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 - جئلازمئلاشإ_.
 ميجا مخ رهللؤ سيب

 له ةمدقلا -

 دقو « مركلاو ةلاسبلا نم هينيع يف ةلزنم قرأ الو « ناسفالا سنق يف عقوأ س 8
 راص ىتح -س قرشلا بوعش عبيجج يف مركللا لت م كرتلا يف لوأالا قلحلا لمتكا

 محو هراكت لاو دئاد كلا ىلع مهريص ةدشو « مهلاسو نامع لآ ةعاجشب لثاا برضي.

 ٍضرالا حتفا نا ًاشيج ين وامعا ه: لئاقلا وهو خيراتلا ناب يف راعس» مهيف نويلوبت

 عج يف فيسلا لاءر ,مظعا ن نم ةرداص يهو « ةداهشلا هذه نم غلبا ةدابش ةيأو « 4ب

 .باجعلا بجملا ٌةنم ىأرق رسهمو ءاكع يف هالب و افاي يف ينامملا يدنجلا ريخام دعب دوصعلا

 هريدغو نامزلا ربع نم اهيلع ىمو « ناثدملا قراوطو « رهدلا فورص نم تقاذ ةما ةيأو

 ةنس رشع يتنثا وحن اهبلع تذعقنا ةسها ةيأ لب ءاهتابث تتيثو ةيكرتلا ةمأألا ىلع صمام

 ءناقلبلا برح ىلا برغلا سابارط برح نم ؛ برح يف لخدتل « برح نه جرخم يعو
 تييصاةما ةيا -سج راخلاو لخادلا ن .اهيف لمعت « رامدلاو با رخال واعمو . ىمظملا ب رحلاف
 ةيألب“ ةاكارح عييطتست ال « ىوقلا ةكوهم « مزملا ةرئاخ ضيضحلا ىلع ومنو اذه لثع
 سأل تأ مدس يهو ىدظعلا برملا نم ةدوهق» تجرخ بوثلاو قرع مان مما
 نم املع ردصي امل عاصنتو طورشلا نم اهيلع طرتشي امل نرعذت « ةليلذ ةرغاص
 اهمئاعدو . تماعقت اهلاصوا نا اومهوت يلا ةمالا كلت ةيكرتلا ةم ةمالا ىوس « ماكحالا

 تطمن . اهضرا هلجر تئطوو « اهنطو ىلع ودعلا ىدتعا املف ؛ تنهو اهاوقو ؛« تعض ءضق

 هنيرع نع مفدي ء دسالا ةطهس ةيناوا 1

 2ه2ة005
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 : اشاب لاك طصم ةريس 3

 ” «بئاصلاو تامللا اهتمهدو «بئاوناا اهاعتلااوت اذاو :لذت الو رهقت ال هذه لثم ةماذ

 أدصو «دوحقلا رابغ اهنع ةضفان « دوملا ةبالصو ةلاسبلا نم هيلع ترطف امب اهتزاتجا
 ءرلتلل نم بهذلا ةكيبس جرخم اكءاهراخفو اهدحي ةلح ةددحم اهنم تجرخو « روتفلا
 ةعال ةءاضو

69 

 ةلاثمأ اندبش دقلو « اهقورعيف ةَأْخ مدلا فحيالو , ةدحاو ةمقد.مقعلاب مالا باصتال
 ةريخالا تاونسلا يف امس الو « ةينامءلا دالبلا يف لوقلا اذه ةدع له ةريثك

 نوضهني « يلملا مدادعتسا فعضو « مهبتارعترغصو « مهماسنا تعضتا ةلاجر انيأر
 عقرأ ءبسانلا قرأ ىلا « ةأرجاو ءاكذلاو « مزعلاو مما نم « مرودص ينام ةوقب
 تعلط ركذ انيسحو « عيرالا ةرومهملا ءاحنا يف مسهمبسا قفخيو « مثرمأ زهتشيف « بتارلل
 يفام ىلع . دهاشلدعأو « لاثم ريك ا انماما مويلاو .اشإب رونأو ءاشاي لاججو ءاشإب
 ةيرحلا وحن ! الملا وحن ضوهنلاو مدقتلل عومجملاو درفلا يف دادعتسالا ةوق نمقرشلا
 ! لالقتسالاوحنإ

 «ريبكلا لطبلا روتسدلا بيبر الا ء لدعالا دهاشلاو : ربك الا لاثلا اذهامو
 نا ميمصلا ينطولاو « ميظملا دئاقلا اذه'تبثأ دقق . اشإب لاك قاعمم ريبشا يزاغلاو
 ىلع قحو . ةيموقلا ةايحلاب لمأألا ناونعو « ةمحلا عدوتسمو « ءاكذلا زنك لازبال قرشلا

 ىلع برضيام ريخو « عب ًأفاكيام لقأ اذه ناف « هرك ذب ديشيو « هلضفب هوني نأ يقرش لك
 رود يف « اهنادإب ةدمح نوكتس يتلا ةضهانلا ةيقرشلا ةبيبشال تاودقلاو لاثءالا ليبس
 ش ثيدجلا اهتم

 ةيقرشاا ةيموقلا ةمهلا هذه نم امهبيصنب اموقي نا باتكلا اذه امضاو ىأر اذهل
 ظفحيس نذلا نبدودعللا هلاحر نملجرو هلاطبا نم لطب ةمهمراكذت قرشا ءانبا ىلا افزبو

 نوكيو « ًايح لظيسو « يح قرشلا نا ملاعلا لعيل ؛ ممرخافم ىلع صرحيو « مهركذ خراتلا
 نيقيلاو دجلا لعو « قحلا رون علطم يضاسلا يف ناك اك لبقتسلا يف
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 0 اشاب لاك ىنطصم ةريس

 لوالا لصفلا

 ٍ يكز اشاب لامك ىنطصم يزاغلا
 هه هتأشنو هداوم لح

 زاكو (ةيدالي+ 188٠ )ةيرحها1 794 ةنسكين الس يفاشإب لاكواهع» يزاغاا ةلود دلو

 هريدت تناك, ًاباتكموبا لشد : نانوزاا يف«( ديرال» ةنيدم نه هترمالصاو « ًارجات هدلاو
 اهيفلك اف« ةيئادتبا ةسردمىلا لقتنا مث .. هيف نوميةياوناكيذلا يلايف ؛ تائراقلا ىدحا
 ةيئادتبالا هسورد

 هاخاو هتدلاوو وه هلقتو « ًاعرازم ناكو : هلاخ هلفكسف « ليلقب كلذ دعب « هدلاو يفوتو

 هسفن نع ثدح دقو « هيديب اهيف لغتشي ناكو ؛ ةيعارزلا لامعالا لع فكمف « هتيرق ىلا

 * مامنالاو ةمئاسلا مفديو نإبرغاا ةنع دوذي : هلال « لوف » رفخي ناكام ًاريثك هنا لاقق
 تيب ىلا هتلسراف « ةأشنلا هذه اهلحن أشني نا اهلع قش هتدلاو ةمصعلا ةبحاص نكنلو

 ةيدادعالا اهتسردم ىلا هتلخداو « هاوثم تخدحاف « كينالس يف اهتقيقش

 ًاحربم ًابرض ذاتسالا هب رضف « سردلا ءانثا يف هئاققر دحا عم موب عزانت هنا قفتاو
 رام ينج نم امور ةسفن ىأر اساو : ةسردلا نه هتجرخاو كإذ نء هتدج تءاتساف
 ةيركسعلا ةسردملا يف لوخدلا باطو 0 يزيرغلا_هروعشو يراعفلا هلع معقدلا ةيهشاأ علا

 ىلع بلغتلا نم ؟ريخا نكمت ةنكلو هداعب نم ًافوخو هيلع ًاقافشا كلذ يف هندلاو هتطراعذ
 « ةيركسملا ةيدشرلا ةسردلا لخدف « يركسءلا كلساا يف طارختالاب هل ت>مسو اهركسذ

 لان اأو )١( « لاكىفاقسم » ىعدي راصف « لاكب » بقل اهيفو ٠ لوبقلا ناحتما زاحام دمي

 هاور ثيدح يف لوقي يزاملا ةلودف « ةفاضالا هذه ببس يف نوباسألا فاتخا )١(

 : موي تاذ هلل « يدنفا ىناعصم هعساو « ةيدشرلا ةسردلا ةذتاسا دحا نا ءهسفن نع
 ةلفنل كمسا ىلا فضا ةادانال نيح سابتلا عقي الئاف « ىناعصم اناو « ىناعهم تنأ يخ:اي

 نم هرهظا اب كلذ نورخا للميو « لاك ىفاعسم » ىعدا نيالا كلذ ن٠ ترصف «لاك »

 نوكي نإب الؤافت همسأ ىلا «لاك» ةفاضا ىلع هتذئاسا لج امةيئاملا ةمملاو غوبنلاو ءاكذلا
 كب لاك قمان يكرتلا بدالا ةفياتكا

00091 



 اشاب لاك ىنطصم ةريس .

 ىلا اهرداغ مث ء ةيركسملا ةيدادعالا اهتسردم كلس يف مظتتاف « رتسانم ىلا رفاس اهتداهش
 ةبترب اهْنم جرخن( ةيحيسء ١)ةيرجهذ 19 ةنسيفو ؛ةيب رحلا ةسردلاب قحتلاو ةناتسالا

 « ةيلاعلا ةبسورد مناف ء برحلا ناكرا ةسردم لخد « ةيلاتلا ةنسلا يفو « نال مزالم »

 بوح نأكرا يئابزوب ةبتر راح ( م ٠4 )ه 175 ةنسيف اهرداغو

 ةسايسلا ناديم يف
 يذلا ةيدادبتسالا رودلا كلذ تائيس بثكن 0 تلا مدقاملإ

 « برحلا ناكرا ةسردم يف هئاقفز عم سسا ؛ مال "آلا دشا رم ةينامملا ةمالا تساق
 «ء ميهيدياب اهنوبتكي !وناك ةديرج اوأشناو « ةلاظلا ةيديجلا ةموكسملا دض لمعلل ةيدج
 موحرملا ىلا ذخاو « ةسردلا نم هجورخ دعب هيلع ضبقو « مثرمأ سيسا وللا فشتكاذ
 تاياذل « ةفلتخم نراجل ءاثناو : ةديرج رادصا ةمهنب ٌةعم قيقحتلل ديجلادبع ناطلسلا
 ةمدخلل قشءد ىلا لسراو هحا رس قاطا مث « رهشا ةعضب نجسلاب هياع 6 ءةصوضخم

 1 نشيملا يف
 ' شيبجلا يق

 لها ران ءانثالا كلت يفو ؛ نا سرفلا حال يف ا او « قشءد ىلا يزاغلا لصو

 نمم ةتلود ناكو ءمهيدأت و مهعاضخال ةبركسع ةلج ةموكحلا تاسراف « زوردلا لبج

 داع مث , اهداجتاو اهراوغاو « نراروح عوبد ف رهشا ةمبرا وحن للف « اهقفار

 ًاعورف اهيف سساف « شيجلا نير ةجحب سدقلاو اذايو توريب ىلا رفاس اهنمو قثمد ىلا

 روتسدلاو ةيرحلاب ةبااطملل قشمد يف هلا قذر ضعب عم اهأشنا يلا ع ةيرحلا ةينجل
 ةبرخلا ةيعجيعاسع ةينودقم ىلا لقن ةيروس يف ةنس فصنو نيتنس وحن ىضق ام دعبو

 داحمنالا » ةيعج ممأب كلذ دعب اهمسا لدبا يقلاو « عوبرلا كلت يف طاشنب لمعت تناك يي جلا

 روتسدلاب يدون نا ىلا هيف لظو . كينالس شيحل برحلا ناكرا ةئيه يف مدختساف « قرتلاو

 اير يف

 ىلا مضنا « ديجلا دبع ناطلسلا ملخب تهنثا يتلا 19١5 ةنس سرام ١" ةروث تبش الو

 « هن ردا نم تمدقتيتلا ةوقلا برح ناكرال ًاسيئر نيعو « ةناتسالا ىك فحز يذلا شيلا

 ىلا هتبتر تعفرام دعبو « سيليملا » ةينطولا ةوقلا ماقنيل برغلا سابارط ىلا ل سرا م

 اهئاق رذئدعب نيعوم , ديدجلا شيجلا برح ناكرا ةئيه يف كينالس ىلا لسرا يساغا لوق

 بوبا ناكرا ةئيه يف لخداو 191١ ةنس هناتسالا ىلا يعد مث , ةاشلا مه لا يالآلل
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 يتلا ةلجلا يف ذئموب ةيبرحلا ريزو اشاب تكوش دوت موحرلا قفارو يناثلا شيجال ةماعلا
 رفاسس 191١1 ةنس برغلا سلبارط نويلاطدالا مجعاه املو : نيدنابلالا ةروث دام ال اهداق

 اهميظنت نسحاف هنرديفتاوقلا ةدايق لتسأو و اباصوؤ يرصلا راعقلا قيرطب يزاغنب ىلا ًاركتتم

 ةناتسالا ىلا داع ةيناقلبلا برلا تبشن اميحو . اهتياهنيتح برملا كليف رتاقو  اهبيردتو
 يف كرتشاو ءااشاب يرخف قيرفلا مدؤقي ناكيذلا « ربالوب » قايف برح ناكرال اينو

 ابفوص يف ةينامءلا ةرافسلل ارك أقحام نيع 1911 ةنس يفو . هنردا تدرتسا يتلا ةلجلا

 1914 ةنس يف ىمظعلا برحلا تناعا نا ىلإ بصنلا اذه يف لظو را 1

 ىبظعلا برأ يف
 ةبئتر زاح دق ناكو « ةيبرحلا ةرازو نم يزاغاا ةلود بلط ىمظعلا برملا تناعأ امل

 ةطبا رم تناك يتلا 15لا ةقرفلل ادئاق نيعو هبلط ىلا بيجأف شيجلاىلا 'هتداعا :.ماقماق
 ذب اميح :ليتدردلا ءىطاوش ىلا هتقرفب لقتنا نا ثبل امو « قتسدور » غاط روفكت ف

 ءاضقلاو ةناتسالا لالتحاو ةامح ةحابتساو هزايتجال مهاب طاسأب قب نضال نوجابم ءافلكا

 7 نامع لآ ةكسلمم ىلع

 مظع مخض لواعساب ليندردلا نويوسترفلاو زياكتالا رك !ب سرام 18 موي يفو

 تاكساو «هعالقريمدتنوغتبي مثو «الوه ميحطا ران اهنود ًاران مهمقادم ها وفأ نم هوراطمأو
 ينوربيرا لالت-ال ربلاىلا ممدونح لازلنا يف اوعرش كلذ دعبو « هنوعح كدو « ديفادر

 نرم مهاتاقوبيرق ناكم يف اههيردتب موقي ناك يت جا هتقرفب ىزا اذلا مهتغابف ء هطرافالا

 ٠ مدصو -ايلعلا ةدايقلا نم أ رم قلتي نأ ريغ نمو هسرو

 تهنذا يتلاو هسفن ءاقلت نم اهب ماق يتلا : ةتغابلا هذه الول هنا برحلا لاحر لوقيو

 ةناتنسالا لع. فحزلا ةلصاومو ناكسا 1 كلذ يف مممادقأ تيبثت ءافلطلا عاطتسال ؛ هراصتناب

 لتاقف (:ليندردلا ) هطرذانا ةّياعتم ةدايق يلوتب ضالا هيلاردس لالا ينو . اهلالتحاو

 كراسلا كلت تونا الو : زياكنالا ىلع ةءيافع تاراصتنا رعتناو ء لاطبالا لاتق اهمب

 ةبتر تعفر ء ًاروصنم اهنم ينامعلا شيجلا جرخو  ليندردلا نع مهمالجو ءافاحلا لشعب
 سداسلا ينامماا قايفلا ةدايق لتساو « اشاب » لاك ىناع.٠ راصف ءاول ريءا ىلا يزاغلا ةلود

 شيلا ىلا مضناو « سورا ةلتاسقل ركب وايد تاهج ىلا هب راسو هتردا يف ناك يذلا رم
 هع
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 دادرتساب تونثا يتاا كراعلا يف كرتشاو )١( اشاب تزع ريثلا هدوقي ناكيذلا يناثلا

 دالبلا يف لاغيالا نع سورلا دصو « يقرمثاا لوضانالا يف شوءو سيافت
 شيلا دئاق اشاب لامي ممتجا املف ءزاجحلا ةل دوقا قشمد مدق1915 ةنس ءاتش يفو

 ةداسيقب ةظيترم اها : ةباحأف ةيزاجملا ةلجلا هيلا عجرت يذلا عجرلا : نع ةلأسس عيارلا

 تحن لمعلا عييطتسي ال هنا » يزاغلا ةلود ُهل لاقق( هسفن اشإب لايحب يأ) عبارلا نشيجلا
 « ءاشتام لمفاو ديرتام هل للقف اشاب رونا لصي هدعب وأ ًادغو كلذ كال »هل لاقف «هترما

 مهثلا# ناكو عامجالا اذه ريضح قيثو ردصم نع ةلوقنم ةياورلا هذهو

 ' ىفطصم هفلباف ذثموب يناممءلا شيجلل ماعلا دئاقلا ليكو اشاب رونا لصو نيموب دسبو
 شيملا لقنو رايدلا كلت نع ءالجلابوجوب راشاو زاجحلاىلا رغلا عيطتسيال هنا اشاب لاك
 , ىلعالا دئاقلا لمعي لف عسساولا ديعبلا زاجحلا نم ىجرت ةدئافال ذأ ةيروس ىلا اهيف طبارلا
 شيجلل ًادئاق هنيع ةناتسالا ىلا اداعالو « نيطساف ىلا هتلحر يف ٌةعم هيحصتساو « هأرب
 اذا الا ًاضيأ باهذلا ضفرف « سورلا لاتق يف رصحنت هتمهم تناكو ركب رايد هرقمو يلاثلا

 ةينامثملا ةلودلا دهع يلو يدنفا ديجلا دبع ريمالا ومس بدو .اهحرتقا طورش ىلا بيجأ

 !يراغلب واسْملا واينالا يف 1918 ةنس عيبر يف هومس ةسائرب رفاس يذلا دفولل روب ةفيظوب
 ةتطلشلا شرع نيدلا ديحو دمحم يللاحلا ناطاسلا ةلالج ءاقترا ريخ ًايمسر اهتاموكح غالبال
 ثيح اسنرف يف برحلا ةحاسو ةيناملالا ةماعلا ةدايقلا رازف ةصرفلا هذه زهتاو ةيناميعلا
 اهنموهبإلا ضرصةجلاءل ةيناث اسملا راز مث فرودندولو جروبندنه نيميظعلا نيدئاقلاب عمتجا

 / ايسور يف ةيفشلبلا ةروثلا ران عالدناو زيلكت الا ديب دادنب طوقس رئارطو ةناتسالا ىلا دام

 نم ضرغلا, ناكو«ةقعاصلا شويج » هتمسإ ديدح شيج فيلأت اياعلا ةينامءلا ,ةدايقلا تررق

 يف هدشح ًاطرتشم ةمهلا لبق ةف « هميظنت ىما يف يزافلا ىلا دهعو دادنب ةادرتسا هقيلأت

 نأ ريغ ةجاحلادنع امم قارعلاو ةيروس شي+ل ةيطايتحا ةوق ."روكيل ء باح ةنيدم راوج

 تلقنو « يقاملالا نيامنكلف لارنجلا ىلا رومالاديلاقم تملسو اهمأر نع تعجر ايلعلا ةدايقلا
 سردناس نوف نابل لاشرملاب ةدم دعب نياهنكلف دئاقلا لدبتساو ةيروس ىلا روك ذلا شيجلا
 1 . ىمظعلا برحلا ءاهننا ىلا لظ يذلا اشاب

 قيرف » ةيئر ىلا مفر دق ناكو اشاب لاك ىناطصم يزاغلا لصو 1914 ةنس ؤيلوي يفو

 , سدقلاو سلبان نيب طبارب ناك يذلا عباسلا شيملا.. ةدايقل ( نيافسلف ) سلبان ىلا .« نان

 يلا ةناتسالا ةموكح ةيجراخ ريزو (1)
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 *( ةفرش نم يلاهالا يبحي >« ةمالع هت<و اشاب لاك ىفطصم يزافلا ايكرت لطب ع
 * هرقنا يف ( ربكألا ينطولا سلجلا ) ةموكسحلا راد ٠)

 خا : . .# : مه

 *  يناملا فرش لوق هرق ناغتفي اشاب تمصعو اشاب لاك فطصم يزاغلا ةر وص ع

 0 مالسالاو قرششلا لطب ةروص تحت ( 1) مقر بتكدقو )ع
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 هياوامقا هدد
 متون عم طر 00081ع انالاا/عوك117/ 0ع ضال مه الاه.



 1 اشاب لاك ىنطصم ةريس

 رفاس يذلا (1) اشاب يزوف ىفطصم قيرفلل ًافلخ (  ندرالا ) ةميرشاا رهن س سلبانو
 نكلو٠ هقيسنتو هحالصاو هشيج ميظنتل ىعسف هارتعا ضرمل ةناتسالا ىلا ةزاحالاب قئمو

 هاناعام هاوق كهماو «لاتقلا لوط نم شرجلا مضعضتو « نراوالا تاذ دقو كلذهل ىلا

 اهف ةينامثملا ايلعلا ةدايققلا ينظوم نم ناكو اندحا رك ذيو . ةرادالا ءوسو شيع لم كرم
 نوفنامل لاشرالا ىلا ةيقرب سابان ىلا هلوصو رئا ىلع لسرا هنا يزاغلا رابخا ره ركذي

 تشتف دقل » اهفلوةي  ةرصاقاايف هرقمو-( ةقعاصلا شور ماعلا دئاق'ا 0

 دونجلا ةدايقل نوحلصيال هطابض نم ربك الا بناجلا نا تدجوف ًاقيقد ًاشيتفت شيملا
 ةراذولا و مهلسرا وا ء ةرصانلا ىلا مكبلا مهاسرا و متراشا نهر ءالؤه لمجا لبق
 ةرهزب تبهذ تاونس سخخ برح نا » هتصالخ امةدايقلا ةتباحذ « ةناتسالا يف ةيبرخلا

 « دوجولا لضفي ام رايتخا نكمل هلاو مهمريخو يكرقلا شيلا طابض

 ( ورم ةنس ريمتبس ٠" ) اهاك نيلعساف ةحاس يف يف ماعلا مهموجه زياكنالا أدب الو

 كطوطخ ىلع ةظفاحملا عاطتساو « ةلصاوتم مايأ ةنالمث ةدم لاطبالا لاتق يزاغلا مولتاق

 * نيبئاخ مدرب اهنم لكيف ناك« م ةنالثث يف امل زياكنالا قارتسخا مغر « اهيفتابثلاو

 يذلا نماثلا يكرتلا شيملا راسكت ١بقع كلذو اهنء ءالجلاو . سلبان ءالخال رضا ًاريخاو
 عشيج ءم اهرذاغف « افيحو ةرصاتلاو مركل وط طوقةسو عياسلا شب

 ءايلعاا هيكرتلا ةدايقلا ترقتسا ثيح « بلل ء قشمد دسصقو هب قادحالا نم ًاقوخ
 اهلسوو ةيروس يبونج نم ةعجارلا ةيكرتلا شويجلا عامجال 57 ةنيدملا كلتتذخترو

 « ةقعاصلا شويج » ةدايق نم ءاشأب نايل لاشرالا لاقتسا ء راسكتالا اذه رثأ ىلعو

 بهاتيذخأف . هل ًافاشيزاغلا نييعتب باح ىلا ةناتسالا نم ىمأألا ءاخ ينال ىلا رفاسو
 ,لوضانالاو هنطا ىلا ىغرلاو ىحرجلا لسريو دئرلا شيما ميظتت ىلع لمعيو : لاتقال

 اهيلامثفف اهأشنا طوطخ ىلا اهيبونج يف راد ليلقلاتق دعب باح نعىل+ ةنم 5 يفو
 1914 ةنس ريفو ١١ يفو . مهباغف نومريللا ةكرعم يف زيلكنالا لتاقو اهنمةيرقةفاسم لعو
 تحرص ةزاحاب ةءاتسالا دصق اهنمو « هنطا ىلا ةطابض عم رفاسف « ةندهلا طو رش تيضم

 اهم ةيبرحلا ةرازو هل

 ١ ةنميم فاؤي ناك

 نآآلا هرقثا ةموكح يف برحلا ناكرا ةئيهسيئر (1)
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 اشاب لاك طصم ةريس الضال

 بركلا لعب
 مهضقب ءافلحلا ءاحو « قارتلا سوفنلا تخاب دقو ةناتسالا ىلايزاغلا ةلود لصو

 مهسوفن نم ةزملا عضوم اوسمو « اهموق ةمارك ىلع اودقءاو اهاح اوحابتساف مهضيضقو

 « اجرت اهققيض نم ةتمأل ءيبيلا ركفلا دائز برعضيو يأرلا حادق ليحي ةتلود ذخأف

 يتلا ةوملا نم ةكللملا ذقني عفان لمعب مايقلل ةملكلاو يأ ]را يوذو نيركفلا ضوافي

 املمسب مايقلا عاطتسيال هنا ىأر ةليوط تاضوافمدعبو . متع ءانذ نم اهصلخيو اهملا توه

 نكعي ثيح لوضانالا وه لمسلل ناكم لضفا ناو اهياع دمتمي ةيركسع ةوق ريمدت لبق

 بعشلاب ةرشابم لاصتالا

 تضرعو ةرازولا ةتعد رفسلا بابسا هل لهست يتلا لئاسولا نع ثحبي وه امفو

 نم ىوه تقفاو اهنال حايتراب ةوعدلا لبقف لوضانالا يف شدجلل ماع شتفم بصنم هيلع

 1915 ةنسس وبام 19 موي نوسمس ةياور يفو « نوزبارط » ًادصاق ةناتسالا حرو هس

 ريمزا ىلا نوينانويلا هيف لزن يذلا مويلا وهو

 لوضانالا يف
 يىممالا ضرفلا قيقحتل دهنيو دجي ذخأإ ىتح لوضانالا ضرأ الطي هتلود داك امو

 ديو« نيين امعلا طابضلا نم ةبخت هلوح ًاعماج مورضرأ دصقف هينيع بصت ةعضو يذلا

 « نطولا ذاقنا » يهو ةديدجلا ةمهلا قيقحتل هدادعاو هبيردتو شيجلا ميظنتل لمعي

 مهضمب لاقف «لوشانالا يف ًادشتحم ناك يذلا شيملا دع ريدقت يف ةاورلا فلتخا دقو
 امم لقأ نا ىلا نورخآ بهذو كلذ نم رثك | هنا مهضعب لاقو افلا نيثالثلا غلبي نا
 يف غلب يذلا يناّملا شيجلا نم ةيقابلا ةيقبلا نا وه هيف فالخ ال امم نكلو ءركذ

 شيج هءاخل لوضانالا ىلا اهلك تعجر « لتاقم نويلء فصنو نويلم وحن ىمظعاا برحلا
 لو مهنم ناكف هسفن لوضانالا يف ناكام ادع ء ساقوقلا ٍشيجو قارملا شيجو ةيروس

 ًابجعم راح اهمامأ فقوف هاكملاعلا تفهدأ تازجع ىلا يذلا رضاحلا ينطولا شيلا

 فواذملا اهترواسو قلقلا اهيلع ذوحتسا لاونأا اذه ىلع ةءراج روءالا ةرازولا ت تأر الو

 ىلا همامشناو شيجلا نم هتلاقتسا نلعاو « ىبا ةناتسالا ىلا يزال تءدتسا ء بقاوعلا نم

 تردصأف ةينطولا ةكرملاأ ًادبم وهو لوالا مورضرا رمت دهش ةفصلا هذهمو ؛ نيينطولا

 ةناتسالا ىلا هلاسراو هيلع ضيقلاب 1515 ةنس يف سطسغأ ف اهرماوأ
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 1١ اشاب لاك نطصم ةريس

 كلذ بقع قلاذ هل اسيئر ريبكلا ينطولا ساجلا هيشتنا 198٠ ةنس ليربا #7 موب ينو
 كلذ ينطولا شيملا راصتناو ايراقس ةكرعم را ىلعو ناكساا اذه ريغ يف اهارت ءارغ ةبطخ

 ةئلاثلا ةعاسلا يف تدقع يتلا هتساجيف ينطولا ساجملا ررق نيينان ويلا ىلع ميظعلا راصتتالا

