىعسو رارقلا لدق نق قازعلا نا اَضَوِصْخَ

 ١ كاهتنا نع الضف ِرَيَمَجْلا١ امهبضفر نيذللا ةيرحلاو خالبسلا ىلإ ىعببم ةيئازبألا '
 2 نأ تدفن ىلا نمالا .ةيناسنالاو ةملودلا تانسمؤلا هنتباعأ امو. :ناسنإلا قوقح ا

 ' ماظنلا بِلق نولماي نييناريالا نإو ءاهتمرم ةيئاسنالا دض يئارنالا ماظقلا
 ' ىلا :نيعنرالاو ةيناثلا اهترود:ةيسانملا ةدحتملا ممألا هابتنا يوجر تفلو. ةءاهناو
 د 1 رظح ضرفو 'يتازضالا يللا نم لورشبلا ءارش ىلع رظح ضرف ةرورض::

 ,هل هريدضتو جالعملا .

 هيلا كلا زيدصتو يبرعلا 0 لوذل ناريا :تاديدهت يوجز نادو: 7
 4 00 ةينرفللا ةكلمملاو ةهوخلا او ١

 ةيمها 4 ا نقيشحلا اهب ذِخات تآدب كس 0 تارباخملا : 1
 1( سار لع انضفش يييعكلا دمع روحا :ينويهتم 1

 ”ىتعم نع الصف :اهتيمهاو تاضوافلبا ةقد نم روع يذلا: نسال: ينارمألا دقولا :
 يبغي دمتحا دوجوف-“ :ةطلبسلا يف يناريالا نضوافملا عقوم مكحب ذختب : دم دك يالا رارقلا 1

 0 ادجا تاو :اهحتاتبو :ةقفيصلا مقخ ىلع قفاومأ نسخ

 كلا نايكلاو نارها نيب ةقفصلا

 عنجارتلا ىلع ىلاتلانو :ضارتعالا 8
 :: نويت 055 .سشسكرتي» 10 لا .ةيئاطيربلا ار نفر زيوألا+: ةهقبحض :دعجاو 00

 ل تاواطا تدعاو> بيبأ | لو ناره نيب ةيرسلا 0 نكؤ :

 ."تلاق نيخ يق افلا 17 هاي 000 نأ تاق دق ةيتاطيرملا فو نمل 0 0

 قا امها دخلا ِك ةلاسنملإ نوكت ال هقول الأ 0 ةكبن ددعلا نإ ةيكرتلا ةفيحصلا !

 درس 1

 3 نايكلاو مالسألا يغدي 58 يتاربالا :ماظتلا نه : امتع ا يذلا اولا
 ' باح كا نا 0 م 100 مقوتلا يذلا يدون دابا تما

 : قلعت 1 وه“ :ةيكرتلا ةيف تمت : ىفخلا تنغلا نا ريغ

 : وفا نييليئارسبا نيلوؤسم 7 لوقت 0 ةفيختصلاف .ايكرتوا َناَرئا نم 0

 . 'ةرجه ىلع تقفاو ناريا ناو + «نيينقلا 0 زيكرتلا عم :دوهيلا ءاقتنال نايا ىلإ
 00 ميقا يدوهج: يكرتا "لامعا :لجر ىقوديسا تبيح .اهكرت ربع «دوهبلا نييناربالا

 0 ا ةفيحتضلا تقفتاو .ينودهصلا نانكلا' 5 مهلك ميظنت لويناتسا

 1012 !ةليقملا ةليلقلا روهشلا يف [ذيبس لبجرتلا نا ىلع ةيئاطيرولا ةقيحلصلا .
 ا يتاعلا نا «سرب دتيسوبسالا ةلاكو غلبا ةيكرتلا ةبجب 11 ١

 (: الا نييناربا :دوهب لقن: ةيلمع يف ةطروتم تسلا اهناو .حيح

 :: ”حيحضا ئنوذ 2 دانا قف بنج ظ
 ١ «تمكجل .ةيكرتلا تاطلسلا ماما :لاجملا ْق حسفي .انكرت ف تامولعملا ريق درجمو

 ١ اهتاقالعو اهحلاصم سمتو ًامويف ًاموي ربكت ةلاسما قف .ةطروتم ريغ اهنا ًايلمع
 ظ دضفلا نا رابتعابو :نارئاو ايكرت لبقو :يدرغلا نطوناب

 ذإ اهطايحا ىلع نورداق برعلا نافل والا اهطوبخ يف لازَت
 علا ىلا ةاذهمف :ةيدجلا قافتالا ةحيضق اما 0
 ٍ اهتوروزي ١ ا نيدو ا فئاحتم ب اهنوروزب نيذلاوا ةياسملا ةجحن نارهظ
 :ةةوتكستو



١ 

 تومشم هكحاؤي
 ؟تاباسحلا ىف اطخ مأ

 عم ةمظنالاو لوقعلا ضعب ىلع سبتلا يناريالا فقوملا نوكي دق
 حرلتل سسللاب تعردت ةمظنالا ضعب نوكت دقو ,برحلا ةيادب

 ,ءاهدما ةلاطاو برحلا جب جيجحأت زر ودب موقتل دايحلا تمعز وا ٠ دابحلا
 نم ةدسح قارعلا قاضرا لقالا ىلع قأ 2 نيدراحتملا كاهنا ْق اهنم

 يموقلا ههجوت
 عامطألا ىلا تهبنو :فقوملا اذه رطخ ةنادبلا ندم دادغب كتحتحولا دقلو

 ىنح .دراظفا ٍْق ةمظنالا تناك امهم .يبرعلا نطولا دادتفا ىلع ةيناردالا

 .لاملاو حالبسلا اهيلا تمدق وا .اهتدناس قا «نارهط تألام ينلا كلذ

 هنم رذح ام ةدكؤم .نيتربخألا نيتنسلا ف ةصاخ :ثادحالا تءاجو
 برغملا راطقا ىصقا ىلا ةينيمخلا عماطملا رورش تدتما دقف .قارعلا
 .جيلخلا راطقا ىلع تلواطتو ,ىبرعلا

 تاونسن مدس «برعلا يبذيمخ» ىذاقف :برحلا ىذا قازعلا صحح بعلو

 قاشكنا نآكو .هتيب مهدب رطخلا ىلع ظقيتسا نم ظقيتسا ىتح .لاوط
 .مهتظقيل ًايفاك نكي مل يسرافلا - ينويهصلا 7 الا

 املود ناربا لزعل :دحوم فقؤم ىلا برعلا ماكحلا ىعادت انه نم

 ىلا يعادلا ردتقملا قارعلا فقوم ناب فارتعالا عمو .ايمالساو ًايبرعو
 نإف .نارهط ةنادا لع ينودلا عامجالا يف لوالا نتؤملا ناك يذلا وه :ملسلا
 يقارعلا هجوتلا معدو .ناريا لزع ٍةانق يف بصي ديدجلا يبرعلا فقوملا

 ىضمف ؛,ذحا ىلع ةدفاخ تسنل ناينسال ءدبلا دف دبا قفاج ديب :نجلو
 نإاف ؛ةديرغلا ةمالاو .نفارعلا :دض ينويدهصلاب يب ىسرافلا فلخلا ديمأت ٍِق

 :يلودلا لب .يبرعلا عامجالا ىلع اررض ّدشا رودب نآلا موقت رئازجلا
 كردتو :يبرعلا فصلا قشل اهتالواحم يف رودلا اذه ةميق فرعن نارهطو
 .قاروالا طلخ نع ىوس رفست نل ةيرئازجلا لولا نا

 ريصم هاجت يبرعلا نماضتلاب مازتلالا نم ًايرهت رئازجلا ققوم سيل
 ناك نئلو + برحلا 2006 رادتما وه امنإو. نحف ةجالا

 نييسيئر نيبدسل ًامرحم نآلا تاب دقف .الصا ًاضوفرم
 لك ىلع بجؤي امم ٠ 10 ةيناربالا تاقالعلا جاضتفا :لوآلا

 يذلا فلاحتلا اذه ةهباجم ا ا ايدابح نوكنالا يسرع
 ةديرعلا ةمالا فدهتسم

 تاحيرصتلاب ال .اهفادهاو اهتاياغ نع 0 نارا نا :يناثلا

 . فادهالا كلت راثآ ضعبب تبيصا رئازجلا لعلو .لففلاب امناو : بسحف
 ضرالا لالتحاب ديدهتلاو .تيوكلاو :ةمركملا ةكم يف هتثدحا ام ادع اذه
 .ماكحلا ىلع ءاضقلاو

 اهتطاسو تيقوتو .ةقيقدلا فورظلا يف ماه تيقونلا نا رئازجلا فرعت
 ١ ةعورشملا فقاوملا لكن لخم

 نلعيل نارهط ال دادغب يف يميهاربالا طحب نا نوغقوتي برعلا ناك
 يف اطخ ثدح لهف .ةيبرعلا ةمالاو دادغب بناج ىلا رئازجلا فوقو

 ا لوليأ ؟ ؟ 32- ددغلا

 را نس ا

0 



 :سنوت يل
 هه وجسمسموو اع هو وممومصصصصصصصت»## ودوم جس جسما سمام

 0ظآ"ذ""11]
 اس بجو ماو جوج هيطؤوسو اسال اا 1 قا 00و وو مموب سوما ام سبوع

 ةريشم هطهاؤا

 يفعل رابخلاو مقعلا نس
 1 ا سوسو وسحاب اوم يب ا ا 0 اة والا فسمي جوعا هد وجمع

 ةيكحل ةديكرت ذ ىلع ضرتعي عافدلاو ةلودلا نما ةمكحم ماما مادعإلاب نلاطي د ماعلا يعدملا
 ا ا ا 2. دي 2 7 7 ---- هيي ا مع 0س

 ةيضق يف رظنت يتلا .ةلودلا نما ةمكحم

 نم لوالا ذنم ؛يمالسالا هاجتالا ةكرخ»
 ةرشع ةعساتلا ةرملل دقعنت .يراجلا لولبا

 مكحلا نوكي كلذبو :ةيسنوتلا ةيروهمجلا خيرات يف
 بوس يراك ةيقحم4 هذه ىلا أجتلا دق يسنوتلا
 !ًاديرقت ًارهش رشع ةينامث لك ةرم لدعمب نيدسايسلا
 تامسل سايقلاب ريبكلا  تامكاحملا هذه ددع .
 ةررحتملاو ةيلاربيللا هدونبو هحور يف ةلودلا روتسد
 ال ايداع انأش ةمكحملا هذه طاشن نف لعجي داك -
 ةديدعف ,نيبقارملاو نينطاوملا ىدل اريبك اهابتنا ريثب
 يتلا ةيباقنلاو ةيسايسلا تاميظنتلاو تاكرحلا يه
 لئاصف نم ؛ةلودلا نما ةمكحم ىف ةاضاقملل تهتنا
 كلذكو ةيكارتشالاو ةيبورعلا ةيراسيلا ةضراعملا
 مث مكاحلا مرهلا ةمق يف تكراش يتلا زومرلا نيب نم

 .لفسا ىلا تحرح دن

 .قباسلا نع ةديدع ءايشا .تفلتخا ةرملا هذه يف
 ًالثمم يفلسلا رايتلا ةمكاحم هعم تدغ لكشب
 يف ايئانثتسا ايسايس الصق .«يمالسالا هاجتالاب»
 ةزيمتم ةقلحو .دالبلاو مكجلا ةادح نم ةلحرملا دذه

 ةناخ يف ةجردنملا تامكاحملا لسلسم يف اهتاقباس نع
 ذنم يفلسلا رابتلا هحاوب وهو ماظنلاف .ةلودلا نما
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 كلذ لكبر موقي .ةيراجلا تامكاحملا ىلا الوصو روهش
 مكحلا ةذس يف ةليوطلا ةبرجتلا ثرإب اججدم
 ةرهجا هيدل يتلا تايناكمالاو موصخلا ةبراحمو
 لقثم وهو اضيا كلذ لعفي هنكلو .تاوداو الاجرو
 قافخايو ءعراشلا نيبو هنيب ةقتلا فعض ةكرتب
 قئارح» نع ًالضف يومنتلاو يسايسلا هعورشم
 .ماوعا دنم هفوفص يف ةعلدنملا :ةفالخلا

 هاجتألا» ةكرح نإف ةيئاث ةهج نمو :ةهج نم اذه
 ماظن عم ةفينعلا ةهجاوملا ةلحرم تلخد ؛يمالسالا
 اقياس هتسرام امع فلتخت عارص بيلاسأب مكحلا

 نا امك ءسنوت يف ىرخا ةيدئاقعو ةيسايس تارايت
 نا لقالا ىلع نآلا دحل تعاطتسا نإو ةكرحلا هذه

 روهش ىدم ىلعو ًايموي الازن مكحلا لزانت
 * يمالعالا ديدهتلاو ةفينعلا تامادصلاو تارهاظملاب

 سجوت انايحاو نيبقارملا مامتها عزتنت اهلعج امم
 عطتست مل اهنإف جراخلاو لخادلا يف نيديدعلا

 ضيرعلا يبعشلا عراشلا بواجت يا ,مهالا عازتنا
 بلص نم يه ءاطخا ةدعب ههاجت تماق يذلا

 اهلماعن بولساو .يدئاقعلاو يجولوكيسلا اهنيوكت
 ريغ فرعي مل يلمع كيتكتو يسايس قطنمب عقاولا عم

 لعجي هانركذ ام لك .خيراتلاو عمتجملا نع حايزنالا

 ينيدلا رايتلاو يسنوتلا مكحلا نين ةرئادلا ةهجاوملا

 ىتلا ةقياسلا تاعارضلا نع ةزيمتم ةيحاوم

 ْ .ةراخالا ةثالثلا دوقعلا ف سنوت اهتشاع
 اذانو كلذ مت. فيك ريكا حوضوب فرهتن نا يقن

 نم تاذلاب تقولا اذه ىف ةدحلا هذهب رومالا تروطت

 فلتخم لماعتت فيكو .ةيبيقر وبلا ةلحرملا رمع
 ةحتحالاو مكحلا جراح ةنتيسانتسسلا ىوقلا

 رود وش امو .ةهحاوملا هذه عم هلخاد ةعراصتملا

 ام مث ,عارصلا تاروطت يف ةيلودلاو ةيميلقالا ىوقلا
 ةرئادلا ةكرعملا اهيلا يضفتس يتلا جئاتنلا يه
 ةضصراعمو امكح دالبلا ليقتسم ىلع فيكانو

 نم الوا دب ال ةلئسالا هذه ىلع باوجلل ؟ اعمتحمو

 - ًادج ةعسرتس - رئاتوب - ةيراجلا ثادحالا ةعباتم
 ام ةءارقل دوعن نا ىلع روطسلا هذه نمض .اهضرعو

 عم مكحلا عارصو تامكاحملا رما نم ثدحدو ثدح

 .خداق ع وضوم يف «داجتالا»

 :ابنالا ةحئال و تارهاظنلا
 يضاملا با يف ريتسنملا - ةسوسس تاريجفت نكت مل

 تاردت يذلا ,يمالسالا هاجتالا, اهب مهتا يتلاو
 ةلوهجم ةمظنم اهتنيتف اهتيلوؤسم نم هتادايق
 ةبعج يف ام رخآ .سيراب يف (يمالسالا داهجلا)
 ترمتسا دقف .ةطلسلا ىلع هبرح نمض ينيدلا رايتلا
 «نيدمالبسالا» نم دادعغا اهيف جرحت ينلا تارهاظملا

 لثم كلذك ىرخا ندم فو ةصاخ سنوت ةمصاغلا يف
 مل نا ايعوبسا نوكي داكب لكشب .سباقو سقافص
 عطتست مل ةروكذملا تارهاظملا نكلو :ايموي َنكِي
 نم طقف تارشع انايحاو تاّئم عضب نم رثكا دشح

 نكت ملو .ةرم لك يف ينندلا رايدلا راصناو ءاضغعا

 ثيدحمب ةعاس فصن نم رثكا حودتل ةدحاولا ةرهاظملا

 ماماو .ماعلا نمالا تاوق لوصو درجحمب تتشتت
 نمالا ىوق نيب تارهاظملا ف متي يذلا مادصلا فنع
 رهاظتلا يف نيكراشملاو يروتسدلا بزحلا ايشيليمو
 فقوم ىلع عراشلا ريهامج تيقب نييفلسلا نم
 نم فوخلا . ثدحي ام ةشهدو فوخي عياتت جرفتملا

 رارضالاو .ةبعامجلا تالاقتعالا :تامادصلا راثا

 ءازا ةشهدلاو خلا ...تارايسلاو تايانبلا يف ةيداملا
 ةهجاوف ىلع مهما دقاو «نيملسملا ناوخالا» جنشت

 فنع ءازا امك .ًانايحا ةيدرف تاهجاوم نمالا لاجر
 تقو يف رومالا همسحو سيلوبلا لخدت ةعرسو
 ىلع تلظ ىربكلا نينطاوملا ةشهد نكلو .ريصق
 يهو نورهاظتملا اهعفرب يتلا تاراعشلا ءاَزا ماوذلا

 ال ةيضحم «ةيمالسسا» ةيبرح تاراعش اهيلغا يف

 ...ماعلا عراشلا اياضقب بلاغلا يف اهل ةقالع
 يف انركذ يتلا تاهجاوملا تلصاوت نيح يفو

 ةنكت يف ةلودلا نما ةمكحم ةعاق تظفتحا .عراشلا

 ةراثالا ءاوضان ةمصاقلا يبرغ لامسش ةشسوشوب

 تأدب ثيح يراجلا لولبا نم لوالا ذنم لوضفلاو

 ةاحتالا ةكرحل عءامتنالاب ًامهتم ٠٠ ةمكاحم رمثستو

 :ماهتالا صضافقا ْق مهنم نوسمخ .ىمالسالا

 دشار ةكرحلا ميعز مهنيب نم .نوبراه نوقابلاو
 (درمغ نم سماخلا دقعلا يف ةفسلف ذاتسا) يشونغلا

 ىروشلا سلجم يف ءاضعا نوديدع نويدايقو
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 ةفاضا رطقلا ءاحناب قطانم ؛لامع»و حيظنتلاب

 .تاريجفتلا ف نيطروم رصنع رشع ةتالثل
 ةارجملا ثاحبالا ةليصح حضي يذلا ماهتالا فلم

 ةريبكلا تالاقتعالا ذنمو ةيضاملا روهشلا ىدم ىلع
 سستر اهالت ةحفص فالآ ؛ ىوتحا .ناسسينو راذأ يف

 ليكو ةبسانملاب وهو لاقزلا يمشاهلا ةمكحملا
 .ىلوالا ةثالثلا مايالا تاسلج يف :ماعلا ةيروهمجلا
 ءاوسلا ىلع نيمكاحملا ةفاكل ةهجوملا ماهتالا لمتشاو
 ةوعدلاو ةوقلاب ةطلسلا كاكتفال ريضحتلا :رصانع

 ىلع ىدسحلا حادتعالا هئارح باكتراو نانصعلل

 .نييبزحو نما لاجرو ةاضق نم ةلودلا ناوعا
 مئاقلا مكحلل ةيداعم ةيضيرحت تاروشنم ةرايحو
 ىلع مكح ماظن ةماقال اديهمت ةيروهمجلا تاسسؤمو
 ةيبنجا ةلود عم نواعتلاب كلذو ةيناربالا ةلكاشلا

 ةيققبلل سرد مادعالا 'ةييقروب

 سيئر ةمارك نم لينلا» ةمهتل ًاعبط ةفاضإ 0.٠ناريا»
 ةفئازلا رانخالا رشنو ةموكحلا ءاضعا بلثو ةلودلا

 قدانفلا ريجفتب ةيداصتقالا دالبلإ حلاصم بيرختو
 عراشلا يف رهاظتلاب فنعلا ءاوجا ةعاشاو

 .....ماعلا

 تارهاظملاب ماهتالا ججحو تاكسمتسم تلكمتو

 ضماحلا لامعتساو سيلوبلا عم مادصلاو ةريخالا
 ُِق حالسلا ةزايحو تاءادتعألا ْق يكبر ديرولكلا

 ..ةيكريما تازافق» .ديص قدانب) ميظنتلا راكوا
 (فوتولوم لبانق ..ةيناباي تاوره» .نابضق
 ةيئاعدلا ةيطتاحلا تاقلعملاو توصلا تاربكمو

 ناهيك« و ؛ديهشلا» تادلجم نم ةيناريا تايبداو
 ريشانمو ةيرظن صوصنو .ينيمخ روصو «يبرعلا
 ىلع ي وندحي زقرم ينورتكلا تامولعم عامدل ةفاضا

 .راكوالاو ميظننلاب قلعتت نيوانعو ءامسا

 نادقونلا و ةيكحملا راسا

 كلذكو امخصضص ماهتالا فلم ناك املتكتم

 ف نيكراشملا نيماحملا كلسو عافدلا ناف تاكسمتسملا
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 ًايماحم نينامث نع لقي مل نيمهتملا نع ةعفارملا
 نم نوماحمو نوبقارملا مهيلا ًافاضم .ًايسنوت
 اسنرفو لافنيسلاو رصمو رئازجلا نم ؛جراحخلا
 با 7" جوي بلط دق عافدلا نانسل ناكو .اكريماو

 ةسارد لامكتسال ةيبضقلا يف رظنلا ليجان يضاملا

 دعبو .لوليا ١ موي تاسلجلا تفنؤتساف فلملا
 يسيئرلا مهدملا عاش مت ,نيمهتملا مظعم باوجتسا

 ءاعدالا لبق قاطنتسالا تاسلج رخآ يف يشونغلا
 «هاحتالل» هامتنالاب عيمجلا كرسمت دقو :ةعفارملاو

 كاكتفاو فنعلا مهت نيعفاد ةيملسلا مهاياونيو

 .ريجفتلاو ةطلسلا

 رتوتلا تاظحل نم لخت مل تاسلجلا عناقو

 ىلع ةيادبلا ذنم عافدلا ضرتعا دقف ءانايحا ديدشلا
 نييضاق نم ةنوكم تناكو ةمكخحملا ةيبكرت

 يروتسدلا بزحلا نم باونلا سلجم يف نيوضعو
 .لاقزلا يمشاهلل ةدنسملا اهتسائر ىلعو  مكاحلا
 يف لاقزلا بولسا نا امك .ًاعبط ضارتعالا ضفرو
 ىتح ةرم نم رثكا ضاعتمالا راثا تاسلجلا ةرادا
 زيمتت ذا بناجالا نييفاحصلاو نيبقارملا ىدل
 مالكلاب نيمهتملاو عافدلل حامسلا مدعو ةدحلاب
 نم لك عمجيو .ةقالطب مهتيوجاو مهفقاوم ناببو
 امم .؛ناشرط راوح» تناك اهنا ىلع تاسلجلا دهش
 ىلع اجاجتحا ةرم نم رثكا بحسني عافدلا لعج
 .ةمكحملا سيئر بولسا

 ددعلا اذه لوصو لبق مث دق نوكي مكحلاب قطنلا
 نئلو :ءئراقلا يدي نيب .ةيبرعلا ةعيلطظلا» نم
 ناف اهنم اغورفمو ةدكؤم ةديدشلا ماكحالا تناك
 .نيدابقلا قحب لقالا ىلع ادح ةدارو حادعالا ماكحا

 ثدحتت جاطرق رصق نم ةبيرقلا ةعلطملا رداصملاو
 هجوب ةيقروب سيئرلا رارصا ىلع ليوط تقو ذنم
 ثدحتت امك .نبمهتملا نم ددع حادعا ىلع ضاخ

