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 ه وكسوم  ىتسوقون ةلاكو ©

 اهلك





 ىف اوما ورقم

 تايالولا ةيلابربما نأ ىلع ديدج ناهربب ءىجي رمي موي لك
 اهتالواحم ىفو ٠ انرصع ىف ةيسيئرلا ةيعجرلا ةوقلا ىه ةدحتملا
 ايقيرفأو ايسآ نادلي ىف ةيمدقتلا ةيمامتجالا تاحالصالا طابحال
 لالقتسالا ليبس ىف لاضنلا نم نآلا لقتنت ىتلا ةينيتاللا اكبرمآو
 . ئعامتجالاو ىداسصتقالا نرختلا لجا نم لاسفتلا ىلا ىنايسلا
 نوئشلا ىف ةوارض دبازتي لكشب « ةيكيرمألا ةدحتلا تايالولا لخدتت
 اهتالواحم ىف ءىش نع عروتن ال ىهو . ىرخألا بوعشلل ةيلخادلا

 حلسملا لخدتلا نع الو ىتح « ءارولا ىلا خيراستلا ةلجع عاجرال
 مانتيف ىف ةيشحو ةروص ىف ءامدلا ةقاراو .٠ درس تارماغملاو

 . ددصلا اذه ىق ازورب نوكي ام رثكا لثم

 فولأ دعب ىلع عقت ىتلا مانتيث نويكيرمالا نودتعلا ازغ دقلف
 نيدسبعتسمو نيلخدتمك ةيكبرمألا ةدحتلا تابالولا نم لايمألا

 تايالولا ويلايربما لسرا هبرحلا نالعا ريغبو ٠ ةيرحلل نيقئاخو
 اددعو « ىدنج نويلم فصن هماوق اشيح دلبلا كلذ ىلا ةدحتملا

 اومطحب نأ اورظتناو . ارابج الوطسأو ةيبرحلا تارئاطلا نم امخض
 هذه نكل . هيتبكر ىلع هوعضخي نأو ةليلوم وي نيب بعشلا ةداوا
 . ةلسابلا نييمانتيفلا نييئطولا ةمواقم اهتطبحأ ةيناودعلا تاططخملا

 ةرذقلا مهبرح عقئتسم ىف نويكيرمألا نودتعملا صاغ نأ دعبو

 نم ربمسيد رهش ىفو ٠ مانتيق ىف ادبأ ةديدحج مئارخ نوبكترب

 اوفِصق نأب ىرخأ ةريطخ ةميرج مهديصر ىلا اوفاضأ 1155 ماع

 مانتيق ةيروهمج ةمصاع «ىوناه نم ناكسلا ةفيثكلا ءاحتألا' لياثعلاب
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 عهو ٠ ةدايسلا تاذ ةيكارتشالا ةلودلا ىهو ةيطارق وميدلا

 لافطالاو نينسملا مهيف امب نيملاسملا نييندملا لتق نع نوعروتب ال
 ه6 يستلاو

 هيلع براضب ام وهو © ناودعلا ديعصت نم دبزملا دعاس نلو

 .نادلبلا هديؤت ىذلا ىمانتيقلا بعشلا ةدارا ميطحت ىلع.« نوجاتنبلا

 « ملاعلا ءاحنأ عيمج .ىف ريهامجلا لكو ©« ىرخألا ةيكارتشالا
 هلاضن نوديٌوي .. مدقتلاو مالسلل ايلعلا لثملا نوزعي نيذلا ءالؤهو
 ةدعاص ةجوم ريثت ةديدجلا نييكيرمألا نيدتعملا مئارجو « ةبالصب
 ربتعت ملاعلا بوهشو .. تاراقلا عيمج ىف طخسلاو بضغلا نم

 اريبعت مانتيق ىف ةيكيرمالا ةدحتملا تايالولا اهتلعشا ىتلا برحلا
 .تايالولل ةيلايربمالا ةسايسلا نع ةروطخو ةوارض نوكب ام رثكا
 . ةيكررمألا ةدحتملا

 .نييركبسعلا مئارج نونيدي ةيمدقتلا ةيلقعلا ىوذ ءانمآلا عيمجو
 هتاروانملا « ميمصتب ؛« نوحضفب مهو .٠ مانتيق ىف ةعشبلا نييكبرمألا
 ةلاعف لاكشا نع نوثحببو « ةدحتملا تابالولا ةيلابربمال ةيناودعلا
 « ةلضانملا مانتيقل ىداملاو « ىبدألاو « ىسايسلا ديبأتلل ةديدحج

 تبمالبسلا حلا ىف مهفقوفص نيب مظمأ ةدحو ليبس ,ق توعسيو
 . ىعامتجالا مدقتلاو ةيطارق وميدلاو

 ةيطارقوميدلاو ةيعويشلا بازحالا اهيف كرتشتو ٠ لساوبلا
 نم ساناو « ةريبك ةينطوو ةيلود تامظنمو « تاباقنلاو « ةينطولا
 لاحرو 4 نونائفلاو 4 ءاملعلاو 4 ةيسايبسلا تادقتعملا فلتخم

 « ايبمولوكو « رئازجلاو « ابوك ىف نوحداكلا مظن دقو .اعونت نوكت ام

 نماضتلل امابأو عيباسأ 6 ىرخألانأدلملا نم ريبك ددعو ؛ نيتنجرالاو

 «انسسترق ىف ةمخض تاعامتجاو تارصاظم تمظنو ٠ مانتيق عم

 تاس



 بلاطت تاتفال ةيبرغلا نيلرب نم نوفحازلا لمحو .٠ ةلعشلاب ايكوم.
 ىف لامعلا تابارغا تدانو . مانتيف نويك رمألا نودتعملا رداغب نأب

 . روفلا ىلع اهدالب ىلا ةدحتلا تايالولا تاوق ةداعاب كرويوينا
 « ايناطيرب ىف ةيسايسلا تايصخشلاو ةفاحصلاو ريهامجلا نيدو

 عيمج بوعشو « ىليشو « ايدوبمكو « اينيغو « ىلامو 6« ناتسكابوب
 نولواحس نيذلا ءالؤه اهعبتشن ىتلا ةروهتملا ةسايسلا بضعغب « تاراعلا

 ٠ ملاعلا ريصمب رطخ لكشب نوبعليو « مانتيف ةيرح ميطحت"

 نيب اديدش ابضغ مانتيق ىف نييكرمألا نيدتعملا مئارج رثتو

 ىتلا « ىرخألا ةيكارتشالا لودلاو ىتييقوسلا داحتالا بوعش

 ةدحتملا تايالولا لامعا تنادأو ارارم اهتاناملربو اهتاموكح تحتحا
 ةيتييق وسلا ةموكحلا تددن اهناس ىفو . دلبلا اذه ىف ةيكررمألا

 ناودعل ةديدجلا لايعألابو ©« نييكيرمألا نييركسعلا مئارجب ةدشب
 ةموكح تركذو « ةيطارف وميدلا مانتيق ةيروهمج ىلع ةدحتلا تايالولا
 لودلا هتيجو ىذلا راذنالل اهتباجتسا ةرورضب ةدحتلا تابالولا'
 ىف اهعامتحا ىق « وسراو ةدهاعم ىلع ةمقوملا ؛ ةيكارتشالا

 .-. تسراخوب.

 ىعويشلا بزحلل ةيزكرملا ةنجلل لماشلا ربمسبد عامتجا رارقو
 ىعويشلا بزحلا ءاضعأ يار نع ربعب وهو ؛ ىتييف وسلا. تاحتالل'

 : لماشلا عامتجالا ديؤي » : ىلب ام لاق اهرمأب ةيتييقوسلا بوعشلاو.
 ةيضقلا نم ةيتييقوسلا ةموكحلاو ىسايمسسلا بتكلا فقوم٠

 ةيلايربمأ ناودع لض لضانب ىذلا لساشا ىمائتييفلا بعشلل'

 .ةيتييقوسلا بوعشلاو . « ىمارحالا ةيكرمألا ةدحتملا تايالولا"
 ةموكحلا ريبادتو ؛ ءىدابملا ىلع ةمئاقلا ةسايسلا هذه عامجالاب ديؤت



 ةدحتملا تابالولا ىلايربماب اوددتو . ةدحتلا تابالولا ناودع ىلع

 لبانقلاب ةيلامشلا مانتييق ىضارأ فصق فقوب اوبلاطو ةيكبرمألا

 نم اهئافلح تاوقو ةدحتملا تايالولا تاوق بحسبو « روفلا ىلع
 نأ ىف سدقملا ىمانتييفلا بعشلا قح مارتحابو « ةيبونجلا مانتييف
 ةيتييقوسلا بوعشلا ترهظأ ىرخأ ةرمو .٠ هسفنب هنوثش ررقب
 0. مانتيقل ةيرورض ةدعاسم لك ميدقت ىف ةيعامجالا اهتيفر

 .تييقوسلا نيماحملل عامتجا وكسوم ىف دقع ربمسيد ةباهن ىفو
 .ثييق وسلا نيئطاوملا جاجتحاى لا مهجاحتحا هيف نوكرتشملا فاضأو
 نمضتيو .٠ مانتييق ىف نييكبرمألا نيبركسعلا مئارج ىلع « اعيمج
 .كلذكو « عامتجالا ىف اهب ىلدا ىتلا تانايبلا نم تافطتقم بيتكلا اذه
 .قيقحتلل ةيمانتييفلا ةنجللا ةدعاسم ةنجل لامعأ ريس نم تافطتقم

 . مانتييف ىف ةدحتملا تابالولا مئارج ىف



 | اهلك ةيرشبلا مهت ةيصق

 فوفريمس ءن .ل هاقلا ىذلا ىحاتتفالا نايبلا نم )

 ةمكحملا سيئرو تييقوسلا نيماحملا ةيعمج سيئر

 ةيتييقوسلا ةيداحنالا ايسور ةيروهمجل ايلعلا
 ( ةيكارتشالا

 ترسحلا يفر حجت :تاعملا كارلا نتلا رمش ورت :تانيكاعم لك

 . ةيناسنالاو مالمسلا دض ىرخالا مئارجلا عيمج نع زكرم ريبعت اهنأب

 اذه ةمالس © حوضوب زرعت مانتييف ىف ةنهارلا تاروطتلا نا

 مانتييق ىف ةدحتملا تايالولا مثارج ىف قيقحتلا ةنجلل ناكو . فيرعتلا

 ىضفارألا ىلع نييك رمآلا نيدتعملا مئارج نأ .تلاق امدنع قحلا لك

 ىف نويزانلا اهكترا ىتلا هذهل بسحف اراركت نكت مل ةيمانتييقلا

 2« ىحاونلا ضعب ىف نييرلتهلا ىلع اوقوفت نييكب رمألا نا لب « ىفاملا
 ىرخأ عاونالو (« تازافلل قاطنلا عساولا مادختسالاف ٠ ةريبك ةجردبو

 بناجلا نع ةايحلا تاموقم عنمل ةليسوك « ةيئاينيكلا برحلا نم

 برحلا ىمرجم حضفو . ةلبوطلا ةيبرحلا مئارجلا ةمئاق ىلا
 ةيضق « انعامتجا هل سرك ىذلا رمألا وهو « مانتييق ىف نييكيرمألا

 .٠ ىتييفودسلا

 ىف ةدحتملا تايالولا مئارج خمضفن نأ بجيب نوماحملا نحنو
 . انتنهم انل اهرفوت ىتلا لئاسولا هذهب مانتييق

 تالا



 ةيكيرمألا ةدحنملا تايالولا ىف ةمكاحلا رئاودلا
 مانتييبق ىف نييكيرمألا نيدنعملا مئارج نع ةلوئسم

 ةيعمجلا سيئر بئان ©« ستيبراك .ى .ى نابب نم )

 ( نييطارقوميدلا نيماحملل ةيلودلا

 ىتلا ةيناثلا ةييملاعلا برحلا ةياهن نيبو ةبرشبلا نيب لصفب
 ريهامج ىلا اهل رصح ال مالآب تءاجو « رشبلا نم نييالملا ةايحب تبهذ
 تفشكبرحلا هذه « اماع نيرشع نم اليلق لقأآ ؛« سانلا نم ةمخض

 مئارج تبكترا ىتلا ةيناملالا ةيتسيشافلل ةيمنمللا ةعيبطلا نع
 هنكل ... ىساقلا همكح خبراتلا ردصأو « ةيناسالا دض ةيشحو

 ريو رول ةمكاصنا كيك, ب نالآلا ىردقا جيرحس لق م 1لداع
 نمئاسسسلا لك اودع ىلا © : نيراتلا نيسنجلا لهيتيكحو
 ىتلا :حباذماو عئاظفللو ؛ سائلا نم نيملاسلا مهتدابال « ةيناسنالا
 © برحلا ىف ةيناسنالا ريغ هبيلاسأللو « برحلا ىرسأ اهل ضرعت
 ش . ىرخأ ةيبرح مئارجلو

 ركذتت نأ بجي نادلبلا عيمج تاموكحو بوعش نأ ودبي دقو
 نوكت امدنع اهيف ريخ ال ةفيعضلا ةركاذلاف . هذه خيراتلا سورد
 .سكعلا هتبثي عقاولا نكل . رطخ ىف ةيرشبلا ريصمو ناسنالا ةايح
 ةمكاحم اوسلج نيذلا رلتهل ىئداعلا فلاحتلا ءاضعآ نيب ناكو
 نولثمم ؛« مهيلع ىخيراتلا مهمكح اوردصأو (« مهمئارج نع نيبنزانلا

 ودبي اميف ىرورضلا نم ناك كلذل . ةيكبرمألا ةدحتلا تابالولا نع
 تانالولا ىف ةيندملا ةموكحلاو نييكبرمالا نيب ركسعلا ةداقلا نوكي نأ
 كلذ نم هثكأ . ةيضاملا برحلا :سوردب لماك كاردأ ىلع « ةدحتملا
 ةيزانلا لاقتعالا تاركسعم مهنيعأب نويكيرمألا تالا رنجلا دهاش دقق
 نييكيرمألا ةداقلا نأ ودبي نكل . ىرسألا حارس اوقلطأو ابودوأ ىف

 تلت نا تك



 هئللذ اوسنب ىكل ليوط تقو ىلا اوجاتحب ملف . ةفيعض مهتركاذ
 هيضشلا عيقل. مانكيبق ىلا .ةلتاقلا مهتحلساو .عهتاوق اولسرنو هلك
 ةنصرقلالامعأب مايقلاو ؛« ىدادبتسا مكح ةسراممو ؛ ةيرحلل بحلا

 , دليلا كلذ ىف

 هتمحاه ىتح لقتسملا هروطت أدبب ىمانتييقلا بعشلا داك امق

 عميمج ىلع تساد ىتلا ةيناودعلا ةدحتملا تايالولا ةيلاب ربمأ

 ةدحتملا ممألا قاثيم كهتنتو « مانتييف لوح ةيلودلا تايقافنالا

 نم رفاسلا لخدتلا لوحتو . اهب فرتعملا ىلودلا نوناقلا ءىدابمو

 مانتييفل ةيلخادلا نوئشلا ىف ةمكاحلا ةدحتملا تابالولا رئاود بناج

 عيمجب تقبع ىتلا ةليمعلا ةيعمجرلا ةموكحلل اهديبأتو « ةيبونجلا

 لخدت ىلا حب رذتلاب لوحت (« ىمانتيينقلا بعشلل ةبويحلا حلانصملا

 ىلودلا نوناقلا دعاوق كاهتنا ىف ةدحتملا تابالولا ةسسايسسل ىسيئرلا

 ةعلق رودو « ىلودلا سيلوبلا رودب اهمايقو ( ايملاع اهب فرتعملا
 ةدحتلا تابالولا نسسيئر رواهنزيا . د هحضف ( ديدجحلا رنامقتسالل

 اندقف انثأ ضرقنل » : لاق دقف ©« نبل ريغ ىف ١565| ماع 6« قباسلا

 ريدصقلا انيدل حبصي نل ةينيصلا دنهلا ريقب ٠ ةيئيصلا  دنهلا

 ىلع ليوط .تقو ىضمو (« « اريثك امهيلا جاتحت ناذللا نيتسجنوتلاو

 ق تايقاغتا تعقوو 5 هلالقتساب ىمائتييفلا «بعشذلا رفظو ٠' كلذ

 5 مادقألاب اهوساد نييكرمألا نييلايربمالا نك 615 ماع فينج

 اوضمو هنولعفيس ام امدقم نوف رعب اوناك سانلا ءالؤه نأ حضاوو
 ٠ مهتاططخمب امدق

 « رارمتساب فينج تايقافتا تكهتنا 115. ىلا ١105 نمو

 هبعشلل ةيئطولا ةكرحلا قارنا ىلا هاجتالا ناكو ؛« ةيبونحلا

 ٠ حضاو « ءامدلا ق 4 هلالقتسا لجأ ينم ةبرحلل بحملا ىمانتييقلا

 ةحلسملا تاوقلا نم محضلا ضيفلا ادب 195) ماع فصتنم قو

 هتابالولا تدم « 1556 رباربف ىفو . ةيبونجلا مانتيق ىلا ةيكبرمألا
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 اهلامعأ © برحلا نالعا ريفيو ةيرسق ةقيرطب «© ةيكررمألا .ةدحتللا

 تفصقو . ةيطارق ومبدلا مائتييق ةيروهمج ىضارأ ىلا .ةيئاودعلا

 ىف ةيركسعلا تامادطصالا تكرحو « لبانقلاب كانه ىرقلاو ندملا

 اهئافلح ةئثيعت ىف تأدبو « ةديدح ايوعش لمشتل ةينيصلا دئهلا

 ٠ ةرذقلا اهيرح ىف

 كهتنت ةيكبرمألا ةدحتملا تابالولا بناج نم لامعألا هذه لك
 فينج رمتؤا ىئاهنلا نالعالا نم رشع ةيناثلا ةداملا رشابم لكشب
 * سوالو ©« ايدويمك عم مهتاقالع ىف » : 0 ىهو 6 1161 ماع

 ةدايس مارتحاب دهعتي فينج رمتؤم ىف كرتشم لك ناف « مانتييقو
 عنتمبو « اهركذ قباسلا لودلا ىضارأ ةمالسو « ةدحوو « لالقتساو
 . « ةيلخادلا اهنوثش ىف لخدت ئأ نع

 ةيبنجألا تاوقلا لوخد » فينجح رمتؤا ىئاهنلا نالعالا مرحبو

 ةوق ةرمتسم ةفصب ديزت ةيكيرمألا ةدحنتملا تايالولا ناف كلذ عم

 دونجلا نم « مانتييق ىف برحلا ىف لمعي ىلاحلا تقولا ىف
 ناك.امدنع ةيروكلا هبرحلا ةمق ىف نولمعب اوناك نمم رثكأ نييكدرمألا
 .٠ ايروك ف دونحلا ءالؤه نم ةا/1آ ل كانه

 6/9... لقالا ىلع كانهف نوجاتنبلا تايئاصحا ىلع ءانبو
 تادحو ىف وأ « ةيبونجلا انتمي ىف نييكبرمألا طابضلاو دونجلا نم
 ةدوزم تاوقلا هذه . دلبلا نم ةبرقم ىلع ركسعت ىتلا ميعدتلا
 تاذ مقادقا نم ةمطق ؟...و ؛ رشبركيله ةرئاطو ةرئاط ؟رك. هلي

 ناف 'كلذك . ةعردملا تابرعلاو تابابدلا نم فولأو « ةريبكلا ةريعالا
 .مانتييق بعش دض تايلمعلا ىف كرتشي ىكيرمألا عباسلا لوطسالا
 ا « ةييونحلا ايروك نم ةيركسع اقزف نافق' كلذ نم رثكأ

 ةريقحلا ةلمحلا هذه ىف كرتشت دنالباتو نيبيليفلاو « ادنليزوينو

 مح ا عيمصم



 ىأ ةماقأ مدع ) ىلع يئاهنلا نالعالا نم ةسماخلا ةدالا صنتو

 ددع ناف كلذ عم ٠ مانتييف ىف « ةيبنحأ ةلودل ةيركسع دمعاوق"

 . موي دعي اموي ديازت مانتييف ىق ةيكيرمألا ةدحتملا تابالولا دعاوق

 لودلا ىضارأ ىلع ةبركسسع دعاوق ةيكيرمألا ةدحتملا تايالوللو.
 . لاثملا ليبس ىلع دناليات ىف « مانتيفل ةرواجلا

 , : ((/ةطقنلا 62 داما « لوألا لصفلا) ةدحتملا مهلالا قاثيم لوقو

 ةوقلاب ديدهتلا نع ةيلودلا مهتاقالع ىف ءاضعألا عيمجب عنئتميس »

 ىأآل ىسايسلا لالقتسالا وأ ؛« ىضارأ ةمالس دض اهمادختسا وأ

 ممألا فادهأ عم قفتت ال ىرخأ اولا ةبأب وأ 6« ةلود وأ © وضع

 قاثيم نوربتعب ةدحتملا تابالولا ىلايربمأ نأ ودبيو < « ةدحتملا
 لثمم نأ مغر ءاردزا ىف هنوكهتنب مهف © قرو ةصاصق ةدحتللا ممألا

 ومه ةدحتملا تايالولل رخآ لثمم ناف كلذك . هيلع عقو مهدالب
 ... 1586 ماع فينج رمتؤم ىف كرتش ما ىذلا ... ثيمس رتسم

 تايقافتالا كاهتنا نع عنتمتس ةيكررمألا ةدحتملا تابالولانأ اضيأ نلعأ

 نالعالا اذه . « اهمادختسا وأ ةوقلاب ديدهتلا » نعو « اهيلع عقوألا

 ةميق ىه ام » : ىعيبط لكشب لاؤس روثيو . اضيأ هولهاجت بيهللا
 ؟ مهسفنأ ىلع ةدحتملا تابالولا ويلاي ربما اهذخأب ىتلا تامازتلالا
 « ؟ تايقافتالا عيقوت ىلع مهلمح ىودج ىه امو

 © ةيكيرمالا ةدحتملا تايالولا مصت ىتلا قئاقحلا ضعب كلت
 ىلودلا نوناقلا دعاوقل ضقانكو ىدتعمك « لدجلا لبقي ال لكشب
 . ايلاع اهب ف رتعلا

 ةيكبرمألا ةدحتملا تايالولا ىف ةمكاحلا رئاودلا تيا ا دو
 باكترا نع عروتنت ال ىهف ؛ ىمانتييفلا بعشلا كض ةرذق ابرح
 دوسألا ©« ةعشبلا برحلا حبش ىطغ دقو ٠ مالسلا دض مئارجلا
 نيذلا ةدحتملا تايالولا ديلا رهلا جابو ٠ اليوط ىناع ىذلا دلبلا اذه
 « ترحلل ةينوناق. ريغو ةيمارجا لئاسو ىلا ةيناودعلا لامعألا آوأدب
 نييزانلا مئارجب ايئاقلت مرملا ركذتو ؛« ىلودلا نوناقلأ صوصن صضقانت

 بوعش دضو « ةيتييفوسلا ٍبوعشلا دضو « ةيرشبلا كض ةمئآلا
 | . ةديدع ةيبوروأ

 مس | نع



 دض ةيعامجلا ةدابالا ةسايس نويكيرمألا نودتعلا سرامي : الوأ
 ٠ نييندملا ىلاهألا

 ةدحتملا تايالولا ىف تحتنأ ىتلا تارئاطلا لبانق نم نط نويلم نيب نم

 .مانتييف قوق اهنم نط فلآ "158 ءاقلا رظتني ؛ |3955 ماع ةيكيرمألا

 نم ريخالا ءزحلا ىف هنأ ارامانكم دكا كلذك ٠ مانتييق قوف اهنم

 مانتيق قوف لبانق نم ايرهش ىقلي ام لعسوتم زواجت 11354 ماع
 هيرحلا ىف ايقيرفأو ابوروأ قوق ايرهش اهنم ىقلي ناك ام طسوتم
 . ةريخألا ةيلاعلا

 «ةنوئحم ةيشحوبو « زييمت نود لبانقلا ىقلت تالاحلا بلغأ قو

 ربكأ قاحلاو نيملاسملا نيئطاوملا نم ددع ربكأ ريمدت وه دحاو فدهب
 عباسسلا لوطسألا ةيعفدم ديزتو . ىلاهألاب نكمم ىدام ررض

 ميلقأ ىف هلأ لوقن نأ ىفكو . اءوس رومآلا ةيضرألا تايراطبلاو

 هده . 1555 ساريفو ربان نيب ةلسشق فلا ١م. ناديملا ةيعفدم

 نيتسملا كلذ ىف امب « نيملاسملا ىلاهألا قوق اهمظعم تطقسأ ليانقلا

 . لافطألاو ءاسنلاو

 ةيعامحلا ةدابالل ةعبرم لئاسو نويكت رمألا نودتعملا مدختسو

 ىف ىح ءىث لك لعش ىذلا ملابانلا لثم نيلاسملا ىلاهألا دض

 ةدحتملا تابالولا « تايلمع » نايع دهاش فص فيك كيلاو ٠ هقيرط

 بونج عقيب ىذلا لهسلا ناك » : نوجياس نم اليم نيرشع دعب ىلع
 فدهلا « هتعارز تديجأ بصخ لهس وهو 6 جاود وك ماق رهت

 تناك ايأ ةينبأ كانه حبصت ملو . ةقرحملا ضرآألا ةسايسل ىسيئرلا

 ترمدو .٠ تالظلا تاوق ركسعم لوح نيليم اهرطق فصن ةرئاد ىق

 تاوق تقرحاأو + ءىش لك ىوحلا فصقلاو ةرمتسملا ةيعئدملا

 ىلزنملا ثاثآالا لك قحسو . اهتفداص ىتلا لزانملا عيمج تالظملا
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 هذه سفتو ا خلا * . زوملا راح شأ تئتحاو خبطلا تاوداو.