 هاتهو يزاغلا بلو ةيريشاا ةيئر هحنمو هركش 1971 ةنس ريمتبس 9 ةعجلا موي روظ دمي

 بوصو بدح لكن م ءىتاهنلا هتءاحو ةيب رغلا ةحاسلا دئاق اشاب تمصع ناساب شي+لا

 ةدايقلا بصنمدانسا ررقت يضالاويل وي ٠١ مويريبكسا ينطولا سلجلا اهدةعيتلا ةساجلا يفو
 رثالا ىلع باخف رهشأ ةمالث لكد دج 0 دب اياك ب رحلا ةدم هتلود ىلا ايلعلا

 كلذب رداصلا رارقلا ةروص كيااو باتكلا اذه نمابلحم يف اهأرت ةيفاض ةباخ

 ةقرصتلا ةديحولا اياعلا ةوالا وه يذلا ريبكلا ينطولا ساجلا نا س ىلوالا ةدال:
 يساسالا نوثاقلا مهوخي ءاضعأ ن فلؤااو اهريصمو ةكداملاو ةمالا نوُرث يف لعفلا»

 لثمتت يذلاو اهتنايصو اهلففحي عت 2 ةيعيرشتاا نوقملا ةيسساسالا تاليكشتلا نوناقو
 اشايلاك قاعمم يزاغلا ريشلا 5 ر ىلا دهع دق - يونملا هدخش يف ايلعا| ةدايقلا

 ًاتقوم ةيلعفلا ةدايقلا ةفيظو يف
 تعد اذا ايلملا ةدايقلا ةفيظو نم يلاملا هسيئر ديرحن قح سلجملال - ةيناثلا ةدالا

 كلذ ىلا ةجاحلا
 مويل ققاوملا ١4٠ ةنس ناضمرال موب رداصلا نوناقلا م .اكحا تيغلا س ةثلاثلا ةدالا

 رهشا ةئالث ايلعلا ةدايقلا ةدم ديدج نأشب 1975 ةنس وبام 6

 هرشن خيران نم نوثاقلا اذه كح ذفني -- ةعبارلا ةداملا

 نوثاقلا اذه ماكحا ذفني ريبكلا ىنطولا ساجلا س ةسماحلا ةداملا

 ١971 ةنس وياوب ١7و 14٠ ةنس ةدعقلا يذ 7*

 زاجيإب اهاناعسب مالسالاو قرشلا لطب اشاب لاك ىناعصم يزاغلا ريشأا ةلود ةجرت هذه
 , كرم هتوحامج ًالضف نآلا ىت- هريس اوبتك نبذلا باتكلا اهيلع جسني مل ةقيرط ىلع
 ةيروس يف يزانلا ةلودب هعامجا ءانثا يف ًايصخش اندحا اهياع علا .اطا يتلا ةصاخلا تامولعللا

 | ةركذتو ةظع كلذيف نوكي نا نيلمآ ىمافملا برملا ةدم 27 شيملا يف هدوجو نإباو
 لوؤسم مظعا هللاو مئاظملا ىلا نوحماعي نيدلق
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 اشاب لاك فطصم ةريس ا

 هيأ

 يزاغلا ةلود فصو

 هيف بناحالا لاوقاو هؤاراو هقالخا

 3915 ةنس ءاتش يف قشمد ءاج موي ةرص لوأل اشاب لاك ناعم يزانلا اندحا ىأد

 هتامالعوةلا بلا تايه نبج ىلع ىأر و قرشلا قدنف يف اهيع ًافيضةي ركسمعلاةموكملا: هتلزتا ثيحح

 نم ءاج اميح 1914 ةنس فيص يفةرصانلا يف هلباقو داع مث مزحلاو مادقالاو ةعاجشلا

 سوال ةدايقلا هب تلفتحاف اهبف عباسلا شيملا ةدايق ىلوتيل سلبان ادصاق ةناتتسالا
 ةطاحا هب نواعيحي طابضلا ناكو ماعلا رقلا راد يف ءاشع ةيدام هل تبداو ( مربدلي) ةقعاصلا

 هغوبتو هتيرقبع نيريكم 'باحيإب هيلا نوراظنيو هشيداحا نوعمسيو رمقلاب ةلاحلا
 ءالجلادعب ةثلاثةرمهتي ور نماندحأ نكمتدقو .دحوالا ةيكرتلا ةمالا لطب ةنابنيف رتءمو هقوغتو
 ودصيوهو بلح يف « نوراباا» قدنف يف ةماعلا ةدايقلا هدلقت دعبو ةيروسو نياعساف نع
 هلزازي ملو هيف رؤي م راسكتالا كاذ نآك ططخلا عضيو شويملا ءىبسيو سماوالا

 .سردناس نوف نامل ريشاا ناملالا ةيهاد نا نيح يف لبقتسللب ة ةقثلاؤ زوفلاب ةخسارلا هتديقغ

 دقاف سأرلا قرام .( نروزابلا رقدنف ) قدنفلا وهب يف ابي ًابهاذ هراهم يفقي ناك اش

 ًامداق لباقي الو افرح قطني الو أر يدبي ال ساوخلا

 وهو.يزاغاا ةلودن ةميظع ةقث مايالا كلت يف اندحأ مهفرع نيذلا كارتالا طابضلل ناكو
 دحأو ةيكرتلا <« يرليا » ةديرج ريرحت سيئر كب يرو يحبص موب هل هلاقام ركاذي

 قطصم نا » ريهشلا ب رغلا بتاكلا كب يرون لالج قيقشو ذئموب ايلعلا ةدايقلا طابض

 .« هيدب ىلع ًاريب“ ًاريخ نولمأي كرتلا ناو ةحورو يرتلا شيجلا سأر وه اشاب لاك

 يقاصوأ
 نينيملا قرزأ « نيفتكلا ضيرع « مسجلا ءىلتمم « لواعلا ىلا ليم « ةماقلا عروبرم

 هب ةذرإب هتنحس «٠ سمشلا ةرارح اهتحول ةرمحب هجولا برشم ةملطلا بيهم « رظنلا داح
 هعالم هتبسك ا دقو « ةينابلا ةمورا ىلا هباستنا نع مث هبجو عيطاقتو يبهذ هرعشو
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 اذ اشاب لاك ىنطصم ةريس

 ةمصملا ةبحاص لازت الو ءنآلا ىتحجوزتيإل « هيلامهدايقتاو هل سانلا بح ةباذجلا
 ةرايزأ ةرقنا ىلا ًاريخا اهمرداغ 9 «ةناتسالا يف ميقت تناكو « ةايحلا ديق يف هندلاو ةديسلا

 اهنيع ةرغ

 ىقالخا
 برطضي الو « ثداوحلا بهر ال مادق» « يأرلا باص « ةعزملا تبان « ةدارالا يوق

 فوفص ىلا سردلا دعاقم ىر» هيو يزافلا رشاع هل قيدسص اندحال لو . لزا ونال

 كراملل يف هتراداو شيجلا ةئبعت نف يف هغوبذب هنارقا نا ,ءزاستع هلك ىاعصم نا : شيلا

 7 نيابي الو برطضي الف هزحاني وهو مودع هيلع باغت وأ ةلزأن هشيحب تلح اذ

 رفسيو لاتقلا يعتني ىتحهشيج دوقي: رخصلاك ًاتباث فقي لب « ةداع داوقلا رثكأال قذت
 ةمماح ةجيقن ن

 ةنيكسو ءودهب بطخي ,ثيدحلا نيل « رششعلاولح « لمعلا ريثك « مالكلا ليلق وهو

 رومالا مئاظملا قلخ ُةناف ةلججلابو ء قراخ ءاكذو « ةذفان ةريصبو ' داقو نهذ هلو « ةقالطو

 ةئارأ
 لايخلا ءارو ريسي ال ءبعشلا بهذع نيدي يطا رقد ةعزتلا رح  ركفلا لقتسم وه

 دبدش . هسفن نم مالحالل ةاليبس عدب الو. هجول اهجو ةسوسحللا قئا-ةلا لباقي ًاقاطم

 كرتلا فافتلاو هتوعد حاجن يف لوالا لماعلاوه صالخالا اذهو هتماوهنطول صال_خالا

 هلع تحت مريسو هلوح

 ىراح يف امم نييلاطيالا نالتاقي اناك امدب اشاب رونا نيبو هيب فالخ عقو دقو

 قشنا ةزيجو ةدمي ينامملا روتسدلا نالعا دمبو . ةلوهجم لازت ال بابسال هنردو ةيبيلا

 يتلا ةلمملا ادقتنم البق ماظملا اهنيطاسأ نم ناك هنا عم س يقرتلاو داحتالا ةيمج نع
 عئالمز مدقتو ةماعلا برحلا لبق هركذ لو ىزمي اذه ىلاو . ةكلملا ةرادا يف اهتجبهننا
 ويلا اذهل هرخداو هنطو ذاقنال هراتخا هللا تاكن. اهلاثماو تعلطو روناك هياع

 اجودزم هلم ناكتف « هومدهام نايثبو ء هودسفأ ام حالصا هيدي ىلع لمجو « بييععلا

 ًاقعاضم هيعسو

 مقر ةيداملا ياها شيجلا ىوق مظسم تدفنتسا يقلا ليندردلا كرامم ءاهتنا دعبوب

 مسج . يف رثالا نم برحلا هتثدحا ام هيف نابا 1415 ةنس يف ايلم'ا ةدايقلا ىلا رو
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 اشاب لاك فطصم ةريس 11

 اعخ ذاخاو لادقلا تااس لك يف موجها ةاهش نع لودعلا باطو ةنينامءلا ةمالآ

 اةتساؤ ةيغاص ًاثذا هءارا ةدايقلا رعت لذ شيلا ىوت نم اب انض عافدلا
 ديفنت ىلع رصا ركب رايد يف يتاثثا شيلا ةدايقل نيد الو رسشع سدا هلا ةدايق نم

 7 يف ماقاو ةسينان لاقتسذ فحزلا ىلع اهتم نم ايلعلا ةدايقلا ترصاو اهمسر يتلا ةطخلا

 سابان يف عباسا| شيملا ةدايقل لسرأ نا ىلا لمج الب ةدم ةناتسالا

 ةشاب رونا مالستساو برا نمز يف يناْملا شيلا نوؤشل نالالا ضرءت هءاس دقو

 نذلا كرتلا طابض مظعم نءاحايترا هداقتنا يتلف مالا اذه داقتنإب ًايلاع هنوص عقرف ممل

 | ةيدولا تقالعاا يخارت ىلا ىدا امم كلذ ناكوزامالا 4 هيلع ,قنف روعشاا اذه نورعشي اوناك

 ًادورش# ًاقابم برحلا ةياهم دنع غلب 1 نيشيأا طابض نيب

 - ةيصخشلا تابزحتااو ةسايسلاب لاغتشالا نم شيملا عنم بوجوب نياثاقلا نم وهو

 يف شيملا موجز نييداحتالا ىلع هتمقن باتش نم نبا روهشلاو ء ورم ىلع ديز ليضفتو

 ةدحو يو ةمهلا هرصانع ىدحا هدقفيو هطباورو ةتدحو قزع يذلا كرتماا اذه

 توتنا يتلا 1317 ةنس ةيناقابلا برها يف كلذ ىلي دقو ىلعالا لثلا وا ةكرتشاا ةياغلا

 نييفالتثا و نييداحتا ىلا مهطابض ماسقنا ببسب نيينامءلا لشي
 ءاذ برست نود ًاعينم ًاذس عضو لوضانالا يف ةريخألا 5 ةتموق يزاغلا ةلود مق انو

 نطولا ذاقناىوسال هل ةياغال « ًاينطو » اشيج ديرب هنا طابضلان ناعأو هشيجىلا بزحتلا

 ةيدلع قر .وأ بزحتلا ىلا ةعزن هيف فرع نم لكه فوفص نم جرخأ لب كلذب فتكي لو

 نم اهو شيجلا نع اشإب نيدلا ءالعو اشإب داهم ءاصقا ىلا ىمالإ هب غلب دقو تايصخشلا
 .قوف شيجلا ةحلصم نا » : ًالئاق ء اشاب رونا عم لاصتا ىلع امهنا قةحتام دعب داوقلا ةريخ
 « ءيث لك قوف نطولا ةمالس ناو ةحلصم لك"

 ماقتسا امل كلذ الولو ءادلا اذه ةبراحم يف ةدشلا نم هرهظأ يذلا ليلقلاركتن ال و
 نيبلا رصنلا نم هيلا لصوام ىلا لصو الو نمأ

 هتلود يف بناجالا لاوقأ
 :لاققهرقنا يف هراز دقو « ةيوسنرفلا نويبمارتلالا » ل2 بتاكم هفصو

 عم ونيفتكلا ضيرع ةماقلا ليوط وهو ماع نيعبرا ىوس نساا نم لالةتسالا لطبل سيلا
 هتباصاوهيقاسو هيدي ةفاو< كلذ يف ببسلا لملو ةيندبلا ةوقلا تامالع هيلع وديتال كلذ
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 1١ اشاب لاك ىنطصم ةريس

 هيف ام مها نكلو فيسلا بعل ديحي وهو هتاكرح يف ةعرساا ديدش هنا ىلع ىلكسلا ضرع
 هتهبج كرم رطقي داكي ءاكذلاو ةبالصلاو ةعزعلاو ةدشلا ىلع لدت يتلا ههجو ريراسأ
 لدت ةليجج هايحم تاكرحو مهسلاك ةداح !ءهتقرز لالخ نم امهما رظن ذفنت نان ريك هانيتعو
 نيبيصم نونوكي دقو رذلا ةنحسب هتنحس مهضمب هبش دقلو . هردص يف يلغت فطاوع ىلع
 هبسكتو هجول| كلذ ريغت ءاعدولا لافطالا تاماستباك ةقيقر تاماستبا نا ريغ هيبشتلا اذهيف
 فالتخاو تاكراا عونت نم هيف الل راظناا فقوتسي ةناف لكل عو . ةشمدم ةبوذع
 اهم راضتو رهاظملا

 دقو لاجرلا دوقيل دلو « ةماعزلا تافص هبف ةلمتكم مبعزو ةعساو ةربخ وذ دئاق وهو »
 اهريماب مويلا ايكرتو . مهمارتحاو سانلا ةعاط باحت يتلا ةيرسسلا ةبهل كالت ةعيبطلا هتبهو
 رظنلا قدص ىلاو مادسقالاو دلجلا ىلا عمج وهو.ةس ةب لجرلا اذه ىلا ةيذحتم
 وهو هؤاك ذالا هتأرج عراضي الو . ةحتاسلا ةصرفلا زمني فيك فرعيو رطاخلا ةعرس

 رغ ةو

 هتزيرفي كردي نا نه هبحاص نككي غيلبو داح ةنكللو ليصحتاو سردلا هذحشرل ءاكذ
 «اهلهجي يتلا رومالا

 شيلا هدايق لوبق نم نكمتاشإب لاك ىناعم نا فيك هاور ام يف بتاكللا اذه ىودو
 دئاق اشإب سردناس نوف نايل لارنملا امِب : لاقق ةجرح لاوحا يف ليندردلا يف لئاقلا
 هتداش يالاريما ةبتر ذئتقو ناكو اشاب لاك ريشتسي نا ىأر هرما يف اكبت رم يكرتلا شيجلا
 لطبلا يئاممالا دئاقلا غلبا . ريبك ىزغمتاذ اهنكلو اهتاذ دحي ةزيسجو ةنداحم نوفلتلاب
 «نكم كلذ» لطبلا باوج ناكف . اهتافالم ناكمالا يف له هلأسو . ةرطخ ةلاخلا نا يرتلا
 .يلا ةددبلا ةقطنلا_-رء عافدلا سما كرتو ةقرف د , باحاذ ؟ كلذ فيكو : هلأسف
 هدجا ال يتهج نم يننا » : يزاغلا لاقف ؟ ًاريثك اذه نوكي الأ : يناسلالا دئاقلا لاتف
 © تيدحلا مطقناانهو . . .. « ةدايقلا ىلونا نا زوحي دقو .ًاديثكأ

 يف اش سردناس نوف دمعف ًاقافتو ًاءوس دادزت ةلاخلاو ةسيلاتاا ةلسيالا تءاح مث
 « ةعرسب لمجف ةقرف دئاق تنيع دقل » الئاق يزاحلا ةلود بطاخو . نوفاتلا ىلا حايصلا
 ةلذب يدنرا ىتح قئاقد عسضب نم يلد ال امنا لاح لاتقلا ناديم ف نوكاس » : هباحاق
 « هطراق انا » ةكرعم لطب اشإب لاك فطصم ناك طقف نيمويب ةثداحلا هذه دعبو . « دئاق »
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 اشاب لاك طصم ةريس اك
 (1) ليندردلا نع امهشويج ءالجا ىلا اهدمب ارتاكناو افرف ترطضا يتلا

 رخاوأ يف رشنو سميتلا ىلا هب ثعب باتك يف ىزيلكت الا دنسنوت لارنجلا ةفصوو

 : ةجابيدلا دعب هلوقب 1977 ةنس سطسغا رهش

 حاللا يه كلت . فيفخ ريصق براشو يبهذ رعشو بولقلا ىلا ناذفنيناواقرزنانيع»

 ىغمرهش ذنم ةهجاوم هتلب أم دنع يسفن يف ترثأ عالم يهو لاك ىاعصم هجو يف ةزرابلا

 اهدنفنل اهتالع ىلع ةيب رعلا انفحص ملظمم اهتاقانت يتلا ةضرفتسلا ةباكملا هذه انلقن )١١(

 فحمصلا يتاكم تاقلتخم ةلج نم اهنوكو لوقنلاو لوقعفلل اهتفلاغ تبثتو اهضحدنو
 ةيور الو صيحمت الم قرشلا ,نرع ةنوبتكي ايف نوطبخيو نوطلخي نيذلا ةيبرغلا

 [دئاق ليندردلا كراعم لبقزاك اشاب لاكى اعصم نا لو . وبف اهقالتخا هجو اما
 لبق هتقرف ةدايقل هنييعت طارتشا ىنني اذهو هتريس يف تيأر اك ةرشع ةسداسلا ةقرفلل
 دئاقلا نأ فرعي هنيناوقو هتامااظن ربخو يكرتلا شيملا لخد نمنا  ًايناث . لمعلاب ءدبلا
 "لو ضارتعا نود نم هاقلتي ام ذي: ةقرفلا دئاق ىلعو طقف لمعلاب ىمالا ردصي ىلعالا

 مادام برملا نفل فلاخت دراولا رمالا نا دسقتعي ناك ولو باوج الو لاؤس
 نم ريك الا نكرلا لتخاو شيملا ماظن دسفل كلذ الولو. ٌةنع ةلوؤسم ٌةبحاص
 قنم ناك اشاب لاكقطصم نا س' ًالاث . ناءذالاو ةعاطلا وهو ةيلوالا هناكرا
 ةقطنل ًادئاق اشا نايل نييعت لبق ام ىلاو اهئاهتنا ىتح ليندردلا برح ءادتتبا
 كلذ نواه ال اهيئاقو اوسردو ىماقعلا برحلا ريس اوعتت نيذلاو « هطرقانا »

 قاعصم ضوافيو رماوالارادصا يف ددرتي نا ن نكمل اشاب ناماك ًاريبك داق نا ام ًاعبار

 ةدايقلا قوقح نم ةيقرتلا أ نالو طقف رماوالا ردصي لب ًاينانو ةلوأ اشاب لاك

 هل ةقالعالو ةيبرحلا ةحاسلا دّئاق وه يذلا اشاب نامل قح نم ال ناطلسلا ةلالجو اياعلا

 اشاب لاك قلمك ًاصاخن ًاريبك الجر نا ميلسلا للملا لسي الس اسماخ .بترلا ءاطعإبةتبلا
 وهو ةتيقرت اطرتشم هسيئو ءادن ةيبلت نع رخأتيو ًاقدحم ( بتاكسلا لوق ىلع ) را طخلا ىرب

 ةدايقلا نم ًارمأ قاتي نأ نود ن , مهزانو « هطرافانا » ىلا زياكتالا لوزن موب مدقت يذلا

 اذهف ةقرفدماف ةلذب يدئري امير ةلهملا هبلط امأو . هقتاع ىلع ةيلوؤسم لك 1 ًاذخا ايلعاا

 شيجلا يف دجوي ال ُهنا نع ًالضفيزاغلا لطبلا اهب فصتا ينلا ةيلاماا قالخالا ايف لاخي

 اهب صاخ نمابل يفامءلا
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 1 اشاب لاك نطصم ةريس

 لديو ةيكلملا ةسبالم ًايدنرم انتلباقم تقو ناكو لواعاا طسوتم لجر لاك ىفاعمم»

 يف ةدام سبلي يذلا عوناا نه ناكف هبروج امأ . ةمتصلا ةقدو ةزبلا ن مح ىلع ةءادته

 نككهناب قيلقلاةيز زم رصحنتو .فورعلا « يتاخا رتسالا قبلقلا» سار قوق عشودتوبامالا

 ةيسرافلاوأ ةيسورلا» ءارفلا شيبا رطلا نمبرقت هتئيهو ةي ركسملا ةلخا وأ يللا ءادرلا عم ءةسيلا

 برقي اح ةبحي بعشلا نا اكهرقويو لاك مظدي شيطان يق جءاقا لالخ ةتيأر 0

 نييلاكلا فوفص يفنالخدوجوب لوقلا يف ةوعدلا ر مهن باح دحي نا ثبعلا نمو ةدابعلا ةجرد نم

 ءرصاني لوضانالا يفو ةئالا يف نيعست نعزوملةبال هل نوميشتلاف اذ اهسفن ةناتسالا يف انأ»

 تحنيديدح - كو ءايمم ةعاط عاطت اهردصي يتاا ماو "لاو . هيبا ةركب ىلع بعشلا

 نوناقف دارا امأ . ةردقمو ءودهب ةينطولا ايكرت ةموكح هفارشا تحتريستوةفيطقلا نمزاف
 انضخ الثف .ياحلا ىرت كانهو ٌةمهي يويحع_وضوم يف ناك اذاالا ملكتي ال وهو»

 ةكر رعلااهذهيفو 0-18 ةنسيفاهرامتنويلبان ضاخ يتلا تل رتوا كر رممث حب ءاشملا تقويف ةرع
 ةتقيرط تناكو ودملا بلق نويلبات اهيف مجاه يتلا ةردانلا ةلش "الا نم المث» خعراتاا يوري
 هيحانج دحأ ىلع ةمصاقلا ةبرضلاب لاهني امد 0 نم ددع لقأب هودع لغشي نا ةداتعلا

 ةئبعتلا نف يفةشقانميف كا رتشالا ًاقاطم عقوتأ ءاشعلا يبهأت دنع تنك ام ا ةقيةملاو»

 ىغمنرق ذنم نويلبان اهعضو يتلا ةطخلا نا ىلع انقفتا دقو . ايلعلا هططخ وأ ةينويل وبانلا
 ةلمحمباجالا ديدش نوبجمي نم هلاك نا يل نيبت مث . اذه انموبىلا ةميكحلاةطخلا لازال

 سرد اشاب الاكنا ىلع نهربال الا كلذ لكر كذا ملو 5 ماع يف ايلاطيا يف نويلب ان
 برحلا ىلا ٌةسفن حملت يدنج لك" لثم كلذ يف هلثم ناكو ًاقيقد ًاسرد ينرحلا خيراتلا

 ةبيج ةيارد هلو هلمع ىلع ًابكم ًامئاد ءارقل كناو لللا فرعي ال لافتشالا ريثك وهو»
 يف ةشع ةيركسع تناك هتبيرت نأانظحال اذا بجعلا عضوم اذهو . املاوحاو ابروا ةسايسج
 نم ةدع يف كرتشا مث ةيسابارطلا ةلجلا يف هبيصن ذخا دقو . ةناتسالاب ةيبرحلا ةسردلا
 ةمدخلا هذه لجا نمو يلوبيلغ نع عافدلا يف تناك ٍةذفلا هتمدخ نكلو برمحلا نبدايح

 يف كلذ دمب كرتشا مث . شيج دئاق ةبتر ىلا هتيقرت نم سردناس نوف نامل لارنحلا نك

 .كرتلا ءادعال ةلجلا ةعاخ يف ةيددعلا ةبلغلا تحبصا ثيح نيطسلف يف بعشتلا لاتقلا طخ
 نكلو5148١ةنسيف ةندحلا دقعدمب لوضانالا يفينامءلا شيجلل امام ًاشتغم اشابلاكناكدقو
 ةناتسالل ءافلحلا لالتحا دمي راهنلا ةمئاريف سمشلا حوذو ةحضاو تراصو هتينطو تام
 مهفوي - ىلا نوينطولا عره ك ذ ذاو
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 اشاب لاك ىنطصم ةريس 1/1

 « كارثالل كلذ لك اش امو لالقت سالاو ةيرحال لمعي وهو مممص ينطو اشابلاك نا»

 فيرشلا حلصلا نكللو حلصلا يف بغرب وهو
 لرضانالا يف ةينطولا ةكر خلا ع .ءى

 اهخكرات ةصالخ

 مهلجرو مهايخم 1914 ةنس ريفوت يف سوردم ةنده دعب ةناتسالا ىلا ءافلحلا لزت

 ربك الامهضرغوقيناممااةلودلا يف رومالا ةمزا ىلع اوض,ةف مهتادايطو مهليطاسأب اهوءاجو

 كرتلا لاحر ىأر املف لوضانالا يف قيض قاطن نمذ اهرصحو نامء لآ ةلود ىلع ءاضقلا

 مدالبو مهتمصاع نع ع رطخللا ءردل نومسي اوذخاف هرداوب مهتيزاو مالا مملاه كلذ

 19٠ ةنس رباني رهش يف ةناتسالا يف ينامملا ناثودبلا سام عمتجاو مهئايك نودو
 + م. يف « ناثوعبما ساحم » نلعاه انه اهرك ذل لحم ال تاشقانم دعبو . ةلالا يف رظنلل

 يذلا حاصلل اساسا كرلا اهعضو يتلا دعاوقلا ع وجم وهو « يكرقلا ينطولا قاثيلا » ةنم
 . ةبيرعت اذهو )١( يبايسلا مهجيانرب ةصالخ وأ هنولبقي

 ىكرتلا قاثيملأ
 اهريصمررقي نا ىلع ةيبرع ةيرثكاب ةلوهألا ىذارالا نع ةينامماا ةلودلا لزانتت س١

 دنم فلأتيف ًايموقو ًاينيد ًاماحتا نيدحتلا كرتلإاب لوهألا مسقلا اماو اهناكس ةدارأ بسحي

 ًازجتي ال ( عوع) لك
 اهماكس ءاتفتساب ةيب رغلا ةيقارت ريصم ررقيإ 5

 ةيمالسالا تاياقالا اهم ديفتست نإ ىلع تايلقالا قوةحي ةصاخلا دعاوقلا لبقت س م

 ةرواجملا كلاما يف

 ىلع ةظفاحلا طرشب ٠ قباضلا حتفتو ء ءوس لك نم ةرعرم رحيو ةناتسالا ناصت ح 4

 ةيلودلا تالصاولاو ةراجتلا ةيرح ةدعأو
 عم اهيلع فاتخلا « ناهدراو موطابو صراقلا » ةئالثلا ةيولالا ناكس ىتفتسي سه

 ممريصم رزقت يف ةينيمرا

 ريهشلا يكرتلا بناكلا كب يرون لالج قاثيلل اذه ةقيص عضاو(1)
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 3 اشاب لاك ىنطمصم ةريس

 ةيقرتل اهل ةماتلا ةيرحلا قالطاو ةيئامملا ةلودلل ماتلا لالقتسسالاب فارتءالا - د
 « ةرضاحلا ةيرصملا ةايحلا مئالت ةرادا ءاشنا عيلطتستلو ةيداصتقالاو ةينطولا اهتكرح

 نونلميو هنود مويلانويلاكسلا لتاقي يذلا - قائيملا اذه عضو نم ساجلا ىعتنا الو

 توما - هنومضم ىلع لودلا رارقاو هقيقحت لبق اهدامنإ ىلا فويسلا نوديعي ال مهلا

 طغضلاب ءولمأا ةناتسالا وج نراك الو.هءاكحا ذيفنتىلوتتو هاعرت ةوق فيلأت ىلا راكفالا

 هىوس كرتلا يركفم ماما قدي ل ينو لحب مايقال حام ديغ يركسعلا معملاو ينجالا

 ايد ةءابعشو ًامساو ًانادي٠و امئالم اوج نودحي ثيح لوضانالا

 ساويسو مورضرا ارمؤم
 ذهل مورضرا دصقف ةيرظنلا هذه ةعح اوكردا نيذلا ةمدقم يف اشاب لاك ى فلهم ناكو

 رود ءيشنيو طابضلا عمجتو اهبرديو شوا ماغني دخاو  هتريس يف تيأراك دج ةباغلا

 نالامماسلب قطنيو ةيك لا ةمالا لثع مورسضرا يف يكرترمتؤم دقمل ةدملا دميو حالسلا عتص

