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 يل



 ةمدقملا

 تايالولا اهتنشو اهتداق يتلا برحلا عوضوم تلوانت يتلا بتكلا يه ةديدع

 ضرفب تأدتبا يتلاو ١13١ «٠ ماع علطم يف قارعلا دض ةيكيرمالا ةدحتملا

 بذتكلا هذه مظعمل انتءارق دنعو . 159٠ بآ ذنم هيلع لماشلا راصحلا
 عيماجم ىلا اهتاهاجتاو اهجهانم يف مسقنت اهنا ظحالن ةيبنجالاو اهنم ةيبرعلا

 امنيب « اهتارربمو قارعلا دض برحلا بناج ىلا ةزاحنم اهنم ىلوالا : ثالث

 يه اهعفاود ناو رفتغت ال ةميرج قارعلا ىلع برحلا ةيناثلا ةعومجملا ربتعت
 نا تلواح دقف ةثلاثلا ةعومجملا اما . ةقطنملا يف ةيبرغلاو ةيكيرمالا حلاصملا

 عفاود يف ءارالا تفلتخا كلذلو .ةيملعلاو ةيعوضوملا مسأب ةيدايح نوكت

 يهو « (تيوكلا) لجا نم يناسنا لمع اهنأ ضعبلا لاق دقف « اهبابساو برحلا

 ناسنالا قوقح نع عافدلاو ةيلودلا ةيعرشلا ئدابمو يلودلا نوناقلل قيبطت

 موجهلاو راصحلا ضرف ةيلوؤسم لمحتي قارعلا نأف هيلعو . ةيطارقميدلاو

 نا كرالك يزمر قبسالا يكيرمالا لدعلا ريزو ىري امنيب .هيلع يركسعلا

 بوشنل ةسيئرلا ةيلوؤسملا لمحتت يتلا يه « قارعلا سيلو ةيكيرمالا ةموكحلا

 لوا لوخد نم ليوط تقو لبق نطنشاو يف اهل طيطختلا مت يتلا برحلا

 . تيوكلا ىلا يقارع يدنج

 يف ناكيرمالا اهامسأ دقف ٠ برحلا هذه تايمست تفلتخا رخآ بناج نم



 نع عافدلل ةقطنملا ىلا اوءاج مهنا ساسأ ىلع (ءارحصلا عرد) ةيلمع ةيادبلا

 اهامساو (ءارحصلا ةفصاع) اهومسا مث « ةيدوعسلا دض لمتحم ناودع

 برح)و (تيوكلا ريرحت برح)و (جيلخلا ةمزا)و (جيلخلا برح) نورخأآ

 . (ثلاثلا ملاعلا برح)و (بونجلاو لامشلا برح)و (طفنلا برح)و (شوب

 نم ارهظم اهيف ىري هنال (كراعملا ما) مسا اهيلع قلطا دقف قارعلا اما

 ريغ برغلاو ةيكيرمالا ةدحتملا تايالولا حلاصم نيب عارصلا رهاظم

 ةيبرعلا ةمالل ةعورشملا ةيراضحلا تاحومطلا نيبو ةهج نم ةعورشملا
 اذهلو . قارعلا يف رصاعملا يوضهنلا عورشملاب ةلثمتملا ثلاثلا ملاعلاو

 دض لدعلاو قحلا لجا نم ىربك ةلزانم )) اهناب نيسح مادص سيئرلا اهفصو
 .((روجلاو لطابلا

 اذاملف « تيوكلا ريرحت اهفده ناك برحلا ناب لئاقلا يأرلاب انذخأ ام اذاو

 ؟قارعلا يف اهلبقتسمو اهتابلطتمو ةايحلا سسا هذه مهبرحب ناكيرمالا رمد نذا

 ىلا وا ء اهضرا نم اءزج اهربتعت ضارا ىلا لودلا نم ديدعلا تلخد دقل

 ىتح اهريمدتل ناكيرمالا بهذي نا نود رخآل وا ببسل ىرخا لود ضارا

 يضارا تلخد دق اهسفن ةيكيرمالا ةدحتملا تايالولا نا لب .اهيف اولخدت نإو

 ! ؟ قارعلا ريمدت نذا اذاملف . تالاحلا نم ديدعلا يف ةوقلابو ةونع ريغلا

 لالخ نم ةيعوضومب لؤاستلا اذه ىلع بيجي نا لواحي باتكلا اذه نا

 عم « قارعلا دض اكيرما برحب ةقلعتملا قئاثولاو بتكلا ليلحتو ةسارد
 . ةهجو ضرع يف اريثك انتناعا يتلا ةيقارعلا فحصلاو قئاثولا نم ةدافتسالا

 . حضاوو يليصفت لكشب ةيقارعلا رظنلا



 يود نم نوفجتري مهو لافطالا انيأرو « اهليصافتب ثادحالا انشع دقل
 نم نفرغي نهو تايقارعلا ءاسنلاو . راذنالا تارافصو خيراوصلاو لبانقلا

 ٠ ةليقثلا هايملا يراجم هتثول يذلا رهنلا نمو « رفحلاو يقاوسلا يف هايملا اياقب

 ءاملا عاطقنا ببسب كانهو انه نم بطحلا لافطالاو خويشلا عم نعمجيو

 لافطا ءالشا اياقب اودهاشي نا نييقارعلا ىلع الهس نكي ملو . ءابرهكلاو
 . دادغب يف ةيروهمجلا رسجو قلعملا رسجلا ماطحو ةيرماعلا أجلم ءاسنو

 ىسنيس ادحا نا دقتعن الو . ىرخالا قارعلا ءاحنا عناصمو لماعمو روسجو

 ىلا مويلا كلذ رهظ عطاسلا دادغب راهن تلاحأ يتلا هرابآو طفنلا يفاصم ناخد

 ةليمجلا تويبلا حطسا تافاح ةيضماحلا راطمالا تحشوو ؛ سماد مالظ

 هرقت ال يذلا اذه لك ببس نع لءاستن امئاد انكو . ةليوط رهشال داوسلاب

 ةدحتملا تايالولا اهب تررب يتلا اهتاذ يهو « ةيلودلا قيثاوملاو فارعالا

 (ريمدت) نا الا « تيوكلا (ريرحت) لجا نم قارعلا دض اهبرح ةيكيرمالا

 . ءيش لك لبقو الوا ءاج دق قارعلا

 ىلع برح نش تالامتحال طيطختلا نا ةفرعم ىلا انداق دق ثحبلا نا

 لوا ناكيرمالا نشد امدنع نمزلا نم نرق عبر يلاوح لبق أدب دق قارعلا
 ةيكيرمالا تاوقلا تهجاو نيح ١9377 ماع قارعلا فدهتست ةيركسع تابيردت

 ةعقاولا يفاهوم ءارحص يف يقارعلا يركسعلا يزلا نودتري ادونج ةبردتملا

 قارعلا ميمأت رثا ةيكيرمالا ةدحتملا تايالولا يف اينروفيلاك ةيالو يقرش يف

 ريبك دح ىلا هبشي ءارحصلا هذه خانم نا ظحالملا نمو . ١9177 ماع هطفنل

 اهيف دجوتو « هبرغو هطسوو قارعلا بونج دوسي يذلا يوارحصلا خانملا



 مسا يفاهوم تابيردت ىلع ناكيرمالا قلطا دقل . ةيكيرما ةيركسع دعاوق

 يكيرمالا ءادعلا ةريسم يف ىلوالا ةوطخلا تناكف ٠ (نويناك يالك) ةيلمع

 . تيوكلا يف (ءارحصلا ةفصاع) ةيلمعب اهجوا تغلب يتلاو قارعلل

 يف يميداكالا يملعلا جهنملا ئدابمب اذه انثحب ذخأي نا ىلع انصرح دقل

 ةجاحلا ردق ةفثوم باتكلا نم ةحفص لك يف تامولعملا تعاج كلذلو « ةباتكلا

 ىلا باتكلا انمسق امك . باتكلا ةياهن يف ةقحلملا قئاثولا ىلا ةفاضا كلذ ىلا

 ؛ قارعلا دض اكيرما برح عفاود اهنم لوالا لصفلا لوانت ٠ لوصف ةعبرا

 اهل تدهمو برحلا نش تقبس يتلا لئاسولاو تامدقملا يناثلا لصفلا جلاعو

 انمتتخاو « ثادحالا ةريسم نم يقارعلا فقوملا ثلاثلا لصفلا يف انسردو

 لالخ نم تيوكلا ىلا قارعلا لوخد بابسا ةساردب عبارلا لصفلا يف باتكلا

 بتكلا اهتشقان نا قبسي مل هنال قارعلا رظن ةهجو نيب يتلا ةيقارعلا قئاثولا

 . لصفمو حضاو لكشب ةيبنجالاو ةيبرعلا

 نيذلا لكل ليمجلاب نافرعلاو ريدقتلاو ركشلاب مدقتن نا انل دبال اريخاو
 . قيفوتلا هللا نمو ةساردلا هذهل ةروشملاو نوعلا ءادسا يف اومهاس

 يمهدالا رفظم دمحم .د.أ

 ١995/5 / 575 يف دادغب



 لوالا لصفلا

 عئاودلا

 اهبابساو ثادحالا نيودت يف نيخرؤملا مكحت يتلا ةيساسالا ئدابملا نم نا

 اذه ةيمها تناك امهم دحاو لماعب ةنيعم ةيخيرات ةعقاو ريسفت نكمي ال هنأ يه
 ّنِإ عم ؛تعونتو قارعلا دض اكيرما برح عفاود تددعت كلذلو . لماعلا
 ةدحتملا تايالولل ةبسنلاب طفنلا لماعل ةيساسا ةيمها تطعا دق تاساردلا ضعب

 ديهافم ةغايبص ىنقاةروذو طقنلا ةيمها اهتم لدلقلا شفانو +: ةيكيرنالا

 هيجوت يف اهرثاو ةيركسعلاو ةيسايسلا ةيكيرمالا ةدحتملا تايالولا ةيجيتارتسو
 هذ ندع , ةنينوذلاو ةنصيألالا انهحئاسم عيوب ىف جراتشلا عم هتاف
 ةسلا هبضاوو عنتاو لكي شاشولتحق نأ: لزاقملاب لاسم ملا تاساردلا
 يف طفنلا رودل يقارعلا روصتلاو ٠ قارعلا يف ةيسايسلا ميهافملا يف طفنلا
 يذلا يكارتشالا يبرعلا ثعبلا بزح اهب نمؤي يتلا فادهالاو ئدابملا قيقحت
 طفن راعش عفرو ١9177 ماع طفنلا مماو ١358 ماع قارعلا يف ةطلسلا ملتسا

 تزرباو بناجلا اذه يف ةيقارعلا رظنلا ةهجو كلذب تلمهأف . برعلل برعلا

 نا لواحنس كلذلو . دصق ريغ نع وأ دصق نع ةيكيرمالا رظنلا ةهجو
 دض اكيرما برح ىلا داق يذلا يرهوجلا عفادلاو عارصلا ةقيقح ًالوا ضرعن

 ةدحتملا تايالولا فادها نيب ةمئاقلا ضقانتلا ةلاح حاضيا لالخ نم قارعلا



 يف يقارعلا حومطلا نيبو يبرعلا جيلخلا يف طفنلا ىلع ةنميهلا يف ةيكيرمالا

 وحنلا ىلع قارعلا دض اكيرما برح ىلا تداق يتلا عفاودلا انمسق كلذ
 -:يتآلا

 حومطلاو ةنميهلا نيب ضقانتلا -: الوأ

 ةيكيرمالا ةنميهلا -أ
 يقارعلا حومطلا -ب

 نيسح مادصل ةيدايقلا ةيصخشلا -: ايناث

 ينويهصلا نايكلا ةيامح -: اثلاث

 ةيكيرمالا ةدايقلل ةيصخشلا حلاصملا -: اعبار

 يكيرمالا حالسلا جاتناو ةيركسعلا ةسسؤملا -: ًاسماخ
 . يكيرمآالا يداصتفقالا دوكرلا -: ايمقان

 حومطلاو ةنميهلا نيب ضقانتلا :الوا

 : ةيكيرمالا ةنميهلا-أ

 تناك جيلخلا ةقطنمف « ملاعلا يف طفنلا قطانم مها نم يبرعلا جيلخلا ربتعي

 يذثلث اهيفو « ١185 ماع ةيملاعلا ةيطفنلا تارداصلا نم (/57) ردصم

 لاةلغتسالل لباق نط رايلم )1١( نم براقي ام وهو ؛ملاعلا يف يطفنلا نيزخلا



 ةدحتملا تايالولا دامتعا داز ١946-١130 ةرتفلا لالخو (') .ةليلق فلكب

 ةطخ تعقوتو « طفنلا داريتسا ىلع ةيكيرمالا . ملاعلا ىلع ةنميهلل ةليسو

 شوب جروج يكيرمالا سيئرلا اهمدق يتلا )١35٠-٠١٠١١( تاونسلل ةقاطلا

 ةدحتملا تايالولا يف طفنلا ىلع دامتعالا لدعم لصي نا ١141 طابش يف

 ةبسنلا هذهو . ٠١7٠ ماع يف / ٠١٠8و ٠٠٠١ ماع يف 5٠/ ىلا ةيكيرمالا

 تمتها كلذلو. ("7طفنلل هجايتحا يف يبرغلا يبروالا لدعملا ىلع ديزت

 « يبرعلا جيلخلا يف طفنلا ىلع ةرطيسلاب برغلاو ةيكيرمالا ةدحتملا تايالولا

 لب بسحف اهتاجايتحا دسل سيل «يموقلا اهنمال ةيويحلا تاموقملا دحا هتربتعاو

 يراجتلا نازيملا ليدعتلو ةيسايس بابسال ملاعلا يف ةقاطلا قوس ىلع ةرطيسلل

 ةعلس وه ةيكيرمالا ةدحتملا تايالولل ةبسنلاب طفنلا نأف هيلعو . يكيرمالا

 مها اذهب وهو « (') ةيداصتقا ةعلس نوكي نا لبق لوالا ماقملا يف ةيسايس

 ٠ ملاعلا ىلع ةنميهلل ةليسو
 دروتست ال اهنا ينعت ةنميهلا يف ةيكيرمالا ةدحتملا تايالولا ةسايس نا

 ماعلا ين طقنلا قيس لا ني ةنااوملا ديزل ابنا كنزا ايناينالحلا ةايبلا ذا

 ةيسيئرلا عبانملا ىلع ةنميهلا لقالا يفو « اعيزوتو اريعستو اقيوستو اجاتنا

 ويب )١١7( ب ةيدوعسلا يف ردقي نيزخلا اذهو « ملاعلا يف يطفنلا نيزخلل

 «نيثحابلا نم ةعومجمل طفنلا برح باتك يف ثحب « "طفنلا لجا نم برح" «٠ نوتراك ونورب )١(

 . ١١ صو( ١5545 دادغب« كراعملا ما ثاحبا زكرم تاروشن نم

 . 16 ص « قباسلا ردصملا (؟)

 . 77 ص . ١95١ ةرهاقلا « ةلماكلا رارسالا . جيلخلا يف اكيرما ةميرج «٠ يركب دومحم (*)
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 تيوكلا يفو ليمرب رايلم )٠١١١( ةدحتملا ةيبرعلا تارامالا يفو ٠ ليمرب

 . ليمرب رايلم )١5148( ب هنيزخ ردقيف قارعلا اما . ليمرب رايلم (15)
 املع . ًاليمرب رايلم )٠٠١( ةمداقلا تاونسلا لالخ تاريدقتلا بسح حبصيسو

 اهلدعم لصي ثيح ملاعلا يف ةفلك لقا يه قارعلا يف ليمربلا جاتنا ةفلك نا

 « نيرالود نم رثكا ةيدوعسلا يف فلكت امنيب « دحاولا ليمربلل اتنس (00) ىلا

 لود اما . ارالود )١١( نم رثكا ىلا لامشلا رحب طفن جاتنا يف لصتو

 ةسارد لوقت نيح يف . اهجاتنا ةدايز يف اريبك سيل لمالاف ىرخالا كبوالا
 ام فعض نوكيس ١93935-٠١٠١١ ماع نم طفنلا ىلع بلطلا نا ةيكيرما

 .جاتنا عومجم نم ليمرب نويلم 7560.5 ىلا نالا لصي يذلا كبوالا لود هجتنت

 لودلا ةمدقم يف نوكيس قارعلا نا ينعي اذهو « ليمرب نويلم ؛؟ غلابلا ملاعلا

 . (؟)ةفلك لقالاو ريزغلا جاتنالا تاذ ةيطفنلا

 لجا نم ةيمسر ةيليلحت تاسارد ىلا ةيكيرمالا ةنميهلا ةفسلف تعضخ

 هتدعا يذلا ريرقتلا تاساردلا كلت لئاوا نم تناكو «ذيفنتلا عضوم اهعضو

 يف سلجملا يف ةيلودلا تاقالعلا ةنجل ىلا مدقو يكيرمالا سرغنوكلا ةبتكم

 ةعطاقملا داقو « ١977 ماع هطفن ميمأتب قارعلا ماق نا دعب ١5765 ماع علطم

 ةيليئارسالا - ةيبرعلا برحلا دعب برغلاو ةدحتملا تايالولل ةيطفنلا ةيبرعلا
 لامتحا ريرقتلا دكا دقف . (ةكرعملا يف حالس طفنلا) راعش عفرو ١97 ماع

 '.ايطفن ارظح اهضرف ةلاح يف طفنلل ةجتنم ةلود دض يركسع لمعب مايقلا"

  0١دادغب ,ر .
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 كبوالا ةمظنم يف ءاضعالا لودلا مظعم وا لك مايق نا ريرقتلا ضرتفاو

 يدؤيس اهؤافلحو ةيكيرمالا ةدحتملا تايالولا ىلع ةرمتسم تابوقع ضرفب

 ربيرقتلا حضواو ؛يكيرمالا يموقلا نمالاو ةايحلا بولسا يف بارطضالا ىلا

 رارقلا عناصل ةيتاوملا ريغو ةيتاوملا داعبالاب ةقلعتملا بناوجلا لك ماتخلا يف

 وزغ رارق ذاختال ىدصتي امدنع هرابتعا يف اهعضي نا بجي يتلا يكيرمالا
 رخآ بناج نم (7).يبرعلا جيلخلا يف طفنلا عبانم اهتمدقم يفو طفنلا عبانم

 ايناطيربل يلاملا رارقتسالا نا ارخؤم اهرشنب حمس يتلا قئاشولا تدكأ

 ةرطيس تحت يبرعلا جيلخلا ةقطنمو طفن نكي مل اذا داج ديدهت ىلا ضرعتيس
 لكشب ايناطيربو ةيكيرمالا ةدحتملا تايالولا فده حبصا اذهبو ('! ٠ ةيناطيرب

 كلذل . ةيويحلا ةورثلا هذه ىلع ةرطيسلاو طفنلا ىلا لوصولا ةمادا وه صاخ

 اعامتجا يكيرمالا خويشلا سلجم يف ةيعيبطلا دراوملاو ةقاطلا ةنجل تدقع

 رتراك يميج يكيرمالا سيئرلا ىلا ايرس اريرقت هيف تدعا ١573/11/7 يف

 ةياهن ىتح جيلخلا لود طفنل ةيكيرمالا ةدحتملا تايالولا ةجاح هيف تحضوا

 : ماع نيردشع ذل ةدؤحم ةنكيرنلا ةينايس عبو ةكيلاظو + يتاجلا' نقلا
 ةلودلا اهنال يبرغلا ركسعملل ةيكيرمالا ةدحتملا تايالولا ةماعز ىلع تدكاو

 ابروا لود عيمج ىلا ةيطفنلا تادادمالا لوصو نمضت نال ةلهؤملا ةديحولا

 ةحارصب ينعي يبرعلا جيلخلا طفن نع ءانغتسالا نا ىلع تددشو . ةيبرغلا

 . يضار هيجو ةمجرت « جيلخلا وزغت اكيرما «٠ يكيرمالا سرجنوكلا تاسارد (©)

 طفنلا «٠ برح باتك يف ثحب « " ةيقيقحلا برحلا .٠ ةذرابلا برحلا دعب " « يكسموشت موعن (1)

 . 45 ص «, ١554 دادغب ؛ كراعملا ما ثاحبأ زكرم «نيثحاب ةعومجمل

12 



 ةيوق ةيركسع ةسسؤم ديرن الو اندالب يف امدقتم اداصتقا ديرن ال اننا"
 نوكي نا بجي اال رما ملاعلا لودل انتماعز ناو..ملاعلا اذه دوقت نا عيطتست

 .(")!"يجراخلا ملاعلا لود نيبو اننيب اميف وا..اننيب اميف ءاوس شاقنلل الاجم
 ةرتفلا يف طفنلا راعسا عافترا نم فوخلا عوضوم ضيا ريرفتلا جلاع

 ةيكيرمالا ةيركسعلاو ةيداصتقالا تاسسؤملا مظعم نال ١915 «٠ ماعل ةيلاتلا

 لودلا نم دروتسملا صيخرلا طفنلا ىلع رشابمو يرهوج لكشب دمتعت
 ىلعو تاسسؤملا هذه ةيحبر ىلع رثؤتس رعسلا يف ةدايز يا ناو « ةيجيلخلا
 بابسالا ريرقتلا صخش دقو . يكيرمالا يركسعلا ريوطتلاو عينصتلا جمارب
 -: يهو طفنلا راعسا عافترا ىلا يدؤت يتلا

 اهتيامحب ةيجيلخلا لودلا عنقت نا عيطتست ايركسع ةيوق ةيبرع ةلود روهظ ١-
 ةيكيرمالا ةدحتملا تايالولا ىلع لودلا هذه دامتعا نم للقيس امم اهل ةينمالا

 . طفنلا راعسا عفر ىلع نوقفتي مهلعجيسو « ةيبروالا لودلا وا

 ضرفت اهلعجي امم ايداصتقاو ايسايس ةيوق ةيبرع ةلود روهظ ناكمإ ١-
 هذه عابتا ىلع مهربجتو « ةيجيلخلا لودلا ىلع اهب ةصاخلا تاسايسلا

 . طفنلا ريعست ةسايس اهنيب نمو تاسايسلا

 دوجو مدعو ةيبرعلا - ةيبرعلا تاقالعلا يف ةيسايسلا لاوحالا رارقتسا -*

 . 75 ص ءالا ص « قباسلا ردصملا « يركب (0)
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 . ضعبلا اهضعبو لودلا هذه نيب اميف افالتخا لثمت ةيجراخ ةينمأ تاددهم

 ةدصحلا تايالؤلا ةنيجاوم نيف ةدعاو اساور ةانفتا و. ةدحرولاب ىموعلا

 . ةيبرغلا لودلاو ةيكيرمالا

 يكيرمالا باونلا سلجم يف ةيجراخلا تاقالعلا ةنجل هتدعا رخآ ريرقت يفو

 هيف تلاق ٠ قباسلا ريرقتلا نم رهش يلاوح دعب يا « ١9175 لوالا نوناك يف

 يف زجعلا ةدايز ىلا يدؤيس يبرعلا جيلخلا لود يف طفنلا راعسا عافترا نا

 يتلا ةيداصتقالا بعاصملا دايدزاو يبروالاو يكيرمالا تاعوفدملا نازيم

 . لودلا هذه يف داصتقالا اههجاويس

 يميج ةرادا هتدبا يذلا قلقلا يف غلابلا امهرثا نيريرقتلا نيذهل ناك

 قارعلا قيقحتو « ةيناريالا - ةيقارعلا برحلا مايق دعب اصوصخ ءرتراك
 ةيكيرمالا ةرادالا تلسرأف ؛ةيناريالا يضارالا هلوخدو ةيركسع تاراصتنا

 جيلخلا ةقطنم ىلا ١18١ يناشلا نوناك نم يناثلا يف قئاقحلا يصقتل ةثعب

 ةيركسعو ةيداصتقاو ةيسايس تامولعم عمجل يلدارب روتانسلا ةسائرب يبرعلا
 . طفنلا ىلع اهرثا ةساردو

 ةسارد تدعاو « ةيدوعسلاو جيلخلا لود يف اموي “7٠ ةنجللا لمع رمتسا

 مهأو « ضيبالا تيبلا يف نيلوؤسملا ىلا تعفر « فلألا ىلع اهتاحفص تداز

 -: اهيف ءاج ام



 ىلا يدؤي دق يذلا يناريالا - يقارعلا عازنلا ةروطخ ىلع ريرقتلا دكا - ١

 ىلا اهنم ةيطفنلا تارداصلا ضافخناو ةيطفنلا ةيجيلخلا لودلا ىلا هدادتمأ

 . ايموي ليمرب نويلم (18.5)

 مزاللا قيرطلا سملتن نا بجي انناو " لعفلاب عقو دق مادام عارصلا ءاكذا -؟

 '.عارصلا اذه دعب يجيلخلا انطفن ىلع ظفاحن نال

 ةيجيلخلا لودلا لعجيس نيفرطلا نيب هيف ؤفاكتلاو عارصلا رارمتسا نا -'“

 اذهبو " « نيتلودلا نم يا نم افوخت ةينمالا اهحلاصم ةيامح يف ايدج ركفت
 ".ةيبرغلا لودلا يف انئافلحبو انب ةلصلا ةقيثو حبصتس

 ةدايقلا ناف ناريا ىلع برحلا يف ايركسع اراصتنا قارعلا ققح اذا -4

 ةيدوعبلا ةبهاخو تقطن لود ىدلح'ةروكشسملا اه وقا طرقت ةئقاوتلا
 ضراعتتس ةنيعم تاسايس عابتاب ةيجيلخلا لودلا مزلتس مث نمو « تيوكلاو
 . ايلعلا ةيكيرمالا ةينمالا ةحلصملا عم كشالو

 ىدحاو ةقطنملا يف ةيميلقالا لودلا ىدحا نيب يركسع عارص ماق اذا -5

 ارمأ نوكتس " يكيرمالا يركسعلا لخدتلا ىلا ةجاحلا نإف « ةيجيلخلا لودلا

 '. ةيداصتقالا انحلاصم ىلع رثويس عارصلا كلذ نا املاط ادكؤمو ايهيدب

 نم ددحتي نا نكمي ال طفنلل ةكلهتسملا لودلا تاسايس نيب براضتلا نا -5

 نامضلا نإف اذلو . لودلا هذه نم اهريغو ةدحتملا تايالولا نيب قافتا لالخ



 لودلا يف طفنلا اذه جاتنا دراوم ىلع ةدحتملا تايالولا رطيست نا وه لثمألا

 يف انرظن ةهجو ضرفنس ةرطيسلا هذه لالخ نم هنا ثيح " . ةيجيلخلا
 ةجاحب نوكن نل ةلاحلا هذه يفو ... ةكلهتسملا لودلا لك ىلع ةيطفنلا ةسايسلا

 يتلا يه اهتاذ ةكلهتسملا لودلا نا لب .. ةكلهتسملا لودلا عم اقافتا دقعن نال

 ". انعم قافتالا اذه دقعل انيلا ىعستس

 بلطتي ةيجيلخلا طفنلا دراوم ىلع انترطيس ضرفل ديحولا ليبسلا نا "
 نا لباقم يف مهتمظنألو مهل ةينمالا ةيامحلا نحن هيف ىلوتن مهعم قافتا دقع
 قافتالا اذهو . يطفنلا جاتنالا دراوم ىلع ةرطيسلا مهكراشن نا ىلع اوقفاوي

 ددهت ةيقيقح نمأ تاددهم زاربا لالخ نم ةمئالملا فورظلا هل قلخن نا بجي

 قافتالا اذه دقع ىلا لودلا هذه ىعست ىتح اهرارقتسا نماو لودلا هذه نمأ

 ".انعم

 هجوب فوقولل « ةيكيرمالا تاساردلا رظن يف « حشرملا وه قارعلا ناك
 ةمجهلا ماما دمص نا دعب ؛ يبرعلا جيلخلا ةقطنم يف ةيكيرمالا ةنميهلا

 ةيركسعلا هتوق تأدبو « ةيركسعلاو ةيلخادلا نيتهبجلا يف اهئاوتحاو ةيناريالا
 تايالولل يساسالا فدهلا حبصاف « يومنتلا هجمانرب رارمتسا عم يمانتلاب
 ةرادألا رظن يف لثمت تأدب يتلا قارعلا ةوق ميطحت ةيكيرمالا ةدحتملا

 ةرازو هتدعا ريرقت يفف . ةيكيرمالا حلاصملاب ةقدحم رطاخم ةيكيرمالا

 نا هيف ءاج يبرعلا جيلخلا يف ةيكيرمالا ةسايسلا لوح ةيكيرمالا ةيجراخلا
 اماه اريرقت هل اوعفر نيسح مادص سيئرلل نييسايسلا نيراشتسملا نم اددع



 اهترطيس لوؤت نا بجي كبوالا ةمظنم نا هيف اودكا تانينامثلا لئاوا يف

 املو . يملاعلا طفنلا جاتنا يف مألا لودلا اهرابتعاب ةيبرعلا لودلا ىلا ةلماكلا

 اهتوق مغر لودلا هذه نال كبوالا ةدايقل ةلهؤم ريغ ةيجيلخلا لودلا تناك

 اذه ءادا نم اهنكمي يملاع يسايس ذوفن تاذ ةيسايس ةوق اهل تسيل ةيداصتقالا

 فاضاو .هب مايقلل ايسايس ةلهؤملا ةديحولا ةلودلا وه قارعلا نأف'« رودلا

 هتوقب قارعلا نا - ةيكيرمالا ةيجراخلا تامولعم دح ىلع - يقارعلا ريرقتلا

 دبالو .٠ ةقطنملا يف ةدئارلاو ىلوالا ةيسايسلا ةوقلا نوكي نا نكمي ةيداصتقالا

 عم قفتت ةيطفن ةسايس عابتا ىلع ةيجيلخلا لودلا رابجال ىعسي نا قارعلل
 ام اذاو « كبوالا ةمظنم ىلع ةلماكلا ةيبرعلا ةرطيسلا يف ةيقارعلا فادهالا

 ةنكمملا لئاسولا لكب اهميوقت بجيف ةسايسلا هذه ةيجيلخ ةلود يا تضراع

 . ةوقلا مادختسا ىلا كلذ ىدأ ول ىتح

 ىلا ططخملا اذه نم فده قارعلا نا « هتاذ يكيرمالا ريرقتلا فرتعيو

 نايكلا اذهب هناو طفنلل ةجتنملا ةيبرعلا لودلل لقتسم يداصتقا نايك قلخ

 ؛ ةفلتخملا ةيلودلا ىوقلا لك ىلع ةيبرع ةيسايس اطورش ضرفي نا لواحيس
 يف ةقلاعلا ةيسايسلا لكاشملا لكل ةبسنلاب وا « ناريا عم هعارص يف ءاوس

 لح يف ةيبرعلا طورشلا ىلع ةيلودلا ةقفاوملا قيقحت ةصاخو « ةقطنملا

 . يليئارسالا يبرعلا عارصلا

 عبنت ةيتاذ ةيبرع ةوق كانه نوكت نا ديري قارعلا نا ريرقتلا فيضيو

 ىوقلا عم لماعت كانه نوكي نا نود اهتاذ ةقطنملا لود نم اهتوق رصانع

 اذه قفوو . اهتاذ ةيبرعلا لودلا هاضرت يذلا ردقلاب الإ ةفلتخملا ةيلودلا
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 ةقالعلا تاذ ةيبرعلا لودلل ضهانملا يبرعلا فلحلا دوقي قارعلا نإف موهفملا

 . ةدحتملا تايالولاب ةقيثولا

 ةحضاو ةيكيرما ةيجيتارتس عضو ةرورضب ريرقتلا بلاط كلذ ىلع ءانبو

 ةيوقتل ىعسي قارعلا ناو اصوصخ « يقارعلا ططخملا اذه ةمواقمل ملاعملا

 ةيويسالا ثلاثلا ملاعلا نادلب فلتخم عم ةيسايسلاو ةيداصتقالا هتاقالع

 فدهتسيو .ةيزمر راعسأب طفنلا اهعيبو « ةينيتاللا ةيكيرمالاو ةيقيرفالاو
 يسايسلا هذوفن ةدايزب فارتعالل ةيمانلا لودلا عيمجت كلذ ءارو نم قارعلا

 : ةيجيتارتسالاو ةيسايسلا ةيلودلا ىوقلا حلاصم ةلقرعل ركسعملا اذه ةدايقو

 (*) .يمانلا ملاعلا لود عيمج يف ةيداصتقالا كلذكو

 داقعنا ىلا تعفد دق ةيكيرمالا ريراقتلا هذه عيمج هتنمضت ام ةروطخ نا

 سرغنوكلا يف ةيجراخلا تاقالعلا ةنجل لخاد يف ةصاخ عامتسا ةنجل

 ةيجراخلا ةرازو لثمم ريت فلودا اضيا اهرضح « ١1/١ ماع يف يكيرمالا

 ةنجل تددح ريرافقتلا كلت ىلع ءانبو . ضيبالا تيبلا نع ًالثممو « ةيكيرمالا

 يف ءاج دقو . ةيقارعلا تالواحملا ةهجاوم لبس ةيرسلا اهتاسلج يف عامتسالا

 -: يتأي ام نأشلا اذهب تدعا يتلا ةيرسلا ريراقتلا دحا

 فادهالا نم يا ذيفنت نع ةيقارعلا ةيسايسلا ةدايقلا ةلقرع يرورضلا نم هنا "

 عنمو ... اديدحت يداصتقالاو يسايسلا اهذوفن ميجحت ةرورضو « ةيقارعلا

 (1) ١ كبوالا ةمظنم لخاد ىلا يقارعلا ذوفنلا دادتما

 . 26 ص - 87” ص « قباسلا ردصملا ء يركب (4)

 . 856 ص « قباسلا ردصملا ٠ يركب (9)
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 ماع ذنم حطسلا ىلع رهظ دق قارعلل يداعملا يكيرمالا فقوملا اذه نا

 تلاق يتلا تيوكلاو قارعلا نيب تاقالعلا يف ةمزا كانه نكت ملو ١

 يف يكيرمالا ءادعلا اذه رمتساو .برحلا يف ببسلا اهنا ةدحتملا تايالولا

 يذلا قارعلا ىلع يركسعلا موجهلاب جوتتو تاونس عست ىدم ىلع هدعاصت
 رارمتسا ىلع يكيرما رارصا عم 14 يناثلا نوناك ١7/1١5 ةليل أدب

 . يكيرمالا يموقلا نمالل اديدهت لثمي لازيام قارعلا نا ساسا ىلع راصحلا

 ةعيبط سردن نا انل دبال « قارعلل يكيرمالا مييقتلا اذه داعبأ مهفن يكلو

 . طفنلا عوضوم يف اصوصخو « قارعلا ةسايسلا ئدابمو

 : يقارعلا حومطلا - ب

  مهتاورثل برعلا لالغتسا قيقحتل يعسلا يف يقارعلا حومطلا لثمتي

 لمعلاو « يبرعلا ضوهنلاو ةيبرعلا ةيمنتلا يف « ةيطفنلا ةورثلا صاخ لكشبو

 نزاوت داجياو « برعلا نيب ةيطفنلا ةورثلا عيزوت يف نزاوتلا مدع ءاغلا ىلع
 ةيبرعلا ضرالا لتحي يذلا ينويهصلا نايكلاو برعلا ةوق نيب يركسع
 ريزو فيضيو . اهيلع ارمتسم اناودع لكشيو ١1144 ماع ذنم اهيف عسوتيو
 اذه قيقحت نكمي ال هنا يدامح فسوي دماح ديسلا يقارعلا مالعالاو ةفافثلا

 ةيطفنلا ةورثلا لالغتسا بلطتي يذلا ينقتلاو يملعلا مدقتلاو ةيمنتلاب الإ فدهلا

 راعش ًامئاد عفري قارعلاف . برعلا لك حلاصلو مهسفنا برعلا لبق نم ةيبرعلا
 حلاصملاب رارضالا هذه هفادها نم قارعلا دصقي الو . (برعلل برعلا طفن)

 لدابتملا مارتحالا ىلع ةمئاقلا ةقطنملا يف ةعورشملا ةيبرغلا وا ةيكيرمالا



 سيئر دروم وه لب اهنع طفنلا عنمي نا ديري ال هنا امك ء ؤفاكتلاو

 اهنمو تابسانم ةدع يف هاجتالا اذه نيسح مادص سيئرلا دكا دقوأ ' ').اهل

 . امهنم أدحا ددهن ملو . اكيرما نم وا ارتلكنا نم ًائيش ذخأن مل " هلوق

 ىلع قارعلا نا ينعي اذهو "١''( امهنع لورتبلا عطق انتسايس نم سيلو
 ةيكيرمالا ةدحتملا تايالولا اهيف امب ملاعلا يف ةلود يا ىلا هطفن عيبل دادعتسا

 بهن ضفري « يقارعلا مالعالاو ةفاقثلا ريزول انه لوقلاو «قارعلا نكل ٠
 ةسايسلا ىلع ةنميهلل ةادا هل اهمادختساو طفنلل ةيكيرمالا ةدحتملا تايالولا

 يغبني اكيرما نا " نيسح مادص سيئرلا ىري كلذلو . ملاعلا يف ةيداصتقالا

 . اهنم يرتشن « اهعيبن ... اهعم لماعتن نا لب ٠ لورتبلا ىلع رطيست ال نا
 نوملسملا برعلا مهنمو ملاعلا ىلع رطيست يكل لورتبلا ىلع رطيست نا اما

 ")"١( ضوفرم ٌرما اذهف
 طفنلل يداصتقالا قارعلا موهفم يقارعلا مالعالاو ةفاقثلا ريزو حضويو

 لكل ةيجيتارتس ةعفنم تاذ ةمهم ةيراجت ةعلس طفنلا ربتعي قارعلا نا لوقلاب
 ةجتنملا لودلا اهمدختست طفنلا تاداريإف « طفنلل نيجتنملاو نيكلهتسملا نم

 : طفنلل ةكلهتسملا لودلا نم ةيعانصلا علسلا داريتساو ةيمنتلا تايلمع ليومتل

 قهري الو نيجتنملا قوقح طمغي ال طفنلل (لداع رعس) ىلا لوصولا نأف كلذل

 يف يسقارعلا مالعالاو ةفاقثلا ريزو « يدامح فسوي دماح ديسلا عم فلؤملا ءاقل )٠١(

 . دادغب ءوه 0

 )١١( ةيقارعلا (ةروثلا) ةديرج « 5*4/7/:١5939 .

 ةيبعشلا ةيمالسالا تادايقلا عم نيسح مادص سيئرلا ثيدح . ١110/١7/١7 ؛ةروشلا )١1(

 . ©١17/١/:١359 موي دادغبب ةيملاعلا
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 يفو كيبوالا ةمظنم تاعامتجا يف قارعلا اهب ىدان ةسايس « نيكلهتسملا

 يراجتلاو يداصتقالا رارقتسالا ىلا يدؤت ةسايس يهو ء« ةيلودلا لفاحملا

 بذبذتلا دض فقي لازيامو قارعلا ناك كلذل ؛ نيفرطلا نيب تاقالعلا طشنتو

 طفنلا ربتعتف ةدحتملا تايالولا ةسايس اما . طفنلا راعسا يف عيرسلاو داحلا

 نيجتنملا قوقحب فارتعالا ضفرتو ةيسايسلاو ةيداصتقالا ةنميهلل احالس
 (١١).كيبوالا ةمظنم براحتو ةلداعلا

 لود تاداريا لدعم نأ ؛ يموق قلطنم نمو ٠ قارعلا ىري رخآ بناج نم
 يلاوح ةعمتجم اهناكس ددع لصي يتلاو « طفنلا نم ةيدوعسلاو يبرعلا جيلخلا

 سوفن ددع غلبي امنيب .ايونس رالود رايلم ٠٠١-70 غلبي « ةمسن نويلم
 عتمتت مهنم ةليئض ةبسن نا ينعي اذهو(' ؛!.ةمسن نويلم 7١17 يبرعلا نطولا

 يفو .ةيمنتلا رثعتو نويدلا نم ىمظعلا ةيبلاغلا يناعت امنيب ةلئاه تاورثب
 هنإف طفنلا نم يملاعلا طايتحالا يثلث يبرعلا نطولا طفن يواسي يذلا تقولا

 نم تارايلملا تائم ىلا ةيدوعسلاو يبرعلا جيلخلا نم ربكالا هءزج ليوحت متي
 ثيحب( !"١ .ةينابايلاو ةيبروالاو ةيكيرمالا تارامثتسالاو كونبلا يف تارالودلا
 ابرواو ةدحتملا تايالولا يف ةرمثتسملا ةيدوعسلاو ةيجيلخلا لاومالا ةميق تغلب

 نا نيح يف ءارالود رايلم )١0١0( نم رثكا ١588 ماع ةياغل

 يف يفقارعلا مالعالاو ةفاقثلا ريزو ؛ يدامح فسوي دماح ديسلا عم فلؤملا ءاقل(5١)

 . دادغب وهوه« 0١

 )١4( توريب ؛ تبجأف لئاس ينلأس ةيبرعلا ةدحولاو ةيموقلا نع ؛ يدامح نودعس ١955 «

 ؛ ص ١ ص(. ١87.

 )١5( نامع ؛ لوؤسملا نم جيلخلا برح ؛ هدوع سرطب هدوع ١557 . "5ص .
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 )١٠١( يه يبرعلا جيلخلا لود اهنمو ةيبرعلا لودلا لكل ةيجراخلا ةينويدملا

 ةدحتملا تايالولا ةسايس عم امامت عقاولا اذه مجسنيو( ' '! .رالود رايلم

 هتاحومطو قارعلا ةسايس عم ةيلك ضقانتي هنكلو ٠ ةنميهلا يف ةيكيرمالا

 ملتسا يذلا يكارتشالا يبرعلا ثعبلا بزح ئدابم دمتعت يتلا ةيموقلاو ةينطولا

 ماع طفنلا ميمأتب ماقو ١958 زومت !١-7١ ةروش مايقب قارعلا يف مكحلا

 داقو . ةيبرواو ةيكيرماو ةيناطيرب تاكرش هكلتمت تناك يذلاو 5

 رشا ةيبروالا لودلاو ةيكيرمالا ةدحتملا تايالولل ةيبرعلا ةيطفنلا ةعطاقملا

 (برعلل برعلا طفن) راعش عفرو ١1177 ماع ةيليئارسالا - ةيبرعلا برحلا
 تاداسلا رونا يرصملا سيئرلا هجوب فقوو (ةكرعملا يف حالس طفنلا)و

 دادغب ةمق يف ةيبرعلا لودلا ثحو . ديفيد بماك يف ليئارساب فرتعا امدنع

 . رصم يف مكحلا ماظن ةعطاقمل اهعفدو عقاولا رمالا ةمواقم ىلع ١97 ماع

 نكي مل هنا عم ةئثالثلا ثادحالا هذهل يلعفلا دئاقلا نيسح مادص سيئرلا ناكو

 )"١( .بزحلاو ةلودلا يف لوالا عقوملا يف

 نأو ةدحاو ةما برعلا نا دكؤت يكارتشالا يبرعلا ثعبلا بزح ئدابم نا

 ةيراضحلاو ةيداصتقالا ةيمنتلل لئاسو يهو اهل اكلم ةيعيبطلا اهدراوم
 ةعنطصملا دودحلا ضفرو . ديدج نم ضوهنلاو ةيخيراتلا اهداجما ةداعتسالو

 ردقبو . نيرشعلا نرقلا علطم يف ةيبروالا ةيرامعتسالا لودلا اهتمسر يتلا

 .دادغب ,:, 0 يف يقارعلا مالعالاو ةفاقثلا ريزو ءيدامح فسوي دماح ديسلا عم ءاقل )١(

 نيوكرل انكاكو ةروثلا ةدايق سلجم سيئرل ابئانا ١ زومت ىتح نيسح مادص سيئرلا ناك(90١)

 .قارعلا يف يكارتشالا يبرعلا ثعبلا بزحل ةيرطقلا ةدايقلا رس نيما بئانو .يقارعلا ةيروهمجلا
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 دبالو « اعيمج برعلا ةورث اهنا نمؤي بزحلاف «ةيطفنلا ةورثلاب رمالا قلعت

 يبرعلا نطولا يف يداصتقالاو يعامتجالا توافتلا ىلع ءاضقلل اهلالغتسا نم

 ا ا وم ياوو ةبق 00

 ًاقيبطت قارعلا يف تابوا تعا ع ديمو

 نطولا يف فلختلاو رففلا ءاغلا لجا نم قيرطلا ىلع ةوطخو هتاراعشل

 يبرعلا يوضهنلا عورشملل جذومن يه قارعلا يف هتبرجت ناو ءيبرعلا
 يتلا ةيكيرمالا ةدحتملا تايالولا فادها عم مات عطاقت اذه يفو . رصاعملا

 اهتنميه ضرفل اهتليسو ةيطفنلا ةيبرعلا ةورثلا ىلع ةرطيسلاو ةئزجتلا يف دجت

 . ملاعلا ىلع ةيداصتقالاو ةيسايسلا

 مكح تحت لظ نيتيلاوتم نيتبقحلو قارعلا نا لكيه نينسح دمحم لوقي

 « ةيموقلا هتامازتلاو هراكفا هل بزح وهو « يكارتشالا يبرعلا ثعبلا بزح

 ىلا ىعسي ةدعاق هلو « ةبلص ةاون هل بزحلا نأف « هلوح ءارالا تفلتخا امهمو

 ةيلمع لصاوي هلك كلذ قيفحت يف وهو . هذيفنت ديري جمانرب هلو ١ اهعيسوت

 نيا ىلا افلس ررقي نا دحا عيطتسي ال ةيريهامجو ةيسايسو ةيدئافع ةئبعت

 (15) يدوت جئاتنلا يا ىلاو «لصت

 ىلع ةيقارعلا ةيجراخلا ةسايسلا يف هفادهاو ثعبلا ئدابم تسكعنا

 داح لكشب رهظو « ماع لكشب يلودلاو صاخ لكشب يبرعلا نييوتسملا

 ”١4-184. ص ١557, ةرهاقلا « رصنلاو ةمكفلا ماهوا جيلخلا برح «لكيه نينسح دمحم (14)
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 هتوعدو « يبرعلا جيلخلا نم يكيرمالا لوطسالا ليحرب قارعلا بلاطم

 حلاصم نمضت ةديدج ةيرامثتساو ةيطفن ةسايس عابتا ىلا ةيبرعلا تاموكحلا
 عامتجا دنع هباطخ يف بلاطملا هذه نيسح مادص سيئرلا حرط دقو . برعلا
 طابش ١4 موي نامع يف تدقع يتلا يعابرلا يبرعلا نواعتلا سلجم ةمق

 ١99 )١١(

 هنال يبرعلا جيلخلا يف ةيكيرمالا ةدحتملا تايالولا ءاقب ببس نا حضوأ

 اهل نوكيس يتلا ةلودلا ناو « ملاعلاو ةقطنملا يف ةيمها رثكالا ةعقبلا حبصا دق

 ىلع ظفاحتس هلورتبو يبرعلا جيلخلا لالخ نم ةقطنملا يف ربكالا ريثأتلا

 عم اهحلاصمل اقفو هراعسأبو هطفنب مكحتتسو عزانم الب ىمظع ةلودك اهقوفت

 جيلخلا ةقطنم نأف وك سوم ةوق فعض ءوض يفو . نيرخالا حلاصم لهاجت

 تاونس سمخلا لالخ ىقبتس يتلا ةيكيرمالا ةدارالاب ةموكحم حبصتس يبرعلا

 طيجحملا يف ةداعلا هيلع ترج ام طباوض جراخ تلفنت نا ىلع ةرداق ةمداقلا

 ("') ةديدج ةنزاوم ىوق نّوكت نيحل يلودلا

 نمالا اياضق هاجت دضلا فقوم فقت ةيكيرمالا ةدحتملا تايالولا تناك املو

 تيفوسلا دوهيلا ةرجه معدتو نيطسلف يف برعلا قوقح هاجتو يبرعلا يموقلا

 ىلا اوهبتني نا « نيسح مادص سيئرلل مالكلا لازامو « اعيمج برعلا ىلع نأف
 يف فوخلا بجوتسي ال ةدرفنم ىمظع ةلودك اكيرما زورب نكل . رطخلا اذه
 ةيموقلا حلاصملا ةدعاق ىلع يبرعلا نماضتلا قيقحت نال برعلا فوفص

 1 ١/1 5 قارعلا 5 ةرونلا « ةيروهمجلا : ةيقارعلا فحصلا 09(

 . 048 1[ « ةيروهمجلا (0 ١)
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 ةدحتملا تايالولا عم ةحارصلاو رادتقالا عقوم نم لماعتلاو ةيساسالا

 . اهديدهتو ةيبرعلا ةمالا ءاذيا يف يدامتلا نود لوحي اهريغو ةيكيرمالا

 تايالولا لعجيس برعلا فعض رارمتسا نا نيسح مادص سيئرلا فاضاو

 ناف تال ول بك سو راعساب مكحتت ةدحتملا

 ةدحتملا تايالولا فيلح دوجوب اصوصخ « ةقطنملا نع اديعب نوكيس مالسلا

 ةقطنملا دهشت نا كلذ نع جتني دقو .(ةملاسم تسيلو ةيناودع ليئارسا)

 نل مالسلا ناو 'مهناريج ضعبو برعلا نيب ابورحو ةيبرع ةيبرع ابورح'

 ىلع ةمئاق ةينويهصلاو ةيكيرمالا تاهجوتلا تمادام قارعلاو ناريا نيب ققحتي
 ("١).ادوقفم يبرعلا نماضتلا مادامو « ةيبرعلا ةمالا حلاصمل ءادعلا ناسا

 -: ىلا هباطخ يف نيسح مادص سيئرلا اعد تاحورطلا هذه ءوض يفو

 دعي مل مهدوجو رربم نال يبرعلا جيلخلا نم ةيكيرمالا ليطاسالا باحسنا ١-
 . ةيناريالا ةيقارعلا برحلا ءاهتنا دعب امئاق

 نم « ليئارسا لعفت املثم « ةيكيرمالا ةرادالا ىلع برعلا طغضي نا -١؟

 ةدحتملا تايالولا يف برعلا لبق نم ةرمثتسملا تارايلملا تائم لالخ

 ابروا لودو يتيفوسلا داحتالا ىلا اهنم لقت رامثتسا ليوحتب كلذو ةيكيرمالا

 يف رامثتسالا نم احبر رثكا نوكي دقو ٠ حبرم رامثتسا وهو . ةيقرشلا

 .برغلا

 يفو ('")يموقلا مهنماو برعلا ةحلصم نمضي امب طفنلا راعساب مكحتلا ٠-

 ) )51ةيروهمجلا « ١ ,

 )١؟( ةيروهمجلا « ١ ,
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 قارعلا عم نماضتلل ء ١110 سيام 7١8 يف تدقع يتلا ةيبرعلا دادغب ةمق

 ةيحيلستلاو ةيومنتلا هجمارب ببسب ةينويهصلاو ةيكيرمالا تاديدهتلا دض
 قارعلا ىلع يليئارسا ناودع يا ىلع درلل ةروطتم ةحلسا هكالتما هنالعاو

 نأشب هحرتقم نيسح مادص سيئرلا دكا, ("'7ةيبرع ةقطنم يا وا
 يف برعلا لاومالا باحصا عضي نا حرتقاو جراخلا يف ةيبرعلا تارامثتسالا

 سسالا « جراخلا يف مهلاوما نورمثتسي نيذلا نم ةيطفنلا ةيبرعلا لودلا

 ("؛).يبرعلا نطولا لخاد ىلا مهلاوماب اوتأي يكل اهنوديري يتلا تانامضلاو
 يف هلاومال دمالا ةريصق عاديا ةسايس عابتاب فتكي مل قارعلا نا ينعي اذهو

 برغلا لودل ةيداصتقالا ةرودلا يف اهرامثتساو اهلوخد قفحي ال امم جراخلا

 ةيدوعسلاو ةيجيلخلا لودلا ثحي حبصا هنا لب « ةيكيرمالا ةدحتملا تايالولاو

 يف ةيكيرمالا ةدحتملا تايالولا حلاصمل ةضقانملا ةسايسلا هذه لثم عابتا ىلع

 . ةيبرغلا لودلا حلاصلو « اهحلاصل هدئاوعو طفنلا لالغتساو ةنميهلا

 ديفتسيل يلمع عقاو ىلا طفنلا نأشب ةيموقلا هبلاطم قارعلا مجرتي يكلو

 مث « ًارالود ؟5 ىلع ديزي ام ىلا طفنلا رعس عفر حرتقا دقف برعلا لك هنم

 طفن ليمرب لك نع دحاو رالودب لومي ةيبرعلا ةيمنتللو ةنوعملل قودنص ةماقا

 ققحيس امم . ارالود 75 رعس نم رثكاب ةجتنملا ةيبرعلا لودلا هعيبت

 )١( ةيروهمجلا « 5/75/١55٠ .