 برحلا ىف نويزاتلا برحلا ومرجم اهمدختسس ناك تاكيتكتلا

 ٠ ةريخألا

 اهيلع رطيسق ىتلا ىفارآألا ىف نوشيعي نيذلا ىلاهألا ضرعتيو
 مكح فنمو . ةيساق ماقتنا لامعأل اهعئانصو ةدحتملا تايالولا تاوق

 ىف ةيجيتارتسالا ةريغصلا ىرقلاب ىمس ام ميقأ مييد نيد وجن.
 لاقتعا تاركسعم ىرَتلا هذه ناف عقاولا ىفو' . ةيبونجلا مائتييق
 . مهنم فولألا تاثم مضت ىهو « نيملاسملا ىلاهألل

 ةيأ مهيلا هجوت نأ نود نجسلا ىف سانلا فولأب ىقلأ دقو
 ىف قيقحتلا ةنجل تانايب ىلع ءانبو ٠ ةمكاحمو قيقحت ريغبو « ةمهت“
 ناف ةيبونجلا مانتييف ىق مهعئانصو نييكيرمألا نيبلاب ربمالا مئارج
 حبرج فلأ 6... « ليتق فلأ 11/١ : ىه 11764 ماعل ةبسسنلاب ماقرألا
 هيلع موكحم وأ لقتعم فلأ 1 « هبي ذعتلا بسس زحاع ناسا وأ

 + .لاقتعالا تاركشسم" قلد رن نودلم م © ةقايشلا لافقالاب

 ةيئايميكلا برحلا لئاسو نويكيرمألا نودتعملا مدختسي : ايناث

 لئاسسولا ىلا ءاجتلالا ىلع نوؤرجي اونوكي مل نييزانلا ىتح
 اوعروتب مل نييكبرمألا نيدتعلا نكل . ةريخألا برحلا ىف ةيئايميكلا
 «تاتابنلا لتقل ةماسلا ةيئايميكلا ذاوملا نومدختسي مهو . كلذ نع

 .ملستس ىتح ةيرحلل بحملا بعشلا عيوجتل ليصاحملاو ةيشاملاو
 . ةماسلا ةيئايميكلا داوملب راتكه فلأ ؟.6. شر 1151 ماع قو:

 قو ؛ راتكه فلأ ه.. ىلا ةمومسملا ةحاسملا تداز 19311 ماع ىفو

 ىف 4« ةيلمع » ترفسأو . راتكه فلأ ال. . ىلا تداز ماع

 ةدعو نيتاسبلا نم راتكه فلأ ةئام ريمدت نع هدحو نيد نيب ميلقا

 . ممستلاب صخشفلا 15 بيصاو ؛ ليصاحملل تاراتكهلا نم فول#
 فلأ 65 ةماسلا ةيئايميكلا داوملاب شرلا باصأ ىرش نيب ميلقا قو

 دن ]1 دس



 ةيعارزلا ىضارألا نم راتكه فلأ «”.. نمدو © ممستتلاب صخش

 .جاجدلا نم نييالم ةسمخو « سانانالا راجشأ م ةرحاش نويلم و

 .تازاغلا مادختسا ىلا ةدحتملا تايالولا ىيلايربما ءاجتلا دبازتيو
 ترطمأ نيب وخ ميلقاىف كال وخ ةيرق ناف لاثملا ليبسىلعو . ةماسلا
 ,نم سانلا جارخال زاغلا لبانقب مث ملاباتلاو ريمدتلا لبانقب الوأ
 ةصرف ءايريألل كرتت مل « ةيلمعلا » هذه + ضرألا تحت مهثباخم

 ميمستىف تازاغلاو ةماسلا داوملا مدختستو . ةايحلا ديق ىلع ءاقبلل
 . اضيأ هايملا دراومو ماعطلا رداصم

 معزلا دح ىلا مهراتهتسا ىف ةدحتلا تايالولا ويلايربمأ بهذو

 ةعشبلا مهلامعأ ريريتلو . ©« ىناسنا حالس » ةماسلا تازاغلا نأب

 ,لوكوتورب ىلع قدصت' مل ةيكيرمألا ةدحتمللا تابالولا نأ نولوقب

 .٠ برحلل ةليسوك تازاقلا مادختسا مرحب ىذلا 1116 ماع فينح

 :ايماآرحا المع هرابشتعا بحي ىمارحالا لمعلاف . جرعأ رذع هنكل

 .ةصاخلا ةلاحلا لوح ىلودلا نوتاقلا ىف صاخ صن كانه ماد ام امئاد
 ., ةينعملا

 .ىف ال تازاغلا ةيكيرمألا ةدحتملا تابالولا ويركسع مدختسيو

 ةريزج هبش ىف ىرخألا لودلا دض كلذك لب اهدحو مائنتيُق

 . ةشيضلا ت .دتيلا

 ةيببرجت برحب ىمسي ام نويكبرمألا نودتعمللا ضوخي : انلاث
 + ىماتتيقلا بعشلا دض

 براجت ضرأ تحبصأ مانتييق نأب مهسفنأ نويكيرمألا ف رتعيو
 .لامتحا فدهب ىركسفلا داتعلاو ةحلسألا نم ةديدج جذامن رابتخال

 ,نم ةديدج عاونأ ةبرجت ىرجتو . ىرخأ بورح ىف اهمادختسا
 ءاربخ اهركتبا ىتلا عفادملاو « تارئاطلاو ©« لبانقلاو تازافلا

 ىلع دحاو لاثم مكيلاو « ةيرشبلا تانئاكلا ىلع ةدحتملا تابالولا
 5 حاضيإالا ليبس
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 ىمسب أم ةرم لوأل نويكيرمألا نودتعملا مدختسا 1950 ماع ىف

 ءىلتميو مارج ٠.١ نزي ريغص ءاعو نع ةرابع ىهو « ىلبلا » ليانقب
 راجفنالا دنعو . بلصلا نم عونصملا ريغصلا ىلبلا نم ةديدع تائمب

 فصن ةرئاد ىف ةيحض باصأ اذا هنا ثيحب فنعب ىلبلا عفدنب

 .تايلمعلا هل تيرجأ ناو ىتح « ديكأتلاب توميسف ارتم ؟م اهرطق

 تانيسحت تلخدأ ىلوألا «ةيسرحتلا تاراشتشخالا» دعبو . ةيحارحلا

 «ىلبلا» ةلبتق نآ امامت حضاولا نمو ٠ 1955 ماع ةلبنقلا ىلع ةماه

 ةفغلاب اهنكل ةيركسسعلا فادهألا دض قالطالا ىلع اهنم ىودح ال

 . نيملاسملا ىلاهألا دض تمدختسا اذا ريمدتلا

 ةيبطلا تآشنملا ريمدت ىلا نويكيرمألا نودتعلا دمعي : اعبار

 كلذ ريغو ىرلا تاكسشو « دباعملاو « ماعلا لقنلا لئاسوو سرادكلاو
 ٠ ةيركسعلا ريغ فادهألا نم

 ىلاوح ةدحتملا تابالولا تارئاط تمطح هدحو 1450 ماع ىفو
 وأ لتقو ٠ ةيطارقوميدلا مائتييق ةيروهمجا ىف ىسردم ىنبم

 03 سوردلا ءانثأ لبانقلاب سرادللا برضتو ٠ ةرثاعلا

 ىلع ةيكبرمألا لبانقلا تافذاق ةراغ ليصافت ضعب مكيلاو
 ةعاسلاىفف . 1150 ريمسسد ةياهن ىف نوسناف ىف ةيوناثلا ةسردلا
 ةيرقم ىلع لبانت تس تارئاطلا نم ةعومجم تقلأ احابص ةئماثلا
 تس لبانقلا تافذاق نم ةيناثلا ةعومجملا تقلأو . ةسردملا نم

 مهنم نيريثكلا نكل ؛ أبخللا ىلا ذيمالتلا ىرجو . ىنبملا تباصأ لبانق
 ةمخضلا وبمايلا راحشأ تطقس دقف . هيلا لوصولا اوعيطتس مل
 ىلا تارمملا تالتماو «© ةيبصلاو تايتفلا قوف راحفنالا اهعلتقأ ىتلا

 مهرامعأ حوارتت ذيمالت اوكله نيذلا نيب ناكو ٠ ةبرتألاب ءىباخلا

 اوجرخأ امدنعو . ىلوألا ةنسلا ذيمالث نم ؛ تاوئس ىنامثوعبس نيب

 مهيدبأ ىف نوكسسب نؤلازي ال اوناك ضاقنالا نيب نم ىلاتلا مويلا ىف
 ,٠ ءامدلا اهتطغو تقزمت دقو ةساردلا هبستكب
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 مانتييق ةيروهمج ىلع ةدحتلا تايالولا تاراغ تادب نأ ذنمو

 ؟هو اذيملت 58١ لتق © 1155 ريمتبس رهش ىتح ةيطارق ومبدلا
 وجلا ةنصارق مطحو . اسردم 6و اذيملت ١1/5 حرجو « اسردم

 تادايعو ©« فاعسالل تاطحمو « ىفشتسم .٠ نم رثكأ نييكبرمألا
 ىنابملا هله لك نا ةقيقح مغر « خلا .. نيئسملل رودو « ماذجللا
 . رمحألا بيلصلا ةمالع لمحت تناك

 اددع نأ ثيح ةقدص تسيل لبانقلاب ةيبطلا تاشنملا فصقو

 ليبس ىلعو . تارم ةدع لبانقلاب برض تايفشتسملا نم اريبك
 ىفشتسمو (« ةرم رثشع دحأ برض « نيب جناك » ىفشتسم ناق لاثملا

 تبرض ةيبطلا تآشنملا ضعب نأ لب ٠ ةرم !!/ برض « نيتاخ »

 « ةيكرمألا ةدحتملا تابالولا تارئاط تفصقو . ةره ؟9 لبانقلاب

 « ىاب نيب ميلقا ىف ةيبطلا تآشنملا 6« ةيلاوتم مايأ ةثالث ىدم ىلع

 « ىنابملا عيمج ترمدو سانلا نم تارشع تلتقو.

 . اديعم لءو ةسينك 6. نم رثكأ مطحت 1970 رياربف ذنمو
 تآاشنم نم اهريغو دودسلا ىلع ةمظتنم ةيوح تاراغ نشئو

 . ةيئاملا ةسدنهلا

 لوأ ىفف . ةلهذملا نييكرمألا نيدتعملا ةوارضل لاثم مكيلاو

 تانالولا تارئاط تراغآ ء.. ةلوفطلا مول ..6 اذ ماع وينو

 تلتقو . « اوخ ناخت » ىف لفطلاو مألا ةيهاقر زكرم ىلع ةدحتملا
 نيب اهنم لك قباوط ددع حوارتب اخوك ه٠. تمطحو « اصخش 15

 . ةيلمعملا تادعملا نم ةريبك ةيمك تمطح امك « قباوط ةئالثو نيقباط
 . مانتيف ىف ةدحتلا تايالولا مئارج نع قئاقحلا ىه كلن"

 ةيطارقوميدلا مانتييق ةيروهمج ةمصاع ىوناه فنحق ناكو

 تايالولا مئارج ةلسلس ىفو برحلا ديعصت ىف ىرخأ ةوطخ لبانقلاب
 ىف ةبضافلا تاجاحتحالا' نم ةحوم كلذ راثاؤ « ةيبرحلا ةدحتملا
 . اصاخ انالعا ةيتييقوسلا ةموكحلا تردصأو ملاعلا ءاحنأ عيمج-
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 ةميرج ةدحتملا تابالولا ةيلايربمأ تبكترا » ؛ نالعالا اذه لاق

 ةيكارتشا ةلود ةمصاع ىهو ( ىوناه تبرض دقف . ىرخأ ةموئشم

 هذه ٠ نيملاسملا ىلاهألا نيب اياحض كانهو « نكاسملا تمدهتو »

 دقل . ىلودلا فقولا رتوت نم ريطخ لكشب ديزت ةديدجلا مئارجلا
 ,قنخ نوديري ةازفك مانتييق ىلا ةدحتلا تابالولا تاوق توءاج
 ةدحتلاتايالولا برح ربتعتو ٠ ىمانتييفلا هيبعشلا لالقتساو ةيرح
 ةسايس نع ةوارض نوكي ام رثكا اريبعت ىمانتييفلا بعشلا دض
 ,ىلودلا نوناقلل محراص كاهتناو « ةيناودعلا ةدحتلا تابالولا ةيلاب ربما

 هذه « ايملاع اهب قرتعملا ةيناسنالا قالخألاو ةيئاسنالا دعاوقلو

 نيمأ صخش لك نأ . ةريطخ ةيلود ةيلوئسم اهيلع بترتت مئارجلا
 . ( اهتنادأ بحاو ةيلع

 نادلبلاو ميظعلا ىتييق وسلا داحتالا نأو « نييلابربمالا ةارغلا دض

 ٠ هبناج ىلا نوفقي ىرخألا ةيكارتشالا

 هبجاول صالخا ىف » : الئاق ةيتييق وسلا ةموكحلا نايب ىضمبو
 ةسارح ىلع ةرياثمو مزحب رهسس ىتييقوسلا داحتالا ناف ىنطولا
 .ةيطارق وميدلا مانتييق ةيروهمج ... ةقيقشلا ةيكارتشالا ةلودلا
 ىمانتييقلا هبعشلا لاضنل لماش ديبأت ميدقت لصاويسو مدق دقو
 ةموكحو . ىمارجالا ةدحتملا تايالولا ةيلابربما ناودع دض لسابلا
 ىف برحلا ديعصت نم ديزملا ىلع مزعلا تدقع ىتلا ةدحتملا تايالولا
 .:11955تسراخوب عامتجا هردصأ ىذلا راذنالا ىست الأ بحس مانتيف

 هفق وتنأ ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا ىلع بجي . ةيكارتشالا نادلبلل
 لح نأ ق .قحلا بحاسص قوه هدخو. نئانتيقلا بعشلاف ٠ :ناودعلا
 . « مانتييفب ةصاخلا اباضقلا

 نع اهدحو ةيلوثسملا ةيكرمألا ةدحتملا تابالولا لمحتن الو

 تاللاب



 دمت ىتلا نادلبلا هذه اهيف اهكراشي لب . مانتييق ىف نيدتعلا مئارج
 لقنل اهيضارأ معادختساب مهل حمستو « ةحلسألاب نييك رمأآلا .ءالخدلا

 ةيركسملا اهقرف لسرتو « مانتييف ىف اهتادادماو ةيكبرمألا تاوقلا
 هذه نمو .٠ ةيكيرمألا ةحلسملا تاوقلا ةدعاسمإ ةيبونجلا مانتييف ىلا
 «© دنالباتو ©« أدنلزويئو « ايلارتسا « ىلوألا ةجردلا ىف ؛ نادلبلا

 ايناملأ ذل مقالا رئاودلا ناف كلذك ٠ ةيبوئجلا ايروكو « نيييليفلاو
 ,مانتييق بق ىف ةيكر رمألا ةدحتملا تابالولا عم ةئطاوتم اضرأ ىه ةيبرغلا

 تاكاهتنالا عضو ةيركسعلا ةيلودلا مججربميرون ةمكحم قاثيمو

 (لايتفالا : ةيبرحلا مئارجلابابىف ؛« ىبرحلا فرعللو نيتاوقلل ةيلاتلا
 ىرخأ ضارغأل وأ عمهدابعتسال ةلتثحلملا ميلاق الا ىلاهأ ىفن ؛ هبذعتلا

 لثق ؛ رحبلا ىف نيذلا صاخشألا وأ هبرحلا ىرسأ هبيذعتو لايتغا
 ندملا ريمدت ىف روهتلا ؛ ةصاخلا وأ ةماعلا ةيكلملا بهن ؛ نئاهرلا
 .ىرخأ مئارجو « برحلا تاجايتحا هرربت ال ىذلا ريمدتلا ؛ ىرقلاو
 ؛ ةدابالا ؛ لتقلا : ةيناسنالا دض مثارجلا باب ىف قاثبملا عضوو

 لبق نييندملا دض ىرخألا ةيشحولا لامعألاو ؛ درطلا ؛ دابعتسالا

 ٠ ىرخأ مئارجو برحلا دعن وأ

 نيدتعملل ةيمارحالا لامعألا نأ نيبتن نأ ريسسعلا نم نسيلو

 لك تافصاولا هذه اهيلع قبطنت ىمانتييفلا بعشلا دض نييكي رمألا
 ىمرجمب لزن ىذلا ىساقلا باقعلا ركذتت ملاعلا بوعشو ٠ قابطنالا
 صخش لكل رأذنا اهماكحأو جيربمب روث تامكاحمو . نييزانلا برحلا

 . ةيلاسنالا دض مئارحو ةيبرح مئارج هبكتريو مالسلا ددهب

 ىوذ عيمج عه 4 ملاعلا ءاحنأ عيمج 2 نويمدقتلا نوماحلاو

 ىمانئتييقلا بعشلا نع اعافد مهتوص نوعفرب 4 ةبيطلا اياونلا

 كلذ ىف تبعل نييطارقوميدلا نيماحملل ةيلودلا ةيعمجلاو « لسابلا

 اينالأ ةيروهمج ) تروفريا ىف تاعامتحا ىو . اماه ارود

 (ايكاف ولس وكيشت) ىراق س قولراك قو ( |9565 ماع فيلا قوبل

 نييطارق وميدلا نيماحملل ةيلودلا ةيعمجلا تردصأ © 1915 ماع

 دبا ؤوأب هن



 هتاثيهلا عيمج ىلا ةهجوم ىمانتيفلا بعشلا ديبأت لوح تارارق
 عجار ) ةدحتملا تانالولا سر رجنوك ىلاو ةدحتملا ممألا ىلاو ةيل ودلا

 ةيلودلا ةئيهلانييطارق وميدلا نيماحملل ةيلودلا ةيعمجلا تناكو
 عئاظف' ىف قييقحتلل مانتميف ىلا اهل نيلثمم تلسرا ىتلا ىلوألا
 تناكو ىمانتييفلا بعشلا دض ةيكيرمألا ةدحتلا تابالولا ةيلابربما
 نيدتعلا مئارج حضفت اداوم عمجت قئاقحلا ىصقتل ةنجل لوأ
 ٠ نييك رمألا

 «© ىلامو ©« ىليشو «© اسنئرف نع نيلثمم نم نوكتب دفولا ناكو
 اهتاقيقحت ةنجللا تمتأ نأ دعبيو ٠ ىتييقوسسلا داحتالاو « ناتملو

 .٠ سراب ىف رخآلاو وكسوم ىف دحاو .. نايفحص نارمتؤم دقع
 ةينسناللا" اهنزفا هب رهف عاقل ف يقفوا ةيرتج هطمشك كالذن

 داحتإلا رمتؤم مامأ ةنحللا قوضعو 6 نييطارقوميدلا نيماحملل ةيلودلا

 . ةديدع ةيبوروأ نادلب ىف ةيفححص تارمتؤم ىو تاباقنلل ىملاعلا

 تعف دنييطارق وميدلا نيماحملا ةردابم نأ ىلع للدنل كلذ ركذن نكحلنو

 لوانت ىلا اهريغو مالسلل ةبحملاو ةيمدقتلا تامظنملا نم اريبك اددع
 3 رومألا هذه

 نآلا نييطارقومبدلا نيماحملل ةيلودلا ةيعمجلا ترددصأ دقو

 نيبلابربمالا مئارج مصضفل ةمئاد ةيلود قيقحت ةنحجل ةماقاب ارارق

 ةيلودلا ةيعمجلا لصتت ماعلا اهلمع قو ٠ مانتييق ىف نييك رمألا

 نييقيقحلا نيصلخملا ءاقدصألا عيمجب نييطارقوميدلا نيماحملل

 ثعد ( نيماحملا عيمج ىلا صاخ ءادن ىفو ٠ ىمانتييقلا بعشلل

 رثكأ دوهح ىلا نييطارق وميدلا نيماحملل ةيلودلا ةيعمجلا ةيراتركس

 . مانتييف نع اعاقد ةيلاعف
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 تعد ناسنالا قوقح موي ... 1955 ربمسد نم رشاعلا قو
 ةينظولا تايقمجلا» نثيم نييطا رقوميدلا نيماحملل ةيلؤدلا ةيسخلا»
 « اسمنلاو ؛ ايلاطياو «اكيجلبو « اسنرف ىف نييطارق وميدلا نيماحملل
 قيسنتل عامتجا ىلا ادنلوهو « اينايسأو « كرمئادلاو « ايناطيريو.

 قفاوو . ىمانتييفلا بعشلل ةيلاعف رثكأ ةنوعم لجأ نم مهدوهج
 برعأو « مانتييف ىف ةدحتملاتايالولا مئارج ةناداب رارق ىلع عامتجالا
 نيينطولا عم لودلا هذه ىف نييطارت وبدلا نيباجلا .نياسضت نع
 قيقحتلا ةنجل طانشن امامت عامتجالا دبأو . نيلضاناا نييمانتييفلا
 ىتلا © نيبطارق ومددلا .نيماحملل ةيلودلا ةيعمجلل ةعباتلا ةمئادلا
 . مانتييق ىف ةدحتملا تابالولا مئارج ىف قيقحتلا تلكش

 .يمانتييفلا بعشلا طاشنب تييفوسلا نيماحما ةيعمج ديؤتو
 نودتعملا ماق امدنعو « مائتييفل اديبأت ةماه ةديدع لامعأب ترداب دقو.

 © زؤ16 ماع مانتييف ف برحلا ديعصتل ىرخأ ةوطخب نويكترمألا

 تابالولا ناودع تنادأ تانايبلا نم ةلسلس ةيعمجلا ةسائر تنلعأ

 لصأ نم مهذوفن ةسرامم ىلا بناجألا نيماحملا تعدو . ةدحتملا

 ةيضقلا ةيوسسصتو دلبلا كلذ نم ةدحتملا تايالولا تاوق هبحس

 ٠ ( قحالملا عجار ) فينج تايقافتا ساسأ ىلع ةيمانتميفقلا

 ديدجلا لمعلا اذه ءازا مهبضف نع روفلا ىلع هتييق وسلا نوماحملا
 + نيك رمالا نيدخعملا فتاه نم قاتسنالا رغ

 مهتف رعمو مهتقاط لك نوسركيسو اوسرك تيبيقوسلا نوماحملاو
 تاقالع انمقأ دقو . لداملا ىمانتيفلا بعشلا حافك ديبأتل مهذوفنو.
 تامواعملا لدابتن نحنو نييمانتيفلا انثالمزو انئاق دصأ عم ةقيثو ةيدو

 مئارج ىف قيقحتلا ةنجل قئاثو انيلا نولسريو انلامعأ قسننو
 ةيطارقوميدلا مانتيف ةيروهمج ءارزو سلجم اهلكش ىنلا تابالولا
 نوفا نمل قرد نرد :اهنك رولا برحلا/ تارك سقف حلو
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 ىضارالا ىلع ىزانلا عئاظف ىف قيقختلا ءانثا ةمخض ةبرجت اوعمج

 طاسغشنلا اذدهو . تييفوسلا نيماحلا ةمهاسم انلوانت دقل

 بوعشلاوىرخالا ةيتييف وسلا ةماعلا تاثيهلا هلعفت امم أزحتب ال ءرح

 دلبلا كلذ عم نماضتللو « مانتيفل ادبيات « اهرسأب ةيتييفوسلا
 باسشلاتامظنمو ةيتييف وسلا تاباقنلا توصف . قيقشلاىكارتشالا

 نييموكحلاو نييعامجلا نيعرازملاو « تييقوسلا لامعلاو ؛ ءاسنلاو
 تامظنلاعيمجا ىوقلا بلطملا عم ادحتم ىملاعلا ءاحئا عيمج ىف ددرتي

 .. « مانتيف نع مك.دبأ اوعقرأ » : ةيملاعلا ةيطارقوميدلا ةيمدقتلا

 ت'رالولا ىلع بحب ايسآ قرش بونج ىلا مالسلا ةداعالو

 ب دنهلا لوح فينج تايقافتاب ةقدب مزتلت نأ ةيكيرمالا ةدحتملا
 ةيطارق وميدلامانتيف ةيروهمج ىلعزاودعلل ةباهن عضتناو « ةينيصلا
 اهيضارأ فصق دبالا ىلاو « طرش ريغبو روقلا ىلع فقوت نأو
 تاوقلا بحستو « ةيبونجلا مائتيف ىف حلسملا لخدتلا فقوتو
 دعأوق عيمج ىفصت نأو « مانتيق نم اهئافلح تاوقو ةيكبرمالا
 ةينطولا ريرحتلا ةهبجب فرتعت ناو « دلبلا كلذ ىف ةدحتلا تايالولا
 قحبف رتعت ناو « ةييوئجلا مائتييف بعشل ديحوا| ىقيقحلا لثمملا
 هدالب ديحوت ةداعا ةيضقو هريصم ررقي نأ ىف ىمائتييفلا بعشلا
 .٠ ىجراخ لخادت ريغب « هسفنب

 ةيوخأآ ةدعاسمب ىمانتيفلا بعشلا دمي ىتييف وسلا داحتالا نأ
 ةعطاق ةنوعملا هذه . ةدحتملا تايالولا ناودع عدرل ةيرورض ةديارتم
 ةيتييف وسلا بوعشلا لثم مهلثم تييفوسلا نوماحملاو ٠ ةلاعفو
 اديباتةيلمعلا اهتاءارجاو ةيتييق وسلا ةموكحلا ةسايس نودبٌوي اهلك
 نولصاويسو « ةدحتللا تايالولا ناودع دض ىمانتييفلا لاضنلل
 نوسماحلا ديؤيو . مهبولق نم نييمانتييفلا نيينطولا ةدناسم
 ريرحتلاةهبحل سمخلا طقنلا اهتئنمضت ىتلأ دونبلا امامق تييفوسلا

 نحن هع



 ماستيف ةيروهمج ةموكحل عبرالا طقنلاو ةيبونجلا مانتيفل ةيئطولا
 . ةيمانتيفلا ةيضقلا ةيوست لوح ةيطارقوميدلا

 ةيمانتييفلا ةنجللا ةدعاسم ةنجل ةماقا ىلع تييف وسلا نيماحلا
 . ةدحتملا تابالولا مئارح ىف قيقحتلل

 ءالؤه نأ ذا نيلماش ديبأتو ةقفاوم قحتسي حارتقالا اذهف

 ىلا اومدقي نأ هبجب مانتيف ىف ةيشحولا مئارجلا مثا نولمحب نيذلا
 0 مهمئارج نع باسحلا ميدقتل ةمكاحلا

 عيمجو 6 هلك ملاعلا نيماحم نودشاتب تييف وسلا نوماحمملاو

 عافدلا ىف ؛ لساوبلا نييمانتييفلا نيينطولا عم ةرابجلا نماضتلا
 . رهفب ال ىذلاو « البوط ىساق ىذلا ةيرحلل هييحملا بعشلا نع
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 ةوسقب مهتبقاعم بجي برحلا ومرجم

 ىف قيفحتلا' ةنجل وضم 'فومتجاربا أ نايبا قف“

 ' ةيعمجلل ةعباتلا مانتنيف قى ةدحتلا تايالولا مئارج

 ةمكحملا سيئرو « نييطارقوميدلا نيماحملل ةيلودلا

 ( ةيكارتشالا ةيتبيفوسلا ناجيبرذا ةيروهمجل ايلعلا

 ةيناودع ايرح ةيركسعلا ةدحتملا تابالولا رئاود تلعشأ نأ دعب

 برحلا نيناوق دض ةيعامج مئارج هباكترا ىلا تطحنا مانتييف ىف
 5 ةيناسنالاو ةيرشبلا دضو اهفرعو