 ومأرب 1 رغؤم دقعو هاعسم يف حافاف هرما ىلع ًايولخ» ناك ةناتسالا سلجم

 .لاك قطصم هسأرو . ةرضاحلا ةينطولا ةكرحلا ساسا يف لوالا رجلا ناكف 1918 ةنس
 ةمالس ىلع ةظفاحلا 1 نا رمتؤلا اذه ررقف ًايكرت ًابودن٠ نينامت .وحت هدهشو تاذلاب اشاب
 نإ لاقو ايف دي ةموكحلل نوكي نا ريغ نم ةيباينا تالاختنالا ءارجاو ايكر كالما

 ذأو .ةينطولا ينامالل ةلثمم ةيبنجا لود اهات م ةمداع يف ميقت ةموكح دعت نأ حمي ال

 .ةدعاسم ةينامملا ةءوكسملا لويقب ددنو نمدالاو نيينانويلا حتف ةمواقم ىلع همزع رغؤلا

 مدعب يضقي رارق ىلع قفاوف « ساوي» يف رخآ رعؤم دقع ةدم دعبو . تناكاممم بناحالا

 نوعتمتم نءرالا نا امبو ءافاطلا اهماع لوتسي مل يتلا تايالولا ند ضرإ ربش نع يتلا

 موجولا نم هجوب زوي الف فيلا نم ء ءيش مهصلا ملو ةينامملا ةلودلا دالب يف ةب رمل عادت

 « ةينمرا ةكلم فيلأت

 ةناتسالا لالتحا

 ناوعالا عمجيو لوضانالا يف نيحيا اخعطاشنو دس +2 لمعي اش لكؤاءمء ناك امدبو

 ةناتسالا ةموكح ىلع قييضتلا نوددشي ءافلطلا ناك قلايفلاو شورملا دعيو راصنالاو

 .تاكساو مهتلكر ح داجتاو لوضانالا يف نيسئطولا ةلئاقمل دونإلا رييست اهيلا نيدلاط

 ةمواقم الب مهضارغا كاردا مهل ىنستيل مهو
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 اشاب لاك طصم ةريس "6

 وبودنم ىلوثو نام لارنجلا:ةدايقب ةناتسالالالتحا ءافلحال مث 197٠ ةنس سرام 1 ينو

 تحبصاو ةينامُملا ةموكسحلا حلاصم ىلع ةيرادالا ةرطيسلايناطيربلا بودنأل ةسائرب ءافاحلا
 ةكرحلل نيلاولا مهداوقو كرتلا ءامحز نم امعز 27 اوللقتعاو مهيديا يف ةييندلا تاطلسلا
 اهم نيلصتلاو لوضانالا يف ةينطولا

 كب فوؤر ءاشإب ميلح ديعس ريمالا : اولقتعا نبذلا ضءب ءامما ميركلا *ىراقلاىلاو

 بودنمو قباسلا قشمديلاؤ كب نيس (يلاحلا هرقناةرازو سيئر ) قباسلا ةيرحبلاريزو-
 كب فرش ىنطصم « قبسالا ةيبرحلا ريزو ريغصلا اشاب لاج باونلا سلحم يف ريمزا

 نايعالا ساحب يف وضعو قباس ريزو يلوصك روج اشإب دومت «٠ قباس ريزوو هنردا ثوعبم
 شيملا باق اشاب داوج قيرفلا « يتامملا رمحالا لالملا سيئر اشاي دعسا روتكدلا « ينامملا
 « نيطسلف برح يف "ل لا قايفلا دق اشاب تفأر ءاوالا« نيطساف برحيف يكرتلا'نماثلا
 « نيقباسلا ءارؤولا نم كب دالوبناج ليعامما « قباسلا مالسالا خيش يدنفا يريخ
 اشاب لماكدومحم قيرفلا « نيفاشسلا نب كب دهاج نيسح . كب فصاو هرق يالا يملا

 ةناتسالا يف رخأآلا ضعبلا لقتعاو « ةطلامىلا مهنمضعبلا لسراو مهريغو « ةيبرحلا راشثسم
 يذلا ةناتسالا لالتحا ريهشلا فارغا: يليدلا 107 نودنل لافسرب رتسلا فصوو

 : لاقف هسفنب هدهش

 مامتأ يف راسو ناك د دشا ةمصاعلا لالتحا ىلع ٌةمزع ءافلحلل ىلعالا ساجلا كد

 دكي مل مالا عقو انف تادملا دادعا نم غرف ىتح ةنيكسلا حنج تح ةيركسملا هتاطخ

 لاقتنا ةعرسب مهتيدم تفرعو رظذلا ةقدب اورهشا مهنا عم هب نورعشي ةناتسالا لأ

 اهيف تاياورلاو رابخالا
 ناريغ نم ًاربم دازت ةيناطب ربلا ةيركسملا تاوقلاو لالتحالا نالعا لبق مايا تضنةناو»
 داع لوالا يتاطيربلا لوطسالا نا مق .لوبناتساو هطلغ ع راوش يف ام ربظم اهيلع -

 ديدشلا مامهالا ىلع ثعبي ام كلذ يف نكي مل نكلو رادكساو ةناتسالا نيب هاسرم ىلا

 لخدم يف تسرو مالظلا حنج يف هرعرم رحب تزاتجاف ةريبكلا وبنب ةجرابلا تلصو ىتح
 راظنالا اهيلا توجتاف بهذلا نرق

 ةريبك ةيراخي قراوز يف ربلا ىلا ةراحبلاو دودجلا نولزني اوعرشةعاسلا كلت نمو »
 ىلع دونجلا ءالؤه نوعزوب اوناكو ظحلا ةدوكذدللا يلوبيلغ ةلمح يف اوناكن يذلا نم مهضعبو

 ىلع نيفقاو دونجلا اورصباو سانلا حبصاف راذنا ريغ نم ةناتسالا يمسق يف ةفاتخلا عقاوملا
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 ضل اشاب لاكق طصم ةريس

 ةرييك مفادم تبصخو . تافرشلاو ذفاونلا يف ةميرسلا عفادلا نوبصني ملزانم يفو مهباوبا
 ةتسوبلاو فارغلتاا بتاكموملاصملا وتارازولا باوبا ىلع سرحلا ميقاو نيدايملاو عراوشلا يف

 كونبلاو

 ريبادتلا تذخناو نيينطولا ءامهز ىع ضبقلل دونجلا مهعمو ءاقلحلا طابض ضعب بدو »

 نيذلا عسيج ىلع سست كالدبو دحا اهب رعشي مف ت تاءارجالا هذه نامكل ةءزاللا

 كلذ لبق هلزع ل باط يذلا ةيب ركلا ريزو اشاب لامج ًانأش مهمظعاو مذاب مالا ردص

 شاب ةومتو اشاب لاج ع لزع دقو برحلا ناكرأ ةئيهل قباسلا سيئرلا كب داوجو رهشي

 قباسلادئاقلا اشاب لاكو فورعملا حارجلا كيدعسأو ( ركملا ءاملا يأ ) يوصك روح بقللل

 نيبناطيربلا دونجلا نم ةثالث حرجو هراصنا نم ةتس لتقف دوتحلا مواق دقو رشاع'ا قارفلل

 هبيطخكب فصاو هرقو ميج لاك ىناعصم قيدص اشاب فوؤرو . هيلع ضبقلل اوءاح نيذلا

 ناللربلا سام يف يلقدتف ي هيلع ضيق دقو مهماعامجا يف ني.نطولا

 رخآآلا ضعبلاو سوردم ىلا مماعضوبقلا ضءب لسرا دقوالا ةءاس74 ضقنت ملو»
 هحا ىلع ضيقي ملو . يقرتلاو داحالا ةنجل ءاضعا ن« اهيف نياقتعلا ىلا اوءض ثيح ةطلام ىلا
 ةعزملا تدقع ةموكسملا نا راهلا رخآ يف ناعا ماظعالا ردصلا اشاب حلاص نذ ءارزولا نم
 اهداشرإبو نيءاسلا ءافلحلا ينودنم ةنه ةرطيس تح املامحا ةلصإوم ىلع

 كلالتحا مو ىرج ام ربخ ًايعمر ملظعألا ردصلا غلبا حابصلا نم ةرشاعلا ةعاسلا يفو»
 رادكسا نيب تايدعلا تذقوف ةتقولا دويقلا ضعب نولتحلا مذوو . يركسملا ةناتسالا

 .صاخ نذاب الا تافارماتلا لاسرإب حمي ملو نوفلتلاب ةملكسلا تعاعقو ةيبروالا ةناتسالاو
 ,ينامأ . اهرفس ليجاتب ةناتسالا ةردانمل دعتست تناكرتلا رخاوبلا نب ىلا ىمالا ردصو

 ةمصاعلا ناكسل دحا ضرعتي لف كلذ ىوس ام

 متقصلاو ءافاخلا تاوق دئاقن لو لارنملا ءاضماب ةيركسعلا تاروشنلات لع كلذدعب و»

 ,عاوناو ةيفرعلا ماكحالا طب زاجيالاب اهيف :راعا دقو نزادخلا باوا ىلعو عراوشاا يف

 ,نودعاسي وا ماوالا نوصمي وا ءاضيب ةحاساو ةيران ةحلسان ودمتي نبذل: لح ياا باقعلا
 .يرابكلاو ءالا يراحمو ةيئابربكلا كالسالا نولادعي وا تاءامجالا نوءافني وا ءادعإلا
 نا ناكسا زوجي كلذ ىوسام يف هناو . رونلا زاهجو ةبركسعاا تامهلاو ديدطلا ككسو

 محل دحا ض رعتي نا ريغ نءو ةيرحلا ماع م طابعا اول سا وب
 همم ةترشنف بفحصلا ىلإ  ةيركسعلا ةطلسلا ةتلسرا يسر نايب رودننل نم شوا
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 اشاب لاك ىفطصم ةريس 7

 و . ةناتسالا يف ةاعاس'ا مامز مال سا ىلع ءاذلخلا تثعب يا بابسالا ةصالخ وهو ءاسال

 الا دب ف ةلآ تراص ةماتلا ةلعل كامامز ىلع تطبق ام دعب يقرتلاو داحتالا ةنجل نا هيف ءاح

 ايل رارفلاب ةنجللا ءامعز ذالو دالبلا لع ةميخو اهبتاو :تناكف برها يف اين تينزو

 ثنا يف نوثحبي ءافاحلا عرششو ةندهلا تدقع مث“ مهيدي ا عنص نم يه يتلا ةلكشلا ن

 اهلا اميبو .مهنيب زمرك ريغ نم اهناكسو ةنطاساا هذه هب دعست ةينامعلا ةناعاسالا ع

 رارهتسالا ىلا تدمعو ةينطولا ةيدجلا اهسفن تعم ةديدج ةيمج تذاأت ةمهلا هذهم نوهتمي
 .تعرشو امهيهاونو ةموكسملاو ناطلسلا ىماواب أبعت لو اهؤاضعا رف يتلا ةنجالا ةسايس يف.

 عقد ىلع سانلا تريجاو دونجلا دقت ىلع برملا ءابعا تحت حزر ىذلا يرتلا بعشلا هركت
 علطقي ل رمتؤلا نكلو ةينيدلاو ةيسن+لا داقحالا نماكت راثاو ةيصوصخلا اهتمفنا لاومالا

 .كح يف ةناتسالا لظت ناب دءوف لهاستلا ةسايسإ ىلسوت لب هريص ىليع الو ءاحرلا لبحح

 ءافلحلا دونج ىلعو ةيكرتلا ريغ بوعشلا ىلع ءادتعالا ىهتنا اذا متةطاسل ةمصاعو نيبن امعلأ“
 ةناتسالا لالتحا لعىلعأألا ساجلل رارق رقتساف ناعذالا اوباو ناذ آلا اوم نيينطولا نكلو-

 حلصلا طورش ذيفنت لفسكيل
 :روما ةسمخ مدقت ام يليو 0

 ,  يققو ةناتسالا لالتحا نا - ١

 عسيج يف اهززعت نوبااعي ل ناطظاساا ةظلس فامضا نومورب ال ءافلللا ناس *

 ةينامءلا ةرادالل كرتت يقلا رومالا:

 تاباراعذالاو عاذلا ترمتسا اذا الا ةناتسالاب ظافتحالا ءافاطلا يوني ال سم
 ىرخالا'

 هلمع يف رمتسي نأ ءىرما لك ىلعو ماتاا صالخالاب نالهاساا صاوأ ةعاطا بت س

 ةمدقلا ايكرت ضاقنا ىلع اهئانبو ةديدجلا ايكرت ءايحاو مالغن'ا ظفح يف نو'
 ىعتنا« اهنءبتنولمحيو رهام نءزوبوجتسيسو ني.ينطولا ءامحز ىلع ءافاطلا ضيق

 | ىتطولا ساجلا سيئر بئان ) كب ناندع روتك دلك ني_ينطولا ءاسمبز ض.إ نإ نكسمتو
 ؛ ىسيئر كب فراع لالجو كب يماس ركبو بيدأ ةدلاغ ةديساا هتجوزو ( نآلا يكل

 لوشانالايف مهئاوخإب قاحالا نءن , الا امور يف نيل اك لثممو ةناتسالا يف ناثوعبأا س

 ناكاساو هناساج رمضاحم يف جاجتحالانودو لالة حالا اذه ىلع نانوعبلا ساي جتحاو

 ' هتاساج فاقيأ 197٠0 ةنس سرام 19 يف ررق رمميتم ريغ روءالا هذه ءاوتو دعب ةعامجل
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 اقرأ اشاب لاك طصم ةريس

 لوضانالا يف نييتطولا ىلا من٠ ريك الا بناحلا مقتاو هؤاضحأ قرذتو ةمال٠ ةصرف ىلا
 44 ليربا ٠١ يف ةيخسا ةدارال تردص مث ينءاونك قودي ١6 رع ةيملا موي

 كرا خخ ةناو ةيسايس تارورض ٌةتضتقا هل- نا ةرداملا ةدارالا يف ءاحو ةناتسالا

 رهشا ةمبرا لالخ يف ديدجلا ساجملل باختنا ءارجا بجاولا

 ا مالسالا خيش ىوتف

 هلمق ام تأر اف اشاب اضر يلع مظعالا رذصلا ةسائرب ذثموب ةينامملا ةرازولا تناكو
 ىلع تجتحاام دعب 197٠ ةنس لي ربا " يف تلاة:سا قالت دعت مل ةلاخلا نا اهل نيدو ءافلحلا

 ةرازولا فيلأت ىلا اشإب ديرف دامادلا اءدو اهتلاقتسا نالعاسلا ةلالج لبقف ةناتسالا لالتحا
 ةءوكملا ةسايس اشاب ديرف ىلا ةرادصلا دانسإب قطاناا ينوباملا طخلا طسبو اهفلافةديدجلا
 لوضانالا يف نيينطولا ةساينم يدحتو

 قرفلا.فلؤيو ةدملا دمي ذخأ ىتح ةرازولا يسرك يف عبرتي اشإب ديرف دامادلاداك امو

 موب ردصاف يدنفا هللا دبع هداز يرد وهو هترازو يف مالسالا خيش يش عنقاو نيينطولا لاتقل

 ةفيلخلا ةرصن ىلا نينمؤاأ اعدو « ةاصعلا » نيينطولا ين ىو 1938٠ ةنس ليربا ١

 ةكرملا هذه عمل

 ةيلهالا بر 8م

 مقناو يسكر جلا اشإب راوزلا دمحا ةدايقب نيبتطولا 0 اشيج د امادلا ةرازو تريسو
 لتحاف يدنفا نبدلا لاج ريمالاو ريثع ثااقثا قايفلا دنا اش اب تزع فسوب ءاوللا 4 هيلا

 ءانثالا كلت يفو.ًاقحس هوقحسو ةباهخا يف هورسدك نيرلاكلا نك لو هءردنا شيملا اذه
 ةغابي ناطاسلا ةلالج ىلا قرباو ةناتسالا ةموكح عم ةتقالع طق هنا اشاب لاك ىنامصم نا ناعأ
 ينجالا لالتحالا نهر تراص ةناتسالا ةموكح ن "ال كلذ لمف هنا

 نأأل ةسيبنجا لاوما نم هشويج ىلع قفني ناك اشاب ديرف د امادلا نا ةاورلا دكٌو يو
 ةيواخ ةيلاخ تناك ةينامملا ةنيزالا

 يدركلا اشلباعصم ءاوالاةسائب ًايركسءاساعفا 0 هانرك ذ امي دامادلا فتكي لو
 محلا ردص ةيروص تاشتانم دعبو ةموكسألا ىلع جراوخ مهرابتءإب نيينطولاءامحز ةنك احل
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 اشاب لاك ىنطصم ةريس 1

 يالا ريلاو اشابداؤف ءاوللاو اشاب لاك ىناعصم ىلعمادعالاب ًايبايغ ( 197٠ ةنس وبام ٠" يف )
 مريغوكب فوؤرو كب ناندع روةكدلاو اشاب يزوف فسم قيرفلاو كب فداو ءرق

 |  ةيندلا قوقحلا نم مهنامرحو مهباقلاو ةيركسملا مهتر نم مهدي رجتبو
 براحتو هب سعؤت ام ذفنت رورغلا اذه رايت يف ةرداس اشاب ديرف دامادلا ةموكح تلظو

 ناكىتح لئاسولاو طئاسولا عيمجب مهمناطوا نع دوذلاو ممدالب ذاقنال اوضهم نيذلا نيساملا
 ةرازولا تفلأتو اهتسايس يف تاشف ام دمب تطقسف 1980 ةنس روتك 1١17| موي
 ناردصلا نا ريبكلا ناخيشاا اهبلا مظناو اشاب قيفإل قبسالا ٍظعالا ردصلا ةسائرب ةديدجلا

 مهاقتلا ىلا ةناتسالا ةموكح حونج ىلع ًاليلد كلذ دمف اشاب ملاصو اش تزع ناقبسالا
 ةلازا ىلع لمعت اهمنا » ةرازولا هذه نايب يف ءاج دو امس ال لوضانالا ةموكح عم قافئالاو

 « ةينطولا ةدحولا فوفص يف ثدح يذلا ماسقنال
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 0 هاب لك قطصم ةيس

 | رعاوم
 دتشي نأ لبق اهيلع ءاضقلل لمعت لماوعلاو ةينطولا ةكرحلل داكست دياكلا تناكامدبو

 ةيعاد تاروشذلاو ىواتفلا ردصت اشاب ديرف دامادلا ةرازوو اهراصنا رثكيو اهدعاس

 انيب  مهلزانمل قرفلاو شويجلا دشحنو مادعالاب ماكحالا ردصتو نيينطولا لاتق ىلا ةمالا

 ىلع نيلماعو مهليبس يف نيضام لوشانالا يف هراصناو اشاب لاك نلطصم ناك يرحي كلذ ناك

 سفنلا اودهام ام قيقحتل ًاعاندناو ًامادقاو امزح الا سئاسدلا هذه مدزت ملف مهتياغ قيقح
 هيلع ةمالاو

 نم اورف يذلا نيلماعا لاجرلا نم اهباا مغنا نمي م ةكرحلا هذه دعاس دتشا انو

 ةخسارسساو ةتبان' دعاوق عضوو ةوعدلا ميظنتل هرقنا يف ثلاث رعؤم دقع تررق ةناتسالا

 ةماع ةينطو ةيعج فيلأتل ةيباينلا تااختنالا ءارجإب مالا اشإب لاك ىناطصم ردصاف امل

 اهمعساب قطنتو دالبلا لثمت

 هذه يزاغلا حتتفا 197٠ ةنس ليربا 5 ةمجلا موب رهظ دعب نم ةثلاثلا ةعاسلا يفو

 لك نع باون ةسجخ رابتعاب لوضانالا ناكس نم مهتم ًاوطعات6» نم تذل أتيت ماا ةيعجلا

 ١و ساجلا ليطمت دمي ةيعجلا ىلا اومضنا نبذلا نائوعبلا سلجم ءاضعا نم 78و ةيفرصتم

 ةتلود ققلأو اهئاضعا نم ةيعجلا مهتريتعاف ةناتسالا لالتحا دنع ةطلام ىلا اوغن نيذلا نم
 اهقتاع ىلع لوشانالا ةموكح اهمتذخا يتلا ةمهلاو دالبلا ةلاح اهيف طسب ةقئاش ةبطخ

 ةينطولا ةموكحلا
 دالبلا ةرادا ايكرتل ريبكلا ينطولا ساجلا مسا اهيلع قلطا يتلا ةينطولا ةيمجلا تلوث

 دالبلا يف لامحالا ةرادإب موقت ( ةرازو ةثيه ) ةيئارجا ةنجل اهئاضعا نم تبختناو ةرشابم

 ساجملا نع ةياينلاب
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 اشاب لاك ىنطصم ةريس 51

 ليدجلا روتسدلا

 هماكحاب لمعلا ىرجو 141/ا/ ةنس اشاتحدم موحرلا هعشو يذلا روتسدلا ناكالو

 سهلا عضو ةرضاحلا دالبلا ةلاخل لاصريغ 19408 ةنس يف ةيرحلا اهلين ندع ةينامءلا دالبلا يف

 ناتطاسلا هيف لعج « ةيساسالا تاليكشتلا نوناق » هامما ًاديدج ًاروتسد ريبكلا ينطولا
 لمجو ةيذيفنتااو ةيعيرشتلا نيتوقلل ًاسيئر هسيئر لعجو هدي يف ةيذيفنتلاو ةيعب رشتلا

 تايرظنلاو دعاوقلا ثدحا ىلع ةيرادالا ةيزكرماللا ًادبم ررقو لحلل لباق ريغ ساجلا
 اهبيرعت اذهةدام 77نم روتسدلا اذه فلأتيو .ناطلسلا ةلالحق وقل ضرعتي ملو ةيروتسدلا

 مايق ةيرادالا ةدعاقلاو طرشالو ديق نود بعشلل كلم بمشلا ةطلس س ١ ةدالا

 العف اهسفنب اهنوؤش ةراداب ةمالا

 يذلا ريبكلا ينطولا سلجلا يف ناتعوجم ةيعيرشتلاو ةيذيفنتلا ناتطلسلا ٠و ةدالا

 ًايقيقح اليثم هدحو ةمالا لثع

 ةموكحلا ىمدتو ةيكرتلا ةلودلل ةراداب ريبكلا ينطولا ساجلا موقي ب * ةدالا
 « ريبكلا ينطولا ساجلا ةموكح » ةينطولا

 تايالولا ناكس مهبختني نيذلا ءاضعالا نم ريبكلا ينطولا سلجلا فلأتي - 6 ةداللا

 وضع لكل ةيباختنالا ةدلاف . نيماع لك ةرم ينطولا ساجلا باختنا ددجي س ه ةدالا
 ىلا هلامعإب مايقلا يف قباسلا ساجلا رمتسيو ءاضعالا باختتا ددحي نا زوجي امنا ناماع
 ةدم دم زوحي الف تااختنالا ديدجت + نكملا نم نكي مل اذاذ . ديدجلا ساجلا باختنا مني نا
 يتلاةبال ولا نع ًايئان ينطولا سا جلا ءاضعأ نم وضعلك دمي الو . ىرخأ ةنس الا عامجالا
 ةمالا نع ًايئاث لب هتبختنأ

 ةوعد الب ةنس لكربوتك| رهش لوأ يف ًاماع اعامجا ينطولا ساجلا عمتجي - 5 ةدالا

 و امذسفو اهليدعتو ةماعلا نيناوقلا عضوو ةيعرشلا ماكحالا ذيفنت  ا/ ةدالا

 ملة ماخ ةيساسالا قوقملا ن ن٠ اهريغو نط .ولا نيع عافدلا نالعاو ت'دهاعلاو حلما

 قفدأ نوكت يتلا ةيقوقحلاو ةيهةفلا ماكحالل أقبط ةمظنالاو نيناوقلا عضوتو ينطولا
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 الا اشاب لاك ىنطصم ةريس

 ةلكولا ةئيملا فئاظو نيعتو . تالءاعلاو بادأآلاو نامزلا تاحاحل قفوأو سانلا تال.ءامع
 )١( صوصخم نوناقب اهتايلوؤسمو ( راظنلا ةّئيه ) روءالا ةرادال

 موبختنت نبذلا ءالكولا ةلعسإوب اهتموكح رئاود ينطولا سلجلا ةءوكح ريدت م ةدالا
 . ىوؤشلا يف ءالكولا اهعبتي يتلا ةطخلا ينطولا ساجلا نيعيو . صوصخملا نوناقلل ًاقيط
 ١ 1 ةجاحلا دنع مريفب ملدبتسيو ةيرادالا

 ةدلا دادتماب هتسائر دتمت ريبكسلا ينطولا ساجلا' هبختني يذلا سيئ لا - و ةدالا

 ساحم تاررقم ىلع قيدصتااو سلهلا مساب ميقوتلاب رومأم وهو . ساجمال ةيباختن الا

 ريتعي ينطولا سلجلا سيئر نكل مهنيب نم مهل سيئر ءالكولا بخيتنيو ( راظنلا ) ءالكولا

 ءالكولا ةثيمل ًايعيبط ًاسيئر
 تايالو ىلا يداصتقالاو يفارغألا !مهقوم رابتعاب ةيكرتلا دالبلا مسقتت حس ٠١ ةدالل

 : ىلا ةيضقالاو ةيضقأ ىلا تايالولاو
 - ةبالو لك نوكت - 1١ ةدالا

 ةعارزلاو داصتقالاو ةحصااوفراعلاو سرادلاو فقوالا روءا ةرادإب « ةءالولا ىدوش

 || ادع ام ةيعام>الاةنواعلاولاخشال و

 ساحب » موقيو يلاذ لالقتساو ةيونعم ةيصخ

 ةيئاضقلاوةيعرشاارومالا و ةيحراخل وةياخادلا ة

 اهعضت يتلا ةيمومعلا فيلاكتلاو بئارضلاو ةداصتقالا ةيلودلا تاقالعلاو ةإ ركسعااو

 1 ةيالو نم رثكأا اهمفانم لمشت يتلا رومالاو ةموكشملا
 نوكتو ةبالولا يلاهأ مهبختني نه « ةيالولا ىروش سام م افاأتي دس ؟ ةدالا

 نيماع هتدم

 اجلا تارارق ذيفنتب موقي ًاسيئر « ةيالولا ىروش سام »بختني س ٠ ةدالا
 اب مايقلا بحاوو ةرادالا بعش نم ةبعش ةرادإب اهنم وضع لك موقي ةيرادا ةثرهو

 ةعادلا عملا هذه ىلإ دئاع
 نيمتو . هلثعو ريبكسلا ينطولا ساجلا نع بوني لاو ةيالو لكيف دجوي - 14 ةدألا

 الو. ةلودلا يف ةكرتشااوةماعلا رومالا ةرشابم هتفيظوو. ينطولا ساجلا ةءوكح يلاولا اذه

 ةياحلا فئاظولاو ةلودلا فئاظو نيب ضرامت عوقو دنع الا يلاولا طسوتب
 هل تسيلو ةيرادا ةدحو نع 2 ةرايع الا سيل « ءاضق » لكس 15 ةدالا

 ناكلا اذه ريغ يف هتصالخ ىراو1999 ةنموباوب ٠١ يف نوناتئا اذه ردص (1)

 00081ع 0000



 اشاب لاك ىنطصم ةريس الذل

 ١  يلاولارما تحن نوكيو ينطولا سلجلا ةموكح هنيمت(ماةمئاق) هترادا ىلوتيو.ةونعم ةيصخشا
 ةيصوصخلا اهتايح يب يتاذ لالقتساو ةيونعم ةيصخشل ةزئاح ةيحانلا - 15 ةدالا
 ريدمو ةيرادأ ة ةئيهو « ىروش سلجم » ةيحان لع سلال ةدالا

 ًاسأر ةيحان لك يل لامأ يحاونلا يف « ىروشلا سلجم » بختني - 14 ةدالا

 اهترادا ةثيهو ةيحانلا ريدم « ةيحانلا ىروش سلحب » بختني - 19 :دالا

 ةيلامو ةيداصتقاو ةيئاضق ةطلس اهترادا ةئيهو ةيحانلا ىروش سلجل - ٠٠ ةدالا

 ' صوصخم نوناقب اهماحرد نيمتت
 ىرق ةدع وأ ةيرق نم ةيحانلا فلاتت - ١ ةدالا

 يذلا ماعلا شيتفتلاب تايالولا نيب ةيعامجالا وةيداصتقالا تاقالعلا دحوتن - ٠١ ةداما

 اهتارارقو ةيلحلا تارادالا فئاظوو ةيمومعلا ةلودلا فئاظوو ةماعلا روءالا ةقارمب موقي