 يف هحرط امناو « ةيبرعلا ةمقلا ماما نيسح مادص سيئرلا باطخ يف ديكأتلا دري مل (14)

 مادص دئاقلا سيئرلا ديسلا لابقتسا رضحم رظنا . زابلا هماسا عم هثيدح يف درو امبسح رمتؤملا

 يف ١159/7/١6 سيمخلا موي زابلا هماسا ديسلا كرابم ينسح دمحم سيئرلا ثوعبمل نيسح

 + (5) ممر قحلملا
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 ةيطفنلا ريغ ةيبرعلا لودلل ىطعت ايونس رالود تارايلم (5) قودنصلل
 .لودلا ليخادم يف ةريبك تادايز هيف ققحتتس يذلا تقولا يف ةريقفلاو

 مدعو كبوالا هددحت يذلا جاتنالا فقسب مازتلالا نال « ("*)7طفنلل ةردصملا

 ضافخنالا اذه « اهضافخنا نم الدب طفنلا راعسا عفر ىلا يدؤيس هزواجت

 قوف ةيدوعسلاو يبرعلا جيلخلا لودل يطفنلا جاتنالا ةدايز ةجيتن ءاج يذلا

 مث نمو ارالود ١8 ىلا ليمربلا رعس روهدت ثيحب كبوالا يف ررقملا دحلا
 . كلذ نم لقأ امبرو تارالود 7 ىلا

 رفويو يبرعلا يموقلا نمالا ززعيس ةسايسلا هذهب هنا دقتعي قارعلا نا
 ةيداصتقالا ةقئاضلا ةهجاوم نم اهنكميو « ةيبرعلا لودلا لكل ومن تاناكما

 ("5).لودلا بلغا اهنم يناعت يتلا ةقئاخلا

 ثوعبم زابلا هماسا هلابقتسا ىدل نيسح مادص سيئرلا حرتقملا اذه دكا دقو

 عيزوت ةقيرط نا هل حضضواو « ١110 زومت "16 موي كرابم سيئرلا
 رايعم دمتعت وا ناكسلا تارابتعا دمتعت نا نكمي حرتقملا قودنصلا تالوخدم

 -: فاضأو « ةلودلا

 عفدت نا ررقتي يتلا لودلل ةدحاو ةصحلا ةلودلا رايعم يف'

 ةلودلا ةصح عفدت ناكسلا رايعم يفو.. غلابملا هذه اهل

 رصم ..ناكسلا ددع ةيحان نم ينعي ..اهناكس ددعل اعبت

 يلذاشلا ةيبرعلا لودلا ةعماجل ماعلا نيمالا ىلا زيزع قراط قارعلا ةيجراخ ريزو ةلاسر )١5(

 . ((8) مقر قحلملا رظنا) /زومت/ ١5 خيراتب يبيلقلا

 . قباسلا ردصملا (71)
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 نذا .. ايناكس ايناتيروم نم الثم نيرشع يواست ايناكس
 هذهب ةققحتملا لاومالا عفدت يا .. ةبسنلا هذهب ذخأن

 ةصحو .. ةلودلا ةصح .. نيتصح لكش ىلع ةغيصلا

 5٠ ًالثم رصم ذخأتف .. ةلودلا كلت يف يبرعلا بعشلا
 لوطسالا يتأي امدنع اذكهو ةلودلا ةصح + ةصح

 بهت برعلا لك دجي دياز خيشلا ىلع طغضيل يكيرمالا
 مرزالو ةعفترم طفنلا راعسا نا لوقي يذلاو .. ههجوب

 انماضت لمعن اذكه .. ههجوب اهلك ةمالا بهت .. ضفخت

 ("")". احيحص اينما ًانماضتو ًايقيقح ًايبرع
 ىلا دنتست ةيعامتجاو ةيسايسو ةيداصتقا ةفسلف حرتقملا اذه ءارو نا

 اهحرش دق ناكو نيسح مادص سيئرلا اهب نمؤي يتلا ةيبرعلا ةيموقلا ئدابملا

 ريدمو كرابم ينسح سيئرلاو دهف كلملاو نيسح كلملا ىلا لصفم لكشب

 ةيمسرلا هتاءاقل لالخ زابلا ةماسا ةيسايسلا نوؤشلل يرصملا سيئرلا بتكم

 هئاقل يفو ؛قارعلا تراز يتلا ةيبعشلا دوفولا ضعبل اهحرش امك . ('*) مهعم
 ةقيرط نع . برعلا لامعلا تاباقنل يلودلا داحتالل ةماعلا ةنامالا دفو عم

 دق راكفالا هذه نا حضوأ « برعلا ىلع ةيبرعلا ةيطفنلا ةورثلا دئاوع عيزوت

 كرابم ينسح دمحم سيئرلا ثوعبمل نيسح مادص دئاقلا سيئرلا ديسلا لابقتسا رضحم )1١0(

 ةيسايسلا نوؤشلل يرصملا سيئرلا بتكم ريدم ةيجراخلا ةرازو لوا ليكو زابلا هماسا ديسلا

 قحلملا رظنا) ه ١١١ / مرحم/4 قفاوملا ١/1 سيمخلا رهظ لبق ١١,"“و ةعاسلا

 ٠ ((0) مقر
 . /)ه مقر قحلملا) زابلا ةماسا لابقتسا رضحم رظنا (14)
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 ذنم يا « 1١51/5-:118 يماع ذنم قارعلا يه ةيلورتب ةلود نم تقلطنا

 اذه تفقوا ناريا عم برحلا نكلو « بزحلاو ةلودلا يف لوالا عقوملا همالتسا

 ءاهتنا دعبو . برحلا ببسب جاتحم قارعلا نا نولوقتملا لوقي ال يكل ىعسملا
 راكفالا هذه نع لاع توصب ريبعتلا نإ الا « ةوقب اهنع ريبعتلا داعا برحلا

 ١٠ طابش يف نامع يف يبرعلا نواعتلا سلجم ةمق يف أدب دق تاحومطلاو

 : نيسح مادص سيئرلا فيضيو

 لبق نم انعم راوحلا ءارجا ىنمتنو لب ١ نيحتفنم انك "
 انتاءاقل يف كلذ ىلع مهثحن انكو « برعلا انئاقشا

 دمتعن انك ثيح ٠ يبرعلا نواعتلا سلجم يف ةصاخو

 نم رغصملا ىوتسملا اذه ىلع ديزنل راكفالا هذه حرط
 نكمي ام جاضنال راوحلا ةصرف ةيبرعلا لودلا ددع

 نكت مل يتلا ةرماؤملا تأدبف ... كرتشم لمعل هجاضنا

 هنا رارشالا دجو يذلا زكرملا دض بأ نم يناثلا اهتيادب

 .")١1( ةمالا تايونعم ىلع ريثأتلل هقحس نم دبال

 ترهظ ةيداصتقا ةقيقح نم هذه هئدابم يف نيسح مادص سيئرلا قلطني

 ليمربلل ارالود ”4 ىلا ١514 ماع دعب ةيمسرلا طفنلا راعسا تعفترا امدنع

 ملاعلا لود تماقف . ارالود 4٠-50 ىلا ةيروفلا قوسلا يف تلصوو ء دحاولا

 برعلا لامعلا تاباقنل يلودلا داحتالل ةماعلا ةنامالا دفو عم نيسح مادص سيئرلا تاءاقل (19)

 2« ةروثلا « ةيملاعلا ةيبعشلا ةيمالسالا تادايفقلا عمو بابشلا نماضتل ةسماخلا ةودنلا دوفو عمو

 : ١١ 7 ١15
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 يتلا علسلا تحبصاو ٠ ةيعانصلا لودلا اهيف امب ةيداصتقالا ةايحلا ليدعتب

 راعسا تأدب امدنعو . راعسالا كلت ساسا ىلع ةمئاق لودلا هذه اهردصت

 78 ىلا ١985 ماع تلصو ثيحب تانينامثلا يف طوبهلاو عجارتلاب طفنلا

 تارالود 7 ىلا تلصو ىتح رثكا ضافخنالاب تأدب مث دحاولا ليمربلل ًارالود

 ةيكيرمالاو ةيبرغلا علسلا راعسا لباقملاب ضفخنت مل « دحاولا ليمربلل

 ةيبرعلا لودلا عبتت نا نم الدبو . ةدايزلاب ترمتسا لب « يونس ةردصملا
 « ةيلمعلا هذه ةنزاومل ةيطفن ةسايس « ةيجيلخلا لودلا صاخ لكشبو « ةيطفنلا

 ىلع رمالا اذه سكعني ملو . هراعسا ضفخو طفنلا نم اهجاتنا ةدايزب تماق

 لود اهمدقت يتلا نييالملا ةعضبف .هلك يبرعلا نطولا ىلع لب هدحول قارعلا

 اهتببس يتلا ةلئاطلا ةيونسلا ةراسخلا اساسا ضوعت ال ًالثم رصم ىلا جيلخلا

 طفنلا نوكلمي نيذلا نأف رخآ بناج نم (" '!١ةيجيلخلا لودلا ةسايس مهل
 ةورثلا نوكلمي نيذلاف ٠ فيعض امهالك حبصأ دق برعلا نم هنوكلمي ال نيذلاو

 اهب اوبعلو ةونقلا ردصم نم ةرثكلا اومرحو اهودسفا دق ةلقلا مهو ةيطفنلا

 أدبملا اذه لالخ نم ةرظن ءاقلابو ''١٠كلمي ال يذلا لثم ءافعض اوحبصاف

 تادرفم دجت قرشملا ىصقا ىلا برغملا ىصقا نم يبرعلا نطولا ىلع
 : هيلا ريشت برعلا ةايح يف ةيموي

 ديسلا كرابم ينسح دمحم سيئرلا ثوعبمل نيسح مادص دئاقلا سيئرلا لابقتسا رضحم )٠١(

 ةعاسلا ةيسايسلا نوؤشلل يرصملا سيئرلا بتكم ريدم ةيجراخلا ةرازو لوا ليكو زابلا ةماسا
 . ((ه)مقر قحلملا رظنا) ه ١١4١/مرحم /4 قفاوملا ١110/17/7١. سيمخلا رهظ لبق ٠

 لامعلا تاباقنل يلودلا داحتالل ةماعلا ةنامالا دفو هلابقتسا لالخ نيسح مادص سيئرلا ثيدح )١”(

 ١93٠9/١١/4. ةروثلا ٠ برعلا
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 يف ًايفاضا ًارزو لمحتي شكارم يف طيسبلا نطاوملاف "
 لورتب ءارج ةيئارشلا هتوق يفو . يمويلا هقزر

 ةقطنملا ىلا ردصت تناك يتلا ةعلسلا نال ًالثم ةيدوعسلا

 (س) ةميقب

 لاملا نم اغلبم ادئاز (س)ب ردصت لورتبلا دعب تحبصا

 ةقطنملا ناب نايعلل رهاظلا ماعلا رابتعالا ساسأ ىلع

 ("")". اهيف لورتبلا دوجو ببسب ةينغ
 نطاوملا ىلع حضاو لكشب يسفنلا هبناج يف رهظي رمالا اذه ساكعنا نا

 قباسلا يف كانه ناك دقف « ةريقفلا وا ةيطفنلا ريغ ةيبرعلا ةلودلا يف يبرعلا

 ء ابروا ىلا سايقلاب هسفن سايق نم هعنمي ايراضحو ايخيراتو ايسفن ازجاح

 يبرعلا جيلخلا يفو رصم يف ةيبرعلا ةايحلا ىوتسمب اطبترم هسفن ىري ناكو
 لودل تارالودلا نافوط ءاج امدنع هنكل . اهل احاترم ناكو « طيسبلا اهلكشب

 يبرعلا نطاوملاو يبرعلا باشلا ىدل تاسايقلا تحبصا ؛ يبرعلا جيلخلا

 اهنأب أطخ نييجيلخلا ضعب اهرسفي يتلا (دقحلا) رهاوظ تأدبو ةفلتخم امومع

 ("') .(دسح)

 ايذاستكا القو ةيعافجا تاتضاهرا توعلا لمحت: لاخلا هذه :بيسيو

 ترهظو « مهنوؤش يف يبنجالا لخدت ىلا ةفاضا ىرخاب وا ةروصب ايسايسو

 لامعلا تاباقنل يلودلا داحتالل ةماعلا ةنامالا دفو هلابقتسا لالخ نيسح مادص سيئرلا ثيدح (”7)
 8 ١114 ةروثلا ٠ برعلا

 قحلملا رظنا) كرابم ينسح دمحم سيئرلا ثوعبمل نيسح مادص سيئرلا لابقتسا رضحم (؟)

 . ((0) مقر
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 يموقلا قلطنملا نا نيسح مادص سيئرلا دقتعي كلذلو . ةيرطقلا ةعزنلا

 نا نكمي ال هنال ةيبرعلا ةورثلا يف ةصح يبرع رطق لكل نوكي نا بجوتسي
 لود لمحتت اذامل ' لءاستيو . عاضوالا هذه طسو يقيقح يبرع لعافت لصحي

 هذه ردهت قح يابو «ةقطنملا يف تاورثلاب كراشت الو لقثلا اذه ةيبرع

 يف سانلا شيعي امنيب ' برغلا يف رمثتست ةيعورشم ةيأبو الصا تاورثلا
 نويدلا نم يبرعلا برغملاو نادوسلا يناعيو ىوأم الب رباقملا يف رصم

 نم برعلا صيلختل روطت نم دبال كلذلو ("7)4:ةيداصتقالا لكاشملاو
 : قيقحتب كلذ متيو «٠ يبنجالا تاريثأتل ناهترالا

 ابناج يبنجالا ىحنتي ناو . برعلا نيب يعامتجا لدع '
 مهلكاشم نولحيو « ةقطنملا نمض نوشيعي برعلا كرتيل
 ساسا ىلع ةمئاق يبنجالا عم ةقالع اوميقي ناو مهسفناب

 ناو « لدابتملا مارتحالاو ةاواسملاو فاصنالاو لدعلا

 قرف ال ةيناسنالا ةميقلا يف يكيرمالاك ينادوسلا نوكي

 ناو ٠ ىلاعتو هناحبس هللا ىلا برقلاب الا كاذو اذه نيب

 هنيب قرف ال ةيناسنالا ةميقلا يف يسنرفلاك يندرالا نوكي

 ردقب مهنيب ةجردلاو ةيناسنالا ةميقلا يف يسنرفلا نيبو

 نوكي ناو «٠ ىلاعتو هناحبس هللا نم طقف دعبلا وا برقلا
 نا اما . ةيناسنالا ةميقلا ثيح نم يناملالاك يرصملا

 ٠ قباسلا ردصملا (؟:4)
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 ةمالا نا اوروصتيو راقتحاب انعم اولماعتي نا اوديري

 ("") .ضوفرم اذهف « امئاق اعون ال لمهم مك ةيبرعلا

 ةورثلاب ةصاخلا ةيبرعلا ةيموقلا هتفسلف يف نيسح مادص سيئرلا لصيو

 -: نا ىلا ةيبرعلا ةيطفنلا

 اوكلام ءايوقأ برعلا لك نوكي نا وه هديرن يذلا '

 اونوكي نا نكمي الو ء اضيا هنوكلمي ال نيذلاو لورتبلا
 ناكم يا يف برعلا ةورث هاجت فرصتن امدنع الا ءايوقا

 رظنلا ضغب ةدحاو ةما اننأب يخيراتلا عقاولا ساسا ىلع

 ةرشتنم ةيبرع لود دوجوو « ةيرادالا تاميسقتلا نع
 تمن ام اذا « ةدحاولا ةمالا يفو . دحاولا نطولا ىلع

 اننأكو نمزلا عم حبصنس اننأف يلمع فرصتب ةرظنلا هذه

 ('1)". ةدحاو ةلاح

 ينطولا سلجملا سيئر ةفسلفلا هذهب ةيقارعلا ةدايقلا ناميإ دكا دقو

 يتلا ةيئانثتسالا ةسلجلا يف حاتتفالا ةملك يف حلاص يدهم يدعس يقارعلا

 : هلوقب تيوكلا ىلا ةيقارعلا تاوقلا لوخد نم نيموي دعب سلجملا اهدقع

 نم برعلا ضرأيفامو . ةدحاو برعلا ضرا نا '

 . ١990/١١/٠ ةروثلا « بابشلا نماضتل ةسماخلا ةودنلا دوفو ىلا مادص سيئرلا ثيدح ("5)

 لامعلا تاباقنل يلودلا داحتالل ةماعلا ةنامالا دفو هلابقتسا لالخ نيسح مادص سيئرلا ثيدح (”7)

 َ ١/4 ةروثلا 6 برعلا
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 اذاو ءدارفالا نم ددع كلم سيلو ةمالا كلم وه تاورث

 ضرالا هذه تمسق دق ةيلودلا تايطعملاو فورظلا تناك

 نا ةدحاو ةمأك ءبرعك انب ضورفملاف «تاليودو لود ىلا

 هذه نم لعجن الو « ةيلوؤسملا ىوتسم ىلا يقترن
 ريغ يف ةمالا تاورث مدختستو عضوت يكل أرربم دودحلا

 ةداق ىلعو ةمالا ىلع حيحصلا وه سكعلا امناو ءاهناكم

 ةمالا تاريخ عنمل رربم دودحلا نوكت ال نا ةيبرعلا ةمالا

 ("")". اهئانبا لك ىلا لوصولا يف ةيبرعلا

 فادها عم لاوحالا نم لاح ةيأب فلتأي ال يقارعلا حومطلا اذه نا

 ةيعانصلا لودلا تايداصتقال ةايحلا بصع لكشي طفنلاف ؛ ةيكيرمالا ةنميهلا

 ٠ يملاعلا لخدلا نم كلهتستو . ملاعلا ناكس عبر لثمت يتلا ةيلامسأرلا

 اهنكلو ملاعلا ناكس نم 0١ لثمت يتلا ةيكيرمالا ةدحتملا تايالولا اهنيب نمو

 . ةيداعلا ةبسنلا فعض تارم سمخ يا «ةيملاعلا ةقاطلا عبر اهدحو كلهتست

 نطولا زواجتيس هقيقحت مت ام اذا يقارعلا حومطلا نا كش الو ؛("*)رالود

 ةرتفلل ةيئانثتسالا ينطولا سلجملا تاسلج رضاحم ؛ ينطولا سلجملا «٠ قارعلا ةيروهمج (7)

 خيراتب ةدقعنملا ةيئاندتسالا ةسلجلا رضحم ٠ يناثلا ءزجلا ١/1 ٠ ةياغلو ١150/7/١7 نم

 . ١ ص ؛« ١4

 . 7١5 صو 0١ سنوت « قازترالاو ةنميهلا نيب جيلخلا ٠ شوكبلا بيطلا ()
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 . ةمدقتملا ةيعانصلا لودلا هتاورث صتمت يذلا ثلاثلا ملاعلا ىلا يبرعلا

 افده حبصا دق نيسح مادص سيئرلا ىلع ءاضقلاو قارعلا ميطحت نأف ؛هيلعو

 ىلع هرجنملا يدهملا قلعيو ؛(" 7 صاخ لكشب ةدحتملا تايالولل ايجيتارتسا
 : لوقلاب فدهلا اذه

 هل دلبلا اذه نا وه قارعلا ميطحت نم دوصقملا نا "

 يسملعلا ثحبلل ةيولوأ ىطعاو . يومنت جذومن

 « ةيوقلا لودلا لبق نم لوبقم ريغ اذهو ءايجولنكتلاو

 ةقطنم يف صوصخلابو . حمست ال ىربكلا ىوقلاف
 ىلع رطيست نا تناك امفيك ةلود يال . طسوالا قرشلا

 لكشي كلذ نال « ليئارسا تلمع ام لثم ايجولنكتلاو ملعلا

 ارطخ يلاتلابو ةقطنملا يف نمالا ىلع مهرظن يف ًأرطخ

 (؟')".يلئارسا ءاقب ىلع

 (نايصع) نم هققح امل افدهتسم لازيامو ناك نيسح مادص قارعف نذا

 كلذلو « برغلل ةيعبتلا نم هلالقتسا سسا ىنب نيح برغلل مالستسالا أدبم دض

 (*١).ثلاثلا ملاعلا لودل ةودق نوكي ال ىتح قارعلا دض هلك برغلا كرحت

 يماتخلا نايبلا . قافالاو ةريسملا ٠ ةيبرعلا ةيبعشلا ىوقلا رمتؤم ؛ يدومح مساق دعس (؟5)
 ص ص ١557 دادغب « 159١ طابش ٠١-١7 ءاعنص « ةيبرعلا ةيبعشلا ىوقلل يناثلا رمتؤملل

7-8., 

 . ١77 ص . ١55١ ءاضيبلا رادلا ٠ ىلوالا ةيراضحلا برحلا « هرجنملا يدهملا (40)

 ) )4١ص « قباسلا ردصملا ”"/ .
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 قارعلا لثم لقتسم دلبل حمست نل ةدحتملا تايالولا نا رنلك سالكود فيضيو

 نلو « ةقطنملا يف طفنلا راعسا ىلع ةرطيسلا يف يسايسلا هذوفن مدختسي نا

 « طسوالا قرشلا يف اهحلاصم يحاتفمل ديدهت يال قالطالا ىلع حمست

 ةفسلفلا ذاتسا ٠ ينوتنيرام وتربلا روتكدلا حضويو (*"١7ليئارساو ةيدوعسلا

 : لوفلاب مالعالاو

 اقوس ةقطنملا هذه يف ىرت ةيبرغلا تاعمتجملا نا"

 ةيلوالا دراوملا لالغتسال نكاماو ٠ ةيئاهنلا اهتاجوتنمل

 برغلا ىعس اذهلو « انل ًايداصتقا اكيرش اهنوك نم رثكا
 لاشفا قيرط نع نمث يأب ليئارسا ءاقبا ىلع ةظفاحملل
 قارعلا ناك كلذلو . داج يبرع يوسمنت جمانرب يا

 نيدقعلا لالخ لصي نا عقوتملا نم ناك يذلاو ءافدهتسم
 .امامت يداصتقالاو يعانصلا هلالقتسا ىلا نيمداقلا

 ةوق نيسح مادص قارع حبصي نا ىلا كلذ دوقي امبرو

 نويكيرمالا لمحتي الو . ةيسايسو ةيداصتقا ةيميلقا
 لودلا هضفرت امك . عقوتملا لامتحالا اذه لثمب لوبقلا

 (4؟5)". ةيبرعلا ةريزجلاو جيلخلا يف ةيطفنلا
 يتلا بابسالا نم ةعومجم ىلا هرجنملا يدهملا يبرغملا ركفملا لصيو

 (42) 00هانوا85 ا<كعاادعع, 1ع 2عكزوم تابأآ ١ ال. الالق(, 0010800 6.

 « كراعملا ما ثاحبا زكرم « ىلوالا ةيونسلا ةودنلا "ةيفخلا حيتافملا" « ينوتنايرام وتربلا (4')

 .4-”ص(,5954١ دادغب
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 حومطلا فادهاب ةرشابم طبترت يتلاو ءقارعلا ىلع ناودعلا ىلا تعفد

 : يهو نيسح مادص سيئرلا ةدايفب يقارعلا

 يف ومنت نا تيفوسلا طوقس دعب غتست مل ةيكيرمالا ةدحتملا تايالولا نا-١

 . لالقتسالا وحن هجتت ةلود يبرعلا جيلخلا ةقطنم

 نمأ حلاصم ددهي أدب دق برغلا نع قارعلل يجولونكتلا لالقتسالا نا ١-

 . يبرغلا قوفتلا ةفارخ يغليو ايداصتقا هلك برغلا

 نايكلا ديدهت اهنأش نم ةربخو ةوق ةيقارعلا ةيركسعلا ةلالا تفقح ٠-

 برغلاو ةدحتملا تايالولا ةدعاق ينويهصلا

 ةركاذلل ضرأكو تافاقثلل دهمك ةيراضحلا قارعلا ةوق كردا دق برغلا نا - 4

 1 هعامطا ددهب يذلا ءيشلاو .ةيمالسالاو ةيبرعلا

 ةلودلا وه قارعلا ناكو . ةيمان ةيمالسا وأ ةيبرع ةوق يا ىلع ءاضقلا -ه

 ملاعلا ةهج نم ىلوالا ةجردلاب ديدهت ردصم برغلل ودبت يتلا ةيبرعلا

 . يمالسالا

 (؟5) .قارعلا ريمدت

 . ١١7 -5١١ص ص « قباسلا ردصملا ٠ هرجنملا (44)
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 ميطحت ةلواحم نم فدهلا نا هلوقب بابسالا هذه ىلا ريبوج ليشيم فيضيو

 رمأ وهو « ينقتلاو يملعلا ثحبلل ةيولوأ ىطعا يومنت جذومن هنال وه قارعلا
 يف ةلود يال حمست ال برغلاو ةيكيرمالا ةدحتملا تايالولا نال لوبقم ريغ

 نال ليئارسا تلعف املثم ةينقتلاو ملعلا ىلع رطيست نا طسوالا قرشلا ةقطنم

 ىلع ارطخ يلاتلابو ةقطنملا يف نمالا ىلع ارطخ مهرظن يف لكشي كلذ
 برحلا فقوت دعبو ٠ كلذلو .ليئارسا ءاقبو ةدحتملا تايالولاو برغلا حلاصم
 ((نيسح مادص تاحومط )) هومسأ ام ةمجاهم تأدب ةيناريالا - ةيقارعلا

 يكل نيسح_ مادص قارع ريمدت فده قيقحتل ةليسولا يه برحلا نا اوررقو
 ةيلحملا ةوقلاو ةرطيسملا ةيبنجالا حلاصملل ةيبرعلا ةقطنملا يف ةبلغلا ىقبت

 (؟*).ةبصاغلا ليئارساو ةنداهملا

 فادها ةقيقح «نيتقيقحلا نيتاه نم اهب جرخن نا نكمي يتلا ةجيتنلا نا
 ًايراضح ًاعارص نا يه «يقارعلا حومطلا فادها ةقيقحو «ةيكيرمالا ةنميهلا

 ةداراو ةنميهلا ةدارا نيتدارالا نيب يمتحلا مداصتلا ىلا دوقيو داق دق احضاو

 نم لاح ةيأب هفادها نع لزانتلل دادعتسا ىلع نكي مل امهالكف ,حومطلا

 تايالولل ىدصتي نا دحا ناكمإب نا روصتي ال ملاعلا ناك املو .لاوحالا

 نأف «ةيلودلا ةحاسلاب تدرفنا يتلا ىمظعلا ةوقلا اهتفصب ةيكيرمالا ةدحتملا

 بوعشلا هابتنا تعرتسا اهعون نم ةديرف ةرهاظ ربتعي اهل قارعلا يدحت
 دق يدحتلا اذه ناك املو .ثلاثلا ملاعلا بوعش اهتمدقم يفو ءاهباجعا تلانو

 ما ثاحبا زكرم تاروشنم ء ىلوالا ةيونسلا ةودنلا , " جيلخلا تايموي " ريبوج ليشيم (45)

 . 7< ص ١95954. دادغب ؛ كراعملا
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 نم أفده حبصي هفادهتسا نأف « نيسح مادص سيئرلاب رشابم لكشب طبترا

 . ةزيمتم ةيدايق تافص نم هكلتمي امل قارعلا دض اكيرما برح فادهأ

 : نيسح مادصل ةيدايقلا ةيصخشلا :ًايناث

 اضتاو# نيسخ مادسحه نسوثزلا ةيضخت# ةئارذ انه ةوسقتلا سيل

 ةرادالا فادها نم ايساسا افده هنم تلعج يتلا ةيدايقلاو ةيدئاقعلا هصئاصخ

 يموق دئاق نيسح مادص سيئرلاف .قارعلا ىلع برحلا اهنش يف ةيكيرمالا

 ةيرحلاو ةيبرعلا ةدحولاب هناميا يف ةقلطنم يهو « أدبمو ةديقع ةبورعلاب نمؤي

 وهو . اهقيقحتل اقيرط ةيسايسلاو ةيبزحلا هتايح نم لعج دقو ةيكارتشالاو
 اذه جئاتن ناو . ليبسلا اذه يف ةيبرعلا ىوقلاو تاقاطلا دينجت ىلا ىعسي

 : ىلا ينوتينرام وتربلا .د دقتعي امبسح يدؤتس ىعسملا
 يبرعلا ملاعلل ادئاق هفقوم سركي فوس نيسح مادص نا "

 هرصن ناو « رصن ذخوبنو يبويالا نيدلا حالص لثم

 نال « هلك طسوالا قرشلا معي ايبرع ايودحو رايت قلخي
 لكاشم ريغيس ناريا ىلع قارعلا رصن نا دكؤملا نم

 (؟؛١)". ةدحولا قيقحتب اهلك طسوالا قرشلا

 ًارطخ ةيبرعلا ةيموقلا ىوقلا ةيكيرمالا ةدحتملا تايالولا ربتعت نيح يف

 . 7 ص « قباسلا ردصملا ٠ ينوتنيرام وتربلا (41)
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 ام رثكا وه ةيموقلا ىوقلا ىلع ةرطيسلا يف لشفلا نا يكسموشت لوقي . اهيلع
 ةسرامم نع ةزجاع اهلعجي كلذ نال « ةيكيرمالا ةدحتملا تايالولا هاشخت

 تيبلا ناو . ةيبرعلا ةريزجلا يف طفنلل ةجتنملا قطانملا ىلع ريبكلا ريثأتلا

 ١995٠ ماع مدقملا (يموقلا نمالا ةيجيتارتس ريرقت) يف فرتعا دق ضيبالا

 ملاعلا يف (ةيموقلا) وه مهل ساسالا ل نا ؛« يكيرمالا سرغنوكلا ىلا

 . ةبلحلا يف ديحولا سرافلا رود بعلي نأ ديري نم هيف دجوي يذلا " ثلاثلا

 ةيموقلا نم ماودلا ىلع ىتأتي انحلاصم ديدهت نا دقتعن هيلعو
 ةكرحلل اجذومن نيسح مادص سيئرلا ةدايقب قارعلا راص املو (")".ةيلحملا

 « حلاصملا كلت ىلع ارطخ حبصا دقف « ةيبرعلا ةدحولا ىلا ةيعادلا ةيموقلا

 نع ةرطيسلا ةيكورفمألا ةدحتملا تايألاولا نعش ةيجيلخ ةلودةناو اضوصضخ

 . ىرخالا يبرعلا جيلخلا لود نأش هنأش هطفن

 ىلع ةنميهلا ةيكيرمالا ةدحتملا تايالولا ققحت نا لجا نمو « نذا

 ىلع رداق ريغ افيعضو أزجم يبرعلا نطولا يقبت دت نا اهيلع نأف طفنلا رداصم

 تايالولل نكي مل اعطقو هريدصتو ماخلا طفنلا جاتنا يف ةدحوم ةسايس نيوكت

 رابتعا ءرابتعالا اذه الول قارعلا ىلع برحلا نشت نا ةيكيرمالا ةدحتملا

 قئاعلا يه ةيبرعلا ةدحولا نا فورعمو « ةقطنملا هذه يف طفنلا ىلع ةرطيسلا

 ةتباثلا ةدحتملا تايالولا ةسايس موقت كلذل « ةرطيسلا كلت ليبس يف لوالا

 يعيو (**)٠لبسلاو لئاسولا ىتشب ةيبرعلا ةدحولا ةمواقم ىلع ةرمتسملاو

 . ع ص ؛ قباسلا ردصملا ؛ يكسموشت (41)

 . ”١6 ص و قباسلا ردصملا 4 يدامح (44)
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 . نيثحابلاو نييسايسلا ةداقلا نم ديدعلا لاجملا اذه يف ةيبرعلا ةدحولا ةيمهأ

 : نا هيف لاق « نيغيسوك قباسلا يتيفوسلا داحتالا ءارزو سيئرل ثيدح يفف
 ناك اذا .هقاقشنا يف ؛هتقرفت يف يبرعلا ملاعلا فعض "

 برعلا نال ءابروا اهل زتهت ةوق نونوكي نيدحتم برعلا
 امزق الإ ليئارسا سيلو ابروا ريغو ابروا تاقاط نوكلمي
 لك لمعي رامعتسالاو .ةدحتملا تايالولا ةدعاسمب ىتح

 (؟3)".ةيبرعلا لودلا داحتا لصحي ال نا لجا نم ءيش

 ةمادا ىلا طقف ىعست ال ةيكيرمالا ةدحتملا تايالولا نا نوثحابلا دكؤي

 نامضو يراضحلا ضوهنلل ةيبرع ةلواحم يا عنمو يبرعلا نطولا ةئزجت

 هجوب فوقولا ىلا اضيا ىعست امناو « قلطملا يليئارسالا يركسعلا قوفتلا
 ةيبرعلا ةقطنملا يف نهارلا عضولا يدحت ىلع لمعي يذلا يبرعلا دئاقلا

 لبقت نا نكمي ال ةيكيرمالا ةدحتملا تايالولا )) نأف كلذلو ١)'*( هتهباجمو

 نامنفوش رييب يطعيو . ((يبرعلا جيلخلا ةقطنم لخاد يف ةيدايق ةلاح دوجوب

 نطولا يف ةيدايقلا ةرهاظلل ايخيرات اقمع ٠ قباسلا يسنرفلا عافدلا ريزو

 ةمالا خيرات نم ةلحرملا هذه يف نيسح مادص سيئرلا اهدسج يتلاو يبرعلا

 حالسلا ةوقب ىدصت دق نمزلا نم نرق نوضغ يفو برغلا نا لوقيف ةيبرعلا

 يملاعلا خيراتلا ةريسم يف اقيرع ًايبرع ًالوخدو ٠ ةيبرع ةضهن ملحك
 مادص مث رصانلا دبع لامجو يلع دمحم دهع يف كلذ ناكو . رصاعملا

 1 ص قباسلا ردصملا (46)

 . ١١ ص قباسلا ردصملا «؛ نوتراك (50)
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 )01١( '.نيسح
 نارتيم اوسنارف يسنرفلا سيئرلا هحرط دق يخيراتلا طبرلا اذه نا

 طفنلا باصتغا ديري نيسح مادص سيئرلا نا لاق نيح امامت سكاعم موهفمب

 « سلدنالا دادرتسال فحزلا ديري رصانلا دبع لامج نا « يسنرفلا يكارتشالا

 (”").ىلوالا مهتاحوتف يف برعلا لعف امك اسنرف ىلا ربعي مث
 هربتعاو نيسح مادصل ةيدايقلا ةيصخشلا عوضوم ريبوج ليشيم شقان دفل

 مادص سيئرلا نم حيرصلا يكيرمالا يئادعلا فقوملل ةيسيئرلا بابسالا دحا

 -:لاقف قارعلا ىلع برحلا نشل ةيسيئرلا بابسالا دحا ناك يذلاو نيسح

 ةركف نييبرغلا نحن انل ةبسنلاب لثمي نيسح مادص سيئرلا '
 تمواق ةلود دئاق هنا نع ًالضف يناملعلا مالسالاو ةبورعلا

 يذلا ديحولا هناو .ناريا يلالم بصعت تاونس نامث لاوط

 ةسايس جهتني يذلا هدحوو «يسبرعلا ملاعلا ةرانم لكشي

 نودؤي نيسح مادص ءانثتساب برعلا ماكحلا لك نا .يدحتلا

 ةيكيرمالا ةدحتملا تايالولا باسحل ةئدهتلا راودا

 ةلواحم اكيرما تراتخا كلذلو . صاخلا مهباسحل وا

 نامع ٠ هيطع عيدب - كيوحلا ةايح ةمجرت ؛ جيلخلا برحو انا ؛ نامنفوش رييب ناج )0١(
  7صو, ١١4.

 . ”١7 ص0٠ نامع «؛ ةيرصم ةبتاك ةداهش « ةرمتسملا انبرح « نيسحس ةدجام (07)
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 لعف داق يذلا يخيراتلا دئاقلاو لقتسملا قارعلاريمدت

 (*7)". ةدارالا لالقتسال ةيلمعلا ةمجرتلا

 -: لوقيف ةطقنلا هذه نم شوكبلا بيطلا .د يبرغملا بتاكلا قلطنيو

 امنا نيسح مادص هب يظح يذلا يبعشلا دييأتلا رس نا '

 اميعز رظتنت تناك ةيبرعلا ريهامجلا نأكف ٠ اذه يف نمكي
 اعيزوت ةيبرعلا ةورثلا عيزوت ةداعأبو ةدحولاب اهملح مسجي

 ةعشجلا ةينويهصللو يلايربمالا برغلل يدصتلابو ًالداع

 ("*)". اهتاورث فازنتساو ةيبرعلا ضرالا يف ةعماطلا

 مادص سيئرلل ةيدايقلا تافصلا يف ةيكيرمالا ةدحتملا تايالولا تدجو دقل

 صاخ لكشب يبرعلا جيلخلا ىلع ةنميهلا يف اهحلاصم ددهي ارطخ نيسح
 مادص سيئرلا ةيصخش تروصف « ماع لكشب ثلاثلا ملاعلاو يبرعلا نطولاو

 ناك يذلا رلته نيبو هنيب طبرلا ةلواحم لالخ نم « ديدجلا رلته هنأب نيسح
 ال نا اديج فرعت اهنا عم « ةيناثلا ةيملاعلا برحلا لالخ ءافلحلل ًايلود اودع

 حرط نم هنودصفي ناكيرمالا ناك يذلا نكل ؛ نيتيصخشلا نيب ةقالع

 ابرح كانه ناو رهظ دق اديدج ايلود اودع ناب ءاحيالا وه رلته عوضوم
 ىقبي نا « ديدجلا يلودلا ماظنلل اقفو « برغلل دبال كلذلو . ةمداق ةثلاث ةيملاع

 . ” ص « قباسلا ردصملا «٠ ريبوج (5)

 . 515 ص « قباسلا ردصملا , شوكبلا (54)
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 نا امف (**)١ودعلا اذه ةهباجمل ةيكيرمالا ةدحتملا تايالولا ةدايق تحت ادحوم

 ؟ موي هيبشتلا اذه ريماش يليئارسالا ءارزولا سيئرل يمسرلا قطانلا قلطا

 يكيرمالاو يبرغلا مالعالا لئاسو تقباستو اروف شوب هررك ىتح ١14٠0 بآ
 (*1) دقن وا ليلحت نود همادختسال

 حضاو لكشب تدعاصت دق نيسح مادص سيئرلا دض ةهجوملا ةلمحلا نا

 . تيوكلا ىلا ةيقارعلا تاوقلا لوخد لبق يا ؛.٠34١ ماعل ىلوالا رهشالا ذنم

 ةءاسألل اهتالايخ لك مادختسال ةيكيرمالاو ةيبرغلا ةفاحصلا تعس دقف '

 (”")". اهيف هترهشو تيوكلا ريما ةيقالخا ال تيسنو نيسح مادصل
 نش لبق لوالا نوناك يف شوب يكيرمالا سيئرلل ةيزافلت ةلباقم يفو

 لازنا لوالا اهفده جيلخلا يف هتيجيتارتس نا ' لاق « قارعلا ىلع برحلا
 اميعز حبصي نا نم همرحت نيسح مادص يقارعلا سيئرلاب ةقحاس ةميزه
 مادص سيئرلا عابط ةفرعم ىلع اصيرح شوب ناكو (”*)". يبرعلا ملاعلل
 ةيصخش نع هيصقت يف لصو شوب نا دعب اميف فرع دقو هتيصخشو نيسح

 تاعماجلا ةذتاسا نم اددع هتلباقمل اعد هنا دح ىلا نيسح مادص سيئرلا

 ((نيسح مادص)) نع تاعاسل مهبوجتسي حارو يبرع لصا نم ةيكيرمالا

 ىلا ةهجوملا هتاباطخ نم لعجت يتلا ةقيرطلا نعو((يقارعلا بعشلا عئابط))و

 اسنرف يف قباسلا قارعلا ريفس 6 يمشاهلا قازرلا دبع .ذ عم ١/7 موي فلؤملا ءاقل (هه)

 . قارعلا ىلع يركسعلا موجهلا لالخ

 دادغب ؛ كراعملا ما ثاحبا زكرم ةمجرت « مالعالا اورذحا ؛ نولوك ليشيم (55)

 .37سصوء 4

 .37ص-١5 ص«. قباسلا ردصملا 6 نولوك (6ه07)

 . ”١77 ص « قباسلا ردصملا « نيسح (58)
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 ةيبرعلا فارعالاو ديلاقتلا يف ةقئال ريغو ةيزازفتسا « نيسح مادص سيئرلا

 ءانثا يف شوب مدختسا دقف لعفلابو . نيسح مادص اهب نمؤي يتلا ئدابملاو
 روتانسلا لثم الجر تعد تارابع نيسح مادص سيئرلا ىلا باطخلا ههيجوت

 كنا ظحالن اننا ٠ سيئرلا ةدايس " ةحارص شوبل لوقي نا ((نوتلماه يل))
 شوب مستباو ." ةيصخش تاناهاو مئاتش ةكرعم تارملا نم ريثك يف اهلعجت

 مادص سيئرلل هتلباقم دعب هنا هتايموي يف فوكاميرب يوريوأ ”**١7قلعي ملو

 .تيوكلا عوضومل ةيوست ىلا لوصولل ةيتيفوسلا يعاسملا ءوض يفو «نيسح

 هنكل ؛هئاقل ليصافت هيلع ضرعو «نطنشاو يف شوب يكيرمالا سيئرلا لباق

 نم رثكا نيسح مادص سيئرلا ةيصخش ةفرعمب امتهم ناك شوب نا سحأ

 ((نيسح مادص)) خيرات نع هلأسي حار دقف « ةمزالا لح يف هئاراب همامتها

 امهاضق نيتلماك نيتعاس لاوط هناو «هتافرصتو هتيصخشل هليلحت نعو

 مادص سيئرلا ةيصخش حيتافم ةفرعم وه ريبكلا هلغاش ناك ٠ هعم نوكاميرب

 سيئرلا ىلا شوب تاباطخ هيجوت طقف سيل ناك فدهلا نا ودبيو ( ''7 نيسح

 ةيمالعالا ةلمحلا يف اهنم ةدافتسالا اضيا امناو ءقثال ريغ لكشب نيسح مادص

 ةيدايق تافص كلتمي نيسح مادص سيئرلا نوكل ايصخش هدض ةهجوملا ةريبكلا

 امدنعو ؛كلذلو .اههيوشت ةلواحمو اهيلع ميتعتلا نم مالعالل دبال ةزيمتم

 ركسلا لثم « علسلا نم ديدعلا ببس نودبو ةأجف ةيبروالا ةراقلا يف تفتخا

 . ةغ١43 ص ف6 قباسلا ردصملا لكيه (ه59)

 ؛ آنكمم اهبنجت ناك برح « جيلخلا برح يف فوكاميرب تايموي ؛ فوكاميرب ينيغفب )٠١(

 . 48٠-24١ ص ص ء« قباسلا ردصملا ؛ لكيه ؛! ه ٠ ص :؛ ١ توريب
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 نا ول امك ادب « رجاتملا فوفر نع تباغو « لافطالا تاظافحو نيحطلاو

 مالعالا أدبو . سانلل ةيساسالا داوملا هذه ةرداصم كشوي نيسح مادص

 ريثك يفو « ةيمسرلا هتيمست ركذ نود نيسح مادص سيئرلا مسا ركذي يبرغلا

 ("١)١ةقئال ريغ فاصوأب اقوبسم مسالا ركذي ناك نايحالا نم
 ةلكشم روهظ عم أدبي مل نيسح مادصل ةيدايقلا ةيصخشلا فادهتسا نا

 دادعتسا ىلع تناك ةيكيرمالا ةدحتملا تايالولا نا ىلا ريشت قئاثولاف ؛«تيوكلا
 ريرقت ركذيف ((نيسح مادص ىلع ءاضقلا)) ةركف ينبتل تانينامثلا ذنم

 وأ (ارتنوكلا - ناريا) ةيضق يف قيقحتلاب صاخلا يكيرمالا سرغنوكلا

 ىلا دنتست تناك ةنلعملا ةيكيرمالا ةسايسلا نا : (تيك - ناريا) ةحيضف

 حضويو « كلذ سكع ءافخلا يف تناك اهنكل « قارعلا عم تاقالعلا نيسحت

 يموقلا نمالا راشتسم يدعاسم دحأ وهو ؛ثرون رفيلوأ ديقعلا نا ريرقتلا

 نارياو ليئارسا نيب يركسعلا نواعتلا بيترت نع لوالا لوؤسملاو يكيرمالا

 ةدحتملا تايالولا نا نييناريالا ربخأ دق « ةيناريالا - ةيقارعلا برحلا لالخ

 مادص يقارعلا سيئرلاب ةحاطالل معدلا ميدقت ىلع لمعتس ةيكيرمالا

 ناك فدهلا اذه قيقحتل يلاملا ليومتلا نا نارول كيرأ فيضيو ('")١نيسح
 مسا درو دقف « نطنشاو يف اهترافسو ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا قيرط نع

 نيح (تيك -ناريا) ةحيضف يف ناطلس نب ردنب نطنشاو يف يدوعسلا ريفسلا
 اءزج ناك « ةيكيرمالا ةيزكرملا تارباخملا ةلاكو ىلا ًالاومأ ةيدوعسلا تلسرأ

 ) )1١ص . قباسلا ردصملا « نولوك 38 « 55-5١ .,

 )١١( نطنشاو ءارتنوكلا-ناريا ةيضق يف قيقحتلا نأشب سرغنوكلا يتنجل ريرقت ١54097 «

 .١؟ ص
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 مكحلا ماظن بلق فدهب ةيكيرمالا تارباخملا اهب موقت ةيلمع ليومتل ادعم اهنم

 عئاقو نا لكيه لوقيو (''١7نيسح مادص سيئرلاب ةحاطالاو قارعلا يف
 «٠ يقارعلا يمسرلا ريكفتلا ىلع اقيمع اريثأت تكرت دق (تيك - ناريا) ةحيضف

 لك اهيف كرتشت قارعلا فدهتست ةرماؤم دوجو ىلع مساح اليلد تربتعاو
 ('*).تيوكلاو ةيدوعسلاو ايناطيربو ليئارساو ةدحتملا تايالولا نم

 ماع دودح يف هنا ركذيف عوضوملا اذه هسفن نيسح مادص سيئرلا دكؤيو

 ىلا برعلا ةداقلا دحا بهذ « نييناريالا لبق نم وافلا لالتحا دعبو ؛« 7

 نوونت مكنا يتلود يف يكيرمالا ريفسلا نم تملع ينإ " : هل لوقيل دهف كلملا

 ". نيسح مادص ماظن ىلع اورمآتت ناو « قارعلا اومسقت نا اكيرما عم

 -: نيسح مادص سيئرلا فيضيو

 ةوخالا عضأ تنك كلذ عمو . ةصقلا هذهب تعمس انأو "

 لماعتأ يذلا مالكلا وه يل لاقي يذلا مالكلاو « ةيئرملا

 هذه سدي نا يكيرمالا ريفسلا دارأ امبر تلقو .هعم

 نود ام طقسنو « ةقثلا ىلع دمتعنلف برعلا نيب ةياورلا

 قئاقحلا تءاج لب . اقحال تاياورلا تءاج مث . كلذ

 هتقادصب فورعملا يجقشاخ ناندع رود برغلا يف فشكتل

 وا (تيغ ناريا) يف نييدوعسلا نيلوؤسملا عم هتاقالعو

 انعلطا يتلا ليصافتلا يف يرجي ام لكو . (ارتنوكلا ناريا)

 . 7١ ص 1١955١ ٠ توريب ,« ضيبالا تيبلا رارسا ء ءارحصلا ةفصاع ء نارول كيرأ (7)

 . ١76 - 77”: ص ص٠ قباسلا ردصملا ؛ لكيه (14)
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 تايالولا ساسالا ةجردلابو برغلا اهردصم ناك اهيلع

 ضعبو يكيرمالا مالعالا يا ء ةيكيرمالا ةدحتملا

 فقاومب كشن نا نم الدبو . ناكيرمالا نيلوؤسملا
 سلجم سيئر بئان ميهاربا ةزع خالا تثعب ٠ ةيدوعسلا
 نا هل لق هل تلقو . دهف كلملا ىلا اثوعبم ةروثلا ةدايق

 يجقشاخ ناندع نع رشن يذلا مالكلاب عمس ًانالف
 ليصافتلا نم ىلعأ انتاقالع نا كل لوقا يكل ينلسراو

 لما يلكو . انتاقالع ىلع اهسدي نا ضعبلا لواحي يتلا

 '. حيحص ريغ هيلع علطاو هعمسا يذلا ناب

 ةيقارعلا نمألاو تارباخملا ةزهجأ ريراقت نا نيسح مادص سيئرلا دكؤيو

 (١*):تامولعملا كلت ةحص ىرخالا يه تدكا دق

 :« قارعلا ىلع برحلا نش ةيكيرمالا ةدحتملا تايالولا تررق امدنعو

 ريراقتلا دحا فشك دقف . نيسح مادص سيئرلا وه ةسيئرلا اهفادها دحأ حبصا

 لايتغال ةطخب ترما دق فلاحتلا ةدايق نا ىلا تراشا تامولعملا نا نع

 يروهمجلا رصقلا عقاوم فصقب تارئاطلا تماقو «٠ نيسح مادص سيئرلا

 مادص سيئرلا دجاوت ءافلحلا تادايق تحجر يتلاو هب ةطيحملا قطانملاو

 )1١(  لبانقلا نم نانطالا تائم اهيلع تقلاو « اهيف نيسح

 عمجتلا دفو هلابقتسا لالخ نيسح مادص دئاقلا سيئرلا ثيدح ٠ ١130/١7/7 ةروثلا (15)

 .يندرالا يطارقميدلا يبرعلا

 . ١7,77 ص «. قباسلا ردصملا « نيسح (151)
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 ٠ ثحبت ةيعانصلا اهرامقاو ةيكيرمالا ةدحتملا تايالولا ةزهجا تناك دقل

 يف نيسح مادص سيئرلا نع « قارعلا ىلع يركسعلا موجهلا تايلمع لالخ

 ةيلمع دقعأ نع( '")ةيكيرمالا ةدحتملا تايالولا يف نييمالعالا نم ةعومجم

 مادص سيئرلا ةايح فادهتسال ةيكيرمالا ةدايقلا اهب تماق ةيرس ةيركسع

 نوناك ١4 ذنمف . رانلا قالطا فقو نم ةعاس ةرشع يتنثا نم لقأ لبق نيسح

 جمانرب أدب « نيمويب قارعلا ىلع حلسملا موجهلا ءدب دعب يا« ١١ يناثلا

 لوا امهو « نيتيدايتعا ريغ نيتلبنق جاتناب براضلا ةيكيرمالا ةيوجلا ةوقلا
 ضرغل اتممص دقو « ةدحتملا تايالولا يف امهعنص متي امهعون نم نيتلبنق

 ةدايقلا تارقمل امهقارتخا ةيناكماب نازيمتت ثيح « نيسح مادص سيئرلا لايتغا

 يتلا تارقملا يهو « اهقمعو اهناردج كمس ناك امهم ضرالا تحت ةنيصحلا

 فصقلا لالخ هودعاسمو نيسح مادص سيئرلا اهمدختسي نا حجرملا نم ناك

 ةرئاط ىلع نيتلبنقلا ليمحت مت ١1911١ طابش ١1" موي يفو . ءافلحلل يوجلا

 دحا لوقي . دنواب فالأ ةسمخ نزتوتا106 80016 الا28./.6.8(11-28))

 (نم ىلعو نيا) رارقب ةرشابم ةقالع ىلع وه يذلا ةيزكرملا ةدايقلا طابض

 يفو . ((. مادص امهنم دصقلا نكي مل امهنا كل تلق اذا كيلع بذكأس يننا))

 (67) ماديه 0-الالأنأم0و 5180 0[ ال.5 .!لةالبك, 1 ن07مأ١ ال/أ[170ا01 أا/أعأ10739 . 1116© ال١
 [6م01160 اتأ5ذ(مرب 01 ![6 2عركأزور نا( اللون, !لعاالإلم 1 1992
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 نيتلبنقلا نيتاه ةعانص يف اولمع نيذلا صاخشالل احضاو ناك دقف ةقيقحلا