 ف ةةيسحتلا ةايالولا يتارخ ف قيقحللا ةلجل' ءارقعا نعتو
 انمق © نييطارقوميدلا نيماحملل ةيلودلا ةيعمجلل ةعباتلا مانتييف
 تناكو . 1118 ربوتكا ىف ةيطارقوميدلا مانتييف ةيروهمجل ةرايزب
 « نائبلو « ىلامو 4 ىليشو « اسنرف نع نيلثمم نم نوكتت ةنجللا
 ٠ ىتييفوسلا داحتالاو

 اهبكترا ىتلا برحلا مثئارج عيمج ىصحن نأ نيحتسملا نمو
 انرز دقل . انسفنأب اهاندهاش ىتلاو مانتييف ىف نويكيرمالا نودنعلا
 نكاسملا اننيعأب انيارو لبانقلاب تفصق ىتلا ىرقلاو ندلأ
 نم كلذ ريغو ةقاطلا عناصمو عناصملاو سرادملاو تايفشتسلاو
 نردلل زكرم ضاقنا انصحفو .. ترمد ىتلا ةيركسسعلا ريغ فادهالا
 زهجو نوش جنود ةيرق ىف 111. ماع ىنب « ىنبم 8. نم نوكم
 تارم ثالث نويكيرمالا ةنصارقلا هيلع راغأ دقل . تادعلا ثدحاب
 نم ىضرملاو ءابطالا ناكر ضاقنأ ىلا لوحت ىتح لانقلاب هوفصقو
 هبيلصلا تامالع مغر لبانقلاب نردلا زكرم فصق . اياحضلا نيب
 صاخ سوق قوفو ىنابملا قوف حوضو لكب رهظت هتنناك ىتلا رمحالا
 ؟.. ةيكيرمالا تارئاطلا تقلأو . ريبك عافترا نم حوضوب ىري
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 اطيلخ ناك هانيأر امو . كانه مارج وليك ه.. اهنم لك ةنز ةلبنق
 سفنبو .٠ لبانقلا اهتثدحأ ىتلا تاوجفلاو « ىنابملا ماطح نم اعيرم
 ثيدح ىفشتسم ةدحتلا تايالولا تارئاط تمده ةيريربلا ةقيرطلا
 نويمانتييفلا ءابطالا جلاع ثيح «© بال نوج نم رحبلا عىطاش ىلع
 هل قبسي مل رصن كلذو « ماذجلا ىضرم نم ضيرم ىفلأ نم رثكا
 ٠ ىللاعلا بطلا ىف ليثم

 مهتئاجرهم موي ىفف . واه نات ميلقا ىف لافطالا ةحبذمب انملعو
 رهظ مث لافتحالل مهيدلاو عم عراوشلا ىلا لافطالا جرخ ىفيرخلا
 اوقلاو ضفخنم عافترا ىلع اوقلحو «© وجلا ىف نويكبرمالا روقصلا
 . لافطالاو ءاسنلاو لاجرلا نم تائم اوحرحو اولتقو لبانقلا

 ْ . ةينيدلا ةمدخلا ءانثأ نيذلالاجو لت نيودا "دايعلا داما نياقللو رتفو» ىتاتكلاو نامل ريمدت نع نيميظع بضغو ةرارمب نييلحلا ةنهكلا ايلا ثدحتو

 ةصرف نم ةدحتملا تانالولا ىيلايربمأ انمرح دقل :انلث اولاق

 دض لاضنلا ىلا ةجاحلا ارارم اندكأ كلذل . ةينيدلا انرئاعش ءادأ
 . نييكبرمالا نيدتعملا

 ©« ةسردم ١؟6 تمدهت ةيلامشلا مانتييف ىلع تاراغلل ةجيتنو

 وأ ايئرح « ةيبطلا زكارلاو تادايعلاو تايفشتسملا نم ريبك ددعو

 لقحلاىف نيلماعلاو ؛ نيسردملاو « ذيمالتلا نم ريبك ددع لتقو « امامت
 . ىبطلا

 ةيطارق ومبدلا مانتييف ةيروهمج ىرقو ندم ىف رامدلا انيأر دقو
 تاملكلا نا: « اولتق نيذلا. لافطالا روصو © لبانقلاب تفصق ىتلا
 اناحض عم انثدحت دق نحنو . ةعيرملا رظانملا هذه فصو نع زجعن

 ةحاسل ةرايزب ائمقو « ةيداملا نيهاربلا انصحفو « لياتقلاب فصقلا
 ىعم تدعو . تطقسأ ىتلا ةدحتملا تابالولا تارثاط اهب تعضو

 . نييمانتييفلا انئاقدصا نارين اهتطقسأ ةيكرمأ ةرئاط نم ةمطقب

 ده دع



 ءاضعأ نكل . ةيبونجلا مانتييق ةرايز نيبو اننيب هبرحلا تلاحو
 اوكرتشا نيذلاو 6« نايعلا دوهش عم ةريثك تاثداحم مهل تناك ةنجللا

 هولاق ام مكيلاو . ةيبونجلا مانتييق نم نيئجاللا عمو « ثادحالا ىف
 فصق ةيلمع فلآ 11. ب نويكيرمألا ماق تاونس رشع لالخ : ان
 فلآ .6.١ تولا ىتح اوبذعو صخش فلآ 19. اولتقو ؛ لبانقلاب
 « ءايحأ صخش 6... أاونتفدو © فلأ ؟.. اولقتعاو ©« صخش

 .صخش نيالم ةنسخ ةيحيتارتسالا ىزرقلاب ىمس ام ىلا ةوئاسو
 . ةيعارزلا ليصاحملا تاراتكه نم فولألا تاثم اورمدو

 نويركسعلا : دحاو ءىث ىلع بصني اهرهوج نكل « مائتييق
 . ىمانتييفلا بعشلا دض ءاركن برح مئارح نوبكتري نويكيرمالا
 اهعمسو دقولا اهآر اهل رصح ال ةلثمأ نم ليلق ددع الا ركذأ مل انأو
 ةرذعلا مهبرح ديعصت نولصاوب نييك رمالا نيدتعملا نأ 0 مانتييف 2

 نم ناكسلا ةفيثك ءاحتأ اوفصق دقل . اهنويكترب ىتلا مئارحلاو

 بجيف .٠ لبانقلاب ىوناه اهتمصاعو ةيطارقوميدلا مانتيف ةيروهمج
 ىفتقمب ةيلود ةمكحم ىلا مئارجلا هذه نع نيلوئسملا ءالؤه ميدقن"
 . ىلودلا نوناقلا ءىدام

 تاثداحم ةيطارق وميدلا مانتيف ةيروهمج ىف انأو ىل تناك دقو
 ترثأت ناكم لك قو . ةايحلا جرادم فلتخم نم سانأ عم ةديدع

 بوعشلا هاجت ىمانتييقلا هبعشلا اهنكب ىتلا ةيوخألا رعاشملاب

 ىف نييمانتييقلا نييئطولل ةيعامجلا ةلوطبلا اندهاشو ٠ ةيتييقوسلا
 تقلأ بيل ىت ناشنت ةسرداملاف . نييكرمألا نيدتعملا دض لاضنلا

 امهيتايح تذقناو لبانقلاب ةراغ ءانثأ نيحب رج نيذديملت قوف اهسفنب

 ناذيملت ذخأ جنوج ماه رسج نم ةبرقم ىلع نايدنج حرج امدنعو
 تسيلو .٠ ودعلا تارئاط ىلع نآرينلا قالطا الصاوو امهتيقدنب,
 لاضنلا ىف ةلوطبلا رهظي هلك ىمانتييفلا هبعشلا نأ لوقن نأ ةفلابم
 . ديكاأتلاب رصتنئيسو ©« ودعلا دض

 نأ دحا قدح يع سلو لكدالا ةييهعل كلم مادكملا نا

 دا [ه



 ىهتقمبو « ةلادعلا لجأ نمو .. ةيلخادلا دلبلا كلذ نوئش ىف لخدتي
 ةازهلا ىلع بحس « ىمائتييقلا بعشلا ةداراو ©« ىلودلا نوناقلا

 اوبحسس نأو « مانتيق ىف مهناودع روفلا ىلع اوفق وب نأ نييكيرمالا
 لحخا نع لفات .ىماسيبقلا بعهشلا لا .. نهئافلح تاوقو: وهتاوق
 كلذو . نييكيرمألا نيدتعلا نم هدالب ريرحن لجأ نمو « هلالقتسا
 ٠ نورصتنيس امتح نويمانتيفلا نوينطولاو؛ سدقمو لداع لاضن
 برحلا ومرجم ىقليسو « ديكأتلاب نويكيرمآلا نودتعلا رسخيسو
 ٠ لداعلا مهباقع

 عيمج ىف لماعلا بعشلا عم « نويطارق وميدلا نوماحلا نحنو
 نيدتعملا مئارج عيمج فقوب بلاطتو 20 ةدش جتحتن ملاعلا ءاجنأ

 ٠ نويكيرمألا جرخي نأ بجي . روفلا ىلع مانتييق ىف نييكيرمألا
 اوررحي نأو « دلبلا كلذ نع مهتابابدو مهتاوق !اولحرب نأ بحبو

 نأ نم ةقث ىلع نحو . مهتازاغ نم هئاوهو مهتارثاط نم هئامس
 ىلع نييكيرمالا نيدتعملا ماغرا ف حجئتس ةبيطلا اباونلا ىوذ دوهح

 . مانتيبق ىف ةيمارجالا مهلامعا فقو



 «* * 8 ةشيقوسلا بو 3 ١0د

 ىمانتيبقلا بعشلا ةعاجشب

 ةلجللا بتكم وضع « وكفيشترف ىروب نايب نم )

 ( ةيتييقوسلا ةيعويشلا ةبيبشلا ةطبارل ةيزكركا

 ءابنأ ةءارقل امئاد فقوتت حابصلا فحص حفصتت تنأو

 لسابلا نييمائتيفلا نيينطولا لاضن ءابنأ فحصلا لقنتو ٠ مانتيق
 ميلاقأو ندمل ىنصرقلا فصقلا ءابنأو « ةدحتملا تايالولأ تاوق دض

 مل ىتلا عئاظفلا ءابنأو « ةلاسملا ةيطارق وميدلا مانتييق ةيروهمج-
 ارقنو . ىزانلا مئارج ىلع قوفنت ام اريثك ىتلاو ليثم اهل قبسي.
 اهلعضأ ىتلا ةيئايميكلاو ةيجولويرتكبلا برحلا نعو ملابانلا نع
 .٠ نوناقلا دعاوق عيمجل دحنت ىف نويكرمالا نودتعملا

 ةيروهمج ىف اهاندقع ىتلا تاعامتجالاو تاثداحملا ديعتسا امدنعو

 ةيعويشلا ةبيبسشلا ةطبار دفو ةرايز ءانثأ ةيطارقوميدلا مانتييق
 رثأ نم رثكأ نأب رعشأ ١155 ماع عيبر ىف دلبلا كلذل ةيتييق وسلا
 هلك ىتييفوسسلا بابشلا ىف لب طقف انسوفن ىف سيلو « انسوفن ىف:

 بعشلا ةلاسبو ةعاحش ىه اهرسأب ةيتييفوسلا بوعشلاو.
 ىتلا لاصخلا هذهب باجعالا ىوس هعسس ال ءرملا نا . ىمانتييقلا

 ٠ ةقيقد لكو موي لك انؤاقشأ اهبدبي

 مانتييق ةيروهمجل ةيبونجلا ميلاقألا ىف اعوبسأ اندفو ىضما دقل
 ةبصخلا هضرأب ريهشلا اوه نات ميلقا ىف تاذلابو « ةيطارق وميدلا
 ةدحتلا تابالولا تارئاط فصقت كانه . ةعرسب ومنت ىتلا هتعانصوب
 نم سماخلا ذنم ميلتالا اذه ىف ةلوهألا ءاحنالا عباسلا اهلوطسأو
 11 ا ندا

 ل



 < ضيرم م6. ل عستب لزاتمم ثيبدح ىفشتسم اندهاشو

 .هانيأر دعب اميفو .٠ هقوف حوضوب ةرهاظ رمحالا بيلصلا ةمالعو

 .نمو « اهانيأر ىتلا ءايشألا نع ثدحتن نأ لهسلا نم سيل
 ,نكل ٠ مانتيف ىف نويكيرمالا نودتعملا ماظتناب اهبكتري ىتلا عئاظفلا
 6 مئارجلا هذه رمأب هلك ملاعلا ملعيل ملكتن نأ انيلع بحب

 ميمصتلاب رثأتلا مظعأ رثأت اندفو نأ دكؤأ نأ ىرخأ ةرم دوأو

 ىف نآلا ىمائتييقلا بابشلاو يمانتييقلا بعشلا هب لمعي ىذلا
 تام عوطت دقل . هبعشلا ىشيح ةدعاسم ىقو ةعارزلاو ةعانصلا

 ىف ارشابم اكارتشا كارتشالل ةلماعلا ةمدخلا ىف بابشلا نم فولألا
 عوطتلا تايلط نم فولألا تائمو « نييك رمألا نيدتعملا دض لاضنلا

 . معامدلاب تمتك

 .نم لمع قرف ىمانتيفلا بابشلل ةيزكرملا ةنجللا تمظنو
 .ىفف . قرفلا هذه نم قيرف انلباق دقو . ءانبلا لامعال نيعوطتلا
 .ىتلا لاغدالا ىلا انهجوت « ةثلاثلا تراقت « حابصلا نم ةركسم ةعاس

 ةعاس لبق تفصق دق ةيحانلا هذه تناكو ٠ قيرفلا اهب لمعت

 ةدحتملا تابالولا تارئاط نم ريبك ددع اهبرض « انلوصو نم فصنو

 معسل وت ةراضشثإلا خراوص تتناك كانهو ٠ لباتقلاب ةيكدرمالا

 .تايتف وةيتف انلباق انقيرط.ىفو . رجفنت لازت ال لباثقلا تناك امتيب
 . مطحللا قيرطلا ءانب توديعل رناأعضص

 .تلتقو .٠ ةلبنق اهتباصأ نأ دعب قرتحت ةبرع انيأر قيرطلا ىلعو
 عامتجا دقعو .٠ ةريطخ حورجب صاخشأ ةسمخ هبيصأو ناتاتف

 ”ارظنم ناك ٠ ةعاس ذنم اوكله نيدلا نيينطولا ةربقم نم ةبرقم ىلع
 انم ضعبلا نأ ىرن نحن » نويمانتييقلا انواقدصأ لاقو . ارثؤم
 'اوريل عامتجالا اذه اورضح نيذلا عيمج شيعب نل امبرو 6 لتق دف

 بة



 . 6 رصتنن فوس . انلاضن حور مطحتس « لبانقلا الو

 هم وتلا ةئوكحلا 4 ةرازحب  ةصبقر كش: © نصعتس قالا ةنالن

 , ىمانتيفلا بعشلا عم ىوخالا

 ةوارضو رفك ناف ليبقلا اذه نم اثادحا دهاشت امدنعو
 : ادحاو الاثم ركذأسو . ةصاخ ةوقب كنالهذب نيكبرمالا نيدتعملا

 ةيمائتييفلا ندملاو ىرقلا فصقل ةمهم ىف لسرب ىكررما رايط لك
 ,شامق نم ةعطق نع ةرابع وهو + « ةمحرلا ملع » ىمسي امب دوزي
 .ةيكدرمالا ةدحتملا تايالولا نطاوم انا 2: ةغل ١5 ب اهيلع بتك نولينلا
 كل درتاسو ٠ ىسالملاو ماعطلاب ةدعاسملا ٠«بلطأو )2 بعاتملا نم ىناعأ

 . « كمرك ةدحتملا تابالولا ةموكح

 لتقو « لبانقلا ءاقلال نوجرخي مهو نييكيرمالا نيرايطلا نا
 ةجاحلا تقو ىف ملعلا مهعفنب نأ نورظتني لافطالاو ءاسنلاو نيئسلا
 ! ةيرخس نم اهلاب

 , تطقسأ ىتلا ةيكب رمالا تارثاطلل ةرمقم انيأر مانتييف قو

 ,عاونالا ثدحأ اهيف « ةيكبرمالا تارئاطلل ةفلتخم عاونأ دجون كانه

 3 ىمانتيفلا بعشلا ةدرح ىلع ءادتعالا ىلع نوؤرجتو

 لبق مانتييف انرز دقل' . صاخ ركذب ىوناه صخأ نأ دوأو

 موحت تناك ةدحتملا تايالولا تارئاط نأ مغر « لبانقلاب ىوناه برض

 « ةقيظنلا ةنيدلا هذهب رثأتلا مظعأ انرثأتو . 1955ماع عببو ىف اهلوح

 عاجشلا اهبعشبو « رورسلا ىلع ثعبت ىتلاو ةرضخلا اهيبطغت ىتلا
 .نوبرش نيبكي رمالا نيدتعملا نأ لوقت ءابثالا عىجت ذا نآلاو . دحلا

 عيمجل دحت ىف « لبانقلاب ةيطارق ومبدلا مانتييف ةبروهمج ةمصاع

 سس 541



 لكشب وعدن نحتو اندوهج فعاضن نأ هبجب « ىلودلا نوناقلا دعاوق

 8 مهمثارج نع باسحلا ءامدلاب

 عم نوريسس ةينيتيللا ةيعويشلا ةبيبشلا ةطبار تانئبو ءانبأو

 ةرايجلا ةكرحلا فوفص ةمدقم ىف « اهلك ةيتييفوسسلا :بوعشلا

 ةطبارل ةيزكرملا ةنجللا ىقلتتو ©« لسابلا مانتييف بعش عم نماضتلل
 اهيف برعي ةديدع تايق ربو لئاسر ةيتييف وسلا ةيعويشلا ةبيبشلا
 نع بالطلاو نييعماجلاو نيعرازملاو نيمدختسسلاو لامعلا بابش
 بابسشلا نم فولأ مهاسيو . نييمانتييفلا مهتوخأ عم مهنماضت“
 .لساوبلا نييمانتييفلا ةنواعم ةسسؤم ىف نيسنجلا نم ىتييف وسلا

 ىتلا لاومالا عيمج تبهذو . غارفلا تقو ىف ىئطو لمع موي ىلا

 هردصأ لسانلا ىمانتييفلا بعشلا لاضن دييأت لوح صاخ رأرق

 نوعنتقم نحن » : ةيعويشلا ةبيبشلا ةطبارل رثع سماخلا رمتؤأا
 . نييكبرمالا نيدتعملا ذاقنأ ىلع دعاستس ةرداغ تاططخم نم ام هنأب

 نييمانتييفلا انناوخا تاعورشمو لامآ نأب نيمزاج نمؤث نحنو
 ٠ )") ققحتتس

 تن د



 مانتييبف نم ىعم هترضحأ ام

 داحتالا ةلطب ©« وكنيشتقيل ائيريا نايب نم )
 ب تايتييفوسلا ءاسنلا ةتحل وضعو « ىتييفوسلا

 ( ةبتاك

 قو . هتالحر نم تاظحاللا نم دبدعب هعم بتاكلا ءىحب ةداع

 تراد ناو ىتح «© بتناك لك عم تاظحالملا هذه فلتخت ةلاح لك

 فاضت ىتلا ةيصخشلا ةسمللاف . عامتجالا وأ ةنيدملا نسفن لوح

 ©« ةريدرفلا هرظن ةهجوو هتيموقو ©« بقاكلا نس ىلع دمتعت اهيلا

 عنصيام اذهو ىسحلا كاردالا ىو ةرظنلا ف فالتخالا ىلع راصتخابو

 .٠ بدالا .ىف عونتلا

 باتكلا اهب دوعب ىتلا تاظحاللا ىف كرتشلا ريثكلا كانه ىنكل

 ةعشبلا مئارجلا ىلع بضغلاب عبشتت ىهف مائتيف نم تييفوسلا
 ال ملألابو « مانتييف ىف نويكيرمالا نودتعملا اهيكئري ىتلا ةموثشملا
 .نييمانتييفلا ةبالصو ةماجشب باجعالابو «بيط ملا سسمبعش هيناعب

 .٠ ( ىرخأ ةرم اديبع حبصن وأ رصتنن نأ اماق

 نأ س ادحاو اًئيش ديرن نحن « ريثكلا ديرن ال نحن » : نولوّشو
 ٠ « ةرذقلا هلاعنب هخطل ىذلا انلزنم صللا كرت

 ٠ « انكمم مالسسلا نوك نأ نكمي اهدحو فورظلا هذه قو

 م



 . ءاوس دح ىلع لافطالاو رابكلا نم رعاشللا هذه عمست تناو

 بعشلا لاضن زمرو ساسأ ىه لب « طقف تاملك تسيل ىهو
 تارئاط ىف ديعب نم انه ىلا ءاج ىذلا ئدنعلا دض ىمانتييفلا
 ضرالاىلع لبانقلا نانطا نم فولالا تائم ىقلي وهو « ةدقعم ةثيدح
 ملاسلا هبعش ديربال دلب ضرأ ىلع « ملالا اهاتضا ىتلا ةيمانتييفلا
 . ةلقتسملا ةرحلا ةايحلا قحب ظافتحالا .٠ دحاو مءىش الآ

 اهتربخو اهتف رع ىتلا ءايشالا لك فو « مانتيف ىف ركفت امدنعو
 مانتييف ةيروهمجب ءاسملا عراوش ىف ىلوالا ةجردلا ىف ركفت « كانه

 تاقرطلا ربع قدانخلا © لاتق ةهبج ىلا تلوحت ىتلا ةيطارق وميدلا»

 دقو ةمطحملا روسحلا قوفو « ىرقلا ىف ةيلآلا عقادملاو قدانخلاو

 دخلو عكر ىذلا حيرجلا سوماجلا لثم هايملا قوق اهضئارع تنحلا

 لمحت ىهو ءوده ىف تايدعملا رمتو هاوق ديعتسيل ةهارشب برش
 ءانب ةداعا ىلا توعرهب نيذلا لامعلا بابشو لافطالاو ماسنلا»

 « مظتنملا فصقلا اهمطح ىتلا قرطلا

 . ةتيملا ةملظلا ةمطحملا ىرقلا .. مانتييف ىف ءاسملا عراوش

 وهو ©« لابجلا نيب ىنحني قيضلا قيرطلا : نيتاه ميلقأ ركذا ىننا
 © نارينلا جبهو اهثئيضدو عمصجتت ىتلا لبانقلا تاوجفب ىطغم

 ءاسسسللا نم كدماص دشحو « قرتحت ىرقلاو ؛« قرتحت لاغدالاو

 قيرطلا .بناج لمن وهو تمطحت ةبرق نع ىلجأ ىذلا لاقطالاو

 ٠ قيفلا
 ©« ةسمخ : مائتييف ىف مهنم نوريثكلا كانه ... لافطالاو

 ىف مهارت نا ملّوم رظنم وهو ةرسأ لكل لافطأ ةينامث وأ « ةتسو
 نوقابلأو « اهرهظ قوف رخآو « مالا ىعارذ نيب دحاو .. ليللا
 مهتيعأ ىف ىرت نأ عيطتستو . ةريغصلا مهبدياب اهمسالمب نوكسمب
 . لاح ةبأب ةلوفطلا باذعب نسيل باذعو « ناريتلا جهو ءادوسلا

 مانتييف عراوشب ةعجفملا تايسمالا نم ريبك ملأو <« ريبك نزح
 لكم هل رصح ال عارب نطي اهبكرت ىتلا ةرايسسلا عقدلت امدلعو,
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 عاربلا سيلو ىقيقحلا صاصرلا هنال اقتح دعترت مث . صاصرلا
 عاسسملا عراوش ربع مهمادقا تورحب نيذلا ءاسنلاو لافطالا ابيصحلا

 ادقحبصت دق اهيلا نوهجت ىتلا ةنمالا ةبرقلاو 3 ةديداج نكامأ ى الل

 «٠ نومحرب ال نيذلا نيحافسلل انده

 « للكلا اهباتني ال 4 ةتباث نوكت نأ بحي بتاكلا دب نأ نولوقب
 بلق و ؛ مآو ةأرمأ اضيأ ىننكل . هاري ءىش لك زيحت ريغب لقنب ناو
 .٠ نوحبذب الافطأ اهاتيع ىرت امدنع ىمدد مالا

 ريغ ةفاسم ىلع «© نايجن ميلقا ىو . نيتيم الافطأ تبأر دقو

 ةيرغلا » اهانعمو ود جنال ىعدت ةيرق كانه « نيف ةنيدم نم ةديعب

 ءانثأ ةبرقلا هذه ىلع ةلبئق فلأ ىلع ديرب ام ىقلأ دقل . « ءاربجلا

 9 بئارخ ىلا الزنم 55. لوحتو . نييضاملا ماعلا فصلو ماعلا

 قوف لبانقلا نم تارشم ةدع نويكيرمالا ىقلأ امدنع كانه تنكو
 ةينواعت ( ةبرق درجم ود سنال ناب دهضشأ نأ عيطتساو . ةيرقلا

 . ةيركسعلا فادهالا دنب ىف اهعضو لاح ىأب نكمد ال « ةيعارز

 ىف جنويه ةيرق ىف ةسردم ةدحتملا تابالولا تارئاط تمطحو

 ىهو تارئاطلا ىلر صخش لكف ةفدص كلذ نكي ملو ٠ ةريغصلا

 عيمجل اقبط لبانق ىقلتو ةسردلا وحن ضفخنم عافترإ ىلع قلحت:
 برضو («© فدهلا قوف ةريصق ةلوح .. فصقلا تاكيتكت دعاوق

 ةسردم هذهو . ائيرب الفط ه6 لتق نأ ةجيتنلا تناكو . رشابم
 © مكيلاو . ةسردم (7 تمطح هدحو نيتاه ميلقأ ىو . ةدخاو

 ةقدلا هحو ىلع وأ« ىف جئويه ىف ةسردلا هذهل ةعبرس ةروص

 ةيضايرلاتاودالاو ةيساردلا هبتكلاو « ةمطحم فضانم :اهنم ىقب ام.