 تايفوسلا سلجم نال ايسور ةموكح ماظن هوجولا ضعب نم روتسدل اذه هبشي و« ةمادةبقا رع
 ذيفنتلا ةلآ هلال ًارسيموق ىمسي مهدنع ريزولاو كانه ءيث لك وه نيحالقناو لامعلل ىلعالا
 كللا نع « اليكو » ىمسي ةكم يف ريزولا نال زاجحلا ةموكح ماظن هبشيو

 ةعساو ةطلس هرقنا يف سلجملا سيئر نا وه ايروا ماظنو هرقنا ماظن نيب قرفلاو

 فرصتلا قح هلو ماعلادئاقلا وهفملاعلا يف ةيباينلا سلاجلا ءاسؤرنم رخآ سيئر يال تسيل

 دالبلا نع عذدلا ليبس يف لاوماو صاخشا نم هد اع
 هتضهم يف لوضالالا اهلا جاتحا ياا ةديدعلا نيناوقلا ريبكلا ينطولا سلجملا نس
 عقدو ا منو ةرادالا عورف مريجج ىلع حالصالا لخداو ينطولا هداهجو ا
 روج ميرحتب يمذقي نوناق اهنسيقلا نين اوقلاةلج يف ناكف همامها نم ًأطسق اهراعاو فراعلا
 ىلعصن يرصعلا جربلاو « ةدوملا » عدب ةيراحل رخآ نوناقو لوضانالا يف اهب راجنالا عنمو

 ةنيزلا تاودا داريتسا من
 ًافلؤم اديدج ًاتوناقروك ذلا سلجلا نس 1987 ةنس ويلوب رهش نم لوالا فصناا ينو
 ةداملا يفهنع صن يذلا « ءارزولا » ءارجالا ءالكو باختتنا ةيفيك نيبي داوم يقامث ن
 لجال - ىلوالا ةداملا ديدجلا نوناقلا نم نييلوالا نيتداملا صن اذهو روتسدلا ا
 ءاسؤرو هاليكوو ريبكلا نطولا ساجملا سيئر اهؤاضعا ةنل فلؤت ةديدج ةرازو باختنا
 ةيئاضقااو ةيجراألاو ةيلخادلاو ةيذقولاو ةيعرشلا رومالاب ةصاخلا ةيباينلا ناجالا
 سيئر نمو ةيعانجالاو ةيحصلاو ةيملءلاو ةينارمعلاو ةيداصصتقالاو ةيلالاو ةيركسملاو
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 نيحشرم ةئالث(ةرازو) ةلاكو لكل ةنجالا هذه بختنت ةضوافملا دعبو « ءارزولا » ءالكولا

 بختي يذلا ريبكلا ينطولا سلجلا ىلع مهءامما ضرعتو ريبكلا ينطولا سلجلا ءاضعأ نم
 ةرازولل مهلث

 ةنل ىلا ةرازولا ءاضعأ مضني ةديدجلا ةرازولا سيئر باختنا لجال  ةيناثلا ةداملا '

 باونلا نم وأ ءارزولا نم لقالا ىلع نينا حيشرت يف عما كرتشيو ةروك ذلا حيشرتلا

 ةرازولا سيئر راتخي يذلا ريبكلا ينطولا سلجملا ىلع كلذ نوضرعيو
 يذلا ساسالاو ةلودلا نكر امهنالو ةيمهالا نم املا نينوناقلا نيذه رشن انرتخا دقو

 عدارلا لصفلا 37

 ةينطولا ةيعملا بورزح
 ةريطخةمزا زاتمت ةينامءلا ةلودلاو لوضانالا يف سمالا مامز عة ينطولاةموكسحلا تسبق

 نوب رضي اهؤادعاو بناح لكن م اهباتنت نقفلاو ةيخيراتلا اهراودا عبج يف اهلثع امل دهعال

 يف دامادلا ةموكل قوطلا نع بشت نا لبق اهماع ءاضلا نياواح ديدحلا نم ًاقاطن اهوح
 يف لغوتلل نودهتسي نوينانويلاو . اهلات3] شويجلا زهحت ءافاملا اهئارو ن.وقناتسالا

 .اهعوبر يف ةينمرا ةموكح فيلأت ىلنولماد و ةيكليك يف نولزان نوبوسنرفلاو لوضان الا
 ةلاح يف لوضانالاو . رثدنلا مهكلم ءايحا نيلمآ قرشلا يف برحلا ران نودقوب نمرالاو
 هدراوم تدفنتسا اهرامت ةينامءلا ةلودلا تدضاخ ىتلا ةريخالا بورحلانال رقفلا نم ةديدش

 ةموكسملا دض سدن تناك يتلا سئاسدلا عد . هتاءانصو هتراجت تبرخو هضرا ترفقاو
 خيش اهردصا يتلا ىوتفلاب نيحاستم دهلا يف اهقن نييعجرلا ةلواححو لخادلا يف ةديدجلا
 ديرف دامادلاة يل وتب رداصلا ين وياهلا طأخا يف ناطلسلا ةلالح حب رممتو ةناتسالا يف مالسالا
 ةكرحلا هذه بجشب اشا

 مهنا زع نم ًاقيش دمخت وأرل وضانالا لاجر ةانق نم نيلتل ةميظملا بعاصلل هذه نكت م
 ندلا يف اوقرفتو الاقثو افافخ اورفنو لخادلا يف ةللا ةاوادم ىلا مهيانع اوهجو دقو

 2 ةقيحلا ثراوكلاو هل دعي يذلا ملا للبقتسلا فصوبعشلا عماسم ىلع نولتي راصمالاو

 فيلأتو مهكح ديطوت كلذب اوعاطتسا مهم اوقثوو ملوح سانلا فتن ةدباتنت ىتلا بئاصلاو
 هئادعا ىلع رصنلا هل بتك يذلا يوقلا شيجلا اذه

 <38 اشاب لاك ىنطمعم ةريس
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 يف نيبوسن رفلا تبراك ةريبك بورح ثالث رامث ةينطولا ةموكمملا شوج تضاخدقو
 بورحلا هذه خرات راصتخاب درون ن<و.برغلا يف نيينانويااو قرشا يف نهرالاولامش

 ني.دقم رصناا اذه رامث اوكردا ىتح نويتطولا امذي يتاا دورجلا رادقمسانال نيبنل ثالثا
 ةنأخ ابءاظعا اهمال ةيلوضانالا برذ

 لودانال" برح و ريمزا لالتحا
 يسايسلا سوليزنف ويسلا ىمس لمُخ ءافللا تاموكح ىدل ةيمس فورعلا يتانوياا

 جو وجديول رتسلاو ساو سيئرلا نم ًافلؤءوسيرإب يف ًادوةعمناك يذلا لعأألا حاصلا رم«
 ةنسس وبام ” نينثالا موي يف ةينانوبلا ةموكحلا لبوخمت يلع ودنالرا ويسااو ودلك ودتلَو
 .ىرغصلا ايسآ يف نيينانويلا عماطل ًاقيقحت ًايركسع الالتا ريهزا لالتحا قس 8
 ١9 سيلا موي يفو ًايمسر اهللت-او ريمزا ىلا ةسينانويلا دونجا تاز هنع 1 موب يفو
 : انيثا نم ةتقات يذلا ين آلا غالبلا ةرهاقلا يف ةيسايساا ةينانويلا ةلكولا ترمشن ةنم

 ريمزالالتحا ىلا ةينانويلا ةموكحلا هنم 5 موب ةمبرالا ساحب اعد - ولام ١4 يف انيثا

 يلانويلا شيجلا نم ىلوالا ةقرفلا دشحي ىمالا ردص رارقلا اذه رثأ ىلعو ًايركسع ةلالت-ا
 ةيصدسلا ىلا مالا ردصو . دحالا موب ترحباو تاءاس سثع يف ةقرفلا تدشخل اريتغلا يف

 تقولا يف ىمالا ردصو . ريمزا ءانيم يف نويل ةرمدلاو فوريفا دارا ىلا مامذنالاب سونمل
 ناكو . روكذلا ءانيلا ىلا لوبتسابس ن٠ رفاست ناب سيكليك ةينانويلاةعردملا ىلا هنيع
 لالتحاف.حجري ام لعريمزا نوصح ءافلحلا دونج تلت-|نا دعب سما ربلا ىلا اندونج لو زن
 ميظع ينطو ثداح وهو ايسا برغ يف نائويلا بلاطعب يعرش فارتعا وه يركسعلا ريمزا
 ما « ىمظملا لودلا عيجج ةقفاوعي ىرج هنال ىزغملا ةريبك ةيمها وذو

 نييناطيربلا لالتحا واهاك نوصحلا ىلع ممثاليتسابمهمرميف نييناث ويلا ءافاملا دعاس دقو
 كا نيسع يذلا وبريفز ينانوياا لنولوكلا ردصاو ةنيدلا لوح عقاولا ضعبل نيل اطيالاو

 ءافاحلا لود ةقئاوع مث لالتحالا نا هيف ناعا اهيحاوضو ريمزا لها ىلا ًاروشنم 3 5-0

 مايقلا ىلع نورمتسي نييندلاو نيبسايسلا نيياحملا رومالا ةالو نا لاقو نيلهالا ةباجل

 حاصلا رمتؤ» تارارق نوكسو ودهم اورظتني نأ يلاهالا نم بلطو مهةئاظوب

 نوم ءافاطلا لالتحا ربخ مافعالا ردسلا يزماكت الا بو لاريءالا غلبا وام 19 يفو

 ىرجام ىلع ت>حت>١ نا دعب رثالا ىلع ةرازولا تلاقتساف ةنيدحال نينانويلا لالتحاو ريمزا
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 ما اشاب لاك ىنطدعم ةريس

 نينانويل ءادتعا

 نيضقتنم اهئاكس نم مورلا به ىتح ريمزا ضرا أطي يقانويلا شيالا داك ام
 اول تبرطضا !رواىلا روءالا هذه رابخأ تاصو الو مهيلع اودتءاف كرت مهبنطاو٠ ىلع
 ويسلا رطضا امم مالكتلا صر مهملا هجوتو .نيينان ويلاب ددنت امقع تماقو با راعذا دشا

 ريمزا يف ترج يتلا ثداوحلا ةصالخ هنمض وصنلك ويسلا ىلا باتك لاسرال سواب زد
 نم راسنلا قالطاب تلبوق يرتلا يملا لالتحال ينانويلا دنجلا نم ةوق تبهذ اميح هلا
 ةعاس وحنآكرعلا تيقبو لثلاب كلذ دونلا لباقف ةيكرتلا لزافلاو يلاولا راد نمو ت'ذ

 7و رك اسعلاو نييكللا نييئانويلا نم 7 ىحرمجلاو ىلتقلا نيبو ة ةئم حرجو 77" ىلتتف

 اودمعثداوحلا ة ةصرف مهضعل متغاو .ةفلتخم سانجأ ن م 77و دحاو يدوبمو كارتالا نم

 يلاهالا اومحو نمالا اودطو نا اوثيلام نيينان ويلا رومالا ةالو نكلو بهمااو باسنا ىلا

 امدعف مادعالاب نيينان ويلا ن م نينثا لع كش يلرح.ساجم دقع ويام ٠ يفو ٠ ءادتعالا نع

 ديعاو ايراح قيقحتلا لازامو نيرخآ ةعبس ىلع ةديدش ماكحأ تردصو اقئش هنيع يا

 « اهءاحصا ىلا ةقورسلا ءايشالا نم ريثك

 قيقحتلل ريمزا ىلا ءافاحلا لثمت ةنطب لاسرا ىلعالا ساجلا ررق 915 ةنس ساعسغا فو

 (اسنرف ) يكسويت لارتملا نم ةفلؤ٠ يهو تبهدف نيينانؤيلا ىلا ةيوسنلا عئاظفلا يف

 ترجاوايلاطيا( ويلولد ) لارنملاو ( ارتاكنا ) راه لارنجلاو ( اكريءا ) لوتسرب لاريءالا و
 يناثويلا لالتحالا نا هيف تاق ربوتكا ١١ يف ابهسم ًاريرقت تعضوو مزاللا قيقحتلا

 ةيبياص برح ىلا باقنا
 نادبالا ٌةنم رعشقت ام تاركستلا نم ونا نيينانويلا ضب نا ىلع ةملكلا تعججا دقو

 5.158 ةنسويل ويا" موب لسيف اطيربلاب' رنلا ساجبيف وضعلا تريره لنولوكساا نا كيسحو
 يفنيينانويلا دونملا ىلا ةيونااعاذلازا حيصأ» الئاق ساجلا يف ةيناطي ربااةيجراخلا ليك و

 باح « ىرجامةةيةح ىلع فوقوال تذذا يبا ريبادتلا يه امو ةريبك تناك نيدياو ريءزا

 غلبتمل اهما رهظي نكسل و فسالا ثعاوب نم بئانلا اهيلا راشأ نا ثداوملا نا ه الئاق ليكدلا
 ا ءوسل ريزغمدكفسءنا ققحلا نا عم بئانلا هيلا راشأ يذلا غلبلا ريكلا ن

 زانويلا عئاظق فصو هنمضةيوسذ رفلا ةغللإ باتك ىف ينطولا ا
 يوتحيو ةفيمص١ ١.٠وحن يف عقب وهواهنع مهتالج نيحاهوتا يت جا ريمدتلا لامحاو اهولخد يتلا

 تفرتقا يتلا مئارجلاو تايانجلل ةيفارغتوف روصو ةيمسر قئانو ىلع
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 اشاب لاك ىنطصم ةريس نذر

 ةيكرتلا تاباصعلا
 ناكو ريمزا ىلا نيناثويلا لوزن موي ةناتسالا حرب هنا اشاب لاك ىناعسم ةريس يف انلق

 ينانويلا فحرلا ةءواقا ةءزاللا ريبادتلا ذاخما لوضانالا ىلا هلوصو دعب هيف ركف ام لوا

 ًايئاهن ًادرط لوضانالا نم مهدرط ىلوتي يذلا شيجلا دادعا مني امير لقالا ىلع هقيقوت وا
 امنومسي » ةيؤق ةيكرت تاباصع فيلأت كرتلا راظنا هيلا تممتا ام لوا ناكو

 ةلمغ تاباصعلا هذه لاَ مث دقو . ةيماظن ريغ ًايرح نيينانويلا ةيراحمو « قزو.كاباا

 ةنيدم جراخ يف يلان ويلا شيا ىلع اهموجبم 1919 ةنس وينوي لوأ موب لاستقلا تأدبو

 ةمدص تاباصعلا لاحر مهمدص نيدبا ةنيدم نوينان ولأ غلب الو تانكشلا اهتارحاو قااوبا

 ةيعفدلا هيف تكرتشا ديدش لاتق دعب ةنيدملا ءالشأو رقبقتلا ىلا مورطضاو ةبوق
 ةينامملا ةيم اظنلا

 اهداقو مالا لوأ يف اهحيلستو تاءاصملا هذه ميظنت اشإب نيدلا روث قيرقلا ىلوت دقو
 ةرواجلا تاهملا ينهبيردتو ياظن شيج قيسنت يف ذخا مث ريمزا لوح راد يذلا لاتقاا يف

 كرتلا طابضلا نم رفاو ددع ةدعاسم امل

 ولف ةنس وينوب 10 يف نانويلاتلزنا اهرما لحفتساو تاباصعلا هذه دعاس دتشا الو

 نيينان ويا نيب دج ةديدش ةكرعم تماقو ايباراسب نم ةمداق ريمزأ يف ىرخأ ةينانوي دونح

 ةموكسطارما ردصو.رحبلا ةهج نم لبانقلابةنيدلان وب رمغيإ اوذخاو قلاوبا يم نيينامملاو

 كرامم ثودح نع رابخأ تءاج مث لوضانالا لالتحال لجر فلا 1١0 دشحب ةينانويلا

 اموصو همترب نيب ةمقاولا تابجلا يف كرتااو نينان ويلا نيب

 لامعا ريمزا لوح طاشنو ةمهب لغتشت تناك يتلا تاباصملا هذه تماق دتف لاجالابو

 ميظع هتلخو تاب رضلا ىم يتاثويلا شيملا تقاذاو ةينامملا ةضينلا خيران يف ركذت ةريبك

 مهشيج مظنتو مهتموكح ناكرا ديطوت نم هلاجرو اشاب لاك ىاعهم تنكمو ةراسمخل |

 ةيكرتلا تاباصعلاو 1919 ةنس ةباحس نيةيرفلا نيب ةحار برا قوس تاظ دقو
 مهشويجبكتفلاو ممتاكرح ةلقرعل صرفلا ةزهتنم نيبنان ويلا ىلع ةراغلا ولت ةراغلا نش ًاتفتال
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 ارذز اشاب لاك ىنطصم ةريس

 رفيس لل هاعم
 ءافلملا اهضرفيتلا رفيس ةدهامل ةيمسرلا ةصالخلا ترشن 197٠ ةنس وبام ١١ موب يف و

 دامادلا ةرازو تبدتناف اهماكحإب مباستلاو اهلوبق ىلع اهوربجاو ةينامءلا ةموكسحلا ىلع اضرف
 ةيجراخلا راشت مكب صااخ داشرو برها :ناكرا ةئيه سيئر اش يداه قيرفلا اشاب ديرف
 ةينامملا ةموكسحلا مساب 197١ ةنس سطسغا ٠١ موي اهوعقوف كب قيفوت اضرو

 يف لاقي ام لقأ يت ماو نييلاكللا فويس اهتفزم يتلا ةدهاعلا هذه ةصالخ سنن نحنو

 ؟روالنيينطولا اك نيذخت«ةينامملا ةلودل ىلع ءاضقلا - تذفن ول  اهيفنا اهغصو
 نم ىما ىلع اهتين تدقع اذا مالا نا ىلع ًاناهرب ةتمربا ام ضقنو هترطسام ريوحت لع
 ناك لطابلا نا قألا ةلوص ماما مزمني ناثبايال لطابلا ناو اهقيرطيفءيث فتي مل رومالا

 ةجاحلا نيح اهبلاعجرب ةيخيرا ةقيثواهنم نوكي يلو اةوهز
 ةرازوب ةعاساا ةفرغ يف وبام ١١ موي رهظ اسممرب ةدهاملا تاس س ةدهاعلا ةصالخ

 روضحوةساملا سار يذلا ناريام و.سلا روض نيينامءلا نيبودنلا ىلا ةيوسن رفا ةيجراخلا

 هتاظحال« ميدقتل
 مث ناشءتر هاديو ةدهاعلا ( نآآلا ةناتسالا ةموكح يف مافعالا ردصلا ) اشاب قيفوت لتساو

 لاعفنالا ةدش نم جدهتي هنوصواحل همالتسا ناعا

 الا ةيعج دهع نوضتي لوالا بابلاف اياب رشع ةئالث يف عقت ةدهاعلاو
 دودحلا هذه داكن ابروا ىفف ايكرتل ةديدجلا ةيفارخإللا دودملا فصي يتاثلا بابلاو

 انه دحلا نذ بونجلا يف الا تناك اكل ظت دودحلاف ايسنآ يف امأ ةجللطعش طواعخ نوكت
 يللاحلا دحلا ىلإ ركب رايدو شءرم يب ونج ن* ارش ريسيو هندا يبوذج ءىطاش'ا نم ”*ىدتبي

 برغب الامثو طارارا ىلا الامث ريسي كانه نءو ةيهروا نء يبرمغلا بونجلا يف يقرشاا

 اهم لايما دعب ىلعو موطاب يونج ىلا

 تارييغتلا لوبقب ايكرت ىلع يغقيو الصف رشع ةثالث رع ثلاثلا بابلا فاأتيو

 زوحيالف ليندردلا يتبضل صاخ يلود كح ءاشنا ىلع صنيو ةدهاملا اهتثدحا يتلا ةيسايسلا
 الا ةيعج سام نم رارقل ديف الا بوح ةقاعأما نءض (هللاخدا الو اهريهح

 ماتلا املالةةسا لاما ىلعو يقاذلا ناتسدرك لالقتسا ٍِي ًاضيا بابلا اذه صنيو
 يلعميو ةياعفلا نانويلا ةرادإبو ايكرت ةدايس تت ريمزال أشني يذلا صاخلا محلا فضي

 ث ةلهم هدنع ن يلامءلا دفولا ناريام ويسلل غلباق ءافاحلاةساس ند روهجج

(2) 
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 اشاب لاك ىنطصم ةريس 011

 يتلودب فارتءالا ىلع صنيو نانويلل هجالعد طوطخ نم برقيام ىلا ةيقرمثلا ةسيقارب

 يف ديؤيو نيطسلفو ةريزجلاو قارعلاو ةيروسل بادتنالاو نيتديدحلا ةينيمراو زاجلا
 دوهملل“ ًايموق اًدطو اهلمحي 19109 ريفوت * يف ةيناطيربلا ةموكسحلا رارق نياغساف بادتنا
 نادوسلاو رصم يف برحلا نع تأشن يتلا ةديدجلا ةلاحلاب ايكرت فارتءا ىلع اشيا صنيو
 سنوتو ىصقالا برغلا ىلع ةيوسن رفلا ةياجلاب فارتءالاو هحيا رحيو صربقو

 ةيوغل وا ةيسنج وا ةينيد تناكءاوس ايكرت يف تاياقالا تايامح يف عبارلا بابلا ثحبيو
 ةبقارمب كلذو برحلا ءانثا يف ةراسلا نم كرتلا ريغ اياءعرلا باصا ام ضيوءت نع صتيو

 الا ةيعج اهنيعت ةطاتخحم مكحن نال
 عومم ديزي ال لئاقم فلا نيس اهلمجيف ةحلسلا اك تاوق سماخلا بابل نيعبو

 ةمدخلا ىغاتو . لسجر ٠١, نم فلؤلا صاخلا ناطلسلا سرحو ١6٠0٠0 رع اهطايض

 تاماكحتسالاو نوضحلا اهقمدهم ةقطنمءاشنإب نيقيضلا ةيرحلفكتو . ةيرابجالا ةيركسملا
 ةيوجو ةيرحبو ةيرب تاوق ةماقا قح امسفنال ايلاطياو ىمظما ايناطيربو اسنرف اهيف ظفحتو

 نإبا يف لمعت يتلا لامالا رئاسو دياصلا ةبقا رف نفس ضب ادعام يرتلا لوطسالا لابيو
 ةيوملا ايكرت تاوق ىفلتو سلا

 مهتاطوا ىلا ب رخلا ىرسأ ةداعا يف عسبتت يتلا تالماعلا سداسلا بابلا نمدتيو

 يلوبيلغ يف ءافلخلا لاحر روبق نع ةصاخ صوصنو ىلتقلا روبت ةنايصو

 ؟رومأ اوبكترا نبذلا ةكاحل ءافلملا نم ةيركسع م احن فيلأت ىلع عب داسلا بابلا صنيو
 ظفحيو برحلا ءانثأ يف ايكرت يف عاذلا ن نع نيلوث.لاو ميالانيب يعرملا برحلا فرع ضقان:
 الا ةيمج يف ةكحم مامأ مهلا ةكاحوأ ةكمحلا نييمت قح مهسفنال ءافلحلا

 وهو مهتراسخ نم ءافلحلل ايكرت نم بولطايلاسلا ضيوعتلا ىلع نماثلا بابلا صنيو
 هذه (7 )و ةدهامملا ذيفنت يف عوربشلا دعب ةفلاحملا لالت-الا شويج تاقفن ( ١ ) لمشي
 ررضلاو ةزاسحلا نم ءافلحلا ايار باصأام ضيوعت ()و 918ةنس ربوتكا ٠" نه تاقفنلا

 ددع ءايحا ىلع بابلا اذه ف صن دقو . ةيداصتقالا صوصتنلا عساتلا بابلا نمضتيو

 ةيوستل لبقتسلا يف عبتت يتلا 'ئدابلا طسبو تاقافتالاو ةيسايسلا ريغ تادهاعلا نم
 نييوسقلاو ناملالاعنم ىلعو . . اهنع ايكرت لزانتت يب ماا كالءالاو ايكرت يف تاكرشلا تازايتما
 ايكرتنيف يدامتلاب حتفلاوأ لافتشالا نم - - مالا م مز اذا - نييراغايلاو نييراغتملاو

 صوصن باباا اذه يفو . اهيف مهكالمأو ءالؤع لاومأ ةيفصتب ةينامملا ةموكحلا ةبلاطأك
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 ازد اشاب لاك ىنطّصم ةريس

 مهت رايس تحتو ناملالا ةرادإب يه يتلا ديدحلا ككس ةزايح نم ءافلخلا نكمن ةصاخ

 دالسبلا قوف ) ناريسطلل ةماتلا ةيرحلا ءافاحلا تارايط حنم ىلع صن ىشثاعلا بابلا يفو

 ءاطعاب ايكرتل حامسلا مدعو زايتمالا اذه نم نيقباسلا ءافلحلا ءادعأ لود نامرحو (ةينامءلا

 وأ مالا ة ةيعج يف ءاضعا البق ةيداعلا لودلا ريصت نإ ىلا ءافلحلا ىضر الب ةيوج تازايتما

 1919 ةنس ةدوقعملا ةيلودلا ةدهاعلا ىلع ةقفاوملاب امل حمسي

 ككسو ةيئاملا قرطلاو *ىتاولا ىلع ةيلودلا ةراطيسلا يف رشع يداحلا بابلا ثحبيو

 ىوست ناىلعو يرحبلا فارغلتلا السا يف اهقوةحنع ءافلحلل ايكرت لزانتت هيفو . ديدحلا
 الا ةيمج ةطساوب تافالخلا

 لاملاو لمعلاب ضاحلا قافتالا رشع يناثلا بابلا نمضتيو
 ةكحم تارارق ديبأت يف ثحبت ىتش داوم نم فلأتيف ريخالاو رشع ثلاثلا بابلا اما

 ضن دقو . اهذيفنتو ةدهاملا ماربا ةيفيكو ايكرت يف لبقلا يحصلا ماظنلاو ءافاحلل مئانغلا
 اهيلع امتةفاومو ةدهاعملا يف ايسوز لوخد لاما ىلع

 كلذ يف طرتشي نكسللو ةناتسالا ىلع ةيكرتلا ةدايبلا ىلع ةظفاحلا ىلع ةدهاعملا تصنو

 ءافلحللف اهب ةقحلملا ةيوناثلا تادهاعملا وأ ةدهاعملا صوص ذديفنت يف ايكرت ترصق اذا هنا

 نأشلا اذه يف ذختي ريبدت يأ لقت ايكرتو مدقتملا صناا اولدعي نأ

 رخاوبلا عسيج لبقتسملا يف روفسبلاو هرعرع رخبو ىليندردلا اهلج يفو قياضملا حتفتو
 ةرطيسلا ةنجللا فلؤتو . زييمت الب برحلا نإباو لسا مايأ يف تاراياعلاو جراوبلاو ةيراجتلا
 ةيكريمالا ةموكسحلا تدارأ اذا ) ةدحتلا تايالولا نم لكل بودنم نم قياضلا لع
 نإبايلاو ايلاطياو اسنرفو ةيناطيربلا ةيروطاربمالاو ( كلذ :تءاش ىتهو كارتشالا
 لكد نوكيو اينامورو نانويلاو ( مالا ةيعج ءاضعا نم انراص ىتم ) ايراغابو ايسورو

 ةروك ذلا لودلا اس وبودنم اما دحاو توص ةريخالا ثالثلا لودلا يبودنم نم

 نانوص .مم«لكتلف انه

 ةرهاخملا ىلص

 ةكدملا يف مماغع د ىدص اهياع ةناتسالا ةموكح عينوو ةدهاملا هذه رشنل ناكدقو

 تتبئاو ايكرت وحن ةيبروالا لودلا تاين ةقيقح رع ءاطغلا تشك" اهنال اهلك ةيناهملا
 ودحتي 0 اذا ماو مهقويسسو مهمولق يرو نودمتعي أجلم مهل قبب م هنآ كلل
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 اشاب لاك ىنطمعم ةريس ا

 ثدحلا ةلوثماو تماشلا ثيدح اوراصو ًاروثنم ءايه اوبهذ صوصرلا ناينيلاك اونوكيو
 تذخا يتلا اشاب قيفوت ةرازو فيلأتو اشإب ديرف دامادلا ةرازو طوقس ضيا اهرثا نم ناكو
 ىل ءفيف كب ىم اك« ةينطولا ةدحولا يف ثدح يذلا ماسقنالا ةلازا ىلع لمعلا » اهفتاع ىلع

 يتلا ةلبقلاو ربك الا مهميعز راص يذلا اشاب لاك قاعصم لوح مهلك كرتلا فافتلاو قباس
 مراظنا اهيلا هجتت

 مدص نرويناطيربلا لواخل تيمزا تاهج يف نوينطولا رهظ ويلوي رهش لئاوأ ينو

 ىلع اهنلجو ايناطيرب لاب ةكرملا هذه تقلقا دقو . مهتادا رط نم ةيماح ران مهيلع اوةلطاو
 'ىراوطلل ادا دعتسا لحا وسلا كيتاهيف ةديدج دونج لازأو هرمرم رحي يف املوطسا دش

