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 ١ ١ راكتتسالا يعرتست ال .ةريطخ ةقزافم هذهو .اهلبقتسمو ةيبرعلا
 0 د ل واسعلا 00 ماقال بسح ةئادالاو ظ

0 

 جت 1 .ماظنلا اذه لق ”لخادلا نعد 1 وس ملأ اًنرظن و
 لست نم. انوعد“ :
 0 !ىرخا تارابتعا اهلو , نْفَو كا لاقي امك .برحلا ْ و

 اهل خيراتلا كسي ملامم هنرعو رمدتو ةامج حباذم نم انوعدو 0
 ك نوداعمو امو ورع" يق : مترك ىف ع 000 هذه 39 0

 ١ 0 توض ”ًايمدقت و 55 هلك : ملاعلا 5 هر نا نود د مهتح 3 3 3 :
5 ل ص

يمدقتلا 0-0 
 ٍ 0 02 .ة

 1 ةيغاشم ن تامظنم» هذهق تا ناحتال او تاياقتلاه - دف اهم اَنوعدإ 0 0

 مت يأ انذع . اهيق : نطاوملا دجي نا هير ا 00

 ف 0 نك ملا نإ .اهل ةرورض الف نانلابو : 00 0 1 0-0- راط

 '«فيغرلا ل 1 نَدَح

 : ا :انو وعدا كَ

 ! ةيضق نودب ب مهتوم ناك نإو ءادهسش ءالؤهف اوتام نيدلا نمانوعد

 0 0 .برخ يف ف 5 اهتعاتم مير ةدهف نالوجلا

 3 0 5 هاا ير وسلا جاظنلا

 : 00 39 ناك يذلا ليمحلا دليلا اذهب لح يذب
 ا ف فادها ال يتلا ةئوت 3 ىلا ' ١

 0 ءاقبنا :نيرخآلا قود يذلا ينانمللا لطاوملا ةيئاعب امم 6

 .نوعقي نيذلا لاح اذهق .رعاَص ومو هتدارإو هضرا. نؤمسافتي
 : ١ ملا 1 نم. ا نعلو , لالتحالا ت تحت 5
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 ىلع هرصم نارهط تماد ام

 ...كرضلا ةلصاو ةيلودلا ةدارالا ضفر

 240 رارفلل يفارغلا ليدسلا
 دودحلا نم ةقطنملا لماك طغت يقارعلا وحلا حالس تابلمع ش

 جيلخلا ءامس ىنحو اهئفارم لكد ارورم ناردال ةيقرشلا
 نسح دمحم خساح دادغب

 اهتعطق يتلا رتموليك فلالا ةفاسم
 يف اهلثمو .باهذلا ىف ةيقارعلا تارثاطلا
 ةيويح ًافادها اهبرض دنع .نيترملو بايالا

 دودحلا برقو .نارهط ةيناربالا ةمصاعلا لوح
 امل ةحضاو هروص تمسر ,؛ةيناربالا ةيتايفوسلا

 تقلاو .ةلبقملا ةبيرقلا ةلحرملا يف ناريا رظتني
 ةصاخو .ةيساموليدلا دوهجلا ىلع اهلالظب
 يف عارسالا ةرورض تضرفو .ةحجراتملاو ةيزاهتنالا
 ذاختاو .31/ يلودلا نمالا سلجم رارق قيبطت

 .ناردا وهو رارقلا ضوفارلا فرطلا ةيقاعم تاءارحا

 نيدقارملا لك انعمو  عيطتسن ال انك اذاو

 لزعن نا  ةيسرافلا  ةيبرعلا برحلاب نيينعملاو
 ريمتبس / لوليا ١" مرصنملا ءاثالتلا موي تايلمع
 ءاوس ,يقارعلا يويحلا طاشنلا لمجم نع .يضاملا
 .يناريالا قمعلا ىف وا .يبرعلا جيلخلا ةقطنم يف

 ةنوألا يف ليثم هل قبسي مل وحن ىلع فتكت دقو
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 ازيا رع دعاصتملا ظعبصلا ىقارعلا' ويا حالم

 - | ةحاوخ نماعما# هرذلا# - 5

 .يملاعلا مالسلا رارق ىناربالا ضفرلا بقع :ةريخالا

 طمنلا اذه نان فرتعن نا ديال هتاذ تقولا يف انناف

 جضتت .ةيئاريالا ةيويحلا تاشنملا ريمدت
 محالسل ديرفلا خادختسالا اذه ُْق هتيقادصم

 ,ةيمانتملا نييقارعلا تاردق ىلا ريسشي يذلا ,ناريطلا

 ةوقلا ديقص ىلع ةيكيتكتلاو ةينفلا دهتاردخ مكارتو

 خيراوص ةروطسا مهرهق يف اذه حضتيو .ةيوجلا
 ةحلسالا ةحبضف ٍِق ناربااهن تدوز ينلا كوه

 ف اهتعرزو .ةفورعملا ةينويهصلا ةيكريمالا
 لك عم نويقارعلا نورايطلا اهقرتخا دقف .اهيضارا
 مظعألا عزجلا اورمدو .ةدناردالا ةينوجحلا تاعافدلا

 ةحاسنم ىلعو هلك ناريا ءامس ىلع اونمدهو .اهنم

 زمره قيضم ىتح نيوزق رحب لحاوس نم تايلمعلا
 نارهط ةيناريالا ةمصاعلاب ارورم

 ناريط فدهلا

 تارئاظلا نا ىلا رسّشس لوقن ام ىلع لبيلدتللو

 دادعاب و .يضاملا ءاتالثلا موي رهظ توط ةبقارعلا
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 ىلا تلصوو ًارتموليك ةئامعست ةفاسم .ةريبك

 نيجراب عنصم برضتل نارهط ةيناريالا ةمصاعلا
 .ةملابس اهدعاوق ىلا تداعو ,؛ةدتعالاو ةحلسالل

 دادعا هتاذ حودلا رضع تعلقا ىدحتلا ىف ةدايزو

 قطانلا رييعت دح ىلع .تارثاطلا نم دج ةريبك
 قفعلا يف ةفاسم زاتجتل .يقارعلا ىركسعنا
 ةيلودلا| دودحلا نع رتموليك فلا ىلع ديزت يناريالا
 اغن ةطحم ىلا ةرمدم ةيرخض هةحوملو .ةلقارعلا

 رودحلا دنع عقت يتلا ةيتابرهكلا ةقاطلل

 ةقطنخلاو نارهط دوزت يتلاو .ةيناريالا ةيتايفوسلا
 .ةيئابرهكلإ ةقاطلاب ناريا نم ةيلامشلا

 ف ةدقارعلا تايلمعلاب تفرتعا اهتهج نم ناريا
 لعفت امك ديدهتلاب ًاددجم اهتريقع تعفرو .فحصلا
 قدم ملاعلا فشتكي رص عوي لك يف نكلو..امئاد
 يقارعلا يوجلا لعفلا ةهجاوم يف يناربالا زجعلا
 ةيويحلاو ةيداصتقالا تاشنملا ريمدت لصاوب ىذلا

 ىلاف .ةيناريالا ةيلورتبلا تادادمالا عطقو .ةيناربالا
 ,ةيويحلا فادشالا هذه دض ةيعونلا هتايلمع بئاَج
 :ءيناوملل دراصح يقارعلا ي وجلا حالسلا لصاو

 .الوا اهبرضي يطفنلا ريدصتلا ءؤارمو ةيناريالا
 دذش عم لماعتلاب رماقن طقن ةلقان ةبا ريبمدتو

 ةباصا نم ةيقارعلا تارئاطلا تنكمت دقو .ءؤارملا
 ةيناربالا لخاوبسلا برق ظفن تاااقان عبرا ربمدتو

 .طقف ةعاس 7“ لالخ

 ةددارتالا تارداضلا ضخن

 يف رداصم نم ةاقتسم تامولعمل اقفو ىدا اذه لك
 ضافخنا ىلا ؛ائييف ف ةصاخو .ةيلودلا ظفنلا قوس
 ةثامسمخ لداعب امي ةبطقنلا ةيشارنالا تارداصلا يف

 ةدايزلل هحشرم .ريدقت لقا ىلع .ًايموي ليمرب فلا
 ,رداصملا هذه ضعب نا ىتح .ةيلاحلا ةرتفلا لالخ
 ام اهطوفن نم دردصت ام دجت نل ناريا نا ىلا ريشت
 .يقارعلا راصحلا اذه ةهجاوم يف اثيش لعفت مل
 ةلاحو يناربالا ةاظنلا لعفب نا نكمي اذام نكلو
 :هقنخت داكت ةدلودلا ةلزعلاو ؛هيسيلتت ماتلا زجعلا

 فرضتي يتلا راتهتسالاو ةفرجعلا رهاظفم لك مغر
 يف اعمتجم ملاعلا ةدارا ىدحتي وهو ةصاخ .اهب

 ,89/ ريهشلا رارقلا هضقر لالخ نم مالسلا لالحا
 ؟قارعلا ىلع هناودع رارمتساو

 يقارعلا نيفقوملا حوضو مغرو ددصلا اذهبو
 تاسبالم نم هفنتكا امو 547 رارقلا نم ىناردالاو

 يقارعلا يسامولبدلا دهجلا ناف .ةيلود ةيزاهتناو
 رامثتساو يقارعلا يركسعلا لعفلاب انرتقم لظيس
 ةكيش يف مالسسلا قيرط قشل قحاسلا قوفتلا
 ةلزع ةدايز ىلع لمعلاو .ةدقعملا ةيلودلا تاقالعلا

 اهماظن ذوذشو اهباهراو اهتيناودع حضفو ناريا
 نا دادغب يف عابطنالا ناف اذل .يعامتجالاو يسادسلا

 هيلع لوعي يذلا ديحولا لحلا دعي مل .594 رارقلا
 ناربا سهق ناب نيقيبلا دادزا لي .برحلا ءاهنال
 وه ةيركسعلا اهنميزه قيمعتو للشلاب اهتباصاو
 اذه لعلو .حالسلل لثمالا قبرطلا وا دبحولا لحلا

 حضفت نا ةيقارعلا تارئاطلا تدارا ام ضعب وه

 يف تارتموليكلا نم فالآلا ةفاسم يوطت يهو هنع
 امك ثادخالاب ىلبح ةمداقلا مانالاو .يناريالا قمعلا
 لاقي
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 ةلحتلا ١ معا يبا اياعلا ا ةفحلا رار ريرع قراط
 0 ناب دج سدس يقم فاما ا و وسسااسووسوببسسبو ووو س و سوو ع

 سلا قيقحت 5 ا نو 0 0 مق سلا نرد وو 0

 ريزو ٍريزع قراط ديسلا باطخ نكي مل
 معازمل ادينفت ممالا ةئيه يف قارعلا ةيجراخ
 ىلع نم اهتيروهمج سيئر تاطلاغمو ناريا

 امسح ناك امناو ٠ بسحف .ةدحتملا حمالا ةئيده ريشم

 نو ؤرقي نمل ًاحضفو .اهأدب نمو برحلا لوح لدجلل
 لكل ةلازاو .ةيسراف ةءارق 518 نمالا سلجم رارق
 اهاياونو نارهط فقاومي طيحت يتلا كوكشلا
 .اهفادهاو

 يتلا ,نايبلاو 088 و 087 نيرارقلاب رّكذ دبلا يف
 لالتحاو يناريالا موجفلا رثا نمالا سلجم اهذختا

 اهيلع ةنقارعلا ةقفاوملابو .يقارعلا وافلا ءانيم

 .يناريالا ضفرلاو ًاعيمج

 يف يناريالا ماظنلا باطقا عامتحا نع ثدحتو

 ١9/5 لوالا نوناك نم نيرشعلاو عبارلا يف .نارهط
 لع عساو موجهل اودعا دقو :قارغلا ليقتسيمىدرقتلا
 قالطنالا مث :قارعلا لالتحال اديهمت ةرصبلا ةقطنم
 .يبرعلا جيلخلا لود ىلا

 ذنم ةيلاتتملا وزغلا تايلمع ناهذالا ىلا داعاو
 يناثلا نوناك فصتنم ىتح ١9785 لوالا نوناك

 يذلا فدهلاو .طسوالا عطاقلاو ةرصبلا ىلع 7
 نكلو .اهل ةلدمع ةموكح ةماقا وهو :ناريا هتنلعا

 ًاعافد :تايلمعلا كلت لك ىلع ىضق يقارعلا شيجلا
 .رشلل ادرو سفنلا نع

 ةدحتملا ممالل ماعلا نيمالا ةوعدب هونو

 ىلع نمالا سلجمل ةسلج دقع ىلا (87/1/1)

 نيب عضولا ثحبل .ةيجراخلا ءارزو ىوتسم
 ىلا تداق يتلا دوهجلاب هون امك ,نارباو قارغلا

 هردصا يذلا 548 روهشملا يىنودلا رارقلا ذاختا

 "  ددغلا  ةيبرعلا ةعيلطلا  0 - 7١١لوالا نيرشت ١5/1

 زل يدق عمن نسوا راسا نو
 ا ا ا وزو هك دس وس ا ا دن و وج وجسم سرسرطو وو عيام يحسحس سس روووعه اقرا ا جطلا وا دج جابوا دورنا جوع واجر وعول خوك

 1٠/1٠١//41, خيراتب نمالا سلجم

 رارقلا ىلع قفاو قارعلا نا ىلا زيزع ديسلا راشاو
 تسياثلا هفقوم نم اقالظنأ» هدروؤدذص نم نيموب دعب

 عازنلا لحب هنامياو :مالسلاب طبترملا يئدبملاو
 ال لكك دذيفننتي همازتلا ًادكؤم :ةيملسلا قرطلاب

 امذيب .,ةلماك هدونب قيبطت ىلع هصرحو .ًازجتي

 ةسايس سرامو .رارقلا ىلع ةروانملا ةسايس مويلا
 نع ربعتلا يف لئاسو» عرتخاو ,فيوستلاو ةلطامملا

 عم لماعتلا خيرات ف ليثم اهل سيل رارقلا نم هفقوم
 .«نمالا سلجم تارارق

 .برحلا لبق ام ذنم :ثادحالا لسلست ىلا عجريو
 :ةيلاتلا عئاقولا ىلع زكريف

 صرح ديدحلا يناربالا حاظنلا ماق امدقئع - ١

 .ناردا عم راوحلا نيسح تاقالع ةماقا ىلع قارعلا

 قارعلا دف يف .ةنحراخلا هتساسس عم ًاماجسنا

 .ينودلاو ينطولا نيديعصلا ىلع ايلعلا

 ماع هتروث مايق ذنم ءلوالا قارعلا مه ناك ١"

 ريوطتو .ةلماشلا ةيمنتلا ةطخ ةلصاوم 4

 عيمج يف روطتلا قيقحتو .يشاعملا بعشلا ىوتسم
 .ةيعامتجالاو ةيسابسلا تاسسؤملا ءانبو :نيدانملا

 تافالخلا لحو .ةقطنملا ىف رارقتسالا قيقحتو
 .ةيملسلا قرطلاب

 ناردا ُْق ديدحلا ماظنلا قارعلا ليقتسا

 .هب نيفرتعملا لئاوا نم ناكو .بيحرتلاب
 عم هءاقل لالخ نيسح مادص سيئرلا دكا 5

 ١91/9 ماع انافاه رمتؤم ِق ناربيا ةيجراخ رمزو

 مدع ىلع ةيندملا راوجحلا نيسسح تاقالع ىلع هصرح

 مدخي امب نواعتلاو :ةيلخادلا نوؤشلا يف لخدتلا
 .ةقطنملا ىف رارقتسالاو ملسلا

 همالتسأا لبق ىمح ,ينارمالا ماظنلا نلعا 2

 سيراب يف يئيمخ حرص دقف :قارعلل هءادع .مكحلا
 نيب نم يقارعلا ماظنلا رييغت ريتعي هناب 1517 ماع
 .هقادها تابولوا

 ابحاو ةروثلا ريدضت يناريالا ماظنلا ربتعي 5

 كنالو ةلعحؤو قارعلا لالتخا ررق كلذل .هنلع امزلم

 نارسال ةعبات

 دنم سرام دقف ,دينحولا هةفده كلذ ا

 .ةقطنملا نادلد دض بيرختلاو بيهرتلا ءدنلا

 .ةيدوعسلاو تيوكلا ىلع ًاحلسم اناودع بكتراو
 قارعلا نيب تاقالعلا 191/5 ةبقافتا تمظن 6/ 

 يال قرخ يا نا ىلع ةعبارلا اهتدام تضنو .نارياو
 ماظنلا نكلو .لكك اهل اقرخ لكشي اهيناوج نم بناج
 هياطقا حرصو .ءدبلا ذنم ةيقافثالا مجاه ناريا يف
 ددهتل ينازرابلا ةرمز اومدقتساو .اهب مهمازتلا مدعب
 .هنماو قارعلا ةدحو

 ةيدناودعلا ةيناردالا ماظنلا تافرصت ترمتسا 4

 ١91/9 ماعلا ةلبط هنماو قارعلا رارقتسا ددهت يتلا

 احلو ٠ ماعلا نم ىل والا ةعستلا رهشالاو

 هينو .ةسياموليدلا لئاسوؤولا لك ىلا قارعلا

 قئاثوب .كلذ ىلا تارملا تارشع ةيناريالا تاطلسلا
 اهفقوم نيبت نا اهنم 1/57/5717 ىف بلطو .ةيمسر

 تاحيرضت يف ناك يناربالا درلا نكلو . 07ه ةيقافتا نم

 : ىلع ةرصملا نيلوؤسملا
 .قارعلا يف ماظنلا ريبغت 1

 ةطساوب هلخآد باهرالاو ىضوفلا عيجحشت .- ب

 .نييناريالا نم هنوطنقي نم
 ةعطاقم ىلع نييقارعلا نينطاوملا ضيرحت  ج

 .اهتزهحا لشو ةطلسلا

 .درمتلا ىلا ةحلسملا قارعلا تاوق ةوعد- د

 .نيقارعلا نيلوؤسملا لتق ىلا ةوغدلا
 شجلا نا )6١/14/1١١( ردص يندب حيرصت - ٠

 دداز بطق حيرصتو .دادغب لتحيس ىئناريالا

 ةموكحلا طاقسا تررق هتموكح نا (60/4/9)

 .ناتيسراف ندعو دادغب ناو .ةيقارعلا
 ناودعلا تايلمع زيزع ديسلا ددع نا دعبو

 دادغب اهتعفر يتلا تاركذملاو .قارعلا ىلع يناريالا
 ىتلا فصقلا تادلمعي ركذ .ةيلودلأ لفاحملا ىلا
 يف ةيدودحلا رقاخملاو ةيقارعلا ندملا اهل تضرعت
 .دودحلا ىلع ريبكلا دشحلابو :.(80/9/4)
 ىلا ابعاد ارذحم ناريا ىلا اهلسرا يتلا تاركذملادو
 !اديدهت ينضاربالا باوحلا ناكو . ةيقافتا مارتحا

 .تاءادتع الا ةلصاومو اديعوو

 ةيركسع تانانب تردضا نارهط نا ىلا هينو

 .اوجو اربو ارحب قارعلا دض اهتاطاشن نم ةعبرا
 .ةيقارعلا ةحالملا ماما زمره قدضم تقلغا اهنا ىلاو

 رانلا اهقالطا ىلاو ءاهنارداصل ديحولا نايرشلا وهو
 تارئاط ىلعو :ةدقارعلا ءىناوملا قف ةينندم نفس ىلع

 .قارعلا ىلا ةمداق ةيندم
 رايبخ الا قارعلا ماما قدس مل كلذ لك ماما :لاقو

 ةدارالل خحضرب نا وا .ددوحو نع عافدلا وه دحاو

 ناردال ةعبات ةيالو حفصيو ةيناريالا

 ك5 - )ملول ننام خلافات



 هرارق ذيفنتل مزحلاب سلجملا بلاطن .زيزغ قراط

 .ةيقارعلا ةيملسلا فقاوملا لك ضرع نا دعبو
 ناريا ترصا اميق :مالسلا تاردابم لك دادغب لويقو

 :لوقلا ىلا صلخ .:مالسلا ضفرو ناودعلا ىلع
 دهاج قارعلا نا حوضو لكب لوقا نا دوا

 يناردآالا ناودعلا دض رادتقاو ةعاجشب لضانو

 تاجوم دض ةينطاوم ةايحو هثماو هتدايس ىمحو
 ةنيس دعب ةنس ناردا اهتدش يتلا ةبحجمهلا وزفلا

 رش نم ملاعلاو ةقطنملا يمحبل ًاعينم ادس فقوو

 ناكماب ناكل هللا حمسال دسلا اذه راهنا ول ...ناريا
 نم ملاعلاو ةقطنملا ددهتسس ام روصتي نا لقاع لك

 ءاطعاب دبا حسي نل قارعلا نأ ...ةميىظع رظاحم

 ال يذلا مرجملا شحولا اذهل تالزانتلا نم ديزملا
 .دح دنع زازتبالاو عسوتلاو ناودعلا يف هتيهش فقت

 نمالا سلجم تارارق يناريالا ماظنلا ضفر دقل
 ١9/٠١ لوليا يف 474 رارقلا ذنم رخآلا دعب دحاولا
 يىفو 1185 ماع لوالا نيرشت ىف (54/4) رارقلا ىتحو

 نا لوقيو هزتبيو نمالا سلجم مجاهي ناك ةرم لك
 ناو ينبجعي ال رارقلا اذه
 اذك هيف اوعغضت نا مكيلعف مكسلحم نع ردصي

 ةيناث ةرم نمالا سلجم ىلا يتأن امدنعو ...تيكو
 ناشب رارق رادصا عوضوم ثحبيو فقوملا ةجلاعمل
 يتأت نمالا سلجم سيلاوك يف ًافارطا دجن ناث رارق
 اذه لعل ناريا هبلطت امم ًاَئيش عضنل ًانسح لوقتو

 .اهنم ًالوبقم نوكي يناثلا رارقلا
 نكلو ناريا هديرت ام يناثلا رارقلا يف عضويف

 لوالا رارقلا تضفر امك يناثلا رارقلا ضفرن ناريبا

 ةلواحملا رركتو ًايفاك سيل اهل ىطعا ام نا لوقتو
 لصاوتو ناريا ضفرتو ةسماخو ةعبارو هثلاث ةرم
 اندهش دقل عادخلا ةبيعلو زازتبالا لصاوتو برجحلا
 اهيف شقون يتلا تابسانملا لك يف لوصفلا هذه
 تابسانملا كلت لك ف تاوثس عيش ةليط عازنلا
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 رارق نع ىضرا نا متدرا

 بلاطملاو معازملا ددرت يتلا تاوصالاانعمس

 نمالا سلجم مدق تايسانملا كلت لك فو ةيناريالا
 مل مالسلا نكلو مالسلا قيقحت فدهب تالزانت
 هردصا رارق لك دعبو برحلا ترمتسا لب ققحتي
 وزغ ةلمح نشي يناريالا ماظنلا ناك نمالا سلجم
 عقاوي يسايسلا هزازتبا معديل قارعلا دض ةديدج
 ماظنلا حجن ول ضرالا ىلع هضرف لواحي يركسع
 يتلا تاوزغلا كلت نم ةدحاو يفو هللا ردقال يناريالا

 نميهت يكل ًايفاك كلذ ناكل اهانطبحاو اهانمواق
 دعبا وش ام ىلا دتمتو جيلخلا ةقطنم لك ىلع ناريا

 ملاعلا عضتو اهيف نيزاوملا لك بلقت كلذبو كلذ نم
 ..ةريطخةلاح ماما

 نع ردص مزلم رارق كانه سيئرلا ةدايس اي نآلاو
 قاثيم نم عباسلا لصضفلا :بجومب نمألا سلجم
 ردص رارق ىوقا وهو ه9 رارقلا وه ةدحتملا ممالا
 اهردصا ىتلا تارارقلا ىوقا نم هنا امك عازنلا نع
 رارقلا اذه ردص دقل هخيرات ربع نمالا سلجم
 ناو نمالا سلجم يف رشع ةسمخلا ءاضعألا عامجاب
 جاتحي ال هانعم ناو هيف سبل ال حضاو رارقلا اذه
 فقولا يه هذيفنت يف ىلوالا ةوطخلا نا ...ريسقت ىلا
 دودحلا ىلا لماشلا باحسنالاو رانلا قالطال لماشلا
 ىلع ةباقرلا يه ةيناثلا ةوطخلاو ًايلود اهب فرتعملا
 ىرسالا حارس قالطا يه ةثلاثلا ةوطخلاو كلذ
 .اهلسلست بسح تاوطخلا يتأت اذكهو مهلدابتو
 سيلو (594) مقر نمالا سلجم رارق هلوقي ام اذه
 يلثمم ىرن نحن اهو يقارعلا دفولا هلوقي ام اذه
 هوهمجاه امك مودلا نمالا سلجم نومجاهي ناريا
 مهنا ...طورشلا هيلع نوعضيو تاونس عبس ذنم
 سلجم نم نوديريو نزاوتملا رارقلا اذه نوضفري
 ناو مه هنوديري يذلا لكشلاب هرارق ريسفي نا نمأآلا
 .ةيسرافلا ةفللاب نمالا سلجم هأرقي

 ةرارق نمالا سلجم مرتحي نا وه هب بلاطن ام نا
 ..عادخلاو زازتبالا تالواحم ةوقب ضفري ناو

 يك جم + ًايقارع ابلطم سيل هب بلاطن
 نال فساآانل انناو يقيقحلا تانعم عمو رارقلا سفن

 عم نولفاعتي رارقلا ىلع اوتوص نيذلا ضعب
 نؤددرنو ةيناريالا عادخلاو زازتيالا تالواحم

 ِق اوكراش دق اوناك مهنا عم رارقلل ةنسرافلا ةءارقلا

 هحلاصل اوتوصو هنغانص

 متب ناو تالواحملا هذه فقوتت نا لمأن اننا
 سلجملا ءاضعا هردصا يذلا رارقلا صنب مازتلالا

 امدق يضملا ىلا سلجملا وعدن امك مهئارا عامجاب

 لاكشا نم لكش يال عوضح نودبو ددرن نودب
 رارقلا هنع ربع يذلا قايسلا يف زازتبالا وا تاروانملا

 مالسلا رارقال قاثيملا لئاسو مادختسا وهو
 .ختادلاو لماشلا

 بحرن انناب لوقلا رركن ةنيسانملا هذه يف انئاو

 ماعلا نيمالا عم نواعتلل نوؤدعتسمو 597 رارقلاب

 وهانكو اهيرنو انيما اهددظن ةقينطتل نمالا سلجمو
 ِق وا هيف رظنلا ةداعأل ةلواحم ةئا ةوقد ضفرنسو

 .هدونب بيدئرت

 نع نوثحبت متنك نا لوقا نا دوا ماتحلا يفو
 ةيعرشلل يناردالا ماظنلا ءاردزا ىلع ةلدالا نم ديزم

 ناف قاثيملا بجومب هتادهعتي همازتلا مدعو ةيلودلا
 ع موي ماظنلا سيئر داقلا يذلا باطخلا

 ...كلذ ىلع ليلد ريخ رينملا اذه ىلع نم يضاملا

 جا تب تاناهالاب ًاثيلم ءاج باطخلا اذه

 عبس ربع نيبختنملا وا نيمئادلا هئاضعالو نمالا
 اوضع نيعبرا نع حمهددع داز نيذلاو تاونس

 .تاراقلا لك نولثمي
 ىلع نم ثدحت يذلا يناريالا ماظنلا سيئر نا

 هدالب نا ىلا هباطخ يف رشي مل ةدحتملا ممالا ربنم
 نوناقلا ماكحايو ةدحتملا ممالا قاثيمب مزتلت
 ميهافم نع ةرضاحم مكيلع ىقلا دقل ...يلودلا
 ملو ةيلودلا تاقالعلا ىف وه هتيرظن نع ...هماظن

 يف اهيلع فراعتملا دعاوقلا مارتحاب هسفن ملي
 اماع نيعبرا نم رثكا ربع تينب يتلاو اذه انرصع
 . .ةدحتملا دمالا سيسأت ذنم

 بيذاكالاو تاطلاغملاب ءيلملا باطخلا اذه نا

 ربع يناريالا ماظنلل ةيمويدلا تافرصتلا دكؤي يذلاو
 ةقيقح لوح مويغلا نم ىقبت ام ددبب تاونينت عيس

 ادح عضيو يعيسوتلا يناودعلا ماظنلا اذه فقوم

 اهتددر يتلاو عقاولا قف اهل ساسا ال يتلا لدواقالل

 ناريا فقوم يف ام ريغت تالامتحا ىلع طاسوالا ضعب
 .يىل ودلا عمتجملا ةداراو ةمظنملا هذه تارارق ءازا

 برحلا عقاولا ف يناريالا ماظنلا سمئئر نلعا دقل

 امك ةيلودلا تاقالعلا ماظن ىلعو يل ودلا عمتجملا ىلع
 ملاعلا بوعش يلثممب ةئيلملا ةعاقلا هذه يف اهفرعن
 يناريالا ماظنلا لواح يتلا قاروالا لك فشكو
 .اهيلع رثستلا هل نورياسملاو

 نمالا سلجم ىلعو يلودلا عمتجملا ماما قبب ملو
 دكؤيو هتملك لوقي نا ىوس ةصاخ ةروصب
 قاثيمل مارتحالا ملاعلا رظن يف ززعيو هتيقادصم
 ةهجاوم ىف بوعشلا هيلع لوعت يذلا ةدحتملا ممالا
 . ,اركشو ...لداعلا مالسلا نارقاو مزحب ناودعلا
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 وح ةفوشكلا قاروألا راوح
 هرشلا ل ص ا

 ...نيسح مادص سيئرلا يل هدكا ام اذهو مالسلاب بلاطي ةيورغو ةيقرشم رثكالا دلبلا قارعلا

 ! ةيعقاو ريغ اطورش نوحرطيو نويناربالا ةضفري امنيب
 دود 0 سول 0 0

 نيرخألا حلاصم لجا نم مهحلاصم ىلع نوشمي ١ ناكربمإلا
 رهفادها ىلا لوصولا لجا نم ةباغلا نوقرحي مهنا لب

 دوب هج حو
 00 أ ةوعدع

 ةقرحملا ىلا ناسنا نويلم فصن يمري ماظن عم اهتاقالع اسنرف عدطت نا بعصلا نم

 اس هيا دعا ندا ماسلا - لساعس مط

 دعب ها يا ع سال ا

 ين نجا
 0 21 59 تسساو علا د ب #ّ * ٠

 ا دل

 10 م مد اج خاج ا حمم »عا خشم مع مح 0 ع أ 1 ا ا ست ع » 4 3 ايس يعي

 اندست يذلا مويلا لمدنب لو بورا يه نامرلا ١ رو ىلع يروسلا يناردالا قباستلا

 0 عا وم دا 2 00 0 اوووي 777ج بو وبعب كا و فدو جوس خ8 دوإا1عت والا ويا 17 د ا مستو دو

 انؤروا ناسح ىلع نكلو ديدين امد اقذف قافنالا نؤلواحب تايفوسلاو نييكرمالا نا وه مويلا ثدخد تا

 سوما

 اة لوآلا نيرتشت ه - 5+ ددعلا  ةيبرغلا ةغيلطلا -

 نيمدلا زومر نم امر هنوريتعي راسيلا لها
 نم رمرك هيلا نورظدي نيميلا لهاو .يسنرفلا
 ال ريب وج راشيم نكل .يسنرفلا راسيلا زومر

 لب .يسنرف هنا لوقب و .تافيتصتلا هزه ىلا نكري

 يبرعلا اهّسامت يف اسنرفل ةقيمعلا ح ورلا لثمي هلعل
 هجو يف .اهيلع صرحت يتلا ةفاسملا يف و .يطّسوتملاو
 ةيلالقتساو .يتايفوسلا  يكريمالا باطقتسالا
 ديعب دح ىلا سكعت .اهنع عفادب يتلا اسنرف

 يتلا ةيركفلاو ةيسايسلا تارامتلا طسو هتيلالقتسا
 ردرو يداوج جوف اه هلو: ءاننرف يف لعاقتت
 ةراجتلا ريزوو :قبسالا دا و ةيجراخلا
 وه .ةيكارتشالا اوروم رايب ةموكح يف ةيجراخلا
 اسنرق ةسايس يف ةيبرعلا تباوثلا نع هعافد
 ةيفلسلا ةرهاظل يدصتلا يف هتأرجو .ةيجراخلا
 ةهجاوم يف ءنانيل بناج ىلا هفوقوو .ةينيدلا
 هنيرخس نع ًالضف .ينويهصلا  يروسلا مساقتلا
 فقاوملا يف لظلا ةيعلبو ليصافتلاب هساسحاو
 .ةنلودلا

 23 113مل نحرلات خب مقا -



 ىلع ةلطملا هيتاكم ف هترواح ,ةنيرعلا ةعيلطلا

 هياتك نمهعم تقلطناو .- :نيبسلا رهن ىلعو لفيإ جرب
 ٍِق ةنخاسلا تاروطتلا ةءارقل «نودكريمالا» ديدجلا

 ...ناتدلو جيلخلا

 :نييكرتمالا ديدح بناتك اذامل :ةيبرعلا ةعيلطلا 8#

 همجرت يف ردص) «هيدي لظ يف برغملا١ وه ريخأ باتك
 رادلا يف سربشوسو توريب يف تاديوع راد نع هيبرع
 ًانانحا ةدحلاو ءانيح ةيركسلا ةّذه [ذاملا؟[ءاحخدتلا

 دصر فو ؛اكريمال ةيجراخلا ةسايسلا ةجلاعم يف ءىرخا
 ؟اهتابلقتو اهتيجاودزا

 ؟نيدكربسمالا نع باتك اذامل :ريبوج ليشيم -
 .باتكلا اذه فيلأت ىف تبغر ؛ةطاسب لك يف ؛يننال
 عوضوملا نم بارتقالا ضفر رجنسيك يرنه نالو
 نم هنا اهموي هل تلقو .هيف ةباتكلاب هنحصن يذلا

 حرشي ناو هينطاوم ىلا هجوني نا ناكمي ةيمهإألا
 ةيجراخلا ةسايسلا تاديقعت ,.حوضو يف .مهل
 يتلا لظلا عقُبو ءوضلا عقب يف ,ةدحتملا تايالولل
 مايقلا ىلع مزعلا تدقع .كلذ لعفي مل هنالو .اهقنتكت
 دقتني يذلا وه رجذسيك ناك ولو .هناكم لمعلا اذهب
 تناكل :ةيجراشلا ةدحتملا تايالولا ةسايس
 نولمحتب نيبكربمالا نأل .ةأطو فخا هتادافتنا

 نم نومردتب اميذ ٠ مهينطاوم تاداقتنا ردكا ةلوهسم

 بدرغلا اذه ناك اذا ًاصوصخ :ةايرغلا تاظحالم

 نا يف نوددرتد ال نييكريبمالا نا يىل اديو . انسنرف

 ىلا تاماهتالا هيجوت يف نيسرشو نيعذال اونوكي
 ةرتفلا ىفو . عهتامس نم ةمس هذهؤو . ًاضعب مهضعب

 .قياسلا يكريمالا سيئرلا راشتسم بتك ةريخالا

 يف يكسدريرب وينبز وهو يموقلا نمآلل رتراك يميج
 نوكت نا يفكي ال» :ناونعب الاقم «نويبيرن دلاريهلا»
 ةريبك اهلادفا نوكن نا بجي لب .ةريبك ةلود اكريما
 اذه بتك يذلا وه ريبوج ليشيم ناك ول ..ًاضيا
 نم اهل اي» :اوخرص دق نويكريمالا ناكل لاقملا
 ةيانك عيطتسي يكسنزدرب نكل ...ءاقمح تاداقننا

 يكريمأ وهق .ةداضملا تامحهلا ىشخن نا نود :؛كلذ

 ايرورض ناك :يىلا ةبسنلابو .نيبكريما ىلا هجوتيو
 .ةيكريمالا ةيجراخلا ةسايسلا عئاقو عم فيكنا نا
 وهف .زادحنا ةمث ناك اذاو .ىخيراتلا اهلسلست ف
 اهدرمش :ماكحالا يف ةوسق كانه تناك اذاو . خيراتلل
 .ةيلودلا نطتشاو ةساسس ةيحاودزا ىف ةءارقلا ىلا

 نم هذشكا نا يعسو ف ام تفشك ؛خيراتلا ماماو

 يذلا يمالعالا لهجتلا ةهجاوم ف تفقوو .اهايافخ
 نا لوقت امدنع :ةيكريما تالاكوو لئاسو هسرامت
 ةقادصلاو مهفتلا يه ةيكريمالا ةسايسلا عقاود
 .ةدكريمالا ةحلصملا باسح ىلعو :نيرخآلا ةحلصمو
 .ةدحتملا تايالولل ةيرورض نوكت دق ةروصلا هذهو
 تاهج ةمث نكل .يلخادلا ىوتسملا ىلع دودر تاذو

 ال نييكريمالا نا حوضوب ىرن تادب ملاعلا يف ةديدع
 نيرخآلا حلاصم لجا نم مهحلاصم قوف نوشمي
 ىلا لوصولا لجا نم ةياغلا نوقرحي مهنا لب
 .كلذ حرشا نا ديفملا نم هنا تيأرو .ةيداملا مهفادها

 ىلع لماحتا مل يننا ًاصوصخ .ءيش ينفخي ملو
 :نودكريمأالا انل لوقبي امدنعو .ةنكريمألا ةسايسلا

 | نا مهبيجاف ١944(. ماع) مكتدجن لجا نم انيتا دقل

 - 1 ال نيم نعاس - 9

 نع عافدلا اضيا اهثم فدهلا ناك ةدجنلا هذه

 طقف نييسنرفلا لجا نم اهب اوموقت ملو .مكدالب
 يكيجلبلا امك .طسوتملا يسنرفلا نا عبطلاب
 .امهدالب لخا نم تيراح اكربما نا دقتعي .طيسوتملا

 يذلا يسنرفلا اناو .داقتعالا اذهل رياغم عقاولا نكل
 براحا تنك لهف ؛ةرتفلا هذه يف حالسلا لمحا تنك
 ؟اكريما لجا نم ما يدلب لجا نم

 ةسايسلا مّئاقول مكتءارق يف :ةيبرزعلا ةعيلطلا 1#
 نيتلداعم ةمث نا ظحالن ؛ةيكريمالا ةيجراخلا
 ؛يكريمالا ملاعلاب شاهدنالا ىهو ىلوالا .نيدضقانتم

 اشاهدنإ ناك ناو .هتسايس تاحطاتو هباحس تاحطاتب

 يشو :ةيناثلا ةلداعملاو .ٌصنلا ايانث يف ًاثوثبمو ًايعاو ال
 هنم ةيرخسلا يف لثمتتو :ىلوالا نم ضيقن يفرط ىلع
 ؟ىدملا ةريصقلاو ةشهلا هتاسايس نمو

 دق هيلع ملكتت, يذلا باجتغالا :ريبوج ليشيفا
 ,يعاولا كاردالا ىوتسم ىلع يننال ايعاو ال نوكب
 ةبوعصلا نم هنا امك .يكربما ءيش ياب ابجعم تسل

 .ماع لكش يف .ءيش ياب يباجعا يديا نا ناكمب

 نغ أذا .ثيدحلا انعسو يف له :ةيبرعلا ةعيلطلا ا#
 ناك نا ؛ةريقص اهتاسايس نكل ىمظع هلود نم ةيرخمسس

 لكشلا ةيرخسلا ىدترت نا نودو :ىحنملا اذه ىلع دكؤت

 ع ؟ريشاسملا

 باجعالا نع ًاديعب هنا دقتعا :ريبوج ليشيم -
 ىلا حضاو ليم باتكلا يف ةمث .زازئمشالا وا
 دنا ةدكربمال ا ةسادسلا تايطعم ةدراطمؤو .ليلحتلا

 نم رثكا اهنا لوقا اناو .ةكباشتم ماع لكش يف يه
 ,نابحالا بلغا ىف ؛ةضقاننم اهلعل لب .ةكباشتم

 نيلوؤسملا دحا لأاسن امدنعو .ةعقوتم ريغو
 يكريمالا يجراخلا رارقلا ةعانص رئاود ف نيينقتلا
 يا نأب بيجي لوؤسملا اذهف .نطنشاو ةسايس نع
 تئبو :؛ةعقوتم ريغ ةغايص يه ةسايس ةيا وا رارق
 ريغ عباطلا اذه اذامل :يرودب لعاستاو .اهتعاس
 اذهب تهجوت امدنعو ؟ةيكريمالا ةسايسلل عقوتملا
 ,ةيكريمالا ةرادالا ف رابك نيلوؤسم ىلا لاؤسلا

 نع عافدلا نع ًايلات اوزجعو .درلا مهيلع لاحتسا
 ةيسادسلا نا .عقاولا فو .ةيقوثوم ةيا وا كسامت يا
 ةسايسلا ىلع ملكتا ال اناو :ةيجراخلا ةيكريمالا
 .حمجراتلاو ددرتلا تباوث نم لكشتت :ةيلخادلا

 ةريصق يكريمالا سيئرلا ةئالو نال كلذ ٍِق بيسلاو

 كردد حت ٠ هجمانرب قيبطت لواحي نيماع لالخف . آدج

 موقد و .هلكسي نا بجي ال اقيرط كلس وا أطخا هنا

 .هنم مغرلا ىلعو .قبطي هلعجت ةيقاحلتسا تاوطخب
 نيماعلا ٍِق اصوصخح .هفلس ةساسس ًانايبخا

 «لاحلا هذه ق٠ ,فلسلاو .ةيالولا نم نيريخالا

 ديرت فيكو .ءيش يا ًاضيا هتيالو ةيادب ىف .ليخت
 ةيعبتلا ف طقف سيل شيعن نيذلا نحنو .اخفم

 قلقن الاو .كلذب متهن الا ًاضيا سورلل لب نييكريمالل
 رخآ يه طقف ةيرخسلا نالو .مهفن نا لواحنو .هنم
 يه .ىربكلا ةسايسلا هذه نا لوقن ءانل ىقيتب ام

 نا يعسو يف و .لوقعماللاو جفلا اهغباطب طقف ةريبك
 ناغير سيئرلا ةسايس نم جذامنب يليلحت معدا

 ةرورض الو .كلذ نوفرعي اوتاب عيمجلا نكل :ةنهارلا
 ةديدع ىرخا جذامن ةمثو .ةروركم تالوقم راركنل
 يتلا ةيقبئزلاو تارارقلا ةحوجراو ددرتلا تباوث نع
 . !اعيمج اهنم انيناع

 ةحيضف يف متدجو دح يا ىلا :ةيبرعلا ةعيلطلا ه8
 3 ىطلل . له ةكودح ةيفاضأ ةعانش «ةيغ + ناروأ»
 مل مكتا ما :ةيكريمالا لاجترالا تاسايس لك حيرشت
 د ةيووتل لامه دم لا نجاح 3 وتوك
 ؟هتالملا لكشلا يف هميدقتو

 تادنتسم ىلا ةحاح ىف نكا مل :ريبوج ليشتم

 يراكفا اوعبات نيذلا نم تناو ..تيغ  ناريا»
 هذه رجفنت نا لبقو يننا اديج فرعتو .يفقاومو
 ءاوناك نيبكريمالا نا ىلا ترشا ؛تاونسب ةحيضفلا

 يش ناربا نا نوريتعي يسايسلا مهتاطح يف

 نولوقي اوناك «نويليئارسالا»و .ربكالا ٍناطيشلا
 تطشن ؛ةيكريما ةكرانمي و ؛بدنا لت نكل . ًاضيا كلذ

 «نيدليئارسالا» ةكنح تغلبو .نارهط حيلست يف

 ,كارتشالا نييكريمالا نم بلطلا ىلا مهتعفد ىوتسم
 نويكريمالا لخد امدنعو .حيلستلا ةطخ يف مهرودب
 ةكبشلا نع ثدحتي دحا دعي مل .ةرشابم .طخلا ىلع
 .«تدغ نارياد ب اجافا مل انه نمهؤ . .«ةيلبتاريسالا»

 نيذلا نيدكريمالا ةحاقو وه عقاولا ُِق يناجاف ام نكل

 اذه نم نولكأب ال مهنا اولاقو . ٌلامَشو انيمي ٠ اومهتا

 .ةحبضفلا نم مهيدبا ليبسغ اولواحو .رملا زيخلا

 تالواحم نم ربكا تناك عئاقولا نال كلذ ىف اولشفو

 نا اولاق نييكريمالل نودبعتي نيذلاو .اهنم بورهلا
 .ةحيضفلا نع فشكلا ىلا ترداب يتلا يه نطنشاو

 نا ؛هتاذ راطالا يف ؛مهل لوقن اننكل .مهئنهن نحنو
 نم للحتلل شماه يا كرخت ال ةيخئاضفلا عئاقولا

 ,ةهج نم ةليضفلا هجو نمو .ةجودّرملا ةسايسلا
 اناو .ةيناث ةهج نم لوحولا ةسايسو رفعتلاو
 نم يبارتقا ضرعم يف نيهجولاب ةطاحالا ىلا رطضم
 اهتاز ةطاحالاو .ةيجراخلا ةدحتملا تايالولا ةسايس
 ةيكريمالا ةسايسلا نم يبارتقا ضرعم يفو يل دكؤن
 ةره نم رثكا اولواح نيبكريمالا نا طسوالا قرشلا ْق

 .نائيل باسح ىلع ةينيطسلفلا ةبضقلل لح داجيا

  ةطخلا هذه يف ؛نييليئارسالا» عم اوطرخناو

 راكفا مهل بيبا لت ةداق نا نم هغرلأ ١ ىلع ٠ ,ةرماغملا

 اذهو .ةيلاعف رثكاو .عوضوملا لوح ًاكسامت رثكا
 الب مهلعج :نآ يف يرسقلاو يعوطلا طارخنالا
 زكرمل لماشلا ريمدتلا اودصحف .ةددحم ةسايس

 ,اهل نزو ال ةعامجب اوناعتسا مث .توريب يف مهتدايق
 .نويلاطيالاو نويسنرفلاو نويناطيربلا يه
 ملو ؛ةأجف اوبحسناو .رطخلا ةرؤب طسو مهوعرزو
 بيلاسالا هذهو .كلذب مهغالبا ءانع مهسقنا اوفلكي
 ثيدحلا يف ددرتي مهضعب ناك اذاو .ةفورعم تتاب
 ريدذحت يقدهو .كلذ يف ددرتا ال .يتهج نم اناف .اهبع

 يف ديدج نم سطغت الئل ةلبقملا ةيسنرفلا تاموكحلا
 ةمث تناك اذا فرعا ال يننا ريغ .يكريمالا سطغملا

 اهتاذ مدقلا ةلز نا ىرا يننال :مالكلا اذه نم ةعفنم

 لوطسا لاسرا اودارا نويكريمالاو .جيلخلا يف رركتت
 اذمد ام ,انعم اولاعت :نييسنرفلل اولاقو .ةقطنملا ىلا
 .ةيسلطالا ةعومجملا يف ءافلح نحن نكل .ءافلح
 الو طسوالا قرشلا هل يطغقن لإ ةعومجملا دذهو

 0 .كلذ ف نيحضاو نكنل ...يتامولعمل ًاعبت .ايقيرفا
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 ةلماح لسرت فويس : نوتسنرفلا باحا مأنأ 8 دعمو س

 ,اوناي ننيسنرغلا نا يي ادد و «: وصنميلك» تارئاطلا

 ةلماك مهلاسرأا دعمو مهنا ٠ ارذح ردكا ةرملا هذه

 تاءارحال ةرورض ةمت نا ىلا اوهننت :تارئاطلا

 عضختس ثيح ؛ينوبيج ىلا اهب اوداعو .اهتنايص
 يض ام :لءاستاو ,اليوط انقو قرفتس تاحالصال

 ناك اذاف ؟نارهط هاجت ةبكريسالا ةضيادتنفلا ةذه

 عراشلاف :ناريا ىلع يطفقن رظح ضرف بولظملا

 دوضقملا ناك اذا اما .ك03 مهي ىكرتمالاو يسؤرؤالا

 .جيلخلاو نامغ رحم نيب .هايملا يف ةهزنب مايقلا
 نييبورالاو نييكريسمالا عسسوب فيك ىرا ال ينئاف
 مهفرطت يف ًاديعب !وبهذ نيذلا ,نارهط تايآ فيوخت
 يكريمالا ددرتلا ةسايس نم جذومنلا ادهو .ينيدلا

 يمري ميدق لسلسم يف ةقلحك يتايامنا .اديدح سيل
 .تانيسمخلا ىلا

 دهش يضاملا عوبسالا نكل :«ةيبرعلا ةعيلطلا» 8
 0 .ةيكربمالا ةيسايبسلا 3 اعدت عفط

 يقف نطنشاو نا ينعي اذه لهف .يناريا ميغلت قروز
 ةداج اهنا يا .ددرتلا مسوم دعب مزحلا ةسرامم ددص
 ؛ناديال اهعدر عورشم يف

 كنا 4 اذه مزحلا ةسايس يف رارمتسالا وه مهملا

 ايسانس طخ اوميسر ام ًاردان .نبكريمالا نال .هيف

 ىلا اوبهذ مهنا تفاللاو .هيف اورمتساو ًانيعم
 عم مادصلا هتاز تقولا ىف .نورذاحيو .جملخلا

