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 ري رفخلا ةرهأ نه
 دق رصم ىلع ينويهصلا ناودعلا نا نظب ناك نم

 وهف ديفيد بمك ةدهاعم ماربا دعب فخ وا فقون
 + قطحم ْ

 ةدهاعمللا لبق زردالا ناودعلا رهظم نا حبحص

 لك ةيوكسعلا ةهجاوللا تالامتحا هسكعت تناك

 دهب تفلتخحا هيبلاساو ناودعلا ربهاطظم نكل مود

 نم ىسقا بوزحلا عاونا ضعب نا رق اًنك اذاو . .كلذ

 يد ودهصلا نا ودعلا رهاظم ناف .حالسلاب ةهجا قملا

 مويلا يا ديدفدد بمك ةيقاقتا عيقود ذنم رحم ىلع :

 يف اهنا 3 .ةحراص نوكت لا دق رهاظم تذما
 هد 6-7 1

 .يركسحلا ناودعملا نم ارظخ دشا امن 8

 يدودهصلا نانكلا لواح ديقيد بمكإ لظ يفق

 ْ ىتشي ةيبرعلا رصم قف همومسو هنويع غور

 لاجر وا ؛حايس وا”.ءاربخ لكش يلع ءاوس ؛لئاسولا ٠
 00 زاقآ ةقرس ةنباهصلا ل واح ديفا انفك لق 5 2

 بمك لظ يو .اهتارتو ةميدقلا رصم تاطوطخمو .
  ةقرسل ينويهصلا ططخملا ةرهاقلا تفشتكا ديفيد
 5: .ءانيس فوج يق ةيرس تاونق ردع ليدلا هايم

 00 تاقلح تفشتكا مهونلا ىلا دذيفند بماك ددمو

 5 نع رثذ ام اهرخآ ناك داسوملل لمعت تاكنشو
 ْ ق3 يكريما يسامولبد نم لديسمحد تماق يتلا ةكبشلا

 تافصوتسملا ميسمد مادقلا اهرهاظ ةئنمعم ةرهاقلا

 عمجو ةيساسا ىوقل حسم اهنظانو ةيبظلا ْ

 5  ارصم يف ةايحلا قفاوم ةفاك نع ةقيقد تامولعمل

  ةفيحص ةترشن ام هنم رطخاو كلذ لك نم ىبقألاو 2

 . تاطلسلا فاشتكا نع ايا لبق ةيرصملا بعشلا ٠
 'تايدوهبلا تاطقاسلا نم ةكبشل ةيرصملا

 دقو ؛داسوللا ةرماد لمعت زدبالا نضرمن تاباصملاو 1

 تناكو تاشاغو تاحئابس ةفصد ةرهاشقلل نلسرأ

 رصم بابش نم ددع ردكا ةردناعم ةددخملا نهتمهم

 .اكتف رصعلا ضاروما رثكا ئ ودع لقد فدهم

 1 مالسلا» 1 ةيدكافتا لظ قو هده نم .عشنا برخ يأ

 سواؤك يف مسلا ميمعت نم طحا نول ياو
 لك نم ىأرم ىلع ةيموثرجلا برحلا اهنإإ ؟ءايربالا 1

 !ناسنالا قوفح تامظنم
 نعو ... مالسلا نع ثدحتد ضعبلا لاؤافو 1
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 :نضغضأو ةهف 1 :
 كيلا ع

 ؟ ول : 2 / هادا 1

 ظ م :حفصم قافثا نايثنن 3
  تاذلاا 6 حباصتلا ب باب , عتفي ييرعلا 0 0
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 ا ا ل قل كي

 ١ ةرطف / تانلش ٠١ لاموصلا / تالايز ه نمي
 00 دعو ا نامت / م

 | / مهارد 7 تارامالا / ميلف سنوت / مهارد 5 برغملا ا َق

 يلم يل فالي دولا / سلق ٠*1 نيرحبلا / تالاير

 . كنرف ا وبيج *

 ١ 1 يا دع طوس دال اوس عن يدم دل دوم ف يا 18: ءاعهدع 75 2 / نعم

 : 150 طور 1ةمااعسفع 3,50 51/ 1كملتع 2000 1 / 0.5. 4 أر هيرست ككل سلسال عا تاجر الإ

 ظ ا 2 را 5 ْ

- 

 تعوم 0

 9١م9 لوالا نوناك ١5  ؟4- ددعلا  ةيبرعلا ةعيلطلا

 ا ؛ئ 240- 14 0 007 11 لوالا ن

 ارددرت تنسونغع مر ل“ ءمضعع ممن لا دف 60د. ىذح. 01ةهعععوسد 75016 نمنع - '1 ا

 ٠ فديه هب تلاز ام ىرخألا تاوطخلاو 01501

 13 00 0  ةيرعفا © هتاقلطتمو ةيخيراتلا هتايفلخ > ٠ .يتاربالا تن تنعتلا 1 8
 18 7 ١ : : 3 : 01 1 0 1 1 : 1 0 2 1 لا | تارهاتلا فك 0 1 نيرل 00 د



 ا 1 ا
0 2 

 5 0 ا! ةدخولا وح اجلا اا يبوروالا عدلا ا :ءانتطفلا 2
 .ناتوقلا اهب تدرفنا يتلا ةناكملا ىلع ُدَّشأ ارطخ لكشي ةيداصتقالاو 2: 2--
 7 نيصلا نإف .كلذ ىلا ةفاضإ .نرقلا فضن براقي ام لاوط مظعالا 727

 ١ ” فلتخم يق 0002 لع ثحبت تاقاطا نمو: :يرشب لقث نم هلثمت امد 0 00 3 53

 ظ 0 تحيصا و ١ قرشلا ٍِق ةصاخبو . .عقاوملاو نيدامملا . 000
 10 0 7 ةباكملا هذه ددهت رخآ ارطخ: 0

 ] َنإف .ةيبرعلا راطقالا هنمض ” نمو ٠ :ثلاثلا 0 0 5

 ملاعلا اذه نوعش ةحلملا + نيرابجلا قافتا و قب
 ”ةلوهجملا ريصحملا ماما: لما نم ايكضس هنأ ها ميس 5 000 1 1

 -' ةمقب ملاغلا بوعش نم انريغ نم رثكا نوينعم :برعك نحنو

 1 2 يتايقوسلا ءاقللا نم هيلا حمطن ام ىضقا نأك نأو 0 2

 ناو :ىلوالا ةيملاعلا شاملا

 هسفانت ىوق وا ةوقروهظ عنمل ؛ءافلاحتت» نا. .ةيناذلا ةيلاعلا ٠ ْش

 3 ها م .ةييفرألا ةركلا 4ك 4 3 نتوقلا انتظام ههبكلو 1

 3 ا .ءاقللا اذه وحن د نآلا 1 7 1 0 0
 . ؟فلاحتلا ةج اجرا ىلا هلاصيا 0

 ا تا تادجتسمملا ن
 ضعي يلا ةرامشالا 0 ُّ 1

1 8 + 4 

 ف حلا ب داستق قالا 0 1

 د نيذللا يتايفوسلا داحتالاو اكريما نم لك يف داصتقالا 0 :
. 

 111 لوآلا نونا 774-١6 دازفلا - ةيجرعلا ةغيلطلا

 1 اعلا قا نيتوق ى ىوقا ىدخإ :ةيناثلا ةيلاعلا علا تلا 1 ٠

 1 3 - ا ةايقوتسلا ىفحي

 ظ 00 هديك ةلاقم اهل عيدنا 0 يتلا | تالَيِضص دلل :

 1 0 ناو ندع

 ظ لا انوروا ا فرضنت كرت هذه د لوا لعتو ٠ .ةح جردلا هذه

 0 راصتنالا اهل ظفح م 000 يتلاو .ملاعلا َق ةيرامعتسالا
 0 ةييرلا 3 2 6-0 ةناكملا 0 00 1 0 0 ةم 0 ادداكلا 7:

 ظ وا .نابايلاو 4 ةيداحتالا انامل نآلا 0 /
 0 ىلع ارطخ لكشت ,ةيناتلا ةيملاعلا تبرحلا ق  نابتيساسالا 10

 3 ا ا و :وونلا ثاحبالا 0 لاومالا ا

 - الاجمو ةمواسملل ةدام نوكن ال نا .نيقرفم انمدام :يكرتصمالا 30777

 . ططخم نا ,دعب سنن مل نحتف .نيرابجلا نيب ذوقنلا ماستقالا
 - برخلا نابإ ىربكلا لودلا ةلواط ىلع ررقت يبرعلا اننطو ةئرجت

 1١ 1مل ططخملا اذهل ةيفشلبلا ةروتلا فشك 1 دوم

 1 نطولا ءاحنا فلتخم يف .نآلا شيعت اننا امك :هةنمانلصخي 0 ةوشتاب
 . :ةيناثلا ةيملاعلا برحلا انل اهتفلخ يتلا ةابساملا داغبا .يبرعلا 00 نيم

 1 بلق :نيطسلف ف ينودهصلا نابكلا ةماقان .اهتمسح يتلا ىوقلاو :
 1 ةيدرتم عاضوا نم هيناعم ام ىلإو ,كلذ ىلا ةفاضاو .يبرعلا نطولا 2 الو
 : :: يبامت ذنم شيعت اننإف «ىربنكلا لودلا عضص نم اهلك سيلا 0

 + نارقتسالاو مالبسلا ددهت امك. اندوحو ددهت ةيماد ةانسام ,تاوئس ا 0 9

 1 .عامطألا بسم :ملاعلا اهحاتحي يلا ةقاطلل ةيسانسأ عسياتم 80 3 1 ةعالا ' نآل طخ وه ٍ
 1 1 . اهرحلا ١ تيبقعا ١ يذلا ترا لالخ ةلاعلا 1 نوقنلل مايست

 ١ يتلاو :نيدلا ءادرب ةليرستملا ةفلختملا ةيرضتعلا ةينار
 38 لكمال كورولا عم رفاضتنل ةيلابربمالا ىوقلا ظ

 . رثكأل لح ىلا نطتللاو ةمق لصوتلا نا ل لمؤملا ريغ نم ناك نشلو .
 1 يصو - اهتلوانت اذإ اذه . ملاعلا 3 ةروطخو:: اديقعت :تالكسملا

 ١ .ينويهصلا - يبرعلا عارضلا ةلكشمو ةبنيطسلِفلا .ةيضقلا 3 7

 ءاهءازإ داجلاو دّحوملا يبرغلا فقوملا بايغ ببسم 0
 ١ عوضوم نإف

 لودج ةمدقم يف ديكاتلاب .نوكيس ةيقارعلا - ةيناربالا توسل
 : 1 ةمجهلا ميقا وللا فارق وف وه ,ببسلاو .اهلامعا 5 :

 .اهفادها هلاشفإو ارا 1

ميعزلا اهذختب 5 تاراربقلا حا 5
 1 0 ددصت ب نا

 7 تاهبحا ىلع :نمز ذنم : ءررقت اهريضم نِإف :ةيقارعلا - ةقرالا 11 ١

 3 .ةمقلا هنع رفست دق ام اَمأ .ةيبرعلا ةمالاو قارعلا حلاصل ؛ :لاتقلا 0

 نم كلذ ريغ قا 0-0 مقر ”نمالا سلجم ٌرارق' نذينقنتل ديكات نم

 01 نيتلودلا ناك ةقلاعا تالكشملا دوم فاو سيلا هنإف تارارق 3

 لاو نو مح ليف يس ل

 : هيلع وه امك ينويهصلا نايكلل يكرتمالا زايحنالا مادام ةيلوذلا 3
 اق .هيلغ وهام ىلع يبرعلا عضولا ماد امو :نآلا .

 .اراكتمالا لوطيال نأ ىبدعو يبرعلا دفيعو حت .

 م نا ىلا رظتنا

 - ريحت سيتا |



 د 6 1 2110110101 0 1

 2“ تفكالخلا حضي ممم

 نيب ةثلاثلا ةمقلا

 ناغيرو فوشتابروغ
 قئارحلا ءافطا ىلع قافتا

 فوشثابروغ  ناغير ةمق يف جيلخلا برح

 تايولوالا «ةدقم»

 ةيوسنلل كرتشملا راجخلا نود لحن مل
 ...جيلخلا ْض يكرماو زاتسنافف ْس يتايفوس ككتبنا :نيوانع ةثالث يف ةمواسم ىلع حوتشم ٠ ديلا

 ةيناريالا برحلل يرسق ءافطا مث

 تيقون نود تلاح تابوعص :يسنرف ردصم ٠

 .نيرابجلا ةمق ةيشع يناريالا موجهلا
 لوقت ىرخأ تامولتمو

 يلالملا ةدئاوشعو دشحلا ضوخ يف بسلا

 شيجلاو سرحلا تافالخو

 - [ م1113 تخلل ملافلتات - 5

 هعفر يذلا طئاحلا قنسفحلا نم ا ناك

 فوشتابروغ  ناغير ةمق لوح نويكريمالا
 بنرح ىلا ةبسنلاب اهيف ىرج ام سملتل |[
 طقف سمبل برحلا ىلع يناربالا رارصالاف . جيلخلا

 ةدئام ىلع ؛رهظ لب ...ايمارتم ًايداصتقا ًارامثتسا
 نيب ًاضيا كرتشم يسايس رامثتساك نيرايجلا

 نم رهظمب ناميعّرلا رهظ كلذل .وكسومو نطنشاو
 تناك دقلو .هيدي نيب يديدحلا رارقلا كسمي

 ,يسربب زلراشت راشا امدنع ًادج ةريثم ةروصلا
 يف ةيجراخلا تاقالعلا ةنجلل قباسلا سيئرلا
 سيلو يدامرلا ناخدلا نا ىلا خويشلا سلجم

 .ةمقلا ةعاق نخادم نم دعاصت يذلا وه ضيبالا
 قافول ةمدقم مت يذلا يوونلا قافولا نا ربتعاو
 دق يذلاو :ةقد رثكالا :ةيميلقالا تاعارنلا فلم لوح

 .ةقحال ةلحرم ىف متي

 ريزو نم برقملا وهو .يسريب نا يف كش الو
 عم قاقتالا يديؤم نم .زتلوش جروج .ةيجراخلا
 سرفنوكلا يف ضيرع رايتل ًافالخ تايفوسلا
 عم ,ةماسلا لبقلا, أدبم ىلا وعدي نوغاتنبلاو
 ةوسنلقلا رمتعي يذلا رايثلا وهو .وكسوم

 يكريمالا نيميلا تاراعشب حوليو .ًانيح ,ةيدوهيلا
 يناوثلا ىتح لمع دقو .ىرخا ًانايحا .فرطتملا

 ىلا اهليوحت لجا نم .ةمقلا تقيس يتلا ةريخالا
 نومضم يا نود نم :ةضافضفلا فقاؤملل لافنرك

 .يلمع

 ٍِق يف .طوشلا تيسك ينلا يه ةيعقاولا نكل

 لفقل ناغير سيئرلا سجاه نع الضف .ةياهنلا
 ٍِق ةيوونلا ةناسسرتلا لوح يخيران قافقتاب هندالو

 دعب ةدرخ ىلا تلوحت ًاخوراص )١١١95 ايوروا

 ةطسوتملاو ةربصقلا خيراوصلا ةيقافتا ىلع عيقوتلا
 .(ىدملا

 يوونلا فلملا اوطبر نييكريمالا نا ًاحضاو ناكو
 روحسملا رصقلا ةمق ذنم ةيمدلقالا تاعازنلا فلمب

 باحسنا ةرورض ىلع اوددشو .ادنلسيا يف

 باحسنالا ناب تايفوسلا درو .لوباك نم تايفوسلا
 باحسنالاو بكاوتي نا نم دب ال ناتسناغفا نم
 تحسم ثدح .يبرعلا جيتحلا نم يكريمالا

 ف مدقلا ءىطاوم عورشم نع رايغلا نطنشاو
 جنرطش ةعقر قوف راجحالا لخادت ماماو .«ةقطنملا
 ىلع فوشتابروغو ناغير نيب قافتا ناك .ةدحاو
 لهو «سلخلا ترح فط يف موطح ةوطخ عدضتلا
 دحاو لكب ةصاخلا تايولوالا نيب ةوهلا صيلقت
 .امهنم

 دراسشتير :يكريمالا عافدلا ريزو دعاسم ناك اذاو

 باحسنالا نيب ةلجاع ةضياقم» عقوتي مل جاتيمرا
 ليدطاسالا باحسناو نانتساغفا نم يحتايدقوسلا

 بابلا كرت هناف .يبرعلا جيلخلا نم ةيكريمالا

 ةرولب دعب ةثئيطبلا ةقفصلا ماما لياقملا يف ًاحوتفم

 وكسومو نطنشاو نيب يقالتلا طاقنو فالتخالا طاقن

 جهولا لك نم مغرلا ىلعو .ةمقلا نا يف كش الو
 © _ ١541 لوآلا نوناك ٠ 74 ١5 ددعلا  ةيبرعلا ةعيلطلا



 اصصغلا لعف اهل نكي مل هب تطيحا يذلا يمالعالا
 يكريمالا نييزاوتملا نيقيرطلا ىلا ةبسنلاب ةيرحسلا

 ءاسرإ تلواح لب .جيلخلا برح يف يتايفوسلاو
 ناغير نا نولوقي نويعقاولاو .امهنيب عطاقت ةظحل
 عيقوتلا يف امهتمهم ترصحنا دقو .فوشتابروغو
 ىلا الخد :نوينقتلا ءاريخلا ةقد يف اهدعا تاقلم ىلع
 .يبرعلا جيلخلا يف تايولوالا ىلع فالخي ةمقلا
 ةرورض يف تلثمت ةيقافو ءاوجاب اهنم اجرخو
 دوهج ليعفت لجا نم ةكرتشم طاقن ىلا لوصولا

 اعبت .54/ رارقلا قيبطتو ينودلا نمالا سلجم
 باحسناو رانلا قالطا فقو يا .هدونب لسلستل
 ىلع تابوقع ضرفو ةيلودلا دودحلا ىلا تاوقلا
 يف لوخدلا لبق :كلذب ديقتي ال يذلا فرطلا
 لوخدلا ةيشعو .اهتايضتقمو ةيوستلا تاليصفت
 ةيكربمالاو ةيتايفوسلا تاحيرصتلا تيص .ةمقلا ىلا
 ىلا لاقتنالا ةيناكما ىلع ددشد :دحاو راطا ٍق

 رظح ضرف يا ؛يلودلا رارقلا نم ةيناثلا ةظظحللا
 ةدارالا ىلا عابصنالا ىلا اهعفدو ناربا ىلع يحيلست
 هيردنا هلزتخا يتايفوسلا فقوملاو .ةيلودلا
 ةظحل .ىلعالا تايفوسلا سلجم سيئر وكيمورغ
 تابوقعلا نا ريتعاو .يناريالا ماظنلا ةانق نم زمغ
 دوهج لاشفإ يف نارهط رارمتسا لاح يف .ةيتا دب ال
 يف ةيلودلا ةدارالل اهضاهجاو ,ةدحتملا ممالا

 مالسلا رايخب لوبقلا ريغ ناريا ماما سيل : ةيقارعلا تادادعتبسالا
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 ًاديدهت لكشت جيلخلا برح نا ىأرو .ةيوستلا
 اما .اهتيوست بجي قلطنملا اذه نمو .يل ودلا نمالل
 هلزتخا دقف نطنشاو ةمق ةيشع يكريمالا فقوملا
 ىلا تفل امدنع ,زتلوش جروج .ةيجراخلا ريزو
 وا .ًادورق انربتعت يتلا ةيناريالا ةبعللا ريزاحم»
 هدحفو «... دورقلل اعمجت نمالا سلجم ردتعت اهنا

 ةيجراخلا ريزو ءارزولا سيئر بئان زتلوش ىقتلا
 - ناغير ةمق داقعنا لالخ .ءزيزع قراط .يقارعلا

 ,ازراب اد ًايسايس ٌدولدم ءاقللا ىدترا ,فوشتايروغ

 هةر يلودلا رارقلل ةيكريمالا ةيبكزتلا ىلا ةيسئلاب

 .ينادبملا هقيبطت ةرورضو

 جيلخلا لوح خلفنا
 جراخ يتايفوسلاو يكريمالا نيفق نيفقوملا نا تفاللاو

 تراد يتلا ةيليصفتلا تاشاقنلا عم ٌدكامت ةمقلا

 نم ددعلا اذه لافقا ةظحل ,ملعو .ةمقلا لخاد

 يكريسمالا نيصميعزلا نا ؛:ةيبرعلا ةعبيلطلا»
 اولخد ةمقلا يف ةكراشملا ءاربخلا ةنحلو يتايفوسلاو

 ىلا ةفداهلا لبسلاو يجيلخلا عضولا تاليصفت يف
 نا احضاو ادبو .ةيناريالا برحلل دح عضو
 نم يتايفوسلا باحسنالا ىلع اوددش نييكريمألا
 ةرورض ىلع ددش فوشتابروغ اميف :ناتسناغفا

 وحن) ناغفالا نيدهاجملل يكريمالا يلاملا معدلا فقو

 نأ ظحولو :(ماحلا يف رالودأ :نوبلم
 ةيناغفالا ةلينقلا قعاص عزن ىلا رداب فوشتابروغ
 لوباك نم باحسنالل هدالب دا دعتسا ىلا تفل امددع

 باحسنالا اذه نمازتيب بلاط . ةينمر ةمانزورل ًاعبت

 ةيكرتمالا ليطاسالل يدعاضصتلا صيلقتلا

 نا ريبتعاو..يبرضلا جيلخلا يف: ةييسلطالاو
 ناربا عضول ةيساسا ةمدقم ةنمازتملا تاباحسنالا

 اذا ءاهلوح قانخلا ديدشتو .اهتايلوؤسم ماما

 دودحلا ىلا باحسنالاو رانلا قالطا فقو تضفر
 ناهرلا ناك :ةمقلا نم ريخالا جويلا | ىدحو . .ةيلودلا

 تاباسحلا نم مغرلا ىلعو :يتايفوسلاو يكريمالا
 وحن هجوتلاو . دعابتلا طاقن صيلقت ىلع .ةئيابتملا
 لفقل اديهمت :ةيناريالا برحلا نم دحاو فقوم
 نيقطانلا ناسل ىلعو :ةمقلا ةقورا يف ددرتو .اهتافلم

 فوميساريغ يدانجو رتاوزتيف نيلرام .اهب نييمسرلا
 ناغير نيب هتغايص تمت ايئدبم اقافتا نا
 ةدحتملا ممالا دوهج معد ىلا فدهبو :فوشتايروغو

 نكي ناو .548 يلودلا رارقلا قيبطت لجا

 نيمالل ةيفاضا ةلهم ءاطعا ىلا نيلابم تايفوسلا
 .تادوقعلا ةطحم ىلا لاقتنالا لبق راليوكيد ماعلا
 ًاياحسنا تايفوسلا طرتشي د دعب مل له :لاؤسلا نكل
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 برحلا ةدقع كف ىلع قفاوت : هزداندرافيش  زتلوش

 لهو ؟تابوقعلا تارارق يف ريسلل جيلخلا نم ًايكريما

 نم ًايتايفوس اباحسنتا نويكريمالا طرتشب دعب مل

 مه دجحاوت يف رظنلا ةداعا ٍْق عورشلا لبق ناتسناغفا

 ؟جيلخلا ٍِق يىيركسعلا

 مالسلا ةقفص نا ىلع عمجت ةدكؤملا تامؤلعملا
 ةقفصل دادتما يهو .ةنمازتمو ةلماكتم يميلقالا
 نوبغري نويكريمالا لثم تايفوسلا .يوونلا مالسلا
 ىلا دنتست يتلا جيلخلا برحل ةثفاكتملا ةئوستلا ُْق

 ه7 يل ودلا رارقلاو .لدايتملا مارتحالا ءىدايم

 .اهتامزلتسمو ةيوستلا فورظ ءادبل ةيسابسا ةدعاق
 ةيكريسما ةلاح طاقتلا اذا ءنكمد دح يا ىلا

 ةمق دعب يبرعلا جيلخلا يف .ةديدج ةيتايفوس
 ؟نطخشاو

 برحلا ةدقع كف ىلع يل ودلا قفاوتلا نا حضاولا

 وكسومو نطنشاو نيب قياسلا نكل .روطتيو ىمانني
 رازمتسالل حسدنرم ةلكاتملا ةيناردالا ةرمثلا طاقتلال

 تاسالولا نا» :ناغبر سيئرلا لاق امدنعو . اضيا

 ةيكريمالا ةحلسالا تاعيبم ادبا ريذعت حل ةدحتملا

 هذهب فشك .«نئاهرب ةحلسا ةلدادم ةيلمع نارسال

 يكريمالا  يتايفوسلا قابسلا نع .ةرشابملا ةقيرطلا
 زتلوسش جروج ريزولا نكل .يناريالا بدلا دلج ىلغ
 ميعزلا نا لاقو .ءرايتلا عم ةحايسلا لواح

 ةحلسا رظح ضرف ىلع ةقفاوملاب ع يتايفوسلا
 تالواحم لك ناب نيلمركلا رعش اذا :ناربا ىب اع

 يناريالا طئاحلا ىلا تلصو 4 رارقلا قييطت

 ةبسنلاب مهنيبو اننيب نيابت ةمث» :عباتو ..دودسملا
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 عوضرلا ديرتال ناوي نا دقجعم نحف .تيقوتلا ىلا

 الاجم ةمث نا نوريتعيف .مه امآ .يلودلا رارقلل

 نم ةليقملا ةلوجلا تلشف لاح يفو . درلاو ذخالل

 رظحلا ىلا نواجليسف .ماليسلا ىيعاسم

 ...يحيلستلا

 ناودأ تاساممو ةمقلا ءاوحا

 ؟جيلخلا يف تايولوالا ىلع ًاذا فالخلا ةمق
 ,نيقيلا ةمق» ب اهفصو لضفالا نم نوكي دق

 فلم لفق يف بغرت ال ناريا ناب يتايفوسلا - يكريمالا
 .نطنشاو ةمق ْق تاراقلل ةرياعلا ناذدآلاو .برحلا

 ةيجراخلا ريزو هلمعتسا يذلا ريبعتلا وهو

 ةييلمع دعي سئاف سورباس قيسإلا يكريمالا
 رامقالا بناجح ىلا .تطقنلا .سيط ءارحص

 نم ةيناريالا تاهبجلا ىلع ةئبعتلا ةبلج .ةيعانصلا
 لدلد هتاذ ْق اذهو .قارعلا ىلع ديدج ناودع لجا

 :نارهط ماظنب ةصاخلا توملا ةيِجيتارتسا ىلع فاك
 مغرلا ىلع .ةياهنلا ىنح اهيف يضملا ىلع هرارصا ىلعو

 ,ةيركسعلا تاهبجلا ىلع امكو .ىل ودلا رارقلا نم

 ممالا يف ًاديدحتو . ةيساموليدلا تاهبجلا ىلع كلذك

 يناريالا ةيحراخلا سزو بنان دواع ثدح . ,ةدحتملا

 ةيزيجعتلا طورشلا ةبعل ,يناجيرال داوج دمحم
 نم بورهلا ىلا ةفاضا .544 رارقلا ىلا ةبسنلاب
 .ةثفاكتملا ةيوستلا ىلع ةمترنملا تاقاقحتسإلا

 رثاو ؛يلودلا رارقلا تايولواب بعالتلا دارا امدنعو
 .ةدحتملا ممالل ماعلا نيمالا ع ةيناث ةيرس ةسلج

 ,يقارعلا ةيجراخلا ريزوو ءارز ولا سيئر بئان ناك
 لسلست ىلع ديدشتلا يف امساح .زيزع قراط
 تدرو يذلا يداسأالا لكشلا يفو . ,رارقلا تايولوا

 ,رارقلا دونب ذفنت نا ىلع رصي قارعلا نا لاقو .هيف

 يف تايلوؤسملا ديدحت لبق دب الو .لوأب ًالوا
 نم .ةغمادلا ةلدالاب تبث امك :ةيناريا يهو .برحلا

 تاوقلا عيمج باحسناو رانلا قالطال يروف فقو

 ةيناردالا ةروانملاو .ًايلود اهب فرتعملا دودحلا ىلا

 رالب وكيد تعفد عطاقلا يقارعلا ح وضولا اذه ماما

 ه9/ رارقلا نم يناريالا فقوملا ناب فارتعالا ىلا

 ' ءيجم ناب رعشو .«ةميدق ةناوطسال ليغشت ةداعا»
 ةلواحم ىوس سبل ةدحتملا حممالا ىلا يناجيرال

 الو .ندرايجلا ةمق مائنلا ةيشع تقولا بسكل

 عم مالسلا ىلا دبعب نم الو بيرق نم ال .ءفدهي
 ممالا يف يساموليدلا رابغلا ةراثا بناج ىلاو .قارعلا

 يركسعلا رادغلا ةراثا نارهط تلواح ؛ءاهلمح يتلا

 اجلب نا ةفداصم تسبلو .ةيلودلا ةمقلا ةيشع

 ديعصتلاو .هايملا يف ةندهلا دعبو .يروثلا سرحلا
 ةلقانلا ىلع قراوزلاب موجهلا ىلا ةسبايلا يف
 .يبد لحاس ةلابق ؛كسريام اليتس» ةيكرامنادلا
 تهحو .ثداحلا رثإو . اهمقاط دارفا دحا نوعرصدو

 رسزو ىلا داجاع ًءادن نييكرامتادلا ةراحبلا ةباقن

 نفسلا ةحالم رظحيل .مايليو زلين .ةعانصلا
 نم تاعاس تس دعيو .جيلخلا ىف ةيكرامنادلا

 دواع ؛,ةيكرامنادلا ةلقانلاب يومدلا سشربصحتلا

 ملع عفرت ةلقان مجاهو .زازفتسالا يروثلا سرحلا
 ترحبا دق تناك .زمره قيضم نم برقلاب ةروفاغنس
 عم ةعرسب ذاقنالا براوق لماعتت مل ولو .تيوكلا نم
 .ةراحبلا اهرداغ يتلاةلقانلا ترجفنال .قيرحلا
 خ وراص نارهط تقلطا :تاعاسب ثداحلا اذه دعبو
 يظفل ديدهتب هتبقعاو .تيوكلا دض ءمرووكليس»
 مل تاروطتلا هذهو .ةيناودعلا اهاياون ىلع دكؤي
 نيعفايلل دشحو ةلصاوتم ةئبعتل ىدص ىوس نكن

 عاطقلا يف ًاديدحتو ,لاتقلا تاهيح ىلع نيعوطتملاو

 نم ةمثو .ةيعافدلا ةرصبلا ةنيدم طوطخل هجاوملا

 رهشلا نم عباسلا يف اهموجه ناريا نشن نا عقوت
 .نطنشاو يف ةيلودلا ةمقلاو قفاوتي يكل يراجلا
 دحا فضو .لتاقم فلا ٠٠١ وحن تدشح امدعب
 مهنا» ب مهيتيلاغ نييسنرفلا نييركسعلا نيقحلملا
 مهو .ينيدلا فرطتلاب نيابعمو نيبردم ريغ ةيبص
 .«كراعملا حبرل نيآيهم ريغ مهنكلو .توملل نوزاتمم
 تايوعص نا هتاذ يركسعلا قحلملا دكؤيو

 ةيشع ريبكلا موجهلاب مايقلا نود تلاح ةينتسجول
 . دشحلا يف يضمت نارهط نكل .نيرابجلا ةمق حاتتفا

 «ب- دوكس» زارط نم ًاخرواص 7 ًارخؤم تلقن دقو
 .ةهبجلا نع رتموليك ةئام وحن دعيت ةفاسم ىلا
 اهعماوص نم ددع ىلع يقارعلا ناريطلا راغأو
 هعضو سيراب يف يركسع ريرقت فشكو .اهرمدو
 ناردا نأ لاتقلا تاهيح اوراز نيذلا ءاربخلا نم ددع
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 برعلا نايخ. لأ نارهط رهتست ىتم ىلإ

 ةهجاوم ةيسيئر عقاوم ةثالث يف تادحو تركر
 ددمتي لوالا عقوملاو .ةهبجلا نم ءيبونجلا عاطقلل
 ءىبتخم يناثلاو ءالامش ةدوارحصلا قطانملا ءارو

 ثلاثلاو .طشلا ةقطنم يف ةعقاولا تاعقنتسملا فلخ
 تفليو .ابونج وافلا ةريزج هبش فارطا

 ةيتايلمعلا تاءارجالا نا ىلا يركسعلا ريرختلا

 تامجهلا بولسا ناب يحوت ناريا اهتذختا يتلا
 تامجهلا يف هتدمتعا يذلا بولسالا تاذ وه ةليقملا

 ىلوالا نيمجاهملا بارسا هجاوتس كلذل .ةقباسلا
 داري يتلا عفدملا ةمقل ةباثمب اهنال :موتحملا توملا
 نم قيرطلا فيظنتو ةداضملا نارينلا ءاوتحا اهب
 عئالط رثانتت كلذل .اهيف ةتوثبملا ماغلالا لوقح
 نم لكشتت يتلا ةيقارعلا رانلا راوسا ماما موجهلا
 .ةليقثلا ةيعفدملا مازحو تابايدلا

 ىرخا بادسا
 موجهلا .نا :ئىرخا .ةيسنرف تامولعم ظحالتو

 ىضوف لوالا ؛لقالا ىلع .نيببسل رخأت دق يناريالا
 ىندا ىلا نورقتفي نيذلا يلالملا ةيئاوشعو دشحلا
 .ةنوبعتلاو ةيميظنتلا تارورضلاب ساسحالا

 يروثلا سرحلا تادايق نيب فالخلا .يناثلاو
 موجهلا قرظ لوخ .يماظحلا شيجلا تادايقو
 ةلمح نيب ًابيست سكعنا فالخلا اذهو .هتاكيتكتو
 .مهسفنا ينالملا سمالو .نييناريالا قدانبلا
 ةيلو ؤسم ءاطعا ديريو :لوالا :نيقيرف ىلا اومسقناف
 ددشيو .يناثلاو ,«سرحلا» ل ةكرعملا ريسو لاتقلا

 قيرفلا ةفك نا ادبو .يماظنلا شيجلا ةيولوا ىلع ع
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 نم يلالملا يمريس انه نم .تحجر يتلا يه لوالا

 يف رامعالا يطسوتملا نيعوطتملاو ةيبصلاب ديدج
 بولسالا وهو .ةيرشب تاجوم لكش ىلع ةكرعملا
 برحلا تافلخم نم ريتعتو .ًايلاغ ناريا فلك يذلا

 ناهترا ىلا ًارشؤم هنوك نع ًالضف .ىلوالا ةيملاعلا
 نم هعدتتست امو ةقرحملا ةسايسل قلطم يناربا

 تاموقم ىندا ريفوت يف ريصقتو رظنلا يف روصقف
 .ءامدلا نقحو ةندهلا

 يفارعلا دادهتسالا
 اوماقاو .نوبقارعلا طوحت .كلذ نوضغ يف

 ف ةيناربالا ةرماغملا ريمدتل ةيديدحلا ةمزحالا

 نيلوؤسملا تاراشا نم فشتسيؤو .ةبسانملا ةظخحللا
 .اقلتخم نوكيس مسحلا نا دادغب يف نييركسعلا

 توملا ةعاب نيقلتل .عونلاو مكلا يف ةرشف هذه

 عقو اودصر نا دعبو .مئالملا سردلا نييناربالا
 ةيسفنلا عاضوالا اوماقا. ؛يناريالا دشحلا

 نيعاطقلا ٍْق ةلغاشم نوعقوتيو .ةمزاللا ةينادبملاو

 يىفخت ةروانم ةباثمي نوكت .طسوالاو للامشلا

 .يبونجلا عاطقلا وهو .موجهلل يسيئرلا هاجتالا
 يقارعلا | سسيئرلا اهنع ربع رادتقالاو ةقثلا هزذزهو

 ':ةدابق نسلم تاعامتجا دحا ىف :نيسح مادص

 انتاوق رادتقاب ةقيمع اننا» :لاق نا .ةروتثلا

 وا مجح وا لكش ياب ناودع يا ىق قحس ىلع ةحلسملا

 ريغ يناريالا ماظنلا ماما سمبل هناو .هف مكب ناكم

 ةيلودلا ةدارالل عايصنالاو مالسلا رايخب لويبقلا

 طورشلاو ةروانملاو عادخلا بدلاسا نع يلختلاو

 ,...ةفدخسلا

 عفترت .برخلا ىلا يناربالا قلزنملا اذه دنع

 جننت مل يذلا رايخلا اذهب ددنت لخادلا يف تاوصا

 .ناريا يف روبقلا ددع يف ةعورم ةدايز ىوس هنع

 ةمزا ىلع ملكت نارهط نم نييسنرفلا نيدئاعلا دحاو
 بجي ال اذه نم ةنح ةنحاطلا ةيشنعملا تامزالا دعب روبق

 ًاهجوت ةهبجلا ىلع عفادملا بخص بجحي نا

 قالطا فقو فورظ وحن يناربالا عراشلا ٍِق انيساسا

 ىودعلا هذهو .قارعلا عم ةيوسستلا ءانبو .رانلا

 رود اوبعلي نا مهيف ضرتفي نيذلا ىتح تلاط
 ديعس وه اهو .يناربالا ماظنلا ةلآ يف روقصلا

 حشرملاو .ةدحتملا ممالا ِق نارهط بودنم .يناسارح

 ةرازو ناك امير :ناريا يف مهم بصنم ىلا ةدوعلل

 مدعو برحلا ءاهنا ةرورضب لوقي .ةيجراخلا
 ماما ىحواو .جيلخلا لود هاجتا يف اهقاطن عيسوت
 ءانب نع ثحبلا ةلحرم يف تتاب ناريا ناب راليوكيد
 يذلا رمالا :ةملخاد ةيعامتجا  ةيداصتقا ةيلكبش

 امك ةلهم بولطملاو . برحلا رارمتسا عم ضقانتي

 .لاتقلا فقو حيتي عضو زيكرتل لوقي
 ىتح ؟ةديدج ةيناريا ةروانم ماما نحن له

 ةوحص دعبو .ناريا يف قوس اهل دعي مل ةروانملا
 .ةايحلا ةوحص نم دب ال توملا

 . ىلا

 ردرم ضاير

 83 - مل ولا] ندعم ملأ



 1 جين عج جست 12ج # ةافاك قت + دم صج هدو

 ؟ يلود عارفنا ةيادب
 22ج دست اخ هلو صج نو 1 ينحر دعت

 يتيفوسلا احنا بع يهم ونريد ف تيل ونا عملا جهل ةروللا ع باوكل
 3127 0م ق1 اطقم 707777777 ودة سا جحتووبلا حروب "11 مد مت سنتا ا

 يدعسلا ديعس .د نيلرب

 يراجلا لوا ن نوناك- ريمسيد / ءاثالثلا موب كني

 ميعزلا .ًاديرف ايخيرات ًائدح دهش -
 سيئرلاو فوشتايروغ ليشاخيم يتايفوسلا |

 عزنل ةيقافتا لوا ناعقوي ناغير دلانور يكريمألا
 ءدب ذنم ىدملا ةطسوتمو ةبيرق ةيوونلا حيراوضلا

 .تانيعبرالا يف يوونلا رضعلا

 ضعمبلا ىدل ًامهوو ؛«ضعمنلا ىدل ًاملح ناك ام

 قرفغتسا نيضم لمع دعيو ,نذإ لوحت رخآلا

 عقاو ىلا يّدحتلاو باعصلاب ةثيلم ةليوط تاونس

 .سوملم

 ةيتايفوسلا خيراوصلا نم الماك اليج نإ
 سانلا نييالمل قرآألاو بعزلا تبلج يتلا ةيكريمالاو
 فالتالاب اموكحم نآلا:حبصا ابوزوأ قرشو:برغ يف
 دق ةيوون ةب وست ةدقافنا لوا تناك اذاو .ةلازالاو

 رايخ قفو ئدملا ةطسوتم خيراوصلا ىلع ترصتقا

 نم ديزملا ىلا قيرطلا ًاضيا تحتف اهنأف رفصلا
 ىلع ةقحاللا تابوستلا نأشب يعقاولا لؤافتلا

 ةيجيتارتسلا ةيموجهلا حينراوصلا ىوتسم

 .عءاضفلا ةركسع جماريو

 ماتا ةيكيبانبد
 نطنشاو يف ةثلاثلا ناغير  فوشنايروغ ةمق نا

 - 141 مقل راسا نرمنضشع - 9

 ل تيك با ل ا

 للفك حاتوشت رع هنا
 عمم كو

 نيا

 1 حلاصم قافنا .

 11 وسسسسسس وج جوسو مسج 1717175 وستتم 10717107177:17 فقمت تمتد

 برغل قرشلا نيد جارفنالا وج

 برغلاو قرشلا نيب ةقثلا رِيِزعت ةيادب :نيرابجلا ةمق

 ةيوونلا خيراوصلا ةيقافتا ديعص ىلع ءاوس
 اهتافلم ديعص ىلع وا-فأ نإ يأ - ىدملا ةطسوتم

 ةبطاخملا ةغلو ؛ىرخالا ةيجينارتسلا ةيسانسلا

 دددح نم فشكت نيمظعلا نيتوقلا ننب ةزيمتملا

 عراستو قمع حوضولا ديرش وحن ىلعو

 نيب قافولاو مهافتلا ةلاحل ةيلحادلا ةيكيماتيدلا

 ءدب لادج الب ينعي يذلا رمالا ,نطنشاوو وكسوم
 يف رتوتلا عرنو جارفنالا ةسايسل ديدج دهع
 .ةيلودلا تاقالعلا

 م وردملا لالسنلا

 يذلا ىل والا ةوطخلا رايتعا نكمي له .نكلو

 مرصنخملا عوبسالا عنطم ةيكريمالا ةمصاعلا اهتدهش

 ملحلا انلررتت ةيوؤدلا ةخلمالا لاهدإ نم جورجلل

 !؟يىل ودلا جارفنالا ةريسم ف رمثمو ديدح دهقب

 ةدقعملا تالكشملا ليج يثلث نأب لوقلا نكمي
 لكشب امنا ةنهارلا ةيلودلا ةايحلا ْق .ةيعصلاو

 .اهحطس ىلع يئرملا سيلو ضرالا يف سطاغلا ءزجلا
 راطخالا رارمتسا بير الف ينعي اذه نا

 مومع اهل ضرعتت تلاز ام ينلا تاديدهتلاو
 ينعي نا هنأش نم سيل كلذ نا ريغ . ,ةينايسنالا

 0 0-1 ةيدمهالا نم ليلقتلا 6 لافغا

 2 ١ نطنشاو ةيقافثا ربتعت يتلا
 ا اهتاياوي نم ريثكلل ًالاعف ًاحاتفمو اهملاعم مها نم

 0 _ 1441/ لوآلا نوتاك 7:٠ ١4 ددعلا  ةيبرعلا ةعيلطلا



 يوونلا حلستلا دض نورهاظتي نويبوروالا

 نطنشاو ةيقافتا ةيصوصخ كاردا نم نذا دباال
 اهتقيس يذلا تاقافتالاو تايوستلا ةهجل ةيوونلا

 نم ديزملاب رذنملا يلودلا عضولا ةهجلو ةيحاد نم
 .ةلداقم ةيحان نم ةهباجملا تالامتحاو رتوتلا

 سل لح
 د ١ /ا/ ماعلا دهش دقل

 وحن ةهجوملا ةيتايفوسلا ٠١( سإ سإ) حيراوص
 برغ نيدسلطالا نطنتشاو ءافلحل ةدبوبح فادها

 ىلا يتايفوسلا رسلا عويذ ىدا دقو .ابوروا
 اممو .ةيبرغلا ابوروا خيرات يف هل ليثم ال رافنتسا
 ةموكحل لاعفلاو يدايقلا رودلا انه هركذ بحي

 دينجت يف ةيناملالا ةيكارتشالا تيمش توملبه

 ديدهت ةهباجم لفكي امب نييبرغلا ءافلحلا ةئبعتو
 نوناك  ريمسيد يفف .ةيتايفوسلا 5١( سا سا)
 يسلطالا ءافلحل لسكورب عامتجا ذحنا ١917/94 لوا

 لادبتسا ىلا وعدي يذلا جودزملا رارقلاب ىمسي ام
 يناثلا ليجلاب ١ غنشرب خيراوص نم لوالا ليجلا
 زورك تافوذقم ىلا ةفاضا ؟ غنشرب خيراوض نم
 يضارا ىلع ةديدجلا ةيكريمالا رامدلا لئاسو رشنو

 ةيداجتالا ايناملا يه ةيبوراوا برغ :نادلب ةسمخ
 اكيجلبو ايناطيربو ايلاطيا بناجب .دسالا ةصح»

 “١9 لوألا نوناكا# 4 ةنيرغلا ةعيلطلا _ 1

 'نم ليج لوأآرشن

 يسلطالا فلح نادعتسا عامتجالا ررق امك :ةدنلوهو

 هذه ةديدجلا ةيوونلا حلستلا ةقلح نع ىلحتلل

 يعطيارخلا اهذمراوصل وكسوم قالك و يكس لياكم

 سا سا ةيتافوسلا يضارالا نم ةيبرغلا ءارجالا

 مول

 لابقتسا ةباغلو ٠١ علطم ذنم ةرتغلا تدهش دقل
 ةلاح 87 ماع ىدملا ةطسوتم ةيكريمالا خيراوصلا

 اهتمدقم يفو ةيبوروالا تاقالعلا يف ةريطخ ررجو دم
 ضعمبلا اهعم عقوت ةيكريمالا  ةيتايفوسلا تاقالعلا

 لواح اميف .,ةدوربلا سراق ًايديلج ًايوون ًءاكش

 راوحلا لالخ نم ليدبلا داجيا رخآلا ضعبلا
 لعف امك .ةمكحلاو لقعلا ةغل لالحاو مهافتلاو

 سرامي وهو ركينوه يطارقميدلا يناملالا سيئرلا
 ىلع ةيبرغلاو ةيقرشلا بعاصملاو تاضارتعالا مغر

 .ايبوروا يف لقعلا ىوق فلاحت ةسايس ءاوسلا

 نادقعلا
 تجرخ يوونلا رطخلاب ةددهملا سانلا نييالم

 اهيضغ نلعت عراوشلا ىلا ةثالثلا ماوعالا ىدم ىلع

 يوونلا راحتنالا تاسايس ىلع اهجاجتحاو
 عنم يف حجنت مل نييالملا هذه تناك اذاو .يعامجلا
 ىلا 8* ماع رخاوا ةيكريمالا ةحلسالا مادقتسا

 علطم ةيتايفوسلا ةحلسالا اذكو .ةيبرغلا ايوروا
 ادكافولسوكبشتو ةيطارقميدلا ايناملا ىلا ١1484 ماع
 يف كش نودب تحجن دق اهنإف :ةيقرشلا ابوروا يف
 اهتاموكح ىلع رثؤملاو لاعفلا طغضلا ةسرامم
 يف ديدجلا ربكفتلا ةيرظنل ةماهلا تامدقملا تعضوو

 اميف ةيلمعلا اهتاموقم ىسرا يتلا ةيلودلا تاقالعلا
 لوالا مويلا ذنم فوشتابروغ ليئاخيم دعب
 راذا يف يتايفوسلا داحتالا يف ةدايقلا ماهم همالتسال
6 . 