 رذئموب عاش اك ةناتسالا ىلع نوينطولا اهدمي ةراغل أمفدو

 دهمي نا ًابلاط سوليزنف ويسلا هيلا مدقت 197٠ ةنسوينوب يف نولوب رعؤم دقع الو
 حارتقالا اذه لوبق ايلاطيا تضفرف اهيلع ءاضقلاو ةينطولا ةكرحلا داما يف نانويلا ىلا

 ةياجا جروج ديول رتسلا حاملا ىلع ءانب ررقت اريخاو اسنرف لثمت ناريلم ىيسلا لاعتو

 ىتح مدقتلاب يناثويلا شيجلل حامسلاو لوضانالا يف لمعلا ةيرح هليوختو سوليزتف ويسلا

 ةفصب رعؤلا ادهش نيدللا نسلوو شوف نيلاشرالا ةضراعم مغد كلذو راصح هرق نويفا
 تررطضا ريمزا ىلا تيهذ اذا » سوليزعف ويسملل لاق هنا ريخالا نع رثؤي امو . ءاربخ
 ةحيصنلا لبقي لف كدالب تبرخو ليذلا ةليوط برحمملا كتمأ تررجو مورضرا ىلا باهذلل

 شويج مهلتاقف لوضانالا يف مهموجه نوينانويلا دب 197٠ ةنس وينوب 74 فو

 هينادموهمردنابوهسوربو رسكيل اب ىلا مدقتلا اوعاطتسا مهتكلو ةمظنلا ةينطولا ةموكحلا

 قيقحن ىلا نوينانويلا قفوب مذا ةمساح ةجيتن نودب موجملا اذه ىهنناو راصح يقاو

 عطاسقت لحم راصح هرق نويفا لالتحاو ةينطولا ةكرجلا داحلا وهو مهقتاع ىلع هوذخأ ام
 ةيديدملا طوطللا

 يف نوينطولا فقوو مدقتلا ىلع نورسحي ال ةديدجلا مدود> يف نوينانويلا فقو

 تقولا ىلا ةجاحب اوناكمهنال مهنوؤش نومظنيو مودع تاكرح نوبقري رخآآلا بناجلا
 تاقفن هلمحتو مهمصخ ىوق كنت اهنال مهتحلصم يف برحلا ةلاطا نا نوفرعي مسممالو

 0 مثراد رقع يف نولتاقي مهما نيح يف هدالب ةنيزخ اهب ءونت ةظهاب
 توم وهو ابيرقت قرشلا يف ةيبروالا ةسايسلا هجو ريغ ثداح ءانثالا كلت يف ثدحو

 يف سوليزتك ويسملا ةلاقتساب تهننا نانويلا يف تاباختنالا ءارجاو ينانويلا ردنكسا كللا
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 ان اشاي لاك طصم ةريس
 رومالا ةمزأ ىلع هضبقو نيطنطسق كالملا بزح حاحيو هلشف دمب ريفوأ ١

 روينسلا ًاضيأ اهءاحو ندنل ىلا اسنرف ةرازو سيئر يال ويسملا رفاس ربفون 78 يفو
 يف رظنال ًارعؤم جروج ديول رتسلا عم كارتشالاب ادقمف ةيلاطيالا ةيجراخلا ريزو ازروفس

 رفيس ةدهاعم ليدعت يف ثحبللو سوليزتف طوقس دعب قرشلا يف تأنن يتلا ةديدجلا ةلاحلا

 حضنت امير ةدهاملا يف رظنلا ليجأت ًاريخا رقتف ةيوسرفلاو ةيلاطيالا نيتيرظنلل ًاقبط
 علطقب نائويلا راذناو شرملا ىلا نيطنطسق عوج يف ةضراعلاو . ةديتعلا نانويلا ةسايس
 ةيقرشلا ةلأسلا يف ثحبلل بيرق نمز يف رخآ نمتؤم دقعو.ةتداعأ اذا اهنع ةيلاملا ةنواعلا

 لصوف نيطنطسق كلملا ةذاعا ًابلاط ريعمد و ٍِق يتان ويلا بعشلا عرتقا راذنالا اذهرغرو

 اخف ًاريبك الافتحا هب 'فتحاو هنم 9 موي انيثا ىلا اذه

 وفوأ تنإ كر عمر أوالا يقانويلا موجها
 .اهماكحا ررقت نا ثداوحملاوفورظلل كرات ركذت ةجيتن الب ندنل رعيؤم ىهتنا اذكهو

 يفلاو لوضانالا يف برحلا فانئتسا هيف ركف ام لوا ناكو هشرع ىلع نيطنظسق عبرتو

 راني رهش لئاوا يف ًالمف هموجه يان ويلا ش .ثيحلا ادبو لودلا ضعيل ءاضرا نيل امكلا لاتق يف

 نوينطولا هل دمصف رهشي.كسا لالتحا ادصاق هسور طخو قاشع طخ ىلعاو71 ةنس

 كبتشا !هبلايلب مايا ةثالث تماد ةكرعم دعبو ًابيصع الاتق هولتاقو هنم ١١ موي ونوا نبا يف

 لوضانالا لفتحاذ هسورب ىلا اورقوقتو نوينانويلا رسكنا ضيبالا حالسلإب ناقيرفلا اهي

 رصنلا اذه

 سي راب رعؤم

 يف راني ديدج رمتؤم دقمل ءافلحلا نيب ةرراد تاضوافلا تناك ةرتفلا هذه لالخ يفد

 نانويلا نا لاقيو رياني 37 موي سيرإب يف هدقع ررقتف ًالوبقم ًالح اهلحيوةيقرشلا ةلأسلا
 هيهتشئامريغ ىلع ىعتنا ةنكلو رمتؤلا اذه يف ريثأتلل لوضانالا ينريخالا اهموجهيف تلج

 ديدجلا ةيوسنرفلا ةرازولا سيئر نايرب ويسملا ةسائرب رمتؤلا حتتفا بورفلا دعولا ينو
 رفيس ةدهاعم ليدعت بلطو ايكرت نع ةيلاطيالا ةيجرالا ريزو ازروفس ,دوينسلا عقادق

 نيب قيفوتلا بلطو نييلاكلا رهق نع نوزجاع نيينانويلانا لاقو اهبلا ريمزأو هنردا ةداعاو

 ويسلا هدياف اهولان يتلا ةيداصتقالا قوقحلاب نيينانويلا ظافتحا عم نيبراحتلا نيني رفلا

 ندنلب رياربف 91 موي رخآإ رم وم دقعررقت ةشقانلا دعبو جروجديول رتسلا هضراعو نايرب
 ءافلحلا فا رتعا أدبم كلذ ناكف دفاعا بدم يف ثحبلل ةناتسالاو هرقثا وبودنم هرضحي
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 اشاب لاك قطصم ةريس 1
 ندنل رمتؤم روض نايرب ويسلا ةوعد يلاعلا بابلا قلت رياني 77 يفو . ةيلاكلا ةموكملاب

 ىندالا قرشلا رمتؤم ىعد يذلا

 ىناثلا نتدنل رعؤم

 ديول رتسلا ةسأرو سميج تنسرصقيف 195١ ةنس رباريف 5١ رهظ دمب رمتؤلا اذهدقع
 مظعالا ردصلا ةسائرب ةناتسالا هفوو كب اب يماسس ركب ةسائرب هرقنا دفو هرضحو جروج

 ورز روينسلا ددشو اهترازو سيئر سولوبورجيلاكو يسلا ةسايرب انيثا دفوو اشابق يفوت
 روذب اهتايط يف لمحت ةدهاملا هذه نا الئاق قرشلا يف ملساا نامغل رفيس ةدهاعم ليدعت يف

 ةيناطيربلا ةسايسلا ناضراعت اتناكاسنرفو ايلاطيا نال نايرب ويسلا هدياو يعتنت ال برح
 ىتلا كرتلا ٍبلاطم رعؤلا عاممو ةديدع تاشقانم دمبو . نان ويلا دضعت يتلا قرشلا يف

 نيقيرفلا ىلع حزققا امتراذو سيئر اهطسب يقلا نانويلا بلاطمو كي يماس ركب !بضرع
 يف ناكساا ةيبلغا نع قيقحتلل فلؤت ةنجل ةاعساوب امهندب مناقل فالحل يف ءافلحلا ميكحت

 ءالج ةطرتشم كلذ لعهرقتا تقفاوف نهينان ويلا ما كرتلا بناج يف يه لهو ةيقا رت ريمزا

 ميكحتلا اذه تضفر نانويلا نكللو قيقحتلا ةيرح نامشل نيرطقلا نيذه نع نيينانويلا
 نعي رمتؤلا لدع كلذ ثا ىلعو . رفيس ةدهامم ىلع ليدمت يا لاخدا لبقت ال اهلا تنلعاو

 نمضت يهو نيقي رفلا يبودنم ىلا سرام ؟ يف اهغلبا ةديدج تاحارتقا عشوو اذه هحارتقا

 ءافلملاءالجو يدنجفلا هىلا ةيكرتلاتاوقلا ةدايزو مالا ةيممجيف ايكرت لاخدارمتؤلا لوبق
 لداعمت وص ايكرتل نوكي ناو ليندردلا ويل وبيلغ يف مهءاقبوتيمزا ةريزجهبشوةناتسالا نع
 يف ةلثملالودلا نم اهريغ قحلداعي قح امل نوكيو قياضلاة نيف لودلا نماهريغ توصل
 ضعب نع لوزتلاو ةيرحبلاايكرت ةوق ةدايزو ةناتسالا يف ةيكرت دوج ءاقباو ةيلالا ةنجللا
 قاحتلا ىلع ةقفاولاو ةيبنجالا ديربلا حلاصم ءاغلاو ةيلالا ةبقارلا ةنجاب قلعتي امف طقن

 استلاو ةيذيمرال ةبسنلاب ةدهاعلا ماكحا ليدعتو نييحيسملا ةياح نامض عم ايكرتب ناتسدرك
 ًايحيسم اكاح مالا ةيعج نيمتنأ ىلع اهيف ةينانوب ةيماح ءاقب عم ديما لع ةكدل ةدايسلا

 ةجيتنلا هغالباو تاحارتقالا هذه سرد نيتموكسحلا نم ًابلاط كلذ دعب رعؤلا ضفناو .امل
 مساح رارق رادصال
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 رك اشاب لاك ىنطصم ةريس

 . يناثلا ينانويلا موجهلا
 ةيناثلا ووا نبا ةكرعمو

 ام ريغ ىلع تءاج يتلا ندنل رعؤم تارارق نول.حي مدالب ىلا نانويلا وبودنم داع
 هنا ةمهاو ماسلا ىلا أجلت نا ريكفتلا دسب ةينانويلإ ةموكحلا تام نوهنشيو نولمأي

 ىلع مهلمحتف نييلاكلا له بلفتت نأ ةيجارو ءافلحلا هب نضام اهحنميو هيلا وبصنام اهليني
 اهماكحاب ىضرلاو رفيس ةدهاعم لوبق

 ناسرفلا نم نيتقرفو ةاشلا نم قرف عستب موجبلل ينانويلا شيجلا مدقت كلذ ىلعو

 راصح هرق نويفا لالتحا ىلا ًاعاط ةرفاو تادعمو ةميظع ددعب ًاحلسم سرام 7٠7 موب

 ميا ٠ لوشانالا بلق ىلا ينطولا شيملا عقدو دادغب ديدخ كس ىلع ءاليتسالاو رهشيكسأو

 قجدازإب -- لوك هنيا - : هسورب طخ ىلع قرف تس نم فلؤم وهو رسيالا ةحانج

 نودب همامأ رقبقتي ينطولا شيملا ذخا ونوا نبا غلب الف رهشيكسا ًادصاق يوك ه رق
 رع ا نيب ترادف هل ةبصن يذلا نيكلا ىلا هجردتسيل ركذ ةمواقم

 ىلا كرتلل بالقتاو نييناثويلا راسكسناب سرام ١" ءاسم تهننا نادلولا املومل بيشت

 يف نيكران لوك هنيا - رهشيكي يلا ةعرسلا حانج ىلع مموادعا دئرف_موجحلا ةلعخ
 متفو ةيبرحلا تادملا نم ًارفاو ًارادنقمو ىحرجلاو ىلتقلا نم ًاريثك لاتقلا ناديم
 ادع افلا رشع ةنالثاوزواجتةكرعلا .ةهف نينانو بلت نا لاقيو ةميظع مكانغ نويئطولا

 لوأ يف اهلالتحا نمراصح هرق نويفا ىلا مدقت يذلا نميالا ينانويلا حانملا نكمتو ىحرجلا

 يبرغ ةيماد ةكرعم نيقيرفلا نيب تبشذو اهلع هولجاف هيلع اورك نيينطولا نكلو ىمالا
 نيينانويلا ةميره نع ليربأ 8 يف تلجنا راكيب ولمود يف ةنيدلا

 اهعقاومىلا ةينانويلاشويجلا تدتراوماتلا لشفلاب يناثلا ينانو.لا موجملا ىعتنا اذكهو
 فنا تنلعاو دادعتسا متا هل انيثا ةموكح تدعتسا ام دعب ةظهإب زاسخ ةدبكستم ىلوالا
 مايا ةسجخ يف هرقنا علبي اهشيح

 امو حارفالاو تانيزلا تميقاف اهلك ل وضانالا يف ةساجلا ران راصتنالا اذه مرضا دقو

 سيئر اشاب يزوف قظصم قيرفلا فقو ليربأ 1 موي هتساج ريبكلا ينطولا ساجملا دقع
 ةلئاق لاتقلا فصوو عافدلا ريزوو ةرازولا

 ريخالا ندنل رمتؤم يف ةيناثويلا ةموكسحلا بيصن ناكل شفلا نا متا رشح نولعت »
 رشع دحا وحن ذنم تدشخل يركسع زوفب لشفلا اذه ىفالتت نأ ةموكحلا هذه تداراخ
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 اشاي لاك ىطصم ةريس 4

 رب نم دنعو رتموليك ٠ هلوط غلبي ناديم يف يدنج فلا ةئم نم ًافلؤ. ًاشيج ًاموب
 يف ناسرفلا نم ةقرفو ةأشلا نم قرف تسب شيلا اذه انجاهو . ردنلا يداو ىلا ايراقس

 ةحاس يف ناسرفلا نم ةقرفو ةاشلا نم قرف ثالثبو ( ةيلامثلا ةحاسلا يا ) هسورب ةحاس
 لتاقن نا اهاضتةم نم ةطخ انعضوف نحن اما ( ةيبونجلا ةحاسلا يف يا ) راصح هرقو قاشع
 :نإب لاتقلا ةحاس نم يقابلا مسقلا يف انيفتك او اهف هلتاقن نإب ىضرت يتلا ةهجلا يف ودعلا
 يباع قلعو ةيمسرلا انتاغالب يف مأَد امهب ةطخلا هذه تررئف طقف ةلغاشم ودملا انلغاش

 ”ك رملا ضوخم ناكم يا يف ملي ال ناك امل ةنكلو مامالا ىلا مدقتي ذخأف ةريبك لاما
 ةطخلا نا ىمالا ةقيقحو . اباك اهيف دذرتلا اذه هيلع رهظو هتاكرح يف ددرتي لظ ةلصافلا

 7 هتريح ترثكو ودعلا اهيف كبترا ةج عذاومو تابقع هللخت: ًاليوط ناك
 3 ةداسلا اهما
 يف عافدلا لئاسو لك نم اهيف اننومرحي مايا ةسخن يف انيلع بلغتلا انئادعا ضرغ ناك »

 ايلمي ةليدعت اهايدعت ىلع وا رفيس ةدهاعم لوبق ىلع رادتقاو ةوق اننولم<يو هلوضانالا

 ,ةيركسملا مهتاكر حو ةيمسرلا مهئانايب نم ةقيقحلا هذه انفرع دقو . .انسوفن يف ًاعقو دشا
 مالا ةعيرا يف ريش يسا اولخدي نا مهيلع بجي هنا مل لوقي لسرإ ريك الا مدئاق ناف
 اما . هلك لوشانالا ىلع كلذب اولوتسيف رهشلا ةيابم يف هرقنا يف اونوكي ناو ةسجخ وأ

 : أي اك تناكف٠ ةيب رحلا عيتطخ
 اديدش[ةييضت انيلع اوقيضي ناو ةريبك فافتلا ةكرحب اوموقي نا مددع ةرثكب اودارأ ٠٠

 نم نوديفتسيثيح اهمضوديرب يتلا نك امالا يف لاتقلا لوبقىلا انورطضيو انتاوق نيب اولصغيف
 مات زوف ىلا مهل تمت اذا ةدافت -الا هذه اولوحي نا ىلع مزعلا اودقعو . مدونج ددع ةرثك
 لكب لوض: الا نولخدي عافدلل ةوق لك نم انودرج اذا ىتح ةينطولا انتاوق اوحميف لماك

 تاكرح نء لبق نم اهيلع انفقو يتلا تامولعملا نم ضرغلا اذه انفرع دق انك/الو . ةلوهس
 ةمزاللا ةيركسعلا ريبادتلا ةماعلا ةدايقلا تذخنأ اه ماق يتلا ةيركسملا تاكرملا نمو ودملا

 قادحالاو فافتلالا ةكرح طابحال ناسرفلا ت:وق اندصرو ةيجراملا هنيحانجلا مق انززعو

 لمود مجاب ودملا ناكانيبف 2 مايقلا وداد | يتلا ةعساولا

 دقو.ناسرفلا نم ةقرفو ةاشلا نم نيتقرفب راضح هر قنويفاىل ططفحرلا ىرخأ ةهج نملواحي
 ةكرح عنم يهو البق امل اودمتسا دق اوناك يتلا مهتطخ ىلع عشولا اذه يف انئاسرف ظناح
 هل ةفيفخ ةلغاشم ودعلا ةلغاشم ىلعو ةكرعملا لوبق مدعو انتاوق, فافتلالاو قادحالا'

 ناك طقف ةدحاو ةقرفب راكيب
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 1 أهأب لا قطف ةريس 5

 انمهفو ةهجلا هذه يف ًائيش ودملا دفتسي ىف اهانذخما يتلا ةطخلا قيقحت ىلا انقفوو هءدقت
 دنق . « ونوانبا » ةطقنف قيفوتلا اذه اهيف انقفو يتلا ةطقنلا اما . ةيمسرلا هتاغالب نم كلذ
 عبسو مايأ ةعبس ثماد ليثم اف قبسي مل ةيماد ةكرمم دعب ةينانولا تاوقلا اهيف انعجرأ
 دومي نا ودعا رطضاو « كويلزوب »و « دوكس» يتاعقن ىلع انيلوتساو ةلداوتم لايل
 ةعاجسش ىلا دومي هانلن يذلا زوفلا اذه يف لضفلاو . كج هليبو قجرازاب ىلا ًارقرقتم
 اراذصو آرابك انطابض اهادبأ يتلا ةيركسعاا تاكرملا ةراهعو اندونج

 نا ىتح ريخالا زووفلا اهيفلاني ةمساح ةكرعم ىلا ةكرملا هذه لوحي نا ودملا دارأ دق
 ةوقب فذقو ماعلا هركسعم زكرع ىرل هرق ةيرق لج م مدقت سالوباب لارتجلا ماعلا دئاقلا
 يطايتحالا شيجلا ةوقب انتلئاقمو انب قادحالا ةكرح 2006 ةكرعملا يف هناسرفو هناشم
 انباعتال يطايت-الا شيجلا اذه تاوق نم نيتق ذي اوك ارم ىمرف ٌةعم يذلا

 حافي لق هديب تناك يقنا لئا-.ولا عميج لذب ينانويلا شيجلا نا لوقلا ةصالخو 1

 انتارايط تناك هناوق 00 داصرأاب هل ةفقاو تناك يتلا انفوفص مامأ هتاوق تماطحتو

 ًاديدش اليكتت انناسرف اهم لكن و ةيماح ًاران اهرطمت
 ًاماهت ودملا اهيف بلغ يتلا برملا هذه نم نم ىلوالا ةلحرلا وه يستا رم هتطسبام نا»

 اهمال كن امحرشب قوبلت ال نا وجرأو ةسياثا ةحرلا نآلا الخد دقو . . هرمأ ىلع

 ةنومع اهيف لاتنس اننا وه اينع ل هلوق عسيطتسأ ام ةياغو ةيبرأا رارسالا نم رس لازتال

 لك قوف يه ةمالا امهتدبأ يتلا ةلاسبلاو ةعاجشلا نا لوقلا ةوفصو . ماتلا زوفلا هللا

 5 « ءانثو فصو

 ديدشلا قيفصتلاب اهولباق اشاب يزوف قيرفلا تانأيب هرقثا باوث ساحب ءاضعأ عمس الف
 ةيبرحلا همدخ ىلع هةأفاكم لوأ قيرف ةبتر ىلا هتيقرت عاج الاب اوررقو

 اب راقس تكرعم

 اوحيل ميظع دادعتساب ثلاثلا مهموجه ىلا نوينانويلا ىشم 911 ةنسس وينوي 8 ينو
 راصح هرق نويفا ثلثم اولتحاف نيلوالا نيموجملا يف مهب قط يذا راسكنالا راع
 ةدئاز ةراهع بحسنا يذلا يكرتلا شيجلا فقوم اوجرحاو رهشيكسا  ةسيهان وكاس

 ىلع اوراص ىتح نوينانويلا مدقنو ايراقس ره ىلا يركسعلا مهغوبنو هداوق قوفت تتينثا
 ١ تمادو ربنلا اذه فافض ىلع تراد يا كراعلا نكسلو هرقنا نم ا رتموليك 6١ ةفاسم

 مهتيفقا يف نوب رضي مهيلع كرتلا موجهو ممرقهقتو نيينان ويلا راسكنإب تهنتا وب

 هل
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 اشاب لاك ىنطصم ٌةريس هن

 رذحلاب ءدءءىدإب اومدقت دقنوينان ويلا ناكو ساع-غا 5 ليل يف ايراةس ةكرعم تأدتبا
 لوالا طخلا يف كرتلا عقاوم ىلع اولوتساوايراقس رهم روبعب اوزاذوهقيرط سات لوا ن 5

 اهددع هزيجم ال 0 مهتميم تدتما رهنلا اوربعام دعبو . ةفيذع ةمواقم مهم اوقلف

 امهباقعأ ىلع نيتينانوب نيتقرف اودرف ةقداص ةلجح اهيلع اولمغل ةحناس ةصرفلا كرتلا ىأرو

 مقادلا نم امهعم ام لكان دقفو ةميظع ةراسخ انسخ ام دعب ءيشىلع نايولت ال رادالا الوف
 داددأ امأ . ًامامت ايراقس ره نيينانويلا روبع دعب ثداحلا اذ # عقو دقو . ريبكسلا

 امان ًاقيقوت مهمدقت كرتلا فقو ثيح يناثلا طخلا نوينانويلا غلب ال ترحل ةريخالا ةكرملا
 ناكو قالطالا ىلع هنومقوتي نوينانويلا نكي مل ريبك يطايتحاب مهيلع كرتلا رك كلذ دعبو
 تراخو ذخأم لك مهنم بعتلا ذخأ نيح مويلع ركف نيينانويلا دوع مي اشاب لاك ىناعصم

 ناكرأ ةثيه تآر الو شيملا يف اكابتراو ارعذ ثدحاو هباقو مهشيج ةرسيم ىولف مءاوق

 ىلا دادترالا ررقف ةعرسلا حانج ىلع ايبرح ًاسلحم تدقمف ىمالا اهلاه كلذ ةينانويلا برحلا

 لئاقم فلا ٠6 نم رثكأب نيينان ويلا ةراسخ تردقو . لاحلا يف ايراقس رم ءارو ام
 كرم قرف ؛و ةاشلا نم ةقرف 1١ نم ًافلؤم كرامملا هذه يف نييلاكلا شيج نأكو

 ةقرف يفو لتاقم 77٠١ نع ديزب نكي مل ةيكرتلا ةقرفلا يف ةلئاسقلا ددع نكللو . ناسرفلا

 تناكاهنا نظي الو ةفيعض شبجلا اذه يف ةيمفدلا ةوق تناك دقو . سراذ فلا نع ناسرفلا

 ةطسوت٠ تناكف ةميرسلا ةيعفدلا ةوقلا اما . تارايعلا عميجج نم ًامفدم ٠ ”رزع اريثك دير

 لثم تاقاطلا ةميرس ( ةريغص عفادم ) تايقدنب ضعب عم ةقرف لكس ًاعفد« 74 وحنوأ

 هدنع نكي و تارايطلا يف دج ين نمل اذه 00 اهاوسو سيولو نجرب عقادم

 سيوسن رفرايط ديىلع بردت ىر اهردي ناك دقو - اهادحا نكلو طقف نيترايط ىوس

 ينانويلا شيجلادنع ةدراطمتارايطدوجحو مدعل كلذو ايراقس 2 رعم يف ةميظعتامدخب تماق

 ريزوو نيطنطسق كللل اهرضح رهشيكسا يف ةيبرح سلاحم ةذع نوينانويلا دقعو
 يأرلايف فالخ عقوو سالوباب لارنجلابرح ناكرا ةئيهو كللا برح ناكرا ةئيهو ةيبرحلا

 كرتلا هاركأو رهشيكسا طخ يف فوقولاب طابضلا ضعب راثاو . برها ناكرا يتمه نيب
 نكلو ايراقس رهمت ىلع يديالا يفوتكم فوقولاوأ كانه عييتلا مهاعخ يف مهماع م وجم ا ىلع
 ةيسايس اهرثكأ تارابتعال هرقنا ىلع فحزلا ةطخ اوذسبح هبرح ناكرا ةثيهو كللا

 لاحر نكلو حجري ام ىلع ًاطوبضم ةطخلا هذه باسح ناكدقو . ًاضيا ةيبرح بابسالو

 يدنملا ةءافك مظع الو لقنلابعاصم ردقلا قح اوردقي مل | برحلا ناكرا يتئيه
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 هلا اشاب لاك قطصم ةريس

 لسف ىلع اودمتعاو ةريخالا مهتاراصتنا اومظعتسا لب هتاماكحتسا ءارو امسالو يرتلا

 اهفعض ىلع مهيمفدم

 ١ يف يزاغ ديسو روشيبكسا قرش ةنصحلا مهعقاوم نم نييناثويلا فحز ًادتباو

 راسف . قرف ثالث هيف قايف نم فلؤم اهنم لك شويج ةئالث يف مهدونج تراسو ساعسغأ
 قليفلا راسو . ىمالا لوا يف كاسروب ره ةاذاحم ىلع ثلاثلا قليذلا وهو رسيالا شيملا

 يبونج ناسرفلا نم ءاول ٌةءمو يناثلا قليفلا وهو نميالا شيجلا راسو طسولا يف لوالا

 لقتلل ليبؤ«وتا يتثمنم لقا شويجلا هذمهل ةرسيتملا لقنلا تادعم تناكو . ايراةس رهن يلاعأ
 تناكو . يالا لكل ةررقللا لقنلا باود ىلع ةوالع لجج فلاو ناريثلا اه. 4 ةبكرع ينلاو
 رهن نادتقا يبونج ( يرابكلا ) روسجلا ىلع ثلاثلا قليفلا يلوتسي نأ ةعوضولا ةطللا

 فافتلالا نايوني اناك نيذالا يناشلا و لوالا نيتليفلا مدقت رتسيل كاسروب رهنب ايراقس

 اميرس مالا لوا يف ةينائويلا تاوقلا مدقت ناكو . مهجر طخ ناددهمو كرتلا ةرسيع

 يونج ياح ره ىرم ةمداق تناك كرتلا ناسرفلا نم ةوقو نيدتيكرت نيتقرف تددهف

 سطسغا 1١ يف ةييناثوي ةقرف برقا اوججاه كرتلا ناسرف نكسل و قرشب راصح هرق نويفا
 .ليبس منأ ىلع باحسنالاب كرتلا ةاشهلل ةصرفلا كلذب اولوخو يوك نيروا برق اهوفقوو
 لئاصف نم ةريسي ةمواقم ىوس قلت نا ريغ نم اهفحز ىربكلا ةينانويلا ةوقلا تاصاوو
 ناسرفلا ءاولو ةينانوب قرف ينام تدشتحا سطسغا ا” -- ؟١ ليل ينو . كرتلا ناسرف

 كوج ريهنب هنارتقا دنع ايراقس رب يبونج
 ىلع ًادتمم يرتلا طخلا ناكو . مهترسيم اوززف نييناثويلا تاين ىلا كرتلا نفو

 يربوك كليب يف ديدحلا ةكس رسج نيب غاط كلج ن. ايراقس ربع قرش ةعقاولا ماك "آلا
 طخلا اذه لوط نكي لو ياح هاش كولتك ىلا الرش يفتي مت كوج ديه م ىلا يمالبو