 هذه تناك اذاو . نييناريالا عم وا تايفوسلا

 ,ارتنك قا ًاريفغص هللا ةئآ انا تنك ولو :مهتسايس

 عيش يا لعفاف .مههاجت فرصتا فدك فرعاف

 ةظحللا وه ًامئاد نييكريمالا صقني امو .مهطيروتل
 يف لئمتت ةيناثلا ةظحللا هذهو . لدلحتلا نم ةيناثلا

 .لاتقلا يف اوطروت لاح يف .مهفرصت ةيفيك ةفرعم
 مهوتن نا بجي الو .كلذ نوفرعي ال مهنا ئنيقيو
 جرخت يذلا تاريربتلاو تاريسفتلا ةدرامعم لوح

 .ةقباس جذامن كانه نكت مل ولو .ةيكريمالاةرادالا اهب
 يف ةيكريمالا ةسايسلا نا لوقلا ىلا تحنج دق تنكل
 تابآ بيدهرت ىلا ىعست اهنا يا .ةكسامتم جميلخلا

 نيفدهلا نيب قيفوتلاو .رشابم طروت نود نم هللا
 اوسملت نويناريالاو .اليحتسم نكي مل نا بعص
 طيروت لجحا نم نولمعي كلذل .تايطعملا هذه

 افقوم ةريخالا ةرتفلا يف اومزتلا دقو .نييكريمالا

 قيوستلا نم مغرلا ىلع ؛نطنشاو هاجت ًايعافد
 نوتحييو .كاهنالاب ن وباصم مهو . داضملا يمالعالا

 .اديدجت انكمم كلذ نكي حلو ,ذفانم نع وا .صرق نع

 يف غارفلا تاظحل وا ءاضدبلا ةفاسملا الول

 .ةفوشكملا ةيكريمالا ةبحاودزالا

 تفرتشتسم نأ انعسو يف له ه«ةييرعلا :ةعيلطلا» ا

 ةسايس موبش ىلع جيلخلا نؤ' ةلبقملا تازوطشلا ىحتم
 جرخت لهو ؟ةيتايدفوسلاو ةيكريمالا ةصقانلا تاوطخلا

 ىلا يدؤتو :ةموسرللا ةقسلا لع تاوطخلا هع
 ؟نويكريمالا اهيف ظروقي ةعنساو تاما دص

 ةاجف :تاروطتلا تجرخ اذإ :ريِبوِج ليشيم
 ىلا تضفاو ,لوقت امك .ةموسرملا ةكسلا ىلع

 ةرم ؛نوعقي نييكريمالا نا ينعي اذهف .تامادص
 :لاح يا 6 .مهف دهو .طيطختلا ءوس ٍِق ,ىرخا

 نويعلي انه نمو . تامادصلا هذه ةرذاحم ىف لثمتبي
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 يكربما ءيش يأب ابجغم تسل :ريبوج ليشيم

 نا مهيلعو .ريبعتلا زاج اذا :يحرسم لكش يف ةبعللا

 مهقده ناك اذاو .نوديري اذام اوفرعي ناو اوددحي
 ال ةيلاحلا ةهتقيرط ناف :ماليسلا ىلا ناريا بذجح

 حوضولا ىلا رقذدفت اهنال .مالسلا ىلا ىدؤت

 ةتس ذنم سللو :بلاطي نينسح مادص سسيئرلاو

 تتداحتؤ .دادغب دعب ىف هدلقتلا دقو :لقالا ىلع حاوعا

 .ماليسلا وه قارعلا فده نا ْق دكاو هم ولم

 .كلذ نوضفري نيرخآلا نكل .ةحضاو ةلداعم هذهو

 نكت مل نا .ةيعقاو ربغ اطورش نوحرطيو
 ؛:كلذ ةحيتن .مادصلا نا اديح فرعنو .ةليحتسم

 ماما نارا عضو بجي هناامك .لصتحمو نكمم

 ةلقرع لالخ نم ةيوازلا يف اهرشحو .اهتايلوؤسم
 تقو اهمزلي دقو .ةلوهس يف اهطفن ريدصت ةيناكما
 نا .ديدنشلا كابرالاب بتاصنت فويسو .يتايفوسلا

 ةيضق مدخت ال هوجولا ةثلثملا وا ةجودزملا ناغبر
 .نانملو جيلخلاو ىطظيسولا اكريما ُْق . جالسيلا

 يلعقلا سسدتهملا وه نم ؛«ةيبرعلا ةعيلطلا: اه#
 ما نوراشتسملا مه لف ؟ةيجراخلا اكريما ةسايسل
 تيبلل روذ ىاو * :ةيزكرملا تارباخملا ةلاكو اولوؤسيم

 كارم تايفلكطك ةطحمو ةةدققملا 'اهانضقلا ا نمينآلا

 ؟ىوقلا
 .ةمكض ةيكريما 0 كانه ريبوج لييستتم -

 ةرازو ةملكو .ىلعفلا رارقلا شمام ىب اع ًامئاد فقت

 معرلا ىلع .نامخألا لغلاف ةعومس ع ةيجراخلا

 مهل دوهشم نييصاصتخحا انايحا مضت اهنا نم

 ةقحلملا ةنسايسلا مقاوطلاو .قطنل.او ةءاقكلاب

 يهو .ةريصق ةينمز تارتف يف اراودا بعت تارادالاب
 وه امع فلتخي رمالاو .ةريغص مقاوط عقاولا يف
 ظ ةطالس ىلا ءىكتت ةطلسلا ثدح ءالثم اسنرف يف دّئاس

 ةعاس ةمهملاد موقت ةيكربمالا ةرا دالاو .لظلا ف ىرخا

 ينبي يذلا وهف .ضيبالا تيبلا اما كلذ نم نكمتت

 ةصاخلا هتمحرتل ًاعبت :ةيجراكلا ةسايسلا تارارق
 يئاوشع لكش يف طبخي ًانايحا وهو .ةرادالا تافلمل
 تّدش .بيسن ٠ اديدحت ٠ .ةسحيرم تدحنتملا تايالولاو

 نيب نيعم مهافت يسرا نا ًانايحا ثدحو .ةيئاوشعلا
 ةسايئيسلا تحشف . ةبجراخلا ةرازوو صضسألا تندلا

 نمد مسنأ قوبسا حوضولا ىمحشم ةبكريمألا

 سيئرلا ىلع ةيباجيا ًاراثا كرت يذلا نوسيشتا

 .اريز و نكد مل يكستزيربو .كسار نيد وا ؛يكريمالا
 يف رجنسيك يرنه هلثم يذلا رودلا بعل هلعل لب
 كردا امدنع ةرفيشلا كف رجنسيكو .ىلوالا هتعبط
 نمالا راشتسم يىرودب راثتتسالا نم دب ال هنا

 دراط كلنذل .ةوقلا كالكمال ةبحراخلا رسدزؤوو يموقلا

 لالثحا ىلا ىهثناو .زرجور كرانرب ظحلا ءيسلا
 مءعاونتت امدنعو .ةصاخلا هتيدقح ىلا ةفاضا .هعقوم

 ةنسانبو يموقلا نم كا ةنئرا.شتسم ةبماسس

 ىوتسم ىلع .ام كسسامت ىلا لص :ةنحراخلا

 ةتقؤمو ةرياع ؛:ةدعاقلا» هذهو .ةدجراخلا تارارقلا

 تاعارص ةروص يطعت يتلا ةيكزيمالا تارادالا يف
 .سرغنوكلا عم لصولاو لصفلا اهلا فاضي .ةيفير
 ال صاخشا ةعضد هعنصب ىئاهذلا رارقلا نكل
 مهبراجت نم مغرلا ىلع :ةءافكلاب .ةداع .نوعتمتي
 دودرو ؛ةيكريمالا ةسايسلا يف:لاجترالا عجاط انه: نم
 ءافلح عقوي يذلا رمالا ,ةعقوتملا ريغ اهلعق
 ينعآ ٠ .:ءافلحلا» لوقا امرتعو .ةليلبلا ف نطتشاو

 نم دب ال .نذإ ًاديدحت ,نييسنرفلاو ؛نييبوروالا
 .اهنم طوحتلاو ةيكريمالا فقاوملا نع كاكفنالا

 نا لوقلا نعجز يف لع د1 8ييرعلا ةغيلالا» 8
 ,ءاطخألا تاكترا ى يايقلا مقرلا. لجسب ناكر سيكولا
 ردراك يميج لثم .نيقياس نييكريما ءاسؤرب ,رسيق ام اذا
 يذلا يديتيك نوجو دروف دلاربجو نوسكين دراشتيرو
 ؟ةفعاص .ادناهن فزع

 ف .بيجي يكريما سيئر لك :ريبوج ليشيم -
 بعشلا ىدل نيعم حومط نع ,رخا يف وا لكش

 يه يتلا عارتقالا بسن ىلع انه ملكتا الو .يكرنمالا
 ُْق ةئملا ّق نيسمخلا سمالك الو . ادح 4 فدعض

 لئاسو لالخ نم لعافتي روهمجلاو .لاوحالا نسحا
 تايالولاو .ةيباختنالا قاروالا ربع سيلو .مالعالا
 .تاندتسلا ىف ةيروطاردمالا ةيقحلا تفرع ةدحتملا
 تذخا ةيروطاربمالا هذه نكل .ملاعلا ىلع تداسو
 :يتايفوسلا داحتالا دوعبصض ريغ اجيردت سالقتت

 فطعنملا اذه نم اقالظناو . ثلاثلا ملاعلا نم ا ديو

 ًاباطخ اوغوصب نا اودقاعت نيذلا ءابسؤرلا لواح

 .ةدكريفالا ةسايبسلا ىلع ملاعلا ضارتعا هيف اويندح

 .نوسكتش ناك ةقيقحلا هذه ىعو يذلا سيئرااو

 يف يروطاريمالا دعبلا ةسسرامم لواح امدن.غ

 فعضلا رصانعل هكاردا عم .ةيكريمالا ةسسايسلا
 تايفوسلا ىلع ريهشلا ؛هموجه نش» ةظحلو .اهيدأ
 تاوطخ ىلع مهعم مهافتلل دعتسم هناب مهل ىحوا
 .ترغلاو قرشلا نيب نزاوتلا ىلا الوصو ؛ةبوسحم
 طاقتلاو ءافكنالا نم دي ال هنا ىآر ىذلا ديحولا وهو

 تامالولا تفطعنا ثيح .رتراك ناك هدعب . سافنالا
 .كلذ ىف لشف دقو .ةيلخادلا اهتالكشم وحن ةدحتملا

 نم نيريخالا ننماعلا ُْق ىعس اهمدثتع اصوصخ
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 ةساسرسلا نم رصانع ةداعتسا ىلا .ةيالولا

 اننيسلا لجر لبصو هدعب .ةميدقلا ةيروطارنمألا
 ةقثلا داعاو .رودلا اذه ف حجن يذلا نويزفلتلاو

 ٌدوقلا تلار ام اهناب ءاحنالا لالخ نم هدالب ىلا
 يف اراصتنا نكل .ملاعلا يف ةديحولا ةيروطاريمالا

 ىلع ءيروطاربمالا بولطملاب في مل ادائيرغ ةريزج
 عم .دروف دلاريج ؛ظحلا ءيسلا سيئرلا هلعف ام رارغ

 نم نييكريمالا جورخ دعب .«مايس» جيلخ يف قروز
 مويلا دقتعاو .ىصقالا قرشلا يف ةساسحلا عقاوملا

 ةحورج دعب ارين مل يكريمالا ماعلا يأآرلا نا
 نمت يا عفد ةيناكما ىلع ظفحتي وهو .ةيمانتيفلا
 ةدحتملا تايالولا نا ينيقيو ...ةوقلا ةسايسل
 ةبا عم .ةليوط برح يا ضوح ىلع ةرداق تسدىل

 ماعلا 7 ىقري اجذومن امئاد قوساو .ناك ةهج
 ترغلا سليارط.يف «نميراملا» ٍلرن امدنع 7
 ىف ةنصارق اهفطتخا ةيكريما نفس ةداعتسا ةجحب
 ددلختل ةحول ةيبيللا ةمصاغلا يف اوكرتو .ظسوتملا
 اوناك .ةرتفلا هذه يف .هب اوماق يذلا لازنالا

 .عضولا ريغت دقف ,مويلا اما .ددرن نود نولحدني
 ال سيئر دض ةيليل تاراغب نوموقي اوحبصاو
 نم ىقبت ام نوعدصي كلذ ف مهو .الثم مهبجعي
 ىا مهيبجفي ال ةظحل هنال .لماعتلا ىف ةيلود ةيقالخا

 .ايناطيرب يف ةمئاج تافذاق هيلا نولسري .سيئر
 نود نم .يسنرفلا يوجلا ىدملا نوزاتجيو
 .رظنلا ديعي نا يكريمالا حاعلا يارلا ىلعو .ناذتنسا

 .يلودلا لماعتلا قرط يف :ىلوالا ةظحللا ةوشن دعبو
 يتلا ,يسايسلا لمعلا ةيقالخا نوضوقي هتداق نال
 انلاعفا يف .لوقن اذكه وا ,ًامئاد اهعضن نا بلحما

 لتقلا لثف .فوشكم باهرا كانه ناك اذاو
 ناك نإو ؛لودلا باهرا ًاضيا كانه ناف :خيخفتلاو
 بيلاسالا ىذه نا يفخا الو .ًانايحا .روظنم ريغ
 .قمعلا ق.ينمدصت

 ىلا نويكريمالا رظني فيك :ةيبرعلا ةعيلطلا» ا#
 مهنا لوقب نم همث ؟طسوالا قرتشلا يف ةيفلسلا ةبهلا

 اولزاغ امك ءسنوتو ريصم نم لك يف نيفرطتملا نولزاغي
 هذه ىتح لزغلا يف نورمتسيو .نارهط يف تايآلا ماظن
 ؟*ةيسكراملا هجو يف مهيلع نؤاكوتي لهف ؟ةظحللا

 ىلا نيدكربمالا ةرظن فلنخت :ريبيوجح ليشيم

 عقاوملاو فورظلا فالتخاب ةينيدلا ةيفلسلا

 نوفرصتي مهنا ودبي ال ,لاوحالا لك يفو .فقاوملاو
 ةسايسلا لاجم ىف .حبصا لخدتلا ماد ام .ءاكذ يف

 ةمث نا نوظحألي امدنعو .ةيناث ةعيبط .ةيجراخلا
 نم .لخدتلا ىلا نوردابد ,ام ناكم يف .ام ةنوعص

 :لخدتلا اذه دضو .مهقوقح نم قح كلذ نا قطنم
 نا لديو .تاضارتعالاو ةلدالا قوسساو :بتكا

 نوآاحلن . نمالا سلجم يف ةيلود ةسايس عم اوقسني

 :مهدحو حهدلا دوعب اقح كلذ نا رايتعاو اهفسن ىلا

 تابوعصلاو ةئراطلا اياضقلا ُْق لخدتلا قح يا

 تايالولا ىف ةريبكلا ريبعتلا ةيرحو .ةدجتسملا
 مج م زوريَل ةيناكما ةيا يغلت ةدحتملا
 ةفاحصلا يفو .يتايفوسلا داحتالا ُِق تثتدحد امك

 ةوسقو فنع يف .ءيش الو .ءيش لك ارقن ةيكريمالا
 نود لوحيو .ةيطارقميدلا ةسرامم نم ءْرج اذهو
 مهنا ظحالاو .ةيجراخلا ةسايسلا يف ربكا ططش
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 ماطأم اان ءاطعأ

 نويكريمالا :ريبوج باتك

 ىلع تضق يتلا ةيثكراملا عم ةبعص ةرتف اوزاتجا
 ةيشراكملا ةكرتو .ةييواسب تارادت لبكشت ةيناكفا

 اقئاع فقن اهنا ينيقب يندقيو .ةفلنحم لاكشا يف .ةرمتسم

 قابسل عمتجملا حت ٌرارش ضعب ضفر نع ريبعتلا نود
 عياط انه نم . اعم ضرالاو ءاضفلا ةركسعو حلستلا

 .ةنجراخلا ةدحتملا تايالولا ةلتاوجنا لإ ؛ىوؤدحاللا:

 .انيلع رانلا نوحتفي .اهيف ريسلا ضفرن امدنعو
 دقو .انتاجتنم نوعطاقيو .فاصواي اننومهتيو
 امو .مهلعف دودر نم فاخن دعن ملو .كلذ ىلع اندوعت

 نولواحي تايفوسلاو نييكريمالا نا وه مويلا ثدحي
 يتلا ابوروا باسح ىلع نكل :مهنيب اميف قافتالا
 .لماش رطخ يفو .لماك ءارع يف اهتيرح نوعضي
 عورشملا لوح ابوروا ءاسؤر نم ددع لثس امدنعو
 نم مغرلا ىلع .هل اوقفص .يكريمالا  يتايفوسلا
 :ةديدجلا ةقفصلا ةجيتن .ادوروا نما نا حهكاردا

 نولخديس تايفوسلا نا لوقا ال .رطخ يف حبصا
 اوطوحتي نا نييكيجلبلا ىلع نكل .لسكورب ىلا ادغ
 سئئر يا لقي ملو . مهبلا تايفوسلا لصب الثل اشاقو

 ىلع دامنعألا انيلع . ادعاصو نآلا نم هنا يبوروا

 نا اوريتعا عيمجلا لب .يئتاقولا عافدلا ف انسفنا

 ريكفت اذهو .تاحافملا نم ادؤر ؤا نصحب ؛جارفنالا»

 م ةرم نوتيتب نبيكريمالا نا اضَوَضك .ءىطاخ

 نوميقي ال مهناو :عيمجلا قوف مهتحلصم نا
 3 يا ءابوروا «ةَدلتق» ماما انناكو .مهئافلحل نزو
 ةبا ءانيب مامتهالا نودو .ءارعلا ةلداعم ِق تراقلا

 تايالولا نا لوقا نمز ذنمو .اهقوف ةيعافد ةلظم
 نم دب الو .فورظلا لك يف انع عفادت نل ةدحتملا
 نويكريمالا ءاسؤرلاو اماع ١4 ذنمو .ةيبوروا ةلظم
 نكل .ايوروا نع عافدلاب نيدنعم ريغ مهنا نولوقي

 ىلا اوغصي نا نوديري ال نييبوروالا نيلوؤسملا
 ةيوونلا ةلظملا نا نوفرعي مهنا نم مغرلا ىلع .كلذ

 ذنمو .بقث نم رشكاب ةباصم ايوروا قوف ةيكريمالا
 ديدحت ىلا اورطضي الثل اهب اومتحاو .ديعب تقو
 يا ىلع .نطنشاو اهضفرت :ةيبوروا ةيعافد ةسايس
 عضي .كرابم فيرخ ماما نحن مويلاو .لاح
 ديدحت يا .مهتايلوؤسم ماما نييبوروالا
 ...اهيلع لاوما قافناو ةيجيتارتسالا

 تاقالع لوح ريخا لاؤمس :«ةدبزغفلا ةعيلظلا)» 2

 فاكتعال ةنكمم ةياهن نوروصتت فيك :سيرابو نارهظ
 ؟نيتمصاعلا نيب تاراقسلا

 نارتيم سيئرلا ذخا ول :ريبوج ليشيم -
 امل ءاوروم رايب ةموكح يف اريزو تنك موي .يحئاصنب
 هتحصن دقو .خودلا هبلا انلصو ام ىلا انلصو دق انك

 ءوض ىلع ٠ «تادآلا ماظن هس انتاهن تاقالعلا مصعب

 انلصوت دق انك امل :ينم عمس ولو .ةيبرعلا انتامازتلا

 ةيناريا ةرافسو .نارهط يف ةنيهر ةيسئرف ةرافس ىلا
 ضعب تايبلس ىدحاو .سيراب يف ةطرشلاب ةقوطم
 نوسووهم مهنا يف لخهتت سيراب ف نيحتسانسلا
 مءالتي ال لصولا اذه نكل .ظويخلا نيب لصولاب
 دلبلا هنال قارعلا معدو ةيبرعلا اسنرف ةسايسو
 تاقالعلا هذه امأدب مويو .ةبورعو ةيقرشم رثكالا
 ةظحلو .ناردا عم برح كانه نكت مل فارعغلا عم

 هنبب قفوت نا بعصلا نم ناك .هاجتالا اذه انرتخا

 ,يبرعلا نطولا ىلع ًابرح نشت ةلود ىلا ددوتلا نيدو

 اذهو .ماع يفلا نم رثكا ذنم هلثمي امو قارعلا ىلعو
 ترهظو .ايسنمور ناك .هيلع ناهرلا وا .قيفوتلا
 تافضاوم لماك يف هًئوَض ىلعانتسايس
 اهتاقالع اسنرف عبطت نا بعصلا نمو .ةيقيطنمورلا
 نود نم ناسنا نويلم فصن ةقرحملا ىلا دوقي ماظنب
 سمخ انل تناك اذا اننفح فري اميف .هل نفح فرد نا
 نئاهر تداع اذاو . ةريطخ هذه ركونلا ةبعلو .نئاهر
 اننا وه بيسلاف اننئاهر دعت ملو ىرخا لود
 لودلا نم ددع عم جرخم بيترت ةيعاوطمب .انلواح
 الو .رشابم ربغ لكش يف وا ةريشابم .اهي ظفتحن يتلا
 .ةلاسملا يف ايناريا  ًايروس اًوطاوت ةمث نا يف كش
 ,يناريالا - ىروسلا ٌؤطاوتلا سيل يبأر يف ؛مهملاو
 .نئاهرلا ةقرو ىلع يناريالا - يروسلا قباستلا لب
 نم دب الو :ةيضقلا رهوج نمكي انهو .نانبل ىلع امك
 هاجتالا اذه يف ,قابسلا اذه هيف مسحُي يذلا مويلا
 يدصتلا اهفده ةيناربا ةيرح هللا برح»و .كاذ وا

 دترت مل ناو .هقسنو هصيلقتو يروسلا دوفنلل
 كلذ ثدحي دق .يومدلا عباطلا دعب ,تاهجاوملا

 نم دب ال نكل .خماع دعب وا رهشا ةنس دعب وا .ادغ
 .نانيل لوح يناريالا - يروسلا باسحلا ةيفصت
 نوبعلي مهو .اديج كلذ نوفرعي قشمد ةداقو
 راظتنا يف ضومغلاو حوضولابو .اصعلاو ةرزجلاب
 ,نوبغري نييروسلا نا ينيقيو :ةقيقحلا ةظحل
 انعم مهروما بيترتل .اننئامر قالطا يف :مويلا
 ,.يداصتقا قاهرا ةلحرم نوزانجي مهنا اصوصخح

 .كلذ نوعيطتسي ال مهنكل .انم برقتلا نولواحيو
 اوعيطتسي مل .توريب يف ةيناريا ةيعاطقا مهماماو
  «ةيعاطقالا» هذهو .اهلخاد دحاو يدنج عرز

 .نيدسنرف نئاهر سمخ نم رثكا مهلغشت

 رْثرَم ضاير :سيراب يف هرواح
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 ىلع تابوقعلا ضرف ةيلمغ تلجأت اذامل
 تاناهر يه امو ؟نمألا سلجم يف ءنارهط
 يف ةيوضعلا ةمئادلا ىربكلا سمخلا لودلا

 تقلزنا لهف ؟ةديدجلا ليجأتلا ةرتف ىلع سلجملا اذه
 تقولا نا ثيحب فيوستلا ىلع ةمئاقلا ةبعللا وحن
 اهنا ما ةتيم ةقرو ىلا هليحيو يلودلا رارقلاب لفكتي
 نم هنكمت :ةيفاضا ةصرف نارهط ماظن حنم ترثآ
 ةغيص ىلع ىلخادلا قفاوتلا نم ىندالا دحلا ةرولب
 '  ؟رانلا فقول ةلوبقم

 عوبسالا تعراست يتلا تاروطتلا نا يف كش ال

 يف نمالا سلجم يف ةيجاجزلا ةعاقلا نيب يضاملا
 ىلع ةدوصرم تلظ يبرعلا جيلخلا هانمو كرويوين
 نورقملا ددعصنلا وه ريبك ينئاربا ناونع

 ًانكمم نكي مل ديعصتلا اذهو .ةدوهعملا ةيناودعلاب

 اماع ءاخرتسا ةمث نا ناريا ةداق سملتب مل ول

 كلذل .هقيبطت تايلآو يلودلا رارقلا ىلا ةبسنلاب
 :نييضاملا نيرهشلا يف اهوعبتا يتلا مهططخ اوريغ
 ٠١ يف 598 رارقلا رودص ذنم . يا

 ىلا عافدلا نم اولقتناو .يضاملا/ويلوي/زومت
 مل راطالا اذه يفو .نمالا سلجم ةهبج ىلع .موجهلا
 ةدحتملا ممالل ةماعلا ةيعمجلا يف يئنماخ ةملك نكت
 ىلع داتعا يتلا ةعمجلا موي ةبطخ نع ةخسن ىوس
 تاحيرصت ناامك .نارهط ةعماج يف اهئاقلا

 ؟تودلا 1 و كجسالا ىلا تداع يتاجهت سالو

 نكت ملو .ًادج ًاعفترم ًانمث يناريالا لبقتسملا امك
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 ذا .يبرعلا جيلخلا هايم يف (ًاءودهب رثكا لاحلا

 ىلا اولصوو .ميغلتلا تاينقت يف نويناريالا عفدنا
 درصينلا ةنيدم اوفصقو .ةيسمدلقالا ىبد دايم

 ةحبس اوركو .نينمآلا نيدندملا ناكسلا نيفدهتسم
 مهتداق نا ىلع مهتاسرامم تدكاو .ةيديلقتلا ددعولا
 رؤلب امك :مالسلا وحن فاطعنالا دراو ىف اوسيل
 مغانتي فيك :لاؤسلاو .ينودلا عامجالا هتايطعم
 عم ةدينعلا عئاقولا هذه ماما .يلودلا نمالا سلجم
 ؟ةيناردالا راحتنالا ةيجيستارتسا نع ةغمادلا ةلدالا

 ىلا وكسومو نطنشاو ىعست لهو ؟هتاباسح يه ام
 فدهتست امهتحؤارم نا ما يناريالا قرأملا ريبكت

 ؟هلبكت تتاب يتلا مدلا ةوه نم ماظنلا عارتنا

 ردكلا ةسمخلا روصن

 راد ام عبات يذلا نييسنرفلا نييساموليدلا دحا

 تنافلا عوبسالا ةلطع ْق ةدحتملا ممالا سيلاوك ْق

 وكسومو نطنشاو ًاديدحتو .ىربكلا لودلا نا ركذ
 دعت مل .نيكب ةتوافتم تاجرد يفو .ندنلو سيرابو
 ماظنلل ةلمتحم ةيعاوطم ةيا ءازا مهو يا كلمت
 يفطارخنالاو :رانلا قالطا فقو ىلا ةبسنلاب يناريالا
 نيقي لكشتو -برعلا عم ميلسلا نشيلعتلا قاجتبن
 ةقيرط دجوت ال هناب ءلودلا هذه ىدل يئاهن هبش
 فقول اهب لبقت نا ةفرطتملا ةيفلسلا ةدايقلل نكمي
 .اعفترم نمثلا ناك امهم برحلا لصاوتس يهو .رانلا

 00 ا 1 زر مولا م6
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 ف ند 3
 ا 000000 2 ا

 «...ينيمخ ماظن ةياهن ينعي كلذ ريغ نال

 يذلا وهو .يسنرقلا يسامولبدلا ةعلاطم لعلو
 .ةقطنملا مصاوع نيب يسانسلا هلمع نم اءزج ىضق

 مكحتن ىتلا ةيلودلا تانباسحلا نم ايناح ءيضت

 ىلا تفل دقو .تايوقعلا دنب ماما ةنهارلا ةحوارملاب

 ضرف ناب مهولا لدب راظتنالا لضفألا نم» هنا
 دح عضو ىلع رداق ذيفنتلل ةلباق ريغ ةيلود تابوقع
 ,ةليفك ةيرحبلا تاضارعتسالا نا وا .برحلل
 ةيسايسلا ةهجاوملا تافلم لغقب ؛عدر نود .اهدحو
 ىوس رابكلا لعفي مل نآلا ىتحو .ةيداصتقالاو
 ةياعر يف و :اهممسسح وه انهار بولطملاو .ةمزآلا ةرادا
 : ..ةدلود

 ىلع .ةعلاطملا هذه تابطعم صضعبب انملس اذاَو

 .ندحل بلق يف :ءيناربالا حالبسلا بدكم قالغا ءوض

 رايسساك يكريمالا عافدلا ريزو حيرضت لالخ نم امك

 مايق ةرورض ىلع ددش دقو .ةمانملا يف .رغريدياو
 ليجآتلا بايسا دحا طقتلن :ناردا يف فلتخملا مكحلا

 ىلع رظحلاو حالبسلا ىلع رظحلاك تايب وقعلل يل ودلا

 ةيحراحلا ردزوؤو ,ىرخا ةيسسساسا علسو طفنلا

 ىلا هلبمب ةداع فورعملا : واه يرفدح .ةيناطدربلا

 ةعاق نم هباحسنا ةظحل لاق .دحلاب لزهلا ظلح

 ردزو عم انماضت .ةدحتملا ممالل ةماعلا ةيعمجلا

 بتكم انقلغاو .ناردا ىلع تابوقعلا ضرف ىلا انرداب

 حشا ردنعب يدلاو :نددل ْق «تنركتس ايروتكف ١

 بولسالا رثؤت هدالب نأ ىلا يناطيرسلا ريزولا
 ىلع نارهط لمحو تابوقعلا ضرف يف يدعاصتلا

 ةيلمع يف طارخنالاو ةيزيجعتلا اهطورش نع عالقالا
 .؛ جالسا

 قزأملا نادنسيو تايوقعلا هقرطم نيب :يثنماخ
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 نازيملا يف هتبيه ىرخا ةرم :نمألا سلجم

 اليطعت نوكد ال دق يىلودلا ليجأتلا نا عقاولاو

 قاشكتسا ةيلمع لب ؛ناريا ديرت امك 548 رارقلل
 اهنيب نمو .برحلا فقوب ةليفكلا قرطلا ةفاكل
 ريشد ةرم لوالو .طفنلاو حالسلا ىلع مكحملا رظحلا

 لاجم ال نا ىلا حوضولا اذهبو نويبرغ نولوؤسم
 نود نم مجيمذلا برك ٍِق دديدجلا ةلاحلا ءاسرال

 ف مكاحلا ماظنلا ىوتسم ىلع اضيا ةديدجلا ةلاخلا

 ءانبل ةحاسم راظتنالا نوكي راطالا اذه يفو .نارهط
 ىدملا يف :حالسلا تاباوب لفقت ةيلود فورظ
 عون» ىلا ةحاحلا ديعبلا ىدملا ىلع قلطتو .بيرقلا

 .عيطتسي دحا ها ا «ناريا يف ةطلسلا نم فلتخم

 عم لماعتي نا» نيرحبلا يف رغربنياو ةظحالمل اعبتو
 دوجوملا عونلا اذه نم بصعتمو ىينالقع ريغ مكح

 ىلغ ةلغا يهو .ةيبرغ ةيسايس تايعجرمو .«نآلا
 عافدلا ريزو ةيؤر رظاشُت .ىوتسم نم رثكا
 عاقلا ةسايس نم ىودج يا نع لءاستنو :يكريمالا
 تداع يتلا ةيناريالا ةدايقلا اهجهتنت يتلا
 تضرف نا دعب .برحلا نم ىلوالا مايالا ىلا اهطورشب
 مهتنقحو ..ءارولا ىلا انورق ةدوعلا نييناربالا ىلع
 .يقارعلا دومصلا ماما تشالت يتلا دوعولاب

 ينافس  يكربالا بالجتلا
 ىوتسم ىلع رثعتي ال ينودلا نيقيلا اذه نكل

 ىلع ةيناديملا هتمجرت رثعتت ام ردقب ةيجيتارتسالا
 ع وبسالا ةياهن ةلطع ىف ثدح امو .كيتكتلا ىوتسم

 دقف .كلذ ىلع ليلد ةدحتملا ممالا سيلاوك يف تئافلا
 درافيش دراودا يتايفوسلا ةيجراخلا ريزو طبر
 ددخت ةنجل ليكشتو رانلا قالطا فقو نيب ةزدان
 ةيقارعلا برحلا عالدنا نع ةلوؤسملا ةهجلا
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 ىل وي ىقتلا ةظحللا هذه قو ...ةيئاربالا

 ةيجراخلا ريزول لوالا بئانلا .فوستنروف
 يناربخ رضان :وكسؤم يف ناربا ريقس ينايف# دلا

 ماعلالا قروز دص يكريمالا فصقلا ناداو يرايونت

 «ةندرعلا ةعيلطلا» تلآبس امدنعو .يناربألا

 اذه يمارم نع : ؛هيسرود يكلا» يف ًايسنرف ًايسامولبد

 نيتنمازتم نيدظحل ىف رهظ يدلا يتايفوسلا فقوملا

 يكريمالا عارصلا ةيواز نم هنلا رظنلا بجي» :لاقف

 سيلو .جيلخلا يف ةيوستلا قاروا ىلع ينايفوسلا -
 ةمثو .ىل ودلا لخلل ينايفوس ضفر ىوتسم ىلع

 وكسوم نيب تايولوالا ىلع ةنهارلا ةلحرملا قف فالخ

 ةررجلا بولسا نع اولخت نويكريمالاف نطسشاوو
 ىف نورمتسي تايفوسلا اميف .اصعلا لجأ نم

 نمالا سلجم يف قافتالا مدع انه نم .ةرزجلا بولسا
 رارقل لاثتمالا ىلع نارهط ماكح ماغرا لئاسو ىلع
 ف ةيسامولبدلا ةرارحلا نم مغرلا ىلع .نمالا سلجم
 - يكريمالا بذاجتلا» نا ىلا يسنرفلا يساموليدلا

 .نارهط هنم ديفتست تايولوالا لوح يتايفوسلا
 امدنع احضاو زتلوش جروج ناكو .«هيلع نهارتو
 6947/ رارقلا نا ةزدان درافيش ىلا هعامنحا دعب لاق

 ةفرشملاو ةلداعلا ةبويستلل ديحولا سارسالا وه

 .يتايفوسلا هريظن عم نيابنلا ىلا اريسشف ٠ :عازفلل

 ةئلا قالطا ةيمشا لوح اشاقن هعم ضاخو

 اذاو .ناريا عدرب ةليفك اهدحو ىقيت يتلا تابوقعلا

 سمخلا لودلا ةبحراخ ءارزو نيب تاثحادملا تناك

 تالصو عم تعطاقت راليبوك يد روضح يف ىريبكلا

 دحاو قافتا ىلا تهتنا اهناف .نخاسلا لاحجسلا

 ةيقينسا وهف قافتالا اما .ةددعتم رظن تاهحوو

 ىلع تعزوت رظنلا تاهجو اميف .ةيملسلا ةيوستلا
 امدنعو .حورطملا لحلا رهوج سمت ال ةينقت لئاسم
 يد ةطخ حارتقا ينبت ىلا زتلوش ريزولا عراس
 يف عورشلل رفصلا ةعاس تيقوت ظحلت يتلا راليوك
 دودحلا ىلا تاوقلا باحسناو رانلا فقو تاءارجا
 ,كلذل ةمزاللا ريبادتلا نم ًاددع ددح دقو .ةيلودلا
 ديدحتي فلكن ةيدايح ةنجل ليكشت اهنيبو
 ةزدان درافيش لخدت .عازنلا ءدب ىف تابلوؤسملا

 زتلوش درو .ناتنمازتم ناتلحرملا نوكت نا حرتقاو

 غيص يتلا ةروصلاب رارقلا ديؤن سمخلا لودلا نا
 مدقت يا ثدحي نل هناب ًاظحالم ,ليدعت نود اهب
 دودحلا ىلا تاوقلا باحستاو رانلا قالطا فقو نود

 رومالا نوكت نا نم هرظن يف .دب الو .ةيلودلا
 :ةردواجب لكلا ةظنفارتف

 تالنن لو ...برغلا
 .دحلا اذه ىلا ًايمالك سيل يقيقحلا لاجسلا نكل

 .اهسيلاوكو ةيلودلا ةسسسؤملا ةقورا يف رودي ال وهو
 يف يضمت «ةروثلا» ثيح .ناريا لخاد رودي ام ردقب
 نيسح نواعم .يمشاه يدهم مهرخاو .اهئانبا لكا
 ذنم اهز ومر دحاو ينيمخل نيعملا ةفيلخلا ؛يرظتنم

 ناريا ققارم يف وه يقيقحلا لاجسلا نا امك 5
 ينلا نفسلاو رابآلاو ليمحتلا ةفصراو ةيطفنلا

 هذهو ...يبرعلا جيلخلا هايم يف راحيالل اهترجآتسا

 برضلا ةيجيتارتسا لضفب «ةدرخ» ىلا لوحتت اهلك
 سراحلا هفصوب :قارعلا اهعبتي يتلا سأرلا ىلع
 ةسسؤملا ةيقدص ىلع نمتؤملاو .54/ رارقلل رشابملا
 الول .«رازاب» ىلا اجيردت لوحنتت يتلا ةيلودلا
 سيئر بئان ناكو .عارصلا ف ةيقارعلا ةيئدبملا
 ريرع قراط يقارعلا ةيجراخلا ريزو ءارزولا
 ىلع ًابيقعت كرويوين يف لاق امدنع ًارشابمو ًاحضاو
 ةلفقملا فرغلا تالوادم تداس يتلا ؛رازابلا, ةيلقع

 تالزاننتلا نم ديزم ىلع اقلطم قفاوت نل هدالب ناد

 نا امك .ناودعلل شطعنملا ي ومدلا سشحولا اذهل

 ىلع تاليدعت لاخدال ةلواحم يا ضفريس قارعلا

 ضعب نا» ىلا يقارعلا ريزولا تفّلو 04544 رارقلا
 هديرت امم ًائيش رارقلا ىلع لخدُن يكل ددرت فارظالا

 حلاصل اوتوص نيذلا ضعب نآل فسأنو .ناريا
 اهرشاين يقلا زازتبالا تالواحمل نوعضخي رارقلا
 .هغفضو يف مهكارتشا نم مغرلا ىلع :ناربيا

 ..ةيلع تيوصنلاو
 ءامسا ركذي مل يقارعلا ةيجراخلا ريزو ناك اذاو

 تناك ةراشالا ناف «اهعيقوتل تركذت يتلا فارطالا»

 ام تاقفص نم رهظ امك .ننكي و وكسؤوم ىلا ةحضاو

 نم ناو :نانهارن نانمصاعلاف .سدلاوكلا ءارو

 ينلا قكسؤمو .حلاصملا ةبعل ىلع ةفلتخم اماوز

 ماظن «لزاغت ١» ةصاخ ةيناغفا تاباسح نم قلطنت

 «ناردا يف يسايبس مدق ءيىطوم ىلع لوصحلل يلالملا

 نهارت :مهماما حالسلا تاونق تحتف يتلا نبكب اميف

 يف انذخا اذا .كلذ نم رثكاو .اهتالوحدم ةدايز ىلع

 ةينيصلا  ةيتايفوسلا ةيساسحلا رابتعالا
 ناك اذاو .ةديبعي ةنمزا ذنمو .لوباك ءازا ةلدابتملا

 يذلا وه تابوقعلا أديم ىلع يتايفوسلا ظفحتلا
 سمخلا لودلا فقوم ٍِق تاراطشنالا ءارو ناك

 -- ليجأت لالخ نم اهصاصتما تلواح دقو ؛:ىربكلا
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 نير يووم حكما م رم و

 - ةيكريما تامادص عقوتت وكسوم ناف .اهقيبطت عه
 يف ريثاتلاو :نارهط يف اهذوفن ةرئاد عيسوتل ةيئاريا

 ام ةلحرم يف امك :ةنهارلا يناريالا ءارتهالا ةلحرم
 ةروتسم دعت مل ينلا تادانمخلا هذهو .ينيمخ دعب

 اهريغ بجش امك .قارعلا اهبجش دقو .ةموتكم الو
 ممالا ريثم قوف نم زيزع قراط لاقو تاباسحلا نم
 ماظنلا اذه ءاضرا ديرب فرط يا» نا ةدحتملا

 ىل ودلا نوناقلا ءىدابم باسح ىلع هعم لماعتلاو

 ال لودلا نيب تافالخلا ةندؤست مكحت ىتلا دعاوقلاو
 نوناقلا ةدايس الو ةلادعلا الو مالسلا مدخي
 ىلا ليمت يتلا وكسوم نا ًاحضاو ادبو .:...يلودلا
 «ةليودلا» لواحت ؛ ةحالملا ةيامحل ةبلود ةوق لدكشت

 ينمالا عضولاب لسمُت اهنا ريتعت يتلا نطنشاو ىلع
 نا امك .ةنسلطا ةبيوروا ةكارشب .طقنلا تارمم يف

 ىلع ؛ةيئاربإا ةطقت ليجيست» للا ىعست وبكسوم
 ب بلاطت امدنع .ةيبرعلا ةفقولا ةيثديم باسح

 حبصا نا دعب .«برحلا روذج يف قيقحتلل ةيجل:

 لوليا ؛ يف ناودعلا تأدب يتلا يه ناريا نا ًاتبات
 عافدلا ىلا قارعلا ردايب ملو ١98٠ (ريمتيس)

 لولبا 5” يف لا سفنلا نع عورشملاو يئاقولا

 يقارعلا ةيجراخلا ريزو قرطتو 158١. (ريمتيس)
 يف اهاقلا يتلا ةملكلا يف ليصفتلاب طاقنلا هذه ىلا
 تاحارتقالا لذحو .ةدحتملا مماللا ةماعلا ةبعمجلا

 ةدحوك قبطُي يلودلا رارقلا نا ىلع ًازكرم ةيتايفوسلا
 .اضيا ةلماك ةدحوك طقس ما ارحتن ال

 ناربط يةروبملا
 ةجاح يف نكي مل يقارعلا حوضولا نا ًاتباث ادبو

 يذلا يكيمانيدلا حوضولا وهو .ةديدج كلدا ىلا

 تحبصا نا» دعب رابكلا ةبعل ضومغ فشكي
 يف .نايلوج دولك لوقي امك ..قيرطلا ىلع قئاقحلا
 ةلا لكاتت ضومغلا اذه لظ يفو .كيتامولبد دنومول
 يذلا رمالا ؛نارهط ىف يركسعلاو يسايسسلا رارقلا

 ةحنحالاف .ةيعض مالسلا ريرمت ةطخ لعجي

 يروثلا سرحلا دئاقو . تايفصتلا برح ضوخت
 ريغص ؛«تربانوت» رود بعلي يذلا :يئالع نسحم

 ,تنسود قيفر مهنيب نمو :هماصخا مضق لواحي
 تاكباشتلا يف ءاريخلاو .يروثلا نسرخلا ريزو
 تايفصتلا ةكرعم نا نؤلوقي ةيلخادلا ةيناريالا
 اهتادادتماو ؛ةيركسعلا ةحنجالا نيب رودت ةنهارلا
 نم مغرلا ىلع ؛:تسودو يئالع نيب يهو .ةيسايسلا
 كلذ نوفراعلا وزعيو .فينع ريخالا اذه باطخ نا
 سرحلا يف فرطتملا هاجتالا باعيتسا هتلواحم ىلا
 ؤضع هنا املع .يتالع خاما قيرطلا عطقو يروثلا

 يدهم اهمعزت يتلا .ًاقباس :ةينطولا ةهبجلا يف زراب
 .مود تاذ «ناكرزاب

 لوقي يناريالا عضولا يف نييكريمالا ءاريخلا دحا
 وحن يناريا هاجتا يا يف زاكترالا ةطقن نا سيراب يف
 تسود نيب عارصلا مسح يف لثمتت برحلا ءاهنا
 نا ظحاليو .يروتلا سرحلا طبضو يئالعو
 .لاجملا اذه يف نويسايسلا اهلجس ةنيعم تاوطخ
 بالقنال اوضرعتي نا كلذل اعبت .نوشخي مهو
 يف ناك موي «ناكرزاب عم ثدح امي هيبش «يروشك»
 اذه نم .رئازجلا ريع نيبكريمالا ضوافو مكحلا

 ١37 لوألا :نيرقت 8. ؟ ددعلا ب ةكيزعلا ةديلظلا ب 5

 ىحنم يا لظعت لخادلا يف ةعورزملا ماغلالا لوقح
 همسا ريبك مغل ىلع ةدوصرم يهو .مالسلا وحن
 .هايحلا ديق ىلع وا مكحلا ددق ىلع حاد امو يىنيدمد

 حسشرم ىربكلا ةيوستقلا ءاسبرا عورشم ناف
 هكردت امك :نويقارعلا هكردد نيقدلا اذهو ...رثعتلل
 لاجسلا ادب كلذل .نمالا سلجم ْق ةيلودلا فارطالا
 باطخلا ءانثتسابو .ةدحتملا ممالا ف نخاسلا
 يجراخلا رادجلا قوف ةباتك هنأك .يثدبملا يقارعلا
 لدج يف .سيلو :ناريا لخاد يف وه لازلزلاو .لازلزلل
 يف تسيل ينلا هتايولواو يل ودلا رارقلا تاينقت لوح
 فداهلا ىقارعلا طغضلا لعلو . تاداهتجا ىلا ةحاح
 ةيطفنلا تالقانلل ةربقم ىلا جيلخلا ليوحت ىلا
 ةيعقاو اللا مسسوم يف ةيعقاو رثكالا وه ةيناريالا
 ريرس لوح يلودلا محازتلا نع اضوعو .ةيلودلا
 امك .ناربا ف مدق ءىطوم ىلع ناهرلاو .ينيمخلا

 بجي :ةيقترملا تالوحتلا ةلحرم يف .تايفوسلا لعفي
 يناريالا ضفرلا عدرو ىربكلا مالسلا ةيلمع ضرف
 .هل

 .ذوفنلا قاروا ىلع يل ودلا يقايبسلا ىمح طسوو

 .مالسلا ةكرعم ىف يقارعلا يئاقولا عدرلا ةيندبمو

 فارطالا نا ادب .هل ركنتلا ف نارهط ةرباكمو
 ىتح ةفلتخم تاباسح ىلا ةدودشملا .ةيلودلا
 رارق رادصتسا لحا نم لمعلا ددص يف .ضقانتلا
 ةلواحم كلذ يف نا ىرتو .هل فيدر وا 51 نم ليدب
 وسرت فويس ام راظتنا يف و .يناربالا ضفرلا ءاوتحال

 تومي ال ناك اذاو .نارهط لخاد حمدلا تاصقانم هملع

 نيذلا نييقارعلا ناف .هب نوبلاطم هءارو قح
 يداردالا رهظلا مصق» ةيدجيتارتسا يف نوضمي
 ريمدتلا نكبل الاو ...لماشلا مالسلا ىلع نورضي

 ةفيحصل ةقباس ةيحاتتفا تركذ امك .ًالماش
 .لولحلا فاصنا لمتحت دعت مل ةلحرملاف .«ةروثلا,

 يتلا ةندهلا يف ىرخا مدقو .بركلا يف مدق عيضو ياا
 ةيطفنلا اهتعلس ىقبت يكل .ءاملا ىف :نارهظ اهلسوتت
 اذه طاقسا ىلع دادغب تمزع دقو .جاور ةلاح ٍِق

 سلجمل ةمزاللا ةيضرالا مدقت :كلذ ف يهو .مهولا
 يميلقالا مالسلا نوص يف هرودب موقيل يلودلا نمالا
 .ةيئاربالا ططخلاب موغلملا

 ,ةيلودلا فقاوملا تابيذاجت نم مغرلا ىلعو
 قيوستلا مسرب وه ام نيب سامتلا طوطخو
 ناف :ةحورطملا تالداعملا ف يقدقح وه امو يمالعالا

 ىناريالا عضولا ىلا رظنت ىربكلا سمخلا لؤدلا
 ةيداصتقالا  ةيسايسلا ةمزالا ناو .ثثؤم هنا ىلع
 ىلع مالكلا انه نم .يقيقحلا رطخلا ةلحرم تلخد
 ؛نارهط يف ةديدجلا ةيسايسلا ةطلسلا ةرورض
 .يديمح قزام نم عيسلا تايموقلا دالب صيلختل
 ,تاتفوسلاو نويكريمالا قباستي :ةكرتلا».هذه ماماو
 ,حضاو قفا تاذو .ةجمريم ةبعل يف :نوروانيو
 نم ةدافتسالا ىلع اهتردق ىلع دكؤت دادغب نا تفاللاو
 ,ةيوازلا هذه نم .تابوقعلا ليجأتو تاروطتلا هذه
 ...قزاملا لخاد نارهط ماظن لاقتعا ىف اناعمإ ودبي
 .هتافصاوم لماك يف تاب يذلا
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 ضعب عرش ,.1485 ماعلا فصتنم ذنم كني

 :يلاتلا لاؤسلا نوحرطي نيفقثملاو نيركفملا _

 لخدت نا كشوت ةيناريالا  ةيقارعلا برحلا [
 انسفنا ريتعت نم نحن ءانفقومو .عيابسلا اهماع