 يف نوثاراملا تاضوافم تهباج يتلا تارثعلا نا
 ةدحتملا تايالولاو ينايقوسلا داحتالا نيب فينح

 ةئاشلا .ةيتايفوسلا ةدارالا اقح اهتللز دق ةيكريمالا

 ُْق ارسيوس يف تدقعنا ينلا ىل والا ةمقلا لضشف مغر

 .5"8 ريمفون يف ةيناثلا كيفاكبر ةمقو 5 ريمفون

 ثالث نم لقال دوعت يتلا ةرتفلا نا لوقلا نكميو
 نطنشاو ةيقافتال يقيقحلا رمعلا يهو ؛تاونس

 عيسلا تاونسلا .لاقي امك .سيلو .ىلوالا ةيوونلا
 .180/4 لسكورب رارق ديعبو تانينامثلا علطم ذنم
 ةماه ةبصضوصضخ ةيقافتالا هذهل نا ىرشس اذكهو

 يتايفوسلا مهافنلا تاطحم ٍرئاس نع اهزيمت

 راصحلا ناردحل اعاجش ًاقرخ ًالوا اهنوك يف يكريمالا

 المج ةدحاو ةيرضد نددت اهنال ايناثو ,يوونلا

 اهنال اثلاثو .ةيوونلا ريبمدتلا ةحلسا نم اريطخ

 ةرشابملا ةيناددملا ةياقرلا لفكت ةديدجح ا عضت

 تايقافتالا صوصنل ًافالخ ةيلمعلا اهتاقيبطت ىلع
 نبي 19419 ماع "  تلوس لاثملا ليدبس ىلع .ةقياسلا

 ةقثلا ةجرد نم عفري امبو ءانيف يف رتراكو فينجيرب
 .نطتشاوو وكسوم نبب ةلدامتملا تاقالعلا ِق

 حلستلا جهنل ةرولبتملا حيباوكلا نا ودبيو
 يف يعامتجالا ي يداصتقالا اهقاطن يف تسيل يوونلا

 هيلع يه امم اريثك لقأب ةيكربمالا ةدحتملا تانالولا

 دلانور يكريمالا سيئرلاف ٠ .ينايفوسلا داحتالا ُْق

 هل لبثم هل ايلامو ًايداصتقا ًايارخ هجاوب ناغير

 يركسعلا يعاضصلا راكتحإلا ماهتلا بيسي

 ناريم رجع ةلاح نوكت دقو .ةيموقلا تاورثلل
 ةهبجلا ىلعو .كلذ ىلع امهم ادهاش تاعوفدملا

 فوشتايروغ يتايفوسلا مدعزلا هجاوي ةيقرشلا

 تاحومط ةجيتن رثكاو ةلفافم اناوك

 لدقو لوا طرتشت يذلا ةديدجلا ؛اكيورتسيوردبلا»

 ةيملعلاو ةيرشبلاو ةيلاملا دراوملا هيجوت ءيش لك
 .يعامتجالا جاتنالل ةيشندملا تالاجملا وحن ةدنقتلا

 قح ىلع نيلمركلا لجر ناب لوقلا عيطتسن انه نمو
 ةيوونلا ةيقافتالا نأب نطنشاو يف نلعُي امدنع ريبك

 ارصتنم وا ارصتنم مدقت 0: ةدكريمالا ةيتايفوسلا

 مومعلو نيتلودلل اراصتنا ققحت امناو هيلع
 .ةيناسنالا

 لافتحالاو عيقوتلا مسارم نم ءاهتنالا روف
 فوشتايروغ هجوت ىلوالا ةيوونلا ةيقافتالاب

 ةرباعلا ةيموجهلا  خيراوصلا فلم ىلا ناغيرو

 وكسوم ىدل ايلوا ًادادعتسا كانه نا اد تاراقنل

 يوونلا حالسلا نم زارطلا اذهل ىعصتلا ضفخلا

 ةجردلابو ارشابم اديدهت لكشي يذلاو ىدملا ديعب
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 نا ودبي امك حجرملا نمو .نيدلبلا بوعشل ىلوالا
 ةمق لامعا لودج يف دحاو مقرلا ةيقافتالا هذه لتحت

 عيبر لالخ داقعنالا اهل لموي ينلا ةعبارلا وكسوم
 .ليقملا 8

 نمف يئاضفلا حلستلا قايسل ةبسنلاب اَمأ
 ىمسي امي ةيكريمالا ةرادالا قلعت رارمتسا حضاولا

 يلختو (يأ يب سإ) يجيقارتسلا عافدلا ةردابمب
 الخدمو ًاماع ًاطرش اهرابتعا نع يئزجلا وكسوم
 امك ةيئزجو ةلصفنم تتاب يتلا ةيوونلا تايوسنلل
 .نطنشاو يف ثدح

 تادجتسملا ةيانعي لجست نيلمركلا ةدايق نا
 يكريمالا مهولا ىلع ةطغاضلا ةيجراخلاو ةيلخادلا
 هذه ةمدقم ىف يتنأتو .ينوكلا ءاضفلا راكتحا يف

 اهعلتبي يتلا ةيلايخلا ةيلاملا فيلاكتلا تادجتسملا
 عم تدا يتلا كلت .ءاضفلا ةركسعك مخض عورشم
 ذيفتت ةعرس يف رظنلا ةداعا ىلا لماوعلا .نم اهريغ
 تارورض نم توقو يكريمالا يئاضفلا عردلا
 وكسومل ابلمع' حاتا يذلا لكشلاب :ةيرتلاو ةلمرفلا
 يّدجلا مامتهالا يلاتلابو سافنالا طاقتلا ةصرف
 ةيوونلا تايوستلل ةرفوتملاو ةئنكمملا نيدايملاب
 .ةنهارلا

 دهاشدلل لا دهتسا

 ةرم لوال دكا امك ةيتايفوسلا ةمصاعلا نإ
 ةطحمل ةلماكلا ةعاسلا ثيدح يف فوشتابروغ
 ىرخالا يه موقت «يس .يب .نإ» يكريمالا نويزفلتلا
 حمست نل اهناو .ةيركسعلا ةيئاضفلا ثاحبالاب
 نم هناف كلذلو ,ناددملا اذه ىف يكريما قوفت ياب

 باوبا قرط نع نآلا ذنم نافرطلا فكي نا قطنملا
 ةفيظو الا اهل سيل ةديدج ةيوون تاديدهت
 جمارب ٍِق تاقاطلا ريمدتو تاورثلا فازنتسا

 ىلا ًاقحال راصي دقو ,ةيدجم ريغ تاعورشمو
 .اهفالتاو اهنع ءانغنسالا

 ةدانق تحمل ةيوودلا نيدادملل زاوتم لكشبو
 تاضوافم ىف لوخدلل اهدادعتسأ ىلا ًارارم نيلمركلا
 ناشب ةيلمع تاقافتا ىلا لصوتلا ةيغب ةيدج
 طسو ةيديلقتلا ةيركسعلا تاوقلاو ةحلسالا
 انيف تاضوافم هيف دؤت مل يذلا تقولا يف .انوروا
 ىلا ةيبرغلا  ةيقرشلا فالخلا ةرئادب متهت يتلا
 دادعتسا نإ لوقلا نكميو .نآلا دحل ةسوملم جئاتن
 امنا ديعصلا اذه ىلع ةفدلحلا مصاوعلاو وكسوم
 ةطراخ يف نويسلطالا هيف يضمعي يذلا ىدملا هدّدحب

 ةدايقلا بغرت كلذ نم ًاقالطنا .ةيوونلا تايوستلا
 ةرادالل ةيانعيو اليوط عامتسالا ةيتايفوسلا
 ساسا دييشتل هجوتم فوشتابروغ نا ذا .ةيكريمالا
 نيركسعملا نيب ةصاخ يلودلا مهافتلل ةناتم رثكا
 ةيركسفلا تاوقلاو ةيديلقتلا ةحلسالا نأشب
 .ايوروا يف نيفلحلا نادلب يضارا ىلع ةطبارملا

 ةيفرش تارالدم لادتحا

 ميدعزلا نا ىلا ريسبشن ةيساموليدلا نيلرب تامولعم

 موي نم ًءادتبا لحيس فوشتابروغ يتايفوسلا
 يراجلا لوا نوناك  ريمسيد ١١ فداصملا ةعمجلا

 - |3111 نولثالا ذات - 1]

 اهنم ٌدحلا يف برغلاو قرشلا ةبغر :ةهجوملا خيراوصلا

 يتلا ةيطارقميدلا ايناملا ةيروهمج ىلع ًافيض
 فلح ةمق .دحاو داع لالخو .ةيناث نضتحتس

 نطنشاو ةمق جئاتنب اضرع مدقيس هناو ءوسراو
 موقت نا عقوتملا نمو .ةعبسلا فلحلا نادلب ءامعزل
 ةيلمع تاردابم ميدقتب نيلرب يف وسراو فلح ةمق
 ةلاح زيزعتو جارفنالا ةريدسم حعد اهتأش نم ةماه

 قرشلا نيب نطنشاو ةمق ربع ةقحتسملا ةقثلا
 يف ةيدابتعالا وسراو فلح ةمق تدقعنا دقل . برغلاو

 فورعم وه امكو ١5/17 رايا لالخ ةيناملالا ةمصاعلا
 ةسايسلا يف عافدلا أدبم دامتعا كاذنآ تررق دق اهنأف
 ذاختا وا حوحهلاب ةردابملا مدعو فلخلل ةيركسعلا
 ىلا ةفاضإ .موجهلا ًادبم ىلع موقت تاءارجا ةبا
 .لاروألا ىلا يسلطالا نم ةحلسالا عزن اهحارتقا
 ىف ةنبابتملا قوفتلا قراوف ةلازال اهدادعتساو
 ةيركسعلا تاوقلاو ةيديلقتلا ةحلسالا فوفص
 ءاقلو ةديدجلا تاروطتلا ىلع ءانبو .ابوروأ طسسو
 ةيفاحصلاو ةيساموليدلا رئاودلا ىرت نطنشاو ةمق
 نلعت نا لمتحملا نم هنأب ةيطارقميدلا ايناملا يف
 نع وسراو فلح ءامعزل ةنريكارتشالا ةمقلا

 ىف ةيديلقتلا ةحلسالاو تاوقلا ضفخل اهدادعتسا
 خيراوصلا ضفخ ىلا ةفاضإ .ةيطارقميدلا ايناملا
 مدعزلا نا ركذي اممو .ملك 5٠٠ ىلا اهادم لصي يتلا
 79 ماع نلعا دق ناك فينجيرب قياسلا ينتايقويسلا
 سيسأتل نيثالثلا ىركذلاب لافتحالا شماه ىلع

 بناجلا ديحو ضيفختلا نع ةيطارقميدلا ايناملا
 تاوقلا ةناسرت نم يدنج فلا نيرشعو ةبابد فلال
 يتلاو ةيقرشلا يضارالا ىلع ةطبارملا ةيتايفوسلا
 براقي ام يا ةيركسع ةقرف نيرشعي اهدادعن ردقي
 .ىدنج فلا ةكامعبرالا

 اهعقو يتلا ىلوالا ةيوونلا نطنشاو ةيقافتا نا
 ةفاضا .ثلاثتلا امهعامتجا يف ناغيرو فوشتابروغ
 عامتجاو ءوسراو فلح ءامعزل نيلرب عامتجا ىلا
 امنا يسلطالا فلح نادلب ةيجراخ ءارزول لسكورب

 ديدجلا جارفنالا دهعل ةماهو ةزراب ملاعم لكشت
 دق تانينامثلا علطم يوونلا ءاتشلا ناك يذلا
 عس ملاعملا هذه طيترت كش نوديبو .ام ةرتف ف هدمج

 ناديم يف نيقالمعلا مهافت تايناكماو دودحو داعتا

 ثلاثلا ملاعلا ىف ةيميلقالا تاعازنلاو رتوتلا رؤب
 نا انه انل دب الو .جيلخلا برحو ناتسناغفا ةصاخ
 ةرئاط عالقا ءانثا ناريال وكيمورغ راذنا ناب ركدتن

 نطنشاو ىلا اهقيرط يف ندنل ىلا فوشتايروغ
 رارقل وكسوم هجوتب نارهط ينالم هديدهنو
 ةدارالا رارقل مهضفر لباقم يمازلالا تابوقعلا
 ةجاحلاب طابترالا مامت طينري امنا ؛55/ مقر ةيلودلا
 ةيلودلا ةيسايسلا ةايحلا يف يقيقح جارفنا ىلا
 نمالاو مهافتلاو ةقثلا ززعي ًاجاردنا .ةنهارلا

 نيعمتجم ءالؤه نيبو برغلاو قرشلا نيب مالسلاو
 .اضِنا بونجلاو

 ١919 _ ١ ١ لوالا نوناك ١؟  ؟٠14 ددعلا  ةيبرعلا ةعيلطلا



 ةلعشنلا ةيسامولبدلا ةكرحلاو ءارحصلا يف ةيممالا ءاربخلا ةثعب شماه ىلع
 مين 2 د نوح 2 اد 0 0 اول عج د شط 1 تا تلا 11  ي جج ماج 7 بيتم ع عال 1

 2 ووو < < ا م ا شجاعا تاتا

 ديدح د قافول لخدملا نوكل لذ يداصتقالا سجاهلاو سنون اهفصضتست ة ةسسرافم ة ةمق نع ثيدح
 هوا رن وزر جم جاوب يت جت اوت دمج سب حر ل توجو جاسوس جوج اج دوج ديس بو جب جب دو بوجوب بج جر ا سسوس جلا زو يندد مجد )دو وسو ددنالا# 11171 حدا هات”: زا

 كاتفح «لصاوتسكمو نهشأ قذمأ اا: ةلوستكا كانكهت
 اذكهأ -ءايبرفا اهرامث فلطقتسو ةقاداض ةدازا

 ديشر يسنوتلا باونلا سلجم سيئر قلع
 ةكرح نم يبرعلا برغملا ةقطنم هدهشت ام ىلع رفص

 امو :نييقارملا هايننا تراثأ .همصاوع نيب ةثيثح

 ليقتسم يف ةقطنملا راطقا ريهامج لامأ عدغدت تلاز

 رتوتلا فخي ثيحب .تاقالعلا ىوتسم ىلع لضفا
 ءارحصلا ةبضق بيسي ١91/5 ةئس ذنم دوحوملا

 .اهلوح يبرغملا يرئازجلا فالخلاو

 يف لثمت يسنونلا لوؤسملا هانع يذلا كرحتلا

 نيب ةريخالا ةئوآلا يف ةلدادتملا ةديدعلا تارايزلا

 ىلا نيدهاذلا نيدمسرلا نيثوعدملاو .ةقطنملا مصاوغ

 رارقلا رداصم لئاسر لقنل كلن وا ةمصاعلا هذه

 ىلا ةينقتلا ءاربخلا ةنحل لوصو ىلا ةفاضا .ىلعالا

 نيتمصاعلا ىف ةلجسملا لاعفالا دودرو ءارحصلا

 ١ .رئازجلاو طابرلا نيتينعملا

 يرلازجلا ققوملا و ةيعمالا ةثعدلا
 ليوط يسامولبيدو يسايس لدج دعبو .ًالعفو

 برح نم لوقعمو يملس جرخمك ءاتفتسالا لوح

 ١ .- قدغلا  ةيبرغلا ةعيلطلا ١4-54 لؤالا .نؤتاك /اجرنه١
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 برغملا نيب ًاماع يشع ينثا ذنم ةعلدنملا لامرلا

 رئازجلا نم ةموعدملا ويراسيلوبلا ةهبجو
 يتلا ةدحتملا ممالل ةعياتلا ةثعبلا لاسرا ىلا رمالا
 عم ةيئارجاو ةيسايس تاثحايم ةلمجب تماق
 يف يناثلا نسحلا كلملا عم تلباقو .يبرغملا بناجلا
 ةيلخادلا ريرو يرصبلا سيردا عم مث :ساف ةنيدم
 فلتخم يف ةيناديم تالوجب تماق مث .مالعالاو
 ةلخادلاو ةرامس) اهندمو ةيبرغلا ءارحصلا قطانم

 هجوتت نا لبق  (ًايمسر أرقم تذختا ثيح نويعلاو
 تارواشملا لامكتسال رئازجلا مث ايناتيروم ىلا
 ءاتفتسالل دادعالا نم ىلاتلا لصفلل ةئدهتو ًاديهمت
 ١ .رظتنملا

 ةيممالا ءاردخلا ةثعب تاطحم رخآ رئازحلا قو

 لبق يد نم رثكا تابهم ءاوجالا ودين .ءارحصلا ىلا

 نايب نا كلذ .ةوطخلا هذه عم ايباجيا يطاعتلل

 مود ينطولا ردرحتلا ةهبج بزحل يسايسلا بتكملا

 ثحبل دقع عامتجا نع رداصلا 11
 «سنوت يف لصاحلا رييغتلا رثا .ةقطصنملا عاضوا
 فلم اهمهاو ةحورطملا تافلملا يقاب صوصخبو
 تفل طوحلم لكشد ةلدتعم هتحهل تءاجح .ءارحصا'

 رب سوداو "جدتاج اجسام صوم + اوديو تما وع و1 اون جت نط حج وزب هوز حج زج

 يب رغلا برغملا
 تاذلا عم حلاصتلا بان ففي

 يسب و جنا اا لبد 177 ب ب مج 1 دمج قا اد داتا ا جب زج دج جنس وجدول ينج

 هذي ال ةيرئازجلا ريرحتلا ةهبجل ديدج ناب
 0 7 اس و ودوم م ججم رت جب جا جملا مج

 ءارحصلا لكشم لحل ةق ةقباسلا طورشلا نمضني
 00 ا ا اوت قو إب م اج ا ااا وباب د1 1 1 جز 1 ف

 مهتاعقوت نم رثكا نودكأتب مهلعجو نييقارملا هابتنا
 ,ةلحرملا هذه يف رتازجلا دادعفسسا لوح ةقباسلا

 فيفحت يف ًايباجيا ةمهاسملل ةفلتخم بايسالو

 يفف .ةديدج قافأ نع ثحبلاو .يبراغملا رتوتلا
 يتلا ةميدقلا طورشلا بايغ ظحول روكذملا نايبلا
 ةيفيكو ءاتفتسالا عوضوم يف اهعضت رئازجلا تناك
 هتاوطخ لوأب مايقلا ةيفيك يفو لب .ةزاجنا
 ةيممالا ءاريخلا ةثعب عالطا ف ةلثمتملا ةيديهمتلا

 .ًايركسعو ًايراداو يرش يوارحصلا ناديملا ىلع
 تابسانم يفو لبق نم نويرئارجلا طرتشا نيح يفو
 ةيبرغملا ةحلسملا تاوقلا باحسنا ةرورض ةدع
 .ءارحصلا ُِق يرادالا برغملا روضح فيدفختو

 هثعب موقت نإ لدق ةقاع ءدايسلارهاظم يفنخت تبيح

 ريرحتلا ةهبج نايب الخ .ةوطخ يأب رئايوك يد
 زيكرتلا مت كلذ نع الدبو قئاوعلا هذه نم ريخالا
 .ةتعيلا ةمهمي بيحرتلا ىلع :ةداعلا ريغ ىلعو

 فارطا نيب ةيقترملا تاضوافملا عوضوم ركذ ىرجو
 دقو . تاضوافملا هذه لكشل ةراشالا نود نم عارنلا

 نكت مل ول ةلالد تاز ربغو ةيداع ةلأسملا هذه ودبت
 متت نا ةرورض ىلع قباسلا يف حلت رئازجلا
 ةيبرغملا تاطلسلا نيب رتشابم لكشت تاضوافملا

 -«ةيوارحصلا ةيروهمجلا» وا ويراسيلوبلا ةهبجو
 متي ثيحب  قباسلا يف اهتيمست ولحي ناك امك
 :هاعرت يذلا يسايسلا نايكلا اذهب طابرلا فارتعا
 كلذك ةيداع ودبت نا ةلأسملل ناكو .همعدتو رئازحلا

 ريغ تاضوافم أدبمب لبق نا برغملل قبسي مل ول
 ةاصعلا» وا درمتلا ةداق عم  رثكا سيل  ةرششابم
 .- يناثلا نسحلا كلملا مهامس امك  «ننيوارحصلا

 ثيدحلا ةغبص نم ًاريخ نويذعملا لءافن انه نمو

 ةهدج نابب يف ةدراولا يوارحصلا لكشملا نع

 هاجتاب ةوطخ اهرابتعا نكماو ةيرئازجلا ريرحتلا

 12 - هل ودون نكلجررالا مرق انت



 ًاقافتاو ةثعبلا ةمهم رييستل رئازجلا اهتطخ لقعتلا
 .ةديدجلا ةقطنملا ءاوجا عم

 «ةدكشملا ١ الحلو ين جارحلا فلما

 ةكرحلا عم تقستا .ةيرئازجلا :ةوطخلا» هذه

 رئازجلا نيب ةريخالا ةيسايسلاو ةيسامولبيدلا
 يبرغملا ةيجراخلا ريزو ةرايز عمو طابرلاو

 ديدج يسنوت رود :شوكبلا يداهلا

 ارشؤم ينميهاربالا بلاط دمحأ رظنلا ةداعا ت

 - |. و3 نواتماج دعنا - 3

 دبع ديدج نب سيئرلل يناثلا نسحلا كلملا ثوعبمو
 لوطا: نوظحالملا اهريتعا يتلاو ؛يلاليفلا فيطللا

 ةمق ذنم نيدلبلا يف عيفر لوؤبسم اهب ماق «ةرايز
 نم عاسمب دودحلا ىلع نيراجلا تعمج > يتلا هدحو

 كلملا نم ةيطخ ةلاسر يلاليفلا لمحف .دهف كلملا
 عم ايوط ثحابتو ديدح نب سيئرلا ىلا نيسحلا

 موقي نا عقوني يذلا يميهاربالا بلاط دمحا هريظن
 ,ماه دفو سأر ىلع برغملل ةييرق ةرايزب هرودب
 ةرايزلا نوؤش ىلع متكتلا ىلع نيفرطلا صرح ةدشو
 نا نكمد ال , تاقافتاو جئانن نم هنع ترفساامو

 ,اهناكم اهتحوارم وا تاوطخلا رثعت ليلد ربتعت
 نيب دادعالا ديق ام ءيش ةمث نأب يشت ام ردقب

 حملا يبرغملا ةيجراخلا ريزو يلاليفلاف .نيتمصاعلا
 رواجت ىلع قافتالا مت» هنا ةيرئازجلا هترايز ماتخ يف
 ىتح بولطملا راوحلا ةلكشم نوكت له . !«ةلكشملا
 ينعب ناك هنا ما اهعاطقناو تاقالعلا دورب لظ يف

 نكلو نآلا مزجلا ىنستي ال دق .؟ءارحصلاةلكشم

 تارشؤملا يقاب عم بابلا حتفت هذه يلاليفلا ةراشا
 يتلا رداصملا يه ةديدعو .لضفالا هاجتاب تاعقوتل

 فاقيا ىلع يبرغملاو يرئازجلا نيبناجلا قافنا دكؤت
 برق ىلعو :نينمصاعلا نيب ةيمالعالا تالمحلا

 .ةدمحم ةكرتشم ةيداصتقاو ةبلام ناجل ةدع ءايحا
 تاقالعلا ةداعال ًاديهمت نيدلبلا نيب دودحلا حتفو

 ىلعا ىوتسمب اهميظنت لقألا ىلع وا ةيسامولبيدلا
 .نآلا هيلع يش امم

 راظتنالا نم دعبا عقاولا يف باهذلا نكمي الو
 بلاط روتكدلا باهذ دكأتي نا لبق لؤافتلاو
 . جئاتن نم كلذ رفسي امو برغملا ىلا يميدهاربالا

 يسدوتلا رودلا
 ةيرئازجلا تارشؤملا لثمت ال ام ةروص فو

 مل امو تاعقوتلا ديعص ىلع ًاسوملم ًائيش ةيبرغملا
 رتوتلا ةدح لاوزب لمالا نم ةيفاك ةحاسم مدقت
 ناف ,نيتدايقلا نيب لصاوتلاو ءفدلا ةدوع برقو
 ززعي .ةريخالا عيباسالا يف ظوحلملا يسنوتلا رودلا

 ةيسنوتلا ةدايقلا نا حيحص .نيبقارملا لما

 ىلا اهدهع علظم يف يهو ةجاحب نوكت دق ةديدجلا
 ةنلعملا اهتاهجوت لوح يلخادلا فافتلالا معد
 عاعشالاو طاشنلا نم معدب ,ةدوعوملااهجماربو
 برغملا يف يا يويحلا اهلاجم يف يسامولبيدلا
 يعاسمو ةحجانلا ةيسامولييدلا نأش نمف . يبرعلا

 نيلو ٌؤوسملل فيضت نا ةحلاصملاو ةطابسولا

 مهريهامج ماما مهديصر ٍُق ةيباجيا .ًاطاقن ةسئاونلا

 ةبا قيتست نا كلذك اهنأش نمو .ةفطنملا ريهامجو

 لؤا زايتحا ىلع اهدعاست ال دق ةنكمم تادحتسم

 عمو .يضاملا يناثلا نيرشنت ا/ ريبغت دعب اهتاناحتما

 رئازجلل شوكبلا يداهلا ةرايز عضن نا نكمي ال كلذ
 ديدج نب سيئرلا عم ةلوطملا هتاثحابمو برغملا مث
 يذلا كرحتلا» اذه نمض الا يناثلا نسحلا كلملاو

 شوكبلاو .رفص ديشرريبعت دح ىلع- ,رهشأا ذنم أدب
 نب يسنوتلا سيئرلا نم نيتيطخ نيتلاسر كلذك لمح
 لوالا دردزو ىظحي ثيح ةيرئازجحلا ةدايقلل يلع

 فرعت يتلا ةبيرغملا ةدادقللو .ةفورعملا ةناملاب

 ٍِق ًايركسع اقحلم ناك ذنم يلاحلا يسنوتلا سيئرلا

 ب

 . .طابرلاب سنوت ةراقس يف تانيعبسلا
 ضاعلا ييركلا كلك توحبم بهذ .ستوت لاو

 يف رظنلا»و يسنوتلا سيئرلا ةلباقمل ةريدغ اضر دمحا
 ةراتمملا تاقالعلاو نواعتلا زيزعتو ةقطنملا نوؤش
 عم نويسنوتلا نولوؤسملا لباقت امك .:نيدلبلا نيب
 اننييه دمحم ضاخلا يناتيروملا سيئرلا ثوعيم
 دوجو عم تقفارت تارايزلا هذه لكو .مالعالا ريزو
 ددعي تعاجو .ةيبرغلا ءارحصلا يق ءاربخلا ةثعب

 نم كانه .رئازجلل يلاليفلا فيطللا دبع ةرايز
 ةمق دقعل سنوت يعس نع ثدحتي نم نيبقارملا
 ةمهم حاجن لاح يف ةيسنونلا ةمصاعلا يف ةيبراغم

 0 ءارحصلا يف ةيممالا ةنجللا

 فلملا عم لماعتلا ِق ةغلايلا ةيسنوتلا ةنورملا ,ريبك

 ةيليراغملا ةلودلا انلاح سنون ودين ثدحي .ييدللا

 فلتخم عم اهتاقالع ةيعون مكحب |[دادعتسا رثكالا

 رئازرجلا نيب ةبوسحملا اهتنزاوم مكحبو ,فارطالا
 .اهتئاضتحاو ةردابملا هذه لثمبي مايقلل .طايرلاو

 رهشالا ةديلو تسيل ةركفلا نا ريكذتلا ردجيو
 بيبحلا قباسلا يسنوتلا سيئرلل قبس دقف ؛ةريخالا
 نكلو .85 ةنس ةوعدلا هذه قلطا نا ةيدقروب

 .اهيف يضملل ةأيدهم نكت مل كاذنا ةقطنملا فورظ

 امب جوضنلا روط يف ةريثك ءايشا ودبت مويلاو
 نم ديفتسملا .يسنوتلا ىعسملا قيقحت ىلع دعاسي
 تاقالعلا قمعو .رئازحلا عم ؛قافولاو ءاحالا» ةقرو

 هتعفر يذلا «وتيفلا, ةقرو نمو .ةهج نم اهعم
 تاقالع تداع خوي طابرلا لزع ةلواحم دض سنوت

 ناتمصاعلا تادبو .اهترارح ىلا سلبارطو رئازجلا
 مضي يغابر قاثيم عورشمل .دادعالاب ناتروكذملا
 .ايناتيرومو سنوتو رئازجلاو ايبيل

 نيب قدرطلا فصتنم ىف سنوت فقت اذكه

 نيفرطلا ءاقتلا ىلع دعاسب امي طايرلاو رئازجلا

 قوطخلاب - دعب ادن دقو امهمايق ة ةروص يف اه دنع

 ًارخؤم رئازجلا تفقو املثم ًامامت . ,يقالتلا ىلا ٌدوصو

 سليارطو سنوت نيب ةدعابتملا ةفاسملا فصتنم يف

 هتسكع يذلا لصاوتلا ىلع نيفرطلا دعاس امب
 .ةريخالا تاردابملا

 ةدد ذم ةيداصتقا ةعومجم
 ةيداصتقالا ةلأسملا ةيمها لافغا نكمي ال املثمو

 ىلا سلبارطو سنوت نيب رومالا عفد يف اهرودو
 ةميدقلا تافالخلا ةيوسنتو عيبطتلا هاجتاي مدقتلا

 ًاعم رئازجلاو برغملا ةحاح لافغا اندكمد ال . ةنمزملا

 ءابعا نم صلختلل قياس تقو يا نم رثكاو مويلا
 لؤالا اهضوخي .اهئارو نم لئاط ال ةفلكم برح
 رظن ةهجوو رارقبو عقاولا رمآلا مكحب ةرشابم
 عجارتلا وا اهيف لوقلل لاجم ال ةيبعشو ةيمسر
 نم ًاماه ًاءزح (رئازجلا) ةيناثلا عفدتو .اهنع
 كلذك اننكمي الو .يوارحصلا بناجلا نع اهريتاوف

 اهشيعي يتلا ةيداصتقالا ةمزالا ةدحل رظنلابو
 لافغا  بابسالا تفلتخا ناو ءاوسلا ىلع نادلبلا

 نم عطقنا ام لصي يويح سفنتمل امهتجاح ةقيقح
 لاخ يف ًارمثم نوكي نا نكمي يذلا نواعتلا بابسا
 كردا برغملا نا كش الو . تباثلا رارقلاو ةدارالا رفوت
 دعب يبراغملا نضحلل ةدوعلا نم هماما صانم ال نا

 1177 هاه لوالا نوتاكلا# ت4 ددعتا - ةييوعلا :ةعيلطلا



 ةيبوروألا قوسلا:ةباوي ىلع قرطلا لبشف نأ مح
 .ةجيتن ةيا ينج يف ةكرتشملا

 عم اهلماعت لالخ نمو رئازجلا نا كلذك كش الو
 طسوتملا رحبلا ءارو نييلاملاو نيداصتقالا اهئاكريش

 نيبو اهنيب الثم زاغلا تاضوافم رثعت لالخ نمو
 دفر يرورضلا نم نا اهرودب يه تكردا ءاسنرف
 ,يبرغلا بداجلا ىلع ةيناث هن درب «ةيسنوتلا اهتئر»

 فلملا لافقا يف داحلا رف كلذ ىنستي الو

 ىلا رومالا ةداعاو .هعم دودحلا حتفو يوارحصلا

 .بولطملاو لوقعملا اهباصن
 - طابرلا فلم يف ةريثك رصانع نا مودلا ريثملاو

 - سنوت فلم رصانع ريبك دحلو هباشت .رئازجلا
 يف ذا ء.يداصتقالا لماعلا انركذ امك اهمهاو ,سلبارط
 نيدلبلا ننب اهتعيبط ىلا تاقالعلا ةدوع ةلاح

 ةدح فيفخت نم نكمتت دق سنوت ناف نيريخالا

 هلابقتساب ةيبيللا لغشلا قوس حمست امب ةلاطبلا
 نمو .ايبيلب قاحتلالاب مهضعب أدب ةسناون لامع نم
 ةجاحلا نع ةدع تابسانم ىف ثيدحلا ىرح لبق

 اهيف زكرتي ةيبراغم ةيداصتقا ةعومجم مايقل
 نم هعشساوو حمم درا ىلع قيسنتلاو نواعتلا

 ةيديحوت ةيدحت يكف راجناو ةكرتشملا عيراشملا

 يسنوتلا بناجلا زيكرتو .ةقطنملا راطقا اهدقتفت

 حضاو يرئازجلا بناجلا .لقا ةجردبو .يبرغملاو
 :يداصتقالا نواعتلل نآلا ةيولوالا ءاطعا ةلأسم يف

 يف عارسا نم يفاذقلا ديقعلا هب يدانب ام فالخ ىلع

 فقاوملا ديعص ىلع يسايس مغانت جست

 تاسسؤم ءاشنا ديعص ىلغو لب :ةيسامولييدلا

 تأ دب ًاعبمج فارطالا نا مويلا وديبو .ةيداحتا

 رثكالا وا «ةيداصتقالا ةيؤرلا» ةهاجو ىلع قفتت
 ةرورضو .ةلحرملا تاناكمال ًارابتعا ةيتامغارب
 نكمي ال يتلاو ةقلاعلا لكاشملا ةجلاعم يف ينأتلا
 .ةدحاو ةظحل ىف اهيطش

 مادقل ًءادن يتلاقلا نسحلا كلملا هجو رهش ليق

 لماكتلا رابتعاب» ةيبرغم ةيداصتقا ةعومجم
 اهناكس ددع غلييس يتلا ةقطنملا نادلب نيب دوجوملا

 هثيدح يفو .«نرقلا ةياهن يف ةمسن نويلم ةئم
 سيئر رفص ديشر ثدحت ؛طسوالا قرشلا» ةديرجل
 تارواشملا لوانت نع يسنوتلا باونلا سلجم
 اياضقلا .برفملا مصاوع نيب ًايلاح ةرئادلا
 ةيبرغملا قوسلا عوضوم كلذكو ةيسايسلا
 يف ةحلملا ةيداصتقالا ةرورضلا نوكت لهف .ةكرتشملا
 ةيهيدبلا تارورضلل ةباجتسالل الخدم ةلحرملا هذه
 دض لاضنلا ةكارشو خيراتلاب ةلثمتملا ةميدقلا

 ؛ريصملا ةكارشو يسنرفلا رامعتسالا
 ةيتامغاربلا ةحلصملا قطنم عفدي له يلاتلابو

 ام قدقحت ىلا يبرعلا برغملا لود ةداق .ةيلمعلا

 يه اهتحلصمل نوبيجتسيف ,مهريهامج هيلا وبصت
 ؟ جئاتن نم نواعتلاو براقتلا هيطعي اميف

 يف ةيممالا ءاربخلا ةثعب ةمهم ءاهتنا رظتننل
 فقاوملا ِق تالوحت نم هثدحت دقامو :ءارحصلا

 نع ثيدحلا ودغي فوس اهدعبو :لماعتلا بيلاساو
 .دكؤملا مكح يف يبراغم لبقتسمو لب ةيبراغم ةمق

 ناورم
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 ةبرخم ةباصع رما اهفشك نع :نيعوبسا
 لايتغالو .فنع لامعاب مايقلل ططخت تناك

 .ةيمسر تارقم ىلع موجهلاو .نيلوؤسملا نم ددع
 باضتقالل كلذو بهذم لك نيعباتملاب نظلا بهذ

 ةرازو نايب امهب زيمت يذلا ضومغلاو ديدشلا
 ءاسسم نددصلا اذه ىف رداصلا ةيسنوتلاةيلخادلا

 قبس امل اهتقو نظلا بهذ .يناثلا نيرشت ١7 نينثالا

 ةعومجم» طيطخت نم تاعاشالا هلوح تددرت نا

 ىلعو ةبيقروب قباسلا سيئرلا نم نيبرقملاو .رصقلا
 يلع نب نيدباعلا نيز ءاصقال حايصلا دمحم مهسأر

 جرح ىلوالا ةرارؤلا عقوم ىلا حايصخا رك اتهمت

 ددرت امك. يفلسلا رايتلل الوبقم ودبي لكشب بسني

 يفلسلا هاجتالل :ةيسنوتلا تاطلسلا نايب قف اهقنشك

 نمالا ةزهجا فاشتكاب ةقلعتملا يهو يأرلا اذه

 ةعومجللا تالاصتاو يومدلا ططخملا طوبنخ

 لوليا رهش نا مولعمو .يضاملا لوليا ذنم ةهوبشملا

 امب .ةعساولا يمالسالا هاجتالا تامكاحم دهش
 ىلع لقالا ىلع هنم ةحنجا وا رايتلا اذه مادقإب يحوي
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 جاتفنالا ةررجو .٠
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 ةلودلا زهأ ؛ ةمكحم كدب ءاغلا بقرتي ع عيمجلاو 7 ...يمالسالا هاجتالا فوفص ف تاقاقشنا
 0 وااو نإ تبسة جتا ةربممت : اس» جروب دس وج

 نِيز مهدمو ا ةطلسلا دض يقل قي در

 ٍرايتلا ةقحالم نع لوؤسملا ىلع نب نيدباعلا

 اريزو هتفصب هتارمهاظت عصق و هانالخ كيكفتو

 . !كاذنآ ةيلخادلل

 راخإ كفرت
 يننونلا ةيلخادلا ريزو رامع ٍبيبحلا ةودن نكلو

 تءاج ,تئافلا ربمفون نيرشت 16 موي .يلاخلا
 رثتلو ةيضقلا هذه ُْق فورحلا ىلع طاقنلا عضتل

 يطاعت بولسال ًاعم ةسناوتلاو نيبقارملا هابتنا
 يتلا ةيسايسلا ةغللو :ةلأسملا عم ةديدجلا ةطلسلا
 نييفاحصلا دشحل ةيلخادلا ريزو اهب هجتا
 .هماما نيعمتجملا

 فشك امك .ططخملا ليبصافت نع ردزولا فشك دقف

 «نيدسفملا ةباصع» ءاضعا نم نيطروملا ءامسسا نع

 مهتافصو .ةيسايسلا مهتيوه نعو .وه اهامسا امك
 رارف ةلاح يف «ةيمالسا» تادايق :ةيفيظولاو ةينهملا
 اهيلع مكحلا ىرج نا قبس .ابوروا مصاوع يف
 ىوق نم لاجرو .يضاملا لوليا تامكاحم يف ًايبايغ
 نورخاو .ةرئاد شتفم ةبترب مهضعيب يلخادلا نمالا

 تاوقلاو .كرامجلا زاهجو ينطولا سرحلا نم
 !!فصلا طابض نم ددعو بيقن مهنيب نم ةحلسملا

 14 - 1 لل ننال نط ملنات



 ا
 هي ا

0 0 

2 

2 

 «يمالسالا هاجتالل» نا دحا ىلع فاخ سيلو
 ةلودلا ةزهجاو نمالاو شيحلا ىف ةطشنلا هرصانع

 ددعلا نكلو .دودحلاو كرامجلا عاطق لثم ةيمسرلا
 ,نيدسفملا ةياصع ةيضق يف طروملاو هيلع ضوبقملا
 ةعومجملا تعاطتسا يتلا ةحلسالا ةيعون كلذكو
 .ةراثا دشالا ناك ؛اهلامعتسا مزتعت تناكو اهتزايح

 ءانبو :ةيلخادلا ريزو تاحيضونت يف درو ام بسحو
 يونت ةروكذملا ةعومجملا تناك .قيقحتلا ىلع
 نويزفلتلاو ةعاذالا راد ىلع !دحاو تقو ٍِق موجهلا

 ةنكتثو ةمصاعلا يبرغ ةيثمالا ةشوشوب ةنكثو

 تابلمع ةفرغو .ةمصاعلا لامش ةيركسعلا ةينوعلا

 كبري لكشبو ةلبلبلا راثت ثيحب .ةيلخادلا ةرازو
 اوماق نيذلا ةردقو كرحتلا ةيلومش ءازا تاطلسلا

 .هب
 ىلع هتودن يف حلا ةيلخادلا ريزو رامع بيبحلا

 ىلعو ءاهطايضناو اهثالوو شيجلا تادحو ةمالس
 امك .ينطولا سرحلاو ىلخادلا نمالا ىوق ةمالس
 زواجتت مل اهتيلاعفو ةعومجملا كرحت قاطن نا دكا
 ينفلا بناجلا ناك ام ردقبو . .سندون هساجلا ميلقا

 ةسناوتلا نينطاوملاو نييفاحصلل اربثم ىنقتلا وا
 ةحلسالا ةيعونب قلعت ام يف ءاوس دح ىلع

 ليانقو :ةسشاشر ةحلسا نمضت ىتلا) ةضورعملا

 ةيمكو ؛يكلسال لاصتا ةزهجاو .ةيعافدو ةيموجه
 ام ردقب .نيطروملا تايوهو ءامساو .(ةريخذلا نم
 هرذح كلذب ينعنو :ةيسايسلا ريزولا ةغل مهتدش
 هاجتالا» لكل يروف ماهتا يا هيجوت نم ديدشلا
 هتادايق ليمحت وا .ةيسايس ةكرحك .,يمالسالا

 هرذحو .ةيضقلا ةيلوؤسم اهعومجمب ةيسايسلا
 هنا مغر ءام ةيبنجا ةهج ماهتا نع عانتمالا يف كلذك
 هتنيب ام ءوض ىلع كلذ دورو ةيناكما فني مل

 .ةارجملا تاقيقحتلا

 أعم ددشتلاو رذحلا .يلع نب نيدباعلا نيز

 - 131101 نواب: ىلتخمع- ]15

 مانفدالا مهو نوبافلا مم

 ةيضقلا يف ةطروملا يمالسالا هاجتالا تادايق نم
 نيح فو .ينكملا بيبحلاو ركرك حلاصو مامش دمحم
 ,سيرابو ندنل ىلا يلاوتلا ىلع نيريخالا نيذه رف
 تاطلسلا ربتعت كلذ عمو .لاقتعالا نهر لوالا عبقي
 ,ماعلا ءاضقلا تالومشم نم نيدسفملا ةباصع فلم

 قحلا مكاحم لبق نم نوطروملا مكاحيس كلذبو
 رابتعا نود نم نيبرخمو نيمرجم مهرابتعأب ماعلا
 تامكاحملا دهع نا ساسا ىلع يسايسلا مهئامتنا
 ال هلامعا ىلع بساحي نطاوم لكو .ٍّلو دق ةيسايسلا
 يسنوتلا مكحلا نا كش ال .هتادقتعم وا هدراكفا ىلع

 يف قيرطلا ةياهن ىلا باهذلا ىلع ًارصم لاز ام
 ,نييفلسلا بناج نم فرطتلل رهظم يا ةهجاوم
 ارصم مكحلا ودبي لباقملابو .مهتاططخم لاشفاو
 ىلعو .اددجم يسابسلا فلملا حتف مدع ىلع كلذك

 نمو .كلذ هل نكما ام نييفلسلا ع ءاوحالا دئربت

 تءاجف .باجيالاب طيخلا ءالؤه طقتلا مهتهج
 ددنتل :ةياصعلا» فشك دعب مهيلوؤسم تاحيرصت
 ةرتفلا بساوور نم ةلأسملا ريتعتو .فنعلاب
 دشار مهميعز فقاومب ركذتلو ريمفون 7 ل ةقباسلا
 دكؤتلو ,همادعا ةلاح يف هل راثلل ةضفارلا ين.ونغلا
 فنك ف لمعلاو ةيطارقميدلاب نييمالسالا كسمت»
 ةديدجلا تاطلسلا وعدتلو لب «نوناقلاو ةيعرشلا
 بزحك لمعلاب مهل حامسلا نأش يف «ءانب راوح» حتفل
 !هيب فرتعمو عورشم يسايس

 اذه يف يلع نب سيئرلا يضم نا نوبقارملا ربتعي
 اصع ,ةرزجلاو اصعلا بولسا .بولسالاو جهنلا
 رذيب نا هنئآأش نم ,حاتفنالا ةرزحجو نوناقلا

 ثيح هتاذ ؛يمالسالا هاجتالا١ لخاد تافالخلا
 لوح فقاوملا يف نيابتلاو ماسقنالاب هتادابق تاو

 سسئرلاو .ةديدجلا ةلحرملا عم يطاعتلا ةيفيك
 ةيناكما هيلع ىفحت ل يذلا ايم يسنوتلا

 ىسابسلا نيدفلسلا ناينب ِق ةمداقلا تاقاقشنالا

 مهيطاعت ىف يكيتكتلا كابترالا لوصقو .يميظنتلاو
 ٍِق ٍضام ,هتاسابسو ريمفون نم عباسلا دعب ام عم

 ماعلا يأرلا نم ةديدج قاروا عمجو هديصر زيزعت
 نلعملا ةيحاتفنالا تاءارجالاب ةضراعملاو يبعشلا
 فاقيالا نوناق دعبف .ابيرقت عوبسا لك اهنع
 هيلع قداص يذلا تقؤملا لاقتعالاو يظفحتلا