 هتيماهل تناك ن كلو وتياجل ةف وعض ةوق يهو ةيقدنب فلا 46 ةنع عفادن 0 لقا
 ناكو اليم ٠" رك ديدحلا ةكس نع دعيت ام ناكم يف نكت اهنا اهم ةديدع الازم
 - ىلع#ب ناهيج رفق نم دسعب اوجرخ دق اونوكي ل نبذلا نييئانوبلا فالخب امل ًارفوتم ءاسلا
 نكت ةيكرتاا تاوقلا نا ىلع ةوالع عافدلل ةعالم هيف اوطبار ناكم لك يف ضرالا ت تناكو

 نا مث: نظام ىلع يدنج فلا 50 نم لقإب ةكرملا تأدب يا ةينانويلا تاوقلا نم ًاددع لقا
 رادحتالادي دش هن فيصلا لصف يفهيف ةحيدش رهملا هايمو ًاقيض ض نكيناو ايراقسرهنيداو

 هلوط ىلع ةريبك تاوقب هتبامج ىلا رطضيالف مفادلا ءبع نم ففي اذهو نكامالا ممم يف
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 اشاب لاك فطصم ٌةريس 1

 كوج رديه يبونج ةيمامالا كرتلا عقاوعي ةينانويلا تاوقلا تلصتا ساعسغا 7 ينو

 لوالا قايفلا : يلاتلا لاونلا ىلع لاتقلا فص يف ًافقاوذئنيح ينان ويلا شيجلا ناكو يجنط رق
 بونج ًابيرقت اليم 7١ ةفاسم ىلع ةاشلا ةنميم تناكو يناثلا قليفلا هنيع ىلاو ةرسيلا يف
 يف مل نيحانجك ةاشلا يناج ىلع ًاريثك حوتفم طخ يف نيذقاو ناسرفلا ناو قيلح كوي
 باقلا فلخ اتمضوو ًايطايتحا ثلاثلا قايفلا نم ناتقرف تامجو . بونجلا يفولامشلا

 نكلو ةلمتكم ةعوضولا ةطخلا بسحب كرتلا ةرسيمب قادحالل ريبادتلا عييجج تناكو
 ةَأخ هتاطخ رييغت سطسغا ؟6 #٠ ليا يف ررق سالوباب لارنملا

 ةياصالا هتطخ نا يهف ةأخ هتطخ رييغل ىلع سالوباب لارنملا تلج يتاا بابسالا اما
 طلخا قرتخي نا لواحو ةظل رخآ يف اهريغةنكلو كرتلا ةرسيع قادحالا ىلا يمت تناك
 : يهو ةيلاتلا تارابتعالا كلذ ىلع ثعابلا ناكو يحن رطق ريهن لاش يكرتلا

 تبثت ل ةللض» رابخإب نورايطلا هيلا داع دقف ةينانويلا تارايطلا عالطتسا - الوا
 مث رسيم ىمقا يف ةريبك تاوق اودشح كرتلا نا يهو قالطالا ىلع اهندص

 نم حانجي قادحالا ةكرح هيضتقت يذلا ىمالا هتالصاوم طوطخ ةلاطا مدع -- ًايناث
 يرتنا شيملا يحانج

 اهليطمتو ةينانويلا تالصاولا طوطخ ىلع مهتاراغو كرتلا ناسرفلا طاشن  ًاثلاث
 يتلا ةينفلا نوؤشلا نم كلذ ريغو ةطخلا رييغت هاضتقا يذلا ينانويلا شيلا عيزوت ريغو

 .ةيناثويلا ةدارقلا طاخيف ينف لشفب ايراقس ةكرعم تمتذاو برحلا لاجر ىلع الا اهمهف بعصي

 ضعب نا كاذ ىلع دزو.ينانويلا شيجلا ةقاطقوذ تناك ةءبمب مايق'الواحرمالوباب لارنجلا ناذ
 ةيركسعلا مهمامدخل ال اوقري مل ةيلاعلا مهيصانم ىلا اولصو نبذلا قرفلاو قلايفلا داوق

 يف راكتبالاو ةنطفلا مهصقنت تناكف رثك الاب ةيسايسلا مهتامدخللب ةيبرحلا مهتءافكو
 اهادحا يناثويلا شيحال برح ناكرا يتكيه دوحو نا مث . راهلا نطاومو ةقيقدلا فقاولا

 اتناكلب هتءافك ديزيو شيجلا ة .ةمهم لوسي امم نكي مل ماعلا دئاقلل ىرخالاو كلدل ةعبان
 ماظن لشفو يبطلا مسقلا ماظن ًاضيا طيح دقو . ىرخالا سكع امادحا ًانايحا نالمعت

 ينانويلا شيجلا يف ناريطلا ةوق نكت ملو . ًاقاعضا لاتقلا ةقشم ادازف ًاضيا ,تالصاولا

 ءايعالا مهم لح دق نوينانويلا ناسرفلا ناكو ًاعم عالتطسالاو كرتلا ناسرفلا ةأوانمل ةيفاك
 ةكرعم يف اهءسخ ةلزانم يف ةقئاف ةراهم تدبا دقف ةيكرتا ةدايقلا اما . ةكرعملا لوأ نم
 لئاق دقو ٠ مالا لوا ف اهناسرف نم عافتنالا تن حاو ةميظع شأج ةطاير ترهظأو ةيعاند
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 5 اهثاب لأك ىنطصم ةريس

 لاوهالاو هراكتلا ىلع ريصلاو كجلاو دانعلا نم مهنء رمتشا اب كرتلا ةاشلا

 اشاب لاه” ىفطصم ةبطخ
 هشيج ةيولا لعدقعو رمنلاب هماه لاكت نا دعب ايراقس برحنه هرقناىلا يزاغلاةلود داع

 ريبكملا ينطولا ساجلا دقع ربمتبس 19 موب يفو.لافت-١ لجا اهناكس هب لفتحاف رفلغلا تانآ
 ينل ةلئاحلا ةكرملا كلت فصو يف هتلود ةبطخ عامسل ءالظمااو ءارفسلا اهرضح ةلفاح ةسلج
 ةلاح فصوو ٌةتلود فقو ةساملا حاتتفا دعبو ٠ مهمادعا ىلع ةلماك ًارصن كرتاا اهيف لان

 ةنيكسلاىلا ودعلا دلحآ ريمتبس "٠ يف : لاق مث هلشف ىلا تدايقلا بابسالاو يلاثويلا موجملا
 مويلا يف ززمف ريادتلا ضب ذختا هنا انرعش دقو ًارهاظ هرايعا ناكو اهاك ةحاسلا يف

 هذه نم موجها فنأتسي نا دارأو . نميالا استحانجو  شيملا باق ماما. ةققاوم عبارلا
 ينامالا لابحب ًانقلمتم لظ هنا ريغ

 اهعجج ةيطايتحا وتحب رشا ريمتبس © موبيف لمحو ٠ ةعزملاب فرتعي نأ أدي رف ماهوالاو

 درو شيملا باق ىلا لوصولا نم نكمتت مل تاوقلا هذه نكلو سنايا موجه محهو

 سحأو اهلك ةحاسلا يف م وجملا نع عالقالا ىلا ودعلا رطضاو ةحداف ةراسخب اهموجه
 اهيفو سالوباب دئاقلا اهعاذأ يتلا تاغالبلا انه تأرق دقو . عافدلا ةطخ مازتلا ةرورضب
 هنا ةقيقملاو ايراقسرهم يق رش رقتساو انشويج مزهو ربمتبس ” موب برحلا زجنا ُهنا لوقي

 ةطخ نرال دعب يقاثلا لصفلا يف عرشن لو انتطخ نم لوالا لصفلا الا ذئنيح مم ١1

 ناو هبختني يذلا ناكسأا يف ودعلا براحي نأ تن ريبكلا ينطولا ساجلا شيج

 لمن انأدبف لوالا اندصقم مث دقو . هيلع يمترب مث ءرسكيو هب رضي برحلا ىلا هرطضي

 يناثلا دصقلا ىلع لوصحلل

 تح انمقاوم نم موجملاب هانًأجافف ارح عييطتسي ال ودملا نا ربمتبس ١ يف حضتا
 انئاراصتنا تفعاضتق ريمتبس 8 موب هانلصاوو موجملا اذه يف انقفوف هراسكنا غلي« فرعن

 يقيقح ةعزه ناك وأ ة ةعز زهن وكي داك ًادص دصف ةهللا

 يف ريمتب -9 موي انيضقو بهأتلا يف انتمه انذعاضف ناح دق ودعا ءاضقلا تقو نأ اندك او

 قرش ف سييالا هحانج امس الو ةماع ةمجه اماك ةحاساا يف ودملا انجاه م دادعسالا

 لتحاذ ًادج ةريبك تناك ُهَحئاتن نكبلو ريصق اذه انموجه لجأ ناكو . ورب وك كلاعب
 نم ودملا رف دقو لاحلا يف هناممو ودعلا ةايحب ةقالع امل يتلا نأشلا ةميظعلا عقاوملا اند ونجا

 هقايقدنيو هعفادم كرات ءيث ىلع يولي إل ةحاسيلا
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 اشاب لاك ىنطصم ةريس 135

 تاكرحللبهأتلاو كانه فوقولا ىلع ممض دقناكام دمب لاحلا يف رقرقتي نا ودعلا ررق
 هحاتج بحسب برثلا وحن هدادترا أدتباف ةبرضلا هذهب رقوقتلا ىلع هانهركءاف ةلبقلا
 لك راهظا ىلا ةرطضافا انعاش ناكوب هانرداب يذلا مودحلا نكلو . ربمتبس ١ يف نعالا

 تح تنعيم نم مهب ىلأ دونجي هنأوق ززع ام دعب ركلاب انلباقو ةراسجو ةلاسب نم هيدل ام

 انترك انلصاوو ربمتبس ١١ يف ًاديدش ًاقحس - هموجه اذقحس انكسلو رقبقتلا ىلا انرطضي
 عقومو ىل هبت شبو هبت لاثراقك عقاولا ممأ كر ىلا ودملا رطضاف ةدشب هنم 1١ يف
 ءارو ام ىلا هسفن فذق يف الا ركل هنا ربظو ىنعمو ةدام هتوق تعطعضتو نايرذا

 ةبرضلا كلت ريثأت نم ايراقس
 لاونلا ىلع امفسلا يري برحلا (مِبو ودعلا نم ةحاسلا هذه انرهلط ربمتبس 1“ يفو

 راصح هرقوقاشع طخ يف ودعلا رادو راصح هرق نويفا لوح يتاا اندونج تججاه مدقتأا

 ىلع انتدعاسو ودعلا تالصاوم ليطمت نم تنكميو ديدحلا ةكس طوطخو روسجلا تبرخو

 ناديلا برح يف راصتنالا
 تمزهو هتنميم ءارو ير» هتعجر طخ ةفيفملا انلئاصف تجاه ر رةهقتي ودعلا امبو

 ىتح متانفلا نم ًاريثك تمنغو نوملعت اكراصح ىرويس تاخدو امل اودصت نيذلا ءادعالا

 19 ىلا ريمابس 1" نم كلذ دعب ثدح ام م اظطف ام“ سالوباب لارتملا ةعتما ضعب

 راصتخاإب ةنم

 ىلا ًارطضم ناك اذهلو رقبقتلا نم ةنكسمت ةلاح يف نكي مل ايراقس يب رغ ودملا انفذق ال

 هانلب اقف هءارو هله مج ىلع لمجو رهلا تارمم لتحا كلذ لجأ نمو ريسلا مث ةلوا هلمش عج

 اذه انلمع يف انةفوف هتنميمو هنرسيم جراخ نم هتءجر طخ ماعقو رهنلا *ىطاوش لالتحاب

 هنا_رهظي نكلو انه هتماقا ودعلا ليطي نأ دوأ تن :ك كو ادار حاجتلاو اهلصاوت 8
 اماًابرغ ةعر سلا حانج ىلع رقجقني ذخأو رهلان ع عافدلا نع علقف هددهم يتلا رطاخملا ىلا ن
 قتلءيفراصح يرويسو قجلاجنم نيبودعلا عمتجي يلي مف(ربعت يس19)مويلا ةبب را 0

 قجلاجخءطخ نم تبرتقاو ةهج لكن م رجلا انتاوقتريعورثك الا لع ديدحلا كس طوطخ
 نروا برغو ةيدومتو ةيديمح راوحي ًاناكم ةدراطلا انتاوق نم مسق غابو راصح يرويس
 ىرخالا :دراطلا انتاوق تلتحاو يوك يأ بوذجو يزاغ ديس نميق رشاا لامشلا يف اهنا يأ
 حايتالا ىلع ةثعبي ال فقوم يف ودعلاف . يآ وحن ريست يهو هبق لاثراق

 نا موري ناكودملا نا لوقا ةبعشتملا تامولعملا هذه مد صخلأ نا متدرا ام اذاو
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 1 -' اهأب لق طسم هريس 500

 هينامأ هيلع علا هلامعا انطبحا اننكلو ةمطاق َة ,ةميرس ةجيتن ىلع لصحيل انةرسيمب فتلي

 يكل ىلا قفوي مق انطخ قرتخي نا دارا مّ ةديدصش ةعزه هانمزهو ةكرحلا هذه ف

 لو.موجهلاب هتردابع كلذ نم هانمنف عاذدلا ةطخ مازعلاب هناكم يفتا.ثلا ررق اربخأو

 اهيلايلب ًاموبنيرشعو ًادحاو تماد يتلا ايراقس برح ىف انشيج زافلاونلا
 !يراقس يفريبكسلا ينطولا سلجملا شيج اهيف رصتنا يتلا ناديا برح نا : ةداسلا امأ

 دست ىتلا ندكم كرامف ٠ برملا خيرات يف هيبش امل نوكي ال دق لب ٠ ًادج ةميظع برح

 يناذ كلذلو مو نبر شعو ادحاو - نوماعت ك- رمتست مل ناديلا بورح ريكأ نم

 يبرحلا خيراتلا يف الاثم نوكتس يت جلا برحلا هذهيف انشيج راصتنإب ةليلجلا متيم ءىنها

 ناف . رهاباا رصنلا اذه لماوع اوناكمن يذلا لاجرلا لضفب هيونتلا نع يل ةحودنم الو
 . ءانث مظعأبر ريدج برحلا هذه يف مدخلا نم اشإ يزوف ماعلا انبرح ناكرأ سيئر هادأ ام
 هديبادتغلبو راهو اليل برحلا ناديم نم ةطقن لك يف ردقلا ليالا لجرلا اذه ريضح دقف

 ماودلا ىلعةيونعملا ةوقلل ةديؤما ةراسلا هحتاصن لذبو لحم لك كيف هيسوٌّؤ رعىلا ةميقلا ةبئاصلا

 مارتحاو ناسد>تسا لكق حتست هتامدخف

 هناعاو تباثلا همزعو يضاملا هئاكّذب بعوتسا ةيبرغلا ةحاسلا دئاق اشاب تمصع ناو
 نسحا هشيج داق دقو اهطقن رفصا ىتحةيب رحلا تاكرحلا عييج ًاراهنو د الرا هدجبو خسارلا
 مهتافبئاتكسلاو قرفلاو قلايفااداوق عييمجج كلذكو رهابلا رصنلا اذه ىلا هب لصوو ةدايق
 ةراهلاو ةلوطبلاو ةيحضتلا يف اوسفانت

 برح تناك ب رحلا هذه نا لوقا نأب يف ودك امنا انطابض رثآام اهب فصأ ةلكدجأ الو
 ينادجوو يلق لكب ةسيئر ممرفيمأ ىتح طايضلا يتاوخا عسي لشفب هونا يلاو طابض

 ديجمتو حدم لكب مرك ذاو

 ةمالا هذه ءانبأ ناف ورغ الو ءانثو حدسم لك قوف م-مذ غا رضلا اندونج امأ

 انادالب ءانبا ةماهش فما الاثم دجا نا يننكع الو كاذكم الا اونوكي نأ مرمسيال
 برح ىنعما وكردا مهنا وهو اندونج فصو يف رخآ اشيش ديزا نادهرا يبا ىلع . مهلاسيو
 ةديدج ةباغل اوبراحو كاردالا قح لوضانالا

 دبال ءانبالا ءالؤه نم ةفل ولا شويحلا كلتو ءانبالا ءالؤه امل ةما نا . ةداسلا اهبأ

 هذه لالقتسا باصتغا ةلواحم امو قيفوت متأ اهمايحو اهلالقتسا ىلع ةظفاحلا ىلا قفوت نا
 ءاوحلا يف روصقو لايخو مثو ىوس ةمالا
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 همزاي الامو همزلي ام لكب شيجلا دمأاشاب تفأر ينطولا عافدلا رظان نا . ةداسلا اهبأ
 ركشلا هيلا مدقا يتاف اذهلو راصتنالا 5 وع مأ ن م !ذهو مثالا تقولا يف

 :لاقف لوضانالا بلاطم رك ذ ىلا هتلوج لقتنا مث
 نعةيبروالا لودلا علقت ناو ةيموقلا اندودح لخاد يف ارارخأ شيعن نأ يبن اثفا د

 يف انئافلح عم ان روق اننا معن . ةعقوتنو هاخوتنام لك اذهو ان اصمو انقوقح ىلع ءادتعالا
 امهناكس ليوختو قارعلاو ة ةيروس نع انلزانتب نيبواغملا باقع انلاث نكسلو ىمظملا برحلا

 دالبلا نم نحن اندقفام تدقق اهرمأ ىلع ةبولمم» ةمأ نا عمست لو , اهريصم تب يف قمل

 ةضبق نم دالبلا هذه عازتال نويبرثلا اهب ىلدأ يتلا بابسالا تناكدقو . ةعساولا ةينفلا
 يقلا ءىواسملا نء انك ىلا يزع ام ىلع اهلك ت ينب دقو 0 رثك| ةيروص اندي
 ةحمصلا نم ءيش ىلا 0

 يفرعزلا اذهو . نييناثوولا نم اهماكس مظمم اهيف 5 1 دالبلا نا انادعأ
 حادتقا انابق دقو . ةيلودلا ةنجللا ربرقت نمو نيدياحلا تاءاصحا نم لدتسي 1

 كلذ تضفر ناثويلا نكلو لوضان الا لحاوس يف مهتيسنج ةفرعمو ناكسلا ءاصحإب ندنل

 اهتحلصم يف نوكت ال ةجيتنلا نا اهململ

 شويملا هماما تمزهئاف ريبكلا ينطولا سلجملا ديب ذخأ ىلاعت يرابلا نا . ةداسلا اهب

 انقوقحي ملاعلا فرتميو انينامأ ققحتت ل ام انيديأ نم حالسلا يرن نلو ةميزه رش ةينائويلا
 سلا يديرم دشا نم نحن لب برحلاب نيمرغلا نم انؤادعا معزي كككلذ عم انسلو . اهلك
 ملاعلا ناكسف انق- قائحال ةيملسلا لئاسولا لكب انلسوت دقو . ًابيرق هناكرأ 2 نا وجرنو
 ةيجمهلا لئابقلا ةلماعم انلماعيو امل ىنعم ال ديعولاو ديدهتلا نم بو رضب انتين نسح لباقي

 ريبكلا ينطولا اهسلو اهتموكحو ايكرتناكس ناهلك ملاعلا فرعي نا بجي .ةداسلا بأ

 عيج نأش مهتيرحو مهلالقتسإب فرتمي ملام مهحالس نوقلي الو ةناهالا ىلع نوربصي ال
 دعاسذو حلصلا بحت اننا لعياو ملاعلا اهفرعيلف اهريفاذحب انتيضق يه هذه . ةندمتلا مالا
 ةيموقلا انقوقحي تفرتعا اهمال ايسور ءاقدصا انناو انتقاط ده> برحلا لجا ريصقت ىلع
 تفرتعا اذاو لبقتسلا يفو مويلا اهم نوقئاو اننال اهءاتدسا ًامئاد نوكنسو اهتمرتحاو
 ًاضيأ اهغاصنو اندي اهيلا دمن انناف ييوقلا انلالقتساب ءافاحلا لود

 نع ناعأ ابينامأو ةمالا ةدارا لثمم وه يذلا رقولا مدلج ًاسيئر ينوك ةفصب لاو
 مويلا نانويلا تملع دقو . هلوبقل دادعتسا متا ىلع انناو هاخوتنو حاصلا ديرن اننا ربنلا اذه

00091 



 هرقن | يف اشاب لاك قاطصم ايف ميقي يتلا يارسلا
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 1. اثاب لاك ىنطصم ةريس

 رقسملا فرتعاو . ةيموقلا انقوقح سدقأ نع لزانتلا ىلع انهركت نا ابيلع ليحتسي هنا
 ساطسغأ 1١ موي باونلا ساحب يف اهاقلا يتلا ةبطخلا يف نيرصتتملا قوقحب جروج ديول
 0 نع جروج ديول رتسلا لدميال ناوجرأون آلا رصنلا اوزرحأ نبذلا م كرتلا نكلو
 نأشلا اذه يف هرقأ يذلا

 ملاعلا ناو سمالا انفاك امهم ةايحلا يف انقح نع حالسلا ةوقب عقادتسس اننا يبدبو

 بيرقلا لبقتسلا ينف مويلا نكي مل نا هيلع انرقيو ًايميِيَط اذه انلمع دجيس

 انشيج نا يهو ةيبرملا انتاطخ نع ةريخالا يتلك لوقأ نا ماقملا اذه يف يل دب الو
 «ىدفملا نطولا ضرأ يندحا ويدنجهل مادام هتدراطم لصاوب و ودعلا ة ب راح ىلع رمتسيس لسابلا

 ىتاثلا سي رابرر فوم
 يف ةحارلا ىلا ناقيرفلا دلخاو ايراقس ةكرعم دعب لوضانالا يف برحلا ةوذج تدجخ

 ابروا يف ةسايسلا ناديم ىلا مادصلا ناديم نم كارملا لقتنذ رايدلا كلت يف ءاتشلا لصف

 هيهات تا نا ةتبثمو اهدالب ةيضق نع ةءفادم ابمصاوع بوحت نييلاكلا دوفو تبهذ ثيح

 كلوضانالا ينو ينطولا مهقاثيم نع ةلعا ديق نوحزحزتيالو مهبلاطم نم ميش نع نولزتيال

 احالس دلقتي لجر

 يتلا - يوسن رفلا قافتالا ماربإب رك ذي ريت ريغت دق ةيكرتلا ةيضقلا لكش ناكو
 ةيكيليك ةداعاو كرتلاو نيبوسن رفلا نيب برحلا ةلاح ءاهنناب يضاقلا 1981 ةنس ربوتك| يف

 ةدعاسعكشل وا ىلع يفقت كرتلاونييلاطيالا نيب ىرخا ةدهامم دقعو نييغرشلا اهماحصا ىلا

 , اهرصانب ْدْحَأِيو نانويلا ىلع فطمي نم ءافاهلا نيب قبي يف هيقارتو ريمزا دادرتسال ءالؤه

 زيلكتالا الا
 ةيقرشلا ةلأسملا يف رظنلل سيراب يف رمتْوم دقع ررقت ءافلحلا نيب ةليوط تاضواَفَم دعبو

 ةدحاولا ةعاسلا فو . هل ادعوم 19177 ةنس سرام 77 موب برضو رفيس ةدهاعم ليدعتو

 هرضخل اسن رف ةرازوسيئر هراكناوب ويسملا ةسائرب رعؤلا اذه حتتفأ هنم 75 رهظ دعب نم

 دروللا عم ناكو ايلاطيا ةيجراخ ريزو رزئاش روينسلاو ارتلكنا ةيجراخ ريزو نزرك دروللا

 ةسائربهرقنا دفوناكو ..نيفظوملا رابك نم اهريغو كواب مذا رسلاو نتحنره لارنجلا نذرك
 نامء ةعمو ةيجراخلا ربزو اشاب تزع ةسائرب ةناتسالا دفوو اهتيجراخ رزو كب لاك فسوب

 اهلثمي ًادفو نانويلا لسرت ملوأ. امور يف ايكرت ريفس اشاب يياظن

00091 



 اشاب لاك ىنطصم ةريس 0٠

 نييراحتما نيقيرفلا نيب ةدده دقع هيف بلط حارتقاب رمتؤلا تزرك دروللا لهتسا
 تاموكح ىلا ةيقرب لاسرا ةنالثا ءارزولا ررقف اهطورش عضول نييركسعلا ءاربخلا اعدو
 نع فكلا : ةيلاتلا طورشا| ىلع ةنده دقع اهيلع اهب نوحرتقي انيثاو هرقناو ةناتسالا

 ةيل للا مهطوطخ يف نيةيرفلا دونج قبتو 3 نيعي دعوم يف نانويلاو ايكر' نيب لاتقلا

 نال فاؤتو نييناجلا نم تارتم ول يك ةرشع وحت ءارو ىلا عجور ةيمامالا طقنلا نكلو

 زوحيو رهشا ةنالث ةندهلا لجأ نوكيو . عطقت يتلا دوهعلا ذيفنت ىلع فارشالل ءاذلهلا نم

 ين نوماسلا نوبودنملا يعدو ٠ حاصلا تامدقم ىفمت نا ىلا قباس نالعا ريغ نم هديدمت

 ةيناكملا ةموكملا باوج ىلع لوصحلل ىعسملا يف داحتالا ىلا ةناتسالا

 نزركح دروللاو هراكناوب ويسلا عضو : يف "لا غالبلا ةنم 78 موي رمتؤملا عاذأو

 يف ضرع ماظن يف جيدتس ايسآو يروا يف تايلقالا ةيامح ةلأسم يف تارارق رزتاش روينسلاو
 مهميلست دعب كرتلا لوبق اهل زوجي يتلا مالا ة ةيعجو اذه . نيينانويلاو كرتلا ىلع ىمالا رخآ

 ةيجراملا ءارزو قفاودقو . ذختت يتلا ريبادتلا قوبطتيف نواعت نا فلكستس حلصلا طو رشامي

 ثحبو لوضانالا نعأءالجلا نع ةيركسعلا ءافلحلا ةنجل اهتضرع يتلا ريبادتلا ,رع نؤروك ذملا
 « ةينمرالا ةلأسملا يف ءارزولا

 نيي ركسعلا ءاربخلا اوفلكو مهتاضوافم اولصاو ةيجراخلا ءارزو نأ كلذ دمب عيذأو

 اهتدعأ يت جلا ططخلا ةدعاق ىلع يلسلا ءالجلا طورش اوصحفي نا شوف لاشرملا ةسائرب

 عضوم ةءوضولا ةماعلا ةيوستلا طوس زكام لوبق طرشب ةناتسالا يف ب ركسعلا ةدايقلا

 نزرك دروللا رظن فاتخاو . تايلقالا ةيام ةلأسم ًاضيأ ءارزولا صغلو . رظنلاو ثحبلا
 ايكرتىلادامينا ًاضيا رمتوملا ررقو . رفيس ةدهاعم حيقنتىلا ليعيذلاهراكناوبويسملا رظنو

 ةغبصلاعزنو .ةنمةضيرع ةقش نع ةيركسملا ةغبصلا عزندمب ليندردلا نم يويسالا“ىطاشلا

 .قياضلا ةيرح نامغل ءافلملا دونج نم ةوق اهلتحت نا ىلع يلوبيلغ ةريزج هبش نم ةيركسملا

 اهننبص عزنت يتلا ةقطنلا ناك ناو ًايكرت قياضلا ةنجلد سيئر نوكي نا ًاضيا درقو
 ةغبصلا عز حرتةي لو . يلاحلا قانج ءاضق يمه ليندردلا قيضمل ةيويسالا ةفضلا ىلع ةبركسعلا
 ةيويسالا ةفضلا يف امأي امرا ة ةريزج هبش يف الا ةيبونجلا هرمرم رحب ىطاوش نم ةيركسملا
 عرتتو ةيلاحلا دايحلا ةقش نيع ةيركسعلا اهتةبص ع زثت يتلا ةقطنلا نوكتف روفسبلا قيضل

 سوربلو سونل رزج يف كاذكو هرمرم رحب يف دزجلا عييمج نم ةيركسملا ةغيصلا ًاضيا

 هلدمو يكارتومسو سودنتو
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 ٠١ اشاب لاك ىنطصم ةريس

 ءارزو نا ةيركسملا تارابتعالا سرد دمب رميؤلا ررقق ةيقرشلا ةيقارت ةهج نمامأ
 نا لودلا مورتو . نيينا'ويلا هارك | ةمبت مهسفنا ىلع اوذخني نا نوميطتسي ال ةيجراخلا
 يدو قافتا دقع ىلا الصوت ةينانويلاو ةيكرتلا نيتموكمحلا عم ةيدولا تاضوافلا باب حتتفت
  ريمزاو هثرما ةرادا يف ةينانويلا ريغ رصانملاو ةيكرتلا ريغ رصانعال لدا ًابيصن لفصكي
 ةماتسالا يف تايماخ عضو ىلا ايكرت ىعدتو حاصلا ةدهاعم ماربا دعب ءافلحلا دونج بحستو
 لولا نوكتو رفيس ةدهامم يف اهب حامسلا مزملا يف ناكي تلا ةوقلا نم ربك | اهنوق نوكت
 ةمردنجلا ميظنتل ةيكرتلا ةموكحلا ةراشا نهر بناحا طابض عضول ةدعتسم

 اهدونب ةممخسنو رفيس ةدهاعم لدع نأ دمب رمتؤلا اذه تاسلج تهنذا هنم 18 يفو

 ىلا ختياشإ ةئالث لالخ يف امبنع نيبودنم لاسرا ىلا نيبراحتلا نيقيرفلا اعدو تيأر اك
 دقو. نيقيرفلا ةناتسالا يف نوماسلا ءاقلحلا وبودنم دعاسي نا ىلع اهيلع قافتالا م ملي ةنيدم

 لسرا هناو طقف هصاصتخا نم تسيل ةلأسملا نا نيبف ةندملا حارتقا ىلع يلاءلا بابلا درد
 اهم نانويلا تناعاو ءافلحلا اهنع برعا يتلا ةبغرلل ًاقيط هرقنا ىلا ةرك ذلا نم ةدوص

 هرقنا باوح ةفرعم دعب اهباوج لسرتس
 ةناتسالا يف ايلاطيا ريفس يثوراغ رودتموكلا هرقنا ةموكح تاس ليربا ” يفو

 ايازلا باستك ١ نم نيينانويلا عنمل ةمزاللا تانامغلا تطرتشاف ةندحلا تاحارتقا ىلع اهباوج-
 رهشيف حاملا لودلا تحرتقا امل هنا ترك ذو حتف برح يف مهعورش لاماو ةندحللا هذه

 كلسو ريمزا ي بلا ىلا لزت هنا اهحارتقا ىلع نيطنطسق كلما باوج ناك !١97 سرام
 جيران نم لوضانالا نع ماتثا ءالجلا أدبي نإ تبلطو . ديدج موجه يف عرشو حتافلا كولس
 ل اذا ىرخأ رهشا ةئالث ةدنا ةلاطا زوحتو رهشا ةمبرا لالخ يف ىعتني نأ ىلع ةندهلا دقع

 هيهاتوك -رهشيكسا طخ نع نورنانويلا واجي ناو تهتنا دق حاصلا. تاضوافم نكت |
 نا طرشب ءافلحلا فارشا تحن ءالجلا نوكيو لوالا رشع ةسجملا مايالا يف راصح هرق نويفا
 طورشلا هذه تلبق اذاف ًاموي رشع ةسجخ ءانثا يف ىلخت يتلا عقاوملا كرثلا دونجلا لتحي
 وبودنم لس ٌةنم 1١ يفو . ءافلحلا ةحرتقا يذلا حلصلا رمتؤم ىلا اهبودنم لسرت'هرقئاف

 ءافلحلا نا هيفوهذه هتموكح ةرك ذم ىلع آدر هرقنا بودنمىلاةناتسالا يف نوماسلا ءافلملا ١
 مهنكلو ةندملا دقمل ايديهم ًاطرشلوشانالا نع نيينانويلاءالج نوكي ناب ملستلا مهعسي ال

 ينقحلا املنوكي نكلو ةلج حلصلا طورش هرقنا ةموكح لبقت املاح مالا دع نا نوجر !