 يك ةنكمملا ةغيصلا يه امف ..جرفتملا فقوم .ةبخنلا
 ؟ةالسلا لحا نم كرختن

 اهتآيه :ةيئانث تاءاقل ىلا لاؤسلا اوزواجت مث
 يقف تداقو :ةيسارد تاقلح وا ؛ةيلود تارمتؤم انابحا

 عباسلا يف فينج يف دقع يديهمت ءاقل ىلا ةياهنلا
 نم اددع حمضو ١95817: طابيش نم نماتثلاو

 ,حلم قلقلاب روعش مهكرحي ةيبرعلا تايصخشلا
 .ىلودلاو :يبرعلا نمالا ىلع

 «ةعامج» نيوكت ىلع ءاقللا ف نوكرتشملا قفتا
 دوهج زيزعتل ةيلهألا ةعامجلا» مسا اهدلع اوقلطا
 ةفص بيس .,ةيناربالا  ةنقارعلا برحلا فاقيا
 نيكرتشملا نا .ةعامجلا ىلع تقلطا يتلا :؛ةيلهالا»

 ريثات يا نع اديعب اهطاشن نوكي نا يف اوبغر
 مهتيوه ىلع اودكؤي ناو :ماظني طابترا وا :يوطلس
 نودقتعي مهنا كلذ .ىريهامجلا مهفدهو ,ةلقتسملا

 فقوملا بايغ» ةيرهوجلا برخلا ٍبايسا نم نا
 يعولا بايغ ةيساسالا دراثا نم ناك يذلا «يبرعلا
 .نييريهامجلا فقوملاو

 ةييساسأ رالخف
 رواحم ةثالث ىلع ًاعزوم مهطاشن ناك انه نمو

 يأرلاو .ًالوا .يبرعلا ماعلا يتأرلا ةيعوت ١
 .ًايناث :يملاعلا ماعلا

 .دحوم يبرع يمسر فقوم داجيا ىلا يعسلا

 فقاوملا ةفلختم .ةيبرعلا تاموكحلا لازت امف
 .ىملاعلا ماعلا يارلاو .يىلودلا فقوملا ىلا سادقلا-:

 .برحلا ءاهنا ةرورض ىلع ًابيرقت ملاعلا عمجي اميفذ
 اعيرس اروطت يملاعلا ماعلا يأرلا روطتي امينو
 عضو ةرورض يلاتلاب و .برحلا رطاخم كاردا هاجتاب
 ىلع وا .ةمسقنم ةيبرعلا تاموكحلا لازت ام .اهل دح
 اهضعب نا لقن مل اذا اذه .يآرلا ةدحوم ريغ لقالا
 .هل ضراعم لد .ميلسلا هاجتالا نع فرحنم

 «لئاسولا ىتشب .ريهامجلا ةيعوت ىلع لمعلا
 قا ؛ةيبعش تارمتؤم ىلا ةوعدلاب كلذ ناك ءاوس

 .كلذ حبتا ام .مالعالاب
 يف لمعلا وه .رخا روحم رواحملا هذه ىلا فاضد

 نع ءارآ تتشت لقت ال يتلا .ةيمالسالا لودلا راطا

 يف عارصلاب ةينعم اهنا عم .ةيبرعلا تاموكحلا
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 نرحلا ءاهنإل موطرخلا يف ينعش رمذ ذم ىلا بعل |

 السلا ىلا زاخنن
 ناريا اهتضفرو مالسلا تاردابم قارعلا لبق

 ةيركرملا نيطسلف ةيضق نع يبرعلا دهجلل ليوح
 ريثاتلا نع نيديمالسا نتوق زجتحي ال هنال جملخلا

 لب .بسخف . نيطسلف ةصاخو . ةسسقرلا اباضقلا يف

 ةسارش دادزيب نا سدقلا بصتغمل لاجملا حسفب

 .ةيمالسالا تايسدقملا باسح ىلع . عسوتلا ىف ةيغرو

 نيدراحتملا نيفرطلا ةيطاخم وه كا فده ةمثو

 ميلاعتا اقفوامهندسب برحلا ءاهناد ىلا امهتوعدو

 ىلع اظافح ؛نيملسملا ءامد نقحو .هحجهنمؤ مالسأالا

 مالسالا ةروص ىلع ةريغو .ةيمالسالا ةوخالا طئاور

 .«برحلا هذه لثم اههوشت نا نم حمسلا

 ةداعجلا قيانسولا] كنج 0 اهدنا اويل رقت ذإو

 ًارداق هعم خبصي دح ىلا ماعلا 0 فقوملاةيمشت

 .ةيلودلا ةيعرشلل اقفو السلا ضرف ىلع

 ةددهشلا تارمتأملا

 تقتلا فينج عامتجا ىلع نيرهش نم رثكأ دعب
 ؟؟ و 55 نيب رصف يف ,ةيلدعامسالا يف ةعامجلا

 اهنكلو .ةدي دج تارارق دختت ملو /١9/1: ناسنين

 نا تآرؤ :فيشح عامتجا تاقلطنم ىلع تدلك

 - 1 ةاول عير دعدقع - [5

 اظافح برحلا فقول دوهجلا فيثكتب يضقت فورظلا
 ةباجتساو .ةيمالسالاو .ةيبرعلا ةمالا حلاصم ىلع»
 نا ةعامجلا ىلع ناو .«حمسلا مالسإالا حيلاعتل

 تارربم فاعضاو ملسلا دارا ةيمنت» ىلا ىعست

 نيدلبلا ةدايس نوصي» لداع لح لدبس يف «برحلا
 ةيعرشلا دعاوق قفو ...امهيضارا ةدحوو نيراجلا
 .«ةيلودلا

 رشابملا لاصتالا ىلع ةعامجلا تقفتا امك
 انقح .عرشلاو لقعلا ميكحتل» :ةينعملا فارطالاب
 عفجا ملاعلا نماو . خهنم| ةنادضو نيملساهلا ءامدل

 اهسأر ىلع :ةيذيفنت ةنجل ةعامجلا تبختناو
 راوس نمحرلا دبع قباسلا ينادوسلا سيئرلا
 يف دقعي يبعش رمتؤم ىلا ةوعدلا اهتفلكو .بهذلا
 نيرشت رهش نم رشع يناثلاو رشاعلا نيب موطرخلا
 .يىلاحلا لوالا

 ةتامسمح نم رثكا خوطرحلا رمت ؤم يف كراش

 ةيفاقثلا تاهاحتالا ةفاك نم هةنبرع ةينصخش

 ,.ةيسايسلاو ةيمالعالاو

 هود يبمداحيمب] رمتؤم . 0س يا اذه يلي

 ديكآتو .ةرمدملا برحلا راثا ةشقانمل كلذو .نارنا اهنف

 فقو ىلا وعدب يذلا حيحصلا يمالسالا فقوملاب

 رمتؤم يف بهذلا راوس لاق امك /نيملسملا نيب برحلا
 3 .ارخؤم ةرهاقلا يف هدقع فاحص

 قاردلا ققومو ةبنؤكرلا ةيضقلا
 دمحا ديسلا لوقي .موطرخلا رمتؤم فادها نع

 زاعياب رمتؤملا ىلا عدن مل» :نودعسلا زيزعلا دبع
 نم يبعشلا رمتؤملا :دانيمس كلذل .ةموكح ةبا نم
 لاقو .:«ةيناريالا  ةبقارعلا برحلا فاقيا لحا

 تلقن دقو ؛تاونس عيبس دذنم ةرمتسم برخلا٠

 0 يي اال اب

 دع يملا ال 0 ير 0 0

 . نيطسلف ةدضق .ةيزكرملا ةيضقلا نم برغلا مامتشا

 برح ةرئضق ىلا .ةرمتسملا ليئاربسا تاءادتعاو

 زيكرت ىلا ةدوعلاو ؛برحلا فقو نم دب الو :جيلخلا
 :فاضاو .«ىلوالا ةيسيئرلا ةيضقلا وحن ىوقلا
 امكو .ةدلودلا تامظنملا لك قفتن امك قارعلا نا:

 هلودق نع نلعا ,يمالسالاو يل ودلا ماعلا يآرلا ددرد

 مدع لؤد نم تحرط يتلا مالسلا تاردايم لك

 نع نلعا اريخاو .يمالسالا رمتؤملا نمو .زايحنالا
 نحن :لاق مث .«591/ مقر نمالا سلجم رارق هلوبق

 ناردا عانقإل اندهح لكب ىعسنتو .فقوملا اذه ززعن

 ازابحنا سسنل انفقوم .مالسسلا ثتاردايم لوبقد

 نحن سكعلاب .ناريا دض ازايحنا الو .قارعلل
 فقوملا ريغت دقل .مالسسلا دوهج زيزعتل ىعسن

 قارعلا لوبق نإ .قارعلا فقوم ببسب ًاريثك يملاعلا
 تقولا ف يركسعلا هدومصو . ,مالبسلا تاردايم

 رارق لؤح قافتالا ىلا ىربكلا لودلا ًاعفد ؛هتاذ

 ا دلل ونا 3ك 3 ,نودعسلا ٠
 1 ينيكارتلا و ٍ ضخالا .ي يندم يكم نيم .يديوه

 هالسلل لدحتالا و ليؤمنلا

 حساأح دنسلا نلعا ةعامجحلا ليومت رداصم نع

 عامتجالا ُْق اوعربت ؛نييسسؤلملا نيكرتشملا نا رقصلا

 دهجلل ةيساسا ةزيكر لكشت ةريبك غلابمب ؛لوألا
 .تاعردتلا نم ريدك ردق ممج امك ,عقوتملا ىبعتتلا

 رمتؤم تاقفن يطغي ام ةعامجلا ىدل تاب ىتح

 .هل ةقحاللا تاقفنلاو موطرخلا

 تضرع نيح ىتح .ةيموكح ةدعاسم ةبا ىلا ىعسن

 انرذتعا تاليهستلا ضعب نادوسلا ةموكح اندلع

 .«تاقفنلا ةفاك لمحت انررقو .اهلودق نع

 اننا :نيدلا ىبحم دلاخ ددشلا لاق .ًاعيمج قارعلا

 زابدحنالا جدع تاردايم لبق قارعلاف .اعقاو ررقن

 نحنو .نمالا سلجم رارق ًاريخاو . يضدلسألا رجؤلاو
 ليقت ناردا تدل ابو .مالسلا ىلا زاحننو كلذ ددؤن

 نم انيدل ام لكب فقوملا اذه ديؤنس نحنو ةردابم ةيا
 امناوؤ :كاذ وا اذه ديبآت تبسبل انتمهم نا .ةوق

 .مالسلا دوهج زيرعت
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 1 ب بيا 7 جج سجس يجسد

 ىداصتقالا مهلل ةيولوالا
 فدهلا ...وه رارغتسالاو

 ديوي يمالسالا فلاحنلاو كاخننالا ةقب ةقيرط هضفرل تيوصتلا نغ

 انلع كرايم حيشرت ضفريف عمجتلا اما
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 نع غن دفولا ك كح
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 ناموس دمحم  ةرهاقلا

 ّط
 نينثالا حونلا هحوتي . ندعلا اذه رودص عم

 نوبخانلا (ربوتكا / لوالا نيرشت ه)
 كرايم ةئالو ىلع ءاتفتسالل نوبرصملا

 سيئرلا ٍروف ربتعيو .ةمداق ل نوسيرصملا دل

 .ادكؤم ارما تاوصالا نم ةيلاع ةيسنبيو .كرايم

 .عارتقالا ْق نيكراشملا ةدسن ُِق تانهكتلا رضحنتو

 .ةديؤملا تاوصالا عومجمو

 ويلوب / زومت يف قفاو دق بعشلا سلجم ناك

 لصح نا .ةريبك ةيبلغاب كرابم حيشرت ىلع يضاملا

 ًاحيحص انوص ع7 نم ًاتوص 5 ىلع سيئرلا

 .تيوصتلا نع (ًايئان 5) دفولا باون عنتمأ امندب

 .نييطاوم ةعست د حيشرت تابلط سلجمل ا ضفر كلذك

 ةلمحلا هبشب امب ماق ذق كرابم سيئرلا ناكو
 اهلالخ حتتفا .ميلاقالا نم ديدعلا رازف ؛ةيباختنالا

 تارمتؤم يف نينطاوملاب ىقتلاو ةديدج تاعورشم
 موي ةيشع هجوي نا رظتنملا نمو :ةدشاح ةيبعش
 ىلا اهيف مهوعدب نيبخانلا ىلا ةملك تاباختنالا
 ىرضخا ةيحان نم . .ال ما معن اولاق ءاوس كارتشالا

 ايسايس ًارمتؤم 44 مكاحلا ينطولا بزحلا مظن
 تائدهلا دييأت ىلاوت امك .كرابم ديبأتل ايباختناو

 .كرابم باختنال ةينهملاو ةيلامعلا تاباقنلاو

 قبقحت ىلا تعس ةيياختنالا تالمحلا هذه

 ضارعتسا ردع .كرايم باخئتنا ىلع ينطو عامجا

 تققحت يتلا ةيسابسلاو ةيداصتقالا تازاجنالا

 ةداسشالا عم ؛((9481١/- م81) ىل والا هتدالو لالخ

 للظت يتلا ةفاحصلا ةيرحو يطارقميدلا روطتلاب

 ١46 لوالا نيرشت ه 7٠١ ددغلا  ةيبرعلا ةغيلطلا

 هذه تقفار يتلا تاحيرضتلاو تاملكلا زكرتو

 يف يسايسلاو يركفلا طسولا ةركف زاربا ىلع ةلمحلا
 ديكأتلاو ,ةيطارقميدلاب كسمتلا كلذكو ؛كرابم مكح
 تالكشملا ةهجاومل داجلا لمغلا ةرورض ىلع
 .ةيداصتقالا

 .ريبك قزآم نم يناعت اهنهج نم ةضراعملا بازحا

 فلاحتلاف .ةسائرلا ديدجت ثدح يف رثؤم رود
 ىلع ضرتعا (ناوخالا  رارحالا  لمعلا) يمالسالا
 اوديا هباون الل كا .هيباختناو كرايم مسرد ةقدرط

 ُْق الماو هصخشل اريدقت كرايم سيئرلا حيشرت

 ةراشا ةبا قلاحتلا نع ردصت مل امنيب .حالضالا

 .ماعلا عارتقالا نم فقوملا ناشب نآلا ىتح

 تيوصتلا نغ عصب دقف دفولا برح اما

 ةيروهمجلا سيئر حيشرت ةقيرط ىلع اضارتعا
 .ر وتسدلا اهررقي امك هماختناو

 ريبك قزام نم يناعت اهتهج نم ةضراعملا بازحا

 مغر كلذو .ةسائرلا ديدجت ثدح يف رثؤم رود يا
 سيئر حيشرت ةقيرط ضفر ىلع قفتت اهنا
 صديو .روتسدلا اهررقي امك .هياختناو ةيروهمجلا
 يثلث ىلع لصخي دحاو حشرم ىلع ءاتفتسالا ىلع
 هذه كرايم زاتحا دقو .فعشتلا سلجم تاوصا

 لندعتب ةضراعملا بازحا يىدانت امندي .طورشلا

 رثكا نيب رشابملا باختنالا ةقيرطب ذخالاو روتسدلا
 . حتوم نم

 تيوصتلا نع عنتما دقفولا بزح لاح يا ىلع

 ىلع ديكأتلا عم .باحتنالا ةقيرط هضفرب كلذ رّربو
 .كرابم سيدئرلا صخشل هريدقتو همارتحا

 رهاج يذلا ديحولا بزحلا وهف عمجتلا بزح اما
 تيوصنلاب هءاضعا بلاطو .كرابم حيشرت ضفرب

 تزحلا نا امك .همكحل ًاجمانرد مدقد مل هنال .هدض

 فورعملاو :ةيروهمجلا سيئر حيشرت ةقيرط ضفري
 ماع ضفر يذلا ديحولا بزحلا وه عمجتلا نا

 ضفر نكلو .تاداسلل ةفيلخ كرايم باختنا 1

 ملو يريهامجلا ريثأتلا ىلا رقتفا نيترملا يف عمجتلا
 .فقوملا اذهب نينطاوملا رعشُ

 يدلصنفإا ديلا

 ىلع نوكيس يداضتقالا مهلا نا نوبقارملا ىريو
 ةصاخ .ةيناثلا هتيالو يف كرايم تامامتها ةمئاق سأر

 تزكر دق 11817- 87 ةيسمخلا ةيمنتلا ةطخ ناو
 نمو .ةيساسالا ةينبلا ديدجتو حالصا ىلع ًاساسا
 تاعاطقلا ىلع ةيباجيالا اهجئاتن رهظت مل مث
 لكاشم لحل قيرطلا حتفت مل امك .ةيجاتنالا

 ةيلخادلا نوبدلاو راعسالا ءالغو مدلعتلاو ناكسالا

 .ةيحراخلاو

 يبينجالا دقدلا نم رصم دئاوع روهدن ىدا دقو
 تالبوسحتو لورثكنلا ررعشسا ضاقخحتا بيسي

 دانقلا لحد ضافخناو :جراخلاب نيلماعلا نييرصملا

 لالخ ةيداصتقالا تالكشملا مقافت ىلا .ةحابسلاو

 ةأطو تديازت انه نم ,ةريخالا ثالثلا تاونسلا
 اهب ءافوؤلا نا اذن ىثلا ةيحراخلا نوبدلا ءابعا

 تعس كلذل :ةيمنتلا ةطخ رارمتسا عم ضراعتي
 . دقنلا قودنص عم قافنالا ىلا ةبرصملا ةموكحلا

 اذه ىدا دقو :ةفورعملا هطورش مغر كلذ يف تححسمو

 ام ةلودج ىلع ةنئادلا لودلا ةقفاوم ىلا حاجنلا
 رصم نويد يلامجا نم رالود رايلم ةرشع نم برقي
 رالود رايلم 5٠ لا زجاح تزواجت يتلا

 اهتلودج ةداعا لالخ نم نويدلا ءابعا ليحرت
 ةطخلا ذيفنت ىلع ةيرصملا ةموكحلا دعاسيس

 كرايم ةطخ ريتعت يتلا ١9481 ١947 ةيسمخلا

 قيقحت ىلا ةطخلا هذه ىعستو .ةيمنتلل ةيناثلا

 .ىل وألا ةطخلا نم ةيوعص رثكا تاساسبو فادها

 كرابم رايدتخا ماما ىرخا ةرم نويرصملا
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 عاطقلل قاطنلا عساو رود ىلع ةموكحلا نهارت ذإ

 ءادا طيض نع الضف .يبنجالا لاملا ساأرلو صاخلا

 مجح صيلقتو .قوسلا نيناوق قىفو ماعلا عاطقلا
 تاهحوتلا هذه سكعتو ىموكحلا حعدلا

 نمكت ةديدع ةيداصتقا تالكشم ةيداضتفالا

 .ةيعامتجالا اهتايعادتو اهريثأت يف اهتروطخ
 يعامتجالا نمالاو رارقتسالا موهفمب اهتقالعو

 رارقنسالا موبفم
 كرايم ةبالو ف يداصتقالا مهلا نا لوقلا ةصالخ

 لالخ لاحلا هيلع ناك امل ارياغم ًارهوج ذختي ةيناثلا
 ةقالع ىلع رهوجلا اذه ,.ةقبناسلا همكح تاونس

 اينمز تدعاب دقف :ةيناثلا كرابم ةيالو ةعيبطب ةقيثو
 لاجم ال هنا ىنعمب :تاداسلا ثرا نييوهنيب
 رابتخا ةلحرم نع وا :؛ةتوروم تالكشم نع ثيدحلل
 .ةحورطم لئادب نيب رايتخاو

 تالامتحا نع ثيدحلا حبصا ىرخا ةيحان نم
 ةيداصتقالا مكحلا تاسسايس ِِق ةيرموح ريبغت

 يعامتجاو يسايس جهن ةمثف . ادودحم ةيعامتجالاو

 ال هنا الا تاداسلا جهن نع فلتخي دقو روليت دق
 ىلع ظافحلاو .دديسشرتل امْئاد ىعسي لب هضقان

 ديدجمو ماظنلا ظفح وه لمشا راطا يف هرارمتيسا

 ,امثاد كلذ رسفد ىكراسملا باطخلا لعلو .هتابلآ

 رارقتسالا ىلع ظافحلا ةرورض ىلا ريشي امدنع

 ةيئاجفلا تارييغتلا ضفرو
 ةسراممو ركفك انه رارقتسالا نا ظحالملا نمو

 نا ليلدب ماظنلا تاهجوت رهوج رارقتسا لمشيس
 .ارهش )١5( لوح رودي ةيرازولا تارييغتلا لدعم
 :ىل والا كرايم ةسائر لالخ تارازو ٠ ترهظ دقف

 دقو ىقدص فظاع .د.ةسائرب ةيلاحلا ةرازولا اهرخآ
 , ١5/45 يناثلا نيرشت ْف تلكش

 بزحلا ضرعت يرازولا رييغتلا لدعم يناج ىلاو
 هتادايق ىف تاريبغتلا نم ديدعلا ىلإ مكاحلا ينطولا
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 ةركبم تاباختنا تيرجا امك .ةيميظنتلا هتايوتسمو

 .لحو ءيضاملا ليربا / ناسين يف بعشلا سلجمل
 .19/4 رابا يف بختنا يذلا قباسلا سلجملا

 نا ىلع رشؤت اهبابسا تناك ًايا تارييغتلا هذه
 زكرتي ىلوالا كرابم ةسائر يف ناك رارقتسالا موهفم
 ةيداصتقالا هتاهجوت ْف ماظنلا رارقتسا لوح
 مالسلا ةدهاعمك ةيلودلا هتامازتلاو ةيعامتجالاو
 .ةيكريمالا ةدحتملا تايالولاب ةصاخلا ةقالعلاو

 نمالاب قلعتي رارقتسالا موهفم نم رخآ بناج
 مامنها ىفخي ال ذا .رصم يف يعامتجالاو يسايسلا

 نال امير «بئاوجلا هذه ىلع ريبكلا هزيكرتو مكحلا
 رقتسم ريغ خانم راطا ىف ىلوالا هتبالو أدب كرايم

 .ةصخملا ثداح تايركذو دورابلا ةحئارب عيسسم

 ماظنلا ةيرارمتسا ىلع ظافحلا كحم نال ًاضيا امبرو
 ةنايصو يعامتجالاو يسايسلا نمالا قيقحت وه
 .ةينطولا ةدحولا

 ةداعال كرابم سيئرلا ةرداب نا لوقلا نكميو
 ةيرح قالطاو .رصم يف ةيبزحلا ةايحلا طيشنت
 ًاضيا حامسلاو .دفولا ةدوعب حامسلاو ةفاحصلا
 .ةيسايسلا ةبعللا ف نيملسملا ناوخالا ةكراشمب
 يسايسلا نمالا قيقحت ةركف رهوج يه ةردابملا هذه
 يطارقميدلا خكحلا كولسف .ماظنلا رارقتسا معدو

 دويقلاو نيناوقلا ةناسرت راطا يف لمعي لظ
 بازحا ليكشت قح ىلع ةضورفملا ةيروتسدلا
 طارتشاو :تالجملاو فحصلا رادصا قحو .ةهديدجح

 تاوضا عومجم نم /,/8 ةيسن ىلع لوصحلا

 ثرو دقو ؛بعشلا سلجم يف ليثمتلل نيبخانلا

 ينلا مظنلاو نيناوقلا هزه بلغا كرايم سيئرلا

 اهئافلاب ةعمتجم ةضراغعملا بازحا بلاطت

 ىرتو .روتسدلا ليدعت نع الصف .اهنم فيفختلاو
 ةيرحتلا نم صقتنت دويقلا هذه نا ةبضراهملا

 مكاحلا بزحلا ةنميه نمضتو ةطارقميدلا

 سيئر روتسدلا حنمي كلذك .ةيذيفنتلا ةطلسلاو

 ةبرجتلاو قانتت ةعساو تاطلس ةيروهمجلا
 .ةيناملربلا

 هاظنلا جاخ ةضإدم
 ةضراعملا بازخاو مكحلا فالخ .لاح يا ىلع

 ودينو :مسح الب هلاح ىلع لظ ,ةبعللا دعاوق نأشب

 حكحلاب ةضراعملا بارحا ةفالعل اروحم لظدس هنا

 راطا يف مهي ىذلا نكل .ةمداقلا تاونسلا لالح

 يطارقميدلا .شماهلا نا لوقلا وه ماعلا ليلتحتلا

 ىل والا هتيسائر ةرتف لالخ كرايم سيئئرلا هحاتا يذلا

 .ماظنلا معدو رارقتسالا ظفح ٍِق ايفيظو اآرود بعلي

 شماهلا'اذهف .رببك دح ىلا كلذ ف حجن دقو

 ةينوناق فورظ نم هطيحي ام لك مغر .يطارقميدلا
 ازاجناو ,مامالل ةوطح لثمد ا ةيسايسو

 .يرصملا سيئرلا جهن زيمي ًاماه
 ةعامج ءاوتحا كرايم ا عد 1 كلذك

 يف اهمادختساو ,ةيعرشلا راطا' لخاد ناوخالا

 0 ىمالسالا ددشتلا راثت يمانن ةلواحم

 تدعاسوؤ .(ةرجهلاو ريفكتلا داهجللا) اكولسو

 ىلع ةيباحتناإلا ةيدلمعلا راركتو ةفاحصلا ةيرح

 تاكرحتلاو يعامتجالا رتوتلا رهاظم نم دحلا

 ناطقتسالاو زرفلا تايلمع ْق عارسألاو .ةيبعشلا

 .يعامتجالاو يسايسلا
 دعاوق لكآت نم يناعت ةيطارقميدلا ةبرجتلا نكل

 ام ةيعامتجاو ةيسايس ىوقف .ريثاتلاو ةيقادصملا
 اهبازحا ليكشتو ةكراشملا نم ةمورحم لازت
 نينطاوملا ةيبلاغ نا امك ؛نييعويشلاو نييرصانلاك
 ةبرجتلا ىف لعقلا وا مامتهالا يف كراشت ال
 .ةيطارقميدلا

 تالكشملا مقافتل ةجيتنو ,ىرخا ةيحان نم
 ضعب رارمتساو .ةيعامتجالاو ةيداصتقالا
 ةيلامعلا تايارضالا تديازت .عيبطتلارهاظم

 (ةيديدحلا ككسلا بارضا - راودلا رفك بارضا)
 تاياقنلاو تاعمجتلا نم ديدعلا دعاس دتشاو

 تاوق درمت لعلو .حلاصملا تاعامج ةصاخ ةينهملا
 ةيفئاطلا ةنثفلا ثداوح ضعيبو يزكرملا نمالا

 ماع ؛ؤرول ليخا» ةثداح باقعا يف عراشلا تاكرحتو
 هذه لعل .رطاخ ناميلس ديهبشلا ةمكاحم مث 5
 ,ًايلخاد كرابم سيئرلا هجاو ام رطخا يه تاكرحتلا
 ةيطارقميدلا ةبرجتلا ةيافك مدع قدصب سكعو
 لاكشا زوربو .رارقتسالا قيقحتل ينمالا ءادالاو
 .ماظنلا جراخ نم ةضراعملل

 ءارز و لابتغا تالواحم تءاح :قايسلا اذه يف

 تايلمع كلذكو .قاحص بتاكو نيقباس ةيلخاد
 يف بناجالا نييسامولبيدلا ضعب لايتغاو ةقحالم
 فالتخا مغر  تالواحملا هذه ريعتو ...ةرهاقلا

 ىلا ةضراعملا لئاصف ضغب ءوجل نع  اهعفاود
 رييغتلا نم اهسأي ةجيتن مظنملا فنعلا مادختسا
 قوقحو ةيطارقميدلا ةسرامملاب قلعتي ام يف ءاوس
 نايكلا عم ةقالعلا يف وا.ًايلخاد نيلقتعملا
 .ًايجراخ ةدحتملا تايالولاو ينويهصلا

 نع نيلوؤسملا فشك يف ,حجن دق مكحلا ناك اذاو
 ديلوت رداصم نا لوقلا نكمي ال هناف .تايلمعلا هذه
 مت دق ةيسايسلا ةحاسلا يف همادختساو فنعلا

 ةرداق يسايسلا مالسالا تاعامج لازت الف .اهؤاوتحا
 ةراثا لامنحا مث نمو عراشلا يف ريثاتلاو . لعفلا ىلع

 مقافتو ءالغلا رارمتسا ناف كلذك ؛ةيفئاطلا ةنتفلا
 نم .ةيلخاد لقالق ةراثاب ليفك ةيعامتجالا تالكشملا
 يف حاجنلاو ةيداصتقالا مهلا ةهجاوم ناف انه
 ديحولا ليبسلا وه ةيعامتجالا تالكشملا ةلحلح
 ةصاخ .ينمالاو يعامتجالا رارقتسالا ىلع ظافحلل
 مكاحلا ينطولا برحلا) ةمئاقلا بازخألا ناو
 ةكرح ءاوتحا ىلع ةرداق ربغ (ةضراعملا بازحاو

 ةسرامملا تابلمعو رطا يف نينطاوملا جمدو :عراشلا

 لح ةيمها ىلع كرابم ديكأت نا كش الو .ةيبزحلا
 نع قيفختلا هتالواحمو .ةيداصتقالا تالكشملا
 ًارخؤم ةموكحلا تفرص  لخدلا يدودحم لهاك
 هكاردا سكعب  ةلودلاب نيلماعلل 7٠١/ ةوالع

 نم ماظنلا رارمتساو رارقتسالا نيب ةقالعلل قيمعلا .
 ةيداصقالا تالكشملا ةدح نم فيفختلاو .ةهج

 رودقمب له نكل .ةيناث ةهج نم ةيعامتجالاو
 ةبقع زواجت ةيناثلا هتيالو يف كرابم سيئرلا
 ١ ؟ داصتقالا

 مكح حاجن ىدم يف هيلع ةباجالا فقوتن لاؤس
 .ةيناثلا هتيالو يف كرابم
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 ةطلسلاةفرعمد نوفرطتملا اهدقع ةينلع هس تارمتؤم ؛

 !اهسفن ةطلسلا ىلا مهلوصو لحارم دب ليدحت ذرخإ ناك
 وسمو دج مق اصمم احا ا م و

 رططخل ,ةفوردا تناك يضاملا نأ تارجفت

 2-1 فعلا اموصخ لك يمالسلا رادتلا هنف

 نوكت ال دق ف يذلاو ينيدلا رايتلاو يسنوتلا
 اردح لاسنا .هقاطم ةياهن ةريخالا ةمكاحملا |

 يف ةصاخ نكلو .ةيبرعلاو ةيلحملا ةقاحصلا يف اريثك
 مامتهالا ًاعبط ارس سيلو .ةيبنجالا ةفاحصلا
 امب ةنيعم ةيبرغ مصاوع هيدبت يذلا ديدشلا
 زوري ذنم اصوصخ ثادحا نم سنوت ف يرجي
 نا ىقب .ةيكيتاماردلا اهتاروطتو ةفالخلا ةيضق
 يدابلا قلقلا فو ةيسنوتلا ثادحالا ةعبوز يف ريثملا
 رصتقا ةجحرد ىلا مامتهالا دعاصت وه اهتعباتم ٍِق

 ماكحالا ةيعونو طقف ةفمكاحملا ىلع ثيدحلا اهيف

 رظن ىف حبصت ةمكاحملاب اذإف .اهنم ةرظتنملا
 خل يذلا دالبلا ةادح ٍِق ربكالا جرعنملا نيعياتملا

 ىلع نمزلا نم دوقع ةثالث ذدم اليثم هل سنوت دهشت
 ةيلحم ىوق نم مهءارو نمو ءالؤه عفد امم .لقالا
 تاعقوتلاو تاناهرلل نانعلا قالطا ىلا ةيبنجاو
 انيح مهفلا ءوس نم فيثك بابض طسو ةعيرسلا
 بلغا يف ةيزاهتنالا ةديازملاو رخآ انيح فوخلاو
 يف ةريغصلا ليصافتلا تيجح ثيحب :نايحالا
 .خيراتلاو عقاولا ةبؤر رئادلا عارصلا تايثيح
 ةيضق رئادلا عارصلاو_ ةيضقلا لصافم نيبت راصو
 ذاختاو تايلوؤسملا ديدحت مث نمو - كش ال ىربك
 فيك انسأر اذكهو .ةداغلل اقمقدو اريسسع ارما فقاوملا

 ف ةيسنوتلا ةيركفلاو ةيسايسلا تالئاعلا تددرت

 .رقتسي ملو رخآو فقوم نيب ةيضقلا عم اهيطاعت
 انيأرو ؛ماهبالاو بذبذتلا ريغ تباث ءيش ىلع اهرما
 رايتلا مخزل بناجألا نوظحالملا ؛بجغ» فيك
 ةهجاوملا ُِق يىوقلا هدعاوق عافدنالو يفلسلا

 ال نا فيك انيأرو .اهتايرضو ةطلسلا عم ةيمويلا
 ام ءازا يبعشلا عراشلا ةالايم ال مهف لواح دحا

 فيك كلذك انيآرو لب ؛هلوح ثدحي امو هيف ثدحي

 ١مم لوألا نيرشت ة +٠ ددعلا  ةيبرعلا ةعيلطلا

 ةهجاوملاف .ةيئاص ىلوالا ةلهولل'

 ا و وسوبر ومسمع

 ةجاوي عضو ىلا لوصولا هفده نيه

 الملف ددشتلا ىلع ةاكحالا ج# ةطلسلا ا
 . بهبللا ِق حقتلاو ديعصتلا ْق ينيدلا رانتلا رمتسا

 كالتما ىعدن ال - ةييرغلا ةعيلظلا ىف نحن
 اننا معزن ال كلذلو ؛ثدحي ام نآش ىف ةلماك ةقيقحلا
 ءىظاخلا مهفلا بِجُح حيزي ام روطسلا هذه ىف مدقن
 انتكلو .لماك لكشي ةيزاهتنالاو فوحلا بايض وا
 ةيخيراتلا فورظلا قاطنتسا ىف ضوخلا نا دقتعن

 فورظ يف ضوخلا نم ىدجا ةنهارلاو ةبيرقلا
 عقاولل ةصحاف ةءارق ناو .نيمهتملا قاطنتسا

 نم عيمجلل لضفا .اريخاو ًالوا يبرعلا - يسنوتلا
 ناو هليضافتو ماهتالا فلم ف ةصحفتم ةءارق
 مجحلا تاذ ةعضقلا هذه ةجلاعم ْف ينورتلا

 ملسا ؛لماعت بولساو فقاوم ءيخيراتلاو ينطولا
 اقاحل ثهاللا ضكرلا نم اهلهاو دالبلا لبقتسمل

 قاطنتسا فورظ تظفتحا ناو :ةعيرسلا اهتادحاب

 لكك ةمكاحملاو ماهتالا فلم ليصافتو نيمهتملا
 ةروطخ نا كلذ .ةيندبملاو ةيفرظلا اهتيمهاب
 انه ةروطخلاو .. سنوت يف ةرظتنملا تاقاقحتسالا

 نيينعملل حمست ال اعم ةيمهالاو رطخلا ىنعمب .:

 برعلا نمو هئانبا نم يبرعلا رطقلا اذه 0
 امك .تامييدقتلا رادصا يف عرستلاب الو لاجترالاب
 وا فرظلا اذهل يبغلا زايحنالاب اقلطف حمست ال اهنا
 تدب امهم ام تاياسحل رئادلا عارصلا نم كاذ

 سسوت يف ةرئادلا

 ليصفو مكاح ماظن نيب ةيداع ةهجاوم يأك تسيل
 الو ةيضرألا ثيح نم ال يبرعلا نطولا يف هل ضراعم
 ءزج .ةفاك اهداعبا يف .يه امردقب بولسالا ثيح نم

 يف ةيجرغلا ةظراحتا لماك ويلا لمضد يموق بعت نم
 .ةيعامتجالاو ةيسايسلاو ةيدئاقعلا اهتايوتسم
 ةيلوضالا تارانتلا ةروفد لثمتملا يدحتلا كلذ

 نادعالاب و و .تاننتامثلا يف ةيفلسلاو

 .تانيعيسلا علطم ذنم ةمالاو نطولا هجؤد هعضول

 ؟نداك فدك ...ةداذدلا

 ةنس تآدب سنون ٍِق «يمالسإلا داحتالا» ةصق

 ىلع ةظفاحملاةيعمج» ءاشنا نع نالعالاب

 اهطيشنتو اهيلع فارشالا ىلوت «ميركلا نآرقلا
 دشار رطقلا ءاحنا فلتخم ىف اهل عورف ثعبو

 ةكرابمي كلذ هن .وروم حاتفلا دبعو يسشونغلا

 برحلاو ةسسسوتلا ةموكحلا نم عمبجمداتو

 ائثادحا سنوت تدهش ةنفسلا كلت يف .يروتسدلا

 داعيالاو تالالدلا نم تلمح ةيمشقالا ةقلاب ةيسايس

 نمو ثذحي امم ريبك ءزج مهف حوبلا هب اننكمي ام

 ةمكاحلا ةظلسلا نيب ةفدشنعلا ةهجاوملا لوصف
 ًايئاهن يلختلا مت 1917١ ةنس يفف .ينيدلا رامتلاو
 اهطيلخختي رمثسا ىنلا (!دضاعتلا» ةساسس نع

 يف حلاص نب دمحا يوقلاريزولا اهقيبطتو
 يك ىلوالا ةرازولل ةريون يداهلاب ءيجف .تانبتسلا
 ةيداصتقالا ةيلاربيللا نم اديدج ادهع نشدي
 ايجيردت حتفيو صاخلا عاطقلل رابتعالا ديعيو
 اهانبو ةلماعلا اهاوقو ةبكالهتسالا دالبلا قوس
 ةيبنجالا ليماسرلاو تارامثتسالل ةيجاتنالا
 ةيلاملا نيناوق) اديدحت ةيكريمالاو ةيبوروالا

 ياكدهلا رييغتلا كلذ ناك ..(/5  ا/4 ا!” تاونسل

 ةحاحب ةيومتتلا اهتاططخمو دالبلا داضتقا يق

 تمانت نيح يفف .ديدج يجولويدياو يركف ءاطغل
 ةيبرعلا ةيموقلا ةيراسيلا تاكرحلاو ىوقلا
 وا قافتالا قلطنم نم تانيتسلا رخآ يف ةيسكراملاو
 لعفب ةصاخو :ةيحلاصنبلا ةيرجتلا. عم فالتخالا

 1 ولاول ىموطات ذهكلتا“ -



 حانجلا ىأر يل ودلاو ماعلا يبرعلا عضولا تاريذآت

 نا دهيو ةيروتسدلا ةطلسلا تادايق يف ددشتملا

 .(يريتسملا) يلاربيللا حانجلا شيمهت عاطتسا
 ةحاسلا ىلا ةديدج ةيدئاقع ىوق عفد ةرورض
 بزحلا ةيلط قفخا ثيح ةعماجلاب اًءدب ةييايبسلا

 .ةيسكراملاو (ةيرصانو ةيثعب) ةيبرعلا تاراينلا
 ططخم عم ؛دضاعتلا» جهن نع يلختلا لباقت اذكهو

 ىقلسلا رانتلل لاحملا عتف نييموقلا باغ .يرشيهلا قداصلا

 -_ 1 ما وجبر يابا ىعنصع- 9

 يبرعلا راسنلا برض ئزاوت نيح يف «حاتفنالا»
 تأدب ضيقن ةيركف ةوق عيجشت عم يكارتشالاو
 نآرقلا ىلع ةظفاحملا ةيعمج» ةتفال تحت طاشنلا
 تاونس عبضب راظتنالا نم دب ال ناك هنالو ..ميركلا
 دب الو ؛:ةنقماجلا ةسسؤملا قارتخا ىلا ل وصولا لبق

 يف ماعلا اهطيحم لافغا نود كلذل ةحاسلا ديهمت نم

 نويسنوتلا دهش .تاناقنلاو ةرادالاو عراشلا

 ىف ةدايعلل نكاما ضيصختب ةطلسلا ةرشابم
 امك :تادلكلاو ةيوناثلا دهاعملاو ةماعلا تارادالا
 وحن ةمكاحلا تادايقلا باطخ لوحت عيمجلا سم
 تاراعش عم قياطخت ال اهنا اهيف لاقي ام لقا فقاوم
 ,.كازنا رظنلل ةتفاللا اهتأارحو ةيناملعلا تانينسلا

 فصتنلا يف ةديدعلا ةيسايسلا تامكاحملا تلثم امك
 تاميلدتتلا لح تلاط يتلاو تانيعيسلا نم لوالا

 ًاءزج ًامومع ةيرابسلاو ةييورعلا تاكرحلاو

 ةوقلا. طاشنل ةحاسلا دادعا ةيلمع نم ًايساسا
 اهدوجو تابثا ىف اريخا تحجن ىتلا .«:ضيقنلا
 تامداصملاب 1477 فيرخ يف فنعي هنع نالعالاو
 راسيلا ىوق عم هجول اهجو اهتعضو ينلا ةيمادلا
 ديدش يبالط نابلغ طسو . سنوت ةمصاعلا تايلك يف

 يف ةيسنوتلا ةعماجلا يف «يمالسالا هاجتالا» رهظ
 «ةيداملا ةفسلفلا١و .داحلالا١ ةمواقمل فيدرخلا كلذ

 تقولا سقن يف !!!,ةيبرعلا ةيموقلا,و ؛ةيعويشلا.و
 لوالا عارصلا رداوب شيعت دالبلا هيف تناك يذلا

 ةهج نم ةريون ةموكحو روتسدلا بزح نيب فينعلا
 نم روشاع ةدادقب لغشلل يسنوتلا ماعلا داحتالاو

 ثادحا ىلا ىهتنا يذلا عارصلا وهو .ةيناث ةهج

 نحسو ةئمادلا ىفقماح / لوا نوناك

 .ةيباقنلا تادابقلا

 | .ةديدحلا ةوعالا» ل لاحملا ماسفا
 دق :ةفرعملا, ةلجم تناك ليلقب خيراتلا كلذ لبق

 رمتساو :يمالسألا داحتالا نع رودصتلاب تآدب

 ميقلاي» رشيتل ليقارع نود نمو ماظتناب اهرودص
 ؛داجتالا» تاحورطا ةرشان .:ةديدجلا ةيمالسالا
 ةسفانم نود ةبعمتجملا داؤرو هاواتفو ةيدئاقعلا

 نم بعشلا ةديرج تعنم نا دعب ةصاخ ركذت
 .(لغشلل يسنوتلا ماعلا داحتالا ناسل) رودصلا

 ةدعاق مخضت ىلع دعاست فورظلا لك تناك

 دقع نم رايتلا اذه نكمت ثدحب يمالسالا هاجتالا

 يحاوض ىدحا يف يرس هبش يسيسأت رمتؤم
 باختنا هيف مت .1941/9 ةنس (ةيونم) ةمصاعلا
 اهميظنت ذختا يتلا ةكرحلا ىلع ارما يشونغلا دشار
 سلجمو يذيفنت سلجم نم انوكتم 2 ايتارت

 ارارق رمتؤملا ذختاو .قطانملا ىلع ؛لامع»و ىروش
 ناوخالل يلودلا ميظنتلا ةيوضع يف لوخدلاب
 رشنو ريشبتلا ىلع ايلحرم راصتقالاو ,نيملسملا
 .«؛عمتجملا»و :ةفرعملا» يتلجم ريع ةوعدلا

 نولب سنوت يف 198١ ةنس تزيم ةصفق ثادحا
 تدهشف .يفناج رهش يف اهعلطم ذنم كلذو صاخ
 ةديدج ةيسايس تارييغت ماعلا كلذ ف سدون
 ءاج دقف . 1917١ ةنس تارييغتل اهريثأت يف ةهباشم
 ةلواحم | دييل ةريون يداهلا لدب ةرازولا مّلستل يلازم

 ِق ةيضاغلا ةحنحالا ضع رضعب عم ةيدطو ةحخلاتنضم

 ةنريعرشلا تاباقنلا عم كلذكو روتيسدلا برح

 .ةنردعتلاو حتفدلا راعسن تحت ةنوحسملا اهتاذابقو

 لوحتلا كلذ نكي مد ؟لرخاتم ءارخألا كلذ ءاح له

 دعب ام يف غلبي ملو اصقان ءاج هنا لب بسحف ارخاتم

 حاتفنالا نم تاوئس رشع دعبف .بولطملا نأ دم

 َّق ةريثك ءادشا تريغت يرامثتسالاو يداصتقالا

 نع نيلطاعلا ددع يمانتب ةيعامتجالا دالبلا ةطيرخ
 نم ةريبكلا حوزنلا تاجوم رثا ندملا عروتو لمعلا
 تاسسؤملا يف لغشلا نطاوم نع اثحب فيرلا

 رامثتسالا اهاشتا ينلا تدراغفصلا مماصملاو

 ةديدج ةيكالهتسا طامنا روهظبو .يبنجألا
 تاعزن روهظبو نايحالا ضعب يف ةيزازفتساو
 قوسلا قطنم عويشو عيرسلا حيرلا نع ثحبلا
 دحا يدئاقع غارف عمو ةليسولا تناك امهم ءارثالاو

 رارمتساو ةيبرعلا سافنالا ةرصاحم دعب ديازتلا يف
 ,اهنع عجارتلاو ةيلاغملا ةنملعلا نبب ةطلسلا ددرت

 ةأيهم اهسفن ةيديشلا نم ةعساو تاعاطق تدجو

 ةيوهلا نع اثحب «ةديدجلا ةوعدلا» لابتقال
 .ةدوقفملا

 بيرعتلاو ةيددعتلا و ثيدحتلا
 ةلاح نم ةزيمم ةظحل قحب تناك ١9٠ ةنئس

 دنرن نا ايعيبط ناكو .دالبلا ّق «ماعلا عابعالا»

 نم دادعا ةقث نم كاذنا ةيناربالا ثادحالا قيرب
 هاجتالا» تاوعدب ةيسنوتلا بخحنلاو بايشلا

 ,ظفحت وا رظن ريثك الو ددشت ريغ نم «يمالسالا

 غارفلا نم ًاصلختو :ةمالسلل» اهنم انادشت

 تاسساسس هيلا تضخفا يدذلا يجولويديالا

 بزح تاراعش هل تدهم نا دعي تانيعبسلا
 ثيدحتلا تارايخف .تانتسلا يف روتسدلا

 عمتجملا تاسسؤم جراح نمو قوف نم ةنرصعلاو
 ةيركفلا ةنوتيزلا ةسسؤم اهمهاو ةليصالا يسنوتلا
 عم ةفيذع رسك ةيلمع تلثم ةيميلعتلاو ةيملعلاو
 ْف ةينوتيزلا ةعماجلا هتلمح يذلا ديدجتلا ثرإ
 نا انه ريكذتلا ردجي دقو .ةديعب دوقع ذنم اهئاشحا

 يف تآشن لالقتسالا لبق ثيدحتلا تالواحم لج
 لثم نوينوتيز مالعا اهءاول لمحو ةنوتيزلا عماج
 تاقبطلاو ةآرملا ريرحتل هتوعدو دادحلا رهاظلا
 وبا رعاشلاو .يعامتجالا ىوتسملا ىلع ةحداكلا

 يركفلا ديدجتلاب لصتي اميف يباشلا مساقلا
 ديدجتلا ف روشاع نب لضافلا خيشلاو .يبدالاو
 .ىصعلا حورو مالسالا حور عم قفتي امب ينيدلا
 مكحلاو رارقلاب روتسدلا بزح دارفنا نا امك
 ةداح ةعيطقو افينع ارسك رخآلا وه لثم رييستلاو
 يذلاو لالقتسالا لبق سنوت يف يددعتلا ثرالا عم
 لبق ةيفاحصلا ةكرحلا ةبوصخ هنع تمجرت
 تايعمجلاو ةيركفلا تايدتنملا ةيويحو لالقتسالا
 يتلاو كاذنا ةيشياغتملاو ةفلتخملا ةيشنهملاو ةيباقنلا

 ١9535 دعب دالفلا ةانحو تادحألا حرسم نع تباغ

 0-0 ةسشسوتيزلا ةسيسؤملا تياغ املثم ًامامت

 دلوصالا يعذب موبلا . ١1965 ةنس فاح يرازو

 اهؤلثباو ةنوتيزلا ةترو مهنا" .يتيدلا رايتلاو
 < ىتح ينجتلا نم ريثك هذه مهتوعد يفو !نويعرشلا

 ١ 4 - 1541 لوالا نيزيشت 5-5 ددعلا  ةيبرقلا ةعيلطلا



 لاحم كلذ نايبل نكلو .ءارتفا ضحم ضحم اهنا لوقن ال عج

 .ركآ ثيدحو
 ىلا دالبلاب يلازم دفحم ةموكح ةدوع تناك دقل

 ةديدع لماؤع لعفي ةنهاب ةدوع ةدددعتلا نف و

 نيب ىوقلا نيزاومو اهتاذ دح يف ةطلسلا صخن
 ريخاتي صوصخلا هجو ىلع لضتت اهنكلو :اهنحنجا
 دحاولا توصلاو دحاولا بزحلا ةنميه نم نرق عبر
 نم ةديدع تاونس ريثاتبو .ذالبلا ةايح ىلع
 يىشو .يمالسالا ىبرعلا دالدلا ريمض عم ةعيبطقلا