 يئاطغ بصب اوماق نيذلا نوينفلا قلطا كلذلو « امهنم دوصقملا فدهلا

 ةلبنق لوا ىلع (ةيمادصلا) مسا كرويوين يف لنسرا تيلفرتوو يف نيتلبنقلا
 .اهوجتنا

 نيسح مادص سيئرلا هيف دجاوتي يذلا. ناكملا نا ناكيرمالا ريدقت يف ناك

 يجاتلا ةدعاق يف دوجوم ضرالا تحت ةدايفلل رقم وه ١19١ طابش /١١ وي

 نم رقملا اذه نوكتيو . ليم ١١ يلاوحب دادغب يبرغ لامش عقت يتلا ةيوجلا

 تالتاقم تناكو . ضرالا تحت عبرم مدق ٠٠١ ةحاسم لتحيو قباوط ةدع

 ءدنواب ٠٠٠١ ةنز لبانقب تارم ثالث هتمجاه دق .8-117 ةيكيرمالا حبشلا

 رئاود تدفقتعا دقو . ةيحطسلا رارضالا نم ليلق ىوس هيف ثدحي ملو
 يضقيس امبر نيسح مادص سيئرلا نا ةيكيرمالا ةيوجلا ةوقلاو تارباخملا

 . نيمالا أجلملا اذه يف برحلا نم ةريخالا ةليللا

 لك لمحت ةيدوعسلا نم ليللا مالظ ناتقرتخم .11117 ناتفذاقلا تقلطنا

 اتحبصا دادغب قوف ناريط تاعاس ةعضب دعبو . نيتلبنقلا ىدحا امهنم ةدحاو

 الك يف حالسلا يطباض ماق رزيللا ةعشا ةطساوبو يقارعلا ةدايقلا رقم قوف

 ريغص مسق لاحلا يف لوحتف ؛ فدهلا ةقطنم ىلا نيتلبنقلا قالطاب نيترئاطلا

 دعب ةدحاولا ناتلبنقلا تقرتخاو . ةرودم ةيئاوه ةحتف ىلا ةدايقلا رقم حطس نم

 لخادملا نم ثفني ناخدلا أدب ةدودعم تاظحل دعبو ؛ رقملا حطس ىرخالا

 . رقملا ريمدت مت ةياهنلا يفو . رقملل ةتسلا
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 نا ناكيرمالا نولوؤسملا فشتكي نا لبق تاعاس ةدع تقولا قرغتسا دقل

 ('*)ءرقملا لخاد يف نكي مل نيسح مادص

 ةيقارعلا برحلا ءاهتنا ذنم هنا اديج فرعي نيسح مادص سيئرلا ناك

 تحت تامولعملا عمجت ةصتخملا ةيكيرمالا ةزهجالاو طاسوالا تأدب ةيناريالا

 نم جيلخلا لود فيوخت ةلمح تأدبو ((نيسح مادص فلخي يذلا نم)) ناونع

 دادغبب ةيكيرمالا ةريفسلا ىلا ةحارص نيسح مادص سيئرلا اهلاق دقو . قارعلا

 لوخد نم عوبسا يلاوح لبق يا 65 موي اهب هئافل دنع يبالك ليربا

 ةيكيرمالا تاكرحتلا ءوض يفو « كلذلو (١؟*١7تيوكلا ىلا ةيقارعلا تاوقلا

 «٠ اهنيح يف اهفشك مت يتلاو تاذلاب نيسح مادص سيئرلا فادهتسا يف ةقباسلا

 لوصولل اقيرط دجت نا نيسح مادصل ةيداعملا ىوقلا ىلع لهسلا نم دعي مل

 : ىنويهصلا نايكلا ةيامح :اثلا

 يتلا ةيقارعلا رداوكلا ىلع ةرصاعملا ةيقارعلا ةلودلا ءانبو سيسأت دمتعا

 قشمد يف ةيبرعلا ةموكحلا ةرادا يفو 2515 ماع ةيبرعلا ةروثلا يف تمهاس

 تكلتما كلذلو ١17١. ماع زومت ةياهن ىلا ١11١4 ماع نم ةروثلا حاجن دعب

 يف هتسكع ةيرطقلا نع اديعب ايموق اركفو ئدابم ةيقارعلا ةيسايسلا ةبخنلا

 ثحابلا لبق نم عوضوملل ةيفرحلا ةمجرتلا رظنا 1011م1 الالث[ 001 الأ 61019ل,525.3-7. (14)

 . دادغب « كراعملا ما ثاحبا زكرم نع هرداصلا ص " ددعلا ؛ كراعملا ما ةلجم يف

 تايالولا ةريفس يبالك ليربا ةسنالل نيسح مادص دئاقلا سيئرلا ديسلا لابقتسا رضحم (15)

 . )5 مقر قحلملا رظنا) ١00 ءاعبرالا موي رهظ دعب قارعلا يف ةدحتملا
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 يموق ساسا ىلع يقارعلا نطاوملا ءانب يفو ٠ شيجلاو ةيبرتلاو ميلعتلا

 الإ لمتكي نل قارعلا ءانب نا نمؤت يهو ةبقاعتملا لايجالا تأشنف .يبرع

 خيرات يف ارهظ نيذللا نييرطقلا نيهاجتالا نكمتي مل كلذلو .ةيبرعلا ةدحولاب

 يف يقدص ركب مكح امهو ةموميدلاو رارمتسالا نم رصاعملا يسايسلا قارعلا

 ركفلا كلذكو . يروهمجلا دهعلا يف مساق ميركلا دبع مكحو يكلملا دهعلا

 يممالا ركفلاو يطارقميدلا ينطولا بزحلا يف دسجت يذلا يرطقلا يسايسلا

 . يقارعلا يعويشلا بزحلل

 باطقتسا زكرم نيطسلف ةيضق نم لعج دق يرطفلا يموقلا ءانبلا اذه نا

 . ماع لكشب يقارعلا بعشلاو صاخ لكشب نييقارعلا ةساسلا تامامتها

 نيطسلف لجا نم ةيقارعلا ةلودلا سيسأت دعب ةيقارع ةضافتنا لوا تعاجو

 درفلا ينويهصلا يناطيربلا ةدايز ىلع تايلكلاو تايوناثلا ةبلط جتحا امدنع

 تارهاظت يف هلوصو دنع اوجرخو « ١1728 طابش 8 يف دادغب ىلا دنوم

 ةينويهصلا دض نوفتهي مهو دادغب يلاها نم ةديدع تائف اهيلا مظنا ةبخاص

 مادطصا لوا عوقو ىلا ىدا امم ("')ةيبرعلا ةمالا ةايحبو روفلب دعو دضو

 نم ديدعلا ىلع ضبقلا يقلاو «٠ يكلملا دهعلا يف ةيقارعلا ةطرشلاو بعشلا نيب

 نم نيموي دعبو .مهتايلكو مهسرادم نم اولصفو اومكحو نيرهاظتملا
 جاجتحالل هناخ رديحلا عماج يف ىرخا ةرهاظت دادغب يلاها مظن تارهاظتلا

 قازرلا دبع يقارعلا خرؤملا فيضيو نيرهاظتملا ءازا ةموكحلا ةسايس ىلع

 دق هناخ رديحلا عماج يف نيعمتجملا ناب ثادحالا هذه رصاع يذلا ينسحلا

 ) )7١ينسحلا قازرلا دبع ٠ توريب « ةيقارعلا تارازولا خيرات ١91/4 ل65 ص ؛ ”ج غ2 .,
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 :اضيا اونلعا

 نيطسلف ذاختاب يضاقلا روفلب دعو ىلع ديدشلا طخسلا "

 نوناقلاو لدعلا ئدابمل ًافالخ ٠ دوهيلل ًايموق ًانطو ةيبرعلا
 ةايحبو « ةينوبيهصلا طوقسب ةيودملا تافاتهلا تلاعت دقو

 عنمل ةمراصلا ريبادتلا ةطرشلا تذختأف ةيبرعلا ةمالا

 تقرفو ءابطخلا ضعب ىلع تضبقف ةكرحلا هذه عسوت

 .")١"( فنعب نيعمجتملا
 روطت عم نيطسلف ةيضق هاجت دعاصتلا يف يقارعلا فقوملا رمتساو

 نييقارعلا ريبعتل ةبسانم ١975 ماع ىربكلا ةينيطسلفلا ةروثلا تناكو ءاهثادحا

 ١514١ سيام-ناسين ةروش تماق امدنعو . لئاسولا ىتشب اهعم مهفطاعت نع

 ةمالا ةدحو قيقحتو ةينويهصلا نم نيطسلف ذاقنا وه مهفده نا اهتداق نلعا

 ةرملل ايركسع هلالتحاو قارعلل ايناطيرب وزغغ ىلا ىدا امم ةيبرعلا
 تاضافتنالا روحم يه نيطسلف تناك ةيناثلا ةيملاعلا برحلا دعبو ("؟) .ةيناثلا

 يثالثلا ناودعلا دض ١155 ةضافتنا يف حضاو لكشب كلذ رهظ دقو «ةيبعشلا

 . ناودعلا نم يبلسلا ةيقارعلا ةموكحلا فقوم ىلع اجاجتحاو ءرصم ىلع
 نوذفني يقارعلا شيجلا يف رارحالا طابضلا تلعج يتلا عفاودلا مهأ دحأ ناكو

 ةيضق نم يكلملا ماظنلا فقوم ىلع مهئاضر مدع وه ١9158 زومت ١54 ةروث

 نم مغرلابو ءيروهمجلا دهعلا يفو .1518 ماع برح ذنم نيطسلف

 )١( قباسلا ردصملا ؛ ينسحلا ٠ ص ١69-1١55 .

 ) )7١سيام ةروثل ةيموقلا داعبالا « يمهدالا رفظم دمحم ١54١ دادغب ؛ قارعلا يف ١948٠ .
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 شيج سيسأتب ماق هنأف مساق ميركلا دبع مكحل ةحضاولا ةيرطقلا تاهاجتالا

 ةيقارعلا ةلودلا تنبت امدنعو . قارعلا يف هتأيهتو هبيردتو ينيطسلفلا ريرحتلا

 ماع مساق ميركلا دبع ىلع ءاضقلا دعب ةيودحولا تاهاجتالا يمسر لكشبو

 يقارعلا سشيجلا ناكو «تاهاجتالا هذه روحم وه نيطسلف ريرحت ناك

 ناودعلا دض ةيبرعلا ضرالا نعو نيطسلف نع عافدلا يف نيكراشملا لوا

 نايكلا عم هل ةكرتشم دودح دوجو مدع نم مغرلاب 7 ماع ينويهصلا

 . ينويهصلا

 ةروطخ رثكا قارعلا حبصا « 11548 زومت 1١17-7١ ةروث تماق امدنعو

 يبرعلا ثعبلا بزح نال لبق يذ نم (ليئارسا) ينويهصلا نايكلا ىلع
 (ةيزكرملا) هتيضق نيطسلف ريرحت ةيضق ربتعي ةطلسلا ملتسا يذلا يكارتشالا

 ريرحتل لئاسو اهتازاجنا عيمج > ةروثلا تربتعأو « هتاراعشو هفادها قيقحتل

 نا له : شاقن يف لخد بوبق نا ةجردل ةيبرعلا ةدحولا لجا نم نيطسلف
 ا ا ا ا ل

 ينيطسلفلا يئادفلا لمعلا ينبتب د هذه اهثدابم ةروثلا تمجرلت دقو . نينشالا نيب

 ١51177 ماع برح يف 0 ا ل

 يف ةهبجلا ىلع ةدوجوم تناك ةيقارع تاوق نا عم ؛ ينويهصلا نايكلا عم

 . /!١551 ةبكن ذنم ندرالا

 نم يحلستلاو ينقتلا قارعلا ءانب تربتعا لب اذه لكب ةروثلا فتكت ملو

 ناريا ديوزتب ماقو « ١18١ ماع يقارعلا يوونلا لعافملا فصقب ينويهصلا
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 بزحو قارعلا ةنياهصلا ربتعاو « ةيناريالا-ةيقارعلا برحلا لالخ ةحلسالاب
 ءاهنالو يبرعلا عافدلا ةوق ضيوقتل ساسالا مهفده يكارتشالا يبرعلا ثعبلا

 . ةيبرعلا ضرالا ىلع ينويهصلا نايكلا دوجول ةضفارلا ةهبخلا
 يف ةيجراخلا تاقالعلا ةنجل تدعا ةيناريالا-ةيقارعلا برحلا عالدنا عمو

 ةحشرملا ةلودلا نوكيس قارعلا نا هيف تلاق اريرقت يكيرمالا باونلا سلجم

 نأف ليتفلا اذه لعشأ ام اذا هناو « ليئارسا عم برحلا ليتف لاعشال ىلوالا

 رأثلل ىعسي قارعلا نا ريرقتلا فاضاو . هدييأتل مظنتس ىرخالا ةيبرعلا لودلا

 ماع يقارعلا يوونلا لعافملل يليئارسالا ناريطلا ريمدت ببسب ليئارسا نم

 ميجحت ىلا فدهت يتلا ةرمتسملا ةيليئارسالا تاديدهتلا ةهجاوملو ؛« ١

 ("")١رشابم لكشب ليئارسا ددهت تتاب يتلاو ةيقارعلا ةيركسعلا ةوقلا
 /١58 ماع ارصتنم ايوق ناريا عم هبرح نم قارعلا جرخ امدنعو

 هناو « ةفطنملا يف ةيركسع ةوق ربكا ةيكيرمالا ةدحتملا تايالولا هتربتعا

 .ليئارسا دض هتوق مدختسي فوس

 لالخ نمو قارعلا عم ةرشابم ةيسايس ادوهج ةدحتملا تايالولا تلذبو
 ةقلعتملا هتسايسو هئدابم نعع يلختلاب هعانقال ًاضيا ةيبرعلا ةمظنالا ضعب

 يركسعلا معدلا ةدايز ىلا اهعفد امم « حلفت مل اهنا الا ليئارسا نم فقوملاب

 . اهدض يركسع لمع يأب مايقلا نع قارعلا عدري يذلا لكشلابو ليئارسال

 ام ١9385-:139 يماع لالخ ةيكيرمالا ةحلسالا تاعيبم ةلمج تغلب ثيحب

 , 54-55 ص « قباسلا ردصملا 3 يركب 75
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 ("؛).ةياغلل مخض غلبم وهو « رالود رايلم )١1١١( ىلع ديزي

 دوها ديدجلا يليئارسالا شيجلا ناكرا سيئر نلعا ١14٠ راذا ٠١" يفو

 يا يف قارعلا دض ةيئاقو ةبرضل ةزهاج نوكت نا دبال ليئارسا نا كاراب

 نا "' لوقلاب ريماش قاحسا هعبت مث . اهيلع رطخ هتوق نا هيف رعشت تقو

 ةحلسا جاتنا نم برتقا هنا تسحأ اذا قارعلا مجاهت فوس ليئارسا

 ("")".ةيوون
 ثيدح يف تاديدهتلا كلت ىلع روهشملا يقارعلا درلا ءاج ام ناعرسو

 ضرعت اذا هنا نلعا يذلا ١15٠١ ناسين نم لوالا يف نيسح مادص سيئرلا

 قرحت ةروطتم ةحلسا لمعتسي فوس هنأف يليئارسا يوون موجهل قارعلا
 )١"( .ليئارسا فصن رانلاب

 نا دعب قارعلا دض ةديدج ةيركسع ةيلمعب مايقلا ليئارسا تررق دقل

 . ةيوايميكلا ةحلسالل ئباخم عست قارعلا كالتما نع تامولعم اهتلصو

 ناسين رهش يف نطنشاو ىلا لصوف « ةيوونلا قعاوصلل نيأبخم ىلا ةفاضالاب
 عم عوضوملا لوح رواشتلل زينرا هيشوم يليئارسالا عافدلا ريزو

 مجاهيس قارعلا ناب ناكيرمالا نيلوؤسملل زينرا حضوا دقو . ناكيرمالا
 -: فاضاو هل ةبرض هيجوت يف ةيكيرمالا ةدعاسملا بلطو ليئارسا

 ىلع ءاقبالا وا .. نيسح مادص ىلع ءاقبالا مكحلاص وا انحلاص نم سيل "

 . ١78 ص « قباسلا ردصملا ٠ يركب (74)

 . 74١ ص « قباسلا ردصملا « لكيه (7)

 . ١55٠ ناسين ” « ةروثلا ةديرج (/1)
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 " .ةيركسعلا هتوق

 برضب ةيليئارسالا تاديدهتلا ةدح تديازت ليئارسا ىلا زينرا ةدوع دعبو

 ءارزولا ةسيئرو شوب يكيرمالا سيئرلا نال موجهلا ثدحي مل نكلو « قارعلا

 ريماش قاحسا يليئارسالا ءارزولا سيئر نم ابلط رشتات تيركرام ةيناطيربلا

 قارعلا دض يدحتلا حور راهظاو ةيمالعالاو ةيسايسلا تالمحلاب ءافتكالا

 اوعمجي نا نوديري ال اوناك ناكيرمالا نا كلذ .رشابم يركسع لمع نود
 ةمظنألا اوعمجي نا اودارا امناو « ليئارسا دض هتدايقبو قارعلا عم برعلا

 لالخ نم ليئارسا ةيامح ةيلمع تءاجف « قارعلا دض ليئارسا عم ةيبرعلا

 . قارعلا دض ةدحتملا تايالولا اهتداق يتلا برحلا

 : ةيكيرمالا ةدايقلل ةيصخشلا حلاصملا : عبار

 هدحول طفنلا لجا نم نكت مل برحلا هذه نا نيثحابلا نم ديدعلا ىري

 ٠ نوغاتنبلاو شوب جروج يكيرمالا سيئرلل دجملا ةعانص لجا نم امناو

 بابسا يللحم نأف كلذلو . يعادتملا يكيرمالا داصتقالا ةجلاعم لجا نمو

 : هسفن شوب جروجب اوأدبي نا دبال برحلا

 ناكو ةمهم ةيطفن حلاصم اهيدل لازتام هتلئاعو طفن لجر شوب ناك دقل
 ةيكيرمالا حلاصملا زيزعت لجا نم ةيركسعلا ةوقلا مادختسال ايوق ادناسم هدلاو

 ماع ؛ ©0.1.68 ةيكيرمالا ةيزكرملا تارباخملا ةلاكول اريدم شوب ناك امدنعو

 ةسايسلا فادها ىلا لوصولل ةوقلا مادختساب هنامياب افورعم ناك هنأف 57

 تايلمعلاو ةحلسملا ةيركسعلا ةوقلا مادختسا رارمتساب معدي ناكو « ةيكيرمالا
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 كلذلو . ةدحتملا تايالولا حلاصمو ةيكيرمالا ةيجراخلا ةسايسلا زيزعتل ةيرسلا

 ةبختنملا اوكاراكين ةموكح دض ةيعرشلا ريغ ارتنوكلا برحل ةوقب ادناسم ناك
 ةطبباوب ةويشانم هييتكح نم زادك انتكاوكلا قانا :تايلطخ كناكو:+ ابطا رقمين

 ("") عرش لل ازيد ناك امدنع نيبرفملا هيدعاسم

 ةروص نم صلختلل سووهم صخش شوب نا نويناسفن نوللحم لوقي
 هذه نانئمطالا مدع لماوع ناو «هتلوجرل نانئمطالا مدعب رعشي هناو « زجاعلا

 (”*)٠قارعلا دض هبرح لالخ نم هتلوجرو هتبالص تابثا ىلا هتداق يتلا يه

 شوب ناب ةدحتملا تايالولا يف ةيسايسلا مولعلا ذاتسا « ثيمس .د فيضيو

 أدبم الب يزاهتنا صخش هنا ىلع نادي ناك اهلمكاب ةيسايسلا هترتف لاوط'
 . قارعلا دض برحلا وهو ("")".افده اريخا دجو دقو ء فده وا

 يف يرج يذلا ناغير هسيئر ذيملت وه شوب نا درابورغ نفيتس دكؤيو

 ةدحتملا تايالولا وزغو تيغ-ناريا ةحيضفو زومت لعافم فصق هدهع

 يف شوب رود نأف هيلعو (*'٠٠ةسايسلا كلتل دادتما وهو « اهريغو دانيرغل
 حلاصملا ةمدخ يف اهاضق يتلا هتايحل دادتما وه قارعلا دض برحلا

 ةدحتملا تايالولل ةيجراخلا ةيناودعلا ةيسايسلاو ةيتارباخملاو ةيركسعلا

 ظ . ةيصخشلا هتافص ىلا ةفاضا «ةيكيرمالا
 ةيداصتقا لكاشم هجاوت ١14٠ ماع شوب ةسائر تناك رخآ بناج نم

 (77) اكعاامعرب, طظ. 37-39 .

 (78) اطأل., 5.9.
 . 58 صو 15 نامع « شوب جروج برح « ثيمس دراودا نيج (75)

 ص ”١9557 نامع « شوب ديسلا برح ؛ درابورغ نفيتس (6)
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 مهل ىوأم ال نيذلا دادعا يف ومن كانه ناك دقف .ةداح ةيلحم ةيسايسو

 تاردخملا لوانتو ةميرجلا دعاصتو ندملا روهدت عم « لمعلا نع نيلطاعلاو

 ينطولا نيمأتلا جمانرب بايغ عم نامدالاو زديالا لثم ةيحصلا لكاشملاو

 هذه تببس يتلا يه ناغير ةطلسو شوب تاسايس تناكو (*'١7يحصلا

 لكاشملا نم هابتنالا لوحي نا شوب ةحلصم نم ناك كلذلو .اهريغو لكاشملا

 ءاعدالاب روهدتملا داصتقالاو ةمئاقلا

 نيسح مادص وزغ اهببس ةيداصتقالا لكاشملا نا '

 هذه ءاقلا نا . طفنلا راعسا عفر يف ببست يذلا تيوكلل

 نع ثحبلاو لؤاستلا لوح دق لكشلا اذهبو ةيلوؤسملا
 شوب تاسايس يف ةنماكلاو ةلكشملل ةيلصالا بابسالا

 اهل ةقالع ال ىرخا لئاسم ىلا ةيداصتقالا نافيرو
 مكر عوضوملاب

 : نا برحلا بابسا نع هثحب يف ثيمس فيضيو

 يناثلا نيرشت تاباختنا نع راظنالا ليوحت دارا شوب"

 ةحيضف نعو برطضملا يكيرمالا داصتقالا نعو ةكيشولا
 . موي دعب اموي اءوس دادزت تناك يتلا لا دنا سإ ةكرش

 نوتروه يليول ايواسم حبصا يذلا لين هنبا نعو

 ابرح هيلا ةبسنلاب قارعلا دض برحلا تناكف ٠ يطارقميدلا

 : قباسلا ردصملا م1(

 (82) اكعااوعع, 0م... 2.38 .
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 حلاصم تحبصأف « لمالا لكشت نا نكمي ةيبعش ةريصق
 ةدحتملا تايالولا حلاصم يه ةيويحلا سينئرلا
 (*5)".ةيوبحلا

 :يكيرمالا سرغنوكلا يف ةينازيملا تاشقانم لالخ هنا رنلك سالكود لوقي

 عم ةينازيملا ةكرعم رسخ « قارعلا دض برحلا ةبعل بعلي شوب ناك امدنعو
 ماع ةيلصفلا تاباختنالا يف ةيزخم ةميزه ىلا هبزح داقو نييطارقميدلا

 حيشرتلاب هل اوحمسي نل نييروهمجلا نم ديدعلا نا حضاولا نم ناكو .

 نم يناعي شوب ناك دقل . ةدشب مهنم ديدعلا هدقتناو ٠ بزحلا نع ةباينلاب

 . يسايسلا هريصم ذاقنال برحلا ىلا ةجاحب ناكو «٠ يلحم يسايس رايهنا

 نأف هيلعو « ةريطخ لكاشم نم يناعت شوب ةسائر ناب ريشي مالعالا ناكو
 دض برحلا تلوح اذكهو (*؟)٠هتسائر ذاقنال ةيرورض ةوطخ تناك برحلا

 « ةيلحملا شوب تاسايس يف ةنماكلا تارايهنالاو تاقافخالا نع هابتنالا قارعلا

 ةسايسلا يف ءوفك ريغو متهم ريغ) هناب 1176 ةلجم هتفصو يذلا وهو
 يف اهرود تبعل يتلا لماوعلا لك نم مغرلاب هنا رنلك دكؤيو (*”)(.ةيلحملا

 سيئرلا فقوم اهببس ناك دق قارعلا دض برحلا نأف « برحلا جيجأت

 (*'/.(( برحلا ىلع ميمصتلا يف ةالاغملا )) يف شوب جروج يكيرمالا
 ؛قارعلا دض برحلا نش يف ةيتاذ حلاصم شوب ةرادا رصانع مظعمل ناك

 . 848 ص ؛« قباسلا ردصملا 2 ثيمس (85)

 (84) اععاادعب, 0م.0ز1., 2.8.38-39 .
 (85) |!طأ0ل., 8.
 (86) اطأل.,. 7
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 صصح تفوركوكس يموقلا نمالاراشتسمل ناك ءرصحلاال لاثملا ليبس ىلعف

 يذلا رجنسك يدعاسمل عبتت تاكرشلا هذه نم ديدعلاو « ةكرش نيعبرا يف

 تاقالع 0 ءالؤهل تناكو .دعاسم رايط طباض هعم تفوركوكس لمع

 يف ةيقيقح ةحلصم اهل طسوالا قرشلا يف ىرخا ىوقو تيوكلاو ةيدوعسلا عم

 (*”) .مهحلاصمل اددهم هنوربتعي يذلا قارعلا يف ماظنلا ميطحت

 538013 58. يريدم سلجم يف مدخي تفوركوكس نأف كلذك

 ةيكيرما تاكرش ةدع ىلع رطيست ةمخض ةيتيوك ةكرش يهو 116311003

 ةليمرلا لقح نم ةيقفا ةقيرطب طفنلا بحسب تمهتا يتلا ةكرشلا اهيف امب

 ةيجراخلا ةسايسلا مدختسي ناك تفوركوكس نأف هيلعو . يقارعلا يبونجلا
 مدخي يذلا لكشلاب يبرعلا جيلخلا يف ةيكيرمالا ةسايسلا عفدل ةيكيرمالا
 تفوركوكس ناك دقل . ةيسايسلاو ةيداصتقالا هيدعاسم حلاصمو هحلاصم

 ةطبترم مهحلاصم تناك يذلاو ةيركسعلا تاعانصلا عمجت حضاف لكشب لثمي
 قىكب .جيلخلاب

 عافدلل ًاريزو ينيشت كيد نييعت ىلع ًادهاج لمع يذلا وه تفوركوكس نا
 جارخا ىلع لمعو (*؟) و0 م8006[001015 ةكرش يف هعم لمع هنال

 لخدتلا ضراع هنال ةيبونجلا ةيكيرمالا تاوقلا ةدايق نم رنرو كيردرف

 نامروث ليوسكام لارنجلاب رنرو لدبتسا دقو « ةينيتاللا اكيرما يف يكيرمالا

 (87) 6أ0., 2.8. 39-40,
 (88) ا!«عااوعأ, 0م. 011. 0.

 (89) 8م الال00010/30, 116 ©01219300615, ا 00000 1991, .2
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 (؟")١امنب وزغل قيرطلا دبع يذلا

 : يكيرمالا حالسلا جاتناو ةيركسعلا ةسسؤملا : ًاسماخ

 « برحلا ىلا ةجاحب ىرخألا يه ةيكيرمالا ةيركسعلا ةسسؤملا تناك

 لك ةسيئر برح ىلا جاتحت ةيلاع ةينقت تاذ ةئيب يف ةحلسملا تاوقلا نا كلذ

 لجا نم ةديدجلا ةيحيلستلا اهتمظنا رابتخال كلذ يلاوح وأ ةنس نيرشع
 بمهذت يتلا رداصملا نم ةلئاهلا تايمكلا رربتل ةقثاللا ةناكملا ىلع لوصحلا

 ىلع اولصحي نا نييركسعلل اهيف نكمي ةلاح داجيالو ؛٠ يركسعلا قافنالا ىلا

 ذنم ةنس ةرشع ةسمخ ترم دقل . يركسعلا لمعلا لالخ نم ميركتلاو ةيقرتلا

 « ةريبك برح رخأ يهو « مانتيف برح ةيكيرمالا ةحلسملا تاوقلا تلخد نا

 . روهدتملا يتيفوسلا داحتالا عم ةيسيئر ةهجاومب لمأ كانه دعي مل هنا امك

 ءاهتنا دعب ةيركسعلا تاقفنلا ضيفخت ةرورض لوح ريثك مالك كانه حبصاو

 هتمظنا نا تبثي نا نوغاتنبلا هيف دارا يذلا تقولا يف « ةدرابلا برحلا

 تافورصملا ناو ٠ يموقلا نمالا لجا نم ةيساساو ًالعف ةديفم ةيحيلستلا

 يذلا ريربتلا كلذ يه قارعلا دض برحلا تناكف ؛(*'7ةرربم ةيركسعلا

 ةيروطاربمالا رايهنا دعب ملاعلاب ةوق مظعأك ةدحتملا تايالولا رهظيس

 نع عافدلل ةيكيرمالا ةيركسعلا ةوقلل ضارعتسا بلطتي اذهو «ةيتيفوسلا

 .(ةيموقلا حلاصملا)

 (90) اطأل., 83.
 (91) اكعاامعم, 0م. نأ.
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 جيلخلا ةقطنم يف ةحلسالا عيب ديعصت وهو برحلل رخآ ببس كانه ناك

 ينيشت نمض نييدوعسلا عم هتاعامتجا تايادب عم هنا دجن اذهلو «٠ يبرعلا

 عم حالسلل دوقع ترج كلذ دعبو . ةحلسالا نم رالود رايلمب ادقع مهنم

 تلصو ثيحب ةقطنملا يف ىرخا لودو نيرحبلاو ايكرتو ايروسو رصم

 امم فعضلا ىلا ١194٠ ماع ثلاثلا ملاعلا ىلا ةيكيرمالا ةحلسالا تاعيبم

 نويلب ١5,5 اهنمضب رالود نويلب ١6,5 ىلا تلصوو « لبق نم هيلع تناك

 ١55١ ماع يناثلا نيرشت يف ىرخا ةقفص تدقع يتلا ةيدوعسلل تاعيبم

 نم ةروطتم ةنحش ىلع تلصح دقف ليئارسا اما (١").تارالودلا تارايلمب

 ىلع تلصح لوليا 5 يفو « رالود رايلم اهتميق ١11٠ بأ ١" موي ةحلسالا

 (؟2).ةيركسعلا تادعاسملا مجح يف رخآ ارايلم اهردق ةدايز

 نأف « ةحلسالا عيب عوضومب ةقلعتملا ريغ ةيداصتقالا لماوعلا نع اما

 قفدتب نيمتهم اوناك نيكراشملا مهئافلحو ةيكيرمالا ةسايسلا يعناص نم ديدعلا

 دوجو نا نمفؤي مهنم ديدعلا ناكو « طسوالا قرشلا يف هيلع ةرطيسلاو طفنلا

 ةدحتملا تايالولل خمسيس يبرعلا جيلخلا ةقطنم يف ةيكيرمالا ةيركسعلا تاوقلا

 نم ديدعلا كانه ناكو . عيزوتلاو جاتنالا ىلع ةرطيسلاو ةقاطلا راعسا ضرفب

 دوجولا ةدع تاونسلو اودارا دق ةيجراخلا ةسايسلا تاسسؤم يف نيلماعلا

 تايالولا ةوق نم ديزتس برحلا نا كش الو ('؟١7جيلخلا يف يكيرمالا
 تايالولا داصتقا نم لضفا اداصتقا ناكلتمت ناذللا ايناملاو نابايلا ىلع ةدحتملا

 (92) اطأل., 43.
 , "5ك ص ؛ ١8 * توريب ؛ مد ةرطقب طفن ةرطق . اننيب جيلخلا 2 نادمح نادمح (55)

 (94) اكعااورعع, 0م. نأ. 2.44
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 تاكرشلا ماما ةوق ةدحتملا تايالولا تاكرش برحلا ديزتس امك « ةدحتملا

 . طسوالا قرشلا طفن ىلع دمتعت يتلاو اهل ةسفانملا ةيبرغلا

 : يكيرمالا يداصتقالا نوكرلا : ًاسداس

 دعاصت ىلا ةيكيرمالا ةدحتملا تايالولا يف يداصتقالا دوكرلا ىدا

 ضئفرب يكيرمالا سرغنوكلا تاديدهت ةدايزو « ةيكيرمالا ةينازيملا زجع
 شوب كولس ءاج كلذل . ينيشت - شوب اهمدق يتلا ةيركسعلا ةينازيملا

 نا لوقلا نكميو . ةيكيرمالا ةيخيراتلا ديلافقتلا عم مجسني امبو افينع
 تمهسأ دق ةيطارقميدلا وا ةيروهمجلا ءاوس ةبقاعتملا ةيكيرمالا تارادالا

 دنع ةيركسعلا ةنكاملا طيشنت فدهب ةبسانم لك يف ثادحالا ديعصت يف
 ١5145 دوكر دعبف . ةيناثلا ةيملاعلا برحلا دعب تلصح دوكر ةلحرم لك

 يف ١15٠ ماع ةيروكلا برحلا تماق « برحلا دعب نيدنجملا حيرست رشا
 ماظن بلقل ةدحتملا تايالولا تلخدت ١1514 دوكر لالخو . نامورت دهع

 يف يركسعلا لخدتلا ١9017-58 دوكر عبت دقو .الاميتاوغ يف مكحلا
 لكشب نابايلاو ايناملا لمش يذلا ١157 دوكر يفو ١1158. ماع نانبل

 بربح ةيدنطت ريغ رديخألا ةفيشاشت لقا نكشي ةدهتملا تايآلولاو:ذاح

 برحلا ديعصت ىلع ١975 دوكر را امك . نوسنوج مكح لالخ مانتيف

 لوصحلل ابروا يف خيراو صلارشنب رارقلا ناكف ؛ رتراك مكح نابا ةدرابلا
 (1*).يتيفوسلا داحتالا عم تاضوافملل ةوق عقوم ىلع

04 



 رظن يف يكيرمالا دوكرلا نأف قارعلا ىلع برحلا نشل ةبسنلاب اما
 تيوكلا ىلا ةيقارعلا تاوقلا لوخد لبقو ١545-١130 ماع ىلا دوعي ردنوغ

 مث نمو « امنب دض هتلمحب مايقلا ىلا ةيادبلا يف شوب عفد يذلا دوكرلا وهو
 يف يمكيرمالا جهنلا نا ' ركيب سميج لوقي كلذلو ٠ قارعلا ىلع برحلا نش
 تيبلا لخاد ليغشتلا ىوتسم ىلع ةظفاحملا ىلا ىعسي جيلخلا

 (11)".ضيبالا

 ريست ةيكيرمالا ةدحتملا تايالولا نا لوقلا ىلا اذه لك نم ردنوغ جرخيو
 .يداصتقالاوفعضلا لحم ةيركسعلا ةوقلا تلح كلذلو ايداصتقا فعضلا هاجتاب

 مادختسا ضرف ةدحتملا تايالولل حتي مل ةيناثلا ةيملاعلا برحلا ةياهن ذنمف

 امهدض كرحتلا اهناكماب نوكي نلو « ايناملاو نابايلا دض ةيركسعلا اهتوق
 مادختسا ةدحتملا تايالولل نكما كلذ عمو «يتايفوسلا يركسعلا ديدهتلا ءافطناب

 ىرخا ةرابعبو يتيفوسلا داحتالا نم جارحا نود ثلاثلا ملاعلا نادلب يف اهتوق

 يتلا ةيكيرمالا ةنميهلا ىلع ةظفاحملل شوب ةصرف قارعلا دض برحلا ناك

 كلذو «نابايلاو ايناملا امهو ءاهل نييسيئرلا نيسفانملا ماما صقانتلاب تأدب

 لاكشا نم اكيرمال ىقبت ام رخآ لكشت يتلا ةيركسعلا ةقرولا مادختساب
 ابرواو لب «نابايلاو ايناملا ىلع طغضلا ةليسو وه طفنلا ناك املو ('").ةوقلا

 زكرم تاروشنم :ىلوالا ةيونسلا ىودنلا ' ةيثلاثملاعلا برحلا " ؛ كنارف ردنوغ هيردنا (15)
 . 7”ص . ١99554 دادغب . كراعملا ما ثاحبا

 . ١-"” ص « قباسلا ردصملا ء ردنوغ (15)

 . ؟ ص « قباسلا ردصملا (50)
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 قرشلا طفن ىلع ةرطيسلل ةوقلا مادختسا نأف « ايسور ىتحو نيصلاو اهلك
 ىلع ةدحتملا تايالولا ةرطيس قيقحتل ةسيئرلا تابلطتملا دحا نوكي طسوالا

 تايالولا تعنتقا اذكهو . ديدجلا يلودل ماظنلا مساب ملاعلا ىلعو « لودلا هذه

 ىمادقلا اهئافلح باسح ىلع الا ققحتي نل ةيداصتقالا اهتمزا لح نا ةدحتملا

 هتاجتنمب يكيرمالا داصتقالا ناكماب دعي مل يتلا نابايلاو ابروا ةصاخو
 لودلا هذه تناك املو (**).ةيملاعلا قوسلا يف اهتاجتنم ةسفانم ةيعانصلا

 ةدحتملا تايالولا ةرطيس نأف « اهتاعانص يف ةقاطلل ردصمك طفنلا ىلع دمتعت

 نم اهنكميس « يبرعلا جيلخلا طفن صاخ لكشبو . طسوالا قرشلا طفن ىلع
 ةليسو قارعلا دض برحلا ناكو « ملاعلا يف يداصتقالا مكحتلاو ةنميهلا

 . ةيبرعلا ةيطفنلا ةورثلا ىلع ةرطيسلل ةدحتملا تايالولا

 ةدحتملا تايالولا تعفد يتلا ةيلخادلا لماوعلا صخل نم لضفا نا

 قباسلا يكيرمالا لدعلا ريزو وه قارعلا ىلع برحلا نش ىلا ةيكيرمالا

 : ةديدج برح بوشن ديري نكي مل قارعلا نا لاق يذلا (؟١57كرالك يزمر
 يهو ةيكيرمالا ةدحتملا تايالولا يف ةذفنتملا ىوقلا مه اهدارا يذلا امناو
 ةيعانصلا - ةيركسعلا تاعمجتلاو « ةلئاهلا هتينازيم ىلع ظافحلل نوغاتنبلا

 ةيلحملا حيلستلا دوقعو طسوالا قرشلل ةحلسالا تاعيبم ىلع دمتعت يتلا

 حابرا ىلاو طفنلا راعسا ىلع ربكا ةرطيس ىلا ىعست يتلا طفنلا تاكرشو

 لالخ اسنرف يف قباسلا قارعلا ريفس ٠ يمشاهلا قازرلا دبع .د عم ١115/1/1 موي ءاقل (14)

 . قارعلا ىلع برحلا نش
 (99) معومذعرب تاور, 15م عزم 1طلك !]مصع, !لعاالالو اع 1992, 2.
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 اهتصرف يتيفوسلا داحتالا ككفت يف تأر يتلا شوب ةرادا ًاريخاو « ىلعا

 اهل رفويو ةقطنملا اهل نمؤي طسوالا قرشلا يف مئاد يركسع دوجو ةماقال

 دراوم ىلع ةرطيسلا لالخ نم لبقملا نرقلا يف الئاه ايسايس-ويج اذوفن

 .طفنلا

 كولسلا وه ةيسايسلاو ةيداصتقالاو ةيركسعلا لماوعلا هذه دكؤي يذلا نا

 بونجو طسوالا قرشلا يف ماعلا انفده نا ' ساسا ىلع ينبملا يكيرمالا

 قرط ىلع ظافحلاو ةقطنملا يف ةرطيسم ةيجراخ ةوقك ءاقبلا وه ايسا يبرغ

 لكشبو مهملا نم لازام هنأف كلذلو ... برغلاو ةدحتملا تايالولل طفنلا

 ".)٠١١( ةقطنملا ىلع ةرطيسلا نم يوق عمجت وا ةنميه يا عنم ساسا

 ناك قارعلا ىلع ريبكلا موجهلا نا ١137 ماع نوغاتنبلا فرتعا اذهلو

 ةدايسلا ةداعتسال سيلو جيلخلا ىلع ةدحتملا تايالولا ةنميه هنم فدهلا

 (١١١)ءاهطفنو ةقطنملا ىلع ةيكيرما ةطلس سيسأتل امناو ةيتيوكلا

 برحلا عوقو لبقو هريغ لبق ةقيقحلا هذه نيسح مادص سيئرلا ىعو دقل

 زافلتلا عم هل ةلباقم يف حضاو لكشب اهحرشو عيباسا ةثالثب قارعلا دض

 ىوتسملا ىلع نزاوتلا لالتخا نا دكا نيح ١110/١7/77 يف ينابسالا

 يتيفوسلا داحتالا يف لصح يذلا روطتلا رثإ ةدحتملا تايالولا حلاصل يلودلا

 زكرم ىلع ظفاحت يكلو " دحاو مقر ىمظعلا ةلودلا ةدحتملا تايالولا ىقبا دق

 ىوق روهظ عنمل نوغاتنبلا ططخ ترشن يتلا ١137 راذا ١ يف زميات كرويوينلا نع القن )٠٠١(

 . ملاعلا يف ةدحتملا تايالولل ةسفانم

 (101) ©1831, 0م...
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 ىلع رطيست نا بجي ملاعلا ىلع عزانم ريغ نم ةنميهملا ىمظعلا ةلودلا

 ةلحرم يف امبرو نابايلاو ابروا اهذوفن ىلا عضختل طسوالا قرشلا طفن
 (١١")".يتيفوسلا داحتالا ةقحال

 ةيكيرمالا ةدحتملا تايالولا تعفد دق لماوعلاو بابسالا هذه لمجم نا

 اذه ذخاو . ١977 ماع طفنلا هميمأت ذنم هفادهتساو قارعلا دض كرحتلا ىلا

 هتداق يتلا لماشلا يركسعلا موجهلا يف هجوأ غلب نا ىلا دعاصتلاب فادهتسالا

 . ١151١ يناثلا نوناك ١7/١5 ةليل هنش تأدبو

 .: ١001 يف ينابسالا زافلتلا ةثعب عم نيسح مادص سيئرلا ءاقل ٠ ١4 ةروتثلا 0 ١؟)
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 ىناثلا لصفلا

 لئاسولاو تامدقملا

 ىلوالا ةحفصلا : ًالوا

 ةيموقلا رعاشملا باسح بسحت نطنشاو تأدب امدنع نرقلا اذه نم تانيعبسلا

 مما نأ دعب صاخ لكشبو « طفنلل ةجتنملا لودلا يف لالقتسالا ىلا ليملاو

 دناست يتلا لودلا ةمئاق يف عضو دقف ء 1177 ماع هطفن قارعلا

 ةيونس ةيركسع تابيردت نوغاتتنبلا أدب ١177 ةنسلا يفو (') . باهرالا

 يفو (') .يقارعلا يركسعلا يزلا نودتري ادونج ةبردتملا ةيكيرمالا

 ةدحتملا تايالولا مايق دعبتسي ال هنا رجنسك يرنه حرص 2

 حبصاو « هراعساب مكحتلاو طفنلا ىلع ةنميهلل يركسع لمعب ةيكيرمالا

 ىلع ءاليتسالل جيلخلا وزغ تالامتحا انلع نوشقاني ناكريمالا نويسايسلا

 يكيرمالا مازتلالا نا ' لوقلاب نوسكاج يرنه روتانسلا اهسأري يتلا ةيعيبطلا

 (1) 90!0, 0م. ن0
 (2) طل. 6.
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 لكشي ةقطنملا يف يسايسلا رارقتسالابو ةيطفنلا جيلخلا تاورث نع عافدلاب

 ةدحتملا تايالولل ةبسنلاب ةموميدو ةيويح حلاصملا دشأ نسم ةدحاو

 (")".ةيكيرمالا

 -: رتراك يميج يكيرمالا سيئلا نلعا ١18٠ ماع يفو

 ةقطنم ىلع ةرطيسلا قيقحت ةيجراخ ةوق يا ةلواحم نا "

 ةيويحلا حئاصملا ىلع اموجه ربتعت فوس جيلخلا

 اذه لثم دص متي فوسو . ةيكيرمالا ةدحتملا تايالولل

 ةوقلا اهيف امب ةيرورض لئاسو ةيأب موجهلا
 ظ (4)":ةبركسعلا

 لئاسولا ةفاك لامعتسا ىلع صني يذلا رتراك أدبمب نالعالا اذه فرع دقو

 (*) .ةيكيرمالا حلاصملا نع عافدلل ةيركسعلا ةوقلا كلذ يف امب
 ةيكيرمالا ةنميهلا ططخل اريطخ اديدهت قارعلا يف طفنلا ميمأت لكش دقل

 مكحلا ماظن ةعزعز ىلع ةيكيرمالا ةيسايسلا رئاودلا تلمع كلذل «ةيبرغلاو

 نوسنوج يكيرمالا سيئرلا هدقع عامتجا يف ررقتف « لخادلا نم قارعلا يف
 قارعلا لامش يف داركالا ضيرحت « 1977 ماع ناريا هاشو رجنسك يرنهو
 ماقو «٠ ناريا هاش لالخ نم مهل ةيكيرمالا ةحلسالا ديروت متو «نايصعلا ىلع

 (") .دادغب نيبو مهنيب ةيت ةيتيفوس ةطاسو يا ضفر ىلع داركالا ثحب رجنسك

 (3) تاور, 0م, 8
 (4) ا<عاارعر, 0م.011. 2.2. 42-3

 (5) 031,0 م. 9
 . 78 ص . ”١557 توريب « مد ةرطقب طفن ةرطق .. اننيب جيلخلا ٠ نادمح نادمح 3(
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 نارياو قارعلا نيب رئازجلا ةيقافتا عم يدركلا نايصعلا راهنا امدنعو

 ديدجلا ماظنلا ىلوتو ناريا هاش ةيكيرمالا ةدحتملا تايالولا تحازأ ١570 ماع

 ينيمخلا يلوت لاح قارعلاب يناريالا شرحتلا أدبو « ةمهملا كلت ناريا يف

 ماع ةيناريالا - ةيقارعلا برحلا مايق ىلا ةجيتنلاب داق امم ناريا يف ةطلسلا
 0 ظ 0006

 ةيكيرمالا ةدحتملا تايالولا نيب مهافت كانه ناك رخآ بناج نم

 ٠ ناريا عم هبرح يف يقارع راصتنا قيقحت نود ةلوليحلل تيوكلاو ةيدوعسلاو
 ميسقت ىلا تدا نإو ىتح تالامتحالا لكل نودعتسم فارطالا ءالؤه ناكو

 ةيدوعسلا ىلا يكيرمالا سرغنوكلا لسرا ١118١ ماع يفف (").قارعلا

 ؛يلدارب ةثعب مساب تفرع ءاربخلا نم ةعومجم تارامالاو نيرحبلاو تيوكلاو

 عبنت ةيتاذ ةيبرع ةوق كانه نوكت نا ديري قارعلا نا ةثعبلا ريرقت يف ءاج دقو
 ىوقلا عم لماعت كانه نوكي نا نود اهتاذ ةقطنملا لود نم اهتوق رصانع
 ةنسلا يفو (4).اهتاذ ةيبرعلا لودلا هاضرت يذلا ردقلاب الا ةفلتخملا ةيلودلا

 يف ةيجراخلا تاقالعلا ةنجل لخاد ةصاخ عامتسا ةئيه تدفع .« 118١ اهسفن

 ةيجراخلا ةرازو نع لثمم هرضح اصاخ اعامتجا يكيرمالا باونلا سلجم

 تلصوت دقو . يوقلا قارعلا ةهجاوم لبس ةساردل ضيبالا تيبلا نع رخآو
 يداصتقالاو يسايسلا قارعلا ذوفن ميجحت يرورضلا نم " هنا ىلا

 . 974-770 ص ص « قباسلا ردصملا ؛ لكيه (7)

 عمجتلا دفو ىلا نيسح مادص سيئرلا ثيدح اضيا رظنا ؛ 84ص « قباسلا ردصملا ٠ يركب (4)
 ّ ١10 يف ةرداصلا ةروثلا ةديرج يف روشنملا يندرالا يطارقميدلا يبرعلا
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 (؟) .كبوالا لخاد يقارعلا ذوفنلا دادتما عنمو « اديدحت

 لالخ نم حضاو لكشب رهظ دق ةيصوتلا هذه قيبطت نا ظحالملا نمو
 مهمعد ”١9187 ماع اوفقوا نيح صاخ لكشب ةيدوعسلاو تيوكلا فقاوم رّيغت

 مودعم هبش ضرالا يفو ءاوجالا يف تيوكلا معد حبصأ امك .قارعلل يداملا

 نأ وهو رخآ ىحنم ذخأي أدب يكيرمالا يسايسلا فرصتلا نا اودجو امدنع"

 يساسا لكشب ايركسع افيعض قارعلا جرخي يكل رمتست نا بجي برحلا
 ةعيرذ تحت ةفلتخم ججحب نوججحتي اوناكو . ايسايسو ًايداصتقاو
 (١١)".دايحلا

 لوالا : هتاذ فدهلا امهل ناك نيرخآ نيثدح عم فقاوملا هذه تنمازت دقل

 يف ةيناريالا ةحلسملا تاوقلا معدل يليئارسالا يكيرمالا نواعتلا ءدب وه

 تامولعملاو رايغلا عطقو ةحلسالاب اهديوزتب كلذو قارعلا دض اهبرح
 تيك-ناريا ةحيضف دعب اميف هتفشك يذلاو ١18١ ماع رخاوأ يف ةيرابختسالا

 نم رثكا دعب يا ١1148١« يناثلا نيرشت يفف ١98١. ماع ارتنوك-ناريا وأ

 نارهط ىلا ةهجتم ةرئاط تطقس ةيناريالا-ةيقارعلا برحلا عالدنا ىلع ةنس

 ةلسرم يليئارسالا حالسلا نم ةنحشب ةلمحم تناكو ؛«ةيتيفوسلا يضارالا لخاد

 راتسلا حيزا امدنع قارعلا دض ةهجوملا ةيلمعلا داعبا تفشكنا دقو .ناريا ىلا

 يكيرمالا سيئرلا نا رهظ نيح ١1485: ماع تيك-ناريا ةحيضف نع

 . 86 ص « قباسلا ردصملا « يركب دومحم (1)

 بئان « يقارعلا ةروثلا ةدايق سلجم وضع ؛ ناضمر نيساي هط ديسلا عم فلؤملا ءاقل (0 ١(

 . ١( مقر قحلملا) ١117 بأ رهش يف ةيروهمجلا سيئر
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 يمسر رارق دوجو نم مغرلاب ناريا عم حالس تاففص دفع دق ناك ناغير

 انديوزت بابسا نا " لوقلاب دعب اميف رمالا اذه ناغير ررب دقو . كلذ عنمي
 ةسايسلاب ةقلعتم تناك امناو .. ةيباختنا ةقفصل ةجيتن نكي مل حالسلاب ناريا
 سيئرلا كارتشا نع نيسح مادص سيئرلا فشك دقو ('١)".ةلودلل ايلعلا

 ابئان شوب ناك امدنع قارعلا دض تيك-ناريا ةحيضف يف شوب يكيرمالا
 قارعلا ىلا هنع ةباينلاب ناغير رذتعا امدنع ايمسر كلذ دكأتو ءناغير سيئرلل
 يف يفرم دراشتير ةيجراخلا ريزو دعاسم هثوعبم لالخ نم

 نال ءدبلا يف احضاو نكي مل يدوعسلا رودلا ناال0ه6م0 0١

 )١5( .قارعلا نيبو اهنيب ةزيمتم تناك تاقالعلا

 خض فاقياب دسالا ظفاح يروسلا سيئرلا مايق وهف يناثلا ثدحلا اما

 دودحلا قلغاو « ١387/4/١ موي ايروسب راملا بوبنالا ربع يقارعلا طفنلا

 انيعم اقيسنت ىرجاو ةيقافتا دقع يذلا ناريال مادخ ميلحلا دبع ةرايز دعب ةيربلا
 )١54( .نأشلا اذهب اهعم

 لالخ نم قارعلا ىلع طغضلا يف ادعاصت دهش ١187 ماع نأف امومعو

 ةسايسلا ببسب دحاولا ليمربلل تارالود ةعبس ىلا طفنلا رعس ضافخنا

 )١١( ص ص « قباسلا ردصملا « لكيه ١١54 .١7-١31 ,

 ةديرج يف ةروشنملا ١51٠ لوليا يف يكيرمالا بعشلا ىلا نيسح مادص سيئرلا ةلاسر (١؟)

 . /١5990/9/717 ةروثلا

 روشنملا يندرالا يطارقميدلا يبرعلا عمجتلا دفو هلابقتسا لالخ نيسح مادص سيئرلا ثيدح )١9(

 . 51959١:/17/5١؟5 ةروثلا ةديرج يف

 )١4( مقر قحلملا رظنا )5( .
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 ناكريمالا عم قيسنتلاب يدوعسلا كرحتلاو وافلا لالتحاو « ةيطفنلا ةيدوعسلا