 مكحلا يبدايق نم ددع ددرت نع اهتاذ رداصملا

 ريزو مهنم ةصاخو رايخلا اذه ةدناسم يف برحلاو

 نم تاب هنا مغرو .يلع نب نيدباعلا نيز ةيلخادلا
 ةيسايس ينيدلا رايتلا ةيضق يف ماكحالا نا مولعملا
 ناك املثم ًامامت .ةيئاضق نوكت نا لبق ىلوا ةجردب
 مهتلا ناف .قياسلا ىف ةلودلا نما تامكاحم ناش

 اهلج يف عممضخت :ةيضقلا هذه ِق داحتالل ةهجوملا

 ٍِق ماعلا يغعدملا ددرتب حل كلذل .مادعالا مكح دوؤننل

 مادعالا مكح بلط ىف لولبا ١4 موي ةيئاهنلا هتملك
 .نيمهتملا ةفاكل

 قىدحنلا

 بزحلاو مكحلا ةزهجا اهتدهش يتلا ةثيعتلا
 رابتلا هعقر يذلا يدحتلا مجحب تناك يروتسدلا

 تايونسملا عيمج ىلعو :ماظنلا هجوب يفلسلا

 .ةيسامولبيدلا ىنحو ةيمالعالاو ةيبرحلاو ةينمالا
 نيوكتل تاطلسلا ةردابم يه ةئبعتلا رهاظم لواو
 يروتسدلا بابشلا فوفص نم ةيبزح ايشيليم
 يتلا ةدضاعملا هذه لثمتت .نمالا لاجر ةدضاعمل
 ةماهلا تاسسؤملا ةسارح يف ؛ةظقيلا ناجل, اهب موقت
 شدتفتلا زحاوح ةماقاو ندملا ىف ةنويحلا لصافملاو

 ,ةماهلا ةينكسلا تاعمجتلا جراخمو تاقرطلا ىلع
 اعبط ةفاضا.ةيحايسلا قطانملاو قدانفلا ةبقارمو
 ىذه تداز دقو .تارهاظملا قيرفتل لخدتلا ماهمل
 ىذه ءاظعا دعب ةصاخ .ارتنوت عاوجالا ةوطخلا

 فريقوتل ةدودحم ريغ تايحالص ناجللا

 نع شيتفتلل تويبلا ةمهادمو ,نيهوبشملا
 رربتف ةيسنوتلا تاطلسلااما .نيبولطملا

 هذه لمع ىف ةلصاحلا ةديدعلا تازواحتلا

 ال امنيب ,/ةظقيلاو رذحلا بوجوب» تايشيليملا
 ءاوجا نم مهرمذت نويداعلا نونطاوملا يفخي
 ةيمويلا مهتايح تمهاد يتلا باهرالاو فوخلا
 طاسواو ,فولأم ريغ لكشي ةيداعلا مهنكرحو
 ,ةظقبدلا ناجل. لمع ىلع جتحت ةضراعملا
 نا ذا اهليكشت رارق ةيروتسد مدع نعو اهتارواجتو
 ةمهادمو ةلادعلل نيبولطملا فيقوتو نمالا ظفح
 ةزهجا تانحالص نم امود لظب اهسيتفتو تويمبلا

 .ةلودلا

 قطانم ةفاك يف ةلماعلاو هذه :ةظقيلا ناجلا
 نب بوجحم اههيجوتو اهميظنت ىلع فرشي رطقلا
 دوسالا يساسلا لاثما ميدقلا سرحلا نم وهو يلع
 ريشبلاو نايزوب نيسحو بيبحلا دمحم بيبحلاو
 يف حلسملا لمعلا يف اوكراش نيذلا نم نويعلا قرز
 حانجلا اورصان مث لالقتسالا لبق تانيسمحلا
 نب حلاص حانج دض مهحالسو مهلاجري يبيقروبلا
 بزح هشاع يذلا ريبكلا قاقشنالا مايا فسوي
 ةقث عضوم امود اوناكو .لالقتسالا دينعي روتسدلا

 لك ف مهيلا اجتلا يذلا ؛ةقلطملا ةبيقروب سيئرلا
 "1 ماوعالا يف امك .رطخلل ةطلسلا اهيف تضرعت ةرم
 8١: ١ والك و ك4مو

 عم اهعارص يف الاجم رفوت مل ةيسنوتلا تاطلسلا
 لاجرب ةناعتسالا نع رحاتت ملو يفلسلا راينلا
 هاحتالا» تاراعش ةهحجحاومل ميدهربتاتو نمالا

 ةمئا جرخ سقافصو سباق يفف .:يمالسالا
 ويدؤمو نوينيدلا نودشرملاو ظاعولاو دجاسملا
 <©] رايتلا لامعاب ديدنتلل عراشلل نيتيسانم يف بيتاتكلا
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 نيح يف .ةبيقروي سيئرلا مكح ديبيأتو يفلسلا عج
 دالبلا نويموكحلاو نويبرحلا نولوؤسملا بوجي
 اههيبنتو ةيبزحلا دعاوقلاب عامتجالل اضرعو الوط
 .ينيدلا فرطتلا ةرهاظ رطاخمل

 ًارارق ةيبرتلا ةرازو تردصا ميلعتلا لوقح يفو
 ةيسنلاب ءاحتلالاو تابلاطلل ةيسنلاب باجحلا عنمب

 رخآ يموكح رارق كلذ قيس دق ناكو امك .بالطلل

 تاسسسؤملاو ةيموكحلا تارادالا يف باجحلا عفمب
 دقف تاءارجحالا هذه ىلع لعفلا دودر اما .ةماعلا

 ناو بلاغلا يف عراشلا بناج نم ةالابماللاب تمستا
 ناسنالا قوقح ةطبارو ةضراعملا ىوق تعفد
 ةيصخشلا تايرخلاب ساسملا ىلع جاجتحالل
 اهتاذ تارارقلا نكلو .ةيروهمجلا روتسدل فلاخملا
 مهنم ددع ىدتعا نيذلا نييقلسلا جنشت نم تداز

 ىلع ةقراحلا ةضماحلا لئاوسلاب تارهاظملا ءانثا
 نم تادنفلا ةصاخ ءايربالا نيدطاوملا نم دادعاأ

 !!فيصلا لصف ءانثا نهيز ىف نففختي يتاللا
 رمتست رتوبتلا ةديدشلا ءاوجالا هذه لظ يف

 فوخب عيمجلا رظتنيو ,ةشوشوب ةنكنت يف ةمكاحملا

 سيمخلا موي نلعا دق نوكيس يذلا مكحلا جئاتن
 يبلاط» نيب ةددحملا تامادصلا لصاوتتو لوليا

 سيلوبلا نم مكحلا ةزهجاو نيدقلسلا نم «ةداهشلا

 ةطبارو ةضراعملا بازحا حلتو .ةيبزحلا ايشيليملاو
 نوناقلاو روتسدلا مارتحا ىلع ناسنالا قوقح
 يروهمجلا ماظنلاو ةلودلا تاسسؤؤم ىلع اظافح

 داقحالاو فتعلا نم ديزمل اينجت

 امهناف «يمالدسالا هاجتالاذ اهمصخو ةطلسلا امإ

 ةراشالا يف امهالك ددرتي الو ديعصتلا نالصاوي

 يطعي امم عارصلاب لصتي امب ةيجراخ تاهجل
 ةضراعم ةيضق نم ربكا نوكت دق اداعيا ةهجاوملا
 ةلاسمب أدبي يميلقا ناهر مجح ذخاتل مكحو

 يفف .ةقطنملل ةديدج ةطراخب يهتني الو ةفالخلا

 0 ترشن يتلا ةريخالا هتاحيرصت دحا

 نا ىلع رفص ديشر لوالا ريزولا حلا .ةيسنرفلا
 : ماعلا يآرلا ةراناي حمست فوس ةمكاحملا هذه,

 !برمألا !دهب.نيدتغملا اندحو انسل اننآل جراخلاو سنوت

 ةيسنرفلا «نويساربدل» ةديرج هترجا ثيدح فو
 ةداقلا زربا دحا ىلابجلا يدامح عم ارخؤم
 هت دقو .:يمالسالا هاجتالا» زاهج يف نييميظتتلا
 دكأ سلوبلا نودع نع هئافتخا ناكم يف ءاقللا

 هذختي نل يشونغلا مادعا رارق نا» ىلع يلابجلا
 سنوتب ةينعم ةديدع مصاوع رابتعا ريغب ماظنلا
 سلبارطو رئازجلاو نطنشاوو سيراب لثم
 كلذ» ناف العق مت ام اذا حادعالا ناو :ضايرلاو
 ةيفاكلا دوهجلا لذبت مل مصاوعلا هذه نا ينعي
 عم ةلماك ةدلوؤسملا لمحتت فوس يلاتلابو هعنمل

 .«ماظنلا

 نينقاحضلل اهلسرا ىتلا هتانايب رخآ فو
 ىلع «يمالسالا هاجتالا» دكا بناجالاو نييسنوتلا
 ,تاثتجالا ططخم ماما يديالا فوتكم ىقبي نل, هنا
 يعرش عافد عضو يف اهسفن ريتعت يتلا ةكرحلا ناو

 .؟ !؛نادغطلا دض لعفلا درتس»

 فيرشلا ناورم
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 هموم
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 يدعسلا ددعس .د . نيلرد

 سيئر فوكشتير عامتجا نم موي دعب لكلب
 هتيجراخ ريزوو يتايفوسلا ءازرولا سلجم: م

 يناربالا ةيجراخلا ليكوب هزدان رافيش (
 رشاعلا سدمخلا موي فوكسشتير ليقتسا :يناجيرال

 مض يذلا ةيبرعلا ةعماجلا دفو يراجلا لوليا نم
 ةيجراخلا ريزو زيزرع قراط ديسلا مض نم يف
 .يقارعلا

 نيد ةماه تاعامتجا ترج وكسوم تدح ةازاومم

 ناك ةييرعلا ةعماجلل رخآ دفوو ةينبضلا ةدادقلا

 ينطولا سلجملا سيئر ىيدامح نودعس روتكدلا

 نبكي يف ناك هتاذ تقولا يفو .هئاضعا دحا يقارعلا
 .ةيناردالا ةيجراخلا بودنم يتاراشب

 لصو ىراجلا لوليا نم رشع ثلاثلا دحالا مودو

 ىلا راليوك يد زيريبب ةدحتملا ممالل ماعلا ردركسلا

 برحلا فقو ىلا ةيمارلا هيعاسم ةعغياتمل نارهط

 نمالا سلجم رارق بسح .ةيناريالا  ةيقارعلا
 يف .ءاضعالا لودلا عامجاب ذختملا .5548 يلودلا
 .يضاملا زومت نم نيرشعلا

 نكد و وكسوم فوم لوح للسن
 دادغبو نارهط ىلا راليوك يد ةلوج تآدب دقل

 ةنيهل نيعيرالاو ةيناثلا ةرودلا ءدب نم نيموي ليبق
 تاروطتل ىلوآلا ةجردلاب ةسركملا ةدحتملا ممالا
 لوليا 4 يف تلخد يتلا ةيناريالا  ةيقارعلا برحلا
 نا عقوتملا نمو .نماثلا اهماع يراجلا ريمتيس
 نيتلودلا فقوم نآأشي يئاهنلا هريرقت مدق نوكي
 رثع عياسلا ِق نمالا سلحم رارق َءاْرزا نيتنراحتملا

 .يراجلا لوليا نم
 رئاودلا نآلا لفشي يذلا ريبكلا لؤاستلا

 فقوم لوح رودي انه ةيساموليدلاو ةيسايسلا

 1 5 ا ا

 1 00 فنا

 نمألا سلحم تاعامتحا راتبإلب نسر
 030 00 0 يس ل ا دوسو بيحس و حارا جالا

 هني ل +
 50 تضخ جاد ا 75 قدر ا حسم 1 غد 0 2 1 1

 اصملا اينو نك
 اف ةريطخلاو ةتهارلا تاروطتلا ءاذا ناد ينوب

 ممالل ماعلا ريتركسلا ريرقتو .ًالوا جيلخلا برح
 ايناث دادغبو نارهط يف هتاثخايم نع ةدحتملا

 ةددحم تابوقع ضرفب يمازلالا رارقلا عوضومو
 نمالا سلجم رارق لوبق نع عنتمملا فرطلا دض
 قارعلا نيب مدلا فيزن رارمتسا ىلع رصملاو .يلودلا

 12+ »و ةضاقم 0 2

 00 ف يبتخالا يركسعلا دجاوتلا عاشتإ ؟عىبتي [نامف . ٠
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 انلاَت نارياو

 .كش نود ةفوؤرعم لؤاستلا اذه بافسا

 ليبق يتايفوسلا فقوملا مستا ةيحان نمف
 تاعامتجا لالخو مرصتملا زومت نم نيرشعلا
 رارق رادصتسا ىلا ليملاب ىلودلا نفالا سلجم
 لامعالل يروفلا فقولاب ةبلاطملا ىلع صني يعامج
 .وجلاو رحبلاو ربلا يف نارياو قارعلا نيب ةيركسعلا
 لسلسم رابتغالا رظنب ذخأب مل فقوملا اذه نكل
 ةرتف ةليط ةيلودلا تارارقلا عيمجل يناريالا ضفرلا
 ةيلاطملا دودح يلاتلاب زواجتي ملو ؛برحلا
 ناونع يه ىتلا ةيلمعلا ريبادتلاو تاعارحالاب

 يف ًالعف ريثأتلا ىخوتت ةسايس ةينا ةيقادصم
 ةيركسعلا تاديشحتلا نا ودننو .ثادحالا ىرحم

 يبرعلا جيلخلا ةقطنم ِق ةيبسلطالاو ةيكربمالا

 اوعفربل نويناردالا اهمنتغا ةييهذ ةصرف ىلا تلوحت

 اهيف عنتما ًاموي نيعبرا لالخ كلذو .مهطفن تارداص
 ةصرفلا ًاحيتم تالقانلا برح ةلصاوم نع قارعلا

 سلجم رارق نم يئاهنلا اهفقوم رولبتل نارهط ماما
 لعف تبعل تاديشحتلا هذه نا كلذك وديسو .نمأآلا

 ةيهجنعلل ةيتايفوسلا ةارادملا يف نامثع صيمق
 : ةيناردالا

 تدل رارق رودص ذنم ,بقارملا ظحالب اذكهو

 ىلع ًايسامولبدو ًايسايسو ًايمالعا ًايتايفوس ًازيكرت
 يبرعلا جيلخلا يف ةلكربمالا تاديسسحتلا رطخ

 بيسلا نأ يشو ةظيسنلا ةقدقحلا نع ًاداعتباو

 ةيسانسلا تاساكعنالاو جئاتنلا لكل ىيرهوجلا

 هةقطدم مومع ٍِق ايلودو ايفيلقا ةيجيتارتسلاو

 ناودعلا رارمتسا ُِق نمكبي امنا ,يبرعلا جيلخلا

 - ملول (: نط هطخطلت - 31

 لب .مالسلا تالواحم لك نارهط ضفرو يناريالا
 .جيلخلا لود ىلا برحلا ةعقر عيسوت ىلا اهيعبس

 ةقيقحلا مكب ذخايال ليلعت
 ةيسامولبد ةيانعب عباتت يتلا وكسوم تللع دقل

 ةيناردالا ةبرسلا لاصتالا تاونق ةيرابختسا ةقدو

 ةيكريمالا تاديشحتلا نم اهفقوم برغلا عم
 رصاوخلا نم يكريمالا بارتقالا نم اهتيشخب
 ءاوس ةيبونجلا موختلا ف ةفيعضلا ةيتايفوسلا
 ةلاح لظ ىف ديعتست يتلا ةيديلقتلا ةحلسالاب

 نيزاوم بيكرت يف ةميدقلا اهتيلعاف يوونلا لداعتلا
 تايالولاو يتايفوسلا داحتالا نيب ةيلودلا ىوقلا
 امهنم لك ذوفن ةطراخ مسر يف وا ؛ةيكربمالا ةدحتملا

 ةأيهم ةحلسالا هذه نوكب وا .يسايسلا هريثأتو
 فادهالا دض ةهجوم ةيوون سوؤر لمحل ًاينقت
 .ةيويحلا ةيتايفوسلا

 نيب يتايفوسلا طبرلا موهفم نا ًاحضاو رهظيو
 جيلخلا ةهبحو قارعلا ىلع ةيناريالا برحلا ةهيج

 ةجرد غلب ىتح عدصتلا ىلا ًايجيردت ضرعت دق
 يف يناريالا طرشلل يتايفوسلا فقوملا علبب ءاحيالا
 ةكردم ةيتايفوسلا ةدايقلا نا ودبيو .برحلا ةئزجت
 يف ةنورملا تايصوتو ثيرتلا تاروصت هيلا تلآ امل
 ءوجل ظحالن كلذل .يناريالا ضفرلا عم لماعتلا
 دفو هلادقتسا ىدل فوكشتير لوق زاربا ىلا ادفاربلا
 رارق نم وكسوم فقوم نا ةيبرعلا ةعغماجلا

 يد ريرقتب ًاطدترم نوكيس ةحرتقملا تابوقعلا

 سلجم تاعامتجال نارهطو دادغب هترايز نع راليوك
 هتيجراخ ليكو يكسفوربت فقلت دقل ,يلودلا نمآلا
 نا داك ام ناهذالا ىلا داعاو هيسيئرل ددحملا فقوملا

 يف رظتنتس هتموكح نا ًادكؤم .نايسنلا يف قرغي

 اهنمفضتيس يتلا جئاتنلا ءوض ىلع يمازلالا رارقلا
 راليوك يد ريرقت

 نم ةدراولا ةيفاحصلا تامولعملا فيضتو
 ةيجراخلا ليكو ىلا غلي دق فقوملا اذه نا وكسوم
 .يناجيرال يناريالا

 ةدددملا ما رصلا تاداسح

 ريغ اهنم ردصي مل هناف .نيكي ىلا ةبسنلاب اما
 ردصملا لوح ةيرخسلل ريشملا يتاراشب حيرصت
 مئانغ نم اهنا لاق دقف مرو و كلس خيراوصل موعزملا
 ةمصاعلا فقوم نا دكؤملا نمو !ةيقارعلا برحلا

 لظدس لمتحملا يمازلالا رارقلا ع ورشم نم ةينيصلا

 .يكرتمالا يتايفوسلا ع ارصلا تاباسحب الوا اطيترم

 ةفطنم ٍِق ةيميلقالا حلاصملا تايناسحبي انناثو

 .يبرفلا جيلخلا
 ةيرهوجلا بابسالا نا لوقلا عيطتسن اذكهو

 انه ةيساموليدلاو ةيسايسلا رشاودلا مامتهال
 امنا ينيصلاو يتايفوسلا فقوملا تادحتسميب

 .هضارغاو هعفاودو فقوملا اذه تاروطت نم دمتست
 ى وتسم بقارملا ظحالب امدنع عورشم مامتهال هناو

 دوهج ءازا ةيناربالا ةدابقلا هتديا ىذلا تدعتلا

 لامعالل اهديعصتو ةدحتملا ممالل ماعلا ريتركسلا
 نارهط يف هلولح ليبق ةرشابملا ةيناودعلا ةيركسعلا
 لالخ نم برحلا ةلصاوم ىلع اهرارصاو .هءانثاو

 دعب قارعلا ىلع ام يسايس رصن ماهوأب قلعتلا
 .هماما ايركسع اهتميزه

 ال نيلامتحا كانه نا ناملالا نيقلعملا دحا لوقد

 دق يتاراشيو يناجيرال نوكي نا امإف .امهل ثلاث
 قلطي يذلا لكشلاب نيكب ًاضياو وكسوم فقوم امهف
 رارقلا تالبكم نم ةيناريالا ةيناودعلا عارذلا حارس
 ال ديعضت نم هيئغيس امل ريطخ رما اذهو .يمازلالا
 ةئفادلا ههادم رخمت يذلا جيلخلا برح ىف هل دودح

 يدا يح ةيكاشوسو ةتسللا رجوع عطل نيود

 ءاَزا سرطغتملا ىناربالا فرصتلا تادرفم نكلو
 .لامتحالا اذه لتم دوجو دعبتست ال يئودلا ثوعمنملا

 امههجوت نارهط ماكح اتغلبا نيكبو وكسوم نا وا
 ال يذلا يمازلالا رارقلا ثحبل امههجوت ةرورض وا
 نع عنشمملا يت ئارنالا فرطلل ًابوصم نوكي نا دب

 قباطت ىرخا 5 مل ينعي اذهو 2.55/8 ل لاثتمالا

 ةسرطغ نوكت يلاتلابو نلعملا ريغ عم نلعملا
 تغلب دق يملاعلا ماعلا يأرلا ءازا يناربالا فرصتلا

 .اهل ريظن ال ةيجمه ةورذ

 نم دهم أل اهريغو تالامتحالا ةذه عم طابترالاب

 ىرخا ةيرحب ًاعطق ًارخؤم وكسوم عفد ىلا هابتنالا
 لهذملا عاستالا ىلاو .يبرعلا جيلخلا ةقطنم وحن

 .جيلخلا جاوما قوف ةيسلطالا ةيركسعلا رئاودلل

 هتحئار حوفت ًائيش عوقولا كبشو ام ًائيش نا

 ملاعلا ءامس ًايجيردت يطغيل ديازتم فنعب
 اهتلزع كص ناريا تعقو دقل .ةيلودلا هتاسسؤمو
 ودبي ام ىلع :نآلا يهو .ديعب نمر ذنم ةيسايسلا
 كص ىلع عقوت نا يعو نودب وا يعوب كشون
 .ريخالا اهراحتنا

 1 - ١941 لوليأ 5١ 5178 ذدعلا  ةيبرعلا ةعيلطلا



 هيفي هيفلا 8 ةرويشو ديا ررتلاءر وده نب ريوشفلا ثفولا يف
 0 نش وحن ةعتتس ةفاذع ت3 اا

 ةرمخألا ةدلوصاعلا ١ هيفاريألا
 ع ال سر ود و ديم سووا سوا ةةطما وووا دبس »حجما اجو هوجو ووو حاج  جحمصكوجووو سوما ع وع

 فشكت ,رفر زيوألا

 5 - ةيئاريآلا د تاقالعلا تلخد باوبالا 5 نم

 اهتايدم تغلبو تروطت فيكو ؟ةينويهصلا
 فو :«تيبغ -ِ ناردا» نابا «ىوصقلا <

 ؟اهياقعا
 نارهط نيد تاقالعلا ىلع نيعلطملا ضعب ىعسي

 نئاهرلا ةلأسم ىلع .انانحا اهرصق ىلا بيدأ لتو

 تافلمب اهرصخ ىلا وا :نانبل يف نيزجتحملا نييبرغلا
 يتلاو ,نطنشاو ىف تقلغا يتلا «تيغ  ناربا»

 نا لمق .اهبط ىلا ءاهلقث لكد :ةيكردمالا ةرادالا تعس

 يف ربكا سوؤر اهي تماق رطخا راودا نع فشكت

 .بيبا لتو نارهط نم لكو نطنشاو
 يف تقلغا دق «تيغ - ناريا» تاقلم تناك اذاو

 نيد ةحوتفملا باونالا نإف .ةيكربمالا ةمصاقعلا

 نايكلا يف نيلوؤسمو .نارهط يف رابك نيلوؤسم
 ةيرسلا تاعامتجالا ءايناف .فلغت مل ينويهصلا