 سيئرلا نلعا ,يضاملا نيرشت ؟١ يف باونلا سلجم
 ديدج نوناق عورشم ميدقت مزتعي هنا يلع نب
 ليكو ةفيظوو بصنم ءاغلال يمري ناملربلل
 مكاحملا ءافلاو (ماعلا يع دملا) ماعلا ةيروهمجلا
 لاحت ثيحب .ةلودلا نمأ ةمكحم لثم ةيئانثتسالا
 ىلع نينطاوملاو ةموكحلا نيب ةقلاعلا اياضقلا
 .يداعلا ءامضقلا

 فنعلا هجوب فوقولا ٍِق مرحلا ءاوجا نمضو

 يسايسلا جارفنالا تاوطخ نم ديزمو .ينيدلا
 اجافي مل ,ةيسايسلاو ةماعلا ةايحلا «ةطرقمد»و
 هردصا يذلا يعيرشتلا وفعلا رارقي ةسناونلا

 . ارخؤم نيدباعلا نير سيئرلا

 فيرشلا ناورم

 ةيضارعلا ةروغلا ةديرخ
 يدنمل نه ةيلوالا اطتدمط يف
 ايؤرالا يف ننلا ثببح كلصن

 ايضيرفأ لاش ٠
 ادنكو ...ةدهتملا نايؤإلاو ...
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 ءارحصلا عازن قطانمل ةيممالا ةثعبلا ةمهم تبنن
 ا 100 يا 4 2” 1

 ,انفنسالا )0 ٍِظ ف ىلوا هوه
 ةديعي ...تلاز ام ىرخألا تاوطخلاو
 ا ا 2 ف كن نا ع يم دع 25 نك

 هفرصم لعفلاب اوررق ءارحصلا لهأ نأ ىرت برغملا ةفاحص

 وو رب سب اف توتا اج رج س1 دمج 4

 يب نوويسورحم ف 7 برغملا ' 6 ةينن تدك

 سيئر حرف ميحرلا دبع ديسلا داع نإ ام
 دعب كروي وين ىلا ةينقتلا ةيممالا ةثعبلا

 نادلبلا ىلا اهب ماق يتلا عالطتسالا ةرايز (]
 لاصتالا ىلا رداب ىتح ءارحصلا عازنب ةينعملا
 ميدقتل ةدحتملا ممالل ماعلا نيمالا راليوك يد زيريبب

 نيمالا هفصوب اهب فلك يتلا ةمهملا نع يلوا روصت
 ةصاخلا ةيسايسلا نوؤشلا يف دعاسملا ماعلا

 نم لك ىنا لاقتنالاب اهيلا دهع يتلا ةنجللا سيئرو
 يرد ريرقت كادعإل رئازجلاو ايتاحيرومو تربقملا
 تامولعملا عمجو قاروالا ريضحتو .ةينقت ةعييبط

 ءارحصلا ٍِق ءاتفتسالا ميظنتب ةليفكلا ةنرورضلا

 ةساردو .رانلا قالطال فقو ةيفيك ةفرعمو ,ةيبرغلا
 ةقطنملا يف يبرغم لا شيجلاو ةرادالا ديدحت عوضوم

 نا اهنأش نم يتلا ةيئاتفتسالا ةرطسملا قيبطت ليبق
 .ًاماع ريشع ينثا ذنم رمتسم ع ازنل ًايئاهن ًادح عضت

 ىلا جاتحي حرف ميحرلا دبع ديسلا نا مغرو
 .هنم بولطملا .لماكلا ريرقتلا ميدقتل ىفاكلا تقولا
 فنتكت يتلا بعاصملا بناوج فلتخم ءيضي يذلاو
 حرص هنا الا ءاتفتسالا ةلحرم ىلا ل وصولا عوضوم
 ةفاحصلا يلثمم ىلا كرويوين ىلا هتدوع ىدل

 ةحجان تناك هتمهم نأب يجاجزلا رصقلاب ةيبنجالا
 عيمجت ىلا ءلعفلاب . تلصوت اهداق يتلا ةنجللا ناو
 ىلع ناكملا نيع يف تفقوو .هيلا ةجاح يف يه ام مها
 يف رابتعالا نيعب اهذخأتس يتلا قئاقحلا نم ددع

 يد ديسلا نكمتيس ينلاو :يئاهنلا ريرقتلا ةغايص
 ْف ميسحلا ةلجرم ىلإ لقتني نا اهنم ًاقالطنا رالبوك
 قويراسلوبلا ةهجمحو برغملا نيب ةيملسلا هتطاسو

 ةقطنملاب تلح دق ةينقتلا ةيممالا ةثعبلا تناكو

 اهترايز نم ةطحم لوا يف .برغملا يف ةيوارحصلا
 ىلا )1١١/٠١//87( خيرات نم َءادتبا ةيعالطتسالا
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 يبرعلا برغملا ءانب راطا قالا لحال نأ ىري نيدقارملا نمريثكو ٠
 نم مايا بقعو .مرصنملا رهشلا نم 54 موي ةياهن
 هيف لاق حيرصتي دعاسملا ماعلا نيمالا ىلدا اهلوصو
 تءاح يتلا تامولعملا لك تذخا دق» ةنجحللا نأب

 مصاوعلا ةرايز انعطتسا دقل» :فاضاو :اذه اهعمجل

  ةلخادلا_ نودعلا ندم ينعبو) .ةقطنملل ةعبرالا

 ةيرضحلا زكارملا نوكت يتلا .رودجوب ةرامسلا
 دقلو .(بهذلا يداوو ءارمحلا ةيقاسلا ىمدلقال

 تارئاطلا ةظساوبو ةيربلا قيرطلا ربغ انرفاس
 انسقناب عالظالاب انل حمس يتلا رمالا وفو :ةيمومعلا
 مُعَرَو (...) ناكملا نيغق عضولل ةيعقاؤلا ةعيبطلا لع
 نوكت نا لمأت اننا الا ةيسايتس تتسيل انتمهم نأ

 ةدمحتللا ممالل ماعلا نيالا ىلإ انهلمحتنس خلا: تامولعملا

 ةيضقل يملس لح نع ثحبلا دوهج يف مهاستس
 :«ةيفرقلا ءاركلتكلا

 طاقنلا اهتفرع يتلا ةيرشبلا ةئيعتلا نا عقاولاو
 .برفملا يف ةثعبلا اهتراز يتلا ةيوارحصلا

 تحت ,ناكسلا هنع ريع يذلا ضايفلا سامحلاو

 ٍض تارشعلاو ةيممالا ةثعبلا ءاضعا عمسو ينضح

 ايششهدمو اريثم ناك .ةيلودلا ةفاحصلا يتوعيم

 ةينرغملا فحصلا تلعج يتلا ةجردلا ىلا عيمجلل

 ناكس نا اهيف نلعت ةضيفتسم تاقيلعت بتكت
 مهسامح ف مهو مهريصم لعفلاب اوررق دق ءارحصلا
 تحت ءاقبلاب مهكسمت نونلعيو ءاتفتسالا نوسرامي
 يرجت نا ةثعبلل حبتا دقو .ةيبرغملا ةدايسلا لظ
 كلذو ناكسلا نم ةفلتخم تائف عم ةرشابم تالاصتا
 تقتلا امك .ةمئاقلا ةيرادالا رظالا نع رظنلا فرصب
 نم ةبراغملا نيلوؤسملا عم ةصاخ تاعامتجا ف
 اهتمهم قاطن يف كلذو :نييركسعلا ةداقلاو نيدرادالا
 اهيف مكحتت يتلا لكادهلا لعج ةيناكما ةفرعمل
 يه هذه نا ذإ ءاتفتسالا ميظنت ىدل ًةيلك ةدئاحم
 ,اهنم دكأتت نا يغيني يتلا ساسالا اياضقلا ىدخا
 نع ناكسلل وفعلا ريبعتلاو .لافتحالا رهاظم اما

 لخدي ال هنإف تاتفاللاب وا فاتهلاب ءاوس .مهتابغر
 فرعتلا قيمعتو سانئتسالا باي نم الا اهباسح يف
 .ةثيبلاب

 ويراسيلوبلا ةهيج هتبكترا ًاحداف ًاطخ نا ريغ

 ,برغملا ملع ةدايس تحت ءاقبلا يف مهتبغر نع
 ىلع فقت ةثعبلا لعجحو ةلالدلا نم اريثك هداطعا

 هيف ناك يذلا تقولا يفف .ناكملا نيع يف ةقيقحلا
 قفارملا هينواعم عم دقفتي حرف ميحرلا دبع ديسلا
 ,نويعل ةنيدمب اهريغو ةينكسلاو ةيعامتجالا
 افوفحم اهب رمي يتلا عراوشلا لك قرتخيو
 ءاينالا ةلاكو تثب تقولا اذش ق٠ بيحرتلاب

 تمظن ةرهاظم نأ هيف تلاق اريخ ةيرئازجلا

 اوعفر نيرهاظتملا نا ةركاذ .برغملا دضض نويعلاب
 مالعا ةدحتملا ممالل ةينقتلا ةثعبلا ماما
 بلاطت تاتفالو «ةيوارحصلا ةيبرعلا ةيروهمجلا»
 عم تاضوافم ءارحجاو برغملا باحسناب

 مالعالاو ةيلخادلا ريزو مدق دقو .ويراسيلوبلا
 ىلا ربختا اذه يرصبلا سئبردأ دسسنلا يبرغملا

 ىف ضقانتلا سملت نا اهنكما ينلا ةثعبلا ءاضعا

 يف برغملا حجن هسفن قايسلا فو .ناكملا نيع
 دنع كلذو فرظلا اذه لالخ ةيمالعا ةيرض قدقحت

 ويراسيلوبلا ةهبج نم ةزرابلا رصانعلا دحا قاحتلا
 خيراتب بيبح نيسح ديسلا وهو ءارمحلا ةيقاسلاب

 نق ةهدحلا نم نورخآ ءاضعا ناكو )74/87/1١(«

 نم فودنت تاميخم نم نيراف برغملاب اوقحتلا
 .ايوك يف و ابابا سيدا يف نييوارحصلا لثمم مهنيب

 ىلا .اهترابز ىلا ةيممالا ةثعبلا تمتتخا دقو
 ٍِق بهذلا يداوو ءارمحلا ةيقاسلا يميلا

 اسنرف ةعاذا ترجا كلذ رثاو )579/1١//4(.

 يبرغملا ةيجراخلا ريزو عم ًاثيدح (511) ةيلودلا
 نابااهل حرص يذلا يىلاليفلا فيطللا .دبع ديسلا
 ىف مهماقم لالخ نم اونكمت دق ةدحتملا ممالا ىدفوم

 تايطعملاو تامولعملا عمج نم ةيوارحصلا مدلاقالا

 ةفاك. هل رفوتن ءاتفتشا ميظننل ةيرورضلا

 تناك ةلصخملا ناو ؛:ةبقادصملاو تانامضلا

 ةيبرغملا ةيساموليدلا لوؤسم فاضاو .«ةيباجيا»
 ةديرغملا ةرادالا لكايشو ةنكلملا ةحلسملا تاوقلا نأب

 ءارحا لالخ ةقطنملا ةرداغم ءلاح ياب اهنكمي ال

 .ءاتفتسأالا

 ءارحصلا ٍِق ناكسلا ددع ءاصحا ةلاسم نعو

 يلاليقلا ديسلا لاق يوارحصلا ةيوه نم ققحتلاو
 ريرقت ءوض ىلع مسحتس يتلا اياضقلا نم هذه نأب
 لجسو ةدحتملا ممالل ماعلا نيمالا ىلا ةثعبلا

 يذلا ءاصحالا أديم نم قلطند» برغملا ناب أديدحت

 برغملا عاجرتسا لبق ةينابسالا تاطلسلا هتزجنا
 ةقدثتولا هذه نا ريتعي برغملاو .ةقطسملل

 يه ةيممالا ةيراتركسلا ىدل ةعوضوملا ةيئاصحالا
 ناكسلا ءاصحا ةدعاق لكشت نا يغدنيب ام

 .«نيدلصالا

 يئاحنالا كدحلا ققومو اددانير وم
 ةطحملا تناك يناتيروملا بارتلا يف تاريوزلا

 ةقيقحلاو .ةينقتلا ةيممالا ةتغبلا ةمهم نم ةيناثلا
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 ىف نيلوؤسملا نا كلذ ؛ةريسع ةطحم تناك اهنا

 ةرايزلا لمشت نا يف نيبغار اونوكي حمل طوشكاون

 عياطلا دلو ةيواعم سيئرلا لوصو ذنم ذإ مهدالب
 اذهب كسمتلا لصاوتو ايناتيروم تصرح مكحلا ىلا
 يف روحم يا وحن باذجنالا مدعب مويلا ىلا صرحلا
 ةلواحمو .ةيبرغلا ءارحصلا لوح رئادلا عازنفلا
 ةمصاعلا رئازجلاو طابرلا عم ةنزاوتم تاقالع ةماقا

 ىلا عياطلا دلو سيئرلا مكح دمع دقل .ءاونس دح ىلع

 ةيعون نم .ةقبلو ةيجيردت ةيفيكب .هعقوم ليدعت
 هبعلت نا طوشكاون نم رئازجلا بلاطت يذلا رودلا
 عازن صخي ام ٍٍق .قافولاو ءاخالا ةدهاعم ةرئاد ُِق

 رؤليتملا تباثلا فقوملا نا ذا ,ةيبرغلا ءارحصلا

 ىلع تايسانملا لك ف دكؤي ةيناتيروملا ةدايقلا ىدل
 ءالياو عازنلا فارطا نيب دايحلا ةسايس جهن
 مئاقلا عازذلل مئاد يملس لح داجيال ىلوالا ةيمهالا

 هعال دنا ذنم هيبسب ريثكلا تناع يذلا اهدودح دنع

 ًانمث ةقباس تاقوا ف تعفد اهنا لف ٠ اهني ةنس

 وا ؛اهيف ةيزكرملا ةطلسلا عزعز اما هءاقل ًاحداف

 ف براضتت كردلاو شيجلا تاوق نم ةحنجا لعج
 .ءالولا تاعارص

 صرحلا ناب لهاجتي نا دحال نكمي الو
 ءارحصلا عازن هاجت دايحلا مارتدلا ىلع يناتيروملا

 يف يداصتقالا عضولا اهنم .لماوع ةدع ىلا عجرب

 ةرمتسم ةجاح يف مهناب نيلوؤسملا يعوو .دالبلا
 فورظ ريفوت ناو .يرئازجلاو يبرغملا معدلل
 هنأش نم ةقطنملا يف مادصلا حبش داعباو رارقتسالا

 وهو يبرعلا برغملل لفاكتملا راطالا رولبت لفكي نا
 وقمدت يك ايناتيرومل يرورضلا يحصلا ءاضفلا

 ضعي رضختسي اميف . ًايفاقثو ًايداصتقاو اي ًايعامتجا

 ىصقا طوشكاون هيلوت رخآ اروظحم نيبقارملا

1 
 لحلا ةاككإن ةولطحخ راليوك يد

 دمعت

 دل( اونا - 17

 ىلع ةريطخلا هبقاوع نم بسحتتو ةيممالا
 ماودو اهتدحو كسامت ىلع لقو ,يسايسلا اهليقتسم

 هنف ضرعتن يذلا تقولا يف هنا كلذ .اهتدايس

 .ةيبونجلا اهدودح نم اهتيتفت تالواحمل ايناتيروم
 ةفلاحتمو ةيلخاد ىوق دي ىلع ةييرغلا ةيبونجلاو
 ناكسلل ةضمهانم ةيقرع ةعزن رامثتسال جراخلا عض

 هذه نختت دتتو «يوارحصلا يبرعلا لصالا يوذ

 ةقرفتلا ثيو مكحلاب ةحاطالا ةعيبط تالواحملا

 ال تقولا اذه يف لوقن : درمتلا تايلمع ىلع مادقالاو

 لشف يا ناب يناتيروملا يسايسلا لابلا نع بيغي
 ةجيتنب زوفلا يف ويراسيلوبلا ةهبجل لمتحم
 نم ةيبرغلا ءارحصلا يف هقيبطت عمزملا ءاتفتسالا
 يلخادلا ايناتيروم عضو ىلع سكعني نا هنأش
 درجمب قلعتي ال مهدنع رمالاو :ةيمتح ةروصب
 ةربخ نم دلونم وه ام ردقب ليقتسملل يفازج ءارقتسا

 تاميخم يفكت ال نيذلا ةهبجلا دارفاو رطا عم ةيموي
 ِق اوبرح دق اوناك اذا : مهحومط باعيتسال فودنت

 زكرمو اقلطنم طوشكاون نم اولعجب نا يضاملا

 ةبيروهمجلا ل ةيداملا لكايهلا ديبشتل

 يف ءاتفتسالل ةلمتحملا ةراسخلا نإف «ةيوارحصلا

 نأ ىلع مهزفحل ًاديدج ازفاح نوكت دق ليقتسملا

 يسايسلا لابلا نا كش نم امو .ةركلا اوديعب

 يف تدرو ةلالدلا ةديدش تارابع ركذتي يناتيروملا
 اهيف اعد يناثلا نسحلا كلملا بطخ ىدحا

 نم نا ىلا ويراسيتلويلا ءاول تحت نيوضنملا

 ىلا ةدوعلا وأ برغملاب قاحتلالا اما مهتحلصم

 .اهيف جامدنالاو ايناتيروم
 «ىتش تالامتحالا نا اذه دعب كش نمامو

 ةيناتيروملا ةدابقلا دنع اهنكلو :ذفنت ال تاعقوتلاو

 نامالا مامصب ثبشتلا ةيمتح ربع اهلك رمت ةيلاحلا

 عيجشتو .عازنلا نم دايحلا 'مازتلاب يا .ديحولا
 .هل يملس لح داحبا

 ديددلا ءاتفتسالا لاؤس
 يراجلا (ريمسيد) لوالا نوناك نم عبارلا يف

 ةلحرملا ىلاةينقتلا ةيممالا ةفعبلا تلقتنا
 ,ةيعالطتسالا اهتمهم نم ةريخالاو ةثلاتلاةظحملاو
 يرئازجلا بارتلا لخاد 2.هقاولا ةنيدملا فودنت يفو
 نع لثممو .ةنيدملا ظفاحم اهلبقتساو .اهلحر تطح
 خا تلقت فودنت نمو .ةيرئازجلا ةيجراخلا ةرازو

 نيلوؤسملاب تقنتلا ثبح ويرازيلوبلا تاميخم

 قفارملا نم ددع دقفتب تماقو .ةهبجلا نع نييزكرملا
 تامولعملاو تايطعملا ليصحت ف كلذ دعب عرشتل

 اناكس تدجو تاميخملا يفو .اهفلمل ةمزاللا

 كلتل ةرياغم تافاته نوددرب نيرخا نياينوارحص

 رودحوبو ةلخادلاو نوبعلا ندم يف تعمس ينلا

 ءارحصلا لالقتساب بلاطت تاتفال تدهاشو

 .اهب يبرغملا يرادالاو يركسعلا دوجولا ضهانتو
 حرف ميحرلا دبع ديسلا مه نكي مل ىرخا ةرمو
 وا سامحلا عم بواجنلا وه هل نوقفارملا ءاضعالاو
 «ناكملا نيع ىف قئاقحلا ىلع عالطالا لب .بجشلا

 ةرطسم ذيفنتل ةلهؤملا ةيداملا رصانعلا ليصحتو

 .ءاتفتسالا

 ديدجلا  ميدقلا لاؤسلا هنا ؟ءاتفتسا يا نكل
 ةيوعص اوهجاو امك مويلا نوبقارملا هحرطي
 , عمج نأب ًاساسحا كلانه نا .سيمالاب هيلع باوجلا

 ةدحتملا ممالل ينقتلا فلملا دادعاو تامولعملا

 نوكت نل راليوك يد زيريب ديسلا يعاسم لصاوتو
 ةمساحلا ةوطخلا ىلا لاقتنالل .ةياهنلا يف ةيفاك
 ةزجعملا تايوعصلا نم ديدعلا دوجول ًارظن كلذو

 اهنمو .اهليلذت ىلا لصوتلا دعبتسي يتلاو ًانايحا
 تاضوافم ىلا ةوعدلا يف ويراسيلوبلا ةهبح رارمتسا

 لكشمو .ةرطسملا قيدطت ليبق برغملا عم ةرشايم

 نييعنو :نيب وارحصلل ىففلا يناكسلا نادستلا

 .ءاتفتسالا تايلمعل ةبقارملا ريفوت قئاعو .مهتيوه
 نويوارحصلا اهيف يلديس يتلا زكارملا ديدحت اذكو .

 .مهتاوصاب
 ىدمب .ةياهنلا يف .طبتري بعضالا لكشملا نا ىلع

 لكشملا ءاهنال ةلماكلا ةيسايسلا ةدارالا روليت
 .ةدحتملا ممالا هيلع ثحت يذلا يملسلا قيرطلاب
 يقيرفالا لامشلا مصاوع نيب :مويلا دهشن انك اذاو
 ىلع ةثعايو ةديدج ةيمانيد قلخ رهاظم نم ارهظم
 برغملا :ةموظنم لخاد نواعتلا قافآ ةرولدل لمالا
 هذه تناك نا لعاستن نا انقح نم نإف .يبرعلا

 مصاوعلا نيب نرم فقوم ذاختا ىلا دتمتس ةنمانيدلا

 ال رمالا نا ها .ءارحصلا لكشم لوح عازنلاب ةدنعملا

 تدديت امك ددينتس ام ناعريس ةعاقف هنوك ودعب

 ةضراعتم تاحورطالا تيقب املاط ةقباس تاعاقف

 نيبقارملا نم ديدعلا ناك اذاو .براقتلل ةلباق ريغو
 نم نإف صوصخلا اذهب لؤافن يا بنجت نوذبحي
 ءارحصلا عازن لح نأب عانتقالا لصاوي نم مهنيب
 رولبت نود لوحت يتلا تافالخلا لح رهوج يف وه
 برغملل :لماشلا اهانعمي ,ةيفاقثلاو ةيداملا رطالا
 .يبرعلا
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 ؟ ريرختلا ةفظنم بناكب
 ..اهتارادخ مسح ط ةرفاقلا لعأشتت د يبرعلا معدلا

 ةينيطسلفلا ةقواقلا واما دودحلا فلا يرضي ةيدعس ةوعد نم رثكاو ٠

 بعشلا عم نمانضتلل يملاعلا مويلا ْق 0

 ةداعاب ةيرصملا ةموكحلا تماق يديطسلقلا 7

 نم فرفرو ءريرحتلا ةمظنم بتاكم حتف 0“
 يقدلا يح يف ةمظنملا رقم قوف نيطسلف ملع ديدج
 ةراقس هيف دجوت يذلا هسفن يحلا وهو .ةرهاقلاب

 .ينويهصلا نابكلا

 نايكلا ملعو نيطسلف ملع فرفري اذكه
 يحو .ةدحاو ةيبرع ةمصاع ءامس يف يو دهحلا

 ضقانتلاو يناكملا رواجتلا اذه .دحاو ينكس

 دسجي ال نيدوجولا ةلالد نيب يخيراتلاو يعوضوملا
 رتعي ام ردقب نيجهن نيب اهتريح وا ةرهاقلا ضقانن

 .اهجراخو رصم لخاد رمتسمو مئاق عارص ةلاح نع .
 رارقلا تيقوت عم أدبي عارصلا ةلاح سملت

 نيلوؤسملاو نيبقارملا اهجاف يذلا يرصملا
 ةرفوتملا تامولعملاف .ءاونس دح ىلع نييندطسلفلا

 ءاهتنا نيحل رارقلا اذه نالعا ريخآت حجرت تناك
 لت لعف دودر باعيتساو باسح نم ةيرصملا ةرادالا
  ةيبرعلا تاقالعلا ةدوع هاجت نطتشاوو بدببا

 ةيكريما  ةينودهص فواخم نم ددرتي امو ةيرصملا
 امو .ديفيد بماك ةدهاعمب رصم مازتلا ىدم لوح

 ةقطنملا ف ىوقلا نزاوت يف رييغت نم رطب نا نكمي

 .برعلا ىلا رصم ةدوع دعب

 حتفب حامسلاب ةرهاقلا عاررسا وديب انه نم

 نخاس وهو ديدحلا قرطل ةلواحم ةمظنملا بتاكم

 رارقلا اذه نوك ىلا ةفاضالاب :مئاق حاجنلا رامثتساو

 ةيموق تالالد نم ولخي ال الاعف ًءارجا لثمي
 ةدوع موصخ لك كابرا ىلا فدهي - ةينطوو
 ةيبرعلا ةحاسلا ىلع ةيبرعلا  ةيرصملا تاقالعلا
 .ةيلودلا وا
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 ىلا رضم ةدوع نا دكؤي رارقلا نا نوبقارملا ىريو
 ةمظدملا عم تاقالعلا ةدوع ةرورضلاب ينعت برعلا

 ةيمهالا غلاب ارود بعل دق تافرع رساب ناو اميس ال

 اذه يف و .ةيرصملا ةيبرعلا تاقالعلا ةدوع بيترت ف
 دق ةمظنملا بتاكم حتف ةداعا رارق نا ظحالي قايسلا
 ندرالا ىلا كرابم سيئرلا ةرايز باقعا يف ءاج
 ندرالا ناد قيسنتلا ءابحا نع ثيدحلا ديدجتو

 ردص دق ةرهاقلا رارق نوكي نا دعبتسي الو. ةمظنملاو

 نا اضبا دعيتسي ال امك ,نيسح كلملا عم روابشتلاب

 ىلع رارقلا اذه لثم راثا تسرد دق ةرهاقلا نوكت

 رارقلا نا ىنعمب ءينيطسلفلا يروسلا براقتلا
 ةمظنملا عفدل قشمد نم ةلواحم ةبا قدتسا يرصملا

 ةدوعل داضم فقوم ذاختال اهتحنحا ضعمب وا
 .ةيرصملا ةيبرعلا تاقالعلا

 - ةيرصملا تاقالعلا عيبطت نا لوقلا نكمدو

 قيسنتلا ءايحا ماما لاجملا حتفي ةينيطسلفلا
 تمدعل ناو قيس ةرهاقلاف ٠ ,يندرالا ينيطسلفلا

 نم ززعيو .نامع قافتا ىلا لصوتلا يف ًاماه اررود
 يبرعلا قافتالا قدسنتلا اذه قيدقحت تالامتحا

 كذك ؛مالسلل يلودلا رمتؤملا دقع ةرورض لوح
 نا نكمي يذلاو .رمتؤملا اذه نم نيقالمعلا فقاوم
 .فوستابروغ  ناغير ءاقل دعب ةملاعم حضتت

 ةديدش تاكرحت

 هتالعافتو يرصملا رارقلا داعبا نا عقاولاو
 رازقلا :باسح ةدرج يف لخدب ةيجراخلاو ةيبرعلا
 ةيرصملا  ةيبرعلا تاقالعلا ةدوعب صاخلا لفشالا
 دودحملا مدقتلا رامثتسا ف حاجنلا ةيناكما ىدمو

 ةداعال ىقبي كلذ عمو :نامع ةمق نع ضخمت يذلا
 ةزيمتملا اهتعيبط ةينيطسلفلا ةيرصملا تاقالعلا

 قيسنتلا رازمتسيا :ندرالا.يف.كرابم سيئرلا

 يجيتارتسالا رصم لقث مكحب ةصاخلا اهتيمهاو
 ةيرصملا ةينطولا دحوتو يلودلاو يبرعلا اهرودو
 ةيضقف .ةينيطسلفلا ةيضقلاب يموقلا مازتلالاب

 تاسراممو تايبدا ُْق ةنرصم ةيضق يضه نياطسلف

 بماك هضرفت ام مغر ةيرصملا ةينطولا ىوقلا ةفاك
 داصتقالا ةمزا اهتاطو نم ديزت دويق نم ديفيد
 | .يرصملا

 ةحاسلا ىف يرجي ام فصو قدصي انه نم
 نيضقانتملا نيبطقلا نم فقوملا ناشب ةيرصملا
 ينويهصلا نايكلاو :ينيطسلفلا يبرعلا بعشلا
 .ةيبرعو ؛ةينطو ةيرصم ةثالث داعبا هل عارص هناب
 وحن ىلع ةلعافتمو ةلخادتم داعبالا هذهو .ةيلودو

 ىوقلا ةدابقب ةيبرعلا رضامحلا هيف بعلتو دقعم

 ةهجاوم ْق اتساع ارود ةسم دقتلاو ةنموقلا

 .ةيبرعلا ةيعجرلاو ةينويهصلاو رامعتسالا
 رهوجح نع يضاملا ع ويسالا ثادحا تفشك دقو

 يرصملا رارقلا نم تاعاس لبقف .هتعيبطو عارصلا
 ةينطولا ىوقلا ترداي ةمظذملا بتاكم مجدل يمسرلا

 ةنخللا ىلا ةادحلا ةداعاب ةيرصملا ةينهملا تاباقنلاو
 يديطسلفلا نيبعشلا ةرصانمل ةريرصملا ةيموقلا

 ىركذ ةيسانمب ًايفاحص ارمتؤم تدقعو ينانبللاو

 دقو . ينيطسلفلا بعشلا عم نماضتلل يملاعلا مويلا
 ماما دودحلا حتفي هيف تبلاط ًانايب ةنجللا تردصا
 ينويهصلا نابكلا لاتقل ةينيطسلفلا ةمواقملا

 هلالقتسا عازتنا ىلع يبرعلا بعشلا ةردق تدكاو
 ايسايس 8 ةنجللا تمظن امك .هتدارا ٍضرفو

 ىوقلا لك هيف تكراش نيماحملا ةباقن يف |ديشاح

 ةرورضب روضحلا ىدانتو .ةيبزحلاو ةينطولا
 تررد امك ,نيطسلف ريرحتل حلسملا حافكلا ةلصاوم

 بازحا نيب نواعتلاو قيسنتلا ءايحال ةيوق ةوعد
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 .ةيرضملا ةضراعملا ىوقو
 ةروصنملا ةعماج بالط رهاظت ىرخا ةهج نم

 .حدستتلا رارق ىلع اماع 1١٠ رورم ةيسانمب ةرهاقلاو

 نيملعلا قارخاب اومانقَو دتيفتال“بماكي اوددنو
 ممالل ةيرصملا ةنجللا تناكو .ينويهصلاو يكربمالا
 ورفألا نماضتلا ةنجل عم كارتشالاب ةدحتملا
 ةعماجلا ىنيم يف ًاعيسوم انسايس ارمتؤم يىويسأ

 نييرصملا نيلوؤسملا ضعب هريضح ةيبرعلا
 .نييبيطسلفلاو

 موجه نشب برع نولتاقم ماق رخا ديعص ىلع
 ريع «ةيليئارسا» ةيرود ىلع ةيوديلا ليانقلاب حلسم
 فواخم ديازرت ىلا ىدا ةينيطسلفلا ةيرصملا دودحلا

 .ليقتسملا ف تايلمعلا هذه لصاوت نم بيبا لت
 «ةيليئارسالا»و ةيرصملا 'نمالا ةزهجا ناو ةضاخ
 بيرهتل تالواحم ةدع نع فشكلا اهل قبس
 تايلمع نشل زيهجتلاو دودحلا ربع ةحلسالا
 .«ىليئارسالا» لالتحالا تاؤق دض ةيئادف

 هذه ريوصتل ةيرصملا ةموكحلا تعراس دقو
 يف كلذو .طيسب يدودح ثداح اهنا ىلع ةنلمعلا

 عم تأدب يتلاو بيبا لت فواخم ءاوتحال ةلواحم

 عم تدعاصتو :ةبرصملا  ةيبرعلا تاقالعلا ةدوع

 نم برقلاب ينويهصلا ركسعملا ىلع موجهلا ةيلمع
 .ةيعارش ةرئاطي ةنومش تايرك

 تاهجوت ضقانت نع لاقي ام نا لوقلا ةصالخ
 بماك دويقو ةيموقلاو ةينطولا اهتامازنلا نيب رصم
 تاقالعلا ةدوع دعاست عارص ةلاح نع ربعب ديفيد

 يف ةرهاقلل يبرعلا معدلاو ةيرصملا  ةيبرعلا
 ةيبرعلا  ةيرصملا تاقالعلا عيبطت ناك دقو .همسح
 عم مجكصمي دق يذلاو ؛ عارصلا اذه رهاظم مها دحا

 .ةقطنملا يف عقت يتلا ةمداقلا ثادحالا
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 اهشيعيس ينلا يل ودلا جارفنالا ةلحرم

 ةلازا ةدهاعم ىلع عيقوتلا ناقعا ٍِق .ملاعلا

 نيب ,ىدملا ةطسونتملا ةيوونلا حبراوصلا

 ناغير دلانور يتايفوسلاو يكريمالا نيميعزلا

 وا ةروصب سكعنتس .فوشتابروغ ليئاخيمو
 يف رتوتلا رؤبو ةيميلقالا لكاشملا مظعم ىلع ؛ةيناثب
 يل ودلا جارفنالا ةلحرم رمتست نا لمؤملا نمو .ملاعلا

 اهلالخ :ثلاثلا ملاعلا طقتلب ؛نمزلا نم ةليوط ةرتف

 هتامزاو هلكاشم ةجلاعم ىلا فرصنيل .هسافنا
 تاونسلا يف تدعاصت يتلا ةيداصتقالاو ةيسايسلا
 ةدرابلا برحلا ةرتف يف يا .ةريخالا ةرشع سمخلا
 ضعبو .يتايفوسلا داحتالاو ةدحتملا تايالولا نيب
 .ةيبرغلا فحصلا تايربك يف .نييبرغلا نيللحملا
 وكسوم نيب ؛يلودلا جارفنالا ةلحرم نا نودقتعي
 ةيداصتقاو ةبلود تاقالعل سسؤوت ؛:نطنشاوو

 .يقرشلاو يبرغلا :نيملاعلا نيب ؛ةديدج ةيسايسو

 ىلع فرشت نا ؛نيبناجلا نم دحا لبق نم .اهضقن
 ةليلقلا تاونسلا نا يا .نيريشعلاو دحاولا نرقلا

 .مالسبو ءودهب رمتس ,نيرشعلا نرقلا نم ةيقبتملا
 يتلا ثلاثلا ملاعلا بوعش مامأ ةريدك ةوك حتفنتسو

 لماوعلا .نع ًالضف .نيرابجلا نيب عارصلا اهقهرأ
 ةعقب نم رثكا ف ترشتنا يتلا بورحلاو ةيلخادلا
 نارتيم اييستوفا : يسشرسفلا سيئرلاو .ضرالا نم
 اراشا رشتات تيرغرام ةيناطيربلا ةرازولا ةسيئرو
 مها وه .فوشتابروغو ناغير نيب قافتالا نا ىلا

 ةيميلقالا لكاشملا ىلع اباجيا سكعني يلودلا قافولا

 ريسكلا ناقنحالا ؛نامضسل
 ريسكلا جارفنالا لمن

 ,ةلقملا ةنالذلا رهشألا ؛ مقافتن ةيداصتقالا ةمزألا

 ىربكلا توري لع هترطبس طسبب ينانبللا شيجلاو
 برحلا ذنم «نييلودلا نيميعزلا نيب عقوي قافتا
 بورحلا نا كلذب ناينعب اناك دق و .ةيناثلا ةيملاعلا

 ,ةريخالا ةرشع سمخلا تاونسلا ىف .ترشتنا ينلا

 يش , ,هلقأ وا :ةثلاث ةدملاع برح روذب اهتايط يف لمحت

 الوا توريب ديحوت ...ليمجلا نيمأ
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 1 يتانبللا نجلا

 امهنكل .برغلاو قرشلا نيب ةثلاث ةيملاغ برح

 .ثلاثلا ملاعلا بوعشو لود نم ددع ىلع اهاعزو

 دددحلا رههلا و ...ةيلودلا ةدقلا
 نافير نيب قافتالا نا كلذ نم مهالا

 ىقيب نل ,ةيكريمالا ةمصافلا ِق فوشتايروغو

 هنا ذا :ةيوونلا ةيوستلا ناردح نمض .اروصحم

 لولح عضو يف .ىرخأب وا ةروصب مهسيس
 اذه ,ززعي اممو .ةيميلقالا لكاشملل تايوستو
 مامتها نع ثدحتت يتلا ءاينالا .داقتعالا

 ةلكشم لابو جيلخلا برحب .ناغيرو فوشتابروغ
 نطنشاو امهردتعت ناثللا ناترؤدلا امهو .ةيناغفألا

 لكاشملل لولحو تايوست عضو ىلا لخدملا وكسومو

 ةلأسملاو ةبنيطسلفلا ةدضقلا اهيف امد .ىرخالا

 ةيلودلا تاقالعلا موهفمف .صربق ةريزجو .ةينانبللا

 يوونلا نمالا ربتعي .وكسومو نطششاو نيب
 ةيضق نالكشيو .نيطبارتم ملاعلا يف مالسلاو

 :مدقت وه يوونلا ديعصلا ىلع ,مدقت ياو .ةدحاو

 ةدوعف .ةيميلقالا لكاشملا ةلحلح ديعص ىلع

 يدعت ,نطنشاوو وكسوم نيب تاقالعلا ىلا نزاوتلا

 اصوصخ .ىرخالا تاقالعلا ىف نزاوتلا ىلا ةدوع

 .ثلاثلا ملاعلا ةحاس ىلع

 دق .ةيكريمالاو ةيتايفوسلا ناتمصاعلا تناك اذاو

 رصخعلاب هتنمست نكمب امل .ايئاهن ادح اتعضو

 وه ,رخآ قايس ىف لوحدلل ًاديهمت .يوونلا

 يذلا يوونلا مالسلا ناف .ةيئاضفلا ةحلسالا

 هتامصب كرنيس .ةيقرشلاو ةيبرغلا ايوروا ممعيس
 قرشلا ةقطنم اهتمدقم يف و ءاهب ةطيحملا لودلا ىلع

 ةلواط ىلع يميلقالا فلملا روضحو .طسؤالا

 ةقطنملا كلت يف ةيهتلملا تاعارنلا نا دكؤب .نيرابجحلا

 ىلا اهقيرط دجت نا لبق .ةنداهملا ةلحرم لخدتس <

 ١541 لوالا نوناك 54٠ ١4 ددغلا  ةيبزعلا ةعيلطلا

 يه يتلا ةينانبللا ةلأسملاو . ةيئاهن ةروصب لولحلا
 تايالولا ينعت يتلا :ةيميلقالا لئاسملا نم ةدحاو
 تاقالع مكحب ,يتايفوسلا داحتالاو ةدحتملا

 نيتللا ءليئارسا.و ةيروس نم لكب نيتلودلا
  ةرشابم ةروصب .ةينانبللا ةلاسملاب نايطاعتت
 ىلا نيينانبللا نييسايسلاو نيلوؤسملا ضعي ىعس
 اسيئرف .اهيلا نيميعزلا رظن تفلو .ايلود اهكيرحت
 صحلا ميلسو ليمجلا نيما ةموكحلاو ةيروهمجلا
 امهنايلاطي ,فوشتابروغو ناغير نم لك ىلا اقربا
 .هل لولح داجياو ينانبللا عوضوملاب مامتهالاب

 ةيئاندللا ةيضقلا كيرحت
 ىلع ةيضقلا كيرحت ىلا ىعس يناثبللا مكحلا

 ةنراوملا باوذلا لتكت دفوا امدنع .يل ودلا ديعصلا

 ىلا :نزاخلا سايلاو برح سرطب نييئاذلا نيلقتسملا
 ةيلاطمو .هتمري ينانبللا عضولا حرشل .ناكيتافلا
 ,ناغير دلانور يكريمالا سيئرلا ىدل لخدتلا ءابابلا
 عم تاثحابملا ةلواط ىلع ةينانبللا ةلآأسملا عضول

 دقتعيو .فوشتابروغ ليئاخيم يتايفوسلا ميعزلا
 ةيناندللا ةلأسملا نا .نيينانبللا باونلا دحا

 تلخداهنال ,فوشتابروغو ناغير مامتهاب ىظحتس

 كحول ةنالف نهدي اج ةيافعو تاياايراتكةسااع

 .رارقتسالاو نمالا نم ىقبت ام عزعزيو ٠ .طسوالا
 تناك اذا .هلوق ناكيتافلا نم دئاعلا بئانلا فدضيو
 حلاصملا سمت جيلخلا برحو ةيناففالا ةلأسملا

 .وكسومو نظفشاو نم لكل ىربكلا ةيجينارتسالا

 رثؤي نا هناش نم .هلاوزو هراجفنا لاح يف نانبل ناف
 ىلع ةرشايم ةروصيو :طسوالا قّرشلا ةطيرخ ىلع

 .اهيلع ناكيتافلا مدقيس يتلا ةوطخلا نا .ينانبللا

 .نطنشاو ةمق يف ةينانبللا ةلأسملا كرحتس
 ءيىل ودلا ديعصلا لع ةفح لاسم اهلعجتسو

 تتاب .ةينانبللا ةيبسائرلا تاباختنالا نا اصوصخ

 كريرطبلا ةرايزب ريكذتلا يغيفي انهو .تاودالا ىلع
 نم ةوعدب ؛وكسوم ىلا ريفص هللا رصن رام ينوراملا
 نا لامتحا ىلا ريشب يذلا رمالا ,.اهيف نيلوؤسملا
 قفاوتلا ةلحرم تلخد دق ةينانبللا ةلأسملا نوكت
 اولبقتسا نيذلا تايفوسلا نولوؤسملاف .يلودلا
 تاونسلا يف ينانبل يسايسو لوؤسم نم رثكا
 .توريب يف اشتولوك يليساف ريفسلا اوفلكو .ةريخالا
 امم :ينانبل قيرفو ةهج نم رثكا عم فقوملا ةسارد
 ريغصلا نطولا قزمت يتلا ةاسأملا ةروص يف مهلعجي
 .اماع ريشع ةثالث يلاوح ذنم

 ةدلصتقإلا ةمزلا دادنشا

 حرط نورظتني نيذلا نوينانبللا نولوؤسملاو
 يف نوددري ؛نيرابخلا ةلواط ىلع ةينانبللا ةلأسملا
 ةيعامتجالاو ةيداصتقالا عاضوالا نا .حهسلاجم

 يف .روهدتلا نم ًاديزم دهشتس ًايلاح ةروهدتلملا
 نولوؤسملا فيضيو .ةلبقملا ةليلقلا روهشلا
 ةيمالعاو ةيلامو ةيداصتقا تاسسؤم نا .مهداقتعا

 نم مغرلاب .ةطيشنو ةيح تلظ .ةيعامتجاو ةيفاقثو

 تايسكتما باصت فوس .اهتهحاو يتلا تايوعصلا

 ًانخاس لادج تدهش يتلا تاقورحملا ةمزأف .ةيوق

 ريز وو ينيسحلا نيسح يبادشلا سلجملا سدسّئر نيب

 دقتفيسو . . دكت ,ريصق روتكيف طفنلاو ةعانصلا

 هدداقتفا نع ٌدضف :نيرديلاو توزاملا يقدام نانبل

 ٍِق ًاداح اعجارت دهشتسف ةيناثمللا ةربللا اما .ندحلا

 ةيعصلا تالمعلاو يكريمالا رالودلا ةهجاوم

 نم يقيتملا هطابتحا نانبل دقتفا اميرو .ىرخالا

 ام ىلا سابقلاب . آدج ليلق وهو .يكريمالا رالودلا

 داوملا داريبختسا لحا نم :نوينانبللا هجاتحي

 ءارسبخلا ردقيو .ةيكالهتسالاو ةيئاذغلا
 يكريمالا رالودلا نم يطايتحالا نويداصتقالا
 .رالود نويلم ٠١ يئاوحب

 ةمزالا لاحفتسا نع ثدحتت يثلا تاعقوتلاو

 .ةليقملا ةثالثلا روهشلا ٍْق ةيعامتجالاو ةيداصتقالا

 عفدي يذلا رمالا .يلاحلا يوبسأملا عضولا لغفت ال
 نانيل لوخد نع ثيدحلا ىلا :نيدلاملا ءاردخلا ضعب

 يدلا يل ودلا جارفنالاو .يقيقحلا سالفالا ةلحرم

 هناش نم سيل ,فوشتابروغو ناغير ةمق هكرتتس
 ةمزألاك ةمزا ىلع ةرشابم ةروصب رثؤي نا
 .اذهك عضو كاردتساف . ناثبل يف ةدلاملاو ةيداصتقالا

 جارفناب يا .ةيسايس ةلحرمب رمي نا نم دب ال

 ,ةديدج ةموكح ليكشتب االثم . ىلجتن. يلخا د يسايس

 ةوطخ يأ لبق .ةينانبللا ةمصاعلا ديحوت نم نكمتت
 يف ينانيللا شيجلا .كراستي نا نود نمو :ىرخا
 دعلا اديب مث .يميدلقا وا ىلحم فرط يا ؛نمالا ةرادإ

 كلذ نود نمو .ةيلاملاو ةيداصتقالا ةمزالل يسكعلا

 : ميصتو ؛ ,ةلدقملا ةثالثلا روهشلا زواجتت ةمزالا ناف

 .وكسومو نطنشاو صاصتخا نم .ًاعقاوو العف

 شلك زاوف
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 ةروصلا يف نطسماو تعضو سيراب
 وات ريرقت ةءارقب اهحصن رافينابروغو ١

 "يتيسر مئاطلا» رود

 راو يساوملم عفدب تأدب ب - ةملاق

 حالسلاب نارهط ديورنو فيدوريا ضرف دب لدلست دودج دنع ةددؤملو

 .نادناردالا نيضراعملا نم خش لرطا بحد نمد ةمئاق اسنرفل مرق يئابطابط

 نوط يداجل ظداب يب تعفد سرب :زونب ,ؤخ اجم
 ةموكحلا سمدّئنر ىلع ءاوضالا تزكرت كني

 ةدنعمجلا ِق ةيرئادلا ةعاقلا يف ةيسنرفلا -

 ةلئسالا ىلع فافتلالا دارا دقو .ةينطولا |“
 ةقفصلا دوني لوح ةضراغفملا بازحا اهنحرط يتلا

 ,ةيرس ىقبت نا ىلع قفتا يتلا .ةيسنرفلا  ةيناريالا
 نمو .توريب يف ةيسنرف ةنيهر رخآ نع جارفالا ىتح
 ةلبقملا ةطحملا نمضتت نا .ةقفصلل ًاعبت .ضرتفملا
 فوسو .نيتنوف ليسرام يساموليدلا نع جارفالا