 نع لجاملا ءالجلاب لست ال نائويلا نا اذه مهدريف ءافاحلا لاقو . تءاش اذا تاظفحت ءادياب ؛
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 اشاب لاك طصم ةريس ه؟

 ةينانويلا دونجلا لقت عنم ليحتسيف كلذ تابق اهنابهو ةندهلل يديبمت طرشك لوضانالا

 نودسملا ةناترسالا يف هرقنابودتم مس ةنم 7 يو. ا

 َك رغلا بعشلا نإب ديك أتلا نمضت دقو ءافلحلا ةركذم ىلع هتموكح در نيماسلا ءافلحلا

 قومت يتلا ةيداصتقالاو ةيئاضعةلاو ةيسايسلا دويقلا 0 و هي ضارا لالقتسا نامغ موري
 هرقنا يبودنم ناو ةندملا دقعت الاح ءالجلا أدبي نا ىلع حرصت هرقنا ةموكح ناو هءاقترا
 هتاضوافملا اهبقعت يتلا ةيديبّملا ةضوافلا لجال_تيمزا يف ءافاحلا يبودنم ءاقلل نودمتسم

 ١ ٍميف رودت يذلا ناكللا ىلع قافتالا مني الاس ةيئاهنلا
 يتلا طورشلل نييلاكسلا ضفر ببسب ًامات الشف لشقو سيراب رميؤم طبح اذكهو

 هقافتالا ةوعدل ناح دق تقولا نا ىرت ةيناطيرب رئاود ةدع نار ذثموي عاشو ءافلحلا اهحرتقا

 ىندالا قوقلا ةلكشل ديدج لح عضو يف ةنواعلا ىلا رفسالا

 هدقع تحرتقا ايلاطيا نا عاذو سطسغا ربش يف رخآ رمتؤم ىلا ةوعدلا تددجت دقو
 هل ًادعوم 77 ةنس ربمتبس ١9 موي برضو ةلكشلا هذه يف رظنلل ( ايلاطيا ) ةيقدنبلا يف

 هفالخ لكلازف بورغلا دعوما لبق لاكشالا تمسحو ةدقعلا تلح نييلاكلا فويس نكلو

 ةناتسالا لالتحاو ريمزا ةراما
 .تماقو برخلا تلم يتلا ةينانويلا دالبلا يف مظع يود يناثلا سوراب رمتوم طوبخل ناك

 رجو اهنابش ةرهز اهدقفأو اهتيزخ رقفا يذلا جرحلا قزألا اذه نم صالحلا قرط ست

 يأرا يلوأ ريشتستو ساجلا ولت سلجلا دقمت ةموكحلا تذخأف اهدالب ىلع ءاقشلاو سؤبلا
 ًاجرخم اذه اهقيض نم اهل دجتقا

 اهشيج داوقو ةينانويلا ةم وكلا لاجر نيب تراد يتلا ةريثكلا تاضوافلا نارهاظلاو
 يتلا برحلا ةلاح يعني امهقيقحت نا نيمماو نيديدج نيعو رشع مايقلا ىلع مهقافتا ىلا تدأ

 اهمسح بلطت اهلك ةينان ويلا دالبلا تماق

 «اينوبا»ةراما ىمستيبرغلا لوضانالا يف ةديدجةراما سيسأتىلا يريفلوالاعورشلا اما
 هلالقتسالاب عتمتو نوينان ويلا اهلتحي يتلا ىضارالا اهبلا مغو اهل ةمصاع ريءزا نوكتو

 الا ابعسي ال ىغقم أ ماجي ابروا لغحا كلذ نم ةبانلاو يناتويلا ةدايسلا تحن يرادالا

 هبإ مياستلا

 ةقيرطيف اوركف ٌةنومواقيو لحلا اذه نوضفريس كرتلانا نيفراع نوينانويلا ناكالو
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 ها” اشاب لاكق طصم ةريس

 ةلالتحا اهولتحمو ةناتسالا ىلع اوفحزي نا ثحبلادمب اوآرو هلوبق ىلع ويغو

 تحن اينويا ةراما لالقتسا وهو ديدجلا مهعورشم لوبق ىلع كرتلا اولمحيل ًايركسع

 ةينانويلا ةدايسلالا
 ةيقارت يف بل شيج دشحب 1987 ةنس ويلوب طساوأ ذنم اوأدب ةيانلا هذه قيقحتلو

 نانويلا ةيجراغ ريزو مدقو.لوضانالا نم مهم ريبك مسقن اوءاج لتاقم فلا نيسمخب ردق

 نا نمضتت انيثا يف ةيسايسلا ايلاطياو .ارتلكتاو اسنرف تالاكو ىلا ةركذم ويلوب ,8 موي
 اهلاو فرصتلا ةيرح نم اهلام درتسق اهناب يترشلا حلصلا رعؤم دقع لبق رهاجم نانويلا

 ءرد كلذو لوضانالا يف نويناث ويلا اهلتحي يتلا دالبلا يف ىملا ماظن رييغت يف لوا ركفت

 ةيموقلا ةلكشلا لحيف ءطبلا را رمتسا نم أشنت دق يتلا رطاخملل
 نم الدب ايكرت نومحي ةدياحم ةنيدم ةناتسالا مهلعجي ءافلحلا نا » ةركذلا هذه يف ءاحو

 رارمتسا ناو حلصلا دقعلع هاركألا لئاسو نم ةليسو نم نانويلا نودريو اهومغرب نا"
 لالتحاب الا حاصلا دقع ىلا ليبس الو نييحيسلا رباد مطق ىلع كرتلا طشني ةرمضاحلا ةلاخلا:

 ءافلملا نم وجرت يهو كلذل ريبادتلا نم مزاي ام ( نانويلا ) تذختا دقو.ةناةسالل نيينان ويلا“

 « اهشيج فحز ةضراعم مدعب لالتحالا شيج ىلا ةمزاللا ىماوالا اوردصي نإ
 نيعو ةوقلاب لالتحالا اذه عنم ىلع ءافلخلا قفتا رركذلا هذه رشن رثا ىلعو

 يف ماعلا دئاقلا عاذاو هجلطش يف ءافلحلا شويجل دئاق يوسنرفلا يبراش لارتملا

 لإلتحا تحن ةمقا وةناتسالا يغارا تناك امل هنا » هيف ءاح ًاروشنم هتم 58 موي ةناتسالا
 اهماسقا نم مدق يأ يف ثدحي بارطضا لكم ق ةيئاهم ةروصب ررقت يركسعلا ءافلحلا'

 بودنلا سدايغرتس ويسلا نلعا هنم ٠١ يفو . « ةوقلاب ولو اهدايحب ثبعت ةوق لك عنمو

 ةموكح تجتحاذ ةينانويلا ةياصولا تحن اينويا ةراما لالقتسا ريمزا يف يناسلا ينان ويلا

 فارتعالااسن رف تضفروهرقنا هيلع تجتحا اك لمعلا اذه ىلع لودلا يدمتعم ىلا ةناتسالا:

 مايقلا لودلا نم تبلط لب هضفربايلاطيا فتكت ملو ديدش ءايتسإب ةتلباقو لالقتسالا اذهب
 ةمواقم ءارج نم ناءورشلا طبح كلذبو لوضانالا نم نيينانويلا جارخال كرتشم لمعج

 ممددشتو ءافلحلال
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 امشإب لاك طصم ةريس

 كر يارا در لل
 تاناجرهلا نوميقيو ةديدجلا ريمزا ةراما لالقتسا نالعانولفتحي نويناثويلا ناك امدبو

 دودح ىلعو هيقارث يف مدونج ةيناث ةهج نم نوئبعيو نيناوقلاو مظنلا امل نوعضيو

 ياثلا نيطنطسق نا ممدالب يف نوعيشيو نوعيذيو ةناتسالالوخدو ءافلحلا يدحتل هجلظش

 ةيطنازيبلا ةيروطاربمالا جاتب جوتي ثيح ريبكلا نيطناطسق ةمصاع لخديس )١( رشع
 ,لجا  ةقيقح مهسفنا نوينانويلا هب ىنم الاط يذلا | لمجيف ايفوص ايا ةسينك يف
 رادقالا رمل هتأبخ امج نيلفاغ ةذيذللا تالايخلا هذه رايت يف نوحبسي نوينان ويلا ناك اميِم

 بئاتكلاوشويجلا نودصريو ءافخلا يط تحن لوشانالا يف ةدملا نودعي نويلاكلا ناك

 تزحتا يتلا ةلكشلا هذه مدحو لوضانالا نع مهالجاو ةيضاقلا ةبرضلا نييناث ويلا برضلا

 ىرايح ميكرو نييسايسلا قاذح

 لومأم لكق اذ الع سان اهقيفتو مهططخ عشوو مهموجس دادعا يف كرا حبت دقو

 هبوءشلالفشو سانلا ثيدح ديدجلا مهراصتنا حبصاو هونا امب ًابجعم ناريح ملاملا فقوق
 لغاشلا

 يارس | ولتحاف سردنلا يداو يف 77 ةنسس سطسغا ١” حابص مهفحز كرتلا أدب
 هليب - يوك مور ىلع اوفحز هنم ٠ يفو راصح هرق نويفا ةحاس يف هجقانرواو يوك
 هول كرتلا نال نيينان ويلا ليلضت وه نيموجملا نيذه نم ةياغلاو تيمزا ةحاس يف كج

 راصح هرق نويفا ىلع ىربكلا مهتلح
 ىلع ةيماملا اهراث بصت ةميظعلا كارتالا ةيعفدم ثناكى تح سطسغا 7١ رخل قثبنا امو

 دورفلا خبم , غلو ةلماك ةنس لالخ اهنيصمحت نوينانويلا نسحا يتلا راصحهرق نويفا نوصح

 عاطتتسم ريغ نآآلا دمب احلالتحا نا اولاق ىتح
 تاذلاب اشاب لاك قلعصم يزاغلا ابسأر ىلع قرف ةرشمب اذه مهموجه ىلا كرتلا ىثم

 ٍنيقليف وا قرف ةتسب مهعوجنه ينانويلا شيجلا لباقف مهلك يكرتلا برها ناكرا طاب هعمو
 1ديدشا ًاعافد راصح هرق نويفا نع ةينان ويلا ةيناثلا ةقرغلا تمفادو ةيماح اران مالصاو

 صاصررو قادما لباتق مهمدإبا دق الاجر فصن ناكو اددع اهنوقوفي اوناك كرتلا نكلو

 ةقرفلا ةرسيم ىلا تناكيِتااةمباولا ةيناثويلا ةقرفلا تدئراو . ةميرسلا تارايطلا عؤادم

 ةيقرشلا امور ةرطاربما ثيرو هنا ةغصب يلاحلا نيطنطسق كللا بقل )١(
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 هه اشاب لاك ىنطصم ةريس

 مهماما كرتلا مهقاسف رايدالا اهلار ىلوو اهيلع كرتلا بنا نم ادب ديدشت لوا دنع ةيناثلا

 ةعزه رش مومزهو
 نويفا ةيلاكلا شويجلا تلخد ساطسغا ٠9 يف دحالا رهظ دعب ةدحاولا ةعاسلا يفو

 رورسلاوحرفلا عومد نوفرذي مو ًانابشواخ ويش ءاسنو ًالاحر اهناكس مولبةتساذ راصحهرق

 نولهالا هب طاحا لاتةلا ىلع فرشي ناكيذلا يزاغلا ةلود لصو الو . شبجلا دارفا اوقناعو

 . منك | ىلع هوامحو هيدي ليبقت ىلع اوتفابنو مركش نع هل اوبرعاو رمقلاب ةلاهلا ةطاحا

 ةماعنلا حانج ىلع هتقبس دق هنم ةعبارلا ةقرفلا تناكو ًابرغ لوالا يان ويلا قايفلا دئرا دقو

 نيب اورف راصح هرق نويفا يلامث مهفقاوم نم كرتلا ناسرف عفدناو.هب لاصتا اهل بي لف

 نء يناثلا قليفلا اوذخاو ةعبارلا ةقرفلا مازهملا هثدحا يذلا غارفلا يف نييناثويلا نيقاي !بنلا
 ةعزه ىلا هرادترا اولوخل هافق يف نوامعي ناسرفلاو ةيهاتوك ىلا دتراف فوشكللا هحانج

 ءيث ىلع نووليال ءارعلا يف اورفو قيرطلا نع هدونج جرخو
 نيبو هنبب ترادف راكيب وامود - شاط نوتلا ىلا يللا شيجلا مدقت هنم 74 يفو

 نيينانويلا راسكستإب تهتناو ضيبالا حالسلاب اهف ناقيرفلا لتاقت ةديدش ةكرعم نيينانويلا
 شيملا نيبو اهنيب تبشنف قاشع ىلا يتلا شيجلا عئالط تلصو هنم ٠" يفو مدادتراو

 نيينانويلا راسكتانع ًاضيا تلجناو ريمتبساو سطسغا ١" يوب تماد ةلئاهكرعمينانويلا

 ةينانويلا شويجلا ترطشو.برحلا كراعم رخآآ ةكرعلا هذه تناكف رهشالا ىلا ممءازهماو
 قاشع ثلثمو شاط نوتلا - راكيب - ولمود قاشع ثاثمل كرقلا لالتحاب نيرطش اهاك

 هيهات وك سودك

 لاتقلا ةحاس يف موححلا يكرتلا شيلا أدب ةحاسلا هذه يف نيبنانويلا مازهما رثأ لعو
 هينادمو هسورإ ىلا همدقت لصاوو ربمتبس لوا يف اهلخدو رهشيكسا مجاهف اهلك

 ةعوجمو يبونجلا ينانويلا شدملا نيبلاصتالا اومطقو وامسىلا كرتلا ناسرف لصو هنما”يفو
 هينادمو هسورب قيرطبالا رهشيكسانمةعجرلا طخ نيينان ويلا ىلع اودسو ةيلامثلا هشويج

 كرتلا نيبو اهنيب ةنده دقعل طسوتلا لودلا نم ةيناثويلا ةموكسحلا تبلط هنم ؛ يفو

 نم يتسنايجه لارنإلا لزعو ةرقنا ةموكح ىلا اهبلط غلباف لوضانالا نع ءالجلا ساسا ىلع

 يف اريسا طقس اذه نا نيبت نكلو هناكم سيب وكيرت لارنجلا نيعو ايلعلا ةينانويلا ةدايقلا

 ام دعب ضيبالا رحبلا مهفحز يف كرتلا غلب ربمتبسال يفو . قاشع ةكر عمدعب يراجلا ”

 شيم هودإو ىلاصو همخربو ايسيئفم اولتحا
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 اشاي لاك ىنطصم ةريس 5

 كرتلا ناسرف نم ة ةبيتك تلخد ربمتب س9 يف تبسلا موب رهظ لبق ١١ ةعاسلا ينو
 ةيامسح اهدئاق حفنو ع اهملأ اشا ناب لاك ىناعصم ىدهاف ريمزا كيب يرو يثابزويلا اهدوقي

 هتلود اهلخد ٌةنم 14 يفو اهيلع ًايركسع ًاكاح اشاب نيدلا رون قيرفلا نيءو هلةأفاكم هينج

 بيبم لافتحاب 4ثيج سأر. ىلع
 ةيلامثلا ةحاسلا ىلا مراظنأ كرتلا هجوةيبونجلا لوضانالا ةحاس يف لاتقلا ءاهتا دعبو

 .احل نييناثويلا قرحنم ًاقوخ اهولخا مث البق اهولتحا دقاوناك امدمب ًايئاهن هسورب اولخدق
 دحاو يدنج هيف قدي لو هاك لوضانالا نع نييناثويلا ءالج مت هنا نلعا ةنم ٠١ يفو

 نا نلعاو هنادعم رئاسو ةمخضلا هعفادم عيج همازيما ف ينان ويلا شيلا رسخ دقو

 فرتقاو. طابضلا رابك نم ريثكو ماعلا دئاقلا مهني افلا غلب هدونج نم كرتلا هوا

 اهرداغو اهيف ىميتلا ندملاو ىرقلا عيمج قرح عئاظفلا عاونا هدادترا» انثأ يفلان ويلا شيجلا

 تارهاظلاو حارفالا تميقاو . فصولا اهب طيحي ال ةماط ةماع هتبكت تناكو ًابابي ًابارخ
 راطقالا ميج نم تايقربلا تلسراو ميظعلا رصنلا اذهب ءافتحا اهلك ةيناّملا دالبلا يف

 قيفوتو رصن نم مت امب ةئنهم ةيمالسالا

 تذفنو ةبانع دشأ هعضوب ينع يبرح لمع نييلاكسلا راصتنا نا ىلع نوفراعلا مجاو

 اذه يف داوقلا ,مظعا ةبترم ىلا اشاب لاك ىطصم ةلزنم عفرف ةعاربو ةراهم ملفعاب هططخ ١

 ةعاربلا نم هندبأ امو مهمدايق ن بح ىلا قيفوت نم كرتلا هلان ام يف لضفلا عجاريو ٠ رصضعلا

  نيجلاب «معفم تناك يتلا ةينائويلا ةدايقلا لامعا بناح يف ديدشلا باحتالا ىلا وعدت يتلا

 ةينانويلا برها ناكرا ةئبه نا ىتحةميظع ةراهمب هتاين رتس اشاب لاك ىاعصم نا كلذ رع لدي
 نال ةبرضلا ع وقو نم مايا ةثالث لبق الا هيلا نطفتو لبقلا موجحلاب رعشت ل اهنا, تفرتعا

 راصح هرق نويفا نم يبرغلا بونجلا ىلا ةعقاولا يلقدنم ينقلايفةثالث اودشح نيل كسلا

 نيرايطلا نيعانعتاوقلا هذه بحح نم كلذب اونكمتف جارحلاب ةوسكم ةيلبجدالبلا ثيح
 كرم يقرشلا لامشلا ىلا ةمقاولا داحب يف ريهشلا يرغلا ناسرفلا قليف ودشحو نيينان ويلا
 ةيبرحلا لامحالا عربا نم كلذ ناكو راصحهرق نويفا
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 6ا/ اشاب لاك طصم ةريس

 ٠+ مهنم كرقلا معو. .ريسأ فلأ ١5و ليتق فلأ نيرشعوحنب نيينائويلا ةراسخ ردقتو
 ةبكرم 4050و ةرايط ١١و ( زويلارتم) عيرس عفدم ١٠٠7و ناديلا عفادم ن٠ عفدم

 فلأ ةئم ىلع ديزت ودعلا ةراسخ نا اشاب لاك قظصم يزاغلا ةعاذأ روشنم يف ءاحو
 ىحرج د ةئالث نالآ هر زواجتت 1 نييل كلا ةراسخ اهندب لجد

 اًنيح هرقتا يلاها ىلع ةيظخ ةيلاكلا ةرازولا سيئر كب ف فؤر ىقلأ ريمزا طوقس ما لو
 مهشارغأ اوقتحي نا ىلا لاتةلا نواصاويس كرتلا نيينطولانا » لاقف املوخدب نولفتحي اوناك

 , داع ءانزرحأ يذلا ميظنلا راصتنالا يف لضفلاو.ةيموقلا مهيناما عيجج اوكرديو اهلك ةينطولا
 يوقلا ايكرت لالقتسا لينلالا يرب ال هرقنا ةموكحو .ةينطولا اهمريغ ةدشو ةمالا ىلإ

 لثا ) ياسلا ًادبلا اذه يحوب انكمت دقو. مالا فاصميف ةمأ'انلمجت يتلا ةسدقلا قوةحلا مي
 نمو شأجلا ةطابرو ةانالاب اهانزتجا يتلا ةريثكلا نحلاو ةديدعلا دئادشلا لاهحا ن 1
 كردن نا ىلا اذه انريس يف رمتسنلف . اهدشنن يتلا ةياغلا ىلا حالفلاو حاجنلا قيرط قش
 رورسلا عدنال نا انيلع نكلو ريمزا يف ثراصتناب نآلا لفتح ن نح.مارلاب زوفنو رطولا

 ءارطاو حدم ماقم ماقلا سيلو . ةوقلل نعذنف اندوع نانيلي الو انبلاطم اننايسني جاهنبال'او
 انتانبو انتاقيقشو انتاهعأ ركشنلف لضفب هيونتلا ىم دبال ناك اذا نكسلو ءانثو ركشو
 نكف شيلا ةيبرحلا تامهلاو رئاخذلا لقت يف ندعاسو نمتحار نرجه دقف انجاوزأو
 ةعاجمشلاو ةيجلاب نهدالوأ فصتي نا ورغ الف كلذك انتاهمأ تناك اذاو . ةيحضتلا لاثم
 « لاسبتسالاو

 بقع لع اسأر اهلاقو ةيقرشلا ةأسلا لكش لماكلا 1 رصنلا اذه ريغ دقو
 نرودقمي اهباطقا ماقو اهاك ابروا اهل تب رطضا يسايسلا ملاعلا يف ةرطخ ةمزأ دجوأو
 يفالتل تاضوافلا نم نورثكيو تاغالبلاو تا ركذلا نولدابتيو تارمتؤملاو تاءامجالا
 ةداعإب مهتبلاطمو دايحلا ةقطنم كرتلا غولبو يناثويلا راسكذالا نع مي يذلا رطللا
 يوتلا مهقاثيمقيقحنو اهد'درتساو هيقارت ىلع فحزلاو مهلا « ةناتسالا » مهمصاع
 مايالا هدلت اذام يردن الو
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 ةيكليك بورح
 ل وسنرفلاو كرتلا كتلي

 تناك يتلا ةيرصلا 0 م 1١9318 ةنس ربشون يف ةماعلا ةندحلا تدقع امل

 اقالتحا ةرئاد تعسو مث اهتاتحاو « ةيكليك ةمصاع » هنطا | ىلا بلح لامش يف ة ةركسعم

 تقبأو ينروميرب لئولوكسلا ةسائرب ةيوسنرف ةطلس اهيف تماقأو اهلك ةمطاقلا تاع ىتح
 قافتال ًاذيفنت هلك كلذو « ةيلامثلا ةقطنلا » ةعطاقلا كلتتيعدو اهلاحىلع ةيكرتلا ةرادالا
 1515ةنس يف زيلكنالاو نييوسنرفلا نيب دقع

 ريفوت يف يناطيربلا لالتحالا دونج لادبا نكلو ةنيكسو ءودهب كلذ لكمت دقو
 يوسن رفلا شيلا يف اولتاق نيذلا نمرالا ةعوطتم نم اهمظعم ةيوسن رف شويجب ١919 ةتس

 ةطلسلا ةاراحمو ةيكليك يف ةينمرا ةيروهج فيلأت ىلا نمرالا حومطو ةماعلا برحلا يف
 تهتنا ةروث ران اهلك د البلا يف لعشا عورشملا اذه قيقحتل ليبسلا اهديبمتو مل ةيوسنرفلا

 ءاضقلاو نييعرشلا اهمامصسا ىلا اهعاراو 1971 ةنس فيرخيف اهنم نييوسنرفاا باحسفاب
 ةينمرالا ةيروهجلا ةركف ىلع

 كرتلل ًاضفب مرطضت مهحنأ وجو ًادقح ةءولمم مهبواقو ةيكليك يف نمرالا ةعوطتم لزن
 ةيكليك كارتا نم ماقتنالا ىلا اودمعف ةءاعلا برحلا نمز يف مهعوق ينب ىلا اوءاسأ نبا

 رايدلا كلت يف موقلا تيدح لازتال ةروك ذه قاوم ف تااكف
 هلك لوضانالا ددهب ينانويلا رطخلاو دبلا يف .ةلفط ذئموب ةينطولا ةكرحلا تناكو

 يأرلا رقتساف ةنوملا نيبلاط مهناوخإب ةيكيليك كارتا دجنتساف ةعرسب عياتت ثداوحلاو
 ياظن شيج فيلأت مت تي نا ىلا ا نمرالاو نييوسن رفلا لتاقت ةيكرت تاباصع فيلأت ىلع

 نطولا ذقني

 مهنا نويوسنرفلا رعشو فقولا ريغت ىتح ناديلا ىلا لزنت تاباصعلا هذه تداكامو

 شعرع نع 197١ ةنس رباربف ٠١ يف اولِغ ًاهيردت داليلانولخي اوذخاذيوق ديدش مصخ مامأ

 نماوبحسناو باتنع اوك و31 -ةنسم ليربا ؟8 يف هفروا اورداغو نأ رش ماذ راصح دمه
 ,قلطاف اهو رصاحو نيسرم مامأ اورهظو هنطا راوج ىلا نوزاثلا لصوو وبام يف يتنازوب
 رحبلا نم مه.اع هعفادم يوسن رفلا لوطسالا
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 نأ اشاب لاك ىنطصم ةريس

 البلا صن لقنن نا ةيكيليك يف نوبوسنرفلا اهيلا لصو يتلاةجرحلا ةللجلا نايبل ينكيو

 يف ةيمسرلا ةيكيليك ةديرج يف سثنو ساكيف ةيوسنرفلا ةيركسملا ةطلسلا هتعاذا ينق6
 : هصنب وهو 197١ ةنس سرلم ربش

 دالبلا يف لقالق تثدح اذا ةيت“آلا تاطايتحالا ذختت اهنا ةيوسفرفلا ةدايقلا نلعق »
 عرداوشلا نال مهتويب اومزلي نا مهن -ءالس ىلع ةظفاحملا نوديري نيذلا يلاهالا لع - ١