 يف و .ةيناريالا ةضراعملا يف رابك ءامعز اهلقنب يتلا
 نييناريا نيلوؤسم نيب :ةنيصر ةيبوروا فحص
 نئاهرلا زواجتت تاقالعلا نا دكؤت .ةنياهصو

 بيترت ىلا :ةيشماهلا لئاسملا نم اهريغو نييبرغلا
 ىلع ءاقبالا فدهتست ةيجيتارتساب قلغتت تاقفص

 .برعلا ةدحو قيزمت فدهي ؛ةرمتسم جيلخلا برح

 ةهيج يا مايق عنمو .ةيموقلا تاورثلا ديدبتو
 ينويهصلا نايكلا لعجت يبرعلا قرشملا يف ةيقيقح
 ا داعلا ةهجاوملا فقوم يف

 تاقالعلا لاقتنا ىلا ربشت يتلا ةريخالا ريراقتلاو

 .ةديدج ةلحرم ىلا ينويهصلا نايكلاو ناريا نيب
 تدقع يتلا ةيرسلا تاءاقللا نم ةلسلس نع فشكت

 فشكت مل ,ىرخا ةيبوروا ةمصاع يفو :نوب يف

 .ًارخؤم ٠ اهمسا رركت يذلا فينج نوكت نا حجرملا
 .ردص ينب قيباشسلا يناريالا سيئرلا ناسل ىلع

 .ةيبوروالا ةيمالعألا ةرهجالا ضعبو
 فشكت ,ةيئاطيربلا «رفر زوالا ةحنيضفف

 ددعلا 558  5١لولبأ ١941 - ةيبرعلا ةعيلطلا - ””3

 0 و ذر دا و سعب

 تااقللا را رعأأ

 ه4 4س و م ع 0 م ل وك

 ينيمخلا رمحا نيد مذ ب ذ ىذلا قافثالا ا اءافخ فشكت

 ةسوروألا عضارفلا ىدحا يف ليرد ا

 نيلوؤسسم نيب دقع يرس عافتجا نع باقثلا |
 ؛ةيبورؤالا حمضاوعلا ىدحا ىف ةنياهصو نييناردا

 لباقم دوهيلا نييناريالا ةرجه عوضوم ىلع زكرت
 تدكاو .نارهطل بدبأ لت اهمدقت ةيركسع تادعاسم

 دمحا ةسائرب ناك يناربالا دفولا نا «رفر زبوالا»
 مضي ؛يليئارسالا» دفولا ناك نيح يف :ينيمخلا

 .عافدلاو ةيجراخلا يترازو يف نيلوؤسسم
 ريزو عمتجا .يضاملا ودلوي / زومت رهش يفو

 ريمات ماهارباب يتيالو ربكا يلع يناريالا ةيجراخلا
 يف ,ينويهصلا نايكلا ةيجراخ ةرازول ماعلا ريدملا

 592 س ع ومسم ا ور عمل

 ىرخأ اياضقو نمألاو حالسلا ينسالو

 نم «يليئارسا»و يناربيا لتمم روضحب .نوب
 لئاسم ىلع تاثحابملا تزكرتو :نيدلدلا تارياخم

 .امهل ةبسنلاب ةيويح بيبا لتو نارهط اهربتعت
 طظاقنلا تلمش :ةحضاو لمع ةقرود يتبالو مدقتو

 :ةيلاتلا

 ةياربالا لمحلا ةقرو
 يف ةينمالا تابيترتلا معد ناريا ىلوتت ١

 لوبقلا ىلا اهءافلح عفدتو ..ينانبللا بونجلا
 تاوقلا اهلتكت ىتلا ةلزاعلا ةيشمالا ةقطنملاب

 تاميخملا برض نع رظنلا ناريا ضغت - ١
 بونجلا يف ةينيطسلفلا ةيركسغلا زكارملاو
 برض مدع يف بيبا لت رارمتسا لباقم .ينانبللا
 ناوهط هلومتو همعدت يذلا هللا بْرَح» زكارم

 تاعمجتلا برض ىلا اضبا نارنا ىعست - *

 ةيفئاطلا تايشيلبملا لالخ نم ةيندملا ةينيطسلفلا
 ةمظنم قاعضا فدهب .ناشيل يف .اهب ةطبترملا
 نم اهداعيتسإل اديهمت .ةينيطسلفلا ريرحتلا
 رايتخاو ,هدقع عمرملا يلودلا رمتؤملا يف لوخدلا
 .ةمظنملا جراخ نم نيينبطسلف نيلثمم

 لذبي نا ينويهصلا نايكلا نم ناريا بلطت - ؛
 نم .ةبكريمالا ةدحتملا تايالولا ىدل ةفثكم ًادوهح
 فقول ,نطشنشاو يف ينويهصلا ييوللا لالخ
 ةماظنلا ةروص نيسحتو .اهدبض ةيمالعالا تالمحلا

 ىلا ةيعاسلا دوهجلا ةلقرع ىلع لمعلاو .يناريالا
 .قارعلاو ناريا نيب برحلا فاقيا

 ةيركسعلا تادعملاو ةحلسالا بيرست 4
 ناريا» ةروص اهعم رركتت ال ,ةيرس ةقيرطب ةيكريمالا
 : 4 ةةندك ح

 ينمالا قيسنتلل اهدادعتسا ناريا يدبت - ”

 ةيناربالا| بلاطملل ةباجتسالا . ماش

 32 - |: مخل نخل نوابانا# هنأت -



 ةيركسعلا تامولعملا لدابت متيف .يتارباخملاو
 .قارعلاب ةصاخو .امهنم لك نمأب ةقلعتملا

 ةينويبمصلا لمعلا ةقرو
 ريمات ماهاربا ينودهصلا لوؤسملا فقوت دقو

 ,ةيناريالا ةيسامولبدلا اهيدبت يتلا ةنورملا دنع
 ءاقبا ةرورضب ةلئاقلا يتيالو رظن ةهجو عم ًاقفتم
 ةيلحادلا ةيناردالا فورظلا تينت , ةد ريس تاقالعلا

 بناجلا ىدل ةحضاولا ؛ةيئنيدلا,و ةيميلقالاو
 تلمتشا ىرخا لمع ةقروب ريمان در مث .ينودهصلا

 : يلد ام ىلع

 بودجلا يف يناردالا فقوملا «لدشاربسا» لبقت ١

 ةقطنملاب هنم قلعتملا بناجلا ةصاخبو .يئانبللا
 ريرحتلا ةمظنم داعبتسابو ةلّراعلا ةبنمالا
 .ةيسنطسلفلا

 ةهجو لقني نا يتيالو نم «ليئارسا» بلطق ' 
 ةانق ناريا نوكن ناو .ةيروسلا ةموكحلا ىلا اهرظن
 يف نيلوؤسملا عم ةلبقملا تالاصتالل .ةرشابم ريغ
 قافتا ىلا لوصولا كلذ ىف امب ,ةيروسلا ةمصاعلا

 .نانبل نم ةيروسلا تاوقلا باحسنا ةغيص ىلع
 .نيفرطلا حلاصم ظفحي قافتا بجومب

 يف ناريا اهتمدق يتلا ةدعاسملا ريمات ريتعا ٠"
 بئاقحلا نمض .ونونعف ياخدروم فاطتخا
 ىلا امور نم ةينارنالا ةرافسلل ةعناتلا ةيساموليدلا
 كرتشملا نواعتلا نم ًاءزج .بيدا لت ىلا مث :نارهط

 ىلع ًاددشم .يركسعلاو ينمالا نيديعصلا ىلع
 .تامولعملا لدابت يف رارمتسالا ةرورض

 نواعتلا رمتسي نا ,نارهط نم بيبأ لت لمأت - 4
 نكمي , ثلاث فرطك ايقيرفا بونج ةلود ردع امهنيب
 نع ًاديعب قيسنتلاو نواعتلا يف هيلع دامتعالا
 220 .عاوضالا

 ينويهصلا نايكلل نويئاريا ؛اشالاق»

 - 1“ قا روجإا" (: ناترناج 48481: - 3

 ىلع لمعلا اهدادعتسا :ليئارسا» يديت  ه

 :ةدكريمالا ةدحتملا تايالولا ِق ةيمالعالا ةحاسلا

 ماظنلا اههجاوب ينلا تالمحلا نم فيفختلل

 .يناردالا

 ةياجتسالل ةدعتسم اهنا بنبأ لت دكؤت "5

 تادعملاو حالسلا نحشن ةقلعتملا ةيناردالا بلاطملل

 ةيلاحلا نيتلحرملا يف ناريا تاجاحبو .ةيركسعلا
 .ةليقملاو

 نويئاربالا دوهبلا
 دمحم نا :ندنل يف ةيساموليدلا رداصملا تفشكو

 :يناريالا تارباخملا زاهج يف لوؤسملا يشاك
 ةعساولا ةيسايسلاو ةيراجتلا تاقالعلا بحاصو
 عامتجالل قيرطلا دهم دق ناك :ةيبرغلا ايناملا يف
 كلذ نا ودبيو .نوب يق ريماتو يتيالو نيب دقع يذلا
 نع 54/ رارقلا رودص باقعا ىف دقع دق عامتجالا
 لالخ نم خحشري ام وهو يل ودلا نفالا سلجم

 ىلع تزكرتو .نينثالا نيب تراد يتلا تاشقانملا

 برح فقول ةيعاسلا دوهجلا ةلقرع ةرورض
 .جيلحلا

 نيب ةيرسلا تاقالعلا روطت ءارقتسا لالخ نمو
 يتلا ةديدجلا ةقفصلا نا ودبي بيبا لتو نارهط
 ةتسلا روهشلا ىدم ىلع .ناتمصاعلا اهدقعتس

 ىلا يدوهب يناريا فلا ١5 ليحرت ىش :ةليقملا

 نم بيبا لت هرفوت ام لباقم يف .ينويهصلا نايكلا
 ليحرتلا ةيلمع ذخأت دقو .ةيركسع تادعمو ةحلسا
 تاراعشلا لظ يف ,ةددعتمو ةفلتخم اًلاكشا
 يخلاو ؛يناربالا ماظنلا اهفرعت يتلا !«ةينيدلا»

 ,ةداورط ناصح» هيشت اهنا .تقولا عم .,ترهظ
 فادهالا عم ضراعتت ال ًافادها هلخاد يف يفخي يذلا
 .ءيش ىف ةينودهصلا

 عقدفت نا .برعو نويبرغ نويسامولبد حجريو
 يف ؛ينويهصلا نايكلاب قثوا تاقالع هاجتا يف ناريا
 بيبا لت حولت ذا 258 رارقلا دعب ام ةلحرم
 هذيفنتل ةيعاسلا دوهحلا لبيطفت ناكماي :نارهظل

 ضرفغب يضقي ديدج رارق ذاختا نود لوؤحلاو
 نع الضف .؛رارقلا ضفري يذلا فرطلا ىلع تايوقعلا

 تايالولا دييدحت ناكماب ةينويهصلا ضورعلا
 كيرحت نع عجارتلل اهعفدو ةيكربمأالا ةدحتملا

 ضورعلا رهظتسو .يلودلا نمالا سلجم تالجع
 ممالل ماعلا نيمالا ةدوغ باقعا يف .ةينويهصلا

 بولساو .كرويوين ىلا راليوك يد زيريب ةدحتملا
 ىلا يعسلاو ةيناردالا ةلطامملا عم يكربيمالا لماعتلا

 تادعملاو حالسلا ىلع لوصحلل ؛تقولا بسك

 .برحلا فانئتسال ًاديهمت .ةيركسعلا
 نيبو :هبسك ىلا نازيا ىعست يذلا تقولا نيبو

 ,جيلحلا برح فاقيال ةطغاضلا ةيلودلا دوهحجلا

 فقوتلاو هنلا هايتنالا يقيني ثلاث رصنع ةمث

 .ةيتودهصلا  ةينارنالا تاقالعلا رصتع وهو ؛هدنع

 نولوؤسملا اهدقعي يتلا ةيرسلا تاعامتجالاو
 يف ءينويهصلا نايكلا نم نولوؤسم عم نويناريألا
 .ةيناريالا ةلطامملا ةلحرم يف وا ؛عئاضلا تقولا

 "١ ريككل كالا 1 كج تءادإ از 1862 تانكي ال 2 عج

 #7 يا ا وم
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 6 ص كح ع
 اي دع لم

 يوم نوعي دف مالسلا قب رظ هنا 5 *+عيةيضودو لا د 2
 ليوك نلآ :ملقب

 يد زيريب دوهج نا ىلا ريشي ام ةمث سيل
 دق .ةايحتملا مهالل ماعلا يجركسلا رالبرع
 ١ برحلا فقوب قلعتي اميف ديدج نع ترغسا

 4 7 نو اسم ةيدعم و ونسب

 0 و اي ا م

 / .قارعلاو ناريا نيد ا

 ' هنا نويساموليدلاو نولوؤسملا دقتعي دادغب يف“
 7 يف مالسلا ىلا قيرطلاف .ةيوست ةمث تناك اذا '
 | هتايلمع ديعصت قارعلا ةعباتم ربغ ىتأتب جيلخلا |
 ٍ ةقيرطلا» .راصننالا قديقحت عطتسبد مل ول ىتح ِ

 ١ اهتاودا ريمدت ناريا ىلع مالبسلا ضرفل ةديجحولا

 م ينعي يناريالا طفنلا ريدصت ؛ اضل ةيسنلاب . ةيبرحلا

 ' .ةديدج تابابدو ةديدج خيراوصو ًاديدج ًاصاصر

 يطعت نل انتموكح .انيعش ىلع ةديدج تامجهو
 ريدصت قيرط نع اهداصتقا حالصا ةصرف ناريا
 نوكي نلو برح ةلاح يق اننا .جيلخلا ربع اهطفن

 حالص هلاق ام اذه ناك .«دحاو بناج نم مالس كانه

 ِق ةنقارعلا مالعالاو ةفاقثلا ةرازو ماع ريدم راتخم

 اذامل .يضاملا ءاثالثلا موي نييبرغ نيلسارم عم ةلئاقم

 ىلا بهذ نيح :دادغبو نارهط ىلا راليوك يد بهذ :
 رارق ىلع اهتقفاوم ىلع لوصحلل ىعسي ناك ناريا '
 أ طورشملا ريغ تقولا ىلع صني يذلا نمالا سلجم '

 ةيلودلا دودحلا ىلا تاوقلا باحسناو رانلا قالطال
 ف .ىرخا مالس طورش ىلا ةفاضالاب ,ىرسالا لدابتو
 ١ بناوج نمضتي رارقلا نا نويناريالا لاق قباس تقو
 . نا اوبلط مهنكل .ًايمسر هيلع اودري نا نود ةيباجيا
 . اذه :مالسلل طرشك يدتعملا هنا ىلغ قارعلا فصوي

 | قراط دكأ يذلاو ؛قارعلل ةبسنلاب ليحتسملا طرشلا
 ١ هدقع يذلا ىفاحصلا رمتؤملا ءانثا هتلاحتسا زيزع
 ١ يهو :ةيدتعملا يه ناريا نإ» 1917/9/١6 خيراتب
 ١ ناك اذإف . تاونس ا/ ذنم ةرمتسملا برحلا تآدب يتلا

 .«يناريالا ماظنلا وهف :بقاعي نا بجي نم

 ع 0 0 و و دو موو سس سا 1

 ل سل ل

 ا

 ضو ياف كي ادب 29 9007299570 ل ا اا م ا ا

 م ا ا

 يدنلا يوايوك سد ويردلو مللعلل عطلان افورغش
 نيتيراب ىلا اهجوتم ءاثالتلا موي نادقب ردلغ ؟
 ىلع هتقفاوم نلعا دق ناك قارعلا نا كروي وينو 1

 .ناردا هيلع قفاوت نا ةطيرش 544 رارقلا
 ماعلا ريتركسلا هب ىلدا ام لك ناك .لاح ةيا ىلع

 ىلاخ ةقطنملا ىلا تا مل» يلب ام وه ةدحتملا حمالل 1

 ١ .رانلا قالطا فقو ضرفل ع ورشمب تنئج دقل .نيديلا :
 نيبقارفلا عم ليصفتلاب عورشملا تشقانو م

 : دودرلا نع لدصافت ةبا طعب مل هنكل ..«نييناردالاو :

 راواطج ا
 ١ قفاود ال قارعلا نا حضاولا نم ناك .دادغب يف

 ١ تالقانلا برح فقو ةقدرط ىلع  ينرجح مالس يا ىلع
 .لحلا دوني ةبقب قيبظت نع الوزعم نوكي -

 نينثالا موي نيلوؤسملا دحا لاق ,ةدحتملا ممالا يف
 10سساج صوب بج د جبجيدو دو د 3 ججسمو صمم و روما هت دج ج00 جس يع دج يصب ووو ص وو

 هعح خل 3 فدع ادعي

 ١941 لوليأ 5١ - 558 ردعلا  ةيبرعلا ةعيلطلا- "5

 ءانتثا اهتحهل نم تففخ دق نارا نا يضاملا

 تمدختسا اهنا ليلدي .رالبوك يد عم تابضوكقملا

 .ًامّرحم لبق نم ناك يذلا .رانلا قالطا فقو» رييعت

 .ةيرخسلاب قارعلا ْق ليباقت تاريسفتلا هذه لق

 نويناريالا رعشي امدنع» راتخم حالص ديسلا لوقي
 نكل .ةلدتعم تاحارتقا ينبت يف نوؤدبي .قزاملاب
 نع نولختي نوديري ام ىلا نولصوتي امدنع
 .«فرطتلا ىلا نودوعيو لادتعالا

 ىلع .نييبرغلا نيبقارملا ضعب رظن ةهجو نم
 ىلع ةيوجلا مهتاراغ يف اورمتسي نا نييقارعلا
 ١ ىلا ةفاضالاب ةيضرالا فادهالاو ةينارنالا نفسلا

 | رظح مهؤافلح ضرفي نا لجا نم طغضلا ةلصاوم
 ايلين تيوب :ناوبال ةحفسإلا جيب

 ؛١ مقر ةرودلا
 وكسيل زلراشت : ملقب

 يا تاسلخلا نع بيغي نل هنا دكؤملا نم
 ةلثمملا ةيلودلا ةعومجملا لفغشي عارص قا عوضوم

 ءاسؤرو لود ءاسؤر حهتبم نم ادقو ا١هؤ ب

 ةطقن ١45 ىلع يوتحب لمعلا جمانريف .تاموكح !

 نا نكمي ام ماما بابلا حتف ىلا ةفاضالاب . نآلاىتح

 ينلا ةرودلا داقعنا ءانثا عيضاوم نم دحجتسد

 .ناحل " اهيبلع تركو ةيقرشلا ايناملا اهيسآرت

 حرطتس يذلا ةردانلا عيضاوملا ضعب كانه

 ةّرملل حرطتس ىرخاو .نيعبرالاو ةيناثلا ةرملل

 .ندرشعلا وا ةرشع ةسماخلا وا ةرشاعلا

 ّْ ًايمازلا الص ةنمومعلا ةيعمجلا ضرفت ةداع

 . ذفند ام ًاردان هنكل ًامئاد

 نم ليلقلا نكل ةريثك ةيناسنالا لكاشملا ةمئاق
 :لدلقلا اذه نم  عيمجلا مامتها بطقتس اهي

 لوح يلود رمتؤمل دادعالاو .جيلخلا يف عضولا

 ةحفاكمل ةنجل لكشت  ةرم لوألو .طسوالا قرشلا
 !ايبيل اهسأرتت باهرالا

 :ثلاثلا ملاعلا لاوحا

 ليمارب ببسي ةيلورتب ةمدص نم برعلا يناعي
 ١ لود هيف فشتكت يذلا تقولا يف .ةعابملا ريغ طفنلا
 قيرط ىلع ةصاخلا ةيكلملا رحس زايحنالا مدع

 ١ يداعملا» ميدقلا اهباطخ نم ريدك ءرج نايسن

 .:ةيلايربمالل
 نيب ام ةددرتم اهنكل ءارتلا نع ثتحبتف نيصلا اما

 دنهلا هيف ىنمتت يذلا تقولا يف ,نطنشاوو ويكوط
 .ةيميلقا ةيسايس ةوقك اهعقوم ٌريزعت ءيش لك لبقو
 | قيرط ىلع اهتايح ةينيتاللا اكريما شيعت امنيب

  ةدحتملا ممالا ىف ةيمومعلا ةيعمجلا تحتتفا

 ١ 8/19 خيراتب نيعبرالاو ةيناثلا اهترود

7 

١ 
1 
2 
ٍ 

 وس وو حلا قا

 1 ا

 1 اا

 1 د ع وع هيدسو#

 والا تدوس وي 4م

1 

 ام يصمت كنا شتت تت صصص م

 .ةدحتملا حمالا تامظتحم

 ةيلودلا ةمظنملا لمع جمارب يف ةيدج ةرغث ثادحإب

 .هحهنم ِق «لادتعالا»و م

 .«ةيطارقميدلا»

 تلخت دقف .ىضم تقو يا نم رقفالا ايقيرفا اما
 ممالا قيرط نع اهيتأت ةدعاسم يف لما يا نع
 .ةدحتملا

 نييمظعلا نيتوقلا نا وه قيس ام لك نم مهالا
 ىلع لدا الو .يضاملا نم ةدذح لقا تاقالع ناشبعت

 يف ةيوضعلا ةمئادلا سمخلا لودلا عامجا نم كلذ

 ىلا لصوتلا لجا نم ًارس لمعلا ىلع نمالا سلجم
 نطنشاو حلاصم نا دكؤي امم :جيلحلا برحل لح
 ىلا لصوتنت نا نود انايحا يقتلت نا نكمي وكسومو
 سلجم ةطلسل يقيقحلا زيزعتلا :ةيرهوجلا ةلأسملا

 نا ةدحتملا ممالل ماعلا ريتركسلا عيطتسي
 يف اهيلع تيوصتلا مت يتلا تارارقلا ضرعتسي

 '” فرص نا دعب هذيفنت مت امو ,ةيضاملا ةرودلا |:
 ُِق نيلماعلا عومجم نم 0 ماعلا ريتركسلا

 اذه ةدحتملا تايالولا مهاست نل ىرخا ةيحان نم
 ممالا ةنزاوم نم رالود نويلم ١١٠١ نم رثكأب ماعلا
 ددهب امم ,بولطملا نم 5٠/ لداعس ام يا .ةدحتملا

 حالصالا ةعباتم وحن ثلاثلا حملاعلا تاعلطتو

١1/7 

 لايدراغلا

 يي مللاب ضاخ ريوسمما
 كالب نايأ :ملقب

 ًاصاخ تامولعم كنب ؛ليئارسا» تأشنأ
 ةزغ عاطقو ةديرغلا ةيفعخلا ينديط تلعب

 هعون نم لوالا وهو ؛(ةسمن نويلم | )*1١
 /١951., ماع برح ذنم مهالاو

 رهشلا ذنم هيف لمعلا ادب يذلا ,ع ورشملا, ةفلكت

 نم فدهلا اَما .ينيلرتسا هينج نويلم ه , ١5 يضاملا

 دادعاو ,ةينبسابسلا ؛مهلويم» لوح عيش لك ةفرعم

 نم كلذ ىلع بترتي امو :ةلمتحملا «ءادوسلا مئاوقلا»
 ًادانتسا ةرزجلاو اصعلا ةسايسل مادختسا
 .!!!رتويبمكلا تابطعمل

 دادعإب موقي يذلا يتسفيفنيب نوريم دقتعي
 ١941 ماع يف ةيبرغلا ةفضلا لوح يونسلا ريرقتلا
 زاهجلا ةاراومب لمعيس ديدجلا زاهجلا اذه» نا
 ةّرملا هذه نوكسس هنكل .«تمبب تيشلا» ىدل دوجوملا