 ِق ةبقايلا ثالثلا نئاهرلا نبب ةشمز ةفاسم لصفت

 نسح ىلع رهسلاو .ايياونلا رابتخا لجا نم .نانبل
 يف ةددحم تابيرست بسح حجرملا نم نكل .ذيفنتلا

 ةيسنرفلا نئاهرلا رسا كف ىلا راصُي نا سيراب
 .ةلبقملا ةيسائرلا (وبام) رايا تاباختنا لبق ثالثلا
 ْق نيدسنرفلا نيضوافملا رببك هعضو طرشلا اذهو

 اوكساب لراش ةيلخادلا ريزو وهو .نئاهرلا ةقفص

 نييكارتشالل ةلمنحم ةدوع نم هفوخت يفحي ال يذلا

 .نويئيتامو هنزدلالا يرصق ىلا

 سزولا أذا رداح ةيسنرفلا ةينطولا ةرعمجلا ِق

 ةضراعملا تادايق ةلئسا ىلع درلا .كاريش كاج :لوالا

 ةرورض ىلع لباقملا ف ددشو . نئاهرلا ةضياقم لوح

 صرل ةمدقمك ,ةدناملربلا ةيبيلغالا فوفص صر

 ةالاوملا ةبعل نم مغرلا ىلع .نيبسنرفلا فوفص
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 اذاو .تايدحتلا ةهجاومل دحاو راطا يف .ةضراعملاو

 باؤنلا حانج ددرت دعب .ةقثلا ىلع لصح دق ناك

 يف ؛قباسلا ةموكحلا سيئر ,راب نوميرل نيديؤملا
 ناف ءاهايا هحنم يف ناتسيد راكسيج سيئرلا نمر
 نم ةيموكحلا ةيبلاغلا ذقنا دق ةريخالا يناوثلا رارق
 دق كوكشلاو سجوتلا نم ًايخانم نكل .راطشنالا
 نيقي داسو .ةيسنرفلا ةيعيرشتلا ةطلسلاب فصع
 فقسلا تحت باطخ نم رثكاو ةغل نم رثكا ةمث ناب

 ماقرا ىلع زيكرتلا نم دب ال ناكو .دحاولا يبزحلا
 ةقفصلا ماقرا ىلع رابغلا ةلاهال ةيداصتقالا ةيمندلا

 عربت نم كانه نا ًاصوصخ :يناربالا ماظنلا عم

 ةيناربالا طورشلا ةكايح ٍِق بناوج نع فشكلاب

 سكعني نا ًاتفال ناكو .ةقفصلا مامتا ىلا تدا يتلا
 ىلع تاعئاشلاب موغلملا يسنرفلا يسايسلا خانملا

 لخد ثيح ةيبوروالا قوسلل نغاهنبوك ةمق خانم
 نماضتلا لوح لدج يف ةيبوروا ةلود ١١ ولوؤسم
 ىوتسم ىلع طقف سيل .مهمصاوع نيب دوقفملا

 بيستلاو ةلدابسملا علتسلا مجحو ةيعارزلا راعسإالا

 ريزولا عفد يدذلا رمالا «بلطلاو ضرعلاو جاتنالا قف

 تارربم نع لؤاستلا ىلا روليد كاج قباسلا يسنرفلا
 قيسنت ىوتسم ىلع لب .ةكرنشملا قوسلا دوجو
 ةيقدنبلا ةمق نا فورعملاو .ةيجراخلا تاسايسلا

 لوح ًاينماضت ًارارق ترولب ةيعانصلا لودلل
 نم تعوطت ةديدع تاهج نكل .باهرالا ةهجاوم
 ءارزو ةسيئر تتفل .نغاهنبوك يفو .هفسن لجا
 اومدق نيذلا كئلوا» ىلا رشتات تيرغرام .ايناطيرب
 ريزولا يمست نا نود نم .«نييباهرالل تالزائن
 ىلا كاريبش أجلو . ارضاح ناك يذلا لوالا يسنرفلا
 ةيناطيرد قباوس نع فشكلاب ًاددهم .داضملا درلا
 لخدتن نا دعبو .نييباهرالا عم لماعتلا ٍْق ةينكريماو

 عيمجلا تويب نا ىلا حملاو .يلاطبالا ءارزولا سيئر
 . تاماهتالاب قشارنلل اذا يعاد الو . جاجر نم

 ىدقدلا ةففصلا نمن

 باحص) نيب ًايكيتامارد ناك بذاجتلا نا عقاولاو
 ىف نا :ةيتامغاربلا ةرظنلا باحصاو عىدابملا

 .ةيبوروالا نغاهنب وك ةمق يف ناو ءيسنرفلا ناملربلا
 تابيرستلا ناف سدراب ىف أده دق لاجسلا ناك اذاو

 ِق أ دهن دل :نارياو اسنرف نيد نئاهرلا ةقفص لوح

 دونب دعت ملو .جلث ةرك لكش ىلع تربك دقو .لباقملا
 ,ةلماكتم ةينب لكشت يهو .ةروتسم ةضيداقملا

 ىلا ةبسنلاب امك .يناربالا ماظنلا ىلا ةيسنلاب

 .سيراب
 .ةقفصلا نم يسنرفلا بناجلاب ادبنلو

 يميسرلا يفحلا نم'هغرلا ىلعو . ًادكؤم تاب

 ةحنحا دحال ةيندع ةيدف تعفد سيراب نا ٠ .يسنرغلا

 ,يناريالا يروثلا سرحلاب رطؤملا .«هللا برح»
 .رالود ينويلم غليم ,ةينغم ديحو هدوقي يذلاو
 ضرقلا نم يناثلا ءزجلاب اهل ةقالع ال ةروتافلا هذهو

 ب فورعملا وهو .هاشلا مايا ذنم دمجملا يناريالا
 دقو :موبيناروبلا تييهحتل هقيدوزببا يضر

 .رالود رابلم ًاساسا 8 هدئاوف تمكارتو . يبورؤا

 عم غلبملا ةداعتساب يناربالا ماظنلا بلاطيو
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 رئاسخلا نع تاضيوعتب لباقملا يف دم .ةيمقرلا

 ناريا يف لمعت تناك ينلا مهتاكرش اهب تينم يتلا

 .اهيلا ينيمخ لوصوو داشلا ماظن طوقس ةظحل

 مغرلا ىلع ,ةيرسلا ةيناريالا  ةيسنرفلا تاعامتجالا
 اهتمحرنو .ةعيطقلا ناك يمسرلا ناونعلا نا نم

 يف .يضاملا - وينوي  ناريزح ه ذنم تارافسلا برح

 .انديفو فيذجح ْق تاعامتجالا ترتاوت ؛ءانثالا هذه

 لجا نم اهطخ ىلع نوينانبلو نويروس لخدو
 ٍِق اوضم نييسنرفلا نا انفال ناكو .ةفاسملا قددضت

 ,ةريخالا ةتسلا رهشالا ةليدط ةيرسلا ةيساموليدلا

 ديقضتلا ىلا أجل نارهط ماظن نا نم مغرلا ىلع

 حلاصملا قحب ةفلنخم تاياكتراب ماقو يومدلا

 ةكبشلا تعرز ثيح .يتوبيج يف نا .:ةيسنرفلا
 تدصحو .لاير وكسول ىهقم يف تارجفتم ةيناربالا

 كلذل .سيرابو توريب يف وا ,نييسنرف نيييركسع
 يسنرفلا هحولا» ىلع «هنشيئامؤوالا» ةفدحص تملكت

 ام .ةقفصلا» نا لوقلا ىلا تصلخو . تالزانتلا ةلمج

 < اذاملف .هيف تمت يذلا لكشلابو .ةنكمم تماد
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 نيقي ىلع يه لهو ؟اهماربا يف ةموكحلا ترخأت يح
 ديعتست :ةيناريالا طورشلا فلتخم تبل اذا اهنا
 قدصت مل ناربا تناك اذاو ؟ىرخالا ةثالثلا نئاهرلا

 خيراوصب اهبلع تخس يذلا ةدحتملا تايالولا عم

 اطورش عضم نحنو .انعم قدصت اذاملف دا

 .«؟حالسلا اهميلستل

 رخآ نصنؤ ٠٠

 .اوكساب لراش .يسنرفلا ةيلخادلا ريزو نكل
 ةمزا ةرادال اهلكش يتلا نييكيسروكلا ةيلخو
 دنب دعبو .هتمسر يذلا ططخملا ف تضم .نئاهرا

 دنب ءاج ,ينانبللا ؛هللا بزخ» ايالخل رالود ينويلملا
 اسنرف تلزانت انهو . فيدوريا ضرق نم يقابلا ءزجلا

 .اهتاياسحو ةيناردالا ةرظنلا عم تفدكت اهنال ٠ ًاضيا

 هضرع يذلا بيترتلل اعبت تاقحتسملا تددسو

 ةسلج يف :يبيبح :لدعلا ريزوو يئابطابط قداص
 تلمشو .يضاملا (ريمفون) يناثلا نيرشت ٠١ يف ةيرس
 رايغ عطقو ةحلسا حئاول .كلذ بناج ىلا :تالزانتلا
 ةضراعملا زوصر ضعب ىلع اقييضتو :تارادارو
 ًاصوصخ .ًايرس دعي مل دنبلا اذهو .يناريالا ماظنلل
 لوالا نوناك ؛ يف ترداب ةيسنرفلا ةطرشلا نا
 يزارتحالا لاقتعالا ةسرامم ىلا يراجلا (ريمسيد)
 يدهاجم» ةمظنمل ةعيباتلا رضانعلا تارشع قحب

 نم مه درطل ًاديهمت ٠ يوجر دوعسم ةدابقب .« قلخ

 قداص نا ىلا :راطالا اذه يف ءريشب نم ةمثو .اسنرف

 ةحئال يسنرفلا ةيلخادلا ريزول مدق يئابطابط
 مهنال .اسنرف نم مهدرط بجي نيذلا ءامساب
 .ينيمخ ماظنل ةداضملا ةياعدلا ف ذوفن باحصا

 ناب عالتقالا تاءارجا ةيسنرفلا ةموكحلا تللعو

 درو .«يسنرفلا نمالا ىلا ءيست رصانعلا هذه»

 ةلظقاب ةبيرق ةنغافا سيراب ةموكمت نأ :قلخ قدهاجم
 .ةيتاريالا ةمواقملاو .كلاهتملا هماظنو ينيمخ يدالجل
 ةيئادعلا لاعفالا هذه ايسني نل :يناريالا بعشلا امك
 يىوجر دوعسم ؛ ,نيدذهاجملا دئاق ليحر ذنم اننا 13

 انصرح ١5/0١ ذنم اسنرف يف ًاذحالا ناك دقو ءقارعلا ىلا

 ةيسنرفلا ةموكحلا هتددح يذلا راطالا خارتحا ىلع

 الأ نحأ فرشت ال ةمواسم نمث ددسن اننا .. اننطشنال

 .-«ناريا الو اسنرف

 ليهأت يف ماهسالاب تدهعت اسنرف نا ًاضيا ددرتو
 ,لباقملا ف .تضفر اهنكل .ةيناردالا ةيوجلا ةوقلا

 ميلست تطرتشاو .قارعلا نم اهفقوم يف رظنلا ةداعا

 نم يناريالا يروثلا سرحلا اهصننقا يتلا قئاثولا
 نع اهتادادتماو ناريا عانتماو :نارهط يف اهترافس

 و نئاهرلا نع جارفالاب مازتلالاو ,يسنرف يا فطخ

 .ةيعافدو ةيئاقو اسنرف طورش نا ينعي اذه .نانبل
 نم ةمثو .ةيزازتباو ةيموجه نارهط طورش اميف
 دونبب مازتلالا ىلع اهتردق يف .سيراب يف ,ككشي
 قالطا يف لثمت ةضياقملا قنعل ءيول. لواو .ةقفصلا
 نم الدب :كوا هيجور ءلقتسملا فاحصلا حارس
 نال .سيراب تدارا امك :نوتراك ليسرام يسامولبدلا
 تاقلحلا دهشت فوس انه نم . ةقيقد ةيحصلا هتلاح

 نيحب دقو .عباصا ضع ميسوم ةقففصلا ِق ىرخالا

 نا نود نم ةيسنرفلا ةيسائرلا تاباختنالا نعوم

 عقوتي نم ةمث لب . ثالثلا نئاهرلا نع نارهط جرفت
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 ةقفضلا يق ىشرفلا :فرطلا :اوكشاب لرانش

 .ةفلتخم ةيباهرا تايلمع ىلا اهؤجل

 رمتسملا ؛ناردلا»

 سيراب نيب ةقفصلا هذه دونب نا .لاح يا ىلع
 يف ةرم نم رثكا تبسقوت دقو .ةديدح تسبل نارهطو

 تاظحللا يف لشفلا قئاوعب مطترت تناكو .قئاسلا

 ددم ًاديدحتو :رهشا ةنيس ذنمو .ماربالا لبق ةريخالا

 الوؤسم يئابطابط قداص ىقتلا ,يضاملا (ويام) راثا

 .ةيرسلا تاءاقللا ترتاوتو .فينج يف ًايسنرف ًاينما
 ضعب سيراب تبل .اهاياون نسح ىلع ليلدتللو
 نمض نم ؛حالسلا حئاولب ةقلعتملا نارهط طورش
 :هتاذ تقولا يف .تأجلو .نئاهرلا ةداعتسا سحاه

 .اسنرف يف ةيناريالا باهرالا ةكبش كيكفت ىلا
 ًاصوصخ.:نارهط ةنادال تاكسمتسم ىلع تلصحو
 لقعلا» وهو .يجدروغ ديحو ىلغ قييضتلا دعب
 ءاسنرف يف يناربالا يباهرالا

 «ةردابملا بحاص» رود تبعل اسنرف نا تناثلاو
 سلجم رارق تديا امدنع لوالا ,نيعقوم يف نارهط عم
 يف برحلا ةيوستب قلعتملا .544 مقرلا :يل ودلا نمآلا
 قالطا فقوب ديقتي ال يذلا فرطلا ةبقاعمو جيلخلا
 حالسلا طورش ةيبلت تضفر ةظحل :يناثلاو .رانلا
 يف ةرفوتم تادعمو رئاخذ عيبي تدتكاو .ةيناربالا

 تافصاوم ةبا ىلع يوطنت الو .قاوسالا لك

 ًاملع طيحا نارتيم سيئرلا نا دكأتو .ةيجيتارتسا
 جارفالا نم عيباسا ةئثالث لبق نارهط عم ةقفصلاب
 يف جزمتساو .كواو نادنامرون :نيتنيهرلا نع
 دارفاو شاقنلا سينا حارس قالطا عورشم
 .راينخب روبهش لايتغا ةلواحمب نيمهتملا هتعومجم
 نكران يقف ماشلا دهنع يقف ناربال ءارزو نكون خا
 :ضرتعي مل يسنرفلا سيئرلا نا ملْعو . 14١ فيص
 هنا اصوصخ . .شاقنلا نع جارفالا ةركف ىلع :ًايكداف

 !ًاضيا ظخلا ىلع ناك :نيدلا سمش ىدهم دمحم

 ةدوع طرش .وفعلا رارق ىلع عيقوتلاب ةرشابم ينعملا
 .نامفوك) توريب نم ثالثلا ةيسنرفلا نئاهرلا
 ةيسئرفلا ةيلخادلا ةرارو تردابو . (نيتنوفو نوتراك
 ةيرحبلا عطقلا بحسل ةطخ نع عيشا ام بيذكت ىلا
 هذه نا تلاقو .نامُع جيلخ ىف ةدجاوتملا ةيسنرفلا
 يهو .جيلخلا ىلا .ةظحللا ىتح .لخدت مل عطقلا
 ام ًابلاغو .ةقطنملا ف ةيسنرفلا نفسلا ةيامحب ةينعم
 تاحيدصتلا بيسي . ؛يتويدج ءاددم يف اهتماقا ددمت

 رخاآ يقم ناديا ؛:بيذكتلا اذه بناج ىلاؤ .ةنايصلاو

 نع تثدحت رادخا لوح اهتاذ ةيلخادلا ةرازو نع

 يذلا ياو باشلا ءرخاهم دمحم نع جارفالا

 ةكبشلا سوؤر دحا ناكو .سيراب تاريجفت يف علض
 نا ًاتفال ناكو .يجدروغ اهمعزت يتلا ةيناريالا
 هيف ردص يذلا مويلا يفو ,ترداب سيراب ةمكحم
 قيفر فلم حتف ىلا .ةيلخادلا ةرازو نع يفنلا

 .(يسنوت) حلاص يلع داؤف ؛خيخفتلا يف يجدروغ
 .ةيناريالا ةكيشلا يف هرود لوح اهتاماهتا ترركو

 - يركسعلا  يسايسلا رازابلا طورش .اذا .اهنا

 «رازابلا» اذه نا تباثلاو .نارهطو سيراب نيب يلاملا
 يا .لحارملا ةسسايسلو .ينادبملا رايتخالل عضاخ

 نارهط نم ةوطخ :ةلدابتملا تاوطخلا لسسوتب هنا

 ةلدايم ناك جذومنلاو .سيراب نم ةوطخ اهلباقت
 يف «يروت رايب نارهط يف اسنرف لصنقو يجدروغ
 دقف .كواو نا دنامرون .ناتنيهرلا اما .يشتاراك راطم

 يسنرف دعوو ةيلام ةيدفو ةحلسساي امهتضياقم تمت
 ىقبت فوس ةقفصلا نا يف كش الو .تاقالعلا عيبطتب
 نع جارفالا مني نا ىلا .اهدونب لمجم يف .ةصقان

 ب سيراب يف فصوت يتلا يهو :ثالثلا ن نئاهرلا

 ةنازنزلا ف اهتماقا ىلع ىضم هنال .«ةيخيراخلا»

 .موي فلا وحن ةيناريالا
 مه نمو ؟ةقفصلا ةكايح تمت فدك :لاؤسلا نكل
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 ف اوقب نيذلا كتلواو :نلعلا يف اورهظ نيذلا اهموجن
 رسلا

 اديخلا في
 .ةقوثوم رداصم نمو .ةظحللا هذه ىتح دكؤملا

 وهو .اوكساب لراش .ةيسنرفلا ةيلخادلا ريزو نا
 نم اما .يسنرفلا بناجلا نم ةيلمعلا ورتسيام
 قداص طوبخلاب كسما دقف .يناربالا بئاجلا

 نيذه نيبو .ينيمخ دمحا ءايسنا دحا .يئابطابط

 رثكا اهب ماق :ةفيدر راودال ناكم ةمث ناك «نيدطقلا»

 ةمصاغعلا ىلا اودفاوت يروس ينما لوؤرسسم نم

 اولغشو .يضاملا (ربوتكا) لوالا نيرشت يف ةيسنرفلا
 .نييناريالاو نييسنرفلا نيب :طابترا طابض» عقوم
 ةينانبل .طخلا ىلع ىرخا تايصخش تلخدو

 رع هليكو امدنعو + اعلا ةيرازجو

 ترس .اهيف ةيئاشنتسإلا ةمقلا 0 ةظظحلو

 .نئاهرلا ةدقع يف ةعقوتم ةلحلح لوح تامولعم
 نم 'نيذثا نا ::نييكوتكملاب ءاظسسبولا ناطا:يف :ملُعو
 .ةيسنرفلا ةيلخادلا ربزو ىدل نمالا يراشتسم

 نادوعي نامسالاو) .ينايكرامو ينافيتس ريغ امهو
 ةليط ايضما (دعب اميف تبث امك .دحاو صخش ىلا
 ةيبرغلا توريب نيب (ربوتكا) لوالا نيردشت رهش
 .نييروس نما لاجر ةقفري ؛ةيبونجلا ةيحاضلاو
 يف نيلوؤسم ايقتلا امهنا ليقو .ةخبطلا اجضناو
 لخاد الغوتو ..هللا بزحد»و ؛لما» تايرشيلبم

 نيدفوملا دحا نا ىتح :ةيبونجلا ةيحاضلا
 دحا دب ىلع فاطتخا ةلواحل ضرعت نييسنرفلا
 نكل .ناريال يلاوملا ينانبللا ميظنتلا يف ةجنجالا
 نم هذقنا هب هسفن طاحا يذلا ينمالا فالفلا

 سمش يلع دمحم خيشلا .بعلو .موؤشملا ريصملا
 نانبل يف ىلعالا يعيشلا سلجملا سيئر بئان نيدلا
 يليفطلا يحبص خيشلا عم ًاصوصخ .ًايقيفوت ًارود
 ربتعا يذلا ينانبللا عاقبلا يف هللا بزح» ةداق دحا
 .نادنامر ون يول  ناج زاجتحاب ةرشابم اينعم

 .ذيفنتلاب طيترم اماردلا هذه يف ءين لك نكل

 عم تأدب ىلوالا ةوطخلا نا نولوقي نويسنرفلاو
 تاوطخلا ىقبتو .كواو نادنامرون نع جارفالا

 .«فيدوريا» ضرق بئاوج ةيوست لمشت .ةيلاخلا
 يف .نيزجتحملا نييسامولبدلاو فاحصلا رسا كفو
 شاقنلا سينا نع جارفالا عم ةيزاوتم ةظحل

 :ةنعومجمو
 «تسوب نطنشاولا, هلوقت امب انملس اذاو

 ةيسنرفلا ةقفصلا ناف ؛(1١19817-1١- ١ ءاعبرالا)

 .اضيا ةيكريما نوكن نال ةحشرم تناك ةيناريإلا
 .اهلحارم ىدحا ىف و .طخلا ىلع لحد .راطالا اده ىفو

 بعل يذلا رافيئابروغ ريشانوم يناريالا راسمسلا
 طيسولا ىقتلا دقو .ةيكريمالا :تيغ - ناردا» يف ارود
 فينج يف ةرم نم رثكا ينافينس  ينايكرام_ يسنرفلا
 بولسالا بيسب ..ةرودنبلا عئاب» ب بقلو .ندنلو
 .ضوافتلا يف هعبنتب يذلا صيخرلا

 يسنرفلا ضوافملا ىلع رصا رافينايروغ نا ركذو
 ةيكريمالا روات ةنجل هتعضو يذلا ريرقنلا ارقي يكل
 ريرقتلا نا. هل لاقو .:تيغ  ناريا» يف تققح يتلا
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 سيراب ىلع بجوتي يتلا ءاطخالا لك لمشي روكذملا
 كلمت يتلا نارهط عم اهلماعت يف اهباكترا ةرذاحم
 ةموكحلا نا ًاتياث ادبو .نئاهرلا نع جارفالا حاتفم
 نطنشاو عم مهافتلاب ةيلمعلا تقسن يتلا ةيسنرفلا
 ةيكريمالا نئاهرلا ةقفصلا مضت نا ىلع تصرح
 .ضرعلا اضفر يئابطابطظو رافينابر وغ نكل .اضيا
 .ةيسنرفلا نئاهرلا ىلع رمالا راصتقا ىلع ادددمشو
 ةنيهرلا نع .لباقملا يف .ثدحتلاب البق امهنكل
 ةكرشل يراجتلا لثمملا .سدروك فلودور .ةيناملالا
 ١7 ىف فطتخا يذلا .ةيبرغفلا ةينام لالا تسكوه
 شماه ىلع ٠ ددردو .يضاملا (ريانن) يناثلا نوناك

 ةنيهرلا نا .نيتيسنرفلا نيتنيهرلا نع جارفالا
 لامكتسا دعبو .ًابيرق اهحارس قلطُي فوس ةيناملالا
 .ةقفصلا ىلع ةربخالا تاسمللا

 ةدحاو ةقفص يق ٠ أذا .ةديدع تاعطاقتو راوؤدا

 ةيناريالا نازتبالا ةسايس نا ىلع دكؤت ؛ىربك
 ,ةيبرفلا تايطارقميدلاب عاقيالا يف تحجن
 تالومعلاو ,جاتناشلا, ةبغل يف اهتلخداو

 ءىدابملا ةيرامعم نم رببك ءرج ىواهنو .ةرسمسلاو
 ةيكولسل اناونع اهنم لعجي نا برغلا لواحي ينلا
 ةيقارعلا ؛ةروثلا, ةفيدحص تلزتخاو .ةسايسلا
 اذه يكارتشالا يبرعلا ثعبلا برح مساب ةقطانلا
 ىدحا يف تلاق ةظحل يول دعبيلا
 نع نيزجاع انلز امو ًالعف ريحي ىذلا نا. :اهتايحاتتفا

 نويراحي مهنا نوعدي نيذلا نا وه 5-8 همهف
 ءالؤه :ةوقب مهل نودصتي مهناو ؛نييباهرالاو باهرالا
 مهعم نومهافتيو نييباهرالا عم نولماعتي مهسفنا
 ...:ةيرسلاو ةينلعلا تاقفضصلا نودقعيو

 عوضخلا نع :ةروثلا» ةفدحص تلءاستو

 ىلا ةراشا نود .تلاقو . فوشكملا يناريالا زازتنالل

 زازتبالل عوضخلا ينعي الا, :ةيسنرفلا ةموكحلا
 ينعي الا ؟نييباهرالاو باهرالل دهان يبس حارزالا
 كلان ودعا تاهزالا هدف ةهيضا "35: ةارقأ' نأ اذنه

 ىلع اهتابلطو اهطورش ضرفو ءاهعامطاو 0 قدقحتل
 :«؟ءاوسلا ىلع رابكلاو راغصلا ,عيمجلا

 مهافت ىنعي الا, :لوقلا ىلا ةفدحصلا تهتنتاو
 ملاعلاب ةدوع مهزازتبال هعوضخو نييباهرالا عم ضعبلا
 :هناقلا ةفيرفللا

 ةلئيسالا ءادصا اهملا تمارن سيراب نا تفاللاو

 تاردخم ةكيش كيكفتي هتاذ مويلا يف تدرو.ةيقارعلا

 لازئانو «,مادرتسماو سيراب نيب طشنت .ةيناريا
 ةكبش ءاضعا نم ددعب دبؤملا نجسلا ةبوقع
 سوؤر ىوس لطت مل ريبادتلا هذه نكل يجدروغ
 يرجت ريبكلا باهرالا سوؤر اميف ,ريغصلا باهرالا
 .راطملا ىلا نمالا لاجر نم ةلفاق طسو اهتبكاوم

 .ةيلافنحالا مّسارملا نم مزلنام لكب اهعيدوت يرجيو
 نارهط ىلا اهلقنتل ؛:ةصاخ ةرئاط يف عدوت نا لبق

 رافصلاو .دحاو حلحس قوف فيصو ءاتش

 لثم يف :ةداع نمثلا نوددست ننذلا حه ءافعضلا

 ءىدابملا ميساب متت يتلا تاضياقملا هذه

 ...ةيطارقميدلاو

 حابصلا ريثم
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 برعلا دض ءادعلا ةعزن يف متت سرفلا دنع ارطخ بساورلا رثكا
 0 ا ااا ماه مما بوت جوا زبه م دوس ع موو مسوس ستات هج حواسب جت

 قي يش وا ا را

 ديل ا يل

 2 هي رغفلا هلافلظنبإ ...ةحشي راغلا هتاف

 ضو ومي« 000

 يناريالا تسلا

 1 ا وو اج ادب و جحا لاب رنا قاب وب رج جددت

 _ هقيتع دمحأ ةعمج .د

 وورود مس هن ا لدول دو ا لا 17 بجو جوا جا

 مستإ ام نأب انلق اذا ًائيش فيضن ال دق .
 مالسلا ضورعل ضفارلا يناريالا فقوملا هب ب هل

 ةبارغو دوذش نم يلودلا عمتجملا تارارقو
 دعب مايالا هذه دادزإ دق ةيناودعلا هيرح ةنادب ذنم

 ةيلودلا هتامظنم ربع يلودلا عمتجملا لصوت نا
 ءاهنإ ةرورض ىلع عامجا ىلا ةيبعشلاو ةيميلقالاو
 مقر نمالا سلجم رارقب جوُت يذلاو .برحلا هذه
 داكي الف ...1987 زومت ٠١ يف رداصلا (594)
 ةدارالل يدحتملا يناربالا فقوملا نا يف نانثإ فلتخي

 دق برحلا :ةلصاوم ىلع نارهط رارصاو ةيلودلا
 0 و ةمالع لكشبي حبصا

 3 ياا يذلاو يدالقعاللا فقوملا اذه تايفلخ

 قئاقح عم . .ةيلودلا ةبعامجلا ةدارالا نع ةاضف

 ديعصلا ىلع ناريا اهشيغت يتلا ةيبلسلا ةلاحلا
 !؟يونعملاو يسابسلاو يداصتقالاو ...يركسعلا

 سلا نع برحلا
 يف تدرو ةرايعب لاقملا اذهل انلالهتيسا لعل ...

 برحلا تناك املا لوقت وكسنوبلا روتسد ةمدقم

 ىنبت نا بجي مهلوقع يفف سانلا لوقع يف اشنت
 نا اذيلع متحملا نم لعجت فوس ....مالسلا حورص
 ناريا خيرات ايانث يف .برحلا ةديقع روذج نع ثحبن
 ةرظن ءاقلاو ...اهيف رارقلا عانص لوقع زيلاهد يفو

 اندعاستس ةزراي ةيخيرات ثادحا ةعلاطمو ةعيرس

 ...حالسلا ةيضق نم ناريال تنعتملا فقوملا مهف ىلع

 ذنمف ... خيراتلا ُِق ًائراط ًارما تسدل ناودعلا ناردإف

 سراف تلكد «؛م 556 م ه7 »+ ناينتسح» رصع

 ,نييحيسما+ هورلا عم هدخ تورخ 3 ةيناساسلا»
 ةدهاعم دقعب تهتناو تاوذس سمخ اهالوا تماد
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 كنا ا 0 يش ا ع م 0 ل رع هب ا واو سجس

 اهضقن ام ناعرس يتلاو 0 تو د
 مورلا ىلع ةديدج ًابرح نلعاو «:ناورش ونا ىرسك
 ةدهاعم اهتياهن يف تدقع اماع نيرشع ةبارق تماد

 برحلا رمتستل ةرتف دعب ًاضيا سرفلا اهضقن ىرخا
 ةطنزيب كلم «لقره» دهع ف ةصاخ امهنيدب الاجس
 ىضقو مالسالا ءاج نا ىلا ...سراف كلم «زيوربأ»و
 ال ىتحو ...نيتيروطاربمالل يتبادسلا روجولا ىلع
 نع ًاددعب درجملا يخيراتلا ضارعتسالا انذخأي

 ةدينقع» نأب لوقن اننإف لاقملا اذه نم ىيساسألا انفده

 لب غارف نم شنت مل مدقلا ذنم سرفلا دنع «برحلا
 نم ةيسفنلاو ةيركفلا اهروذجو اهدوجو تدمتسإ
 اوناك يتلا راكفالاو اهنودقتعي اوناك يتلا تادقتعملا
 تقولا كلذ يف سرفلا نا فورعملا نمف ...اهب نونمؤي
 نيتنايدلاب يساسا لكبشبي نونيدي اوناك
 ةنايدلا ررقت ثيح ...«ةيوناملا»و ؛«ةيتشدارزلا»
 ...ةفلتخملا ىوقلا ني ًامداصتو ًاعازن كانه نا ىلوالا
 وه مهدنع رشلاو ريخلا يتركف نيب عازذلا نا امك
 لو اقنولاعلا ناد هتك يرو: ؟يدبأ مئاد ع ازن

 يدبأ عارصلا ناو ةملظلاو روثلا امه نيلصا

 نم ةثعبنملاو هذه عارصلا ةركف نمف .امهنيب
 ىلا ةراشإ دجن دق ةمئاغ «ةيقيزيفاتيم» تاقلظنم
 يف لاتتقالا ةمادا ىلع صرحلاو برحلا ةديقع ريسفت
 .اذه انموي ىتحو مدقلا ذدم سرفلا ةيسفن

 سراف دالبل يماليسالا يبرعلا حفئفلا ناك اذإو

 لوحت ةطقن لثم دق م5147 ماع  دنواهن  ةكرعم دعب

 يف ةروث نم هثدحا امي ةقطنملا كلت خيرات يف ةمساح

 ةيبصعلا بساور نإف ...ةدئاسلا ةيركفلا ميهاقملا
 كلت رثكأو ضعبلا دنع اهلعف لعفت تبقي فلختلاو
 برعلل ءادعلا ةعزن يف لثمتي ناك ًارطخ بساورلا
 «ةيبزحلا ةميزهلا» ةدقع قلطنم نم مهيلا رظنلاو

 دامو لا

 ةلاسرلا ىوتحم مغر نيلتحم ةارفك مهفيدصتو
 كلذل ...دالبلا كلت ىلا برعلا اهلمح يتلا ةدلاخلا
 نم ديدغلاب ةلحرملا كلت خيرات ةحفص تلفح دقف
 الو ...كلذ ىلع للدت يتلا ثادحالاو بئاوشلا
 ةلثمتملاو اهمها ىلا ةراشالاب ىوس لاجملا انفعسي

 دسح نع لاصفنالاو تيتفتلا تاكرح :ًالوا
 ةهويشم تاكرح اهتداق يتلاو ةنرمالسالا ةلودلا

 - )7١8 ناسارخ ىلع تلوتسا يتلا ةيرهاظلاك»
 سراف ىلع تلوتسا يتلا ؛:ةيرافضلا»و مه 89

 دالب ىلع ترطيسو «ةيناماسلا»و (ه )55١0-764

 ىلع :ةيرايزلا»دو (ه 585 )51١ رهنلا ءارو ام
 (هيوب ينب) ةلود ًاريخاو (ه 474 - )7١5 ناجرج
 قارعلا ىلع ناودعلاب تماق يتلاو .(ه 440-770)
 .هلالتحاو

 تناك يتلاو ةمادهلا ةيبهذملا تاوعدلا :ًايناث
 ةديقعلل يركفلا ساسالا ضيوفقت ىلا ىعست

 (يزاريشلا وأ يبابلا) بهذملا اهنمو ةيمالسالا
 تاوعدلا نم اهريحغمو م٠186 ةيئاهبلاو 5
 55 ةرتفلا كلت خيرات اهب لفحي يتلا ةيبيرختلا
 ةلود نا دجنس اننإف امدق حيراتلا عم اندضم اذاو

 يعسوتلا يناودعلا اهجهن ىلع ترباث دق سرفلا
 ربكا اهرابتعاب ةينامثعلا ةلودلا ةفدهتسم دعب اميف
 اهيحانح طسيت نا تعاطتسا ةيمالسا ةيروطاريما

 يفكبو ...مالبسالاو يبرعلا ملاعلا لود بلغا ىلع

 ماع ئتحو ماا” نم ةرتفلا يف هنأب ركذن نا

 ناردا نبد ىل والا مور ضررا ةدهاعم حيرات م7

 قارعلا وزغي نويناريالا ماق  ةينامثعلا ةلودلاو
 ...هبضارا نم ءزح لالتحاو تارم سمح نم رثكا

 عم اهبرح يف ةيرصيقلا ايسور عم اوفلاحت مهنأ امك
 امك ...1810/8 ةنس , !!ةملسملا» ةينامثعلا ةلودلا
 ةيفئاطلا تاعزنلاو تاعازنلا ةراثا ىلع اولمع
 ...رمتسم لكشب ةقطنملا يف ةيقرعلاو

 ىهاملل دادنما رغاحلا

 ةلكشم ناربا تراثا دقف .رصاعملا خيراتلا يف اما
 يعسوت يناودع قلطنم نم قارعلا عم دودحلا

 تمض امك ...هتدايسو هنما ىلع اهتاءادتعا ترركو
 زاوحالاو  ناتسبرع نم .ةيبرع قطانم اهيضارا ىلا
 اهعامطا نع تريعو ...نيرحسبلاب تبلاطو

 رزجلا لالتحاب  هاشلا مكح نابإ ةيعسوتلا
 حلاصملا ةيامح يف اماه ارد بعلو ثالثلا ةيبرعلا

 يطرشك اهبيصنت لجا نم ةينويهصلاو ةيلايربمالا
 يناودعلا عسوتلاو ةنميهلا عامطال ةمدخ !ةقطنملل
 سشرعو سراف داجما ةداعا ةركف ىلع .زكترملاو
 تاقلح عم لصو ةقلح لكشت يتلاو ...سوواطلا

 ...ميدقلا يسرافلا خيراتلا
 لوصوب انعوضوم يف , سرقلا طبرم» ىلا لصنو

 ًاركبم لاتغا نا دعبف ... 1904 ةطلسلا ىلا ينيمخلا

 نم ةيناريالا ريهامجلا سوفن يف تبش يتلا لامآلا لك
 لك ددب نا دعبو ةروطتم ةيرصع ةميرك ةايح
 ماظن مئاعد ءاسرا ىلا دمع  ةيبعشلا تاحومطلا

 ذنم رهظاو ةيبرعلا ةمالل ءادعلا ةدعاق ىلع زكتري
 ةيئادعلا هرعاشمو ةيقشوتلا ةاناوت همكح تابادب

 هبرخ نش ىلا رمالا لصو ىتح....برعلا هاجت
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 ىف نحنو ...تاونس عبس نم رثكا ذنم ةيناودعلا

 ءارو فقت يتلا ةينهذلا ةيفلخلا نع انتحب ضرعم
 ىلع دكؤن نا انمهي مالسلا ةيضق نم ناريا فقوم
 ةيفلخلاب ةظبترملا ةيركفلا تاقلطنملا مهف ةرورض
 ...ةزاشلا ةلاحلا هذهل ةيخيراتلا

 ةيطارقويث) سسا ىلع همئاعد ماقا ينيمخ ماظنف
 ذنم هتلعج ...ةقيض ةيفئاط مهافم دمتعت (ةفلختم
 رؤمالل يقطنملا لسلستلا ةعيبط مكحبو ةيادبلا
 غقوم يف  اهيلا انرشأ يتلا ةيخيراتلا ةيفلخلاو
 ..هب ةطدحملا و راطقالا ةفاك عم يئادع

 انه دانررق ام دكؤت ماظنلا روتسد ىلا ةطيسب ةرظنف

 بهزملا وه يمسرلا ةلودلا بهذم» نا ىلع صني وهف

 لباق ريغ ديالا ىلا ىقبي يرشع ينثالا يرفعجلا
 عم ضراعتب ًايفئاط ًافقوم كلذي اسركم «ليدعتلل

 ينابرلا يلومشلا نيدلا مالبسالا ةقيقحو رهوج
 يف الا بهاذملاب هتقدقح يف فرتعي ال يذلاو .لماكتملا
 ءارثاو عورشملا يارلا فالتخحاو داهتجالا راطا

 رشح يناربالا ماظحلا نإف هبلعو ...يمالسالا هقفلا

 ىعسي وهو فلختم روظنم لخاد ةيادبلا ذنم هسفن
 كلذ ىلا فيضن اننا امك روتسدلا رارقاو ةلودلا ءانيل
 سابسالا عيضو دق هيلا راشملا روتسدلا ناب
 هنا» هيلع صن نيح عسوتلا ةسايسل « !!يعرشلا»
 دالبلا لخاد ةروثلا ةيرارمتسال فورظلا دغيس
 ثيح ةيلودلا تاقالعلا عيسوتل ًاصوصخ ءاهجراخو
 !!ةيريهامجلا ةيمالسالا تاكرحلا رئاس عم ىعسي
 ةمهم لعج هنا امك ..ةدحاولا ةيملاعلا ةمألا لكشبل
 يه يروثلا سرحلاو ةيناريالا ةملسملا تاوقلا

 ةيرصتع و ةيئاودع تامهم ...ينيمخ : سرح

 ب 1411171 جحا” هاتفا: - 5

 « !!ةروثلا ريدصت»

 زكترت ةينيمخلا قالطنالا ةطقن تناك انه نمو
 قفتن ال يتلا لؤدلا ةفاك هاجت ةيناودع ةدعاق ىلع

 يذلا رمالا وهو ...يبهذملا اههجوت يف ناريا عم
 يمتح ضقاذت ىلا  ىرخا ةيحان نم يدؤي فوس

 ةنملاعلا ةلودلا ءانبل» هتوعدو ماظنلا تاراعش نيب

 وهف ...هلوح نم لاحلا عقاو نيبو , !ةدحاولا
 ةدنسلاةيبلغالا عم ىل والا ةلهولا ذنم مدطصيس

 فوس يتلاو ةيمالسالا ريهامجلا ةيبلاغ لكشت يتلا
 نارهط ماظن هحرطي يذلا يبهذملا بصعتلا هجاوت

 اذه ةروطخ نمكت كلذ يف و ... داضم يبهذم بصعتب

 ...ةيناودعلا فادهالا وذ فلختملا يفئاطلا جرطلا

 اننإف ىرخا ةيواز نم عوضوملا انلوانت اذإو
 ىذلاو بصعتملا موهفملا اذه نا فشتكن فوس
 عم اهتامدقم ضقانتت .ءافوج تاراعش ىلع ىذغتي
 قيدض قزاأم يف ينيمخلا ماظن عقوا دق  اهجئاتن
 ..ةروثلا ١ تاراعش عفرف ...قناخ ريح يف هرشحو

 !رابكتسالا ىوق ةيراحمو ..: !نيفعضتسملا ةرصدو

 نم اهريغو !ةيملاعلا ةيمالسالا ةنروهمجلاو
 ًارما اهنع عجارتلا لعج دق ءافوجلا تاتفاللا
 كلذو ...رستتم ريغ هناب لوقلا اننكمي لب .. .ًايعص

 يتلا ...نارهط ماظنل ةيدسانسلا ةيدكرتلا ىلا رظنلاب

 اهعوط نا دعب ؛هيقفلا ةيالو» ةركف ساسا ىلع موقت
 هفادها قيقحتو هضارغا ةمدخل ينيمخلا
 وه مامالا نا  ةركفلا هذه لمجمو ...ةيناودعلا

 ةئيشم نم هتئيشم .رشبلا نيب ةيهلالا ةطلسلا لثمم
 ةينيدلا نوؤشلا ةفاك ىف قلطملا فرصتلا كلمي_ كلا

 (يهلالا هضيوفتو) هتمصع ىلا ًادانتسا ةيويندلاو
 سفن هلف بئاغلا مامالا لثمم وه هيقفلا نا ثيحو
 نم لوقلا اذه يف ام ىفخي الو هتازيممو هتايحالص
 رهوج نع دعبلاو ةيدرفلا سيركت وحن هاجتا
 ىروستلا ىلع ينبملا مالسالل حييحصلا .موهفملا
 .ةكراشملاو لدعلاو

 وه ينيمخلا نإف  مويلا - ناريال ةبسنلابو ..
 يناريالا يمسرلا نالعالا بسح (مامالا بئانإ
 ةمأآلل ًادئاقو ًاميعزو اماما هب يدانت ينلا تاوعدلاو

 لوالا رمتْؤملاب: يمس ام كلذ نع ربع امك !!ةيمالسالا
 نم نارهط يف دقع يذلاو , !يمالسالا ركفلل يملاعلا
 .م19/7 طابش 8 " نم ةرتفلا

 00 ا

 قلعتي ام لكو ...ةفاك رومالا ديلاقت هديب دحوالا

 ...ناثلاو ةتجلاب .... مالئملاو برحلاب ايندلاو نيدلاب

 نا ةمكاحلا ةسسسؤملا نمض دحا كلمي الو :خلا

 نم فرعي مل يذلا درفلا اذه ةئيشم ىلع ضرتعي
 اذاو ناودعلاو ...ةيهاركلاو دقحلا ىوس هتايح

 ةطرولا ىدم انكردال  ةحصلا لتعم هنا كلذ ىلا اندر

 ةهجاوم يف ...اهيف هسفن يناريالا ماظنلا دجي يتلا
 ..ناردا ِق عاضوالا يدرتو ىلودلا عمتجملا ةدارا

 نم ديزم وحن مامالل بورهلا ىلا هعفدي يذلا رمالا
 هرتست لعجب امم ...ةيناودعلاو تنعتلاو ةرباكملا

 ُِق يشحن ةفوشكم ةبعل ةيمالسالا ةروثلا ءعادرب

 ةماإلا ىلع ًانيفد ًادقحو الصاتم ًٌءادع اهنطاب
 عم ًافاجسناو حيراتخلا دقع نم ًاقالطنا .ةييرعلا

 ةيناسنالا قافآلا لياقم يفئاطلاو يرصنعلا هحرط
 يموقلا ركفلا اهمدقي يتلا ةيناملعلاو ةيرصعلاو

 ةيخيراتلا ةيفلخلا مهفل انتلواحم نإف اريخاو ...
 انعفدت يناريالا ماظنلا تنعتل ةيركفلا تاقلطنملاو

 ةيخيراتلا هنامدقمب ماظملا اذه ناب لوقلا ىلا

 . هتبيكرتو يوضعلا هءانبو ةينهذلا هتاقلطنمو
 هتيناودع نع ًاعوط - ىلختي نل فوس ...ةيسسسؤملا
 فورظلا ةلمج هل حمست نلو ...عسوتلا يف همالحاو

 . اهراطا يف دجاوتي يتلا ...ةيعوضوملاو ةيتاذلا
 هفقوم نم لدعي.نا  اهكابش يف عقو يتلاو
 بسنح  ديحولاو لثفالا ليبسلا نأو ...تنعتملا
 نع ملظملا هسوياك ةحازاو هرورشل يدصتلل  انيأر
 شياعتلاو مالسلا صرف قلخو ناريا ءانبا لوقع
 ةفاكو ةيبرعلا ةمالاو ناريإ نيب يوخالاو يملسلا
 اذه ةميزه ىلع لمعلا وه  ملاعلاو ةقطنملا لود
 ةيناودعلا هتلآ ميطحتو لماك لكشب ماظنلا
 ةينقشسوتلا همالجا ديديتو ...ةيبرحلا هتازكنرمو

 ةنماكلا تاقاطلا رافتتساو ...ابلود هلزعو ةضيرملا

 ,هيلع ءاضقلاو رطخلا اذه ةهجاومل ةيبرعلا ةمالا يف
 يل وطب لعف نم قارعلا هب موقيو ماق ام لعلو -
 ءايولا اذهل هبدصت نم نيسح حادص هلطي ةدابقب

 يتنلا ةدارالاف ...لوقن ام ىلع لبلد ريخ وه مهادلا

 , !!مسحلا تاونس»و نيلاجدلا مالحا تطقسا
 نم ىقبت ام ىلع زاهجالا ىلع ةرداق يلالملا ةعجعجو
 ينيمخلا قحليسو ...فلختلاو ةنوفعلا رؤب
 يف ةيرصنعلاو ناودعلا زومر نم هقبس نمي لاجدلا
 ها برعلا ةما ىقبتو ناريا خيرات
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 .قفنلا رخا يف عيللا برخ
 نم ًاريبك ًامامتفا تذخا دقو .نطنشاو يق ةيلودلا ةمقلا يف تريثا جيلخلا برح

 ذنم :نارياو .يلودلا مالسلا .لغفلاب .ددهت اهنال ءيتايفوسلاو يكريمالا نيميعزلا.