 . تيك-ناريا ةحيضف فاشكناو قارعلا ةدحو ديدهتل
 فيلكت ىلا نيسح مادص سيئرلا عفد دق ايروس ربع طفنلا خض فافيا نا

 طفنلا خض فاقيا نا مهل حيضوتلاو تيوكلا ةرايزل ناضمر نيساي هط

 ناو 7٠١/ دودحب ةيلاملا قارعلا دراوم ضفخ ىلا ىدا دق ايروس ربع يقارعلا
 داريتسا يف ةريبك تالاكشا قلخ دق « قارعلا عم دودحلا ايروس قالغا

 . ةيروسلا ئناوملا قيرط نع قارعلا ىلا يتأت تناك يتلا عئاضبلاو تادعملا

 اعافد لتاقي قارعلا مادام قباسلا نم رثكا بولطم يداملا معدلا حبصا كلذلو
 ثيدحلاو « مهنكل « جيلخلا ةقطنمب لثمتملا ةيبرعلا ةمالل يمامالا طخلا نع

 فيضيو . ازجع هجاوت مهتينازيم ناب اوججحت « ناضمر نيساي هط ديسلل
 : ناضمر ديسلا

 ةحيرص ةهجاوم يف نحنو خيراتلل « نايحالا ضعب يف '

 ىرخاو ةرتف نيب عفدت ةيدوعسلا تناك ءنينطاوملا عم

 ىتح نكل .ادج طيسبو طيسب ءزج يه يتلا غلابملا ضعب
 مغرلابو « ادوجوم نكي مل تيوكلل ةبسنلاب بناجلا اذه
 ثالث نكمي انأ .دوعولاو تاءاقللاو ةرركتملا دوفولا نم

 نيلوؤسملا نم نيرخآو حابصلا رباج ىلع تررم تارم

 .. ءيش دجوي نكي مل نكلو ءاندعي ةرم لك يف ناكو
 ةفاضالاب أدبو ,معد يا نع اوفقوت ١5/87 ماع نم ينعي

 تثدح هنا نوفرعتو .طفنلا عوضومب بعللا فقوتلا ىلا
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 ناكو «طفنلا راعسا يف تاضيفخت ١5/85 ماع ىرخا ةرم

 تبعل ١51510/1١9545 ماع يفو , ساسا رود ةيدوغسلل

 عقي اذه نا انيدل ادج احضاو ناكو « رودلا اذه تيوكلا

 ةيلمع يه نكلو . ملع ىلع ةيدوعسلا ناو . قافتاب
 لك يف تناك تيوكلا نا فرعن نحن ... راودا عيزوت

 انك ةرملا هذه يف الا ... طفنلا راعسا ةدايز عم تارتفلا

 قوسلا قارغا لالخ نم راعسالا ضيفخت ىلا وعدت اهارن
 ادج احضاو ناك ةرتفلا هذه لالخف . ماخلا طفنلاب يطفنلا

 قارعلل ةيلاتقلا ةردقلا روطتل حايترا مدع كانه نا

 يف ىتحو ,معدلا فقاوم يف نومغانتي اوناكو اهيمانتو
 .")١9( يكيرمالا فقوملا روطت عم يسايسلا فقوملا

 ايلعلا ةسايسلا نا تتبثا دق ثادحالاو دهاوشلا نا ةيقارعلا ةدايقلا دكؤت

 داصتقالا بيرختو برحلا دما ةلاطا ىلا فدهت تناك ةيكيرمالا ةلودلل

 هططخ ذيفنت نم هعنمو يراضحلاو يموقلا هرود ءادا نع هلاغشاو يقارعلا

 تناكو « ًالاعتشا دادزت نا اهل ديرأ ًابرح تناك كلذلو « ةيمنتلا يف ةحومطلا

 ةيكيرمالا ةدحتملا تايالولا فادها ذيفنتل نيتيسيئر نيتادا تيوكلاو ةيدوعسلا

 . قارعلا دض

 )١5( ناضمر نيساي هط ديسلا عم فلؤملا ءاقل ٠ مقر قحلملا رظنا) )5( .
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 ةديدجلا برحلا : ًايناث

 كيرفا نوج ةلجم لوقت

 ىلا ةيقارعلا تاوقلا لوخد عم أدبي مل عازنلا نا "

 ناريا ىلع أرصتنم قارعلا جورخ موي أدب امناو ءتيوكلا
 اهوأدب ةديدج ابرح هيلع هءادعا حتفف ١5188 ماع

 2. هدض ةيداعم ةيداصتقاو ةيمالعا ةلمح ديعصتب

 ةممصم قارعلا يف ةدايقلا نا اودجو نا دعب اصوصخ

 يسفو « ةيمنتلاو ةعانصلا ريوطت يف اهجهن ةلصاوم ىلع
 ".ةينقتلاو ةيملعلا قارعلا تاردق عفر

 ىلا علطتن نا نكمملا ريغ نم ' لوقلاب نيسح مادص سيئرلا كلذ نع ربعو
 ةينقتلا يف نييقيقح دايسا نوكن نا ريغ نم حجان جمانرببو رادتقاب ماما
 يتلا ةيداصتقالاو ةيسايسلا تاليلحتلا لكل ةيكيرمالا ةرادالا هبأت ملو '.ملعلاو

 يفاشتلل حفاكي وهو ايركسع دحا زازفتسا ىلا أجلي نل قارعلا نا دكؤت تناك
 ةطخ نع نلعا دق نيسح مادص سيئرلا ناو ؛ تاونس نامث تماد برح نم

 لامتحا وه ةوقلا مادختسا ناو ؛ هدالب ءانب ةداعال رالود رايلم (؛٠) غلبمب

 )١١( .نوددهم مهنا نويقارعلا رعشي امدنع طقف دراو

 دقف « امامت اسوكعم نوغاتنبلا يف ةيكيرمالا ةيركسعلا رئاودلا ريسفت ناك

 دعبف . يبرعلا جيلخلا يف ةيكيرمالا خلاصملل اديدهت اذه قارعلا هاجتا تربتعا

 (16) كاهن 0م.هأأر مرض. 11-12 .
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 طباضلا لسرا « نارياو قارعلا نيب رانلا قالطا فقو نم طقف رهشا ةئالث

 ام أوسا نا هيف دكؤي ةماعلا ناكرالا ىلا ايرس اريرقت فوكسراوش نامرون
 طفنلا رابآ ىلع قارعلا ءاليتسا وه جيلخلا ةقطنم يف لصحي نا نكمي

 عبارلا شيجلا) موهفمو يقارعلا ديدهتلا ةيضرف راثا نم لوا ناكف ٠ ةيدوعسلا

 ("") .(ملاعلا يف
 لواب نلوك يكيرمالا ناكرالا سيئر ىعدتسا ١185 يناثلا نيرشت يفو

 ةميدق ةفرعم امهطبرت تناكو ٠ نوغاتنبلا ىلا فوكسراوش نامرون طباضلا

 هاربخاو « ينيشت عافدلا ريزو بتكم ىلا هب راسو « مانتيف برح ذنم

 يبرعلا ملاعلاب ةديجلا هتفرعم دكؤت يتلا ةيصخشلا هتفلم ىلع امهعالطاب

 (١*).ةيسرافلا ملكتيو . قدصم مايا ناريا يف هدلاو عم ناك هنوك « نارياو

 ةبسنلاب مهالا ديدهتلا لكشي يذلا دلبلاب هيأر نع فوكستراوش ينيشت لأس
 . قارعلا .. لاحلا يف فوكستراوش باجأف ؟ ناريا ما قارعلا .. جيلخلا نمال

 عيمج رابتخاو دادعال براجت زكرم ةماقاب امهفده لوابو ينيشت حرش انه

 دودرلا ةيناكماو ٠ ةيدوعسلا ىلع يقارع موجه نع جتنت يتلا ويرانيسلا عاونا

 تايطعملا ىلع لوصحلل ةمات ةيحالص فوكستراوش يطعأو « ةيكيرمالا
 عمو « ةيكيرمالا ةيركسعلا ةقاطلاو ةيقارعلا تاوقلاب ةقلعتملا ةينقتلاو ةيركسعلا

 جمانرب دادعا ينيشتو لوابل ةبسنلاب رمالا ناكو . اناقتاو امدقت رثكالا ةحلسالا

 (برحلا ةبعل) يأ (ال/3) 93177©) مسا تحت مخض يتامولعم

 , ”-4848 ص ص قباسلا ردصملا (14)
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 . ةمهملا هذه ةسامحب فوكستراوش لبق دقو . تالامتحالا عيمج فشكتسي

 ةيدأت نأبو « ةيلمعلا هذهب طيحتس يتلا ةقلطملا ةيرسلاب ًاجودزم ًاديكات يطعأو
 (رتويبموكلا) بساحلا ةزهجا تأدبو . لواب نلوك عم الإ نوكت نل تاباسحلا

 (ليد كام) يف ةماعلا هتدايق رقم يف ةعاسلا رادم ىلعو ايموي لمعت ةقالمعلا

 . ( 1511)) وه ضماغ يزمر مسا وذ قارعلا دض ططخم عضو متو .

 نع امهفورح تذخا ناتللاو ( 11! 510016) نيترابعلل رصتخم وهو

 : ةيتالا تاملكلا

 تقو (81356) ةلحرم (1070ع) ةوق (10©م10إلع/11©7) راضتنا

 (١؟) .اديج رسلا ظفحو 30/٠٠١7 مقرلا جمانربلا لمحو (111©)

 ةدحتملا تايالولل ةيركسعلا ةطخلا لثمي الصا جمانربلا مقر ناك دقل

 اذيفنت ١187 ماع ناغير يكيرمالا سيئرلا دهع يف تعضو يتلا ةيكيرمالا
 يف ةطخلا تفرعو يبرعلا جيلخلا يف يتيفوسلا داحتالا ةهباجمل رتراك أدبمل

 لحم قارعلا لح ناب ةطخلا هذه ليدعت مت دقو « (١٠٠3؟) زمرلاب اهنيح

 زمرلا ىلا فيضاو « ريخالا ككفت دعب ودعلا وه هرابتعاب يتيفوسلا داحتالا
 ةطخلا تحبصا كلذبو 1١19٠''!( ماع ناينعي ناذللاو )1١( نامقرلا

 .يبرعلا جيلخلا يف قارعلا ةهباجم ينعت ٠

 رظنلا ةهجو نم ةعورشم قارعلا دض ةهجوملا ةطخلا هذه حبصت يكلو

 لالا ص ص ٠ قباسلا ردصملا 6 نارول 1 )١15(

 , 1١7١ 1١-١3١1 ص ص6 قباسلا ردصملا 4 نادمح )0(

06111 ,0181 
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 ينيشتو لواب نم رضخالا ءوضلا ىلع فوكستراوش لصح دقف ةيكيرمالا
 دهشيل خويشلا سلجم يف ةحلسملا تاوقلا ةنجل ىلا ١14٠0 طابش يف بهذيل

 اريثك هلاوقا ىلع نورضاحلا خويشلا قلع دقو . عوضوملا اذه لوح مهماما

 طفنلا نيومت ىلع ةيدج رثكالا رطخلا نا ' اهيلا اولصوت يتلا ةجيتنلا تناكو
 ناريا عم برحلا ةياهنبف . لمتحم يميلقا عارص يف نمكي بيرقلا ىدملا يف
 ("١)".يبرعلا ملاعلا ةماعزب اددجم حمطي ناب قارعلل لاجملا حسف

 ينعت تناك يكيرمالا سرغنوكلا خويش اهيلا لصوت يتلا ةجيتنلا هذه نا

 علطم عم ذختا يذلا فقوملا اذه ناو . قارعلا دض نوغاتنبلا ةطخ ةكرابم

 ةنجل يف عامتسالا ةئيه اهيلا تلصوت يتلا ةجيتنلا عم مجسني ١19٠ ماع

 برحلا ةيادب عمو تاونس عست لبق هسفن سرغنوكلا يف ةيجراخلا تاقالعلا
 كبوالا لخاد هذوفن عنمو قارعلا رود ميجحت تررق نيح ةيناريالا ةيقارعلا

 يلدارب هثعب ريرقت ءوض يف ء« (يوقلا قارعلا ةهجاوم) لئاسو نم ةليسوك
 . ١98١ ماع

 ةديدجلا برحلا ىف ىتيوكلا رودلا : ًاثلاث

 مويلا ذنم قارعلا ىلع ةيداصتقالا برحلا يف احضاو تيوكلا رود أدب

 نم عساتلا « يلاتلا مويلا يفف « ١988/8/8 يف ناريا ىلع هراصتنال لوالا
 غيلبلا ررضلا قاحلال يطفنلا اهجاتنا ةدايزب ارارق تيوكلا تذختا « بآ

 . 77 ص « قباسلا ردصملا ؛ نارول(؟١)
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 يبونجلا ةليمرلا لقح ناكو ٠ كبوالا قافتا كلذب ةفلاخم (''!قارعلاب
 بحسب كلذو ("') .كلذ ذيفنت تيوكلا هيف تأدب يذلا لوقحلا دحا يقارعلا

 راعسالا ضفخ ببسب قارعلا رئاسخ تغلب دقو . قارعلا ملع نود هنم طفنلا

 ١95٠ ماع فصتنم ىتح تغلبو ءرالود نويلم فالا ةعبس ١91859 ماع

 ةقاطلا نمأ جمانرب ريدم رلوش يرنه قلعو . رالود نويلم فلا رشع ةعبرا
 فقوملا اذه ىلع نطنشاو يف ةيلودلاو ةيجيتارتسلا تاساردلا زكرم يف

 ليلقت كلذ نم فدهلا ناكو 7*4"2(. قارعلا دض ةيداصتقا برح اهنا) لوقلاب
 ازجاع هلعجي امم هنويدل هعفد هنم بولطملا غلبملا يواسي امب قارعلا لخد

 ةيدوعسلا عم قيسنتلاب تيوكلا تناكو . ةيومنتلا هططخو هجمارب ذيفنت نع
 ("*) .ططخملا اذه يف ةعلاض نطنشاو يف ةيكيرمالا تاطلسلا ملعبو

 هاجت فقوملا اذه ئجافم لكشبو تيوكلا ىنبتت نا ةفدص ظحم نكي ملو

 هفدهتست ةيبرحلا نوغاتنبلا ططخ تناك يذلا تقولا يف «قارعلا ريبكلا اهراج

 عضو ةيناريالا ةيقارعلا برحلا فقوت لبقو ١188 ناسين يفف .رشابم لكشب
 جيلخلا ةقطنم يف يركسعلا كرحتلا تالامتحا نع اريرقت فوكستراوش

 : هتارقف ىدحا يف ءاجو ٠ عيرسلا راشتنالا تاوق ىلع دامتعالاب يبرعلا

 نييركسعلاو انفرط نم نييركسعلا نيب ديازتم نواعتب عتمتن اننا '

 . ص . ١95١ اسنرف ء يرسلا فلملا ؛ جيلخلا برح « نارول كيراو رجنلاس رييب (77)

 . ١7” ص توريب « طسوالا قرشلا يف ةليوطلا اكريما برح . داصحلا ٠ يلوك نوج (1)

 )١4( ص « قباسلا ردصملا :؛ كنارف ردلوغ ٠ . .02.0 2.14أ[1., ,0131© .

 )١١5( ص ؛ قباسلا ردصملا 6 يلوك نوج [56 .,
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 ىلع عيرسلا لخدتلا تاوقل ةيزكرملا ةدايقلا دكؤتو..تيوكلا فرط نم

 ("١!"ةيعافدلا تيوكلا ةردق معدل ةيوقلا ةيكيرمالا تادعاسملا ميدقت ةرورض

 ةرايز تءاج يركسعلا يتيوكلا-يكيرمالا نواعتلا اذهل اديكأتو

 هتاركذم يف فوكستراوش ثدحت دقو « ١185 لوالا نيرشت يف فوكستراوش

 ةلوج يف هذخا دق عناصلا) يتيوكلا ناكرالا سيئر ناب لاقف ةرايزلا هذه نع

 : فاضاو . قارعلا نم ةبيرقلا ةيتيوكلا ةيركسعلا عقاوملا ىلا ةيعالطتسا

 عفادملا عيمج نا ةظحالم يلع بعصلا نم نكي ملو '

 ينربخا دقل . قارعلا وحن الامش ةهجوم تناك ةيتيوكلا

 ديدهتلل ةبسنلاب قارعلا نا ةحارص لكبو ةرشابم عناصلا
 حضواو . دحاو مقر ةبترملا يف يتأي تيوكلا دض هجوملا
 هفادها مها نم دحاو ىلا لوصولا يف لشف دق مادص نا يل

 ىلا قارعلل ذفنم ىلع لوصحلا وهو ناريا عم هبرح يف
 ريغ برعلا طش هيف حبصا يذلا تقولا يف يبرعلا جيلخلا

 قارعلا نالا ةسارشب عناصلا فاضاو . ةحالملل حلاص

 يركسعلا ءانيملا ءرصق ما ىلع لبق نم ادامتعا رثكا

 حجرملا نس يذلاو « ةيتيوكلا نايبوب ةريزج نم بيرقلا
 ('")".اهيلع ءاليتسالا نيسح مادص لواحي نا

 ةرايز يف فوكستراوش عم عناصلا اهمدختسا يتلا ةغللا هذه نا

 (26) 1.|./36068ل017380 5ءاداالق221001, 16 مانأمطأ008ماثإل. ! 006501 18 8
 وعم . , [لعالبإالم )21991 2

 (27) 5هاداللق:جل001, 0م. 1. 28.282-3
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 ةّين نا دكؤت قارعلا وحن ةهجوم عفادمبو قارعلا نم ةبيرق ةيركسع عقاوم

 يركسع لمعل اهسفن ئيهت تناك امناو « طقف ةيداصتقا ابرح نكت مل تيوكلا
 ريراقتلاو ةيركسعلا ططخلا عناص فوكستراوش دوجو اذه دكؤي اممو لمتحم

 يف ةيكيرمالا ةريفسلا نا اقح بيرغلا نمو . قارعلا دض ةهجوملا ةيسايسلا
 تيوكلل هترايزل يناثلا مويلا يف فوكستراوش ءاقلل تعس دق يبسالك دادغب

 . ادج يوق هنا الا « يعمقو لزعنم ماظن هناب هب اهئاقل دنع قارعلا تفصوو
 يف ناطرسلا كرت هبشي) هلامها نال هلمهت ال نا ةدحتملا تايالولا ىلع ناو

 اهلوق ىلع قفاو دق هنا فوكستراوش فيضيو (هب مامتهالا نود مسجلا
 ("4) .اذه

 يف بصتنت ةيكيرمالا تارباخملا ةزهجا تأدب فوكستراوش ةرايز رثا

 تاططخملا نوعضي مهؤاربخ أدبو .« سسجتلاو لاصتالا تاموظنم تيوكلا

 يف يبرعلا جيلخلا مسق سيئر يليو نوتسنو ىدل ناكو . قارعلا فدهتست يتلا
 لمعي مهفصن نيللحملا نم 5 يلاوح ةيكيرمالا ةيزكرملا تارباخملا ةلاكو

 نم تامولعملا عمج ىلا ةفاضا « تارباخملا اوللحم ناكو . قارعلا لوح

 .ثادحالا نوبقاري « ىرخالا لئاسولا ربعو ةيعانصلا رامقالا نمو سيساوجلا

 رارقلا عانص ىلا موي لك لوحت تناك يتلا ةيرسلا ريراقتلا تاتم اوجرخا دقو

 لارنجلا ردصا ١15٠ يناثلا نوناك يفو ('*).ةيكيرمالا ةرادالا يف

 فاشكتسال بساحلا زاهج ىلع يركسع نيرمت ءارجاب هرماوا فوكسراوش

13 (28) 
 (29) 1 انما الالأأ 011 العامل ٠
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 رابا لالتحال ةيبرعلا ةريزجلا ىلا لمتحم يقارع وزغل ةيكيرمالا ةباجتسالا

 يف قارعلا مسا ركذي ملو . (ةيلخاد ةرظن) نيرمتلا ناونع ناكو . طفنلا

 (رمحا) زمرلاب ةيقارعلا تاوقلا ىلا ريشا دقو « عوضوملا ةيساسحل نيرمتلا

 ثالث كلذ دعب تيرجا مث ("')١٠(قرزا) زمرلاب ةيكيرمالا تاوقلا ىلاو
 داق ١15٠١ ناريزح يفو . قارعلا دض ةهجوم لقالا ىلع ةيركسع تاروانم

 زاهج ىلع ةقيقد ةيبرح ةبعل يف ةيكيرمالا تاوقلا نم فالآلا فوكستراوش

 يروهمجلا سرحلا نم اهنا ساسا ىلع ةعردم قرف دض ةهجوم ؛بساحلا
 ("١).يقارعلا

 .؛تيوكلا يف تارباخملا زاهج نيب رمتسم قيسنت كانه ناك رخآ بناج نم

 قيسنتلا تايلمع زربا نم ناكو (©1) ةيكيرمالا تارباخملا ةلاكو نيبو

 نم ةهجوملاو ١189/١1/77 يف ةخرؤملا ةقيثولا هتفشك ام وه يتارباخملا

 لوح هتيلخاد ريزو ىلا دهفلا دمحالا دهف ةلودلا نمال ةماعلا ةرادالا ماع ريدم

 ىلع قافتالاو ءرتسبو ميلو ةيكيرمالا ةيزكرملا تارباخملا ريدم عم هعامتجا
 .هيلع طوغضلا ةدايزل قارعلا يف روهدتملا يداصتقالا عضولا لالغتسا

 اهروصتب انتدوز' دق ةيزكرملا تارباخملا ةلاكو نا ةلودلا نما ريدم فاضاو

 ىلع مهنيبو اننيب عساولا نواعتلا أدبي ثيحب ةبسانملا طغضلا قرط لوح

 فتاه صصخو ." لاع ىوتسم ىلع تايلاعفلا هذه قيسنت نوكي نا طرش
 بلطتت ال يتلا تامولعملاو ءارالا يف عيرسلا لدابتلا ةيلمع ميظنتل صاخ

 (30) |طأ0., 5.29.
 (31) اول 0م.تأأ., 1
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 -67145-569 همقرو رتسبو يضاقلاب صاخ فتاه وهو «ةيقرو تالاصتا

 ("").ةقيثولا تفشك املاح هليدبت مت دقو 5-٠

 يركسعلا دجاوتلا ةدايزب بلاط فوكستراوش نا كرالك يزمر فيضيو
 ريبخل ةلاقم يفو ("").ةمداقلا ثادحالل ادادعتسا ةقطنملا يف يكيرمالا

 ةديرج يف اهرشن تسرويف نوتليم همسا طسوالا قرشلا نوؤش يف يكريما

 نا هل لاق دق دمحالا حابص تبوكلا ةيجراخ ريزو نا كرويوين يذ

 « ةيناريالا-ةيقارعلا برحلا ةياهن ذنم تيوكلل امظتنم ارئاز ناك فوكستراوش
 هذه تحبصا دقو . دهعلا يلوو عافدلا ريزو عم تارم ةدع عمتجا هناو

 ةمزالا هيف تأدب يذلا تقولا يفو "يركسعلا نواعتلا ثحبل ةينيتور تارايزلا

 'نييكيرمالا ىلع دامتعالا اننكمي هنا ملعن انك :ةيضاملا ةنسلا يف قارعلا عم

 ماق " هلوقب يتيوكلا ةيجراخلا ريزو لاوقا تيوكلا يف يكيرما لوؤسم ديأ دقو
 .ةنسلا يف تارم ةدع لدعمب برحلا لبق تيوكلا ىلا تارايزب فوكستراوش

 عضو ىلع ظفاح دقل ءاهتاذ دحب ةيداع ريغ ةلأسم هذهو ءيسايس لارنج هنا

 هذه حضويو '.يتيوك لوؤسم يا ءاقل يف ةيولوالا هل تناك ثيح .ءصاخ

 نييكيرمالا نا الول هنا دقتعا " هلوقب تيوكلا يف لامعالا لاجر دحا ةروصلا

 زازفتسال اهتذختا يتلا تاوطخلا تذختا دق ةكلاملا ةلئاعلا تناك امل اوطغض
 : تيوكلا ةعماج يف ةيسايسلا مولعلا ةذتاسا دحأ فيضيو ". مادص

 حابص ملاس خيشلا ةداعس ىلا ٠ ةلودلا نمال ةماعلا ةرادالا ماع ريدم . دهفلا دمحالا دهف نم اضف

 .١04/س مقربو ١583/١١/51 خيراتب (صاخو ةياغلل يرس - ةلاسر) ٠ رقوملا حابصلا ملاسلا

 . (5) مقر قحلملا رظنا . دادغب . مالعالاو ةفاقثلا ةرازو ٠ كراعملا ما ثاحبا زكرم فيشرا

 (33) ناقل 0م. 0.
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 اددشتم افقوم تنبت اهنكل  ةموكحلا ركفت اذامب ملعا ال "
 ةيتيوك تسيل تارارقلا نا دقتعا ينلعجي امم ةياغلل

 دق نوكت ناو دبال تيوكلا نا يداقتعا يفو .ةضحم

 : ايناطيربو ةيدوعسلا عم هذهك عيضاوم يف ترواشت
 ("؟)".ةدحتملا تايالولا عم كلذكو

 ماوعالا لالخ ةيقارعلا ةدايقلا تالواحم لشف بابسا حضوي عقاولا اذه نا

 ناك امدنعو « ةيسامولبدلا قرطلاب تيوكلا عم اهتافالخ لح ١198-4

 نم يوخا لكشب مهعم ةيداصتقالاو ةيلاملا هلكاشم لح مهنم بلطي قارعلا

 يلاعتلاب زيمتت تيوكلا ماكح تاباجا تناك « ةيموقلاو ةينطولا ةحلصملا قلطنم

 ("*)٠دانعلاو بلصتلاو

 قارعلا دض ةيمالعالا ةلمحلا : اعبار

 رامقالل ةلقان ةيقارع ةيخوراص ةموظنم قمالطا !١ 8 ماع ةباهن تدهش

 ثدحلا اذه يقارعلا زافلتلا ضرعو « لوالا نوناك نم عباسلا يف ةيعانصلا

9 

 (34) 0130,0م.011., 2.2.156

 نسم ديزت تيوكلا تناك : كيوزوين كرويوينلل حيرصت يف شوب ةرادا يف ريبك لوؤسم لاق (")
 اوناك ؛ ةحراج تارابعب اوضفر ..كلذ ءازا فرصتلا اهنم نيبلاط نويقارعلا ءاج امدنعو جاتنالا

 ©13/1,0م.©16-8,5.15,.611. « ((نيبيهر اوناكو نيسرطغتم اوناكو ءايبغا اوناك .. نيرذق
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 ةيقارعلا (ةيروهمجلا) ةديرج تربتعا ١5 ماع علطم يفو .رتموليك يفلا

 يبرعلا نطولا يف ةجض تراثا يتلا تآجافملا ةأجافم « دباعلا ةموظنم قالطا

 ضارعتسالا يفو ("").ماعلا اذه ثادحال اهمييقت دنع ١945 ماع ملاعلاو

 ةيقارعلا ةحلسالا ترهظ ١995٠ يناثلا نوناك ؟ موي ميقا يذلا يركسعلا

 -ضرا خيراوصل قارعلا كالتما نا كشالو ("").ةروطتملا خيراوصلاو

 تحبصا دق اهنال ليئارسا يف فوخلا راثا دق رتموليك يفلا ىدمب ضرا

 . ةيقارعلا خيراوصلا ىدم يف ةرم لوألو

 .دادغب يف يليك نوج نيسح مادص سيئرلا لبقتسا ١191٠ طابش ١١ يفو

 « ةقطنملا يف لادتعا ةوق هناب قارعلا فصوب يكيرمالا ثوعبملا رداب دقو

 عم تاقالعلا قثوا ةماقاب ةيكيرمالا ةدحتملا تايالولا تاينمت نع رّبعو

 مادص سيئرلا هيف تمجاه ةيكيرمالا ةموكحلا رظن ةهجو لثمي هنا تلاق اقيلعت

 نع ريرقت رشنب ةيكيرمالا ةيجاخلا ةرازو تماق عوبسا يلاوح دعبو .نيسح

 رمالل فقي ملو .ناسنالا قوقح قرخ لاجم يف اءوس رثكالا اهنأب ةيقارعلا

 يكيرمالا سرغنوكلا يف ةيجراخلا نوؤشلا ةنجل تلواح دقف ءدحلا اذه دنع

 ريرقت ءوض يف ناسنالا قوفحل حضافلا هقرخل قارعلا نيدي رارق ينبت

 ٠ ١5 يناثلا نوناك " ؛ ةيروهمجلا ("”5)

 ,. ١5٠ يناثلا نوناك ا/ ٠ ةيروهمجلا « ةروثلا 0
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 ("4) .ةيكيرمالا ةيجراخلا

 ريزو عم ندنل يف يكيرمالا ريفسلا ىقتلا ١19٠ طابش ١4 يفو

 . ةيمهالا غلاب هنوكب ءاقللا اذه فصوو « دره سالكود ةيناطيربلا ةيجراخلا

 ءاضقلا لجا نم ايصخش نيسح مادص ىلع ءاضقلا أدبم ىلع قافتالا مث هنال

 كج :لبي ناو ةقطنملا يف مهديدهتل ردصم يا ىلع

 ("1).قارعلا دض اهب نوموقي يتلا ةيمالعالا تالمحلا ديعصت متي نا ىلع
 سلجم يلثمم نيسح مادص سيئرلا بطاخ ١193٠ طابش ١48 موي يفو

 يف ءاقبلا مهمزعب ةيكيرمالا تاحيرصتلا ىلع ادر لاقو « يبرعلا نواعتلا
 -: لوقلاب يبرعلا جيلخلا

 دوجولا نم فوخلا يءاطغ نال ةقطنملا يف اكربما ءاقبل نيحاترم انسل '

 مادص سيئرلا اعدوأ ؛'/" .دوجو امهل دعي مل جيلخلا لود ديدهتو يتيفوسلا

 يتيفوسلا داحتالاو ابروا نيبو برعلا نيب ةقالعلا نم عون ميظنت ىلا نيسح

 ةيحور روهظ وه يكيرمالا فرصتلا يف هابتنالل تفلملا رمالا نال نابايلاو
 ثدحي مل ةيلودلا ىوقلا نزاوت يف لالتخالا نا عم ةعرسب دارفنالاو درفتلا

 نزاوتلا ثادحا يف رثؤم رود برعلل نوكي نا ىلا اعدو ةليوط ةدم ذنم

 ةيكيرمالا ةدحتملا تايالولا نيب ديدجلا قيسنتلا ىلا هابتنالا تفلو يلودلا

 1١١١-١5 ص ص ؛ قباسلا ردصملا 3 نارولو رجنلاس )54(

 , 15-١171 ص سس ؛ قباسلا ردصملا . يركب (؟9)

 . ١59٠ طابش 16 « ةيروهمجلا )4٠0(
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 (*').نيطسلف ىلا تيفوسلا دوهيلا ةرجهو ليئارساو
 نامع يف يبرعلا نواعتلا سلجمل ةيبرعلا ةيعابرلا ةمقلا تدقع امدنعو

 نا حاتتفالا ةسلج لالخ هباطخ يف نيسح مادص سيئرلا نلعا طابش ١5 موي

 هبتني مل اذا ةيكيرمالا ةرادالا نم ةموكحم حبصتس يبرعلا جيلخلا ةقطنم

 . رمالل اعيمج برعلا

 اهيلع طغضلا برعلا نم بلطو « يبرعلا جيلخلا يف يكيرمالا دوجولا مجاهو

 (41) .ليئارسال اهمعد فاقيال أيسايسو ايداصتقا

 سرغنوكلا ذختا امدنع ١140 طابش 78 يف يكيرمالا درلا ءاجو

 كنب يف قارعلل ةحونمملا ةيفرصملا تاليهستلا فاقيأب ارارق يكيرمالا
 نم تايمك داريتسا هل لهست يتلاو 11/28:270.8311 داريتسالاو ريدصتلا

 قارعلا ةدناسم ةجحب كلذو « رهشا ةتس عفد ةدمب يكيرمالا زرلاو حمقلا

 اذه ىلع نارولورجنلاس بقعيو .(سابعلا وبا) هئاوياو ينيطسلفلا باهرالل
 لاتغا امدنع يليئارسالا باهرالا نع ثدحتي مل ادحا نا لوقلاب ثدحلا

 ناكو قارعلا ىدل اريبخ لمعي يذلا لسكورب يف لوب دلاريج روتكدلا داسوملا
 (4؛") .برغلا ءاملع رهشا نم

 « تفوزاب يفحصلا تافارتعا ةيقارعلا فحصلا ترشن راذا ١5 يفو

 ةمهتب هسفن مويلا يف همادعا مت يذلاو « لصالا يناريالاو ةيسنجلا يناطيربلا

 . ١95٠١ طابش ١5 « ةيروهمجلا )4١(

 ,. و طابش ١6 « ةيروهمجلا (45)

 . ١959-١١" ص ص « قباسلا ردصملا ٠ نارولو رجنلاس (45)
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 عمج يف هتمهمب هتافارتعا ىلع ءانب ليئارساو ايناطيرب حلاصل سسجتلا
 ةيرسلا ةطرشلاو ةنياهصلا حلاصل قارعلا نع ةيسايسلاو ةيركسعلا تامولعملا

 لبق نم ةعساوو ةداضم ةيمالعا ةلمحل قارعلا ضرعت دقو (؛4*).ةيناطيربلا
 همادعا دعب ٠ ليئارساو برغلاو ةيكيرمالا ةدحتملا تايالولا يف مالعالا لئاسو

 لئاسوو صاخ لكشب ايناطيرب ةيقارعلا فحصلا تمجاه لباقملابو .تفوزابل

 تارهاظت دادغب عراوش تدهشو . ماع لكشب ةينويهصلاو ةيبرغلا مالعالا

 (؟*).قارعلا نوؤش يف يناطيربلا لخدتلاب ددنت ةدشاح

 ىلا ةيبرعلا لودلا مضل ةيقارعلا ةيسامولبدلا تكرحت رخآ بناج نم

 ةلمحلا طسو ةيدوعسلا ىلا ةفطاخ ةرايزب نيسح مادص سيئرلا ماقو « اهبناج

 ءارجا نع ةيقارعلا فحصلا تنلعاو ؛«(*')ةيداعملا ةيمالعالا ةيناطيربلا

 - ةيناطيربلا ةلمحلا نم دحوم يموق فقوم ذاختال ةيبرع تالاصتا

 ةعماجلا راكنتسا فحصلا ترشن راذا 77 يفو (*").قارعلا دض ةينويهصلا

 (**) .قارعلا دض ةيناطيربلا ةلمحلل ةيبرعلا
 رهش ةياهن يفو . فقوت نود قارعلل ةداضملا ةيمالعالا ةلمحلا ترمتسا

 ىلع ةيناطيربلا تاطلسلا روثع نع ةيناطيربلا مالعالا لئاسو تنلعا راذا

 ةنحش اهناب قارعلا درو .« قارعلا ىلا ةبرهم ةيوون ريجفت قعاوص تانحش

 ©31959٠/59/١8. . ةروثلا « ةيروهمجلا (44)

 .9/:١/1959ا/18 « ةيررهمجلا (1؛5)

 . ١99٠ راذا ١18, ١9 ةيروهمجلا (45)

 ) )410ةروثلا « ةيروهمجلا ٠ ١9/١959/9 .

 ) )144ةيروهمجلا « ١950/9/90 .
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 اهروثع نع ةيناطيربلا تاطلسلا تنلعا مث . ةيوايميكورتب ثوحبب ةصاخ
 يكيرمالاو يبرغلا مالعالا ناك يذلا (قالمعلا عفدملا) ريساوم نم ةعطق ىلع

 دبال ارطخ لكشي هنأف كلذلو « هعنص ىلع لمعي قارعلا نا عيشي يليتارسالاو

 (41) .هل يدصتلا نم

 لكشبو قارعلا دض ةيكيرمالاو ةيبرغلا ةيمالعالا ةلمحلا تدعاصتو

 ادر هنم يناثلا يف نيسح مادص سيئرلا نلعا امدنع ناسين رهش يف حضاو

 : قارعلل ةيليئارسالا تاديدهتلا ىلع

 ' قارعلا ىلع تدتعا اذا ليئارسا فصن لكأت رانلا نلعجنل '

 تايالولا مجاهو جودزملا يوايميكلا حالسلل قارعلا كالتما ملاعلل فشكو

 تسيل اهنكل ةيداملا سيياقملاب ىمظع ةلود اهنا اهفصوو ةيكيرمأالا ةدحتملا

 ةيجراخلا نم نايب ردصو (7”').ةيقالخالاو ةيونعملا سيياقملاب ىمظع

 لالخو (*'!.قارعلا دض ةهجوملا ةيناطيربلا ةيمالعالا ةلمحلا نيدي ةيقارعلا

 سيئرلا عيدوتو لابقتسا ليصافت ةيقارعلا فحصلا ترشن ناسين 1 و 8 يموي

 هادقع يذلا يفحصلا رمتؤملاو ءكرابم ينسح يرصملا سيئرلل نيسح مادص

 يكيرمالا سيئرلا تاحيرصت ىلع هدر يف نيسح مادص سيئرلا لاق دقو .

 برعلا قح نم " نا ةروطتملا ةحلسالل قارعلا كالتما نأشب شوب جروج

 رواحم ضعب « هنيوط نيسح يلع ؛ 74١ - 7759 ص ص « قباسلا ردصملا ؛ لكيه (49)

 « اهئانثاو كراعملا ما لبق ةيكيرمالا ةرادالاو مالعالا لئاسو اهتدمتعا يتلا يمالعالا ليلظتلا

 . ١984 دادغب

 . /١55٠ ناسين " « ةروثلا « ناسين " « ةيروهمجلا (00)

 ) )5١ناسين " ةيروهمجلا ١95٠ .
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 نا نلعاو « ليئارسا اهب دصقيو " مهودع اهكلتمي يتلا ةحلسالا كالتما

 شوب يكيرمالا سيئرلا بلاطو لداعو مئاد مالس ةماقا يف بغار قارعلا

 رمتؤملا يف نيسح مادص سيئرلا فاضاو . ةدحتملا ممالا يف رمالا ثحب

 "و " دبالا ىلا يلوت نا بجي برعلا ىلع عونمملا ةسايس " نا يفحصلا

 ةحلسالا نم كلمن ام لكب انقوقح ىلعو انيلع ناودعلا لواحي نم ىلع درنس

 نل هنكلو هجهنمو قارعلا ةسايس يف تباث مالسلا راعش نا حضوا هنكل '

 ("").قارعلل وا برعلل قح يا نع لزانتي
 يف ةيوق ةلمح ةيناطيربلاو ةيكيرمالا ةيجراخلا تداق ىرخأ ةهج نم

 رهش يف هنم رارق رادصتسا يف تحجنو « قارعلا دض يبروالا ناملربلا

 رامدلا ةحلسا عنصل ةمزال تادعم يا ىلع يروفلا رضحلا ىلا وعدي ناسين

 تماقو . هيلع قفتا امك يناطيربلا يكيرمالا ططخملا راسو . قارعلل لماشلا

 . ةددعتم ججحب نييقارعلا نييسامولبدلا ضعب درطب ةيكيرمالا تاطلسلا

 تادحو اهفاشتكا ةجحب قارعلا دض ةيمالعالا اهتلمح نم ليئارسا تدعصو

 فاشتكا يكيرمالا مالعالا دكاو ءاهديدهتل ندرالا يف ةيقارع ةيركسع

 (*75).ندرالا يف خيراوصلا دعاوقل ةيكيرمالا عالطتسالا تارئاط

 مالعالا فيرحت يه قارعلا دض ةيمالعالا ةلمحلا رهاظم زربا نم ناك

 كلذو ناسين نم يناثلا يف نيسح مادص سيئرلا ةلوقمل يكيرمالاو يبرغلا

 ديدرتب ءافتكالاو (قارعلا ىلع تدتعا اذا) ةرابعلا نم ريخالا ءزجلا فذحب

 ٠4 54/5/:١995. « ةيروهمجلا (5؟)

 , 7" - ؟”8 ص ص « قباسلا ردصملا ؛ لكيه (059)
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 . (ليئارسا فصن لكأت رانلا نلعجنل) اهنم لوالا ءزجلا

 هناب ثيدحلا هيف فصو انايب ضيبالا تيبلا ردصا ناسين نم ثلاثلا يفو

 اذه بحس شوب يكيرمالا سيئرلا حرتقاو « ىسالا ىلع ثعابو لوؤسم ال
 علسلا ريدصت عنمت رارق ذيفنتو ينبتب ةيكيرمالا ةرادالا تماق امك . حيرصتلا

 (*؟) .قارعلا ىلا ايركسع اهمادختسا نكمي يتلا

 نم بلطلا ىلا نيسح مادص سيئرلا تعفد دق ةيداعملا ةلمحلا هذه نا

 دادغب ىلا ناطلس نب ردنب نطنشاو يف ةيدوعسلا ريفس ءاعدتسا دهف كلملا

 ناكو « شوب يكيرمالا سيئرلا ىلا هلقنيل يقارعلا فقوملا ةقيقح ىلا عمتسيل
 . »و ناسين يف تفوزاب مادعا دعب كلذ

 شوب سيئرلا غالبا ناطلس نب ردنب نم نيسح مادص سيئرلا بلط

 اهمايقب اطورشم ناك (ليئارسال) هديدهت ناو « قارعلل (ليئارسا) ةمجاهم مدعب

 . ًالوغشم ناك قارعلا نالف ء« 1518١ ماع يقارعلا يوونلا لعافملل ليئارسا
 نيسح مادص سيئرلا غلباو مهيلع دريس هنأف نالا اومجاه اذا اما ٠ برحلاب

 هيلعو ٠ شوب يكيرمالا سيئرلا ىلا ةرشابم ةلاسر يه هذه هلاوقا ناب ردنب
 (*©) .هيلا اهلقنب

 لاجر نم ادفو اضيا نيسح مادص سيئرلا ىقتلا ١19٠ ناسين ١١ يفو

 . ”7/ - ”5 ص ص ء« قباسلا ردصملا ؛ نارولو رجنلاس (54)

 (55) 8م الالم لا (هر0, 0م.0ز1., 22. 199-201 . .٠
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 هجمانرب قارعلا فقوي نا ةحارص لكب دفولا بلط دقو « يكيرمالا سرغنوكلا

 ضرعتلا مدعب دهعتي ناو « ةيوستلا ةيلمع يف مهاسي ناو يملعلا

 ةيرحب اهسفنل ظفتحت ليئارسا نا ريماش لاق طقف نيموي دعبو (7').ليئارسال
 . ةيقارعلا خيراوصلا دعاوق ريمدتل لمعلا

 نييسايسلاو نييركسعلا ءاربخلا نم دفو لصو ١11٠١ سيام رهش يفو

 : اهربخيل نطنشاو ىلا نييليئارسالا

 هعباطو هلادتعا نم يقارعلا ماظنلا هب يحوي ام نا"
 طابش نيبف نويعلا يف دامرلا رذ ليبق نم وه يحالصالا

 ذاختا نع نيسح مادص فقوتي مل رضاحلا تقولاو

 نم ةيكيرمالا نفسلا ليحر بلط : ةبلصتملا فقاوملا

 فتكي مل « طفنلا حالس مادختسا ىلا برعلا اعد « جيلخلا
 ىلا راشا لب «٠ ةدحتملا تايالولا ةفيلح :ليئارسا ديدهتب
 ال . ةجيتنلابو . ةيوايميكلا ةحلسالا مادختسا ةيناكما

 هددع ةدايزو يقارعلا شيجلا ةيوقت رابتعا الا نكمي

 (*7)".ةيناودعلا نيسح مادص ةدارا ىلع ًارشؤم هداتعو

 يف لضفملا عوضوملا نيسح مادص سيئرلاو قارعلا حبصا اذكهو

 ةفطنملا نما ددهي يذلا رطخلا هنا ىلع هريوصتل يكيرمالاو يبرغلا مالعالا

 . ملاعلاو

 . (ةلماك ءاقللا تاليصفت) 448 - ١47 ص ص ء. قباسلا ردصملا ؛ لكيه (51)

 . 47” ص « قباسلا ردصملا ؛ نارولو رجنلاس (519)
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 يف دفع يذلا فينج عامتجا رضحم ىلع علطن نا انل ىنست دقل

 دفوو زيزع قراط ةيجراخلا ريزو ةسائرب يقارع دفو نيب 0

 نم نوكتي رضحملا اذه نألو . ركيب سميج ةيجراخلا ريزو ةسائرب يكريما

 بسح لك انثحب عيضاومب ةقالع هل ام هنم ذخأن نا انرثا دقف ء ةحفص 07

 ىلا رضحملا هب عفر يذلا زيزع قراط ديسلا ريرقت حبصي نأو ؛ هعضوم
 (*4) .باتكلا اذهب اقحلم نيسح مادص سيئرلا

 « قارعلا دض ةيداصتقالا برحلاو ةيمالعالا ةلمحلاب رمالا قلعت ردقبو

 هتفرعم ركني نا لواح يذلا ركيب ىلا اهداعبا زيزع قراط ديسلا حرش دقف
 رضحم نم 545 - 75 تاحفصلا يف حضاو لكشب كلذ رهظيو . اهتاسبالمب
 -: زيزع قراط لاق ذا . فينج عامتجا

 : (١:0) مقر قحلملا رظنا 58(
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 ؟" برحلا ءاهتنا دعب انهجوو فيك نكلو

 .٠ مؤاشتلاو طغضلاب . تاماهتالاب .كشلاب

 ربوتكا يف كعم يئاقل رضحم ىلا تعجر اذاو

 ناك هنا ىلا كهابتنا تفل ينا دجّتس 8

 ةسسلا هاك :اسهدته و 4 انكردكي .كتوكشك..ك انه

 كلذكو وهو انا الوطم انكدحت دادغب ىلا يليك

 لئلا اوفر لوح سييكرتلا هةكلم انني عباضكا
 انل ةبستلاب ؟ بآ/؟ لبق عاضوالا تناك فيك

 ةعساو ةيمالعا ةلمح كانه تناك ١11٠0 ماع يف

 ةيقارعلا ةدايقلاب ريهشت . قارعلا دض ادج

 ةيحانلا نم ةيداصتقا ةعطاقم . اه دض ضيرحتو

 اننيب قافتحالا متدمجو مئقلع مكنا.ةيعقاولا

 يهو ةعارزلاو بوبحلا لئاسم لوح مكنيبو

 : ردوا ىف كيشكيم ىف اهعءانشكات ىكشلا ل احبلا
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 دقو . تيوكلا انكئاوق لخدت نا لبق لصح اذه

 ةيداصتقالا ةعطاقملاب تاءارجا متحهذختا

 هكفححس .. :نأ © لبق .قارحسلا دك ةيحوت وتكلف

 يف لجر رطخا هنأب يسيئر فصت تناك

 زوين سأ وي ) ةلجم نم ددع كانه ملاعلا

 ةروص هيف ناريزح ؛ يف ( تروبير دلرو دنا

 يف لجر رطخأ ةرابع هعمو يقارعلا سيئرلل

 نا لوقي كيوزوين نم ددع كانهو . ملاعلا

 تلق اناو.دحاو مقر بعشلا ودع نيسح مادص

 دحاو يكر يما لّتق يف مماسن مل اننا كل

 يف ةيكريما ةحلصم ةيا ددهن ملوءنالا دحل

 و دع يسيئر حبصي فيكف.ملاعلا نم ةعقب ةيا

 فرعت نحت.اكريما يف دحاو مقر بعشلا

 عقوكن ايهيححمجتك 1556 نا يف.ببسلا
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 ناك . قارعلا ىلع ايليئارسا اموجه

 ةيملعلا انئاشنم برضب نوددهي نييليئارسالا

 انذخأ نحن . ةيعانصلاو ةيركسعلاو

 رذحنل انلق ةمكحلا عقاوبو .انّئايطايتّحا

 مهتع اطتسأب نا نومهوّشي امبر . نييليئارسالا

 2. مه رذحنل انلقف .درن نل نحنو نوبرضي نا

 ”" يف لاق يسيئر . نيمراصو نيحضاو نكنلو

 درنس نحنف ليئارسا انكبرض اذا ١15٠ ناسين

 انكئبرض اذا دصقي ناكو ليئارسا افصن قرحنو

 تجرخ رلياوشكشت ةديسلا . يوونلا حالسلاب

 .عينش مالك اذه نا هيف تلاق يروف حيرصتب

 .هديدهت بحسي نا يسيئر نم بلط شوب سيئرلاو

 ةيكقروب + :لفثا ندسا- :اهتكسحتا 51517 .اهكف نحن

 يكيرمالا يمسرلا فقوملا نم تفذح " اذا'"
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 نكلو يمسرلا ديعصلا ىلع قتلن مل نحن

 نود نوشاشيسلا لش: ةيفيس ةثايسكسش افك

 لصوملا ىلا مهتذخاو اوءاج . نورخأآ هعمو

 ناك سيئرلا ديسلاو يسيئر اولباقيل

 هسا ليلا زيبا اببككيزس, 1131: :لاالبقع ابكشان

 ىوايبيكلا .عليسلا افي قتل .يووبسللا
 ةدعاق ىلع .2 ليئارسا دض همدختسنس جودزملا

 اتكيوش 111 وب :. .سيقختا -نمع يآ اذا خافدتلا

 اهيلع درنسف ةيديلقتلا ةحلسالاب ليئارسا

 ةيدياتختا ةحبلسلااب

 ىلع: عيسفوي موصل ديم هج... .نسيكيت» لانس

 موجهب اطورشم نكي مل يلصالا حيرصتلا وءقالطالا

 ىلا اهب ءاج يشكلا ةقيرطلاو يليئارسا يوون

 نم حضاو ديدهت وه يكيرمالا ماعلا يأرلا

 .ليئارسا برضب مكسيئر
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 كا

 ناك هنا لوقا ةطاسبب نكلو لداجا ال انا

 اذا هنا مهفت نا كيلع نكلوءريدقت ءوس كانه

 دض طقف سيل ةيوايميك ةحلسا ضعبتلا مدختسا

 دض اهلامعكتس اب ددهيو داركالا دض نكلو ناريا

 ةريبك ةيمهأ اهل ةيضق اهنأف ةرواجم ةلود

 ةنابشا .ققانق ايها :ةيلاوقش اهنقلقلا ريكشاو

 انه كعم لداجا ال نكلوءطقف

 رمألا متمهف امبر .. ةيجراخلا ريزو لاق

 دعب لود روتانسلا نا دبال نكلو . اذكه

 غلبا هنا وا كلذب كغلبا دق دادغب نم هتدوع

 اناو سيئرلا عم هكيدح ىوكتحمب شوي سيئرلا

 دادغب نم هتدوع دعب هل تاحيرصت تأرق

 لامعتساب ءدبلل ةين انيدل نكت مل نحنف نذا

 اهيف درلا ىلع نيممصم انك نئلو حالس يا

 ْ ناودع ىلا انضرعت اذا
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 لا

 نا دبالو. ندرالا ىلعو انتدض ليئارسا

 مكل مهقلق نع اوربع دق نييندرالا

 نم اًئيش عمسن مل .. سور ريفسلا لاق

 هنا نع اريبعت رصم نم انعمس نكلو نييندرالا

 نيب ريدقتلا يف ةءاسا كانه نوكي دق

 قارعلاو ليئارسا

 كلملا نم ةلاسر كانه .. ةيجراخلا ريزو لاق

 نم نوعقوتت فيك شوب سيئرلل لوفي نيسح

 ةدحتملا تايالؤلا نه ١رذح نوكيا الا قارغلا

 ىلع ةدحتملا تايالولا لمعت يذلا تقولا يف

 اذه ترشا يننا ركذتو . اهسيئر ةايح ديدهت

 ١189 / ربوّتكا يف ماع لكشب عوضوملا
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 اذه ركذتا« معن .. ركيب لاق

 نيسح :كلسلا.ةقاسر.قأ" +. ةيحراشلا7 نمار لاك
 ديدهت يه ١159٠ ماع يف ةحوللا نذا .. ةحضاو

 اننيب برح مايق لامتحاو قارعلل يليئارسا

 ندرالا نمأل يليئارسا ديدهشتو . ليئارسا نيبو

 ةرجهلا ببسب نيينيطسلفلل يليئارسا ديدهتوع

 ٠ ليئارسا ىلا تيفوسلا دوهيلل ةفيثكلا

 دادغب ةمق يف شقون يذلا عوضوملا وه اذهو

 اهلك دادغب ةمق نع تردص يكلا تارارقلاو

 قارعلل ةيليئارسالا تاديدهتلا عم تلماعت

 ةعطاقملا عم تلماعتو.نيينيطسلفلاو ندراللو

 سفن يفو. قارعلل ةيبرغلاو ةيكيرمالا

 ..يقارعلا داصتقالا ةعرزعز ةلمع تأدب(ءةرتحفلا
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 قا نيصتا نأ ب. نسئرزولا كايين 'اهدفزعك ثنا