 نود نم ةقلطملا ةطلسلا كلتمت يتلا ةرادالا دب يف

 .«بدقر وا بيسح يا
 | ةيوست نع ؛ثيدحلا» نا يتسنيفنيب ىري كلذل

 | لالخ نم ءاوس  ةيندنطسلفلا ةيضقلل ةيسايس

 تحت يلود رمتؤم وا ندرالا عم ةرشايم تاضواقم

 34. - ] ول ىلا نيامع خافت -

000 
 مما ومما تيااوم

 ل

 يش دا فايع 0000071 7

 ل ب اع م مدع
 ا -

 د تاو ع طم

 رات 2

 و نمر د عركز تع ةويكرس نفع اهو ف وع يقل و ا ل ع ع ا ل فدو 00 دي

 سسوس دو
5 

9 

 او ووو ص عت 5ص طم 75535: نجود هدم هووممج جاو ج35 9ج جدد وب رو 9 ني ع



 | نا كا نيصلا نم ناك امف .نارهط زارط نم نئايزل ' ليوطلا اهخيراتل ًارظن ديوسلا يه ةحلسالا | يتلا ةقيقحلاب هل ةقالع ال  ةدحتملا ممالا ةياعر |
 ١ .جيلخلا برحل ةيسئلاب دايحلا تعداو كلذ تركنا ىعذا دق نيمهتملا دحا ناو ةصاخ . ماليس ةكتاصتب ١ ضرالا يف دوهيلاو برعلا نيب خرشلا وأ دج ْ

 ىف حئاضفلا ظاقيتسا ىلا رظنلابو :ةياهنلا يف .تاقفصلا ريرمت يف ًابموكح اًؤطاوت كانه نا '
 5 ةقيقحلا ىلا دنتسي يذلا راكنالا نإق ءايورواو اكريما ( اكمال/ترلالا / ةريسملا 000 يس

 ١ ,مئاقلا خرشلل جالع ميدقت عيطتست ال ةيسامولبدلا | قّدصُي نا نكمي يذلا هدحو وه 9
 ؛ لمعت يذلا تقولا يف هءاوتحا لواحت كلذل |
 ١ نم فدهلاف .يلاحلا عقاولا خيسرت ىلع انه تاطلسلا |
 | ةبقارملا ماظن ليهست وه ديدجلا تامولعملا كنب |
 | فنعي نودربس نيذلا نيينيطسلفلل يتاذلا ريمدتلاو '
 | مهئاقب رارمتسا ةرورضب «نييليئارسالا» عنقيس امم '

 ١ حيصي كلذبو .ةينما بابسال ةيبرعلا يضارالا يف
 | لباقم ضرالا ةلداعم غرفتو ًايعرش مئاقلا عضولا '
 ١ مالسلا ةريسم دقفت يلاتلايبو .اهاونحم نم خالسلا ١

 | ةماحاا .ءاهانعم '

 ا ما
| 1١ 

 نم

 كيوزوين

 ئآ ايور وأ ىلع بشت ةحيضف ةخئار

0 

 نويبيرت دلاربهلا

 ةحلسالا تاعيبمب عمجا ملاعلا ملع امدنع
 اهموي يكريمالا رظحلا ادب :ناريال ةيكريمالا

 ناغير ةرادا ةناها نكل .ىنعم يا نم ًايلاخ ا

 ةدع ةيبوروا مصاوع يف اهاودج تتبثا ةينلعلا
 عيب لّهست ىتح وا .رظنلا ضغت اهتاموكح تناك |

 اهتجاح نم 4٠ يرتشت تناك يتلا ناريال ةحلسالا

 فشكلا لبق .ةيبرغلا ابورؤا لود نم ةيحيلستلا

 ْ عمتجي ؛جيلخلا يف رتوتلا ةدح دعاصت عم

 كنب | موي لك سمش بورغ ليق نويناريالا هللا
 2 عما وج ونعود رق: دف انا د طحت ردو ورسم 0 روم افلا 277771813177

 ظ : 1
 | مهدهع نيددجم ,ءاجبلاو حاونلاو ةالبصتلا[ 1 .ارتنوك  ناريا ةيضق نع ا 8

 ١ .ينيمخ ليبس يف توملاو لتقلاب دظده ,ةدكربمالا ةحلسالا ةحيضف فاشكنا دعب | 6 وه حيرلا
 | يتلا مّرحم رهش ءايحا سوقط نولصاوي اذكه 26 لا هيدا ام هولا دن ةينازنلا تنرحشلا 1 ,

 دحض ب : ةيرسلا ةحلسالا نحش يف نورمتسم اكريما ءافلحف | تدهش عبسلا :تاونيسلا نا عقاولا | 2: اهتيحض نقذ ىقلا فكم كادحا محب تيمفافت (| 01 كر دان فورا نع يتارنلا تيرحتكا ١ ةيضاملا عبسلا تاونسلا نا عقا
 | حتتفا كلذل .نييناريالا نم مهمظعم .لقالا ىلع جاح
 | ةلئاعلا مد رادهاب ةيلاطملاب رهشلا اذه ينيمخ

 ْ ةكم «ءادهش» مد لياقم ةبدوعبسلا ةكلاملا

 | ةدعم تناك ةكم ةرهاظت نا ىلا ريشت دهاوشلا لك

 | يف ةريخ مهيدل تناك اهوداق نيذلا ناو .ةيانعب
 ١ نكت مل ةرهاظملا كلت فده نا .عراشلا ضيرحت
 | نيذلا فدهف . تثدح يتلا ةيومدلا تامادصلا ةراثإ
 | تاعاس ةّدعل ةبعكلا ىلع ةرطيسلا ناك اهومظن
 ِ مذ ٠ .ينيمح نم ةلاسر جاخ انؤيلم. اهلالخ عمسي

 ١ رارق ةوالتو جاجحلا ةيطاخم لالم شسمخ ىلوتب

 ١ برح يف ناريا رظن ةهجو معدي ,طاقن " نم نوكم
 | يف ةسدقملا نكامألل ؛ةيمالسالا ةرادالا» يفو جيلخلا / نع نوققحملا هيف حصفُي مل يذلا تقولا يف

 .ىرخا تارارق ىلا ةفاضالاب ةنيدملاو ةكم ١ نا ةيلاطيالا فحصلا تلاق .باوجتسالا ةجيتن
 ةرطيسلل تاونس ذنم نودعي يلالملا ناك دقل 7 ًارصُم ةيروس وا نارياب ةلص ةيا ركنا دق يتيلروب
 1 .ةينعكلا ىلع ةيناربالا .ايريبجيت ىلا تيدهذ دق ماغلالا نا ىلع

 | دم يف هتبغر ًادبا فخُي مل ينيمخ نا عقاولا نم ةنحشلا كلت نوكت دق :لاوخالا لك يف
 | ًامئاد اهيمسي يتلا ةيدوعسلا ةيبرعلا ىلا همكح ! بلط نع قيقحتلا فشك دقف .رحب يف ةطقن ةحلسالا
 | نا نكمي ةفيعض ةلوداهايا ًاربتعم «دجنو زاجحلا» ' ةكرش نم يرحبو يرب مغل ينويلم ءارش يناريا
 | هيرح يف ينيمخ حجن اذا ةصاخ طوغضلل عضخت ١ ىلع نوكيس .العف ثدح دق اذه ناك اذإف .يتيلروب

 | ناكسس نيب ىضوفلا ةراثا يف وا .قارعلا دض  اهماغلا ةلازإ ةمهم يف ابيرق دعاست نا ايلاطيا
 1 .ةيدوعسلا | تناك ةدلاطنالا ةرازولا نا دركذ ةريدجلا .ةيرحبلا
 ١ ةيدوعسلا ةيرضلا وه :نارهط هعقوتت مل يذلا ماغلا تاحساك لاسرا رارق ىلع عامجالاب تقفاو دق
 ١ .ضايرلا ةموكح طاقسال هتلمح يف ىلوالا ةلحرملل | يف ةيراجتلا اهنفس ةيامحل ةيرحب عطق تسو

 ماع ننم ةيناردا تارهاظتي تحمس دق اهناو ةيصاخ ' مويب يتيلروب ودئانرف لاقتعا لش كلدو . جيلخلا '

 لركشت :كلذ نم رثكاب تحمس اهنإ لب . ١ ؟ناردال ةيروكلاو ةينيصلا ةحلسالا نع اذام . دحاو

 ' ءاوبا عيطتست ةيدوعسلا اهرقم ةيناربا ةمظنم امر قف نيصلا نا ىلا ربيراقتلا ضعب ريشت
 .صخش فلا ٠١١ نم رثكا ماعطاو اهتحاح نم /55 ب نآلا ؛ نارهط نادوزت ةيلامشلا .

 / ببسب ةحلسالا ةراجت يف ًالئاه ًاراهدزا
 | يتلا ةيناريالا  ةيقارعلا برحلا رارمتسا

 ةصاخلا اهنيناوق لهاجت ىلا لودلا نم ًاددع تعقد |
 .برحلا ةلاح يف لودل ةحلسالا عيب رظحب '

 ةحلسالا يردصم ريكا نأب ركذتلا نم َدِب الانه
 اهيلت .ايلاطياو ديوبسلاو :ليئارتسا» :ةه ناريال |

 ةيبرغلا ايناملا مث :اسنرفو ايناطيربو نانويلا '
 يف ةعلاض «ةدياحملا» اسمنلا ىتح .لقاةحردب

 ١١١ اهعيب يف نآلا راج قيقحتلاو .ةحلسالا حئاضف '

 ةيا ىلع .ايبيل قيرط نع ناريا ىلا رزواه عفادم '
 ةراجت ْق :تقفاان يتلا لودلا ددع نا لاقي ؛لاح |
 ًالثم ايلاطيا .ةلود ؟م نع لقي اال نارهط عم ةحلسالا '
 تدوز  رامضملا اذه يف ًاطروت رثكالا تسبل يهود

 نيب ام تارجفتملا نم ًانط ٠7٠" نع لقد ال امد ناربا '

 ماغلالا نييالم ىلا ةفاضالاب ١1584. و 6 ماع 1

 ةيرحبلا ةوقلا ةمهم نا ينعي امم .ةيرحبلاو ةّيربلا
 نم عنصلا ةيلاطيالا ماغلالا ةلازإ نوكتس ةيلاطيالا '
 فئاذقل ردصم مها يه ًاضيا ايلاطياو .جيلخلا هايم '

 .ملم ١50 رايع نم ةيناريالا ةيعقدملا |
 نم ةيعقدملا هاشلا دهع يف نويناريالا ىرتشا»

 نوعنصي نويلاطيالاو .نييليئارسالاو ناكريمالا |
 يىرتشيف .ةيكريمالا ةيعفدملا بسانت يتلا فئاذقلا '
 رجات هب ىلدأ ام اذه ناك .«فالآلاب اهنم نويناريالا '

 .ىلود ةحلسا |
 امدنع ةيلاطيالا ةحلسالا ةيضق ترجفنا دقل |
 ةنيفسلا ىلع ضبقلا ةيلاطيالا ةطرشلا تقلا |
 | ١910/9/17 خيراتب ١١ يناتسبلا» ةينانبللا |

 تاخيرضتلاو تاناببلا عباتت نم-:عغرلا ىلع نارهطل
 .يلالملا ماظن دض نطنشاو اهقلطت يتلا

 اهكلمت يتلا عناصملا تناك تالاحلا نم ريثك يف
 امم ةحلسالا تاقفص دقعب موقت يتلا يه تاموكحلا

 .يمسر ٌؤطاوت تالامتحا لوح تالؤاستلا راثا
 نيعوبسا لبق ايلاطيا نم تبرست حئاضفلا رخآ

 ينانبل براق ىلع ضبقلا كانه ةطرشلا تقلا امدنع
 ريبكلا يعانصلا مهنيب نم .اهوبشم ١" نم رثكاو
 ناريا ىلا حفل فلا ٠١ عببي مهتملا يتيلروب ودنانربف

 .19/5 ماع ةيروس ةطساوب

 0 ا وا

 و

 رانج م04 هم

 0س اس با تاتو كوسم 7ك م - 12مم صو سوما اب ما

 دوام او

0 
0 
 نيل

5-0 

 (يرفسعو ف2 2 0 1 وسم

 اسس

 رضع 5707 ا 77 دس م ا ا ا

 | ماعلا اذه نييناريالا جاجحلا ددع ناك :ةظحالم ١ رعشت تأدب دق نيصلا نا ودبي ٍنكل .ةحلسالا نم ( ةحلسالاب ةلمحم تناكو 583 يراب ءانيم |

 .يروثذلا سرحلا نم فلا ” ٠ مهثيب افلا 2” نم رثكا ا نتموكح يار ةعمس نأ حب ًارضؤم لجخلاب | .تاردخملاو :

 11م0 ١ ةريخذ عيبب دلبب ةقثلا نكمي ال هنأب اهل نيتقيدص ا ةراجتب اهتقالع بيسب ًاجارحا رثكالا ةلودلا نإ |

 ا" ن _ ١1 لوليا 5١ 5748 ددعلا  ةيبرعلا ةعيلطلا - 111 لم نحاجلات ماتحلات - 5



 كا

 ,ةيبرعلا اطلاق رعلا طقنلا ريزو

 بيسانألا قوم
 "م نم ليدي 3-7

 وع ووو مادو جوك مع يمو# 0323 ووحوو عوحممبوبص دوت ووك دولا يع لا 1 مج 1

 يلحلا كاهتسالا ريدصتلا نيد نراوتلا انققحو انداصتقا ٍقنخ . تالواحمو تابوعصلا انْ
 00 و و هجضسم ةههيجملا ه3 #3 حج و وجسوسمب»و جحا دا وج هطدكما وو حسم لاول لا 04 11 د واو ف موج يش دا 048 ع4

 ةئاا دام ةددطو هقيوستو | 0 ةقلعتملا تاقحل لماك

 وسو و موو غش 239 ع9 2 طا

 و وحمحوم يا نا

 هوقو هس اح موسم و سفاس يح وت وطحلا هاج جتتوج هج هما 1# دج كدت او مم دوا ما مص مع داو رج رج هلودحتمسسو»# عمو

9 1 

 4 هو دووم وحورو#» وج حجو هده 7+ ه هو هو ج هينوور بوم تعور دوحموجو قو + سحوال  حصمكو جت وصوسووحججسو حج ووعي دوما جلا 1177 اا

 رودلا ةيمها ىدم لوح نانثإ فلتخمد ال

 يىلودلا داصتقالا يف ةقاطلا هبعلت يذلا كيب

 دقو .صاخ لكشب ةيطفنلا راطقالا فو .ةماع <
 دقف تانيعبسلا فصتنم ذنم ةيمهالا هذه تدادزا

 ملخعمل يساسالاو يسيئرلا كرحملا طفنلا حبصا

 نميدهملاو ةردصملا راطقالا يف ةيمنتلاو ومنلا تايلمع
 طفنلا ةنمها عجرت الو .لودلا هذه تايداصتقا ىلع

 كلذك هل امل امئاو .ةبعصلا تالمعلل ردصم هنا ىلا
 .ةينعملا تاعمتجملا لخاد ىرخا تامادختسا نم ١

 ّباعف آرود بعلن ةيجيتارتسا ةعلس حبصا ثيحبي

 .ةيلودلا تاقالغلا ْق

 /١9/10 لوليأ 55 5157 زذعلا  ةيبرعلا ةعيلطلا_
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 ىقارعلا طخلا وهو
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 اياضقلا نم ديدعلا قارعلا ىف طفنلا عاطق ريثيو

 ,نماثلا اهماع برحلا لوخد عم ةصاخ تالؤاستلاو

 رارمتسا مغر يقارعلا داصتقالا دومص خ وسر عمو

 يعفيبطلا نم ناك هلك كلذ ءازاو .ينارسالا ناودعلا

 طفنلا ريزو ءعاقلل :ةببيرعلا ةعبلطظلا» ىكسد نا

 حرطتل يبلجلا ميحرلا دبع ماضع ديسلا .يقارعلا
 يف ناهذالا يف رودت يتلا تالؤاستلاو اياضقلا هيلع
 ةنوألا هذه

 تاروطتلا رخآب ريزولا ديسلا عم.ءاقللا ًآدبن ا#
 ربع ديدجلا بيبائالا طخ حاتتفا وهو ةيفارعلا ةيطفنلا

 هتاربثآبو ءغورشملا اذه لتقوم ايف ةيكرتلا ىضارالا

 ؛يبرعلا نطولاو جيلخلا ةقطنم يف عاضوالا لمجم ىلع
 ثدحتن نا دوا .ع وضوملا اذه نع ثيدحلا لبق

 لقن تاكيبش ةموظنم ىف تتدح ىتلا تاروطتلا
 نفف .جراخلا ىلا يقارعلا حاخلا طفنلا بيبانا
 ناودعلا ءدب دعب .طقنلا ربدصت نا فورهملا

 كلذلو .يبرعلا جيلخلا ربع ًايلك فقوت يسرافلا
 بيبانالا طح ىلع ةيريدصتلا ذفانملا ترصتقا
 ماظنلا ذختا نا دعب ةصاخ .يكرتلا يقارعلا

 نم يقارعلا طفنلا رورم عنمب هرارق يروسلا
 رمد ناك يدلا بيدانالا طخ قلغا يلاتلابو :هيضارا

 وه يكرتلا طخلا لظ كلذيو .ناتبلو ةيروس ربغ
 .ًايموي ليمرب فلا 56٠ غلبت ةقاطبو ديحولا ذفنملا
 ريدصتلا ذفانم يف ًايجيردت انعسوت كلذ دعب مث
 :يناثلا غ ورشملا زاجنا رارق ءاج انه نمو :ىرخالا

 ةقاظلا عقريل ؛يكرتلا يب

 36 - | فلولا ندرقرلا“ مل كلزا -



 ايموي ليمري نويلم فصنو نويلم ىلا ةيريدصتلا
 انلمكتسا خيراتلا كلذ لبقو .هسسفن تقولا فو

 ربع رمد يذلا بيباثالا طخ نم ىلوالا ةلحرملا

 فلا 5٠٠ ةفايضا نم اندكم امم . ةندوشتسلا ىضارالا

 .ًايموي ليمرب

 نمض  لاؤسلا عوضوم  ظخلا اذه يتأبو
 ةكيبشل نيلماشلا نييقارعلا روصتلاو روظنملا
 لودلا ردع قارعلا نم ماخلا طفنلا لقت بيبانا
 ةديدجلا قارعلا ةيجيتارتسا نمضو .ةرواجملا
 نامض ةبغب ريدصتلا ذفانم ددغت ىلا ةفداهلاو

 لظ تحتو ةسسانملا تاقوالا ْق ماحلا طفغنلا لوصو

 ع ورشملا اذه عفر دقف هيلع ءانبو .فورظلا ةفاك

 ليمرب ينويلم نم رثكا ىلا ةيريدصتلا قارعلا ةقاط
 يف هلمع رشابو عورشملا لمكتسا نا دعب كلذو ايموي
 سيئر ايمسر هحتنفاو ,يضاملا (ويلوي) زومت 230
 يضاملا (سطسغا) با رهش لالخ ايكرت ءارزو
 لامكاب ةيقارعلا ةيجيتارتسالا لمكتست نا رظتنيو
 .ةيدوعسلا ردع ىقارعلا طخلا نم ةيناثلا ةلحرملا

 جيلخلا يف عضولا ىلع هتاريثأتي قلعتي اميف اما
 يىلاتلابو ,يساساو حهم لماع طفنلا لقن ع وضوم ناف

 ةحالملا ةبرح ىلع رّتؤوت نا ةلؤد ةيا قح نم سيلف

 ىلع ةلطملا لودلا عيمج ىح نفق .ىرخا ةلود ةيال
 اهنمو ةيرح لكب جيلخلا اذه مادختسا جيلحلا

 ةيقارعلا ةيجيتارتسالا نمضف هيلعو .قارعلا

 ٠١١ ةيشطو طقنلا يف ةلماعلا تاقلحلا لك
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 جيلخلا ىف ريدصتلا ذفانم مادختسا ىلا تةدوعلا

 الف كلذلو .هل ةمئالملا فورظلا حاتت نا دعب يبرعلا
 ذقانملا ,نم يال ليدب يقارعلا طخلا ربتعي

 .ىرخالا ةيريدصتلا

 ىرخالا لاضتالا تاونق ضعب ىلع كلذ رؤي الا 8#

 ؟لاثملا |ننست ىلع ؛ستوسلا ةانقك» هقطنملاب

 ةانقبي هل ةقالع ال طخلا اذه نا دقنعا

 ىلا طفتلا ردصت و لقثد قىارعلا نال :سيوسسلا

 ظفنلا ذخآت ةيديلقن قاوسا كانهف .ةفقلتخم قاوسا

 ةانق ىلع ريثآت ال هيلعو طسونملاو رمحالا رحبلا نم
 .شب وتسلا

 ةدحنتا سلا تارادتعإلا
 طفلا لقنل عورشم لوك ثيارحتلا ةرثف دنع ريكأ' ا

 ؟عورشملا اذه.يف مت اذامف .ةيندرالا ىضارالا ربع

 امو . عورشملا اذه لوح ةرتف ذنم ءيش متي مل -

 ىلا تدا يتلا تارابتعالا نال كلذو :فرلا ىلغ لاَر

 مل هيلعو ,ةمئاق - لازت الو تناك هيف ريسلا فاقيا
 هحوت يا دجوب الو :تاءارجا ةئا ةرتف ذنم ذختت

 رضاحلا تقولا ىف تاءارجألا هذه لامكتسا وحن

 وا ىتدرالا فرطلاب ةقلعتم تارايتعالا هذه لق ا

 ؟ةفماع ةينمالا عاضوالاب ما ؛يقارعلا

 اذه لوح ةرظنلا ف تافالخ ةبا كانه دجوت ال

 قارعلا ةردق ديزت

 ةرظنلا نكلو .ندرالاو قارعلا نيب عورشملا
 طفنلا لقنل بؤينا ءاشنا نود لوحت ةيجيتارتسالا
 ٍْق مهب ذفنم يف ةيندرالا يضارالا ريغ يقارعلا ماخلا

 نايكلا نم برقلاب ًايفارغج عقت يتلا ,ةبقعلا
 يف ذخؤت ةديدع تارابتعا كانهف يلاتلابو ينويهصلا
 لئادبلا نمض عوضوملا اذه ىلا رظني امك .رابتعالا
 ريشت اهلمجم يف تناكو .ظفنلا لقنل ةحاتملا ىرخالا

 تقولاأ يف هلامكتسا بجوتسد ام دوحو خدع ىلا

 .رضاحلا

 ظقتلا لكك بيبأتا طوطخ يف عسيتلا اذه دعب اه
 ىلا لصت ال اهنكلو ؛ةيريدصتلا

 دقتعا ام ىلع ١5/٠١ ماع لبق هيلع تناك ىذلا ىوتسملا

 لقن بوونا نم ةيناثلا ةلحرملا لمكتست نا دعب

 نحف ةيدوعبسلا يضارالا ربع ىقارعلا ماحلا طفنلا

 ةقاط ىلا انلضو 2 ماع يفف . .ةقاطلا دذش ىلا

 فوس هذهو .ليمرب نييالم ةثالث نع تداز ىوصق
 نم ةيناثلا ةلحرملا لامكا دعب قيقحتلا ةنكمم نوكت
 .ةيدوعسلا ريغ رمي يذلا بوننالا