 ددرت تارتف نم لخت مل عيمجلا ملعي امك ةعيطق
 يف اطخلاو ةبرجتلا جهنمب تاذلا ىلع صوكنو
 .(ةريونو حلاص نب اترتف) ةفاقثلاو داصتقالا لوقح
 رمتؤملا دعب تادب يتلا ةيئطولا ةحلاصملاو
 يباقنلا ةصقق رمتؤمو روتسدلا بزحل يئانثتسالا
 نم ىرخا نود لئاصف ىلع ترصتقا ٠١-8١ يتنس

 ةدوعلاو بيرعتلا راعش ىتح .ةيسنوتلا ةضراعملا
 مل يبرعلا لاجملا يف يعيبطلا اهطيحم ىلا دالبلاب
 يف لاغيالا نم نيدقع راثآ وحم ىلع ارداق نكي

 اهجئاتنو يفاقثلا «بروأتلا»و ةيوغللا ةينوفوكنرفلا
 2, .ًايئادجوو ًايراضح ةريطخلا

 نوفلسلا اهلفتسا ىلا ةوبلا
 دقع .يسيسأتلا هرمتؤم نم طقف نيماع دعب

 طسو ينلع همش ايناث ارمتؤم يمالسالا هاحتالا

 ةسوس ةئيدم ُْق 39 ماعلا يسادسلا جارفنالا ءاوحا

 بلطب تاطلسلل مدقتلا رارق ذختاو . ١9١ ةئس

 ةنسلا نم ناريزح يف بزح نيوكتل ةينوناق ةريشأت
 لاقتعاب تماقو بلطلا تضفر ةطلسلا نكلو .اهسفن

 ادن اعبطو .مهنحسو مهتمكاحمو ةكرحلا تادامق

 يلازم ةموكح هتعفر املاضقانم ةمكاحملاو عنملا ءارحا

 نكت ملو .ةيددعتلاو حتفنلا تاراعش نم كاذنا

 هروطخ نع ةيمها لقتل هتطخو عشنملا ءارجا ةروطخ

 رشع لبق !:نارقلا ىلع ةظفاحملل ةيعمج» ءاشنا
 عاطتسا «يمالسالا هاحتالا» نأ ةصاخ «تاونس

 عيرسلا راشتنالا افلس ةروكذم لماوع لهفي

 ةماه تاعاطق يفو لوا ةعماجحلا ِق عسااولاو

 رظقلا نم ةديدع ءاحنا يف و عمتجملا نم ةفلتخمو

 .ًافادراو ًاندم

 .بيرعتلا) اهتاراعشو يلازم ةموكحل نكمد ناك

 بحس (ةيسايسلا ةينددعتلا ,ةرصاعملاو ةلاصالا

 هاجتالا مادقا تحت نم يدئاقعلاو يرظنلا طاسملا

 مقت مل ول ءامومع ةيلوصالا تاعامجلاو يمالسالا

 قيصتلاب اهتسايس نع عجارتلاب ةرصق ةرتف دعب
 رايتلا برض يف رارمتسالابو ةيمسرلا ةضراعملا ىلع

 مهتوم فورظ نع توكسلاو هزومر ضعب قنخ يف
 يماحملا ةافو ناش ُْق لاحلا ناك املثم ةضماغلا

 هئامتناب فورعملا يرتبهلا قداصلا موحرملا باشلا

 فق هلدبقو نناسسنالا قوقح ةطيار وضعو يثعبلا

 عاقيا طيض امومع ةطلسلاو ىلازم ةموكحل نكمي ناك
 رشكالا هتاعاطقب طافتحالاو يبعشلا عراشلا

 لهسيب تاسسؤومو رطا نفض اهتسادسمل ةصفانم

 ربكا برض ىلا دمعت مل ول اهعم لماعتلاو اهتبطاخم
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 ًاريبعت اهدشاو ةيطارقمند اهرثكاو تاسسوملا هذه

 داحتالا يا نيتطاوملا نم ربكالا ددعلا ضين نع

 لثم داحتالا نا نع الضف .لغشلل يسنوتلا ماعلا
 ثيرولا .ًابيرقت ةعيطق ريغ نمو ماودلا ىلع
 يعامتجالاو يركفلا دالستلا ثارستل يقيقحلا

 تايساسحلا فلتخم ناضتحاب يددعتلا يسايسلاو

 نِمَض سنون ةدوجوملا ةححولويديالاو ةيسايسلا
 دعاوقلا تناكو .يطارقميدلا اهعارصو اهشنافت

 اهددعبو نيفظومو نيحالفو لامع نم ةيباقنلا
 ديحولا مكحلا (طرختم فلا 7٠١ ةبارق) مخضلا
 يمالسالا داحتالا لواح يتلا تانساسحلا كلت نيب

 ءاهنيب عقوم ذاختا حاجن ريغ نمو ىودج نود
 عاطق ءالو عازتنا ىلا ايطارقميد لوصولا يف لشفو
 .اههم لاب يذ

 يف ريطخلا هرودو لغشلا داحتنا بدنغتنو اذكه

 ةمزالا دادتشا عمو ًايعامتجاو ًايسايس دالبلا دانك

 ةمجرت يف ةطلسلا قافخاو .ةلحفتسملا ةيداصتقالا

 مث ىلوا ةلحرم يف ةيحاتفنالاو ةيبيرعتلا اهتاراعش
 ءاو لك ةئس يلازم دمحم ءاصقإ دعي اهنغع عجارتلا

 عاج اريطخ ايسسؤم ًاغارف شبعت دالبلا تحبصا

 نم ديزيلو الصا دوجوملا يجولويديالا غارفلا ززعيل
 ثدحب نا نكمي يروتسد وا يسايس غارف ةروطخ
 برح ناو ةصاخ ةييقروي سيئرلا بانغ دعي

 نهكتلا ىلع دعاست ال اهاروا دتشملا ةفالخلا

 نا ريثملاو .ةطلشلا مره يف لوقعم لوادت ويرانيسب
 دالبلا ةايح ف ةعيرس تالوحت نم انركذ ام
 عم تنمازت نيريخالا نيماعلا لالخ اهتاسسؤمو

 ناكف .رطقلا ةايح يف ًاريثأت لقت ال ةيجراخ لماوع
 ةديرعلا لسلسمو 84 ريوتكا يف ينويهصلا فصقلا

 ضري ملو 6“ عيبر ءانثا طسوتملا رحبلا يف ةيكريمالا
 هب تلماعت يذلا بولسالا نع ًاعبط نويسنوتلا لج
 فقاوم نم ةهنذختا امو ثادحالا كلن مم ةطلسلا

 نبي يتلا ةوهلا قمع نم داز يذلا ءيشلا اهددصي

 يتلا ةوهلا كلت ءسانلا نم ةريفو تاعاطقو مكحلا
 ةفورعملا 84 يفقناح ثادحا يف دعب تقمعت دق تناك

 .زبحلا ةروثم

 سفر ططخم
 ةضراعملا ىلع قييضتلا بولسا ىلا عوجرلاب

 ماعلا داحتالا ةيفصتب ءدبلا ليبقو ةيمسرلا
 نيموكحملا نع يسائرلا وفعلا مث .لغشلل يسنوتلا

 .يمالسالا هاجتالا ءاضعاو تادايق نم نجسلاب

 يخاوض ف ثلاث رمتؤم دقع نم داجتالا نكمتف

 سسا ىلع ميظنتلا ءانب ةداعا ىل وت 15 ةئس سنوت

 يف 1987 ريمفون يف اعيار ارمتؤم دقع مث اماكحا رثكا

 لحارم هيف ددح يذلا رمتّؤملا كلذ :ةمصاعلا

 .ليدبلا دادعاو ريشيتلا دعي ةطلسلا ىلا لوصولا

 فاشتكا نم افورعم تان ثادحا نم كلذ دعب امو

 ىلا ناريا ةرافسب ةلص ىلع ةينيمخ ةكبشل ةطلسلا
 هاجتالا تادايقو ءاضغا نم رببك ددع لاقتعا

 ريتسنتملا  ةسوبس قدافف يف تاريحفتلا مث يمالسالا

 عارصلا لوصفل ةقيقدو ةيناتم ةءارق نا .ةمكاحملاف

 يسنوتلا مكحلا نيد ةريخالا روهشلا يف رئادلا داحلا

 .هيف ةصاخ حمالم نيبت انل حيتت يلوصالا رايتلاو
 يف تاعارص نم سنوت تدهش ام يف اهدجن ال حمالم

 راظالا فالاتخا بيسي .ماظنلا رمع نم ةقياس تارتف

 ةيعون ببسب كلذكو الوا ةنهارلا فورظلاو ماعلا
 هعزاتمب يمالسالا داجتالا وه عارصلا نم فرط

 اهنييتن يتلا حمالملاو .ةفورعملا همادهاو هتاقلطنمو

 ىلع دالبلا عضو ىلا فدهي بيهر ططخمب يحوت
 يشاف عضو ىلا .مئاد فنع ةلاح ىلا اهي يضفي راسم

 همصخ ةهجاوم نم ينيدلا رايتلا هيف نكمتي ماع
 هموصخ ةمجاهم كلذكو . عراشلا ف فنعلاب مكاحلا
 ةيرظنلا يف هعم قفتت ال يتلا تاكرحلا نم نيرخآلا
 يف كلذ رداوب سدوت تدهش دقو .فنعلاب بولسالاو
 فيصلا اذه تارفاس تانطاوم ىلع موجهلا تايلمع
 :«نييمالسالا, ضعب فرط نم ةقراحلا ضماوحلاب
 اهب ماق يتلا ةمظنملا ةيمادلا تاموجهلا يف كلذ لبقو
 .ةعماجلا يف ةيراسيلا تارايتلا ىلع هاجتالا ةبلط
 يف اذهك عضو ءازا ةطلسلا ددشتت نا يعيبطلا نمو
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 ؟اطخا نأ يلازملا

 موصخ دري دقو .غلاب فدعب اهعقاوم نع عافدلا
 ةيناملغلا - ىرخالا تارايتلا نم .نييمالسالا»
 .دوجولا نع ًاعافد كلذك فنعلاب _ ةصاخن

 دق عضولا كلذ نا لوقلاب يفتكن مزجن ال ىتح
 هسرام ىذلا ديعصتلا ءارو نم هتاذل ادوصقم نوكي

 نكن ملو :ةريخالا ةركفلا ُِق يمالسالا هاجتالا

 «لد وط لسلسمل ىل وا ؛ةفورب» الا ىضاملا بآ تاريجحفت

 ثادحالا طخ ىلع لخدب ؛يمالسالا داهجلا. وه اهو
 ةروص يف ماظنلا ناكرا ةيفصتب» ددهيل توريس نم

 !«مادعالا دكح ديشنت

 ريغل عقدت ال ديدشلا رنوتلا ءاوجا نا ًاعبط حملعن

 تارادتلا دعاست فنعلا ءاوحاو ؛ىمعالا بصقعغتلا

 يوقتو ةعسب ومنلا ىلع ةيراتيلاتوتلاو ةيشافلا
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 نم يمالبسالا داجتالا نا عيمجلا فرعيو اهدوع

 ينلا معازملا لك مغرو هتاراعشو هحجمارب لالخ

 ةقياسلا هتابسرامم نع الضف يشاف رادت :مويلا اهعفرب

 ةيؤرلا يف هنع نوفلتخي نيذلا عم ةنهارلاو

 هتيشافب لوقلل عفدت مل نا تاسرامم يهو ةفسلفلاو

 هذعب امم سجحوتلاو فوخلا ريثت لقالا ىلع اهناف

 اهعاضوا نم هنكمت ةروص يف دالبلل

 ىمالسالا داحتالا نآن ريكذتلا ردح ةنا يفد

 روهمجلا ةقث بيسك يف تلشف ةيفلسلا تاؤرو

 هتعراقم نم هموصخ اهيف نكمت ةرم لك يف عساولا

 يف تاناقنلا يف امك ةعماجلا يف كلذ انيأر .ايطارقميد

 نم رايتلا اذه مدوصخ اهنف ناك يتلا تارثفلا

 ةينطولا ىوقلا لمجمو نييراسيلاو نييبورعلا
 ةجحلا ةوقب هتهباجم ةصرف نودجي ةيطارقميدلاو
 اذه اهيف نكمتبي مل يتلا ةلدلقلا تارتفلا كلن ىف يا

 .فنعلاو ةوقلا ةجح لامعتسا نم رادتلا
 رايتلا اذه يمانت تارتف نيبت كلذك انب ردجيو

 دقتعن كلذل .اهتالالد نم رابتعالا يىلاتلاب و .هدوفعصو

 تاوصالا عيمج ماما ةصرفلا ةحاتا نم صانف ال نا

 نم ءانتتسا الي تابساسحلا لك نيكمتو .دالبلا ِق

 قييبطتل ةدوعلاب مظنملا دوحولاو ريبعتلا قح

 ةيعرشب ةلصتملا هدونب لكب ةيروهمجلا روتسد
 يف ةيقيقح ةيطارقميد حيسرت نا .ربيبدعتلاو ميظنتلا

 ةليفك ةيمالعالاو ةنسابسلاو ةيركفلا سنوت ةادح

 عمفجي يىنلا ةيروهمجلا ةسيسؤملا ةيامحبي

 هلو .اهيلع ظافحلاو اهنوص ةرورض ىلع نويسنونلا
 فرطتلا نم دالبلا ليقتسم ىلع كلذ دعب فوخ

 5 ينيدلا رابتلا لوصو نم الو فنعلاو بصعتلاو

 ضرفب هل حمسي عضو ىلا  ةيطارقميدلا لالغتساب
 نا كلذ . مهريداقم يف مكحتلا قا نيرخآلا ىلع هتوص

 لشفلاب سنوت ف محوكحم يبنيدلا عورشملا

 يددعتلا هثراو ةيعامتجالا رطقلا تانصوصخف

 ةيركفلا هيك يف رصعلا حور خوسرو ميدقلا

 ىلع اقلطم دعاسي ال سئاجتملا هعياط حث ةيبابشلاو

 حمسي الو ةددشتملا ةينيدلا تارايتلا ىماثت

 ينيدلا عورشملا نا مث .رارمتسالاب اهاؤرو اهجماربل
 لك مغر يبرعلا نطولا مومع يف لشفلاب موكحم هتاذ
 اهارن يتلا ةيفرظلا رهاوظلاو ةذاشلا تاوعغدلا
 ةينيمخلا ةجوملاف .رضمو نادوسلا وا ناديل يف مويلا
 تخت توملاو ءافتخالا قيرط قو باحسنالاب ةذخآ
 تمت نا دعيو لسابلا يقارعلا دومصلا تابرض
 حور نع ديعبلاو دقاحلا يرصنعلا اهِرِهَوَج ةيرعش
 امدنع كلذ ليقو ةمركملا ةكم يف حمسلا مالسالا
 نم ةننرفلا ةمالا ءادعا عس اهؤطاوت حضتفا

 .تيغ - ناريا ةيضف يف نامعتساو ةينويهص

 0 ليقتسملا نخ ادام

 يتلاو ةيلوصالاو ةينيدلا تارايتلا ةروف نا
 ةليآ ةردخالا تاونسلا ىف ةينيمخلا ةرهاظلا اهتكذا

 ىقيي اهيمانتو اهرارمتسا رطخ نكلو .بابعلا ىلا

 ىلا يضفت يتلا عاضضوالاو فورظلا لك يف انماك
 لظ ُْق ةصاخ ةىشافلاو فنعلا ءاوجا ةعاسشا

 ةيعمتجملا تاسسؤملا بابغو ةيداصتقالا تامزالا
 ايفل ةايح ال اذا .تايرحلاو ءارالا ىلع قينضتلاو

 ريغيو .هئاوجا رشنو فنعلا ريغي سنوت يف ينيدلا
 اهنحلضم نم ةيجراخو ةيلحم ىوقب ةلصلا طير
 اهتحلصم نمو هيلع يه ام ىلع دالبلا عاضوا ءاقبا
 نمضت ىتح فنعلاو ىضزفلا ىلع عيجشتلا كلذك

 ةينطولا ىؤورلا بايغب اهحلاصم رارمتسا
 يذلا يموقلا رايتلاو يبرعلا سفنلا ةرصاحمبو
 اهظيحم ىلا دالبلاب ةيقيقحلا ةدوعلا ىلا امود فده

 يراضحلا اهنول ةداعتسا ىلعو .يموقلا يعيبطلا

 ةيمالظلا نع اديعب ليصألا يمالسآألا يبرعلا
 يمدقت يطارقميدو يرصغ هجوت نمض .ةيعبتلاو
 مهقوقح اهينطاوملو اهتاسسؤم دالبلل ظفحي
 .ةيعامتجالاو ةيسانسلا

 سفنت يتلا ماكحالا رودص دعبو مويلا لاؤسلاو
 لصاون له : وش .ءادعصلا اهلا دتعال نويسسنوتلا

 الوصو راخلا يف يف حفنلاو ددعصتلا يمالبسألا داحتالا

 هلحارم ُِق ذيفنتلا عضوم يشافلا هططخم عضصول

 اهندشت ةمكاحلا ةلحلسلا لصاوت لهو ؟ًافنع رثكالا
 ةيسايبسلاو ةيقفاحصلاو ةيركفلا ةحاسلا ءازا

 ةيضق ف ماكحالا لادتعا نوكيس ما .اهعم ةفلتخملا
 ةعدتملا تاساسسلل قمعا ةعجارمل ةمدقم هاجتالا
 تادابقلا ىرتس له مث :لقالا ىلع نيماع ذنم
 دوعتل اييرق نحسلا جراخ رونلا ةيعرشلا ةيباقنلا

 ؟ةيورضملا تاباقنلا ةدائبق ف اهطاشن ةسرامم ىلا

 ةضراعللا تاكربخلاو تارحألا نكمتتس لهو
 رايتلا اهنيب نمو ةفلتخملا ةيسايسلا تارايتلاو
 يف عورشملا يسايسلا لمعلا قح نم يمدقتلا يموقلا
 روتسدل ةفلاخملا نيناوقلا فيس نم نمآم
 لبقتسمب نهكتلا نكميد له يلاتلابو ؟ةيروهمجلا

 ةداجألا عيطتسن ال دق ٠ ؟ةيقيقح ةبطارقمي دل ديدح

 يسنوتلا مكحلا ةردق نم دكأتلا لبق كلذ لك نع
 .انركذ ام قيقحت ىلع ةنهارلا هعاضواو هفورظب

 .اهتمري ةيضقو رخا نأش كلذو

 فيرشلا ناورم
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 | ءاتفتسالا 1 .ارجأ هب ةيناكما ربنا يالا
 500 مااا اج اد جيرو يدروجج 1 ا ص مم م

 . أ ءارفصا ةيضن مش
 رغما ةقلحلا ةماود نيب

 نك ل يل ا 000 ا

 دامو مسوس صج دس تس” طلت و هسا جودا وما

 يبرعلا برغملا نوؤش ررحم بنك

 ةماعلا ةيبعمجلل 1" ةرودلا لامعا ءدب عم لب

 اهتلوادمو اهتاسلحج ةلصاومو ةدحتملا ممالل

 ,رخآ روط ىلا لقتتا. نق عارحصلا/ عازن نوكي
 تارواشملاو هتالعافت راوطا نم .اديدح لوقن الو

 انمسر ةهدحتملا ممألا يف ف نلعا دقف .هنأشد ةرئادلا

 دافيا ىلع قافتالا نع مرصنملا م1 خيراتي)
 ةيبرغلا ءارحصلا ىلا ةمهم يف اهل ةعبات ةينقت ةثعب

 لبس داجيا رما اهيلا لكوي عيباسا ةعضب نوضغ يف
 قح ىلع ءاتفتسا ميظنتو ءرانلا قالطا فقو ذيفنت
 جرف ميحرلا دبع ديسلا فلك دقو .ريصملا ريرقت
 نوؤشلل ةيلودلا ةمظنملل ماعلا نيمالا دعاسم
 .ةثعبلا ةسائرب ةيسايسلا

 نم لسلسم ةياهن يف ةوطخلا هذه تءاج دقو
 يد زيريب ريفاخ ديسلا اهيف عرش يتلا تالاصتالا
 عم تاثداحم ىرجا ذإ .روهش ةدع ذنم رالبوك

 ,برغملا نع لثمم ىلا ًاعمتسم ,ةينعملا فارظالا»

 رئازجلاو ايناتيروم نع مث .ويراسيلوبلا ةهبج نعو
 نع بودنم روضحب اذهو ,نيظحالم امهرابتعاب
 . ةيقيرفالا ةدحولا ةمظنم سيئر

 ىرحو ةثعبلا ةمهمل تانامضلا تمدق طايرلا فو
 جئاتنب لوبقلل دادعتسا ىلع برغملا ناب دهعتلا
 قدح ديدحتل مئالم وه ام ريفوتبو .ءاتفتسالا
 اذكو .ءاتفتنسالا ةيلمع لالخ ءارحصلا ُِق زكرمتملا

 يناثلا نيسحلا كلملا بشهذدو .يرادالا لكبهلا دديحت

 ةيمسرلا ةرايزلا لالخ نلعا نيح كلذ نم دعبا ىلا
 نوكتس هدالب ناب ةدحتملا ةكلمملا ىلا اهب ماق يتلا

 ربا لولا نيرشت ع6 ددعلا ف ةيمرعلا ةديل_كلا ب" *

 ال سرع د د مس اللا 0 ا ل اا سس

 0 لازيام قيرطلا نكل ةيرئازجلا ةييرفملا تانزادبا اي
 وو سوس مودا جوش جتا وح عت ووسواوو ووو وحسب سوم

 مدخلا تالمنحاو ف
 0 ع # 5 و

 ةيهرسو مترفرت ويرسل واير ٠
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 هما وا ن دعا ةنيدم يف ةرافس اهل حتفي نم لوا

 اذا مهل ةمصاع نودوارحصلا اهذختد يىرخا ةنددم

 تادادعتسالا نا ىلع .مهتحورطا ءاتفتسالا جوت ام
 ال نيتيساسا نيتلأسم يف ةبلصتم تيقب ةيبرغملا
 :امهنأشب لزانتلا وا راوحلل ةيناكما ةيا طابرلا ىرت
 تاثداحم ءارجا ضفر ةلصاوم ىف لثمتن ىلوآلا

 ينعي كلذ نال ,ويراسيلوبلا ةهبج عم ةرشابم
 يلاتلابو .اهبلاطم ةيقحابو ةهبجلاب ًاينمض ًافارتعا
 ةيناثلا اما .لولدم لك ءاتفتسالا دقفت نا اهنأش نمق
 ضفرب لصتتو قباسلا فقوملا نع ةبترتم يهف
 نم ًاقالطنا .ءارحصلا نم شيجلاو ةرادالا بحس
 اهتدايس دوعت يضارا يف ةدوجوم اهنا برغملا رابتعا
 .ةفلا

 نويوارحصلا ىقب فقوملا اذه ةهجاوم يف

 .كلذل ةجيتنو .ةيلك هضقاني امب مهكسمت نونلعي
 ةنجل نما نامض اوضفر مهناف .رئازجلا مهئارو نمو
 عقوم ىلا اهلاسرا راليوك يد رّرق يتلا قيقحتلا
 ماعلا نيمالا سايد مل ضراعتلا اذه ءازاو .عازنلا
 هتالواحم لصاو .؛دوهعملا ٍهربصبو ةدحتملا حممالل

 اذه لوح ديدجلا ميدقت لمآ فالخلا ةقش بيرقتل
 لامعا داقعنا لالخ يلودلا لفحملا ىلا عازنلا

 ديدجلا رارقلا يف رولبت ام وهو .ةماعلا ةيعمجلا
 تاعالطتساب مايقلل ةدحتملا ممالا ةثعب ةركف ءايحاب
 ةدحتملا ممالا نايب اهفصو يتلا ةينقت ةعيبط تاذ

 تامولعملاو ةينقتلا تانايبلا عمج يف لثمتتس اهناب

 ةغايص رسيتي ىتح ًايناديم الا اهرفوت نكمي ال يتلا

 ةينعملا فارطالا عم تاضوافملا لهست تاحرتقم

 ميظنتو رانخلا قالطا فقو .قافتا ىلا لصوتلل

 . ءاتفتساإلا

 ةلهولل :لءاستي نا الا هعسي ال بقارملا نإو

 نولوؤسملاو ويراسيلوبلا تناك نإ ام :ىلوالا
 ةنلعملا مهطورش نع اوعجارت دق ء:نويرئازجلا
 ريزقت أدبم قيبطت ليهستل ةنورم رثكا اوتابو
 دهشمل راركذ ةيلمع الا نوكي نلرمالا ناف الاو .ريصملا
 ىدل سيل :نمرملا عازنلا اذه ويرانيس يف قباس
 :فقوملا اذه يف روطت ىا ثودح دكؤي ام نيبقارملا

 ماما ةليوط فوقولل نورطضم نقولا يف مهنكل
 دمحا روتكدلا يرئازجلا ةيجراخلا ريزو حيرصت
 دعب ةفاحصلل هب ىلدا ىدذلا يميهاربالا بلاط

 ةيروهمجلا سيئر عم اهارجا يتلا تاثحابملا
 «(9/560//817) سيراب يف نارتيم اوسنارف ةيسنرفلا
 ةصرف لوح لاؤس نع هتباجاأ قايس يف لاق دقف
 :ةنبرغلا ءارحصلا ُِق ةيمما ةننقت ةمهمب ماعقلا

 يف دورتسو ةمهملاب تلبق دق ةينقتلا ةثعبلا نا ودبي»
 رخآ ىلع عالطالل راليوك يد زيريب ديسلا كرويوين
 اميو .ةيبرغلا ءارحصلا يف دئاسلا عضولا تاروطت
 امبو .كلذ حرتقا دق ةدحتملا ممالل ماعلا نيمالا نا
 ميدقت ىف هدعاست نا ةينقتلا ةثعبلا دزذهل نكمي هنا
 يبرغملا شيجلا باحسنا لوح ةديدج تاحارتقا
 رح ءاتفتسا ءارجا لحا نم ةيبرغملا ةرادالاو

 «”بعشلا») :؟كلذب مايقلا مقي ال ملف ,ءقداصو
 (9/55//19481 .ةيرئازجلا

 يه يميهاردالا باوج ىف ةريخالا تارابعلا ودبت
 ىلا رنيشت اهنا ذإ .اهريغ نم رثكا رظنلل ةتفاللا

 ةهج نمف .ةلضعملا راركن ىلا اعم نادوقي نيرصنع
 ةثعب ةمهم نا رئازجلا ةيسامولبد لوؤسم ريتعي
 باحسنا ةلأسم ةسارد يف نمكت ةدحتملا ممالا

 نا يغلي هناق ةيناث ةهج نمو ,ةيبرغملا لكايهلا
 ةيحانلا ةساردك ءىرحا ةمهم ةبا ةثعبلل نوكت
 ةلضعملا نإف مث نمو .ءاتفتسالا ةيلمعل ةيميظنتلا

 امو اهققوم يف اًنيش ريغت مل رئازجلا نا يا اهتاذ يه
 ىلع قباسلا باحسنالا أددمب ةثيشتم لازت
 .عءاتفتسإالا

 .ةدحتملا ممالل ماعلا نيمالا دوهح نا لوقن له

 ؟ةعرغم ةقلح ىف رودت ,مدقت ام ءوض ىلع

 ةسرامملا ناب فارتعالا نم ذب ال ؛كلذب مزجلا لبق
 ولو .دوقت .ةرركتم ودبت يهو ىنح .ةيساموليدلا
 , جئاتن نم هيلا ىعست ام ضعب ليصحت وحن ءطيب
 يميشاربالا حيرصت نآب لوقلا ىلا انعفدي اذهو
 ُِق ةهدحتملا ممالا ةنحلل رضخالا ءوضلا يطعم

 امب يا ؛يتدبملا فقوملاب تيشتلا رهظي ىذلا تقولا
 .عوضوملا يف ةيرئازجلا «ةملكلا» طقسي ال

 لح (ريمتبس) لوليا رهش نم لوالا عوبسالا يف
 ناريطلاو عافدلا ريزو زيزعلا دبع نب ناطلس ريمآلا
 ةيغر نع اربعم برغملاو رئازحلا نم لكب يدوعسلا

 .نئيدلبلا نيب ًاددحم مانولا قدرط حتفت نا ُِق هدالب
 يذلا ىعسملل ةيباجيالا جكئاتنلا ضعب رهظت ناو
 تددر دق رادخالا تناك اذاو ٠ اقباس دهف كلملا هب جاق
 ةيراغم نيلوؤرسم نيب ةتبرق تاءاقل تالامتحا

 ةعيبطلا تاز تاقادصلا ضعب شاعنال نييرئازجو

 هتإف دودسملا قيرطلا نم قدص رمم حئفو ٠ .ةينقتلا

 رخاآ ءوض ىلعو ٠ ,ةنهارلا ةلحرملا يف انعسوبي سيل

 ةيباجياو ةديدج ةلقن نأب لوقلا عارنلا تاروطت
 هناب لوقلا نم ًاصانم دجن الو .هتريسم قفارتس
 !...هناكم يف حواري لظيسو حوار
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 دهشت .لوا نيرشت 5١ ينحو لوليا "* نم ةرتقلا َق
 قرف اهيف كراشت .ايلود اناجرهم ةيراثالا لباب ةئيدم
 تناك :ةيبرعلا ةعيلطلا» .ملاعلا ءاحنا لك نم دوقوو

 , تاملكلا هذه «لياب ىحو نم كانش

 ةئراثا ىقلو تافشتكم درحم تسيل ...لباب

 مسالط يف اوكفف ءاملعلاو ةثاحبلا اهنع بقن

 دالب اهتفرع ةراضح زونك اهزومرو اهحاولا
 .ملاعلا < هيت خخ ادج :ةةيققم روبصع ل نيدقارلا

 هزجنا ينارمع ثدح درجم وه نآلا اهوانب الو
 ضرالا نطاي نم اوعفرف درهم نوؤاتيو نوسدنهم
 .اهتايلامجو ةرامعلا نودف زم اركب تايا حيرانلاو

 [ ' ناب وذل (ئى1لسانإ# جا زلنا - 3

 نم هنف ام لكب ؛ديدجلا اهديع الو
 لك مغر .ثدحلا وه .ةديدجلاو ةميدقلا اهتايرقبعو
 ةعورو ر وضحو ةكراشم نم ددسعلا اذه ىف دشتحا ام

 .عيظنتو ءاطع

 نونفلا رحس

 : دجملا يه  ًاضيا ةعمو .هلك كلذ لبق لباب

 دومص جاريا نم قارعلا عانسدا هيئيب ام يش

 دحاولا نرقلا موقت نع ةديدجلا ةيجمهلا
 نكي 0
 ةفرعملا ةلعش روشاو لباب ويقارع 5

 تناك ينلا لهجلا ريجايد هجو يف لدعلاو ةغللاو

 ةلعشم يل دنمو ةرصضيلا ويقارع عفر .ملاعلا قرغت

 ةيلهاج هجو يف ةراضحلا فرشلاو نطولا نع عافدلا
 اهرمثتسيو اهيف حفني نم تدجو سراف نم ةديدج
 بولق يف فوخلاو بعرلا تبد ةيغاط ةيريمدن ةوقك
 كلذ يف امي  اهريغصو اهريبك  لودلا نم ريثكلا
 اولوت نيذلا نييقارعلا بولق الا .اهنارين يف نوخفانلا
 .ملاعلاو مهتماو مهنطو نع اهناودع دص

 دومص ةثدحا يدلا بالقتالا اذه يه ...لئام -

 ليمرب نم اهلدبف رصاعملا يبرعلا ةروص يف قارعلا
 ىلا ؛ةيرث لذابمو ةتوبكم تاوهشو ةحبسمو طفن
 ورا يك ةيرقيع لمحبي عاجش لتاقم

 علطتي و ...ةيضقب ءىلتميو .ربصب لتاقيو .قح نع
 .مالسلا وحن قشعب

 يف بعر نم سرافلا اذه هعرز ام يه ...لباب

 نم مهيدل هرجف امو ,ينودهصلا نابكلا ةداق سوفن

 نا تردي م اهتروطخ كردن .ةلئاق هضيرع دقع

 ..خيراتلا شماوه نم ةبولسملا
 5 ...ةينغلا ةيبرعلا ةيرجتلا هذه يش لاب

 ف ايندرك تسير اف ؛ تاقعحارتلاو تاسكنلاو

 رثكا ذنم براحملا ... ديدحلا قارعلا ناكف ...درمتلا

 نيسجح نع يضاملا ةلئاغ دري تاوتس عيس نم

 ,لدقتسملا

 بول ياهتناكم تفرع :ةيدطلا ضرألا ئه لئاب د

 تضتراو مهقشع تنحتما اذا ىتح .اهئانبا

 ,ًاءاطعو ايحو اريخ ترحفت . ا ًارهم دو عج

 لامشلا بانعاو ةلخلا حلبو ةرصمنلا رمت

 نم ءاملاو سمشلاو ضرالا ةيرقيع هجتنت

 ءاحنا لك يف تيناوحلاو تودبلا اهب ءىلتمت تاريخ

 .قارعلا
 نمر يف دلاوتت تاعماجلاو سرادملا يه لباب

 .مدقتلاو ةفرعملاو ملعلل ةديدج ًاحور برحلا
 عئاصملاو يرلا عيراشمو قرطلا يه ...لياب

 ...نارمعلاو تامدخلاو

 يبرعلا ناسنالا يه ...كلذ لك يش ...لياب -

 ةر وصب ةيبرعلا ةمالا يه ..قارعلا ِق ديدجلا

 ..ليقتسملا

 .دمعلا وه اذه

 لاقتحالا ناك ادهبو
 .لافتحا نم هلايو ... دبع نم هلابو

 دجملا عم قئاعتي ديلت دجمل راضحتسا نم هل اي
 .ديدجلا

 ةمداق ىلوالا :رطملاد نيتلقثم نيتميد ماطترا هنا
 تافرش نم ةبتآ ةيناثلاو ...هز ونكو يضاملا قامعا نم
 سرع يه .امهنيب ام قربلا يه لبابو ...لبقتسملا

 هلك ملاعلا لافتحا له . ..يضاخلا ةظحلل يق خيرافلا
 اعود هتلاسرب قارعلا زرازتغا ...قارعلا اذهب

 .اهنيمي ف ًافيسو ةيبرعلا هتمال

 ردب ناندع
 ادمسسسالا
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 4 هممسألل هذ سات »ووو جست

 ىلا :(تبيغ نارضأ» ةحبضصف فايشكتا دا كبي

 تالثلا لودلا لخاد ةننانتم لاعفا دودر ١5

 ناكربمالا ًالؤا كانه .ةرشانم اهب ةينعم لاا“
 . يدويلوه يئامنيس مليف ىلا ةحيضفلا اولوح نيذلا

 نم ديدعلا ىلا ةفاضالاب ثرون رفيلوا لوألا همجن
 نويناردالا كانهو نييشماهلا نييوناثلا نيلثمملا

 ,تاعبتلا لكب اهيلع نوقلي ةيحض اوراتخا نيا
 طونخ لوا برس يذلا . يش أش ىدهم ناكف

 وه :ةيناشللا ,عارشلا» ةلجم ىلا ةحيضفلا

 !دكاهشالا سوؤر ىلع مدعا دقو .ةيحضلا
 نوراوي مهلعجي ءيش الف .:نويليئارسالا» اما

 اوريتعا كلذ نم سكعلا لب .دحا ماما مدهيهوجو

 اوافاك اذكهو .ميهحلاصل ةطقن اهلك ةحيضفلا

 ماعلا لجر هرايتخاي رين ماريمغ ينويهصلا طيسولا
 ةيردعلا ةنسلاب ةدنودهصلا ةفاحصلا لافتحا ءانثا

 .مايا لبق ةديدجلا

 ترو راد إد
 حارتقالا ءاج نيا نم نآلا ىتح فورعملا ريغ نم

 تاقفص نم نيدلحملا راجتلا جارحاب ينويهصلا

 كمل ْق اهزدكرتو «ناربال ؛ةيليبشارسالاب ةحلسالا

 .رين ماريمع وه حالسلا ةراجت نع دديعب صخش

 لالخ اريثك همسا ددرت يذلا راسمسلا ؛يدورمت

 نا دعب اهب دارغنالا نم نكمت رين نا لوقي :ةقفصلا

 .ةركام ةيبعل بعلف .ثرون رفيلوال هتقادص لغتسا

 ١و مال لوالا نيرشت 5 ١**  ددعلا  ةيبرعلا ةعيلطلا "5

 أ لث هب 5-9 3 مثالا لححن ام
 02 ايزي ل لس ٠ أ

 د ما مموج ادد 8 0س بوب وب ب ير ا ا 3 مسي ا د

 ريغ مأربهت

 «ليئارما» يف ماعلا ار ينويفصلا ٠
 ,ةقفصلا باويا هماما تحتف

 يكريمالا - .ينويهصلا -

 نم لك داعبا بلط زيريب نوعمش نا ثرودل معز نيح
 تقولا يف و .تاقفصلا نم يحميكو رميافشو يدورمن
 نكل كلذ بلط يذلا وه ثرون نا زيريب معز هناذ
 ةموكحلا نا وه دعب ام ف فشكنا ىذلا ريسفتلا

 عم ةرشابم تالاصتا يىرجت نا تدارا ةبكرتمالا

 نولمعي نيذلا ةحلسالا راجت ناو .ننيناربالا
 اودارا نويكربمالاف .مهنوقياضب صاخلا مهباسحل

 مهتاعدا نم حغرلابو . أدح ةيرس ةقفصلا نوكت نا

 ءازو نم ةيسايس بسام قيقحت 'اوذارا' مهنا
 نا ىلع اقفتا رينو ثرون نا الا .ةحلسالا تاقفص
 نم حابرألا نم تينج يتلا تارالودلا نييالم بهذت
 .ملاعلا يف ةفلتخم نكاما ىلا تاقفصلا

 حومطي عتمتس تاس اهنا ؟اذه رين ماريمع وع نم
 دقف ,ناسنا لكل ع ورشملا ح ومطلا دودح زواجحتب دق

 نع مكحلا ىلا لوصولا عيطتسي هنا امئاد دقتعا

 ' لسارمك هبصنم نم لاقتساف ,لمعلا بزح قيرط
 يتلا ةنجللا عم لمعي أدبو .ينوبهصلا نويزفلتلل

 نم ةديدش ةسفانم يقل هنكل .تاباختنالل رضحت

 ريريب رسك دقل .زيريب نوعمش نم نيبرقملا
 رين رسك لياقملا قو ١198١. ماغلا ىف تاياختنالا

 هميلعت لامكال هحوتف .لمعلا بزح ىلع هسندش ارم

 ,.ةيلودلا تاقالعلاو داصتقالا صصخت ىف ىعماحلا

 تورد ةقطنم يق يركسع لوؤس
 الوؤسم رين نيُغ نانبل ينويهصلا نايكلا اًرغ املو

 .ةييزجلا تالكشملاو

 ىلا رين داع ,. ١5814 ماعلا تاياحتنا ترجح امدنعو

 عطتسي مل بصانملا عيزوت دنع نكل .ةهجاولا
 ىذلا وهو ةهحاولا يف هعضبي اهنم دحاو لالتحا

 ٍرابكلا نيب هسركي مهم بصنم لالتحال ًامئاد علطت
 ارانشتسم رين نيعب نا زيريم ررق دقل .دبالا ىلا
 يذلا بصنملا اذه .١باهرالا» ةهيجاوم يف ةموكحلل

 مايق دعب ١41/5 ماعلا ىف ريثام ادلوغ هتعرتخا

 ةثعبلا ىلع موجهب نيينيط سلفلا نييئادفلا
 ةمهم هب تطيناو .خينويم يف ؛:ةيلينارسالا»
 .ةقلتخملا ةينويدهصلا تارداحملا ةزهحا نيد قدسنتلا

 تادلمعلاو نسسحتلا نع ةلوؤسم ,ناسوملاف»

 نع ةلوؤسم تيب  نيشلا»و :جراخلا يف ةصاخلا
 نابكلا تارافسل ةيامحلا نيماتو لخادلا ىف نمالا
 تارباخملا يا «؛نمآ»و .جراخلا يف ينويهصلا
 ةيركبسعلا تامولعملا نع ةلوؤسم .ةيركسعلا

 ةيبرعلا راطقالا ف ةصاخ

 ىلا لضيل ىلوالا ةيخيراتلا ةصرفلا رين تءاجو
 لؤالا نيرشت ٠ يفف .ةيادبلا ذنم هيلا وبصي ناكام
 ةنيفس نوينيطسلفلا فطُخ .1486 (ربوتكا)
 ةيلمعب مايقلا نويكريمالا لواحو «ورول ليخا»
 رينب لصتا يذلا ثرون رفيلوا ةدايقي ةداضم

 بجعا امهئاقل دنعو .تامولعملا ضعب هيطعيل
 .ركآلاب امهدحا

 ةحلسالا لاسراب أدب دق ينويهصلا نادكلا ناك

 .ةروصلا يف نكي مل رين نكلو .نمز ذنم .ناريا ىلا
 هماما تحتف ثرون رفدلوال ةديدجلا هتقادص نكلو

 نم هربيغ نود ةديدجلا ةقفصلاب دارفنالا باوبيا

 .انفلسا امك ةنياهصلا حالسلا راجت

 طيسولا وه رين ماريمع ناك .ماعلا براقي ام لالخ
 ىلع رظيسي نا عاطتساو :تاقفصلا كلت يف ديحولا
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 يكريمالا سيئرلا عم اريس ىقتلا دقف .ثرون رفيلوا
 سرغنوكلا ةءاضعا نم ديدعلاو ناغيبر دلانور

 هنفصب حهدلا ثدحتي ناكو .ةيكربمالا ةموكحلاو

 فاشكنا دغبيو ةينويهصلا ةموكحلا لثمم

 الو بيرق نم ال ةفاحصلا ىلا رين ملكتي مل ,ةحيضفلا

 ريراقتلا نم ءاج هتاكرحت نع فرع امو .ديعب نم
 .ةيقريجألا

 ملو .قيقحت يا متي مل .ينويهصلا نايكلا يفو
 ,ةيكريمالا قيقحتلا ةنجل ماما لثمي نا رينل حمسُي

 .طقف ةيطخ ةلئساب مدقتت نا ةنجلل حمس لب
 نييكريمالا نا ةنياهصلا روصت مايا ةدع لالخو

 ولو ىتح رين ةمكاحم نوبلطيو .ايندلا نوبلقيس
 نابكلاو اكريما نيب تاقالعلا يف ارتون كلذ فلك

 تلواح ذا :سكعلا ناك ثدح يذلا نكل .ينويهصلا

 ةيلوؤسملا ءاقلا بنجت ةيكريمالا ةدحتملا تايالولا
 نم كلذ ليبس يف تلمحت امهم ...ةنياهصلا ىلع
 , تاعبب

 ةفوشكملا ةشالثلا تاقالعلا

 تناكو .نيلجرلا نيب احمل نم عون ثدحو

 ىلع اسأر اهفقوم بلقل ناريا رج امهتيجيتارتسا
 ,ليئارسا.و اكريما عم اهتاقالعل ةبسنلاب بقع
 ع ةيناريآلا ةمئالثلا تاقالعلا نوكت ثدحب

 نم الدب ةفوشكم تاقالع ةيكريمالا ؛«ةيليشارسالا»

 ثلاث فرط قيرط نع نارياو اكريما تاقالع رورم
 .ينودهصلا ناسكلا وه اضيا يفخ

 وهو يدورفمت نم لك ةطخلا هذه ىلغ قفاو دقو
 لجر يحمبكو :يسراف لصا نم يدوهي رجات

 ةحلصم صضصخل يذلاو ,ةينوبهصلا ةيجراخلا

 قارعلا نيب برحلا ةمادا :يلاتلاك ينودهصلا نابكلا

 لكشب نطنشاو ديؤت ةيناربا ةموكح ةماقاو :نارياو

 ةدحتملا تايالولا ةدوع نأل . حضاوو رشايم
 .ينودهصلا فقوملا يوقتس ناربا ىلا ةيكريمالا

 ةقيرطي :ليئاربسا» ىلا ناريا دوهب ريجهت اريخاو

 .نمث يا ءاقلو ةلدادملا

 رينو ثرون نيب رظنلا تاهجو براقت نكي ملو
 لئاسولا ىف كلذك لب :بسحف فادهالا دذه لوح

 ةيرس ىلع ةظفاحملا لحا نمف .فادهالا قدقحتل

 ةيزكرملا تارداخملا ةلاكو نع كلذ ءافخا ىلا ثرون

 قحساو زيربب نوعمش فقو امنين ؛هنا .يا .يسلا»

 وا نييكريمالا عم هب موقي ءاقل يا يف .رين بناج
 .نيدناردالا

 ييمحلا لاجتف يل ةددوإ
 ةديدج ةركف تدلو ١9/265 ماعلا نم (ويام) رابا يف

 مطالبا نارهط ةرابزب ةيكربما ةثعب موقت نا ٍيهو

 نكت مل ةيادبلا يف .يناريالا ماظنلا عم هجول ًاهجو
 ءاضعا ىلا رين ةفاضال ةئن ةيا نيبكريمالا ىدل

 عاطتسا نيبارو زيريب نم معدبو رين نكل ,ةثعبلا
 تحت فيزم يكريما رفس زاوجب :نارهط ىلا رفاسي نا
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 «لاطياد دحا ١

 .ةينويدهص ةلجم عم . فوشكملا ىل اع :هل ةلباقم لوا

 بمص نيم

 يقيرط يف تنك .ءاقللا بيترتل اهمظعم |

 يجقشاخلا ةفايض يف ةينويهنص ةيفاحص

 ةيدوهب عمالم كيا عوالم
 ُِق هرداصلا ؛هيزاه مالوعش» ةلجم تفتحا

 تدرفنا يتلا ةلياقملاب ًاريبك ءافتحا بدنا لت

 .يجقشاخلا ناندع السلا راسم عم اهب

 تناك ينلاو ٠ تدغ ناربا ةحبضف

 ةيفاحصلا ةلجمل ' ةدودكم لبقتشا ١ يجقشاخلا
 يلاطيا قدنف يف هيلع ةفيض تلح يتلا كارب هنقد |
 الدابتو ,سيراب يف هتقش ىلا تلقتنا مث .مخف |
 كلذ لك .هردنسكلا» راب يف باخنالاو سوؤكلا '

 . !.ةنهملا تارورضل»

 قيسلاب ةديعتس بيننا لت ىلا كارب هفد تداعو

 عطتقم ينلا ةلياقملا ترشنو ٠ .هنفقح يذلا ٍيقاحصلا

 .اهنم ًاءزج انه ٍ

 ناندع يب لصتا امور ىلا يرقس نم مايا لبق»
 .ليللا نم ةرخأتم ةعاس يف يتيب يف يجقشاخلا |

 ةينوفدلتلا تاثداحملاب نيثيلم نينموب دعبو

 قددحفا .ىلا
 ْق ةعقاولا وموك ةنندم نم برقلاب ( ةنسند ب اللبف»

 دعبو .ءاقللا ناكم دّدُح ثيح .ايلاطيا يبونج |
 ةرحاتم ةعاس يف تلصو امور ٍٍق ةريصق ةحارتسا 1

 اهيل بثك ةتقأل لمكي ضخش ىراظتنا ف ناك

 قيرطلا يف .ةرايسلا ىلا هعبقا نا يلع راشاو .يمسا ١
 تفقوت مث .انماما تراس ءادوس ةرايس اذنلا تمضنا 1

 دقشاخلا لزن ثيح قدنفلا ةحاس يف ناترايسلا '

 .ىرخالا ةرايسلا نم انا تلزنو ىلوالا ةرايسلا نم '

 نم ًاددرتم وا ًاسجوتم ناك هنا لجرلا ىلع دبي ملو |
 ١ .«ةيليئاربسا ةيفاحص ءاقل

 ْق ىفدلا نا انهفتاو | 37 دا 03 1 ىلع ا ٍ .٠

 يجقشاخلا نكل !ليللا فصتنم دعب ةيناثلا ةعاسلا
 تلءاست هتيقنلا امدنعو .ريثكب كلذ ليق يب لصتا ١

 لثم يبرع رينويلم يقتلي اذامل يسفن نيبو ينيب |

 ىلا تداع ةيكريمالا ةثعبلا نكل .رليم مدآ مسا
 .نيكربمال ا نئاهرلا ةلكشمل الح دجت نا نود نطنشاو

 ةقذاعلا ناريال حالبسلا عبب ةحيضف تدطو دقو

 قحساو زيرين نوعفشو نيبار قحسا نم لك نيب
 كرتشمو ددكا ملع ىلع اوناك ةنالثلا ءال وهف ,ريماش

 تدك امم
 ,نيبار .ريماش يثالثلا فقوم مهجعزا طقف ةثالث

 ,عافدلا ريزو بصنم مهعيمج اولتحا دقو .زيريب
 ع ود مهداقتنا يف ناكو .زنراو .نوراش ؛نام زياو مهو
 اصوصخ .ةروصلا جراخ اولظ مهنأل .دسحلا نم

 اوعاب نيذلا لئاوالا نم ناك يذلا نوراش لييرا

 عم ةيرسلا هتالااصضتا ببسي تدالب يف نتاخلاب هدومسا

 ' ةحيضف دعب اهنع باقنلا فشك ىتلاو «ليئارسا»
 .باوحلا دحا مل نآلا ىنح ؟؛تدغ  ناربا»