 هاوبلالا .ميمح نبع ةنيبك خا ورك فكم هني
 طيبشتا كامصخلتا اشيل قه و :.. :لكظفشت | طقق سجن

 سيلو جكننو راهنلاو ليللا يف لغتشن نحنو؛

 ةفاح ىلا قارعلا لصي يك ببس يا كانه

 تيوكلا ماكح نكلو يداصتقالا رايهنالا

 ناحيونأالا ةفاح ىلا. :قاكرهلا :|(قكففا .نتيقنااسلا

 يداصتقالا

 ٠.959١/يناشثلا نوناكور.ء9483١/لوالا نوناك يف

 يفو . ارالود-(١١) رعسب طفنلا عيبن انك

 قوسلا نوقرغي تيوكلا ماكح أدب طابش
 وأ ارالود )١١( ىلا رعسلا اولصوأو طفنلاب

 اططشكلا لصتم رتب رعب ىف لقا ,نأل نك + لقا

 ايونس قارعلل رالود رايلم ةراسخ ينعي

 داحصخقالا .نسسيسدك نش .ةحببيكتلا نإ يجو ]1 ذه

 برس لس ع يه هذدذهو . يقارعلا

102 



) 55 

 مادص سيئرلا دادغب ةمق يف . قارعلا ىلع

 كلملا روضحب برعلا ةداقلا لك عم ثدحت نيسح

 ضعب هب موقشث ام نا لاقو ديازو رباجو دهف

 ىلع برح وه طفنلاب قوسلا قارغاب لودلا

 ىلع برحلا نش هتكين يف سيل يذلاو قارعلا

 ةساسعلا هذه نع فقوشن نأ ةيلعف: قا نها

 ةقيثو وهو ةروصلاو توصلاب دوجوم مالك اذه

 مكنع تردص يكلا تاحيرصتلا نم تارشع كانه

 لدفع وه هنأ ىف قا نغتا“ هيب معاق اه.نا لونك

 نم لمعكسملا ريبعتلا وه اذه. زفتكتسم ريغ

 سيئرلا نم ريذحت لوا اذه ناكو . مكلبق

 تالاصتا كانه تناك هلبقو نيسح مادص

 دادغب ةمق دعب . مهنيبو اننيب ةيسامولبد

 ىلا ءارزولا سيئر بئان سيئرلا ديسلا لسرا

 دقع ىلا مهاعدو ديازو رباجو دهف

 ةجلاعمل ةيدوعسلا يف ةمق
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 ةفاح ىلا لصو قارعلا نالءةلأسملا هذه

 فرصت ىوس ببس يأ نودب يداصتقالا رايهنالا
 اوقفاوي مل».تارامالا ةموكحو تيوكلا ةموكح

 طفنلا ءارزول اعامتجا اودقعوءةمقلا ىلع

 ةقباسلا جاّسنالا ريياعم ىلا ةدوعلا اوررقو

 عامتجالا دعب حرص يكتيوكلا طفنلا ريزو نكلو

 ديف اتفقت زم ىلا هويتي اننا لاق 4 نشاكم

 دض برحلا رارمثكسا ينعي اذه و.نيرهش

 نع ةصالخك كل هحرشا نا ديرا يذلا.قارعلا

 رسطخ نديم ىناتنعك اهكتكشطتم نا عومموعلا 1
 تلخد دقو. اماع نيعبرا ذنم برحلاب ديدهتلا

 مدع ببسب مالألا نم ريثكلا نم تناعو.ابورح

 .يليئارسالا يبرعلا عارصلا ببسبو رارقتسالا

 ماع يفو.ليئارسا لبق نم اددهم ناك قارعلا

 .قفارعجلا :تيرش .ليشا نسا 3
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 تقولا يفو . قارعلل ديدهت اذهف ندرالا

 ادج ةينغلا جيلخلا يف ةمظنالا هذه هسفن

 تدارا نكلو اهانغب فتكت مل لوقعم ريغ لكشب

 بعش عضوي امدنعف . قارعلا لثم دلب ريمدت

 وأ نينسلا تارشعل ديدهتلا عضو يف دلبو

 هديحتلا مهو ىف ه ركفلا مده .ىفاكأ ةتلاب مهوب

 . ةيداصتقالا ةعطاقملابو . برحلاب

 ؟ ةقف عقوشت ١ ذا : .ىواستلالا سمدخلاجو

 لوقن نحن . اتنفرصت دقو . فرصتي نا دبال

 لمع وه بآ/” يف لصح ام نا قيمع ناميأبو

 نحت نأ امتاورأ .نيحلا © ”افيناح نيس ىعاافد

 انا . انيلع نورماشكتي نيذلا انبرضو اندالب

 ةفلئثخم رظن ةهجو مكيدل نا فرعا

 بلطو ةيجراخلاةرازو ىلا سيئرلاءاج بأآ/5 يف

 يكيرمالا لامعالاب مئاقلا يعدّتسا نا ينم
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 نا ديرا ةليوط ةلباقم يف هل لاقو نسلو وج

 يننا . شوب سيئرلل ةلاسرك مالكلا اذه لقنت

 . بآ/”" يف لصح امل مكفقوم نم ابرغتسم تسل

 نمو ةيملاع تايلوؤسم مكيدل ىمظع ةلود متنا

 ةفلتخم ةرظن لصح امل اورظنت نا يعيبطلا

 انفقوم اومهفتت نا هلمأن ام نكلو

 ؟ لمعلا ام نالا

 سلجم تارارق لوح ضوافتلل كوعدا ال انا

 . ةيساسالا ةلأسملا يه هذه تسييل .نمألا

 نحن . اعم لمعن له ةيساسالا ةلأسملا

 لمعن له ءملاعلا يفو ةقطنملا يف نورخالاو

 لك يف لداعو مئادو لماش مالس ةماقا لجا نم

 نمأب ةقطنملا بوعش لك شيعت يكل ةقطنملا

 نالا متنا .. ! ال ما . رارقتساو مالسو

 نا نوربتعتو . جيلخلا يف عضولاب نومتهم

 اقفو لحي مل اذاو . ىلوالا ةيولوالا يه هذه
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 : هنأشب تردص يتلا نمالا سلجم تارارقل

 تانسنفامكها اسنيدل :نيحت : .نوككيس بوكت انف

 .٠ ةينيطسلفلا ةيضقلاب متهن نحنء.ىرخا

 ةيضقلا هذه لح مدع نا قدصب دقتحتعنو

 ضفرأ يننا لوقت تنا . قارعلا نمأ ددهي

 كل لوقا يننكلوءاذه انعمس نحن . طبرلا

 هنا .ءيعقاو طبرلا . كانه طبرلا نا قدصب

 اذا . ةقطنملا يف ةايحلا لئاسم نم ةلاسم

 مالسلاو رارقتسالاو نمألا ققحن نا اندرا

 تنا.اياضقلا هذه لك عم لماعّتن نا انيلعف

 سلجمل ةنيعم تارارق قبطا نا ينم بلطت

 نيالا .نيلحمل ىرخا تأ نازك كانه نكلو .:نفالا

 ملوءاهقيبطتل شويجلا لسرت ملو . قبطت مل

 اهقبطي مل نم ماغرال ةعطاقملا تارارق ذختت

 بضغلاو ملألاب رعشن نحنو اهقيبطت ىلع

 لباقم مدخت 5 يتلا ةجودزملا ريياعملل

 قبطت نا ديرن نحن . ةقطنملا اياضق

 لويبحتبصلا اجي « 5 ةنحسسكخا لق :ريهحيت افيد
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 يف ةلكشم انيدل سيل نحن ةيدجو قدصب كل

 لدعلا دعاوقو ةيلودلا ةيعرشلا قيبطت

 لك يف ئدابملا هذه تقبط ول . فاصنالاو

 عمو انحلاصم عم قبطني اذه نأف .ةقطنملا

 سيل نكلو كلذ يف ةلكشم انيدل سيل . انلامآ

 عوضوم يف تقبط اذا . طقف دحاو عوضوم يف

 اذه و . ةجودزملا ريياعملا ينعي اذهف دحاو

 بعشك انّئايحلو اننمال ديدهتلا رارمتسا ينعي
 نيدعتسم متحنك اذا انروعش وه اذه . ةماأكو

 ةلادعلاو مالسلا بتتسي نا لجا نم لمعلل

 اننودجتسف ةقطنملا لك يف نمالاو رارقّسالاو

 مكعم نينواعكملا ةمدقم يف
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 ثلاثلا لصفلا

 يقارعلا فقوملا

 راوحلاو ةحيصنلا :ًالوا

 ١11.٠ سيام رهش يف تأدب قارعلا دض ةيمالعالا ةلمحلا طسو

 . قارعلا عم نماضتلا لجا نم دادغب يف ةئراط ةيبرع ةمق دقعل تاريضحتلا

 يرس عامتجا دقع « ةمقلا نم مايا ةرشع يلاوح لبق يا ء سيام ١7 يفو

 ركيب سميج ةيجراخلا ريزو روضحبو شوب جروج يكيرمالا سيئرلا بتكمب

 دقو تفوركوكس يموقلا نمالا نوؤشل سيئرلا راشتسمو ينيشت عافدلا ريزوو

 )١( .ةيكيرمالا ةدحتملا تايالولل دحت ربكا هناب ةمقلا رمتؤم دقع شوب فصو

 ريضحتلل دادغبب برعلا ةيجراخلا ءارزو عامتجا دقع سيام 177-77 يفو

 )١( ص « قباسلا ردصملا ؛« يركب ١47 .
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 ةركذم ةيكيرمالا ةدحتملا تايالولا تلسرا عامتجالا لالخو ؛(')ةمقلا رمتؤمل

 ترهظا دقو . ةمقلا داقعنا ةبسانمل ةيبرعلا لودلا ةعماجل ةماعلا ةنامالا ىلا

 ىلع ضرفتو يلمت نا ديرت ةدحتملا تايالولا نا ةركذملا بولساو ةقيرط

 يف برعلا كولملاو ءاسؤرلا اهدمتعي نا بجي يتلا ئدابملا ةيبرعلا ةمقلا

 يف عاضوالاو ينويهصلا نايكلا نم فقولاب قلعتي اميف مهتارارقو مهتاشقانم

 رادلا ةمق تارارق نا ةركذملا تدكاو . ةحورطملا ةيبرعلا اياضقلا ةيقبو نانبل

 يباجيا لوحت دوجو مغر « ةحضاو ةفصب هلتخم تناك ١185 ماع ءاضيبلا

 ةدقان ةراشا تمحقأ اهنال « ةقباسلا ةيبرعلا ممقلا عم ةنراقملاب اهتجهل يف ماه

 ةمداقلا ةمقلا ىدافتت نا تبلطو . مسالاب ةدحتملا تايالولا اهيف ركذت ةرشابم

 موجهلل اهنم ةعساو ةحاسم ةيكيرمالا ةركذملا تصصخو « ةراشالا هذه لثم

 اهقلق نع اهيف تربع ٠ صاخ لكشب قارعلا ىلع

 ةيكيرمالا نيناوقلا قرخ قارعلا تالواحم نم '

 خيراوصلا لامعتسا نأشب ةلوؤسملا ريغ هتاحيرصتو

 جيلخلا يف يملسلا اندوجول هدقنو ةيوايميكلا ةحلسالاو

 قارعلا مارتخا ىدم يف انكش نعو .انئاقدصال امعد

 (515١؟) يتيقافتاو ةحلسالا راشتنا ةدهاعم وحن هتامازتلال

 )١( ةروثلا ٠ ١ 55و رايا ار .,
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 ةحلسالا لوح لوكوتوربو ةيجولويبلا ةحلسالا لوح
 (')" )١970( ةنس ةعقوملا ةيوايميكلا

 ةركذملا هذه ىلع زيزع قراط يقارعلا ةيجراخلا ريزو بقع دقو

 عامتجا لامعا ءاهتنا ةبسانمل هدقع يذلا يفحصلا رمتؤملا يف ةيكيرمالا

 عيضاوملا نأ لوقلاب سيام "' موي ةمقلل ريضحتلل برعلا ةيجراخلا ءارزو

 بناجو ةقيقحلا نع ربعت الو ةقيقد ريغ " ةلاسرلا يف قارعلا صخت يتلا
 دقو اديج مهلاوقا يف انيأر نوفرعي ناكريمالا ناو .. بادالا ىلا رقتفي اهنم

 (4)".ةيسامولبدلا تاونقلا ربع هانلقو انلع هانلق

 ةمقلا رمتؤم نيسح مادص سيئرلا حتتفأ ١11٠ سيام 18 موي يفو

 تايالولل حضاو دحت هلمجمب لثمي ناك باطخب دادغبب ئراطلا يبرعلا
 ةيدوعسلاو تيوكلل ؛« رشابم ريغ هنكل ٠ حيرص راذناو , ةيكيرمالا ةدحتملا

 نايكلل ةوقلاو يسايسلا ءاطغلا ميدقتب ةدحتملا تايالولا مهتا دقف .صاخ لكشب

 برعك اننا " حضواو .برعلا باسح ىلع هعسوتو هناودع يف ينويهصلا

 . انيلعو ةيكيرمالا تاسايسلا هذه نم انحلاصمو اننما ميمص يف نوفدهتسم

 نكي مل هناب نيسح مادص سيئرلا فاضاو " ةحارص اكيرمال كلذ لوقن نا

 ةسمخ رورم ةبسانمل ةيكيرمالا ةركذملا صن رشن مت) ١6 ٠ رايا 78 « ةيروهمجلا (')

 . (اهنيح يف فحصلا يف ةروشنم اهدجن مل ثيح . دادغب ةمق داقعنا ىلع تاونس

 . 5592و رايا "+ « ةرونلا )5(
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 ةركذملا نال ادمع هباطخ يف اهلخ. ١ هنكلو (ةيلايربمالا) ةملك مادختسا ديري

 نا دكاو . ةملكلا هذه ةيبرعلا ةمقلا مدختست ال نا ىلا تراشا ةيكيرمالا

 ةوظحب عتمتي نا نوكي نم نئاكل قحي ال هناب يوق توصب نلعن نا انيلع '"

 يسملعلا انمدقت ضهاني وأ انبراحي يذلا تقولا يف انتورثو اندراوم
 ابلاطم دكاو ".ينقتلاو

 . (*)" انيلع تدتعا اذا ليئارسا برضنس اننا نلعن نل انب ردجي "
 يف نيسح مادص سيئرلا مهربخا دقف ةينعملا ةيطفنلا جيلخلا لود نع اما

 نم صقني رالود لك نع ةنسلا يف رالود رايلم رسخي قارعلا ناب هباطخ

 جاتنالا ففسب ةيطفنلا جيلخلا لود مازتلا مدع ببسب دحاولا ليمربلا رعس

 :لاقو . كبوالا يف ررقملا

 نوكتو « ءاذيالاب انايحاو دونجلاب نوكت برحلا ًانايحأ "
 ىرخا انايحاو ٠ بالقنالا تالواحمبو لتقلابو تاريجفتلاب

 نودصقي ال نيذلا انناوخا نم اوجرنف . داصتقالاب نوكت

 برحلا نم عون اذه نا لوقأ قارعلا ىلع برحلا نش
 (١)".قارعلا ىلع

 ) )5ةروثلا ٠  75رايا ١595٠9 .

 . ١95٠ رايا 7 « ةروثلا (1)
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 لمحتي ال لاح ىلا انلصو اننأ " نم اضيا نيسح مادص سيئرلا رذحو

 (")":طغضلا

 ريذحتلاو راذنالا اذهب ةينعملا ةيجيلخلا لودلا ءاسؤر تاملك نأف كلذ عمو

 . مالكلا يف مهرود ءاج امدنع تايمومعلا نع جرخت مل « تيوكلا تاذلابو

 فقوم نأ هجوخ نادمح ثحابلا هدكؤيو نارولو رجنلاس ناثحابلا فيضيو
 ةحضاولا ةالابماللاب زيمت حابصلا رباج خيشلا هسيئرو يتيوكلا دفولا

 .(*)يرجي امب فافختسالاو ةدمعتملاو

 : ءارزولا سيئرل ابئان كاذنا ناك يذلا يدامح نودعس روتكدلا لوقي

 ةيدوعسلاو تيوكلا نا احضاو ناك هنا قارعلا يف ةيداصتقالا ةنجللا سيئرو

 ناك ١185 يناثلا نوناك يفف «٠ قارعلاب رارضالل طفنلا راعسا ضفخ نادمعتت

 تيوكلا ةصح تناكو « ايموي ليمرب نويلم 18,5 كبوالا يف جاتنالا فقس

 نويلم جتنت تناك اهنكلو « ايموي ليمرب نويلم ١,١ تقولا كلذ يف

 تيوكلاو ةيدوعسلا نم طغضبو . ةررقملا اهتصح نم رثكا يا « ايموي ليمرب

 ءايموي ليمرب نويلم ١1,5 ىلا جاتنالا فقس ١585 زومت يف كبوالا تعفر

 اهنكلو ءايموي ليمرب نويلم ١١5 ديدجلا فقسلا نم تيوكلا ةصح تحبصاف

 .اضيا ةررقملا اهتصح نم رثكا يا ؛مويلا يف ليمرب نويلم ١,84 جتنت تناك

 . هسفن ردصملا (0)

 ٠ اننيب جيلخلا ء هجوخ نادمح ؛ 48 ص . يرسلا فلملا جيلخلا برح ٠ نارولو رجنلاس (4)

 ص ١١١ .
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 ترطضا اهسفن فارطالا نم طغضبو هسفن ماعلا نم لوالا نيرشت يفو
 ةصح تناكو مويلا يف ليمرب نويلم ٠١,5 ىلا اهجاتنا فقس عفر ىلا كبوالا

 ةثلاثلا ةرمللو اهنكلو « ايموي ليمرب نويلم ١١١54 كبوالاب ةررقملا تيوكلا

 نويلم ١,107 يلعفلا اهجاتنا غلبف اهل ررقملا فقسلا قوف اهجاتنا تداز

 تعفر اهسفن فارطالا نم طغضبو ١14٠ يناثلا نوناك يفو .ايموي ليمرب
 ةصح تحبصاو ايموي ليمرب نويلم ١١,085 ىلا جاتنالا فقس كبوالا

 ليمرب نويلم 1,417 ًايلعف جتنت 5 تناك اهنكل ءايموي ليمرب نويلم ١,0 تيوكلا
 دعب ًايرهش ةررقملا اهتصح جراخ يطفلا اهجاتنا ةدايزب ترمتساو . ًايموي
 . (؟!ايموي ليمرب نويلم 7,1 ىلا ١13٠0 زومت يف تلصو ىتح رهش

 ءطفنلا راعسا ضافخنا ىلع ريبك ريثأت اهل ناك جاتنالا يف ةدايزلا هذه نا

 ضفخنأف « دحاولا ليمربلل ارالود )١8( كبوالا طفنل ررقملا رعسلا ناك دقف

 امبرو ليمربلل تارالود (7) ىلا ١13٠ ماع نم يناثلا فصنلا لالخ رعسلا

 ةراسخ قارعلاب قحلي راعسالا يف دحاو رالود ضيفخت ناكو . كلذ نم لقال

 ماكح كولس اهببس يتلا ةيلاملا ةراسخلا هذه نا . رالود رايلم يلاوح غلبت

 فيضيو « ًالمتحم عضولا دعي مل دحل ةريبك تناك طفنلا لاجم يف تيوكلا

 : يدامح نودعس .د

 قارعلا كرحت حدافلا ررضلاو ريبكلا رطخلا اذه ءازاو "

 رهش يف ةيداصتقالا ةنجللا سيئرو ءارزولا سيئر بئان يدامح نودعس .د عم فلؤملا ءاقل (9)

 )2 مقر قحلملا رظنا ء1935337 با
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 حرشلاو راوحلاو ىنسحلاب هيفالتل دوهجلا ىصقأ لذبو

 تيوكلا ةرايزب دئاقلا سيئرلا ديسلا ينفلك كلذ لجا نمو

 ةرايزب تمقف . ضرغلا اذهل تارامالاو ةيدوعسلاو

 يف ةرمو 131.8/5١ه/” يف ةرم نيترم ةيدوعسلا

 يف ةرم نيترمل تيوكلا ترزو 65

 ترزو ١550/5/١5 يف ىرخالو 5

 هذه يفو .١/994.0/5١1؟“ يف ةدحاو ةرم تارامالا

 دمحالا رباجو زيزعلا دبع نب دهفب تعمتجا تارايزلا

 عضولا اذه حرشت ةيطخ لئاسر تلقنو ناطلس نب ديازو

 ")٠3١(. ماقرالابو ليصفتلاب

 تناك اذا هناب لوقلاب رباج خيشلل رمالا طيسبت لواح هنا يدامح .د لوقيو

 هنال كبوالا صصحب مازتلالاب نوكي كلذ نأف يلاملا اهلخد ةدايز ديرت تيوكلا
 ةيناثلا ةلباقملا يفو « ةطيسب ماقراب كلذ هل حرشو راعسالا ةدايز ىلا يدؤيس

 دعتسم هناو قارعلاب رارضالا ديري ال هنا يدامح روتكدلل رباج خيشلا لاق

 ةلباقملا ءاهتنا دنعو كبوالل ةررقملا ةصحلاب مازتلالل

 كاذنا ةيجراخلا ريزو لاق فارصنالاو مايقلاب مهن نحنو "
 : طفنلا ريزو سيلو عامتجالا رضح يذلا دمحالا حابص

 هل تلقف .. ىرخا ةرم تيوكلا ةصح ةدايز نم دبال هنا

 )٠١( مقر قحلملا رظنا) يدامح نودعس .د عم فلؤملا ءاقل )7(( .
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 كبوالا جاتنا فقس ةدايز نود كلذ لصحي نا نكمي فيكو

 مكناب يماما نالا متمزتلا متناو اددجم راعسالا ضيفختو
 يذلا جاتنالا فقسبو كبوالا رعسب مازتلالل نودعتسم

 !؟هررقت ")١١( ,

 اوناكف « كبوالا يف اعداخم ناك ةيدوعسلا فقوم ناب يدامح .د حضويو

 ةيدوعسلا دوعت اهجاتنا ةدايزب تيوكلا موقت نا دعبو جاتنالا ةدايز دض نوثدحتي

 ىلع ءاليتسالاب نيرخالل حمست نل اهنا ةجحب تيوكلا دعب اهجاتنا ةدايزل
 ةلوج يفو . ةدئافلا ميدع حبصا ةررقملا صصحلاب اهمازتلا ناو اهقاوسا

 نيسح مادص سيئرلا حرتقم دهف كلملا ىلا يدامح .د مدق ةيناثلا تارايزلا

 تبيوكلاو ةيدوعسلاو قارعلا اهرضحي دحاو مويل ةيدوعسلا يف ةيطفن ةمق دقعب

 يف ةررقملا صصمحلاب مازتلالل قثومو بوتكم قافتا ىلا لصوتلل تارامالاو

 تيوكلا ىلا لئاسر لسري ناب حرتفملا ىلا فاضا نا دعب قفاوف . كبوالا

 نا دعب اميف بلط مش « ةمقلا دقعنت عوضوملا لحي مل اذاو « ًالوا تارامالاو

 ١٠8-١5 موي هدج يف عامتجالا متو . ةمقلا نم الدب طفنلا ءارزول عامتجا دقعي
 -: عامتجالا نع ردص يذلا نايبلا يف ءاجو . ١94٠ زومت

 حيحصتل ىطعت نا بجي ةيولوالا نا ىلع ءارزولا قفتا "

 كبوالا طوفن ةلس رعس ةداعا نمضي امب يرعسلا رابسملا

 )١١( مقر قحلملا رظنا )/( .
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 لالخ نم كلذو ليمربلل ارالود ١58 ىلع ديزي ام ىلا
 لودلا عيمج لبق نم يروفلاو يلعفلاو قيقدلا مازتلالا

 يف ررقملا جاتنالا فقس ءاقباو ةمظنملا يف ءاضعالا

 ىلا راعسالا دعاصت متي ىتح ١5/5 ربمفون ةيقافتا

 . ")"١( ةلوبقملا اهتايوتسم

 دعب حرص يريمعلا ملاس ديشر « كاذنا يتيوكلا طفنلا ريزو نكلو

 « ةنسلا نم ريخالا عبرلا يف تيوكلا ةصح ةدايز بجي هنا ةرشابم رمتؤملا

 .)"١( طقف رهش ةدمل حلاص قافتالا ناو

 درجم هراعسا ضافخناو طفنلا صصح ريدصت ةدايز عوضوم نكي مل

 ةيقارعلا ةدايقلا رظن يف تناك لب « قارعلل ةبسنلاب ةفرص ةيداصتقا ةيضق

 قارعلا ةوقو يقارعلا عمتجملا فدهتست ملاعملا ةحضاو ةيسايس ةرماؤم'

 معدب يتأت صاخ لكشب تيوكلا اهب علطضت يتلا ةرمآؤملا هذه ناو هئدابمو

 نيذلا نم ديدعلا رمالا اذه دكؤيو ." ةيكيرمالا ةدحتملا تايالولا نم عيجشتو

 دق ةدحتملا تايالولا نا ىلا راشا يذلا رنلك سالكود مهنمو ةلأسملا هذه اوثحب

 عم اهتاعازن ةيوست ضفر ىلعو اهطفن راعسا ضفخ ىلع تيوكلا تعجش

 سيئرلا هيلا راشا يذلا يتيوكلا تنعتلاو ةلطامملا رسفي اذهو « (' ؟!قارعلا

 )١9( )د, مقر قحلملا رظنا) يدامح نودعس .د عم فلؤملا ءاقل '

 )١( زومث « ةيتيوكلا سبقلا ةديرج ١995٠.

 (14) ا<عاارعع, 0م... 3
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 ةيكيرمالا ةلمحلا نع ثدحتي امدنع وهف « هثيداحا نم ديدعلا يف نيسح مادص

 عساو قاطن ىلع اهتوعدو ١14٠ ماع نم راذآ يف ًايداصتقا قارعلا ةعطاقمل

 طبري هنأف « ايملعو اينقتو ايداصتقا قارعلا ةعطاقمل نابايلاو ابروا نم لكل
 نا برعلا ءاسؤرلاو كولملل دكا نيح دادغب ةمق رمتؤم يف هثيدح عم كلذ

 مكحلا ماظن بلق ةلواحم نع فلتخي ال قارعلا عم يداصتقالا يتيوكلا كولسلا

 سيئرلا ثيدح نا امك . اهسفن ةجيتنلا ىلا يدؤي يركسعلا لمعلا لثم هنال

 ءراطملا قيرط يف هل هعيدوت دنع حابصلا رباج تيوكلا خيش عم نيسح مادص

 فقوم ذاختا عوضوم يف نوغواري نييتيوكلا نا رعشي ناك قارعلا نا حضوي

 مازتلالاو مهطفن ريدصت ةدايز فقوب ةحلملا ةيقارعلا بلاطملا ماما داج

 -: رباج خيشلل مادص سيئرلا لاق دقف كبوالا ةمظنم تاررقمب

 تادعاسمب مكبلاطن نيح مكعم رئاح قارعلا ةقيقحلا "

 قفتملا لورتبلا صصحب مكركذن نيحو «نويدلاب اننوركذت
 ىلع انعيقوت نوبلطت « راعسالا ضفخنت ال ىتح اهيلع

 دجن يكل اهيلا ةجاح يف نحن ةيقارع ضرا نع لزانتلا
 ")١9(. !رحبلا ىلا اذفنم

 نوفرصتي تيوكلا ماكح نأ رعشت ةيقارعلا ةدايقلا تأدب رخآ بناج نم
 مادص سيئرلا ثدحت دقو ٠ قارعلا يثوعبم عم ايسامولبد قئال ريغ لكشب

 )١5( ص . قباسلا ردصملا ؛ لكيه 35٠ .
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 : لاقف ةمزالا

 نوفرصتي ال اوحبصا مهنال ء انسفنا نم لجخن انأدب '

 يناوخا لعزي امدنعو « ةمزاللا ةقايللاب انيثوعبم هاجت

 ةريغص ةلودك مهنال .. ةيشام هذه مهل لوقاو مهئدها

 . ساسحالا اذه تحت نوفرصتي

 لسرا نا لقعي الو زوجي ال .. حابص خيشلل تلق انا

 اوأدب مالكلا اذه دعبو ءاهيلع نوبيجت الو لئاسر مكل

 سفن ىلع ةيناثلا ةرملل يدامح نودعس .د تشثعب

 نا ةجحب تيوكلا ىلا ةباهذ ليجأت اوبلطف عوضوملا

 ةثالث وا نيمويب اهدعيوءءارزولا سلجم عامتجا مهيدل

 .ديدجلا ناملربلل عامتجا لوا مهدنع ناكو (يتيالو) يتأي

 .(١١)"..مهءاج دق ةلود سيئر هناك (هوفزيو) هولبقتسيو

 عيجشتلا ىلا دوعي ةالابماللاو ةلطامملا يف يتيوكلا فقوملا اذه نا

 ايساسا ارود ةيجيلخلا نادلبلا يف ناكريمالا ءارفسلا بعل دقف « مهل يكيرمالا

 وهو « ١15٠0 سيام رهش ةليط تالاصتالا هذه ترمتساو عيجشتلا كلذ يف

 تيوكلا تناكو . دادغبب ةئراطلا ةيبرعلا ةمقلا رمتؤم داقعناو ريضحتلا رهش

 )١1( مقر قحلملا رظنا )5( .
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 ماع نم ناريزح رهش لح نأ ام كلذلو . ةيكيرمالا ةبغرلل تباجتسا نم لوأ
 . )١7( ةيلاتتم تاضافخنا طفنلا راعسأ تدهش ىتح

 عوضوم قارعلا راثأ « ١11٠ ناريزح يف كبوالا ةمظنم عامتجا يفو

 اهنمو ةيطفنلا لودلا نم ديدعلا هبناج ىلا تفقوو اهل ضرعتي يتلا رئاسخلا

 ءاضعا لكل ًاخراص ًايدحت ىدبا يتيوكلا ريزولا نكل « اليوزنفو ايريجيان
 . ةقفاوملاب ةمظنملا ابلاطم اهجاتنا نم ديزتس تيوكلا نا دكا امدنع ةمظنملا

 لودلا بلاطمل اهمهفت تيوكلا تنلعا ةليوط تارواشمو تاشقانم دعبو

 بلط ليجأت ىلع ىرخا ةيجيلخ لودو ةيدوعسلاو تيوكلا تقفتاو ءاضعالا

 تماق «؛ كبوالا عامتجا نم ةريصق ةرتف دعب نكلو « ةيجاتنالا ةصحلا ةدايز

 صصحلا زواجتب ةيكيرمالا ةدحتملا تايالولا عم تالاصتا ىلع ءانبو تيوكلا

 لالخ نم ةيقارعلا ةموكحلا عفد امم « كبوالا لخاد تررقت يتلا ةيجاتنالا

 تيوكلا نم بلطلا ١11١ ناريزح 8 يف ةيتيوكلا ةيجراخلا ةرازو ىلا ةركذم

 .ةدحاولا ليمربلل ارالود 70 وه بسانملا رعسلا ناو « كبوالا قافتاب مازتلالا

 ةركذم قارعلا لسراف « ةيقارعلا ةركذملا امامت ةيتيوكلا ةموكحلا تلهاجتف

 ةسايس ببسب ايونس رالود نويلم )١4٠00( رسخي هنا اهيف حضوا ىرخا
 امك . ةيناثلا ةيقارعلا ةركذملا تيوكلا تلهاجت ىرخا ةرمو . ةيطفنلا تيوكلا

 يتيوكلا هريظن ىلا لئاسر ثالث زيزع قراط قارعلا ةيجراخ ريزو لسرا

 لب ء اذه لكب قارعلا فتكي ملو . ةيقارعلا بلاطملل ةباجتسالا ىلع اهيف هثح

 )١17( ص ؛ قباسلا ردصملا ؛ يركب ١ .
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 . ('*) ركذي امدقت زرحت مل تالاصتالا هذه ةفاك

 ريذحتلا : ًاينا

 ةموكح نكل ةحيصنلاو راوحلاب تيوكلا عم هتافالخ لحل قارعلا ىعس

 لح ىلا لصوتلا لقرعت فقاوم ذاختاو ةلطامملا يف ترمتسا تيوكلا

 ةيكيرمالا ةدحتملا تايالولا نا ىلا تامولعملا ريشتو . قارعلا عم اهتافالخل

 ةفاك عنمل اهدهج تلذبو « يتيوكلا فقوملا ةيذغت يف ايساسا ارود تبعل

 قارعلا نيب تاقالعلا يف ةمزالا ءاوتحا تدارا يتلا ةيبرعلا تالواحملا

 يف ددشتلا ىلع ةحضاولا هتاساكعنا يكيرمالا ضيرحتلل ناكو . تيوكلاو

 يفف . ريذحتلا بولسا ىلا هلوحت ىلا قارعلا عفد يذلا رمالا يتيوكلا فقوملا

 حابصلا رباج خيشلا ىلا نيسح مادص سيئرلا لسرا ١11٠ ناريزح رخاوا

 قرطلاب تيوكلا عم ةيلاملا هلكاشم لحي نا ديري قارعلا نا اهيف دكا ةلاسر

 ىلا اجليس قارعلا نا هغلباو . ايضرم نكي مل يتيوكلا درلا نكل « ةيسايسلا
 اديدهت هنا ينعي ال اذه نا الا . هبلطم ةيمهاب مهعانقال ىرخالا لئاسولا لك

 )١9( . تيوكلل ايقارع

 ةورثلاو لورتبلا ريزو عم نيسح مادص سيئرلا ءاقل رضحم سكعيو

 )١14( ص ص ع قباسلا ردصملا 5 يركب ه١-:6 ١ .,

 ) )15ل5 5+*5 ص ص ع قباسلا ردصملا , يركب ١57-١55 .,
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 ةدايقلا ربص ذافن ىدم ء ١590/17/5 موي رظانلا ماشه يدوعسلا ةيندعملا

 تيوكلا نع ةيريذحت ةغلبو ةرارمب نيسح مادص سيئرلا ثدحت دقف « ةيقارعلا

 عامتجا نع هل فشك امك . دهف كلملا ىلا اهلقن يدوعسلا ريزولا نم ابلاط

 تذفنتسا دق اهنا هيف تررق هب هئافل نم دحاو موي لبق ةيقارعلا ةدايقلا هتدقع

 . هلمحتت نا بجي ال ام تلمحت اهناو ٠, تيوكلا عم ربصلاو راوحلا لئاسو لك

 ديدشلا هقلق نع ريبعتلاب رظانلا ماشه ىلا هثيدح نيسح مادص سيئرلا أدب دقل

 اهارا يتلا ةلاحلا ىلا انعفديس هنا فرعا يننال " تيوكلا فقوم نم ادج

 عيوجت نم رطخا دجوي ال هنا لوقلاب كلذ رسفو ' منهج ةفاح نم برتقت اهنأك

 -: الئاق رذحو اقبسم ددحمو دوصقم رارصاب سانلا

 انفرصت مهفي نا وجرأ .لصيف وبا يخا ىلع يل ملس '
 ىلع هعالطا ينمهي انا .ربصلا ىهتنا هل لق ... نآلا دعب

 برعلا ةداقلا نم نم ةظحللا هذه ىلا ررقا ملو . رمالا

 يناوخال سمأ اهتلقو ينتجعزا يتلا رومالا نم .. غلباس

 :كراعملا بعصا لالخ هنا مهل تلق .ةدايقلاو سلجملا يف

 حبصا دقف مايالا هذه يف اما .مانا ء هيجوتلا ىطعي نا دعب

 اننوعفدي مهنا دجا ةلاحلا عجارا ام لك هنال . اليلق يمون

 عئارشلا يف دجويال . هيف نيبغار ريغ نحن فقوم ىلا

 ببسب عوجي نا لبقي ادحا لعجي ام ةيضرالاو ةيوامسلا

 مدع ىنمتي نا يف هتبغر نكت امهم نورخالا هذختي رارق
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 ('')". اهانمتي ال ةلاح ىلا لوصولا

 فشكت ةمهم ةيخيرات ةقيثو هنوك يف نمكت ءاقللا اذه رضحم ةيمها نا

 قو ءانثلا نالو ٠ تيوكلا ماكح نم يقارعلا فقوملا يف ةديدج ةلحرم نع

 تالاصتالا ىودج ةساردل ةيقارعلا ةدايقلا عامتجا نم طقف دحاو موي دعب

 ءاقللا يف نيسح مادص سيئرلا فشك دقو . نييتيوكلا نيلوؤسملا عم راوحلاو

 لبسلا لك ذفنتسا نا دعب اهئوض يف قارعلا فرصتيس يتلا ةماعلا طوطخلا

 ب بواسير حا ير يي رم

 مادص سيتئرلا هيقليس يذلا باطخلا يف يقارعلا بعشلا ماما قئاقحلا نالعاو

 : زومت ١1-73١ ةروث ىركذ يف نيسح

 لافطالا بيلح صقن نا مهل حرشاو نييقارعلل لوقأسو "
 لوؤسم ةينالفلا ةداملا يفو ةينالفلا ةداملا يف صقنلاو

 اذاف مكعيوجت نوديري مهناو .. تارامالاو تيوكلا اهنع

 يف نحنو هللا ىلع اولكوت مكقح نع اوعفادت نا نوديرت

 ".ةمدقملا

 يذلا يعامجلا يأرلا . يدوعسلا لوؤسملل نيسح مادص سيئرلا فشك مث

 -: لاقف ١313٠0/7/8 موي يا «٠ سما موي ةيقارعلا ةدايقلا هيلا تلصوت

 موي . هاصقا ىلا هانلغش ربصلا يف انيدل يطايتحا لك نا"

 هةقنث

 ماشه ديسلل نيسح مادص دئاقلا سيئرلا ديسلا لابقتسا رضحم . 1131/1١/١١ « ةيروهمجلا )٠١(

 ١(. مقر قحلملا رظنا) . يدوعسلا ةيندعملا ةورثلاو لورتبلا ريزو رظانلا
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 ةدايقلل عامتجا ىلا توعد كلذل . انربص ىهتنا ءاسم سما

 هتجتنتسا امل ضرغلاو . رومالا هذه لك مهل تحرشو

 اننا لاق مهنم ضعبلاو عسوا ةروصب هوجتنتسا مهتدجو

 (١١)".هلمحتن ال نا بجي ام انلمحتو اريثك انرخأت

 ١7 يف ةروثلا ىركذ ةبسانمل هباطخ نيسح مادص سيئرلا يقلي نا لبقو

 سنوت ىلا زيزع قراط يقارعلا ةيجراخلا ريزو لصو « دحاو مويب زومت

 قارعلا نا ةحارص نلعاو . برعلا ةيجراخلا ءارزو عامتجا يف ةكراشملل
 اذه ىلع دري فوس قارعلا ناو هيلع ارشابم اناودع يتيوكلا فقوملا ربتعي

 -: لوقلاب هثيدح أدتبا دقو . برح ةلاح اهنا ينعي اذهو . ناودعلا

 نوفرعت متناو اندض ةرماؤملا يف لودلا ضعب ةكراشمب نوعنتقم نحن '
 ('")". ءاذغلا نم اومرحي نل اندالوا ناو عكري نل اندلب نا ديكأتلاب

 ةيبرعلا لودلا ةعماجل ماعلا نيمالا ىلا هعيقوتب ةلاسر زيزع قراط مدق مث

 نمؤي يتلا ئدابملا ىلع ذيكأت اهتيادب يف ءاج زومت ١5 يف ةخرؤم

 ناب هناميا يهو « ةيبرعلا هتاقالع يف اهقيبطت ىلع صرح يتلاو قارعلا اهب

 ماشه ديسلل نيسح مادص دئاقلا سيئرلا ديسلا لابقتسا رضحم . ١/1 3 ةيروهمجلا )1١(

 . )١(( مقر قحلملا رظنا) . يدوعسلا ةيندعملا ةورثلاو لورتبلا ريزو رظانلا

 ) )1١ص6 قباسلا ردصملا 5 نادمح ١١6 .
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 ناو عيمجلا مهريخ معي نا ضرتفيو ةدحاو ةما مهراطقا لك يف برعلا

 يف فرصت دقو . ئدابملا هذه ساسا ىلع ةمالا تاورث ىلا رظني قارعلا

 نكل . تيوكلا عم لماعت اهساسا ىلعو « ئدابملا هذه نم اقلطنم هتورث

 هذه راطا نع جرخت ةلاح ةيتيوكلا ةموكحلا بناج نم نالا هجاوي قارعلا

 صرح نم مغرلابف . ميمصلا يف اهددهتو اهعم ضقانتتو ةيموقلا ميهافملا

 ربدمو ططخم بولساب اوعس دقف « مهعم يوخالا راوحلا ةلصاوم ىلع قارعلا

 دعب هفاعضا اودمعتو « هب رارضالاو قارعلا ىلع زواجتلا ىلا لصاوتمو

 ةلاسرلا تمهتاو . تاونس نامث ترمتسا يتلا ةنحاطلا برحلا نم هجورخ

 هجاوي يذلا تقولا يف قارعلا فاعضا دمعتت ةسايس كولسب تيوكلا ةموكح

 عافدلا يف ةيموقلا هفقاوم ببسب ةسرش ةينويهص ةيلايربما ةلمح قارعلا هيف

 دعي مل فادهاو ةقيض ةرظنو ةينانا عفاود كلذ ىلا اهعفدت يبرعلا قحلا نع

 . ةريطخو ةبيرم اهنا ىلع الا اهيلا رظنلا انكمم

 : تيوكلا ماكح فقوم ناسكعت ناتحفص كانه نا ةلاسرلا تحضواو

 قارعلا ءانبا اهيف ناك يتلا ةليوطلا برحلا تاونس ءانثا يف هنا ىلوالا

 ضرا اهنمو ةيبرعلا ضرالا نع اعافد ةهبجلا يف يلاغلا مهمد نوحفسي

 ةيموقلا هئدابمب هنامياو قارعلا لاغشنا تيوكلا ةموكح تلغتسا ٠ تيوكلا

 قارعلا ضرا هاجتاب فحزلا يف جمربمو يجيردت اططخم ذفنت يكل ةليصالا

 ىلع عرازملاو ةيطفنلا تآشنملاو رفاخملاو ةيركسعلا تآشنملا ميقت تراصو

 لوح قئاثوب ظفتحي قارعلاو « طيطختلاو دمعتلا دكؤي رارصابو قارعلا ضرا

 ماع رئازجلا ةمق رمتؤم ءانثاو « وافلا ريرحت دعبو . تازواجتلا هذه لك
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 فقومب هبوج هنكل « ةيوخا حورب عوضوملا اذه لحل قارعلا رداب 4

 هذهل نويتيوكلا نولوؤسملا حرفي نا نم الدبف ؛ ديدشلا بارغتسالا ريثي
 ةراثاو نيدمعتملا ؤطابتلاو ددرتلا مهيلع رهظ ةميركلا ةيوخالا ةردابملا

 . يوخالا لحلا قيرط يف ةعنطصم تاديقعت

 ةدع ذنمو تيوكلا ةموكح نا ىلا ةلاسرلا تراشا دقف «ةيناثلا ةحفصلا اما

 قوقح ةداعتسا ىلا ةوقب وعدي ايلاع هتوص قارعلا عفر ذنم ديدحتلابو ءرهشأ
 ؛يبرعلا جيلخلا يف يكيرمالا دوجولا رطاخم ىلا هبنيو نيطسلف يف برعلا
 قارعلا ءاذياو ةيبرعلا ةمالا ءاذيا وه اهنم دصقلا ةملاظ ةسايس جاهتناب تأدب

 جراخ جاتنالا نم ديزمب طفنلا قوس قارغال ةربدم ةيلمع ذيفنتب كلذو ؛ةصاخ

 ىلا ةسايسلا هذه تدا دقو « ةيهاو تارربمب كبوالا يف ةررقملا اهتصح

 ةيبرعلا لودلاب ةضهاب رئاسخ قحلا امم اريطخ اروهدت طفنلا راعسا روهدت

 رايلم ةئامسمخ هتميق ام ١34١-١150 نم ةرتفلا يف تغلبو طفنلل ةجتنملا

 تمهتاو .رالود رايلم 85 اهردق ةراسخ اهنم قارعلا ةصح تناك « رالود

 تآشنم اوماقأف برحلا فورظ ةصرف اوزهتنا مهناب تيوكلا ماكح ةلاسرلا

 طفنلا نوبحسي اوراصو يقارعلا ةليمرلا لقح نم يبونجلا ءزجلا ىلع ةيطفن

 اءزج ناك يذلا طفنلاب يملاعلا قوسلا قرغت تناك اهنا كلذ نم حضتيو .هنم

 ررضلا قحلت اذهبو يقارعلا ةليمرلا لقح نم هقرست يذلا طفنلا وه هنم

 ىلا هيف نوكي ام جوحا وهو هداصتقا فاعضاب ةرم.. نيترم قارعلاب دمعتملا

 اقفو ارالود نويلم )١4٠0٠( هتميق امبو « هتورث ةقرسب ىرخا ةرمو دئاوعلا

 لودلا ةعماج ماما ةلاسرلا تلجسو ١98٠-١1910. نيب ةققحتملا راعسالل
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 يف قارعلا قحو هتورث نم ةقورسملا غلابملا ةداعتسا يف قارعلا قح ةيبرعلا

 .هيلع عقو يذلا ررضلاو زواجتلا حالصاب نيينعملا ةبلاطم

 يتموكحل ةسايسلا هذه رطاخم حرش قارعلا نا ةلاسرلا تحضو مث

 . دادغب ةمق يف نيسح مادص سيئرلا ثيدح ىلا تراشاو ٠ تارامالاو تيوكلا

 ايباجيا ارود بعلتل ةقيقش ةيبرع لود عم تالاصتالاو يعاسملا هذه لك نكلو

 . ةسايسلا هذه ةلصاوم نم تيوكلا عنمت مل . لوبقم يوخا لح ىلا لوصولل

 يهو « ةيفخ افادها فدهتست ةربدم ةسايس كانه نا دقتعي قارعلا لعج امم

 . ةيبرعلا ةمالا دضو قارعلا دض ينويهصلا-يلايربمالا ططخملا نم ءزج

 ةمالا ىلعو قارعلا ىلع ارشابم اناودع ةسايسلا هذه ةلاسرلا تربتعا دقو
 ("؟) .ةيبرعلا

 فقاوم نع ةعونتم صصقو ةفلتخم تاشاقن ةيقارعلا ةلاسرلا تراثا

 دمحم لوقيو . مهيلع ماعلا نيمالا اهعزو امدنع برعلا ةيجراخلا ءارزو

 وا ةجيتن ىلا لوصولا نود ككفتت ةسلجلا نا نيبت امدنع هنا لكيه نينسح

 ءارزو نم هئالمزل لاقو زيزع قراط ديسلا فقو نيعم رارق وا ةيصوت

 -: ةيجراخلا

 ارشابم اناودع قارعلا هربتعي فقوم نع مكثدحا يننا "

 نيمالا ىلا ؛ةيقارعلا ةيروهمجلا ةيجراخ ريزوو ءارزولا سيئر بئان زيزع قراط نم )١9(

 .(8) قر قحلملا رظنا . ١95٠ زومت ١١ (ةلاسر) «يبيلقلا يلذاشلا ةيبرعلا لودلا ةعماجل ماعلا
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 اذه ىلع دري فوس قارعلا نا كلذ ىنعمو « هيلع

 تاشقانملاف كلذ عمو . برحلا ةلاح نذاو «ناودعلا

 نوفرصتت متناو ء. عوضوملا نع تجرخ انب تبعشت
 ("؟)".اوعمست مل مكنأكو

 . ةجيتن نود العف عامتجالا راهنا دقف كلذ عمو

 ىركذ ةبسانمل هباطخ يف نيسح مادص سيئرلا حرش يلاتلا مويلا يفو

 فقوم ديعصت ىلا تدا يتلا بابسالاو عفاودلا ء ١5148 زومت ١17-7١ ةروث

 : لاقف صاخ لكشب تيوكلا هاجت قارعلا

 اهتلمح يف مدختست مل ةينويهصلاو ةيلايربمالا ىوقلا نا "
 ددهت ملو « ةمالا ءانبا هب لتقتو نالا ىتح حالسلا ةريخالا

 يسفو ملاعلا يف ةرشتنملا ةيوجلا دعاوقلاو ليطاسالاب

 ةماركلا اوكهتنمو ضرالا اوبصتغم ةداع لعفي امك ةقطنملا

 . مههجو يف دادغب ةمق تفقو نمم ةيبرعلا ةدايسلاو

 يمحت يتلا ةردقلا فاعضاو لتقلا سرامت تأدب اهنكلو

 بساني رخآ بولسأبو « ىرخا تاودأب ةدايسلاو ةماركلا

 رطخا بولسا قفو اهريثأت ناديمو رئاودلا كلت صاصتخا

 بولسالا هنا . رشابملا لوالا بولسالا نم هجئاتن ثيح نم

 فدهتسي يذلاو ءبرعلا فوفص نيب نم رهظ يذلا ديدجلا

 )١4( ص « قباسلا ردصملا 6 لكيه 77” .
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 ناك يذلا لوالا بولسالا قيوطت مت نا دعب قازرالا عطق

 ("")".قانعالا عطق فدهتسي ديعب نمز ذنمو

 ةيكيرما ةسايس يه ماكحلا ضعب اهعبتا يتلا ةسايسلا نا '

 بوعشو ةمالا حلاصم نم دضلابو اكريما نم زاعيأبو
 يف هئدابم ىلع قارعلا وئفاكي نا نم الدبو « ةقطنملا

 رجنخلا اوزرغو ئدابملا هذه مهف اوعاسا ةوخالا

 قارعلا هيف هجاوي يذلا تقولا يف رهظلا يف مومسملا

 تانعط هنعو اهنع دعبيو ةمالا نع دوذيل بناجالا ءادعالا

 (11)".ةديدج

 ةركذم تيوكلا تلسرا نيسح مادص سيئرلا باطخ نم دحاو موي دعبو

 ماعلا نيمالا ىلا زيزع قراط قارعلا ةيجراخ ريزو ةلاسر ىلع ؛ةيباوج

 اهتلسرا لب ةيبرعلا ةعماجلا ىلا اهلاسراب فتكت مل اهنكلو « ةيبرعلا ةعماجلل

 ينعي اذه ناكو « ةدحتملا ممالل ماعلا نيمالاو نمالا سلجم سيئر ىلا اضيا

 ةموكح نا ىلع ارشؤم لكشي امم تبوكلاو قارعلا نيب عازنلا ((ليودت))

 )١( ةروثلا ةديرج « ١4 زومت ١9595٠

 ( )35ةرونلا « ١14 زومت 155٠.,
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 نا تامولعملا ريشتو « ةيبرع ريغ لود عم قيسنتلا يف ةرمتسم تناك تيوكلا

 تيوكلا يف يكيرمالا ريفسلاو هللا دبعلا دعس يتيوكلا دهعلا يلو نيب مت اءاقل

 )١7( .ايبرع اهلح نم الدب ةيضقلا ليودت هنم ريخالا اذه بلط

 2« ١15٠ زومت ١" يف ةيناث ةلاسرب ةيتيوكلا ةركذملا ىلع زيزع قراط باجا

 ةلاسر يتأت نا يف (اهبارغتسا) نع تيوكلا اهيف تبرعا يتلا ةرقفلا شقانو

 نيدلبلا نيب قيسنتلا هيف لصاوتي يذلا تقولا يف) ماعلا نيمالا ىلا قارعلا

 تلطام اهنال قيسنتلا .نع ةديعب تناك تيوكلا نا لاقو (ةفلتخملا تالاجملا يف

 . ناريا عم هليغشت تفنأتسا

 ىلا تارايزلا يف لوالا ردابملا وه ١18٠ لوليا ذنم قارعلا ناكو

 بولسابو)) تيوكلا ةموكح يف نولوؤسملا دمعت امنيب قيسنتلا لجا نم تيوكلا

 ىلع زواجتلاو قارعلاب ىذالا قاحلا اهدعبو برحلا ةليط جمربمو ططخم
 .( هقوفحو هضرا

 ةيتيوكلا ةركذملا يف تدرو يتلا ةرقفلا ةشقانم ىلا ةيقارعلا ةلاسرلا تلقتنا مث

 ((ةيتيوكلا يضارالا ىلع هتازواجت يف الفاح الجس قارعلل نا)) لوح

 يضارالا ىلع ايجيردت فحزت تناك اهناب تيوكلا تمهتاو « بذكلاب هتفصوف

 ةركذملا لوق نع اما . ناريا عم برحلاب قارعلا لاغشنا لالخ ةيقارعلا

 . ١55 ص ٠ قباسلا ردصملا « يركب (71)
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 نا زيزع قراط حضوا دقف « دودحلا ميسرت ضفري قارعلا ناب ةيتيوكلا