 ةموحسلا فقوم لوح قيفحلا لل اكتلقتح اذه 18
 ةاراعم ىف كلذو + كيورألا ةيظس كارازق قم ةيقارغلا
 مازتلالا ىلع قارعلا هقفاوم حدغ بايسا ةفرعمل

 ؟ةريخالا تارارقلاب

 لالخ ذختا ىذلا فقوملا ىلا دوعب ببسلا -

 ةقياسلا تاونسلا ُِق يرازولا سلجملا تاعامتجا

 فقس عضوب رارق ذختا امدنع :؛ 7 راذا نم ًاءدب

 كلذ ذنمو .ءاضعالل ةصح ديدحتو .جاتنالل

 امك .هل تيطعا يتلا ةصحلا قارعلا ضفر .خيراتلا
 ةطيترم تناك ةصحلا كلت ناب عيمجلل ًاحضاو .ناك
 ةيريدصت تاقاط نم قارعلل ًاحاتم ناك امب كاذنا
 نكت مل ذا .ًاثيش ينعي ال ىلعا مقر عضو ناك هيلعو
 ى وس انيدل نكي ملف .طفنلا ريدصتل ةيناكما قارعلل
 فلا 5٠ ةقاطبو ةيكرتلا ىضارالا ربع دحاو ذفنم
 هذه نا عامتجا لك يف تيثي ناك كلذلو .ًايموي ليمرب
 تسل اهنا امك ,ةدقطتملا وا ةلداعلا ةصحلا تسيل
 رظنلا ةداعاب انبلاط امدنعو .رابتعا يا ىلع ةدمتعم
 فقاوملل ةجيتن روطتت رومالا تاأدب ةصحلا هذه ىف
 امدنعف كلذلو ء.ءاضعالا لودلا ضعي اهتذختا يتلا
 رارقلا انذختا :؛:قارعلل ةلداع ةصح ددحتت مل

 مث نمو .هنيح يف ررقي امب مازتلالا مدعب يضاقلا
 قلعتي اميف .قارعلا هذختا يذلا رارقلا كلذ بقعا
 ام نارياو قارعلا نيب ام ف صصحلا ديدحت بولساب
 .امهندي ةمئاق برح كانه تماد

 ؟ةلداعلا ةصحلاب مكتدايس ىنعت اذام

 سيئرلا ديسلا اهنلعا امك ةلداعلا ةصحلا
 ساسا ىلع تناك ١187 (وبلوب) زومت ١5 يف دئاقلا

 نكلو .نارياو قارعلل ةيؤاستم ةصخ صيصخت

 ضفر يلاتلابو :كلذ ىلع قفاوت مل ىرخألا لودلا
 قارعلا نا ريغ .ةيقافتالا يف افرط نوكي نا قارعلا
 هطوفن راعسا ددتحف .راعسالا ةنقافتاب مزتلا

 الا ؛كيبوالا رارق عم ىشامتي امي اهعاونا فلتخمب
 .ةلداع اهردتعي تال دعمب طفنلا جاتناب رمتسا هنا

 ةصضح عضو ةيفيك نع ثيدحلا ىلا انلقني اذه ا

 ا ةيسانصتقاا عئارابتعا كافه خل فورحلا نمش ءاج ةلوبل
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 ؟هصحخلا دكالظ قيل د دنغ

 ىلع كيبوالا ةمظنم لخاد قفتي مل نآلا ىتح
 ةصح ديدحتل دمتعت نا بجي ىثلا ريياعملا ةيهام
 نم يا ةيفيكو رادقم الو .ءاضعالا لودلا نم يا

 تناك ينلا ماقرالا تدمتعا امنئاو .ريياعملا هذه

 يف رمتست نا ةمظنملا يف ضرخفي نكلؤ . ًاقباس ةددحم
 .اهنم لك ريثأتو .ريياعملا ديدحتب ةصاخلا تاساردلا
 ,ددصلا اذه ىف ءاضعالا لودلا نيني فالخ كانهف
 نمو .ةئاملاب ةئام يطفنلا يطايتحالل يطعي نم ةمثف
 ةحاسملا تارادتعال يطعي نمو ةتاملاب ارفص هبطعي

 ًائيش اهيطعي ال نم كانهو .ةعفترم ريياعم سوفنلاو
 ةيغب شقاني نا يغبني عوضوملا اذهو .قالطالا ىلع
 .ريباعملا هذه لوح لماش قافتا ىلا لوصولا

 خاوسالا لع ظافحلاو رداعملا
 لخاد جاتنالا ةصح ديدحت ريياغف ىه ام نكلو 8#

 ؟قارعلا

 .نيئيش كانه نا حضوا .ًايلاح قارعلل ةينلاب
 .رابعم كانهف ةمئاق برحلا تمادام هنا امهلوا
 سسا ىلا ةمظنملا لصوتتو .برحلا فقوتت امدنعو
 مردلي فوسف ءاضعالا لودلا اهلمقت ةلداع ريباعمو

 .اهب قارعلا

 ىتح قاوسالا ىلع ظاقحلا ةرورض ضعبلا ئري ا#
 ؟هكيأر وه امق .راعسالا باسح ىلع كلذ متولو

 رثكا نم قارعلا نا يعرشلا هجولاب تدئث دقل -

 يف حجن دقف يىلاتلابو .راعسالاب امازتلا لؤدلا

 اهتررق يتلا ةيمسرلا راعسالاب هطوفن قيوست
 .ىشدا دجك كينوالا

 قوسلا يف تامظنملا ددعت لوح ريخا لّواست كانه ا#
 ةردصملا راطقالل ةيقيرفالا ةمظنللا اهرخآ ناكو ؛ةيلوذلا

 .ةمظنملا تيتفت ىلا كلذ يدؤي نا ىتْحُي الا .طقنلل
 يف مكحتلاو ريغستلا ىلع ةردقلا نادقف يلاتلابو
 ؟داونسألا

 نم ةعومجم ةبا عئنمن د نا عيطتسن ال نحن -

 .اهل نوكت اميرلف 'ةمظنم ةيا ليكشت نم لودلا
 هاجت تاذلابو  عيمجلا حضوا دقلو .اهفادها
 فادها نيب ضراعت ال هنا ةيقيرفالا ةمظنملا ليكشت

 9 كدباوالل ةيبسنلاب امأ .ةمظنملا فاذهاو كياؤالا

 "ل راعسالاو جاتنالا عوضومف ةيبرعلا ةمظنملا

 عوضوم .زيكرتيو : شقاني امناو كيباوالا يف شقاني
 ةيداصتقالا عيراشملاو ,كرتشملا يبرعلا لمعلا
 سسسأتو تامولعملا لدامت وا .ةكرتشملا ةيبرعلا

 عوضوم اماو .ةيسدنهو ةيرامثتساو ةيمدخ تاكرش
 لخدب هنأال هشقانت كيباوالاف راعسالاو جاتنالا

 ةيقيرفالا ةمظنملا اما .كيبوالا ةمظنم لامعا نمض
 تاحيرصت ىلع انعلطاو . ارخؤم ت تتدحتسا دقف

 عم اقالطا ضراعتن دجوي ال هنأ دكؤت عارزولا ةباسلل

 ةلتك نولكشب ال ءالؤهف انه نمو .كنسوالا فادها

 ْف ءاضعالا ةيبرعلا راطقالا كلذكو :ةمظنملا لخاد
 ,كيبوالا يف ءاضعا هسفن تقولا ىف مهو ,كيباوالا
 هذه لثم دوجو ةيمها ىدم ريدقت كرتن انناف هيلعو
 دقف .اهل ءامتنالا ن ولضفي نيذلا ءاضعالل تامظنملا

 .ةيميلقالا مهحلاصم مهل نوكت
 لخاد تاسايسلا غعنض لمجم ىلع كلذ رثؤي الا 8#

 ١9619 لوليأ 5١ 7 ؟/ ددعلا  ةيبزعلا ةعيلطلا

 ةلداعلا انتسج 3غ دكؤن يقارعلا طقتلا رْيَرَو

 ؟كيبوالا

 امهنيب سيل ًالثم كيباوالاو كيبوالا ءال -
 ًاعامتجا تدقع دقف ةيقيرفالا ةمظنملا اما :ضراعت

 الا لمأنو .تاهجوت ةيا زربت ملو .نآلا ىتح ادحاو
 .ددصلا اذه ف رثؤن

 يىلحملا كالهتسالا نيب ةقالغلا ىلا لقتتت ا#

 نيب ضراعت كانه لهف .قارعلا يف ىجراخلا ريدصتلاو
 ىلع يجراخلا بلطلا ةيبلتو ةيلحملا تاجايتحالا عابشا
 ؟يقارعلا طقنلا

 ءاضرا فدهتست انفرط نم ةعوضوملا ةطخلا
 ريدصتلا تابلطتم هجاتحت ام لك ريفوت يا .نيفرطلا
 املو :يرخا ةهج نع لحخلا :بلطلا جايشاورةهج نم
 تقولا فو :رد دصتلا تابلطتم لماك ريفوت ىلغ ةردقلا

 الق انه نمو ةيلحملا قوسلا تابلطتم لك هسفن
 ةفاك نا كلذ ىلع يلدلدو ؛نيفدهلا نيب انيدل ضراعت

 تاجتنملا لماك نم ةرفوتم ةيلخم لا قوسلا تاجانتحا
 . جراخلا ىلا هنم ضيفي ام ريدصت عم ,ةيطفنلا

 هاجت ةرازولا هاجتا نع اليلق ثدحتت نا دوا

 تالدعم عافترا ظحالي نا «ةقاطلا كالهتسا ديشرت»

 هاحت ةرازولا ةيسايس ىش امف اح ًاعافثرا كاللهتسالا

 ؟ةلكشملا هذش

 ,ديازتب قارعلا يف ةقاطلا كالهتسا نأل فسأن -
 ديشرت عوضوم ةيمها ىدمب روعشلا نا دقتعاو
 ضعب ف هظحالن امم ةيمها لقا نوكي امير ,ةقاطلا
 كانهو .لاثملا ليبس ىلع رصمك .ىرخالا نادلبلا
 ديشرت اهفده طفنلا ةرازوب ةطبترم ايلع ةنجل
 يف ةديدج ةطخ انعضو دقو .ةقاطلا مادختسا

 ديشرت لجا نم نطاوملا ىلا لوصولا ةلواحم
 ,ةيلزنملا هتاكالهتسا يف ةقاطلا مادختسا
 كانه هسفن تقولا فو .ةيصخشلا هتالامعتساو
 ةكلهتسملا ةيعانصلا تاهجلا ىلا لوخدلل تالواحم

 ديسترت ع وضومل ريكا رابتعاو ةيمها ءاطعا فدهب
 .ةفاطلا مادختسا

 الو رطقلا لخاد رفاوتم طقنلا نا حيحص

 ال ام نا وه انلاح حاتملا ليدبلا نكلو ء:ةدروتسن

 لالخ نم ةدعص ةلمع ىلا هليوحت نكمي كلهتسي

 هرضنلا ىلا ةرمريغا ابصخش انا امومغ ايبروصتتلا

 ةلودلا اهذختتس يتلا تاءارحالا للك نم ايجنريت

 .ةرازولاو
 ىلا اهلسس يفق وا تذختا ةنيعم تاءارجا كانه له 8

 ةيعوت لحا نم ةديدع تاءارحا تذختا لعفلاب

 كلذ ىلع ترصتقا اهنكلو .تاهجلاو ةرهجالا ثخو

 تايدم ىلع تقيط ةيلعف تاءارجا ذختت ملف ؛دحلا

 .كالهتسالا تالدعم ديدحت لجا نم ةعساو
 ديشرت تاءارجا نع ثيدخلا دتع ظحالي ا#

 ةقاطلا ىلع بصني زيكرتلا نا .ةقاطلا مادختسا
 نع لفاغتلا .ةتيو .لقالا ةبسنلا لكشت ىهو .ةيلزنملا
 وه امف مهالا ىهو ةيعانصلا ةقاطلا كالهتسا تالدعم
 ؟ةيضقلا هذه نم قارعلا فقوم

 هاحتالا نا دقتعاو :نيهاجتا كانه نإ تركذ

 هنال :عناصملا يف ةقاطلا مادختسا ديشرتل وه ربكالا
 ةدعوب دسددحت بحي اذهو .ربكإلا ةيسنلا لكشي

 كلذ ىلا ةفاضا ؛ةلمعتسملا هندمكو حدختسملا دوقولا

 كالهتسا ةزهجا ءادا ةءافك ناسحت ىلع لمعلا بجي

 ةيمهالاب ىظحي ال عوضوملا اذه لازي ام ذإ .دوقولا
 مامتهالا مدغ لالخ نم .عناصملا ضعب يف ةيفاكلا
 ىلعو .دوقولا ةزهجا ثيدحت مدع ؤا :ةنايصلاب
 يعانصلا دوقولا كالهتسا تالدعم نا نم مغرلا

 ريثكلا رفون ال انناف .يلزنملا كالهتسالا نم ريثكب ىلعا
 نا مهملا .دعاسب هنا الا ,ىلّزنملا كالهتسالا لالخ نم
 .بولطملا اذهو :عنصملا يف كلذ قبطي

 ةددنخملا كدسالا

 يجولونكتلا نقلا ىلا ما دارفالا ىلا كلذ دوعي له ا
 ؟ةعانصلا يف مدختسملا

 نا بجي يلاتلايو صخش وه يجولونكتلا نفلا
 هئوك لالخ نمو ًانطاوم هنوك لالخ نم هيلا لخدت
 يتلا تايناكمالا هل رفوت نا بجينو .ًايجولونكت ًاينف

 ةفاطلا تاما دختسا نم دحي نا ينفك هل حبتت

 لالحالا ةلاسم ىلا عجرت له ...هدضصقا ام 8

 غَمالماغتلاب ةصاخ تايسآل ما ,ةنايضلا قل َديَدِحَتَلاَو
 ؟هلآلا

 نحنو .ةعمتجم بابسالا هذه لك نا يبآر ف ا*
 اذه ىلع زكرن نا ىلا يبرعلا نطولا لخاد ةجاح يف
 نم تنكمت ىربكلا ةيعانصلا لودلاف .عوضوملا
 اهنوكل كلذو ,ةريبك بسنب ةقاطلا كالهتسا دسشرت

 اهليغشتو اهمادختسا بولنسا ىلاو ةلآلا ىلا تهحوت

 يبرعلا نطولا يف اما .اهتيدحتو اهتنايص بولساو
 .اريبك ًاريوطت كلذ روطن نا ىلع نيرداق ريغ لازن الف

 تايشارؤلا نوع نو ةنإفشتسالا نيكمت له ا
 ؟لاجملا اذه يف ةقياسلا تاريخلاو

 اذه لوح ثاحبالاو تاساردلا نم ريثكلا كانه -
 دقاعملا وا تالاكولا اهي تماق ءاوس عوضوملاا
 ةعنصملا تاكرشلا ضعب ىتح وا .ةصصختملا
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 يبرعلا نظولا يف ةرظنلا نا دقتعا يننكلو .داوملل
 ال ريثكلاف يلاتلاب و ؛,طفتلل جتنم هنا ىرت تلاز ام

 .هقحتسي يذلا مامتهالا عوضوملا كلذ نوربعن

 ديشرت ةيكاومي متهت ال ؛ةحيحص ريغ ةرظن دوسنف
 غلابم رفون نا انكمال اهي ينتعا ول يتلا :كالهنسالا
 .اهلك ةيبرعلا راطقالا نمال ةلئاط

 رطقلا تاسايس نع ثيدحلا ىلا ينلقني اذه ا
 ةيلمعلا لحارم ةفاك يف ؛طقنلا غاطق هاجت ىقارعلا

 ؛(خلا ...ريركت ؛قيوست) ةيطفنلا
 يه قارعلا طفنلاب ةقلعتملا تاقلحلا لماك -

 دحاوت كانف دحو ام اذاو .ةناملان ةئام ةينطو تاقلح

 ذيفنتل نيلواقم نع ةرابع هنوك ىدعتي الف يبنجا
 لكو .ىندالا دحلابو ةتيعم عيراشم وا لامعا
 نم) ةرشابم ةينطولا ةزهجالا اهب موقت اننايلمع
 دجاوت الف (قيوستلا ىلا رفحلاو فاشكتنسالا

 غيصلا نم ةغيص ةباب قارعلا يف ةيبنجالا تاكرشلل
 وا .ةكراشم دوقع وا .ناينما دوقع انيدل تسلف)
 دجاوتلا نإف ةيفصتلا لاجم يف اما .ةمدخ دوقع
 بلطنو ةافصم ءاشنا ررقن امدنع ثدحي ىبنجالا
 مهتاءاطع نومدقف ؛ةافصملا هذه ذدغتنل ننلواقم

 ؟ةيقارع تاكرش هب موقت بيقتتلاو ثحبلا ئذا ا#
 .عيطلاب
 ىلع دامتعالا ليلقتل قارعلا لخاد هاجتا كانه له ا#

 ىلع لمعلا عم .ةقاطلا رداضم نم ردصمك طفنلا
 ؟ىرخالا ةقاطلا رداصم مادختسا يق عسوتلا

 يبرعلا جيلخلا ربع اثريدصصت ذفاتم نع ليدب ال

 - ]ن1 نخل اننا“ نتن انات ع9

 لئادب وحن هجوتلل تالواحم نآلا ةمث ,معن -
 ةقاطلا مادختسا عوضوم ةصاخ .طفنلا

 عيراشمو دوديسلا تاكيش لامكتساو .ةيثامورهكلا

 مادختسا انل حيتت هذهف اهب ةطبترملا ءايرهكلا

 ةدودحم ىقيت اهنكلو :ةدعاصتم بسنب ةقاطلا

 لالخ ٠١/ ىلا لصت نا لمانو ءيشلا ضعب
 كانه كلذ ىلا ةفاضالابو .ةمداقلا تاونسلا

 ةقفاطلا مادختسال -ادج ةدؤدحم اهنكلو  تالواحم

 نكلو .ةيسيئرلا رداصملا مها يه هذه .ةيسمشلا

 .يسيئرلا ردضملا وه طفنلا ىقبي

 ؛لاثملا ليبس ىلع .ةيرذلا ةقاطلا 8
 اذه ىف تامادختسا يا ًايلاح انيدل سيل -

 : .لاجملا
 لعافملا ءاشنا ةداعا عوضوم يف ةين كاته تسيلا ا

 ؟يقارعلا يوونلا
 .طفنلا ةرازود قلعتب ال عوضوملا اذه-

 يف طقتلا عاطق ىلع ءاهرارمتساو برحلا ريثآت امو 8#

 ؟ىقازعلا داصتقالا
 نم انكمت .ثيدحلا ةيادب ف تحضوا امك -

 .ىلوالا عبسلا تاونسلا لالخ تاقاثتخالا زواجت
 ةقاطلاب قلعتي ام وه يسيئرلا قانتخالا ناكو

 ًايجيردت ريدصتلا انروطو :ىهتنا دقو :ةنريدصتلا
 با © <

 .ًايموي ليمري ينويلم نم رثكا ىلا ليمرب فلا 50٠ نم
 ةنردركتلاو .ةرفاوتم ةيجاتنالا تاقاطلا نا امك

 ايكرت ردع ةيريدصتلا ةفاضالا تناك انه نمو ًاضنا
 .ةيدوعسلاو

 ؟قارعلل ةيديلقتلا ةيريدصتلا قاوسالا يه ان ا#
 نود ةيلودلا قوسلا لخاد لماعتب قارعلا -

 ينويهصلا نايكلاك عونمم وه ام ادع .ءانثتسا
 اقرش يقارعلا طفنلا لصي كلذبو ءايقيرفا بونجو
 .يسيئر دروتسم كانه سيلف .ًابونجو الامش .ًابرغو
 قاوسا ىلا انلخدو :نددر وتسملا تارشع كانه لب

 ذكآت ةنيعم ةهج دجوت الو :ةلود نيسمح نم رثكا
 ام ًايلاغ اننا امك :يقارعلا طقنلا نم ةيلاع ةبسن
 .طفنلل نيثاهنلا نيكلهتسملا ىلا هجوتن

 راطا يف يقارعلا طفتلا عاطق مهاسي فيك نكلو اه
 ة؟ةيويعللا ىدرغلا لدفلاوك قيسيوام

 ًامازتلا لودلا رثكا نم قارعلا دعي -
 لك عجش دقو ,كرتشملا يبرعلا لمعلا ةيجيتارتساب

 تامظنملاو ةيبرعلا ةعماجلا اهتنبت يتلا عيراشملا

 كراش امك .كلذ ريغو كنياوالا ةمظنم وا اهل ةعياتلا

 هذه ترقا يتلا ةكرتشملا ةيبرعلا عيراشملا عيمج يف

 ديدعلل ًارقم ريتعب قارعلا نا امك .اهذيفنت تامظنملا
 طقنلا لاجم يف لاثملا لييس ىلعف تاكرشلا هذه: نم
 تايوايمبكلا ةكرش اهنم تاكرش ثالث كانه
 يهو .رهشا ةدع لبق جاتنالا تريشاب يتلا تافظنملاو

 تقولا يف اذه ةكوتسسنإلا ةيبرعلا عيراشملا ىدحا

 ةينرعلا عيراشملا ةيقب د ف قارعلا ةيف مهاسي يذلا

 دقنعت نحف ًادلك هاجتالا اذه معدد و لي .ةكرتشملا

 يف ةقالعلا قدمعتل ةيسيئرلا لخادملا دحا هنا

 ١ .يبرعلا داصتقالا
 روهدتلا عم :قارعلا لخاد ملقأتلاو لماعتلا مت فيك ا
 قوسلا يف ظفنلا راعسا يف يضاملا ماغلا يف ثدح يذلا
 نيططخملا مظعم اهعقوتي نكي ملو ةيلودلا
 ؟نييداصتقالاو

 يلاتلابو .ًامامت ةضورفم ةلاحلا هذه تناك دقل

 اددحم ناك قارعلا ناو ةصاخ ؛ تارايخ انيدل نكت مل
 .ىرخالا نادلبلا ضعب تناك نيح يف ةنيعم ةصحب
 .هجاتنا ةدايزب ضافخنالا اذه ضروعت ىلع ةرداق
 زفانم نال ارظن قارعلا هنم نكمتي مل يذلا رمالا وهو
 نم قارعلا ناك دقف هيلعو .ةدودحم تناك ريدصتلا

 .اهريغ نم رثكا ةررضتملا لودلا
 يتلا ومنلا عيراشم ضعب فاقيا ىلا كلذ دؤي ملا

 ؟اهّواشنا عمزملا نم ناك

 دق برحلا تاوتس لالخ قارعلا نا فورعملا نم-

 تدطعا ثيحب ةيمنتلا ططخ عيراشم يف رظنلا داعا

 ةيجدتارثسالا ميراشملل ةيقيسالاو ةنئولوالا

 قيقحتب ةطبترملا وا يبرحلا دوهجملاب ةطيترملاو
 ضعب .ذيفنت لجا انه نمو ؛يلاع يداصتقا دودرم

 .تاعاطقلا فلتخم يف عيراشللا
 بومصلا عيعدت يف ظقتلا عاطق. مهابسي فيك ا#

 ؟برحلاو
 يرقفلا دوفمعلا لكشي لورتبلا نا كش ال -

 طفنلا عاطق رارمتتسسا نإف اذهلو ءيقارعلا داصتقالل

 تاجتدنملا ريفونل يفا ردنضتلل ةيجاتنالا هططخب

 ًاريبكو ًايسايس ًامعد دعب .ًايلخاد ةلوريتلا

 يبرحلا دوهجملل

 :دادغب يف راوحلا ىرجا

 يلايجلا حاتفلا ديع

 م ةإ _ + مم1/ لوليا 51 +58 ددغلا  ةيبرغلا ةعيلظلا
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 ةريصتلا ةصقلا نتن عئاتن