 يانا كيلا يد القتل لع يانج نم تكا دعب

 نانثالاف ؛ يدورمن تيبي ايفتاه لصتا نا ينم بلط

 فاسشكنا ذنم اضعب امهضعب عم اثدحتي مل

 ىلا ريبشت تناك ةعاسلا نا نم مغرلابو .ةحيضفلا

 .ًاعم ًاليوط اثدحت دقف ًاحايص فضصنلاو ةثلاثلا

 ' مامضنالل يجقشاخلا يب لصتا يلاتلا مويلا يف
 ةفاضالاب .ادوجوم ناكو .اهيلع فرعتلل هتلئاع ىلا
 .ةيصخشلا ةريتركسلاو نابدبط هلافطاو هتجوز ىلا

 ةعاسلا فو .يتفرغ ىلا تدع مهبلا فرعتلا دعبو

 يجوز تلاقو ءابمل هتجوز يب تلصتا اليل ةرشاعلا

 تطبه .نيرخآلا يقتلي نا ليق كيلا ثدحتي نا ديري
 يذلا يجقشاخلا تدجو كانهو قدنفلا ةلاض ىلا
 ةيفاحصيب يقتلا الا ينحصن عيمجلا نا مغر ىل لاق

 هتجحوز نم بلطو . كلذ تضقر يننا الا «ةيليئارسا»
 .انل ةيراكذتلا روصلا طاقتلا

 ءاقلل سيراب ىلا رفاسي نا ينقشاخلا ىلع ناك
 ينذخأي نا ّرصاو ؛كانه يدوعسلا كنبلا يف لمع
 هتقش يف كانهو .ةيسنرفلا ةمصضافعلا ىلا هعم

 امدنعف .ةيبرغ ةثداح تثدح ةلدمحجلا ةسسرابلا
 نا تظحال طئاحلا ىلع ةقلعم هدلاو ةروص تسمئآر
 ىنياجاف كلذ هل تلق دوهدلا حمالم هدشت هحمالم

 ..لصالا يكرت هدلاو نا ًاروف
 عص ةلياقملا لبصافت ُِق ةينفاحصلا لسرتست مث

 ناو قبس ىتلا تامولعملا اهيف ررك دقو .يجقشاخلا
 ” ضعب ىلع زيكرتلا عم ةيبرغلا ةفاحصلل اهب حرص
 لثم ةنباهصلا ءامعزلا عم ةميفمحلا هتاقادص

 يدورمت - ردك رجاتو ؛ زيريب نة

 ناردا ىلا حالسلا

 اهراثتا ينلا ةجضلا نا ينل دكات دقو

 مكحلا ينيمخ ملست دعب ةنياهصلا دض نويناريالا
 مل .ءارزولل ًاسيئر نغيب ميحانم ناك امدنع

 نم ديدعلا نا ذا .ناجنف يف ةعبوز نم رثكا نكن
 عم ةيناريالا تاقالعلا ىقبت نا نوديري اوناك تايآلا
 نابكلا اذه ناو اصوصخ .ةمئاق ينويهصلا نايبكلا

 ةيرصنعلا تدجاوت امثيح دجاوتلل

 ناردا يف

 .ةهوبشملا حلاصملاو بصعتلاو

 نووي يم

 لصاو ويا بيهو

 ١1 ١57 لوالا نيرشت د ١ ددعلا  ةيبرعلا ةعيلطلا



 ةيبرغلا نيل ةيطاوقيالا زحل ةيلود تؤ
 .ه34 رارقلا لوجف نارشط ىلع

 ةنال مهديبات ًاظفاحمو ًايطارقميدو ًايحيسم ًايزح نيعيرا نم رثكا دكا .
 . نارما تبلاطو. :نارهطن يلالملا ماظن ىلا ةحلسالا ريدصت رظح تاءارحلا

 .مرصنملا زومتا 55 يف رداضلا تو ةيلودلا ةدارالا رارقل ةياجحتسالانا 10 ههسجلا طوطج- ىنا نفاس 0
 نيلرب ف دقغتا يذلا ةيطارقميدلا بازحالا ةيلؤد رمتؤم يف كلذ درو 21| تدر 0 لوقتو بيردت د 1
 تارازو ءانسؤر ةيئامت راق لولبا نم 00 عوبسالا الج بيرل 78 1 5 1 0 0 0 ناد 1 0 1

 تجادل .تانبضخش 3 ةفاضالاد :لازؤا كرجل ءارز ولا سبيئرو .كاريش 1 .. !!هطقق : .:ةدخاو ةركو ا د 1 كاج يَ ًءارزو نطو ,رشتانا تيرغرام ايناطيرب ءارزو سكر لوك 8 ب زدتلل :؛ 1 3 3 روف 0 01
 ١ .ةفوزعم ةبلود 1 ض2 :

 ةيلودللا لباقم لقثتك 7 ةظقاحملا بارخالا ةيلود تسسات دقل ديلا الاخ
 ةيجيسملاو ةئب ١ ةيطارقميدلا تارحالا و ةسكارتشالا..817: 11100

 10 ةيبرغلا ا 0 ُِق ٍتيسيقاَي دقو ٠ .ملاعلا 1 ْق ةظفاحملاو ان 2 .ةينما 1 رمح تلقتعا
 ,١ حالسلا عرن ميصو تانضواقم اهنيب نم ةتلودلا اياضقلا نم ديدقغلا
 ف تا ا فرخ 6 ,ةيميلقالا بورحلا تالكنشمو يوونلا

 ١ ا ةنوالا 0 أد نيلاقملا نه 22

 3 7 عل 1 0 ودرع 1

 320 اكربمأ

 لقت 00 تدر يدل ايلحولا كاردقي دق... 1:53 ول ديد
 راحوا | رو تلهرعو و ايتانقو ارينم يمتك# 0: ١

 هم امك استرف يف ْ

 يشيمف ةقت ةيفصتل طف.
 ماعلا ةياهن لمت ٠

 ىلع زيكرتلا أذهب .ةرم لوالو :نوملكي نؤينسنرفلاو نويكريمآلا ناك اذا
 «يضاردالا راتسلا ءارو نم ةقثوم تامولعم نأاف .ينيمخل يحضصلا عضولا

 ءسأرلا ةحارح ْق يصاصتخا وهو ٠ ؛:نييواسمتلا عابطالا دا اهردصمو

 اريطخ اروهدت نا ىلع دكؤت ,ينيمخ رقم ثيخح .نارامج ةيحاضأ ف ناك دقو ..
 ةحارح يق نيايصاصتخالا نم ددغ راؤضح ىعدتساو .هتحض ىلع ةرظ

 .: ةحص سئل دوصقملا نكل .نويبرغ ناملاو نويواسمن مهتيب نمو :سارلا
 : ةمدعزر ضرمب اضنا ضيرملا + ينارنالا ماظنلا ةحض وهام ردقب ينيمخل :

 ىلع روثعللا كرتشم يتانفوس ا يعسو تقفارت تامولعملا مهدهو

 تازكترم داحنال بيرقلا ليبقتسملا قل ءاهعم نواعتلا نكمت .ةلئدن ةظلس

 مهيوعتت نايعستا نسرامو نطحساو نا ددرتو.: .جيلخلا برح ف ةيوستلل

 تقولا ىف نانهارتو: يبرغلا زايخلا عم ةيادبلا ذنَم ىشم ىذلا يناجتسفار

 قو 00 ا ايركسعو ًايسايس و ع ةهئاذ
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 سرحلا دئاقو ةلصقملا هتفقلتا

 ةدقترملا تالؤختلا هذه ءوؤض ىلعو هنم ةرشامم زماوالا ىقلتت يذلا ْ

 - نيدئاربالا 0 تدم 3 : 55 ع 1 0 دعا يلا 0

 0 يذلا شاف يدهم . .ىتميلا هديو :يرظتنم .نيعملا ةفيلخلا (١ مهتعيلطا
 2 ةف ةقرظتملا اون ينال نسحم : :ىئروتلا

 يتلا ةن

 برح طشنت فوس . :ىلاحلا فيرخلا ةباهن زواحتت الا نويكريمالا عقوتم
 لق ىذلا ىئاحتسفاو ةفك حجرت نا بقترملا نمو . .ةحتحالا نيب تايبفصتلا
 1 قالطا فقو ىلع ةقفاوملابو جيلخلا بزحل دح عضوب نييكريمالل دهعت هنا
 1 3 زارقلا قيبطت ةدحتملا حمألا ْق ةيلودلا. دوهجلل حمست لكش فو :ناخلا
 تاقلطنملا ىلع ددشت اهنكل :ةليدن ةفغيصض وأ :ةنلاحلا ةنغيص ق5
 3 ىرسالا لداشو ةيلودلا دودحلا ىلا باحسنإلا دونت ح يوطنتو .اهكاذ :

 | .قشمد ماظن عم ًاراوح نويكريمالا ادي ,ناطالا اذه يفو .نيدلبلا رامعاو
 ْ تبْرَحلا: اذه نا اضصوصخ: :نانيل يف للا ٍبْرَح» ىلع ءابضقلا ىل اع هّتح فدهب :

 10 فوس 7 ةيجراخ ريزو نا امك . تايب يق نيددشلملا 0 ىلا ا

 سفرك ءاقل .:نانعل ف ل فرحي ةَدَرَلَ وردم نع ةضيرعلا اهطوطخ :
 : 3 نوكي نا نم. ٍدنال ؛ماعلا اذه ,ةباهدا ىتحؤ :ةذدحم ةيلام تالبهتستو
 1 ف ةنفاكتم طوال نيتيبنا بنوك هحمؤو . نارهط يف 5 زق ليدل 1



 3 م 0 1

 اهيلع تلؤتسا يتلا مئانغلا.ن ويزف م0

 . ل 31 1 1 1 0

 سئراب يف ةيدوعسلا ةرافسلا تردي

 ريش و :يئنماخ تاطلاغم ىلا هّينب انابيب

 ٌناكرا نم اومدق جاح نويل 5 ىلا ْ

 جاجحلا مهنيعا ماي اوأر اهلك ايندلا
 .ةداحلا تاودألا نوجرخي نييناريالا -

 نومجاهيو مهبايت تحت نم ةعطاقلاو
 :صاخ وجن ىلع نييدوعسلا جاجحلا

 .مهنم ديدغلا نوجبذيو :نمإلا لاجزو
 رهظت ويديفلا ةطرشا ناب نايبلا ركذو 1
 مهعجارت لالخ نييناريالا نا حوسضوب |

 نمو عامربالا جاجحجلا نما نانئملا اولتق

 .ناينفلاو سلا

 ةارفلا يف يناكم ءاضفا ٠
 يف ءاضخالل يزكزملا زاهجلا موقيس

 يف ديدج يناكس ءاصخا ةيلمعب قارغلا :

 لوألا نيرشت نم لؤالا نيبام ةرتفلا
 .هفم رشع عسياسلا ىبحجو .يىلاجلا

 مده ةجوفتج قع فارشإلا ىلوتيسو:

 فق صيصختنمو ترودم رداك : ةنيلمفعلا [: 11
 ٍ 0 تع د 0 انحلال | تاسيلمع 3

 هجوملا قلح يدهاجم نومزفلف تبا
 | ًايليجست ًاطيرش ةيناربالا ا 5 0
 اهب ماق ةعئتساو ةيموجه ا ةسيلمع ع 0

 تلالعو ييدطولا نارا د ضح
 لوليا 1 ةعمجلا موي كلو ي د

 لالتخا ليصافت 000 00
 : تشدارز نالغ ةقطنم ِق دعاوق تا 5 ' 1
 يف ىرخالا ةدعاق ةرشع :ينثالا ريمذتو ([ 5
 اهنا ةهبج لع دكفا يذلا م 2

 نمضتتو ينطولا ريرجتلا ش
 .تانرعلاو را 9و 0 نم تاعك 0

 جرغلا نف نلف
 . هرفلا يف داتا ٠

 مالفالا نم ةلسلس عما 0 ل 0 ش ينوروالا نويزفلت
 طاشنو ٠ هنادحاو قرشلا ا : :

 ةكرش اسهم دسقتسا طلسم ١ هده

 دهابشملل يت باع ينم 3 .

 3 نحدحا 1 27 0

 . «كروؤتين نويزيف ولبيد لانويشا 0
 يف عامشلا ريمس ديسلا اهاشنا نا ١

 8 ةيقئاثو تاقيقحت لالخ نم ٠ .«سيراب 14

 هل يتلا تالاجملا كلت يف :يبوروالا
 ةيقيقحلا ةنعقاولا تامولعملا هلصت
 .اهنع

 البنج فوت
 يتلا يعاسللا طالبتج ديلو ربتعا

 نويروبسلا نولوؤسملا اهب موقي
 ىرباجملا ماضعو يرن ةيبن ديحوتل
 لجا نمو .ةدحاو ةهبج يف .ةقيبح يلباو

 يرياحملا حاصعو يرب هيبنل قيس دقو

 .ةكرعم نم رثكاو

 يلواحي كهرألا
 ١6,ى «

 ةيضاخ
 ةيبرغلا توريب يف ةيناربالا ةرافسلا
 يبطقتسستو . ةلضاوتم تاغامتحا دهشت

 .ةفلتخم تاميظنت نم ةفرطتم رصانع
 يف ةديدج ريجفن ططخ بيترت فدهلاو
 هذه ىلع نيفرشملا نا ددرتو .ابوروا
 ”يروملا نيرحلا» نم: ةه تاعامتجالا
 . تورتن ىلا اولضو نيذدلا ينارمالا

 عودشسالا ةريبك دادعاب ناندل بونجو

 ةمانزور يف نانعورشم ةمئو :يضاسملا
 يذلا قيبضتلا ىلع نرملا مهتطسشنا

 يضانع ىلع ٠ «لما» تايشقيتلبم ةيرادست

 د لح «نايراحتنا» ةتيعتو «ةتنأ بتبزحا

 ف ةددخم فادها َدبض تابلمع ذنفنتل .
 زنسادت ىلع درك .ةدحتملا تانالولاو اممدرف
 .يسارنالا ماظنلا دبض :ةعقوتملا رظحلا

 رافاالا 55 راطف

 زومادلا راطم لبغشتنب طالبتج دده

 رثإ ةينورهنضلا تاوقلا ةتابشنا يذلا
 عجعج ريمس رضا اذا :نانبل اهخابشجا
 .ليتخ برق تالاح راظطم حتف ىلع

 راطم يف ظاليتج ىدل نا فورعشل_او

 غعيطتست :ةيندم تارئاط .ثالث راوماذلا
 :ايكار نيرشع لقد اهنم لك

 ايليا ره نه ٠
 هزل يلا

 يف نويتانبللا طايضلاو دونجحلا
 بيسي لملفت ةكرح مهحاتحت سلبارط
 ةدانق يف ريشادملا ةيروسلا ةدانقلا لخدت

 :لامشلا ِق ةينابيللا ا وعملا ظ

 مل ظابضلاو دوتجلا ءالؤه نم مسق
 .كرتف ءلالذآلاو ءاذنألا لامتحا عطتني

 شيجلا تاوقب قحتلاو سلبارط
 هور يتاطيللا

 نطل مه

 ءاطغلا فعلا دغل
 ةداز بطق حرص :ناريا يف ةطلنسلا يننمخ ملست دلعي د. 4 ماع

 دادغب نا هيف لاق رخآ حيرصتب بقعا مث .ناريا نم ءْزَج قارعلا نا
 .ةيسرافلا ةلودلل ناتعبات ندعو | ٠

 ةيروهمجلا سيئر :ردص ينب نسحلا وبا حرص 11/١ ناريزح يفو
 لالتحال كرحتن فوس يناربالا شيجلا نا ,كاذنا ةيناربالا ةنمالسآالا
 .فدهلا اذه نع هعدر ىلع ملاعلا ف دوق ىوفت نلو .دادغب

 تلاوت ناحف ,ةداز بطقو ردص يدب تاعقوتل ًاضيقن ناك ثدح ام
 دودحلا ىلع ةيناربالا تاوقلا تدشحو .قارعلا ىلع ةيناردالا تاءادتعالا
 نع ًاعافد يقارعلا شيحلا قلطنا ٠ !!دادغي اهغلبيس يذلا موجهلا نشل
 ملو . ًابراه يسرافلا سشنحلا 9 ناردا نم ًامسق حاتجاو ةياعك و نطولا
 تاءادنل ةناحتسا الإ ةيلوذدلا دودحلا ىلا ىقارعلا شبيحجلا بتحستن
 قارتخاب دعوتتو ددهت ةيناريالا ةدامقلاو نيحلا كلذ ذنسو .ةيلودلا .مالسلا
 لك يقارعلا دومصلا مطح دقو .«سدقلا ريرحت» ىلا قيرطلا يف دادغب

 .رئاسخ نم قيطت ال ام ناريا ديكو :قارتخالا تالؤاحم
 سلجم رارق تضفر نا دعب .ةميدقلا معازملا نارهط فئاثست :مونلا

 .هنداراو عمجا ملاعلا رعاشم تدحتو ,ه94/ نمالا

 ديدرت يف اهعم قسنبي ينويهبصلا نايكلا اهفقدلح نا :ديدجلا نكلو
 قارعلا لالتخا ىلع ناربا ّرقحت تتسوب ميلاز وربج ةفيحضف .معارملا

 قارغلا مض» راعش يناتالا يدوهبلا بتاكلا عفرمو ١ :اهنم ًاءزج هرايتعاب» :
 ةعساولا ناربا ةماقاب يضقت» ينويهصلا نابكلا ةحلضم نال «نارما ىلا
 .ءانب طيخت يتلا ةيداعملا ةقطنملا هذه يف ىربكلا ليئارسال ًافيلح نوكتل

 ناريا نيب ةدبطولا ةقالعلاف :قيسنتلا اذهو قطتملا اذه برغتسن ال
 حئاضفلاو تيغ - ناربا ةحبضف دعب آرس دعت مل ينودهصلا ناكلاو
 طفنلا نم ًاريبك ًامسق نا اهرخآو :ديدج موي لك فشكتت يتلا ىرخالا
 قدصي نا بعصلا نمو .ةلتحملا ضرالا ءىناوم ىلا ةرشابم لقني يناربآلا
 ريرحتل حالسلاب اهدوزيو .ناريا طفنب دوزتي ينويهصلا نايكلا نا دحا

 :تارماؤملا لك ميطحت ىلع رداق لطبلا قارعلا نأ نم نيقثاو انك اذاو
 :ناريا عم نيفلاحتملا برعلا ةنياهص لاسن نا دب الف لبق نم اهرحد امك
 ةطيارلا لقن مل نا :عئاقولا هيلا وعدت يبرع فقوم ذاختا ماما نيددرتملاو
 مكتاف دقل :مهل لوقن نا دب الو ؟ءاظغلا فشكنا دقو ىتم ىلا :ةيموقلا
 .بعشلا مكبساحيسو .طوشلا

 يناولح دجام

 ١ ظ 2 5-2 لالا نير 01 للا د وسلا ةحيفاوتا



 اهنع باقنلا فشك يتلا كلت :ةديدح ةقفص

 ىذلا يفناحصلا رمتؤملا لالخ ؛:ةضرامهملا

 .يضاملا ءاعبرالا حابص سيراب يف هدقع
 ىلا قطانلا اهضرع يتلا قئاثولا ليصافت ريشتو

 تعقو لق ؛ ين . يف .مهأدا حسبأ لمحت ةيناملا ةكرش نا

 عم .يضاملا ماعلا نم  سرام راذا ١9 ف ادقع

 لاستارن) عوت نم ةماوح ةرئاط ١ ءارشب يناريالا

 نويثم نيذامتلا نواجحم يفوا غليمبو +(155 - يب
 .يناملا كرام

 لؤؤسم يناملإلا بناجلا نع دقعلا عسقو دقو

 اهل ماعلا راشتسملاو .زلبتس .ه ةكرشلا َْق تاعردسملا

 1 هعقو دقف يناربأآلا ىناجلا نع اما :سومدر .و

 ةيعاقدلا تاعانصلاب ىمسي ام ةمظنم ريدم ناقر وط

 .ناربا يف

 ةيناملالا ةكرشلا

 "3 ذولا, فشكت :قلخ يدفاجم»

 ةديدح دنا 1 تاففص

 تاضوافملا نا .قلح يدهاحجم تامولعم ريشتو

 ماعلا رخاؤا ُْق تأدب نق نييناحلا نيب ةيلوالا

 ادناملا ينارمالا ماظنحلا لثمد دخو راز ثدح لة مه

 ةكرش ةرابزد هسفن دفولا عاق مث :ضصضرغعلا اذهل

 ؛ : .ةففصلا عوضوم تارئاطلا

 تادقردلل ار وصض اضنا يمسيرلا قطانلا عزوو

 ىتنلاو ؛يناربالا ماظنلاو ةكرشلا نيف تلدودت يذلا

 .ةقفصلا زاجنا ْق عاريسألا ةرورض ىلا ربيسبشت

 .ةماتلا اهتيريس ىلع ةظفاحملاو

 يمسرلا قطانلا اهفشك يتلا ةيناثلا تداآحافملا

 نواعت نع ةقثوم تامولعم يه .نيدهاجملا مساب
 زاغلل عنصم يف ةماس تازاغ عينصتل يناباب يناريا

 لاصيا يف نييئاباي ءاربخ ةكراشمو .سابع ردنب يف
 دض هلامكتسال ةيبونحلا لانقلا ةهيج ىلا زاغلا كلذ

 .يقارعلا سشدحلا

 238 - ]1.41 4100 نخرج ازا م1



 ادَنلَوَن رونذ «لودح 5ةداعأ : سوب

 :اينولوب يف شوب
 يصخش دودرم لباقم ةدمسر ةرادز

 سراول رقودلا
 نيينولوسلا تاوصا لياقم

 سيف رعبا

 ْف ةديحولا ةيكارتشالا ةمصاعلا يه وسراو [ 07
 ةرشع قرغتست يتلا ةيبوروالا شوب ةلحر كلب
 ةجاح لوح رودي انه لوادتملا مالكلا .مايا اال
 سيئرلا بئان ةجاحو .يكريمالا رالودلا ىلا ةددلوب
 يكريصا  يدنلوب نيدالم ةعست تاوصا ىلا يكريمألا

 ./2/8 ماع تاباختنالا ةكرعم ىف

 يذلا سقلا ربق ىلع روهز ليلكا هعضو ءانثا
 بحطضا 65 ماع ةطرشلاو نمالا ةزهحا هتلتق

 شيل ضراعملا يباقنلا دئاقلا هترامس ف شوب
 نمض اكشيلوبين سقلا يوبا نضتحا امك ,اسيلاف
 اكرنما ةايحب يدنلوب نيفلا نم ريثكا تافاثته

 ىدعسلا ددعس  نيلزي

 - [*وااوخبا نى نوط دمدرترب - 9

 او... نييكريطالا بح :اسيلاق نقيل

 ترفوت يتلا تامولعملا .ناغير يكريمالا سيئرلاو
 شوب ةرابزل نا ىلا ريشت اذه ؛ةديرعلا ةعيلطلل»
 ةدئلوب نويد ةلودح ةداعا يف ةرتيبيك ةيمشا

 ىلا .ةفاضا .زالود رايلم 45 ىلع ديزنتو :ةيجراخلا
 تاقالعلا رسح ىف ديدح هد حض وحن نيدلبلا داجتا

 هل تضرعت يذلا فافجلا دعب ةيدنلوبلا - ةيكريمالا
 يكسلر وراي لارنجلا ءاليستسا بيسي ١91 ماع ذنم

 ةلاح ضرفو رومالا ديلاقم ىلع ضيبا بالقنا يف
 شون راديلوسلا تاياقن عنم نالعاو ءىراوطلا
 .اهصدرحتو

 تاثحابمو شوب ةرايز تايباجيا نم مغرلا ىلعو
 ىوتسم لصت مل اهنا لوقلا نكمي .ةريخالا وسراو
 يلام معد ىلع لوصحلا يف نييدنلوبلا ءامعْرلا مالحا
 كلذ عم اهنكل .لجاعو رشايم يكرتما يداصتقاو

 ةريسم ضرتعت تناك يتلا قئاوعلا ضعب تلازا
 دق مالعالا ةزهجا تناك اذاو .ةيتانثلا تاقالعلا
 شوب تاثحايمب ةقلعتملا ةيمسرلا تارقفلا ىلع تزكر
 مالعالا ةزهجا ناف ؛ةيدنلوبلا ةدايقلا عم هتايقافتاو

 عم ةيكريمالا نماضتلا ةرهاظت تزربا ,ةيكريمالا
 دولا رعاشمو .ةعونمملا ةيدنلويلا نماضتلا تاباقن
 .ةدحتملا تامالولا ءازا ةيدنلوبلا

 وقسراو ىلا يكريمالا سيئرلا بئان ةرانز لالخ
 يتلا ةقيرطلا ىلع فوشتابروغ جهن رهاظم تناك
 ملف .ةحضاو يكسلز وراي لارنجلا هديؤم اهيئتري
 لودج ىلع تاطارتشا الو :تاروظحم ةئا كانه نكت

 مغر .ةيمسرلا هتراير تارقفو هتاتحابمو شوي لامعا
 تيبثنت ةداعا ىلع تصرح ةيدنلوملا ةدايقلا نا

 نماضتلا ةباقن تاطاشن ةداعا ضفر نم اهفقوم
 ضارعتسا ىلع تصرح امك ,ةضراعملا ةكرح مومعو
 ةيسايسلا ةايحلا عم لماعتلا يف ةنورملا نم ردق
 نودوهموو و66596 666565969656985666065 665660669065555 56654040595 6605566666 565655566660605 6656 نو نونو وو 659895966900825 99525666569566666096666556666660858698ه66856866689 696 خ4 .ةيدنلودلا

 ا قفنا |

 0 كلا ةدحتملا تايالولا :

 '_١ كاي ركل ق5 اى رش سي جز 2 هاا 2:15: 2

 ؟اياون نارو نمجموةكلا

 ةيسايس ةيعوبسا ةيبرع
 هلارشتمإ ةسيوسف

 ةقف

 | قرصم كش 8 ب يكارتش ظ
 0 . ةلاوح 8
 يدنملا كارتشالا ةميسق ةقطمم يم معع 1

 رم ةميسقلا هذبه نلاسرأ ىجري :

 1 ىونسلا كارتشالا ةميقب
 , .ةعيلطلا». 0 (هلداعي اماوأ يشيل 7 :

 ظ 000 هورعط# معمص# 0

 | 31 هنم هب مرت و2200 - ةلمالاوب - هين ١
 56106 - احلا

 . لع مل مل 60047 2

 : 2 ديرفلاب طتاترف عال 2
 -: ايوروا © 7 - اسره:
 1 يبرعلا نطولا راطقأ

 أن 5 .ايقيرفا :

 قرش لود ,نيصلا
 : 0 ناذلب رئاسو.

 3 ب ١ ركاب لوالا ني رعشس 0 دلل ددعلا  ةيبرعلا ةفدلطلا
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 00و سسوس دج هدو تا
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 دحا قيلعت اذه ناك .«اهءانبا لكآت ةروثلا»

 يمشاه يدهم مادعا ريخ ىلع نيدساموليدلا

 تاكرح ةدعاسمل يناربالا بتكملا لوؤسم رم

 ريوتكا / لوالا نيرشت يف ىضشاش لقتعا .ررحتلا

 ةمهتب ١910 سطسغخا 1 با ُِق نسداو ١485 ٠

 لدكشت : 6 جردند ىتلا ؛ضرالا ِق داسقإلا»

 عم ةهجاوملاو .,ةيبناهرا تاعامج

 .نيثثالا حابص همادعا '

 ,مادعالا اذه لثم لامها نكمد ال .لاح ةئا ىلع

 ايلاح ناربا لخاد ىوقلا نيزاؤم ىلع رشؤم وهف

 يف ةروثلل نيدنؤملا كثلوا نيب صاخ لكشي :

 دك بس عاب يوما نإ وعملا

 ةلجم) ةيئانبل ةفيحص اهترشن ينلا ليصافتلا نع

 تلصو يتلا نيلرافكم تربور ةرايز لوح (عارشلا :
 امم :ناوث لالخ ضرالا ءاجرا ةعبرا ىلا اهؤادصا' ا

 .نمثلا عفدي نا يمشاه يدهم ىلع

 .دعب ام ف يروثلا سرحلا ةدايقب ةقالعلا

| 

 رشت ىف يرظتنم نب ديعس

 ةنضق راحفنا رثا داضملا موحهلا ىلا لاقتنالا روق دق

 ثنغعغ تدغ - نارما

 فدائما ا فول لا ا 2 دررارلا ا عفر ىلا ف يعدي يعش للا ا ا يا ل ةيناريالا نوؤشلا يف ءاربخلا دحا رظن ةهجو نم

 ١ ءينثنماخ يلعو يناجنسفارل لقالا ىلع واءمكحلا

 ىلع ارداق ناك يمساش يدهم نال .ةروثلا ريدصتو

 نم لك رعشي .ىرخا ةرابعب .نيضراحملا عيمجت |

|« 
 اة لوألا نيرشت 3 - 7” ددعلا  ةيبرغلا ةعيلظلا

 | دلف»

 : هل تناك يذلا يمشاه يدهم عتلجلاب مهننب نمو

 ١ لوؤسملا وهو .نانبل يف ةصاخو .جراخلا يف هتاونق

 : يمشاه يدهم يضام نا ىلا رسشت دهاوشلا لك

 , ىلا :هاشلل ءادعلا نم :نآ يف ضقانتمو لفاح

 ' ىلا .مهعم نواعتلا ىلا .كافاسلا دب ىلع لاقتعالا

 : وفم نم يقع نادت يما اف ني ل

 ١ هقيقشو يدهم لاقتعا ٍنكل .هتيامح نم اديفتسم
 . ريوتكا / لوالا ني

 5 يابا نوبل سيئر يناجنساو نارها فوك ا

  لاجر ضعبل ةرورض يمشاه يدهم ءاهنا ناك-'

 1و و ص سس ع و عة

 يرو د ريح يريم 171ج: نإ

 2 و ب
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 بادو 200

 : تررد ةعونتم 1 مهنو يصخشلا دوفنلا ىلا[

 د ل ا ا د

 ا

 يو 03# © ا

 1 دج مومو دع مدح
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 ١ يدهم نإ» هاشلا لوفا اودهش نيذلا دحا قلعب
 + ةراقسلا نورصاحي اوناك نيذلا كنلوا نم دحاو وه '
 | :سادقلا نيرختل عوطتلاج نويلاطيو .ةيكريمالا |

 0 ا

 ا ' مالسلاو برحلا اياضق ةشقانم ءدب لبق كلذو ا

 وع بج تلا 1

# 1 2196 

 عم ل

 .ادغ ناسفانتي دق نيذللا ينتنماحو يناجنسفار

 .سوياك .. .ىلا لوحتتس كاذ نيح ! ةلحرم ريمي يمشاه مادعاف . نألإ ةيرحرتكا امهداب

 ] .ىرغلا ىلع حاتفنالا قلعت ردتعا يذلا يناجنسفار

 ١١85 .تيغ  ناريا ذنم

 تسيمونوكيالا

 يفيدص ىؤذخ ودق

 دايدزا نم ناريا يناعت .رخآل قا بدل

 | لتتدا دعبق .ءاقدصأالا ددع .

 تلظ ,ىفاذقلا رمعم ديقعلا ىتح

 تلاز ام يتلا عسا تاج
 | ىلع ةلثمالا رخاو . , نارهط خماكحل اددقم امعد خدقت

 ةعماج ليق نم رارق ذاختا ىلع قيشمد ضارتعا كلذ

 دنا ب

 ىلع عوضولملا ةلاحاؤف ؛ (ةكم ثادحا رثذإ) ناريا عم

 يف دقعنسس ىذلا جملخلا برحن صاخلا ةمقلا رمتؤم

 ١اةرما//11 8 حنرانب نامع

 مئاد فيلح ةيروس نإ لوقلا نكمي ال .كلذ عمو
 عمقلا رايتعالا نيعب انذحا اذا ةصاخ .هتنا تايآل

 نيايمالسالا دض قشمد دهاكح هسرام ىدلا

 .19857 حاع نييلوصالا

 عادعلا نم عينت يىلالملا عم ةيروس ةقادص نا

 يقارعلا سيشرلل ديسآ ظفاح هّنكب يذلا محملا

 2 نا .برخلا عال دنا لدق امه ذم نياسح مادص

 يروسلا سيئرلاف :نييروسلا ديفت برحلا دما
 يقرشلا ءزجلا ةدايق نولوتيس نييقارعلا نا دقتعي
 رربي وهو .برحلا تهتنا ام اذا يبرعلا ملاعلا نم
 برحلا لقن نع اهينثل ةيرورض اهناب ناريإب هتقالع
 ,ةيبرعلا يتضارالا قمع ىلا

 دبت مل ةيروس نال .حيحص ريغ اذه نا عقاولا
 .يضاملا خاعلا قافلا نويناريبالا لثحا نيح اكارح

 داصتقالا ةايح ىلع ءاقبالا يف ريبك يتيوكلاو
 ,يروسلا

 . ليمرب فلا نيرذعلا ىلع جيلخلا لود نم لوصحلا
 .ناريا نم انموي هاقلتي يذلا يناجملا ظفنلا نم

 0 .نآلا ىتح فقوملا اذه لكم ذحتي مل

 ام وه بسسلا نوكيسف نارهط ةعطاقم البقتسم

 0 بزح لاجر دعص نا دعب .نانمل يف ثدحب
 يسيئرلا ةيروس فيلح :يرب هيبن ايشيلمل مهيدحت
 ١. باطخ يف ناريا داقتنا نع عروتي مل يذلا ,نانبل يف .

 .«هالبسالا كلمت اهنا ناربا دقتعت هيف لاق يبلع

 7 ةيمالسا ةيروهمج نم عنامال .ةيروسل ةبسنلاب

 .ةيكريمالا طفنلا تادراول ثيدح ليلحت يف“ ؛ ةيساموليدلا تاقالعلا عطق ناشب ةيبرعلا لودلا

 ديعصتلا عم نمازتب يذلا ةدحتملا تانالولاو ناريا !

 تناك طقف ايريجين .رالود نويلم 54 غلبمب ماخلا
 ..ردكالا ةصحلا ةيحاص .

00 

5 

 ثلت لداعي امم .يكريمالا طفنلا تادراو لمجم نم ْ

 ..طسوالا قرشلا طفن اهكلسي ينلا ةيرسلا قرطلا :

 نا دقتعي ىذلا تردور نوح ديسلل امئاد حالكلا :

 ةحاح ىلا دوعت ةيتاربالا طقنلا تارداص ةدايز آ

 اهيرح ليومت لجا نم ةنعصلا ةلمعلل ةحلملا نارهط | يد 71220237 وديا ب
 قارعلا دض ا ةظفاحملا يف ةمغار جملخلا لود تلارام .كلذ عمو

 ١ يدوعسلا لاملا رودف .ةيروس عم ةديج تاقالع ىلع

1 
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 لاو مذ 1
 هاا

 | اهنالا ةيروس باوبا ىلع سيل نكل ,ةديعبلا نارياؤ
 ١م

 نويديرت دلاريهلا

 اهرجما تادراو ةدالز

 يناريلا طفنلا نم

 ديدوزت يف ةيناثلا ةيترملا ناربا تلتحا

 بترت امم .ماخلا طقفنلاب جدحتملا تايالولا

 يكربما رالود نويلم ٠ ٠” نم رثكا حض هيلع

 ءاح ام اذه ناك ؛:فدصلا اذه ةدناربالا ةننزخلا يف 7

 نيد ةيداصتقالا ةلصلا ىف: ءيجافملا ومنلا اذه نا

 > ةرئاد يف ماقرالاب قثوم .يسامولبدلاو يركسعلا :

 يف راشتسملا ترمور نوح .ةداهشب ةيكريمالا ةراجتلا
 ديسلا لوقي .نطخشاو يفاطسوالا قرشلا دهعم
 تايالولا تدروتسا .ويلوي / زومت رهش يف» تربور
 طفنلا نم ليمرب نويلم ١4.5 ناريا نم ةدحتملا

 م ١ نم رثكا ىلا نارما نم تادراولا تعفترا دقل

 هلا ندناجلا نم ابا ناب املع ,يطفنلا ناربا لخد

 بيسنت امهندب .ةلدابتملاةراحتلا مجح ةيمشا كردي

 يثلا ةديحولا يه ناريا نكت مل لاح ةيا ىلع
 جاتنا ديدحتب قلعتملا كيوالا ةمظنم .قافتا تقرخ

 ٠ هسفن ءيشلا تلعف دقف .ءاضعالا لودلا نم ةلود لك

 ١> فرسا امدنع فيصلا لالخ جيلخلا يف ىرخا لود

 7 برح فواحم .ةجيتن ءارشلا يف طقنلا ورتشم
 م 1 .جيلحلا

 , عوضوم تسرد دق تناك ناغير ةرادا نا عم

 ٍ .صاخ لكشب طفنلاو .ةيئاربالا عئاضبلا ةعطاقم

 ١ حجرالا ىلع ةيزمر نوكتبس ةعطاقملا هذه لتم نا الا

 أ دق يطفنلا رظحلاف :ةعانصلا ءاربخ دقتعي امك

 ' نع اثحب اهطفن رعس ضيفختل ناريا رطضي
 . ةلوج وحن كبوا ءاضعا عفديس امم نيرخآ نيرتشم

 240 - |[ جابر نيلج ملت ةلاخاقلا -



 نارهط ماكح :

 برحلا ىلا '
 نوتجاللاف . بناجا ةينفو الافطا

 ةصاخو «نارادساب تاسرامم يف دحاو مقر ةيحضلا
 دذلا لافطالاو ةبتفلا كتلؤا
 | ةداق نم ددع اًنْغَلِبا دقل .ةفلتخم ةيئانج بابسال

 ناريا نم نييراهلا ينيمخلا سرحلا '
 ثلاث ال نيرايخ دحا ماما ن وعضو ةيتفلا و لافطالا ا

 | .ةهبجلا ىلا لدحرتلا وا .:ةمارغلاو نحسلا ام! :امهل .
 | ةنج نم نادراهلا نارادسابلا طايض دحا ددكا اممو '

 نم رثكا نا لغيبشل ينيمخ

 لبق نم هيلع ناك امم لقا
  5/لال/ؤ١ا )

 (لفدست لالا ةلحم

 ةلودلا لخاد ةلود نارادساحلا

 لخاد ةلود ىلا نارادسابلا لوحت دقل :
 ىلع لصحي يناريالا ةروثلا سرحف .ةلودلا ا

 قوسي ال حيظنتلا !ذهو . برحلا ةينازيم ثلث ا

 قارعلا عم

 مه ناغفالا ن

 مهبلع ضبقلا يقلا ني

 | ةيتفو لافطال تناك 65 ماع قارعلا عم برحلا ةهبج |
 .ناغفا

 ةيراصتقا ةيروطارجما نآلا نارادسابلل
 تايسسؤمو كوئبو عئاصم :ةزيمتم ةيركسعو

 قئاقح مها ىلا ميظنتلا اذه لوحت يلاتلابو .ةيراجت
 فلتخم نيب ةرئادلا تاعارصلاو يناريالا عضولا :
 ةمهم لشف :لاثملا لديس ىلع .ةيناربالا ىوقلا زكارم ْ

 .نارهط ىف راليوك يد ةدحتملا ممالل ماعلا ربتركسلا '
 رارقلا ذاختا ةيناكما يف عيرملا صقنلا ىلا دوعيال

 ىلا امئاو ,بسحف ةيناردالا مكحلا ةسسؤم لخاد ع

 بلاطم عضي يذلا يناريالا ةروتلا سرح ةمواقم '
 ةدايقلا طورشو بلاطم نم ريثكب بعصا اطورشو

 ١ امئاو مهدحو ناربا لافطا

 | ءالؤه لثم نا

 | نم مداق توبات

 ١ تارشؤم كانه نا دا .راعسالا ضيقحت نم ةديدج

 :نآل ا مهتانارخ ءلمل طفذلا يدروتسم عافدنا نا ىلع '

 نيس ل

 | ةطيرخ نم اذل ودييو .اهسفن ةينارنالا ةيمسرلا
 يف ءاقبلل ةيناكما كانه سيل هنا .ةيناريالا ىوقلا

 | نذوفنلاو ريثأتلا ركارم نم ةوق وا فرط لكل ةيسنلاب : | قارعلا ش1
 ناردا لخاد

 ٠ يف ناراديسابلا يرغي يلخادلا يسايبسلا عارصلا |
 .ةبحراخحلا ةيسايسلا ُّق ىتدح تارماغملا ةلصاوم

 عم برحلا ةيضق نم يسايسلا فقوملا يف

 يتيوكلا ةيجراخلا ريزول قحلا ءاطعا نم دبالو
 ناد لوقي امدنع حايصلا دمحالا حايص خيشلا

 نم قارعلا غم برخلا ىلا نوجاتحي
 ..ربغ ال مكحلا ةفد ىف مهرارمتسا لجا

 ]1 ا
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 تسوب نطدسشاولا

 ىسيشرلا «ليستارسأ» رود

 ناريا حيلت يف
 ضيبالا تيبلا قفاو .1185 وبام / رابآ يف لاي

 ةنحش لاسرإب «يليئارسا» بلط ىلع ًاًرس
 عطقو قئاذق يوتحت نارسال ةدحاو ةحلسا م

 ةيضق يف ةيادبلا ةطقن وه بلطلا كلذ ناك .ةبعفدم

 ناجل اهترشن يتلا ةداهشلل ًاققو .ارتنوك  ناريا
 موي يكريمالا خويشلا سلجمل ةعياتلا قيقحتلا
 لكيام وه ةداهشلاب ىلدا يذلا .يضاملا نيننثالا

 يموقلا نمالا سلجم يف قباسلا راشتسملا .نيديل
 ءارزولا سيئر .زيريب نوعمشب ةقالع ىلع ناك يذلا
 .تقوا كلذ يف ؛يليئارسالا»

 نيدبل ديلا ءاقل ءانثاو ١9.66: وبام / رانا ىف

 داتعلل ناريا ةجاحب زيريب هغلبا .زيريب نوعمشب
 هب اهديوزتل ادعتسم نكي مل زيريب نكل .يركسعلا
 .«كلذ ىلع ةحيرص ةيكريما ةقفاوم ىقلت اذا الا»

 ةسايسلا نكت مل .19,5 ماع نم تقولا كلذ يف
 نا لما ىلع نارسال ةحلسا عبب ىلع عجشت ةيكريمالا

 رورم دعب نكلو .برحلا ءانهنا ىلع نارسهط قفاوت
 بلط :زيريب نوعمشب نيديل ءاقل ىلع دحاو عوبسا
 راشتسم هنيبح يف ناك ىذدلا  نيلرافكم تربور

 نا نيديل لكيام نم- يموقلا نماألا نوؤشل سيئرلا
 عيب ىلع ةيكريمالا ةقفاوملاب «نييليئارسألا» ربخي
 ..رتكا ال ةدحاو ةحلسا ةنحش.