 نيب ةيرحبلاو ةيربلا دودحلا (ديدحت)) لوح قافتا امناو (ميسرت) تسيل ةلأسملا

 رايا يف رئازجلا ةمق يف هتردابمل اهلهاجتب تيوكلا مهتاو ؛تيوكلاو قارعلا
 مسح نيسح مادص سيئرلا ةبغرب تيوكلا ةيجراخ ريزو غلبا امدنع 6

 حرتقا امك . عوضوملا ليجأت بلطو يتيوكلا بناجلا برهت دفو دودحلا ةلأسم

 ١9545 ٠ لوليا يف قارعلل هترايز دنع رباج خيشلا ىلع نيسح مادص سيئرلا

 . يوخا بولساب هلحو عوضوملا ثحب ةدواعم

 عيقوت نم تيوكلا صلمت بابسا نع ةيقارعلا ةلاسرلا تلعاست مث

 ةيدوعسلا ةموكح عم اهلثم عقو يتلاو اهيلع قارعلا اهضرع يتلا تايقافتالا

 مدع تادهاعم كلذب دصقي زيزع قراط ناكو ؟ةقطنملا لود نم اهريغو

 اهمدق تاحرتقم نم ةيتيوكلا ةموكحلا بضغ بابسا نع لعاستو . ءادتعالا

 يف يموقلا قاثيملا يف تدرو يتلا ئدابملا راطا يف عقت ١130/4/١ يف
 لودلا ةعماج قاثيمو « نيسح مادص سيئرلا هنلعا دق ناك يذلا ١18٠ طابش

 ؟ ةيبرعلا

 هتراثا ام ىلع ةيتيوكلا ةركذملا ةباجا مدع نع اضيا ةلاسرلا تلعاستو

 ةنيعم لود ىدل تققحت يتلا جاتنالا يف تادايزلا لوح ةقباسلا ةيقارعلا ةلاسرلا
 ام ىلع ةعرسب اهرورمو ٠ يقارعلا ريدصتلا بايغ ءانثا يبرعلا جيلخلا يف

 تدمعت يتلا ةيطفنلا تيوكلا ةسايس لوح ةقباسلا ةيقارعلا ةلاسرلا هتراثا

 .اهيف تعاج يتلا قئاقحلا ىلع درت مل اهناب اهتمهتاو « قارعلاب رارضالا

 اهناب ةليمرلا لقحب تيوكلا ةبلاطم تفصوو
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 « يقارعلا ةليمرلا لقح يف تيوكلا ةموكح تاءاعدا "

 هتبحس ام ناو يقارع لقح وه لقحلا اذه نا دكؤن اننأف

 وه برحلا يف قارعلا لاغشنا فورظ يف ادمع تيوكلا
 قارعلا ضيوعتب ةلاسرلا تبلاطو .. اهتازواجت ىلع لاثم

 تيوكلا ةموكحل دبال ةقرس) وه طفنلا بحس نال كلذ نع

 " (.دهاجملا قارعلا بعش ىلا اهدر نم

 تقلع ةيبرعلا ةعماجلا ريغ ىرخا فارطال ةيتيوكلا ةركذملا لاسرا نعو

 ةلأسملا هذه ليودت تيوكلا ةموكح دصقت له " -: لوقلاب ةيقارعلا ةلاسرلا

 ةعماجلا نع ةنانطلا ةيئاشنالا تاملكلاب اهتركذم تألم يذلا تقولا يف

 " ! برعلا نيب تاقالعلا نعو اهقاثيمو ةيبرعلا

 ةسايس عابتاب تيوكلا ةموكح ماهتاب هتلاسر زيزع قراط متتخا مش
 ةيبرعلا ةمالا ىلعو قارعلا ىلع ناودعلا دصقب اهنم عيجشتبو ةيكيرما

 ةعاطتساب نا ةحارصب لوقت يتلا ةريخالا ةيكيرمالا تاحيرصتلاب ادهشتسم

 : فاضاو . ةيكيرمالا ةوقلاب لظتست نا تيوكلا ةموكح

 ةيبرعلا ةمالا ىلع رمآتي يذلا نا تيوكلا ةموكحل لوقن '

 . يبنجالا هيمحي نل ميمصلا يف ةيرهوجلا اهحلاصم ددهيو

 اذه نم تالاح عم لماعت ناو هل قبس يبرعلا بعشلاف
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 ('4)".ًافورعم اهريصم ناكو عونلا
 ثدحتت تأدب يتلا ءابنالا تالاكو ريراقت عمو ةرتوتملا ءاوجالا هذه طسو

 دادغب ىلا لصو تيوكلا دودح ىلعو بونجلا وحن هجتت ةيقارع دوشح نع

 هلبقتساو « دهف كلملا نم اثوعبم لصيفلا دوعس يدوعسلا ةيجراخلا ريزو

 هسفن مويلا يف يا « ١140/7/5١ تبسلا موي حابص نيسح مادص سيئرلا

 ىلا ةيتيوكلا ةيباوجلا ةركذملل ادر ةيناثلا زيزع قراط ةلاسر هيف تبتك يذلا

 نود ةلوليحلا ةرايزلا نم فدهلا ناكو . ةيبرعلا لودلا ةعماجل ماعلا نيمالا

 . مادصلا

 تيوكلا ةموكح كولس نع ةرارمبو ءاقللا يف نيسح مادص سيئرلا ثدحت

 هكابراو قارعلا باعتال ةيكيرما تاءاحياب قارعلا دض ةيداصتقالا اهبرح يف

 ىلع هنعضي اناتسف ندجي ال تايقارعلا اولعجي يكلو " هقيرط فرعي ال يكلو
 ةدايقلا ءاضعال ىتح ةفورعم نكت مل اهنا لاق ثادحا نع فشكو ".نهداسجا

 مدعو « يقارعلا داصتقالا ءاذيا يف حابص لا يدامت نيبت مهسفنا ةيقارعلا

 نود دودحلا ةلكشم اهيف امب ةقلعملا لكاشملا لح يف مهيدل ةبغرلا دوجو

 بهنلا)) حرشب ةلباقملا رضح يذلا زيزع قراط بقع امك .كلذل رربم دوجو

 لك ءارشل يقارعلا رانيدلا رعس طوبه مهرامثتساو((يقارعلا داصتقالل يتيوكلا

 .تاراقعلاو يضارالا راعسا عفر يف اوببستو .تايفحتلا ىتحو «نيمث وه ام

 نيمالا ىلا « زيزع قراط ةيفارعلا ةيروهمجلا ةيجراخ ريزوو . ءارزولا سيئر بئان نم (14)

 . (5 مقر قحلملا رظنا) ١140/7/1١ يف (ةلاسر) يبيلقلا يلذاشلا ةيبرعلا لودلا ةعماجل ماعلا
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 لكب قارعلا ءاذيا ىلع يتيوكلا رارصالا نا نيسح مادص سيئرلا حضواو

 ريذحتلا غلب دقو . ((يبنجالا عم رمآتلا)) ريغ ريسفت هل دجوي ال لئاسولا

 ةرملا هذه " دهف كلملا ثوعبمل نيسح مادص سيئرلا لاق نيح هجوأ يقارعلا

 اذه يف ناكو « "' هسفن خيراتلا ديعي نا نوديري له .. ةريبك سوؤر حيطتس

 ىفطصم نيبو تاريذحتلاو حئاصنلل حابص لا عامتسا مدع نيب نراقي

 ١5176 ماع هتاباسح هب تهتناو قارعلا لامش يف نايصعلا داق يذلا ينازربلا

 (؟9) .ةيفصتلاو رايهنالا ىلا

 صضعب ركذت امك ؛ نيعم قافتا دوجو ىلا ءاقللا رضحم ريشي الو

 قرطلاب ةلكشملا لحل تاليصفتلا هذهب دهف كلملا غالبا ىوس ءرداصملا

 ياسا

 ةريخالا ةصرفلا : ًاثلاث
 نع دادغب ىلا ةيدوعسلا ةيجراخ ريزو اهب ماق يتلا ةرايزلا ترفسا

 تيوكلاو قارعلا نيب لاع ىوتسم ىلع ءاقل دقع ىلع اهيف قافتالا مث تالاصتا

 سيئر بئان ميهاربا ةزعع يقارعلا دفولا سأرتي ناو ء ١94٠ زومت ١" موي

 يلو حابصلا هللا دبعلا دعس ةسائرب يتيوكلا دفولا نوكيو « ةروثلا ةدايق سلجم

 نيسح مادص دئاقلا سميئرلا ديسلا لابقتسا رضحم ١١١ .٠ يناثلا نوناك ١1 « ةيروهمجلا (15)
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 كلملا ةياعرب هدج يف تاضوافملا يرجت ناو ءارزولا سيئرو دهعلا

 لصو امك . هل اديؤمو قافتالاب ملع ىلع كرابم سيئرلا ناكو ('').دهف
 ريزو مهيلا مظناو , كرابم سيئرلا ىقتلاو ةيردنكسالا ىلا نيسح كلملا

 سيئرلا هجوت نع نلعأ زومت ١4 موي يفو . زيزع قراط قارعلا ةيجراخ
 تالمحلا فقول اعورشم لمحي وهو هدجو تيوكلاو دادغب ىلا كرابم

 ("١١.لاع ىوتسم ىلعو ةئداه تاضوافمب ةرشابملاو ةيمالعالا

 نودي مل اقلغم اعامتجا كرابم سيئرلاو نيسح مادص سيئرلا نيب دقع دقل

 فسوي دماح « نيسح مادص سيئرلا ريتركس نكلو « يمسر رضحم يف

 دعب نيسيئرلا نيب راد يذلا ثيدحلل ايمسر ارضحم هدي طخب نود « يدامح

 ىدل ًاشاقن راثا هنال هتيمها ثيدحلا اذهل ناك دقو ("").قلغملا عامتجالا

 هثيدح يف ددح دق نيسح مادص سيئرلا نا كرابم سيئرلا ركنا امدنع نيثحابلا

 . يقارع ءارجا يا ذاختا لبق ةريخا ةصرفك هدج عامتجا هعم

 كرابم ينسح سيئرلاو نيسح مادص سيئرلا نيب قلغملا عامتجالا دفع

 قطان لاقو ةيسداقلا رقص رصق يف ةسيئرلا لابقتسالا ةعاق يف ءاثالثلا موي

 دعب اميف يقآرع يمسر

 كرابم ينسح سيئرلا عم ثدحت نيسح مادص سيئرلا نا "

 )٠٠١( ص « قباسلا ردصملا ؛« نادمح ١١١ .

 ) )”1ص ص « قباسلا ردصملا ؛ لكيه 778-795 .

 . (*) مقر قحلملا رظنا (”1)
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 ةورثلاو يموقلا نمالاو يموقلا لاحلا نع عامتجالا يف

 يسبرعلا نطولاو رصم يف عايجلاو ةعئاضلا ةيبرعلا

 ".يرمآتلا هرودو رباج خيشلا تافرصتو
 :قطانلا فاضاو

 .نيترم اذه يف نيسح مادص دئاقلا سيئرلا ديسلا ثدحت ”

 هرضحي مل كرابم ينسح سيئرلا عم يئانث ءاقل يف ةرم

 ىرخا ةرمو . يولعلا هقباط يف ةيسداقلا رصق يف دحا

 ".نيدلبلا يدفو روضحب كرابم ينسح سيئرلا ىلع هداعا

 رباج خيشلا نا لاق كرابم ينسح سيئرلا نا يمسرلا قطانلا لوقيو

 نم احضاو ناكو مكدوشح نم يدع وبا خا اي نيبوعرم " هناوعاو دمحالا

 ("")".يركسع لمع يال ةين كانه ناك اذا ام فرعي نا ديري هنا همالك

 (قلغملا عامتجالا دعب) ثيدحلا اذهل يمسرلا رضحملا ىلع انعالطا دنعو

 ماما كرابم ينسح سيئرلا ىلا ثدحت نيسح مادص سيئرلا نا ظحالن

 ديجملا دبع تمصع يرصملا بناجلا نم ارضاح ناكو «نيدفولا ءاضعا

 بتكم ريدم زابلا هماسا .دو مالعالا ريزو فيرشلا توفصو ةيجراخلا ريزو

 اما .تامولعملل سيئرلا ريتركس يقفلا ىفطصم.دو ةيسايسلا نوؤشلل سيئرلا

 هطو ةروثلا ةدايق سلجم سيئر بئان ميهاربا ةزع ناكف يقارعلا بناجلا

 سيئر بئان زيزع قراطو ءارزولا سيئرل لوالا بئانلا ناضمر نيساي

 . كرابم سيئرلا حيرصت ىلع يقارع يمسر قطانل بيقعت . ١15٠0 بأ ٠ ١١ ةروثلا ء (”"”)
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 فيطلو ءارزولا سيئر بئان يدامح نودعس .دو ةيجراخلاريزوو ءارزولا

 ةسائرلا ناويد سيئر نيسح دمحاو مالعالاو ةفاقثلا ريزو مساج فيصن

 مل هنأ ثحابلل دكا يذلا (؟ ؟؛! .ةيروهمجلا سيئر ريتركس يدامح فسوي دماحو

 يف ءاج دقو ("*!.هباتك يف لكيهركذ امك نييفحصلا نم عمج كانه نكي

 ىلا ففي وهو نيرضاحلل لاق نيسح مادص سيئرلا نا يمسرلا رضحملا

 ةعاسلا تناكو ءاذغلا ةدئام دادعا راظتنا يف كرابم ينسح سيئرلا بناج

 . رهظلا دعب ١؟,١7 ىلا ريشت

 (كرابم سيئرلا ديسلا دصقي) ءالع وباو انا انقفتا دقل -"

 رفسبس ام رظتنن ناو .. نييتيوكلا ءالع وبا نئمطُي ال نا

 مدعو ددشتلاب مهيرغيس مهنيمطت نال هدج عامتجا هنع

 . ةعورشملا قارعلا بلاطمل ةباجتسالا

 . لحلا ىلا مهعفدي فوخلا لعل ذا

 . (اقفاوم هسأرب كرابم سيئرلا ديسلا أموأ)

 : اضيا يمسرلا رضحملا يف ءاجو

 قارعلاب نولعفي اذام اورظنا .. نآلاو : هتدايس فاضاو '

 ..ىرسالاو ىحرجلاو ءادهشلا نم فولالا تائم مدق يذلا

 . 5١//1919/17؟14 يف ةيبرعلا رصم ةيروهمج سيئر كرابم ينسح

 . ”78 ص « قباسلا ردصملا . لكيه (*5)
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 , ٠ مهسوؤر ىلع (مهتالاقع) ىقبت يكل
 : الئاق كرابم سيئرلا ديسلا هعطاق انه

 دوهي مهومسيب سيئرلا ةدايس اي . نييتيوكلا لود

 ناديسلاو , يرصملا دفولا ءاضعا نم كحض) .. جيلخلا

 امهيسأرب نآموي فيرشلا توفصو ديجملا دبع تمصع
 : دئاقلا سيئرلا ديسلا لاق مث ( ( .. هأ) نيلئاق نيقفاوم

 نوكي اذاملو ؟ (برعلل برعلا طفن) راعش ققحتي ال اذامل

 .("")" نييسنرفللو زيلكناللو ناكيرمالل برعلا طفن

 ةفلتخم تارابعب نكلو « هسفن ىنعملاب ثيدحلل اصوصن لكيه دروا دقل

 : ةيخيراتلا ةنامالل انه اهدرون

 ًالئاق نييفحصلاو نيقفارملا ماما مادص سيئرلا فقو "

 : ءالع وبا اي مهنئمطت ال كيلع هللاب)) كرابم ينسحل

 خيشلا لجرلا اذهو .. ءايحلا نوفرعي ال سان ءالؤه

 ىلع هفرصي الو هزنكي وهو « نوراق لام هيدل نا ءرباج
 ".رالود نويلب ١1 اهرادقم ةورث هيدل . هبعش

 نيقفارملا نييرصملا نييفحصلا ىلا هثيدح نيسح مادص سيئرلا هجو مث

 .. يرصملا بعشلا فرصت تحت ناك غلبملا اذه نأ ول " : مهل لاقو كرابمل

 . يمسرلا رضحملاب صاخلا (7) مقر قحلملا رظنا ("5)
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 ("")" ؟ اهلح نكمي ناك ةقناخلا تامزالا نم مك

 : يتأي ام هباتك يف درويف نادمح نادمح اما

 تمادام ةوقلا مدختسا نل) هريظن ىلا مادص ّرسأ '

 لخدتلا ىلا أجلأ نلو ٠ تيوكلاو قارعلا نيب تاضوافملا

 اي نكلو ,« ضوافتلا هجوا ةفاك ذافنتسا لبق يركسعلا
 ال نا وجرأ (كرابم سيئرلل ركبلا نبالا) ءالع وبا يخأ

 نم ًاديزم مهحنمت ال « كل هلق ام ىلع نييتيوكلا علطت
 يف ديزي نا اذه نأش نمف . ةلطامملل صرفلا
 ("*)'".مهتسرطغ

 كرابم ينسح سيئرلا نال هتلوانت يتلا بتكلا يف اشاقن ثيدحلا اذه راث دقل

 نييتيوكلا نامط هنالو « تيوكلا ىلا ةيقارعلا تاوقلا لوخد دعب ًامامت هركنا

 تاديكأت ىلع تلصح " مهل لاق نيح نيسح مادص سيئرلا هنم هبلط ام سكعب

 ام تيوكلا عم عازنلا لحل ةوقلا ىلا أجلي نل قارعلا ناب مادص سيئرلا نم
 ("19)". ةمئاق تاضوافملا تماد

 نيمطت مدع كرابم سيئرلا نم بلط نيسح مادص سيئرلا نا دكؤي امم نا

 ليربا ةيكيرمالا ةريفسلا ىلا نيسح مادص سيئرلا ثيدح وه نييتيوكلا

 . 57575 ص ء« قباسلا ردصملا ٠ لكيه ("0)

 . ١١ ص ؛ قباسلا ردصملا « نادمح (؟)

 . ”" ص « ١55١ نامع ٠ جيلخلا ةمزاو ندرالا « ضيبالا باتكلا ("5)
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 نيسح مادص سيئرلا ناك امدنعف ؛ كرابمل هئاقلل يلاتلا مويلا يف يبسالك

 فسوي دماح ديسلا دكؤيو .« فتاهلا ىلع كرابم سيئرلا هبلط اهيلا ثدحتي

 عامتجالا رضحم بتكو نيسح مادص سيئرلل اريتركس ناك يذلا يدامح
 داع مث فتاهلا ىلع بيجيل جرخو ءاقللا فقوا نيسح مادص سيئرلا نأ هسفنب

 يف ءاج دقو (؟'!.كرابم نيبو هنيب ثيدح نم ىرج امب يبسالك غلباو

 -: يتأي ام يمسرلا عامتجالا رضحم

 : دئاقلا سيئرلا ديسلا لاق - "

 خالا عم انقفتا .. صالخ .. عوضوملا اذه يف

 بئان عم تيوكلا ءارزو سيئر يقتلي نا ٠ كرابم سيئرلا

 نال .. ةيدوعسلا يف اندنع نم ةروثلا ةدايق سلجم سيئر

 دوهج تءاجو .. انعم لاصتالا يف ةئدابلا تناك ةيدوعسلا

 نالا ناكو .. هسفن هاجتالا يف بصت كرابم سيئرلا خالا

 . نوقفاوم نييتيوكلا نا لاقو .. فتاهلا ىلع يعم
 ةيكيرمالا ةريفسلا تلاق -

 . كوربم

 : دئاقلا سيئرلا ديسلا لاق -

 ىلا عامتجالا لقتني مث .. ايلوكوتورب ًاعامتجا ةيدوعسلا يف نودقعيس
 نيب قمعب مهروما اوثحبيل « دادغب

 . ١150/١/91 ةعمجلا ءاسم مالعالاو ةفاقثلا ريزو يدامح فسوي دماح ديسلا عم ءاقل (؛)
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 ىلا لصن نا لمأنو .. ةرشابم نييقارعلاو نييتيوكلا

 بلغتت ةيقيقحلا ةحلصملاو ةديعبلا ةرظنلا نا لمأنو

 . يتيوكلا لخبلا ىلع

 : ةيكيرمالا ةريفسلا تلاق -

 خيشلا يتأي نا نوعقوتت ىتم مكلأسا نا نكمم له
 . دادغب ىلا دعس

 : دئاقلا سيئرلا ديسلا لاق -

 خالا يل لاق امك ريثكلاب نينثالا وأ تبسلا ضرتفي

 نا قافتالا نا كرابم خالل تلق دقو .. كرابم سيئرلا
 خالا نا نوفرعت نكل .. دحالا وا تبسلا دادغب يف نوكي

 . (انيلع نومي) كرابم

 : ةيكيرمالا ةريفسلا تلاق -

 (؛١)".هكئنها اناو .. ةديعس رابخا هذه

 وهو هعم هثيدح يف كرابم سيئرلا لالخ نم نييتيوكلا رذح دق ناك نيسح

 تابالولا ةريفس يبسالك ليربا ةسنالل نيسح مادص دئاقلا سيئرلا ديسلا لابقتسا رضحم )4١1(

 . ١) مقر قحلملا رظنا) ١1 ءاعبرالا موي رهظ دعب قارعلا يف ةدحتملا
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 تاريذحتلاو راكفالا ةداعاب ةيكيرمالا ةريفسلا عم هثيدح لالخ نم انه مهرذحي

 -: لوقيف كرابم سيئرلل اهلاق يتلا اهتاذ

 : دئاقلا سيئرلا لاق -"

 نولوقيو نوفئاخ نييتيوكلا نا كرابم خالا يل لاق
 ةعماجلا طخ نم رتموليك نيرشع دعب ىلع ركسع دجوي
 ناكا ءاوس دجوي امع رظنلا ضغب هل تلقف . ةيبرعلا

 اذامو دوجوملا ددع مكو . شيج وأ ةطرش دوجوملا

 يا لصحي نل انبناج نم نحنو .. نييتيوكلا نأمط ءلعفي
 نا ىرنو يقتلن امدنعو .. مهعم يقتلن نا ىلا ءيش

 داجيا نع زجعن امدنعو .. ءيش لصحي نل « لما كلانه

 عمو .. تومي نا قارعلا لبقي ال نا يعيبط رمأف ء.جرخم
 ةمكحلا كلذ

 . ةديج رابخا كدنع نالا نذأف .رخآ ءيش لك قوف

 : زيزع قراط ديسلا لاق -
 (*")".يفحص قبس رابخأ هذه

 سيئرلا ريذحت امهيباتك يف لكيه نينسح دمحمو هجوخ نادمح دروا دقل

 يف ةدحتملا تايالولا ةريفس يبسالك ليربا ةسنالل نيسح مادص دئاقلا ديسلا لابقتسا رضحم (41)

 .((:4) مقر قحلملا رظنا) ٠ لو كة لح ءاعبرالا موي رهظ دعب قارعلا
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 - يتأي امكو نيهباشم نيصن انودو نيسح مادص

 اولاقو نوفئاخ مهنا يل لاق نا كرابم سيئرلل قبس دقل "
 عون نكي امهم هتبجأف مهدودح نم ةبيرق فقت انتاوق نا هل
 نأف . ررقي يذلا وه ءاقللا لما نأف ء اهمجحو تاوقلا

 ناك ناو « ءيش ثدحي نلف لداع لحل لصوتلا انعطتسا

 (؛2)".قارعلا كالهب ىضري ادحا نا دقتعأ الف « سعلا

 هذختيس يذلا ءارجالا اذه وه ام وه ءانه هسفن حرطي يذلا لاؤسلا نا

 ىلع ناك دقل .؟؟ + كالهو قارعلا توم لامتحا ماما نيسح مادص سيئرلا

 باسح فلأ اوبسحي نا نييتيوكلاو ةيكيرمالا ةريفسلاو كرابم سيئرلا

 .هدوعو ذيفنتب همازتلاو نيسح مادص سيئرلا ةيصخشب ةديجلا مهتفرعمل

 ال " نا هعم اهئاقل يف يبسالك ةيكيرمالا ةريفسلا نم بلط هناو اصوصخ

 هديرن ام :ءمكيلع دامتعالا عيطتسي هنا يدتعملل يحوي امب مكقلق نع اوربعت

 نا .نيرخالا قوقح لفغي الو انقوقح نمضي لداع لح ىلا لصوتلا وه
 .. اذه حرطي هباتك يف لكيه نآف كلذ عمو (4 40 ذافنلا كشو ىلع انربص

 . 85-١7١6 ص ص « قباسلا ردصملا ٠ نادمح ؛ ”47 ص « قباسلا ردصملا ؛ لكيه (4")

 تايالولا ةريفس يبسالك ليربا ةسنالل نيسح مادص دئاقلا سيئرلا ديسلا لابقتسا رضحم (44)

 .( (4) مقر قحلملا رظنا) ١530/7/15 ءاعبرالا رهظ دعب قارعلا يف ةدحتملا
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 ةقحالتملاو ةعيرسلا ثادحالا نيب طبري نا نودو« همسحي نا نود عوضوملا

 : اهل كرابم سيئرلا يفنو ةحيرصلا نيسح مادص سيئرلا تاريذحت عضوف
 سيئرلا تاءاقل ىلا لكيه داع ولو . ةقيقحلل حيجرت نود ةدحاو ةناخ يف

 دق نيسح مادص سيئرلا نا دجول زومت 36و 76و 74 مايالل نيسح مادص

 سيئرلا ىلا هلاق ام زومت 75 موي يبسالك ةيكيرمالا ةريفسلا عم هئاقل يف دكأ

 ةرازو لوا ليكو زابلا هماسا ىلا ىرخا ةرم اهداعاو « زومت "15 موي كرابم

 وي هب هئاقل دنع ةيسايسلا نوؤشلل يرصملا سيئرلا بتكم ريدمو ةيجراخلا
 جئاتن ىلع نيسح مادص سيئرلا علطيل دادغب ىلا رضح يذلاو زومت 71

 يف ءاج دقف . هب هئاقل دعب ةيدوعسلاو تبوكلا ىلا كرابم سيئرلا ةرايز
 -: يمسرلا رضحملا

 دئاقلا سيئرلا ربع ةيدولا بيحرتلا تارابع لدابت دعب -"

 يف كرابم ينسح دمحم سيئرلا عم ءاقللاب هتداعس نع

 . قارعلل ةريخالا هترايز

 : هتدايس لاق مث

 دجوت هنا لاقو . ايفتاه كرابم سيئرلا خالا لصتا
 . يتيوكلا بناجلا نع مك ٠١ دعب ىلع ةيركسع تاعطق
 : ءاقللا هنع رفسي ام ىرنو ٠ مهعم يقتلن نا ىلا هل تلق

 الاإو أريخ ناك .. نسحأ يه يتلاب اننيب رومالا اولح نأف
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 (؛*)". هقح ىلع هنيعي هللا دحاو لك نأف

 اهتقفار نيسح مادص سيئرلا بناج نم نيمطتلا مدعو تاريذحتلا هذه نا

 نكت مل يتلاو « بونجلا ىلا عفدنت تناك يتلا ةيقارعلا ةيركسعلا تاوقلا ةكرح

 ةزهجاو نوغاتنبلا يف تايوتسملا ىلعأ نا ليلدب ؛ يضارعتسا رهظم تاذ

 ذنم اهب اولغش دق اوناك ءهطسوالا قرشلا تارابختساو ةيكيرمالا يموقلا نمالا

 اهنم بناوج نع اوغلبي مل نييدوعسلا ىتحو لب « نييرصملا نا لقعي الو نيح

 ؤ . اهتروطخ ىدمو

 دعب هل حيرصت يف هئاحياو يقارعلا ريذحتلل كرابم ينسح سيئرلا راكنا نا

 ءيشب هدعو دق نيسح مادص سيئرلا نا « تيوكلا ىلا ةيقارعلا تاوقلا لوخد

 يف بيقعتلل يقارعلا يمسرلا قطانلا عفد دق « هب هدعو امل ًافالخ لمعو

 رضحم نم صوصن دارياب كلذ ىلع ١11٠ بأ ١١ موي ةيقارعلا ةفاحصلا

 موي كرابم ينسح سيئرلاو نيسح مادص سيئرلا نيب نلعملا يمسرلا ءاقللا

 ةقباس ةيفتاه تالاصتا نع ةفاضم ىرخا تامولعم دروأ امك .زومت 45

 مادص سيئرلاب ةرم نم رثكا ايفتاه لصتا كرابم سيئرلا نا ركذ ثيح امهنيب

 مادص سيئرلا ىلع ضرعو تيوكلاو قارعلا نيب ةمزالا ةيادب يف نيسح

 كرابم سيئرلا هرضحي ةمقلا ىوتسم ىلع ءاقل دقع اهنيب نم تاحرتقمو راكفا

 كرابم ينسح دمحم سيئرلا ثوعبمل نيسح مادص دئاقلا سيئرلا ديسلا لابقتسا رضحم (:45)

 ةعاسلا ةيسايسلا نوؤشلل يرصملا سيئرلا بتكم ريدم ةيجراخلا ةرازو ليكو زابلا هماسأ ديسلا

 ٠ سيمخلا رهظ لبق ١130/7/90 مقر قحلملا رظنا) )5(( .
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 نيسح مادص سيئرلا نا الا . ةيدوعسلا وا رصم يف رباج خيشلاو دهف كلملاو

 هئارزو سيئر وا رباج خيشلا رضحي نا وهو اهنع اليدب مدقو ةركفلا ضفر

 . عامتجالا دحا رضحي نا ريغ نمو . نييقارعلا عم رمالا شقانيل قارعلا ىلا

 حرتقمل باجتسا كرابم سيئرلاب مادص سيئرلا طبرت يتلا ةقالعلا مكحبو

 ميهاربا ةزع يقارعلا ةروثلا ةدايق سلجم سيئر بئان نيب ءاقل دقعني نا كرابم

 "14 موي قارعلا كرابم سيئرلا راز مث . ةيدوعسلا يف تيوكلا ءارزو سيئرو

 (45) .ةيفتاهلا تاملاكملا كلت دعب زومت

 دحأ « هل نيسح مادص سيئرلا هلاق امل كرابم سيئرلا راكنا ناك دقل

 سيئرلا عم ناضمر نيساي هط يقارعلا دفولا سيئر اهشقان يتلا عيضاوملا

 .ةرهاقلا يف ةئراطلا ةيبرعلا ةمقلا داقعنا ةيشع ١130/8/8 موي كرابم ينسح

 عوضوملا اذه ليصافت ىور ناضمر نيساي هط ديسلا عم انل ءاقل يفو

 هذه ىلا ةئجافملا ةوعدلا بابسا هعم شقاني ناك امدنع كرابم سيئرلا نا لاقف

 تاوقلا لوخد دعب ةيدوعسلا نانئمطا مدع عوضوم ىلا قرطت ةيبرعلا ةمقلا

 تيوكلا عوضوم يف هنأمط دق نيسح مادص سيئرلا نال تيوكلا ىلا ةيقارعلا

 -: ثدح يذلا ثدح هنك

 يف ادوجوم تنك يننا فرعت تنا سيئرلا ةدايس هل تلق '

 .كنأمط نيسح مادص سيئرلا نا هيف لوقت يذلا ءاقللا اذه

 ال قارعلا يف يننوفرعي نيذلا نم ريثك , ينع فورعم اناو

 . كرابم سيئرلا حيرصت ىلع يقارع يمسر قطانل بيقعت . ١986٠ بأ ١ « ةروثلا (45)
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 سيئرلا ديسلا ديري امدنع امئاد , تاونسل ثداوحلا ىسنأ

 . نالف ىلا اوبهذا لوقي ةميقلا ءايشالا ضعب راكذتسا

 نيدوجوم انك نييقارعلا نيلوؤسملا نم ددع نحن

 نم ددع ادوجوم ناكو . دفولا يف نالا يعم نم مهنمو

 مادص سيئرلاو تنا فوقو نحنو مكبناج نم نيلوؤسملا

 ىسلا هجوتن نا اندراو راوحلا لك ىهتنا ام دعب نافقاو
 كل لاق سيئرلا ديسلاف ... راطملا ىلا مكهجوت لبق ءاذغلا

 ءالع وبا نكل . يركسع لمع دجوي ال هدج عامتجا ىلا

 ىسلاو ةرتفلا هذه لالخ نييتيوكلا نئمطت ال نا وجرا

 كرابمل حرش سيئرلا ديسلا نا اديج ركذاو . عامتجالا
 ةعاق يف نكن ملو اننيب تارتمتنس ةفاسم ٠ نوفقاو نحنو
 مهفرعت تنا رشب ءالؤه نال هل لاق ١ (هّمل) امناو ةفرغ وا

 عم ًايباجيا اولماعتي ال نا نكمي نونئمطي امدنع
 لح داجيا يف يباجيا لكشب اومهاسي الو .تاحرتقملا

 مهفوخ نكميف ... الصا هدج عامتجا لشف يف اببس نوكيو
 نم رثكا يملس لح ىلا مهب يدؤي مهنانئمطا مدعو
 . بيط كرابم لاقف . مهنانئمطا

 بذكا ينعي انا : لاقو لعفنا كلذ كرابمل تلق امدنع انأف

 سيئرلا ديسلا نا فرعا يننأ الا كاشاح هل تلق . هط خا

 . هلوق نم قيقد هنا فورعمو هلوق يف قيقدو قداص
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 له يردا الو . اننيب ابلص أوج شاقنلا اذه قلخ دقل

 رمأ وهو لوقعم ريغ « ادوجوم تنك يننا يسن وه

 صن ابيرقت لمج اهيف هل اهتيور يتلا ةصقلا نال بيرغ
 (؟")".انماما هل سيئرلا ديسلا هلاق يذلا

 يف ركيب يكيرمالا ةيجراخلا ريزو هسفن عوضوملا راثا رخآ بناج نم

 موي فينج يف امهئاقل دنع زيزع قراطل قارعلا ةيجراخ ريزو عم هئاقل
 مادص سيئرلا ءاقل ليصافت ركيبل زيزع قراط ىور دقو . 08

 نم هدعبو هلبق ىرج امو « نايع دهاش هتفصب كرابم سيئرلا عم نيسح

 لكشلابو (1176-1717) و (417-15) تاحفصلا ءاقللا رضحمل اقفو ؛ثادحا

 -: يتآلا

 سيئر بئان يقارعلا ةروثلا ةدايق سلجم وضع ناضمر نيساي هط ديسلا عم فلؤملا ءاقل (47)

 . ((5) مقر قحلملا رظنا) . ١1372/8/74 يف ةيروهجملا
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)60( 

 لصح .٠ ةيساسألا اهنكلو ةيجراخلا ريزو لاق

 تيقلا انأو زومت ١١/ يف سنوت يف عامتجا

 نويرصملا اهرسف عامتجألا كلذ يف ةملك

 كلذب انملع امدنعو اولعزو . ائطاخ |اريسفح

 لاقو ايفتاه كرابم سيئرلاب يسيئر لصتأ

 كمت كسيمر انه امستاان قرا يدع نوع فينا“ هن

 فرعا انا . ءيش لك كل حضويل قراط

 انتقالعو تاونس ذنم كرابم سيئرلا

 اه هل تلق هبتكم ىلا تلخدو تبهذ ةبيط

 ينلسرتُّ نأ عيطنتست كماما دوجوم انا

 احمل حبال / لبعز وبا ( نحت ىئينجنلا

 يئلاسر نأل تيوكلا عوضوم نع انثدحت انسلج مث

 تناك ةيبرعلا ةعماجلل ماعلا نيمألا ىلا

 هتنذاأاتسا ثيدحلا ءاهكتنأ دعبو . تنلعا دق
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 كلملا عم ءاقل يدل ناك ذا رفسلاب

 كلملا لباقتو ىقبت تنأ الك لاق . نيسح

 سيئرلاب ايفتاه لصتأو . انف نيسح

 انا .انه قاب قراط نأ هل لاقو مادص

 لاق زابلا ةماسأ ينءاج ءاسم . تيقب

 لوح ةردابمب نحن موقن نا كيأر ام يل

 ةسلج يف نآلا نحن . تيوكلا عوضوم

 ثتثدح ا نإ يت داع نم سيلو ةيخيرأت

 قئاقح ركذل نكلو . اندض فقي نالا ناك

 هلوقأس ام لوقا نا دبال خيراتلا

 هعم تيقتلا دق تنكو . اديج كرابم سيئرلا

 ىرج اذام.خيرأتلا لهجي هتدجوو حابصلا يف
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 يفق لاحلا هيلع ناك اذام . ةقطنملا يف
 تايتيشييسلاو.تايتيسيستختاو فايتحورشعتا

 امهدع هج لاقك ىيشلا تايرددسلا :فيقاتكو
 امدنع هنأ يسامولبدك يروعشو .ءتآجافم

 ةيضق يف طسوكتلا عونلا اذه نم صخش حرتقي

 ةمستم نوككتكتكس ةطاسولا هذه نأف

 هةوهبم نأ ةيملا ةملك كن عع ب( ةطيرحلا ذنب

 ةرم يتأي نأ دعوو يسيئر عم ىقتلا لصيفلا

 ةليل انيضق . دوعس لعفي اذام رظننل . ىرخا

 يف نيسح كلملا عم انيقتلاو ةيردنكسألا يف

 تانج .. داةيقع بلا ايندعو + .يتاكنلا  ىوجلا

 عم عمتجأو ةليلق مايأ دعب كرابم سيئرلا

 انكو عامتجألا نم اوجرخ مث سيئرلا ديسلا

 تمصع ادوجوم ناك يرصملا بناجلا نم ءرظتنن

 .ءيقفلا ىفطصمو . فيرشلا توفصو .ةماساو
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 .ايركز كرابم ينسح ناويد سيئرو

 يدامح ديسلاو ناضمر ديسلاو انا انبناج نمو
 نم جرخ سيئرلا ديسلا . مالعألا ريزوو

 ءدوقال ىتسح .نسدخأا ةيمل لوشيو ككحشي :عامكجألا

 . نونئمطي مهعدت ال ., نونئمطي نييتيوكلا
 يسامولبدك تنا . ءيش لصحي ال عامتجألا لبق

 ىرج . نيسح كلملا ءاج هدعب ! جكنكست اذام

 جتنئثسا نيسح كلملا . هعم ثيدحلا سفن

 اذام هل لقي مل سيئرلا . افلكتخم اجاتنتسا

 فرعيو .ء يكذ نيسح كلملا نكلو . لعفنس
 امدنع كلذل.امامت انمهفيو . لكاشملا خيرات

 ريش مييهولا نا ميمون لاق كيروكلا .ىلا هيهذ

 فسألا عم.هّاريذحتب اومتهي مل مهنكلو . ادج

 ناك ءاوس ةقدب فرصتي مل كرابم سيئرلا نا

 مكيلع ىفخت ال ىرخا بابسأل وا ةئيس ةينب
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 نادلب عم لماعتلا يف خيرات انيدل نحن

 امدنع .٠ مهيلع بذكن مل نحنو .ةقطنملا

 عفدن نحنو . ةحارصب انيأر نلعن مهعم فلتخن

 انيدل سيل نحنو .ءانتحارصل اريبك انمث

 يف ةسايسو رهاظلا يف ةسايس . ناّكسايس

 ..نط انا

 ةعانقلا نم ريبك ردقب اذه مكلق ركيب لاق

 كانهو ادهاش تنك انا ةيجراخلا ريزو لاق

 .نورخا

 نم ةريبك ةجردب هلوقت كنا فرعا ركيب لاق

 كرابم بناجب نيرخآ كانه نكلو . ةعانقلا

 نم مهل دكأ دق هناو ءاوللظ مهنا انل اولاق

 كانه نوكي نل هنأ مكتموكح نم نيلثمم لبق

 . تيوكلا هاجت يركسع لمع
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 يرهوجلا عوضوملا وه سيل اذه ىرخا ةرمو

 .هشقانن يذلا

 ةيحان نم يّتأشت هتيمهأ ةيجراخلا ريزو لاق

 هب انمق يذلا لمعلا ناك ءاوس ةيقادصملا

 نحن . ةيقادصملا مهملا نكلو . ال وأ كبجعي

 لصاون نا نكمي هللا انقفو اذا ناألا نوعمتجم

 ينمهتو كمهي كلذل لبقتسملا يف لمعلا

 قفكُت كنا دقّتعا . يمالكو كمالك يف ةيقادصملا

 .تافالخلا تناك امهم يعم

 كرابم هلاق ام نورخآ لاق . ركيب لاق

 ائثيش لاق نيسح نكلو ةيجراخلا ريزو لاق

 .رخآ
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 دكأو ثادحألا لبق لصّنا نيسح نكلو ركيب لاق

 كرابمو دهف كلذكوءوزغ كانه نوكي نل هنأ

 نع ثدحتت نا سلراج هتدع اسم نم ركيب بلطو

 سلراج ديسلا تلاق .. تلاق عوضوملا اذه

 مجحل نيقلق انك (يكيرمالا دفولا ةوضع)

 ةيقارعلا دودحلا ىلع يركسعلا دوجولا

 ةسايس لوح تاحيرصتلا ضعيبل كلذكو .ةيتيوكلا

 ادج مهملا نم نا رعش شوب سيئرلا . تيوكلا

 يف هئاقدصا عم لئاسملا هذه شقاني نا

 نيسح كلملا مهنمو ةقطنملا

 ؟ ىتم ةيجراخلا ريزو لاق

 لبق مايا ةعضي سلراج ديسلا لاق

 هنا لاق يذلا كرابم سيئرلا عم كلذكوء.وزغلا
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 لبق ىرج لاصتألا اذه ةيجراخلا ريزو لاق

 ىلا بهذيس هنا لاق : نيسح كلملا . وزغلا

 لبق لصح لاصّألا اذه نا ينعي اذهو. دادغب

 دادغب ىلا هباهذ

 دعبو لبق ثدحت دفقل سلراج ةديسلا تلاق

 . نييّتيوكلا عم ثدحت نأ دعبو ء.ةرايزلا

 ثدح امل كلملا روعش وه امو . ةدج تاثداحم

 ةعرسب تهتنا تاثداحملا نأل

 كلملا نا دكأتم انا ةيجراخلا ريزو لاق

 لاق نيسح كلملا ناو اقحال كرابم هلفن يذلا
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 اناو كرابم مالك نع فلتخي نييكثيوكلل امآالك

 كلملا عم ةيوس تناو انا اذه قيقدتل دعتسم

 نيسح

 ىلا ةلاسر لسرا نأب ديعس انا ركيب لاق

 نكلو . هل ةلاسر تنا لسركو نيسح كلملا

 عم ةيصخشلا يتاثكثداحم نم فرعا ينا ينق دص

 نأب بآ /” يف ثدح ام دعب ءالؤه ضعب

 مهريغو نييدوعسلاو نييرصملاو نييتيوكلا

 نم ديكأت كانه ناك هنا نودقتعي اوناك

 دض ذختي نل ايركسع المع نأب مكتموكح
 نا اوجراو هلوقتس ام لبقا انا .ثيوكلا

 تنك نيذلا ةقطنملا يف برعلا كتوخا نا مهفت

 اوللظ مهنأ نودقتعي مهعم لماعتت
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 حضوي نآلا مهفقوم نا ةيجراخلا ريزو لاق

 وذ نع ةشم :كيلطعاا :كتذنل + 1ع مهنوتق :بءايفا

 لك يف انديؤي ال يذلا ,2 نيسح كلملا . ىرخا

 نآلا . انيلع يرتفي ال هنكلو . هلوقن ام

 يف مه نوقباسلا تيوكلا ماكحو دهفو كرابم

 رخآلا ركسعملا

 كلملا ءاقل وعجارت نا وجرأ ريزولا فاضا

 هعجتنم يف شوب سيئرلا عم نيسح

 كانه تنك انا ركيب لاق

 عامتجالا ةياهن يفو

 )١074(

 نيب ةملاكملا انبقعت دقل ركيب لاق

 سلراج ةديسلا تلاق شوبو نيسح كلملا
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 عم ثدحت سيئرلا . ةدحاو ةطقن يف ةئطخم

 .زومت/١5 و زومت/8١ يف : نيترم نيسح كلملا
 لمآو . جعزنم انا سيئرلا لاق زومت/؟76 يف

 كلملا .لوقعملا دودح نع فقوملا جرخي الا

 ثودحل .ةيناكما كانه دجوتال در نيسح

 ةطقنلا هذه ىلا لصت نلوءاذه

 سيئرلل نيسح كلملا لاق زومتا/"“١ يف

 اًئيش نا لمآ انا نكلو. نوبضاغ نويقارعلا

 يف ربكا نواعتو ةحلصمل متي نا نكمي

 لاق ؟ برح يا نود سيئرلا لأس . ةقطنملا

 نوكت فوس اذكه ءنا لما معن نيسح كلملا

 ةيضقلا

 ءانشا تمكث ةيناخشلا ةملاكملا نا ريزولا لاق

 انك اننال ةقيقحلا ريغي نل اذه و ةدج ةمق

 يدؤل نا اضيا نيسح كلملاو لمأن
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 نع ربعي ناك كلملاو قءافتثا ىلا ةدج تاثداحم

 بناجلا يف . لمأن انك نحن . لمالا

 نيلا ةجيكتنب تاكداحملا يدوؤت ناءيقارعلا

 ةيتيوكلا ميتموكحلا نا انل كات نكلو. مالسلا

 انفرصت كلذل ةرماؤملا يف ةيضام تناك

 ناك .نيسح قلملا' .نأ تلق كلوق كمهتف نكيب لاق

 لمعلا اذهب نوموقتس مكنا انل

 لاقو. ادج قيقد كلملا ريزولا لاق

 يف هلاق ام اذه و .ءبضاغ قارعلا

 قارعلا نا لقي مل هنا. تيوكلا

 مل انتنال ء يرك سع لمعب موقيس
 ينيبحتك 5 يبس اسمعك ةيمسقكلو .: :كتبل هل القت
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 )/ا/1١١1(

 رومالا روطتت فيك جتنتسي نا عيطتسيو فرعي

 هذ هب تئج اذلو. ةلاحلا هذه لثم يف

 سحبل كرايم هيلاق ةايه.نا قسونالا ةجحتواقعلا

 ءاوس ائطاخ ناك كرابم جاّتنّنسا نال احيحص

 هجاتنثتسا نكلو.ةين ءوسب وا ةين نسحب ناك

 مادص سيئرلا نع همالكو. امامكت ائطاخ ناك

 .نانرشفاإ ناك هكستفلا ايفو نكي“ ملا ةشان قيد
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 «٠ زومت "“ موي يا ٠ دادغب ىلا كرابم لوصو نم دحاو موي لبق

 بلطت نطنشاو نم تاميلعت (يبسالك ليربا) دادغبب ةيكيرمالا ةريفسلا تملتسا

 سيئرلا باطخ نع هيلا لوصولا عيطتست ىوتسم ىلعا نم تاحاضيا اهنم

 ةعماجل ماعلا نيمالا ىلا زيزع قراط ةلاسرو زومت ١7 موي نيسح مادص

 رازن ةيجراخلا ةرازو ليكو ءاقل يبسالك تعاطتسا دقو . ةيبرعلا لودلا

 هباوج ناكف ءنطنشاو اهنم هتبلط ام هعم تراثاو زومت 755 موي نودمح

 سيئرلا اهاعدتسا ةريصق ةرتفب هعم اهءاقل ءاهتنا دعبو « ( ؛*)ةيديلقتلا دودحلاب

 ةرايز نم دحاو موي دعب كلذ ناكو « زيزع قراط روضحب نيسح مادص

 هيطعت ناو ةدحتملا تايالولا همهفت نا يف قارعلا ةبغر اهل نيب ثيح « كرابم

 ةقطنملا رارقتسا يف قارعلا رود ةيمها مادص سيئرلا حرشو . امهفيل ةصرف

 نم ةدحتملا تايالولا ءاقدصا ةيامح تاذلابو « يناريالا نافوطلا نم اهتيامحو

 رطخلا نأ ول مهتيامح ةيكيرمالا شويجلا ةعاطتساب نكي مل نيذلا جيلخلا لود
 . ةيوونلا لبانقلا اهمادختساب الإ « علدنا دق يناريالا

 ابرح هجاوي قارعلا نا يبسالك ةريفسلل نيسح مادص سيئرلا حضواو

 دمعتمو ططخم لكشب طفنلا راعسا ضفخ لالخ نم تيوكلا اهب موقت ةديدج

 ةصرف هبلسو قارعلا لالذا وه فدهلاو . يداصتقا وا يراجت ببس نودبو

 ةيقارعلا ضرالا يف يتيوكلا عسوتلا عوضوم ىلا لقتنا مث « ةديعسلا ةايحلا

 يفو ١1177 برح يف اهلبق نمو ٠ ناريا عم برحلاب هلاغشنا لالخ

 , 17-378 سس ص ؛ قباسلا ردصملا ٠ لكيه 44(
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 نم ةدحتملا تايالولا دصق نع رسفتساو . قارعلا لامش يف نايصعلا ةحفاكم

 اذه يف نال " ةيعامجو ةيدرف ةروصب انءاقدصا ةيامحب نومزتلم اننا " اهلوق

 هاجت يئادع فقوم وهو «قارعلا قوقح مرتحت ال ىتح تيوكلل عيجشت فقوملا

 قفدت ديرت اكريما نا مهفي قارعلا نا نيسح مادص سيئرلا فاضاو . قارعلا

 ضارعتساو طغضلا قرط ىلا دمعت ال نا اهيلع نكلو ؛ةقطنملا يف طفنلا

 ناكو .رخآلا وه اهمدختسيس قارعلاف ةدحتملا تايالولا اهتمدختسا اذاو «ةوقلا

 لاقف . ةقطنملا يف مهحلاصمو قارعلا عم تيوكلا ةلكشم نيب طبري اذه يف

 خيراوصبو تارئاطب قارعلا ىلا اوتأت نا نوعيطتست متنا "
 !! اذه لكب فختسن نا ىلا اننولصوت ال نكل..اذه فرعن ..

 اننولذت نا نوديرت مكنا رعشن امدنع ؟ اذهب فختسن ىتم

 . ةداعسو ةماركب شيعلا يف نييقارعلا ةصرف اوعزتنت ناو

 هبأن ال .. كلذ دنعو . لضفالا وه نوكي توملا كلذ نع

 . خوراص ةئام . دحاو خوراص لباقم انيلع متهجو اذا

 ةميق تاذ ةايح الو ناسنالل ةمارك ال ء هذه ريغ نم هنال

 نكلو .. اهانعم فرعن اننال .. برحلا ديرن ال نحن ...

 شيعنل انماما ديحولا قيرطلا يه اهربتعن نا ىلا انوعفدتال

 ىدل نا فرعن نحن . ةداعسب انتيقب شيعيو ةماركب
 .« ىلع نوممصم اننكلو .. ةيوون لبانق ةدحتملا تايالولا

 كانه نا دقتعا الو ! انلك بهذن وا ةماركب شيعن نا اما

 . ىنعملا اذه مهفي ال ةيضرالا ةركلا يف افيرش اناسنا
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 نا تلق انا.. انلكاشم اولحت نا مكنم بلطن ال نحن

 ضعب اوعجشت ال نكلو اننيب اميف اهلحن ةيبرعلا انلكاشم

 (؟")".لطابلا ىلعو مهموجح نم ربكاب اوفرصتي نا سانلا
 يبسالك ةريفسلاو نيسح مادص سيئرلا نيب راد يذلا راوحلا لالخو

 انيدل قبي مل " لوقلاب حمقلا ءارش نم قارعلا عنم عوضوم ىلا سيئرلا قرطت

 ائيش يرتشن نا ديرن ام لك هنال .. ةطنحلا طقف .. اكريما نم هيرتشن ءيش

 دورابلل حلصت اضيا ةطنحلا نا اولوقت نا ىشخنو .. عونمم اذه نولوقي «
 تدكاو قارعلل يداعملا يكيرمالا مالعالا تدقتنا يبسالك نااالا . "!!