 .دادغب .ةيقارعلا ةمصاعلا ق يف نلعا

 ةصقلا تاقباسم 0 نبع م ماشا لبق

 نوّؤشلا ةرئاد اهميقت يتلا ايوا

 ةلسلس نمض 20000 .ةيفاقثلا

 ناك لذقو .مادص ةيسداق تاقباسم

 : يلي | ةريصقلا ةصقلا يف اهجئاتن

 رداع وأو عاقل ىلوالا ةةئامللا -

 (ءاملا ةوغر» هتصق نع ماسلا

 ينابق دمج | ضصاقلل ةيئاّملا ةزئاحلا 2

 (باقعلاو هتصق رع

 ةنرعي ضاقلل ةثلاثلا ةزئاحملا

 «نيعلا هتصق نع ىديعسلا

 لكل ة ةيريدقت زئاوح رثع تثيلغا ديف

 : نسحم .(نزبيخلا ماا ولحلا مس : نم

 تلاصلا يمهف .«ليللا ة ةدوخإ 5

 ةحتجار ٌةراس دمحم غو مفخملاو

 ٍراثلا راحشا» كابصخ دئاع ؛(«حورلا

 ًايعم) نيسحلا| لبيع لصيف «(ابتسحا ام

 ةالصب يوايح دمحم .؛دبالا ىلاو

 فقي مهدحأ) يىدمحالا مظاك ٠ دما

 داوع ىلع اة مسا جرب قوف

 ملم عاجش .(ديعلا سأرل تايعادت»
 . (تاباححلا بئذ» قناعلا

 تبجح دقف ةياورلا لاجم يف اما
 نم ةيناثلا تناكو .ىلوالا ةزئاجملا

 اي لخنلا» يديغسلا برغي بيضن
 يؤايح دمحمل ةثلاثلاو .«ندملا ةنيدم
 .« لصتم فاوط)

 فصنملا جارسخاو ملاس يلع فيلأت
 ءاذا ُْق كذا فوسو .يسوسلا

 . برعلا نيئانفلا نم ةبخت اهراودا

 هذه يف ,مظتتيس جاطرق ناجرهن
 نم ةرتفلل سنوتب ةيرثالا ةئيدملا

 نيرشت ءريصفون رهش نم ١ ىتحو
 ةفرشملا ةنتحللا تقلت دقو .لبقملا ١ يناث

 ةيبرع راطقا ةذع ةقفاوم هلايعا ىلع

 : يهو ةيحرسم لامعأب هيف كارتشالل
 . رصم .نادوسلا .رئازجلا .فتبرغملا

 ءتيوكلا ءندرالا ءةيروس .قارعلا

 «تارامآلا .نيرحبلا .ةيدوعسلا

 ناجرهملا موقي تكيس ماع لك 0

 .برعلا نديحرسملاو

0 

 5-5 5 رف ةيلؤر

 ةيبب رفقا يلا
 لبق تردص رشنلل لاقبوت راد نع

 (ناليا» ةياورل ةيبرعلا ةمحرتلا مايا

 حيلملا نارمغ نومدا ىبرغملا بتاكلل

 . ةيسنرفلاب اهبتك يتلا
 لع ةيبرعلا ىلا ةيسترفلا نم اهلقن

 ريغ سيئب دمحم اهتمجرت عجارو داكل زيت

 ىف اهاوتع ربيغت تاترا رشنلا راد نا
 05 7-3 ىلا ةيبرعلا

 م 100 م

 - ادورج لب ةزلاح
 كاملا ايدألل

 يليشتلا يف ادورين ولباب ةسسؤم
 لمحت ةزئاج ةمانقا نع ارخؤم تتلعا

 بون ةزئاج ىلع رئاخلا ادورين مسا

 + وب

 ءابدألل اهصيصخت متيو تادآلل

 نبس قود مه نمث عتايتشلا
 نيعبرالا

 ةثالث نوكتس ةلمتكم زئاوخلا ةميق

 تاوخ نلعا دقو ؛رالود نيياللم

 ادورين ولباي ةسسؤم سيئر نيطسغوا
 ةياو رلاو رعشلا ىف ءايدالل حنمتس اهنا

 ٍليشتلا رعاش ىركذل ًاميركت حرسملاو

 ا د دع دمج #20 ماو

 هزارف رفا ليهر

 يفوت .دنومورب سولراك ءنيرصامملا
 رثإ اماغ 74 رهاني' رمع نع ارخؤم
 ليج لثمي وهو .ةيبلق ةبونب هتباصا
 ٍليزاربلا بدالا ُِق لواللا ةدايرلا
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 1 مالقالا# تفاواغ 1

 سيراب نم ردصت يتلا ةيرهشلا ةيفاقثلا :ةهضدقملا» ةلجم نم سماخ دادع

 نم ةعومجم انمضتم ردص .يملاسلا بيبحلا ىسنوتلا صاقلا اهريرخت سأريو
 .دقتلا .ةديصضقلا .ةضقلا .ركفلا : ةددعتم نيدايم ىف و ةيفاقثلا تاعوضوملا

 تايناكمابو .ريصو بأدب ةيتفلا اهتضخش سيسأت ىلا ىمست ةلجم «ةمدقملا»

 اهنزاوتو يف رعملا اهقفا ةعسو ةيفاقثلا ةداملا ديو مسا اهل ا ةعضاوتم

 اليثملا نم ليس مضخ يف

 . ثايويفاتكوال رخآلا ةثادح .برغلا ةثادح يو اففدع هئمضت امن

 ناتديصق رعشلا يو ؛ بدؤملا باهولا دبعل ثيدحلا رصعلا 5 مالسالا ةيلاكشا

 ةياور نم لصفو .فازفز دمحمل ةصفقو .اوسيب ودئانرفو نولج نب نب رهاطلل

 راوحو (ةيرضم تايموي» غندلوغ ميلو باتك نم ءزجو ٠ . يباريش ماشش (راوغالا»

 فو (فولخم ساردأل روداسا نع) ليكشتلا نملا يف تالاقمو ؛ لامك راشب عم

 ضو رع اضيا ددعلا يف اهك . . (يطايخ سيمخل ةسايسلاو امنيسلا) عب ءاسلا نفلا

 .فولخم ىسيعو زوريك فزوجو يدنجلا ماعنا اهمّدق ب ةدعل
 صخنلا يقتلي اهيف اهيف .ةئيدحلا ةفاقثلل ةلجم ىلوالا اهترابغ ر مشت امك (ةمدقملا»

 اهسجاهف ؛ةروصلا راوحلاو ةحوللا يصصقلا صنلاو :ةديصقلا يركفلا
 ,. ةددعتما هلاكشا 5 عادبالا وه لوالا

 مالفالا
 ةلجن مدقت . بايسلل ةديدج ةءارق يف ادقانو ارعاش َنيِرِشَع عم ع ءاتفتساب

 ريخالا اهددع :ثيدخلا بدالاب ىنعتو دادغي نم ايرهش ردصت ىتلا .مالقالا .
 . ةثيدحلا ةيبرعلا ةفاقثلا يف خسار خيرات اه ةلجمك ٠ نيرشعلاو ةيناثلا اهتنمس يف

 ىلع اماع نيرشعو نيئثا دعب بايسلا ةءارق ديعت ءارا ةمث ءاتفتسالا اذه يف

 فيك بايسلا بايغ ىلع اماع نيرشعو نينثا دعب» وه لاؤس لالخ نم هليحر

 زاحنالاو ةدايرلا ىوتسم ىلع همذق ام ىلا نورظنت فيكو .هتءارق ىلا نودوعت
 .يروخلا ليلخ ٠ ديعس ديمح . ىفطصضم ةزمح ةباجالا يف مهاسو ؛؟يرعشلا

 ىئارماسلا دجام . ىسيبكلا دارط . يدهم يماس .ينازيحلا رهاز ءروصئم يريخ
 رابجلا دبع . شلش ليمج دمحم ؛يرئازجلا دمحم . حلاص يندم .يبلطملا كلام
 لع .قالعلا رفغج ىلع . ىلع اضرلا دبع :يزامهط نمحرلا دبع .يرصبلا
 ةبتره ءامسالاو .«بايذ رم فسوي .ريضنلا نيساب .؛ظفاح هط نيساي . يلحلا

 . ىدحبالا ماظنلا بسح

 ىدابعلا ىزاغل صصقب ءاتفتسالا اذه ىلا ةفاضالاب انيضيا ددعلا رخزيو
 رجف) يوارفكلا ديعسو (حرتملا قوف دانر) هن هكنز نيدلا يو (لاقتربلا قاذم)

 دمحمو (ناردج) يراصنالا حالصو ( ءاسملا) مع دواد ةليهسو (ردقلا ةقاط

 تاساردو ءارعشلا نم ددعل دئاصضقف تسو . . .(ادج ةر ءمصق صصق) ةرامس

 ريخاالا ف فارتعالا) غئاصلا فسوي رعاشلا ة ةريس نم ديدج لصفو تاراوحو

 .«ةبيرلا نب كلام

 .اهتاحفص لوح ةزيمتملا مالقالا ةديدحلا اهتريسم 6 بطقتست ؛مالفالا#

 ..ةمرداتو ةجاج ة لنجم ادئار ايان انايكئاهمدقتل يد

 ةدع ىلا تمحرت رعاشلا اذه لامعأ
 هنيواوذد رهشأ نمو ةيملاع تاغل

 ىف رجح) و (ةايخلاو ةصروبلا» ةيرعشلا
 ايموي ىتككي ناك هنا امك .«قيرطلا

 ليزاربلا فحص رثكا ْق ايفاقث اقيلعت

 يد.لانروجوير» ةفيحص يهو اراشتنا

 . ليزارب

 ..ةذأ قف يف

 يقل ادخل يلد ناج طم
 دهشتس .مداقلا ناسين رهش لالخ
 يبرعلا طخلا نع ةيئف ةرهاظت ريكا دادغب

 ريدم راطعلا قيل ةنائفلا فارشا تحن
 متي ثيح ٠ .ةيليكشتلا نونفلا ةرئاد ماع

 رهشا ةوعد ةيئاكما سرادت نآلا

 ةفاضالاب بناجالاو برعلا نيطاطخلا

 .نييقارعلا نيطاطخلا ىلا
 ىرتكلا ةرهاظتلا هذه لمتشت نل

 ةفرخزلاو طخلا نم جذان ضرع ىلع
 ةماقا ًاضيا متيس لب ,بسحف ةيبرعلا

 طخلا لوصا نع تاساردو تارضاحم

 ريع ةيراضخلا هتميقو هتايلامحو يبرعلا
 ةقباسم ةماقا عم , هلبقتسمو روصعلا

 ةيطخلا تاحوللا لضفا رايتخال

 مسا زئاحلا لمحتسو :ةيفرخزلاو
 عورا دحا اهنم قثبنا ىتلا ةفوكلا ةنيدم
 . يبرعلا طخلا عاونا

 ناجرهملا اذه َك ةكراشملا تاحوللا

 برعلا نينانفلا لبق نم لسرتس ىتلاو
 لمحتتس دادغب ىلا بئاجالاو

 فيلاكت جر راخلا يف ةيف ةيقارعلا تارافسلا

 ةقفن ىلعو تايالاو باهذلا فق انحش

 لوألا خيرات ددح دوو ناجرهملا ةرادا

 رخآ مداقلا ماعلا نم يناثلا نوناك نم

 ةيطخلا لايعالا مالتسال ليعوم

 نم اخ م

 + وو نفأ ض

 ةصصخملا ريوتكا بدأ ةلشلس ُْق

 اوضاخ نيذلا نيلتاقملا تاخجاعن رشنل

 يرصملا شيجلا برحو ريوتكا برح
 تردص .يىنويهصلا نايكلا :دض

 ةريصقلا صصقلا نم ةديدج عوج

 . ةريصق ةضقإ ةريشن> ني

 ةثالث نآلا ىتح اهنم ردص ١
 باتكلل ةماعلا ةئيطا نع ردصتو دادعأ

 ةيبدالا ةحفصلا اهانبتتو رصم َّق

 .رابخالا ةديرخ



 قشمدب ةيبرعلا ةغللا عمجم ةلجم
 دش و 2 نعل الا ير ل ا كا ل اكل 0 لا الا لا ا الا ا ا ا ا ا ا

 ةيسراف ريشمت ةليسو
 اظنلا مايق كمت ةيروس

 ؟قشمد يف يفئاطلا يرصنعلا

 نع كلاؤسلا م :بيجم بيجي دق
 دبلا

 اذه نم ةيعورشم رثكا باوج الو

 ماكحالا ىلا راسا يفكت .باوجلا

 يف هوشي مو رؤزي مل ءيش يا ُش

 ددع مادعاب قشم د يق مايا ذنم ةرداصلا

 نأك «قئاثولا يروزمو نيشترملا نم
 ديسسا تعفر نأكو . ءافرش ماظنلا ت تالا

 . هيبأ تيب نم هتارايلم دصح

 عقوتي ام رخا غلب هيوشتلا نا ريغ

 ناك نمف ,ميق نم هغلبي نا ءرملا

 ةيبرعلا ةغللا ء) ةلحم نا قدضصي

 | ةلجم اهمسا ناك - ١قشمدب

 - يناثلا اهءزج رّدضت - يبرعلا يملعلا

 نع لاقمب .- نوتسلاو ناشلا دلحملا

 ُِق ةيب رعلا ةغللا يف ةيسرافلا ةغللا رثأ)

 0 ء((ص) مرا 5-0-6

 يم لاقملا بتاك نأ ا
 عمس لهف . يسراف هلعلو - ققحم يدهم
 - ؟لبق نم (ققحملا» روتكدلا اذهب دحا

 ءامسا ضعبب «ققحملا» روتكدلا أدبي

 يدع يف درو اجت تانتاتلاو روتكتبلا
 ءاممسا ةثالث ىلع جرعيو ٠ ,نييلهاسملا

 ىتلا (راسمس) ةملك ىلع مث ةيئايسوم

 نسحأب ةرساسلا (ص) عارم
 ,راجفلا رغصم اي :لاق نيج ءابم

 - ةلقن «ققحلمل أ روتكدلا لقتني مث

  اهقبس اب ةطبترم ريغو ةيميداكا ريغ
 باتك يف يزارلا متاح يبا ثيدح ىلا

 نكي مل سرفلا اذإف .رعشلا نع ةنيزلا
 . برعلاب مهتلص لبق نوزوم رعش مه
 هنازوا ذخا ىسرافلا رعشلا نا ةاولاو

 ؟ةراشالا هذه نم لاقملا بتاك هدصق

 ١ة مال لوليا 5١ 5548 ددغلا  ةيبرغلا ةغيلطلا_ 5

 و ساو اجب »و هوس هج عا

 ءارعش نعي نا كوقلا ىلا دف له
 رعش نم نوزوملا ريغ اودلق برعلا

 ؟-ةرقفلا ةياهن قف درو امك  سرفلا

 و (زبره» تملك ركذي نا دعبو
 (ةيعونو ةلقث لقني . نيتيسراملا (جات»

 سرفلا ريطاسا نأ دكؤؤيل .ىرخا

 لخدم»و تاذ تناك مهصيص اقاو

 (نيطايش» دحا اذهف .برعلا ُِق (ذدوفنو

 ناك :ثراحلا نب رضنلاو ٠ شيرف

 لوقيو .هسلجم ف «ص» ىبنلا فلخي

 عم رسبلا راك رلا سلا لسع
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 (:اًمعنأاح

 نسحا مكئدحا انأف يلا مله» : سانلل
 كولم نع مهتدحي مث .(هثشيدح ّنِم

 رايدنبساو متسرو سراف

 ركذ (؛ققحملا» روتكدلا لعتفيو
 تايلك دورو لوح ميدقلا لدجلا
 رثألا دكؤيل ؛ميركلا نارقلا يف ةيسراق
 .نيدلا ىلا ىتح هدادتماو يسرافلا

 ىلا رس : هلوق نم 0 فشتست

 يبنلا ثيداحا دصقيو) ا

 .«اهضعب لقنن ةيسراف تاملك («(ص»
 ىلع زكر ثيداحالا ىلا لقتنا اذاف

 يبنلاف يسرفلا لضف لوالا :نيرمأا

 ايرثلاب 1 ناميالا نا ول» :لوقي
 ةئفلاو .(سراف نم لاجر هلوانتل

 .نميلا نطقت تناك ىتلا ةيناريإآلا
 .«رارحألا يفبا ىعدت تناك

 , ىسرافلا نالس ماقم : يناثلا رمألا
 هيلز .ةيسرافلاب هبطاخي يبنلاف

 مهن املعت دقلو»و ةسوسي عكتلا

 . نولوقي ناملس اهنم دصقلا اهنا « . 
 ناك امو . . . ىسراقلا نالس وه ليقو»

 ناك نالس نا لجال الا مهوتلا اذه

 لوسرلا هدع ىتح لوسرلا نم ايرقم
 لها نم ناملس :الئاق هتيب لها نم
 نع ةبرهملا قدنخلا ةملكو .«تيبلا

 نيحو .ناميلس دي ىلع تلخد كددنك

 (دلئدركت دندرك :دذندركت دندرك»

 نالسو .اوؤطخاو اوباصا : ىتعملاو
 فقاوملا 7 ةيسرافلا ملكتي ناك

 , !ةصاخلا

 رهاظت نإو ءريطخ ٍرما ىلا يهتنيو
 ةفينح ابا نا وهو .اضرع هيوري هنأب

 ةالصلا َق نارقلا ةءارق» زاجا

 1 يخرسلا ركذ ام ىلع ؛:ةيسرافلاب

 اهب (ةفينح وبا يا) لدتساو .- طوسيملا
 بتكي نا ناملسل اوبتك سرفلا تا يور

 نوؤرقي اونئاكف .ةيسرافلاب ةحنافلا

 مهلا تما ىتح ةالصلا ّق كلذ

 . ةيب رعلاب

 .اهيلا ةراشالا نم دب ال روما ةمث

 ىلع يراسل نايلس ماحقا 3

 اننكلو .هل رربم "ال .يوغللا عوضوملا
 وهف بهاذملا ضعب يف هزكرم اتفرع اذا

 .نيدلا ىلا لخدملا يا .بايلا اهدنع

 اذه ببس انكردا  نامزلا ماما ىلاو
 نع ثيدحلا نا انملع لب . ماحقالا

 . ةليسو ثحبلاو لسالا ىف ناملس

 ثيدحملاو نارقلا ريخست ا

 اذاف  ىبسرافلا ناهلس ةميق سيركتل

 .ةئهارلا ةرتقلا يف كلذ ىنعي ام ائملع
 ةيفئاطلا تارسعنلا اهيف تسعقو# يِلا

 نم ديرا ام هقيقح ائيعو .ةيرصنعلاو

 ةيبرعلا ةغللا يف ةيسرافلا ةغللا رثأ
 مّلسو هلآو هيلع هللا ىلص مركالا لوسرلا دهع يل

 رملإ ةئللا لغد

 قغع يدهم روت هلا

 دي ىلع ةيسرافلا تاداكلا نم مق مالسالا لبق ةيب
 ةلصلا هذه يف ىبكالا رثألا ناك دقو ٠ سرفلاب ةلس ىلع اوناك نيذلا

 نوكمحي ءالؤه ناك , رذتملا نب ناممثلا معرخأ ناك نيذلا نييمشللا ةرذاتملل

 يفو ٠ ةفركلا بوث نم ْممرف دعي ىلع اهءقوم ناكو ٠١ ةريحلا دالب

 تالكلا نم ريثك ىَري دينلا كلذ يف اوناك نيذلا ءارمجلا تانيبأ

 !| ءالؤه نمر ٠ ىلا

 9 حد

 . ترعوب | © ل 4 4

 نذ اقا  نّسوسسسسو ورْمَو قىريخو نعاو

 َسِجرنو نيم“ يلاز مرممغاتو

 ل0 ا , اعيمح اهركذ نع
 مقشر اهدشنع ن اج ان ف

 ني نب انوتمب ىلا ذه نأ اسك ةارمعل
 لايملا قيصير 0 تافكلا ةده لاثمأ ةنيختملا ةزاغنتا ضعب انه لمش قذلا

 : دئاصعلا ىدحأ ىف لرغي

 اسمنت نسوضزرلاو ربو
 ا تحرو ا ده

 ؛انت نجد 1 يفابتحبي

 ”و'. هثفتب ءو < نآلك ه : تانك رغشلا اذه يف دررأ هنأ طحالب

 فه يعاتمف ٠و ه مريسا هاش ءرا٠ شوكتزرم و4 نه نبوحم#

 2 نافع للا يرعب عيمس قيلكاو هاوي ةيدرافلا كيتو
 0 داعش يربك

 بسس

 | ةئجمأ 11 برغلا

 لاقملا نم ىلوالا ةحفصلا

 ناسلو ةينجنأ نمو , مجقلا رئاس وأ. ىراستلا داعأ نم دنت
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 لوح لدجلا ائينغي الو . ىسرافلا نالس مييقت ضرعم يف انسل .ريخستلا اذه
 ضعب يف هيلا بسن امو .هعقوم
 6 ىغةنا زعم [نكلو .بشهاذملا

 سفن يف ضرغل ةليسو ؛ثحببلا
 . ثحبلا هفلك نمو روتكدلا

 يبا «ىوتف» ىلا ةراشالا نا
 بتاكلاف .اهيف كوكشم ىهو - ةفينح
 دق  قوثوم عجرم ىلا اهدئسي ال هسفن
 ميركلا ناركلا ةمحرت ىلا ةوعدلاب ىبشت
 نللا نم اصلخت ةيسزافلا ىلا
 ذهب .ةريتخ زوما نر ياننانو» ؛ةييؤفلا
 . ةينيد نوؤش اهنيب نوكت

 .فورعم تافغللا لخادت -

 عتضوب طبترت يتلا نادلبلا نيب ةصاخ
 - نمزلا نم ةرثف لالخ .نيعم نقلي

 يبرعلا نطولا ناعزانتي اناك نيرامعتسا
 . يمورلاو ىسرافلا امه .مالسالا لبق
 ميركلا لوسرلا هلعف ام لوا ناك دقو
 هجو نا .رماللا هل بتتسا نا دعب
 ىرسك ىلا نيتروهشملا نيشلاسربلا
 نيشيجح داذعاب اماهعبتا من . رصيقو

 كلذ لك .نيراعتسالا ىلع ءاضقلل
 2 م

 ركد «ققحملا» روتكدلا ناك اذا
 تب رست ةيسراف تايلك نم ًادودحم !ةينع
 نا هيلع ناك دقف .ةيبرعلا ةغللا ىلا
 .ةيسرافلا ىف ةيبرعلا ةغللا رثا ركذي
 نم ةيناثلا عير نأ ء«فشتكيس» ٍلئدنعو
 تايعابر نم جذامن هل مدقن . ةيب رعلا

 .يفجنلا يناصلا اهمجرت ىتلا مايخلا
 :اعم نيتغللاب اهرشنو

 - ىنيبج  ةرهز : ىلو الا ةحفصلا يف
 يف © ةلاسم هلا معنا - يحوبض - يحور
 - يبارخ لاح - ليلي : ةيناثلا ةحفصلا
 : ةثلاثلا ةحمصلا - سايق - 5857