 اهتاراعش ةمجرت نع ةزحاع اهنا نارهط تفشتكا امدنعو .هتمرب يلودلا عمتجملا

 نع رظنلا فرص فدهب :ىرخا تاهبح تحتف . نرحلا تاونس لاوظ اهتعفر ينلا

 اهنا «نآلا ظحالملاو .ةيقارعلا ةهبجلا ىلع. اهب تبيصأ يتلاةيمادلا اهحارج

 هتيمست ىلع فراعتلا مت ام يف تلشف نا دعب .ةميدقلا اهتمغن ىلا ةدوعلا لواحت

 لدقملا داصحلا نا دكؤملا نمو .زمره قدضم لافقا يلاتلابو . «تالقانلا برح» ب

 نوهشلا يف نارهط نداه يذلا يتادفوسلا داحتالا ناو. .ناردا ىدل ًادماد نؤكيس

 .ةيلودلا ةمقلا ءاهتنا دعب .اهنم هفقوم يف رظنلا .دبعيبس .ةيضاملا ةثالثلا'

 ضفري ىذلا فرطلا ىلع تايوقعلا ضرغا 5 ةريخا ةرم نمألا سلجم عمتجتسو

 .ناربا نلع يا .برجلا ءاهنا

 دعب جيدخلا ترح نا ديفت .ةيملاعلا مالعالا دزهجا اهلقانتت ينلا ءايدآلاو ٠

 يتلا ةباهنلا يا .قفنلا رخآ ةلحرم يهو .ةديدج ةلحرم لخدتس .يلودلا قافولا
 ..اهيلا ىعست الو ناربا اهديرت ال

 1 الا 00 ء فدلخلا نافعا ُْق اهلافتعا
 1 3 * دعلا يزكرملا لوؤنسملاو يرب
 18 عم قشنب' هيمج نا :ةيبمح لقع «لفأ» :

 3 ١ عمو «ناربا هيعمدت يذلا آ دايرجت
 علو ناكوأ توريد يف ةينازبالا ةراقسلا“
 0 75 اعب اوقحتل تلا دق نوحلسملا 0

 1 ملفا: لع :خرخح ده يرد نأ 'نيريتعم |[

 ْ نييعمو ١ لا فا هذاعبا يغش هناو 1

 110 ليدي 000

 5 أ نابل نم ةدراولا تامولعملا تفشكو

 ا

 1 - 1 عك 1
0 305 

 ١  0ةيلكادلا ءارزول ريخالا عامتجالا ف |١
  1نيب قيقد قيسنت برج نيوتن برعلا 0

 +185 0 0 لوو ورثا رجلاو ل ةيلخاب ارز 23 12117

 ١ للعمل لع را ىلا نيسشنا وسلا نيبو راجقنالا

 .هةييف دكؤت يذلا: تقولا قد فدو لسجل ١ هود نيم عن

 دعا نم رثكا يف رييغتلا لضاوت .٠ | لطف فرط يسنوتلا سيئرلا نأ تامولفبملا : ٠

 برَحلا يلوي هنا نيبتي .يويح عاطقو |  تارئاخملاو نمالا ةزيهجأ ذ
 تزود ىلع ةظفاحملا 0 ةغلاب كيف 0 2

 ,يسايسلا بتكملا ىلا 1 :: رضاع 1 رتفللا نش 2

 رهظُت ءىرخآلا رضانعلا صعبا وا ظالبشج هدو يكارتش
 :برحلل لظن نأ ديرب ىلغأ نك سيئرلا نك | .اهتوف تعستا دق
 11 : نوحتسا يلا: ةليقملا 0 را ا | فلل ,ةينلع.:

 3 ةيسيسلاو ةيبزحلا .ةيددعتلا !قيبطت

 نيضراعملا نإ نادئاردالا داعنإ
 . ارا يف ةيمالعاو ةيوباسا ةقب#

 ةثالثو .نارهط يف ماظنلل نيضراغملا نم ايناربا رشع ةعبرا داعنإ ةدضق تلتحا

 .ةيسنرفلا .فحجيصلا يف اريبك ازيدح :نوياغلا ىلا اسنرف نم :كارتالا نينطاوملا نم

 .نارهطو سئدراب نيد قيسم قافتا نع .اسنرف يف ةرداصلا فحضلا . تذدحتو

 يضارالا ىلع ةيشايتسلاو ةيمالعالا تا ناقتنالا فقوو نيضراعملا لاعتأ نمضتب ِ

 قيباسلا يف ىدا يذلا قافتالا كلذ قاطن ٍق ينأد دافنالا نا ىلا تراشاو . ةيسنرفلا

 ىدل نيزجتحم اناك نيذللا كوا هيجورو نادنامرون يول ناج نع جارفالا ىلا
 ٍْق فظوملا يخدروغ دبحو رفس ىلاو :نانمل يف نارا عم ةفلاحتم تابشيلبم

 ةيسنرفلا ةرافسلا ِق .فظوملا يروت لوب ةدوع و :سيرابب ةدناربالا ةرافسلا

 .نارهطب
 ' ىدل تحتحاو . :يسنرف لوؤسم.نم رثكا تعجار نيدعدملا نيمناربالا تالئاع

 نيذلا نددعنملا ةداعاب ددلطو ,ناسنالا قوقحب ينعم عمجت وا ةهج نم رثكا

 3 300 .نامشلا ١ اذه َق مئادلا

 1 سس ضبا ركذلاب ريدج
 1 ا وسل 08 نهارا "تقولا 0 قرصا '

 0 : ةروكذملا نادلبلا َِس نونوعبم كانهو 18
 1 سيرا 2 ارخؤم اورضح 1

1 24 ٌْ 

 .فاتشماا

 يضارآلا ىلع نوشيعي .

 دمر ريَرَو مدقي نا قولان

 .اهيشفت ةيسنرفلا نيناوقلا راطا يف ةيسفرفلا

 «قلخ يدهاجم» ةمظنم قاطن ف نولمعي نيذلا نيدعبملا را ىلع

 تايسنرفلا ءاسنلا ترهظ دقو .ةيسنئرف ةآرمإ نم جوت دق ناك نم ٠ ,ةضراعملا

 ةيلمع ىلع اوجتحا نيذلا نييناربالا دادع ْق :نددعبملا ضعب نم تاحوزتملا

 .داعبالا

 :ةيروهمجلا سيئر ىلا قربا يوجر دوعسم «قلح يدهاجم» ةمظنم.ميعزو

 ٍ ,مهتالئاع ىلا نيدعمملا ةداعال لخدتلا ةهنم بلظن :نارتيم !وسئنارف يسنرفلا'

 : نييناربالا ءامسأب انابيب ةمظنملا تردصاو .ةيناسنالا قوقحلا بناج ىلا فوقولاو
 كلت لثم فقول لخدتلا ةيناسنالاو ةدلودلا تامظنملا اهتيلاطم نع ًالضف :نيدعبملا
 : .ةيسنرفلا نيناوقلاو ميقلاو ديلاقتلاو قاندت يخلا تاءارحالا

 نيدعبملا نال ًاينوناق داعبالا ربتعا اوكساب لراش يسنرفلا ةيلخادلا ريزو
 مايقلا مهل قحيال ءاسنرف يف يسايسلا ءوجللا قح ىلع اولصح نا مهل قبس نيذلا
 نم «تاحاضنا ا ويلط دقف ,نيدعنملا نيدناردالا قماحم اما .يسايس طاشن يأب

 وه .ةرشابم ةروضن اسنرف نم مهداعبا نا نيريتعم .ةيسنرفلا ةيلخادلا ةرازو
 0 ميدي ةنيعم ةينمز ةرتف لبق داعبالاب مهغالبا يغبني ناك ذا ,ينوناق اطخ»
 .نوناقلا

 فخحصلاف .. .لوصق تلمتكا نوكن ال دق ,نييناريالا داصعبا ةينضق 3 .اريخا

 .حمهتداعتسا 5057 ءازران ًامامتها اهيلوت ةيسنرفلا

 للا نافل ا 0 # 0



 ةيبيمخ ىلغ ,صهتقت ةموكحلا تي سحلا

 مالعالا ربيزو نا ةصاخ .طقف ءارزو

 ِِق هتلاقتسأ مدق دق ناك فاكس فزوح

 كلذيو .ةيضاملا ةئالثلا عيداسالا

 ةلاكولاب ةموكحلا سيئر ةوطخ حبصت
 ةلاقتسالا ْق صخحلا مدلس روثكدلا

 يذلا رمآلا ,نآ يف ةلهسو ةيرورض
 ةموكح ليكشت ماما لاجملا يف حسفي

 تاناوتمأ

 مصاوعلا
 نيما ةيروهمجلا سيئر دعبتسا

 /اع ةداملا قف ليدعت يا ءارجا لييمجلا
 ءارجا لجأ نم .ينانبللا روتسدلا نف
 يف لصح امك .ةركبم ةيسائر تاباكتنا

 سايلا باحتنا مت امدنع 19105 ماغلا
 فشكو :ةيروهمجلل ًاسيئر سيكرس
 مضاوعلا نا ليمجلا نم نوبرقم

 ءارحا لضفت: ةلعافلا ةيلودلاو ةنبرعلا ْ

 يف يا :يداعلا اهدعوم يف تاييطتتالا

 فشك نال. ,لبقملا سطسغا / بآ رهشا
 سيئرلاق .هدعوفم نحب مل قاروالا :

 'غ رثكا يف رميس بختنيس يذلا يناذبللا

 ل :

 ىرظنسي
 < يضعف دمفأإ

 يحلا ةيرخلا نرسنا» :ةرشن فدل

 :قلخ يدهاجم» ةمظنم اهردصضت 50

 يتلا تامولعملا نا. :ةيضراعملا ةيناردألا

 ( ىلا ريشت :نارهط نم اريخا اهتقلت [*
 ينيمخ دمحاو يرظمنم نين تافالخ ٍْ

 دقو يرظتنم داعبإ ىلع لمعي يذلا 0

 لخاد اروحم تافالخلا هذه تلكشا

 . تارت ىلع اهتانمت تكرتو ةظلشلا

 .يوسيومو ينتماجو [ضاخحسفاو تح:

00 
 ؟ يبعلا يهاذ

 يدي فوأ ليم, ةقيحص تفشك

 ؛ خيراتب رداصلا اهددع يف ةيتاطيربلا
 ةطرقلا ةزيهتجلا نا 1540-17
 ماسر لتاق تفقوا دق ةيناطيربلا

 يجان ديهنشلا ينيطسلفلا روتاكيراكلا .
 ةيرق نم ةرامس راشب همسا ناو للعلا |
 نالوصحلا يضارا قف منش لدجم |

 ...ةلئكملا ولا ظ
 ةزيحجالا نا فشلا تفانضاو 1

 عم قيقحتلا ئدل تئجوف ةروكذملا |

 0 يف ريبك رصنتع هنأب هرامس
 ... (داسوملا) «ليئارسالا» تارباخملا 2 ٍْ

 1 الا متل ترطيضا 3

 ليق ند هرجع ةيسايسو ةينما تالخدت 1

 4 1 "ملال نتا ملاح ّق 00

 ينويهصلا نايكلا تاطلس
 ةيليئاربا, فحص ةدع ترشن دقو

 ةيناطيربلا ةفيحصلا هترشن يذلا آبخلا
 نم ىرخا ليصافت هيلع تفاضاو
 اهنم .- .ةلتحملا ضزالا لخاد اهرداصم

 لوح .«ةيزاه مالوعش, ةفيحص هتلاق ام
 مغلك لمعي .ناك ةرامس رامشب نا
 ةينيبطسلفلا ظاسوالا لخاد ,ىدتارسا+»
 .ةسشاظيربلا ةمصاعلا ىف

 ايبلهلا ةهكحملا سيئر

 رهان يلعب ردحلب
 ٍنَميلا نم نيرافلا تاجوم نمض

 مهتضراعم بيسي لامشلا ىلا يبونجلا
 0 دل يضاقلا عءافتص ىلا لبصو :مكحلل

 ةصكجملا سيئر: يريمش نمحرلا ديع
 ةيفاحص تاحيرصتب ىلدا دقو .اميلعلا
 اهنغ نلعملا ةمكاحملا ةيعرشب نعظت
 ىلع قداسلا سيئرلا مكح ناكرا نم ددعل

 يريشش يضاقلا رارق رببتعا دقو

 :اهتايرجمو ةمكاجملا كلت ساسأب ةريبك

 عارفالا يف ةفلادملا

 . نييطمقلا سلفنمملا ف

 لوؤسمو علظم ينيطسلف ردصم دكإ

 لوادتملا مقرلا نا :ةيبرغلا ةعملطلا» ل
 ارخؤم مهنع جرفملا نيينيطسلفلا لوح
 لاقو :اريثك هيف غلابم مقر وه ةيروس يف
 ةرشعلا نواتجتي ال يقيقحلا مقرلا نا
 تنيثي مل يتلا يضابنعلا نم مهلكو

 ةينيظسلفلا ةروكلا رذاوك نم تاثملا نا
 .ةيروسلا نوجسلا ف نولازي ام

 تاحيرضتلا نا ىلا ردصملا راشاو

 ضع نع تردص ىتلا لؤافتلا ةزمدش
 ال ,ندصلا اذهب نيينيطسلفلا ةداقلا
 تاعابطنا تكرت دقو .عقاولا ىلا دنتست

 ةيلوؤسملا تاذ ةروثلا طاسوا يف ةيبلس
 اهتاطاشنو ةروثلا تاميظنتل ةبسنلاب
 .ةينانبللاو ةبروسلا نيدحاسلا ىلع

 نطولا اذه

 ةيلسعتلاو دوشحلا دعب ام
 هيمست امو .ينانبللا بونجلا يف ةينويهصلا ةيركسعلا دوشحلا

 سجهت تناك امو .دحاولا تقولا يف .«ةماعلا ةنبعتلا» نارهظ كنب
 .عقد دق ةريخالا ةنسلا ىف هدم رذحتو هي ؛ةيدرعلا ةعيلطلا»

 ةيعقاولاو ةيلمعلا هتقيقح ؛يليئارسالا»  يناريالا فلاحتلا ذخا نا دعب
 .فادهالاو بايسالا ف

 اهغم ىلاعتتو .كرحتت نا «؛ةثيدعتلا»و 0 وشحلاب ِق برغتسملاو

 ةمقلا هبف تهتنا يذلا تقولا ُْق .ةيزازفتسالاو ةريسفملا تاحيرضتلا

 اهساكعنابو .«ةيخيراتلا» ب ايوروأ ةساس اهفصو يتلا ةيلودلا

 راغصلا نويعاللا عيطتسي لهف .نييلودلا مالسلاو نمالا ىلع يباجبالا

 ؟تايبلس ىلا اهييوحتو ةيلودلا ةمقلا تايباجيا ىلع ريثاتلا

 ىلع ثدح يذلا فاطعنالا دكؤتس جئاتنلا نا جيلخلا ةهبج ىلع دكؤملا

 اهتمجرت دجتس :نامع ةمق دعب ام ةلحرم نأو :يبرعلاو يلودلا نييوتسملا
 ةثدعتلا» ىلع افلس دعملا يقارعلا بونجلا يف ٠ ,:ةيقرعيشلا ةياوبلا دنع

 فاطعنإلا ةهجاوم قف ٠ :نرضلاو جيجضلا بابث تدترا يتلا «ةماعلا

 .ينودلاو يبرعلا
 نم تاونس داصح وهف . غارف نم ًاجتان سبل يبرعلا فاطعنالاو

 تمتحا ةيناودع ةهجاوم ىف :قارعلا اهضاخ يتلا ةيلوطبلا كراعملا

 نودو هنود لوؤحلاو .يبرعلا ضوهنلا فقول ءىطسولا نورقلا تايلقعب
 .يراضحلاو يملعلا مدقتلاو رصعلا هتيكاوم

 نانبل قيزمت يف «يليئارسالا» جذومنلا ماهلنسا ىلا تعس يذلا نارهطو

 فكت نا نود نم تافكناو .يقارعلا رادجلاب تمدطصا :هتاسسؤم تبتفتو

 ىلع هتءارق نكمي .ينانبللا بونجلا يف نآلا ثدحي امو .ةلواحملا راركت نع
 0 دعاسم لماع ؛ةماعلا ةئيعتلا» ناو :دعاسسم لماع هنا

 ارتيش ءاهضارغا قدقحت ىف ,ةماعلا ةثبعتلا» راحدناو .«يليئارسالا»
 0 الذل .يناثبللا بونجلا يف ةينويهصلا دوشحلا ىلع ةييلسلا ةهتامصنت

 مهتاباسح نونبيو :ةيقرشلا ةباوبلا دنع ثدحيس ام جئاتن برعلا رظندي
 .جدلخلا برح دعب ام ةلحرم ساسا ىلع ,ةيلودلا مهتاقالعو مهفقاومو

 رضاحملا نانبل ف ةصاخب .هرود اهيف يبرعلا نطولا ديعتسي ةلحرم يهو
 .ةيلودو ةيميلقا ةوق نم رثكا نم

 .يناندللا بونجلا يقف ةينودهصلا ةيركسعلا دوشحلا جئاتن تناك ًايأف

 يتلا تالداعملا ناف .دوشحلا كلت اهمسرتس يتلا تالداعملا تناك ًانآو

 يبرعلا عضولا ىلا لخدملا نوكتس . .جيلخلا ةهبج ىلع دادغب اهمسرنس

 ميسر ددعتس جيلخلا برح نأ نودكؤب نيذلاو .ناحيل ىلاو .. .ديدحلا

 .اهجئاتن ىلعو اهيلع نونهاريو .نانبل يف ةيركسعلاو ةيسايسلا ةطيرخلا
 برحلا نم ةغرفملا ةقلحلا ةماود ف رودن ناريا نا نوفرعي ,ناشيل ذاقنال
 يف نيمكاحلا لوقع ىف يهتنن نا نود نم : ..ًايلودو ًايبرع تهتنا يتلا

 .نارهط

 ك .ف

 0 كفل ا, لوالا نوناك ١ 4 م 5 1 داع يب رعلا ةعيلطلا َّك .



 0 اا دولار وت لم ا لب لح 21: اد ا و ةيودو ع جو عع و د عج وع

 100 و ور ل سو و امد ني دوو يسع جي ا راب ديرو دوب ع هد سدو

 يلاغنبلا سيئرلا شيعي رهش نم رثكأ ذنم
 فك ىلع داشرإ دمحم نيسح لارنجلا كنب

 ةمصاع تحاتجا يتلا ةيبعشلا تارهاظتلا |[ ال“
 بازحالا تزهتنا دقو .ىرخالا ندملاو شيدالغنب
 يداصتقالا رايهنالا ةصرف ةضراعملا ةيسايسلا
 ىتح ,رهاظتلا ىلا بعيشلا وعدتل :يعامتجالاو

 ةمصاعلا تبيصا دقو .ىلاغنبلا سيئرلا ةلاقتسا
 كونبلا تلفقاو :ماتلا للشلاب ىرخالا ندملاو اكد

 ١941 لؤالا نوناك ٠-74 ١5 ددعلا  ةيبرعلا ةعيلطلا7

 77 2 سحو

 تارهاظنلا فك ىلع

 يموكحلا ليدعتلاو نائربلا لح نم مغرلاب

 يلافنسلا سيئرل
2 

 يذلا تقولا يف .ةيمسرلا تاسسؤملاو عناصملاو
 نع تاراطقلاو ماعلا لقنلا تارايس هيف تفقوت
 .ةماتلا ةكرحلا

 بازحالا بلاطمب رصاحملا يلاغنبلا سيئرلاو
 نم هتلاقتسا بلط اهتعيلط ف يتأي يتلا ؛ةيسايسلا
 بازحالا عم راوحلا هيشب ام ىلا أجل ؛ةلودلا ةسائر

 ,ةديدج تاياختنا ءارحاب دعو امدنع .ةضراعملا

 ةيناملربلا ةايحلا ليكشت اهلالخ نم داعي
 ةضراعملا بازحالا نا ريغ .شيدالغنب يف ةيسايسلاو

 ةغوارملابو ةلطامملاب داسثرإ لارنجلا تمهتا
 تاياختنا ءارحا لحا نم ,تقولا مييستت ةلواحمبو

 ىلا اهتوعد نم تدعصف .ةطلسلا ةدسس ىف هيقبت

 نيلقتعملا دايدزا لظ يف ةماعلا تارهاظتلا
 نم تانثملا لاقتعاو .نوجسلا يف نييسايسلا
 تامداصملا نع ًلضف .نيرهاظتملا نينطاوملا
 نم ديدعلا ةايحب تدوا يتلا ةفينعلا ةيومدلا
 .نينطاوملا

 بزح أجل :ةمراعلا ةمقنلا ةجوم دعاصت ءازاو
 ىلا :هلالخ نم داشرا سيئرلا مكحي يذلا ءايتاج»

 ًاديهمت ةيموكحلا بصانملا يف تارييغت ثادحا
 ثبلي مل مث .شيدالغنب يف ةماع تاباختنا ءارجال
 لح يف يروتسدلا هقح مدختسا نا داشرا سيئرلل

 .ةدعاصتملا ةضراعملا ةوق صاصتما فدهب .ناملردلا
 .اهيسفن ةضراعملا بازحالا عم راوح ءارحا فدهبو

 نم فدهتسا لارنجلا نا نوبقارملا دقتعيو
 بازحالا جارحإ :ناملدلا لحو ةيموكحلا تارييغنلا
 راوحلا يف لوخدلا اهضفر لاح يف يتلا ةضراعملا
 دنع نيفقاو نويركسعلا تالرنجلا نوكي .هعم
 رابك كرتن نا لوقعملا ريغ نم ذا .ةطلسلا باوبيا

 دالبلا يف عاضوالا .يلافنبلا شيجلا يف طابضلا
 ًاملع .ةيلهالا برحلا ةفاح ىلع فوقولا دح ىلا ءوست
 ءوجللا يف ىلاغنبلا سدنرلا هذحتا يذلا ءارحالا نا

 ,نيبقارملا نم ًادحا ءىجاقي مل .ناملربلا لخ ىلا
 نم اولاقتسا دق اوناك باوذلا نم ةرشع نا ةصاخب
 «يماوع» برح هيف دده يذلا تقولا ٍِق .مهيصانم

 نم باحسنالاب ةضراعملا بازحا ريكا ريتعي يذلا
 رهش يف هئاضعا باختنا مت دق ناك يذلا ناملربلا
 .يضاملا ماعلا نم ودام / رابا

 لتحي نيح يف ؛ًادعقم 77 ؛يماوع» بزح لتحيو
 ءايتاج» برح اما .دعاقم ٠١ «مالسالا ةعامج» بزح
 مهتتو .ناملربلا يف ًادعقم ١١0 لتحيف مكاحلا
 ريوزتب يلاغنبلا سيئرلا ةضراعملا بازحالا
 بعشلا ىلع طغضلابو .يضاملا ماعلا يف تاباختنالا
 .ةينمالا ةزهجالاو شيحلا مادختسابو .يلاغنبلا
 دعاقم لالتحا يف لاجملا هل حسفا يذلا رمالا
 .نامريلا يف ةيبلغالل

 اهمدق ينلا ةيلكشلا تالزانتلا عيمج نم مغرلابو
 تارهاظتلا ناف :ةضراعملا بازحالل يلاغنبلا سيئرلا
 نيرشت رهش نم رشاعلا يف تأدب دق تناك يتلا

 دشا ةروص يف :ترمتسا .يضاملا ربمفون / يناثلا
 لواحت ةضراعملا ٍبازحالا نا .دقتعملا نمو .ًافنع
 ضعبو .يلودلا جارفنالا خانم نم ةدافتسالا
 نم اخانم تعاشا يتلا .ىرخالا ةيميلقالا تاخانملا

 ضعب يف ةديدجلا ةيسايسلا تاقالعلاو جارفنالا
 اكريما نادلب ضعبو ايسا قرش يبونج نادلب

 يلع رييغنلا ةلحرم يق رمت شيدالغنم نا: دكؤملا نم
 بازحالاو ةموكحلاو ةلودلا سيئر ىوتسم

 لقا نكي مل.ام .نيلبقملا نيعوبسالا ناو .ةضراعملا
 ضخمتت يتلا تارييغتلا نادهشيس .ريثكي كلذ نم
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 ينايفوسلا قوفنلا نم يبوروأ قلق

 وطاؤم يلبرا نق
 ؟ ةيييرغلا ايوروأ فواخم

 نيميعزلا ةمق نم رخا يلود بناج ةمث
 ناغير دلانور يتايفوسلاو يكريمألا '

 بناجلا وه .فوشتابروغ لئاخيمو آى
 قافولا يف ةيكريمالاو ةيتايفوسلا ةبغرلاف .يبوروالا
 ابوروا ىلع ضرف يذلا رمالا ,امئاق اعقاو تناب

 نييبوروألا نيمطت :رشتات - فوشتابروغ

 - 141 ملا نسا نونا - 9

 ةرايز لملو .نطنشاو يف رودي ام ىلا هايتنالا
 تايالولا ىلا هلوصو لبق ايناطيرب ىلا فوشتابروغ
 كيرحت تفدهتسا .,ةليلق تاعاسن .ةيكريمالا ةدحتملا

 ةيطاخمو .ابوروا يف رارقنسالاو نمالا رعاشم
 .ًالوا ةيكريمالا ةباوبلاب رورملا نوذ نم اضيا ابوروا

 اوبحر نيذلا نييبوروالا ءامعزلا نا حضاوو
 نيميعزلا نوبلاطي ءوكسومو نطنشاو نيب قافتالاب
 يبوروالا فقوملاف .اهلالقتساو ابوروا نمأ مارتحاب
 نعو هسفن نع ريدعتلا فدهتسي :قافتالل معادلا

 ايناملا يقف .قافولاو نمالا يف هتاباسحو هحلاصم
 نطنتشاوو وكسوم نوكت نا نم فوخت ةيبرغلا
 ريبغت ةلواحم ىلا ةيوونلا ةيوستلا دعب ناهجتنت

 راز كلذلو .ةيقرشلاو ةييرغلا ايوروا ْق تالداعملا

 ءارزولا ةسيئرل حضويل ندنل فوشتابروغ
 ال نطنشاوو وكسوم نيب قافتالا نا رشتات تيرغرام
 رشتات ىلع اينمتم .ايوروا يف رابغلا ةراثا فدهتسي
 نييبوروالا اهئافلحل يتايفوسلا فقوملا حرشت نا
 ةيقرشلا ابوروال حرشي نا ادهعتمو نيرخآلا
 .يتايفوسلاو يكريمالا نيفقوملا

 ىلع اولظ ةيبرغلا ايناملا يف ةداقلا ناف كلذ عمو

 نا :ةينلع تاحيرصن يف اوبلاطو رذحلا مهفقوم
 هيف نادكؤي نايب فوشتابروغو ناغير نع ردصي
 ةرتفل امهنيب عقوملا قافتإلاب ايلمع نامزتلب امهنا
 نع نيتلودلا فقوت نع الضف .ةريصق ريغ ةينمز
 .ةيوونلا براجتلا ءارجا

 مصاوعلا يف احورطم لظي يبرغلا لاؤسلا نكلو
 نطنشاوو وكسوم تناك اذا ام وه :ةيبوروالا
 ةيملاعلا برحلا ذنم ةمئاقلا طوطخلاب نامزتلتس
 عارصلا لاقتنا لاح يفف ؟ءايوروايف ةئنئاتثلا

 ناف :ةيبوروالا ةحاسلا ىلا نيرابجلا نيب يسايسلا
 ال ةيبوروالا شويجلا يف نييركسعلا ةداقلا رابك
 ثدحيس يذلا يركسعلا غارفلا نم ,مهقلق نوفخي
 .ىدملا ةظسوتملا خيراوصلا ةلازا باقعا يف

 : خيراوص رشن ةدحتملا تايالولا تبلط امذئعو
 ةيبوروالا مصاوعلا ضفرت مل .زوركو ؛غنيشريب»
 اهحلاصم نع ًاعافد هيف تأر اهنال .يكريمالا بلطلا
 ًاصوصخ .قلقلا ةلحرم يف رمت نآلا اهنكل ...ةينمالا
 عوضوم ىلا نيرابجلا نيب يل ودلا قاقولا قرطت اذا
 .وسراوو يسلطالا :نيفلحلا ِق تاوقلا ضفخ

 ةدس ىلا هلوصو ذنم فوشتايروغ ىعس دقل
 .ةيدرفلا ايوروا ةنامط ىلا نيلمركلا ٍِق ةطليسلا

 ابوروا ءامعز اهيف بطاخ ةردايم نم رثكا مدقو
 ةلاقتسا نا ريغ .مهيدل فوختلا رعاشم ةلازا فدهب
 داقعنا ةيشع رغربنيو رابساك يكريمالا عافدلا ريزو
 رثكا ,ةيبوروالا فواخملا نع تربع .ةيلودلا ةمقلا
 يف يركسعلا يناغيرلا جهنلا رايهنا نع تربع امم
 .ةيكريفالا ةرادالا

 ةلازا نكمملا نم هنا دقتعملا نم سيل اذهلو
 ىلع عيقوتلا درجمل نييبوروالا ةداقلا ىدل فواخملا
 ,ىرخا قحالم اهل تاضوافملاف .يخيراتلا قافتالا
 ابوروا بطاخت تاردابمب ةيلاطم وكسوم نوكت دقو
 ءامعزلا نال :.عيقوتلا دعب ةرشابم ةيبرغلا
 مهشويج نيب ةريبك ةوجفلا نا نودقتعي نييبوروالا
 .ةينقت نم نوكلمي ام نيبو ءيتايفوسلا شيجلاو
 .يتايقوسلا داحتالا هكلمي ام نيبو .حالسو

 يف يضاملا عوبسالا يف تهتنا يتلا ةمقلاف
 تارايز ةضاخيو .ىرخحا ًاممق دهشتس :نطنشاو

 ابوروا يف ةداقلاو تانفوسلا ةداقلا نيب ةلدابتم

 لقب ال رخآ يخيرات قافتاب اوحرخب نا ىلا ,ةيبرغلا

 .وكسومو نطنشاو نيب قافتالا نع انأاش
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 مهدت ةيبوروالا ةفومجملا
 طسوالا قرشلا يف مالعلا

 و 9و , طيدد 5 م ا

 هبا
 م

 ابوروأ '
 ؟اهبيوعش

 رخسلا راهظإ ةصرف نوتوفي ال نومئاشتملا
 !بورح نأ ًاملغ ,ةلئسالا هذه لثهف حرطت نيحا

 | ضافخناو .ةيلورتبلاو ةيفارغميدلا اهتمزأو ةقطنملا ١
 | ةيسايسلا تاكرحلاو .اهيف ةيلوالا داوملا عسا
 .رارقتسالا مدعو ةيداصتقالا تاعارصلاو ةينيدلا ل

 افصعت يتلا ةماودلا ةرئاد يف عقب نا نكميام لكؤ

 | امسدر# ردقي رخآي وا لكشب طبتري طسوالا قرشلاب
 .ايورواو
 ! اهانبت يتلا تارارقلا تءاج قلطنملا اذه نم ْ

 ١" لئاسو ةسوروالا ةعومجملا لود كلمت له

 ١ ؟هطسوالا ىرشلا ٍْق مالسلا حلاصل كرحتلا

 | ىلع دامتعالا ةيبرعلا لودلا عيطتست لهو

 دوس ب تس دبا جو و مب كت »سسجس## تت مص جمس 7177ج بحد وبوس | لامأل ةباجتسالاو اهرارقتسا نيمات لخأ نم
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 ١ ةلود ١؟- ةيدوروألا ةعومجملا لود ةيجراخ ءارزو

 ؛لاجملا اذه يف ءديفملا نمو اا خيراتبدا
 / يتلاو .طسوالا قرشلا صخت يتلا دوذبلاب ريكذتلا

 ١ :ةيسنرفلا ةيمويلا ةفاحصلا يف هنيبح يف ترن.

 ! نع .ديدج نم ةكرتشملا ةيبوروألا قوسلا لود. برعت»

 | طسوالا قرشلا يف مالسلل يعسلا نأب ةقيمعلا اهتعانق |

 نم اهقلق نع لودلا هذه برعت امك . أيسيئر افده لظي |
 ١ .«يليئارسالا» - يبرعلا عارصلل لح وحن مدقتلا بايغ

 ١ ضوافتلا متي لح ىلا يعسلابةةرشابم ةيتهس ىهفراذهلا|

 / لفكي :لماشو لداع مالس ىلا لصوتلا لجأ نم هيلعأ)

 8 ' يعامتجالاو يداصتقالا روطتلاو راوجلا نسح تاقالع 1
 .الموطب ١ سبفا ةقطنملا رجه يذلا قاقثلاو |

 | نالعإ ف ةصاقمر ةدم تابساتم قو قامسلا اذه ا

 | اهمعد ةسوروالا ةعوسصملا لود تحتضوا ةيقدنبلا |
 ةدحتملا مالا ةتاعرب مالمسلل يىلود رمتؤوم داقغنالا آ

 ١ لهؤم رخآ فرط ياو ,ةينعملا فارطالا ةكراشمو |
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 | .ةقطنملا يف يعامتجالاو يداصتقالا روطتلاو نمألا | ا

 [ نم بسانملا راطالا ىه ؛انرظن ةهجو نم «رمتؤملا اذهفإ
 |١ .ةرشابم ةينعملا فارطالا نيب ةيرورضلا تاضوافملا لجا |

 ١ ةدهتسم يهف ةكرتشملا ةيبوزوالا قوبنسلا لود اَمأ

 | ددك ةءومجمك نستوملا اذه: داقعنا, لجلا جم ياللا
 (ةدرفنم ا

 | ًاضيا لودلا هذهل نأب ملاعلا رّكذت تارقفلا هذه ا
 |ممالا ىلع طقف رصتقت ال ةلاسملا نأو ,.اهلوقت ةملك

 اذه لعلو .نيمئادلا نمالا سلجم ءاضعاو ةدحتملا 8

 نب ا اا

 ا 0 ا 00 د هوو دوج معجم
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 ةيبحراخ سرو تالقئتتو تاحبرضت ٍَق احضاو ناك

 ضوفملا نوسيش دولكو .زنامدنيت ويل اكيجلب
 قوسلا ءارزرو سلجمل سيئرك لوالا ءيبوروالا
 فلكم يبوروا بودنمك يناثلاو .ةيبوروالا
 لامشلا تاقالعو ةيطسسوا قرشلا ةسايسلاب

 .بونجلاب

 :ةلخا دتم تاعارص

 يذلا 517 مقر يبوروالا يرازولا عامتجالا يف
 لح داجدا ةيمها ترهظ . 17//17//15837 خيراتب دقع

 لكاشملا لك تريثاو .«يلينارسالا»  يبرعلا عارصلل
 اهلحب ًامازتلا ادوروا تدحا يتلا .ايملاع ةقلتملا

 يف عضولا ىلا ةيناردالا  ةيقارعلا برحلا نم .ًاضيا
 ايوروا حلاصم نال كلذ. نانبل يف فنعلا ىلا جيلخلا
 يلاملا اهرارقتساو يعانصلا اهروطتو ةيجيتارتسالا

 جيزم قيرط جاهتنا مدع يضتقت يقالخاألاو |
 تايالولا ةسايس زيمت يتلا ةرماغملاو ةيبلسلاب
 .جيلخلا ىتح طسوتملا رحبلا نم ةدحتملا

 امنيب راظتنالاو جرفتلا عيطتستق ال اجورواف
 يعامتجاو يفارغميد ريطخ للخ نم ةقطنملا يناعت
 ىلا اهلك يدؤتس ةحلسم تاع ارصو قاقثو يفئاطو

 لود نوكت راجفنا ىلا يلاتلابو الومش رثكا ةمزا
 ضرعتيف :هاياحض ضعب ايورواو ايقيرفا لامش
 سمت ةزره ىلا ةيبوروالا ةعومجملا لود ناكس
 ةيئناضقلاو ةيسايسلاو ةيداصتقالا سسالا

 :لودلا هذه اهيلع.موقن ىحلا ةيناسنالاو '|
 جروج فقوم نع فلنخي ابوروا فقوم نإ

 رثإ هنلعا يذلا يكريمالا ةيجراخلا سيرو زتلوش
 نع هيف ردعو .رصمو «ليئارسا» يف ةريخالا هتلوج
 قرشلا يف مالسلل يىلود رمتؤم دقع ىودح يف هكش

 نيب ةششانث تاضوافم ءدب لضفالا نأو طسوالا

 .«ليئاربسادو برعلا |
 قالغإب رمأ يذلا 2 ةيكريمالا ةرادالا لثمم مالك

 لالخ نطنشاو يف ةينيطسلفلا ريرحتلا ةمظنم بتكم
 ةميدق ةيكريما ةيسايس ةركفب ركذي - يضاملا فيصلا
 نم مهديرجتو نيينبطسلفلا لزع يف ةيغرلا اهدامع

 وم دعا <

 هديري ام عبطلاب اذه .ةينطولاو ةيميلقألا مهقوقح
 ' .يكريمالا سرغنوكلا يف ؛ليئارسا» ل ديؤملا يبوللا '

 عنتقم هنا ًاقح ينعي زتلوش جروج ناك له نكل
 قحسا :يليئارسالا» ةموكحلا سيئر رظن ةهجوب
 .يل ودلا رمتؤملا عورشمل مئادلا ضراعملا ريماش

 يف يتايفوسلا داحتالا ةكراشم ىلع ظفحتب يذلاو

 ل الو اكريمال بسانم ريغ اذه نا ةجح تحت رمتؤملا

 وضع وه يتايفوسلا داحتالا نا املع ,«لدتارسا»

 رود لهاجت نكمي لهف ؟نمالا سلجم يف مئاد |
 يلاتلابو طسوالا قرشلا يف مهروضحو تايفوسلا
 ؟اهيلع ضوافتلا متي ةيوست نم مهدعتتسا |

 تاحيرصت نا ىلا ةراشالا انه ديفملا نم لعل
 تءاج يلودلا رمتؤملا ىودج يف ةككشملا زتلوش |

 نم اديزم دوصقملا ناك لهف .ءوكسوم ىلا هرقس ةيشع
 ؟كانه هتاثداحم ءانثا زازتيالا

 ىدم ىلع هنأ فارتعالا انيلع .لاوحالا لك يف
 ةدحتملا تايالولا تناك :ةيضاملا ًاماع نيثالثلا
 تامزالا حاتجت نيح ةصاخلا اهحلاصمب ينتعت

2-34 

 يتلا قزآملا ضعب دنع فوقولا ديفملا نم لعلو
 :ةيكريمالا ؛,ةريفغصلا تاوطخلا» ةسايس اهلا تداق

 وزغلا ىلا ناريا داش طوقس ىلا نانيل برح نم

 .ناتسناغفال يتايفوسلا

 ةعومجملا لود نهذ ىف قزاملا هذه تناك

 نالسعا لالخ نم اهفقوم تددح نياح ةيسؤوروالا

 158٠: وينوب / ناريزح يف هتندت يذلا ةيقدنبلا
 ناميض لحا نم ةلماش ةبوستل اهمغد هيف تدلعاو

 هيف كب ةفطنملا لود لكل اهب فرتعمو ةنمأ دودح

 ةعومجملا لود تيرعا امك . تاضوافملل ةينيطسلفلا

 .نانيل عم لماكلا اهنماضت نع

 " طسوالا قرشلا تحاذحا يخلا تامزالا ترذنا دقل

 ايوروا لود نآلا ىتح ةيناثلا ةيملاغلا .برحلا ذنم
 ىلع تيقب نا اههجاوت نا نكمي يتلا رطاخملاب
 «نانيل برح تلت يتلا ةلحرملا ف ةصاخ .اهتيسلس

 دخان نا يفكي ذإ .ةليوطلا جحيلخلا برح راثآ يفو

 ةكم ريرحت» نا ناردا ةداق تانالعا دحلا لمحم ىلع

 .«سدقلاو ءالبرك ريرحت لبق متي نا بجي
 ةعرغز ىلع ةمئاقلا ءامعزلا كئلوا تاحومط نإ

 ىلودلا رمتؤملاو .مالسلا ىشخت ةقطنملا رارقتسا

 رارق اهغاص يتلا تاحورطظلا ىلا لضوتلا فدهتسي 1

 ريمفون / يناثلا نيرشت يف 547 مقر نمالا سلجم
 ةقطنملا يف تارط ىرخا تادحجحتسم نكل .17

 ناردإ و قارعلا نيد برحلا اهزربا ,حيراتلا كلذ ذنم

 دعبف .يدرعلا ملاعلا يف رتوتلا نم تفعاض يتلا
 تاكرحلا تءاح .ةيبرعلا ةينطولا ةئيعتلا ةرارح

 توصل ءاغصألا مدع ىلع ةصيرخحلا ةيمالسالا

 ه57/ رارقلا ذيفتت نأش ْق ناربا تاروانم امو

 هرورضل اينجت الا .برحلا فقوب يضقي يدذلا

0# 

 5 ا

 يل رولا 0 سس اخت <. سعت انا

 00 ف

1 
000 

 نو اس

 هداج سو جدو دوج وسار ووفاو حاج جس ب بباب جارك جا »1

 ميدو عا

 و ا ا 1

 نع ع 070 1-5
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 وي سيئرلا صرح ,يضاملا ءانشلاةياهن ذنم

 أ راوكت ىلع كاريش كاج هئارز و سيئرو نارتيم اوسنرف
 ١ ددحتي ةلماش ةبملس ةيوستل ديؤملا اسنرف فقوم

 | دقو .اهراطا  ةيادبلا يف لقالا ىلع  يلودلا رمتؤملا
 ” نيلوؤسملا نم لك 0 :ًامَفاذ :نالوؤسملا ّرصا

 | ةيسنرفلا دوهجلا نا ىلع «نييليئارسالا»و برعلا
 ١ اذهب تياثلا يبوروالا فقوملا نم ارجني ال ءرخاوم

 | لوح بتكيو لاقي ام لك نع رظنلا ضغب .نأشلا
 ١ طسوالا قرشلا ٍْق كاذ وا ماظحلا اذه نم فقوملا

 ١ ,؛ةيروسب ارتلجنا ةقالع ىرتعا يذلا دورملاك

 .تارتفلا نم ةرتف يف ناريإب اسنرفو
 | ام اذهو : انورؤا تودح ماوس وم يساتسالا لاخي ٍ

 ١ اهتاقالع لالخ نم ةكرتشملا قوسلا لود هلعفت

 ا .ةقطنملا يف ةعونتملا ةيسايسلا اهحلاصمو '
 أ ىلع كيرش لك ربجي مالسلل يلودلا رمتؤملا نإ

 ْ لجأ نم عومجملا نمضو ادرفنم هتابلوؤسم لمحت

 م .نيينعملا ىلع ضرفتس ينلا مالسلا ةدهاعمب ديقتلا

 1 ؟رمتؤملا اذه لثم دقعيس له نكل

 هج ا اة 7 سا 177 وقتك سؤ دج#

 1 اود نوت تشو: ةلت> جة ت1 نق

 فب
 مل

 نين ل ا #

 30) - ]ما ولا نوم هظحفطال -



 | ماعلا يأرلا ىدل ىدص ىقلت يملس لح ةركف نإ ا

 | يتلا تاضؤافملا وحن مدقتلا ىف دعاسب امم . يملاعلا ا

 ا رمتؤملا داقعنا ةصرف نمضي جمانرب نم اهل دب ال |

 1 .تائقافتا ةدع وا ةلقافتاب هنم ج ورخلاو |

 ا بوعشف .ًاريثك رخاتب نا زوحي ال رمالا اذه نإ ْ

 1 يذلا رارقتسالا نم ىندالا دحلا ىلا ةحاحب ةقطنملا

 أ لظت ةمهملا هذه نا لوقلا نم بال ,ماتخلا يف ا

 | .:ايشنيس يذلا مالسلا نكل .ةريثك دوهج ىلا ةحاحب ا

 | لمع نود لمأ الف. اهليقتسملو انوروال ًافرش نوكيس
 ١ .لمأ نود لمع الو '

 ١541 ١ ريمسيد/ لوألا نوفاك بدع ١

 0 رج سو نا ا
 : 3 1 ١ ١

2 

 ماا رب 0 ف 5 كغ

 | ةيقيقحلا برحلا روذج ةجلاعم
 زنوسراب ينوتنأ :ملقي

 ا

 1-1 اا ا ا

 رب

 أ ممالا يف ايناطيربل اريفس ناك لاقمل اذه بتاك) د
 ١19/57(, ىلا ١51/8 نم ةدحتملا
 | يدايفوسلا داحتالا نا اهتالالد اهل ةلأسم

 | ًاماع رشع ةسمخلا لالخ اناك ةدحتملا تايالولاو |
 | ايوروا ىف سبل ةرشابملا ةهحاوملا ىلا برقأ ةيضاملا

 | ةيبرعلا برحلا عالدنا ذنم .ظسوالا قرشلا يف امناو |
 أ نيفرطلا تاجاف يتلا 19377 ماعلا يف «ةيليئارسالا» '

 1 .نآلا ىدحو-
 | ةجلاغمل نطنشاو ةمق ىدلضتت نا لمآ كلذل

 | :ةعلود ةهجاوم يف لجعت دق ينلا ةرمدلقالا ةلكاشملا

 | تاودا صيلقت ةلكشم هيف جلاعت يذلا ردقلا سفنب |

 .برحلا'

 | ابوروا يق وسراو فلحو وتانلا فلح شياعت دقل
 | ةهجاوم ثدحت نا نود ًاماع نيعبرا ىدم ىلع |

 | برح أديت نا لامتحإب ًادبا عنتقا دعا ملو .امهنيب |
  ةحضاو ةيقيقحلا ةيسايسلا نيناوقلاف .ةثلاث ةيملاع

 | لالخ اهقرخ مدع ىلع نابناجلا صرح دقو ءابوروا يف
 | يف ةبغرلا مدع نم ًاقالطنا ةيضاملاةنس ؟"هدلا'

 م0 ىمظعلا ىوقلا عفدت دق ةكرح يآب مايقلا '

 .مادصلا '

 .|قرشلا يف صاخ لكشب ىرخالا ملاعلا قطانم يف

 ال .نيفرطلل ةيويحلا حلاصملا يقتلت ثيح طسوالا'
 |  .رطخلا نمكي انهو .ةحضاو ةبعللا دعاوق ودبت |

 | يتلا ةيميلقالا لكاشملا رصحنت نا نكمي ال كلذل '
 000 تامواسملا يف نطنشاو ةمق اهشقانتس

 نم لمعلا نددناقلا ىلع نا ذإ ال وغناو ناتسناغفا '

 | نتلجم ةيلآأ عفد قيرط نع داج يلود مالس لجا |
 . .نأشلا اذه يف نمألا !