 نا تحوأو . قارعلا عم ةيكيرمالا تاقالعلا لضفا ريوطت ىلع صرحلا

 اياون نع تلعءاست مث .فصنم رعس وه دحاولا ليمربلا رعسل ارالود (15)

 زومت ١1 موي هباطخ يف نيسح مادص سيئرلا هيلا قرطت ام نأشب قارعلا

 نم يه تيوكلا تاءارجا نا نم ةيبرعلا ةعماجلا ىلا زيزع قراط يتلاسرو

 قلق راثا امم قارعلا ىلع يركسع ناودعل ةيزاوم اهل يئاهنلا ليلحتلا ثيح
 : نيسح مادص سيئرلا اهباجا دقو . ةيكيرمالا ةموكحلا

 قلقي ال نأ وأ .. مالسلاب متهي ال نأ دحا نم بلطن ال "

 .. ميمح يناسنا روعش اذه .. ردكتي مالسلا ىري امدنع

 نا يعيبط رما ىمظع ةلودك متناو « هب رعشن نحنو

 تايالولا ةريفس يبسالك ليربا ةسنالل نيسح مادص دئاقلا سيئرلا ديسلا لابقتسا رضحم (45)

 . ((4) مقر قحلملا رظنا) ١130/7/10 ءاعبرالا رهظ دعب قارعلا يف ةدحتملا
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 قلقلا اذه نع ربعي ال نا هدصقن يذلا نكل .اوقلقت

 ناودعلا ىلع هنواعي نم كلانه نا يدتعملا رعشت ةقيرطب

 لح ىلا لصوتن نا ديرن نحن . هدصقن يذلا وه اذه .

 تقولا يف نكل .. نيرخالا قوقح نم ذخأي الو انفصني

 ربصلل لاجم انل دعي مل هنا نيرخالا رعشن نا ديرن هسفن

 انلافطأ بيلح ىلا اهررض لصو يتلا مهتافرصت هاجت

 ىلاو برحلا يف اهجوز دهشتسا يتلا ةلمرالا قزر ىلاو

 ال نحن .. برحلا ءانثا مهءابا اودقف نيذلا ماتيالا قزر

 (*")".انيلع ىدتعي نا لبقن ال نكل ٠ يدتعن نا ديرن

 مضت ةيعابر ةمق دقع دهف كلملا نم بلط هنا فيك اهل سيئرلا حرش مث
 ءارزول عامتجاب ىفتكا دهف كلملا نكل ةيدوعسلاو تارامالاو تيوكلاو قارعلا

 نكي مل هنا مغر عامتجالا هيلا لصوت امب قارعلا لبق دقو . هدج يف طفنلا
 يتيوكلا طفنلا ريزو قلطا روكذملا قافتالا نم نيموي دعبو . هديري امع ربعي

 مادص سيئرلا ثدحت دقو . قافتالا حورو صن عم امامت ضقانتت تاحيرصت

 سيئرلا غلبا كلذ دعبو . قارعلل يداعملا يتيوكلا كولسلا نع ليصفتلاب نيسح
 سيئرلا عم قافتالا مت هنا ءاقللا ءانثا ةيفتاه ةملاكم رثا يبسالك نيسح مادص

 لوح كرابمل هلاق ام رركو « هدج عامتجا دقع ىلع نييتيوكلا ةقفاومبو كرابم

 -”45 ص ص « قباسلا ردصملا ؛ لكيه ؛ ((5) مقر قحلملا رظنا) قباسلا ردصملا (50)

 , ١68-"7” ١ ص ص « قباسلا ردصملا 6 نادمح ؛ 5ك
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 (0 نييتيوكلا نيمطت مدع

 ةيقارعلا ةدايقلا نا نيبت نيسح مادص سيئرلا ثيدح نم عطاقملا هذه نا

 ةوقلا مادختسا لامتحا اهيف امب تالامتحالا لك اهتاباسح يف تعضو دق تناك

 ةدحتملا تايالولا لوخد ىلا كلذ ىدا نإو ىتح « ةجاحلا دنع ةحلسملا

 ثيدح دعب دحأ ىلع ايفاخ رمالا اذه نكي ملو . قارعلا دض برحلا ةيكيرمالا

 تاءاقل نا لوقلا نكميو . يبسالك ةيكيرمالا ةريفسلا ىلا نيسح مادص سيئرلا

 يف زابلا ةماساو يبسالك ةريفسلاو كرابم سيئرلا عم نيسح مادص سيئرلا
 حيرصلا يقارعلا يارلا حوضوب لثمت « يلاوتلا ىلع زومت 776757 4 مايالا

 يعدي نا ركيب سميج يكيرمالا ةيجراخلا ريزو مهيف امب دحال نكمي ال يذلا

 لوصولل ةريخالا ةصرفلا وه هدج عامتجا ناك كلذلو ؛هناركن وا هل همهف مدع

 . حلسملا رايخلا دعبي يملس لح ىلا

 يقارعلا لوخدلاو يتيوكلا فقوملا : اعبار

 نيسح مادص سيئرلا ىقتلاو دادغب ىلا نيسح كلملا لصو زومت ١8 يف

 لمع يأب موقي نل هنا ادكؤم « تيوكلا ماكح كولس نم هاوكش ىدبأ يذلا

 لهاعلا جرخو . هدج يف ةلبفملا تاثحابملا تلشف اذا الا تيوكلا دض يركسع

 تايالولا ةريفس يبسالك ليربا ةسنالل نيسح مادص دئاقلا سيئرلا ديسلا لابقتسا رضحم ه١

 ه )5( مقر قحلملا رظنا) 8 ٠/1 ءاعبرالا رهظ دعب قارعلا يف ةدحتملا
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 7١ موي هدج عامتجا ىلع فقوتم ءيش لك ناب يوق روعش هكلمتي يندرالا

 (”") .هبضغو نيسح مادص سيئرلا ملأ ىدم هينيع مأب دهاش دقو . زومت

 درجمل بهذت مل تيوكلا دودح نم ةبيرقلا ةيقارعلا دوشحلا نا ملعي ناكو

 عيمجلا باهذ ةرورضب هربخاو حابصلا رباج خيشلا ىلا هجتأف .ضارعتسالا

 -: ًابيرغ رباج خيشلا باوج ناكو . ةيباجيا حورب هدج ىلا
 " يتيوكلا بارتلا نم دحاو ربش نع ىلختن نل "

 : لاق دقف عامتجالا يف ناك يذلا يتيوكلا ةيجراخلا ريزو اما

 ضرالا نم دحاو ربش ىلع ةمواسملا عيطتسن نل '

 ربعي نا مادص دارا اذا . انروتسدل فلاخم كلذف ةيتيوكلا

 طوفغضب ناكريمالا هدرطي فوسو . ربعيلف دودحلا

 هل ليثم ال جارحا ىلا رمالا لوحتي فوسو ء ةيليئارسا

 (*2)".ةيليئارسالا ةيكيرمالا تاقالعلا يف

 ةعاسس ١4 نوضغ يف انه ىلا يتأتس ةيكيرمالا تاوقلا نا نييندرالا اوربخاو

 (١) ص ؛ قباسلا ردصملا 6 يلوك نوج 35١ .,

 5 قباسلا ردصملا (ه؟9)
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 (”4) .تيوكلل يقارع يدنج لوا لوخد نم
 نيسح كلملا ههجاو يذلا تمزتملا يزازفتسالا يلابااللا فقوملا اذه نا

 يف دادغب ىلا لصو يذلا تافرع رساي ينيطسلفلا سيئرلا اضيا ههجاو دق

 قفاوو . تيوكلاو قارعلا نيب ةطاسوب موقي نا ضرعو زومت 74 هسفن مويلا

 بحسل دعتسم قارعلا نا هيف دكؤي حارتقاب هديوزت عم نيسح مادص سيئرلا

 ٠١ غلبم قارعلا حنم ىلع حابصلا رباج ةقفاوم ةلاح يف بونجلا نم هتاوق

 يبونجلا يطفنلا ةليمرلا لقح نم تيوكلا هتبحس ام لباقم رالود تارايلم

 ثدحتلا ضفر يذلا حابصلا رباجب تافرع ىفتلا يلاتلا مويلا يفو . يقارعلا

 تيفوسلا دوهيلا ةرجه نع هثدحي نا تافرع ىلا بلطو دودحلا وا طفنلا نع
 قارعلا نيب ةمزالا ثيدح ىلا عوجرلا تافرع لواح امدنعو « ليئارسا ىلا

 عم ثحابتيس يذلا هدج ىلا مهدفو ىلا ةراشالاب حابصلا رباج ىفتكا تيوكلاو

 يلوب تافرع ىقتلا امدنعو . قارعلا عم تيوكلا لكاشم لحل يقارع دفو

 اغلبم تسيل تارايلم ةرشع ناو ةلكشملا لح هنم بلطو حابصلا دعس دهعلا

 ةشقانمل هدج ىلا بهاذ هناب دهعلا يلو باجا « تيوكلا هكلمي امب اسايق اريطخ
 هيلع ترهظ ضاقولا يلاخ بهذي الا تافرع هيلع دكا امدنعو .عضولا

 (””)".يئاهنلا رارقلا يدي يف سيل فسالل ' باجاو قلقلاو رجضلا تامالع

 !؟ باوجلا اذهب هللا دبعلا دعس دهعلا يلو دصقي ناك يذلا امف

 . ١7" ص ؛ قباسلا ردصملا (ه4(

 . 35١5١ ص6 قباسلا ردصملا 6 يلوك (هد)
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 . تيوكلا ماكح فقوم ةقيقح نافشكت ناتللا امه نيتمهم نيتقيثو نا
 ١" موي يف خرؤم ميهاربالا دمحا اكيجلب يف تيوكلا ريفس ريرقت يه ىلوالا

 ةيجراخلا ريزو ىلا هجوم « هدج عامتجا خيرات موي يف يتاء ١953٠ زومت

 ةيجراخلا ريزو دعاسم عم هتاثحابم نا ثلاثلا هدنب يف درو دقو .يتيوكلا

 : هل ترهظا دق نيوكام.أ.ج يكيرمالا

 ىدفملا دالبلا ريما ومس اهتحرتقا يتلا قارعلا ىلع طغضلا بيلاسا نا - ١

 . ةروطتملا ةيقارعلا ةحلسالا ريمدتل يبرغلاو يكيرمالا يعسلا اهيف امب

 . صوصخلا اذهب يبرع بلط لوا هنال ةدحتملا تايالولا ىدل اسامح دجو

 ريما ةلاسر يف درو امم ةيناثلا ةطقنلا يف ةيكيرمالا ةرادالا فلتخت - ١

 يف اهدحو يفكت ال ةيداصتقالا طوغضلا نأب اهب دقتعي يتلا ىدفملا دالبلا

 تايالولا دقتعت ثيح « ةروطتملا ةيقارعلا ةيركسعلا ةعانصلا فيقوت

 ةيركسعلا تاعانصلا ومن يف رثؤت نا طوغضلا هذه ناكماب نا ةدحتملا

 اذا ةيقارعلا

 -: هيلع قفتملا رودلا ةيدوعسلاو رصم نم لك تبعل

 قارعلا عم ةيركسع عيراشم نم اهباحسنا ينعي ناكف رصم رود اما -

 هذه يف نييرصم ءاملع ىلع طغضلاو خيراوصلا عينصتل نيتنجرالاو

 . ةيقارعلا عناصملا يف لمعلا نم باحسنالل عيراشملا

 عئارذب ةيليومتلا ديلا ضبق ةسايس يف احضاو ناكف ةيدوعسلا رود اما -
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 (*1) .ايلاع طفنلا راعسا يندتو كبوالا يف ةيطفنلا اهتصح ضيفخت

 يف حضاو لكشب رهظ دق قارعلا دض يكيرمالا-يتيوكلا قيسنتلا اذه نا

 موي دهف كلملا هل اههجو يتلا ةوعدلا ةلاسر ىلع حابصلا رباج قيلعت

 هدج ىلا هللا دبعلا دعس ةسائرب يتيوك دفو روضحل 1110١/زومت/1

 باعصلا ليلذتو لكاشملا لحل ميهاربا ةزع ةسائرب يقارع دفوب عامتجالل

 -: هللا دبعلا دعس ىلا ههيجوت صن يف ءاج دقف .قافتالا بسح

 مهالاو اهيلع قفتملا طورشلا سفنب عامتجالا رضحن '

 نم هنوعمستس امهمو ةينطولا انحلاصم انل ةبسنلاب

 ال يبرعلا نماضتلاو ةوخالا نع نييقارعلاو نييدوعسلا

 نييدوعسلا . هحلاصم هل مهنم دحاو لك . هيلا اوغصت

 لزانتن يكل نييقارعلل انلزانت لالغتساو انفاعضا نوديري

 نوديري نييقارعلاو . ةدوصقملا ةقطنملا نع البقتسم مهل

 . انتاباسح نم مهبرح صيوعت

 رصم يف انؤاقدصا يار وهو كاذ الو لصحي اذه ال

 امم ىوقا نحن . مكتاثحابم يف اورصا .. ندنلو نطنشاوو

 مقرب (ريرقت) يتيوكلا ةيجراخلا ريزو ىلا ٠ اكيجلب يف تيوكلا ريفس ميهاربالا دمحا نم (51)

 ٠١ يف ١" زومت ١51990 مقر قحلملا رظنا) ١7( .

 1آ0



 قيفوتلاب انتاينمت ... نوروصتي

 (*7)" (رباج) ءاضما

 دحا نكي ملو . ءاطغ درجم نييتيوكلل ةبسنلاب هدج عامتجا ناك اذكهو

 خيشلا راشا اذامل الإو «٠ رخآلا وه ةبعللا لخد دق ناك كرابم سيئرلا نا عقوتي

 ندنلو نطنشاو هب مزتلت يذلا هسفن يارلا اهل رصم نا ىلع هقيلعت يف رباج

 ؟؟ قارعلا عم لح يا ىلا لصوتلا ةلقرع يف

 ال هلاشفاو هاوتحم نم هدج عامتجا غارفا ىلع يتيوكلا دفولا لمع دقل

 هفصو يذلا يتيوكلا دفولا فقوم ببسب ةجيتن ياب تاثحابملا تأت ملو ءريغ

 015155 ايلابأ ال افقوم ناك هناب بناجالا باتكلاو نيللحملا ضعب

 يتيوكلا دفولا اولمح كلذلو (**) 00016مماادهسو ايئاردزا افقومو 81106

 دقولا وضع يدامح نودعس.د انل دكا دقو (”").هدج تاثحابم لشف ةيلوؤسم

 يا مدقي ملو ءيشل بجتسي مل " يتيوكلا دفولا نا هدج رمتؤم ىلا يقارعلا

 ةيقارعلا فحصلا تجرخو . ةقلعملا ةيقارعلا بلاطملاو لكاشملل (١'٠"لح

 نال ءيش ىلع قافتا نود تاثحابملا ماتتخا نلعتل ١11٠0 بآ ” موي حابص

 . (7١؟) مقر قحلملا رظنا (0)

 (58) 10016 ع3 5أ [2عمم1 لو0- عطب 1991 , 5

 (59) اكعاامعر 0م. 01. 5.

 ةيداصتفالا ةنجللا سيئرو يقارعلا ءارزولا سيئر بئان يدامح نودعس .د عم فلؤملا ءاقل )٠١(

 . ((7) مقر قحلملا رظنا) ١197 بآ رهش يف
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 كلذبو (''!.قارعلا دض زواجتلاو نبغلا ةجلاعمل ديدجب تأي مل يتيوكلا دفولا

 . ةريخالا ةصرفلا تيوكلا ماكح ضهجا

 تيوكلا ىلا ةيقارعلا تاوقلا تلخد ١531٠ بأ نم يناثلا موي حابص يفو

 حابص ةطلسلا اوملتسا نيذلا تيوكلا راوش ءادنل باجتسا هنا قارعلا نلعاو

 (١").تيوكلا جراخ ىلا حابص لا بوره دعب مويلا كلذ

 ) )1١ةيروهمجلا » ةروثلا 6 4/١ :

 ( 6ةرونلا * 8/4/١ 646 .
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 عبارلا لصفلا

 تبيوكلا ىلا لوخدلا عقاود

 : ةبراضتم ءارآ : ًالوا
 لوخدلاب ةيقارعلا ةدايقلا رارق تايلوا جاتنتسا يف رداصملا تفلتخا

 برعلا نيثحابلا ضعبو نييبرغلا نيثحابلا مظعم نأف امومعو .تيوكلا ىلا
 ام وه اذه اهرارق ذختت ةيقارعلا ةدايقلا لعج يذلا ساسالا لماعلا نا نوري

 قارعلا ىلا ةيكيرمالا ةدحتملا تايالولا هتطعا يذلا (رضخالا ءوضلا)هومسا

 اهتاعازن ةيوست ضفر ىلعو اهطفن راعساأ ضفخ ىلع تيوكلا تعجش نا دعب

 ءاطعا ىلا يدؤي يركسع لمعب مايقلا ىلع قارعلا زيفحت لجا نم قارعلا عم

 ةجيتنو .قارعلا ريمدت كلذكو جيلخلا يف يكيرما يركسع لخدتل ةيعرشلا

 « نييبرغلا نيثحابلا ءالؤه ضعب ىري امك « ةيكيرمالا ةرادالا نأف كلذل

 دقف « برحلا مايقو تيوكلا ىلا قارعلا لوخد ببسب ةريبك ةيلوؤسم لمحتت

 ثحت ناو « تيوكلا ىلا هلوخد لمحتت نل اهناب قارعلا ريذحت اهناكماب ناك
 امم ضرم لكشب قارعلا عم مهلكاشم ةشقانم ىلع هسفن تقولا يف نييتيوكلا
 ْ . برحلاو ةمزالا بنجت ىلا يدؤي

 ثادحا ىلا (رضخالا ءوضلا) عوضوم يف نوثحابلا ءالؤه دنتسيو

 ةريفسلا لوق ديدحتلابو ءتيوكلا ىلا قارعلا لوخد تفبس يتلا مايالا يف تعقو

1/3 



 زومت "© موي هب اهئاقل دنع نيسح مادص سيئرلل يبسالك دادغب يف ةيكيرمالا
 عازنلا عوضومب ةقالع اهل تسيل ةيكيرمالا ةدحتملا تايالولا نا

 يليك نوج حيرصتو . تيوكلاو قارعلا نيب ىرخالا تاعازنلاو يدودحلا
 ١13٠ زومت "١يف طسوالا قرشلا نوؤشل يكيرمالا ةيجراخلا ريزو دعاسم

 .تيوكلا نع عافدلل ةيكيرمالا ةدحتملا تايالولل ةيمسر تامازتلا دجوت ال هنا

 امهيلا دنتسا نيذللا نيثدحلا انذخا ام اذا « جاتنتسالا اذه ةيمها عمو

 ايخيرات ايسايس اثدح نا لوقلا ةبوعصلا نم هنأف « درجملا امهلكشب نوثحابلا
 نا نكمي « تيوكلا لوخد يف ةيقارعلا ةدايقلا هتذختا يذلا رارقلا لثم ٠ اريطخ

 فده ناك ناو ىتح ناكيرما نيلوؤسمل لاوقاو تاحيرصت درجم ىلع ىنبي
 ناذه ناك اذا هب فيكف « ةيقارعلا ةدايقلا نيمطت لاوقالاو تاحيرصتلا هذه

 ؟ درلاو شاقنلل نالباق ناثدحلا

 ةريفسلا عم نيسح مادص سميئرلا ءاقلل يمسرلا رضحملا ةسارد دنع

 اهءاقل بلط يذلا وه نيسح مادص سيئرلا نا ظحالن يبسالك ةيكيرمالا

 يكيرمالا سيئرلا ىلا ةهجوم ةلاسر وه اهعم هثيدح نا ةيادبلا ذنم اهربخيل

 ةلاسرلا عامس دعب هلوقت ام يبسالك ةيكيرمالا ةريفسلا ىدل نكي ملو . شوب

 ةدحتملا تايالولا قلق نع « اهتموكح بلط ىلع ءانب « بارعالا ىوس

 نم قارعلا اهربتعا يتلا ةجردلا ىلا تيوكلا عم ةمزالا دعاصت نم ةيكيرمالا

 رظن ةهجو عامس كلذكو « هيلع يركسع ناودعل ةيزاوم يئاهنلا ليلحتلا ثيح

 نم ففخت تارابعب اهثيدحل دهمت نأ نم ةيكيرمالا ةريفسلل دبال ناكو . قارعلا

 وا ةيلخادلا نوؤشلا يف لخدتلا سيل وه فدهلا ناب لوقلاب لاؤسلا ةيساسح
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 وا ةيبرعلا ةعماجلا قيرط نع اهلحل لمالا نع بارعالاو « ةيبرعلا تاعازنلا

 اوماقو « هذه ديهمتلا تارابع اوأزتجا نيثحابلا نا الإ . ')برعلا ءاسؤرلا

 ريثأتلا كلذ دوجو مدع دكؤي اممو . عوضوملا بلص اهنأكو اهدحول اهئاقتناب

 ٠ ءاقللا رضحم ئراق هب جرخي يذلا عابطنالا وه ةيديهمتلا تارابعلا هذهل
 تايالولا فقوم نا ةمات ةعانق ىلع ناك نيسح مادص سيئرلا نا حضوي ثيح

 ايلاح افطصمو ةيناريالا-ةيقارعلا برحلا ذنم قارعلل داعم ةيكريمالا ةدحتملا

 - : ةريفسلل لاق كلذلو «٠ قارعلا دض تيوكلا عم

 انئاقدصا ةيامحب نومزتلم اننا اكيرما لوق ينعي اذام "

 ازايحنا ء حوضوب ينعي هنا ؟ ةيعامجو ةيدرف ةروصب
 ةهجلا نود نم ةينالفلا ةهجلا بناج ىلا سيل احضاو
 يف قارعلا دض حضاو زايحنا امناو . ىرخالا ةينالفلا

 تيوكلل حضاو عيجشت هيف فقوملا اذه . ةلحرملا هذه

 يكل « تاروانملاو ىرخالا تاحيرصتلا عمو « تاراماللو

 . (") قارعلا قوقح تيوكلاو تارامالا اتلود مرتحت ال

 اماهتا ناك هناب ةريفسلل نيسح مادص سيئرلا ثيدح فصو نكميو
 مهتمدقم يفو هدض هئادعا عم اهنواعتو قارعلل اهئادعب ةدحتملا تايالولل

 يتلا ةقيرطلا لوح ةيكيرمالا ةرادالل اهيجوت ناك ثيدحلا نا امك . ليئارسا

 ال يكل « اهتقادصب بغارلا قارعلا عم اهلماعت يف اهيلع ريست نا بجي

 )١( مقر قحلملا) يبسالك ةيكيرمالا ةريفسلل نيسح مادص سيئرلا لابقتسا رضحم 4 (

 قباسلا ردصملا (؟) .
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 سيئرلا ثيدح يف احضاو يقارعلا يدحتلا ناك اريخاو « هل اودع اهربتعي

 - : ةيكيرمالا ةريفسلل لاق امدنع نيسح مادص

 خيراوصو تارئاطب قارعلا ىلا اوتأت نا نوعيطتست متنا "

 لكب فختسن نا ىلا اننولصوت ال نكل .. اذه فرعن نحن ..

 نا نوديرت مكنا رعشن امدنع ؟ اذهب فختسن ىتم !!! اذه

 ةماركب شيعلا يف نييقارعلا ةصرف اوعزتنت ناو اننولذت

 ال كلذ دنعو . لضفالا وه نوكي توملا كلذ دنع ةداعسو

 ةئام . دحاولا خوراصلا لباقم انيلع متهجو اذا هبأن

 ةايح الو ناسنالل ةمارك ال « هذه ريغ نم هنال ٠ خوراص

 نا انببش نم بلطن نا لوقعملا نم سيل .. ةميق تاذ
 نالا هل لوقن مث . تاونس 7 ةليط ءامدلا راهنا لك فزني

 نم وا ةيتارامالا وا ةيتيوكلا ةيناودعلا لبقت نا كيلع
 برحلا ديرن ال نحن ... ليئارسا نم وا ةدحتملا تايالولا

 اهربتعن نا ىلا انوعفدت ال نكلو .. اهانعم فرعن اننال ..

 (9" . انماما ديحولا قيرطلا يه

 ةدايقلا ةركاذ هنزتخت يذلا قارعلل يكيرمالا يئادعلا خيراتلا اذه لثم نا

 قارعلا دض تيوكلل ةدحتملا تايالولا ضيرحتب هجوا غلب يذلاو « ةيقارعلا

 ناودعلاو برحلاب ديدهتلاب اهيبش المع ةيقارعلا ةدايقلا هتربتعا يذلا ةجردلل
 يف لخدي ال نا نكمي الو ةيقارعلا ةركاذلا نم يحمني نا نكميال ءيركسعلا

 . ( ؛ مقر قحلملا رظنا) يبسالك ةيكيرمالا ةريفسلل نيسح مادص سيئرلا لابقتسا رضحم ()
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 ةريفسلا اهب تمدق ةيسامولبد ةيديهمت تارابع درجمل ةيقارعلا ةدايقلا تاباسح

 ىلا هذه هتلاسر تفصتا يذلا نيسح مادص سيترلا ىلا اهراسفتسا ةيكيرمالا

 يركسعلا رطخلاب يعولاو حضاولاو نلعملا يدحتلاب شوب يكيرمالا سيئرلا
 « قارعلا ىلع ةيكيرمالا ةدحتملا تابالولا هلكشت نا نكمي يذلا يوونلاو

 يتلا ثادحالاو بابسالل اقفو ١184 ماع ذنم ةحضاو هرداوب تناك يذلاو

 . ةقباسلا ةثالثلا لوصفلا يف اهيلا انقرطت

 « ثيدح اذكه لثم ذخأت نا نكمي ال ةيقارعلا ةدايقلا نأف رخآ بناج نم

 تاحيرصتلاب ةربخ ىلع يهو دجلا ذخأم « اذهك يريصم فقوم لثم يفو
 . ملاعلا يف ةيسايسلا اياضقلا نم ريثكلا يف ًاينآ ةضقانتملا ةيكيرمالا فقاوملاو

 ةدايفلا نهذ نع ديعبب نكي ملو . قارعلا صخت يتلا اياضقلا عم صاخ لكشبو
 ريزو دعاسم يليك نوج دوعو « تاذلاب نيسح مادص سيئرلاو «ةيقارعلا

 نيسحت لوح دادغبب ١13٠ طابش ١١ يف هاقتلا يذلا يكيرمالا ةيجراخلا

 قيلعتلاو « ةيكيرمالا ةدحتملا تايالولاو قارعلا نيب ةحلاصملاو تاقالعلا

 توص ةعاذا هتعاذا يذلا ةيمسرلا ةيكيرمالا رظنلا ةهجو لثمي يذلا ليوطلا

 يذلاو ٠ دادغب ىلا يليك ةرايز نم طقف مايا ةعبرا دعب ةيبرعلا ةغللاب اكيرما

 نع ةيكيرمالا ةيجراخلا ةرازو ريرقت ءوض يف هتجهل يف اداحو ايساق ءاج
 يذلا قيلعتلا كلذ . قارعلل اداقتنا ىوتحا يذلاو ملاعلا يف ناسنالا قوقح ةلاح

 ةيكيرمالا ةرافسلا هنع ترذتعاو « ةيقارعلا ةيجراخلا ةرازو هيلع تجتح

 ةلاكو ةطخ نع ةيكيرمالا ةرادالا ترذتعا املثم ٠ يلاتلا مويلا يف دادغبب
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 اهتفشك يتلا نيسح مادص سيئرلا مكح طاقسال ةيكيرمالا ةيزكرملا تارباخملا

 . (تيك-ناريا) ةحيضف
 ضعب هربتعا يذلاو ١14١0 زومت ١" يف يليك نوج حيرصت نع اما

 ىلع قارعلا عجش امم اجهوت رضخالا يكيرمالا ءوضلا داز دق هنا نيثحابلا

 لب « اضيا هيلع بحسني يبسالك ةريفسلا ثيدحل انليلحت نأف ٠ تيوكلا لوخد
 ناك ءاقثتنالا نا ىلع ىرخالا يه للدت حيرصتلا كلذل ةنعمتم ةسارد نا

 . هلوح ةقبسم ماكحاو تايضرف تابثال نيثحابلا ضعب ةليسو

 قرشلل ةيعرفلا ةنجللا مامأ هاقلا نايب نم يليك نوج حيرصت ةصق أدبت

 ىلع باجا نايبلا ةياهن يفو . يكيرمالا باونلا سلجمل ةعباتلا طسوالا

 -: لاق يذلا نوتلماه يل يكيرمالا بئانلا ةلئسا اهنمو ةهجوملا ةلئسالا

 عافدلا ريزول رشابم ريغ ًالوق ةفاحصلا يف تأرق - '"

 ةدحتملا تايالولا نا هيف حرصي ينيشت دراشتير
 اذا اهنع عافدلا نيمأتو تيوكلا ىلا باهذلاب ةمزتلم

 عيطتسي له ؟ حيحص حيرصتلا اذه له , تمجوه
 ؟ رومالا حيضوت يليك

 . هيلا ريشت يذلا حيرصتلا ىلع ًاعلطم تسل - يليك

 هذه يف ةدحتملا تايالولا فقوم نم قثاو يننكلو

 نيب عافد ةدهاعم دوجو مدعب فرعي لكلا . ةيضقلا

 نحن . حضاو اذه . جيلخلا لودو ةدحتملا تايالولا

 انظفاح دقو . ةقطنملا يف اكريما لالقتسا نما معدن
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 نال ةقطنملا يف يرحب دوجو ىلع نامورت ةرادا ذنم

 لح ىلا وعدن نحن . انل ةحلصم وه اهرارقتسا

 لك ةدايس مارتحا ىلع رصنو ةفاك تافالخلل يملس

 . جيلخلا يف ةلود

 دودحلا «٠ ناك ببس يال ٠ قارعلا زواجت اذا - نوتلماه

 تاوقلا مادختسال ةبسنلاب انفقوم وه ام ةيتيوكلا

 ؟ ةلاحلا هذه يف ةيكريمالا

 ينيفكيو . هيف لوخدلا عيطتسا ال ضارتفا اذه - يليك

 ىلا نيينعم نوكن فوس ةلاحلا هذه يف اننا لوقلا ظ

 لاجم يف لوخدلا عيطتسا ال يننكلو . ةريبك ةجرد
 . (اذا) و (اذا)

 . أشن اذا ء اذهك عضو يف حيحصلا نم له - نوتلماه

 ىلع انربجي امازتلا وا ةدهاعم كلمن ال اننأب لوقلا

 ؟ ةكرعملا يف ةيكريمالا تاوقلا لاخدا

 (1) . حيحص اذه - يليك

 -: يتآلا نيبت راوحلا اذهل ةدرجم ةيليلحت ةسارد نا

 ةدحتملا تايالولا نا ىلع للدي يكيرمالا عافدلا ريزول احيرصت كانه نا - ١

 . تمجوه اذا تيوكلا نع عافدلا نيمأتل لخدتلاب ةمزتلم

 او صقل رق ةقود لك نلبس مارطحلا لع رست ةفطنملا
 . 68ل-807 ص ص ع قباسلا ردصملا 6 نارولو رجنلاس (4)
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 تايالولا ةحلصم يف يذلا اهيف رارقتسالا نيمأتل وه ةقطنملا يف يرحبلا

 . ةدحتملا

 ضارتفا نم يكيرمالا فقوملا ةعيبط لوح يأر ءاطعا يليك ضفر -'؟

 ةدحتملا تايالولا نا ىلع دكا هنكل « ةيتيوكلا دودحلل قارعلا زواجت

 . ةريبك ةجرد ىلا عوضوملاب ةينعم نوكتس ةيكيرمالا

 وهو ةيسايس اهنوك نم رثكا ةينف ةعيبط وذ ددحم لاؤس ىلع يليك باجا - 5

 ةدهاعم كلمت ال ةدحتملا تايالولا نا اذهك عضو يف لوقلا حيحصلا نم له

 نأف كش البو ؟ ةكرعملا يف ةيكريمالا تاوقلا لاخدا ىلع اهربجي مازتلا وا

 هؤاقتنا نكمي ال كلذلو « هلبق ام يغلي ال هنا الا باجيالاب نوكيس باوجلا

 . هتاريثأتو حيرصتلل حيحص ليلحت ءانب لجا نم هدحول

 ةعاذالا ربع حيرصتلا اذه لقن نأ روصتلا ادج ةبوعصلا نم هنأف هيلعو

 ةريخالا تاعاسلا يف يليك اهثعب ةراشا وه « دادغب يف ةعومسملا ةيناطيربلا

 لخدت مدعب ةنامض اهنا ىلع اهمجرت يذلا نيسح مادص سيئرلا ىلا ةجرحلا

 نوتلماه-يليك راوح نأف سكعلا ىلع لب « «”ةيكيرمالا ةدحتملا تايالولا
 لخدتلا لامتحا حجري يكيرمالا عافدلا ريزول حيرصت ىلع ينب يذلا

 . تيوكلا ىلا قارعلا لوخد ةلاح يف يكيرمالا

 . 8ص « قباسلا ردصملا « نارولو رجنلاس هز
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 : لوخدلا را و : ايناث

 ناب جاتنتسالا ىلا اندوقت انيدل ةرفوتملا ةيقئاثولا تارشؤملا نا

 موي ةيقارعلا ةدايقلا عامتجا يف شقون دق تيوكلا ىلا لوخدلا عوضوم
 نيسح مادص سيئرلا لابقتسا رضحم نم رمالا اذه انل نيبتو هع: 4

 نيح ١53٠0/1/9 موي رظانلا ماشه يدوعسلا ةيندعملا ةورثلاو لورتبلا ريزول

 -: سيئرلا لاق

 .. هاصقا ىلا هانلغش ربصلا يف انيدل يطايتحا لك نا " .

 هذه لك مهل تحرشو ةدايقلل عامتجا ىلا توعد سمأ موي

 هوجتنتسا مهتدجو هتجتنتسا امل ضرغلاو . رومالا

 اريثك انرخأت اننا لاق مهنم ضعبلاو عسوأ ةروصب

 (0)" هلمحتن ال نا بجي ام انلمحتو

 عامتجا عوضوم ىلا قرطتي نا لبق ؛ ثدحت دق مادص سيئرلا ناكو
 متي مل اذا هذفنتس امساح ارارق تذختا دق ةيقارعلا ةدايقلا نا للدت ةغلب « ةدايقلا

 -: يذوعسلا ريزولل لاق نيح لَ ىلا لضوتلا
 . عوضوملا اذه نم ادج قلق اناو نمزلا نم ةرتف ذنم "
 برتقت اهنأك اهارا يتلا ةلاحلا ىلا انعفديس هنا فرعا ينال

 انمازتلاو انديكأت عم لصحي اذه لكو .. منهج ةفاح نم

 . ١( مقر قحلملا) رظانلا ماشهل نيسح مادص سيئرلا لابقتسا رضحم (1)
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 .. ةيلخادلا نوؤشلا يف لخدتلا مدعو ةوقلا مادختسا مدعب

 قارعلا اهيلع عقو نم لوا ناك يتلا ةسايسلا هذه

 ىذأ قاحلا ىلع نورصم سانلا ضعب نكل ةكلمملاو

 عيوجت وهو هنم رطخا دجوي الو .. ًاقبسم ددحمو دوصقم
 مهفي نا وجرأ .. لصيف وبا يخا ىلع يل ملس .. سانلا

 . نالا دعب انفرصت

 ال انأف .. نييقارعلاو سفنلا نع يعرش عافد قح

 ال عوجلا ةفاح ىلا اولصو دقل .. نويقارعلا عوجي نا لبقأ

 نم رطخا انددهي يذلا امف .. كلذ نالبقي يفرش الو يتريغ

 نبا عوجي نا نم مها وه ام ؟ فرحنتو ةيقارعلا عوجت نا
 ؟ ديهشلا

 برعلا نم سانا يتأي برحلا نم تاونس ينامث دعبأ
 وهو (لصيف وبا) كلملا خالا ىلع يل ملس !! انوعوجيف

 لق . ربصلا ىهتنا دقل .. هيلا انلصو امب فرعي يبرع دئاق

 " .. ربصلا ىهتنا هل

 ةداقلا ضعب غالبال اهذختيس يتلا تاوطخلا نيسح مادص سيئرلا حرش مث
 -:لاقو ةروثلا ىركذب مداقلا هباطخ يف نييقارعلا ىلع كلذ نالعاو برعلا

 لافطالا بيلح صقن نا مهل حرشاو نييقارعلل لوقأس "
 لوؤسم ةينالفلا ةداملا يفو ةينالفلا ةداملا يف صقنلاو

 اذاف . مكعيوجت نوديري مهناو .. تارامالاو تيوكلا اهنع
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 يف نحنو هللا ىلع اولكوت مكقح نع اوعفادت نا نوديرت

 "١1( . ةمدقملا

 اذا لصحي اذام " -: وهو اددحم الاؤس رظانلا ريزولا هجو ءاقللا ةياهن يفو

 مادص سيئرلا ةباجا تناكف . " ؟ اياضقلا لح ىلع قافتا ىلا لصوتن مل

 نيكسلا " نا فاضاو . (راوحلا ريغ) ىرخا لئاسو نع شتفيس هنا نيسح

 مدعب هتعانق نع سيئرلا رّبعو . "' نكمم ريغ اذهف . مظعلا ىلا تلصو
 مهئاطعا رظانلا بلطل باجتسا هنا مغر « نالا دعب عانقالا لئاسو ىودج

 حضاو ؟ عانقا عوضوملا نا دقتعتأ ' رظانلل لاقو قافتالا ىلا لصوتلل ةصرف

 هريضتملا نكرم . ىرخا ةناخ يف لخدو .. عانقالا راطا نع جرخ هنا

 ىلا ءوجللا ريغ حضاولاو حيرصلا راوحلا اذه دعب (ىرخالا ةناخلا) نم

 تيوكلاو قارعلا نيب برح مايق ةوقلا ىلا ءوجللا نوكي نلو « ةوقلا مادختسا
 . اهيلا الوخد نوكيس هنكلو « ديكأتلاب

 ناك « رظانلا هريزو ربع دهف كلملا ىلا هجوملا ريطخلا غالبالا اذه نا
 دعب فيوختلاو بيهرتلا درجم هيف رهظي نكي ملو « تيوكلا ىلا اضيا اهجوم
 ذفنت اهناب اهماهتاو قارعلل ةيداعملا تيوكلا فقاومل حضاو ديدحتب نرتقا نا
 لك ىلا ايدج اراذنا ناك امناو . (بيبا لتو نطنشاو يف عنصت) يتلا تارارقلا

 لح يال اذفنم ىرت دعت مل ةيقارعلا ةدايقلا نا مهل دكؤي ةمزالاب نيينعملا

 دق اهسفن دجت اهناو « اهتعبتا يتلا ةيسامولبدلاو ةيسايسلا لئاسولاو قرطلاب

 تليق هلق :عوضوولا حاعي ألا هيعسلا بولسالا عابتا يف اريثك ترخأت

 . )١( مقر قحلملا رظنا (0)
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 يسايسلا نمالا ددهي يذلا تيوكلا فقوم ببسب هلمحتت ال نا بجي ناك ام

 . اهربص ذفن نا دعب رخآ اقيرط عبتتس اهنأف كلذلو . قارعلل يداصتقالاو

 ماشه يدوعسلا ثوعبملا عم نيسح مادص سيئرلا ثيدحل ةقيقد ةساردبو

 اذه اهعامتجا يف ارارق تذختا دق ةيقارعلا ةدايقلا نا انل احضاو ودبي رظانلا

 دعب ةجيتن ىلا لصوتلا مدع ةلاح يف تيوكلا لوخدب ١130/7/8 موي

 نم هنأف كلذ عمو . برعلا ءامعزلا ضعبو ةيدوعسلا اهب موقت يتلا تاطاسولا

 يف هنال عامتجالا كلذ يف اددحت دق هتعاسو لوخدلا دعوم نا لوقلا ةبوعصلا

 ذختا دق تيوكلا ىلا لوخدلا رايخ ناب انيأر ززعي اممو . هناوأل قباس انريدقت

 وي ةروثلا ىركذ يف نيسح مادص سيئرلا باطخ وه عامتجالا اذه يف
 -: هيف ءاج دقو . هالعا ةدايقلا عامتجا نم مايا ةينامث دعب يبا,ءع, 57

 دمعتملا ملظلا اذه مهباصا نيذلا نييقارعلا نالو '

 نعو مهقوقح نع عافدلا قحب ةيافكلا هيف امب نونمؤم
 الو قانعالا عطق) روثأملا لوقلا اوسني نل مهنأف , سفنلا

 ام هلهال مدقي نا نع مالكلا زجع اذاو (قازرالا عطق

 اهيراجم ىلا رومالا ديعي رثؤم لعف نم دبالف ١ مهيمحي
 (*). اهلها ىلا ةبصتغملا قوقحلا ديعيو ةيعيبطلا

 « تيوكلا عم ةمزالا دعاصتو روطت ءوض يفو « انريدقت يف «٠ دجويالو

 ءادا نع مالكلا زجع نا دعب اهلها ىلا ةبصتغملا قوقحلا ديعي رثؤم لعف

 ) )6ةروثلا ٠ ١1/315557/7.
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 يف مكحلا ماظن ىلع ءاضقلاب الإ كلذ نوكي الو « ةوقلا مادختسا ريغ ءهرود

 يف (قارعلا قوقح) نا لوقت يتلا ةيخيراتلا ججحلا ىلا دانتسالاب تيوكلا
 لا اوبصن نيذلا نييناطيربلا لبق نم هنم اهعاطتقا لعفب (تبصتغا) دق ثيوكلا

 ةيالو ةطلسل عبات ماقمئاق درجم مهدج ناك نا دعب تيوكلا ىلع اماكح حابص

 ءزج يه ةيقارعلا ةيضقالاو يحاونلا ةيقب نأش اهنأش تيوكلا ناو ؛ ةرصبلا

 قارعلا اهنم نوكت يتلاو نيينامثعلا مايا ثالثلا ةيقارعلا تايالولا نم

 نمالا رشابم لكشب ددهي زكرم ىلا تيوكلا تلوحت اذا اهب فيكف .رصاعملا
 ةجردللو ةيكيرمالا ةدحتملا تايالولا نم عفدبو قارعلل يداصتقالاو يسايسلا

 ؟ هتمرب فدهتسم قارعلا يف ماظنلا ناب ةيقارعلا ةدايقلا ترعشا يتلا

 عم ةقحاللا هتاءاقل يف رذحيو دكؤي نيسح مادص سيئرلا رمتسا

 قح نم ناو «؛ ذفن دق ربصلا ناب بناجالاو برعلا نيثوعبملاو نيلوؤسملا
 . هل ضرعتي يذلا (ناودعلا) ءاهنال ابسانم هاري يذلا ءارجالا ذختي نا قارعلا

 دكا 5١//7/:١193 موي لصيفلا دوعس يدوعسلا ةيجراخلا ريزو عم هئاقل يفف

 نكمي ام دلجلا يف قبي مل هنا نم ةمقلا رمتؤم يف هلاق امب هركذو كلذ ىلع

 ريغ" تيوكلا لبق نم ءاذيالا بابسال ريسفت قارعلا ىدل دجوي ال هناو « هلمحت
 ةرملا هذهو' مهتاباسح يف أطخ ىلع نييتيوكلا ناب ددشو ."يبنجالا عم رمآتلا

 ينازربلا ىفطصمل ثدح املثم ايلاغ نمثلا نوعفديسو "ةريبك سوؤر حيطتس
 مادص سيئرلا ناكف . 0'2هتياهن ىلا ةئطاخلا هتاباسح هتداق يذلاو ١97 ماع

 دقو « لامشلا يف قارعلا نم ءزج عاطتقا اودارا نيذلا ةاصعلاب مههبشي نيسح

 . ( ١ مقر قحلملا رظنا) رظانلا ماشه ريزولل نيسح مادص سيئرلا لابقتسا رضحم (1)
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 اهب هئاقل دنع يبسالك ةيكيرمالا ةريفسلا ماما لاثمك عوضوملا اذه ركذ ررك

 : اهل دكاو ١530/17/15 يف مايا ةعبرا دعب

 نم ذخأي الو انفصني لح ىلا لصوتن نا ديرن نحن "

 رعشن نا ديرن هسفن تقولا يف نكل .. نيرخالا قوقح

 يتلا مهتافرصت هاجت ربصلل لاجم انل دعي مل هناب نيرخالا

 يتلا ةلمرالا قزر ىلاو انلافطا بيلح ىلا اهررض لصو

 اودقف نيذلا ماتيالا قزر ىلاو برحلا يف اهجوز دهشتسا
 . 220 برحلا ءانثا مهءابا

 ةدعاسم ينعي وهف قارعلا فاعضا ىلع رارصالا نا سيئرلا دكاو

 ." هسفن نع عفادي نا قارعلا قح نم كلذ دنعو" ءادعالا

 ثوعبمل نيسح مادص سيئرلا لاق « يبسالكب هئاقل نم دحاو موي دعبو
 عم لماعتلا ةرارم قاذ دق هنأ ١190/7/77 موي زابلا هماسا ؛٠ كرابم سيئرلا

 ءاذيا نع مهفقول مهعم هدمتعاو الا قيرط نم كانه سيل هناو « نييتيوكلا

 . 2(" 9ةدئاف نود قارعلا

 )٠١( مقر قحلملا رظنا) يبسالك ةيكيرمالا ةريفسلل نيسح مادص سيئرلا لابقتسا رضحم 4 ( .

 )١١( ه مقر قحلملا) زابلا ةماسال نيسح مادص سيئرلا لابقتسا رضحم ( .

 1ظ0



 : لوخدلا عفاود : اثلا

 بابسالا ةسارد ىلا اندوقت تاجاتنتسالاو رهاوظلاو ثادحالا هذه نا

 نكميال ذا « اليصفت رثكا لكشب تيوكلا لوخد ىلا ةيقارعلا ةدايقلا تعفد يتلا

 يف اببس نوكت نا « اهتدح تغلب امهم « نيدلب نيب ةيداصتقاو ةيسايس ةمزال
 هعم ةيسامولبدلا هتاقالع هل هتاذب مئاق نايكك ىرخالل نيتلودلا ىدحا ءاغلا

 بابسا كانه نكت مل ول ء اهعم ادحوم هلعجت يتلا ةجردلا ىلاو ملاعلا عمو
 . رارق اذكه لثمل ةيسايسلا ةدايقلا ذاختا يف ةلعاف ىرخا

 فقومب رمالا قلعت ردق نيقباسلا نيلصفلا يف هانلوانت ام نا كشالو

 لوخدلا رارق يف اهلعف اهل ناك دق قارعلل ةداضملا هثادحا يف اهرودو تيوكلا

 يف رثؤملاو لعافلا هروضح يخيراتلا لماعلل ىقبي كلذ عمو . تيوكلل يقارعلا

 رارق ذاختا ىلا « نيسح مادص سيئرلا تاذلابو « ةيقارعلا ةدايقلا لوصو

 لوخدلا نا ةيسايسلا مهتارايخو مهتاباسح يف اودجو نا دعب تيوكلل لوخدلا

 ةيداصتقاو ةيسايس ةرماؤم نم هذافناو قارعلا نع عافدلل وه تيوكلا ىلا

 ال ايسايس انايك ميقتل قارعلا ضرا نم ءزج ىلع زيلكنالا اهبصن ةلئاع اهدوقت
 ةيامح لجا نم .؛ ىطسولا روصعلا يف ةيبروالا ندملا تاموكح نع فلتخي
 ةصاخ قارعلا حلاصم باسح ىلع ةيكيرمالاو ةيبروالاو ةيناطيربلا حلاصملا

 جيلخلا ىلع هل ذفنم ىلع لوصحلا نم قارعلا عنم اهنمو « ةماع برعلاو
 يلحرم ضارتفا درجم تيوكلا يف مكحلا ماظنل مييقتلا اذه نكي ملو . يبرعلا

 ةيخيرات اروذج كدتمي امناو « نيسح مادص سيئرلابو ةيقارعلا ةدايقلاب صاخ
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 ترم يتلا دوهعلا عيمج يف نييقارعلا ةساسلاو ةداقلا ىدل ةمكارتم تاعانقو

 مادص سيئرلا نا ظحالن كلذلو . اهسيسأت ذنم ةرصاعملا ةيقارعلا ةلودلا اهب

 ءاقلا دعب تيوكلا يف قارعلل ةيخيراتلا قوقحلا ىلا ةحارص ريشي أدب دق نيسح

 دق مالكلا نا حوضوب نلعا نيح زومت فصتنم يف ةروثلا ىركذ يف هباطخ
 ديعي' رثؤم لعف نم دبالو هبعشو قارعلا ةيامحل لح ميدقت نع ازجاع حبصا
 :ءزومت رهش نم ةريخالا ةينامثلا مايالا لالخو ." اهلها ىلا ةبصتغملا قوقحلا

 جاهتنا ىلع هميمصتو هربص ذافن نع ربعي قارعلا هيف أدب يذلا رهشلا وهو

 نيسح مادص سيئرلا راشا « هيلع رماآتلا فقوو هقوقح عازتنال ديدج ليبس
 مكاح نا ىلا ١130/7/15 موي دادغبب كرابم سيئرلا عم هئاقل دنع ةحارص

 ظفاحم) ةرصبلا ءاول فرصتم نم هبتار ذخاي اماقمئاق ناك تيوكلا

 نمو حضوا لكشب ةقيقحلا هذه نيسح مادص سيئرلا رركو .2'")(ةرصبلا

 ١13٠/17/57 موي كرابم سيئرلا ثوعبمل هلابقتسا دنع ثادحالاب طبرلا لالخ

 ٠- لاقف

 زوجيأ .. هقاقحتسا نم رثكا فرصتي ضعبلا حبصا '"

 برحلا ءاهتنا ىلا تيوكلا مكاح نا ملعت ال دق تنا ؟اذه

 نكل . ةرصبلا ظفاحم نم هبتار ذخأي ناك ىلوالا ةيملاعلا

 دبعو رصانلا دبع نيب رحانتلا وه ةلود ىلا مهلوح يذلا

 .١57 مساق ميركلا

 )١١( مقر قحلملا) كرابم ينسح سيئرلاو نيسح مادص سيئرلا ءاقل رضحم "( .

 )١5( .(همقر قحلملا) زابلا ةماسا «كرابم سيئرلا ثوعبمل نيسح مادص سيئرلا لابقتسا رضحم
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 تيوكلا لخدت اهتلعج يتلا عفاودلاو بابسالا ةيقارعلا ةدايفلا تحضوا دقل

 يتيفوسلا سيئرلا ىلا نيسح مادص سيئرلا نم ةلاسرب قفرم صاخ فلم يف

 يف يكنسله ةمق داقعنا ةبسانمل شوب يكيرمالا سيئرلاو فوشتابروغ

 . تيوكلا ىلا يقارعلا لوخدلا نم عيباسا ةسمخ يلاوح دعب يبأءه 48

 يف ىرخا ابابسا اهيلا فاضاو بابسالا هذه نيسح مادص سيئرلا دكا امك

 ضعب عم تاءاقللاو ةيبنجالا زافلتلا تاكبش ضعب عم هل ةقحال ثيداحا

 .ةنيعم تابسانم يف ةحوتفم لئاسر ىلا ةفاضا « ةيمالسالاو ةيبعشلا تاعمجتلا

 نا لوقلاب نيسح مادص سيئرلا دهم شوبو فوشتابروغ ىلا هتلاسر يفف
 قارعلا ناو ؛ةيرامعتسا ضارغاو بابسال تيوكلا لصف يناطيربلا رامعتسالا

 اسيئر ذيعشلا ىروق 'بررخلا قنيدص ناك اهدنغ. ىسح ءارخألا اهي ماسي ول

 سفن ١57١" ماع ذختا دق مساق ميركلا دبع ناو « ١154 ماع قارعلا ءارزول

 ليحي مث .('؟"يتيفوسلا داحتالل اقيدص ناكو « نالا هانذختا يذلا رارقلا

 حضوي هتلاسرب قفرم (فلم) ىلا شوبو فوشتابروغ نيسح مادص سيئرلا
 يذلاو «٠ تيوكلا يقارعلا لوخدلل ةيداصتقالاو ةيسايسلاو ةيخيراتلا بابسالا

 ىتحو ١819 ماع ذنم قارعلاب تيوكلا ةقالع خيراتل يليصفت حرش هيف ءاج

 لك ضفرو .قارعلا نم اءزج تيوكلا نا تبثي يذلا لكشلابو ١94٠0 بآ

 هسلجم بلاط يذلا ءزجلا اذهب طيرفتلا قارعلا اومكح نيذلا ءاسؤرلاو كولملا

 ىلا ةيناطيربلا ةموكحلا عفد امم قارعلا ىلا مامظنالاب ١1753 ماع يعيرشتلا

 جامدنالاب ةبلاطملا ةيتيوكلا ةكرحلا عمقو سلجملا لحب تيوكلا خيشل زاعيالا

 )١4( ةروتلا ٠ ١64 ٍ
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 ةجردلا ىلا ةمزالا روطت حاضيا ىلا كلذ دعب (فلملا) لقتني مث .قارعلا عم

 ثدحتيف , بصتغملا ءزجلا اذه ةداعاب هرارق ذاختا ىلا قارعلا تعفد يتلا

 يف يكيرمالا دوجولا نم نامع ةمق يف نيسح مادص سيئرلا تاريذحت نع

 . باطخلا اذه دعب قارعلا دض برغلا اهنش يتلا ةيمالعالا ةلمحلاو جيلخلا

 هراعسا ضفخ لجا نم طفنلاب ةيملاعلا قوسلا قارغا يف تيوكلا ماكح رودو
 ةيداصتقا فورظ لظ يف قارعلل تارالودلا تارايلم ةراسخ ببس امم دمعتب

 فلملا قرطتي مث . ناريا عم ةضهابلا برحلا فيلاكت نع ةئشان ادج ةبعص

 ىودج نود نكلو رارضا نم قارعلا قحلي امل هيبنتلاب ةيقارعلا يعاسملا ىلا
 ١19٠ رايا 1748-50 دادغب ةمق يف نيسح مادص سيئرلا ريذحت عفني ملو .