 مهنا مقر ةايحلا 1يق ىلع تيفب ةاتفو . دامر ىلأ تلوحت دقو

 . اهلاحط ةلازا ىلا اورطضا

 كانه تنكو . نردلل ىفشتسم مطحن « ىوه ناث ةنيدم ىو
 تابالوللا تاطلس تلواح امك ةفدصلاب ءىجت مل ةبرضلا نأ تفرعو
 ناك فدهلا نا لبانقلا تاوجف نم حضتبو ٠ معزت نأ ةدحتملا
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 امهمو . نينسملل اراد اضيأ اومطح ىوه ناث قو . ىفشتسلا

 نينسملا رأآدذ نأ تيثت نأ عيطتست نلف ةيكب رمالا ةباعدلا تدهيحج

 فادهالاب ىمسس ام برض' ىرجب ناك امئيب ةفدصلاب تمطحت

 ,ىلابملا نع ةليعب اهخاوكاو فيرلأ ىف ععقت رادلاف . ةيركسعلا

 . ىرخالا

 ةذامل » : اهتسردم سماخلا فصلا ىق ةريغص ةاتف تلأس

 نأ حضوت ةيضرالا ةركلا ةطيرخ نا ؟ لبانقلاب نويكبرمالا انيرغب
 له ؟ تافاسملا هذه لك نوريطي اذاملق . ادج ةديعب عقت اكيرمأ
 ؟ تولاب انل اوئيِجي نا درجا

 نأ ! اهلك كمالا فصت نأ عيطتست تاملك ىأ .. مانتييق

 ىلا تسال كظيحلا فازو' نعم دس نمد رعب ةيركلا تارئاطلا
 . نازحالاو توملاو رامدلا كل لمحتل ةملاسملا كئامس

 يوك وح ارح + ةقلئاحتا نويفلا نم ةللسو ىمس يقودك
 هبئاج ىلا ابنج ةايحلا ريسن كانهف . ادبأ هاسنأ نل ريغص ءانف نيبت
 هذه لثم ىلع لوضعلا تيطعما كيك ةيهالقم كالو ال اناؤ: تولا
 انمنيب ىدب تشعترا نأ اهطقتلا اناو ثدح ذا ةحضاولا ةروضلا
 ةروصلا ىلا رظنا ام اريثكو . ىهجو ىف نوقلمحي لافطأ ةعست
 ةروصلا ىفو . ةايحلا ديق ىلع نولازب ال ءالؤه ناك اذا ام لءاستاو
 مهيلأ رظنت تلاو ٠ مهراغص عم تاهمأ « نيحوبدم لاقطأو عاشت

 نيرايطلا ىلا كتوص ىلعاب حايصلا ىف ةيغرلا عنمت نا عيطتست الو
 مكنا . ادبأ مكل رفغي :نلو ؛« ةميرج هنولعفت ام نا اوفق » ٠ نييكيرمالا
 . « ادبا ىحمي نل راعب مكيعشو مكدالب نوخطلت

 اوعجارتب نل ةنصارقلاو اوفقوتي نل مهف ىدجي نل حايصلا نكل
 ةعب رم ةنيكام نم ءزجو ؛« نييك رمالا ةداعلأ ىدبأ قى بلاخم مهثال

 5 درأب مدن غبرملا نأودعلا آذه تدعأ

 ناودس نابيتك 0 مانتيف نم ىععم هترضحاأ رخآ ءىث مكيلاو

 د15 هت



 « ءاقب ) هتاونعو لوالا ٠ حايسلل ليلدك ودبب امهالكو . ني رب

 عاونأ عيمج ىلع ىوتحيو . ذاقنالاو ءىراوطلل زجوم باتكك ودببإ

 قتطقس اذا كتايح ذقنتو « لابحلاب لابجلا قلستتو « وبمابلا نم

 ايحايس اليلد هرابتعا نكمي ليلدلا اذه لثم نا رزكأو . طيحلا

 لب .. حايسلل نشيل وهو .. نوجاتئبلا وه هردصأ ىذلا نا الول

 تاميلعتك « ناريطلا ةلذب بيج ىف ظفحبو « ىكيرما رايط لكل ىطعي.
 ودبي رهاظلا ىفف . مانتييف ىضارأ ىلع ةرئاطلا تطقسا اذا ءاقبلل
 سمخب :ثردح نع ةرابع وه « ىناثلا بيتكلا ىتحو « ميلس ءىش لك

 اذهو . ةيسينودنالا « ةيدنالباتلا « ةيسنرفلا ©« ةينيصلا : تال

 ىلوآلا ةرايعلاو « ىكبرمالا رايطلا ةدع نم ءزج- اضيأ وه بيتكلا

 ٠ لوقت « ةيمانئتييفلا

 ٠.١ نييعويشلا نم ةيامحلاو « ىوألاو « ماعطلا مكنم بلطا نأ
 .٠ 0 مكئفاكتس ىتموكحو ىذالا نع مكداعبال ئعسو :لعف اننو

 اذخأ دقو + نييمانتييفلا ىئاقدصأ ىلا امهمدق نابيتكلا ناذه

 ( ةعبرم ماهتا ةقيثو امهو «© ىرسالا نييكيرمالا نيرايطلا نم.

 ةباعتلاق . امهرودص تقو ببسس تاذلاب لب « امهدوجو درحم ال

 ىلاترطضا ةيكيرمالا ةدحتملا تابالولا نا معزت ةيمسرلا ةيكررمالا
 سسماخلاىف ةيلامشلا مانتييف ىف ةيركسعلا فادهالا فصق ىف ءدبلا
 ءاقلأ تاميلعتو تارابعلا .بيتك امنيب © 646 ماع نسطسغأ نم

 .٠ 1165و 19481 ماع ىف ةيكرمالا برحلا ةرازو امهتربدصأ

 مديو « امدقم دعا نوجاتنبلا نأ ىلع رشابم ناهرب كلذ سيلا

 نيعبذخا ريغص ليصفت لك نأ ؟ مانتييف ىف ببرحلا ديعصتل « دراي
 تاوداب رايط لك دوزي ةبهسملا ءاقبلا تاميلعت بناج ىلاو مامتمالا

 ىه لب عبطلاب بعلل تسيل ىهو . تاقاطبلا نم ةمزح م. ةيرصي

 تلا 958 تن



 ومنت ىتلا ةهكافلاو ©« روهزلاو تانابنلا روصت ةزاتمم ةنولم تاقاطب
 .ىأ ىفو ؛ هلكا نكمي ام لوح تامولعم روصلا رهظ ىلعو مائتييف ىف
 3 ماس وه امو فورظ

 .نأ ىل حيتا دقو ٠ راتهتسالاو لايتفالاو © لايتغالاو راتهتسالا

 تايالولا نا لوقت ىتلا ةخوسنلا ةيمسرلا ةباكحلا ىرخآ دعب ةرم
 ىلا تءاج اهناو مانتييق ىف ةيرحلا نع عفادت .ةيكن رمالا ةدادحكملا

 دعبو . اذكهو « دليلا كلذ ةموكح بلط ىلع ءانب ةيبوئنجلا مانتييف

 .ناكو ةتحوز ىلا رايطلا اذه ةلاسر تنأر ىثيدح نم ةليلق كاعاش

 ٍ تارايسلا عاونا نسحا ءارش

 ةيروهمج ضرأ ىلا نوريطي نيذلا ءالؤه ةيجولوبديأ بل وه كلذ
 ©« كانه توما نوعرزي نيذلا « ةملاسللا ةيطارقوميدلا مانتييف
 ل

 : ! طقف لالاو

 دخأ ( ةحالق هترسأ ) ©« ىرسالا نييك رمالا نيرايطلا نم دحاوو

 هتلعف ام نأ » : حاصو عاتراف « لبانقلاب اهبرش ىتلا نكامالا ىلا

 ةحوز ىتقيقش » : جرخلا دجو ام ناعرس هنكل . ©« قحب' راع

 عفدتسو ررض نم هيف تببست ام اوردقت نأ الا مكيلع امف . ريئويلل

 . (« انه انأو رمالا ىلع اولهس كلذ لياقم .فو . ىل اهبحل باسحلا

 نمث عفديس ىذلا م نمو 2 : دحاو الاٌوس نويمانتييفلا هلأسو

 « ؟ ةلمع ىأبو « ىلتقلا

 ةعبرال بأ وهو ىفوك نتباك .. رخآ ايكيرما ارايط فرعأو
 فصق هقحلا ىذلا عورلاو نزحلا هينيعب ىأر نأ دعب . لافطأ
 . فلتخم مكح ىلا لصوو اليوط ركف مانتييفب ؛« ةيكيرمالا لبانقلا

 تن 7710 دج



 :نويكيرمالا مهئمو ©« سانلا ءالؤه لبق نم مهفي نكب مل هنأ ىل لاقو

 امأ . ةيمانتييفلا برحلا دض نورهاظتيو نوجتحب اوناك نيذلا
 نم ةيكيرمالا ةدحتملا تابالولا ذابقنا اودارا مهنا كردأ دقف نآلا
 1 .٠ راعلا

 ملالا ثركذ نأ ىل قيس ؟ مانتييف نم اضيا هترضحا ىذلا ام
 نكل . نيحاففسلا ةدوربو راتهتسا تركذو . بلقلا ًلمب .ىذلا
 مالآلاو لب « لتقلاو راتهتسالا اذه لباقي ىمانتييفلا بعشلا
 ؛ثلاثلا ءىشلا وه كلذو . ءافولاو ةيهاركلاب « ةلاسبلاو ةعاجشكلاب
 مهأف © ةيرحلا لجأ نم ةلداع برح ى هنال ءايسقالا مهأ امنرو

 عيمج مغر ةلاسبب ودعلا مواقي ىذلا بعشلا وه اهلوأو رصانعلا
 1 .٠ رصتئيسو هذصب ىذلاو © باعصلا

 ىف « مانتييف ىف ةهبجلا عراوش تايركذ دوعت ىرخأ ةرمو
 اذيح ىرت نأ عيطتست كلذل رمقلا اهئيضي ةيسمأ اهنأ . ماسلا

 ءىش لكو . ةقرتحم فصن ةيديدحلا ككسلا تابرعو « ةبولقمر

 ىه كانهو انه هتيؤر نمكي امو ©« مطحم قيرطلا نم ةبرقم ىلع
 ظ ذفاونلل ةمتعم تاحتف اهب عادوس ناردح نم طفقف ءازحأ

 زرالا لوقح ىف ةريدتسملا رفحلاو ٠ غارفلا ىوس اهئارو ءىش الو
 . لبانقلا راجفنا نكامأ حضوت

 لك ىف لباقت « رمقلا هئيضي ىذلا ءاسملا ىف « مالظلا اذه ىفو

 ( مهدالب لالقتساو ةيرح لجأ نم نولضانب نيذلا ءالؤه ناكم
 تايتفلاو « نسلا ىف ادج تامدقتملا ءاسنلا ىتح لب 4 ءاسنلا مهئيبو

 نولمعي نوحالفلاو © ىنالا عافدلا هبئاتك نم ةيبصلاو تاريغصلا

 ىلا هجتتف . زاجلا تابملل افيعض اءوض حملت كانه, انهو
 ىلع فقن ةسردملاو ءادوس ةروبس ةذفانلا ةحتف نم ىرتو لزنلا
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 كلت . دضانملا قوف مهسوؤر اونحأ دق ذيمالتلا امئيب 'ةبرقم
 فقوتيال ىذلا فصقلا مرو . ةيليل ىه لب « ةيئاسم سرادم

 نأ ىرورضلا نمف ؛ سردب مائتيف ىف اببرقت صخش لك ناف
 لحم لحب نأو « ةفلتخم افرح ملعتي نأو «© هميلعت ءرملا نسحب

 . عئاصملا ىف « ةبراحملا بئاتكلا ىلا اومضنا نيزنلا

 امئيب قلطلا ءاوهلا ىف اوسلج نيدهاشم ىلع مليف ضرعيو
 نوري نيدهاثملا نا . مهلسوؤر قوف رثت ةيكررمالا تارئاطلا
 ©« وز نيوجن ميظعلا رعاشلا دلوم ىلع ماع ؟.. رورمب تالافتحالا
 بعشلا دارقأ نم نوعوطتملا : ىرخأ رظانم ءىجت مث . ىوناه ىف
 ةرئاطلا لكيه نورجبو «© رهنلا نم ةيكدرمأ ةرئاط اداقب نوداطصب

 . اياقبلاب هنوؤاميو ضرآلا ىلا

 لبانقلا تناك اذا ام فرعت نأ ليحتسو « زيزالا .برتش نآلاو

 . كسمأر قوف لعفلاب طقاستت اهنا مأ. ةشاشلا ىلع طقاستت

 : رمالا ءىحتو . ةلبثق ةيظش هتباصأ دقل . نئب مهدحأ . راجفناو

 .٠ « حالسلا ىلا »

 نكمي ال ؛ فقوتت ةأجفو ةهبجلا طخ قرط ربع رثكأ ىضمتو
 ىلا اويرطتيسملا نلز نكلا . مكماما فر طلاب .مظحت  دكل ا: ا ودكتا لأ
 «تايتفلاو ةيتفلا جبرخي متعملا ليللا راتس ءارو نمف . البوط راظتنالا
 «قرطلا حالصا تاوداب ةثيلم الالس نولمحب مهو © حالصالا قيرف نم

 ةعاس دعبو . مهفاتكأ قوق هنولمحب بيضق قوف ةقلعم لالسلاو

 فقوف لمحبي .باكر سيبوتوأ وه كرحتب نم لوأو + قبرطلا حتفنب

 . ةقولأم تاجرد هفقس

 امئاد دادعتسا ىلع دونجلا نا .. تارئاطلل ةداضملا تايراطبلاو

 ةاتف اهنم لك ىف ٠ ةريغص كاشكا كانه قيرطلا لوط ىلعو
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 ٠ فقوتت نأ بحيف رأذنا ضيسالا ءوضلاو 4 ىضمت نأ عيطعست

 (تافاشكلا تالماح تايتفلا ءالؤهىف ةميظعةقت نوقثي نويمانتييفلاو

 . مانتييف ىف ليللا قرط سرح

 .لالظ ىرت نأ عيطتستو 5 راهنلا ءوضل ىلوألا ةعضإلا رهظتو

 ٠ هلوح لافطالا عمتجا « ميبدق ىسنرف نصح هنا . ضيبأ ريبك كشك .
 .سرادمو ةناضح رودك مدختست منسم نوصحل ١ هذه ناف مايالا هذه فو

 . اهلافطأب نتعت مانتيف نا
 . لباتقلاو تارئاطلا ىرخأ ةرمو . رحفلا عطس نآلاو

 امئيب ءامسلا ىلا ةهجتم مهنيعاو لوقحلا ىف نولمعب نوحالفلاو
 ٠6 ءىجافم موجه وهاه ٠ ةراهمبو ايلآ زرالا تالتش عرزت مهب دبأ

 راحفتالا ةحوم تطقسأو .٠ لابحلا ءادو نم ودعلل ةرئاط ترهظ

 قيفت تذخأ مث ٠ ةيعاو ريغ تلظ ةرتفلو . ضرالا ىلع ةحالف

 زرالا ناقيس اهيدبا ىف ىرت ىرخأ ةرمو فقت مث . حيرتسستو

 :٠ « بعشلل ىويحلا ىملسلا اهلمعو « هلك اهرهظمبو . ةقيق رلا

 ىلعو اهيلع لبانقلا نوقل نيذلا ءالؤه عيمج راقتحاأ ف ىدحتت

 . انه ديسلا ةيمانتيفلا ةحالفلا ©« يه اهنا . اهلوقح

 لالخل ... لباثقلا ىقلت ةدحتمللا تايالولا تارئاطو : ةعرزم

فصق كانه نوكيس ىرخأ ةقيقد نيرشم
 هوا رخآ 

 : ىلا ناوينلا ا ل

 ٠ ةريصق ةفقو مث ٠ تارئاطلل ةداضم ةديعب ةيراطب توص ددرتبو

 ةمدقتملا عقاولاىلا نعرهب تاهمألاو « نسلا ىف تامدقتلا ءاسنلا نا
 عفادملا 0 ىف ءاملا نعضي نهنا . دونجلا ىلا زرالاو ءاملا لمحل
 قاروأب قدانخلا سيراتم نوطغب لافطالا امئيب 6« تارئاطلل ةداضملا

 نوكتس ةقيقد نيرشع لالخف ٠ لجع ىلع ىرجب هلك كلذ .. زولا
 .. ىرخأ ةراغ كاته

 ا "وهل



 لاقي نأ قحتست ةليمجلا تاملكلا نم مك ! مانتيف ةعاجش

 .٠ لسابلا

 نيماحملا ىلعو . رصتنت فوس مانتييق نأب نمٌؤنو فرعن انئاو
 ىف ةدحتملا تايالولا مئارج ىلع ةلدالا لكو « قئاقحلا لك اوعمجب نأ
 دحوت ال هنأل « ةديهزلا رومألا ىتح اولهاجتب الأ مهيلعو . مانتييق
 : 0 كانه نوكت امدنع ةديهز ءايشأ

 نيبالم نم ةدحاو انأ « ةيتييقوس مأو ؛ ةيتييفوس ةأرما انأو

 «هبضغو طخس مظعأ نع نيرعأو 6 نهلاضن ندبأو © تايمائتييفلا

 يسب الا لاس ايلا ل لالا مارجلا ىلع
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 تييقوسلا لامعلا نم ةيوخأ ةدعاسم

 ,نييباقنلا نايك نم وهو 6« ىكسراكوت . ١ نايب نم )

 ( داحتالا عيمج تاباقنل ىزكرم ا سلجملاب

 ةيروهمجب ةفلتخم قطانم اوراز نيذلا تييقوسلا نيئطاوملا عيمج
 ناقيمع ناساسحا مهباتنا ةريخألا ةئوآلا ىف ةيطارق وميدلا مانتيف
 ىلع فطاعتلاو نزحلاو « ميظعلا فطعلا ساسسحا لوالا ٠ نايساسأ
 رئاسخ نم ىناعي ىذلاو ؛ ةيرحلل بحملا لسابلا ىمانتييقلا بعشلا
 ٠ نييكيرمالا نيدتعملا ىدبأ ىلع داوملاو حاورألا ىف ةمخض

 ىلا لسابلا لاضتلاب كاحفالاو نئاضتلا شاسعا وه ىئاغلاو
 7 ناودعلا كصل مالتيف هض اوخت

 برح نكت مل تقولا اذه ىف . ىتييقوس ىباقت دقو ىف ىدضعك
 تذخنا دق ىمانتييقلا بعشلا دض ةيمارجالا نييكبرمالا نيدتعملا
 لامعأ اندهاش تقولا كلذ ىف ىتح نكل . نهارلا عساولا اهقاطن دعب
 . ةيربربلا « ةيكرمالا ةيرحبلاو ىكيرمالا ىوجلا حالسلا

 .٠ ىرحب ءائيم ربكأ ©« جئوفياه اندفو راز ىوئاه بناجح ىلاو

 ناكو « نيد مان ىف جيسنلل عنصم ربكأو « محفلا مجانم انرز كلذك

 جيتني ال عتصلا نأ مغر « لبانقلاب ىشحولا نحقلا راثآ لمحب

 شرولاب ائنفطو + تحب ىملس جاتنا وهو ؛ تاحوسنملاو ىسالمللا الآ

 ىتلا تاجوسنملاو تمطحت ىتلا ددعلا ىرنل عنصملا اذهب ةفلتخلا

 كلذكو مطحت ىذلا ىفشتسلا ناك انملدص ام رثكأو . تقزمت

 ةييرحلا تايلمعلا أدبت نأ لبقو . لافطالل ضاير ةدعو قدنفلا
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 .٠ ةسردلا لبق ام نس ىف لافطالا نم فولأ ةدع ةرمتسم ةفصب

 مهنمو © نيحالفلا نم نييداعلا ةلاس ىسن نأ عيطتسن دس الو

 ةغض ىلع عقت ىتلا ةيعارزلا ©« ناح نمان » ةينواعت نم 6« تايتفلا

 بئادلا عافدلل ةييتك تلكشت كانه .  اوه نات ميلقأ ىف «ام » رهن

 نيدوزم مهو ٠ نسسلا ىف نيمدقتملا .لاجرلاو تايتفلاو ةيتفلا نم

 تاراغلا دص ىف الاعف اكارتشا نوكرتشيو « تارئاطلل داضم عفدمب
 نيرايطلا نأ نومعزب نوجاتنسلا لاجر نا .ةيكررمالا ةبوبحلا

 ةميقلا ىه ام نكل « ةيركسعلا فادهالا » الا نوفصقب ال نييكبرمألا

 . ةبداع ةيمانتييق ةيرقل ةيجيتارتسالا وآ ةبركسعلا

 نم: مهريغو نيحالفلاو لامعلا عم مانتييق ىف انتاعامتجا مانثأو
 ىتلا مهتاباقنو « «تييف وسلا لامعلا نأ امئاد اندكأ « بعشلا مامسقأ

 ىماتنيفلا ايسشلا لاضنا عامجالاب نودي 8 2 ىدضمةويلما يآ سقت
 ةفلتخملا تانايبلا هنع ربعت ديبأتلا اذهو ٠ نييكيرمالا نيدتعملا دض
 داحتالا لخآد ىف ةيتييق وسلا تايباقنلا اهب موقت ىلا ةديدعلا لامعالاو

 .٠ هجراخو ىتييفوسلا

 رمتؤلاا نايب رادصا ىلع ةؤقب تلمع ةيتيبقوسلا تاباقنلاو
 لا ضنلا ديأ ىذلا ؛ وسراو ىف تاباقنلل ىملاعلا داحتالل سداسلا
 تكرتشا دقو . ةمسن نويلم .١5 مساب ىمانتييفلا هبعشلل لداعلا
 نيينطولا لاضن عم نماضتلل ةيباقن ةنجل ليكشت ىف ارشابم اكارتشا
 امهيلأ اعدو 4« ىوناه ىف ادقع نيرمتّوم ترضحو . ' نييمانتييفلا

 ديأت ديدشت الوانتو « نماضتلا ةنجلو تاباقنلل ىملاعلا داحتالا
 . ىمانتييقلا هبعشلا لاضنل ملاعلا ءاحنا عيمج ىف نيحداكلا

 تاباقن ارارم داحتالا عيمجل ىزكرملا تاباقنلا ىسلجم ثحو
 ٠ نييمائتييفلا نييئطولا ةدعاسسبم ةدائز ىلع ىرضاألا نادلبلا

 ىناوملا لامع ناف لاثملا ليبس ىلعو « ةديدع تامظنم تباجتساو
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 «تانحشلا ليمحت نوضفرب نييدئايزوينلاو نييلارتسالاو <« نيينابايلا

 رشتنتو . نوحباس ىف مهثالمعو نييكب رمالا نيدتعملا ىلا هجتت ىتلا

 . ملاعلاءاحنا عيمج ىف لسابلا ىمانتيفلا بعشلا عم نماضتلا ةكرح

 لضانملا مانتييق بعشل مدقت اهبناج نم ةيتييقوسلا تاباقنلاو
 امهدحو نييضاملا ماع فصنو نيماعلا لالخو . ماظتناب ةيداملا ةنوعلا
 « ةيطارق وميدلا مانتييق ةيروهمج ىف تاباقنلا داحتا انتاباقن تدمأ
 وهو ةيبوئجلا مانتييق ريرحتل اريخآ لكشت ىذلا تاباقنلا داحتاو
 نم لبور فلأ آرو.٠ هتميق امب ؛؟ىطولا نيرا ةهبج نم عرج

 سييوتالاو فاعسالا تابيرعو « ةيحازجلا تاودألاو ةيودألا
 داوملاو تاجوسنملاو « ةيراخبلا تاجاردلاو ©« تاحجاردلاو
 خلا . . ةيئاذفلا

 نأب اعيمج تييقوسلا نوحداكلاو ةيتييفوسلا تاياقنلا نمؤتو
 «ةيكارتشالانادلبلاهدنستو هنواعت « ةيرحللبحملا ىمانتييقلا بعشلا
 ةيلقعلا ىوذو « ملاعلا ءاحنا ف نوحداكلاو « ىلودلا لمعلاو
 نيبلابربمالا درطيسو « لداعلا هلاضت ىف امتح رصتنيس < ةيمدقتلا

 « كلذب انبولق نم نمؤن نحنو ٠ ةديعسو « ةدحومو 6« ةرح حبصتس

 . اعيرس ارصن « انئيولق لك نم نييمانتييقلا انئاقدصال ىنمتنو

 هده مع



 رحسلا قيرط ربع

 ( روصم ب7 فقوراموك ,ق نايب نم )

 قيرف ىف وضعك ةيبونجلا مائتييف ىف رهشأ ةدع تيضمأ
 تائم انعطق نييئادفلا نم ةبيتك عمو . تييقوسلا نيروصلا
 لاضن نع امليف طقتلن ©« تاعقنتسملاو لاغدالا ىف تارتموليكلا

 اذه نوكيسو 4« جنوكيملا اتليد ىف نييبونجلا نييمانتييقلا نيينطول؟
 اهبكتري ىتلا مثارجلا ىلع ضحدب ال اناهربو « احضاو اليلد مليفلا
 . اليوط تساق ىتلا ةيبونجلا مانتييق ىف نويكيرمالا نودتعلا

 ةحبرجلا ضرألا هذه ىلع ريسن نحنو اهانيضمأ ةليل نم مكو
 ' ءايشأ انيأرو ٠ ةيئايميكلا داوملاب تممستو لبانقلا اهترمد ىتلا
 نينيلاكو كسنيلومس قضطانم ىف ىرقلا اديج ركذأ انآو . ةعيرم
 ىزانلا عجارت دعب ىرت نأ عيطتست نكت مل ثيح «© تمسربو
 نيرثعو ةسمخ دعب نآلاو . قيرحلا اهمطح ىتلا لزانملا نخادم الا

 تاوذج اهيطغن « ةقرتحملا ضرألا . . ةعبرملا رظانملا نسفن .تيآر اماع

 .ةايحلا ديق ىلع اودوعي ملف اهناكس امأ ؛ كانهو انه خاوكالل ةدقتم

 ىلا انلصو + نيموي لبق ةيبيدأت ةوق اهتراز ةيرقب انررم دقل
 نأ هبحاص انل لاقو . رادج هصقني اخوك انلخدو ءاسملا ىف كانه
 مهعم اوذخأو * ةيرقلا ىف لاجر ةعبرأ ىلع نآرينلا اوقلطأ دونجلا

 . نزولاو لاقتربلا راجشا عيمج اومطحو ؛« الجر ٠

 اباحض اندهاش ثيح « « نوك نآ » ةبرق ادبأ ىسنأ نل انأو

 . اعيرم ارظنم ناك ٠ نييكيرمالا وجلا ةئنصارق هاقلأ ىذلا ملابانلا
 ملابانلاب اهل نالفط تام امئيب ةريغصلا اهتلفط تذقنأ ةأرما انروصو
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 ٠ ةيرقلا تايتف لمجأ تناك ةاتف نورتس مليفلا ىفو . اهينيع مامآ

 ٠ ملابانلا نارين اهتهوش نأ دعب نآلا اهيلا اوراثنأ

 نيحالفلاو « مهعم انرس نيذلانييبونجلا نييمانتيقلا نييئادفلا نا
 نولثمي مهو .٠ ءايحالا انمليف لاطبأ مهىوأملاو ماعطلا انل اومدق نيذلا

 رصنلا ةدارا هل ابعش نأب نيعنتقم نحنو . لسايلا دلبلا كلذ هبعش
 اننكل ىمائتيفلا بعشلا نازحأو مالا اسأر دقل ٠ عينم بعبش هذه.