 - ىقاس - لامح  داعيم  قافتا
 ايند  يتساجن :ةعبارلا ةحفصلا -

 ةعباسلا ةحفصلا يف - بارخ  ماقم -
 يف - رشح  مادم  ةقوشعم :ةرشع
 - هاج :نيثالشلاو ةنماثلا ةحفصلا
 . رمع ليس  رازه  فطل  يرطاخ

 نمو لاقي امك - ضيف نم ضيغ اذه
 روتكدلا ناك اذإف .ةدع تاحفص
 تاتابنلا ءامسا ىلع رصتقا «ققحملا»

 ام نإف ةنكمالاو نصاخش لاو روهزلاو
 يف لخدي ةيبرعلا نع ةيبسرافلا هتذخا
 .ةيملعلاو .ةيسفنلا ظافلالا : باب لك
 . خلا ركفلاو

 مل ءيش يأ :لوقن ىرخا ةرم
 ؟قشتم يف ماظنلا ةهوبتي

 دينا
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 برغملا يف دابع نب دمتعملا ةعماج نم ةوعدب تمظتنا

 برعلا ءارعشلا) ةعوضوم تشقان لمع قاروا اهيف تمّدق ير ودل ريو

 «تايدحتلاو ةلئسالا تانشلا

 تاءارق ةودنلا هذه تقفار دقو 2 . مساج لصيف ءرغاد لبرش ؛ نوضيب سابع ءارعشلا نم لكل

 .نيقباسلا هن ةثالثلا ءارعشلل ةق ةفاضا اهيف كراش ةيرعش
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 . ءارقلل اهمدقن دئاصق

 ٌبارحلاو بضاوقلا 'عورشم لكب نولّسني بدح لك نم ومهاه
 كب اوفدحاو ايلا اولسنا اهفاشع

 وه ما ةصينقلا ميتاوخ نم يذها يردت نكت م

 تقلا قشعلا ةلابح فاشتكاب للملا حتتفلا

 .قفالا يفاهدحو ةرخالا حبصلا ة بجوجفو تلفناف

 رعشلا رباغ يف اهليهص لهتسا كثرهم
 ةميكشلا ملحلا ةفطخ يف تخترا
 تاكرلا ديقلا ةضف نم لجناو

 وأ هل نمز نم سيل . . .رّدقملا ٌرفسلا وه اذه
 هؤادن كيلتبيو ىصعلا عجولا هب ولعب ام ريغ دالب نم

 تاعشلاو زوافملاو عبارملا نيب ام يومدلا

 :ةلالسلا نم موقيام لوأو ىضوفلا رخآ وه
 .رصاخملا رستلا كلذ

 روتوملا مدلا لعتشا املك كحارج نم جتفت تنك

 ترعتساو قافآلا يف صنقلا ماهس ترجتشاو
 حارخلا عاملا لتقلا ةزيرغ نيفحازلا يدبأب
 لدنجملا ديصلا نم يويهام داصخلا تحتفت

 كالتماو ةقاشرلا فئنع نم نولخ ءاوجلاو
 اريخالا 'رسنلا وهاه . . .رسن دعب ارسن جيرلا
 تاحسلاو مراخملا نيب رصاخم
 - ةلزلملا تاءاذئلا نم فيزئلابو ىصعلا عجولاب - , ضرالاو

 قلطلا تان م ثداعتسا

 يف متكللا قشعلا رباغ ىف اهليهصض لهتسا كترهم

 .ولعت يتلا نسمشلا ةوطخ ولعت ثنا .قديصقلا

 .ةريخالا حبصلا ةهمحعتل باكرلا حيهو اهغوذ .٠ . .رفاوللا نسم

 نم قتاخملا ليللا الو يلاعلا ىحضلا هحعو الف نمر نم سبل

 ايؤرلاب حاضنلا كهجو اباعر
 : منمتملا شرعلاو توكلملا كل
 كئامد يف دقرملا رسنلا ةلالس عيقن نم دئاصقلاو

 تاًيصعلا تاءادنلاو

 تام دم دم ل وطلا

 ًاقلط قشعلا هاولم نه ةلالسلاو

 تارتلا هب شيحتسي
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 ءيشالا نيبو ىنيب
 اهسرع ةقادصلا ميت

 تافشاكمو حطش

 وجرت ليشانش
 زان نم رصاوخو
 لاعشلا وحن رعشلا ريعو قينغا تهات

 ؟بيهللاب خفاط وطخ يا
 ؟تافاسملاب عبنلا ىخات له

 ؟ قاوطخ يف ءوضلا ربقنا له

 ةنينلا نرخ لئامح ريغ اني دقي ع
 بورغ لالظو

 ءاهبلا اذه لك سمشلل نوكيل هتلا يف قرقرت دسج
 ىفؤ رح اي يرصاخت
 تابغرلا ناطفق اي ىدساج . . .تنأو

 -انأو ءايشالا انيهجو انريغ ةلبقملا تاحابصلا لكل

 انديعاجت انوحم

 هضيس سقفيل انقشع انوعدو
 ٠ ىنع ىنمر قيضي دا يناحبس)»
 نظلا تاشعا ثتحي تلفناو ءرعشلا اطاق
 توملا ةباغ نم

 ىنتوغا رادملا ىنناخ املك

 توح فوج ف ءمىلال

 قرط يتادباكمب ترانتساو
 هأتللا لكش اه مايا

 ىمسا ىنع اوضنا

 يئانح نع خيراتلا او رداص

 ينوكرتاو
 ركبلا ميدسلا حيرابتل
 يتحار نم علطي بكوك ينوعدي اذ وه
 ةياوغلا يوغي

 . .ىلا ئمدنسلا دغلا ليمتسيو
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 ةيرعن تبل نانبرف
 بدالا ةلوقم لمعتسن

 سيركت ريغ نم (يئاسنلا كلي

 نم الو :ةيسنجلا ةينيفوشلل |[ "[/
 نم اهلمعتسن . . . ةيكريرطب رظن ةهجو
 اهمدقنتس يتلا صصق ثالثلا نأ عقوم

 اتا نصخك ناو هكا اكل يه

 ءةفئابت ةايوكت ةيساتالا

 روكذلا لاطبالا رايتخا نا ةظحالم

 ناو .ءايدألا نم انباتك ىلع ًاركح نيل

 كتبي ماعلا ىلا ةبيدالا وا بيدالا ةيؤر

 . هتيسنج يف الو . هسنج يف

 رضملل ةنيزح ةينغا
 ةضق ناونغ وه قباسلا ناونعلا

 نم ميلس ةمطاف ةيسنوتلا ةبتاكلل

 يهو .«ليللا يف فيدجت» اهتعومجم
 اهتمظن روثتم رعش اهتقيقح يف ةصق
 ودبي ىذلا رطملل ةديصقك ةبتاكلا

 بصخملاو عفانلا رطملا هجو :نيهجوب

 يذلا كلهملاو برخملا رطملا هجوو
 بضع هنا :رابتعا للغ ةصاقلا همدقت
 رعشلا حبصي ةصقلا ةيابن يفق . يشا

 , هللا 0

 رطملل ةيدرسلا ةبيكرتلا صوصخبو
 ,.صنلا ةيادب ىف .هنا ظحالت ٠ , عفانلا

 ائفد هيف دجا» :ذيذلو ءىداه ءىقاد

 :«اولح ارظنمو ةذيذل ةباك وا اءودهو

 : . الوا اذهو

 ةلطبلا نال ًاعفان رطملا نوكي اينا
 ةلفط ديدج.نم تراص اهأك .هب بعلت
 .«أبعل هيف دجاو .: : ةردغص

 هنأ ء بخ هنال عفان رطملا اغلا

 ؛ ين رطمأ» انيك نضل ةلطبلا بصخت

 .«يعرز وراو : ىضرا قساو .ينللب
 ةيدرسلا ةبيكرتلا صوصخيب امأ

 رظم آلوا هيف دحتف . برخملا رطملل

 :ةفصاع رظنم لالخ نم بضغلا

 قربا» : بارخ رظنمو .؛ادعرم ددشتإ

 :برحم نافوطب أي ىهو .ا!حاقعاض

 يتح . ةيفاط راحيب .ميظع ءاب ىقأ)

 اليل راهللاو اداوس ضايبلا راص
 . «ًايارخ نارمعلاو اي ضرالاو

 ؟نافوطلا اذه مل

 نم ىتنا يذلا حوت نافوط ىلا دوعن

1 
 01 ايل

 ايآإ
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 سافل
 املثم نيرفاكلل اباقع هلا بضغ لجا
 حون موق رفك دقل» :صنلا لوقي
 ءاورخسو .ءاوغطو ءاوقسف .اولهجو
 باقعلا <: نأ «نافوطلا مهعطنناو

 ؟يلاحلا رشلا وه ام نكلو ىرشلل باقع

 ؟يدرسلا قطنملا بسح رفاكلا وه نمو
 ايديلقت هدحن اياوج ةيتاكلا يطعت

 : اهتلطب نابسل ىلع لوقت نيح ايلاثمو

 لاملا بحنو .ثارتلا لكأي نم انيف لعلا»

 ةادغلا ف رمخلا برشيو .امح ابح

 يبن نم انيف لعل ...رحسلاو
 .«كضئارف

 اهارت شالو انانسا دن نا لواخحتو

 ناكرا يف عارصلا لوهو بورحلا» : يف
 رارقتسالا لجلا نم ةرومعملا

 اجاودزا كانه نا دجتف ءاباحئالاو

 ضقانت وه رارقتسالاو عارصلا نيب
 ق ةيتاكلا هطقتلت اال يذلا ملاعلا

 . هتيلدج
 ؟ةلظبلا فرصتت فيكف

 .صنلا ةيادب ْق ءاح امك هلل هلل ىبصت

 ىتح يلصتو .رطملا ةمحرل يقستست يهو
 نأل .ةلدتعم ةعيبط ناسنالل هللا

 ةلالد هل يذلا فرطتلا سكع لادتعالا

 طقس امك .يدرسلا ءانبلا ِق رفكلا

 نقرستال يدي ةيؤر قاأرلا ةيامح

 يف شيعت اهغا يا ءاهغاتسب وا اهراج الا
 يسمن نع بارتغاو ؛«ةيرعش» ةبرغ
 . 2 .اهرصعو

 ةيبرغم أبإ
 «ةيرعشلا» ةبرغلا قاطن يف ىقبنتس

 مايا) ف عمتجملا نع تارتغالاو

 . يناليك رمق ةيروسلا ةبتاكلل ؛ةيبرغم
 مدعي ةلطبلا رعشت باتكلا لئاوا ف

 لوقت امدنع اهتايح صخب |ميف ءاضرلا
 اذه ببسيو 06 تا . نا نود رمت ىمايأ»

 رخآ ناكم ىلا رفاست نا تدارا روعشلا

 ىدل كلذ ريثيس ام مغر .برغملا وه
 ةيدرس ةينب موقتف .ريبك نزح نم اهتنبا
 .نانينب اهتقيقح يف اهمال «ةجودزم
 بلطم نم هلثمت امو ءرفسلا ةيئب ىلوالا

 هلثمت امو , ةلزعلا ةينب ةيناثلاو : قايح

 نع اريثك دعتبن الف .يتاذ ءاطعا نم
 4 ةقباسلا ةصقلا ءاوجا



 يف ةلطبلا قرن .يناشلا ءزجلا ف و3

 انه جاودزالاو ' « ةليمح)» اهتقيدص

 (ى ةليمح يه ىتلا .ةقيدصلا ةيصخشو

 0 تاذ ابنكلو . اهمسا

 يف ...روصقلاب ملحم .(4١؛ص)
 روصق هيف ةلطبلا كرتت ىذلا تقولا

 ةليمج نا ريغ ,ريكفت قمع دعب قشمد
 دقنت ١5(. ص) ةيوق ةدارا تاذ هذه

 فطاوعلا ىلع ةمئاقلا ةلطبلا تافرصت

 نيح ةلطبلل ةبسنلاب ةايحلا
 ةمرتحملا ةرؤبلا ىه فطاوعلا» :لوقت
 .«ةايحلا اهيف عمجتت ىنلا

 يتلا ةليمج عم ثيدخ لالخ نمو

 ببس ملعن ء ءاسضيبلا راذلا انس روزت

 ,رفسلا ةينب رصانع دحا .ةلطبلا نزح

 ١(. ص) مأوتلا اهتخا توم وهو الا

 0 ا(ةديكا .ةأرملا نيدو

 0 ا
 ,ةيفطاع ,ةيلخاد ةلأسم ىلع زكرتت
 نكلو .ةيدرسلا اهوح نم تقلغنا

 ىدحا يف يتلا ةريغضلا ةروفانلا ةروص

 ةأرماب اهركذت ءاضيبلا رادلا تاحاس

 اهعفدي امث اخري لغ اهانيلو لح

 ةنألإ : يب رغملا بعشلا نع لوقلا ىلا

 هرهظ ىلع هتاسأم لمخي ميظع بعش

 لمحت يتلا ةأرملا هذهو . تمص

 . ةبتاكلا تناك امبر اهرهظ ىلع اهتاسأم

 ةمئانلا ذيول
 ةيرصملا ةبتاكلل «ةصقانلا ةيوطا» يف

 ةيصصتقلا اهتعومجم نم , عفان لادتعا

 ةيرغلا ق ىقين اير ادكسالا ةنيدم))

 ةأرملا» ةينبل رثكا قيمغت .؛ةيرعشلا)»

 .(اهرهظ ىلع انناسأف لمحت يتلا

 ةايح نيب ةفزحمم ةأرما نع يكحي صنلاف

 (ةصقانلا ةيوفا) ةيضرم ريغ ةيجوز
 يهو ,اهحاطمو ةأرملا هذه تابغر نببو

 رمق ىذدل ائيأر املثم ةجودزم ةيدرس ةينب

 .يجراخلا اهلكش ثيح نمو . يناليك

 ره عج جلا ع دو اهدحن

 ةدورطم ةلطبلا ةرداغم وهو الإ .دحاو

 ةيدرس ةدحو لكو .ءاهجوز تيب نم
 . اهتافرصت زيريتل ةلواحم نع ةرابع

 ضرع ىلوالا ةيدرسلا ةدحولا يف
 ةبيخ فصت اهيفو .ةيونعملا ةلطبلا ةلاحل

 ءىش جاوزلاو 0 ءىش بحلاف ,ءجاوزلا

 ةيمهاب اهساسحا مدع يىدبتو ؛ءرخآ

 عطق ثاثالاو انا : لوقت نيح اَهدوحو

 . «انيف ريخ ال ةموزهم

 ىلع زيكرت ةيئاثلا ةيدرسلا ةدحولا يف
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 قيدتس قع ةمادبو ءنبرعتالاةلاعرلا

 ىلا ةجاح يف يه ىتا ةريشملا ةأرملا

 . اهتميقب رعشت كلذب يهو .«فئاكتلا

 نيب انه جاودزالا ةينب ودبت ام رشكاو
 نم بنذلاو فونخلاو .ةهج نم ةيغرلا

 .ىرخأ ةهج
 نع ريبعت ةثلاثلا ةيدرسلا ةدحولا يف

 ال اهجوزف .اهتساعتو ةلطبلا ةدحو
 ىلع بلغتلا يف اهنيعي دحا الو ءاهمهفي
 حنا ميحجلا ىلا :لاقد :اهسجاوه
 . (كحابشاو كقراو

 شيعت ةعبارلا ةيدرسلا ةدحولا يف

 يجراخلا ملاعلاب سحتو .ةديحو ةلطبلا
 ال دق : فشكت نيج اهيلع يدعي

 ««رخآ جوت نم ًايادع الا هزيم | نوكت

 ةميزه اهتمص ربتعتو .تمصلا اهفليف
 ناسنا هناسل لكا يذلا» :ررقت نيح

 .(روهقم

 ىدنتت ةسماخلا ةيدرسلا ةدحولا ُْق

 نيتدحو نم لكشتت ىتلا .ملحلا ةينب
 ةيدرسلا ةدحولا يفف « نيتيوناث نيتيدرس
 اهملح ةلطبلا ىكحت ىلوالا ةيوناثلا
 ءارحص يف يه .(اهتايح زمر وه يذلا)
 :(ةيونعملاو :ةيداملا اهتلاح)
 ةريشع يل) ةيوه نعو .(رتنع) قلطم
 .(ةميخ يدنع سيل نكلو ةريبك
 اهبيجيف . (برشت نا) ًانوع بلطتو
 (يودبلا) ةديحولا ةمكحلا بحاص
 . .كيف دوجوم لحلا) ةيروث تاباجا
 . (يبرشاو كنييارش يح

 ةيناثلا ةيوناثلا ةيدرسلا ةدحولا يف

 حابشالا) عمتجملا روكد عم ءاقل كانه

 اهنال انوع نوضفري نيذلا (ةئثالشلا
 ىتح نوضفريو .ةمرحم ةمرح
 .(ةارما) ةديحولا اهتيوم فارتعالا

 يه ةأرملا) اهتيوهب تبلاط اهمال اهنولتقيف
 . (لاجرلا دلت ىتلا

 1 «لتقلا دعب جاودزالا يهتنيو
 عقوتملا توملا نيب ١ ضقانتلا

 لمآ 2 يه يتلا ةريخالا ةلمحلاو

 .«ةأرما هتدلو ارفاسم رظنشنت ةحاوز

 الا ءارحصلا ىلا ةايحلا عجرت نل : ينعي

 . ةأرملا مي

 ةسداسلا ةيدرسلا ةدحولا يف

 :لاق» :قالطلا متي ةريخالاو

 اهضقفريو .«اثالث قلاط . . .ةدحلم

 يف بابلا اهتراج قفضت نيح ناريجلا
 تسيل اهتبرغ نا دكؤتل ءاههجو
 ناو . عمتجملا يف اهمارتغا ناو .ةيرعش
 سكع ىلع .هشماه ىلع اهسفن تدجو
 .ءاوح مسالا : ةبتاكلا هيلا تصلخ ام

 لهف ءفبحجلا : ةئهملا ,ةناسنا : عونلا

 اهقوقح- نع ةثحاب ما ىوه ةعئاب يه
 ؟اهدحا بحلاو

 دو 72 ا م

 :ةيهذلا نلباش فراش اصعب هزوف دعب فيس وأ حالص

 ديت 29257

 دم ضده ىف ل وع 6

 يدب لاجرهم يف «ةيادبلا» ١ مليف

 ملاذ ردت بهيموعتا
 ىمالفا يف

 نييلسلا دض نيياجيالل يالا دض ءاف 1 الر لقلا دض لدعلل زاحتت الفا
 100 ا #3 هد

 : ةرهاقلا ُْق و ىرجا

 يزمر لاك
 ىسفن ىلع دمتعا نا ىلع ناك

 ىلا لصال قباوط ةعست دعصاو

 حالصا يئنلباق .تابلا دنع . . .تلعفو

 ضيبالا ةنابلج ايدترم فيس وبا

 لاق .هتدجو يسرك لوا ىلع تكلا
 :راذتعالاو ةقفشلا نم 0 |مستبم

 ةدع ذنم لطعم دعصملا .روصت -

 نوفتاكتي ال ناكسلا .ءروهش

 .فيزكي أل ةرايملا بعيار نويت

 لإ نويذعتي ١- لا مغرب و . رمالل

 . مهنكلو . هارحتتي نا ديري ال ادا نا
 ةيفيك يف ريكفتلل نوعمتجي اوأدب .اريخا
 حالصالا

 (ةيادبلا» يف ةحاولا لها لشم مبعا ©
 . لحفتست ىتح ءاطخاللا نوكرتي

 انمث نوعفدي اضيا ةحاولا لها لثمو 75

 . مهعالابم الو مهتيبلسل اظهاب

 لمح حابصلا يف فحعصصلا تردص

 نايل ايط اين ةنينلا اهاحشمم لع

 يف ىربك ةزئاحب زاف «ةيادبلاو مليف

 446 - 111783011 تيل ه1
٠. 



 مالفالل يلودلا ا|يافيف» ناجرهم

 فيس وبا حالص أدبو . ةيديموكلا

 مو . الئافتم ءاحيهتسم ةيسماالا هذه ف

 .ىضاملا لوح .ةداعلاك .ثيدحلا ردي

 .رضاخحلاو .ةزئاخلا لوح راد هنكلو

 . لبقتسملاو

 ؟ةزئاحلاو ناجرهملا نع اذام ©
 اهيف دلو ارسيوسب «يافيف» ةنيدم

 اذه ميقا هاركذب انميتو .نلباش يلراش.:

 يف كيحولا ناجرهملا وهو. :نانجرهللا
 مالفالا نم صصختملا ماعلا

 ىرتكلا هزئاوج ىدحاو .. . ةيديموكلا

 .روهمجلا ميكحتل هحيت تأت

 عضي . ىطارقميد وحن ىلع .روهمجلاف
 . عارتقالا قيدانص هِبست قيدانض ٍق

 ةزئاحملاو . . مليف لضفال هرايتخا

 يتلا اضعلا كلت هبشت اصع نع ةرابع

 . ؛ نلباش اهلمجي

 !ةرملا هذه ةيبهذ اهنكلو ©

 ةسيئر تماقو .ظحلا نسح نم معن -

 .نلباش انوا ناجرهملا فرش

 زئاوحلا عي دزوتب .ريبكلا نانفلا

 مليفلل ,يزاعتافلاو لكشلا ناك له ©

 يبوروالا روهمجلا بواجت بيس وه
 ؟هعم

 هتركف نأ هتظحال ام نكلو ءامبر -

 امو .مهيدل امامت ةموهفم ةيروحملا
 عم هلماك ناك مهواجت نا ينشهدا

 دهشملا ينو .ةيديموكلا تاقرافملا
 همدقي ام لوح رودي ىذلا رخاسلا

 كحضلاب ةلاضلا تحض نويزفلتلا

 - 111 نا ننام ىكخاتات ح7

 نا اهيف تسسحا يتلا ةجردلا ىلا

 . ةزئاحلاب زوفيس ابلاغ . يمليف

 نيلثمملا لاجنرال ةحاسم تكرت له 8

 ؟دهشملا اذه ق

 ئياكسلل ةييظسعا زيبعالح قااع
 تاسمل اعيمح اوفاضاو .راكذالا

 «تشكن» ىتلا ىه ارسي . . .ةعيدب

 ةفيخملا ةقيرظلا كلتب تثدحتو اهرعش
 تيداوحلا ىدحا يكحت يهو لاقطالل

 ةيضصخش صمقت كر دمحاو .ةعزفملا

 00 ينوي زفيلتلا فيضلا

 ىف ائيش ىنيعي الو . مهفلا ىلع ايصع

 راكفالا ىلع ا عدلا هركشتو ١ ةرسق وج

 .اهمذق ىتلا ةميقلا
 ؟يفاقثلا هاوتسمو روهمجلا نع اًدامو ©
 رج .دحلا لشأم انيشلا دجي هثأ د
 لمح كانه مهتدب اك نيدلا بابشلا

 فرعي كانه ةرفوتملا ةكايسبلا عجارملا

 .هبولسا :ةمالفا .هتروص .جرخم لك

 . .نراقيو للحنو شقائيو ركفي وهو

 يرهوج رصلع ايديموكلا
 كعجشيس له .ايملاع كمليف زوف ©
 تاذب مداقلا كلملف جرخن نا ىلع
 ؟(ةيديموكلا ايا بولسالا

 .«ك ديسلا» هناونع مداقلا يمليف ًَض

 ثري بلك لوح رودي .ايديموك وهو
 عيمتا عراصتيف هذيسس نع ةرببك ةورث

 . هيلا برقتلا لجا نم

 ديموك نيلثمم لع دمتعتس له ©
 الو .قديفرقلا لثمملا ىلع دمتعا مل -
 ايديموكلاف .ةيلع دمتعأاس يننا دقتعا