 «ليئارسا» تحرتقا :كلذ ىلع نيرهش رورم دعب
 نم عنصلا ةيكريما خيراوص ناريا عيب ديدج نم
 نئاهرلا حارس قالطال ططخم نم ءزجك !0ا// زارط

 نارهط نيب ةديدج ةقالع ءدبو .نانبل يف نيزجتحملا
 .نطنشاوو

 ناك . 6 ماع نم ردوتكا 1 لوألا نيرشت يف

 ةلأاسم نيديل عم نوشقاني ,نويليئارسالا»
 لجا نم ةحلسالا تاعببم حابرا ضعب حادختسا

 يف ةموكحلا رييغت ديرب يناريا لوؤسم ليومت
 ىلا ةحضاو ةراشا) ةيناملربلا لئاسولاب نارهط
 ةحلسأب لوؤسملا كلذ بلاط دقو :(يناجنسفار
 ةيامحو هسفن ةيامح لجا نم ةشاشر عفادمو ةفيفخ
 .ةققفصلا ىف يناربالا طيسولا نم ناك امف .هنافلح

 رالود فلا 7٠١ هل عفد نا الا راقينابروغ ريشونام
 ةقفص لوا نم حابرالا فق صااخخلا هنسسصن نم

 .ةحلسا

 قلعتملاو .يكريمالا ؛يلدئارتسالا, ىلاملا لماعتلا اما

 باسح مقر قيرط نع متي ناك دقف حيلستلا تاقفنب
 رخاوا يف نيديل هب «نويليئارسالا» دوز ارسيوس يف
 هتداهش يف ءاج امك 198ه ربوتكا / لوالا نيرشت

 | ةعبرا ىدم ىلع قيقحتلا ناجل ماما اهب ىلدا يتلا '
 | ةيفيك لوح ةديدج ليصافت نع تفشك دقو .مايا

 ١ نا نيدبل ديسلا لاق .
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 56 ا ا يي

 نا فل ا ا د
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 ناردال ةيكربمالا تاقفصلا ءدب

 سيئرلا ةقفاومب نينرم هربخا نيلرافكم تربور
 | ةقلعتملا ,ةنليئاريسالا» ةردابملا ىلع ناغير دلانور
 .اهلايسرا لبق عهصلا ةدكربمالا حيراوصلا نحشب

 ةنحل مامأ يكريمالا سيشرلا لاوقا عم ضقانتي امم

  06١ىلع قفاو هنا ركذتي نا عيطتسي ال هنا ١
 00 .ةقفصلا

 ماس وشن
 0 ٠

 ةئداهلا دوهجلا نآلا لذبت .ةدحتملا ممالا يف

 راخلا قالطا فقو لجا نم ةيرورضلاو |
 قارعلا نيب عبسلا تاونسلا برح ةيوستو | ١

 ناردإ و

 ' ةمئادلا تارواشملا لالخ نم دوهجلا هذه حضتت
 نيتوقلا نيبو .ماع لكشب نمالا سلجم ءاضعأ نيب
 لكشب ةدحتملا حمالل ماعلا ريتركسلاو نييمظعلا
 ١ يتايفو سلا لنلاحتأإلا نم لك بعلي ذا .صاخ

 ١ زيزعت ىف هتقيرط ىلع لك - آرود ةدحتملا تايالولاو

 | راليوك يد زيريب عم نواعتلاب برحلا ءاهنال دهجلا
 .ليقتسملا طيسو نوكيس يذلا

 | ةكرتشملا ةمهملا ةيوعص سيل .مامتهالل ريثملا
 ةيناكماد مهيدل رذحلا لمالا هنكل .ةثالثلا فارطالل
 ديعصتلا نم مغرلا ىلع ؛بيرق ءيجافم مدقت ثودح

 ةلقانلا ىلع راذلا قالطا :جيلخلا هايم ًةتدهش يذلا
 اهمانق ءانثا ةيناربالا ةننفسلا طيض .ةيناطيربلا

 دودر نم كلذ قفار امو :ةيلودلا تانملا ٍْق ماغلالا عرزب

 يلع نم بلطلا ىلا ناغير دلانور تعفد ةيكريما لعف
 ءادن ىلع «ةبراوم نودو حوضوب» دري نا يثنماخ
 .راثلا ,ؤالطا فقو لحا نم ةدحتملا ممالا

 | طغضلا وه اهو .ًاحضاو ًائيش لوقت ال ناريا نكل
 مهفتي يذلا تقولا يف .اهيلع ديازتي يسامولبدلا
 مدعب ةقلعتملا ةيقارعلا رظنلا ةهجو هيف ملاعلا |
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 .دحاو بناج نمو يثزحلا رانلا قالطا فقو ةلادع

 وجلا حالس تامجه ةرورض ملاعلا مهفتي امك
 ,هبدحت ايلمع نكمي ال يذلا قوغتملا يقارعلا :

 مهلك اوسبل نمأالا سلجم ءاضعا نا حيخص

 ةخلسالا عبب رظح ضرفي رارق ذاحتال نيسمحتم

 قباسلا ىف اهيلع ةحلسالا قفدت ناو ةصاخ :نارسال

 ةيسايسلا ةرطاخملا لبلدب اهتيوقتل ًايفاك نكي مل

 عم تلماعت نيبح اهل ةدعتسم نارهط تناك ينلا

 ةحلسا ىلع لوصحلا لجا نم :؛ريكالا ناطيشلا,

 ١ ةريبك ةحلصم كانه نإف كلذل .- نئاهرلا لباقم

 رارقلا ىلع ةقفاوملا ِق ,.اهتلزع دتشنت ينلا نارسدال

 'نحلاول

 ١ راب 5

 ا _ ا١ةم1 لوالا نيرشن ا ددعلا  ةيبرعلا ةعيلطلا

 نا ا م

 دعا - دعب

 وس

 ناب سعر او وسو

1 

 اوس وجبس وجسد اجا جججججسو 0<

 مسا

200 

 ميسو حست

 0و7

 يعترف

 ند 0 ل ا

 4: 1 ووو دصمد دج

 ب

 ميرو و ووين روت نرتاح دع تا 1 جج نب

 وسم يحل سب ا

555 

 + ده - هاا اج 1 وبس جججماس» بج جزا



 يعانصلا عاطقلا يف جاتنالا ةميق تفلي
 رانبد نويلم 3

 افلا 7": ىلا هيف نلماعلا ددع لصوو
 اهدحو ةعانصلا ةرازو جاتنا اما

 راديد نويلم ٠١١١ ىدعتف
 لماع فلا 41 اهيف نالماعلا ددعو

 ةيبرعلا تاراثتسالا نب قرفن ١
 صاخلا يقارعلا لاما سأرو

 يددجالاو يبرعلا لاملا سأر ناد قرفت اننكل 1

 طيضنم ريغ حاتفنا» اديدل سل

 لماكتم داصتقا ءاند ةدلمغ اهنكلو

 ١441 لوالا نيزشت 5 ١ ددعلا  ةيبرعلا ةعيلطلا "6

 يذلا رودلا ةيمها لوح نانثا فلتخي ال
 نادلبو ًامومع تاعمتجملا يف ةعانصلا هبعلت

 روطتلاف .صوصخلا هجو ىلع ثلاثلا ملاعلا ' م

 يموقلا داصتقالا ةينب يف روطت ىلا يدؤيد يعانضلا

 .ومنلا ىلع ةينتاذ تاردق ةلودلل حبتب هنا امك .هلك

 ميعدت ف ًاماه ًارود ةعانصلا بعلت رخآ بناج نمو

 ةدايز يف اريثك دعاسي امم ةيساسالا داصتقالا ةينب
 رطقلا اهضوخي يتلاك برح ضوخ ىلع اهتردق
 .ىقارعلا

 ومنلا تالكشم دقعتتو كباشتت انه نمو
 لوح تالؤاستلا نم ديدعلا حرطبو .يعانصلا

 يبرحلاو يندملا يكالهتسالا عاطقلا نيب ةقالعلا
 ةينطولا تاقاطلا باعيتسا ىلع ةردقلا ىدم لوحو
 ةيناكما ىدمو ,يموقلا داصتقالا بالود لخاد

 كنب

 نم كلذ ىلا امو الماك ًاليغشت ةلماعلا يديالا ليغشت .
 .ةراثملا ةيداصتقالا لكاشملا

 دييسلا ىلا ةيبرعقلا ةعيلطلا تهجوت انه نم

 ةعانصلا ةرازول ينفلا راشتسملا ؛:يجح هجك» حابص

 ناكف ؛تالؤاستلا هذه لك هماما عضتل .ةيقارعلا

 :ءاقللا اذه

 ىلع ةماع ةرظن ءاقلا يف بغرن ءاقللا اذه ةيادب يف 8#

 ؟يقارعلا يموقلا داصتقالا يف تاعانصلا عاطق

 داصتقالا يف ًازراب ًازكرم ةعانصلا عاطق لثحي -
 لالخ ةريبك تازفق عاطقلا اذه ققح دقف .يقارعلا

 عسوتلا ريع كلذ ناك ءاوس ,ةيضاملا ًاماع نيرشعلا

 وا ءاهعورف فلتخمب ةيعانصلا عيراشملا يف
 عم رطقلا قطانم ةفاك لمش ثيحب .ءايفارغج

 قطانملا يف تاعورشملا ضعب سريسآانتب ٍمامتهالا

 .ًايعانص ةفلختملا قطانملاب ىمست اف وا. اومن لقالا

 - ةيليوحتلا ةعانصلا ومن لدعم نا دجن ماقرالابو
 وهو .ًايونس ١/ نم رثكا زواجت  لاثملا ليبس ىلع
 نناوقلا» هةهدكلا تازحنملا نم ربتعيو .رببك لدعم

 نيوكتل ةيسنلاب لاحلا كلذك .ةيمانلا لودلا ىلا

 :ًابيرقت 01 هردق اومن ققح دقف تباثلا لاملا ين

 نودلم 20غ نم يعادصلا جاتنالا ةشدق عقرامم

 : ١9/5 ماع رانيبد نويلم 185٠١ ىلا 1557 ماع رانبد

 رثكا يونسلا بكرملا ومنلا لدعم حبصا يلاتلابو
 ./59 نم

 جمانرب» ىمسيام دنع ًاليلق فقوتن نا نكمي انهو
 ديسلا هقلطا يذلا «يرادالاو يداصتقالا حالصالا

 اذام نكلو .جاتنالل يساسالا زفاحلا ناكف ,سيئرلا
 هفده ةيادب ؟هفده وه امو ؟جمانربلا اذه ينعب

 تمجن يتلا قئاوغلا ضعب ىلع ءاضقلا وه يساسالا
 ةبعشتم ةيلمع يهو .يعانصلا لمعلا ةريسم نع

 ةسمخ ىلا ريشن نا نكمي طيسبتلا ضرفلو .ةريبكو
 رصنعلا : جمانربلا اذه اهيلع زكتري ةيساسا رصانع

 ةزهجا ةيلكده يف رظنلا ةداعا ىنعمب قيشرتلا لؤوالا

 .صوصخلا هجو ىلع يعانصلا عاطقلاو ةلودلا

 تايحالص حنم يف رظنلا ةداعا قيرط نع كلذو
 ةيلمع ةدايزو :جاتنالا يف ةيفاك ةنورمو ءاطعاو
 ةلكدهلا ةداعا ةيلمع راطا فو .كلذلو 0

 تايريدم سمخو .تاسسؤم عيرا ءاغلاب انمق ؛

 نم عئاصملا نع ةلوؤسملا تاشنملا ددغ صضّنقو 0

 ىلا كلذ ف ببسلا عجريو .ةأسنم ١١ ىلا ةأسنم 7

 ربكا تايحالصو .رثكا ةنورم ءاطعا يف ةبغرلا
 حمسي امم .ةيلمعلا هذه نع ةلوؤسملا ةرازولل
 ةلازا قدرط نع يعانصلا عاطقلا بابش ةداعاب

 .لوالا فدهلا وه اذه هيلع تمكارت يتلا ق قئاوعلا

 اذه ةدمها ينأتو ؛ديشرتلا» وه يناثلا رصخعلا

 ىلع دامتعالا ةدايز يف ةبغرلا ءوض يف رصنعلا

 ةيداملا دراوملا ةمهاسم ةدابّز لالخ نم متتو .سفنلا

 ةيلحملا ةلماعلا ىدنالا ةمهاسم ةدابزو ,ةيلخملا

 ةدايز كلذكو .ةدفاولا ةلماعلا يدبالا نع ًاضوع

 عينصت قدرط نع عينصتلا ىف ةيتاذلا تاردقلا

 جاتنالا لئاسو تامزلتسم ضعبيو تاودالا

 نم دروتست ىتلا ةيلامسأرلا علسلاو .:ةيساسالا

 ةينطولا تاردقلا َةدايَر نم دب الق انه نمو .جراخلا

 ْق ةمهاسملاو عادبالا كحم ٍْق اهعضوو ةيتاذلا

 ريفوت رارمتساو ؛ةهبجلا ىلع عئارلا دومصلا ةيلمع
 .ةيركسعلا تاعاطقلاو يمرحلا دوهجملا تامزلتسم

 ةيداصتقالا ريباعملا قديبطت» وه ثلاثلا رصنعلا

 قيقحتلو .«يكارتشالا عاطقلا ءادا ةءافك سايق دنع

 خميددقتل ةيداصتقا تالضافم دادعاب انمق فدهلا اذه

 طوطخلاو لماعملاو ةيعانصلا تاشنملا ةفاك

 يكل كلذو .ةيجاتنالا علسلا فلتخمو .ةيجاتنالا

 داصتقالا يف اهتمهاسم ىودج مييقت نم نكمتن
 نا :ةساردلا هذه دعب ءانل حضتا دقو .يموقلا

 تررب نكلو ؛ىودج تاذ يه اهنم ىمظعلا ةيبلاغلا
 ىوتسم ىلع .درفمو ينرح لكشب .تايبلسلا ضعب

 عيراشملا ىلا تلوحو تفقواف .,تاجتنملا ضعب

 .لضفا ةيداصتقا ةءافك ققحت يتلا ىرخالا

 لصأ نزطاإملا نادادتحا
 نوتدحتن يتلا ةيداصتقالا ريياعملا يه ام نكلو ا#

 ؟اهنع
 ةطقنو ؛لاملا سأر دودرم اهنم ,ةريثك ريياعم -

 ضعب اهيلا فيدضن اننا نع ًلضف اذه .لداعتلا
 ىحسن ال اننا نم اقالطنا كلذو :ةيعامتجالا ريياعملا

 هيلا ىعست يذلاق ,قلطم فدهك حيرلا قيقحت ىلا

 لعفلابو .ةيباجيا ةيداصتقا تارفو قدقحت وه

 عاطقلا نم لقا ًاحبر عيراشملا هذه نم ريثك ققح
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 قيقحتب رخآلا بئاجلا ىلع مهاست اهنكلو :صاخلا
 ىدنالا فيظوتو .ةيبنحالا تالمعلا يف تارفو
 يتلا ةيجاتنالا تامزلتسملا ضعب ريفوتو .ةلماعلا
 ريباعملا نع الضف اذه .جراخلا نم درونست تناك

 ةعانصلا ةرازو لماعتت نا .ةفورعملا ةيعامتجالا

 وهو .ةيمويلا نينطاوملا تاجايتحا عم ساسالاب
 .هقيقحت ىلع ةرازولا لمعت يذلا ىمسالا فدهلا
 قيقحت يف ةيغرلا وه رخا افده .فدهلا اذه عم نكلو

 نع فلتخن اذه نمو .ةنيعم ةيداصتقا تارفو

 تارفولا هذه ققحن اننا ثيح نم صاخلا عاطقلا
 ريغ نع تاقفنلا ضيفخت يا .جاتنالا ديشرت ريع

 ىلع لمعن انناف رخآ ىنعميو .راغسالا عفر قيرط
 كالتما قيرط نع كلذو .لضفا ةيجاتنا قيدقحت
 ايجولونكتلاو :ةثيدحلا لماعملل يكارتشالا عاطقلا
 حيبصت .طورشلا هذه ترفاوت ام اذاف .ةمدغتملا

 انهو ؛ظقف ةيرادا ةلأسم ةيجاتنالا عفر ةلأسم

 ةيغب ةثيدحلا ةيرادالا سدلاسالا لاخدال لخدتن
 كدايحتعا ةءافك قدقحتو ٠ تاقانتخالا ىلع عاضقلا

 اريدك ًاعنصم ١٠١ نع ثدحتن انه نحنوؤ .لضفا

 تارايلم ةعبس وا رانيد يرايلم نم رثكا لام سأرو
 تادوجوم .رالود نويلم 165 و نيرايلمو .رالود
 .طقف ةعانصلا ةرازو يف يكارتشالا عاطقلا يف ةتباث
 لب .ةيعيبط ةلأسم قئاوعو لكاشم دوجوف يئاتلابو
 ءاضقلاو لكاشملا هذه لحل الصا وه اندوجو درحمو

 نم رثكا سيئرلا ديسلا هيلع دكا ام اذهو .اهيلع
 نوكت نا ةرورض يف هتبغر نم اقالطنا كلذو .ةرم
 ةيعونبو اهيمدق ىلع فقت نا ىلع ةرداق ةعانصلا
 تاجتنملا سفانت ناو .نطاوملا اهب زتعي ةديج
 .ةلودلا همدقت معد لقاب .ةدروتسملا

 عاطقلا» ةيلعاف ةدايز وه عيارلا رصنعلا

 ةيجاتنالا ةيلمعلا يف ةأرملل ربكا ةمهامسم للا علطتت
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 عاطقلا اذه نا فورعملا نمف ؛صاخلا يعانصلا
 .يعانصلا جاتنالا ةيلاعف نم 7١/ يق مهاسي

 لماكني ثيحبي هعيسوتو هرود ميعدت بجي يلاتلابو
 ذإ .«كرتشملا ؛يكارتشالا» ىرخالا تاعاطقلا عم
 هبسانت يتلا طاشنلا عورف يف روطتي نا نكمي
 تاذ ةريغصلا عيراشملا يشو ؛هتعيبط عم مءالتتو

 ةيداصتقا ريباعمبو ؛ةسفانتملاو يكالهتسالا عياطلا

 يلحملا رامثتسالا عجشن ال انه نمو .ةديج ةيسفانت
 كانهو .كلذك ةيبرعلا تارامثتسالا امناو .ىسسحق
 ابنج مهاست يكل لاومالا دذهل زفاوحلا نم ديدعلا
 ةيلمع ُِق يكارتشالاو صاخلا عاطقلا عص بنج ىلا

 .مسعمتلا

 اذه ْق هيلع زكرن يذلا سماخلا رصضنغفلا

 وحن يدجلا هجوتلا عوضوم» وه جماخربلا
 يتلا ةجردلا علب يعانصلا عاطقلا مادام ءريدصتلا

 عيونت فدهب ريدصتلا ىلا قالطنالاب هل حمست

 ىلع دامتعالا نم الدب .اهتاذ دحب داصتقالا ةيلمع

 طفنلا ىلع دمتعملا ؛:بناجلا يداحا داصتقالا

 .ريدصتلاب ةروصلا هزهريغتت ثيحب . اريبك ادامتعا

 .ةيسانم ةيعونت موجحيو ةيداصتقالا ريياعملابو
 ةيلب وحتلا تاعانصلا ْق عسوتلا ريع متن ام وهو

 نا انل حيتت ةيليضفت ةيبسن ةزيم انل نا دقتعن يتلا

 انل حمنتت امك .ةيلودلا قوسلا ىف ايدح سفانن

 ناك املك .ةيبرعلا راطقالا عم يداصتقالا لماكتلا

 نم دعب قارعلا ناو ةصاخ .احاتمو انكفم كلذ

 ىلا ىعست :تلاز امو ؛تناك يتلا ةيبرعلا راطقالا

 ةيغب يعانصلا نواعتلاو قيسنتلا ةيلمع قيقحت
 .يبرعلا يداصتقالا لماكتلا قيقحت

 اهيلع ىنين ىتلا ةسمخلا رصانعلا ىه هذه
 «يرادالاو يداصتقالا حالصالل ةلودلا جمانرب

 اهرامث ىنجت تأ دن ةيلمعلا دذه ناب ءاذعس نحنو

 انتاشتم ُِق ىداصتقالا ءادالا ةءافك تارشؤم ناو

 اهتايدلسو نرحلا تابداجلا
 دق ثيدحلا نا قباسلا مكضرع لالخ نم تظحال ا

 ةرقف انهزايتعاب- نزلا , تح 14: كنه ةرتغلا له نك
 يتلا تاريغتملا نم ديدعلا كانه نا ملعلا عم .ةدحاو
 اهراثا تتدحا يلاتلابو .ىقارعلا داصتقالا ىلع تأآرط

 نمو .برحلا وه قالطالا ىلع اهمها نا كش الو .هيلغ
 ةيضاملا عيسلا تاونسلا ىرت فيك لءاستا ينناف انه

 عاطقلا ىلع اهريثأت ىدمو ؟نآلا ىتخو برحلا ءدب ذنم
 ؟ىعانصلا

 نييعوضوم نكنلو .نييداصتقاك ملكتن نحن -
 فورظب داصتقا يا رثاتي نا دب الف .نيحيرصو
 تارثؤملا هذه ضعب نكلو .ةديدع تارثؤمبو برحلا
 عاطق رقأت دقو .يباجيا رخالا ضعبلاو .يبلس

 مدع ةيبلسلا راثآلا نمض الثمف .نيبناجلاب ةعانصلا
 نيريثكلا باهذ ةحيتن .ةلماعلا ىديالا رفاوت

 ةداعا ىرورضلا نم ناك يلاتلاب و :نطولا نع عافدلل
 يديالاب ةناعتسالا عم .ىرخا ةلامع ليهاتو بيردن
 .يعانصلا جاتنالا ىلع رثا امم .ةدفاولا ةلماعلا
 يتلا ةيرامثتسالاو ةيلاملا دراوملا ةيضق كانه كلذك

 هذه نم مغرلا ىلعو ءنكلو .برحلا لبق ةحانم تناك
 انأ دب اننا اهنم .ةرييك تايباجنا كانه :تايبلسلا
 :اهريوطتو ةحاتملا ةيجاتنالا تاقاطلا معد ىلع زكرن
 نع اضوع كلذو .اهنادا ةءافك نيسحت ىلع لمعلا عم

 انل حاتا ام وه .ةددىدج ةيجحاتنا تادحو سدئسآت

 ةدايزو :ةعانصلا ىف سقنلا ىلع دامتعالا ةدايز
 ةيلمع ديشرت عم ,ةيتاذلا ةينطولا تاردقلا عادبا

 يف ةيداصتقالا ريباعملا لاخداو يعانصلا جاتنالا
 نم ربتعت رومالا هزه لك .,ةيجاتنالا ةيلمعلا
 لاثملا ليبس ىلعف .برحلا نع ةمجانلا تايباجيالا
 ينلا ةيطايتحالا تاودالا دروتسن برحلا لدق انك

 .اهعينصت يف ركفن نا نود ؛جراخلا نم اهيلا جانحن
 املك ةيينحالا تالمعلا رفاوت كلذ ىلع دعاس اممو

 كالهتسا تالدعم ةدابز ىلا ىدا امم ءاهبلا انجتحا
 يىمك_ييلتلا ىوتبسملا نع ىيفح تاودالا هذه

 يف اما .اهيلع لوصحلا ةلوهيس بيسي .مادختسالل

 تاودالا هذه عينصت ىلع زكرن نحنف رضاحلا تقولا

 عينضت يف انأدب اننا يأ .عئاصملا لخادو .ايلحم

 .عناصملا اهحاتحت يتلا جاتنالا لئاسو ضعب
 وهو .ةمئاقلا عناصملاو شرولا لخاد .ًايتاذو ًايلخاد
 ةمتاذ تاردق قلخل ةاون رذب ةيلمع لثمي ام

 امع كيهان اذه .لبقتسملا ىف ًاريثك انديفتس ةيجاتناو
 ىلا ةفاضالاب .ةيبنجا تالمع نم ةيلمعلا هذه هرفوت
 ىلع نيينفلاو نيسدنهملاو ةينفلا رداوكلا بيردت
 عادبالا ىلا ةهجوم ةقاطلا هذه تحبصا دقو .كلذ

 ةدايزو جاتنالا طورش نيسحت ةيغب ثحبلاو
 ةلأسم هزهو .ةحاتملا جاتنالا لئاسو مادختسا
 .!دجب ةريدك ةيفاجيا

 يدرحلا ذوهجملل ةيقيسالا
 ةغانصلا لكيف يف تالوحتلا مها ءنذإ ىه ام ا
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 تاجاح عابشا تابلطتم نيب نزاوت داجيال ؛ةيقارغلا عع
 نرحل تايلطتم نيرو ةيعاصالاو ةيساسالا عطول
 ؟يبرحلا دوهجملاو

 ريفوتل ةيولوالا يطعن ادبملا ثيح نم اننا -
 تاز برحلا تابلطتمو .يبرحلا دوهحملا تامزلتسم

 عم لماعتن اننا انيسني ال اذه نكلو ,ةيلاع ةيقبسا
 ريثكو .نينطاوملا تابلطتمب طبترت ةيكالهتسا علس
 ةيئاذغلا تاجوتنملاو تاجوسنملاك علسلا هذه نم
 انه ةمءاوملا ةيلمعف يلاتلاب و .نيدناجلاب ةطيترم

 تامزلتسم قيقحتي بلاطت ذإ :ةيعص تسبل

 مأ برح كانه تناك ءاوس نيتلاحلا يف دلبلا اهجاتحي

 .نكت مل
 تايلامكلا نم ديدعلا كانه رخآلا بناحلا ىلعو

 تاجتنملا حلاصل .اهانرصاحو اهنع انيلخت يتلا

 ىلع ذحاب يكارتشالا عاطقلاف انه نمو ةيساسالا

 تاحايتحاب ةطيترملا ةيساسالا علسلا جاننا هقتاع

 عاطقلا ذخأب امنيب .ةديازتملاو ةرمتسملا نينطاوملا

 هبشو ةيلامكلا علسلا جاتنا هقتاع ىلع صاخلا

 .هذه فيديكتلا ةيلمع نم ًاريثك لهس ام وهو ةدلامكلا
 لصق ىودح ىدم نع لّواستلا ىلا ينلقني اذها#

 وا :ةلقتسه ةضاخ ةزازو ىف ةليقكلا تاعاتتصلا عاطف
 ةزهنتلا ياراؤولا لصف ىدجللا قه له روكا شعب
 ةدحاو ةرازو يف اهعرمجت ما ؛نآلا يه امك ةعانصلاب

 ؟هعانصلا ةرازو ىمست

 وا علس ةبا ىلع فقوتت ةيلمعلا هذه نا يبآر يف -

 دوهجملا نال كلذ . ثدحتت ةنعانص تاجتنم ةبا

 اوما تامزلتسم نم ًافلتخم ًاددع بلطتي يبرحلا

 نع حلكتن امدنغ انناف انه نمؤ . .عارصلاو برحلا

 2 ةمزاللا تادعملا عينصتو ,ةيبرحلا تاعانصلا

 ثيدحلا نوكي امدنع نكلو .ةلأسم كلتف .كلذ ىلا امو
 .يركسعلا عاطقلا ضارغال تاجوسنم نع

 نع ثدحتن امدنع وا .دونجلا تاجايتحا ضارغاو
 نا فورعملا نمق .ىرخا هذهف ةيئاذغ تامزلتسم

 ال ؛:برح ةلاح يف اهلك ةلودلا لعجت برحلا ةلاح
 ةعانصلا ةرازوف :دهدرفمب يركسعلا عاطقلا

 روهجملا ةيلمعو دومصلا ةيلمع ةمدخل ةدوجوم
 ةلأسم اما .ةيلمعلا هذه ةمدخل دوهج اهلكو يبرحلا

 ةيميظنت ةلأسم يهف رثكا وا نيترازو ىلا ميسقتلا
 تاعورشملا مجحب يسيئر لكشب قلعتتو .ةيرادا
 .سكعلا ال ةدوجوملا لكايهلاو ةيعانصلا

 ديزتو .ةيزكرملا نم للقن رضاحلا تقولا يف نحنف
 .ةيداصتقالا ةبجاتنالا تادحولا يف ةيزكرماللا نم

 ةءافكل يرادالاو ينفلا خمديقتلا ةنلمعبت موقن مش

 يطعن رخآ ىدعمبو .ةتبعم ةيشمز ةرتف يف ءعادالا

 ةفاك نم اهررحنو . تادحالضصلا فلتحم تاشنملا

 «كلذ بقارنو :؛ةدوحوم تناك ينلا ةيزكرملا دؤدقلا

 أايراداو ًاينف) بئاوج ةثالث ىلع ةيلمعلا هذه ميقنو
 ةكرح ةيرح تاشنملا دذهل حيتيام وهو . (ايداصتقاو

 كانه تسيلف يلاتلاب و .لضفا ًاجاتنا جاتنالاو ربكا
 .يرورضلا ريغ يطارقوريبلا لخدتلا ةدايزل ةجاح
 وا جاتنالل ءاوس مهم وهو .بجاو طيطختلاف
 كانه له وه لؤاستلا نكلو .ةلامعلل وا رامثتسالل

 نيدعت يف ةسسؤملا وا ةرازولا لخدتت نا ىلا ةحاح
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 .نيعم عنصم ْف ب. لماعلا نع اضوع .1, لماغلا
 ليوحت وا ةيونسلا ةدابزلا وا تاوالعلا ءاطعا وأ

 .خلا ؟رخآ عقوم ىلا نيعم عقوم نم يجاتنا رصنع
 هذه ىف ةيطارقوريبلا ةيزكرملا لكايهلا لخدتت اذامل
 تايحالصلا ءاطعا ةيلمع رقوج وه اذه .ةيلمعلا
 طبيطختلا ةيلمع رارمتسا عم تاشنملل ةعساولا

 تادحولا ةدلمع ليهستو ,ةفلتخملا ذفانملل ةيزكرملا

 .فلخلا ىلا تح اهتقاعا نغ ًاضوع ةيجاتنالا

 ىدْؤي الا ؟سكعلا ىلا كلذ يدوي نا ىتخي الا 8

 يف يطارقوريبلا زاهحلا لهرت ىلا ةيزكرماللا معد
 هينعت ام ءوض يف ةصاخ ؛ىرادا زاهجك :ةماع ةعانصلا

 بتارم نم نيلوؤسلل ربكا تايحالص نم ةيلمعلا هذه
 ؟اددد

 عونو .ةباقرلاو ةعباتملا زاهج ىلع دمتعي انه ا©
 ةقياس ةيلمعلا دذه نوكت له رخآ ىنعمب .ةباقرلا
 ةياقر نود ةينمعلا هذه كرتن امدنع انناف . ؟ةقحال مأ

 تلق اذهلو :كلاؤس يف هيلا ترشأ ام ثدحي فوسف
 جاتنالا ضارغال ال رمتست طيطختلا ةيلمع نا
 ةيقارمو ديشرتلا ةبقارم ضارغال امناو .بسحف
 ةرم متت ال ةيلمعلا هذه نا امك .ةيحجاتنالا ططخلا

 قرفو .ةنرهش ةعياتم انيدل لب .ةنسلا يف ةدحاو

 عباتتل ةفلتخملا ةيجاتنالا نكامالا ىلا بهذت لمع
 امع ًالضف اذه . جاتنالا ةيلمع ةعيبطلا ىلع ىرتو

 ةرادالا لئاسو لاحدا ةئلمع نم ايلاح هب موقن

 نم ررحتلا ةيغب ةيجولونكتلا لئاسؤلاو ةثيدحلا
 يعانصلا عاطقلاف .ةيطارقوريبلا ةيرادالا دويقلا

 ةرورخ كانه تسيل يلاتلابو :يكيماخيد عاطق
 .ةدماحلا بلاوقلاو دويقلاب ديقتلل
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 ام عم كلذ قيقحت نكمي فيك .«سقنلا ىلع دامتعالا

 يلاتلابو .هلماعلا ىديالا رفاوت مدع نم اضبا ةومتركذ

 فيعف :ةيينحالا ةلامعلا لكم ةيفازحلا ةلامحلا' لالحلا
 ؟كلذ متي

 هيلع ةباجالاو .حيحصو يكذ لؤاست اذه
 فصنلا ىلع ةيلمعلا هذه يف زكرث اننا يه ةطاسيب
 امق .يئاسنلا رصنعلا هب دصقاو عمتجملل يناثلا

 لقا ةيجاتنالا ةيلمعلا يف ةلامعلا هذه ةمهاسم لازت
 ىلع دمتعن اذهلو .هيلع نوكت نا يغيني امم ريثكب

 ةقيقد ةلأسم دهذهو .رصنعلا اذه ةيحاتنا ةدايز

 رخآ ىنعمي . ةنورملا ةديدش نوكت نا بجيو ةياغلل

 ينغي .نطولا نع عافدلل بابشلا زيهجت نا لوقا

 ٍْق عبسوا ةمهاسم تارملا ةمهاسم ةدانز ؛ةرورضلاب

 'ةدفاولا ةلامعلا نع اضوع كلذو .ةنجحاتنالا ةيلمعلا

 يننا ظحالت نا يغبني انهو .اهريغ وا ةيبنجالا
 كلذ نال :؛لماكلا لالحالا لوقا الو :ةدابزلا» لوقا

 تاعانصلا نم ريثكلا كانهف .هقيقحت بعصي رما

 جيسنلا لماعم لثم ؛ةطيسبلا ةيكالهتسالا
 عم مءاوتنو ىشامتت .ةيشازغلا لماعملاو ةطايخلاو

 لمعلا فورظ ثدح نم .ةيناسنلا ةلماعلا ىدبالا

 تالكشملا ضعن لظت نكلو ,جاتنالا ةعيبطو

 لواحن ام وهو ,ةمئاق ةيرادالا وا ةيبعامتجالا

 لمعت نا ةأرملا ىب اع' بعصمد دق الثمف .هيلع ءاضقلا

 يف لمعت نابر ارقلا نكيلف نذا ٠ البل ةيناثلا ةرتفلا يف

 تاعاس ددع ديزت ال ناو .طقف ةيحامصلا ةرتفلا
 تبس ىلا طبهت انايحاو .تاعاس ينامث نع اهلمع
 ةنلئاع ءابعاو تامازتلا دوحو ةلاح يف .تاعاس

 لخ لواحن نحن كلذ ىلا ةفاضالاب (لافطالا ةيبرتك)
 ةياعر تامزلتسم ريفوتو ةناضحلا رود لكاشم
 .لافطالا

 رفوي يكارتشالا عاطقلا ن ىلا ةراشالا ردحت انهو

 ةيلمعلا ُِق تارملا ةمهاسم ديزت ىكل تايناكمالا هذه

 امئاو .ةتحب ةيلام ةيراجت بابسال ال .ةيجاتنالا
 نذا .ىدملا ةديعب ةيعامتحاو ةيداصتقا فادهال
 ذخآت ةلماكتم ةرادا ةيلمع .هزه ةمءاوملا ةملمع
 نيب راينخالا عم .ةفلتخملا رصانعلا رايتعالا نيعب
 دودرم لضفا يطعت يكل رصانعلا دذه لضفا

 .نكمم ىداصتقا

 ذه ةثاسلا ميلطتلا ماظت صقاسم: لق نكلو ا#
 ىلع يساردلا خاظتلا زكري له رخآ ىنعمي ؟ةيلمعلا

 بتاوجلا ىلع خا *ةيلمعلا ةعيبطلا تاز ةينفلا تاساردلا
 ؟حرختلا دعب ةلامعلا ليهأت ةداعا ةيلمع متت مث ةيرظنلا

 هذه رابتعالا نيعب دئاسلا ميلعتلا ماظن ذخآي -

 ىوتسم عفرب ميلعتلا زاهج موقي ثيحب .ةيضقلا
 ,نيعم ىوتسم ىلا ةلماعلا ىدبالا نم ةنلؤالا ةداملا

 رصنعلا نم اهبلغاو :ميلعتلا زاهج نم اهملستن مث
 ةداعا ةيلمع اهل يرجتف .يلاحلا تقولا يف يئاسنلا
 هذهو .اهتاذ ةيجاتنالا ةيلمعلا ةعيبط ىلع ليهات
 ىدل ةسامحلاب قلعتت  ةقيقحلا ىف ةلآأسملا
 دذه نم ريثك نم ةعقوتم ريغ ةسامح يهو .بابشلا
 ,بايشلاب اروخف كلعجي ام وهو ؛ةباشلا رصانعلا
 تفشك اهب رمن يتلا فورظلا نا دكأتت كلعجيو
 تدا دقف .ليصالا ةنعونلا هذه رهوح تززعو

 ىدل شايجلا ينطولا روهشلا روهظ ىلا برحلا
 ةدائز ىلع ةياهنلا يف 9 سكعنا ام وهو «نيريثكلا

 .يتاسنلا رصنعلا

 لع رضتقاتس ىقنكلو ةرقك ئرخلاا ةلظبسا ةحئاا#
 الا .ةيبرعلا تارامتتسالاو صاخلا عاطقلا عيجشت
 ةيتفلا رداوكلا بحس ىلا ةيلمعلا ةّده يدؤت نا ىّتحي

 «صاخلا عاطقلا ىلا يكارتشالا عاطقلا يف اهنيوكت دعب

 نوكت دق زفاوحو ايازم نم اهل رفاوتي ام ءوض يف ةصاخ
 :يكارتشالا عاطقلا يف ةحاتم ريغ

 ةيلمع ىلع نيرظيسم انك املاطف .ال ةباجالا -
 ثيحب .ىرخالا تاعاطقلا يف ةديدجلا رامثتسالا
 دودحلاو طورشلا نمض اهطيض نم نكسمستن

 ,ةيلمعلا هذه نم رطخ كانه سيلف .اهل ةعوضوملا
 اهلك اهنكلو .رخا عاطق ىلا نيعم عاطق نم بهذتسف
 اننا ىلا ةراسالا ردجت انهو . يموقلا داصتقالا لخاد

 .يبدجالا لاملا سآرو يبرعلا لاملا سار نيب قرفن
 الو ًامامت يقارعلا لاملا سآر ةلماغم لماعي لوالاق
 اذامل نذا .هعم لماعتا الف يناثلا اما .امهنتب قرف

 همدقد ام ناو ةصاخ .ةيلمعلا هذه نم فوختآ

 .يتابيلطتم ةيطغتل يفكي .يميلعتلا مالنلا

 نين ةيبساتسا تافقالخ كانه نا دقتعا ىننكل ا#

 وا ةيجاتتالا ةيلمعلا ةعيبطي قلعتي ام قف نيعاطقلا
 ؟امهنم لك .اهيلع لبقي يتلا تاعورشملا

 روجالا نا ضرتفن اذامل نكلو . حيحص اذه .معن
 ىلا لصت يكارتشالا عاطقلا يف ةدوجوملا زفاوحلاو
 تناك اذإ اذامل ,رداوكلا باسنت ثدحب قرقلا اذه
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 ةيزجم يكارتشالا عاطقلا يف عفدت يتلا روجالا

 تامزلتسملاو زفاوحلا نع كيهان اذه :ةبسانمو
 عاطقلا يف روجالا نا كل لوقاانهو ؟ىرخأالا

 .ديزت انايحاو لب .لداعت - قارعلا يف - يكارتشالا
 يدبالا نع ثدحتا انه اناو .صاخلا عاطقلا يف اهنع

 .ةزيمملا ةيرادالا ةبخنلا نع ال ةلماعلا

 ريغ حاتفنا انيدل سيل هنا اذه يلوقب دصقا
 نع ثدحتن لب ؛حاتفنا نع ملكتن ال نحنف .طبضنم
 ةدع ىف لماكتم لماك داصنقا ةيلمع :ةمءاوم ةيلمع

 (صاخ عاطق طلتخم عاطق يكارتشا عاطق) . حئارش

 حامسلا مدعو .ةلماعلا ىدبالا ميظنن ةبلمعف اذهلو

 .ةيرورض ةلأسم لقنتلا ةيرحب اهل
 تاربّحلا ىنهذ يف ناك لاؤسلا اذه تحرط امنيح 8#

 تسكعتا دقو يبرغلا نطولا يف براجتلا ضعبل ةقباسلا
 ؟نادلبلا هذه تايداصتقا ىلغ ةيبلسلا اهراثاب

 ةينفدك ىلع فقوتت ةيلمعلا هذه جئاتن نا دقتعا

 ملعتن نحنف .اهعم نيلماعتملا ءاكذو اهعم لماعتلا

 ةبرجتلا نا دقتعاو ؛نيرخآلا سورد نم ديقتسنو
 يف براجت نم دانظحال امل ةرياغم .نآلا ىلا .ةيقارعلا

 لب .اهسقن ءاطخالا رركن ال نحنف .يبرعلا نطولا
 ام اذهو :نيرخآلا سورد نم ديفتنست !دياو امتاد

 .امئاد هيلا وعدت

 دويقيب ةموكحم ةيلمعلا هذه نا كلذ نم حمهفب ©

 ؟هنيعم طباوضو
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 ىكريمالا ىدهنلاو ةيبرعلا ةعطاقملا
 ةرازو تضرف يضاملا عونيساألا ِق

 4 اهرادقم ةمارغ ةيكريمالا ةراجتلا
 «سكينتوف» ةكرش ىلع رالود فلا

 لودلا ةعماج تارارق عم اهبواجتل .ةيعانصلا
 .ينويهصلا نايكلا ةعطاقمب ةصاخلا ةيبرغلا

 تارارقلا ةلسلس نمض رارقلا اذه يتأيو
 .ةرتف ذنم ةيكريمالا ةموكحلا اهذختت يتلا
 تاكرشلا ددع نم ليلقتلا ةلواحم ىلا ةفداهلاو
 نارارق هقبس دقف :ةعطاقملا تارارقب مزتلت يتلا
 ةمارغ ضرفب ىضقو .يضاملا رهشلا ىف امهدحا
 ىلع رالود فلا نونامثو دحاوو ةثامنامث اشردق

 ,ةينورتكلالا ةزهجالل ءرا .س .نا» ةكرش
 تاءارجألا هذش لكو .:يوفيسس» رحاتم ةلسلسو

 .يكريمالا يراجتلا نوناقلا ماكحال ًازيفنت يتات
 نايكلا ىلع يراجت رظح يا عنمب يضاقلا
 رشع ذنم رداصلا نوناقلا وهو .ينوبهصلا

 اذام لءامستن نا انل قحب انهو .ًاديرقت تاونس
 ؟نوناقلا اذه ىزغم امو ؟تاءارجالا هذه ينعت

 ةقيقح :؛سكعتو .دكؤت تارارقلا هذه نا
 نيماضم مجرتتو .نيفرطلا نيب ةيوقلا ةطبارلا
 ةموكح هتنلعا يذلا يجيتارتسالا فلاحتلا

 .ناغير سيئرلا
 ىدم تاءارجالا هذه حضوت ىرخا ةهج نم

 نايكلل ؛ةيبرعلا» ةعطاقملا ةيلمع حاجن
 قييضتو اهفادها ضعب قيقحت يف .ينويهصلا
 انميلست نم .مغرلا ىلع كلذو ؛هلوح نم قانخلا
 هننكم .اهرادح يف تارغثلا نم ديدغلا دوحوبي

 نا عمو .ةيبرعلا قاوسالا ضعي ىلا ذافنلا نم
 تاذ ريغ  نآلا ىتح  لازت ام ةيلمعلا دزه
 ىلا سايقلاب رطخلا سوقان قدت اهنكلو ؛نزو
 محل يف تحجن ةعطاقملا نا ىلع .لبقتسملا
 هجتت تناك يتلا ةصاخلا تارامثتسالا ديدحتو
 مظعم هيلا راشا ام وهو ,ينويهصلا نايكلا ىلا
 ردجت انهو .ةنياهصلا نيثحابلاو ءاربخلا
 يدوا» ينويهصلا بتاكلا هلاق ام ىلا ةراشالا
 ضرعم يفو فيراعم ةديرج يف «داسونيج
 قوسلا نا» :ايناملا عم تاقالعلا ىلع هقيلعت
 قاوسألا مَهإ نع ابزق ميصت بفونم ةيتاثلا
 لماعتلا يف ةتيرج ودغت نا دعب كلذو ءانل ةبسنلاب
 تاقالع مايق نم فوخلا نم ةليوط ةرتف دعب .انعم
 .؛ةيبرعلا ةعطاقملا تاديدهت ةيشخ ةيراجت ةيمسر

 تحجن ةعطاقملا نا حضتبي ثيدحلا اذه نم

 دعي ؟هلدعا يقع قباحت عودا يتع | يلابجلا حاتفلا دبع راوحلا ىرجا
 000 ا ا لااا 2 2 للة لة ية ة ة ةكةث د سة حس

 ركفب ًادرف وا ةلود ,يبنجالا رمثتسملا حبيصا

 ذا ةينويهصلا قوسلا عم لماعتلا لبق اريثك

 قوسلا نم ةنامرحو قوسلا هذه نيب نراقي
 دمعي نا يعيبطلا نم ناك كلذلو ؛:ةيبرعلا
 هذه ىلع فافتلالا ىلا ينويهصلا نايكلا
 ىلع لمعيو .ليسلاو قرطلا ىتشب تاءارجألا
 اعبط كيهان :ةيبرغلا ابوروا عم هتاقالع قيثوت
 ةبكريسالا ةدحتملا تايالولا عم تاقالعلا نع

 وا .يجيتارتسالا قافنالا ُِق كلز لثمن عاوس)

 قبس ام ىلا فاضيو .(ةرحلا ةراجتلا ةيقافتا
 تاحاجن تققح يتلاو  اهلذبت يتلا تالواحملا

 ةروطخلا نمكم انهو .ةيقيرفالاو ةيويسألا
 .انلاح

 نا ملعت يهف .ةدحتملا تايالولا نع اما
 نايكلا نامرح ينعي ةعطاقملا رارمتسا
 هنال ةيعيبطلا ومنلا قاوسا نم ينويهصلا
 دادتمإلا عم ةينداصتقالا هتاقالع نم مورحم

 قوسلا يا ؛ةلئخملا نيطسلفل» يىقييلحلا

 ماحلا داوملا نم هنامرح نع ًالضف اذه . ةديرعلا

 نادقف نم اديزم ينعي اذهو . اهنلا جانحي يىنلا

 ةدحتملا تائالولاف كلذلو .ةيداصتقالا صرفلا

 نابكلا ميعدت ىلا تاءارجالا هذه لكب ىعست

 زفاوحلا ميدقت قيرط نع ينويهصلا
 ع ةيكريمالا تاكرشلل تاليهستلاو

 كلذ ىلع لدلد ريخو .ةينويهصلا قوسلا لخاد

 ةعقوملا ةرحلا ةراحتلا ةبقافتاب ةدوجوملا ابارملا

 .نيدلبلا نيب
 فقوم نع اذام :نذإ حورظملا لاؤسلا

 يدحتلاو تنعتلا داجت ةبيبيرعلا راطقالا

 نا كش ال ؟دذه ةعطاقملا تارارقل نيبكريمالا

 ديزملا ذاختا بلطتت لؤواستلا اذه ىلع ةئاحالا

 وعدب امم ,ةبعامجلا ةيلمعلا فقاوملا نم

 يف ىرت :ةلماش ةيبرع ةيؤر رفاوت ىلا ةرورض
 لب :ةميرح ينويهصلا نابكلا عم تاقالع ةماقا

 يساسالا بجحاولا حبصي يئاتلاب و .نطولل ةنادح

 رطخلا اذهل يدصتلا رارسمتسا يسيئرلاو

 لد : بسحف ةنداصتقا لئاسوؤو ردع ا .هتمواقمو

 ةيامح ىلا فدهت ةلماش ةيبرع ةيجيتارنسا ريع
 يبرعلا دوجولا
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 حتنفا رتيكلا عورشملاب ىلافتحا دهشم ىف

 ءارزولا سيئرو كرابم ينسح سيئرلا
 ورتمل يميلقالا طخلا كاريش كاج يسنرفلا

 هب لخدت يذلا لوالا عورشملا وهو .ةرشاقلا قافنا

 لقنلا ايجولونكتو قافنالا رضع ةيرصملا ةمصاعلا
 .ناظتنا لوط دعب تالضاوملاو

 لمعلا اذهب لمكنست اهدحو ةرشاقلا ء رصم

 نم تناك ةرهاقلاف ؛اهنع باغ اريدك ايراضح املعم

 تالصاوملا ىلع تدمتعا يتلا ملاعلا ندم لئاوا

 ع هع ا س14
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 ةرهاقلا ورتم ل احتتفي كاريش كاج عم يرصلا سيئرلا

 عطوني
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 ورتملا اهلخدب ةيدرع ةنيدم لوا يشو
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 يا ١895 ماع ةرهاقلا لخد مارتلا ىتح .ةثيدحلا
 ةرهاقلا حبست نآلاو .كروب وبن لخدي نا لبق

 .قافنالل ورتثم اهب لمعي يتلا (85) مقر ةمصاعلا

 اهيف ذقنُي ةيقيرفاو ةيبرع ةمصاع لوا يهف كلذ عمو

 .قافنالل عورشم

 لقنلا ةمزال لح درجم سيل راطالا اذه يف ثدحلا
 سانلاب محدزملا ةرهاقلا بلق ىف تالصاوملاو
 قاحللا يف ةقيقح ةبغر ىلع ددكأت وه امناو .لكاشملاو

 لصو عم :ةمدقتملا ايجولوتكتلاو ملعلا بكري
 نويلم ١7 اهنكسي ةنيدم ةرهاقلاف .يضاملاب رضاحلا

 «ه««يو مي ©

 ةقنتحم تاوثس ليق تناكو .راوزلا ادع ةمسن

 3 سس هس 3 ظ1ظ10 :
 شم 1

 0 ا ا ا دس هو وشف دوب 01 28+ هج و وو وود 020 ع

 تالصاوملا همز لح :قافنالا ورنم
 ةسايسلاو ...عيراغلاو نفلا يف سرد

 0 وسمو سيو ميسا شم ولاشا# تاق نا لا طااة دتت ة ا دح ه وش حجو سوو وو اة

 ىشيلا نييالم -حيجصو ماجر :تارايسلاو. عاحزلاب
 تممص ىرابك قوفو عراوش يف نوكرحتي
 تناك انه نمو .فولالا تائم وا تارشع باعبتسال
 ةنيدملا لامح هوشت اهتايعادت تناكو .ةلتاق ةمزالا
 .نيدطاوملا نادجو رصاحتو اهخيرات ىلا ءيستو

 ةضيان ةنيدمل ءىطسلا توملا اذه ةهحاوم يف

 تاعورشم ذيفنت ىرج خيراتلاو سانلاو ةايحلاب
 ةيولع ىرابك ءاشناو ةئيدح قرط قشل هحومط
 نييورقلا نا ىتح .ةنيدملا ضرعو لوطي دقمت
 ءايحا» ةرهاقلا ءايحا ضعب ىلع نآلا نوقلطي
 ماحز نم تاعورشملا هذه تغففح دقو !:ىرابكلا

 ايموي ةرايس نويلم اهعراوش يف كرحتت يتلا ةرهاقلا
 .عاونالاو لاكشالا فلتخم نم

 لحلا نا دكا ىيرامعملاو يسدنهلا طبطختلا نكل
 اذه حرط دقو :قاقمالا ؤرتم وه ةنيدملل لمشالا

 ةلويبسو دراوملا صقن نااآلا اماع ٠ ليق لحلا

 .لدخاتلا ىلا دنوؤسفلا تغفد اهتقو تالصاوملا
 تزفقو فيدلاكتلا تعفتراو حاحزلا دادزا خادالا عمو

 ىلعا ىلا قافنالا ورتم ليفشتو ءاشنا ايجولونكت
 ةيسئرفف دريك تدب داق ١95107١ ماع قو .تانوتسملا

 تهتنا رورملاو لقنلا ةلكسشمل ةلماش ةسارد دادعاب

 نكمي ةيرورملا ةلكشملا لح نا اهيف ءاحو ١937 ماع

 وردمل تاهماحتا ةقالثت ءاشنا لالخ نم ققحتب نا

 :يه ىافنالا

 نيب طبري ارتم وليك 4٠ لوطب يميلقا طخ ١
 .(ةرهاقلا بونج) ةيعانصلا ناولح ةيحاض
 ةدافتسالا عم  (ةرشاقلا قرش لامش) جرملا ةيحاضو
 قوللا بابو ناولح ناد ةيديدخلا ككسلا يطحن

 نوميللا يويوكطخو سوصحلا نايم ناوعتا
 وفني امهنييطيرلا لالخ نف جرملا (سينسمر ناديم)
 ضرالا تحن

 حاتتفالا نم تاعاس ليق
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 انك يسلك ا تا ل ا ا

 نيب طبري رتم ولدك ١١,2 لوطي يرضح طخ - ؟
 ارام روركدلا قالوبو (ةرهاقلا لامش) ةميخلا اربش
 .ريرحتلا ناديمو سيسمر ناديمب

 ةساردلا نيب مك ١١ لوطب ىيرضح طخ - *
 .ةيادغاو

 لمعلا فورظو ةريخلا
 نم 7١/ لثمي ثيح مهالا وه لوالا طخنا نآلو

 زاح دقف .ةرهاقلا ةنيدمل يمويلا لقنلا مجح يلامجا
 ةكرش ىلا عورشملا دنئساو .ذيفنتلا ةيولوا ىلع
 , ١ 4 رابا/ ماع يهتنبل ١ ة ١ ماع لمعلا تآدب ةيسنرف

 بستكاو راهن ليدل لمعلا لصاوت ةرتفلا هذه لالخو

 ةريخ يف ةديدج ةريخ نويرصملا نوسدنهملاو لامعلا
 ماقرالا حضوتو .اهليغشتو قافنالا ءاشناو ميمصت
 دومعلا يه تناك .(ةيرضملا) ةيبرعلا ةلامعلا نا
 لماع 5٠٠ كراش ثيح .عورشملا ذيقنت يف يرقفلا
 .يسنرف ريبخو لماع ٠٠٠١ لباقم يف يرصم سدنهمو

 مهسفتا نييسنرفلا ءاربمخلا نا بيرغلاو
 ةصاخ تاودا اوروطو ةديدح تاربخ اويبسنتكا

 رفح مزلتسي يميلقالا طخلا نا ذا .رصم يف لمعلاب
 ككسلا يطخ نييطبريل رتم وليك (؛ ,5) لوطي قفن
 وحن ىلع ةقاش تناك ةفاسملا هذه نا الا ؛ةيديدحلا
 عاونا ءاربخلا فداص دقف .ليثم هل قبسي مل
 تارم ةدع اوفقوت امك .ةيرتلا نم ةفلتخمو ةنيابنم
 نم .ةينوعرفو ةيمالسا .ةيرثا عقاوم فاشتكال
 نم ةعومجم قشت قفنلا ةفاسم تناك ىرخا ةيحان
 ةريخالا تاعاسلا يف .ًاماحدزا .ةرهاقلا ءايحا رثكا
 .ليللا نم

 ه نم رثكال لمعلا ٌرمتسا تالكشملا هنهل امبرو
 رفحلا مت دقف :اميظع زاجنالا ناك كلذ عفو .تاونس
 ليوحت تاءارجا نم ةدقعمو ةليوط ةلسلس دعب
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 زاعلاو ءابرهكلاو يىحسصلا فرصلاو فتاهلا طوطخ

 يميلقالا ةكيشلا ورتم قفن ىف لمعلا نا امك .هدادملاو

 رواحم ءانبو رفح عم بنج ىلا ًابنج يرجي ناك
 ككسلا طوطخ ثيدحت عمو :نبتيرضحلا نبتكبشلا