 ىذلا بعشلاو . هتقثو هميمصتو هتوق .. ارخآ اًئيش اضيأ انيأر
 لالقتسالاو ةيرحلا ةيضق « ةسدقلا ةيضقلا لجأ نم لضفانب
 . امتح رصتنيس ةدحولاوب
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 باقعلا نم اونلفي نل نومرجملا

 بيلصلا داحتا سيئر بئان * فقيريتيم .,ج نايب نم )

 داسحتال ةيديفنتلا ةنحللا سيئرو « ىلودلا رمحالا

 «ةيتييقوسلا رمحالا لالهلاو رمحالا بيلصلا تايعمج

 داحتالا ىف رمحالا لالهلاو رمحالا بيلصلا تايعمح داحتأ

 مالا عنم وه اهفده « ةماع ةيريهامج ةيناسنا ةمظنم ىتييفوسلا

 نيبالم مهو © انداحتا ءاضعأ نع ةباينو . اهنع فيفختلاو ةيرشبلا

 ةدحتملا تابالولا برح « ةدشبو « ةرم نم رثكأ داحتالا نادأ © ةديدع

 نيدتعملا مئارحو ةيرحلل .بحملا ىمائتيفلا بعشلا دض ةيمارحالا

 اوزغ نويكيرمألا ءالخدلاف . هلك ملاعلا اهف رعب مانتييق ىف نيبكدرمالا
 ةيهنللا ةحبك رمالا ةيطاوشلا نم .لابمالا بولا كسر ىلع نش ذل
 دعب اموي اقاطن عستت هبونجو دلبلا لامش ىف مهتاءاساو « عمقلاو
 رخذت ىمانتييقلا بعشلا دض اهنوضوخي ىتلا برحلاو ٠ موب
 ةبروهمج دض ةدحتملا تابالولا ناودع نا . ةيشحولاو ردغلا ةلثمأب

 نوثئاقلل رفاس كاهتناو ؛ ةمراص ةميرج ةيطارق وميدلا مانتييف

 . ىلودلا

 ىماثتيفلا بعشلا دض اهبرح ى ةيكررمالا ةحلسملا تاوقلا أجلتو

 «ملاباثلاو « ةماسلا ةيئايميكلا داوملا لثم « نوناقلا اهمرحي لئاسو ىلا
 نوموقب ىتلا ةرمدملا فصقلا لامعأو . ةقرحملا ضرالا تاكيتكتو
 «© سرادملاو 2« تايفشتسملاو ©« ناكسلاب ةلوهأمللا ءايحالا رمدت اهب

 ىلاهالا داببو . ىرخألا ةيفاقثلا ميقلاو « دباعملا « زرألا لوقحو

 امكو © لافطألاو « ءاسنلاو © ىضرملاو « نوئسملا مهيف امب نوملاسملا
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 . ىمارحالا

 .ةيمارجالا مهلامعأ ىف ءىش نع نويكيرمالا نويلايربمالا عروتي الو
 مانتييق ةيروهمج ىف رمحالا بيلصلا تايئاصحا ىلع ءانيو
 1157 ويلوب ىلأ 1558 رياربف نم ةرتفلا ىف هناف ةيطارق وميدلا

 ةندم ؟".و ةنيدم ؟. ةيلامشلا مانتييق ىف نويكب رمألا نودتعملا برخ

 ددعو ©« ةسردم ةثام نم رثكأ تارئاطلا تبرضو . لبانقلاب « ةينكس.

 تاطحم تضرعتو . سئانكلا نم تارثعو تايلديصلا نم ربك

 ٠ ةرم 6. ديدشلا فصقلل دودسلاو ةيئاملا ةقاطلا

 ماظتناب ىرلا تآيشنم فصق ىكرمألا ىوجلا حالسلا أدبو

 « ىاه تناب » ةقاط ةطحمو دس مطحتو ١115 فيص ىف لانقلاب

 «نيب وه نوبا» دس مطحت كلذك « اوه نات ميلقأ ىف « ديبرأ » رهن ىلع

 ددعو ©« ناضيفلا نم ةعساو ميلاقأ ىمحب ناك ىذلا « مال 0

 ىرقو ندم ىلع ةبوحلا تاراغلا نم داربو ؛ ىرخآلا تآشنملا نم

 د نآو بعشلا ةمواقم دمخت نأ ةيطارق وميدلا مانتييف ةدروهمج-

 . سانلا نييالم ةايح-

 «© كال  نآو « ولماك نوفيه : ناكسسلا ةفيثكلا ءايحالا ةيشحوب.

 :نقسحلا ءاقب ىفاومتاو:# تنهشالا عتصيو »6 ليوجتلا ةطحم كلذكو
 ٠ سانلا نم ريبك ددع حرحو لتق تاراغلل ةجيتنو.

 نويكررمالا قرحأ هدحو أ 556 ماع نم لوألا فصنلا قو

 ( نردلل زكارم اهنم مانتييف ىف ةيبط ةأشنم ٠١" ىلاوح اومدهوب
 نورايطلا دراطو + ءىحجاللا نم ريبك دلعو مازجلل تادايعو

 ىلا لوصولا اولواح نيذلا ىضرملا ىلع ناريئلا اوقلطأو « نويكيرمالا
 تبرض بال نيوك ىف مازجلا ةدايع ناف لاثملا ليبس ىلعو . ابخملا
 «ضيرم ١11 لتق ةجيتنلا تناكو . مايأ ةرشع لالخ ةرم ١6 لبانقلاب
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 .نورشني ثيح ةيبرقلا ىرقلا ىلا نوقابلا برهو . احيرج مل.و
 ٠ تق رحأو تادايعلا ىئابم عيمج تميطحو 5 سانلا نيب ضرملا

 اكاهتنا لكشت ةيربربلا ةيكيرمألا ةحلسملا تاوقلا لامعأ نأ
 لوح فينح تانهاعمو ©« 8 ماع فينج تايقافتال اًحراص

 رمحالا بيلصلا تارمتؤم تارارقو © برحلا نمز ىف نييئدملا ةيامح
 ةيلود تارمتؤم ىف تردص ىتلا تارارقلا هذه عيمجو ٠ ةيلودلا

 قدصو ( ١956 )ائييفو ( 156ا/) ىهلدوينو ( 198619 ) وتنروت ىف

 هةدحتملا تايالولا ةموكح ولثمم مهنمو « اهيف نيكرتشملا عيمج اهيلع
 ىوست نأو ةيناسنالا ءىدابملا ىعارت نأ نادلبلا عيمج ىلع متحت

 .تايالولا تاطلس تدمتعا دقو . تاضوافملا قيرط نع تافالخلا

 ىلودلا نوئاقلا ةلئاط تحت عقت ىهو « تارارقلا هذه ىلع ةدحتلا
 . ةيناسنالا دض اهبكترت ىتلا ةعيرملا مئارجلل

 اذه ىف ةصاخلا تادهاعملاو ىلودلا نوناقلا نأ فورعملا نمو
 داوملا ثرمد ةيبونحلا مانتئيف ىو . ةيئايميكلا برحلا مرحت ددصلا

 نم تاراتكهلا فولأ ةدحتملا تايالولا تاوق اهتقلأ ىتلا ةيئايميكلا

 نم فولالا تاثم بيصأو . ةيعارزلا ليصاحلا نم هريغو زنرالا
 ,مانتيف ةيروهمح ى رمحالا بيلصلا عاذأ دقو . ممستلاب سانلا

 دعب 4 1955 ويلوي ؟ ىف هنأ لاثما ليبس ىلع « ةيطارقوميدلا
 ةيكبرمأ تارئاط عبرأ ترشن « لبانقلاب « نآ نات ميلقال ىساق فصق

 ىاجن جنول نويموك قوف ةماس ةيئايميك اداوم « اتوكاد » زارط نم
 مهلا نصخبقا ؟. ..هبيضا كلذل ةجتيكو (٠ اوناون: ملقا )
 15551 سطسغأ نم عساتلا قو . تاراتكهلا نم فولألا تام ترمدو

 اياظش تقلأو اهعفادم نارين ةيكبرمأ ةئافن تارئاط ثالث تقلطأ
 لتقو + « ميين واك » رهن ىف سانلاب ةلمحم قراوز ىلع لبانقلا
 « ءاسنلاو 6« نيئسسمللا نم مهمظعمو 4 ١.5 حرحو صاخشأ 18
 ةرباربلا نأ دجو « وت ناك » ىف ىح رجلا قاعسا دنعو . لافطألاو

 نم اصخش ا. تام كلذل ةجيتنو . ملسلا اومدختسا نييكبرمألا
 . ىحرجلا
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 ةيلوالا ءىدابملا مادقالاب أطت ةيئاسنالا ريغ لامعألا هذه لثم
 ةيئايميكلا داولا مرحت ةديدع تادهاعم كائهو . ةيناسنالاو قالخالل

 ماع جاه تادهاممو 1434 ماع جروبس رتيب تناس نالعا : ةماسلا
 ىلع تقدصو تعقو ةيكرمالا ةدحتملا تايالولاو 5 15.99 ٠

 ةماسلا ةحلسالاو مومسلا مادختسا مرحت ىتلا « 11.77 جاه ةدهاعم
 . ( عبارلا لصفلا 4 88“ ةداملا ر

 تازاغلا مادختسا مرحب 1198 وينوي ١7 ىف فينج لوكوتوربو

 كلذكو « اهريغو عومدلل ةليسملاو ةماسلاو ةقئاخلا داوملاو لئاوسلاو

 ةدحتلا تايالولا هتعقو دقو « ةيجولويرتكبلا برحلا لئاسو
 دض رظحلا نأ ىنعي ال كلذن كل . هيلع قدصت مل ناو ةيكبرمالا

 .ةيكبرمالاةدحتملاتايالولل مزلمريغ ةماسلا ةيئايميكلا داوملا مادختسا
 اهكهتنت ىتلا لودلاو © ىلودلا نوناقلا ىف اهب فرتعم ةدعاق هذهق
 ٠ ةينوناقلا ةيلوئسملا لمحتت نأ بجد

 رمتٌؤإأ هردصأ ىذلا « مالس لماعك رمحالا بيلصلا » رارقو

 ,نيرمت وأ تارارق ىرخأ ةرم دكأ ؛ رمحالا بيلصلل نيرشعلا ىلودلا

 هبيلصلل ( ىهلدويثو وتنروت ) رشع عساتلاو رشع نماثلا نييلودلا

 :* ىلع ةصاخ ةفصب رارقلا صن و . ىلودلا توناقلل

 ؛ ودعلاب رارضالل تناك ةليسو

 نيبو نيبراحملا صاخشالا نيب ل او قرفيب نأ هبحب ب

 . نكمأ املك نيريخألا ثاقنال نييندملا

 ةدحتملا تابالولا ةموكح ولثمم اهبئاج ىلا توص تارارقلا هذه
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 ريمسي د ١ ذنمو 5 مانتييف ف امئاد ةديدج مئارجل ةدعلا نودعت

 ةمصاع « ىوناه نم ناكسلاب ةفيثكلا ءايحالا نوفصتي مهو 5
 . ةيطارق وميدلا مانتييق ةيروهمج « ةدايسلا تاذ ةيكارتشالا ةلودلا

 هذهو ؛ ةيلودلا رمحالا بيلصلا هتارمتّوم تارارق ىضتقمبو

 « رمحالا بيلصلا تايعمج ةطبارل ةبدايقلا تائيهلا اهتردصأ ىتلأ

 اعد ©« رمحالا لالهلاو رمحالا هبيلصلا تايعمجل ةيذيفنتلا ةنجللاو

 . اهركذ قباسلا تارارقلا قيبطت ىلا ارارم ىتييفوسلا داحنالا

 « ةيناودعلا مهلامعأو نييكيرمألا ةازغلا ملارج دض ةدشب جتحاو

 ناكو . ١5158 فينح لوكوتوربو 6« فينج تادهاعم كاهتنا دضو

 ريتركس تناثويو ©« ىكرمألا رمحالا هبيلصلاو ©« نوسنود» سيئرلا

 نم نيب نم « ةيلودلا رمحالا بيلصلا ةنجلو « ةدحتملا ممألا ماع

 ريغ لامعالل دح عضول مهذوفن مادختسا ءبلطي مهيلا انهجوت

 تايبالولا لخدت ءاهناو « نويكيرمألا نودتعملا اهبكترب' ىتلا ةينانالا

 . مانتييق ىف حلسملا ةدحتملا

 ىلودلا نوناقلا دعاوق كهتنت ىهو ةيكيرمالا ةمكاحلا رئاودلا نإ

 دض ةرشابملا ةيلودلا ملارجلا قيرط تذختا فينجح تادهاعمو

 تلقب نلو .٠ ادبأ اذه اهل رفغب نل ىلودلا عمتجلاو . ةيناسنالا

 3 .باقعلا نم نومرحملا
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 ماعلا ىأرلا ةكبعت بجي

 مالسلا ةئجل سيئر بتان فوكوج ىروي نايب نم )

 « ادقارب ةفيحصل ىسايسلا بقارملاو « ةيتييقوسلا
 عدويعحح

 (ىتبيقوسلا داحتالل ىلعألاتييقوسلا سلجمب بئانلاو

 ىف هتبأر امع ىتاعابطنا نع ثدحتأ نأ دوأ مانتييف رآز لجرك

 هفصق تاأدب دق ةدحتملا تابالولا تارئاط تناك . 11564 ماع عيبر

 هبرحلا نأ مغر « ماظتناب « لبانقلاب ةيطارق ومبدلا مانتييف ةيروهمج

 هتقو ىأ ىق نلعت مل امك « تقولا كلذ يف ايمسر تنلعأ دق نكت مل

 4« سمشلا برغم ىتح رجفلا ذنم رجفلت لبانقلا تناك . كلذ دعب

 « أبحملا ىف ءاقبلاب انعانقا نولواحب نويمانتييقلا انؤاقدصأ لظو

 انئيعأب ىرت نأ انيلع ناك كقف ؛« هعيطتسن نكن مل ىذلا رمألا

 : . ثدحي ام

 ناك ىتلا « ةلسابلا ةيمانتيفلا ندملل انتارايز ادبأ ىسنأ نل
 00 ماوعالا ىدم ىلع :ىكنرمالا فصقلا ءبع لمحتت نأ اهيلع
 ف . نآلا دوجو هل دعي مل ( اوه نات ىف ىفشتسسمل انترايز ركذأ انأو

 هي قو . دوجولا نم ةدحتملا تابالولا تارئاط هتفسن
 نم ناك هنأ مغر مهعم تثدحتو . ىكيرمألا فصقلا اياحض ضعبل

 عم . مهبراجت' نع اؤثذحتب نأ مهل ةبسنلاب ةبوعصلا ةغلابلا رومألا
 نم دضو فيكو « هب اورم ام فرعي نأ ملاعلل نوديرب اوناك كلذ

 . مانتيق ىف مهبرح نويكي رمالا ضوخي

 اذيملتو « دبالاىلا ملابانلا اههوش اوه نات نم ةريغص ةاتف تيأر

 تعا مت



 ريغصلا هقروز ىف داتعملاك رحبا « حابصلا نم ةركبم ةعاس ىف : ىل
 موحت ةيكيرمأ ةرايط اودهاش ةأجفو ٠ كمسلا ديصل ةئبأ هعمو

 نكت مل . رايطلا هايتنا هبذتجا ام ةيؤرل امهلوح ارظنف . امهقوف
 ةرئاطلا تادب ةأاحفو . امهق روز ادع « امهنم ةبرقم ىلع نفس كانه

 ىف ترمتساو . نارينلا امهيلع تقلطأو ضفخنم عافترا ىلع قلحت

 . هنبا لتقو نسلا لجرلا حرج ىتح برضلا

 سيل ام اًميش كانه نأ ءىطاشلا ىلع نيذلا نودايصلا ىأرو
 قر فق و نقار ةوالقلاو هلك ىلا ذاقنال اوهرهو اول اه نع
 تناكو .٠ همالآ فيفختل هتحت زوملا قاروأ اوعضو دقل ىمامأ شارفلا

 تيفش اذا ىتح : ىل لاقو . هتصق ىلع صقب وهو هل حورت ةضرملا
 . ىداقحأ لوعأ .نأ عيطتسأ نلف

 نآلا قنا اهل لاضحال 'ىماعا نع ةدخاوب انام كل يفت
 اذه نم « اهل ةياهن ال تاياكح ىكحي نأ ءرملا ةعاطتسإابو . مائتييف ىف
 نيذلا لافطألا ةصق « لاثملا ليبس ىلع « ىل اوكح دقو . ليبقلا
 تبآر دقل ٠ اذكهو « عجفملا ماذجلا ةدايع خيراتو « لبانقلاب اوبر

 ةوسقب لبانقلا اهتبرض دعب اميفو . ةميلس تناك امدنع ةدايعلا هذه

 نا .٠ ريصللا سفن تايفشتسملا:نم رخآ ريبك ددع ىقلو . ءتمدهتو
 ةجاقولا وأ عشبلابذكلا ةصاخ ةفصب هبضغ ريثب لدتعم صخش لك

 .. مهمئارج نويكيرمالا نودتعملا اهب ركنيىتلا « ةقد رثكأ نوكن ىكل
 نم نويمسرلا تاذلابو « ةدحتملا تايالولا ةداق ركنا ةرم نم مك
 بعشلا براحت ال ةيكررمألا ةدحتملا تايالولا نأ ؛ برحلا ةرازو
 فدهلا ىه ةيركسعلا تآشنملا نأ اومعز ةرم نم مكو . ملاسملا ىندملا
 . ةيوجلا مهتاراغل ديحولا

 «مانتييق اوراز تييف وسلا نينطاوملا نم ريبك ددع لثم ىلثم نكل

 توق تت



 « مهتاهمأ رياقم تبأرو . كانه نيحوبذلاو ىحرجلا لافطالا تيار
 "نا . نيهوشملا ؛ نيحالفلاولامعلا .. نيملاسملا نييئدمل ثنحتسأرو

 ءابنالا تءاج امدنع بضفلاب ىلغي ناك هلك ملاعلاف ٠ انزوعت ال ةلثمألا

 ىوناه ىف ةينكسلا ءايحالا هبرض ىكيرمألا ىوجلا حالسلا نأ لوقت
 . ةيشحوب ةيلامشلا مانتييق ةمصاع

 هامأل



 وهوه ما هلام 31

 ةئجللا سيئر بتئان « ىنجويلاك ريميدالق نايب نم )
 ( بابشلا تامظنك ةيتييقوسلا

 ةبيبشلا ةطبارل ةيزكرملا ةنجللاو:« ىتييق وسلا بابشلا برعأ
 ةديدع تارم « بابشلا تاظمنمل ةيتييقوسلا ةنجللاو« ةيعويشلا
 مهتماضتو « مانتييق ىف ةدحتملا تابالولا ناودع ىلع مهلضف نع

 رمتؤملا ردصأ 1155 ويام ىفو .. لضانملا ىمانتييفلا بابشلا عم
 بابش ىلا اصاخ امادن ةيعويشلا ةييبشلا ةطبارل رشع سماخلا

 هبراحيس ىتييق وسلا بابشلا ناف ةجاحلا تعد اذا هنأ دكٌوب ملاعلا

 هتعقو دقو . نييمائتيفلا نابسشلاو تايتفلا عم بنج ىلا ابنج
 ىهو « مانتييق ىف فقوملا لوح ةديدع تارارق ةيتييف وسلا ةبيبشلا

 .تاعامتجا ىف لضانملا ىمانتييقلا بابشلا عم اهتماضت نع ربعت

 . ةديدع تارهاظمو

 هبلاطيو مانتييف ىف ىكيرمألا ناودعلا نيدي ىتييق وسلا هبابشلاو
 .ةيبونتحلا مائتييق حنمو « ءالخدلا تاوف بحسو ؛ برحلا فقوب

 عبرالا طقنلا اهتنمضت ىتلا ةينوناقلا تاحرتقملا ذيفنتبو «© ةيرحلا

 .ةهبجل سمخلا طقتشلاو ©« ةيطارق وميدلا مانتييق ةيروهمجل ةقورعملا

 0 ٠ ةييونجلا مانتييقل ىنطولا ريرحتلا

 ىتييقوسلا هبابشلا اهمدقي ىتلا ةيبدالا ةدماسملا رصتفت الو
 «© تارارقلاو ؛ تارهالملا ىلع لسابلا ىمائتييقلا بعشلا ىلا

 هتاقوأ ىف لمع موي » مظن ةيبرق ةرتف فنمف ةديدعلا تاعامتجالاو
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 بابشلا نم نويلم ؟؟ نم رثكأ هيف كرتشاو ٠ اندالب ىف « غارقلا

 . مانتييق عم نماضتلا ةسسّوم ىلا تعمج ىتلا غلابملا تلوحو
 « سيالملاو « ةيبطلا تادعملا نييمانتييقلا انئاقشأل لسرن نحنو

 دشأ اهيلا نوجاتحي ىتلا ىرخألا ءايشألا عيمجو ةيساردلا بتكلاو
 . بناجالا ةازفلا دض مهلاضن ىف جايتجالا

 ملعن اهلامشو مانتييق بونج نم بابشلا ىلثممب عتمجن امدنعو
 ىف نويكيرمألا نودتعلا اهيكتري ىتلا ةديارتملا عئاظفلاو مئارجلا رمأب

 قئاثولا نم ةلسلس ةنجللا ءاضعأ ىلا لقنأ نأ دوأو . دللا كلذ

 ىف هنأ ةقيقح انه صاخ ركذب ردجيو . مئارجلا هذه حضفن ىتلآ
 ةيروهمج ىف سرادملل ىكيرمألا فصقلا رفسأ هدحو 11955 ربمتبس
 ةباصاو « اسردم اهو « اذيملت !لا"ا لتق نع ةيطارقوميدلا مانتييف

 .٠ ىسردم ىئبم 74. ميطحتو « حارحلاب اذيملت +1١7

 قرحأ 15١[ ماع ةباهن لذتم هنأ ىلع قئاثولا فشكت كلذك

 راشأ دقو . ةيبونجلا ماثتييف ىف ىرقلا فولأ نويكبرمألا نودتعللا

 تارئاطلا نأ ىلا ١5955 لبربأ ىف ىكرمألا عافدلا ريزو ارامانكم

 مانتييق ىلع لبانقلا نم نط فلأ 0. قباسلا رهشلا ىف تقلأ ةيكبرمألا

 . نط فلأ 658 ىلا مقرلا لصيس ماعلا ةياهن عم هناو « اهبرطشب

 فص اباتك وكسوم ى رشتلل « ريغصلا سراحلا » راد ردصتو

 برعيو + ىمانتييقلا بايشلا لامعأو « نييمانتييقلا نييئطولا رثآم
 وهو « ةلضانملا مانتييق بابش عم هنماضت نع ىتييقوسلا بابشلا
 . رصتني فوس ىمانتييفلا عبعشلا نأ نم قئاو
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 ىمانتبيقلا :بابشلا عم مظعأ نماضن

 ىف ىتييقوسلا بودلملا نيليس نيجوي نايب نم )

 ( ىطارقوميدلا باسشلل ىملاملا داحتالا

 نويودنملا ىعسب « ةيتييقوسلا باسشثلا تائيه ةدارال اذيفنت

 رارمتساب ؛ ىطارق وميدلابابشلل ىملاعلا داحتالا بتكم ىف تييف وسلا
 ةيعمجلاو . لضانملا مانتييق بعشوعم هلك ملاعلا بايش نماضت معدل

 ىلع تقفاو ىطارق وميدلا بابشلل ىملاعلا داحتالل ةريخألا ةعباسلا

 ةيلاعف رثكأ حضفو « بابشلل مظعأ ىلود نماضت ىلع صني جمانرب
 . اهبونجتو مانتييف لامش ىف ةدحتملا تايالولا مئارجلا

 ةئام نم رثكأ هدبّوت ©« ىطارق وميدلا بابسشلل ىملاعلا داحتالاو
 مئارجلا حضفل ةعساو ةلمحب موقيو ماق ©« بابششلل ةينطو ةملثنم
 ملاعلا بابش ةئبعتو « مانتييق يف نويكيرمألا نودتعملا اهبكتري ىنلا
 ملاعلا ريهامج هايتثنا انهجو دقو 3 ىكد رمألا ناودعلل ةطشن ةضراعمل

 ىف نويكيرمالا نودتعملا اهيكتري ىتلا ةعشبلا مئارجلا ىلا !رارم
 بيلابسأ ىلع حجياجتحالا لصاونسو « جاجتحالاب ائمقو «© مائتييق
 ةايحو ةحصي ررضلا غلبأ رضت ىتلا « مانتييف ىف ةيشحولا برحلا
 .ضراعن نحتئو . لساملا دلبلا كلذ ىق نابسششلاو تايتفلا نم فولأ

 نم كلذ ريغو ملابانلاو « ةماسلا ةيئايميكلا داولا مادختسا ةوقب
 . نويكيرمالا نودتعملا اهيلا اجلي ىتلا ةيمارجالا لئاسولا

 مانتييق ىطارق وميدلا بابسثلل ىملاعلا داحتالا نم دفو راز دقو
 هبعشلا لاضنب ةطاحالا ةصرف هل تحيتأو . ىضاملا ماعلا ىف

 دكا



 ىمارجالا طاشنلا ةدهاشمو ةدحتملا تايالولا تاوق دضض ىمانتييفل#
 ٠ مانتييق ىف ةارفلا هب موقي ىذلا

 كل ملاعلا بابش 202 ةلجم نم اصاخ اددع ةنجلل ' مدقأ نأ دوأو

 .٠ مانتييفل ىطارق وميدلا .بابشلل ىملاعلا داحتالا دفو ةرايز لوانتن

 ىتلا روبصلاو « ةدحتملا تانالولا مئارجل نايعلا دوهش تاداهش نم

 كقو . تمده ىتلا ىرخألا ىناسلأاو تايفشتسملاو 4 سرادملا نيم

 نردلل ىفشتسمو « ترمد ىتلا مازجلا ةدايع هسفنب دفولا ىأر
 اياحض اوناك نيذلا ديمالتلاو نيسردملاع م هٌؤاضعأ ثدحتو ٠ مطحت