 . ةقرافملاو فققكوملل ة هححيتن يتأت يدنع

 سس مسل قلطني ال كحضلا نإف يلاتلابو

 .ةصاخلا ةيديموكلا لشمملا تاردف

 , يديموكلا لثمملا ضفر ينعي ال اذهو
 ةمئالف ىدم ىلع فشئوتت ةلاسملا نكلو

 .هب موقيس يذلا رودلل لثمملا

 ؟كلايععا يف ايديموكلا هلثمت يذلا ام ©

 رثكا يف ىتحو .«يرهوج رصنع ابنا
 .«ةيابنو ةيادب» لشم .ايهجت يمالفا
 . . . ءاخسب ةرفوتم ايديموكلا نا دحتس

 ايديموكلا نأب لوقا نا ميليسا انهو
 .ةداعسلا وا حرفلا ىنعت ال يدلنع

 نا نكمملا نم و كا تانراغلاف

 . . . ةمارص فقاوملا رثكا ٍق اهكردت

 زيت بعنف اثنا اذه ىلا فضا
 ءادنارو (مكهتلا»و «دقنلا» ىلع انتردقب

 . ةتكنلا قيرط نع «رظنلا ةههجو

 نا كنكمي ءايسايس» سائلا فقومفذ
 .(ةيسايسلا ثكنلا) قيرط نع همهشت

 نم اهفرعت نا كنكمي ريهامجلا بعاتمو
 ةليسو اهنا . .اضيا تكتلا .لالخ

 قوفي دق ًادح اهتغالب يف لت ريبعت
 لئاقلا هجو ىلع كرتت هوا + .لاقملا

 نم الدب ةماستبا وا ةكحض عمدتسملاو

 .ةعمذ ؤا ةباك كرتت نا

 «بلك ديسلا» وا ؛ك ديسلا١ مليف ©

 ؟ةيادبلل الاكتسا دعي له

 الايكتسا دعي وهو ةهج نم اذه -
 نوكي الا وجراو .اعيمج يمالفال

 نع فقوتا نل ينا كلذ ًايئابن . الاكتسا
 ىنعمو ...ايح تنك املاط لمعلا

 يي نأش هنا هنا انه لاكتسالا

 :ه ةلا دص لدغلل زاحني  اعيمح

 نجيب اهعاللو .ءايرثالا دص ءارقفللو

 .سبذكلا دض قدصللو .نييبلسلا دض

 . ةيلامسأرلا دض ةيكارتشاللو
 ةزئاج كتدعبسا ةجرد يأ ىلا

 ؟«(ىافيف»

 تعقوت امن رثكا قداعس هدكاكاش

 مليفب كراشملا ديحولا يبرعلا تنك دقل
 اك ةزئاحلا ىل تدب كلذل :ناجرهملا يف

 انيسلا ةردقو ةءافكل اريدقت تناك ول

 3 وقلا روعشلا اذه نا .ةيبرعلا

 د امدنغ الا ءالحو عوفي ةحيفت

 عم ةضانم ىف :ةوكتو «ةبيرغ دالب يف

 انه .ةيبنجالا لودلا تارشع يلبسن

 نم عسواو قمعا ىزغم كزوفل حبصي
 . يصخشلا بسكملا درج

 5/ - ١541 لوليا 5١  ؟؟4 ددعلا - ةيبرعلا ةعيلطلا



 ع ع

 ايكح ثم لق
 ندع قطب ارثأ نلت

 _ .ةئياعملا :نيعلا

 دعب هرثا عبت مث ًائيش كرت نمل برضي ٠
 . ةئيع توك

 كلذ لاق نم لوا :ىلهابلا :لاق

 . لماعلا ورمع نب كلام

 ناسغ كولم ضعب نا كلذو :لاق
 مينم ذخاف .الحذ ةلماع يف هبلطي ناك

 : امه لاقي نيلجر
 |مههسبتحاف .ورمع انبا كامسو كلام

 : امه لاقف امهاعد مث .ًانامز هدنع
 ؟لتقا (مكياف .امكدحا لتاق ينإ

 : لوقي اهنم دحاو لك لعجف 7

 : ! يخأ ناكم ىبلتقا /

 ليبس ىلخو اكامس .لتق كلذ ىأر (ملف
 هنا نظ نيح كاس لاقف .كلام أ

 .لوتقم ||

 ةدماع ٌةليل تجش نمالا |
 ةدحاو هليل ادبا اك 1

 مهتنج نا ةعاضق غلباف

 هدعاس ىئب هارس صخو ْ

 اهمأن ىلع ارازن غلباو 1

 يه حامرلا نأب ْ ٍ

 هدصار ةيح مش تنكل

 ةلئاعلا

 بقرم ىلع ليبس سأرب 0
 هدراو قرط ىلع امويو

 يعزجت الف كامس ماف

 هدلاولا دلت ام تومللف

 .كلاماي :تلاقف كاس مآ تعمسف 1
 يف جرخا !كلايس دعب ةايحلا هللا حبق 0

 ا .كيخأب بلطلا .

 املا قع نم < لاقف ىهموق | 0

 كل كلام اب ةةوغرمو ل ارئا رنا 1
 . فكف لبالا نم

 .نيع دعب ًارثأ بلطا الإ 4 01

 0ع مسام جمد ادن جوع تاج عج +7 ب 4

 يئارداسل دومحم رابخلا لع
 وع ةعسوتوا وتاج دما 11

 الا اسست ه1 هعحعمسس»و#

 ةكمارسلا مه :هؤه
 لي و ع ع 3 0 4 ع 0

 نسل ق يف كرشلا ركُذ اذا

 كمرب ينب هوجو تءاضأ
 ا مما ثيلت ولو

 كدزم نم ثيداحالاب أوتآ

 يعمصألا

 سرسفلا ةلود تواهمت نا دعب

 0 برعلا تابرض تحن

 لما لك ىلع ضو
 ا تان .قارعلا لالتحا ةداعا

 خحرصي ماقتنالاو . سرفلا بولق لكأت

 أرمس - لمعلاب اوعرشو . مهفامعا يف

 ةيبرعلا ةلودلاب ةحاطالل - ةيالضو

 .داقحالا هذه تباقلاوا .ةيمالسالا

 ميلقا ف تايالولا ضعب ضاقتناب

 ةيسرافلا ميلاقالا نم هريغو ناسارخ

 كلذ أدب دقو .برعلا اهحتف يتلا

 ىف نيملسملا برغلل يداعملا م هب

 0 : (ضر) نافع نب نايثع ف
 ىّتلا ةيبوعشلا تاكرحلا يف 1
 ,ةيومالا ةلودلا رخاوا ف طشنت تذخا
 لبق ةيبرعلا تاوصالا تعفترا كلذل
 راطخا نم رذحن .ةيسابعلا ةلودلا مايق

 هتمبب ام ىلا راظنالا تفلتو . ةيب وعشلا

 نم هو رمضي امو ءوس نم برعلا ءادعا

 ىلا ةيعادو ةق هلا ذيب ةبلاطم رش

 . ءادعالا ةساحمل ةدحولا

 ؟ةمكاولا مه نم

 ةدقاحلا ةيبوعشلا قرفلا نيب نمو

 0 1 يب دج 0
 ع 00 1 1 و الا إو عع وو 4

 ةرسا يمالسالا ىيبرعلا ناطلسلا ىلع
 ةرسالا ه هذه تلصتا دقو ,(ةمكاربلا)

 .ًاقيثو ًالاصتا يسابعلا يبرعلا .تيبلاب
 ىلع رهظت نا لبق ركذي نأش امه نكي مو

 . ةيسابعلا ةلودلا م ايا حرسملا

 (ةكماربلا) نا .هيف كش 3 ىدلاو
 ةايحلا ىف ىنيد ذوفنب نوعتمتي اوناك
 تاتويب نم اوناك مهغاو .ةيسرافلا

 سوجم نم (كمرب) مهدج ناو .(خلب)
 دبعم وهو (رابمونلا) مدخي ناكو .(خلب)
 هيف رثكتو نارينلا هيف دقوت سوجملل
 ريبكل بقل وه (كمرب)و .مانصالا
 ةكماربلا ترهاظت دقو دبعملا ةندس
 ىلا لوصولل ارسج هتذختاو مالاسالاب

 .مكحلا ماظن بلق يهو لاهتياغ
 اوناكو .ةيب رعلا ةفالخلا باالتساو

 ىلع بلغتت ةصلاخ ةيورسك اهنوديرب
 . ماقتنا رش مقتنتو برعلا

 لكش ,ةياغلا هذه قيقحن 7 نمو

 ايزح (نارزيخلا) عم نواعتلاب ةكماربلا
 ةيرصنعلا اهتعزن 0 ايريس
 . اهتدلج ءانبا ,سرفلا ىلع اهفطعو
 ىلا مهيديأب ذخأت (نارزيخلا) تناك اذا
 ىلا رابشا دقو ةساسحلا ةلودلا .تضانم

 : هلوقب (ينادمحلا

 مهرايد يف سولج يلع ونب
 !مدخلاو ناوسنلا هكلمت رمألاو

 ترمات .ةكماربلا عم قيسنتلابو
 اَتتخ هلتتف (يداهغا) ىلع (نارزيخلا)

 .اهيراوج يديا ىلع
 نوراه ىلا ةفالخلا تلقتنا املو



 لئاسولا نم ةكماريلا ذخما .ديشرلا

 رهاظتلاو .هيلا برقتلل اهرثكا
 ديشرلا اعد نا ىلا . . .هل صالخالاب
 هدلقو (كمرب نب دلاخ نب ىيحن)

 ناطلس نا ةكماربلا دقتعاو ةرازولا

 :ا ةكماربلا دقتعا نا ذنمو

 . مهسفنال ديشرلا ةفيلخلا اوصلختسا
 نوؤش فلتخم يف مه ءديا نوقلطي اوأدب

 ةريغصلا ُِق كم .ةلودنلا

 . , .اذه نيبعتب نوصويف .ةريبكلاو
 نم نولصيو . . .كاذ لزع نوحرتقيو

 نيدقتعم +اوؤاش نه. نومرخمو اوؤاش
 راشتتسالا مش ققحي ققحي بولسالا اذه نا

 ريرمت مهعسوب لوكي ٠ يلاتلابو ديشرلاب

 ةيلبقتسملا مهفادها قيقحتو . مهتاططخم

 .يبرعلا ناطلسلاب ةحاطالا ىلا ةيمارلا

 ةلود اهلحم لحتل يرعلا اود هلازاو

 نكت 1 ديشرلا نس ةثادح لعلو

 مهاياونو ةكماربلا ةقيقح ةفرعمل ةيفاك
 ىدعتيل هرمع نكي مل ذا .ةريرشلا

 . ةفالخلاب عيوب موي نيرشعلاو ةيداحلا

 تاردقمب ثبعلل رف هذه تناكو
 . مهحلاصل رومالا هيجوتو ةلودلا

 ةكيارلا
 ثلا بيرختلاو

 ةيسايس قادها ةكماربلل تناك دقن

 القا اورتشي نا ةينيدو

 1 ادهج ءالؤه ليكمل 0 ضعب
 يمارلا ةكفاربلا ططخم ةمدخ
 د ا مالسالا ناكرا ضيوقت

 نمو .يركفلاو يراضخحلا برعلا
 ةكماربلا باكر يف اوعلض نيذلا ءالؤه
 ةليبع وبا . مهئاول تحت اووضنتاو

 فورعملا قارولا نسحلا نب نالعو
 خيراتلا ةياور يف .يبوعشلا نالعب

 ةيوارلا دامحو ةقفلملا رابخالا
 ريعشلا ةياور قف رمجأالا ا.

 ديمحلا دبع نب نابأو .لاحتنالاو

 ةمحرتلا ىف لهس نب لضفلاو . يقحاللا

 .ناكتخيلا نب ديعسو :ةيسرافلا نع
 ىلع نيمقاللا نم نوراه نب لهسو
 . مهيلع بتكلا نيعضاولاو .برعلا
 ديمحلا دبع نب لضفلا . ءارعشلا نمو

 ىلوم وهو (ىشاقرلا) ب فورعملا
 . (يشاقر)

 مها نع ةحمل لي ميفو
 : ةكماربلا كلف ىف نيعلاضلا

 : هلي وبا ت1

 .لصاللا يسراف .شيرق يلاوم نم
 . يسوجم هدجو .دوهيلا نيد ىلع هوبا

 ,«سرفلا ةفاقث برعلا ةفاقث ىلا عمج

 طالب يف ةرظح لانو .دوهيلا ةفاقثو
 قاحسا) ىلوملا ةدعاسمب ديشرلا
 ةقثلاب ديشرلل ةفصو ثيح (يىلصوملا
 !ةحايسلاو قدضلاو

 ءالؤه

 ىشلل يلاتلا : عيبتلاو عباتلاو
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 تا ردصم :ةغللا يف عابتالاف

 6-3 واف حالطصالا ٍق اما
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 هللا لاق : ةريثك

 .هل ًايلات هلعجو هنآ هقحلا .:

 6-00 كلذ نمو ًاديكوتو ًاعابشا اهيور وا ابزو ىلع ةملكلا ةملكلا
 , ناطيل ناطيش و ميسفو

 برعلا لأس هنا : يبارعالا نبا هاور اريف حضتيف هلامعتسا نم ضرغلا اما
 . هب هيوقنو هدشن : يأ (انمالك هب دتن ءىش وه) : اولاقف عابتالا نع

 يناثلا نوكي نا اما هنإف : برخا ىلع وهو : عابتإلا نع يضرلا لاقو

 .ريرس وهو ءًائيرم اثينه :وحن :رهاظ ىنعم
 ءاظفل مالكلا نييزتل لوالا ىلا مض لب .ءالصا ىنعم هل نوكي ال وأ

 ء نسب نسح : وحن : ىنعم دارفالا لاح يف هل نكي مل ناو . ىنعم هتيوقتو

 تين نم .ثيبن ثيبخ وحن .رهاظ ريغ فلكتم ىنعم هل نوكي وا .نسق

 .ةدرتعنا يأ يك

 202 جالا و يصح يراسل نا وبر بوه“

 ةييبرغلا ةفللا رارعأ
 .وفقلاو ولتلا ىلع ةغللا يف «عبت» ةدام لدت

 .اعوبتو .اعوبتو .هعابتو ءاعبت .هعبتي ءانالف نالق عبت : لاقي
 . هالتو .هرثإ يف راسو هفلخ ىشم : يأ

 ةبتاو ي هعتتو . ةعبات :لائقيو

 هل يبلاوملا .ءىشلل

 عضاوم يف مي دركلا نآرقلا يف هتاقتشمو لصآلا اذه دروو

 امور لاقو «نيلسرملا اوعبتا يكب لشمال (ياده عبت نمف» : : ىلاعت
 انيلع مكل اودجت ال مث» : لاقو ءاعبت مكل انك انإو لاقو . ؛ مهتلبق عباتب تنأ

 ءىنشلا ءيقلا عبت
 عبتت نا روهو “ راق دع مرك نادل ةفيرعت عض

 يع

 لطم نارين دمع

 ريو وبوس حب متون: سس ودنا وروما نو دا جو

 5 ذخا ا طالب لتعاف الو

 .فو رعملا بيدالا (يعمصأللا) بلث

 وبا لحو .ٌيعمصالا درا درطف
 !هلحم ديبع

 . ةكماربلا نم ءاحياب كلذ ىرجو
 ىلع ابصعتم (ةديبع وبا) ناكو

 (ةبيتق يبا) ركذيو . د .برعلا
 ىلع نعطلاو بلاكملا بتك فلا هنا

 ةليبق يف بلاثملا باتك) :اهنم برعلا
 هجو ىلع بلاثملا يف) رخآو ,(ةلهاب
 ين نعط باككلا اذه ينو (مومعلا
 يبأ) هيلع در ايك !(ص) دمحم "ليسا
 امدنع :؛(قاقتشالا) باتك يف (ديرد

 نم ناكو (دبعأ نب يكدف) يف نعط
 يلو .مالسإالا لبق برعلا ءامظع

 باتك) همسا فورعم ساتك اذه ةديبع

 (اهبلاثمو برعلا بقانم يف ةدحاولا
 لئابق نيب ثداوحلا نم اريثك هيف عضو
 !نييبوعشلا ىلا هازعو برعلا

 لئاضف يف اباتك (ةديبع وبا) فلاو
 لوقيو مب رخفي ناكو .مجعلا
 ساون يبا لوق ىنبجعي
 ةماده ءامس ىرسك ىلع اننيب

 موجع اهتافاح ةللكفم

 هحور ناساس ينب ىرسك يف درولف
 !ميدن لك نود نافطصال نذإ

 رمع) هأهس رخاآ ابان فلا امك

 جيبنلا باقك) ةأمسس رخاو ا

 سرقلاب انما
 ًاثاش ىأر اذا (ةديبع وبا) ناكو
 ف اذاف !سرغلل هعجرا برعلا فرك

 | :لاق ةعتمم ةياكح وا ةقئاف ةديصف

 ' غلاب دقو !اهب سرفلا اودلق برعلا

 قالخالا نم اريشك ل بع كلذ

 يبرعلا بداالا مدقت 6 لضفلا لعجو

 بادا نم هومجرت اب يلاوملا ىلا اعجار

 (ديمحلا دبع نب نابا) لثم . مهئابا

 دبع) هدلوو ( ىسيع نب لضفلا) "اخ
0 

 ءالؤه ءايا نا (ةديبع وبا)
 يف اوعقو الف . ناسارخ دالب يف ء ا

 مهقو رع يف يرجت تذخا :برعلا رسأ
 يف ءايطخ اوحبصأف بهاوملا ؛كلت
 !ةيسرافلا يف ًانسل اوناك امك ةيبرعلا

 نا لاجدلا (ةديبع وبا) دارا اذِكَهو
 رخفلا

 نامث ةنس لي .ةرجهلل نيتئامو رشع
 رضي مو نثدو: 2 ٠

 .افيرش هنم ةلنسع 0 2 دحأ هّتْر



 ..: ماقق ناك نم) لوقي ,روهششم يسنرف لثمإ دانه

 ذتمّرسلا فشتكا دقف (يناجتسفاب يمشاه) امأ
 راب ىننختا تلار ام را ةيشقلا :مهتروت عالدتا
 -..مويلا ىنح قارعلا

 ضف ,نيركفملا ةقيرط يلعو «رركن هارت اذهل
 . ١ ةسايسلا حر راسك هناك يتلا .ةروهشملا تاملكلا
 30 1 0 :بؤرحلاو ةفسلخلاو

 | 00 0 تايصخشلاب بجعم وهف
 .نيب هيديع مامآأ قرفالا .اهنادح بياك امفدكو :اهعون
 نيب هياشتلا هجو فرعم الو. نلوكمل' ةاهارداو رت

 هب زاقمي م هل. ناشاالو :يديلوسومو تلقزور
 1 وا ناغَيَو دلانور ىلع يدنك تربور

 يا 5 اهلك :فيرطلا هوتعملا اذهل ةبسنلاب
 0 ًابرظ صقرنو اهني هسفن مهوتن :ةفورعم

 فورح اهروظس نيبو رابخالا ةرشن .عصمسي
 ] مخاد هتليخم 00 ىرخالا يه - ضقرت يتلا

 ْ .!داؤف ىوجنت هب صقرت يذلا
 22 ””اهررك 2 0 4 ل ١ ةروثاملا تاملكلا كلذ نمو

 ا لا رتي لجر يسايسلا نأ :هل'ةنطخ يق

 ...يئانتتسا يعوب

 (ردته) ةلتقلا .ددنس ناسبل نع ةذوخام ةملكلاو
 ٠ ::يرقيعلا يئاجنسفارلا اذه يزدب نا نود

 00 .لوبحملا (ساحتيسفار) حبصت ىتحوا
 ىلا رظني حار» 00
 يف تارملا تارشع خسقا امدنع :(لئقتسملا) لبقتسم
 : ةوملا: هذه ”(مزهن : دست ] قارعلا نإ :بطحلا نت تارشع
 1 ليكم وس يقارغلا نفشلا جانفا اما سبلو

 . !ملسكلا يندمخلا شححلا

 كرها عتب د) ءاج يذلا هشيج مسكشب .نأ امو

 ..ناعرتش : ىرخأآ رولا روبل ع راح يح

 قارعلا ةوق 0 اقتانخم 0 اهتمسق يهددت حن

 يضل شاق د
 . ف مهئاراد ةنم نولطي اهل

 ظ .ةيبرعلا ةايحلا نياود قلدنا

 ظّ مترا وق 5 'ء سلو

 درجت 0 0 اهنا ا مغر .لوقي نا ناك ام - دبا - ةرامعلا نكل :نونجلاب ةبرهكمل .

 اجنسفار هلق . .ةرايعلا هذه

 | ه هناي ا 1

 00 نم كيش. 00 ا ماقن ةراحتنالا |



 دافحالا ةركاذ ىلا فالسالا ةركاذ نم ...لياب

 ديعملا كاردج ىلع فراخز

 بال ال ال ال ل ل ال اللا ااا ل اا ا اا للا

 نآلا ديعتست ؛ةدلاخلا ةيقارملا ةتيدملا مَن + - ليان

 قرف هيف كراشت يلود ناجرهم ةماقا لالخ نم اهدحب
 ءادالاو يبعشلا صقرلاو حرسملا يف ةديدع ةيملاعو ةيبرع

 .لوليا نم نيرشعلاو ناشلا نم ةرتفللو يقيسوملا
 .لوالا نيرشت نم نيرقملاو , يناثلا ىتحو ءريمتبس
 .ربوتكا

 ماما خيراتلا ةيار ناعفرب .ءرصن دخوبنو يبارومح
 ةروطسا ةايحلل ديعت يهو .ةيقارعلا دجملا لفاحج
 اذهبو .نيدفارلا ىرث قوف ناجزتمت نيح رصنلاو ضرالا
 ىتلا ةديدجلا ابتروطسا ةيقارعلا ةنيدملا هذه سسأتت
 . اهنيطو ضرالا يمط نم ةيناث ةرم ضبمت

 ارم اهزاجنا مت 3 ةيئارمعلاو ةيفاقثلا عيراشملا تائم
 تفرشا يذلا مخضلا ناجرهملا اذه تايلاعف ناضتحال
 مالعالاو ةفاقثلا ةرازو يف ةيقيسوملا نونفلا ةرئاد هيلع
 رهشال تاوعدو مخصض دادعا هقبس يذلاو .ةيقارعلا

 . ملاعلاو يبرعلا نطولا ف ذ ءانغلاو حرسملا قرف

 نم بونحلا ىلا ارتموليك دعب ىلع عقت ةن يتلا لباب

 باب» ىنعي يذلا (يليا بايد نم اهمسا 23د ,دادغب

 عبسلا ايندلا بئاحتع نوخرؤملا ددع نيحو .«ةمآلا

 . ةقلعملا اهنئانجو لباب راوسا اهنيب نم اوركد

 بكوملا عراش اهزربأ ةديدع راثا لباب نم تلظ دقل

 جردملا جربلا ناك ثيح يهتنيو راتشع ةباوبي رمي ىذلا

 اذه انموي ىتح ةيف ةيقاب روصقلا راثا تلاز امو .(ةروقؤلا)

 راوسا لخاد ماقت يلودلا ل باب ناجرهم تاالافتحا لك

 قل ف ؛,اهمتاحاسو اهجرادم نيبو .ةيحيراتلا ةنيدملا هذه

 . دافحألا داحمال ًائيزخ فالسالا داجأب ركذي يخيرات
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