 38200 داريا وس” 3 يس
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 نا ىرا :ةريخالا تاونسلا ىلع ةرظن يقلا نيح
 ةدحتملا ممالا عم لماعتي ناك يتايفوسلا داحتالا

 مدع لود ةيبلاغ لوقعو بولقب هيف رثأتسي نيرعك
 ةئيهلا يف تأر دقف ةدحتملا تايالولا اما .زايحنالا
 ةياعدلا ةكربفل ًاعنصم ريخالا دقعلا لالخ ةيلودلا
 هذهل ىلاملا اهمعد تفقوا نا ناكف .اهل ةداضملا

 :ةئيهلا
 مل نكل ءاكريما عم ًاريثك فطاعتا يننا ٌحيحص

 ةيناكما ضيوقت دح ىلا لوصولا بسانملا نم نكي
 ىلع  ةدحتملا ممالا نم ءزج وهو نمالا سلجم لمع
 .ةيلودلا تامزالا ليتف عزن

 يف رييغتلا ضعبي ٌترعش :ماعلا اذه علطم يف

 هزذهف . ةقيمع تالالد هل نوكت نا نكمي ريبغت .وجلا

 لكاشملا عم لماعتلا ىلع ًاميمصت لقا ودين اكريبما

 ممالا ةبلح نع ًاديعيو ءاهقتاع ىلع ةيميلقالا

 تناك ناو اهتقفاوم كلذ ىلع ةلئمالا نم .ةدحتملا

 يلودلا رمتؤملا ةحورطا ىلع - سامحلا نم ةيلاخ
 «يليئارسالا»  يبرعلا عارصلا نأشب مالسلل
 .نمالا سلجم يف ءاضعالا سمخلا لودلا روضحب

 دقف .ةرقارعلا . ةيناريالا برحلل ةيسنلاب امأ

 رارقلا ينبت يف امهم ارود ةدحتملا تايالولا تبعل

 / زومت رهش يف عامجالاب نمالا سلجم هذختا يذلا
 .راتلا قالطا فقوب اهيف بلاطي يذلاو ويلوي

 نمالا سلجم يف نيمئادلا ءاضعالا نا عقاولا

 عيضاوم يف امبرو ,.عوضوملا اذه يف نورواشتب
 ه ذنم ةيلغ لاحلا ناك امم ريثكب رثكا .ىرخا
 .تاونس

 ريغت وه .ربكا ىزغم لمحي يذلا ريغتلا نكل
 يذلا لاقملا ف حضتا يذلا فوشتايروغ فقوم
 ريمتبس / لوليا يف ةيتايفوسلا ةفاحصلا هل هترشن
 .,نمآ ملاع تانامضو ةيناكما١ ناونع تحت

 بجي» لاقملا اذه يف يتايفوسلا ميعزلا لوقي
 مالسلا ظفح تاوقو نييركسعلا نيبقارملا مادختسا
 لصفلا تامهم يف عسوا لكشب ةدحتملا ممالل ةعباتلا

 رانلا قالطا فقو ةبقارمو ةيراحتملا تاوقلا نببب

 .«ةندهلا تاقافتاو |

 معدتس هدالب نا فوشتابروغ ليئاخيم فاضاو
 ةطاسولا تامهم دح ىصقا ىلا عجشتسو

 .ةحلاصملاو '

 ًايسيئر ًارييغت لثمت اهتاذ دحب رعاشملا هذه لثم
 تقفارت اهنأو ةصاخ ,ةيتايفوسلا ةسايسلا يف

 .لئاوالا نييسسؤملا رظن ْق ًاقافن ريتعت تناك اكاد

 رالود نويلم ١91 عليم ينتايفوسلا داحتالا عفد دقف

 لؤاستلا .مالسلا ةعانص ىف ةمهاسمك ةدحتملا ممالل
 ةوطخب موقينس يكريمالا سرغنؤكلا ناك اذا اًمع انه
 !!ةيلودلا ةسسوؤملا هاجت ةلثامم

 : طخ ثاو ةمقل ةملك '

 ةيقافتاب بحرأ .ملاعلا اذه ىف نيبالملا تاثم لثم

 هداك صمدلقت هنأش نم ام لكو ةحلسألا عزد

 .ةيوونلا

 مهفتت ناب .رثكا امبرو .ردقلا سفنب بحراو
 ىوقالا حشرملا وه طسوالا قرشلا نأب ناتلودلا
 امهنيب مادص ىلا يدؤت دق «ةيمدلقا ةلكشم» ءدبل

 | ىلع نإف كلذل .ابوروا يف لاتقلا نيدايم نم رثكا |
 ١ نم نمالا سلجم يف ًاعم لمعلا نيدمظعلا نيتوقلا

 | لعلو .ضوافتلاب ةينعملا فارطالا عانقا لجأ |
 : برحلا ناشي يملاعلا عامجالا ىلع ةظفاحملا

 | مالسل رشابم ديدهت ربكا يهو  ةيقارعلا  ةيناريالا |
 ا تارابتخا لوا وه :لاعفا ىلا كلذ ةمجرتو  ملاعلا
 .ةمقلا

|8000 
 .و

 دوا هو ينج 171737377277 777 و حج ب 17سم رجم نب جوسص مج 7

 رغكأ عفتري نئاهرلا نمت
 نوسراغ هيزوج :ملقب

 | يولد ناج لوصو ىلع مايأ ةريشع رورم دعب
 ُ اناك نيذللا كوأا هيجورو نادئامروت

 / ةيسنرفلا ةطرشلا تقلا :نانبل ىف نيزجتحم

 ا «قلخ يداجم» ةمظنم ءاضعا نم .ددع ىلع ضيقلا

 ٍِ .يوجر دوعسم اهمعزرتب ينلا

 ١

 ةيدف عفد ددص يف ةسسنرفلا ةموكحلا نإ:

 نمث عفدن اننإ .زوزهملا هماظنو ينيمح يدالجل

 | قطانلا ددكا ام اذه ناك . ١ دحا فرشنت كل هضيئاقم

 ا .سيراب يف «:قلخ يدهاجم» ةمظنم مساب يمسرلا

 ا م ينلا ةيناثلا 530 0 نأ هوكد رورجللا ش

 ا
 يصاب / راذآ ْق "ةظلستلا ىلا كاريمش كاح لوصبفو : 2 1 د لبولا# “7715 متساقط د تمت نا

 .تضقنا دق اهلمكأب ةلحرم نأ ًاحضاو ناك: 8"

 ١ لضاتت نأ عيطتست ةيناريالا ةضراعملا دعت ملف

 أ .يديمح دض طاسشنب

 | نع يوجر دوعسم ليحر ركذت ديفملا نم لعلو
 | حارس قالطا مت فيكو . ١985/57/17 خيراتب اسنرف

 | ادسعب :توزيب نم نساهم جروتعو وسور بدليف
 ْ :هليحوف نم نيعؤبتسا

 ىلع رصتقت تلظ هتمظنم تاطاشن نا عم

 عرابشلا ف عيقاوتلا عمجو ةيفاحصلا تارمتؤملا

 و م الا ؛ينيمخلا دض ماعلا
 يدهاجم» ةمظنم ةباعدل دح عضوب سيراب ةيلاطم

 َ .اهدض ؛ينيمخ

 ةدوع دعب مهفن نا عيطتسن ال اننا ديكألا ءيشلا

 «قلخ يدهاجم» درطو ناريا ىلا يجدروغ ديحو
 يف رارمتسالا اوكساب لراشو كاريش كاجل نكمي فيك

 7 7771/7525: زج رطل ايت ةيرزب دوج دمج 11 3777 اة ستطو

 نيب «ةقفص» نع ثدحتت ىتلا تامولعملا بيذكت 8

 ١ .نارهطو سيراب !
١ 
 أ دديسردعرم ا

 ما _اةدال لوالا نوناك ١؟ 54٠ ددعلا  ةيبرغلا ةعيلطلا



 + 8 د11 2 0 1 ف وح 0 عم ب

 نالعا لحؤت ةنيدملا نادلسلا
 نييننادلا ىلع برخلا

 0 وم ومسس وسمو 7 وب ب جو اوم هم دوما 3505ج ومو يداوي دكا سوو ا اس جلا ادا راح ساواجل ا ا ا دوو ص عا

 اي و دوو د اموال د
 نل

 هتاسادس حارتقا ىع رصي يلودلا قنلا قودنص
 ا د سا هو جوي - ا تونا

 0 د اا

 .دحوملا فقوملا نم ىرثقت ةسشناللا اكرماو ادقيرفا نادلب

 ا و عساس جدو ا هيا ا داو جلا ا اج مداتاب في وحنم

 تامازتلا لكشت ةيلاخلا نويدلا نإ» ىلا
 كلذلو :ةدح ىلع لك :لودلا اهتمربأ - ا

 ديحولا ليبسلا نكل .اهب ءافولا يونت اهناف فل
 اهتجلاعمو نويدلا هذه ةيوست متت نا وه كلذ ىلا
 نواعت ةيجيتارتسا راطا ف فصنمو لماش جهنمب
 .:لماكتم

 ةيقيرفالا ةمقلل يماتخلا نايبلا هنلعا ام اذه
 ةينودثالا ةمصاعلاب ارخؤم تدقع ينلا ,ةنراطلا

 نادلبلا ةمق هتدكاو قدس ام وهو ..ءايابا سيدا»
 تهنا دق تناك يتلا .ةينيتاللا اكريمال ةينامثلا
 مل ,ليلق تقوب ةيقيرفالا ةمقلا لبق اهتاعامتجا
 .ةعابس نيرشعو اعيرا زواجتد

 صصخي نا ظحلا وا ةفداصملا ليبق نم سيلو
 اكريماو ايقيرفا نم الوؤسم نيسمخ نم رثكا
 نويدلا ةيضق ثحبل مهتقو نم ًاءزج .ةينيتاللا
 ىلا ةلكشملا تلصو دقف .مهراطقا ىلع ةقحتسملا
 سيل ددهت تحبصاف ,ليثم اهل قبسي مل عاضوا
 رمال ا ؛اهتاذب تاموكحلا لد .اهدحو ةنيدملا بوعشلا

 .قزاملا اذه نم جرخم نع ثحبلا بلطت يذلا

 ىلع ةقحتسملا نويدلا يلامجا نا ركذلاب ريدجو
 رالود رايلم فلا نآلا زواجتب .ثلاثلا ملاعلا راطقا
 ةينيتاللا اكريما بيصن غلبي .(نويليرت نم رثكا)
 نويدرالود رايلم ٠١٠١ لباقم .رايلم ٠٠١ يلاوخ اهنم
 فصن مهتلت نويدلا هذه تحبصا .ةيقيرفالا ةراقلا
 ابيرقت راطقالا هذه تارداص ةليصح

 ممالا صصخت نا برغتسملا نم نكي ملف كلذلو
 ثحمدل ةماعلا ةيعمجلا تاعامتجا ىدحا ةدحتملا

 عوضوملل ةثراط ةرود صصخت ناو .ةلكشملا هذه

 تلتحا :خيراتلا كلذ ذنمو .1986 ماع يف هسفن
 ينلا تاءاقللا ةفاك تايولوا حللس نويدلا ةلاسم

 ةعومجم وانايحنالا مدع تارمتؤم ءاوس) تدقع
 يديسو عبسلا

 هذه لالخ نم .,ةنيدملا فارظطالا تلواح دقو
 فارطالا عم يعامج قافتا ىلا لضوتلا .تاءاقللا

 ليديتو ةيلودلا عاضوالا نيسحت ةيغب ةنئادلا
 ىلع اهتادعاسم ةيغب .يلاحلا ماظنلا لمع تايلآأ

 نادلبلا نا ودبي .ندكلو .ةمزآلا هذه زواجت
 ةيلمع ةوطخ يا ذاختا يف بغرت نكت مل ةيلامسأرلا

 ١90 والا نوناك ١8 54+ ددعلا  ةيبرعلا ةغيلطلا_ 7" '

 ةرمتسم ةلاضملا تاحارتقالاو ناك ارتقالا ةدعلو
 0 ا م ا ب ع هج هد اج 7 777ج ج17 ب ا هج لج جوج هج هج جانو ب سا ج1 هب جمل

 دكؤت دهاوشلا نا ,كلذ نم رثكالاو لب . ددصلا اذه ىف

 ,ةمزالا ماكحا يف بغرت تناك ةنئادلا نادلبلا نا ىلع
 رثكا لكشب ثلاثلا ملاعلا عاضخا نم نكمتت ىتح

 دعب كلذبو .ديدج نم هتنميه ىلا هتداعاو :ةيدج
 يتبقح لالخ راطقالا هذه اهب تماق يتلا تالواحملا
 .تانينسلاو تانسسخلا

 ةنيدملا فارطالا ذخأت نا يعيبطلا نم ناك كلذلو
 اهتزهجا لخاد ةيضقلا هزه شقانتو ةردابملا مامزس

 اكريما نادلب تاشنئاف .ةيمدلقالا اهتاسسؤمو

 نم الك مدضتو .ةينامثلا ةعومجم» يمس ام ةيشيتاللا

 نادلبلا لثمت كلتو نيتنجرالاو ليزاربلاو كيسكملا
 ,ياوغرواو .وريب اهعمو .ملاعلا يف ةينويدم رثكالا
 .«اييمولوكو امتبو اليوزنفو

 يدينا يبرر تنوي
 هبش تاعامتجا دقع نادلبلا كلت تررق دقو

 ىلع تادجتسملاو فقوملا تاروطت ةعباتمل ةيرود
 راطقالا اهتعبتو .لواي ًالوا ةيلودلا ةحاسلا
 تدقع يتلا .ةيداعلا اهتمق يف تررق يتلا ةيقيرفالا
 ةشقانمل ءىراط عامتجا دقع .ىلاحلا ماعلا لئاؤا

 ام وهو .اههاجت دحوم فقوم ذاختال نويدلا ةيضق
 نع حورطملا لؤاستلا حيصي انهو .ارخؤم ثدح
 لهو .ءماع لكشب ةمزالا ىلع تاعامتجالا هذه ريثأت
 ملاعلا فارطا مضي كرتشم يلود لمعلةيناكما كانه
 مأ ىرخالا ةيداصتقالا اياضقلا ةفاك ٍّق اعم ثلاثلا
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 بلطتي اهريغو تالؤاستلا هذه ىلع ةباجالا نإ
 تاءاقللا كلت نع تردص يذلا تارارقلا ةسارد

 ةعوضوملا فادهالا نع اهدعب وأ اهيرق ىدم ةفرعمل

 .اهل
 ام ةنيدملا فارطالا نا ىلا ةراشالا ردجت ةيادبو

 ةفاك نواعتت نا ةرورض ىلع رصتو دكؤت تلاز
 لح ىلا لصوتلا ةيغب .ماظنلا يف ةلعافلا فارطالا

 نايبلا هيلا رانشا ام وهو ةلكشملا هذهل يئاهن
 يرورضلا نم نإ» الئاق .ةيقيرفالا ةمقلل يمانخلا
 ةيداصتقالا ةثدسلا نيسحتل ةلاعف رتيادت ذاختا

 عفر يناتلاب و .يداصتقالا شاعنالا حينتب امي ةيلودلا

 ا ا ل توا وسو 30 0 91

 دوا «ديمووسبيدسب تت 13 17ج صوداا 171 سس ا

 ةينيت اللا اكردما ءامغزو 7

 ةرورض ًاضياو .ةيلوالا علسلا نم تارداصلا راعسا
 يتلا ةيكرمجلاو ةيراجتلا ةيامحلا ريبادت ءاغلا

 .:ةفلتخملا لودلا اهضرفت

 ام وهو .ةيقيرفالا نادلبلا هب بلاطت ام اذه

 له نكلو . اضيا ؛ةيديتاللا اكريما» ةمق ًاضيا هتدكا

 لهو ؟ال ما ضرغلا اذهل ًايلاح ايهم يلودلا عضولا
 نم جورخلا ىلع ةرداق ةمدقتملا ةيلامسأرلا نادلبلا
 ؟ًايلاح اهب رمت يتلا داسكلا ةمزا

 عمجت اهنكل .تاعقوتلاو تاباجالا ددعتت انه
 ةصاخ .ةيلاحلا ةنوآلا يف رمالا اذه ةيوعص لوح

 نكمي ال ىتلا :ةريخالا دقنلاو لاملا قوس ثادحا دعب
 ذعمبو .ةيفشقت ةسايس عابتاب الا اهنم جورخلا
 اساسا فدهت ةيداصتقا ةسايس عابتا نم دب ال رخآ
 راطقالا لخاد ماعلا قافنالا ىف ضيفختلا ىلا

 3292 - روك والا نوزباراا ةمخزتإات -



 تال دعم ةدايز نم كلذ هيناعي ام عم ؛ةيلاميسأرلا

 دوكرو داسك ةرتف يف لوخدلا يلاتلابو ةلاطبلا

 يذلا قافتالا نم مغرلا ىلع ,متيس كلذو .نيريبك
 ,سرغنوكلاو ناغير يكريمالا سيئرلا نيب ىرج
 تالامتحالا ءوض يفو .ةنزاوملا زجع ضيفخت لوح
 يتايفوسلا ,نيقالمعلا قافتا لوح .ةعقوتملا

 ضيفخت يلاتلابو حالسلا عزن ةيلمع ىلع يكريمالاو
 تاسايسلا هذه لكف .ةيكريمالا ةيركسغلا تاقفنلا
 ماظنلل «تانكسم» اهنوك نع جرخت ال .اهريغو

 ضارمالا نم ًايفاش لح تنسبنلو . يىلامساأرلا

 تانيعيسلا ةيادب ذنم اهنم يناعب يتلا ةيصعتسملا

 .نآلا ىتح
 داسكلا ريثأت وه .ددصلا اذه يف انمهيامو

 كلذ هينعي ام عم .ةيلودلا ةراجتلا ةكرح ىلع عقوتملا
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 ,.ةنيدملا نادلبلا تارداص ةليصح يف روهدت نم

 نم اهتامازتلاب ءافولا ىلع اهتردق روهدت ياتلابو
 تارداص يلامحا نا ىلا ةراشالا ردجت انهو .ددبدج

 ماع رالود رادلم 881 نم تطبه دق ثلاثلا ملاعلا

 رابلم /59 ىلاو ١585 ماع زابلم 6١5 ىلا, ٠

 نويدلا هيف تدادزا يذلا تقولا ف :19/5 ماع

 ماع رالؤد رابلم 5*5 نم اهيلع ةقحتسملا ةيدجراخلا

 نم نويدلا هذه ةمدخ تعفترا ىلاتلابو ١1975. ماع

 لالخ رادلم ١47 و رابلم ١5 * ىلا رالود رابلم ٠١١

 .بدترتلا ىلع 11851١984١9٠١ ماوعا

 ١ هذلا دقدلا ودم

 هبف كوكشملا نم حبصا عاضوالا هذه لك ءازا

 ةدئاسلا عاضوالا ىف ةيرهوج تارييغت ثودح ناكما

 نمو ةيلودلا ةراجتلا ةكرح شاعتنا يلاتلابو .ًايلاح

 وه سكعلا لب .ةنيدملا نادلبلا تارداص دايدزا مث
 برحلا ةدح دايدزا ءوض يف ةضاخ .امامت حيحصلا

 ةدحتملا تايالولا نيب نآلا ةرمادلا ةيراجتلا

 نيبو اهنيبو ةهج نم نييبرغلا اهئافلحو ةيكريمالا
 مهنم الك عفدي يذلا رمالا .ىرخا ةهج نم نابايلا
 ةراجتلا ةكرح يف ددشتلاو ةيامحلا نم ديزملا ىلا
 1 .ةيلودلا

 «,كلذ تكردا دق ةيقيرفالا راطقالا نا ودينو

 ةيئانثلا نودبدلا نم ءزج دادسب ةيلاطملا ىلا تعدف

 هايوعض لع بلقتلل ,ةيلحملا ةلمعلاب ةيمسرلا

 يدؤي نا ىشخب نكلو . ًاقلس اهنلا راشملا ءريدصتلا

 .ينحادلا مخضتلا ران لاغشا ىلا حارنقالا اذه

 ةداير ةطاسيب ينعي حارتقالا اذه نإف رخا ىنعمبو
 بلطلا ةدايز مث نمو ؛عمتجملاب لوادتملا دقنلا ةيمك
 يجاتنالا زاهجلا ةردق مدع عم تامدخلاو علسلا ىلع

 ةيلكيه لماوع ةجيتن) بلطلا اذه لثم عابشا ىلع
 مث نمو ,راعسالا عافتزا ىلا يدؤي ام وهو (ساسالاب
 .محضتلا ةجوم دايدزا

 اكريما ةعومجم تزكر دقف رخآ ديعص ىلعو
 يتلا ةيلودلا ةيلاملا كونيلا فقوم ىلع ةينيناللا

 دقنلا قودنص عم اهطابترا كف ةرورضي اهنبلاط
 لكشب ةنيدملا راطقالا عم لماعتت ناو .يلودلا
 .ق ودنصلا نع امامت لقتسم

 كونيلا ىلع ةعومجملا هذه زبكرت عجريو

 يلكيهلا بيكرتلا يف يساسالا قرافلا ةجيتن ةيراجتلا
 ثدح ,ةينيتإللا اكريصا نويدو ةيقيرفالا نويدلل

 كلت يا) ةيراجت نويد ةيئاثلا نويد مظعم

 ةيسنلا لكشت امنيي . (ةيراجتلا كونبلل ةقحتسملا

 ةقحتسم ًانويد ,.ةنقيرفالا نويدلا نم ىملظعلا

 .تاموكحلا يا ةيئانثلا رداصملل

 ىلا تضفخ دق ةيراجتلا كونبلا نا ظحالن انهو

 ىلا لصو ثيح ثلاثلا ملاعلل اهضارقا مجح ريبك دح

 نا دعب كلذو .ةيلاحلا .ةنوآلا ىف رالود تارايلم ةثالث

 ماع رايلم 45 و ١9857 ماع رابلم 57 غلبت تناك
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 ىلع ةيراجتلا كونبلا تقفاو رخآلا بناجلا ىلعو

 لك ىلع ةقحتسملا نويدلا نم ءزح ةلودح ةداعا

 دشت لقا طورشل ًاقفو ؛ نيتنحرالاو كيسكملاو ىليش

 نيب ام اهيف حامسلا تارتف تحوارتف لبق يذ نم
 نبب ام ةلودجلا ةرداعا ةرتفو تاوثس عيسو تس

 .ًابيرقت ًاماع نيرشعو رشع ةسمخ
 ءازا ةعقوتملا رطاخملا ىلا كلذ ف بيسلا عجريو

 مهيلع قحتسملا دادس ىلع فارطالا نم يا ةردق مدع

 .كونيلا هذهل

 ةلشافلا ناحارزقالا
 نيلوؤسملا نم لك عمجا دقف رخآ ديعص ىلعو

 لشف ىلع :ةينيتاللا اكريبما ىلوؤسمو ةقرافالا

 ءاربخ بناج نم ةحرتقملا جماربلاو تاسايسلا

 لهاجت ةجيتن كلذو ةمزالا جالع يف قودنصلا

 مكحت يتلا ةيسايسلاو ةيعامتجالا تارابتعالا

 اويلاط انه نمو .راطقالا كلت لخاد رارقلا يذختم

 عضوو تاسايسلا هذه لمجم ىف رظنلا ةداعاب

 نالا وربيب سيئر ريع دقو .لماعتلل ةديدج دعاوق

 ةيحضتلا اننكمت ال نحن» : الئاق كلذ نع انسراغ

 مغرلا ىلعو ..«ةيلودلا تاسسسؤملا لجا نم انيوعشي

 تاسايسب كسمتت ةنئادلا فارطالا تلاز ام كلذ نم
 ىلع لمعلا ةنيدملا نادلبلا بلاطتو ؛قفودنصلا

 ءاربخ لاز امو لب .ّلوا هعم قافتا ىلا لصوتلا
 جهنملاو بيلاسالا سفنل ًاقفو نولماعتب قودنصلا

 كلذ ىف مهتجحو .نآلا ىتح هلشف تبث يذلا ميدقلا

 ىلا عجري لب .تاسايسلا هذه ىلا عجري ال اطخلا نا

 رؤكشلا دبع روتكدلا ريشي انهو . اهذيفنت تبيقوت

 ةشقانمل يبظ يباب ًارخؤم تدقع ةودن ف نالعش

 نإ» : الئاق .يبرعلا نطولا ُْق حيحصتلا عاضوا

 لهسا نوكت حيحصتلا جمارب نا تنيثا انتيرحت

 نم ةركيم ةلحرم يف اهذيفنن مت ام اذا اديقعت لقاو

 مايقلا ريخأت نإ: فاضاو .:ةيداصتقالا لكاشملا ءدب
 زجعلا مقافت ىلا يدؤي ةيحيحصتلا ةيلمعلايب

 ىلع لوصحلا بعصلا نم حبصيو يجراخلا
 هذه لثم يف ةلودلا لعجيب ام وهو مْراللا لدومتلا

 لا احلا نجرواو يع قرا فورظلا

 ةعزعر ينعت د اهنا امك 3 ةنعامتجالا

 يموقلا داصتقالا

 ,مهفقوم ىلع ىل ودلا ىودنصلا ءاريخ لاز ام كلذل

 .هنم ةنلعملا اهفقاوم ىلع ىرخالا فارطالا تلازامو

 يلودلا عمتجملا ىلع يرورضلا نم حبصا يلاتلابو
 نا اهب عيطتسي ةمئالم ةغيص نع ثحبي نا لكك
 يلودلا ماظنلا يف ةديدجلا عاضوالا عم فيكتي
 راطقا مكحت يتلا تارابتعالاو فورظلا اهيف يعاريو
 .ثلاثلا ملاعلا

 فادهالا هذه قيقحت نا ىلا ةراشالا ردجت اريخاو

 ةنئادلا نادلبلا ةقفاومو بواجت ةرورضلاب بلطتي
 دق ثلاثلا ملاعلا نادلب نإف رخآ ىنعميو .كلذ ىلع

 حبصاو ؛,ىرخالا فارطالا بعلم َّق ةركلاب تفذق

 يملع لكشب درت نا  ةنئادلا نادلبلا يا  اهيلع
 فارطالا بناح نم تاردايملا كلن لك .حيرصو

 لظتس مآ تاحارتقالا عض بواجتتس لهف .ةنددملا

 !!؟هيلع يه ام ىلع لاحلا

 يلابجلا حاتفلا دبع

 0 لا لوقا ناخذ ب ةنيرغلا :ةعدلطلا



 :كيؤأ تاعامتجا ةديدج ةيؤر ىلا ةجاحلا ..

 راسا ىولسمو عننا سبأ
 00د اا 0 بح عمم دج 7 1711ج جوع جسور

 ؟ةديدجلا اهتافالخ «كيوأ» زواهنت لها 5
 ةيناربالاو ةيفارعلا نينصحلا نيب ةاواسما رغب لقت نهاد دادغن غب :يقارعلا قتل ريزو

 نيس 2-0 ٍ 0 0 1 ا ع دو 1

 نينقاركلا رافقت هيف هجتت يذلا تقولا ٍْق

 هنع رفسسب ا ًادقرتءنطتشاو هاجت ًاعيمج

 ةدحتملا تايالولا :نيدلودلا نيقالمعلا ءاقل م

 كتيوالا ةمظنم دقعت . يتايفوسلا داحتالاو ةيكريمالا

 اذه يتأيو .اينيف ىف يداعلا ينرازولا اهعامتجا
 ,جيلخلا يف ةيركسعلا لامعالا دغاصت عم عامتجالا
 لانقلا تاهبج ىلع اهتاوق دشح ناريا نالعاو

 ىلا ىدأ ام وهو .لبق يذ نم ريثكب ربكا ةروصب
 رمتؤملا اذه نم جئاتن ىلا لصوتلا ةيوعص دايدزا
 ىلا لصوتلا يف لشفلا نم ريبك فوخت كانه لب

 :امهو :نيتيساسالا نيتيضقلا نأشب ةماه تارارق

 .راعسالا ىوتسمو جاتنالا صصح

 نم يناعت ةيطفنلا قوسلا نا ركذلاب ريدو
 اهيف تطبيه يتلا ,.1185 ةمزا ذنم :ةديدش تارتوت

 :نآلا ىتح لبق نم لجسي مل يسايق مقر ىلا راعسالا
 ضعب عاضوالا يف نسحتلا نم مغرلا ىلع كلذو
 .عىشلا

 طوغضل ضرعتت كيبوالا ةمظنم تلاز امو
 ةكلهتسللا نادلبلا بتاج نم ءاوس .ةديد
 ةجتنملا فارطالا بناج نم وا .طفنلل ةدروتسملاو
 رخا ريشت د انهو .ةمظنملا ىف ءاضعالا ريغو ىرخالا

 تادراو نا ىلا لاثملا لييس ىلع .ةحاتملا تاءاصحالا

 كيبوالا نادلب طفن نم ةكرتشملا ةيبوروالا قوسلا

 /١1 لوألا نوناك ١8.58 ددعلا  ةيبرعلا ةعيلطلا 5 ٠

 وسم فقتل ق ا ع

 ذا قياسلا ماعلا نم اهتاذ ةرتفلاب ةنراقم يلاحلا

 ىلا نط نويلم ١١,7 نم تادراولا هذه تطبه
 ىلع «دجن امنيدب اذه .ةرتفلا لالخ نوبلم 45

 قوسلا هزه تادراو يف ةريبك ةدابز .كلذ نم ضيدقنلا

 تدازف .ةمظنملا يف ءاضعالا ريغ ىرخالا نادلبلا نم

 2/54, ةيسنب يتايفوسلا داحتالا نم اهتادراو

 نم /1/ يلاوحو /75,*8 ةبسنب جيورنلا نمو
 ىعست راطقالا هذه نا دكؤي يذلا رمالا .كيسكملا
 دروتسملا طفنلا ىلع اهدامتعا نم ليلقتلا ىلا ةدهاج

 امومع كنييوالا ةمظنم ٍِق ءاضعالا نإادلدلا نم

 .صوصخلا هجو ىلع اهنم ةيجيلخلاو
 اهثدحي يتلا ةفلتخملا تاريثأتلا نم مغرلا ىلعو
 ,ام ةروطخب ءوبنت ال اهنا الا ,رييغتلا اذه لثم
 كلذو .ىدملا ديعبلاو طسوتملا روظنملا ف ةصاخ

 نادلبلا هذه ةردق مدع اهنم ةذيدع بابسال عجري
 ٍِق ءاضعالا ريغو طفنلل ةجتنملا نادلدلا يا اهتاذ

 ءوض يف قاوسالا يف الدوط ةسفانملا نم  ةمظنملا

 «يجيتارتسالا يطايتحالا نم اهدمصر ضافخنا

 ضعب مايق نع الضف .اهل يجاتنالا رمعلا رصقو
 ةيلاع فازنتسا تالدعمل ًاقفو جاتنالاب اهنم فارطالا

 هذه نا كلذ لك ىلا فاضيو .اهتلشمب ةنراقم

 نم ةسناجتم ةدحو اهلمجم يف لثمت ال ةعومجملا

 كانهق) لودلا نم ىتش تاعومجم مضت يهف نادلبلا

 ,جيورتلاو ايناطيربك ةمدقتم ةيلامسأر نادلب

 سأآب ا ةعومجمو . .يتايفوسلا داحتالا ًاضيا مصضنو

 .(اليوزنفو رصمو كيسكملاك ثلاثلا ملاعلا نم اهب
 اميق ءارآلاو تافالتخالا نيامتتو ضراعتت انه نمو
 ةمئالملاو ةيسانملا ةيلورتيلا تاسايسلا لوح اهنبب

 .اهنيب اميف حلاصملا ضراعتل ةيساسا ةجيتنك
 هبعلت نا نكمي يذلا رودلا ةيمها ينأت انه نمو

 ةيغب فارطالا هذه نيبو اهنيب قيفوتلا يف كيبوالا
 تاسايسلا نم ىندالا دحلا لوح قافتالا نامض
 نامض نم اهنكمب يذلا رمالا .عيمجلا ىدل لوبقملا
 .مئالمو لوقعم لدعم دنع راعسالا رارقتساو تابث

 يف عقوتملا داسكلا ةلأسم ينفآت ددصلا اذه قو

 .طفنلا ىلع بلطلا يف اهريثأتو ةيلامسأرلا نادلبلا
 ًامامتها ةمظنملا هيلوت نا يتمدب يذلا رمالا وهو

 نيعب ذخؤي نا يغبني ام وهو .ءلبق يذ نم ربكا
 .ةلبقملا جاتنالا فوقس عضو دنع رابتعالا

 ةصاخلا جاتنالا صصح ةرئضق راثد انهو

 ًامئاذ اروحم لكشت يتلا ةلآسملا يهو .ءاضعالاب

 ,ءاضعالا نادلبلل ةيرودلا تاشقانملا يف ارمتسمو

 يف تافالتخالاو ةديدشلا تانيابتلا ءوض يف ةصاخ
 1 .راطقالا هذه لخاد تاسايسلاو ةيؤرلا

 ةيجيلخلا برحلا ةيضق حطسلا ىلع زربت انهو
 ناسل ىلع نلعا قارعلاف .ثادحا نم اهيلع بترت امو
 لبقم قافتا يأب مزتلت نل» هدالب نا طفنلا ريزو
 ةصحلا تبقي املط جانتنالا صصح عيزوت لوح

 ..طفنلا نم ةيناريالا ةصحلا يواست ال ةيقارعلا
 :بلطملا اذه كديوالا ُْق ءاضعالا مظعم دنؤتو

 وهو ,فارطالا دحا رارمتسا ندغلا نم نا ىرقف

 فرطلا نم ريثكب ربكا ةروصب جاتنالا يف ؛ناريا
 يناريالا تنعتلا ءوض ىف ةصاخ .قارعلا وهورخآلا
 ءاهناو حالسلا عيراشم ةفاك هاجت هفقومو رمتسملا

 ىلا ةراشالا ردجت انهو .لبق نم تحرط يتلا برحلا
 لقا راغساب اهطوفن عييبب ايلاح موقت ناريا نا
 امك :كيبوالل يمسرلا رعسلا نع رالود ١,5 يلاوحب
 نويلم يلاوحب اهل ةررقملا اهتصح زواجتت اهنا
 كيبوالا رمتؤم لعجيس يذلا رمالا .ابيرقت ليمرب
 لوح قافتا ىلا لصوتلا يف ةريبك تابوعص هجاوي
 .ةيضقلا هزه

 يلاحلا رمتؤملا ةروطخ ىلع دكؤت تارشؤملا هذه لك
 نم نآلا لمعلا .عيمجلا ىلع حبصا دقف :كيبوالل
 مامز كالتماو راعسالا رارقتسا ىلع ظاقحلا لجا
 ,طقف دحاو قيرط ريع الا متي ال وهو ةردابملاو رومالا
 يتدبم قافتا ىلا لوصولاو تافالخلا ةفاك ذين

 نا نادليلا هذه ىلع حبصا رخا ىنعمي .حضاو

 اهكراعم بسك ةيغب ةيسايسلا اهكراعم ًابناج يحنت
 يف رارقتسالا رارمتسا اهبسأر ىلعو ةيداصتقالا
 ضعبب ةيحضتلا بلطتي ام وهو .طفقنلا قاوسا
 هذهل ةماعلا ةحلصملا ليسس ىف ةصاخلا فادهالا
 ةفاكل ىدملا ةديعب ةيؤر كالتما ربع كلذو راطقالا
 در وُمك ؛طفنلا» ةعيبطل ًامهفو تاريغتملاو فورظلا
 .ساسالا ِق ددجتم ريغ

 ىداصتقالا مسقلا
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 قارعلا يف ةديدج ةيطفت لوقح
 ىلا ةيقارعلا ءابنالا ةلاكو تراشا

 ةيطفن لوقح فاشتكا مت دق هنا

 بونجو طسوو يىلامش ةديدج
 لصي تافاشتكالا هذهبو .قارعلا
 قارعلا ىدل تباثلا طفنلا يطايتحا

 ىلا ةفاضالاب ليمرب رايلم ٠٠١ ىلا
 دكؤم ريغ يطاينتحا ليمرب رايلم

 .ًامامت

 ةلود يناث قارعلا حبصي اذهيو
 ةكلمملا دعب ةيطفنلا تايطايتحالا يف
 ةداؤكمللا ةيبرعلا

 زجسلا ةدايز

 دق يدوي ينقل ناب ئىراجحتلا

 رسهشالا لالخ /54 ةيسنب عفترا

 .يلاحلا ماعلا نم ىلوالا ةينئامثلا

 .194/85 ماع يف هيلع ناك امي ةنراقم

 نويلم 515 ينويهضلا يراجتلا

 سطسرسغا بآ رهش لالخ :رالود

 تلصو ىونسم ىلعأ وهو يضاملا

 ثالثلا تاونسلا لآلخ هنلا
 .ةيضاملا

 . هه ؟ © -

 رحعلا ضفحل ةدكرما تاءارحا
. 0520 > 9 

 سرغنوكلا نيب قافتالا عم ايشمت

 صااخخلاو .ضيبالا تيبلاو يكريمالا
 .ةبكريمالا ةينازدملا يف زجعلا ضفخم

 ضفخ ىلع باونلا سلجم قفاو

 - لاخلا" نورنا خاجحارنإان - 5

 ةسمخ عقاوب عافدلا ىلع قافنالا

 ةيلحملا جماربلا ىلعو رالود تارايلم
 .رالود رابلم <,” عقاوب

 خويشلا سلجمب ةنجل ترقأ امك
 6 ةدايزل اجمانرب يكربمالا

 نا ىلع كلذو نيتنس ىدم ىلع

 1 تارادلم ةفست عقاوب ةدايزلا

 رايلم ١4 و ةيلاحلا ةبلاملا ةنسلا يف

 .ةليقملا ةنيسلا يف رالود

 دودقلا ىلع ًادرو راطالا اذه يقو

 ةعانص ىلع ةضورفملا ةينابايلا
 سلجم ررق ةيكريفالا تاءاشنالا
 رظحب يضقي ليدعت ءارجا باونلا
 ىلع سفانتلا نم ةينابايلا تاكرشلا
 ةماعلا لاغشالا تاعورشم تادقاعت

 ةفوعتلا اهلوبخ يتلا ةيقيبمالا

 .اهنلوبم ةيراصتقالا تاحالصالا
 عيزوت ادنلوب ةموكح تررق

 علسلا راعبسأ يف ةدمتعملا ةدايبزلا

 ثالث ىلع ٠١١/ اهردقو ةيئاذغلا
 ١5/828 ماع اهذيفنت نم الدب ؛ تاونيس

 ةيبلاغ تضفر نا دعب .هدحو
 .رارقلا كلذ بعشلا

 نيم ءارجالا (ذه ىتتاو
 ةيداصتقا ةيحالصا تاءارجا

 نم ديزملا ءاطعا ىلا فدهت

 عاطقلل زفاوحلاو تايحالصلا

 رامثتسالا ىلع هعيجشتو صاخلا
 رياك

 نب ةكرتشم تاعورشم

 رصفو لدرألا
 يضاملا عوبسالا ىف تهتنا

 - ةيرصملا ادلعلا ةنجللا تاعامتجا
 روتكدلا ةسائرب ةكرتشملا ةيندرالا
 يعافرلا نير ديسلاو يقدص فطاع
 قفتا دقو .نيدلبلا ءارزو يسيئر
 نم ديدعلا :اشنا ىلع نايناجلا

 ةكركشملا تاكرشلاو تاعورشملا
 تارامثتسالا ةكرش» اهنمو .امهندب
 اهمهسا حرطتس يتلا ؛ةيحايسلا
 (صاخلا ماعلا) لامعالا عاطق ىلع
 .نيدلبلاب

 ءارجا ىلع نابناجلا قفتا امك
 ضعب ىلع ىودجلا تاسارد

 تالاجم يف ئرخالا تاعورشملا
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 قالا

 ةوا ىبرغلا نطولا
 تارييغتلاو يبرعلا بايشلا اياضق ىلا يضاملا عويسالا ٍِق انرشأ ِس

 تانينامثلاو تانيعيسلا يتبقح لالخ هيلع تآرط ينلا 00

 ةيجاتنالاو ماع لكشب ةيبرعلا لمعلا

 يبرعلا ناسنالا انرايتعا نم ًاقالطنا كلدو .صاخ لكشب ةيداصتقالا

 ةئبعت ىلع لمعت يتلا يه ةيقيقحلا ةيمنتلاف .اهفدهو ةيمنتلا روحم
 ىلعأ قيقحتل ةنكمم ةروص لضفأي اهلالفتساو ؛عمتجملاب ةدوجوملا دراوملا

 هتاجاح عابشإ قيرط نع .بعشلل يونعملاو يداملا هافرلا نم ىونسم

 قاوسا ىلع اهساكعناو

 .نا يف ةيساسالاو ةيعامتجالا

 راطقألا نيب ةيبرعلا ةلامعلا لاقتنا ةيضق تلتحا قلطنملا اذه نمو
 تاشقانملا ةفاك يف ةرادصلاو مامتهالا روحم يبرعلا نطولا يف ةفلتخملا

 يموقلا روظنملا راطا يفو .ةلامعلا هذه لاقتنا ءارو ةنكمم ةدافتسا ىصقأ
 قحيو دعب يدلا .ةيمنتلل فلختلا 4 قرزام نم جورخلل ديحولا قيرطلا قف

 .ةيلاحلا ةنوآلا ِق يبرعلا اننطو اهشيعي يتلا ةئزحتلاو ةيعيبتلاو

 نيركقملا عامجاب دعب ظحت مل هذه رظنلا ةهجو نأ ودبي نكلو
 يدحاب ةيمويلا ةدمعالا باتك دحأ انيلع علط دقف .برعلا نييداصتقالاو

 ًامومع يبرعلا بايشلا عقد ىلا ةوعدلاب رصم يف ةريبكلا ةيبرعلا فحصلا

 ةوعد نع ةكضف ,ةيقيرفالا نادلبلا ىلا صوصخلا هجو ىلع يرصملاو

 فورعملا نمف .ةيضقلا بل انهو .يعارزلا عاطقلاب مامتهالا ىلا بابشلا
 برت دقو ةديدع تالكشم نم يناعت ةماع ةفصي ةيبرعلا ةعارزلا نا

 ةدايز نم كلذ هينعي ام عم يبرعلا نطولاب ةيئاذغلا ةوجفلا دايدزا اهيلع
 انه نمو .ةيئاذغلا انتاجايتحا داريتسا يف يجراخلا ملاعلا ىلع دامتعالا

 عسوتلا ريع للخلا اذه حالصا ةرورض ىلا ةقطنملا يف ةوعدلا تقلطنا

 ةفصيو ,ةلماعلا يدبالا .بلطتب يذلا رمالا ة

 يبرعلا عقاولا نإف رخآ ىنعميو .ةمهملا هذه زاجنال .بابشلا نم ةصاخ

 ةيبرعلا ةلامعلا ٍلالغتسا نسحو ميظنت ىلع لمعلا ةرورض انيلع ضرفي

 ةعارزلا ْق «ءايسأرو ًايقفا»

 ديدشلا ضقنلل ًآرظن .صوصخلا هجو ىلع اهنم ةيعارزلاو .ماع لكشي

 عيجشت بلطتي ام وهو .تاءافكلا ىلا ةيبرعفلا لودلا هجاتحت يذلا

 سيلو ؛ساسالاب يبرعلا نطولا دودح لخاد ءاقبلا ىلا ةلامعلا زيفحتو
 ليغشتلا ءوس وأ ةيداصتقالا ةمزالا ةجحب جراخلا ىلا ةرجهلا ىلا اهتوعد
 .هفالخو

 ريصم نا ىلا» ةيبرعلا ةلماعلا ىوقلا ةيمنت ةيجيتارتسا ريشت انهو

 تلاز امو ءنورشعلاو دحاولا نرقلا لح ام اذا بعص يبرعلا نطولا
 هيف خسرتي تقو ف كلذو .ةبانكلاو ةءارقلا ءىدابم لهجت هناكس ةيبلاغ

 نوكتس ذئدنع .ةيرشبلا خيرات يف ةثلاثلا ةيجولونكتلا ةروثلاب فرعي ام
 ريخالا اذهل ةيعبتلاو مدقتملا ملاعلاو يبرعلا نطولا نيب ةقيحس ةوهلا

 .«مدقتلاو ررحتلا ىلا نطولا اذه تاعلطت اهعم قحست ةجردل ةديدش
 يف ةيبرعلا ةءافكلا فاّرنتسا فقو ىلع لمعلا انيلع حبصي انه نمو

 ةيرشبلا تاورثلا مها يف ديازتملا ردهلا فاقياو اهيلا ةرجاهملا راطقالا
 يفو ساسالا يف ةيبرع ةيموق ةرظن ربع الا ىتاتي نل وهو .ةحاتملا ةيبرعلا

 تايساحلاو ةيبطلا تامدخلا

 قافتالا ًاضياو .اهريغو ةينورتكلالا
 تارايسلا رويع ميظنت لوح

 :عبب ون_ ةيقعلا» طخ ردع ةنحاشلا

 .نيدلبلا نيب
 ا يلا ا ا يا ا <١
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 اننبسلاو يراجتلا حرسملا ىلا لوحت يذلا ةعيلطلا حرس لثنم بئار دمحا
 2ك دو ع حرجا وسن

 نانف مأ ريرش لثمب
 ؟ ركفي نأ لواخي

 ريفتي نا لواحب رصم يف صاخلا عاطقلا حرس ٠
 زا ؛ ةيرح نامض عم نذلا معرف ةلودلا لخدق ةرورض نم دب لو