 ةقئاخلا تازاغلاو ةيوديلا فئاذقلاو تاشاشرلل ةضرع كاذ ذا نوكمت

 مدهمو قرحي يران رايع ةنم قلطي تيب لك - ١
 دليب اهلك ةللسلا حبصتو فورظلا هذه لثم يف هلمع نع يكرت فظوم لكفقوب س٠"

 ةيركسملا ةدايقلا

 مادعالاب كنحلا ةيحالص هل يركسغ سلحم فلؤيس س
 ةكاحم نودب تول هيلع كي ًاحالس لمحي صخش لك - ه
 « ةعرقلاب نابختنيو مادعالاب ةناكم نينثا ىلع محي لتقي يوسنرف 'يدنج لك 5
 وروغ لارنجلاو اشإب لاك ىاطصم يلثمم نيب ةنده تدقع 191٠ ةنس وينوي لوأ يفو

 اتفو مل امهنكلو عازتلا مسحي قافتا ىلا لوصولل ناقيرفلا اهيف ضوافت عيباسأ,ةثالث ةدل

 امهنيب لاتقلا فنؤتسا
 يف ويفود لارنجلا اهتدايق ىلوتي قرف 6 نم ةفل وم ةيكيليك يف نييوسنرفلا ةوق تناكو

 ماعلا دئاقلا وه يذلا توريب ين وروغ لارنجلا عبتتو سلك يف طومال يد لارتجلاو هنظا

 كب نبدلا حالص يالاريلا ةدايقب ةيلاكلا تاباصعلا تناكو . يوسنرفلا قرششلا شيل

 مثدنعو نوبردم طايض مهدوقي لتاقم فلأ نيرشع وحن اهيف ةباصع ةيامس تغلب اهنا لاقيو

 تاشاشرلاو ةيلبجلا عفادلا نم ريثك

 حلصلا لقع
 رمتؤم روضط يبادبف يف سيرإب هرقثأ ةيجراخ ريزو كيب ياس ركب راز الو

 يوسف رف حاص ساسأ عضوو ًايلم وضوافتف نييوسن رفلا ةسايسلا باطقاب عمتجا ندنل
 كلذ يف نايرب ويسلا فوقو قافتالا كلذ ءارج نم ناكو نيدالبلا نيب برحلا ةلح يهني

 مهتيضق ةحص اتيثمو كرتلا قوقح نع ًامفادم رمتؤلا

 هسئرف ةيجراخ ةرازو بودنم نوبوب نالكن رف ويسلا لصو 1971 ةنس ربمتبس ١ يفو
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 ضهامم :ميضمأ ةديدع تاضواقمدعبو يرتلا يوسنرفلا حاصلا عورشم زاحنال هرقنأ ىلإ"
 : اهتسالخ هذه ةدام 1" يف عقت يهو ربوتك أ ١ يف نيقيرفلا نيب حاصلا“

 ةرقنا ةموكحو اسنرف نيب برحلا ةلاح ءابنا الو
 كرتلا ديب نيذلا نييوسنرفلا ىرسالا حارس قالطا  ًايناث
 هونجلا بحسنت قافتالا اذه عيقوت خيرات نم رثكالا ىلع نيرهش.ءانثا يف  ًائلاث

 :ةنماثلا ةدالا يف نيعلا طخلا بونج يلا ةيوسنرفلا دونجلاو لامثلا ىلا ةيكرتلا
 ءالجلا ةلعخ عضول ةطلت+ ةنجل نييعت -امبادإ

 متي الاح اهم ناولجي يتلا تاهجلا يف امان ًاوفع نادقاعتلا ناقيرفلا ردصي  ًاسماخ
 اهيلع ديلا عضو:

 تاسيلقالا قوقح ديؤت اهنا رببكلا يرتلا ينطولا سلجلا ةموكح نلعت - اسداس
 نيب ددصلا اذهب ةمربلا تاقافتالا يف تررقت يتلا ةدعاقلا ىلع ينطولا دبعلا يف اهم فرتءلا
 ٠ ايتاقلخا يبو ايفومشو ةاقاللا لود

 ةنوردتكسالا ةهجل صاخ يرادا 9-0 أمني 3 ًاعباس

 هودحلا طخ ؟ىدتبي :  يفأي اك نوكي ةثلاثلا ةدالا يف روك ذلا طخلا نا ايمان
 ريسيو آءاع سايب يبونج ًاعتاو نوكيو ةنوردنكسالا جسيلُخ ىلع ناقيرفلا هراتخي ناكم نم
 كاته نمو ( ةيروسل نيتمبات ةروكذلا ةهجلاو ديدحلا ةكس ةظع قبتو ) زيكا ةهج يف.

 لصتي مث ايكرتل ساك ةنيدمو ةبنرقو ةيروسل ةفوصرم كرتيف قرشب ًابونج طخلا ينثتي
 ىلا دادنب ديدح ةكس عبتي مث كب نابوج يف ( دادنب ديدح ةكس ) ديدحلا ةكسب اطخلا
 مث نمو ( ورم ةريزج ) ةريزجلا ىلا ةعدقلا قيرطلا ةاذاحم ىلع ريسي كانه نمو نيبيصخ

 ق-نيدالبلل نوكي نكلو قيرطلا كلذ. كو ايكرتل ةربزجلاو نيبيصن كرتتو . ةلجدب لصتم
 ةميانا نيبيصنو كب نابوج نيب ديدملا ةكس تاطحم نوكتو قيرالا لاعتسا يف ءاستع
 اهسفن ديدحلا ةكس نم ءزج اهنا رابتعإب ايكرنل

 كتل اعيان نامعل 1 ةلود سسؤم نامء ناطلسلا دج هاشزاماس عرض نوكي ًاعسات
 اَنكَس نه ءزجلا زايتما لقن ىلع ريبكلا يرقلا ينطولا ساجلا ةموكح قفاوت س ًارشاع

 ةكرشلا هندا ةيالو يفةيعرفلا طوطخللا كلذك و نيبيدنو يتئازوب نيب عقاولا دادغب ديدح
 سئامملاو تازايتمالاو قوقحلا عيج امل ىطعتو ةيوسنرفلا ةموكسلا اهنيعت ةيوسن رق“

 اهرامتساو لقنلا لامعاب قاعتت تلا
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 3١ اشاب لاك ىنطصم ةريس

 هونج ن٠ يركسعلا لقنلل ديدملا ةكس مادختسا يف قحلا ةيروسو ايكرتل نوكيو

 ىرخالا دالب يف امهم لك ةريخذو ةنوؤمو
 ةيروسو ايكرت نيب ةيكرج تاتافتا دقعل ةطاتخم ةنجل نيم -- رشع يداح
 نيدالبلا نيب تارفلاو قيوق يرهم ءام عيزوت ةيغيك نع - رشع ينا'
 نيدالبلا يف اوبرضي نإ يف لحرلا ناكسلا ةيرح س رشع ثلاث
 وىيسلاو نايرب ويسلا تأنهو جامتبالإب ةدهاملا هذه ةيوسنرفلا ةفاحصلا تلباق دقو

 يشب ةيزياكتالا .نفنقفلا و. ناودلا اهنابقو قافتالا نم امهمدي ىلع مث ال نويؤي نالكترف
 اذه اوفن نييوسنرفلا نا نكلو رشني مل ًايرس ًاقحام امل نا ةيعدم روتفلاو بارغتسالا نم
 تيوس ةلأسلا نكلو قافتالا اذه لجا نم نيتلودلا نيب رجشي فالحلا داكدقو معزلا

 ةيبح ةقيرطب اريخا
 يوسنرغلا شنجلا دئاق ويفودلارنإلا امدو قافتالا اذهذيفنت يف عرشربفو ؟ موي فو

 ةيلاكلا ةموكسحلا عم مت يذلا قافتالا ةصالخ مهيلع التو اهفئاوط ءاسؤرو هندا نايعا
 ةنيكسلا يف امل ةرواجلا نادملال ةودق ماع ذنم تناك يتلا دالبلا هذه نا نقوم هنأ مل لاقو
 هيفو.هندا ةيكرتلا شويملا تلخد هنم 79 يفو.راقولاو ةنازرلا ةطخ ةمزتلم لظتس ءودهلاو

 ةرادالا مامز ىلع كرتلا ضبق ريمجسد ١

 لاه“ ىنطصم روشنم
 : ةيكيليك ناكس يللا يت آلا روشنلا يزاغلا ةلود لسرأ كلذ رثا ىلعو
 هيف انيلا ةطلسلا تداع دق ةيوسنرفلا ةموكسحلا عم ارخؤم هاندقع يذلا قافتالل ًاقفو

 0 برحلا ءاهتنا ذنم اهلالتحا ناكدقو لايجالا ميدق ذنم اندالب نم مق يه يتلا هنطا
 'اهنطو ىلا ىرخالا ءاحتالاو هنطا ةبالو ةدوعب هحامس ىلع هللا داق . ًايركسع ًالالتحا
 مهتدوع دنع دالبلا هذه يلاها ىربكلا ةينطولا ةيمجلا مسي يحأ نإب ديعسل يناو لوالا
 قفاوبو فرتعي هرساب ملاعلا ىرت ىتح نمرلا ن“ - ليلقلا يفمب ال نأ لمآ مهتطو نضح لل
 ىربكلا ايكرت ةيمج تاينو ةيبلسلا انتما تاين ىلع

 ةنقحي انل فرتمي نا الا بلطن ال اناو ةديجلا !«ازملا نم لسلل ام طق انع برغي مل ُةنا»
 وكشا نا بجاولا نم ىرا يلو مالا لعل يلوا يعيبط قد اذهو ةيلالقتسالا ةايحلا نم
 ةيرظنلا هذه اهوبق اهتموكحو ةيوسنرفلا ةمالل
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 اشاب لاك ىنطصم ةريس <
 ىماغملا برحلا ةرارم اوتاذ نا د4 باتنعو هفراو ةندا يحاوت ناكس نا ورغ الو»

 نم يل ودبي هنكلو اهنا رممو دالبلا ءامنا ىلع نو؛وعيس ءودحلاو ةنيكسلاب اوزاف مث اهمنازحاو-
 نيمب ايكر يف ىربكلا ةينطولا ةبعملا ىلا نورظني نيدسفلا نم موق نا ثداوملا ضعج
 معييشتو ناكسلا نيب قاقشلا رذبو لقالقلا ةراثا ىلإ نودمعيمرف زوغلا نمهتزرحا 7

 دقاتنا نمو ءاخالا فطاومل فئاخم هنا نم ءاحتالا هذه يف انينطاوم عم انف رصت نا

 ناآلا يناف . هروشنم يف كلذ ىلا راشاو وروغ لارنجلا ةماخف قبس اك مئارجلا فارتقإب انأدب
 هكا يف شيعت تناك يتلا ةفلتخلا رضانملا نا ةيرشبلا ماماو ندمتلا ملاعلا ماما لوقا
 قئوأب ةدحتم تناكدحاولا نطولا ءانبا اهب ىلحتي يتلا فطاوعلا ةلدابتم ميدقلا ذنم ةيخ اتم
 ةزيزعلا تاراكذتلا نم ريثك اهطبري ىرعلا

 ةفسؤلا ثداوحلاو مهافتلا ءوس نم ةريخالا تاونسلا يف ثدح ام ركنن انسلو اذه »

 ًاعفن مهيرام نايدحيال دالبلايف ةنينأملعلاو نوكسلا نا ١ وأر نيدلا نيقلقلا ضعب .ببسب
 اهجناتن عم لحمضت نا ثبلت الوثداوحلا كلت راثأ ىحمتسف ماع لماش وفع ردص دقو امأ

 ةدحاولا ةرسالا ءاضعا نيب كلذ ثدحي اك

 ني مهافتلا ءوس ءاقب ىلع دعاست يتلا بابسالا عيمج ليزت اذه اهوفمب ةموكسلا نا »
 هئانبا نع عفادملا بالا بجاوب موقتو دحاولا نطولا ءانبال

 ناكسلا عيجج ىلا يبالطعخ هجوا اناف اهب موقي نأ بعشلا ىلع ىرخا ت وكانه نك

 مهيلع يجي اب مرك داو ةنابدلا وأ ىصنملا نيب ام ةقرفت ريغ نع

 ةموكحلاو ةمالاذ ةيطارقمد ةموكح يه ايكون يف ةينطولا ىربكلا ةيمجللا ةموكحنا »

 ةلاطا يف ةدئاف نم اذه عم سيلف . نامل م يتلا لئاسلا عج يف ةدحاو ديب نالمعك
 هميشي ام انلامب بذكن نا بحي هناو ةنينأملعلاو ةنيكسلا ىلا ةجاحي دالبلا نايفمالكسلا
 انتا انئادعإو انياحسأ الهلل نهربنو ثيثت نا بحي انتممسب ةرضلا رابخالا نم انؤادعا انع
 ىلع نطولا حلاصم اومدقت ناو ةموكحلا اودعاست نا كذا ؟يلمف ةدحتم ةرح ةمأ ءانبا

 ةطاير لع ظفاحي فيك ف رع يذلا بعشلا نا داقتعالا لك دقتعا يلا و . ةيصوصخللا حلاصلل
 كلن ىلع هءاقب نأ لسلا لك ملعي ةميظعلا ثداوحلاو ءىراوطلا مامأ هسفن ةزعو هشاج

 نيب قرف ريغ نم اهلك ةمالا دارفا نم لدابتملا دادولا دوسي نرا بحي ةناو يرورض

 نايدالاو رصانعلا»

 انه قلعا نا ديرأ ينا مث . قاعنملاو لقملل ًافلاخ المع بعشلا ينأبال نا ًاريخأ بحيو »
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 3 اشأب لاك ىنطصم ةريس

 دشأ دختتس هيث لك قوف نطولا حلاصم عضت يتلا ىربكلا ةينطولا ةيمجلا ةموكح نأ
 ةينوناقا قرطلا قرخلواحم نمدضريبادتلا

 ةيبنمرالا ةيكرتلا برخلا
 انه هيف ضرخلا ىلوتن الف ةديدع نورق ذنم مهيب مئاق ميدق نم رالاوكرتلا نيب فالكلا

 سئاسدلا بيسي يلاحلا نرقلا لئاوأو يضاملا نرقلا رخاوأ يف مقافتو دتشا ةنالوقتانتكلو

 ًاروهشم ًاقورعم هرمأ راص ام نتفلا نارين تدقتاو تازوثلا ترثكف ةيبنجالا

 مهتموكح ىلع لوضا.الا يف ةيقرشلا تايالولا نمرا ضةتنا ةماعلا برحلا ران تبش الو

 ساقوقلا يف هراسكنا ٍلماوع مهأ نم اوناكف ينامءلا شيجلا اولتاقو سورلا اولاوو ةيكرتلا

 ةرازو نا اذه ميلم جئاتن ن م ناكو . ب يتنس يف يمورلا شيمجلا ماما هرقهقتو

 دالب ىلا مهلسرأو مهرايد نم مهجا رخاب ترمأ ةطلسلا مامز ىلع ةضباق تناك يتلا نيبداحتالا

 اهناطيتسالةيب رغلا برعلا
 راسكتنا نع برملا تلجنا ىتح ىذق ىلع اوضغاف ايساقفق ناكس نم نمدالا كلذ ءاس

 يتلا صراقلا ةيفرصتمو مورضراو ناو يتيالو لالت-ال اومدقتو رأثلل اباط اوبهف كرتاا

 ريوتك ١ رهش يف ( نافيدا ) مهتيدوهج تنلعاف . ايكرت ىلا كسفوتيل تسرب ةدهاعم اهتداعأ

 هرق مظاكءاوللا ةدايقب ةينطولا مهشويج تمدقت ولثلاب نويلاكسلا اهلباقف برحلا 1980 ةتس

 كيفشلبلا ةموكحو ةيمالسالا ناجيبرذا ةموكحب لاصتالل قيرط قشو لاتقلل اشاب ريكب

 ةيسورلا
 ةيتنمرالا ةيروبجلا ةمصاع نافيرا اولخدف نييلاكلل رصنلا بتك ةيماد كراعم دعبو

 تهتناو مياستلل ينمرالا شيجلا اورطضاو لوبردنسكلا ةنيدم اوغلبو صراقلا ىلع اولوتساو

 نيقيرفلا نيب تدقعو نمرالا راسكناو ةينطولا ةيع+لا شويج راصتتإب ًاضيا برحلا كلت

 ةعدقلا مهعماظم نع اوملقاو ىلوالا مدودح ىلا نمرالا داعو حاصلا ةدهاعم
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 اشاب لاك ىنانصم ةريس 1
 َسماخلا لصفلا

 هبطخو اشاب لاك قطصم 590 لاوقأ ضمب سابتقإب انباتك يلحت نا انيأر دقو
 نايبلاو ةحاصفلا ةنعأ كلامو ملقلا بر هنا تبثنو اهفارطا عيج نم هنايح ةريسب
 بورحلا ةدميب نباو فيسلا بر وه

 : ةرازولا ةيلؤسم نوناقب ةشقانلا ءانثا يف ريبكلا ينطولا سلجلا يف ةبطخ نم لاق
 لكل ىنمتن نيلسم انتفصب اننا : لكشلا اذه ىلع ةيمالسالا ةعماجلا مهفأ يلا »

 ةداعس / ةلقتسم ةايح ةيمالسا ةعاج لك شيعت نا ديرنو هاخرلاو ةداعسلا نيفلسلل

 ثبعلا نمو . انتداعسب ةطبترم مأألا هذه ةدامس نا اك انتداعمس يه ةيمالسالا مالا
 ملا وقتال ضع لايخ ىوس كلذ سيلف ىربك ةيمالسا ةيروطاريما فيلأت يف ثحبلا
 نفلاو قطنللو

 اهزواجتت نا هب نس ىوقلا ن نم ةياغ يمايس مسج لكل نا يسن الا انيلع بجي »

 شيعتو ةيعامجا ةدحو اهناذ نم فلؤتف ةيمالسا ةئيه لك دحتت نأ ىنمتن نحن

 « ةرح ةسيع
 ايكرت لمعتس » : هدامعا قاروا هلمدق اميح نانفالا ريغس ةطخ ىلع باوجلا يف لاقو

 نا كش الو . طقفهنايك دنس مسج ينل السالا ملاعلا لالقتسال ناندحتم نانفالاو
 كيفشلبلا ةموكحو ايكرتو ناغفالا فلاحت جاهتبالاب لباققتس ةرمعتسلا قرشلا مما

 اننا يف كش ينجلاخي مل: لاق ايراقس ةكرعم يف هيلا ايلملا ةدايقلا دانسا نيح بطخو
 ماما كلذب حرصال يناو ةدابعتسا نولواحي نيذلا انئادعا ىلع ءاضقللل ىلاعت هتيانعب قفوتس

 هلك ماعلا عمسم ىلعو ةنجللا
 ه7 ةنسس ويلوي ١4 موب هرقنا يف يوسنرفلا بودنلا اهماقا يتلا ةلفحلا يف بطخو

 :لاقف ةيوسن فلا ةيرحلا ديع ةبساتمي

 راكفالا نا يهد مهنيعأ بصن اهوعْضي نأ اعلا ةرادا يلوتم ىلع بحي ةقيقح ةقيقح كانه »

 يف بكترت يتلا ملاظلا نا براجتلا تتبثا دقو ةدشلاو ريطاو قدانبلاو عفادملاب تومنال
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 51 اشاب لاكق طصم ةريس

 !مقحو اهتركفب اكس ةمالا ديزتو ةانتزلا ةجيتنلا سكب يلأت ةرح ةركش ةبراحم ليبس

 !وناك نينلا مهئادعا ىلع نييوسن رفلا راصتن او ريبكسلا يوسنرفلا بالقنالا كلذ تبثا دقو

 آودعؤ ةدع ممموةوفي

  :لاقف برحلا ةدملوطدهيلا ايلعلا ةدايقلا بسنم دنسا امل بطخو .
 ىلا جاستحم ريغ نانئمطاو ةقث لكب ةمالا لامآ عيبمج ىلامق هللا نذإب انشيج ققحيس »

 ساجلا اذه اهررقؤنلا دعاوقلا ىلع ظفاحم وهو . فولألا قرط نع ةجراخلا لئاسولا لامتسا

 ةجيتنلا ىلإ انلوصو ناو .. ةسيذيدلا رماوالاب مثقو ةثورولل ةيموقلا ديلاقتلل عبتمو يلاعلا
 هيف كشال ررقم رمأ ةدوصقلا

 200 والا ء.انتمصاع تناك يتلا ةليجلا هصورو انيلع ةزيزعلا ريمزا امأ»

 يه يتلا هنردا كلذكو . ةسدقلا اندهامو ةيموقلا انءاضوأ عيج ىلع ةيوتحلا ةرضاخلا

 ُ ريصت نأ نم دب الو ديال نكامالا هذه لكاس“ هيقارت دالن نم اهياي امو ةيناثلا انتمصاع
 سلعو 537 ةممالا ًائنهم كاذب ريثبلا يداني مالو. يكرتلا نطولاب ةقحتلم بيرق نهز
 ىزبكلا ةداعسلا كل'.فرش كارداب غتمأ ًادرحم ًاوذهع مسي ذقنيح انأ نوكأ رقوال

 ةنكلو ًادرف الجو ءوللا نوكي نأ نم مظعأو ىمسا ةداعس ةداعسلا فونصنإب سيل »
 هتما رجح يف ةيرحلا ةمعنب عتمت#

 ةعيف 1 تاماقلل سيل هنا  'روشمي اهرابتخا دمب رومالا قئاقحا| وكردا نيذلا ناو
 تاذللا نءالا مهيواق تلخ نيذلا صاخشالا .رظن يف ةيمحها ىندأو ةميق لقا ةيدالا بصانلاو
 « ةيسدقلا رعاشأاو ةيوئملا تارسلاو ةينادجونا

 : يف "آلا يركسملا رمالا هشيج ىلع ربمتبس ١ يف ماذأو

 7 ريبكلاا ايكرت سلجم شويج ىلإ»

 ودنا شيج: نم ةيلصالا ىصانملل قدصي ذاكيال ريصق نمز لالخ كوحمب وحمب مب هد
 نوريدج كنا راكب وامودو راصح هرق نويفا يف ىربكلا ناديلا برح يف رورغل ملاغلا

 يف ًاقج امل عمبت نحن يتلا ىربكتلا ةيكرتلا ةمالل ناو ةميظملا ةبيجنلا انتمأ ىلا باستنالاب
 رباثأسو لاتقلا يف تراهمو ا دقأ بثك نع ع عباتأو دهاشأ يننا . نيما ديطو لبقتسم
 ةمالا ىلإ اهئلبال ؟سينامأ يلا عفريل ةحاسلا دئأق تغابأ دقو .كسنم برقلاب يبصنم ةرادا لع

 ناديه يفنولتاقيس وبما مهنيعا بسن نيعضاو | وعدقتينا يف وخا لكنمباطاليقاو اذه»

 هتءاجشو هتيم. راهظاو ةيلقعلا هاوق لذب يف مهنم لكق باستي ناو لوضانالا يف اذه ريغ
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 « مامالا ىلذ رحبلا وه لوالا كف اه نا : : دونجلا اهيأ »
 : ةيكرتلا ةمالا هب ابطا ين"آلا غالبلا اشيا رشنو
 ترمتسا 1979سطسغأ ؟ا/موب كنميب رغلا ناديملا يف تأدبب يتلا ةيم وجملا انتلمنا »

 اهيلايلب ماي ةسجن ةدم ( راني راكيب وامودو شاط نوتلا و راصح هرق نويفا نيب

 تاقيفوت اهف تلجن دق مهتعرسو مهمادشو ريبكسلا ينطولا ساجملا شويج ةعاجش نا
 ودغلا شيج يف ةوقلاو ةايحلا ةدام ةذابا نم شويجلا هذه تنكمت كلذبو . لجو زع ىلولا
 بارغتسالاو ةشهدلا الثم ادغ ىتح رورغلا ملاظلا

 تدمتسا يتلا شويجلا كلت ٠ ةيحضت لب ةردجلا انشويج ةميظملا انتمال مدقأ يننا »

 اهناما نمو ةمالا هذه فطاوع نم اهتاحوتفو اهديلاةث تسبتقاو اهمازيهجتو اهتاليكشت
 دبالا ىتح ةدلاخلاو لزالا ذنم دوجولا

 امل حمطم ال اهدونج نم ىتف رغصأ ىلا اهيف دئاق ربك | نم - - شويجلا هذه نا »
 ءذهت دبش دقلو .هب مايقلل ةمالا ميدل يذلا بجاولا لييسيف ةداهشلا لين ريغض رغالو

 يتمأ ىلا كلذ ربخ لقت نا نآلا ىرأف نيلئاقملا نمةب رقم ىلع انأو لاتقلا دايم يف يسفنب ةقيقحلا

 انا تاودس ثالث ذنم ٌةنع برعف انذخا دق ركفو ةردق نم انتما نايك يف ام لك ناو»

 مولا ىلا كاذ ليبس يف هانيناع امو انداهج جئأتن ناآلا رهظت تذخا نا ىلا يئالمز لكو
 يأر ىلا همجرم نوكي يذلا لمعلا نكلو . لمتحت داكت ال يتلا تابومصلاو لكاشلا نم
 يوقلا نايكلا ةدامسلاو ريخلا هتبقاع نا كش الف اهنداراو ةمالا

 1 ار انشويج نا دكؤلا نمو.ذيطوانتما ليقتسم نا»

 كلل

 13 راصف بئارلا قرأ ىلا ءداهتجاو مدجب ضيم يناصع ةريس نم ةزبجو ةعل هذه 1

 ىف ةروهشلا اهفقاومو اهرخافم ىرك ذ داعأو اهدهع ددخل اهاح يماحو اهذقنمو ةمأ

 هدف ةيموقلا ةريغلاو ةينطولا ةيجلا ران قرشلا يف مرض'و بورحلا نيدايمو لاتقلا تاحاس
 برغلا ةلضانم يف ربك الا ةميعزو دحوالا هلطب

 تاوطخ عب: يف ةيقرشلا ةثشانلل ًادشرع نوكي نا باتكلا اذه عضو نم انتياغو

 نتحت ىلا انتقو دق نوكت نا دعو مهماوقأ نأش عقدو مهناطوا ةمدخ يف قرشلا لظب
 كي باوصلا ىلا قفولا هللا .ةياغلا هذه
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 م لوضانالا يف برهلا ةحاس جطراخ #:-

 شيج لتحاف ةميظغ ةدشب 1987 ةنس سطسغا 75 حابص يف يلاكلا موجحلا أدتبا
 تهنناةميظع ةكرعم تئدح اهيفو راكب ولمودملامدقت مث راصح هرق نويفا ينونجلا يكرتلا

 ةعساملا ةكرعملا تناكابيفو سودكح - قاشءىلا فحزلا اولصاو نبذلا نييلاكلا راصتناب

 ربتمتبس 4 يف اهولخدف كرتلا ماما ريمزا قيرط تحتفو يقانويلا شيجلا قيزمتب تونثا ينلا
 كج هليب لتحاف ريمتبس ١ يف تيمزا ةقطنم نرم مدقتف يلامثلا يكرلا شيجلا اماو

 لخد ُهنم 14 يفو ُةنم ١١ليل فصتنميف ابلخدف هسورب ىلا فحزو هيهاتوكو رهشيكساو
 ينان ويلا شيملا نم اهلك رمرم ريلحاوسو لوضانالا ريهطت مت هنم ٠٠ يفو هينادمىلا كرثلا

 نزوات 1 طرا (006 6ع انااللا/ عمك 77 0ع ضان عمها
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 ل لل بحقك

 ملاعلا يف تبرع تلجم ربك ْ

 ةروصللا فئاطللا
 ةيرابخا ةيهاكف ةيخرات ةيلع ةيبدا ةلحم
 م6 سويراكم ردنكسا اهحاصل هجم

 ةيراجلا ثداوحلا مها روص ةيواح عوبسالا يف ةرم ردصن

 * برغلاو قرشلا يف ملعلا لاجر ريهاشم مظاعاو
 « ةيربوصت تاقباسمو ةيروثاكيراك ةيزمر روصو »

 5 ةيهاكف ذبنو لاجزاو صصقو تاياورو

 نادوسلاو ىصم يف اغاص اشرق © ٠ كارتشالا

 جراخلا يفانلش 91/ىو
 ةرهاقلا رصع سكرج ماج عراشب فاقوالا ةرازو هاجم ةرادالا زكرم

 .٠ ٍر نا .٠ | »و , ل /

 صب كب يفلا عراشب
 دقو مانتلا ناقنالاب ةنولملا طئارمللاو تانالعالاو روصلا عبطت

 هناّمتاو ابعبط لامج ىلع دهاش ريخ وهو فلؤلل اذه هفالغ انل تعبط
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