 .(ةيولعلا) ةيضرالا ةيديدحلا

 ورنملا قف ةلحر
 ورتملاب سيسمر ىلا ناولخ نم ةلحرلا قرغتست

 (مك 14) جرملا ةيحاض ىلاو .ةقيقد (43) (مك 14)
 فلا (10) لقنلا ةقاط غلبتو .ةقيقد )١7( يلاوح

 ىضقا فاعضا ةثالث لداعب ام وهو .ةعاس / بكار

 اهتعس تايرع (5) نم ورتملا راطق نوكتيو
 .قئاقد (4) لك راطق قفنلا يف رميو .ًابكار (158)
 طسو لخاد تالصاوملا ةمزا لحب نأ رطتنملا نمو

 ةكرح ميظنت عم ؛(ريرحتلا - سيسمر) ةنيدملا

 نكاما ىلع ماخدرالا فيفختو ةصاخلا تارايسلا

 ةجرد نم ورتملا قفخيو .ةورذلا تاعاس يف راظتنالا
 ىف تققح يتلا ءاضوضلا ةحردو .وجلا ف ثولنلا

 ةرهاقلا ةنيدم لخاد ةيلاع تال دعم ةريخالا خاوعالا

 طسو باكرل لاقتنا تاعاسس كلذك ورتملا رفويو
 علبت ,لمع ةعابس فلا (""<) يىلاوحب ردقت ةنيدملا

 ربكا مقر وهو .ةنسلا يف هينج نويلم )١( اهتميق
 فيلاكت ةيطغتل بولطملا ىونسلا طسقلا ةميق نم

 مهاسو .ًارهش (50) يف هذيفنت متو هينج نويلم
 ضرقب كنرف نويلم (1107) ب يسنرفلا بناجلا
 تدمتعا دقف فيلاكتلا ةيقب اما .ةنس 4٠ ىلع رسيم
 .ةيلحملا دراوملا ىلع

 لمشت جربلا ىتح ناولح نم ورتملاب ةلحرلا

 نال
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 يف ةيناكسلا ةفاثكلا بسح عزوتت .ةطحم ()
 تاطحم (5) تاطحملا هذه نيد نمو .ةرشهاقلا ءابحا

 هجو سكعت ةينف فحاتم ىلا تلوحت ضرالا تحت
 ةنعارفلا ذنم قيرعلا اهخيراتو يراضخحلا رصم
 «بنيز ةديسلا» ةظحم ربتعتو .ىلاحلا تقولا ىتح
 امه دنع ضفخني نبتللا نيتطحملا :هرمغ» ةطحمو

 ةطحم لكو .ضرالا تحت طبهيلو ورتملا طخ راسم
 ميعز مسا تذخا ورتملا يف ةعقاولا تاطحملا نم
 ةيرامعم زرط ىلع لخادلا نم اهميمصت متو يرصم
 ينوعزفلا رامعملا روظت خومش يف يكحتل ةفلتخم
 .روصعلا ربع رصم يف يمالبسالا يبرعلاو

 .يمالسا عباط لمحت بدير ةدسسلا ةطحمف

 دعس ١9194 ةروث حبعز مسا لمحت ةطحم اهدعبي

 ةصق يورت تاحولب لخادلا نم ةنيزم يهو لولغز
 ناديم يف تاداسسلا رونا ةطحم مث .1919 ةروث

 زارطلا ىلع ةمنصمو تاطحملا ربكا يهو :ريرحتلا

 دبع لامج لحارلا ميعزلا ةطحم مث !يبوعرفلا
 ةروصب ةنيزم يهو (فاعغسألا عطاقت) رصانلا
 تازاحنا ىكحت ىرخا تاحولو رصانلا ديعل ةمحض

 ةطحم رصانلا دبع ةطحم يلت .14017 ويلوب ةروث

 يف كرابم ةطحم ًاريخاو يبارع دمحا ينطولا ميعزلل
 .يمالسالا يبرعلا عباطلا ذخاتو .ريرختلا ناديم
 ًامامت .نيعلا اهتطخت ال ةلالد سكعي يذلا رمالا
 ةطحم ميمصت اهيلا رشؤت يتلا ةلالدلا كلتك
 دصق له فرعن الو .ينوعرفلا زارطلا ىلع تاداسلا
 ما ةيسايسلا تالالدلا هذه ورتملا تاطحم وممصم

 نم لك تاهجون نع نيما ريبعت اهنا ديكألا نكل .ال
 تلؤحت اذكه ...كرايمو تاداسلاو رصانلا دبع
 ضمينت ةيرامعم ةينف فحت ىلا ةرهاقلا ورتم تاطحم
 نفلا ىف ًاسورد ةمداقلا لابجالا نقلتو ةايحلاب
 1 .ةسايسلاو خيراتلاو
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 رمتؤملا ارخؤم رصم تدهش
 يذلا ميلاقألا ءابدأل ثلاشلا

 ءاوس هيلا نيفقثملا راظتنا لاط

 ناك يذلاو ميلاقالا وا ةمصاعلا فق

 يضاملا (ناسين) ليربا يف ماقي نا انوقق

 رصم ءابدا تالكشمو اياضق ثحبيبل

 ءاوضا نع اذيعب نوشيعي ديكلا

 ناكو . ةفلتخملا رشنلا ذفانمو ةمصاعلا

 يف اينما ةظفاحم يف ميقا دق لوالا رمتؤم لا

 رمتؤملا ميقاو تاونس ه ذنم رضم ديعص

 ءاجو . نيماع ذتم ةيليعاسالا ٍُق يناثلا

 نم اعضاوت رثكا ماعلا اذه رقمتؤم

 ّق هتماقا نم ميرلاب نيقباسلا نيرمتؤم لا

 . ةمصاعلا بلق

 لكيه دمحا روتكدلا حاتتفالا رضح

 ناحرس ريمس روتكدلاو . ةفاقثلا ريزو

 ةماعلا ةيرصملا ةئيهاةرادا ةلحجم سيئر

 لوا ليكو نارهم نيسحو باتكلل
 دبع روتكدلا نع ذاضف ةفاقثلا ةرازو

 ةفاقثلا زاهج سيئر يوارعش يطسعملا

 روتكدلاو ءرمتؤملا دعا ىذلا ةيريهاجلا

 ىذلا ةزيخحلا ظفاحم نسح ديمحلا دبع
 5 . هتظفاحم ىف رمتؤملا فاضتسا

 ىف لكيه دمحا روتكدلا نلعا دقو
 كلوا ةرارق نع حاتفالا لفح

 ِق مهست ةديدج ةيبدا بتك ةلسلس

 ِق نيداحلا دقنلاو بدالا توص ءالعا

 ةلسلس رادصا ىلع ةقفاوملا اذكو ءرصم

 رهشلا يف نيترم (ةيبدا تاقارشا) بتك
 لاوط ةدحاو ةرم اهرودص نم الدب

 رست يِلا ةلسلسلا يهو ةيضاملا ةرتفلا

 نوميقي نمم رصم يف ددجلا ءابدالا لامعا

 سة جساس اا دج وبالا#

 ىفاقنلا عيمطنلا ضفر
 ينوياصأ نابغلا ع

 هلا ا اة 1 صسس هت دوج دا

 77 !ذيفنت تءاح دقو ميلاقألا يف

 رارقلا اذه ىفال دقو .قباسلا رتمتؤملا

 رَتْؤْلا ءاضعا نم ةريبك ةباحتسا

 يطعملا دبع روتكدلا لاق هتملك يفو

 ةفاقثلا زاهج سيئر يوارعش

 ءابدا رّمتْؤم ةركف تأدبو :ةيريهايجلا

 كلو ماع ةيابغ ُْق ميلاقالا يف رصم

 قيدصلا ريخلاب ركذت نا بجي انهو
 ناخترس ريمس روتكدلا ذاتبمآلا ْيَرعْلا
 يذلاو ةركفلا هذه بحاص ناك يذلا

 تأديب .ةرم لوال اهذيفنت ىلع فرشا

 زاهج نيب نواعتلا ساسا ىلع ةركفلا

 ءايدالا نم ةعومجو . ةيريها جلا ةفاقثلا

 (ميلاقالا يف رصم ءابدا ةيضقب نينمؤملا

 نيب طباورلا ةيمست ىلآ رثزلا فدبو
 اهتيوقت ىلع لمعلاو رصم ءابدا عيمج
 تاوتنف حتفو .رمتسملاو مئادلا راوخلاب

 فلتحم نيب ءاقتلالا لجا نم لاصتالا

 .تاهاجنالاو لايجالاو راكفالا

 زيمتملا بدالا رشن ةكرح عيجشتو

 هراشتناب ةليفكلا قرطلا ثحبو

 ةصرفلا ةحاتا ف ةمهاسملاو .هجنورتو

 و هيلع ء ءوضلا طلت كلذو هميدقتل

 تايناكمالاو لئاسولا ةفاكن ةناعتسالا

 ةقالفلا ىوقلا لك ضابهنتساو ,. ةحاتملا

 ةلماش ةيبدا ةضبن ثادحا ةيغب ةعدنملاو

 للظ ٍُق يبدالا عادبالا عاونا فلتخم ْق

 نع ربعت ةقبمع تايلجن نم هبلهشن ام

 ةحضاو اهراثا رهظت ..ةديدج ةيساسح
 اهشيعي ىتلا ةيموقلا ؛ةوحصلا كلت يف
 عم رشابم لكشب ءاقتلالاو .نطولا
 رصم ميلاقا لك ف ءايدالا لكاشم

 لولحلا داجياو اهيلع فرعتلا ةلواحمو

 ريبعتلا ةكرح عفدي امي اط ةبسانلملا
 طيشنتو ؛اهتاقلطنم ىصقا ىلا عادبالاو

 /١5/1 لوالا نيرشت

 رصم يف لقال ابدل ثلا رقؤلا
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 ا نع ةيعادبالا ةيفاقثلا يك

 ةيرودلا تاعامتحالاو تاءاقللا دقع

 ةفاك نيب عساو قاطن ىلع متت ىتلاو
 دجاوت ىلع نيعي اهب ةيبدالا تاهاجتالا
 ءاقترا يف مهاسي رمتسم يركف كاكتحا

 لوالا رمتؤملا دقع دقو ع عادبالا ةكرح

 ١9/84 رياربق ال ىلا 4 نم ةرتفلا ىف
 روتكدلا ذاتسالا ةسائرب اينملا ةظفاحمب
 ةعماج عم نواعتلابو فيض ىقوش
 . ايتملا

 ةنحل :ناحلا تس ىلا رمتؤملا
 . حرسملا ةنخل .ةصقلا ةنحل .رعشلا

 ةيدنا ةنحل .ةيبدالا تاساردلا ةنحل

 .مالعالاو رشنلا ةئحخ .سبدالا

 نيرقؤملا نم رمتؤم لك رضح
 ميلاقا ءاندا نم نيتقم يلاوح نيقباسلا

 رمؤملل تحبصاو .اهتمصاعو ريقم

 عباتتو :هداقعنال ططخت ةمئاد ةناما
 ةفاك نم ءابدا مضت .هتايصوت

 ةفاكو .ةيبدالاو ةيركفلا تاءامتنالا
 .ةيبدالا ةحاسلاب ةدوجوملا لايجالا

 ضرا ىلع ثلاثلا رمتؤملا دقعني مويلاو
 (لوليا) ه5 ىلا ” نم ةرتفلا يف مارهالا

 .دايع يركش روتكدلا ةسائرب ربمتبس
 ينطولا موهفملا) ناوعب اثحب يقليسو
 , ( ةفاقثلل

 ناحل سفن يه رقمؤملا ناجلو
 ةنح ميسقت عم «نيقباسلا نيرمتؤملا
 .نيتنحل ىلا مالعالاو رشنلا

 تضم ىتلا ةريخالا ةرتفلا لالخو
 ةنامالا تقفو ثلاثلاو ىناثلا رمتوملا نيب
 يف رصم ءابدا رمتؤمل ةمئادلا ةماعلا
 ةينعملا تاهجلا عم لوصولا ف ميلاقالا

 لآ هنو تاب وعلا رعب قيقا ىلا

 نم ديزم ىلا ةجاح يف رخآلا اهضعب

 ككل ىيئلعاو رسل
 تقنفح يتلا تازاجنالا مها لعلو

 : يه رمتؤملل ةقباسلاةرودلا بقع

 رادنضان تاتكلل ةماعلا ةيكيشا ردا

 يبدالا عادبالا رشنل ةيرهش ةلسلس

 3 يهو ميلاقالا ٍِق زديمعملا

 فارشالا ىلوتي ىتلا (ةيبدا تاقارشا)

 ةنامالا ءاضعا نم ناليمز اهريرحت ىلع
 يصامخلا لاعلا دبع امج رمتؤملل ةماعلا

 . وحلا دمحاو

 باتكلل ةماعلا ةئيفا ةباجتسا

 ٍق حرسملا ةلحم ماظتناب ةصاخلا ةيصوتلل

 ةفصب ةلحملا ردصت ثيح .رودصلا

 ابنم 200 رهشا ةعست ذنم ةيلصف

 .نآلا ىتح دادعا ةثالث

 نم باتكلل ةماعلا ةئيهلا ىعست

  ةيبرع صصق) اهلسالس لالخ

 - يبرعلا حرسملا ةيبرع تاياور
 رشن ىلا (ةيبدالاو هيدقنلا تاساردلا

 ىلع زيكرتلا عم رصم يف ديجلا بدألا
 امك ةرهاقلا جراخ نم مداقلا بداالا

 ىلا ةمجرتلاب حضاولا مامتهالا رهظ
 يناثلا باتك 0 يلسلس ف ةيب رعلا

 . نيشانلل يملاغلا بدذالا عئاورو

 ناتللا ناتيبدالا ناتلحملا تحبصا

 عادبا) باتكلل ةماعلا ةئيطا امههردصت

 ُُق رصم ءابدال اديج اذفنم (ةرهاقلاو

 ءىراقلا ىلع هنن نولطي ميلاقأالا

 . ةرمتسم ةفصب يرصملا

 ةنامالاب ةعباتملا ةنحل تظحالو

 اظوحلم ًامارتها كانه نا رمتّوملل ةماعلا

 يف رشتني أدب دق ةيرصملا ةيبدالا ةكرحلاب

 (ةفاحصلا) ةءورقملا مالعالا لئاسو

 مامتهالا ديزي ثيح ةيئرملاو ةعومسملاو
 موي دعب اموي ميلاقالا ف رصم ءابداب

 مهتاودنو مهعاءاقل عباتتو مضامعا رشنتف

 .اعابت يرصملا روهمجلل اهمدقتو
 ىلع ةيعاو ةيفاقث رداوك دوجول 3

 فحصلاب ةيبذالا تاحفصلا س

 ىلع ةضراعمو ةيفوكح)» كيب
 ةعاذالا تاطخم ىف كلذكو (ءاوسلا
 ادح يذلا رمالا ,نويزفيلتلا تاوئقو
 نف نيملع ميركت ىلا ثلاشلا رمتؤملاب
 ريبك رود اهط لاز امو ناك ماليا لاجر
 1 ةيفاقثلا ةكرحلا 3 يف ماهو

 ىده ةيعاذالا 527 ريف ميلاقا

 دمحم يقاحصلا بتاكلاو - يميجعلا

 دادعا ءارشب ةيريهامجلا ةفاقثلا موقت
 ءلاقالا 5 رصم ءايدا تتك 9- ةيسائم

 ف ةرشلا ةفلتخملا اهتابتكم اب دمتل
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 .رصم يف ةفاقثلا تويبو روصق
 تارود ةيرها لا ةفاقثلا دقعتو

 يف ةينفلأو ةبيدالا بهاوسلل' ةيفيقت
 ةبخن اهب رضاحي ةفاقثلا روصق مظعم
 بدالا ىف نيصصختملا ةذتاسالا نم

 ١ . نفلاو ةراضحلاو ةغللاو

 اذكو «ةديدحلا ةفاقثلا» ةلج لصاوت

 ةيلصف ةفصب رودصلا ؛:ةصقلا» ةلجم

 رشنب مامتهالاو (روهش ةئالث لك)
 1 ِق رصم ءايدال زيمتملا عادبالا

 رعشلا ةلحي 2 ريرخم ةسائر رييغت نا ايك

 ليغس يحتن رعاستلا ىلا اهدانساو

 يف ةلجملا ريوطت ىلا اريثك عقديس ارخؤم

 .هاجنالا سفن

 تاعامجلا نيب نواعتلا رارمتسا

 تارمتؤملا لالخ نم ميلاقالا 0 ةبسدالا

 تايسمالاو ةيندالا تاناجرههملاو

 ةفاقثلا تايريدم نم عيجشتب ةيرعشلا

 _ضعب ىظفاحتو ةيميلقالا تاعماجلاو

 بتاكلا نع جارفالاو .ميلاقالا
 دنم يوادهملا ليعامسا يرصملا

 . .روهش
 يتلا تازاحنالا يه هذه تناك ناو

 ضعب كانه تيملاَو اف .تقفحخن

 اهقيقح نم نكمتن ١ يىقلا تايصوتلا

 . ةمداقلا ةرتفلا يف كلذ ثدحيب نا لمأنو

 : ىه تايضوتلا ةهذهو

 ىلا ةيريهامجلا ةفاقثلا زاهج ليوحت
 , لقتسم نايك تاذ ةماع ةئيه

 تايعمجلا راهشا حبصي نا -
 . ةفاقثلا ةرازو صاصتخا نم ةيفاقثلا

 ةلودلا ' زئاوج ىدحا صيصخع

 ليثمتو ةيرصملا ةيماعلا رعشل ةيعيحشتلا
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 سلحملاب رعشلا ةنح يف ةيماعلا ءارعش
 . ةفاقثلل ىلعالا

 يتلا ؛ةصقلا» ةلجم نم لك ليوحت -
 ةلمجمو ةرهاقلاب ةضقلا ىدان نع ردصت

 ةعاذالا داحتا نع ردصت ىتلا «رعشلا»
 /ةديدحلا ةفاقثلا» ةلحيو نويزفيلتلاو
 داورل هب زكرملا ةيعمجلا| اهردصت ىتلا

 . ةيرهش ةلحم ىلا ةفاقثلا تويبو روصق
 نيفقثملا نيب ةقالعلا ميظنت ةرورض

 لالخ نم يناقثلا لمعلا تاراداو

 ةفاقثلا تويبو روصقب بدالا ىداون

 . ةيرضملا
 ثحبلا ديق تايصوتشلا هده ىتبتو

 ثلاثلا رمتؤملا ناجلب لمعلا تاسلج يف
 ,. لك ءاضعأألا اهلالخ شقاني يتلا

 يف رمتؤملا اهلفكي ةمات ةيرحب مهاياضق

 ىلا لوصولا يف الما هداقعتا تارود لك

 , ةيفاقثلا ةكرحلل مدقتلا نم ديزم

 نايبص هلا

 ضخمت ىتلا تايصوتلا يه هذهو

 : مايعلا اذنه نقوم اينع
 ريبعتلاو ركفلا ةيرح ةلافك :آآلوا

 فاللتخابو اهميلاقا ةفاكب رصم ءايدال

 ,ةيركفلاو ةيبدالا اهتاهاجتاو اهايجا
 ىلع ةباقرلا نيناوق يف رظنلا ةداعاو

 عفرو .ةينملا تافنضملاو تاعوبطملا

 تاعوبطم نغ ريذاخملاو دوبيقلا ةفاك
 ريغو ةيرودلا تاعوبطملاو رتساملا
 . ةيروذلا

 عيبطتلا لاكشا ةفاك ضفر :ًاينا
 نم لك ةعطاقمو ؛ ليئارسأ) عم يفاقثلا

 يف لاكشالا نم لكش يأب اهعم نواعتي
 . يتاقثلا لاحملا

 ةيعبت لقنب عارسالا ةرورض : اغلا

 نم ةيئفلاو ري ةيبدالا تايعمجلا

 ةرازو ىلا ةيعاتجالا نوؤشلا ةرازو
 .. ةفاقثلا

 هتايصوت ىلع رمتؤملا دكؤي :اعبار
 ةفاقثلا زاهج ليوحت ةرورضب ةقباسلا
 . ةلقتسم ةئيه ىلا ةيريهامجلا

 نم مهفقوم يف ةينفلا تاباقنلا ءاضعا

 ىلا عوجرلا نود مهتاباقن نوناق ليدعت

 مس ةصاخللا ةيمومعلا تايعمخجلا

 يناتف ةيوضع عوضوم ةساردب يصويو
 يجرخو ةيريهاجلا ةفاقثلاب حرسملا

 .ةيردنكسالا ةعماج ىف 0 مسش

 رصم ءابدأل لحس دادعأ < اداب

 تامولعملا ةفاك لمشي ميلاقألا يف

 مهعادباو مهتايحب ةصاخلا تانايبلاو

 تاقلحو تاودنلا قيئوتب مامتهالاو

 يف ةيحرسملا ضورعلاب ةصاخلا ثحبلا
 , ةيريهامجلا ةفاقثلا

 ةصقلاو رعشلا تالجم معد :اعباس
 ثيححب ايلام ةديدحلا ةفاقثلاو حرسم لاو

 لسالسلا اذكو ًايرهش اهرودص نكمي
 نكمتت ىتح ةفاقثلا تايريدمب ةيبدالا

 . مطظتتم لكشب رودصلا نم
 نواعتلل ةمئالم ةغيص داجنا : انماث

 ةيريهامحلا ةفاقثلا يف حرسملا نيب :

 يعماجلاو ىسردملاو يلإملا حرسم او
 تاريخا لدابتل. اهريغو ايلا زكارمو

 ضورعلل ةديدج ذفانم قلخو اهنيب |ميف
 رتل كاف طم قنا 7 عم ةيحرسملا

 عادبالاب ماتتهالاو ةيريهامجلا ةفاقثلاب
 ةفاقثلا حرسم يف ةدئار ةكرحك يعامجلا
 . ةيريها لا

 رابتعالا نيعب رمتؤملا رظني :ًاعسات
 ةزهجا هتلوا يذلا حضاولا ماهتهالا ىلا

 0 00 رعد لاصتالا
 اسلا ةرتفلا لالخ ميلاف اقألا 1 رم

 هت نا تاعاذاو تالحمو فحص نم نم ةيلحلل مالعالا لئاسوب بيبو
 يف رصم ءابدا عادبال ةبسانم تاحاسم
 يف ةينفلاو ةيبدالا ةايحلا ءارثال ميلاقالا
 رع عيلاقا لك

 نيب محالعلا ةرورص : ارشاع

 ةيبدالا ةايحلاو ةيفيلقالا تاعماجلا
 ًاضوبغ تاظفاحملا ةفاك ىف ةيفاقثلاو
 رصم ءابدال ةيعادبالاو ةيدقنلا ةكرحلاب
 ةيرود تاناجرهم مي ميلاقالا يف
 طاشنلا نم اهريغو ةصقلاو رعشلل
 5 يبدالا

 تارودلا ريوطت :اربشتع يداح

 ايلاح ةمئاقلا ةصصختملا ةيساردلا
 ةفاك لمشت ىتح ةيريهامجلا ةفاقثلاب
 نيلماعتملا ةدعاق عيسونو ةفاقثلا عورف

 ةرازو لبق نم ايبداو ايلام اهمعدو اهعم
 . ةفاقثلا

 ةرورض ىلع ديكأتلا :رشع ينا
 ةيفاقثلا عقاوملاب بدالا يداون ايكشت
 ًاليكشت ةيريهاجلا ةفاقثلل ةعباشلا
 ءابدالا ليثّت نمضي ايطارج برم

 4 مهايجاو مهتاهاجت ا فلتخمب

 ةيبعش ةلسلس رادصا :رشع ثلاث
 ةيبدالا ةكرحملا ةبا متبع دقنلا يف
 ةلسلس اذكو ميلاقالا ُِق رضم ءابدال

 ةزاجملا ةيحرسملا صوصنللا 0

 ةفاقثلا حرسم يف ةءارقلا ةنحل نم
 . ةي ريهام جلا

 ةفاقثلاب ةيزكرملا ةيبدالا تاقباسملا زئاوج ماظن ليدعت :رشع عبار
 لوخدب حمسي ال ثيحب ةيريهامجلا
 اهزئاوجب زوفلا هل قبس نمل ةقياسملا
 1 تارم ثالث

 ةيصوتلا ديدجن :رشع سماخ
 ويحل زرئاوج ىدحا نيكيمضإلا

 ليثمتو ةيرصملا ةيماعلا رعشل ةيعيحشتلا
 سلجمملاب رعشلا ةئحلا يف ةيماعلا ءارعش
 . ةيموقلا سلاجملاو ةفاقثلل ىلعالا

 دمح| روتكدلا ىلا رمتؤملا هجوتيو اذه

 ركشلا صلاخب ةفاقثلا ريزو لكيه
 امهردصا نيدللا نيرارقلا ىلع ريدقتلاو
 ردصت ناب رمتؤملل ةيحاتتفالا ةسلجلا يف
 فصن ةيرضم ةيبذا تاقارشا ةلسلس
 ةلسلس اهراوج ىلا نوكت ناو ؛ةيرهش
 ءالعا:يف مهستو. ءاهرزاوت ىرسخا
 .رضم ٍق نيداحلا دقئلاو بدالا توص

 64 ب اة417 لوألا نيرشتاة - ؟+ ىدغلا  ةيبرغلا ةعرلطلا



 قيوم عد وسم جوروججمب»# ل وح مو جيجابموو تطل

 ديظشلا نايانك

 دسم ميرق
 دق دوبع مساق مي 5 بتاكلا ناك

 ضايح نع 0 هداهشتسا لبق عفد

 برحلا نع هبتك ام تادوسمب قارعلا

 يكل دادغبب ةيفاقثلا نوؤشلا ةرئاد ىلا
 تاياكح» ناوتع لمح باتك ِق ردصت

 , «رانلا طخ نم

 لحتكت نا نود نآلا ردضص باتكلا

 فلؤملا دهشتسا دقف .هتيؤرب هفلؤم انيع

 ابنع بتك ىتلا اهتاذ راملا طوطخ قف

 نم ةياكح 7 ساتكلا عمجو هتاياكح

 ليصافت تدصر يتلا تاياكحلا هذه

 يف نيلتاقملا تاسلجب يناسنالا سحلا
 1 تاياكح» نأ ابهنمو مهقدانخ

 اهيورت تاياكح ضحم نكت مل باتكلا
 عمتجي نيح ءاسملا تاسلج يف نسلالا

 حورلا تاياكح يب لب بةلبحالا

 7 ف راحش لاك تنفقو يتلا ةيلضلا

 . (بيهرو فصاع توم

 ىلا هتازاجا مايا يف يتأي ديهشلا ناك
 .ةيقارعلا تالاجملاو فحصلا بتاكم

 هتاياكح مدقي يكل .ةيركسعلا هتزعبب
 هوؤده ناكو .اعابت رشنت تناك ىلا

 يف هتكرح نع ريثكلا يوري داتعملا

 يتلا اياظشلا رياطتو رانلا طوطحخ

 همد ىورف ءاهتم ةدحاو ارخؤم هتباصا
 ةذديدج ةياكح هتاياكحل فاضو ضرالا

 ةياكحو داهشتسالاو ةلوطبلا ةياكح يه

 .اعيمح ائم مركألا

 نود 20 50 بمم# ا 0 يدع 0 ورمح# 7 0 نس دج

 مق نم افرفذ مل ةيحرسم
 راغاف نانا

 يتلا «ةنابحلا تيرافع) ةيحرسم

 نامعن لحارلا يرصملا يحربملا اهبتك
 ناودعلا ءانثا ١9455 ةئس روشاع

 يف كاذنا اهميدقت متو رصم ىلع يئثالثلا

 :يفلالا .ليبن جارخا نم يناجي ضرع
 ناو ةصاخ .ءارخؤم ابنع

 يف هتايح يف اهردصي مل لحارلا ف
 . باتك

 م ابهتردصا ةيحرسملا هذه

 صاخ ددع يف ةيرهشلا لوصف تاراتخم

 ىلا اعئاض اهضن ناكو 47 مقرلا لمحي

 نيفالف نم رثكا دعب هيلع روثعلا عتاذا
 . هتياتك ىلع ةنس

 دحاو لصفب ةيحرسملا روصت
 ةلسابلا ةيبعشلا ةمواقملا نع نيدهشم
 رصم ىلع ناودعلا دض ديعس روب يف

 ينطولا سرحلا دارفا نم ددع عامتجاو

 ماقتنالل ةل ةطخ 1 رب ىدحا | ٍٍق

 او محو حتا تاب دما »7# بو 1 مج وج جت

 ةماعلا لل ١
 يسيل يضم

 يسيقلا دمحم ىنيطسلفلا رعاشلا
 تاساردلل ةيبرعلا ةسسؤملا هل تردصا

 هلامعا مضي ادلجم توريبب رشنلاو
 ةنس نيرشعلا لالخ اهبتك يتلا ةيرعشلا
 1١954-1984. نم ةريخالا

 ةبار : يه تاعومجي ةهذع دلحملا ِق

 . ةايحلاو توملا ةيشامح ٠ حييرلا يف

 راهزال ءانإ ءافيحب قيلي ا

 تاالاعتشا ءاهمايال رثتعز . . . راس

 توم نم مزلي مك .هماياو هللا دب

 تاعومجملا يه و .ققالا يف لزانمو
 توريب نيب. ام 2 اهردصا يتلا

 : 0 7) 2 قاس د يسال دي سص#

 ناونع وش (ىوغللا دقنلا ةرئاد ق١

 فسوي ىقارعلا دقانلل ديدحلا باتكلا
 ةرئاد نع ردصي يذلا بايذ رمن
 هياتك دعب .ذادغبي ةيفاقثلا نوؤشلا
 ِق ةفاضالا فورحر قباسلا ىوغللا

 .(«ةيبرعلا تيلابمألا

 ديدجلا هفلؤم يف بتاكلا عمج
 بتكلا نم ددع ف ثحب تاالاقم

 ِق ثحبت ىرخاو .ةديدخا 0

 عم .ةينارقلا ةغالبلل ةيوغللا حم

 3 .ءابدالا تيلاسا ىلع وم

 ةيمهالا ىلع هذه هتاسارد ىف دقانلا

 ةمالس نيب ةمزال اهاري ىلا ىوصقلا
 .تبولسالا لامحو ةغللا

 و وس »وجت م ومصسوصو وتمص 355م5 رف

 ...ةراط لمح ىلغ ؛اليتسألا
 ةيريازه ابار

 وب ديشر يرئازجحلا بتاكلا ةياور
 دعت.بتكي نل هنا نلعا ىذلا ةردج
 لمحت ىتلاو ةيبرعلا ةغللاب الا نآلا
 ارخؤم تردص «قاقزلا ةكرعم» ناونع
 مجرتملا ريغ نا دعي اه ةيسنرف ةمجرت
 ء_لاشسألا ىلا اهناونغ ىلكلصوم ناوطنا

 .«(قراظ لبج ىلع

 9١ه ماع ىلا دوعت ةياورلا ثادحا

 ىسنرفلا لالتحالا تاوق تبكترا ثيح

 دحا ناك ةئيطئسق ةنيدم يف ةرزجم
 اذه دوعي ىكل .اهيلع ادهاش لافطالا
 اميف ثادحألا ةيوار وه يذلا لفطلا
 ثادحا يف ًاثحاب ندالا تك للا دعت



 ماع نم با 9 نسلدنالا حتف

 هذه هيف تثالح يذلا تفولا يف ١

 .١ؤهوانآ © موب يف ةرزجملا

 يرطب يف اجا
 ثالث تردص لالشا تاياور نع

 دمحمل دحاو باتك يف ةريسصف صصق

 سن سقت عيبا 0 تق ليدنق ىسنملا

 . ( هي رشب

 ةعومجملا لم يتلا ىل والا ةضفغلا

 جيلخلا يف ةايحلا لوح زودت اهتاونع

 ملا غل مقاو ةأ رحب جلاعتو ىبرعلا

 9 كوح نويل يالا اما . كانه

 وتو ينويهصلا نايكلاو رصم نيب
 دمع #4 هكاثلا ةسققلا اما ءةتلامتتا

 ا 5 و

 برغملا نم يحرس
 قحلا دبس ىبرغملا لثمملاو تيامكلا

 ةيح رسم يىب رغم ا حرسملل مدق يلاورزلا

 نم يه ؛قيرطلا زاكع» ناونع لمحت
 هل قيشب اكقزو دحاولا لثمملا ميدلت طغت

 ابهنم صوصتن ةدع لب نه مدق نأ

 هب رئانجدو ١53 «شطملا ةلحر)

 امهريعو 8 ؛سارعالا

 مدقي صاخلا ضرعلا لسيلد 5

 حرسملل هب ةصاخ ةيؤر يلاورزلا
 ةديدجلا هتيحرسم نبع ةركفب اهمتحي
 ةيثب ديدحتل ةلواحم اساسا اهاري ىلا

 حرسم لالخ نم .يسحرسملا صنلا
 .ةيئادالا هتاريبعتةفاحب دحاولا لثمملا

 ةيئرم تاحولو تالاحكو صنك ىهف
 تاوصالا ةلخادتملا ةمغنلا سرح لا
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 ريخآلا : ةريعلا ىقبتل تاعاقيالاو

 بسم و ني

 ل 1

 ةرهافلا يف
 لبصي ًاماع رشع ةعبس ذنم ةرم لوال

 ةرايز يف ىتيفوس يبدا دفو ةرهاقلا ىلا

 5 نيبتاك نم نوكتي
 تايفوسلا ءابدالا رهشا نم وهو ايلوح

 ةياور اهنم .ةيخيرات تاياور ةدع هلو
 مالسالا لبق ةيبرعلا ةريزحلا نع
 ةيبرعلا ادع تاغل ةدع ىلا تمجرت

 يه تمجرت نوتانخا نع ىرخا ةياورو
 .ةيب رعلا اذع تاغل ةدع ىلا ىرخالا
 .فوكافري روجنا وهف ناثلا بتاكلا اما

 باتكلا داحتا يف يىبرعلا بدالا راشتسم

 لايعالا نم اددع مجرنو يتايفوسلا

 . ةيسورلا ىلا ةيبرعلا
 ةرهاقلل هترايز لالخ دفولا ىقتلا

 |مه ميقاو .نييرصملا ءابدالا نم ددعب
 نيدلا دعس هاعر صاخ لابقتسا لفح
 ُِق باتكلا داحمنا سيئر بئان هبهو

 قايفوسلا باتكلا داحتا هجو دقو .رصم

 ةرايزل رصم ءابدا نم نيشثا ىلا ةوعد

 0 طابش هانم

 تل 1 فوك ل -- 00

 يببرف يطيل زف
 يسبب راب يف

 اعد سيرابب ىرصملا يفاقثلا زكرملا

 ةعومجم نمو .ديدحلا يناقثلا هجمانرب يف

 نييليكشت نيضرعم ىلا ةددعتملا هتاطاشن

 , نييرصم نينانفل |مهميقي

 جرو نامل لوالا ضريعمملا

 نيرشت 7١ ىلا / نم ةرتفلل يروجهبلا
 نيثح مدا نائفلل يناثلاو .ربوتكا .لوا

 ةياغلو ربمفون , يناث نيرشت 4 نم ةرتف
 . لبقملا ريمسيد .لوا نوناك 3

 ةعومج .ةدح ىلع لك ناناتفلا مدقيسو

 م يتلا ةديدحجلا ةيليكشتلا لاعالا نم

 ,. لبق نم اهضرع قبسي
 نيد ا تك و لا 0 ومع

 . يناطبفلا لاوح

 دحابلاو ةياسعلا يف ةلاسر
 لمحت ةديدجلا يناظيغلا لامح ةياور

 ؛دجولاو ةبابصلا يف ةلاسر» ناونع
 «لذلملا تاياورإ تار ونقتن 6 تردض

 دنصو. لاا اكييد اديبصو فينا
 ىئاورلا جاتنلا ع فو رعملا يناطيغلا

 ىلا اهئراق دوعت ةياورلا هذه

 ثيح ةميدقلا ةيبرعلا بيلاسالا
 52 دافا دقو .ةغالبلاو هلازجلا

 ةيفوصلا ةياتكلا طمن نم اريشك

 0 تاياود يف دنع توربو

 ني بيس

 ةرهنلا ةدماج يف ةهكحلا اذ
 ةمحرتلاو فيلأتلا ةكرخ زيزعتل ًايعس

 يب رعلاو يقتارعلا جاستنلل ةعايبطللاو

 يباع كالا نانا راك معلا ةعماج

 ةمحرتلاو رشنلل ةمكحلا رادإل

 .«عيزوتلاو

 ىلوالا اهلمع ةطخ ّق رادلا لدمتعت

 سبي ردتلا تائيه ءاضعا تاريخ ىلع

 تايرودلاو تتحلا ةمح رت ىلا ةفاضا

 نف ةيخلا تاغللاب ةرداصلا ةيملعلا
 عبط كلذكو سكعلابو ةيب رعلا ةغللا
 ةصاخلا ىرخالا تارشنلاو بتكلا

 تاعماجلا نم اهاوس وا ةرصبلا ةعماجمب

 . ةيلاعلاو ةيبرعلا
 ا ججما#او

 قريتاكب راك رقم
 يلغلا يبان ليه يف

 يم نائف فرش ىلع

 0 ٍلعلا يبجات يسارا ينيطسلفلا

 06-220 د "ةمصانغلا ف ةينف

 خو ةعست هيف كراش الماش ًاضرعم

 ةحول ةئاتتس نم رثكا ضرعملا مض
 اخرو ناحخخو راص لثم داورلا لامعا لثمت
 هج 7 يدا ل ع 0 0 1 ا ا ا ل 1 و 9 يماسر نم ةثيدحلا كاوجالا ىتحو
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 د و
 ا

 4 هم وون و

 ناونع لمحي قالعلا رفعج يلع يقارعلا رعاشلا نيواود رسخا
 رشع هيفو .دادغبب ةيفاقثلا نوؤشلا راد نع ردصي .«ىضاملا ةهكاف»
 يتلا :(ديهش» ىلا ةادهملا «دامرو رمح نم هجوو» ةديصق اهنم لئاصق

 . ءارقلل انه اهمدقن
 ءىش ال : يه ةيرعش تاعومجم ثالث رعاشلا ردصأ ١ لبق نم

 رجش )١91/8(« ءاملا رويظل نطو :(1917) ءىج دحا ال ثدحي
 اعلا تاذ لمح ( ىضاملا ةهكاف) ديدحلا هناويدو )١91/9(. ةلئاعلا
 زيمت ةمس هصئاصخ تحبصا يذلاو ءرعاشلا هب فغش يذلا

 . ءارعشلا نم هاوس نع قالعلا
 واوا فيو امساوووورساج وسما وا

ٍ 
 هرلعلا مويغلا ءوض ىلع درولاب حورلا لمر رمي
 هاذ هركاذلا ءامو

 ىداذلا دسحلا فلي لاو ىذشلاب

 نيح نم أوس :
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 أ

 نيمحملا اياعر

 نيعولولا !ماتب
 ءاهبلا اذه هل

 تاقايسملا ىذه 'انإ ١

 ملل
 ىللا

 اليخاذ
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 بؤر

 , هرطاحلا ليصاو اطيل | ليبسلا» سوناق رو رودص يا

 هكمنا نعل

 لايئاد فورعملا برعتسملا

 يلاعلا دهعملا ُْق ذاتسالا غير

 دهعمو نوبروسلاو نيملعملل
 اسوماق ردصضا . ةيسايسلا 8

 مكلا هسوماق نع ارغصم الطن

 هفدهو .سورال راد هنرسشن ٠ «ليبسلاا

 نيت رسمج ةماقإ ب.لايثا» كوي ايلخم د
 اذهو .ةيسنرفلاو ةيبرعلا نيتغللا
  ةيب رعلا هتروص يف .:طيسولا ليبسلا)

 سرادملا ةبلط ىلا ههجوي ؛ةيسنرفملا
 لك ىلا ماع هجوبو .تاعماجلاو
 ةيبرعلا ةغللا ةمجرتب نيلغتشملا

 6 الوادت رثكالا ةغللا ىهو . ىطسولا

 . ةثيدحلا ةباتكلا

 نم ًاددع فذخ كلذ ىلع ءاثبو
 ىلع ريثهدعلا ىضف ىقلا تادرفملا

 كندذقو . نمر ذنم اهلاعتسا

 نيدايملا ىف ةمدختسملا تاحلطصملا

 دعبتسي مل هنأ ر مغ .ةقيفدلا ةصصختملا

 َِق درت لق ييلا تارايغلاو ظافلالا

 - لوقلا لبصاوي |ملثم عيفرلا بولسالا

 _ضعب يف أطخ أطخ غةامسملا تاملكلا الو

 راشتنا تاذ اهنال :ةيماعلا» ب: .نايحالا

 ) ..ةأوسلا اخ توقملاو قرا قدح
 درجم ىلع ؛طيسولا .ليبسلا» يف رصتقي
 دارا لب ؛«ليبسلا» تابيوتحم فيفخن

 ةدايزو . تاجايتحالا نم رخا عون دس

 ةددحتملا ىاعملاو ةديفملا تاحاضيالا

 انتقو يف عيرسلا ةغللا روطتل ةباجتسا
 يف ديدحلا نومضملا اذه زيكرت مث ءاذه

 6 فورعم هنا دا .تادرفملل ماعلا

 برعلا نييوغللا روصع ذنم ةيبرعلا
 يلاجم يف ةريبك ةيلاعف وذ هنا امك .رابكلا
 بيترتلا وه هساسا نال ميلعتلاو مدعلا
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 نانفأ ولقي

 وممار ىأترا ام سكع
 مان
 امنه تقتشا ا يتلا قوما علا
 ١ ام لذب .«لاحي لك ىلعو . تادرفملا

 كلذ ناك اهلك .ءىراقلا ةدافال هعسو

 نا اهنأش نم يتلا تانايبلاب ايرورض
 . ةبسانملا ةملكلا رايتخا ىلع هنيعت

 .كذلا لوصا لإ ةملكلا لوصا نم
 ,ةققدملا ةينقتلا هذه نم ًاقالطناو

 حورب - انل لاق |ملثم  لايناد ضوحب
 ركفلا ةرماغم .لوؤسملا ثحابلا

 يزوحلا نبا باتكل مدقيف .ةمجرتلاو
 باتكلا مجرتي مث ءرطاخلا ديصا|

 رسجلا ميقيل .دايدنس راد نع رداصلا

 نينو ةيسنرفلاو ةيبرعلا نيدغللا نيب
 . هسفنب ىسنرفلاو يبرعلا ني ركفلا

| 
١16116 

 اا ل
0 

 نا |

 نم وس ل

1180111038 

 نولك 001124 ||

 ا ءانرز / تأ

 قرشلا نيب ةقالعلا ةيكيناكيم رسكيل

 يه ةقالعلا هذه نإ تليلو «برغلاو

 ءءىش لك لبقو الوا لمعو ةسرامت

 . يراضح حاتفنا كلذ دعبو

 نبا جرفلا وبا ىلع نبا نمحرلا دبع
 نرقلا ةيادب يف .دادغب ىف دلو يزوجلا

 ىراجت ةلئاع نم. ٍءيرجشا سداسلا

 0 ءاميتي هنوك نم ببسبيو

 لضفلا وبا وه يلبنح ملعم ىلا هتمعو
 ىركفلا هنيوكت ىف رثا يذلا رصان نب

 مولع ىتش وحن هعفدو ٠ انة ريت

 0 عسبات دقف لاقي (لثمو ١ ةرصقع

 ءاملعم نينامثو عبس ميلعت يزودملا
 ىلع ةريبك ةبيه هل تناك اظعاو هتفصبو

 ىدحا ةفيلخلا هيف ىأر دقو .ريهامجلا
 قو .ةيسكذوثرالا ىلا ةدوعلا تاودا

 لالقتسالا معدت ةليسو ةيلبنحلا
 هجو يف ةيسابعلا ةفالخلل ىسايسلا
 يزوجلا نيا بلصت نكلو .ةقجالسلا
 .رصانلا ةفيلخلا دهع ىف .دب ىدوا دق

 :ةيرجحه ه٠9 ةنس هتوظح لاوز ىلا
 «طساو» ىف ةيردحلا ةماقالا هل تناكف

 .تاوئس #0 ةدم ةلماكلا ةلزعلاو

 ةنس توميو' ؛ءدادغب ىلا دوعي نا لبق

 . ةيرحش 17

 ةكحلا ؤولب
 نبا ةيصخش -ش يف لايناد ىريو

 ةجاح» ىهو الا .ةيساسا ةمس ىزوجلا

 نيرخآلاب لوصولاو (ةفكجملا غولب

 هذه نإف .ةيذرفلا ةيحانلا نم .اهيلا

 َنزاوعنلاب ةةظورفم ةمقكشلا
 . لجرلل يجولويزيفلا  يجولوكيسبلا
 ةعيبطلا ةفرعمل لوضف هيدل ءاذه .وهو
 روصلا كلذ ىلع دهشتو .ماع لكشب

 غير كايتاد

 ه5 ١+ ددعلا  ةيبرعلا ةعيلطلا

 ىلا ىرختالا تازاحملاو ةديدعلا

 ىلع .هلفش امو .ابنماهدمتسي
 ىلا هعفد يذلا ةيذغتلا رما . صوصخل. |

 نمو .بطلا يف ثوحبلا ضعب ةباتك
 هذه تلثئامت دقف .ةيبهذملا ةيحانلا

 نا اهيلع ناك يتلا ةيلبتحلاب ةمكحلا

 ىاقثلاو يعامتجالا ئقايبلا ق ع: نمضت

 ام نزاوت ظفح .يزوحجلا نبا رصعل
 ديدعلا سكع ىلع .ةديقعلاو ملعلا نيب

 ءايقتالاو نيكسنتملاو نييفوصلا نم
 لهاو .ةيحان نم نيئارملا وا نيحلاصلا
 ةيححات نم توهاللا وأ ءاضقلاو نيدلشللا

 ناك اببرو .ايهنيب لصفلل نيِلاّيملا ىرخا
 نسحا ةانحملا ريع .بهذملا اذه

 املثم .لوغملا تاديدبت نم ٍماح

 .لايناد لصاوي

 ؟ طاخلا ديبص وهام

 اباتك سيل ءيش لك لبقو الوا وه
 ىلا ةماع ةفصب هجحوتي هنا عم ايميلعت

 ةبغرلاو .ىمسم ريغ عمتسم  ءىراق
 الو هيلع نميبي الف .نينيعلا هل حتفي

 عمو ء.رابخا ةعومجم سيل وهو .هانبتي
 ىنغلا ةريبك تادافا ىلع ىوتحي كلذ

 .ثادحالاو ءابطلا نع

 نا الا «ةيتاذ ةريس باتكلا سيل اريخاو
 ملكتي ال هتكل ءامود رضاح بتاكلا

 هيلع جرد ءايحتساب الا هسفن نع

 فرظ لك نوطغي نيذلا برعلا باتتكلا

 ريتعا دقو . غماد يصخش عيباط هل

 يف ةمهاسم (رطاخلا ديص» غير لايئاد

 ركقلا روطت ضي اهيف ةماع ةفرملا
 ةصاخ ةمهاسم ام ردقب يمالسأالا

 يف ةيفاقثلاو ةيعامتتجالا ةايحلا صخب اهيف

 قأيو .يرحجشا سداسلا نرقلا دادغب

 صنلا يك ف برعتسملا ثحب ثحيب

 دحاو .لمعلا ديدحت نغ ضورعملا
 .ركفلا اذه ىلا ةيدؤملا طويخلا

 ريغ «ضراعلا» يف لايئاد ىرسيو

 0 .ريبعتلا نيناوقل عضاخ

 ىف ةرضاحو .ةيعاو اة «لعافلا»

 ةمالع فلؤملا ءانا» .ناكم لك
 ريمضل يقفاوم عضو يف يهو ؛ةحضاو
 اروذنم ارمض ةتفصن سيل ٠ .ملكتملا

 هتفصب نكلو صنلا تامالع شيوشتل

 يذلاو .؛ ملكتي يذلا صخشلل ابئا

 يف تبشيو .همالك لعف يف هسفن حضوي

 نود نم «انألا) هذه .رخا ضيم هحو

 اهنيحيفملا اجينكازتا 6 . ضومغ

 اهحورل اههجوت يف .عوضومك
 . اهثر اقل اهمالك يف وا .ةحمماحلا

 .هرخآلا» يزوجلا نبا ءانأ» تسبل

 ىأترا ام سكع ىلع غير لايئاد لوقي
 .قبمأز
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 ةيدأ زئاوج
 م دف هكر ا 710:4 دج هدو 3 سم 2 : سو

 ع 0 ضد ا ا“

 نانا مدع راج هيرزافل ءامسأ رق  ىرك ةيبرع هيب ةيبأ 0
 كو رس د8 29 995997739293972 ا ا ا ل را ا ع ا

 دي سس باوووو اود يدب الرز ززاك جوس وجاب جدو جموس ب تيجا»دخو

 عب
 3 ندع نا

 هساخ اذا يقودون

 ميكحتلا هيل سيئر - قدّرالاميلعتلا ريزو . .دصالا نيللا ربعال و
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 : ىقارعلا مالعالاو ةفاقثلا ريزو 0ك تي تا

 نع نالعالاب ةفلكملا ةنحللا

 .اهبتاعاستحا تهتنا .سادالل

 هدب نيزت زئافلا ءايدالا ءامسا ثرقاو

 نع اه زئافلا حنميو ةيبرعلا ةيفاقثلا
 نيثالث ةيفاقثلا هتريسو هلامعا ةعومجم
 حاسشو ىلا ةفاضالاب رالود فلا

 رعشلا تالاجم لمشت ىهو .باذآلا

 ةيوغللا تاساردلاو ىصصقلا نفلاو
 . يدالا ثحبلاو

 ةعيلطلل) قبس اهب ءاثه ركذنل .دوعن

 اهدادعا دحا يف هتضرع نا .(ةيبرعلا
 تعّرش دق ةزئاحلا ةذه نأ نم .ةقباسلا

 ماع عباسلا ديرملا ناجع لالخ

 ةيبرعلا بادآلل ايركت دعتو : 5

 .ةيموق ةزئاج اهناو ةضاخ .ةرصاعملا
 راطقالا ةفاك نم ءامسا ال تحشرر
 تاذان الا نم ءاوس كةسين سغتلا

 نم وا ةيفاقثلا طباو رلاو تايعمجلاو
 .ةيبرعلا تايميداكالاو تاعماجلا

 : مهو برعلا نيفقثملاو ءابدالا

 .كديسألا نيدلا رصان روتكدلا 3

 صك «ندرالا يلاعلا ميلعتلا ريزو

 . ةنجلل
 ليعامسا نيدلا زع روتكدلا

 دومح روتكدلا و

 0س دس م معسل
 هوما 3 م

 مادص ةزئاحب نيزئافلا ءامسسا

 , دحاولا ديع قازرلا دبع

1 

 .(برغملا) يروقانلا سيردا - *

 :ستوت) يسم مالسلا ادب -8
 ١" - (سنوت) دومح يدامح .