 هميكو ب يامجعو#

 ةييرعلا :ةعيلطلا تكتم" , :ةرهاقلا

 يتلا ةباشلا هوجولا زربا نم بتار دمحا
 جرخملا همدق ...نفلا ءامس ىلا اهقيرط قشنت

 هيسم لع يرود هه علا حش رست
 ديز وبا» اهرهشا ناك لمع نم رثكا يف ةعيلطلا
 حرسم ىلا لقتنا ةلودلا خرسم نمو ...يلالهلا
 راودالا نم ةعومجم مدقيل صاخلا عاطقلا

 لمع نم رثكا يف همّدق دقف نوبزفيلتلا اما ...ةداجلا
 طبري روهمجلا نا ىتح رش راودا تناك اهنا فداصت
 ...ءاهدلاو رشلا نيدو ءيداهلا بتار هحو نيب

 ةعييطب :لاق ...؟ريرشث تحبصا اذامل هتلأس

 ةيلوؤسم يه امناو يتيلوؤسم تسيل هذه لاحلا
 نيبو يهجو حمالم نيب اوطبر نيذلا نيجرخملا
 ريرشلا وأ ءىداهلا ريرشلا راودا ميدقت ىلغ ةردقلا

 بيكرت نا ...ينفصي نا مهدحال ولحي امك كاملا
 هنكلو .ةوتفلا راوداب مايقلا ىلع يندعاسي ال يمسح

 ءاضهدلا ىلع مئاقلا رشلا نم نوللا اذهل ينلهوي

 راودالا هذهب ديعتس انا امومعو .. .ةليحلا نسحو

 ..ةديدج بئاوج ةينقلا يتبرجت ىلا تفاضا اهنال
 يننا ترعشو راودالا هذه موقا تنك ةرم لوالف

 لماشلا نانفلاب نمؤا اناو ...لضفا ةقيرطب يدؤا

 فقاوملاو راوداألا لك ي دؤد نا عسيبطسختسب يذلا

 لامعألاو ةعيلطلا حرنسم نم تلوحت اذامل نكلو اهل
 ؟يراجتلا حرسملا ىلإ اهمدقي يتلا ةيقارلاو ةداجلا

 نا نكمملا نم نكي مل تانيعيسلا فصتنم يف

 وا يراجتلا حرسملا همدقب لمع يا يف كارنش نالا لدقا

 يف كاوتش الا تلبق يننكل .صاخلا عاطقلا حرسم
 ينذال ,.ةلحرملا هذه يف صاخلا حرسملا ضورع

 3 عدح هادم رحت تانك كردن .نيريثكو

 اذه نا ودبي دق ...امنيسلا يفو لب صاخلا حرسملا
 لامتكالا ىلا هقيرط يف هنكل دعب لمتكي مل لوحتلا
 :هئارثاو هقدمعت يف دعاسن ناو همعدن نا انيلعو

 يف رضم يف ضاخلا حرسملا مدق دقف لاثملا ليبنس ىلعو
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 «تهتنا ةرايزلا» اهنم ةديج د ةريخالا ةرتفلا

 جارخا ؛ضرفا» :نيساي دومحم اهيف كراش ينلا
 ..نيدباع نسح ةلوطيو يواقرشلا لالج
 بناج ىلا نومضملاو ركفلا نالمحت ناتيحرسملاو
 .لاذتبالا وا فافسالا نم يىلاخلا فيظنلا كحضلا

 ةنبدلا كحب احج
 مكحي احج» ةيحرسم يف كرود ةعيبط ىه ام

 ؟صاخلا عاطقلا قرف ىدحا اهمدقت يتلا «ةنيدملا
 دئاعلا احج لالغتسا لواحي يماحم رودب موقا

 الح ًامدختسم رضاحلا انرصع ىلا خيراتلا ىبلق نم

 عمجي رودلا اذهو ...ةديدع ةينوناق ريغو ةينوناق
 ...شابملا ريغ يسايسلا دقنلاو ةيقارلا ايديموكلا نيب
 ريرش ..:صاخ عون نم نكل اريرش هيف نوكا دقو
 يا يف ناسنالا ىلع عقاولا داهطضالاو ملظلا حضفي
 .ناكمو نامز

 ةضهنلا دوقي نا يراجتلا حرسملل نكمي له
 ؟تانينامثلا يف ةيرصملا ةيحرسملا

 ةضهنلا هذهب موقي نا صاخلا حرسملل نكمي ال
 ..هيناج ىلا ةلودلا حرسم فقي نا بجي لب .هدرفمب
 نكلو .لكك ةيلمعلا دوقي نا ةلودلا حرسمل يغبني لب
 ةيبرغلا ةيطارقوريبلا دويقلا نم صلختي نا طرش
 تملعتو ةلودلا حرسم نيا انا ...هتكرح قوعت ينلا

 ىلا نمؤم اناو ...ةعيلطلا حرسم ةبشخ ىلع ريثكلا
 يفو حرسملا يف ةلودلا لخدت ةرورضب ىدم دعبا
 ىلع ظافحلا طرش نفلا تالاجم ةفاك يفو امنيسلا
 .ةيطارقوريبلا دويقلا نم صلختلاو نانفلا ةيرح

 ةياور نع «لتق ام شطعلا نمو» ةيحرسسم تجرخا ا
 ىلا ...ةعيلطلا حرسم اهمدقو اهتلوطبب تمقو فوكيشتل
 لهو ...ةينفلا كتربخ ىلع ةيرجتلا هذه ترثا ىدم 14

 ؟حرسملا يف لماشلا نانفلاب نم
 قاشلا دهحلا مغر ةيرجتلا هذه ًاريثك تدفتسا

 كشالو ...ليثمتلاو جارخالاو دادعالا يف هتلذب يذلا
 دهجلا فاعضا فاعضا تناك ةدافتسالا نا

 حرسملل ةلودلا معد نم دب ال ....ديش دمحاأ

 ول يننا ىتح ةديدج ءايشا تملعت ...لوذيملا

 ديدح لكشب اهحرخا فوسف ديدح نم اهدجرخا

 ةيوحتلا نم اهديصكا ينلا ةريخلا هيف عضا امامت

 صمقت ىلع مذقا ينتلعج جارخالا ةبرجت ...ىلوالا
 لثمملاو جرخملا ةيناكما ةفرعمو ةفلتخملا راودالا

 ةبشخ ىلع وا ويدتسالا ىف هماما فقا يذلا
 اهنا .دحا ينئاف لماشلا نانفلل ةيسنلاب و ...حرسملا

 اهنكلو . ةصاخ تاردقل جاتحتو ةياغلل ةيعص ةيلمع

 ديري ام لوقي نا يف ةلماك ةيرح نانففلل يطعت
 ةصرفلا هذه يل حاتت نإ وجراو ...ةصاخلا هطورشب

 .ىرخا ةرم
 يذلا امف امنيسلا ملاع يف كتاوطخ لوأ تأدب ا##

 انفيسلا قم ةتييكا
 نكلو .ًاحضاوو ًايزمم ًائيش بسكا مل نآلا ىلا -

 نوكي دقو .لبقتسملا يف ةديدج ةربخ ىلع لصحا امبر
 فرعت تنأآف امنيسلاب لمعلا ىف يددرت ىلا اعجار اذه

 همدقت يذلا نومضملاو ةيرصملا امنيسلا ىوتسم
 امم ريثتكلا ضفرا تنك انه نم ...اهمالفا مظعم

 ةيؤر ربتعي يذلا ,رهظم هيب يلع. اهرخآ مالفالا
 مليف يف تكراش امك ... حاتفنالا ةسادسل ةلماش ةيدقن

 رشبي ديج مليف وهو ,نيمرتحملا لاجرلا رخآ»
 رواجتت ناو ةيرصملا امديسلا مدقتت نا ةيناكماب
 .تانيعبسلا لالخ اهيلا تلصو يتلا ةئيسلا ةلاحلا

 ؟نويزفيللا نعاذام ارخاو ا
 داتمم كانه زا فرعت سانلا- لعج نويزفيلتلا

 رثكأو ىوقا نآلا ىتح وهف .. .: تتار دمحا ةهميسأ

 يف لمعا تنك دقل ...حرسملاو امنيسلا نم ًاراشتنا
 ةقام يدنا روييبملا ناكو ةعيلطلا حرسم

 ىوتسملا مغرو ...مدقي ام ةيمها مغر انايحا صخسش
 ريتعي ةعيلطلا حرسمف ...نيدهاشملل زيمتملا ئاقثلا
 نآلا موقاو ...نيفقثم وا ةبخن حرسم ريبك دح ىلا
 ةرهس ىفو ...«ضرالاو دارجلا» لسلسم يف كارتشالاب
 .«ناسنالاب قفرلا ةيعمج. ناونعب ةينويزفيلت
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 ةيئاورلا هتيرجن نع خيدحإل

 :«ةنكفال لم لا ردم كفسنلا ةثراحا ف يسوم يربص يرصملا يئاورلا ٠

 ةنادحلا عيوطت

 ةيببرعلا عورلل عمتت
 سو ىرخا ةليسو دوجو يفلت نا اهنكمب ةثدحتسم ةيفاقث ةليسو نا ادبا عيدص يف
 ةدع هل فورعم يرصم يناور ىسوم يريص
 ةثداح» اهزربا ةيصصق عيماجمو تاياور

 نم ديسلا»و «ةنكمالا داسف»و ءرتم فصنلا
 ويراتيس بتاك وهف اذه بئاج.ىلا .حئابسلا لقح
 رثكال تاهويرانيس دعا دقو صاخلا هبولساب زيمنم
 «راوسالا» يقارعلا مليفلا اهنسيب نم مليف نم
 نآلا يفاحصلا لمعلا سرامي وهو ءيجطسوبلا».و
 :.ةيرصملا «ريخلا حابص» ةلجم نيرحتل ريدمك

 اذه هعم انل ناك دادغبل ةريخالا هترايز لالخ
 .ءاقللا

 ةياورلاو ميكحلا قيفوتو ظوفحم بيجن ليج دعب ا#
 ةيهستلا تزاج انآ - ةيبعشلا ةيعقاولاب ةمزتلملا ةيرعصلا

 ؟هسفن ىسوم يربص عضي نيا
 باتكو نييئاورلا نم ليج نيب يسفن عضا -

 اهقافا ىلا ةياورلاب اوقلتني نا اولواح رضم يف ةصقلا
 يه .ةماه ةفاضا عم ... برغلا يف ةددجتملا ةثيدحلا
 ةدهوقلا عورلل عنو يع مده هك! دحلا قلقا عيولطت
 . تاحومطو مومه نم هلمحت امي ةيبرعلا

 دوسالا لاصحلا

 ىلا لؤخنلا يق ةريخالا اهتلؤاحمو:ةئبوعلا ةياورلا أ
 نوكتس' اهنا دقتعت له ؛ةريخالا تامحرتلا ريع ةيملاعلا

 لعف امكو ءارقلا ءيجافيس يذلا «دوسالا نابضحلاو

 ؟ةقراقألا كلذكو-. .ةينيتاللا اكَريَما"ةآجذا
 نم اهنمجحرت تمت يتلا جذامنلا تشهدا دقل

 تشهدا .ةيحلا خلاعلا تاغل ىلا ةيبرعلا ةياورلا

 دقل لب ...دءاّرقو ملاعلا اذه بانك .جذامنلا كلت

 هنققح يذلا زيامتلاب ءارقلاو باتكلا ءالؤه ءيجوف

 ىلعو ...مهيلا تمجرت يتلا ةيبرعلا ةياورلا جذامن
 يزيلكنالا ءيراقلا نم ىقلتا َتِلز امف .لاثملا ليبس
 - رة“ واتم ةاجولنات 7

 بلطي اهضعبو .لؤاستو باجعا لئاسر ,يكريمالاو
 داسف» يتياور ةمجرت اوأرق نا دعب ةقفرم يتروص
 .ةيزيلكنالاب ؛ةنكمالا

 ىهو «ةنكمالا دايسف» كتياور ركذ ىلع ا#

 ١ تلواح ول ءيراقلا ىلا كتمدق ىتلا

 ؟اهثادحا عمو اهعم لماعتتس فيك

 ٍِق ةصاخ ةلحر ةدنلو تناك «؛ةنكمألا نداسف»

 ةشياعمك تاونس عضب يرمع نم تذخا .ءارحصلا

 ىوتسملا ىلع اهميدقتو .ءارحصلا كلت يف ةيميمح

 ىدم ىلع ةيرهاقلا ؛ريخلا حابص» ةلجم يف يفاحصلا

 لكاشمل ةلودلا نم ةناحجتسا ترمثا ,ًاعوبسا نيعدرا

 ةناورك «ةنكمالا دابسق, تءاح دقو ءارحصلا هذه

 نجشلا نم عونك ؛يفاحصلا قيقحتلا ءاهتنا دعب

 رركتي ال نجشلا ناك املو ؛بتاكو ناسنإك يب صاخلا
 ةلاحلا يف ىوتسملا سفن ىلعو ةروصلا سقنب
 بعصلا نم حبصي هناف دحاولا عقوملا وا ةدحاولا

 لكشب وا رخآ ىوتسمب اهعم لماعتلا روصتا نا
 .نمزلا رركت ول رخآ

 ملا ةريضقلا ةصقلا رضع ىه- ريصقلا |ةهالم
 - ندالا لع بقاكلا' هذ ف _ ةكبع كافه لهو ؟ةناوزلا
 سانلا تقول ويديفلا حايتجاو ةعرسلا ريصع نع عاشي امل
 ؟ةءارقلل مهعرفت مدعو

 اهنكمي ةثدحتسم ةيفاقث ةليسو نا حيحص ريغ -
 َءَغلا اهنم مدقا ىرخا ةلسسو دوحو يفلت نا

 علتبا دق ويديفلا نا ًاحيحص نوكي دقو ...ًالماك
 رصع يف .رصاعملا ناسنالا حامتها علتباو نمزلا

 تقؤملا عالتبالا اذه نكلو نآلا هشيعن يذلا ةعرسلا

 نويزفتلا روطتل ةيسنلاب ثدح امك : ًاريثك رمتسي ال

 .اهدوجو يغليو امنيسلا رداصي هنا اولاق امنيح
 دعب امننسلا ىلا سانلا داع .نيتسلا نم ددع دعيف

 ةياورلا ف
 ,نآلا اهبتكت ن

 ةيتيدلا ةشاشلا هذهب ىل والا ةراهبنالا مهنم تلاز نا
 يذلا رضحتملا ملاعلا لك يف سمالا اذكهو ةريغصلا
 مهناف :ةئشانلا ةايح يف ةيموي ةداعك ةءارقلا سرغي
 مغرب ,ةينمزلا مهتاحاس يف اتقو ةياورلل نوقلخي
 امنيسلا ىلا ةفاضا .ويديفلاو نويزفلتلا دوجو
 .ةيمونلا ةابحلا لغاشمو حرسملاو

 نيذلا .نويقارعلا مه نمو ًارقت باتكلا يأل 8#
 امل ةنأما:ىا:لصاوت كانه له ...::بابشلا ليجو ؟كوبجعا
 ؟لايجالا نيب عاطقنا كانه ما هومت أدب

 يبرعلا نطولا يف باتكلا نم نيريثكلل نآلا أرقا -
 يف انتاف ام ضيوعتل امير .ًاصوصخ قارعلاو ًامومع
 ينفلاو يقاقثلا لصاوتلا ناك امنيح ميدقلا نمزلا

 ءوسل وا عيزوتلاو ةعابطلا ءوسل .ابعص
 .لصاوتلاو تالصاوملا

 .ءامسالا ديدحت نآلا بعضي ةقيقحلا يفو
 «ضعبلا نود اهضعبل باجعالا صيصختو اهترثكل
 ف صاخلا هتوصب اهنم لك زيمتي ةقيقحلا يف اهنآل
 ةيصخشو ةينطو ةبرجتو ةصاخ ةئيب نع ريبعتلا
 .ةصاخ

 مهنم ريثكلا ناف .بابشلا ليجل ةبيسنلابو
 عوضوملا راكتبا ىلع مهتارجب نألا يننورهبي
 نوكت بيلاساو ةينف لاكشا قيقحت ىلع مهنارجو
 يذلا مهتآأرجي انايحا يننوشه ديو لب ...مهي ةصاخ

 ىسنت يتلاو لب انليج يف هانزجنا ام زواجن لواحت
 نم ربثكلا مهل انلزا دق .مهقبس يذلا ليجلا نم اننا
 ىلا قيرطلا دست تناك يتلا ةيديلقتلا زجاوحلا
 .ديدجتلا ىلع ةردقلاو ةثيدحلا ةيؤرلا

 يروبجلا لمآ :ءاقللا ترجأ
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 ناموش دمحم : ةرهاقلا

 تارامالا ةلود ْق اكياللختو

 عوضوم ةدحتملا ةيبرعلا

 مسق يف ارخؤم تزيجا ةاروتكد ةلاسر

 تلصضحو . ةرهاقلا ةعماجب عامتجالا

 («شابغ ديبع ةزوم» ةثحابلا اهتبحاص
 فرشلا ةبترمب هاروتكدلا ةجرد ىلع

 يذلا اهلمعو اهدوهحل اريدقت ىلوالا

 يف تاونس ثالث نم رثكال رمتسا
 نا ذا .بناوخ ا دقعمو بعص عوضوم

 ْق ةيقبطلا تاعايجلا وا تاقبطلا ةسارد

 نم اريثك ربشت تارامالاك :

 نع الضف . ةيحببملا تايلاكشالا

 تاسارد دوجو مدعو عوضوم لا ةيساسحج

 .ةقياص

 ممنحلاو طقنلا

 ايليلحت احسم ةثحابلا مدقت ةيادبلا يف
 ةيرظنلا ٍق ةقبطلا تايرظنل الماش

 انآ ىلا ضلختو :«ةنيسولوصوسنلا
 ىلا قايسلا اذه يف ريشتو .ءاهتسارد
 ةعامجلاو ةقبطلا موهفم نيب طلخلا
 يف «سازتن الوب» تاداهتجاو «ةيقبطلا
 نا ةثحابلا دقتعتو .ةيضقلا هذه

 تارامالا ةلود 6 روطتلا ةيصوصخ

 موهفم ليضفتل اهتعد طفنلا روهظ دعب
 روطتلاف .ةقبطلا نم الدب ةعامجلا
 يف دعب يئاهنلا هلكش ذخأي مل يقبطلا
 ةيقبط ةيونا كانه تناك ناو «تارامالا
 .ريبعتلا زاج اذا

 لوحتلا سشانبغ ةروم .د 2

 .تارامأالا قف ثدح يذلا

 ةددعتم لورتبلا تانكرش: تلقت ثيح

 لمع من . ةمدقتم ايجولونكت ةيسنحجلا

 ملاعلا لود رثكا نم ةيرصع ةراداو

 هدوست عمتجم ىلا امدقت يلاسأرلا
 رمالا .ةيعاطقا هبش 5 ةيلبق تاقاللع

 ةينبلا يف ًاداح ًابالقنا ثدحا يذلا
 ىدا امك . ةيعامتجالا ةينبلاو ةيداصتقالا

 نكل ةثيدح ةسسؤمك ةلودلا روهظل
 يلامسأر عاطق زارفاو .يلبق اهئادا رهوج

 بنج ىلا ابنج شياعتي ثيدح يراجن

 أيدق ةيقبطلا تاعامجلا» : 3

 .ةرهاقلا يف شقانث ةبجيلخ هثحابل اروتكد ةلاسر

 يعامتجالا يداصتتقالا ليكشتلا عم

 يلامسأرلا ليق ام وأ ميدعلا

 تفعاض دق ,طفنلا دئاوع ةدايز نا

 نم ارك ايست نا الإ ةلودلا دئاوع نم

 ا تقفنا دئاوملا هذه

 د امث تامدخلاو كالهتسالا

 اطمن زرفاو ةيدقنلا ةيفاسلا تاقالعلا

 طامنالا م ده لباقم ُِق اغير انايماز

 روهظ 1 ىلا ةفاضالاب .ةيديلقتلا

 ةلودلا تالواحمو .يلاهسأرلا طمنلا

 ميلعتلا ثيدحتو .داصتقالا ريوطت

 ررفا كلذ لك . . .ةلودلا تاسسؤومو

 ةيعامتجا تائفو حئارشو ةيقبط تاعامج
 فليت تاهجوتو اراكفا لمحت ةديدجح

 لظ يف ةدئاس تناك ىتلا كلت نع

 يذلاو , يعاطقالا هيبشن لبقلا ماظنلا

 . يعامتجا مدقت قيقحت نود لوحي ناك
 نا ماقرالاب ةثحابلا لحستو

 فلا ةلباشلاو ةلضيرسلا تاريضتلا
 ةعبات نكت مل تارامالا عمتجم تباصا

 لب .يعيبطلا هروطتو ةيتاذلا هتكرح نم
 ةيجراخ لماوع نم ريبك دح ىلا تعبن
 ةجاحو لورتبلا قفدتب ةطبترم ةيئاجفو
 ناف كلذك .هيلا ةمدقتملا ةيلودلا زكارملا

 لخاد ةرئؤمو ةدوجوم ةيلبقلا تاقالعلا

 يتلا ريغتلا تايلمعغ لك مغ ر عمتجملا

 اديق ةيلبقلا تاقالعلا مر .«.تئثدح

 رولبتو يقبطلا كارحلا تايلمع ىلع

 | هي تاقبطلا

 يتلا ةيناديملا ةساردلا جئئاتن تشتو

 ىلع ةرامتتسالا ةثحابلا اهيف دبع

 ةورثلا ضئاف نا نينطاوملا نم ةريبك ةنيع

 ةرحفشملاو عيرسلا رضحتلاو ةيطفنلا

 . ىقبطلا ءانبلا عييت ىلا تدا ةدفاولا

 ليكشتلا ديق لازت ام هملاعم نا ىنعمب

 يقبطلا ءائبلا ناك اينيب ؛دعب رقتست مو
 .طفنلا لبق ام ةرتف يف ازيمتمو اخسار

 , ةيديلقتلا نهملا نم.ديدعلا ترابنا دقل

 5 ةصاخ نارمعلا عسوتلا تبذجو

 ثيحب ةيلبقلا قطانملا ناكس ندملا

 ةيقبطلا رهاصضملاب هبشا ندملا تحبصا

 ةميدقلا ةيقيطلا رصانعلا بيذت ىّتلا

 ىرخا ةهج نم .ةيلبقلا تاءامتنالاو
 ةرفولا نإ ةيناديملا ةساردلا جئاتن دكؤت

 طامنا يف ًاظوحلم ًابراقت تثدحا ةيدقنلا

 ١9441 لؤوالا نوناك ٠ 4؟  ١5 ددعلا - ةيبرعلا ةعيلطلا - "8

 دعت ملف (ةرفولا كالهتسا) كالهتسالا
 خمتج قراوف اهسفن يه ةيداملا قراوفلا

 قراوف تحبصا امناو طفنلا ليق ام

 بلج ىدا كلذك .ةيفيك وا ةيعون

 اهوخد ىلا (ةيويسآلا) ةيبنجالا ةلاهعلا

 ناكسلا جيسنلا نس يساسا نس

 بئناجالا لالا  حبصاف 6

 نم ىوتسم لقا ًايعامتجا ًادوجو نولثمي
 . يعامتجا دوجو وا ةقبطك نينطاوملا

 يتاهجالا 37 ةيصوصخ
 ةصضاخ ةساردلا ئاتن مها نم لعل

 يتلا جئاتنلا كلت يناديملا اهقش ُِق

 (شابغ ديبع ةزوم» .د اهيف تحضوا

 يف يقبطلا نيوكتلا ةيصوصخ حمالم
 اهيف كرتشت الملا هذهو .تارامالا

 3 ماع لكشب جيلخلا لود تارامالا ع

 مرلعلاب نيلغتتملا يله يلاغلاب حرطتو
 اهزربا .ةفيثك اماهم ةيعامتجالا

 تاوداو ةيرظن لخادم ثادحتسا

 ليكشتلا ةساردل ةمئالم ةيحبم

 يذلا . جيلخلا تاعمتخ قف يقبطلا

 ةيلبقلاو ةيقبطلا تاءامتنالا هيف ددعتت

 رصانع هيف لخادتتو ,ةينيدلاو ةينثالاو

 شياعتت اى «ةيلخادو ةيميلقاو ةيجراخ
 ميقو .ةضقانتمو ةديدع جاتنا طامهنا هيف

 شابغ ةزوم ةثحابلا

 ةيديلقت ةيعاتجاو ةيفاقث تاداعو
 5 ةثيدحو

 تناك دقف يقبطلا ن نيوكتلا ة ةيضوضفنج

 يسايسلا ءاحشبلا روخ 8 ةليبقلا

 ةيضايلا ةوفصلا نا يا « اعم يقبطلاو

 نأ ف ةقلغم ةيقبطو ةيلبق ةعامح تناك

 ةيعوضوملا تاريغتلا ثدحت مو .دحاو
 تاراماالا اهدهش ىت ١ ةرقطلاو

 ساسالا ف اسما ارييقت طفنلا دعب

 نكلو عءةيساسلا ةبخنلل يقبطلا لبقلا

 نم موقت ةثيدح ةيسايس ةوفص ترهظ
 ايلعلا ةيديلقتلا ةيسايسلا ةوفصلا لالخ

 . ثيدحلا عمتجملا ةرادا تابلطتمب
 ةيصوصخ نع ةساردلا فشكتو

 ذأ عتارامأآلا ُق يقبطلا عضولا ديدحم

 ىلا ًادانتسا ةيقبطلا  ةناكملا زييمت 3 5

 ةماقالاو ةنهملو لخدلاك تارش

 ةلالد تاذ تارشؤملا هذهف طف

 تاعمتجم يف مادختسالا دنع ةحاصو

 ةيعانضلا تاعمتحملا' ةرقتسم

 بحيف تارامالا ىفاما .,ةمدقتملا

 نكسلا ةيعونك ىرخا تاريغتم لاخدا
 علسو تاراقع نم درفلا هكلمي امو

 لاخدا بج ىرخا ةيحان نم .ةرمعم

 يف (ةيقبطلا تاكردملا) راكفالاو يعولا

 ْق تاقبطلل ةطيرخ مسرل ةلواحم يا

 اهماب زيمتت ةطيرخلا ل .تارامالا

 تاعامج نيب ةفيلوتلاو جيزملا ىلا برقا
 , ةثيدح ةيقبط تاعامحو ةميدق ةيقيط

 ةدقعم تاجرد اههنيب دجوت ناتعامجلاو
 .شياعتلاو لصاوتلاو لخادتلا نم
 راب هلع عيدأم درا يح اه حلو

 . سيراضتلا ةدقعملاو ةيعصلا

 «(«شابغ ةزوم .در) هث ةثحابلا صلختو

 ةطيرخلل يبسنلا ديدحتلا اذه نا ىلا

 دوجو ىنعي ال تارامالا 5 ةيقبطلا

 :تارامالا ِق ةحضان ةيقبط ةليكشت

 قلخ دقو .تاقبطل ةيونا درجم يه امناو
 راست اهنم تافعاضم ةدع عضولا اذه

 كارحملاو يعامتجاالا ريغتلا تايلمع

 ةديدحلا نب عارصلاو ىقبطلا

 ىذلا رمالا يدلل عسمتجملا ميقو

 لاكتسا ىدم لوح لاؤسلا حرطي
 لوحتي لهو .ةيونالا هذه روهظ

 هيف زربت لبق ريغ لكش ىلا عمتجملا
 ىلا دوقت .ةيعامتجالا ةيددعتلا لاكشا

 اذاو ؟ةيقبطلا تاعامجلا نيب عارص

 اذامو .ةلودلا ريصم وه ام كلذ ثدح

 .داحمالا ةطلس نع

 امدنع .ءىراقلا لغشت ةريشك ةلئسا

 يف شابغ ةزوم . د ثحب ةياهن ىلا لصي
 رمي ةقيقد ةلحرم يفو .بعص عوضوم
 ةيبرعلا ةقطنملاو يبرعلا حجيلخلا اهب
 . ةماعب
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 44 1418 نم ةيرصملا بازحالا ةسايس

 ةيبرعلا ثاحبالا ةسسؤم نع

 يف ردايبلا راد عم كارتشالابو
 باتك ارخؤم ردص ةرهاقلا '

 ةسايسلا . هموصخو دفولا» ناوئع تحن

 ١91١4 ١974( رصم يف ةيبزحلا

 سوي رام روتكدلا ةيزيلكنالاب هعضو

 تاساردلا زكرم ف ذاتسالا بيد لماك

 نوات جروج ةعماجحيب ةرصاعملا ةيب رعلا

 تربلا روتكدلا همذقو 0 0

 دبع ةيبرعلا ةغللا ىلا همجرتو .يناروح
 . ناوضر مالسلا

 راوخاو روظتو روهظ لماشلا بابتكلا اذه يف بيد سويرام سردي
 للجيو ةيرصملا ةيسايسلا بازحالا
 . ةلدابتملا اهتاقالعو ةيلخادلا اهتاموقم

 ةضافتنا نيب ةرتفلا هتسارد يطغتو
 ىهو «.ةيناثلا ةيملاعلا برحلاو 49
 طاشنلا ةورذ تدهش يتلا ة ةرتفلا

 . رصم ِق يبزحلا يسايسلا

 بوح لع موسغلا فلؤلا زكري
 ,هميظنت ةعيبط ىف ثحتييف .دفولا

 .ةيعامتجالا هدعاوقو .هتيجولويدياو

 رصملا عمتجملل ةيح ةروث مسر : ل ا

 لاول محن نودع مسيصع 9

 ةمساحلا لحارملا يف اهروطت ةيفيكو
 كراعم ليصافت روصي (ى :؛ةفلتخملا

 رصقلاو نييناطيربلا عم ةبكرملا دفولا
 بازحالا نم ديازتملا ددعلا عمو يكلملا
 راطا َّق .ةسفانملا ةيلحملا ىوقلاو

 .رصم مكح ىلع عارصلا
 اهيلع دمتعا يتلا رداضملا لمشت

 تاظوفحملا نم ةينغ ةدام فلؤملا

 تالباقم نمو / ةيرصملاو ةيناطيربلا
 فاضا دقو ءدعب رشنت ل صوصنو
 اصاخ الصف ةيبرعلا ةعبطلا ىلا فلؤملا
 دفولا» ىلع ةنراقم ةرظن هيف يقلي

 رصم يف ةيبزحلا ةطراخلا ىلعو «ديدحلا

 ., . مويلا
 ىلع ساسألا ُِق باتكلا اذه موقي

 لينل فلؤملا اهدعا يتلا ةحورطالا

 .دروفسكأ ةعماج َْق هاروتكدلا ةجرد

 «يناروح تريلأ روتكدلا فارشا تحن

 زكرم يف اذاتسا ايلاح لمعي وهو

 ةعماجيب ةرصاعملا ةيب رعلا تاساردلا

 . نطنشاو نوات جروج

 ةمصاختملا فارطالا

 يف ٍيناروح تربيلأ روتكدلا لوقي
 فراعتملا نم :باتكلا اذه هميدقت

 ةرتفلا يف رصمل ىسايسلا خيراتلا نا هيلع

 ناطيريلا حسي رصتلا نيب ام ةديتمملا

 ةروثلا ىتحو 3 ماع اهالقتساب

 مح ناك 15665 ماع يف ةركدعلا

 نييناطيربلا نيب ةطلسلا ىلع عارصلا

 نم ديدعلا ماق كنق .دفولاو تيل
 تاريغتلا ليلحتو فصوب باتكلا

 ةقالعلا اهتدهش ىتلا ة ةدقعملاو ةقيقدلا

 مل هنا الا .ةثالثلا فارطالا هذه نيب

 ىزغم مهفل ةيفاك تالواحم دعب رفوتت
 ريسفت رجي مل ىلوا ةيحان نمف . ةيلمعلا
 رصم لبقتسمل ةفلتخملا تاروصتلا
 يذلا ساساالا يىهو ,ملاعلا ْق اهعقومو

 نم لك تاسايسو لاعفا هيلع تماق

 مل .ةيبان ةيحان نمو .ةثالثلا فارطالا
 ةوقل ةيساسالا رداصملا نع فشكلا متي

 ةيبفاتشمججالا .فارطالا هذه

 اهتوف رداصم نع داضف . ةيداصتقالاو

 لراش تاسارد نا عقاولاو .ةيسايسلا
 داصتقالا نع ةيلاتتملا ثالثلا يواسيع

 سسالا ضعب تاغسضؤو . يرصملا

 . كريب كاح مسر كلذك .ةيرهوجلا

 ةيح ةروض تاوئس رشع وحن كاش

 يف .هلمجم يف يرصملا عمتجملا ةكرحل

 ةلقتسملا هتيوه ملعم هنادقف

 سوي رامانل مدقي .نآلاو .اهتداعتساو
 اقيقد البلت ءباتكلا اذه ف « بيد

 لثمتي . ةكرحلا هذه بناوج نم بناجل

 نيبو يبايسلا طاشنلا نيب ةقالعلا ُِق
 . يعامتجالا ريغتلا

  ةيبيزعلا :ةعيلطلا

 وه باتكلا اذه يعرفلا ناونعلاو '

 )١91١9-١9799(,. هموصخو دفولا»

 يف انذخا ذا ءًامامت بسانم ناونع وهو
 هيضراعمو دفولا يديؤم نا رابتعالا

 نا ىلع ىأرلا نوعمجيس «.ءاوسلا ىلع

 لب ٠ ةرتفلا كلت لالخ لتحا دفولا
 ةايحلا ُِق ةرادصلا عقوم ءاضيا اهدعبو

 ىتح عطاق نيقي كانه سيلو .ةيرصملا
 وا تهتنا دق بزحلا اذه ةايح نأب نآلا
 ماق يتلا ةساردلاو . ىشالت دق هريثأت نأ

 را .؛دفولا نع بيد .د اهم

 باتك لامعا نم هصلختسا يرظن راطا
 زلكيامو سكروج  ورتسا لشم
 ةعيبط للحي نا لواحي وهو .رجريفودو
 هنتايح لحارم نم ةلحرم لك يف .دفولا
 . هتيجولويديا : ةثالث لماوع قلطنم نم
 .ةيعاتجالا هتدعاقو .هميظنتو

 لالخ دقولا نا بيد .د انل حصضويو

 وهف .ةيئانث ةعيبط اذ ناك هلك هخيرات
 ف وا: ةينطولا ةكرحلل قانع هسفن ىري

 دقو اييلمكا ةيرصملا ةمالل عقاولا

 ءاوس :لالقتسالا قيقحن فديس تمظت

 لالخ نم وا تاضوافملا لالخ نم
 بزح هتاذ تفولا ّق وهو .لاضنلا

 نم ىرخالا بازحالا سفاني يسايس
 ةطلسلا ىلع لوصخلا لجا

 نكي ملو .رصم مكح يف اهمادختساو
 ,تارتوت ةيا ةيئانثلا هتعيبط نع جتنيل
 ردصملا اتناك ناتللا ناتئفلا تلظ املاط

 تاغايخلاو هتادايق هنم تجرخ ىذلا
 ةئفو ندملا «ةيدنفا» ةئف امهو هل ةديؤملا
 يفكي ب نيتيوق نيطسوتملا كالملا
 ىوسقلا «دييحتو هوا ىلع ةرطيسلل
 كالملا رابك يأ - ىرخألا ةيعاتجالا

 نيتقرتفملا نيحالفلاو لامعلا يتقبطو

 يداصتقالا روطتلا نا ىلع  ميظنتلل
 ,تانيثالثلا لالخ .دالبلل يعامتجالاو
 ةديدج ةيعاتجا تائف ر وهظ ىلا د
 ين اهبيصن .ءاش نا معزت يه وا .اهش
 : يه تائفلا هذهو . ةيسايسلا ةطلسلا
 ةقبطو .ةديدخلا ةيلحملا ةيزاوجربلا

 .ةلاطبلا يناعت نيملعتملا نم ةمخض
 تقحاضت ىلا ةينيدملا ايراتيلوريلاو

 مهترجهو فيرلا ناكس ديازتل ةحجيتن
 دمتسي دفولا لظ ا(منيبو .ةنيدملا ىلا
 هتديا ىتلا اهتاذ تائفلا نم دييبأتلا
 تائفلل هجوتلا لواح دقف رارمتساب

 كب دفولا نأ لع . يعارتجالا حالصالل انرب حرط لالخ نم ىرخالا
 ببسب ؛تانيثالشلا ةياهن عم فعضي
 نم هنكمت مدعو .هئامعز ضعب لاصفنا
 دومصلا وا ديدجلا ليجلا ءالو بسك
 يتلا ةديدحلا تاكرسصحلا يدحت ماما
 يهو .(ةيناملعلا ةيموقلا» تضفر
 .امئاد دفولا اهيلا اعد ىتلا ةديقعلا
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 يرعشلا دبرملا ناجرهم داقعنا قفار
 ةينفلا ضراعملا نم ددع حاتتفا نماثلا

 ضرعلل ةصصخملا دادغب تاعاق يف

 ةع تفاصضتسا دقف :«لحسلا

 نم ددعل اكرتيم اهشرصف ريرحتلا

 داشر رماع نانفلا ,ماقاو .نينانفلا

 راتشع قدنف ةعاق ىف (تالاح) ضرعم
 و عبس < .نوتاريش

 يف بودبد ناكار نانفلا ضرعم دبرملا
 مضي ديدج ضرعم وهو «قاورلا ةعاق

 دلحلا ىلع موسرو ةيئامو ةيتيز ةحول <53

 ناسنالا ةقالع اهنيماضم لثمتو يعيبطلا

 ةعيبطلاب
 يدجو نائفلا دعا ىرخا ةهج نم

 قوف ليتارت» ناونع تحن ةيحرسم اعلا

 ءيايقأ رازن ءارعشلل دئاصق نع «ربنملا

 2 عما م سسوس حول

 يرو نفل موف
 نولروم سيجينر نم ىيقحتب

 ىف سيرابي ةيملاعلا بادآلا راد تردصا
 ةيب رعلا ةفسلفلاو م مولملا عيرات ةلمسلس

 ةصافخللا .ةلم تافلؤملا |

 نب تباث يي 0 يىبرعلا يحلفلا ماعلل ,كلفلا

 نابإ دادغب ءاملع ز ربا نم
 كرتشا دقو .ةرخ

 ةفيلخلا مكح ةرثف ءرصع ةايلع نم ددع

 مولعب ةصاخ ةسردم نتيصاتب» نومادلا

 هدوهحجح نكت مو .تايضايرلاو كلفلا

 لب .ناديملا اذه ىلع ةرصتقم ةيملعلا

 يف ةديدع تافلؤم اضقيآ هل. جتا
 بابيسا مها نمو . .بطلاو ةفسلفلا

 قف هتازاحنا يه هثاحبايب برغلا مايتها

 تالداعملاو لماكتلاو لصاعتلا نيدايم

 يناملالا رعاشلا لامعاو ةايح نع ةلماش

 يناملالا بدالاب صصختملا

 دنحا 18٠6( - 1ا/هة) رليش

 ةصاخ .هرصع يف نفلاو بداالا تارايت

 رعشلا ىلع رصتقتل نكت مل هتاجاتن ناو

 ةديدع ةيرظن تاسارد هل نأ لب هدحو

 تازاحنا هل نا امك .ةفسلفلا ىف

 ناسنالل جذومن رلليش ةايح- ةريس
 ريثكلا هجاوي يذل دينعلا حفاكملا

 نحملاو تابوعصلا
 ىف وفض وو راد كانو عدض ف جف هسو دن هيف كو تع ع ب يعج نت يقفل

 برغلا نم ارش
 يلجألا ةيبلاهلا

 وديدش دارفااهبتك دئاصف

 ديدج باتك نومضم يه .ةيساسحلا
 , ظفاح ةظ نيساي ىهابكلا هردصا

 نم نييملاع ءارعش دئاضصق هيف مجرت

 .ىلوالا ةيملاعلا برحلا

 ايلاطياو ارتلكنا نم عوج ةعبس

 ةمحرتلاو ةيناخلا مهتلمش ايناملاو

 ىلا ةمهم ةفاضا لكشتل فيرعتلاو

 .عادبالا نم بناحلا اذبم ىنعت ةبتكم
 اهناب دئاصقلا هذه ظفاح هط فصيو

 ريسافتلا نك دعب ةرنبك ةيمحها ىلع لظت

 ا سوا وج صوم ود ا اة ردو وسو

 ةمهاخ لاسر

 تكا نأج نه
 رعاشلا اهثعب دق ناك ىتلا لئاسرلا

 «بهاوملا ددعتم نانفلاو يئامنيسلاو

 يذلا ىسنرفلا قتكوك ناجح

 ىلا .نرق عبر ة ةرتفل ةيفاقثلا طاسوالا



 راد اهتعمج .ةفورعملا ةلثمملا هيرام ناج

 ارخؤم اهتردصاو ةيسيرابلا ليشيم نابلا
 . باتك يف

 اهيف ام ىلع ,«لئاسرلا هذه سكعت

 .اهيلا ةلسرملاو لسرملا نيب بح نم

 ,«بدالاو نفلاو ةايحلا يف تالمأت
 اذه ةايح ىلع اماه الخدم لكشت

 . عدبملا
 تو اذ دل جشم جوج ومس دج رجول عب جم

 ةيابخ وافر
 نوج يكريشألا جرجا ياسا

 ايا ناجحا 0 ضيف ةلوو لشمملا

 و نينويلم غلبمب سولحنا سول ةئيدم

 .رالود فلا 464

 نم نوكتيو .زديالا ضرم نم يناعي
 . نيقباط

 اهملختا يتلا ناموين لوي اصعاما

 دقف «لاملا قيرب» همالفا رخا يف
 نيفلا غلبمب .ةيداع ايعج يعو ءاهعيب

 يلع دازم يف كلذ 0 .رالود دي

 يتلا ةيلايخلا راغتمالا ىمح ا

 !نيناتفلا
 كك ل ا يا لا ا د ل |

 يناير هاجحم تارخدم
 ةيبرعلا ةسسؤملا تردصا نيدلجم يف

 تاركذم توريس رشنلاو تاساردلل

 ١9448 نم ةرتفلل ضاير دومحم
 .ا١ةا/4

 نع ثحبلا :لوالا دلجملا
 .طسوالا قرشلا قف عارصلاو مالسلا

 يموقلا نمالا 5 دلجملا *
 كريما ,لشفلاو زاجنالا نيب يبرعلا
 برعلاو
 ًانيما هنوك لالخ نم ضاير د

 شياع ةيبرعلا لودلا ةعمادل (ةيباش اماع

 اهدهش ىتلا تاروطتلا نم ريثكلا

 ءةنس نيثالث لالخ .يبرعلا نطولا
 نايكلا نيب بورح ةعبرا اهزربا نمو
 . برعلاو نويهصلا
 2 وق 017017117 ج1 جن 71 ج1 7777ج 10 7277

 اذيش يأ يابن رتف
 راد نع تردص ةحفص 4 ُك

 روتكدلل ةسارد دادغبب ةيفاقثلا نوؤشلا

 ونا سايلا» نع قوزر جرف فوزر
 يف اماه الخدم لكشتل «(هرعشو ةكبش

 ثحبلا ةيحبنمو ثحابلا ةقد نيب

 .خيرات هل رعاش ثارت ىوزر عمجي

 هتايح راوطاو هتيرعاش فارطاب (ّلم

 امك عوضوملا ديعص ىلع ٠ .ملاعلل هتيؤرو

 .يفلا ديب اج
 1غ ج0 10/7 14 5: 70 اتم هند 5 ره هات

 الود ةليط

 ايردنكسالا تقم لجا نه
 ذاقنال ةيلودلا تالمحلا رارغ ىلع

 ةنئيدمو رصمب لبمس يباو ةليفلا دباعم

 ,نميلاب ءاعئصو برغملاب ساف

 ةمظنم عم نواعتلابو .ءرصم ف تقلطنا

 ءايححا يف ماهسالل ةيلود ةلمح وكسنويلا

 بتاسح ءاشناو .ةيردنكسالا ةبتكم

 لودلا نم تادعاسملا يقلتعل صاخ

 )١"١٠ ةيلودلا" ةمظنملاب ءاضعالا

 . ويضع
 .اهتهج نم ةيردنكسالا ةعماج

 طيطختل ةيسدنملا عيراشملا تذعا
 30 سدنهملا طيطختل اقفو . عورشملا

 ردنكسالا دهع يف م .ىق 37””7 ستارك

 ةيردنكسالا ةنيدم تلمح يذلا ريكالا
 . همسأ ةردهسلا اهتيتكمو

 مولعل ًازكرم نمضتي 1 اذه
 فخحاتمو طسوتملا رحبلا ةقطنم

 اهروطتو ةباتكلا خيرات نع ضراعمو
 لدابتل تاكبشو قئاثولل تاعاقو

 ةجلاعمل ةضاخ شروو تامولعملا

 .اهتنايصو تاطوطخملا
 1 1 ذل احا ال32 3 ن1 2763ج 2 لانا 2:77م اخ تن 21 جحا لج 7 جمس

 ا رفشلا رهأ

 ةنينطلا ديه يف
 اهريوصت مت ىتلا ةيئانغلا ةيحرسملا

 دايعا ةبسانمل ىرصملا نويزفلتلل

 تاناويحلا» ناونع لمحت ىتلاو ةلوفطلا
 يقوش اهفلؤم دمتعا «:ةنيفسلا ىلع
 ديا ءارعتملا ريخأ راغتقا ىلع سيخ
 . ةئشانلا نع هدئاصق يف ةصاخ ؛ يقوش

 اهناحلاو دئاصتقلا ىقيسوم عضو

 ءانه اهتجرخاو ىفطصم نيدلا ءالع

 هيلاب لكش ىلع يهو :نيدلا دعس

 تاصقرلا ميمصتب ماق يحرسم

 . يفيفع رمع لداع هيف تاكرخلاو

 انتج وع ودعا 113111 الاب 7065 77 نفسو دنا 101:1: يتم فل كيفم نلت نيو وجوب يح بع

 اييلم اهزا
 !كطإمخملا لعب يف

 ةيبرعلا تاطوطخملا دهعم رابخأ رخآ
 هتمزا نا .هل ارقم تيوكلا نم ذختي يذلا
 عفد مدع ةجيتن اريثك تمقافت دق دق ةيلاملا