 . لبانقلاب ىثح ولا فصقلا

 تاعامتجا تدقعىطارقومبدلا بابشلل ىملاعلا داحتالا ءادنل ةيبلتو
 نادلب ىف مائتيف ىف ةدحتملا تايالولا ناودع ىلع جاجتحالل ةبريهامج
 ىنطولا ريرحتلا ةهبج داليل سداسلا ديعلا ةبسائمب © ةديدع

 ىطارق وميدلا بابسشلل ىملاعلا داحتالا ردصيو ٠ ةيبونجلا مانتييقل
 باتكلا » اهنمو نييكرمألا نيبركسعلا ةنأدا لوح ةديدع قئاثو

 ةعومجم انردصأ امك . مانتييف ىف ةدحتلا تايالولا مئارجل (« دوسألا

 « نييمانتييقلا لافطألا دض ةدحتمللا تابالولا مئارح لوح روصلا نم

 ابتك ردصن كلذك < هرشنل ( دوبسألا .باتكلا ١ نم ىناثلا ءزجلا دعنو

 ىف بابشلا نيينطولا رثآمو لسابلا ىمانتييفلا بعشلا لاضن لوانتت
 . راحبلا ءارو نم ءالخدلا دض دلبلا لاضت

 هه مال تن



 ملاعلا ءاجنآ عيمج ىف تاهمألا

  نهتاوصأ نعفري

 اعافد نهتاوصأ ملاعلا ءاحنأ عيمج ىف تاهمألا عف رت نأ لمأن نحن

 نع اوربعي نأ دعب نوعيطتس ال نيذلا نييمانتييفلا لافطألا نع
 ةيامحلاب اوعتمتي نأ وأ موجهلا اوحضفب نأ نوعيطتسس الو « مهسفنأ
 محر ىف لازي ال وهو ةلبنق ةيظش هتباصأ لفط ةروص مكيلاو .٠ هنم
 عف ريس ىذلا نم ؟ لفطلا اذه ىمحب نأ عيطتسي ىذلا نم . همأ

 انثدحت اذا نحتف كلذل ٠ همآ عم حرج ىذلا لفطلا نع اعافد هتوص
 ةيضق ىلع ةصاخ ةفصب دك ون نأ بجي نييك رمألا نيدتعملا مئارج نع
 . . رابكلا ةيامح ىلا نوجاتحب ىلوألا ةجردلا ىف لافطألا نا . لفطلا
 . ءابآلاو تاهمألا

 . ماوهكوتس ىف ريخآلا رمتؤملا ىف لفطلا ةيامح ةيضق تشقوب دقو
 ةيضق تناكو .٠ ملاعلا لود مظعم هتعقو لفطلا قوقح نالعا نأ دكأو

 .رمت وأ ىف ةشقانملا ىف ةراثاو ةدح طقنلا رثكأ نييمانتييفلا لافظألا

 ىف هقحو « لفطلا ةداعس نع ثدحتي نأ ءرملا عيطتس فيك « اقح:

 لوحتو ؟ نولتقي لافطألا فولأ امئيب كلذ ىلا امو هتحصو « ميلعتلا
 ردصأو . نييمانتييقلا لافطألا قوقح نع عافدلل ةحاس ىلا رمتؤلا
 . لافطألا دض مئارجلا باكتراب نييكبرمألا نيدتعملا مهتب ارارق

 ةرشن تايتييف وسلا عاشستلا تردصأ تايمانتيفلا عاسنلا ةنواعملو

 تذخا دقو . مانتيق لافطأ دض نييكبرمالا نيب ركسعلا مثتارج حضفت

 نماضتلل زمركو 4 لودلا عيمج ى تعزوو ملوهكوثسأ رمث وم ىلا

 تايطارق وميدلا ءاسنلل ىلودلا داحتالا ردصأ تايمائتييقلا ءاسنلاعم
 دض ةيكيرمالا ةدحتملا تايالولا مئارج تبثت قئاثولان م ةلسلس
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 اهتلثمم تايتييقوبسلا ءاسنلا ةنحل تلسرأ كلذ نم رثكأ . لافطألا

 ىلودلا داحتالا دفو ىف وضعك (« .مائتييق ىلا ةلحر ىف كارتشالل .

 لود ةدع نع تابودنم مضي دفولأ ناكو تايطارق وميدلا ءاسنلل

 «اسنرفو « ايلاطبأو © ىليشو «ابوكو ؛ ىتييق وسلا داحتإلا اهنم

 قئاثولاو ٠ نابايلاو ؛ ةيبعشلا ةيطارقوميدلا ايروك ةيروهمجو
 ىف دعب اميف تردص ةلحرلا ءانثأ تعمج ىتلا روصلاو « تاعابطنالاو

 . ةصاخ ةرشن

 ٠ مانتييف ىلا تايكبرمألا ءاسنلا نم دفو بهذ ةرئق ذدنمو

 رئاودلا اهبكترت ىتلا مئارجلا ىلع ديج ناهربب ءىجملاو ؛ تابثال
 ةصاخ ةقصب تايكيرمألا ءاسنلا ركذأ انأو « نهدالب ىف ةيلاب ريالا

 رئاودلا ةضراعم ىف اهنفداصب ىتلا تابوعصلا كردي نصخش لك نال

 ةرطاخم هيف ءىرج لمع مانتييق ىلا نهتلحرو .. مهدلب ىف ةيناودعلا
 عافدلل نلضاني مهئاقب لجأ نمو (« لافطأ نهلو ©« تاهمأ نهعيمجو
 دض نلضانب تايلارتسالا ءامسنلا ناف كلذك . مانتيف لافطأ نع

 نمظن دقف ديقعتلا ةغلابلا فورظلا مغرو . مانتييق ىف ناودعلا

 نوع ةيلودلا ةردابملا هذه لثم نأ كشالو ٠ « انئانبأ اوذقنا » ةكرح

 .٠ عاجشلا ىمانتيفلا هبعشلل لداعلا لاضنلا ىف ميلقع
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 ةلنجل بودنئهو سدنهم « ونخال ىروي نايب نه )
 ( ةيتييقوسلا ىويسالا ىقيرفالا نماضنلا

 ةيكينكتلا ةنوعملا جمان رب ىضتقم ةيذغالل عنصم عانب ءانثأ رايششتسمك

 ةحلسملا تاوقلا اهتبكترا ىتلا ملارجلا ىثئيعن تنأرو ( ةيتييف ودسلا

 فقادهاإلا ىتح هنأ ةقيقح صاخ ركذب ريدحلاو .٠ مانتييف ىف ةيكدرمألا

 ضرعتت سرادملاو تايفشتسلا لثم « ةيعانصلا ريغو ةتحبلا ةيناملا
 - .ليانقلاب ىشحولا برضلا اضنا

 ىلا ةباهنلا ىف لوحتت دق ىتلا « مامجتسالا نكامأ نم ناكم ىفو
 ةليمجةعرزم نوفسني نييكيرمالا نيدتعملا اندهاش ريبك ىحص عجتنم
 ىضم ماع 0.. ىلا اهدهع عجري ةياغلل ةميق تاتاين اهب « ىاشلل

 مسوم ىف زرالا لوقح ىلا هايملا ناضيف عنمي ناك ادس تيآرو
 هايملا انلدهاشو « ةدحتملا تايالولأ تارئاط هتمطح دقل . راطمالا

 اآورمدي ىكل زرالا حجبضن ىتح ن ويك رمألا تودتعلملا رظتنا 5 ةميظع ةقدب

 . اعوج سانلا اولتقيو © ىناسنالا لمعلا جئاتن

 ىولاه ىحاوض برض ... رخآ ايشحو المع تدهاشو

 تاو دب



 مهبديأ تخطلت نيذلأ الا اهبكترت نأ نكمل ال لامعألا هذه لشم نا

 .٠ قرتحي امدنع لورتبلا داوس ىف لامعأب

 نوعدوي مهو اومسقأ مهتمهم تييفوسلا ءاربخلا متأ نأ دعبو
 رصنلا دعب اونواعتي نأو اعم اولضانب نأ ىلع نييمائتييقلا مهئاقدصأ
 لخدت ببسب نآلا اهؤانب نكمي ال ىتلا تاسسّؤلا هذه ءانب ىف
 . ىمانتييفلا بعشلل ةيلخادلا نوئششلا ىف حقولا ةدحتملا تايالولا
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 ىلع هيكح ردصب ىلودلا نوناقلا

 ةبكيرمالا ةدحتملا تابالولا

 نوناقلا ذاتسأ « وكنيشيلب روجيا نايب نم )
 ( نوناق هاروتكد  ىلودلا

 يعود ومالا لدما# روع انا قوتنلا نيقاثلا "نموت لتلعم وق
 ةيكبرمالا ةدحتملا تابالولا نأ ىهو الأ « لداجت ال ةدحاو ةجيتن ىلا
 ىلودلا نوناقلا هماوق ةيادبلا ذنم تكهتنا مانتييف ىف اهلامعأب
 ىلع نويكررمالا ةاعدلا قشب تقولا سفن ىفو ٠ ارفاس اكاهتنا
 ىلودلانوناقلا عم قفتت نييكيرمالا نيدتعملا لامعا نا تابثال مهفنأ
 ؟ اهنومدقي ججح ىأ

 تايالولا نا نويكبرمالا ةياعدلا لاجرو نويمسرلا معزي : الوأ
 ةدهاعم ىضتقمب ةيبونجلا مانتييف ةموكح دعاست ةيكيرمالا ةدحتلا
 قاثيم نم ه1 ةداملا ىفتقمب لمعت اهناو نيدلبلا نيب ةعقوملا ةدعاسما
 نع: نعامجلا وأ ىدرقلا :عافادلا قت ىلع صنت ىتلا' ةدحتلا :ممالا
 ةدحتملا ممالا ىف وضع ةلود دض حلسم موجه عوقو ةلاح ىف سفنلا
 . اناودع تبكترا ةيلامشلا مانتييف ناف :هذه انتلاح ىف هنا نومعزيو

 دانتسالاو ىلودلا نوناقلا ءىدابمب هل ةقالعال ريكفتلا اذه ىنكل

 ءافخا هب دارب امنا ةدحتملا ممالا قاثيم دونب ىلاو 'تادهاعملا ىلا
 رئاودلا نأ ىه ةطقنلاو . ىلوذلا نوناقلل ىلعف كاهتنا نم ىرجي ام
 دحت ىف ليوط نمز ذنم ربدت « ةيكبرمالا ةدحتملا تايالولا ىف ةمكاحلا
 ؛« مانتييق ىف اهاوه ىلع ةموكح ةماقال تاططخم « ىلودلا نوناقللا

 ت1 نع



 فقو ىلع فينج ىف قافتالا مث 1966 ماع ويلوب ١؟ ىفف . ةوقلاب

 نع برعأ ىذلا ىئاهنلا نالعالا ىلعو « مانتييف ىف نارينلا قالطا
 تاذ ةلقتسسم ةلود قلخ نم مانتييف نكميس هذيفنت نأ ىف ةقثلا

 تايالولا نا فينج رمتٌوم ىف ىكيرمالا بودنلا نلعاو ٠ ةدايس
 اهنأو رقع ىنثالا ىئاهنلا نالعالا طقن عيمج لبقت ةيكيرمالا ةدحتلا
 طقنلا هذه كاهتنا ف دهب اهمادختسا وأ ةوقلاب ديدهتلا نع علتمتس

 . نارينلا قالطا فقو ةيقافتا وأ

 ١5064 ماع ةمكاحلا ةدحتملا تابالولا رثاود تانالعا تناك كلت

 لاسرا مرحت ىتلا ةيقافتالا نم رشع ةسداسلا ةداملا مغر نكل

 تادب دقف « مانتييف ىلا بئاجالا صاخشالاو ةيبتجالا تاوقلا

 ماع ىو . كانه ةحلسلا اهتاوق ءانب ىف ةيكبرمالا ةدحتملا تابالولا

 +5: نم نوكتت مانتييف ىف ةيكرمالا ةيركسعلا ةثعبلا تناك

 دلبلا كلذ يف ةحلسلا اهتوق تزواجنت ١911 ماع ىف امنيب (« الجر

 ٠ لجر فلأ 5.. ىوتسسم

 مرحت ىتلا ةيقافتالا نم رشع ةعساتلا ةداملل ىدحت ىفو
 اهمادختساوا ةيركسعلافالحالا ىف كارتشالا نمةيمانتييفلا قطانملا
 تابالولا ناف ةيئاودعلا ةسايسلا وأ « ةيبرحلا تايلمعلا فانئتسال

 ايمسآ قرش بونج فلح 1166 ربمتبس ىف تخبط ةيكبرمالا ةدحتملا
 لوقيو ةدهاعملا هتنمضت ىذلا ظفحتلاو . مانتييف هيلأ تمضو

 ( اناودع هرابتعا بحب ىذلا وه هدحو « ىعويشلا ناودعلا » نأ

 نادلسلا دض اهجوم ناك ىركسعلا فلحلا اذه نا ةقيقح تبث
 .ةدعلا اهل دعت تناك ةيئاودع لامعال تادادعتسالا ناو ةيكارتستالا

 راتهتسافؤف ىلودلا نوناقلا أطت ىهو ةيكررمالا ةدحتملا تابالولاو

 نلعت ىهو « ىمانتييفلا بعشلا دض ةيئايميكلا ةحلسالا مدختست

 ٠7 ىف فينج لوكوتوربب ةمزتلم ريف اهنا ثيح كلذ عيطتست اهلا
 . ةيجولويرتكبلاو ةيلايميكلا برحلا مرحي ىذلا © 1158 وينوي
 مل اهنكل لوكوتوربلا اذه ةيكررمالا ةدحتملا تايالولا تعفو دقل افح
 ضقانب ةسيمامجلا ةدابالا لئاسو مادختسا نكل . هيلع قدصت
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 وضع ةدحتملا تانالولاو ؛ ةدحتملا ممالا قاثيم ءىدابمو ضارغأ

 هذهل ةمزلم ةيلود تادهاعم كانه ىلاحلا تقولا ىفو . اهيف

 ةداسملا نم ةسداسلا ةطقنلا يشن امك « اهعقوت مل ىتلا لودلا

 ءاضعا تسسيل ىتلا لودلا مرزلت ىتلا هدحتملا ممالا قاثيمل ةيناثلا

 . ةمظنملا ءىدابم حور ىف لمعلاب ةدحتملا ممالا ف

 نييندملا دض ىلوالا ةجردلا ىف مدختست ةيئايميكلا ةحلسالا نا
 « ةيناودعلا لامعالا ىق ارشابم اكارتشا نوكرتش ال نيذلا نيملاسملا
 ةحلسالا هذهل نييكيرمالا نيبركسعلا مادختسا ناف رخآ ريبعتب
 لوح 19515 نسطسغأ ١؟ ىف فينج ةدهاعمل !رشايم اكاهتنا لكشب
 اهتعقو ىتلا ةدهاعملا ىهو ؛ برحلا ءانثا نيملاسملا ىلاهالا ةبامح

 برحلا ناف كلذك . ةيكرمالا ةدحتملا تابالولا اهيلع تقدصو
 ىذلا رمالا ةيفاقثلا ميقلاو ةعيبطلا ريمدت ىلا اضيا ىدّؤؤت ةيئايميكلا
 ةيفاقثلا ميقلا ةبامح لوح 15ه: وبام 15 ف جاه ةدهاعم همرحت

 تايالولاو ةعيبطلا ةيامح لوح ةديدع تادهاعمو © برحلا عانثأ
 نوناقلا رظن ةهجو نمف كلذل . اهتاعارمب ةمزلم ةيكيرمالا ةدحتلا
 ةحلسالل ةيكبرمالا ةدحتملا تابالولا مادختسا ناف رصاعملا ىلودلا
 ءىدابملل اخراص اكاهتنا الا هرابتعا نكمي ال مانتيف ىف ةيئايميكلا
 ةدحتلاتابالولا هب مرتلتىذلاو هب فرتعملا ىلودلا نوناقلل ةيساسالا
 . ةيكبرمالا

 ةيركسعلا فادهالا نأب نويكبرمالا ةاعدلا معزب ام اندتكو
 نأ ةقيقح مغرو 85 مانتيف ف لئانقلاب برضت ىتلا ىه اهدحو

 ةعبارلا ةداملا عم قفتي ال رمأ ةيلامشلا ماب دض ةوقلا مادختسا
 ىوحلا حالسلا نأ ىلع ةيفاو ةلدأ كانهف ةدحتملا ممالا قاثيم نم
 نيملاسملا ىلاهالاو ةيندملا فادهالا تالاحلا مظعم ىف فصقب ىكن رمالا

 . ىلودلا نوناقلا رظن ةهجو نم قالطالا ىلع ىنوناق ريغ ربتعي امم
 لوح 11645 سطسغأ ١؟ ىف فينج ةدهاعم الوأ كلذب دصقن نحنو
 «نييندملا دض ةيناودع لامعأ ىأ مرحت ىتلاو نيملاسملا ىلاهالا ةيامح
 هفينح ةدهاعمو « ةيركسعلا ريغ فادهالاو تادايعلاو تايفشتسملاو
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 .؛ ىف رلاو ىحرجلل زيمتملا عضولا لوح 1145 سطسغأ 1؟ ىقا

 ةيرحبنلا تاوقلا قالطا لوح 9١.ا/ ربوتكأ 18 ىف جاه ةدهاعمو

 ىرقلاو ندملاو ؛ ىناولا برض مرحت ىهو؛4 برحلا نمز ىف نارينلل
 . ةيامحلا اهل رفوتت ال ىتلا ىنابملاو نكاسلاو

 فادهالاو نيملاسملا ىلاهالا نوبرضي ذا نييكيرمالا نيرايطلا نا

 نوناقلا ىف هب فرتعم وه ام وحن ىلع مئارج نوبكتري ليانقلاب ةيندملا
 عضت ةدحتملا تايالولا ىف ةمكاحلا رئاودلا نكل ٠ رصاعلا ىلودلا
 مانتيف ةيرو همج مهتن نأ لواحت اهنا ؛ ناصحلا مامأ ةيرعلا
 ىرسالا نيرايطلا نأ ةمعاز « ىلودلا نوناقلا كاهتناب ةيطارق وميدلا

 ىتلا ةلماعملا ةيطارقوميدلا مانتيف ةيروهمج ىف نوقلب ال نييكبرمالا
 . 155١5 سطسغأ ١!؟ ىف فينج ةدهاعم اهيلع صنت

 ةيروهمج نأ ذأ . ىنوناق دنس اهل دجوب ال معازملا هذه « نكل

 (« 15هالو 1945 فينجح تادهاعمب ملست ىهو ةيطارق وميدلا مانتيف

 ىرسأ ةلماعم ةدهاعم نم مه ةداملاب قلعتي اميف ىلاتلا ظفحتلا تنلعأ

 ةيبرح مئارج مهباكترال مهيلع مكحبو نومكاحي نيذلا برحلا ىرسال
 ءىدابملا ىلع ءانب كلذو « ةيناسنالا دض ةريطخ مئارج وأ ةريطخ
 ةلاسر ناف كلذ نم رثكأ ٠ ( ةيلودلا جربمب روث ةمكحم اهترقأ ىتلأ

 سطسغا 7١ خيراتي ةيطارفوميدلا مانتيف ةيروهمج ةيجاخ ةرازو
 نيرايطلا نأ تدكأ 4 ةيلودلا رمحالا بيلصلا ةنجل ىلا 1
 ةيروهمج ىف نييندملا اولتقو « ةيدام اميق اورمد نيذلا نييكيرمالا
 مئارج نوبكتري مهو اولقتعا صاخشأ « ةيطارقوميدلا. مانتيق

 مائتيق ةيروهمج نيناوق ىفتقمب مهيلع مكحبو نومكاحيسو « ةريطخ
 ٠ ةيطارق وميدلا

 ةيطارقوميدلا مانتيف ةيروهمج تاطلس ناف ةلاحلا هذه ىفو
 ىف ىلودلا نوناقلل اهب فرتعلا ءىدابلا عم لماك قافتا ىف لمعت
 كلذكو ©« ويكوطو جربميرون تامكاحم قاثيمو « ىلوالا ةجردلا

 م تت



 نيذلا نييزانلا برحلا ىمرجم هاجت ةديدع ةيبوروأ نادلب تاسرامم
 . برحلا دعاوقو نيناوق اوكهتنا

 ةدحنملا تادالولا ناودعل نيفصنملا نييكيرمالا نيبقارملا عيمج نا
 سودت ةيكيرمالا ةيركسعلا رئاودلا نأ ةقيقحب نوفرتعي مانتيف ىف

 ةريادع كدت نأ كو. + <رصافلا كل زذلا نوناعلا كهاوثو : فئاع
 مانتيف ىف ةدحتملا تابالولا ةسايس لوح نييكيرمالا نيماحملا ةنجل
 ريقس جدول . ه ىلا تنومال . ن ةلاسرو 6« 19156 ربمف ون 56 خيراتب

 نايبو 4 19531 رياني خيراتب ةيبونجلا مانتيف ىدل ةدحتملا تايالولا
 ىسشوك ) ىلودلا نوناقلا ىف نيفورعملا نييكبرمالا ءاربخلا نم قيرف
 ( نوتسنيربو ايبمولوك ىتعماج نم كلافو © وتنيجروم .ج ؛« تدور
 ٠ 15131 ربمسد مراتب

 ىهو امامت ةيعوضوم ةجيتن ىلا لصن نأ انل حيتي هركذ قبس ام
 ةهجو نم هنأو « ةيكررمالا ةدحتملا تايالولأ نيدب ىلودلا نوناقلا نأ
 ةحاسىلا نييكيرمالا برحلا ىمرجم مسادقت ناف ىلودلأ نوناقلا رظن
 . ةحلم ةلأسم ةلادعلا

 سس خا



 نييكيرمالا نيدنعملا حضفن قئاقح

 ةنجل سيئر بئان فونورفاس ىلوتانأ نايب نم )
 سيئر « ةيئييفوسلا ىويسالا ىقيرفالا نماضتلا
 . ( « كوينوجوأ ) ةلجم ريرحت

 هايل ةنقيقوسلا ىزيسالابب ىثت رقنلا نيايفتلا هلا نق
 ةدماسمل ةنجل ةباقال ثييفوسلا نيداحملا ةيعمج ةزداس ىلع قفاوتو
 : « ةيكيرمالا ةدحتملا تابالولا مئارج ىف قيقحتلل ةيمانتيفلا ةنجللا
 ىتلا داوملاو قئاثولا لك ةنجللا هذه ىلا مدقت نال دادعتسا ىلع ىهو

 عرضوا طذلف .لوتج اهلل رف رتب
 ضرالا ىلع نييكبرمالا دونجلا ءاطخأ فرعي هلك ملاعلا نأ

 ىلع لدت ضحدت ال قئاقح كانهو . اليوط تساق ىتلا ةيمائتيفلا

 مئارجلا عشبأ باكتراب نيسبلتم اوطبض نييكبرمالا نيدتعملا نأ
 فصت نأ نكميب ىرخآأ تاملك ىأن . .سنحلا ةدابا ... ةنيشملا

 ىف ةلاسلا ىرقلاو ندملل ىثح ولا فصقلا ؛ هذه نم رثكأ ةقدب

 تايفشتسلاو سرادملا مدهو « ةيطارقوميدلا مانتيف ةيروهمج
 كلذ ريغو هايملا تانازخو © دودسملاو ليصاحملا ميطحتو « دباعملاو

 ىرقفلا دومعلا لكشتو « ةديدع لايجأ لمع اهقلخب ىتلا ىنابملا نم
 فصب نأ ءرملل نكمي رخآ ءىش ىأبو ؟ اهلمكأب ةمال ىحلا نايكلل
 « ملابانلا مادختساو« لافطالاو ءاسنلاو « نينسملل نوئجللا لتقلا

 ةحلسالا نم كلذ ريغو « ىلبلاو روفسوفلا لبائقو ؛ ةماسلا تازاغلاو

 « عيطتست ال ةيرشبلا نا ؟ لزملا نييندملا دض « ةدقعلا ةلتاقلا

 بيرختلا اذهو « عئاظفلا هذه لثم ءازأ ثتمصلا مزتلت نأ بحت الو

 ب اال



 ةلمحلا ناف كلذل . نانعلا وقلطلا نودتعلا هبكتري ىذلا ىمارجالا
 اهتأدب ىتلا < مانتيق ىف نييكيرمالا نيدتعملا مئارج حضفل ةعساولا

 ىهو « اهتقو ىف تءاج « نييطارقوميدلا نيماحملل ةيلودلا ةيعمجلا

 ٠ ىوصق ةيمهأ تاذ

 ىتلا « ةمكاحلا ةدحتملا تايالولا رئاود ملاعلا ريهامج ىرتلف

 صلختت نل اهنأ كردتو رئاودلا هذه ملعتل . زازئمشالا ىلع ثعبت

 ىمللاعلا عمتجملا نأ ملعتلو ٠ مانتيف 2 ةرذعلا اهلامعأ راع نم ادبأ

 ٠ مئارجلا هذه نع باسحلا ميدقت ىلا

 - ىقيرفالا نماضتلا ةنجل تجتحا ةيتيف وسلا ريهامجلا مسابو
 ىمأر حالا نييك رمألا نيدتعلملا طاشت دض ةدشو ارارم ىويسالا :

 لعجت ىكل اهعسو ىف ام لك لمع ىف ةئجللا رتمستسو . مانتيف ىف
 تاعاطق ضرعأ نيب ةفورعم ةيشحولا ةيمارحالا مهلامعأ قئاقح

 انتنجل تمظن ماعلا اذه ىفو . ىملاعلا عمتجلاو ةيتييفوسلا ريهامجلا

 رادصأ رثآ ىلع هبناجالاو تييف وسلا نيلسارملل نييفحص نيرمتؤم

 قئاثول ةيبونجلا مانتيف ىف ةدحتلا تايالولا مئارج ىف قيقحتلا ةنجل
 تايالولا مئارح لوح ريهشلا « دوسالا باتكلا » رودص دعبو .- ةماه

 ةيتييف وسلا نماضتلا ةنجل تردصأ « ةيبونجلا مانتيف ىف ةدحتملا

 نيبركسعلا مئارج ديعصت نأ » : ةصاخ ةفصب هيف تلاق انايب

 «تييف وسلا نيئطاوملاعيمج جاجتحاو ببضف ريثي مانتيفىف نييكيرمالا
 ةيضفقلا ديبأتو « ةيلابربمالا دض لاضنلا ىلع مهميمصت نم ديزبو