 .(تيوكلا) انهملا هللا دبع - '/

 .(ةيروس) ةعمشلا نودلحخ - 8

 . (قارعلا) رهاطلا داوج ىلع - 4
 .(قارعلا) طايخلا لالج- ٠

 (قارعلا) ضايغ نسحم ١-
 ةلوطم تاللوادمو تاعابتتجا دعبو

 ىتلا ةيفاقثلاو ةيبدالا لاعاالا لوح

 برع تنوفقثمو ءايدا هع كراش

 نيدلا رصان روتكدلا ناعا . نويقارعو

 ةدبع نيزئافلا ءايداآلا ءامسأ دسالا

 . مهو ةذئاحلا

 .دحاولا دبع قازرلا دبع - ١

 . رعشلا ةزئاج  (قارعلا)
 .داوع لدسوي قيفوت ب "

 . ىدصقلا نفلا ةزئاج

 رشب دمحم لايكو رمع ناسح مامت -
 ةيوغللا تاساردلا ةزئاج - (رضم)

 - (ندرالا) ناوطع نيسخح .د -

 .بدالا خي رات ةزتاجم

 - (قارغلا) بولطم دمحا .د  ه
 .يبدالا ثحعببلا ةزئاج

 زوفلا كابسأو نوؤلفلا

 - (نائبل)

 رعشلا ةرئاج 8
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 يبدالا تحبلا ةزئاج . . بولظطفم دمحأ -

 دحاولا دبع قازرلا دبع رعاشلل ةزئاجلا
 هعونتو يرعشلا هجاتن ةرازغل» أي

 ةحضاولا ةيبرعلا هتيؤرلو هقافا عاستاو
 عم ةحابيدلا هناصرب هرعش زجل

 فاصتالو رصعلا حورو ةئثادحلا
 ةباتك ىلا ىهتنا 0. يسوم

 ةيب رعلا ةئش ةكشانلاب هتيانعلو . ةيحرسملا

 تانبل دعت راغصلل دئاصضق همظنو

 ةيرعتشلا ةباتكلا لاجم ىف ةديدج

 يف ةنجللا تأرو .«ةدعاصلا لايجالل
 يصصقلا نفلا ةزئاج حنم اهرارق
 ةزئاحلا هحنمت اهنا .داوع فسوي قيفوتل

 هصصق زيمتلو عوضوملا ف هتدايرل»
 اهدعيب خوسرو ةيناسنالا حورلاب
 ريوصتب اهتيانعو يعامتجالاو يتالخالا
 فدبس ةيلحملا ديلاقتلاو تاداعلا
 يف اهكارتشا عم ميوقتلاو ح' الصالا

 تاشيبلا نم اهرئاظن عم ىلا
 نيب ةنزاوملاو جزملا ىلع هتردقو ةددعتملا
 .«يبرغلاو يبرعلا ثارتلا

 تاساردلا ةزئاج صوصخبنو

 روتكدلا نم لكل تحنم يتلا ةيوغللا

 نم ريشب دمحم لابكو رمع ناسح مام
 ؛امهنيب ةفصانم ءايش تحنم دقف رصف

 يف ةلصاوتملا امهدوهحجل اريدقت»
 اًفاغا زيمتلو ةيوغللا تاساردلا
 جهانملو .داحلا ليثمتلاب ةصصختملا

 ثارتلا نيب ةجوازملا عم ىملعلا ثحبلا
 1 ةثيدحلا جهانملاو يىبرعلا يوفغللا

 روبكدلا اما .«تاغللا مدع لقح

 ةزئاج هل تحنم دقف ناوطع نيسح

 يف ةبوؤدلا هدوهجل ًارظن» بدالا خيرات
 يذلا يملعلا هجاتنا ةرازغو لاحملا اله

 ثلا ىلع هريسصو هدلج رهظب

 ةيبدالا رهاوظلا ضعب هعبتتو ةساردلاو

 5 ةفلتخملا اهروصع ُْق

 | هلامعا نع ضف ةديفم جئاتنب
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 ل
 ىصصقل ١ نفلا ةزئاجع . . . ذاوع ٠ رسوب قيفوت

 قيقحت يف هدوهج لثم .تاساردلا هذه
 ةيخيراتلا تالاحملا ىف هثوحبو ثارتلا

 لصحو .(ةددعتملا ةيبدالا اياضقلاو

 ةزئاج ىلع بولطم دمحا روتكدلا
 ةغاليلا ُِق هلامعأ زيمتلا يبذالا ثحبلا

 ناديم ىف ةلصاوتملا هدوهجلو .بدالاو
 قيقحتلا تالاحجم يف نيدايملا قدأ نم
 مجاعملا فينصتو ةيرظنلا تاساردلاو

 يف كلذ لك نم ةدافتسالاو ةينعملا
 بدالا اياضق نييبتو نهذلا ةسارد
 . «هتاهاجناو

 ةنجللا تربع اهللهعا ماقخ يف
 اهريدقتو اهركش قيمع نع ةيميكحتلا
 ةدكؤم .نيسح مادص يقارعلا سيئرلل
 يف ةيبداو ةيملع ةزئاج ضيصخت نا
 ديكأت وه امنا تقولا اذه ىفو .قارعلا
 كدصضص ىلاعقلا لعفلا نب عمجلا ىلع

 ءاقترالاو .يناريالا ماظنلا ناودع

 يفاقثلا اهضوبنو ةيب رعلا ةمالا ىوتسمب
 اهتايح نم ىرخا بناوج يف يفرعملاو
 . نيدايملا فلتخم يفو

 ةريخالا مايالا لالخو .لبق نم
 يف عرش .عباسلا دبرملا ناجرهمل
 ؛ىركلا ةزئاحلا هذه نع نالعالا
 هصن) يلخادلا اهماظن كلذ رثا ردصو
 ناريزح ١6 يف رداصلا 5١4 ددعلا يف
 .(ةييبرعلا ةعيلطلا ةلجم نم 17
 ديسلا ةسائرب ةئيه هنيح يف تلكشتو
 ةفاقثلا ريزو مساج فيصن فيطل
 ةدع كلذ دعب تدقعو .مالعالاو
 ةفاك ةئيهتل ةيريضحن تاعايستجا
 لك غلبم تصصخو ةزئاحلا تامزلتسم

 ىطعت ثيح رالود فلا ٠١ ب ةزئاج
 بيدالا لامعا عومج نع ةدحاو ةرم

 اميف تعرش مث نمو «ةيفاقثلا دي
 يتلا اهتاعامتجاب ميكحتلا ةنجل

 ءابدالا ء ءامسا نالعا نع تضخم

 ةيبرعلا ةزئاحلا هذبم نيزئافلا نيثحابلاو
 ىربكلا
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 . . ,ةعجاف وأ ةضماغ ةقيرظب
 ةديصقلا ىه ينابح ىف ةأرما لواو

 76 دذعلا ب ةيبرعلا ةعيلظلا -

 ىروبجلا لمأ : ةلباقملا ترجا

 ةكيرب ةلوفط هتشهد تناك
 ساسحالا ةئيلم ةبغرو
 نأكو اهس كلحوت , . .ةأرملاب

 نكسيل هتايح نم لدي ايفخ ًاءاذن

 بيلا لانمي ا ييصييورت

 , كلت
 ةلداعمل ضيقن افرط رهطلاو ةئيطخلا

 201011 قيباصلا فسوي اهشاع

 يف ىلختي مل هيدل ناسنالاف . . يقارعلا

 يذلا رعاشلا نع هتداعس تالاح جوا

 . .لابجلل قوتلا كانه ادباف هكلمتي
 .ابح رعشلابو ارعش باب قارتحالاو

 رعاشلا ءاسن نعطتسا .فيك ىرت
 .ةأجف نرداغي نا غئاصلا فسوي
 ؟؟تايلكلا ةركاذ قوف نمديو

 ١ ةارابال/ لوالا نيرتشت 2

 ما دوو اس الا اا ت1 حشا اقتااو

 روع
 يت 0 د ا را اا ا

 .رعشلا ملاع ىلا لوعتدلا لبق اه#

 فسويل ةأرملا :ةلثمت :تناك يذلا ام
 ' #4 ؟غئاصلا

 اديحو ناك مدأ نأ اموي كوندح امأ ب

 رادقم تكردا ةكرابم ةوق ناو ةنحلا ُِق

 قو «ةأرملا هل تعرتخأف هتب رغو هتدحو

 يفو نسيسلا فاللا دمت يتلا قركاد

 امير يما اين يف: سويا تناك تاياكح
 دحا ذخا هللا نأ .خيراسلا ءدب ذثم

 قافا نيحو ةأرملا هنم عاضو مدأ عالضا

 داو ةقيقح ةئحلا لجحمو لوالا لجرلا

 فاذو اداصولا يسن دقف هوه هذخا

 اردد حبصاو يفنلا قحتساو ةفرعملا

 ىرظنا نآلاو .ةديصقللو ةأرملل

 لل قوتلا اذهب يعم يركف .: . .ىعم
 .ناصتقنلا زواجت ىلا نيف لامكلا
 0 ىلا ةقيلخلا ءدب ذنم ىعسبي مدا

 مورت ءاوحو دوقفملا هعلض ديعتسي نا

 ثيح اهناكم ىلا دوعت نا ىلا تقلخ ذنم
 روصتا نا عطتسا مل انا .لامكلا متي
 نودب ةأرما الو ةأرما الب الجر يع

 ف لغوتا اناو طق عبط نسا الو لجر

 نانا ةركاد يه يتلا ٍتركاد خيرات

 وا - .ةديصق نودي اناسئثا روصتا نا

 ؟ناسنا نودن ةديضف

 لي ]ا 31

 ؟ةديصقلا مأ 7 . كلملاع ىلا
 ةديصقلا يه يتيح يف ةأرما لوا ب

 دقل .ةأرملا ىه يتايح يف ةديصق لواو

 يذلا كل ىلا ىعست امهو انا امئد انك

 اتزجعم ىه كلتو هغلبت نل اننا فرعت

 ىلا ميدقلا قوتلا ىلا ناسنالاو قلخلا
 . دولخلا

 تاحافتلا ةديس# ناويد أرقي نم ا#

 . ةعيجفلل زمر ةأرملا نا ئري «عبرالا٠

 ةأرملا هاجن قلقلاب ساسحالا انه (ذأمل

 ؟بحن ىتلا

 ىدصا ٌُق قلقلا سحأ امئاد ع

 . بحا نم ىلع ىقلق .بحلا تاللاج

 امبر ةأجف مهيلع فوخ مهايغل يقايتشا

 ابر وا مهترورضل يكاردالو ٍناميال
 نم -ةيقاات] م رادق# كردا تسك ينال
 ب د ؛ ةداعس

 ا تناك |(مئاد يبواحخم نا

 ةقيرطب وول يتاوللا ريثكا تدقف
 ريغ وا ةلوقعم ريغ وا ةضماغ وا ةعجاف
 اندوقي اذه . ةيناسنا ريغ ىتح وا ةررف

 («بابلا» ةيحرسم ُِق لجرلا ف كك لل

 تالاح ىلعا يف امهو هتجوز تنام دقل

 دهتسسش د ىلع ٌرصْبل هنأ ةداعسلاو دحوتلا

 كنا ف ثدح اه ىدصت هضفرو

 دقحلاب سحي .كلذ نم دعبا بهذيل
 .اهتومب هتلذخ ىلا هتبيبح ىلع

 هداج قياما ىراا#
 . .. لح تدغ له عن عقاو لا رع انهعَم

 هصخشمو ةدسجم .ةدوجوم ةأرملا

 0 ىنغلا نم وهو دحاو مسا اهو

 ُْق ءاسنلا تارشع اهلعح ام

 0 و اهو ةدحاو

 لوا نا . يهتنت ال ةقالع اهنا ةلخادتم
 رمتستو دتعتو لصاوتت دق اهتفرع ةأرما
 (ئاذ يهو يتايح يف اهفرعا ةأرما رخآ يف
 الا نوكت نا نكمي الو دسجو حدر
 لكش دسجلا اهيف ذخأي اتانحا ء.. ادكه

 لكش حورلا . د 225 حورلا

 نيح اعتق تيسلاانَناَق اذهلو ا

 ذنم يتايح لاوط عطتسا مل ىئئاب فرتعا

 يعوو يراكفا تكلتماو يسفن تكردا

 يف دسحلا وه لب «نيبناحلا ذخأب أدبا نا

 46 - [ خان نحب نفطإإا خام اق[



 ٍٍق حورلاو .حورسلا تاالاح ىلعا

 نا دذقتعاو ء:دسحلا تالاح قدضأا

 ةديصقلاب هنع ريبعتلا ىلا جاتحي يمالك

 .ةديسفي رثثلا نإ "6 . ةياكحلاب سيلو

 عم دحوتن كنا كثيدح نم مهقا 8#

 ىتلا ةأرملا تسبلو كماما ىحلا ةارملا

 ١ . ةرعاشلا نهد نكس

 ال انا اذهو .ادوجو تناك ةأرملا -
 ةلاح ىتيحست ملو ىاذحأو اهجو فرعا

 هائعمب لاخلا نع ثحبا مَ «. ةلحاو

 نا لوقاف كلذ ىلع ديزأس لب لدابتملا
 ةفو رعملا تافضاوملاب (ةليمحلا ةأرملا»

 نع فشكتت ام ًابلاغ اهنال ةبيرلا ف ريغت 5
 . هفاث باتكل نقتم فالغ درب

 ةيبكسلاو قلقلا
 نحن ةأرملاو ةديصقلا مضت

 عجولاو بحل 5 ا ا
 مضت نيا هلا

 2 ىلْقلا

 5 رارفتسالاو عكستلا

 ةديصقلا تناك ءدبلا ىف .قرف ال

 (ئاد ةديصقلا .ةارملا تناك ءدبلا 6 وا

 اهعمو ةدحاو ةقيرطب اهعم لماعتا

 قلأتا .تنزحاو حرفا .لشفاو حجنا

 (ةديصقلاو 7 هن . برتسغأو

 .نوكت ال انودبو يتايح نوكت
 :ةديضقلاو ةأرملا نم قرف كنانق ايزو

 ةكرحلا نبي لصفن فيك يل يلوق .نكلو

 - 1350 نواب نان س7

 اع ؟ةايحلل نافرط امو نوكسلاو

 هيشي كلذ نا نوكسلا لخاد ةكرحلاو
 نأ اجلوعتف

 لهف ..ياعسلا نافرحلا .

 يزاوت ةلاح وه ىحورلا اتفرج

 ؟ئيزلاب ساسحاالا مدعو راظتنالا

 .بايسلا هب رجت ىلع موقت

 انا .ةأرملاب ه«تقالعو ا 78 نع

 نع ةثحابلا بايسلا ةقرح ىسنا ال
 :اهيف لوقي ىتلا هتديصق يف بحلا

 00 نام

 ينيبحا )
 7 ح

 ( ينوبحا اهم نحل

 ىلا ةنيزحلاو ةضماعلا ةجاحلا اهنإ
 يف بايسلا مكحت تلظ يتلا لاهكلا
 ةءافكلا مدعب روعشلاو ٠ :هكولسو هرعش

 انايحا رباكم كولس يلا دوشب يذلا

 عرضتي هذه ةحح ةنا الاو الاغ ليلذو

 نأ درحمل هب نا ةأرما ىدل رعاش اس

 ةديصقلا تناك دقل هنببحي مل اهلبق اعبس

 ثدحتت (رحبلا موخت دنع ينيرظتنا)
 تيطعا اذهبف . . تامرسلا اذه نع

 هقحتستو هبحت ىلا ةأرملا بايسلا

 هليللا يتوعدي يبيح توص عمتسا
 ىّقلف ىرطظتناف

 ىاعم تدع نا

 سانلل ايراع جرخخا

 صفراو

 يمدق ىلع لجحلا ىدني ىتخ

 7-7 ىلع حورلا - -_و

 2 000 2 انيعق

 رثكي ال قطقطي ليللا يف اجارسو

 اهتدرا ىتلا ةكرتشملا ةأرملا يه كلت
 ةيوق ةأرما اهنا بايمسلا ةبرجت ن نيبو ىنيب

 .ىعولاو ةبغرلاو ناسا ةدئيلم

 بايسلا تيدها دقل .راصتخإبو

 ارك هذه .-لجت فيقو ا
 ؟(تي ولأ خو ن كلام تاقارتعا]]

 3 ديدج نم لحجم ةأرملا هذه

 لمحت ابغا «بيرلا نب كلام تافارتعا»

 سهنو .هتاذ توصلاو اهتاذ حيمالملا

 كلام تافارتعا» . هعومج لك يف ةأرملا

 نوكتل لئثمتت اهسفن يه «بيرسلا
 تقلع دقو ( عير رالا تاحافتلا ةليسا

 رفق قف ةاقلم يهن ةعجاشلا اهمدن

 اهيضتغم دكي ملة ةبصضتغم هني نع

 ةبغرلا ةحعئار لازت امو اهخرابي (توملا)

 م لير رروسجتا هل لجو نود ةارماو ةأرسأ ل

 كل 4 ذدذعلا  ةعيرعلا ةعيدلطلا

 توص لاز 0 سه نم مويةاستا

 ةديصق يف ةرضاح يه اذإف اهعباتت 2و

 فولاو سيطا لق قتاك ةيقارع
 ةيقارع تناك

 بَهن| لبقااؤإ ةتنوللا ليك اذا َتَناَكَو
 ةسيدق لثم لجح اهاتثي
 توتو اهتعمنش ءىفطتق

 زمز مأ ةبيبح يه له ة 0

 ؟ةأرملا صخشب ةلوطبلا دسجيل ء

 اهب . تابيبح نم ةدحاو نهاوست 5

 بحلا ىلع نهقدصو نهتلوطبو نهقلق
 (نهاوست#» نا نيردت الا .,توملاو

 لمحاو نهيلع فاخا تنك نمت ةدحاو
 ؟رهطلاو ةسادقلاب ساسحالا لك نه

 ترا نإ قللاَم زيمي يذلا ام اه

 كلام نع ةأرملل رت ؤ رعاشلا

 1 رصضعلا

 ىلع ىكب يذلا بيرلا نيا كلام ب

 لبق اط قاتشا ةجوز هل تناك هسفت

 تادرفملا نم ددعب اهركذتو توملا

 هنا هتوم ةعاس ترضح ىتلا ةيناسنالا

 يتلاخو اهاثنباو يأ نبنمو

 ايكاوبلا جيب ىرخا ةيكابو

 اهيلاةراشأكلاب يفتي اهيمسي اال هنإ
 يهف اهشيعت يتلا نزح-| ةلاح زييمتيو

 نرظنيل ءاسنلا نا ؛ايكاوبلا دف ةيكاب

 تلقن دقل . نيغازحا يهتف اهنزح ىلا

 : تلقف يايح ىلا ةأرملا هذه

 اهمسا لوقا اي ىتلا ةحيفأو

 كيت ةئيقسلا يف

 ًابنتت يقثبا تعمس
 يبأ اي ةميخ

 ةنوعلف رجاهملا دالبق

 ليوط دج سدقلا ىلا قيرطلاو

  هكلعا قات كرما يبلاتحاف

 نيدنْرْلا ىلع 7 نيئدرلا يّدشو

 رتا اذنا اهف

 يبيلصو يرمُث رمو

 يمتك ىلع نيئكتت ةمركلاك

 يوقح ىلع فيسلا تارق 0

 يندوارت كيف ةأرها مشا

 بجو

 اهيلبع وا ةأرملا يف هاشم ام ءىبش ا

 ؟ةنم

 امدنع ةأرملا عومد ىلع ىشخأ ىننإ -
 ب
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 نيتقلحلا ىف انمّدق نأ دعب
 ٌرربا ىلع ةماع ةرظن نيتقباسلا
 ىف نيعلاضلا ةكمارللا تالاجر

 ةقلحلا هذه يف لصاون .سيرفتلا ططخ

 ماسلا مهكواسو ةهافرغت ىف هكجلا
 . ةيب رعلا ةلودلا ةينب لخاد

 . يتانجالا لاجل ل
 سانلا ةلاتتسا نولواحن هكماربلا ناك

 اوناك راوزلا نا كلذ نمو . ليبس لكب
 باحصا نا ركذيو .لاؤسلاب نومسي

 ناكد ىلع نودعقي اوناك جئاوجلا
 اذإف .(دلاخ نب ىبحي) باب نم برقلاب
 باجاو ةقالسطو رسيب مهيقل مهار
 ةكماربلا مرك ناك دقو .مهجئاوح
 !ءافلخلا مرك نايحالا نم ريثك يف قوفي

 ةكمارلا مركب لومربتي ءافلخلا ناكو

 (حافسلا) مال دقو .دودحلا زواجن يذلا

 ناكو . هتالص ةرثك ىلع كمرب نب دلاخ
 ررص لمحت نأب رمأي (ىبحي نب لضفلا)
 ّق هناريج باتعا ىلع ىقلتن ريناندلا

 ىلع اهودجو اوحبصا اذإف .ليللا
 ةليللا يف كلذ غلب امبرف !مهباتغا
 5 !مهرد فلا ةئام ةدحاولا

 (ةصفح يبا نب ناورم) نأ يور

 (ديشرلا) كاسما هناوخا ضعب ىلا اكش
 !كحيو) : هل لاقف « هاياطع ةلقو هنع هدي

 :لاق (؟كاطعا ام دعب ديشرلا وكشتأ
 نابا اذه!؟كلذ نم بحت ما
 ةديصقب ةكماربلا نم ذخا دق ىقحاللا
 . (هلك يرهد يف ديشرلا نم هتذخا |ملثم

 سانلا بطاخ اذاو ؛ةكماربلا ةلود) اه
 (كتلود) :اولاق ًالثم يكمربلا ىحي
 نايحالا بلغا ىف ةكماربلا ناكو
 :ةليسرانللا ةفللا# توسئدستتت
 مو .ةيسرافلا لاثمالاب نودهشتسيو
 ؟ةلودلا لخاد ةلود مه اوسيلا ؟ال

 لخد هنا (بيبطلا عوشيتخب) ىور
 رصق يف سلاج وهو ديشرلا ىلع امؤي
 ةكماربلا ناكو , مالسلا ةئيدم نم دلخلا|

 .رخآلا بناحلا نم هتاذاحمب نونكسي

 ديشرلا رظنف .ةلجو ضرع هنيبو مهنيب
 باب ىلع ماحدزالاو ليخلا كارتعا ىأرو

 ىبحي هللا ىزج) :لاقف يكمربلا ىبحي
 نم يىنحاراو رومالل ىدصت . . .اريخ

 . !(ردكلا

 بكاوملا ىأر ديشرلا نا يورو
 (يكمربلا رفعج) رصق لوح ةكبتشم
 ام رظنا) : حيبص نب ليعامسال لاقف
 ناملغلاو شويجلا نم رفعج باب ىلع
 . (دحأ ىراد باب ىلع ام اناو بكاوملاو

 : ىالصتفالا لاحملا ف

 ةعيضب رمي مل رفاس اذا ديشرلا ناك
 ملف ءرفعجل اذه هل ليقو الا ناتسي وا
 ىلع رفعج ىنج ىتح كلذك كلزي
 . ةيستن

 لاملا نم ريسيلا بلطي ديشرلا ناك
 لاومالا تناك اّتيب . . .هيلا لصي الف
 .موختلا ىصقا نم ةكماربلا ىلا قفدتت
 . ءارمالا فحتو كولملا اياده مهلصتو

 دج عدو 0

 مسعر و

 1 ل
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 اهيلع قفنا اراد ىكمربلا رفعج ىئب

 بتك دقو مهرد فلا فلا نيرشع
 اهذفنا مث ةديصق كلذب لوهجم رعاش

 ديشرلا هبتنا اذا بحع الف ديشرلا ىلا
 هعابتا دحاال لاقف .ةكمارعلا ذب ىلا

 اي) :ةكماربلا عايض ىلا رظني وهو
 ةسماربملا أ شفا ...: لسيعإستا
 و .اندالوا انرقفاو مهانيتغا

 : يمايبملا لاججلا يف
 رصنعلا ىلا نوزمري ةكماربلا ناك

 .ةيسرافلا ةهبسجلا نولثميو .ىسرافلا

 .ةلودلا بتارم ,ىعا مهغولب ناكو

 طالبلا ٍفئاظو مها مهراكتحاو

 سرفلل اراضتنا ؛«ةرادالاو شيحلاو

 نبا لاق كلذ يفو ةيسرافلا ةهبحلاو

 - ديشرلل  هرما ىلع هوبلغف) :نودلخ
 مهعم هل نكي مو .هناطلس يف هوكراشو
 تسلك عق حةكل روما ِق فرصت

 اورمعو « .دعبو .مهراثا
 نم ءاسؤرلاب اهططخو ةلودلا بتارم

 نمع اهوزاتحاو . مهعئانصو ؛ مهدلو

 ةباجححو ةدايقو ةباتكو ةرازو نم مهاوس
 5و فيسو *”رادب ناك هنا لاقيو

 فيس بحاص نيب نم اسيئر نورشعو

 . ةلودلا

 مكحلا بلق ُِق (يناسارخلا مدس وبا)

 مكحلا اولقني نأ اولواح دقو .يومالا

 كلذ يف مهتياغو ؛ ىرخا ىلا ةرسسا نم

 ةداعا اوعيطتسيل برعلا ةكوش فاعضا

 عمجل اوعمس دقف .ةيسرافلا ةلودلا

 لاومالا قادغاب ناوعالاو راصنالا

 ف مجاعالا نم اشيح اوفلاو . مهيلع

 ةئاهسمح ىلع هددع ديزي ناسارخ ميلقا

 مهطيطخت يف اودمتعاو .لجر فلا
 ىبحي نب رفعج ىلع مكحلا ىلا بوثولل
 ثبخ نم هب عتمتي ال ارظن .ىكمريلا

 ديشرلا نيب ام اولغتسا مهلعلو .ءاهدو
 . مهتدايف رمأ هولوف . ةقالعلا نم هليبو

 فدهتست ىلا ةرماؤملا ذيقتتو دادعال

 ىلا نوعلطتي .٠ ةقدانز ةكماربلا ناك

 بهاذدمو ةيسوحملا دئاقع لالجا

 . (ميدنلا نبا) لوقي امك .كرشلا
 دارقا نا) : هلوقي (ميرك) هعم قفتاو

 ناك) :لوقلاب كلذ (نربس وا) دقتعاو

 ةداعا يف ةبغرلا مهيلا ىزعتو .هبرعلا

 ابرو ؛ةميدقلا ةيسرافلا ةيروطاربمالا

 . (ارس هب نوطبتري يذلا يتشدارزلا

 1 و

 بكم لثم لك
 لا م ل

 ةلل 2 ةيطلا هيل م
 ىلع هنالطب ىفخي ال يذلا بذكلار
 ,.ليخا

 .كرمخ يف ىتبثا ل

 : .اهراجو ىنعي

 ال ا تارا لإ 0
 0 ل ا

 اهنم .ءابشا تل ل

0 
 . اهراجو يف هدي لدي دئاصلا نإ.
 ا 2 تل ا كا

 .راغم وهف لبج يف ناك اذاف ءضرالا
 .قيرط 1 يقرطا
 :لوقيف . . ضبفتتن

 :لوقيف ءاهيلجرو اهيدي
 : يي | رماع مأ

 5 ل ل لا

 يف ةيدوت تدجو اهنا اهرومر نإ تركذو
 : لوقتو ا لا لالا

 ىتح ترشتنو ل ا

 .تتايف اهنطب قشننا

 0 عل :
 1 ف 2 3 : 0



 يش ه ١ا/ا ةئس رابتعا نكمي

 رطب ديتكرلا:امهيف نعل يتلا ةئسلا

 مارا رسمأف .هتفالخ ىلع تاوشس

 ةكماربلا فوفص نيب (تالقنت ةكرح)

 : يتآلا وحنلا ىلعو

 نبع يكمربلا ىنحي نب رفعج لزع ا#

 (كمرب نب دلاخ نب دمحت) لزع ا
 اهالوو ه ١٠١4 ةئس ةباحجحلا نع

 هرايتخا لعلو (عيبرلا نب لضفلا)

 نع لوحتلا ءدب رسفي لضفلل
 نم ناك عييرلا نب اضفلاف د

 املك .مهاياون حضفيو .مهل هتوادعب
 . اليبس كلذ ىلا دجو

 رما (يكمريلا ىيحي نب رفعج) ىلو ©
 بش مه ةنمس ف ناسارخو ناتسحس

 . ةليل نيرشع دغب هلع هنا الا

 (يكمربلا ىبحي نب لضفلا) لزع ا
 نآيورلاو ناتسربط نع اهسفن ةئسلا يف
 دوجو نم رظخلا 2 رعشتسا ديشرلا لعلو

 , ناسارخ يف ىكمربلا ىيحب نب لضفلا

 نوك هنأب ءرابخالا هيلا تلصو نا دعب

 ٠ ِ ةيالكلا ل لاتقل ناقو .

 اهارحا ىتلا («تالقنثتلا» هذه نا

 رطخ ىلع فقو دق هناب يحوت :ديشرلا
 ةيقارمو تمصلا رثا هنكلو .ةكماربلا

 اورعشي لآ دود . . ديعب نم مهتاكرجت

 .دخا ةابثتا ريشا نا نودو ,ءىشي

 دعب ديشرلا نوراهف .. .نذإف

 الفاغ نكي مل هتفالخ نم ةعباسلا ةنسلا

 ةءارزو قأر دقف .هتلود يف يرجي امع

 ءانتفا ىلع نولمعي ةكماربلا نم هداوفو

 بيرقتو ؛ ةمخفلا رودلا ءانبو عايضلا
 ءركفلا لاجرو ءابدالاو ءارعشلا
 دصقب .ةميظع ةلاب هنا ةطاحاو

 . مهيلا ساثلا ةلاتسا

 0 ةكماربلا حضف ىلوت دقو

 نب لضفلا امهو ءالضفلا نم نانيا

 0000 يعمصالاو عيبرلا

 نا دعب . ةباححلا ديشرلا هالو يذلا وه

 ,يكمريلا دلاخ نب دمخم اهنع لزع
 نمو + .ديشرلل اريزو كلذ دعب حبصاو

 يف مهتروشم نع ديشرلا ردسصب نيذلا

 .رومآلا نم ريثك

 يىوفللاوهف 'ا.نتبصالا اما

 : تب 1 0 ب ةماعلا ليز تدشن ظ

 فق ا ا د

 مْزَلي ناك دقو .روهشملا ةباسنلاو

 عضيو ءديشرلا سلجم يف ةكباربلا
 ىلع ماهفتسالا تاماالع نم ارتسثك

 (ةقدانز) مهنا مهنع لوقي ناكو .ءالؤه

 : لاق نيح ءيطخب مو

 م ِق كرشلا َر د ادإ

 3 ميخين تلك ولو

 (كدزم) نع ثيداحالاب اوت 0

 راثئتسا نم برعلا ءاجسا دقلو

 ةلودلا يف ةيلاعلا بضانملاب ةكماربلا
 ءاهروما نم ريثك يف مهلخدتو ةيب رعلا
 تاوصا دييشرلا نوعمسي اولخاف

 الو .ةضراعملا تاحيضو راكنتسالا

 هذه عمسي ناك َكَيِيَشرَحلا 3! كلش

 ىلا ليمي ناك ةهتكلو «تاوصأالا

 ناك هلعلو .ءائيش لعفي الو .تمضصلا

 ةكبارتلاب طل ةمانملا عاملا رتب
 ديشتي نم هلا اولسزإ دقق ١ - + ركلا

 نمك :ةعيبر يبا نب ١ رمعل 0 هماما

 .دعولا زاجنتساب بلاطي

 دعت نم انيزجنا ادته 1

 دحن امم انسفنا تفُشو

 ةدحاو ةره تدبتساو

 دبتسي ال نم زجاعلا امنإ

 ىلع قييضتلا نم سرعلا دازو
 مهرابخا نوطقستي اوتاكف .هكماربلا

 مهو .لوأب ًالوا ديشرلا ىلا اهنوعفريو
 هسنتي نا كلذ ءارو نم دنوذصهصتي

 . ةنغ مهيصقيف ٠ مهرطخ ىلا ديشرلا

 .تاساآلا هذه 0 اوذفتا موي تاذو

 .اهلئاق مس | اوركذي نا تود

 قرينو يكول رفعج دادبتسا روصت
 ىعسي نأ هرذحتو .ةلودلا لاوماب

 : هدعب نم ةفالخلل

 برأي هاوي لف

 اكلاع [دخ دق يق ف :با اذه

 د[ للعم

 هرهأ ىلا دودرم كرما

 دز هل قبل ةرماو
 0 نىلبامب تلا رادلا ىنب دقو

 دنا الو الثم اطل سرفلا

 انهو ةايصخ توقايلاو رَدْلا

 ةيلاو يعل بوت

 ثراو هتا ىشخن نخحنو

 دحللا كتيغ نا ككلم

 ت2: عب

 ةييد رغلا ةغللا رارعأ
 بولسا نوسني نورصاعملا داكي

 0 :رمهوق يف برعلا
 نب دمحاو هللا دبع نب دمحم

 .اقسوب

 تريلا فرغ ايسناوعأ آل
 ذا ءام لكشب بولسالاب اوظفتحا
 ْ : نولوقي

 .فسويلب دمحاو هللا ديعنب دمحم
 اذا حسيحص نيرصاعملا بولساو

 باقلا نم بقل هئاك بالا راتعا

 يوحنلا مكحلا هيلع يرجيف .نبالا
 نيح .بقللا ىلا مسالا ةفاضاب صاخلا
 : نولوقي

 ىلع عا ايتآلا نيعتب وا ءزرك ديعس

 0 اذا .نايبلا فطع وا ةيلدبلا

 نامسالا ناك وأ .لأب انورقم وا فاش

 : وحن .نيفاضم
 . نيدباعلا نير هللا كبيع

 ًافاضم نناثلاو ادرفم لوالا ناك وا

 . سكعلا وأ

 ةزاجالا هذه ىلع يبنتملا ىرج دقو

 : هلوق يف اميدق جيرختلاو

 ماثغالا ةمضو باخ ورمع قف

 فذحف سباح نب ورمع دارا

 دعب سياح ىلا ارمع فاضاو «نيا»

 ةيمست :وهو هب هيبش رخآ رمأو
 ديع در | 1 لاقي امك هدلاو مساب دلولا

 يفو .يزاجح :يزاجح ىطعملا
 وا بايبسلا : بايسلا ركاش ردب :وحن
 يهو .يتايبلا :يتايبلا باهولا دبع
 لب :مويلا.برعلا ةغل يف ةعئاش ةيمست
 لوقي | ًامامت .اعيمج ملاعلا تاغل يف
 اذطو .ناغير .نارتيم :نويبرغلا

 : رعاش لاق برعلا دنع ةميدق ةقباس

 رب وع عا -: حمض

 . سابع نب هللا دبع :ديري امنإ
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 ع
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 يصبو

 1 ع د

 ل

 ا ع خب

 ل ع د د

 : | ظ ( ةحفصلا هذه
 0 8 يررحمل رح رشم

 0 ظ 0 نيدمؤملا اهناقدماو ةلجملا

 نا يف مهئاراب هنم نولطب .اهظخب
 2 نا ةينيمخلا تلواخ يتلا ةفيزملا ىلوالا ةروضلا ةعطقف ةعطق .ةيبرعلا ةايحلا شاوج فلتخم ةنمهالا هلهذت مانالا هذه جيلخلا برخ رانخا عيتتب .نم

 1 ةيلاكيدار ةيروت ايجولويديا» :ملاعلل اهربع اهسفن مدقت سكعت نا ةرورضلاب سلو ربع ةعومسملاو ةيئرملا مالعالا لئاسو اهيلوخ يتلا :ئوصقلا
 ١ 00 سكألا ناطيشلا:و . ,قلطملا رشلا» ديض ؛ةيداهشتسا .ةلجملا ةسانس مهؤارأ ةيارق ماد دوصقم لهاجت دعب كلذو ءاهب قلعتب ام لكل ملاعلا

 يف اهتقيقاح ىلع ًائيشف ًائيش فيشكتت امئيب ؛يملاعلا رابكتسالا 0 لقانتت نا نود .ةغاس لب ال ؛موي رمي داكي الق :تاونس عبس 1
 .دويق الو دودح الب ءادوس ةيليفاكم ةسردم :لصالا ةروصلا ,ءابمع ةوق, ناريا ةروصم .ليصافتلا:قدا هذه مالعالا لئاسؤو 1

 ١ لماعتت :ةبذاكلا ةيلاكيدارلاو فرطتلا تحت ىفختت جراخ ةيداع ريغ ةكرح يف تقلطناو اهلاقع نم ةأجف تتلفا :
 تاقفصلاو نئاهرلاو روودلاو :جاتناشلا»و: ”«سنزببلاب» : ناربا نآكو .رامدلاب ءيش لك ددهن يشو :خيراتلاو. قطنملا رابسم
 عمو تارباخملاو :كاقاسلاو داسوملاو تارماؤملاو تاروانملاو تلوحت يمالظلا اهعورشم ةميزه.ةرارم:نم نينس عبس .دعب
 اهادعم ءاربو مل ةرجاف ةيزاهتنا ةبعئارذ ف :ناكريمالاو سورلا» كلذ لك ..:ةلاعلا لود ئوقال ىدصتت « ئمظع .ةوق» ىلا ةأجف
 انلع ءاعدالا دح ىلا روجقلا اهب لصي ملا .اناكم يزاهتنال عم .ةيسايسلا رضاغملا انملاع عئاقو طسبا فاجي ريتم ضرع يف
 ةيوعمو  تارايختساو 'ةحلسامو: -..سدقلا ' ريرجتب بزحلا عقادم نع ًاديعب :ضرالا نع قئاقحلا ةنياغم .نا
 1 ١ يليق بأ ةروصلا, رهظت ناب ةليفك .شيوهتلاو ليوهتلاو ةيسفنلا

 ..:عئارلا يقارعلا 0 0 ١ يم ةخوفنم .ةفيزم :دذه ةيئارنالا ! :
 ُي رودلا» و ريالا زودلا وديب 1
 . تارا روقلا» نأ برعلاو قررعلا ماهيا ةلواحمب لثمتن ملاع ِق ءينب رجلا عطقي نأ ًاعبظ آدح بعصلا نم : .

 لاو هتاضرتسا نم دبل هناو .اكسامتمو ًايوق لازي ام «جئاهلا هيومتلا رثكي ثيح .برحلا تاقوا.يف ةصاخو .راوملا ةسايسلا 1
 .ةيلمع يف رهاج ءيش لكو .اهتمري ةقطنملل روبثلاو ليولاف نود لوقلا نكمي كلذ: عمو . تاجافملاو عدخلاو ليلضتلاو
 : .يردروجلا ةيعل» َق فانهم ..لصخب املثم هذه جارخالا يهو ,رتدكلا ناشرلا ترسخ ناريا نا .ةقلابملا ُِق عوقؤلا فوخ

 3 ةيدرعلا ةكراشملا» وهف كلذ لك نم رطخالا اماو :ةينابسالا ١ لكفإ ةددعتم روصو غيضب الملا ىلع اهسالفا ًايلمع مويلا نلعت
 فقوملا اذه فئبا ما ءاش :وه هنيعب ماظن اهبعلب ةرذق ةبغل ماج انقلاب ينانكللا 0 و نا ىلا ريشت نئارقلاو لئال دلا

 0 .ينودهصلا ناسكلا عم لهذم يجيتارتسا قباطت ناريا ةداق ىنم املاَط يذلا ريبكلا موجهلا كلذ لعفلاب ناك
 0 :مهتايمست فالتخا ىلع ءادعالا زاودا قواستت اذكهو دفع عوجولا تعا نقف نيريبك رصنو مسحب ةئازو. نما عاهتتنفيبا
 / . ةميزه نراهظال .هرصنو قارعلا دوعض نسمظل ةيمشدم ةلواحم لصافلا اذه ناكو :هيلع قياس موجه رخآ ىلع ماع يلاوَح نورس

 .:ارسكلل البا انته قارعلا رصتو ةتقؤم ٌةونك ناريا تان دعا او :تاندردتلا يك ناجحا ًامامت ًايفاك ينمزلا
 ظ هيلع روظحم يبرعلا نا ول امك. يرجي ءيش.لك نذا اذكه 1. هدم صتاف مئاعلا ناذآ م1 اما متاع ةقعاو دلو ظطختلاو
 .هريضم لذلاو هردق ةميزهلا ناو نصعلا اذه يف رضتني نا زثا :هوجنجلا ئنا ىرخ#ا ةيجات نمو: رجالا عسجلا ماع: لع
 ةطقن رخآ يف ام يبرع رصتناو :ةدغاقلا هذه تقرخ ناو .مئادلا تايالولاو نازدلا ماج نام تدخن نازتنا ضخما ةفقيصو
 سمطل بدحو بوص لك نم ءادعالا بهي ريبكلا نطؤلا يف 90 و عاد دتم عوجتف لوطا يا عر دقق كاو ليك ارش او هايخحملا
 + هتقرس وا. ههيوشت وا رصنلا 00 ياوخ ماد ادقف :نينفرطلا نم ناسا نونلم قاوج: بزنخلا
 امو 7 ردوتكوا يف ءرصنلا فضنل» لصحاام الثم لماتنلو 3ك قارعلا اهيف بَتَك ,ةبيه ر ةسرد ةيخيرات ةلزانم ف نيرهتت
 ١ لؤخ دقل .يمايسو يونعمو يبعش ضوهن نم كلذ قفار ِ 75 دليل تيوط اذكهو .ناوهلاو ةميزهلا ةاغبلا ناريا ماكحلو رصنلا
 ءاركن ةيسايس ةميزه. ىلا «لوجخلا رصتلا» اذه ءادعالا يلا رطل ةلحرم اهغم تهتناو .ةليوطلا برحلا لسلسم يف ةماه ةحفص
 ةنميهبو ةقطنملا ىلا ةوقب ةدحتملا تايالولا ةدوعن تهتنا ْموريشملاو ناودعلا ةميره مهمدب نوبقارعلا بتك دقل :ةلماك
 دنالا ىلا يمالظلا ينيمخلا

 حلاضل ؛ مسجلا ةنيس مسحوب عازل ىقارعلا دومصلا دعب

 لمع نم مهل ديال ناكو ءادعالا دي ف طقسا .قارعلاو ةيورعلا
 فارظالا ةددعتملا :ةيمتسملا ةلواخحملا انه نفو .ام عيش

 .هنأش نم ليلقتلل :يقارعلا رصنلا ىلع فافتلالل .تاودالاو
 نكما نا هتقريسو 20

 ع كريشسلا: ها ناريا:غاكح ماما قدب مل ءضرالا ىلع لشفلا دعب

 ارورمو :ماغلالا عرز نم ًاءدب ةيذاكلا تايناولهبلاو ,يسايسلا
 :رانكتسالا ىن وقو ةيلادربمالا دض .قفانملا قدعزلا ةدوعن

 ةيدوعنسلا ف ىرخاو تيوكلا يف ةرات ىده ريغ ىلع ظدخلاو

 .هلك ملاعلل يدصتلا لوح :ةينايذهلا تاحيرصتلاب“ ءاهتناو
 .هتمسن نأ نكمب امي :قفارتم هلك كلذ نا هامتنالا تفلب اًمَمَو
 يفو ةلواطلا تخت يَزجي يذلا يناردالا «يسايسلا راعسلاب»
 تاهاحجتالا ُِق ةينارنا تالاضتاب لثمتيو ,سنلاوكلا ةسمتع

 فازطا لك» عم:تاروانمو تاءارغاو ةيرس ضورع عف عبزالا
 ماما هجول ًاهِخو انعضت ؛جاتناش»و بيهرتو ٍبيغرتو ءادندلا
 موبلا طقست اعبمح اًنماماف .ةينيمخلل امامت ة ةدسدج ةروض“:

 0 .ةهجاوملا نم ينرع رظق.ربكا .جارخاو ةيبرعلا ةيعجرلا
 ::ددقناد تماك .تايقافتا ردع ٠ : ييئارسالا - يبرعلا عارصلا

 تاودأو ئرجا لاكشاب نآلا. رركتت :ةلواحملا سفن اهنإ

 نإ ؟ريبكلا يقارعلا رضتلا ةقرس مويلا نكمت له نكلو
 وا نيلفاغلا نم الإ نونكمتب ال «بوعشلا .ةيمارحو نصوضللا

 . فينو تاونس حدس لاول يع اي نمو :نتطاوتملا

 .. ةيرانلا فاعلالا ةلفخا بلغالا راع أ ليي يكتم قوس

 .جيلخلا هايم قوف ةانالا هذه 2 ,ةنلسملاو ةليمحجلا

 كلذ دعب ىقيب الو :هتدد ىلا لك دوعبو راونالا ىشالتت فوؤسو

 ًايمالساو ايقالخا ةيئاهنلا ةميزهلا :ضرالا ىلع قئاقحلا الا

 ةسردمو ًاطخو - ةيحولوبدبا ةينيدمخلل ًايركسعو 3 ايناستاو

 ,برعلا ماكحلا نم نيهوبشملا اهئاقلحل رانشلاو .ةسراممو
 هوقلا يف 00 ينظولا ةنارت ةدحوو هتمالس :قارعللو
 ةملكب يا ...يراضخلا عيقتلاو يمؤقلا لالقتسالاو ةعمملاو

 1 ْ .نيبملا نضتلا :ةذحاو

 ا 0

 دمشق

2 
0 

 7ك

 0 د

 10 يوم 7

00 
 هضضتسم

 45 كج حدي هيج



 لضسضيصسسلالل 9 3

 ا

 وف 72

83 06 

 ا ف

 سل

 ةيئارانارآال ١25 عج 2
70171112: - ' 

 نتاوثأو بايت
 ىه يبرعلا ىرامعملا ءانبلل ةيساسالا ةزيملا تناك اذا

 نفلا ناف .ةلهألاو ساوقالاو بابقلا ىلا ءوجللا
 ليكشتلا اذه نم اريثك دافا رصاعملا يبرعلا يليكشتلا

 ةقيرط ىلع .ةيليكشتلا هرصانعو هتادرفم ءانغا ىف ىنفلا
 تويبلا ءانب يف ةدئاس تناك يتلا ةيرامعملا ميقلا ءاحيرتسا

 يف ىلجتيام اذهو .روصقلاو مكحلا زكارمو دجاسملاو
 . نيرصاعملا برعلا نينانفلا نم ديدعلا تازاحنا

 لبق نم يراهعملا ثارتلا ىلا ةدوعلا ةلأسم نا
 كلذ .اهدنع نفلا داقن فقوت لهأتست برعلا نيماسرلا
 اهساسا يف يه لب ةيقيوزت ةينف ةجاح ةديلو تسيل اهمال
 ضعبي اهضعب نونفلا طبرل ًايعوضوم الداعم لكشت
 الأ برعلا نينانفلاو ءايدالا نم ريثكلا تلغش ةعوضوملو

 . ىضاملاب رضاحلا ةلص ةمادال ىلشملا ةقيرطلا ىهو

 . ثيدحلا نفلا تاءاطع يف ةميدقلا نفلا ميق ماهلتساو
 ةطبترم لا ةرئادلاو فرخاملا بابلاو لالش او سوسقلا

 ةينف تادرفم يه .ةفلتخم وا ةبباشتم ةيسدنه لاكشأب
 ددجتت يكل .ةرصاعملا ةحوللا قمع يف عبطنت تراص

 نفلا تاحورط ينتغت يكلو :ةينفلا ةلاصالا ميق اهعم
 .ثارتلا قمع نم ةبولحم ةفاضم ميقب ثيدحلا

 . يرباجلا ىلعل ةحول . . .ةميدق ةسدنهل ةرصاعم ميق
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