 ةمهاسملا ةيبرعلا نادلبلا ضعب صصح

 ,ةيبرعلا ةعماخلا ماظن بسح عءهيف

 ةفاقثلاو ةيبرتلل ةيبرعلا ةمظنملا تاررقمو
 . سنوت يف مولعلاو

 نع فشكلا دهعملا اذه فادها : وأ
 تابتكم يف ةرشتنملا ةيبرعلا تاطوطخملا
 ءاهقيقحت ىلع نيشثحابلا ةدعاسمو ملاعلا

 كلذ نع نلعا امك «ةيلاملا ةمزألل ةجيتنو
 ميركلا دبع دلاخ ءارخؤم دهعملا ريدم
 لا تضلقت دق لمعلا مي د راشم ناف ةعمج

 ب رلا 1

 روص دقو «14145 ماع سس 0

 فالا ةثالث نم براقي ام 00 ١4١

 : .ةصصختتم ةيئف تاثعب ربع طوطخم

 . مليفو ركياملا ةزهجا يف اهظفح
 ذقاةهعملا نأ ىلا يشن نا دب الايه

 فرحلا ايافخ نع فشكلا يف اريثك مهسا

 يكل همعد نم دب ال كلذلو .يبرعلا

 ال ةيموق ةمهم هذهو .هلمع يف رمتسي

 [] .اهنع رظنلا ضغ

 جاوا #ندجيراوج جوس ح حد ل دج 2 للطرب ووجسوح سلتا جاسم د77 فات فوج

 ييبارف دهشأ نم غافدلا
 ةيخيرات ةقيثو باتكلا اذه

 ناجل يلدورب رتسم هفلؤم . ةلماه

 نع عافدلا ةئيه داق يذلا يزيلكنالا
 . هبحصو يبارع دمح يرصملا ميعزلا

 يفو . ماع ةئام دنم باتكلا ردص دقو

 يرس ةيروهمج تردصا ١97 ةنس

 يذلا يبارع لزنم ليوحتب ارارف اكنال

 .فحتم ىلا ايفنم اماع ١8 هيف ىضق

 نيدلا زع روتكدلا دنسا اهتاذ ةنسلا يفو

 رضم يف باتكلا ةئيه سيئر ليعامسا
 دبع مجرتملا لبا باتكلا اذه ةمحرت

 ١

 لبق دقو

 نوكتيو ءاهتاذ ةئيطا نع .نيعوبسا

 ادحاو اقحلمو الصف نيثالثو ةمدقم نم

 . ةحفص 477 يف
 اننييف لا 00 شيصير هت خل

 عرعملاو لافطألا
 نمو باتكلل ةيرصملا ةئيها نع

 ردص يرهوجلا نيهاش دمحم فيلأت

 نص ةزاستعاب لفطلا

 نيعتست يتلا ةيبرتلا قرط ثدحا

 ةبطاخم ف ةيرصبلاو ةيعمسلا لئاسولاب

 او لافطالا نع باتك

 . مهفطاوعو ةئشانلا لوقع

 رغ ليوحت ىلا ةساردلا فدبت

 تاقو لغشل طيسب حرسم ىلا سردلا
 ةنلاب مهيلع دوعي ان ذيمالتلا عرف

 امعالا يف جامدنالا ىلع ريدي
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 ىرخ ةقيرطب رعشلا لوقي يذلا يدنجلل اونغ
 06 ةازاومب فقي يذلا يبرعلا ءمضلل اوتغو

 .انئثارقل اهمدقن يكل جدانلا هذه انرتخا مه دئاسعف نم

 انف يهد دادغب هذه افق

 لعاشفو قفاد نضيف نامأوت

7 

 لماوه ٌفكت ام ٍداوغ نويع
 يكتشت تلز اما ىؤرا ينلئاست

 لئامخو ٌبيص يعوبر لكو
 اهحادص ثنت يريفاصع يذهو

 لفاوح ءاطعلاب يمورك يذهو

 لاغتت ٌةيفاقو

 ١941 لوالا نوناك 34-١8 + ددعلا  ةيبرعلا ةعيلطلا 5 ؟

 ! ناو وكش نسل نال

 لهآ نايدض لك ىتح بت

 انيورد نا ياوكش نكت | .ىلب

 لكاوو ودك ءاذشأو سومش

 اهدنع عمدلا فرذن ىركذل ال افق

 لئاوجلا هيلع تلاح للط الو
 اهربع لآلا قفخي فايفل الو

 لجاورلا ثحتست كارأل الو
 سراد وحن انقانعأ تفطعنا ىف

 لماجملا نمرفتلا قون: ةكرسج الو
 انّرهف موتا

 ًائامشلا هتلواذا اه اذا رارع

 ةنابل نم ىوللا طقس يف ناك اف

 ٌلطاوه ٌتارقوم يداوغلاو انل
 اف ّىوج نيتمقرلل انب سيلو

 لكالكو ىوُص اهيف اندّبأَت
 اهتاصرع قالا ليل تنطوتسا الو

 لئاسن اهيلع انفط ةزاذ الو

 اهقابظو ان دج انفش. الو

 لفاوج تاعتار اهيتهلج ىلع
 قراوب نينجا انيف تذحش [ف

 لباب ليحرلل انتدهس الو

 رئاد مضر: لع منه .قبها نييل نق
 لهاوألا اهاظل ٌتّبع دقو ءالخخ

 ملعم لك نع ءامشلا ةرصبلا يفو
 نادل يحس ايقعو ليدب

 را دس راسا وج ودبس وات جب 7317 7 دججس »قتال جو جتا 7#

 ,.رد دش

 عسل امم ا
 5 دن ؤ زذ ليس

 تظاقيا الو

 يملك نم قشعلا ثيدح لوسبقي ميه

 يراوغأب ارمح أوسسق مهتيل اي

 ةقراب ماياالا قرشم يف كيف يل
 يراسلا اهفيط يعومد يرجي لاز

 ف تفيضعتو ف يذلا يبابش يكبا

 راوس رمخلا ايمحك يوه ىركذ
 تقطن اذا يماها كمساو دادغب

 ىراثيف ماغنالاب عا هفورح

 برط نم بلقلا ريب

 ىراتوأ وجشلا ثيل ريثتسي و

 نمز ف ملحلا تنا كنا كاذ

 راعلا ةدهو يف هبكاوك توه .,

 تبرض دق داقحاللاو بحل كنا مأ

 راصبأو عامسا قوف ةواشغ
 ةخسار ءاّشلا ةعلقلا كنا مأ

 راصعإ فلا اهيلع ىمارت دفو

 ةعاش ثكنارخعالب كدحو تفقو

 يراصناو يناوعا نيا يلأست مل
 امل دو ”الاوها كدحو تصضخو

 ةاانئاح
 فحاز توغاطلا ىوق لك ترهق

 رارج دنجلا فيثك ٍشيج لكب
 ادبا خيمابت نب

 راغلا نم ليلكاو حارجلا قوف
 رب ىلع اع تنا هذهو

 راطعم دلخلا ضاير نم ةحفنك

 ء كليدل اذا

 راَبج سأبلا دي
ْْ 

 ٍِظ تن هذهو

 42 - ]1171181 نيم خخ



 ةيروس  ديحالا نابلس ليخا

 ايذأ شعل ريط اك تاغ
 ىبصلا امك تارجاهلا يناغألا كلت

 ةروحسم ةلحر يقيفر اناك

 ايثوت ءايضلا تافاسم ىلعو

 ىدن مكف حابصلا دهم يف نالفط
 نود دق ّىنس مكو هادمج دق

 ام ريغ يحاير لمحت مل نانصغ

 ايَّدِش وا ىؤرلا قرو نم هافصخ
 ظ هموجن لاتتساف ضرعت قفأ

 ابجحتم اهحامج ضراو يرعش
 ىدملا ربع ةلفغ نسناؤي اداف

 ايكوك تكاوكلا قوف ارحم

 اهعاعش داق . ... دادغب ىتمجن انا

 ابكرم يل ىجدلاو رضاعالا طسو - :٠
 تشهد ًافرمو يبح انه اه انأ

 ابتكأ نل يتلا رمعلا ةديصقو

 اهرجف روضا نأ ملحا لظأس

 ابحرالا دوجولا عست ةحول يف
 اثلإل نوكت نا ملحن لظتو

 ابقثتو داصت نل رحب قمع يف .
 كدب ذاق ايرحشم نيكأ لانا

 ابزحتم اهل جل ينتيفلا

 - (ةانورب نوتانات نموت - 3

 ىوه لا رمع نم هيلا تعطق ينا

 ىبذديهلا يتثمت يهو ًاماع نيتس
 ىوفها يخا دنع فلالا لثم ماعلاو

 اقرت هلوصول الصوتم

 ايدحت حايرلل يهجو تبصنو
 انكتتم اعاخناو نع تلدعو

 نطعنلا

 ٌفرشلاو دجملا ىقبي هلل دمحلا
 ٌفقا !ثيح- يماما قارعلا نإ

 ىلا هئوض نم اهب ينيع نأو

 قلتأي ليللا لاوط هيلع يبده

 |مستبمو هيف ًاعمدا .ىل ناو

 اوقزن هؤانبأ الشم مد يلو
 ىلا لازا ام ينا هلل ُدمحلا

 بفكتَعَأ نيح يلصا قارعلا هجو

 ىلع لازي ام ينا هلل ٌدمحلا
 تطعَت ب يف رمت ىلا اي

 كرأ قالا يا لل مح

000 
 تفشكنا هالول يذلا يرازا مهو

 انهو ال ربكلا قارع قحو الو

 بفلذزأ نآلا كيلا اقرت الو

 وبر دا ا
 يسوه ايو يفعض اي ضرالا دّيس اي

 ول

 نيكو م

 ٌفرصنا كالإ مهلك نعف ىنع

 هبتكا كيف فرح لك يديس اي
 ٌفرتغي بلقلا طاين نم هّسحا

 # -  4١م1 لوالا نوناك 554٠ ١5 ددعلا - ةيبرعلا ةعيلطلا
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 موو تدب اة تب هت دج وعومو مدوجوج جوج جا جاو ودعم جوس

 ...ةرجا نأه

 0١ فو افرق هم

 ءاقللا نع ٌكاضف .ثيدحلا

 كاح ىسنرفلا قرشتسملا عم و

 ءارعشلا كراشي وهو م كريب

 ىلع نماثلا يميبرملا ممناجرهم برعلا
 . داذغب ضرا

 ءركابلا حابصلا تاعاس ذنم

 هروطف لوانتيل كريب كاجج ظقيحتحي

 هليمز ة ةقفردو ءارعشلا عم يحابصلا

 قباطلا يف .غسير لا قرطملا

 مخفلا نوتاريشلا قدستف نم يولعلا
 طسو دلاخلا ةلجد رهن ىلع لطملا

 .ديشرلا ةمصاع

 فلد تاحابصلا كلت نم دحاو ىف

 خيشلا وهو قدنفلا ةحاب ىلا كريب“ كاج
 ةمحرتلاو فيلأتلا نيب هرمع ىضق يذلا
 سابللا ىدترا دقو .ةساردلاو

 .لاتقلا «ةيربسب» رمتعاو يركسعلا

 تاوطخبو .ةدوهعمو ةتباث ةكرحبو
 هيلا يسرك برقا ىلع سلجي ةديئو
 نيذلا برعلا داقنلاو ءارعشلا هطيحيل

 «نيبراحملا سيالم اضيا مه اودترا
 دحا ىلا تالفاحلا قالطنا راظنتاب

 ١5 لوالا نوناك ١5:41

 لاتقلا طوطخ يف ةيبرحلا عقاوملا
 . ةيمامالا

 سأر_ ىطغ دق يينشلا ناك اذا

 وهو اباش لازي ام هبلق ناف .لجرلا
 بفكتعي ىتلا هتازاحنا رخآ نع ثدحتي

 زجنت نا لمؤملا نم ىتلاو .نآلا اهيلع
 ةبيرقلا روهشلا لالخ يئامه لكشب
 , ةمداقلا

 ىلع تازاحنالا هذه انل ددعي هنا

 :للاعلا لكبفلا
 ةغللا ىلا ميركلا نارقلا ةمحرت ©

 . يرظن كيحبَو ينيطعتا عم ' ةيسنرفلا
 اذه رهظيسو .ةحفص فلا ايعوتسم

 لحارم لامتكا دعب ابيرق مخضلا لمعلا
 ىلا ةيفيكلا نع هلأسا نيحو . عبطلا

 دقل» :ينبيجي ميركلا نارقلااهب مجرت
 نكا مل تامجرت ثالث لبق نم تزجنا

 ييفاك“ ةعاتق اهب علا اد معا ايضار

 ةطاخ كلذ تررس 2 لو ءاريضعا

 . «ةايحلا ديق ىلع لازا ام ىنناو
 ؟ةمجرتلا يف كرداصم يه امو ا

 انيناف ( اماملا يل نا فرعت 50

 تشع دقلف نيييبرعلا ةفاقثلاو ةغللاب

 نم نيدقع نم رثكا برغملا يف
 نم تمحرت نا ىل قبسو :تاونسلا

 نضعبو:ةيرعشلا» تاقلعملا ةنيبرغلا
 .نيسح هط يبرعلا بدالا ديمع لامعا

 .ميركلا نآرقلا ةمجرت صوصخبو
 يف هندجو لكن ءايعيس وك يغربف
 يل حمست اصوصن ميركلا نآرقلا
 ةميدق ريسافتب تنعتسا دقو .هتمجرتب
 ىسولالا ريسسفت ابغنمو ةرصاعمو

 سركا ةليوط ةرتف ذنم اناو ءفورعملا

 ةيبرعلا ةراضحلا ةمدخل يدوهج لك

 . يتعاطتسا ردق ىلعو

 ا نس ل و هد

 كح لهو ا

 يهو اير ردصت يقتاركذم

 ,«ابرغو اقرش كلاسم» ناونع لمحتس

 ةعاس ىتح تدلو ذنم يايح لك اهيفو
 هذه فو .ةريخالا اهتاحفص ةباتك

 ريشتسالا نع ةريثك ءارآ تاركذملا

 0 يلاضن نع الضن .«قرشلا نعو

 حفاكت يتلا ةرمعتسملا توعشلا تناج

 لا عم يتاءاقلو اههالقتسا لجا نم

 ده عقتو .برعلا نيلضانملاو

 "ل لايعبر عرس رككا ل تاركللا

 احماش فقي دومع كرب كاج

 . ةشحوم بورد يف ء ءىضملا هحابصمب

 اوحنم نيذلا كشلوا نم دحاو هنأ

 توردلا تددعت نيحو اش مهحور

 تاك نود أدحاو انرف راتخا عةمانفا

 يلا راد .هريغ

 نة د نش ل يي

 لافأد :٠

 ضرأ 3 ةرئاططلا انب تطيبه نيح

 َق در لايناد فو .دادذغب

 ل وقي يكل فورعملا ىسنرفلا
 ةسغانلاب ىنوثدح ةظحللا هذه

 ةغللاب مكعم ملكتا نلو . . .ةيب رعلا
 . (!ذدبا ةيسنرفلا

 لايقتسالا لفح دعبو راطملا 94

 عم تررق ؛ فويضلا ءابدالل ميقا يذلا

 ةصاخلا تالفاحلا دوجو مغربو . ىمفن

 صصتخنملا قدنفلا ىلا باهذلل ة ةأيهملاو

 ةقفرب ةريغص ةرجا ةرايس لقتسا نا ءائل

 انقلا نانفأو غير لايئاد نم لك

 قلع ةرايسلا) اون ترابي: نيضعتو
 ىلا راطملا نم دتمملا عساولا قيرطلا
 ةير لايناد ناك .دادغب لخدم

 اهنقتي يتلا ةيبرعلا ةغللا هءفد سسحتي

 ىكل الامشو انيمي تفلتي وهو .اديج

 يف .دادغب حمالم نم اضعب ىري
 يتلا ىلوالا ةرملا ابناو ةصاخ .ليللا

 .ةليلو ةليل فلا ةمصاع اهيف روزي
 . اهاممس (ىك .رعشلا ةمصاعو

 هيحح نع غير لايناد ثيدح . مساقلا

 بابيلا» نعو ؛يزوجلا نياو ريبكلا

 نا ةيمها نعو .دادغب ُِق «يناطسولا

 دادغب يف سيل ةيرثالا ملاعملا لك روزي

 ةماقا لالخ هل رسيتي ام لك لب .لاهدحو

 . قارعلا ىف 8 ىف . ةريغص
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 لفع اعيجانرهج لابعلا مولا ف

 تاسلج دعوا 509 تارمتؤملا رصق

 نال ا .غير لايناد ناك 0

 ىلا ةرفس نع دلع ناجرهملا ةرادا

 خيراتلاب نوكسم لجرلا اذه .لباب

 بتك اهيف هلو ؛ةيبرعلا ةغللابو يبرعلا
 (ليبيسلا» اهنم سيماوقو ةمهم
 ىلا داضلا ةغلب علوم وهو (طيسولا»و

 لايحا تجرخت هيدي ىلعو .ةريبك ةجرد

 ثيح نوبروسلا ةعماج يف ةبلظلا نم
 .اهيف اذاتسا لص

 وهف . ادبا ةبرغب رعشي مل غير لايناد

 لثم .هقفاري مجرتم ىلا ةجاحب سيل
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 سيراب ٠

 زيلكنالاو ناكربمالا ءارعشلا تارشع

 ىلا ةسام ةجاحب اوناك نيذلا نابسالاو

 دوئيببو يرجي ام مه نولقني نيمجرتم
 عيلض وهف .دادغب يف مهروم
 نم نكمتمو اهيف ذاتساو ةيبرعلا ة

 نا رصا نيح قح ىلع ناكو ءاهرارسا

 ويمار ةغل اكرات ةيبرعلاب ثدحتي

 ةبيقح يف وسور كاج ناجو ريلدويو
 .ىرخا ةرم اهيلا دوعي يكل .رفسلا

 ىلا هتدوعو دبرملا لامعا ءاهتنا دعب

 نيت © د ص جتا ديس ا

 طرفا وا نا
 ري اي زنة ب سل ا لو يو

 مهب رقتست الف رعشلا ىلا نوعربي
 . دعاقملا

 مهب رقتست الف دقنلا ىلا نوعربو
 .اضيا دعاقملا

 .رعشلاو دقنلا نيب ىريح

 مه ام ةديصقلا يف نودجي مه الف

 ام دقنلا يف نودجي مه الو ؛ هيلا ىىفطع

 ليز
 يلا رودصلا تانوتكم ىف هالو

 .هادغب يوه لع تخارببا

 يف ًاعامجا ةمث ناف ءاذه لك مغ معربو

 نأ وهو عيمجلا ىدل دوسي كرر

 . ةيب رع ةيفاقث ةمق (كدبرملا»

 هعطتست مل اهيف ةفاقثلا مست لو

 ةيب رعلا ةطراخلا 1 تو ءابدأ
 يرصملا ىقتلاف .داذغب لولا اورضح

 .ينادوسلاب ئروسلاو .يبرغملاب

 يفارعلاو ؛ يندرالاب يرئازجلاو

 ىبونختا يناييلاو .تيوكلاب ينيطسلفل و

 اعيمج مهتعزوتو .يلاشلا يناميلاب
 تارافس الو اف دودح ال ىرخا ةطراخ

 . جورخو لوخد تاريشأت الو

 اذكه .ةيبرع ةيفاقث ةمق .نذا ىه

 . تناك اذكهو نويدبرملا اهدارا

 ففوتي نل ليصالا يبرعلا داوحلاو

 ةيبرعلا ضرالا ينايف يف ضكرسلا نع
 . عبنلا ىلا لوصولا يف احماط

 ءارعشلا هيف ناك يذلا تقولا يفو

 ادحاو ادحاو ييشرللا حر سم نولتعَي

 نوشقاني داقنلا ناك .؛ مهدئاصق ةءارقل

 ىف ةديدع تاعوضوم رخا ناكم ف

 مدتحت ذاو .ةيبرعلا ةديصقلا بلص
 نيبو ةهج نم داقنلا نيب تاشاقنلا

 ناف ءىرخا ةهج نم نيرضاحملا

 تايطعم ةرورضلاب مع انه سشاقنلا

 .يىلبقتسملا هقفا ٍٍق يبرعلا ضصنلا

 يلا ةداعلا بسح ايد نوكيسو

 ناجرهم ةنيرافتر دم اهيلع تجرد
 راك ثوحب ردصت نا ىككملا

 اهلمجمب رشؤت يكل « لقتسم باتك

 اهافتا رولش نأ لخةزهاق ةحضاو ةيؤر

 ددع اهمدق دق ثوحبلا ناو ةصاخ .ام

 .نيفورعملا هلرعلا ةيعيد

0 

 ير ناجرهم فويض نم
 قالسوغويلا :قريشسملا نييمئادلا
 يفضي يذلا شتف وجوب يدار باشلا
 وهو (؛ ,ةضاخ ةهكن ناكملا لع هروضح

 الو .ةميلس ةيبرع ةغلب ثدحتي
 ةغللا سرد دقف هنم كلذ تارغتسن

 تافلؤملا نم ددع هلو .دادغب يف ةيب رعلا

 يبرعلا بدالا نع ةيفالسوغويلاب

 هثكلا مهسي ابك
 ييرغلا لزفلا امج ولطنا , ؟مهتغل ءانبال مجاعم وا سيمأوق

 فرعتلاب فوغش شتفوجوب يدار
  عيمجلا يقتلي . برعلا ءابدالا ىلع
 نم رضاوا مهنيبو هنيب دقعنت ام ناعرسو

 وهو ةصاخ ١ يهتنت ال ةفلالاو ةقادصلا

 ناديم يف هتازاجنا نع مهئدحي
 .قارشتساالا

 ةيبرعلا ةفاقثلاب ملم تنا له ا#

 ؟ديج لكشب

 ىلع 5 يلاغشنا ناك  ءدبلا يف

 رعشلا كاويد) تردصاو يبرعلا رعشلا

 ناويد»و «قرشملا يف رصاعملا يبرعلا

 هيمسن ام امهو «برغملا ىف يبرعلا رعشلا

 ىلع نآلا فكعاو .ءايِجولوطفقالاب
 (يرعلا لزغلا ايجولوطنا» نم ءاهتنالا
 ةيدقن ةمدقم عم دئاضق عمحخ ا هيفو

 نيدحملاو ىمادقلا برعلا ءارعشلل

 سشتفوجوب يدار

 . لزغلا يف ةفورعم دئاصق مه نيذلا

 ؟ديحولا كمامتها وه رعشلا لهو ال#

 ةضارد تددضصاو شةيسقلا ىلا

 ةيبرعلا ةصقلا نع ايجولوطناو

 فنا امك .ةرصاعملا

 نا دعب ةصاخ ار ةيب رعلا ةياورلا

 بتاكلا تاياور ىدحا ةمجرتي تمف
 . فيرخ ريشبلا ىسنوتلا

 ىلا هنأ تأديب

 مهست له «ةيبرعلا ةغللا ناديمو ا#
 دادعاب نيقرشتسملا نم

 نع اباتك تردصا دقف (معن -

 ءاهتنا دعب هتزححنا ءةيب رعلا ةغللا 0

 ٍِق مؤاسغتلاو نع ةيميداكالا ىتسارد

 تمدفقو ء«(بايسلا ربكاتشان بلي رعش

 ركذ» نع ًاباتك اضيا نييفالسوغويلل

 ةمطيحتكلا امحالملا 8 ترعلا

 لمشتل يتاماتتها ددعتتو :«ةيفالسغويلا

 موقأ يف ىنناو ةصاخ .ةريثك نيدايم

 7 رصاعملا يب رسعلا بدالا سيب ردعب

 .دارغلب ةعماج
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 ةلياقم
 و ووسوسو جلو ب وجدجسو ود زج وااو# جودت جر بنز رو وج و

 رباع لعسأ

 ععنتلا نب كبل نبع ييتستلا لاق

 شوعك دومحم :انيثأ

 رطقلا ناكس نمو ليلجلا
 سؤبلا عم شياعت .ينانبللا

 لاز الو لمحو .نيينيطسلفلا نم هريغك
 لمع . هيفتك ىلع فيّريس ةرخص لمح
 تاهيخملا ُْق ميلعتلاو ةيبرتلا لاح ْق

 ةفاقثلا عساو . اماع نيرشع ةينيطسلفلا

 ةساردب قمعت ذإ تاينئاسنالا ْق ةصاخ

 ةيذوبلاو ةيسودنهلاك ةيق ةفرخلا تانايدلا

 ةيحيسملاو ةيدوهيلاو ةيتشدارزسلاو
 ةيقيرغالا تاينثولا امك ةيمالسالاو

 أرقو .ةرباغلا ةيربربلاو ةيلهاجلاو
 لكب بادالاو رعشلاو ةفسلفلا

 نفلا راوغأ ربسي نا لبق اهرداصم

 قوطسراو نوطالفا نع كئدحي

 ريتوغو يتنادو يرعملاو سويشوفنوكو
 0 ناربجو ياوغنمهو ليلراكو
 ريبك رثأ مهريغو ءالؤه نم لكلف
 ىلع زئاح .ةيعمشلا هتاتوحنم هسكعت

 ُْق ةيكريمالا ةعماجلا نم هاروتكدلا

 ةيدوهيلا ةيصخشلا» هتلاسر نع توري
 نم «ةيماساللاو ةيماسلا اهبناوج نم
 .ةيريبسكشلا ةحلاعملا يحو

 نانبلل ينويهصلا حايتجالا لالخ
 هتلئاعو رماع بعسأ 0 3 ادي ماع

 مسرلا يف هعون هنم ًاديرف ًابيرغ ًاريبعت

 ةفاادا ا يا

 ةحلال ةياذطلا ف
 اع د وتوجلاو 3 دوي د اج روسو 1 م تام دواعي دست مه نو الطلاب يدا 1 طلخا تو جداا ندرس جج

 هتيمست نكمي عمشلاب صاخ تحنلاو
 هتيمست هل ولحي امك «رونلاب ةباتكلا نف»
 كياشنملا عمشلاب مسرلاو طخلا حازتمال
 امدنع هتعور دادزت يذلاو ناولالاب

 نم ايا دقمي نا نود ماياو تاعاس ءاضي

 . هلامح

 فحتتم ةماقا ددصب رماع دعسأ
 ةمصاعانيثا يف مئادو هب صاخ

 هتقتلا «ةيبرعلاةعيلطلا»و .نانويلا

 اهداعباب ةينفلا ةبرججتلا هعم شيعتل
 نيح هناو ةصاخ ةيلصاالا ةيناسنالا

 ةليمسو كلذ |مناف هفلؤي وا لامجلا لكشي

 ميلعت يهو الا ىمسا ةيحور ةياغل
 نع فشكلاو ريصلاو ةمكحلا دهاشملا

 بلقلا يف كرحتي يذلا يطبنلا كلذ

 ثاخلا

 ؟ةينفلا ةبرجتلا كل ىنعت اذام

 هيف انلمعف .ةالصلاك اما !ةدابع

 ثيداحاو هللا تاناو دهازلا ةلزع

 سيساحاو نيسيدقلا مالاو ءايبنالا

 دسحلل باذعو ةأناعم هيف . ءارعشلا

 عباصألا قارتخاو راثلا تاعسلك

 ليمزالا زخوو نيكسلا خورجو
 ءوضب تاعاسو تاعاسل قيد

 رهسو ٌعوجو ريكفتو ٌقيقدتو عسمشلا
 دهاشملا نم مدقتن اريخاو . بويا ريصو

 لامجلاو ماجسنالاب معفم جذومنب
 تسبيبل وا  تاضعالا ءودهو لايخلاو

 ؟ةدابع هذه

 ؟نفلا اذه فنصت فيكو ا#

 ١941 لوالا نوناك ٠ 1 ١4 .ددعلا  ةيبرعلا ةعيلطلا 5

 ييكشت جيزم ٠ .ديدح ريس

 عورف هيف لخدتو .تئش نإ
 مسرلاو طيطختلاك ةعوتتملا ا

 ؟ءاصلاو عيصرتلاو شقنلاو تحتلاو

 هيئقتو هتدام ىف ديدج هنا الا . ةعابطلاو

 انهف .دهاشملا ىلا ةمكحلا لقن دصقا

 ءوض ف لاثمالاو او تايألا

 ال ةيلامج ةلاح ةركاذلا يف عبطتف عمشلا
 دلخت لب ةريقحلا ةايحا ليصافت اهم رثؤت دو

 كولسلا يف اهلعف لعفتو بللا ف
 هل قبسي مل ديدج ريبعتلا اذهو . يمويلا

 : 0 .ليط
 ؟عمشلا ةدام مترتخا اذاملو انهن

 .اهم انل ىحوا دق هناحبس هنإ

 انأكو ةداملا هذه ىلئاعو تيبحا املاطلف

 ةينفلا اهتازيمب ةينغ ىهف .ةسدنقم
 الو ةأيحلاب ضينت .ةيزمرلاو ةيلمغلا
 باسنتو كرحتت .مصالا ناوصلاك
 قرحو دمحتتو بوذتو قفدتتو فطلب

 ةيفافش لعفب اءوض جهوتتو رخبتتو

 كنأكف سململا ةمعان .اهتيساسح

 اففد كيطعت .ريطلا نفج سمالت

 نيدايف يف اهنم دافتسيو ارون لسرتو
 «سالريد» عاطتسا اميدقو . ةريثك ةيلمع
 ةحنجا عمشلا نم عنصي نا يقيرغالا

 امك .سمشلا صرق ثيح اهب راطف
 نا ثيل ام هنكلو .ةروطسالا ثدحن

 .ئوهو زرسخ

 ةااهبشلاو 'مرلا
 ؟ةعمشلا نع اذامو ©
 مالا ينافتبف زمرب تحوا نإف -

 توملاو ةايحلا زمر يهو . داهشتسالاو

 الا ميظع رعاش نم كلانه سيلف : + انين

 ازمرو هرعش تابر نم ةغمشلا تناكو

 فراخزو عومش ةعومجم

 اهدح ىلع ةلالدللو . هدئاصق مها ِق

 دهعلا نم ةيئثتلا رفس يف ءاج اهتيسدقو
 ىسوم هلوسر ىصوا برلا نا ميدقلا
 ا تالماح عنصت نا

 بعذلا نم هلكيه يف .تانادعمشلا
 . ةميركلا راجححاالاب عضتت نصلاخلا

 عومش يدذهو . ةعمش لجال اذه لك

 تايئاردتاكلاو كيباعملا 5 نيزت موييلا

 داليملا تايسانئم ُِق ءاضتو تاماقملاو

 اهارتو اك .توملاو روذنلاو عحصفلاو
 ينغملاو فوسليفلاو ملاعلا ةبتكم نيزت

 .اعبط رعاشلاو تانحفلاو ماسرلاو

 . هتاذب مئاق يب يحو اهعضوف

 ةمكحلا نيب تقفو فيكو ا#

 ةمئاق ةمكح ةعمشلا نا كل تلق

 دواد رمازمف .حور ةمكحلاو .اهتاذب

 عجوتت هحور سويا ةبرجتو ىنغت هحور
 نيحف .ةيوبرتلا هحور ناهيلس لاشماو
 .هحور ىقبتو دسحلا ينغي ءرملا تومي

 اما .اباجما وا ابلس هتبرخن جاعن يا

 اهتمكح ىفبتو تومي مسججف ةعمشلا

 نم لبنا لهو .اهنع كئدح يينلا

 لاوقالا ديلختل ارصنع ةنجبكللا

 (مئاد يثدهف .ةيناسنالا براحتلاو
 ءيدر نمز ْق بللا ىلا ةمكحللا لاضيا

 ةيداملا ةيتاينغربلا ةراعد هيف تغط

 . اهريياعمو ةايحلا رصانع لك 2

 محاقلا هبوث حسني :ب توبكنعلا شعشعف

 تراضو مي 5 تنساف بلقلا 1

 عمجل ا ىلع ةرصتقم ةيرشبلا تامايتها

 حبذلاو لتقلاو كتفلاك فنعلاو عنملاو

 حبشو برحلا بيف كاهو .ةدابالاو
 ةمكحلا .ةعقب ىلا ةعقب نم زفقي ةرذلا

 .رصعلا اذه َّق ةيرورض

 دهاشملا ىلا ةمكحلا لقنت فيكو ا#
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 ؟كنف لالخ نم

 ةطقخلا تدمتعا دقل 1-2

 هؤحافي اجيدومت دهاشملل مدقأ : ؛ ةيلاتلا

 هيلع ضرفيف . هلامحو هننادحو هتبارغب

 ثيح قمعلا وحن ضوغلاو اديج لمأتلا
 لاخلا كلانه .اهءارو امو ليضصافتلا

 . هيريظان ماماو هيدي نيب لئام يداملا

 كلانه .. هسأر يف قدت ةمكح كلانه

 لامجلا اذه فيلخ قلطم يحور لامح

 ةمكجلا جوازتت اذكهو راما يداملا
 .ةعمشلا يا . ةيداملا ةمكحلااب ةيحورلا

 تاذلا ُِق سشقني ديدج ءىش دلوتيف

 هيبش ءىش انه . اهقامعا يف رفحيو ةبقارملا

 جوازتت ثيح ( «صمقتلا» وا ؛ سيبلتلاب»

 رونلا :ةيهطلالا ةمكحلا قناعتتو

 ا يداملا ةعمشلا رونب . يحو رلا

 تانئاكلا يف دسحلاو حورسلا جوازسل
 لعف ثيح نم ةيلدحلا هذه .ةيحلا
 نمو دهاشملاب لعفت ةيلاحلا ةقالعلا

 اديج زيكفتلل تلق اك يردي ال ثيح

 ةيادب انهو . اهتاملكبو ةشوقنملا ةمكححلاب

 .ريبعتلا اذه لالخ نم ةيوبرتلا ةيلمعلا

 . ىهتنملا يهو ءدبلا يه ةملكلاف

 ؟رس هنأ مأ ؟اينقت كلذ ذفنت فيك اه#
 سكعلاب . كلذك سيل ادبا !رس -

 يريغ لصوتي نيح دج ًاديعس نوكأس
 يف نكلو .ريبعتلا اذه راوغأ ربس ىلا
 ناهيا ىلا جاتحيو ةرطخ ةرماغم هجوتلا

 كلذ ذفنا فيك اما .ةريشك تاراهمو

 تادعنم مادخستسا لالخ نمف

 صاخ ليفزا ءانثتساب ةيثئادد تازيهجنو

 ليوط هسأرو تخحتلل اضيصخ هتركتيا

 تاوطنلا يه هذهو . ةقدلا يهانتم 1

 : ةرماغملا يف تبغر نا

 د لالخ نم بلاقلا زهجأ

 ةمئالملا ةعمشلا جرختساو يسدنه

 - ماب ملا طا ناعخاتات - 7

 .ضرغلاو عوضومللآهمجحو اهلكش
 ةينف (يماصت ا لمعاو تايآلا عمجا
 عيبطا .ةتوافتم موسرو طوطخب

 ةزهاج حبصتف ٠ .ةعمشلا ىلع ميم اصتلا

 رفحا دعب . ةفرصلا ةيتحنلا وع

 بسانملا نولملا عمشلاب غارفلا ألما

 عيملاو اهلسغاو هيلجاد" اهتحنا مث
 اهتيزا مث ةقئاف ةراهمب ةيجراخلا ةرشقلا

 . ازهاج لمعلا نوكيو
 يتلا راطخالاو ريذاحملا يه ام ©

 ؟اهعركذ

 رطخ كلانه .قيرحلا اهمها ةمج
 اه نحتن“ .ةظ لك ىف لئام ييرجلا
 اذايف راثلاب بعلنو وهلنو لمعن ىرت
 ةرم نم مكو .قرتحم انعباصا .عقوتن
 ناو .ةيهلالا ةيانعلا ةتأفطا قيرح بش

 عباصا تقرتحا فيك قم الل سنا

 نا دعب ةرم تاذ ٠( ») ليشر ىتلفط

 نآلا اما .ةبرجتلاب ترطاخو ىنتلفاغ
 دارفا ىدل قيرحلا رطخ رسحنا دقف
 سمغن نا اندوعت نا دعب ةصاخ ةلئاعلا

 هابتنالاف .لئاسلا عمشلاب ائيديا

 لدحاو نأ ُْق ءىيش نم رد ىصقاالا

 . ةرمدم ةرماغملاف الاو يرورض

 .ًاضيا رطخ م دلا فيزنو حورجلا

 هربالاو ليمزالاو نيكسلاب لمعي نمف

 مكل اضيا حورجلل ضرعم رارمتساب
 ينطب تزخوو يدي تحرج ةرم نم

 كلذكو . ينييارش ىدحا تقزمو
 ةقدلاو هابتنالا . كلذل تصر رعت يلئاع

 . قلطم ءىبش ءاغصالاو ةيهانتماللا

 أطح يا .أطخلا روذحم كلانه ًاريخخاو
 ةسناسمل ًارظن مي قلم ريق ناك امهم

 لشف ىلا ريقحلا | يدؤي دف . عمشلا

 ةطقن نم ةدوعلاو هرساب هريمدنو لمعلا

 ىلع لماك رهش رم ولو ىتح رفصلا

 قلطم لكشب ةبولطم ةمصعلا . لغشلا
 يبن وا لام وا ملقلا لز نإف .اضيا

 تشب رخ وا رفحلا يف تقمعت وا افرح
 دصحتس سكاعم هاجناب ايوفع تحن وا
 ىسنأ الو .ءانع لوط دعب لففلا
 ةسم هس تلمع ىتلا «ثعبلا» ةعهتس

 ببسب ةيناث اهتجرخاو اهتبذا مث عيباسا
 يحصتل لاحم الف .ةئطاخ ةليكشت

 .ىرخالا نونفلا ىف اك انه أطخلا
 هذه نع انثدحت نا كل له 8#

 ؟ةعمشلا

 ٠١ اهنزو ةيسدنه ةتوحنم . توما و

 اك ايسامح اهجو رشع يفئا تاذ يك

 ةينارق ةيا هين, لك ىلع تدي مر

 , هتيمتح «هبايسا .هتعيبط .توملا نع

 فلتخم طخب ةيا لك . هدعب ام تاعقوت

 ىيسراملاو يثلثلاو يقوكلا ىرتف

 ةملك لك لبأل .ةيا لكو خلا ي ىعقرلاو

 ينف ميمصتو .فلتخم نولب فرح وا

 7 ةعسشلا هذه دابق ني كفل

 يه أع اهاكشأب اضيا ةفلتخ يي
 لكشلا اهنمف .اهعيضاومو اهناولاو
 يمرسهاو يسادسلاو بين لا |

 ةحوللا اهنمو يوركلاو يناوطسالاو
 داهجلاو ةمحر لاك اهتاعوضومو . ةيعمشلا
 راحتنالاو ثعبلاو دولخلاو سأيلاو
 حلا ايندلا ةايحاو ءاوحو قلقلاو

 ُِق عشت «مالسلا» 1 لاوقا الثم رظنا

 . حزق سوف
 ١ 1 رخآو مهلا

 ؟ةرارحلا لماعب

 ةينفلا اهتازيم ندنلب هلا فحتم

 نكلو .دقفت ًاعبط ؟ةرارحلا لماعب
 عضولاف 1 اذكه سيل عضولا
 م عومش كلانه اكسال ا

 ةتافص دقفيو الا ةعيبطلا يف رصنع

 مويلا سيسمعرف . لماوعلا لعفب نمزلا
 امريغ نوديسوبو . نؤانبلا هديش ام ريغ

 ىتحو ماخرلاف كلذك ولوباو هيلع ناك

 عيا نست نكمل .رثأي سال

 . ةيدمرش ةيجراخلا ةرشقلا ىقبتف تربنا

 6 ذنم ةرثكب اهؤيضت ةعمش كلانه
 لوال اهريثت كنأكو تلاز الو تاوئس
 يئانبال هب ظفتحا رسلا 2 .ةرم

 لأ

 يف ريبك زيح ثارتلا اذه 94

 ٠ ندعلا  ةيبرعلا ةعيلطلا

 ه٠ نع لقي الام كلانه .انلاعا

 .لاحملا اذه ُّق ةحولو ةعمش ةتوحنم

 ماسقلاو لاقعلاو ةيفوكلاو سدقلاك

 نيزحلا افاي لاقتربو نوتيزلاو نيتلاو
 نيطسلف راهزاو قوقرملاو ريبصلاو
 رثبلاو ةشوراحلاو رديبلاو اهرويطو
 ةرزجملاو .ءادهشلاو ةنحلا ةليلو
 انراوث لاوقاو ملعلاو تازرطملاو

 نا وجراو .انثارعش ضعبو انديشاناو

 اذهو .ثارتلا ليصافت لك اموي زجنا

 يراختفا مغر ءاينيفوش اروعش سيل
 ءازج ثارتلا اذه نال نكلو .يباذعب

 ناو .يراضحلا يناسنالا عضولا نم

 . انظف انعذ ةيناستألا 3 دقف
 هتلاصا هل عجراو هقح هيطعا نا تيأرف
 امامت هب ةصاخ عومش ىلع هديلختبي

 لالخ نم عسي اضيا هلعجاو . مكحلاك

 1 . عمشلا ءوض

 .نآلا ىتح مكزاجنا وه امو ا#

 'يليئارسألا» حايتجالا رسثإ -

 لكشب روطت ثيح ريبعتلا 0
 بعل ناك نا دعبف .ائيديا ىلع

 ةيداج ةفرح ىلا مث ةياوعأ ىلا لوحت 7
 ترثك نيحو . ص هنم شعن مل انن

 فحتتمأ ا ءاشناب ترف عومشلا

 يف تفيظو نم تلقتسا لعفلابو .ريبك
 تعضوو يضيوعت ترسخو اورنالا

 لالخو .ضرغلا ةمدخ يف هلك يريفوت
 يلاوم تينغو يسأرب ام تزحنا نيتنس

 صاخلا هروكيد هل اقحتم انلزنم زاضو

 .برحلا مغر موي لك رئازلا همؤي
 تداشاو مالعالا لئاسو تثدحمو

 يف هنا دقتعاو الا رئاز نم امو . لمعلاب

 ؟كحومط وه امو 19#

 ىنيطسلف 5 فحتم ءاشنا

 .ةدوجوم ةاونلاف .نانويلا يف يبرعو
 ريبكو ريغص لمع ٠ ٠6 يلاوح كلانه

 انهو انه ةرثعبم 4٠١ يلاوحو توريبب يف
 دقو نودعتسم يلئاعو انا كلذك . انهو

 . ذيفنتلا ةيناكما ةساردل انيثا ىلا تمدق

 ترفاوت اذا كلذ اننكمي هنا دقتعاو

 ال قئاولا ةغلب ثدحمناو . مامتهالاو ةمشا

 ىلع نورداق ىلاعت هنذاب اننا رورغملا

 اهنثول يتلا برسعلا ةتخفص ضيينتت
 ينناسنا لمع لالخ نم تاعارصلا

 فحاتمل دهاشملا داتعا دقف .ركتيم

 فقي نا كرويوينو ندنل يف عمشلا

 ةيعمش ليثاع نم دشح ماما اشهدنم

 نكلو * ترب ةيغيرات تايضخشل ةاينص
 يشوع ماما دهاشملا نوكيس انعضو َق

 ءاظعلا حورب ضبنت عومش نم
 ةجهوتملا مهرثام لالخ نم نييئاسنالا
 . عمشلا ءوض يف

 4 1/ _اوما/ لوألا نوناك +" ١54
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 سدقلا يف ةراهعلا نانف نك يه رفم
 ةيملاعلا ةمظنملا تعد .ماع لك اهتداع ىلع ايرج

 3 لافتحاللا ىلا (وكسنويلا» مولعلاو ةفاقثلاو ةيبرتلل

 : نيثالثلا يف ٠ . ينيطسلفلا بعشلا عم نماضتلل يماعا

 تاوعدلا ثهجوو. «مرصنملا ىاث نيرشت ربعفو ردهش
 باتكلا نم ريبك ددع ىلا اهيدل ةيبرعلا ةعومجملا مساب
 ةيسايسلا تايصخشلا نع الضف نينانفلاو نييفاحصضلاو

 هذه (وكسنويلا» هتماقا ىنف ضرعم حاتتفا لفح روضحل

 .اهتاعاق ربكا نم ةدحاو يف ةبسانملا

 ةنيدمل ةيسدنها ةرامعلا» نوئفل هصيصخن مت ضرعملا

 اهتقزا يف نيروصملا تاسدع تلوجن دقو .؛سدقلا

 هذه ةراضح رو ع ب سل نوكنل :ةوخسلا

 تارح مغر اذا ةركاذلا 5 ةيقاد و سلق

 يمذن امك اهيمدتو اهتراحح زخوت يتلا ةنياهصلا دونحلا

 ينل ندملا نم ةدح-او اهنا .ناعجشلا اهئانبا رودص

 ل الاثس ىطعت ابك يراضحلا اهقمع ةيرشبلل يظعت

 . ءاقبلاو دومصلا يف ىهاضي

 هلمحم ام لكب سدقلا ءاوجبا ىلا ضرعملا اذه انلقني
 ىيسدنهلا يرامعملا نفلا ف خيراتلا قبع نم ءاوجالا هذه

 . ةرصاعملا ةرامعلا مع دع ُْق ىدتحي الاثم ريدعب يذلا

 لبق ةيبرعلا نيعلا اهفرعت ىرخا ءاوجا ىلا ةفاضالاب
 00 "1 م ب سس 0 590

 وووج بوبزوجر رح ااوا رع كزا بسس سوس ل ويم ةيباجو لاييسالاو: هيمعصلا ءاوجا يع . ..اهاوب 1 ا سل ع الحل

 ووو اجا ا نومما سب ودبل ج0 كتل لات.
 ا ا فج دم ا 7

 مكي و بى كينيا ا :
 7 2 سل# :

 دب جا جو

 يطب 1 »2 20 11

 1 لالا 1 اسم 1# 4
 00 كح مرار عع داا» ع 2

 ا لل نإ تل ضمن بيلا:

 ا لاجل وحجر جب م دي70714ج9ب7 جب :

 . نيدتعملا ةازغلا

 77 بج ٠ مرر«

 "توجو 9 جيت

 هميدقلا ةئندملا قاومت
2 2 - 



 اا 1163 - 240 - 01

 00 لل يييصلا