 ةعاجشلا هذهب مانتيف ىوينطو اهليبس ىف لضاني ىتلا ةلداعلا
 ١ . (« ةلاسلاو

 نينطاوملا نم نيبالملا تارشع كرتشاو « ىتييفوسلا داحتالا ىف
 ةفلتخم ةيريهامج تامظنم هب ترداب ىذلا طاشنتلا ىف تييفوسلا

 أآديبأت تارهاظملاو تاعامتحالا نم ةرابح ةجوم اندالب تحستكاو

 هي ع



 «تايقربلاو لئاسرلا فولأ نماضتلا ةنجل تقلتو . ةلضانملا مانتيفل

 ةيعامجلا عرازملاو عناصملا نم لئاسرو « اجتحالاب تارارقو

 عيرمماهتا كلذ ٠ دارفالا نيئطاوااو ةيميلعتلا تاشنملاو ةيموكحلاو

 نيذلا نييكبرمالا نييلايربمالا دض انبكوك ىلع ءانمالا عيمج ههحوي
 ةيناسنالل ةيلوألا ءىدابملاو ىلودلا نوناقلا دعاوق مادقالاب نوأطب
 . ةيناسنالا قالخالاو

 يبانبيفلا ينشلا' عم هيسافت تييقوبنلا نوتطاوا] كييحتو
 ةحلاالاو تادفلاو 6 تانيكالا نوععصي ؟امئاذ يوكل لامفا قف
 زودتو .. .لشاوبلا نويناتتيقلا نوينطولا ايبلا بانحي ىتلا ةزانمملا
 ةكرح- عئاصملا ىف نييئفلاو « نيسدنهملاو نيمدختسلاو لامعلا نيب

 نييمائتيفلا ءاقدصالا تابلط أآوذفتب ىّكل قاطنلا ةعيساو ةسفائم

 مانتيف ىلا ةدماسملا ميدقت ةلمح تذختا امئيب ٠ ددحملا دعوملا لبق
 مهاسبي ناكم لك ىفو . اندالب ىف اهلك ةمالا ىطغب اقاطن ةقيقشلا
 تررقو .٠ مانتيف دييأتل مالسسلا ةسسسؤم ىف تييفوسسلا نونطاوملا
 سلجم عم ةيتييف وسلا نماضتلا ةنجلو « ةيتييف وسلا مالسسلا ةنجل
 نم ةزيبت تايفك نحف .ق:لاومالا هذه ماذختسا © ءالسلا ةسس وم
 تارافلل اوضرعت نيذلا نييمانتيفلا ءاسسنلاو لافطالا ىلا سالملا
 مالسلا ةنجل تعيمح نماضتلا عويسأ عانثأو . ةيكن رمالا ةيوجلا

 نم انط ؟ه مانتيف ىلا لسرتسو . لبور فلا ةثام ةيناركوالا
 لسرتو ٠ ةفلتخم ةيناذغ داومو ؛« فاعسأ تابرع نسمخو © ركبسلا

  ىرتشيو . ةيودالا نم لبور فلأ .٠ هتميق ام دارجننيل ءببعش
 مانتيف ىف ىنبتس نيهوشملا نيبراحملل راد تادعم وكسوم ىلاهأ
 تايمكو فاعسأ ةبرع مانتيف ىلا ايفتال ىف ةماعلا تاثيهلا نحضشتو

 ةنيدم ىف نولماعلا لسريو « ةيذحالاو سسالملاو « ةيودالا نم ةريبك
 نيرزودلوب دارجوجلوف ةنيدمو © ةجارد فالآ ةسمخ ... الوت
 . .٠ :كتسراترتسارك ةيييدمو © ةيئاذغلا ةاولا نف ةريغ تايبك
 ناجيبرذأ ىف ةماعلا تائيهلا لسرتو .. سرادملا داومو تادعم

 نماهريفغو فيشيبيوكو « مكحلا ةيتاذلا ىموك ةيروهمجو (« اينيمرأو
 هذه لك . مائتيف ىلا ةفلتخم تاجتئمو اعاس لسرت © قطانملا
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 ىكل ىتييفوس ناسنا لك ىدل ةدودحم ال ةبغر ىلا ريشت :ت قئاقحلا

 + للمابلا .يتانعيقلا عمبعلا "لذاعلا# لايقتلا ةدئاببإ هعتيو لف

 ةيتيبف وسلا ريهامجلا نم ةضيرعلا تاعاطقلا ةردابم ىلع ءانبو
 ىقيرقالا نماضتلا ةلجل راطا لخاد مانتيف ديبأتل ةنجل تلكش

 بوعلشلا نماضتل رخآ رهظم كلذو . ةيتييقوسلا ىويسالا

 ديعصلا ىلعو . ةلسابلا مائتيف عم ىوخالا ىلاضتلا ةيتييفوسلا
 لمعلا ةدحو حور معد ىف لمعتس مانتيف ديسأت ةنجل ناف ىلودلا

 تاسملفنملا عيمجو « ةماعلا ةينطولاو ةيلودلا تاكرحلا عيمج نيب

 ةدحتملا تابالولا ناودع دض نولضانب نيذلا كلذكو دارقالاو

 ءالخدلا اهبكترأ ىتلا مئارجلا دضو « مانتيف ىف اهئافلحو ةيكرمالا

 . ةيمانتيفلا ضرالا ىلع بناجالا

 ىف ةقيقشلا مانتيف عم نماضتلا ةلمح ناف رمي موب لك عمو
 ناب انبولق نم نمؤن نحنو . اقاطن عسستت «© ىتييفوسلا داحتالا

 مالسلا نع عفادب وهو . هيئاج ىلا قحلاو ةلادعلاف . ةيرحلاو

 ميمصتلا هؤلميو « هدالبل ةيمسلقالا ةناصحلاو لالقتسالاو « ةيرحلاو

 ةيكيرمالا ل بانقلا نم ىوقا مدصللا اذه . رصنلا ىلع « رهقب ال ىذلا

 نأ هيقاعلا هحو ىلع فرعن نحنو .٠ ةماسلا تازاغلاو « ملابانلاو

 .٠ ةرهدرم ةرح « ةيوق ©« ةدحوم ةلود نوكتس مانتيف

 لمعن « ةيتبيفوسلا بوعشلا نحنو « ديكأت لكب ققحتيس .كلذ
 . نكمم تقو عرسأب ققحتب ىكل انتقاط ىف ام لك لمعن لظنسو



 ايساق نوكيس باقعلا

 3 نوناق هاروتكد 0 كاروتلوب 1 ناسيب نم )

 ( جريميرون تامكاحم ىف كرتشا

 اهتسخىف تزواح ءايشأ تعمسو تيأر جرسيرون تامكاحم ىف

 ىعدملانم دحاو وهو « كنارق زئاه فرثعا دقو . ىناسنا روصت لك
 . « ايناملا راع وحمت نل نيئسسلا فولا » ناب 4 ةمكاحملا ىف مهيلع

 ىف © نويكيرمالا نويلاي ربمالا أدب مث © ةديدع تاوئنس تضمو

 ىمانتيفلا بعشلادض ةيدابا ةيشحواب رح « ىملاعلا ماعلا ىأرلل دحت

 نيذلا ءالؤه مهفا ىننكل ؛ ةيخيراتلا تاهيبشتلا بحا ال اناو

 ىف ةدحتللا تايالولا مئارج ىلع مهبضف نع مهريبعت ىف « نوئراقب
 ءانثأ نييزانلا لامعأو نييك رمالا نيب ركسعلا لامعأ نيب « مانتيق

 ةيمائتيفلا ىرقلاو ندملا عضنال اذامل اقح . ةريخالا ةيملاعلا برحلا

 ؟ سسيديلو « مادرتورو « ىرتنيفوك بناجح ىلا ابنج ةلاسملا

 هفرتعملا برحلا نيناوق كهتنت ىهو ةيكررمالا ةدايقلا دقتعتو
 دودح ال هلاو « اهلامعأ ىلع ديحولا مكحلا اهنا 4 ارفاس اكاهتنا اهب
 تالارنج دقتعيو .٠ اهمادختسا اهل ولحب ىتلا برحلا لئاسول كانه

 مولليب  ةيربربلا رصع ىف ةدئاس تناك ىتلا ةدعاقلا نا نوجاتنبلا
 نكل ٠. اضيا انموي ىف رثالا ةبراس لازتال « « سسيئموأ !رتنوك اينمأو
 ٠ ١ ر.رطخو قيمع لالض كلذ

 ريهسشلا وسور موهفم رضحتلا ملاعلا لبقت ليوط نمز ذنمف
 فنعلا ناو ةحلسلا تاوقلا نيب رودت نا بحب برحلا ناب لئاقلا
 .ىلودلا نوناقلل اخراص اكاهتنا هرابتعا بحب نيملاسملا نييندملا دض

 بالا



 برحلا نيناوق لوح ةدهامم جاه ىف تعقو 151.1/ ماع ىفو
 تعقوىتلا لودلا نمض ةيكيرمالا ةدحتملا تادالولا تناكو . اهفرعو
 وأ ةمجاهم روظحملا نم هنا ةدهاعملا نم ؟ه ةداملا لوقتو . اهيلع
 ةيامحلا اهل رقوتت ال ىتلا ىنابملاو نكاسملاو ىرقلاو ندملا فصق

 تايالولا اهنم لودلا نم ددع عضو 1197 ماع ىفو . ةقيرط ىأب
 برحلا دعاوق لوح ةدهاعم عورشم « جاه ىف ةيكيرمالا ةدحتلا
 باهرا فدنهب ىوجلا فصقلا نا ىلع دعاوقلا صنتو . ةيوحلا
 ةيركسسعلا فادهالا فصق جاه دعاوق مرحتو . روظحم نييندلا

 هبنجت ريغب اهفصق نكمب ال ثيحب ناكم ىف ةعقاو تناك اذا اضيا

 ٠ لبانقلاب نييندملا برغ

 « رثالا نسفنن اهلل ةيلودلا نيناوقلا نم اددع ركذن نأ نكمبو

 دعب هنأ ركذلاب ريدجلاو . ةريخالا ةيملاعلا هيرحلا لبق تردصو

 فصقدمعتل ةيئائجلا ةيلوئسملا ةلأسم تريثأ ىلوالا ةيملاعلا برحلا
 ةمبرجلا ناكراأ نم ماهلا نكرلا اذه . لبانقلاب نيملاسملا ىلاهالا

 ىلا ةفلاحتملا لودلا اهتهحو برحلا ملارجب ةصاخ ةمئاق نمض

 ٠ ايئاملا مصيق

 مهتف رعم مدع نومعزت .نييلاحلا نييك رمالا نيب ركسعلا ةداقلا نكل

 . ىلودلا نوناقلا هضرفي رظح ىأب

 ةينصرقلا ةيوحلا تارافلا ءازا ابضغ ملاعلا لمتشا ىضاملا ىف

 نيصلاواينابسا ندم دض ةينابايلاو ةيناملالا تارثاطلا اهب تماق ىتلا
 حلاصمب !رضم نيكئانل ةينابايلا تارئاطلا فصق ناكو «.ةلاسلا

 نع ةدحتملا تايالولا تاطلس ناوتنث ملو ©« اضيا ةدحتلا تانالولا

 ؟؟ ىف نابايلا ىلع جاجتحالل اهتركفذم ىفو . هقحتست امب اهفصو

 نأ ىلا ةيكرمالا ةيجراخلا ةزازو تراشا ١91719 ةنس ربمتبس

 اهب ةعساش ةقطنمل فصق ىأ نأ ىأر نم ةدحتملا تايالولا ةموكح

 ريف رمأ ؛ ةيملس لامعا ىف نولمعي نيذلا ناكسلا نم ريبك ددع

 ٠ ةيئاسنالاو نوناقلا ءىدابم عم قفتي الو هب حومسسم ٠

 دس ل[



 ايناطي ربو « ايناملا تلف زور . د نيلكلارف اعد 1999 رسصتسس قو

 تاراغب مايقلا مدعي مهرارق انلع أودكوي نأ ىلا اسسنرفو 4 ىمظعلا

 ةيناثلا ةيملاعلا برحلا ةبادب قو . ةملاسملا ندملا ىلع ليانقلاب ةبوج
 ارما تقلت ةيناملالا ةيوجلا تاوقلا نا ايناملا ىف ةيزانلا ةموكحلا تنلعأ
 ءالّوه ىتحو . ةيركسعلا فادهالا ىلع اهتايلمع ىف ىاصتقالاب
 مهلهاجت اورهظب نأ ىلع نقولا كلذ قف اذرحب مل نيكنحلا نيمرحلا

 ةلواحلادرحم لواحت ال ىهف ةيكرمالا ةبركسعلا ةدايقلا نع امأ

 ةرم نينيل هلاق ام ناهذالا ىلا ديعت ىهو + ةبوجلا اهتنصرق ءافخا

 قدصت ال . ةبراع ةيلايربمأ انمامأ » : ةيلاد ربمالا ةسايسلا نع

 ةعلار ودبت اهنا قثت اهنا ذأ « رتتسن نأ ىرورضلا نم هنأ ىتح

 . « ىه امك

 نا ررقب ىذلا « ةيلودلا ةمكحلا قاثيم ةيكيرمالا ةدحتلا تايالولا
 .٠ ةريطخ ةيلود ةميرح « نونجب ىرقلاو ندملا ريمدت 0(

 ىف ةصاخ ةدهاعم لودلا نم ريبك ددع عقو 19169 ماع ىفو
 ىرخأ ةرم تمرح « ©« برحلا نمز ىف نييئدملا ةيامح » لوح فينج

 «ىوجلا فصقلا كلذ امب ؛ فنعلا عاونا نم عون ىأ « اعطاق اميرحت

 تعضو ةيكبرمالا ةدحتملا تابالولا نا مغرو « نييندملا ىلاهالا دض
 مادقالاب نآلا اهصوصن عيمج أطت ىهف ةدهاعملا هذه ىلع اهعيق وت
 . مانتييف ىف

 . هببعر لمعم ىلا مائتييف نويكيرمالا نويركسعلا لوح دقل
 ,.ةيشحو برحلا بيلاسأو لئاسو رثكا ىلع براجتلا نورحب كانهف

 نيذلا نيحالفلا ىلع نارينلا ةيكيرمالا ةدحتملا تايالولا تارئاط قلطتو

 . ةيويحلا ةيكينكتلا  ةيئاملا تآشنملا رمدتو « لوقحلا ىف نولمعب

 فى 151 نطنشأو ةدهاعمو ؛ 5[ ىاسرف ةدهاعمو

 تالا



 مادختسسا عطاق لكشب اعيمج نومرحب ١976 فينج لوكوتوربو

 هنيدب » لمعلا اذه نأب فارتعالا دعب « برحلا ىث ةماسلا داوللا

 .٠ ( رضحتملا ملاعلا ىف ماعلا ىارلا

 ءىداسملا هذه ةيكررمالا ةدحتملا تابالولا كهتنت امنيب اذه

 رمي ماع لك عمو . اخراص اكاهتنا ىلودلا نوناقلا 'ىف اهب فرتعملا

 داوملا مادختسا ةقطنم نم نويك رمالا نوب ركسعلا عسب قل برحلا نم

 ةعورزملا تاراتكهلا فولا رمدتو . ىمانتييفلا بعشلا دض ةماسلا

 . ةيئايميكلا داوملاب ليصاحملا نم هريغو زرالاب

 « ىبطلا مسقلاب ليي ةعماج نم جنيدليه .د روسيف وربلا بتك
 لافطالا دض ةيئايميكلا داوملا مادختسا نع هشدح ضرعم ىف
 عسشبأ ىه ام كانه نوكب نأ نكمبال هنأ لوقب هبتك « نييمانتييفلا

 زاغقلاب أآوممست نيذلا مهراغص مالآ نوبقاأرب نيذلا نيدلاولا سأب نم

 نم نوولتب مهنا ٠ ةيكبرمالا ةيركسعلا ةدايقلا همدختسن ىذلا ءىقملا

 قرزالا ىلا مهنول لوحتيو « فعضلا مهبيصي ىتح ةعيرم تاجنشت
 .٠ ثوتومي مث دوسألا ىلا مث

 « ىعامجلا فصقلا ىلا نواحطل ذا نييكيرمالا نيدتعملا نأ

 ىف نوعبتب ليصاحملاو سائلا ميمتستو دودسلا مده نودمعتو

 ةبرجتلا نكل ©« ىمانتييقلا هبعشلا دض سنجلا ةدابا ةسايس عقاولا

 نأ نكمب مئارج نم أم هنأ ىلع لدت ةيناودعلا بورحلل ةيخيراتلا

 تييفوسلا سلجم نايب لوقي . عوكرلا ىلع ةيرحلل ابحم ابعش مغرت
 تدادزأ املك » : 55 نسسطسغأ ؟ ىف ىتييفومسسلا داحتالل ىلعالا

 دادزيس املك « ةيمائتييفلا ضرالا ىلع نودتعللا اهبكتري ىنتلا مئارجلا

 ناك ىنلا تقولا نأ ائملعت خيراتلا سورد نأ ةوسق باقعلا

 ريغ ىلا ىضم دق باقعلا نم اوتلفي نا هيف نيدتعملا ةعاطتساب

 . 06 ةعحر

 ماس لك ل



 مائئيف ىف ةيكيرمالا ةدحنملا تايالولا ناددع

 رصاعملا ىلودلا نوناقلا ءوض ىف

 ةسائر وضع «© فوزام ىليساف باطخ نم )

 + ( تييفوسلا نيماحملا ةيعمج

 ,ىه بوعشلا نمأو مالسلا دض لامعالا نع لودلا ةيلوكبسم

 نع ةيلوثسلا آدبمو ء. رصاعملا ىلودلا نوناقلل ىسيئرلا نومضملا

 ايناملا ىلع قبط ١5958 ىنسراب ةدهاعم هتعضو ىذلا © ناودعلا

 . ةديدع نادلب دض برحلا تلعشا ىتلا ةبراتهلا

 ( دادعاو ©« طيطخت ؛ ديدحتلابو : مالسسلا فض مئارج ()

 تايقافتالاو تادهاعملا كهتنت برح وأ ناودع برح ضوخ وأ ءدبو
 ةرماّوم وا « كرتشم ططخم ىف كارتشالا وأ « ةيلودلا تاديكاتلا وأ
 ::ةركذ قمح انه قا دين

 . اهقرع وأ هبرحلا نيناوق كاهتنا ؛ ديدحتلاب : هبرح مئارج (ب)
 ءوس ؛( لايتغالا ؛ ىلع رصتقشال نكل ؛ لمشب كاهتنالا اذه لثم
 ىلاهالا دض « رخآ ضرغ ىال وأ ةيدوبعلا لامعال ليحرتلا « ةلماعملا

 ءوس وأ لايتغاو ؛ ةلتحملا ىضفارالا ىف وأ ةلتحملا ىضارالل نييندملا
 ةقرس ( نئاهرلا لتق « رحبلا ف صاخشالا وأ برحلا ىرسأ ةلماعم
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 وأ ؛ ىرقلا وأ ندملل جوهالا ريمدتلا « ةصاخلا وا ةماعلا ثاكلتمملا
 ٠ ةيركسع ةرورض هرربت ال ىذلا ممدتلا

 « ةدابالا ©« لايتغالا ؛ ديدحتلاب : ةيفاسنالا دض مئارج (ج)

 ىأ دض بكترت ةيناسلا ريغ لامعأ ةيبأ وأ ؛ ليحرتلا 6 دامعتسالا

 وأ ةيسايس بابسال داهطضالا وأ ©« برحلا ءانثا وا لبق نييندم
 صاصتخا ىف لخدت ةميرج ىأ ددصب وآ ذيفنت دنع ةينيد وأ ةيرصنع
 ىذلا دلبلل ىلخادلا نوناقلا كهتنتال وأ كهتنت ءاوس ©« ةمكحلا
 . 2« هيف تكترا

 رياريق ١١ ىف ةدحتملا ممالل ةماعلا ةيعمجلا تارارق تدكأو

 لوصح ةيلودلا ةبركسعلا ةمكحملا تارارق 1145 ربمسبد |١و
 ديقاوق تعبصا كلذدو + ةيتاودعلا هيرحلا نع اننانلاةيلوكسم
 لوح جربميروت مكح ءىدابمو . ىلودلا نوناقلل ايملاع اهب فرتعم
 دض ةيئانجلا تابوقعلا لوحو ةيئاودع برحل ةيمارجالا ةعيبطلا
 ىلا فدهت اهضوخ وأ ةيناودع برحب ءدبلاب نيبنأملا صاخشالا
 داعبتساو مالسلا لفكو ةيملاع برح ديدهت نم ةيرشبلا صيلخت
 ةيئانثتسالا ةيمهالا تاذ ءىداملا هذهو « عمتجملا ةايح نم برحلا

 ىلودلا نوناقلا ىف جريميرون ةمكحم هبئاج نم ةءانب ةمهاسم لكشت
 . رصاعلا

 « مالس ةسايس فارحنا نود جهني ىتييفوسلا داحتالاو
 4 ةيدتعملا ةلودلا ةيلوثسم تدصن ةيساسإلا عىدابملا مزحب دب وو

 نوناقلا حن ئاول تصن ام وحن ىلع نيبركسعلا نيمرحلا ةبقاعمو

 كامي 0 « مويلاو . اهدعبو ةيناثلا ةيملاعلا برحلا ءانثا ىلودلا
 نمأو مالس ىرخأ ةرم نويلايربمالا ددهي ؛ اماع نيرشع ىلع اليلق

 نونجب ةيركسعلا حورلا ةعاشا ىرجتو « مائتيف ىف ةيمارحا ايرح

 ميلسلا وقوحنلا ئلع ردقن نأ مهما نمف « ةيداحتالا ايناملا ةيروهمح ىف

 نوناقلا ريوطتف اهتمهاسمو ؛© جربميرون تايكاحمل ةيخيراتلا ةيمهالا

 . رصاعلا ىلودلا

 دش داما



 دختنت نأ ةلود لكل ناف رصاعملا ىلودلا نوناقلا هبجومبو

 ةاعارمب ىرخالا لودلا بلاطت نأو « ىلودلا مالسلا لفكتل تاوطخلا
 ةيناودعلا برحلاو ٠ مالسلا لفك ددصي ىلودلا نوناقلا دعاوق
 حلاصملا ىف رئت مانتيف ىف ةيكيرمالا ةدحتملا تايالولا اهتأدب ىتلا
 ةاعارمو « نمالاو مالسلا رصانت ىتلا بوعشلا عيمجل ةيويحلا
 سدقم قح وهف كلذل . رصاعلا ىلودلا نوناقلا دعاوقو مىدابم

 بعشلل ةيرورض ةدعاسم لك مدقت نا بوعشلا عيمج ىلع بجاوو
 . ىنطولا لالقتسالاو مالسلا لجأ نم هلاضت ىف ىمانتيفلا

 ةدهاعم لودل ةيسايسلا ةيراشتسالا ةنجللا رمتم نشقان دقو

 ىتلا تاوطخلا 1117 ويلوب ىف تسراخوب ىف دقعنأ ىذلا « وسراو
 ىتلا ةحلسملا ةدحتملا تابالولا تاوق لامعأ ددصب اهذاختا ابحت

 قود (ياسيفلا بعشلا دبع ةيناودعلا ةفرخلا هيت“ تدع
 نادا « مانتيف ىف ةيكدرمالا ةدحتملا تابالولا ناودع ددصب » مهنايي

 + لبانقلاب عنوة راهو . ىوناه ناوي ترش رمق ولا قا نوكرتتنملا
 لوقيو . رطخلل ىملاعلا مالسلا ضرعت « ةيمارجأ الامعأ » ةرابتعاب

 أجلت «© مانتيف ىف اهضوخت ىتلا ةينصرقلا برحلا ىف » : نايبلإ
 ريغ ةيشحو بيلاسأ ىلا ديازتم لكشب ةيكيرمالا ةدحتملا تايالولا
 مادختسا نع عروتتالو ©« نيلاسملا ىلاهالا ديبت ىهو . ةيناسنا
 هذه مثا نولمحب نيذلا ءالؤهو . ةماسلا ةيئايميكلا داوملاو ملابانلا

 نا . نيبزانلا نيبركسعلا نيمرجملا قيرط ىلع نوريسب عئاظفلا
 اهكلف ىف نيرئادلاو ةدحتملا تايالولا تاوق اهب موقت ىتلا لامعالا
 اهيلع بترتيو « ةيرشبلاو مالسسللا دض مثئارج ربتعت « مانتيف ىف
 سوردب اوظعتي نا نيدتعملا ىلع بجيو . ةريطخ ةيلود ةيلوئسم
 نع ةيلوتئسملا أوبنجتي نأ مهتعاطتساب سيل هلأ اويسئيالو خيراتلا

 0 ةركنملا مهمثارج

 كرتشت مانتيف ىف نودتعلا اهبكتري ىتلا مئارجلا ةيلوئسمو
 حمسست وأ حالسلا تادادماب نيدتعملا دعاست ىتلا نادللا اهيف
 . مانتيف ىف اهتادادماو ةيكيرمالا تاوقلا لقنل اهيضارأ مادختساي

 تاذلا/ نع



 ىف اطاوتت لامعالا هذه لثم مثا لمحتت ىتلا تاموكحلا عيمجو
 ماما اهلامعأ نع باسحلا مدقت نأ اهّيلع نوكيسو « ناودعلا

 < اهنا قؤينو انيلارعسا ىلا هج ام لوأ هجن ناذنالا اذه: «فوعتشلا
 ريشي كلذك . ةيبونجلا ايروك ىف ءالمعلاو « نيبيليغلاو « دئالداتو
 ايدامو ايسايس اديبأت مدقت ةيداحتالا ايناملا ةيروهمج نآ ىلا راذنالا
 .٠ ةدحتملا تابالولل

 ةدماسم ميدقت نولصاويس مهنأ رمتؤملا ىف نوكرتشملا ناعأو
 دصل ةيرورضلا ةدعاسملا 4 ةيطارق وميدلا مانتيف ةيروهمجل ةلماش
 « دادعتسا ىلع مهئادلب نا اونلعآو ٠ ارفظم !ادص « ىكيرمالا ناودعلا
 ,نيعوطتملل حامسلا « ةيطارق وميدلا ايناملا ةيروهمج ةموكح تبلط امك
 دض هلاضن ىف ىمانتيفلا بعشلا ةدعاسمل مانتيف ىلا باهذلاب اهيف
 . نييكيرمالا نيدتعملا

 ىلا لودلا عيمج تاموكح تسراخوب رمتؤم ىف نوكرتشملا اعدو
 « مائتيف ىف ةدحتملا تايالولا ناودع ءاهنال اهتقاط ىنام لك لمعت نأ

 رتوتلا فيفختو « ايسآ قرش بونج: ىف برحلا عترم ةيفصتو
 : نايبلا لوقيو . اهتعيبط ىلا ةيلودلا تاقالعلا ةداعاو 6« ىلودلا
 فقت نأ نكمي ملاعلا ريصمب متهت ةموكح نم امو «© ةلود نم اه »

 . © مانتيق ىف ةدحتملا تايالولا لامعا نم ةالابماللا فقوم

 .نع ربعي وهو ىتييفوسلا داحتالل ىلعالا تييف وسلا .سلجمو
 ىف « ىرخأ ةرم ةدشب نادا ؛ ىتييقوس نطاوم نويلم 17 ةدارآ

 ىف ةدحتملا تايالولا ناودع ددصب » 1955 سطسفأ ” خراتب هنايب
 داحتالا دادعتسا دكأو ؛ مائتيف ىف ىلايربمالا ناودعلا نادا « مانتيق

 ىمانتيفلا بعشلل نييرورض ديبأتو ةنوعم لك مدقب نال ىتييق وسلا
 داحتالل ىلعالا تييف وسلا سلجم نأ » : نايبلا نلعيو . قيقشلا
 هذه ديعصتو رارمتسا نع ةلماكلا ةيلوثسملا نا نلعي ىتييفوسلا

 .ةبيموكح قتاع ىلع عقت « فورظ نم كلذ ىلع بترتيب امو برحلا
 ىلع مئارج نم نودتعملا هبكترب ام دادزا املكو . ةدحتملا تايالولا
 ةنملعب خيراتلا نأ ٠ ةوسسق باقعلا دادزا املك «© ةيمانتيفلا ضرالا
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 دق عدار ريغب اولمعب نأ هيف نيدتعلا ةعاطتساب. ناك ىذلا تقولا نأ

 . « ةعجر ريغ ىلا بهذ

 مانتيف ىف ةيمارجالا اهلامعأب ةيكبرمالا ةدحتملا تايالولا ناو
 نيب ةاواسلاو « ةيساسالاو ةيناسنالا قوقحلا مادق الاب تأطو
 امك ىلودلا نوناقلل ةيساسالا ءىدابملاو « اهريغصو اهريبك بوعشلا

 ىف بعش لك قح ... ىملاعلا نالعالاو ةدحتملا ممالا قاثيم اهنلعا

 ةيلخادلا نوكشلا ىف لخدتلا مدع ؛ هتموكح لكشو ماظن رايتخاا'

 « ةيملسلا لئاسولاب ةيلودلا تافالخلا ةيوسستب مازتلالا « نيرخالل

 تكهتنا امك ... ةيلودلا تاقالعلا ىف ةوقلا مادختسا نع عانتمالاو

 . اهفرعو برحلا نيئاوق ':

 نوناقلا دماوق الو « اهتاموكحو ,ببوعشلا ةدارا عطتست ملو
 تايالولا عنمت نأ لودلا عيمج ةدايس مارتحاب بلاطت ىتلا ىلودلا
 . ةينئيصلا دنهلا ىف ةيناودعلا اهتاططخم ذيفنت نم ةيكبرمالا ةدحتلا
 لكشب هجتت ةيكرمالا ةدحتملا تابالولا نأ عانقاب كلذ تبثبو

 ةيلودلا اهتسايس جاهتلا ىلا ىعستو « نوناقلا ضفر ىلا ديازتم
 ةسايس 6« بسائبال » ىذلا رصاعملا ىلودلا نوناقلا ىلع دعت ىف

 . ةيكرمالا ةدحتملا تابالولا اهعبتن ىتلا « ةوقلا زكارم نم »

 نأ ىلا ىلودلا ديعصلا ىلع ةدحتملا تابالولا لامعأ ريشتو

 ىذلا ىئادبلا نوزاقلا ةداعا ىلا ىعست ةيكيرمالا ةدحتملا تادالولأ
 نوناق » نأ حضاولا نمو . (« قح ةوقلا » أدبم ساسا ىلع موقب

 رصاعملا ىلودلا نوناقلا اهبسائب امم رثكأ اهبسانب اذه 6 اصعلا

 ٠ ةرضحتملا بوعشلا عيمج هب ف رتعن ىذلا

 تابالولا تأدب اذا إلا ايسآ قرش بونج ىف لحس نت مالسسلا نا
 دنهلا لوح 1166 ماع فينج تايقافتا ةاعارم ىف ةيكيرمالا ةدحتلا

 «ةيطارق وميدلامانتيف ةيروهمجىلع اهتاودع تفقوأو « ةقدب ةينيصلا
 تبحسو « ةيبونجلا مانتيق ىف اهلخدت تفقوأو « اهيضارا فصقو
 . اهئافلح تاوقو اهتاوغ

 ل ا



 ىف ةدحتلا تايالولا ناودع لبقت نأ نكميال ملاعلا بوعشق
 ىمانتيفلا بعشلا قحل خراصلا كاهتنالا لبقتنا نكميال امك « مانتيف
 ءىدايمو 1506 فينج تايقافتا كاهتناو لالقتسالاو ةيرحلا ىق
 نييكيرمالا برحلا ومرجم مدقي نأب بلاطت اهنا . ىلودلا نوناقلا
 . هولعف امع باسحلا



 قمصحالم

 مانتيف ىف ناودعلا اوفق

 لامعالا ىلع بضغلا مظعأ نويضاف تييفوسلا نوماحملا

 « ةيكبرمالا ةدحتملا تايالولل ةحلسلا تاوقلا اهب موقن ىتلا ةيمارجالا
 نا . ةيبونجلا مانتيف هبعش دض ةماسلا تازاغلا مدختست ىتلا

 لكسشت نييكبرمالا نيدتعملا بتاج نم ةيناسنالا ريغ لامعالا هذه
 تاطلسلل ةرتهتسملا تافارتمالا كلذ تبثت ةدمعتم ةططخم ههاحس

 ريغ برحلا لئاسوو ٠ نييكيرمالا نييمسرلاو ةيكيرمالا ةبركسعلا
 « مائتيف. ىف ةيكبرمالا ةدجتلا تايالولا اهمدختست ىتلأ ةيناسنالا

 « ةماسلا تازافلا مادختسا امهب رربب ناذللا روهتلاو ةوارضلاو

 نييتسيشافلاىتح . صلخم صخشلك هيضفو قلق نوريثيس امتح
 ٠ كراعملا نيدايم ىف زاغلا مادختسا ىلع اوؤرجب مل

 تايالولا كاهتنا ىلع ةدشب نوجتحب تييفوسلا نوماحملاو
 دعاوقلو « ةديدعلا ةيلودلا تايقافتالاو تادهاعملل ةيكبرمالا ةدحتلا

 « ديدحتلا هحوىلع « اهئمضتىتلاو ايملاع اهب فرتعملا ىلودلا نوناقلا

 «ةيجول وي رتكبلاو ةيئايميكلا برحلارظح لوح ١104 فينج- لوكوتورب
 . برحلا اياحض ةيامح لوح 1541 فينج تادهاعمو

 « ةبيطلا اياونلا ىوذ عيمج نودشاني تييفوسلا نوماحلاو
 ناودم فقول مهتناكمو مهتوق لك اولذبي نا ؛ بناجالا مهئالمزو

 - ماا



 نوناقلا دعاوق ةاعارم لفكو « مانتيف ىف ةيكيرمالا ةدحتملا تابالولا

 فوتريمس ٠؟ل

 ةيتييقوسلا تايعمجلا داحتاب نوناقلا مسسق سيئر

 ةيبلجالا لودلا عم ةيفاقثلا تاقالعلاو ةقادصلل

 هم ا أل



 نالعاأ

 1556 ويلوي «١ تييفوسلا نيماحملا ةيعمج

 اهرسأب مالسلل ةبحملا ةيرشبلاو « اهلك ةيتييفوسلا بوعشلا
 ةيناودعلا نييكيرمالا نييركسسعلا لامعا ءازا ديدشلا هيضفلاب رعشت

 لامعأ نم ديدج ىشحو لمع فيضأ دقل . مانتيف ىف ةديدجلا

 نويلايربمالا اهبكتريىتلا « اهل ةياهنالىتلا مئارجلا ةمئاقىلا ةيجمهلا
 رثكأ نم ىهو « نيد مان فصق : يمانتيفلا بعشلا دض نويكدرمالا
 .ةيطارق وميدلا مانتيف ةيروهمجىف ناكسلاب اماحدزا ةيعانصلازكارملا
 ةينكسلا لزانملا تمدهت امك نيملاسملا ىلاهالا نيب اباحض كانهو
 . ةيندملا فادهالا نم اهريغو

 نا ةقيقح ءازا ديدش قلقب نورعشي سانلا نم نيلدتعملا عيمجو
 ةيوجلا تاراغلا ىف كرتش ىكررمالا ىجيتارتسالا ىوحلا حالسلا

 ىلع لدب كلذف . ديازتم قاطن ىلع « لبانقلاب ىلاهالا برض ىفو

 مانتيف ىف ةييرحلا ةرماغلا ةعقر عيسوت نيبك رمالا نيدتعملا مازتعا

 . ايسآ قرش_بونج قطانم نم اهريغو

 ةيمارحالا لامعالا ةدشب نوليدب مهو تييف وسلا نوماحلاو

 نوبلاطيو « ةيلود ةنصرق لامعا اهنوربتعي نويكيرمالا نيبركسعلل
 روفلا ىلع مانتيق ىف ةيكرمالا ةدحنملا تايالولا ناودع فقوي نأب
 . ىملاعلا مالسلا ةداعابو

 تبيفوسلا نيماحملا ةيعمج ةسائر

 واع

 م مال ب



 مانتيفل ةيرحلاو مالسلا

 رارق

 وكسوم ىف نيماحملا عامتجا
 1958 ربمسيد ٠

 ىملاعلا ةدحتتملا ممالا نالعا ىلع ةنس 11/ رورم ىركذ ةبسانمب

 ( اعيمج تييف وسلا نينطاوملال ثم مهلثم ؛ تييفوسلا نوماحملاو
 ناو ديم -نيض لشاتلا ةلايضت قف يناغتلا بسعلا مرح :نودك
 مهتلواحم ىف نييكبرمالا ءالخدلا نأ . ةيكيرمالا ةدحتملا تائالولا
 ؛..ةدالب :لالقتنسا للا“ نم لداعلا يماثبتلا بعقلا لاقت عبقل
 تاوق فقتالو . برحلل ةروظحم ةيناسنا ريغ بيلاسأ ىلا نوأجلب
 ىت ةيديلقتلا ةحلسالا مادختسا دح دنع ةيكيرمالا ةدحتملا تابالولا
 ةيئايميكلا داوملاو ملاباثلا لبانق مدختست ىه لب . ةيبونجلا مانتيف
 مانتيف ةبروهمج .. دالبلا لاممشش ىفو . لتقلاو ريمدتلل ةماسلا
 ىرقلا ةيكيرمالا, ةدحتملا تابالولا تارئاط برضت .. ةيطارق ومبدلا
 قاوسالاو © تادايعلاو سرادملاو 6« تايفششتسملاو ةملاسملا ندملاو

 . نيملاسملا ىلاهالا ديبتو « ليانقلاب ايموي

 مئارجلا هذه ةوقب نونيدب ملاعلا ءاحنا عيمج ىف نوميقتسملاو
 بعشلا لاضن ديبأت ةكرح, ومنتو نييكررمالا نيدتعملل ةعبرلأ
 ىتييفوسلا داحتالا مدقدقو . موي دعب اموي ةيرحللبحملا ىمانتيفلا
 .ةيطارق وميدلا مانتيف ةيروهمجل ةيرورضلا ةدعاسلا ميدقت لصاويسو
 : . ةيعافدلا اهتقاط معد ىف

 د م6



 مارج دض ةدشبو ةديدع تارم اوحتحا تييفوسلا نوماحملاو

 ةدحتلا تايالولا كاهتتنا دضو مانتيف ىف نييكرمالا نيد ركسعلا

 «* ىلودلا نوثناقلا صوصنلو ةيلودلا تايقافتالل رفاسلا ةيكرمالا

 اهبحسبو « ةينصرقلا ةيكيرمالا تاوقلا لامعال ةباهن عضوب اوبلاطو
 . ةيمانتيفلا ىضارالا نم

 نيذلا ءالؤه توص ىلا مهتوص نومضي تييفوسلا نوماحلاو
 تابالولا ناودعل لجاع فقوب نويلاطيو ةلادعلاو مالسلا نويحب

 ةدحتملا تايالولل ةحلسملا تاوقلل عيرس بحسبو (« مانتيف ىف ةدحتلا
 ىف مهئالمز نودشانيو . ةيبونجلا مانتيف نم اهئافلحو ةيكيرمالا

 لامعال ةباهت عضو ليبس ىف مهعسو اولمعب نال ىرخالا لودلا
 . ةانحلا ةبقاعمو مانتيق ىف ةيمارجالا ةيكرمالا ةدحتملا تابالولا

 -. مهلاوخا

 دا قزق ته



 تبيفوسلا نيماحملا ناس

 1955 سرام ١؟ ىف

 ديدنشلا مهجاجتحا نع تييفوسلا نوماحلا ءبرعب ىرخأ ةرم

 كاهتنا دضو « مانتيف ىف ةيمارجالا نييكيرمالا نييركسعلا لامعا دض
 « ايملاع اهب فرتعملا ىلودلا نوناقلا دعاوقل خراصلا ةدحتلل تايالولا
 ةيلايربمالا ةنصرقلل ةياهن عضوب نوبلاطيو « ةيلودلا تايقافتالاو

 ىمانتيفلا بعشلا لاضنعمقل مهتالواحمىف نييك رمالا ءالخدلا نا
 ةيناسنا ريق لئاسو ىلا توأجلب « هدالب لالقتسا لجأ نم لداعلا
 ملابانلا ليانق كلذ ىت امب ©« ىلودلا نوناقلا اهمرحي ©« برحللا
 ىوحلا حالسلا نومدختسو .٠ ةماسلا ةيئايميكلا داوملاو تازاغلاو

 « تايفششتسملاو ةلاسلا ىرقلاو ندملا فصقل ىجيتارتسسمالا

 . نيملاسملا ىلاهالا ريمدتلو ؛« قاوسالاو « تادايعلاو « سرادملاو

 «ةيطارق وميدلا مانتيف ةيروهمج دض ةدحتملا تابالولا نآودنع نأ

 قرط ةييرح

 مئارجلا هذه ةوقب نونئيدب ملاعلا ءاحنا عيمج ىف نوميقتسلاو
 لاضنل ديبأتلا ةكرح ذختنو . نويكيرمالا نيبركسعلل ةيشحولا
 ةدحتلا كابالولا ناودع دض ةيرحلل بحملا ىمائتيفلا بعشلا
 نوماحملاو . اعاستا ديازتب اقاطن حلسلا لخدتلا دضو ةيكن رمالا

 ةبالصب نودن وب اعيمج تييفوسلا نينطاوملا لثم مهلثم تييفوسلا
 . ىكرمالا ناودعلا دض لسابلا هلاضت ىف ىمانتيفلا بعشلا

 مهن لااا دج



 ةلادعلاو مالسلا نودنوب نيذلا ةبيطلا اناوثلا ىوذ عيمج عمو

 ةدحتملا كايالولا ناودعل ةياهن عضوب تييفوسلا نوماحلا بلاطب
 .ةيبونجلا مانتيف نم روفلا ىلع ةيكيرمالا تاوقلا بحسبو مانتيف ىف

 لك اومدختس نأ ىرخإلا نادلبلا ىف انثالمز دشانث نحنو

 ( مانتيف ىف ةيمارحالا ةدحتملا تايالولا لامعال ةباهن عضول مهذوفت

 .٠ ةلادعلا ةحاس ىلا ةيلود مثارح أوبكترا نيذلا نيمرحلا ميدقتو

 تيبيفوسلا نيماحملا ةبعمج ةسائر

 تعاراال هع



 تييفوسلا نيماحلا نايب

 155151 ويلوي ؟ ىف

 جنوفياهو ىوناه ىف ناكسلا ةفيثكلا ءايحالل ةيكيرمالا ةيوجلا تاوقلا

 ةديدجلا ةكودلا ةميرجلا هذه هاا نييكن رمالا قيدنفلا 00

 ءاقل باقعلا نم تالقالا يا سيل نييلود برح روما
2 

 ٠ ىلودلا نوناقلا عىدابم هسحح ومل 6 مهمثار جا

 ىق وه « مانتيف ىف برحلل ةيكبرمالا ةدحتملا تابالولا ديعصتو

 ربتعتو . ىمانتيفلا بعشلا دض مئارجلل ديعصت هسفن تقولا

 ىمانتيفلا بعشلا دكض ةيناسنالا ريث نييك رمالا نيدتعملا لامعأ

 تازاغلاو ملابانلا لبانق نومدختسي مهف . نييزانلا مئارجل اراركت

 نيلاسملا نييندملا ىلاهالا نوفصقبو 4« ةماسلا ةيئايميكلا داوملاو

 «ءايعامجةيلامشلا مانتيف ىف سانلا ةدابال تاططخلا نوربدبو «مهتدابال

 . ىرلا تآشنم نم اهريغو ةيويحلا ةيمهالا تاذ دودسلا مدهب

 تايالولا ناودعل ةياهن عضوب تييف وسلا نوساحلا 0

 0 ٠

 - مما



 نأ ىرخالا نادلبلا ىف مهثالمز نودشانب تييف وسلا نوماحملاو

 ناو « مانتيف ىف نييكبرمالا نيمرجملا لامعأ ىلع روفلا ىلع اوضرتعم

 8 ةيلود

 تييفوسلا نيماحملا ةيعمج ةسائر

 مس لكك ب



 كبيفوسلا نيماحملا نابب

 19575 ريمسيذ 15:

 مهجاجتحاو قيمعلا مهبضف نع تييفوسلا نوماحملا برعي
 ةقيثكلا ءاحنالا ىلع ةديدجلا ةدحتملا تايالولا تاراغ ىلع مساحلا

 ىحرجو ىلتق كانهو « نكاسملا تمطحت دقل .٠ ىوثاه ىف ناسلا

 . ةيطارق وميدلا مانتيف ةيروهمج ةمصاع ىف نيلاسملا ىلاهالا نيب

 نا نكميال نيذلا « نييندملا ىلاهالا ىلع ةينصرقلا تاراغلا هذه

 حضفت « ىلودلا نوناقلا بجومب « ةيبرحلا لامعالل افده اونوكب

 .٠ نيرطخ برح ىمرحمك هلك ملاعلا نيعأ ىف نييكيرمالا نيبركسملا

 ريغبو روفلا ىلع ةيطارق وميدلا مانتيف ةيروهمج ىضارا ىلع ةيكبرمالا
 .٠ ةقدب © 1166 ماع فينج تايقافتا ةاعارمبو « طرش

 لسابلا هلاضن ىف قيقشلا ىمانتيفلا بعشلل نيلماش دييأتو ةدعاسم

 .٠ هدالب لالقتساو ةبرح لحأ نم

 تييفوسلا نيماحملا ةيعمج ةسائر

 كك مدح



 تييفوسلا نيماحملا ةيعمج عامتجا رارق
 1955 ربمسيد 19 ىف

 «(مهرمت ٌؤمىف أاوعمتجانأ كعب 4 تييفومسلا نيماحلملا ةيعمج ءاضعأ

 دس لسابلا هلاضن ىف ىمانتيفلا بعشلل لماكلا مهديبأت نوئلعي
 كدض مساحلا مهجاجتحا نع نوبرعبو « ةدحتمللا تايالولا نأودع

 ىف نويكبرمالا نويركسعلا اهبكتري ىتلا ةعشبلا ةيبرحلا مئارجلا
 ٠ مانيتغ

 ( مانتيف ىف ىمارجا ناودعب موقت ةيكيرمالا ةدحتملا تايالولا نا
 . ىلودلا نوناقلا اهمرحي ©« برحلل ةيشحو هبيلاسأ ىلا أجلتو

 لبانق نويكيرمالا نويركسسعلا مدختسي ةيبونجلا مانيتف ىفو
 .نييندملاوىرقلا ريمدتل ةماسلا ةيئايميكلا داولاو تازاغلاو « ملابانلا
 مهب ىقلي وأ لاقتعالا تاركسعم ىف سانلا نم فولالا تائم قاسيو

 نولتقيو نويذعي نورسؤي نيذلا نويمانتيفلا نوينطولاو . نجسسلا ىف
 ْ 0 صاسارلاب

 مانتيف ةبروهمح ىرفو ندم ىلع ىكب رمالا- ىوجلا حالسلا ريغبو
 «سرادملاو « تايفشتسملاو ؛ ةماعلا ىنابلا فصقيو ؛« ةيطارق وميدلا
 نوناقلا بحومب اونوكب نأ نكمبال نيذلا 6 نييندملا ىلاهالا لتقيو
 هكلذبو « دودسلا اضيأ فصقي وهو ةيبرحلا لامعالل افده « ىلودلا
 ةمحدزملا ءايحالا فصقبو 4 رطخلل سانلا نم نيبالملا ةايح ضرع

 .٠ نيد مانو جتوفياه ىف ةيعانصلا زكارملاو « ىوناه ىف ناكسلاب

 مانتيف ىف ةيكبرمالا تاوقلا لامعأو « ةيئنصرقلا تاراغلا هذه

 تكا ع



 نييكيرمالا نيبركسعلا حضفت-4 ىلودلا نوناقلا كهتنتىتلا ةيبونجلا
 ٠ نيرطخ .برح ىمرجمك هلك ملاعلا نيعأ ىف

 مانتيف ىف ةدحتملا تايالولا اهتلعشا ىتلا ةيئاودعلا برحلا نا
 ةاعارمو ©« بوعشلا نمأو مالس رصانت ىتلأ ممالا عيمج نيب اقلق ريثت

 هسحاأوو 6 لماك قح هناف ىلاتلابو . ىلودلا نوناملا دعاوقو .ءىداسم

 . ىنطولا لالقتسالاو

 لاسحا دنقلا اهيبفغ نانا دقو كينف وبلا نماحلا ةيييحتو
 خراصلا كاهتنالاو « مانتيف ىف ةيمارجالا ةيكيرمالا ةحلسملا تاوقلا
 « ةيلودلا تايقافتالاو « ايملاع اهب فرتعملا ىلودلا نوناقلا دعاوقل
 تعدو « مغائتيف ىف ةيكرمالا ةدحتملا تابالولا ناودع ارارم تنادآ

 بعشلل اديبأت مهدوهجح ةفعاضم ىلا ملاعلا ءاحنا عيمج ىف نيماحملا

 .٠ لضانملا ىمانئتيفلا

 تاوقو اهتاوق بحست نا ةيكرمالا ةدحتملا تابالولا ىلع بجب
 اهيلعو « ةيركسعلا اهدعاوق ككفت ناو ةيبونجلا مائتيف نم اهئافلح

 «لبانقلاب ةيطارق وميدلا مانتيف ةيروهمج فصق روفلا ىلع فقوت نا
 مانتيف ةيروهمج دض ةهجوملا ةيناودعلا لامعالا نم كلذ ريغو
 . ١506 ماع فينج تايقافتا ةقدب ىعارت نأو «© ةيطارق وميدلا
 . هريصم نزرقب نأىف ىدايسلا هقح ىمانتيفلا بعشلا حنمينأ تبجبو

 قيقحتلا ةنجلل الماش أديبأت مدقت تييفوسلا نيماحلا ةيعيجو
 رارق ىلع ءانب هتلكشت ىتلا مانتيف ىف ةدحتملا تابالولا مئارج ىف

 نوماحملا ةرتشبو .. ةيطارق وميدلا مانئيف ةيروهمج ءارزو سلجم
 نيمامحلل ةيلودلا ةيعمجلا ةنجل طاشن ىف الاعف اكارتشا تييفوسلا

 . مانتيف ىف ةدحتملا تابالولا مئارج ىف قيقحتلل « ةيطارق ومبدلا

 تا



 مانتيف ىف اهئافلحو ةدحتملا تايالولا تاوقل ةيمارجالا لامعالا نا
 . ىلودلا نوناقلا دعاوق ىضتقمب © ةريطخ ةيلود ةيلوثسمب فحت

 ٠ ةيناسنالا دض ملارج وأ ةيبرح مارح وأ © مالسلا دض

 ءادنل ةيبلتو « قيقشلا ىمانتيفلا بعشلل ةدعاسملا ةدايزلو
 حارتق !ىلع رمثؤلا قفاو ك نييطارق وميدلا نيماحملل ةيل ودلا ةيعبجلا

 ىف ةدعاسملل ةنجل ليكشتب تييفوسلا نيماحملا ةيعمج ةسائر
 ضرعأ ولثمم اهيف كرتشب نأو © ةدحتملا تايالولا مئارج قيقحت
 ٠ ةيتييف وسلا رهامجلا تاعاطق

 دة





 تابوتحلما

 اهلك ةيرشبلا مهن ةيضق
 ةلوئسم ةيكيرمالا ةدحتملا تايالولا ىف ةمكاحلا رثاودلا

 مانتيف ىف نييكيرمالا نيدنعملا مئارج نع

 ةوسقب مهتبقاعم بجي برحلا ومرجم
 ىمانتيفلا بعشلا ةعاجشب ديجعت ةيتييفوسلا بوعشلا
 مائتيف نم ىعم هترضحأ ام
 تييفوسلا لامعلا نم ةيوخأ ةدعاسم
 رحبلا قيرط ربع
 باقعلا نم اوتلفي نل نومرجملا
 ماعلا ىأرلا ةئبعت بجي

 ىمائتينلا بابشلا عم مظعا نماضت
 نهتاوصأ نعقري ملاعلا ءاحنآ عيمج قى تاهمالا

 نييكي رمالا نيدتعملا عئاظف تيأر

 ةدحتلا تايالولا ىلع همكح ردصي ىلودلا نوناقلا
 1 ةيكبرمالا

 نييكيرمالا نيدتعلا حضفت قئاقح
 ايمساق نوكيس باقعلا

 ءوض ىف مانتيف ىف ةيكيرمالا ةدحتملا تايالولا ناودع
 رصاعملا ىلودلا نوناقلا

 قحالم

 مانتيف ىف ناودعلا اوعق
 نالعأ

 مانتيقل ةيرحلاو مالسلا
 1345 سرام ١١ تييقوسلا نيماحملا نايب
 1451 ويلوي 4 تييفوسلا نيماحملا نايب
 1955 ربمسيد ١١ تييفوسلا نيماحمللا تايب
 ربمسيد !“ تيبيفوسلا نيماحلملا ةيعمج عامنجا رىارق
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