 كولسلا رمتساو قارعلا ىلع ةيداصتقا ابرح نونشي ءاقشالا ضعب نا نم

 موي سيئرلا باطخ يف ءاج يذلا هيبنتلا مغرو نيثوعبملا لاسرا مغر هسفن
 عطق الو قانعالا عطق " نا نم ةروثلا ىركذ ةبسانمل ١191٠ زومت 7

 يف قارعلل هترايز يف يدوعسلا طفنلا ريزول سيئرلا هيبنت كلذكو "قازرالا
 لك . ةيبرعلا ةعماجلل ماعلا نيمالا ىلا زيزع قراط ةركذمو :«ه 4

 -: ىلا ةيقارعلا ةدايقلا تلصوا دق رومالا هذه

  نيممصم اوناك قباسلا ماظنلا ماكح نا نم جاتنتسالا دكأت"'

 ةعزعزو قارعلا داصتقا ريمدتل مهترماؤم يف يضملا ىلع

 ماظنلاك ًاماظن نا روصتلا ًانكمم نكي ملو . يسايسلا هماظن

 مجحلا اذه نم ةرماؤمب ةرداغملا ىلع رداق قباسلا يتيوكلا

 ايمحمو ًاموعدم نكي مل ول قارعلا لثم يوقو ريبك دلب دض
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 ةدصحتملا تايالولا يه ةوقلا هذهو .. ىربك ىوق نم

 مدقن نا ىلا انتعد ةريطخلا ةرماؤملا هذه نا . ةيكيرمالا

 مهتضافتنا يف بابشلا نم تيوكلا راوثل يركسعلا معدلا
 (19. 1950/8/١ يف

 يف ىرخا ةرم عفاودلاو بابسالا هذه « نيسح مادص سيئرلا دكا دقل

 ناب فاضاو « ١130/9/77 موي ترشن يكيرمالا بعشلا ىلا ةحوتفم ةلاسر

 ميدفلا اهروس ىدعتت ال تناك يتلا تيوكلا لصفب فتكت مل تيوكلا ةموكح

 تعسوت مث عالطملا ىلا اهضرا تعسو لب « ةئشانلا ةنيدملاب طيحي ناك يذلا

 .قارعلا لاغشنا تلغتسا مث . تارتموليكلا تارشع قمعب “١371-١188 نيب

 يقارعلا طفنلا لغتست تحارو ىرخا ةرم ضرالاب تعسوتف ناريا عم برحلاب

 باوبالا تيوكلا تقلغا يذلا يداصتقالا ىذالا ىلا ةفاضا « ضرالا هذه يف

 لشف ىلا ىدا امم مهلبقتسمو مهرضاح ىلا نييقارعلا نئمطي هل لح ماما

 -: ةعمتجم لماوعلا لكل ةجيتنو . ١130/7/7١ يف هدج تاضوافم

 يضاملا بآ ١ يف لصح يذلا ءارجالا نم دبال ناك "

 يف قارعلا عضوو يخيراتلا أطخلا حيحصتو رطخلا ءردل

 عادسا نم نكمتيو ١ هسفن ىلع هيف نئمطي يذلا عقوملا

 ."١1( ءاعمج ةيناسناللو هتمال ةمدخلا

 ) )15ةروثلا 3 84/١ 1

 ) )15ةروثلا / 1/١ ٠

 اذلزلا



 -: لوقلاب هتلاسر نيسح مادص سيئرلا متتخاو
 ملو ًاماكح ةيناطيربلا ةوقلا مهتبصن تيوكلا خويش نا "
 تعطتقا تيوكلا ناو « تاباختنالاو ةيطارقميدلا مهب تأت

 ةيطارقميدلا تالواحملا لك ناو . ًاضيا ةوقلاب قارعلا نم

 يعيرشتلا سلجملا اهب ماق يتلاو ٠ اهيلا انرشا امم ةدحولل

 ةعطتقملا تيوكلا ناو . تعمق دق ١57/7 ماع يتيوكلا

 .هرزا دشت نا نم ًالدب قارعلا ىلع رمآت ةدعاقك تمدختسا

 "١( . ناك يذلا نم لضفأ ليدب نم ناك امو

 ىلا ىرخا ةلاسر يفو « ةلاسرلا هذه خيرات نم عوبسا يلاوح دعبو
 نيسح مادص سيئرلا فاضا ٠ فيرشلا يوبنلا دلوملا ديع ةبسانمل نيملسملا

 خويش بعلي نا ىلا تدا يتلا بابسالا حرش نيح تيوكلا لوخدل ىرخا ابابسا

 يفهو « هطاقساو قارعلا يف ماظنلا فاعضا ةلواحم يف مهرود تيوكلا

 مادختساو « ءاينغالاو ءارقفلا نيب ةوهلا قيبضتو نيطسلف ريرحتب " ةبلاطملا

 ىلا قارعلا تعفد ةمهم ابابسا تناكف " ةينالقع ةيناسنا ةسايس نمض طفنلا

 ذقنيس تيوكلا لوخد نا ىلا ةفاضا . تيوكلا خويش ىلا (ةمطللا) هيجوت

 وهف . يتيوكلا عمتجملا يف خويشلا هعاشا يذلا داسفلاو للحتلا نم عمتجملا

 رامغنالاو هناحبس هنع داعتبالا ءارج باذعلا ةنحم " نم تيوكلا لهال ذاقنا

 . 297مههتداراب هوراتخي ملو « مهومكاح مهل هدارا يعامتجا فرظ يف

 )١0( ةروثلا 2 9/717/:319355.

 ) )14ةروثلا « ١/١ :
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 ىسلا يقارعلا لوخدلا بابسا حرشيو دكؤي نيسح مادص سيئرلا رمتسا

 لامعلا رمتؤم ىلا ثدحت ١110/1١/4 يفف « ةقحاللا هتاءاقل يف تيوكلا

 ةيبعشلا ةيمالسالا تادايقلا عم هئاقل يفو ؛ 2257بابسالا هذه لوح برعلا

 ةيسايسلاو ةيخيراتلا بابسالا حرش يف لسرتسا ١140/١1/١5 يف ةيملاعلا

 ىلع ١9191٠ بآ ” موي فيرعت ىلا نيسح مادص سيئرلا بهذو ةيداصتقالاو

 -: هنأ

 انناكماب نكي مل هنال تقولا سفن يف عافد وهو موجه '

 نحنو « قارعلا نم عطتقم ءزج يه ةدعاق يقبن نا
 . « انل نيحلاص ةوخا اونوكي نا لما ىلع اهيلع نوقفاوم

 ('') . انيلع رمآتلل رارشا ةدعاق ىلا لوحتت ناو

 يقارعلا لوخدلاب نيطسلف ةيضق ةقالع نيسح مادص سيئرلا دكؤيو

 يف رشن يكرتلا زافلتلا ىلا هل ثيدح يف لوقيف « هبابسا نم ببسك :؛ تيوكلل

 املظ ححصيل " -:تيوكلا ىلا بهذ دق يقارعلا شيجلا ناب 0١

 .ءفيرشلا يناسنالا مهفقومو ءنيطسلف نم مهفقوم ببسب نييقارعلا ىلع عقو
 يداصتقا بلخمك " قارعلا ىلع اورمآت تيوكلا ماكح نال " مهتديقعو

 ماما نكي مل كلذلو .ناكيرمالاو ةينويهصلا نع ةباين ةقطنملا يف يسايسو
 يذلا فقوملا فقي نا الا تاريذحتلاو تاهيبنتلا نم ةلسلس دعب قارعلا
 (١1)."فقو

 ) )15ةروثلا « 4/31990/1١١.
 (٠١م) ةرونلا 2 0/5 ١ .

 ) )5١ةرونلا « ١١ 5
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 تيوكلل يقارعلا لوخدلا بابسا حرش يف نيسح مادص سيئرلا ضافتساو

 17١/:١/313؟5 موي يندرالا يطارقميدلا يبرعلا عمجتلا دفو هلابقتسا دنع

 وهو 2" انبكر ىلع طقسن نا لبق " ةبرضلا هيجوت نم دبال ناك هنا دكاو

 مدق دق نيسح مادص سيئرلا ناكو . سفنلا نع يعرشلا عافدلا موهفم

 ضرعتسا يلاطيالا زافلتلا ىلا ؛ اذه هئاقل نم نيموي لبق ةهباشم تاليصفت

 دودح قالطالا ىلع كانه نكت مل هنا دكاو ٠ باهسأب يخيراتلا لماعلا هيف

 دوعت ناب يضقي ةيامحلا نوناق رهوج ناو .« تيوكلاو قارعلا نيب ةينوناق
 لقا يف بعشلل ءاتفتسا ىرجي وا ةيامحلا يهتنت امدنع اهلصا ىلا ةيمحملا

 ٠ اهيلع اهتيامح تهتنا امدنع ةلود تيوكلا نم تلعج ايناطيرب نكل « ريدقت
 . "2921١551 ماع الا ةدحتملا ممالا يف اوضع تيوكلاب فرتعي ملو

 سيئرلا دنع تذخأ دق ةيداصتقالاو ةيسايسلاو ةيخيراتلا بابسالا هذه نا

 ةيبرعلا ةمالاب قلعتت ةيدئاقعو ةيأدبم اداعبا ةيقارعلا ةدايقلاو نيسح مادص

 ةوفقلا مادختسا تالامتحا تدغ امدنعو . هدحول قارعلاب سيلو « اهلبقتسمو

 لوخدلا بابسا تحبصا ةحضاوو ةمئاق قارعلا دض اكيرما لبق نم ةيركسعلا

 نع عافدلل دادعتسالا طورش عم ةيقارعلا ةدايقلا ىدل ةلعافتم تيوكلا ىلا

  ئدابملا نع اعافدو ةيناسنالاو ةيبرعلا ةمالا نع ةباين لتاقيس يذلا قارعلا

 يف شيجلا ديع ةبسانمل هباطخ يف نيسح مادص سيئرلا ربتعا كلذلو
 ةقيقح ىلا راعشلا تلوح دق تيوكلا ىلا لوخدلا لماوع نا, 5

 ُ ١590/١7/75 « ةروثلا (؟؟)

 . (ارخأتم رشنو ١150/17/77 موي ءاقللا خيرات) . ٠ ١591/1/١ ةيروهمجلا )١(
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 تاذل يه قارعلا اهضوخيس يتلا ةكرعملا ناو « نيطسلف ريرحتل جذومن ىلاو
 دض ةكرعم اهنال تيوكلا لوخدل هتعفد يتلا بابسالا

 يتلا ةملاظلا قراوفلاو يداصتقالاو يعامتجالا ملظلا '
 ملظ لعفب وا .. نيقاعلا قوقع لعف ءارج ةمالا تباصا

 ةجودزملا تاسايقلا دض ةكرعملا نوضوختو . يبنجالا

 ةمالا ىوتسم ىلع ناك نإ « للحتلاو داسفلاو ملظلاو

 ملاعلاو يناسنالا ىوتسملا ىلع وا يبرعلا نطولاو
 . 9"ةماعب

 رمتؤملا ىلا هثيدح يف ؛« نيسح مادص سيئرلا فصو دحاو عوبسا دعبو
 : لوقلاب ةلبقملا ةكرعملا « دادغبب دقع يذلا يملاعلا يبعشلا يمالسالا

 لجا نم ةلزانم تسيل ةوخالا اهيا مويلا ةلزانملا نا "

 نم ةلزانم تسيل « ريغص ناديم يف ةلزانم تسيل ءضرا

 فادها لجا نم ةلزانم يه امناو . ةيفرظ فادها لجا

 ةيلك ةلاح يه امناو . ةيئزج ةلاح تسيلو « ةيناسنا

 (١2).ةلماش ةماع

 نيسح مادص سيئرلا دكا قارعلا دض اكيرما برح ءدب نم مايا ةثالث لبقو

 امناو قارعلا نم ءزجو .ءطقف ةظفاحم عوضوم دعي مل عوضوملا" ناب

 )١4( ةيروهمجلا « 1591/1/9 .
 )١١6( ةيروهمجلا » ١١ :
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 . 27" فرش ةحاسو ةلزانم زمرو اهلك ةمالل ازمر تراص
 رظن ةهجو نم « تيوكلا لوخد ىلا قارعلا تعفد يتلا بابسالا يه هذه

 انرثا دقو . لوخدلا رارق اوذختا نيذلا ةيقارعلا ةدايقلاو نيسح مادص سيئرلا

 . ليصفتلا اذهب ةيبنجالاو ةيبرعلا بتكلا اهتشقان نا قبسي مل هنال اهب يفتكن نا

 يهف بابسالا هذه عم تقباطت وا تعطاقت يتلا تاريسفتلاو بابسالا اما
 . عوضوملا اذهب تمتها يتلا ةيبرعلاو ةيبنجالا تافلؤملاو بتكلا يف ةدوجوم

 قارعلا نيب دودحلا داجيا ةلكشم خيرات حرش يرورضلا نم هنأف كلذ عمو

 لوخدو ةمزأالا بابسا دحا نيثحابلا نم ديدعلا اهربتعي يتلاو تيوكلاو

 .تيوكلا

 : نودحلا ناجيا ةلكشم : ًاعبار

 لغاشلا لغشلا وه تيوكلاو قارعلا نيب دودح داجيا عوضوم ناك

 ةرتف ةليطو ١17١ ماع ةرصاعملا ةيقارعلا ةلودلا سيسأت ذنم نييناطيربلل

 نالعا ىتح رمتسا يذلاو تيوكلا لوح رشابملا يناطيربلا-يقارعلا عارصلا

 . ١915١ ماع اهيف يسايس نايك ةماقاو تيوكلا ىلع مهتيامح ءاهنا نييناطيربلا

 . تيوكلا خويش لالخ نم رشابم ريغ ايناطيرب عم عارصلا حبصا مث نمو

 ديدحت ةيروهمج ما تناك ةيكلم اهفالتخا ىلع ةيقارعلا تاموكحلا تضفر دقو

 ) )15ةيروهمجلا « ١54/١5917/1 .
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 35 داع ردظحم قارعلا مقرت نه مكرلاو + تيوكلاو قارعلا نييادوذح

 تيوكلاو قارعلا نيب ةمزالا دعاصت بابسا دحا نا نيثحابلا نم ديدعلا ربتعيو

 طبتري يتلا ةيلزالا دودحلا ةلكشم وه تيوكلا ىلا قارعلا لوخد مث نمو

 زوجيالو قارعلا نم ءزج يه تيوكلا نا مهنامياو نييقارعلا داقتعاب اهدوجو

 . ايموق ما اينطو قلطنملا ناكا ءاوس امهنيب دودح ديدحت

 ةيقارعلا ةبلاطملا خيرات يف ةقيمع اروذج كلتمت دودحلا ةلكشم نا عمو

 برحلا ءاهتنا دعب حضاو لكشب حطسلا ىلع تفط اهنا الإ «٠ تيوكلا يف

 ةيتيوكلا فحصلل ةلمح ىلع ةيقارعلا فحصلا تدر امدنع ةيناريالا ةيقارعلا

 لتحاو . 1161 طابق يف ةادخبلا هللإ دعلا دعس ةراير تقفاز عوبجوملا لوح

 ةيزكرملا تارباخملا لثمم تاثحابم نم امهم ابناج دودحلا داجيا عوضوم

 ةيقارعلا ةركذملا نا امك . دمحالا دهف تيوكلا نما ماع ريدم عم ةيكيرمالا

 تعضو دق ١190/17/١5 يف ةخرؤملا ةيبرعلا لودلا ةعماجل ماعلا نيمالا ىلا

 « اهيف دوجوملا طفنلل تيوكلا لالغتساو ةيقارعلا ضرالا يف يتيوكلا عسوتلا

 هللا دبعلا دعس راثا هدج رمتؤم يفو . ةمزالا بابسا اهحرش دنع لوالا لماعلا

 نا لكيه نينسح دمحم ركذيو . ةمزالا ةيوستل طرشك دودحلا عوضوم

 ىدبا اذا " : هدج ىلا هرفس لبق ميهاربا ةزع هبئانل لاق نيسح مادص سيئرلا

 روسل ةيفارغوتوف اروص انيدل نا مهل لقف فورعملا مهدانع نييتيوكلا
 ىلع نحن يذلا دودحلا طخ وه اذهو . تيوكلا ةنيدم لوح ميدقلا نيطلا
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 ('5" . هب فارتعالل دادعتسا

 ؟ ةيضقلا هذه خيرات ةصق يه امف

 -: 11177 ديعسلا يرون ةلاسرو .. بادتنالا -أ

 يناطيربلا بادتنالا تحت قارعلا ممالا ةبصع تعضو ١47١ ناسين ١5 يف

 ١١ ةداملا يف درو امبسح مهتلود سيسأت يف نييقارعلل ةروشملا ءادبا لجا نم

 تناك يتلا يضارالا وا تايالولا نا ىلع صنت يتلاو ممالا ةبصع قاثيم نم

 نا بجي هناو « ةيناسنالا ديب ةسدقم ةعيدو يه ةينامثعلا ةلودلا ةطلس تحت

 هيلعو . اهيف ةثيدح لود ءاشنا لجا نم ىربك لود ةياعر تحت حبصت
 بادتنالا تحت ةرصبلاو دادغبو لصوملا ثالثلا ةيقارعلا تايالولا تحبصا

 ةيدتنملا ةطلسلا نا ىلع هتحئال نم ةعبارلا ةداملا تصن يذلا يناطيربلا

 الو اهرجؤت الو اهنع لزانتت الف ةيقارعلا يضارالاب ظافتحالا ةعبت لمحتت

 تايالولل ةيرادالا دودحلل انتسارد دنعو . 2)ةيبنجا ةلود ةطلس تحت اهعضت

 ةداملا اهيلع قبطنت يتلا ىلوالا ةيملاعلا برحلا ةرتف يف ثالثلا ةيقارعلا
 اننا« ةويصسبلا ةنالودذس اذ نه ناك :ةيئورزكلا ةيفاقمتاق ' نإ ظلت" ةعئاادلا

 دقف تيوكلا ةيماقمئاق بونج عقت يتلاو ةرصبلا ةيالول ةعباتلا ىرخالا قطانملا

 ىلع رطيس امدنع ١1١7 ماع اهلتحا دق دوعس لا زيزعلا دبع ناطلسلا ناك

 ناك دق رطقو فيطقلا يئاضق نم نوكتي يذلا دجن قحنس نا ىنعمب ؛ءاسحالا

 . ”77 ص « قباسلا ردصملا « لكيه (710)

 )١18( قباسلا ردصملا .؛ ينسحلا قازرلا دبع رظنا : قارعلا ىلع يناطيربلا بادتنالا ةحئال «

 , 58١-755 ص ص 01ج
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 ةعبارلا ةداملا هيلع قبطنت الو ٠ خيراتلا كلذ ذنم ةينامثعلا ةلودلا ةطلس جراخ

 لمشت نا ةيناطيربلا ةموكحلا ىلع ناك دقف هيلعو . بادتنالا ةحئال نم

 نم لعجتل دمع نع اهتنثتسا اهنكل « قارعلا ىلع بادتنالاب تيوكلا ةيماقمئاق

 نويقارعلا ىأرف « دنهلاو يبرعلا جيلخلا يف اهحلاصم ةيامحل ازكترم تيوكلا
 دقو... رحبلا ىلا ىئانم ةفنم ها :لكيشت ىلا :مهدشرا نم. مهئاهرح كلذ: ىف
 ةيقارعلا تاموكحلا نيب ةيدودحلا تافالخلا لكل اساسا عوضوملا اذه حبصأ

 هتورذ فالخلا اذه لصوو « ةرصاعملا ةيقارعلا ةلودلا سيسأت ذنم ايناطيربو

 . قارعلا ىلا تيوكلا ةداعاب ةبلاطملا ىلا نايحالا بلغا يف

 ايناطيرب تررق ابيرقت تاونس ثالشب ةيقارعلا ةلودلا سيسأت دعبو

 نمو ةيقارعلا ةموكحلا ملع نودب تيوكلا ةيمحمو قارعلا نيب دودح فيصوت

 ىلا سكوك يسرب قارعلا يف يناطيربلا يماسلا بودنملا اههجو ةلاسر لالخ

 رجيملا ىلا بتك سكوك نا ؛ نسكد لوقي . ١177 ناسين يف تيوكلا خيش
 غلبي نا هنم بلطي ١77 ماع تيوكلا يف يناطيربلا يسايسلا ميقملا روم

 نيب ةحيحص وه اهاري يتلا دودحلاب فرتعت ايناطيرب نا حابصلا دمحا خيشلا

 هحوعو هكليفو ناكسمو نايبوبو هبرو رزج هيطعت يتلاو تيوكلاو قارعلا

 فاضاو .ةرواجملا رزجلا نم اهريغو مدارملا ماو عطقمو وراقو ربكو

 طخلاب اهيلا راشملا دودحلا عم كلذ قبطني ملعت امكو " :هتلاسر يف سكوك

 ١91١7"2'( زومت ١9 يف ةعقوملا ةينامثعلا ةيناطيربلا ةيقافتالا يف رضخالا

 صوصتن ةينوناقلاو ةيسايسلا ةيحانلا نم فلاخ دق فيصوتلا اذه نا

 . 388 ص«6 ١1ج ؛ ١9553154 تيوكلا « اهتراجو تيوكلا «؛ نوسكيد .ب.ر.ه محلا
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 تيوكلا خيش قحب تفرتعا ةيقافتالا نال « اهسفن ةينامثعلا-ةيناطيربلا ةيقافتالا

 دودحلا ناو « ةرصبلا ةيالول اعبات اماقمتاق هتفصب ةيرادالا هتاطلس ةسراممب

 لاوحالا نم لاح ةياب زوجيالو « تيوكلا ةيماقمئاقل ةيرادالا دودحلا يه هالعا

 بادتنالا ةحئال نم ةعبارلا ةداملا ىلا ادانتسا ةيسايس ادودح اهرابتعا

 فرط نم ءاج دق فيصوتلا اذه نوك نع كيهان « قارعلا ىلع يناطيربلا
 اهيأر ذخال نأشلا ةبحاص ةيقارعلا ةموكحلا ىلا ةدوعلا نودبو دحاو

 . عوضوملاب
 . ١97٠ ماع ىتح عوضوملا اذه نع ةيناطيربلا ةموكحلا تتكس دقل

 ءاهنا ةبسانمل ةديدجلا ةيناطيربلا ةيقارعلا ةدهاعملا دقع نم مايا ةعست دعبف

 ليكو لسرا « ممالا ةبصع يف اوضع قارعلا لوخدو يناطيربلا بادتنالا
 ةموكحلا ىلا ةيرس ةلاسر غناي دئارلا قارعلا يف يناطيربلا يماسلا بودنملا

 قارعلا نيب تاقالعلا لبقتسم لوح .« ١17١ زومت 1 يف ةخرؤم ةيناطيربلا

 لمع ياب ايناطيرب هيف موقت ال يذلا تقولا يف هنا اهيف لاق تيوكلا ةيمحمو
 ةديدجلا ةدهاعملا قيدصت متي املاح هنأف « هيلا تيوكلا مض ىلع قارعلا عجشي

 عم ةهباشم ةدهاعم دقعل هاجتا يا ةدعاسم ىلع ايناطيرب لمعت نا ٠ قارعلا عم

 ينبت نا يف يماسلا بودنملا ليكو تباجا ةيناطيربلا ةموكحلا نا الا . تيوكلا

 ةموكح اهتدمتعا يتلا ةسايسلا يف ارييغت حوضوبو مزلتسيس حارتقالا اذه
 بابسالا يماسلا بودنملا ليكول تنيب مث « تاونس ةدعل تيوكلا يف ايناطيرب

 ءاقباب ةعبتملا اهتسايس يف رارمتسالا ىلا ةيناطيربلا ةموكحلا وعدت يتلا
 : تلاقف ددحم ريغ لبقتسم ىلاو ةيناطيربلا ةيامحلا تحت تيوكلا

200 



 عم تيوكلل قيثولا داحتالا يوقي نا ةبوعصلا نم هنا "
 هناو « قارعلا يف ةيناطيربلا ةموكحلا عقوم قارعلا

 امنئيب . تيوكلا يف اهتناكم فاعضا ىلا كش الب يدؤيس

 نا ةرضاحلا ةلاحلا يف ةيناطيربلا ةموكحلا ناكماب نوكي

 يف اهحئاصنل تيوكلا خيش ةباجتسا دهج لقأبو نمضت
 همعدت ةيناطيربلا ةموكحلا تمادام ةمهملا اياضقلا عيمج

 اذه رمتسب نا عقوتملا نم هناو . هتيلالقتسا نمضتو

 (' 00 .لكشلا اذهب عصولا

 حبصا اذا اميف بترتتس يتلا جئاتنلا ةيناطيربلا ةموكحلا ةلاسر تشقان مث

 نامض ةلوهسلا نم نوكي نل هنا تحضواو « ةدحاو ةلود تيوكلاو قارعلا

 -هذه ةلاحلاو-اهيف تاطلسلا نا ثيح تيوكلا يف ةيناطيربلا ةموكحلا فادها

 نيب داحتا يا نا ىلع ًالضف « ايناطيرب نم رثكا دادغب نم تاهيجوتلا ذخأتس

 ةيمحملا ةيبرعلا لودلا يف لعف در روهظ ىلا امتح يدؤيس قارعلاو تيوكلا

 ةيناطيربلا ةموكحلا حلاصم لاوزب اهماكح ىدل اروصت قلخي امم جيلخلا يف

 مل اذا ةقلطملا ةدايسلا مهل نوكت نال نوعسيس مهنأف كلذلو يبرعلا جيلخلا يف

 ةريزجلا لخاد يف ايوق نوكي دق رخأ يبرع يا وا دوعس نبا مهعلتبي
 (' ١).ةيبرعلا

 (30) مرن 585511610, 1001801009 51:2عأ, ا 0001 (٠عأ011110-1187ع:1131) 0260 3

 ©0نمطو, 1930, 10 156 8عاأ0و الأول ©010115510967 101 !80. ١(. 4 مقر قحلملا رظنا)

 (31) اطأو., .
 .تيوكلاب قارعلا ةبلاطم هاجت ةيلبقتسملا اهتسايس ايناطيرب تمسر اذكهو
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 ةيناطيربلا ةموكحلا تماق ممالا ةبصع لخدي نا قارعلا كشوا امدنعو كلذلو

 كلت يف اهسأر يتلا ةيقارعلا ةموكحلا ىلع طوغضلا ةسراممب١ 177 زومت يف

 هنا ايناطيرب لوقتو .تيوكلاو قارعلا نيب دودح فيصوتل ديعسلا يرون ةبقحلا

 ينف يتاطوزبلل ,يمانسلا تنودنملا نلا ةيعبنلا يروت قم ةترعن ةلسأ رم كوج هق

 فيصوىتب افارتعا ديعسلا يرون اهيف مدق « ١377 زومت ١١ خيراتب قارعلا
 ةلاسرلا يف دراولا فيصوتلا يف قيقدتلا دنعو .تيوكلاو قارعلا نيب دودحلل

 يف هفصو دق يناطيربلا يماسلا بودنملا ناك يذلا هسفن وه هنا هدجن ةيرسلا

 نمو .ةيقارعلا ةموكحلا ملع نودبو ١571 ناسين يف تيوكلا خيش ىلا هتلاسر
 عونلا اذه نم ةلاسر نالا دحل رشنت مل ةيناطيربلا ةموكحلا نا هابتنالل ريثملا

 يف دجويالو .ديعسلا يرون عيقوت لمحت ةيزيلكنالا وا ةيبرعلا ةغللاب ءاوس

 ةعقوم ةيمسر ةلاسر دوجو ىلا ريشي ام ءانملع بسح ؛يناطيربلا فيشرالا

 يرون عيقوت نودب ةيزيلكنالا ةغللاب ةلاسر صن ءانثتساب ديعسلا يرون نم

 ةروصم يهو 81/361306 801007065 باتك يف ترشن 2؟' ')همسا ماما ديعسلا

 يفارشا دنعو . ندنل يف طادااذع 586م0 0568 يف ةدوجوملا قئاثولا نع

 ناثحابلا نكمتي مل تيوكلا عوضوم لوح هاروتكدلاو ريتسجاملل نيتلاسر ىلع

 ١" يف دودحلا فيصوت لوح هعيقوتب ديعسلا يرونل ةلاسر ىلع روثعلا نم

 عنص نم نوكت امبر ةلاسرلا هذه نا يف كشلا ريثي امم .1577 زومت

 قارعلل ةيجراخلا نوؤشلا نع الوؤسم ناك يذلا يناطيربلا يماسلا بودنملا

 . )١18( مقر قحلملا رظنا (”7)

 . قارعلا ىلع يناطيربلا بادتنالا طورش بسح
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 قئاثو يف نرقلا اذه نم تانيسمخلاو تانيعبرالا تالسارم نا عمو

 نا الا « اهساسا ىلع لماعتتو ةلاسرلا هذه ىلا ريشت تناك ةيناطيربلا ةموكحلا

 اهفالخ فرصتي ناكو ةيمسرلا هتالسارم يف اهيلا ريشي نكي مل ديعسلا يرون

 : ةلاسرلا هذه لثم ميدقتب ادبا الوخم نكي مل ديعسلا يرون نا املع . ًامامت

 يرونل ةلاسر اهنا تدكا دق اهنأشب ةيناطيربلا تالسارملا ناو ًاصوصخ
 لوالا لصيف كلملل يأر دجويال هنا امك ٠ ةيقارعلا ةموكحلل سيلو ديعسلا

 . ادج مهم رما اذهو « اهنأشب

 تاونس ةدعل هتيجراخ ريزوو قارعلا ءارزو سيئر « بلاط يجان دكؤيو

 يذلا باتكلا لصأ ىلع روشعلل هدهج لك لذب دق هنا « يروهمجلا دهعلا يف
 تيوكلا عم دودحلا فيصوت نأشب هبتك دق ديعسلا يرون نا نويناطيربلا لاق

 . ةيقارعلا ةيجراخلا ةرازو تافلم يف هلصا ىلع رثعي مل هنكل ١1772 ماع

 نا 1١5557-١155 ةرتفلل قارعلا ةيجراخ ريزو « ديمحلا دبع يحبص ىريو
 دودحلا ديدحتل تاضوافم يف لوخدلا ىلع هرازيتسا مايا نييتيوكلا رارصا

 يرون ةلاسر لثم : دودحلا لوح ةقباس تاقافتا مهيدل ناك ول هنا ىلع للدي
 ("). انعم اهوتبث اندودح هذه اولاقل ديعسلا

 يف ءاج دق تيوكلاو قارعلا نيب دودحلل يقارع يمسر فيصوت لوا نا

 يبرعلا داحتالا مايا ديعس يرون ةرازو اهتعفر يتلا ناريزح © ةركذم

 ةيجراخلا ةرازو ىلا دادغبب ةيناطيربلا ةرافسلا ربع ندرالاو قارعلا نيب
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 ةيناطيربلا ةموكحلا تقفاو يتلاو ٠ تيوكلا عم ةمئاقلا لكاشملا لحل ةيناطيربلا

 .قارعلا يف ١158 زومت ١5 ةروث مايق الول ددرت دعب ندنل يف اهتشقانم ىلع

 ةدراولا دودحلا فيصوت ىلا ةراشا ةركذملا هذه يف دجوتال هنا ظحالملا نمو

 . ديعسلا يرون ىلا ةبوسنملا ١177 ةلاسر يف

 نأف هذه ديعسلا يرون ةلاسر دوجو ةحص انضرتفا ول « رخأ بناج نم

 ةموكحلا ضفر نم فوختلا ةلاح ىلا ريشت ةّيرس ةلسارم اهرابتعا درجم
 نا دبال هضراو قارعلا ةدايس مهت ةيضق اذكه لثم نا امك © 7. اهل بعشلاو

 . نايعالا سلجمو باونلا سلجم يهو ةيعيرشتلا ةهجلا نم اهتيعرش دمتست

 ال ديعسلا يرون يقارعلا ءارزولا سيئر ىلا ةبوسنملا ةلاسرلا هذه نأف هيلعو

 نع ةرداص ريغ اهنوك ىلا ةفاضا « ةيعيرشتلاو ةينوناقلا نيتفصلا كلتمت
 ىلا ةبوسنملا ١177 ةلاسر ةيعرش يف كشلا ديزي اممو . ةيذيفنتلا ةطلسلا

 خيرات نم مايا ةعبس دعب تبتك دق ةيقارعلا عافدلا ةرازو نا وه ديعسلا يرون
 ذخألا نود دودحلا فيصوت اهلالخ مت يتلا ةعرسلا نم برغتست هذه ةلاسرلا

 ةيجيتارتسلاو ةيركسعلا اهتيمهأل دودحلا اياضقب ةصتخملا يهو ٠ اهيأرب

 رهص يركسعلا رفعج وه كاذنا ةيجراخلاو عافدلا ريزو ناكو 2. قارعلل

 نا امهنيب ضقانتلا اذه لصحي نا نكمي فيكف « ءارزولا سيئر ديعسلا يرون
 !؟ هسفن يناطيربلا يماسلا بودنملا عنص نم ةلاسرلا نكت مل

 احضاو ودبي دودحلا ديدحت عوضوم نم تاينيثالثلا يف قارعلا فقوم نا

 155 دادغب « قارعلا نع تيوكلا لصف ةسايسو ايناطيرب ؛ يوادنولا ديؤم (؟4(

 "ا ص ؛ ةيتيوكلا-ةيقارعلا دودحلا ةيضق لوح ةسارد « ةيقارعلا ةيجراخلا ةرازو (؟ه)
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 ١577 ناريزح ١" يف ةخرؤم ةيقارعلا ةيجراخلا ةرازول ةركذم لالخ نم

 -: لوقلاب دودحلا ديدحتل ةيناطيربلا بلاطملا اهيف تشقان

 ةيحانلا نم نيعتي مل ةيتيوكلا ةرامالا عضو نا " ١-

 فرعت مل اهدودح نأف كلذلو . اينوناق ًانييعت ةيلودلا

 . طبضلاب دعب
 نيتلود نيب مربي قافتا بجومب متي دودحلا ديدحت نا - ١

 قارعلا نيب قافتالا اذه لثم لصحي ملو « ةدايس يتاذ

 . تيوكلاو

 نأف هيلعو نيتلودلا لثمت ناجل ةطساوب ديدحتلا نوكي -"
 اهرابتعاو ةنيعم طاقن ىلع تامالع عضوب امهدحا مايق

 مل رمأ وه امنا ةرواجملا لودلا اهب مزتلت دودح ةراشأك
 (' 1". ةيلودلا قوقحلا دعاوق هترقأ نا قبسي

 ةبوسنملا ةلاسرلا خيرات نم رهش يلاوح لبق تبتك دق ةركذملا هذه نا

 يأرلا لثمت يهو ٠ تيوكلاو قارعلا نيب دودح داجيا لوح ديعسلا يرون ىلا
 يتلا لماوعلا ىلا اديدج ًالماع فيضي امم نأشلا اذهب قارعلل تباثلاو يمسرلا

 . ديعسلا يرون ىلا ةبوسنملا ةلاسرلا ةحصب كشلا لوح اهانركذ

 كلملا مكح ةرتف يهو ء 159177-19733 ماوعالا نأف رخآ بناج نم

 تيوكلا ةيضق دعاصت تدهش دق ؛ لوالا لصيف كلملا هدلاو ةافو دعب ءيزاغ

 . 7 ص « ةيتيوكلا-ةيقارعلا دودحلا ةيضق لوح ةسارد « ةيقارعلا ةيجراخلا ةرازو (”5)
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 هسفن يزاغ كلملا لبق نم قارعلا ىلا اهمامظناب ةبلاطملا ةجرد ىلا
 تيوكلا يف ةينطولا ةكرحلاو يقارعلا ماعلا يارلاو ةيقارعلا ةموكحلاو

 تيوكلا خيش لبق نم سلجملا اذه لح نكل « اهيف يعيرشتلا سلجملاو
 . ديعصتلا كلذ فقوت ىلا ىدا دق ئجافملا يزاغ كلملا تومو « ايناطيربو

 تناك امدنع ىتح ١517 ةلاسر ىلا ةراشالا ديعسلا يرون لمها دقل

 لوالا نيرشت / يفف . عوضوملا لوح ةرشابم هبطاخت ةيناطيربلا ةموكحلا

 ةرافسلا تهجو « ةيجراخلل اريزو ديعسلا يرون ناك امدنعو ٠

 ةيناطيربلا ةموكحلا ةبغر اهيف تدبا ةرشابم هيلا ةلاسر دادغبب ةيناطيربلا

 نم تاميلعت ىقلت دق ريفسلا ناو ٠ تيوكلاو قارعلا نيب دودحلا طيطخت
 اقفو دودحلا طيطختل تاركذم لدابت ةيقارعلا ةموكحلا ىلع حرتقي ناب هتموكح

 يف يناطيربلا يماسلا بودنملا ىلا يقارعلا ءارزولا سيئر ةلاسر يف ءاج امل
 ةيقارعلا ةيجراخلا ةرازو نم ةيناطيربلا ةرافسلا تبلطو ء«3477١ زومت 0١

 ةباجا تناكو 259. دودحلل ديدحتلا اذه ديكأتب ةركذم لاس را (ديعسلا يرون)

 -: يتالاك ديعسلا يرون

 قارعلا ةيجراخ ريزو ديعسلا يرون ديسلا ةداعس ىلا « دادغب « ةيناطيربلا ةرافسلا نم (؟7)
 . ةيجراخلا ةرازو « تيوكلا ةلود -: اضيا رظنا . ١94٠ ربوتكأ 7 يف 4487 مقر (ةلاسر)

 دودحلا نع تيوكلا يف ةيجراخلا ةرازو نم ١177/4/١5 خيراتب يرس ريرقت ؛ ةينوناقلا ةرادالا

 . 5 ص ةيقارعلا ةيتيوكلا
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 ةيجراخلا ةرازو "
 دادعب

 595148/0١//؟505هل/؟ه مقر

0 

 دادغب-ةيناطيربلا ةلالجلا بحاص ةرافس ىلا

 بحاص ةرافس ىلا اهتايحت ةيجراخلا ةرازو يدهت

 ةرافسلا ةركذم ىلا ةراشالابو دادغب يف ةيناطيربلا ةلالجلا

 نيبت ناب فرشتت ١14٠ ةنس ربوتكا  خيراتب 48١ مقر

 ىحوتسم ةرافسلا ةركذم يف دراولا حارتقالا نا ربتعت اهنا

 نال ارظنو . ةيدوعسلا ةيقارع" دودحلا ةلأسم ثحب نم

 ةرازولا نأف رضاحلا تقولا يف تلجأت دق ةلأسملا هذه

 ةحورطملا ةلأسملا ثحب ليجأت بسانملا نم نا دقتعت

 . 5 افسلا ةركذم يف ثحبلل

 ديعسلا يرون

 (4)" ةيجراخلا ريزو
 . هيلا ةبوسنملا ةلاسرلا ىلا ةراشالا امامت ديعسلا يرون لمها كلذبو

 امم « ةيدوعسلا ةيقارعلا دودحلا ةلأسم نم ىحوتسم عوضوملا ربتعاو

 ةيجراخلا ريزو ىلا بتك يذلا ٠ نتوين لزاب :'دغبب يناطيربلا ريفسلا بضغأ

 مقر (ةركذم) دادغب «٠ ةيناطيربلا ةلالجلا بحاص ةرافس ىلا ٠ دادغب ةيجراخلا ةرازو نم (؟8)

 . ١١ يف ١0
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 ديعسلا يرون نا هل الئاق ١114٠ يناثلا نيرشت 71 يف سكفيلاه يناطيربلا

 نم نكمتي نا دودحلا طيطخت هريخأتب ديري قارعلا نأو « عئارذلا قلتخي

 ةلازاب ارخؤم اهب ماق يتلا ةقيرطلاب نيتقطنم وا ةقطنم ىلع " لوصحلا
 هبرو يتريزج ىلع ءاليتسالا ىتح امبرو ناوفص دنع دودحلا زكرم

 زدنومدا رتسم نأف يقارعلا درلا هملست لبق هنا ريفسلا فاضاو ."نايبوبو

 عافدلا ةرازو ناب املع هطاحا دق (قارعلا يف نييناطيربلا نيراشتسملا دحا)

 ىتح تيوكلاو قارعلا نيب دودحلا طيطخت ىلع ةقفاوملا مدع تدبا دق ةيقارعلا

 هل ىنستي يكل نايبوبو هبرو يتريزج نع قارعلل يلختلا ةلأسم ةيوست متت
 شقانو . رصق ما يف حرتقملا ءانيملا ىلا ةيدؤملا لخادملا يف ماتلا مكحتلا

 -: لوقلاب بيرقلا لبقتسملا يف تيوكلا ةيمها ريفسلا

 امو دادغب ىلا قيرطلا ىلع طقف سيل ةيساسا ةطقن اهنا "

 متي دق يرب وأ يوج قيرط يا ىلع اضيا نكلو . اهءارو

 نأف كلذ ىلا ةفاضالابو ! جيلخلاو ندرالا نيب هتماقا

 يف تيوكلا هايم نوكت امبرو طفنلاب ةينغ ودبت تيوكلا

 بناجلا يف لمتحم ءانيم لضفال ةبسانم هللا دبع روخ
 (' 37".جيلخلا نم يبرغلا

 « ةرازولا نم ديعسلا يرون جورخ دعب يا ء ١15١ طابش ١ يفو

 تنواكيافلا « ةيناطيربلا ةيجراخلا ىلا , دادغب « نتوين لزاب يناطيربلا ريفسلا نم (*5)
 5 تبيوكلا ةلود«؛ ٠ #١5 ربمفون " يف )١/6”40/7( درذو مقرب (ةلاسر) / ندنل ,ءسكافيلاه

 . ةينوناقلا ةرئادلا 0 ةيجراخلا ةرازو
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 ريفسلا راثا ء ةيجراخلا ةرازوو ةرازولا ةسائر يمشاهلا هط مالتساو

 تذختا يتلا ةيقارعلا ةيجراخلا ةرازو عم ديدج نم عوضوملا يناطيربلا
 دودحلا طيطخت نا ىرت اهنأب اهسفن ةنسلا نم راذا يف هتباجاو هتاذ فقوملا

 ةيناثلا ةرمللو اذكهو 2؟'7. تيوكلاب ةقلعتم ىرخا لئاسم ةيوست هقبست نا بجي

 ةلاسر ىلا ايناطيرب هتبسن يذلا دودحلا فيصوتب ةيقارعلا ةموكحلا فرتعت مل

 نا امك . اهتاذ ةلاسرلا ىلا اقالطا رشت مل اهنا لب « ١377 ماعل ديعسلا يرون

 عوضوم ىلع ةفحاللا اهتالسارم يف رصت مل ةيناطيربلا ةيجراخلا ةرازو
 . اهيلا دانتسالا نودب عوضوملا تشقان لب ديعسلا يرون ىلا ةبوسنملا ةلاسرلا

 لخادم يف نييقارعلا مكحت لوح تايقرب ١14١ راذا "١و ١9 يف تلسرا دقف

 ىلع ءاقبالا تيوكلا حلاصو ايناطيرب حلاص نم نا تحضواو هللا دبع روخ

 ماهلا زكرملا فاعضا هنأش نم ام لعف مدعو لخادملا هذه يف تيوكلا مكحت

 تقرطتو . كانه البقتسمو ايلاح ايناطيرب زكرم ةيمهال رظنلاب كلذو تيوكلل
 ١5/8 لوالا نيرشت يف ندنل ىلا يديوسلا قيفوت ةرايز ىلا اضيا تايقربلا
 هيف قفاو سكافيلاه نا قارعلا هنع لاق يذلاو سكافيلاه دروللا عم هعامتجاو

 تالجس يف سيل " تلاقف نايبوبو هبرو ةريزج نع قارعلل تيوكلا يلخت ىلع
 عم .(*17 ءاعدالا اذه ديؤي ام عامتجالا كلذ نع ةيناطيربلا ةيجراخلا ةرازو

 تيوكلا نيب دودحلا) عوضوملا « ةينوناقلا ةرادالا ء ةيجراخلا ةرازو ٠ تيوكلا ةلود (40)

 . (قارعلاو
 قارعلا نيب دودحلا) عوضوملا « ةينوناقلا ةرادالا « ةيجراخلا ةرازو ءتيوكلا ةلود (41)

 ١9 خيراتب دادغب يف ةيناطيربلا ةرافسلا ىلا ةيناطيربلا ةيجراخلا ةرازو نم تايقرب) «(تيوكلاو
 543 ةنيه ساس او
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 ىلع تيوكلا خيش ةقفاوم ىلا ريشت اهيلع انعلطا يتلا ةيناطيربلا قئاثولا نا

 ةدمل اهريجأت ىلع هتقفاوم كلذكو ؛ دودحلا ديدحت ءافل قارعلل نايبوب ميلست

 . ةليوط

 -:131604 ناريزح ةركذم -ب

 ةروثب قارعلا لغشنا امدنع دودحلا ةلكشم نع ثيدحلا فقوت

 قارعلا ىلع حلسملا يناطيربلا موجهلا ىلا تداق يتلاو ١14١ سيام-ناسين

 برحلا دعبو . اهسفن ةنسلا نم سيام يف ايركسع هلالتحاو ةروثلا ضاهجاو
 طفن بوبنا دم نع ةيقارعلا ةيسايسلا ةقورالا يف ثيدحلا أدب ةيناثلا ةيملاعلا

 كلذك « برعلا طش نم هايملاب تيوكلا ديوزتل رخآو تيوكلا ىلا يقارع
 نال ةيقارعلا تادراولاو تارداصلل اذفنم نوكيل يدمحالا ءانيم نم ةدافتسالا

 ئناوملا ءانبو سيسأتل حلصت ةقيمع ةيرحب قطانم هيدل دجوتال قارعلا
 اهنا اهنم اروعش عيراشملا هذه ذيفنت عنمل ايناطيرب تعس دقو . هب ةصاخلا

 مدع تيوكلا يف يسايسلا اهليكو نم تبلطو « قارعلاب تيوكلا ةقالع دطوتس
 حلاصملل ةاعارم قارعلا عم هطبرت ةوطخ يا ذاختا ىلع تيوكلا خيش عيجشت

 ىلع ١5655 ماع ديعسلا يرون حلا امدنعو 9*2. ةيجيتارتسلا ةيناطيربلا

 طفنلا ريدصت فقوت نا دعب تيوكلا ربع يقارعلا طفنلا بوبنا ذيفنت ةرورض

 ةيلك « ريتسجام ةلاسر , 4-١599,8 ةيجيلخلا-ةيقارعلا تاقالعلا ؛ دمحم مساج دمحم (47)

 . ١948٠ دادغب ةعماج « ةيسايسلا مولعلا
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 ماع رصم ىلع يشثالثلا ناودعلا لالخ ايروسب راملا هبوبنا ربع يقارعلا

 يتلا دودحلاب ايمسر هفارتعا قارعلا نلعي نا ايناطيرب تطرتشا ؛. 5

 متت ملو ,« سكوك يسرب اهمسر يتلا دودحلا يا « 457207477 ماع تفصو

 ديعسلا يرون دادغبب يناطيربلا ريفسلا ربخا دقو . ١377 ةلاسر ىلا ةراشالا

 هلزانت قارعلا نلعي مل ام عورشملا اذه ذيفنت ىلع نوقفاوي ال حابصلا لا نا

 . تيوكلا يف هبلاطم نع

 قارعلا ىلا تيوكلا مضل ةليسو هذه قارعلا عيراشم ايناطيرب تربتعا دقل

 . تيوكلا نم يتأت ةيناطيربلا طفنلا تادراو نم 75٠ هيف تحبصا تقو يف

 ةرافسلا ىنبم يف ١157 ناريزح يف دقع يذلا رمتؤملا يف ءاج دقف كلذلو

 ةيجراخلا ريزو ةسائرب ةقطنملا يف نيلماعلا ءارفسلل دادغب يف ةيناطيربلا

 تيوكلا ةيمهاب نيرضاحلا ريكذت رمتؤملا نم فدهلا نا ديول نولس يناطيربلا
 ركفي ال نا قارعلا ىلع ناو « ةيناطيرب ةيمحم ىقبت نا بجي هناو ايناطيربل

 حاحلالاب ديعسلا يرون رمتسا كلذ عمو «*. اهتداعتساب مايالا نم موي يف

 يلثممل دفو عم هل ءاقل يفو . تيوكلا ربع طفنلا بوبنا دمل ايناطيرب ىلع

 عورشملا ديفنت ةيامحل ةحلسملا ةوقلا مادختساب ديعسلا يرون دده طفنلا تاكرش

 -: لاقو

 (43) 6مل 8115/١ 2126355 ال, 5801080, 10 20:عأوو 01166, ا 02000 (181680181)
 0.7, 160 141 الاقععا 1957. 2.6.371/126960 .2.18.0©. 105000 .

 (44) معز 156 566618 01 51816 50( 208او0 618أ15, ا 020002, 10 761
 الاوز ةدأزل'5 [8مع5ءرملأ18أأ ع5 أر آ] ةالاقل, 8801080 300 88 ة8أ0 (أ/1عر770.) ال0. 63

 08160 71 لالا)ركه© 66.
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 [ ”١5١ و ١895 ] حابص لا عم ايناطيرب تادهاعم نا '

 خويشلا نم ليلق ددع عم تمت دق تناك اهماربا تقو يف

 تيوكلا ةنيدم ةعلق دودح زواجتت ال مهتطلس تناك نيذلا

 دوعت امنا تيوكلا يف قطانملا ةيقب نا نيح يف « ةميدقلا

 سيل كلذل . ًالصا ةيقارع يه رئاشعلا هذه ناو رئاشعلل

 . اعازن ببسي نا نكمي تيوكلا دودح همسا ءيش كانه

 نأف طفنلا بوبنا ذيفنت (6©.1.25) ةكرش تمزع ام اذاو

 كلذ يف نييتيوكلا لخدت مدع نمضي فوس ديعسلا يرون
 ام اذا ةيفاكلا ةيركسعلا ةوقلا ريفوتل دعتسم هناو رمالا

 (؟57" .اهتآشنمو ةكرشلا ةيامحل ًايرورض كلذ ناك
 لوا يفف . تيوكلا ةعوضوم لحل ىرخا قرط عابتا ديعسلا يرون لواح

 ةيجراخلا ريزو حتاف ١1517 ناسين ١8 يف دادغب فلح سلجمل عامتجا

 اديهمت تيوكلا ىلع ةيناطيربلا ةيامحلا ءاهنا بوجوب ديول نيولس يناطيربلا
 دبع لكش امدنعو 9*2. ندرالاو قارعلا نيب موقي يبرع فلح ىلا اهمضل

 ريفسلا لباق ١4517 لوالا نوناك ١5 يف ىلوالا هترازو ناجرم باهولا

 ةلأسم لوح هعم ثحابتو « ١515048 طابش يف تيار لكيام دادغب يف يناطيربلا

 دوجولا ةفص نع ريفسلا هلأس امدنعو « حرتقملا داحتالا ىلا تيوكلا مض

 (45) كوم الا.5.516و0 (0 8505 (5عمممل) 24 1/13:عءا 1958 . خ.0 7
 م80 . 107001 .

 دادغب )19544-١5658( ةبناطيربلا ةرافسلل ةيونسلا ريرافقتلا يف قارعلا ٠ يوادنولا ديؤم (47)

 َ ”١827 ص ء !١
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 اءزج تيوكلا ديري قارعلا نا حوضوب ناجرم هباجا داحتالا يف يتيوكلا
 ريفسلا عم هلالا دبع شرعلا ىلع يصولا ثدحت هسفن هاجتالابو . ؟؟9هنم

 2 طابش نم سداسلا يف دادغبب يكيرمالا لامعالاب مئاقلا روضحبو يناطيربلا

 اذه عم ةموكحلا ءاضعا نم ديدعلا ناو هئارا يف ناجرم ديؤي هنا امهربخاو

 نيبو هنيب راد امب اهربخي هتموكح ىلا يناطيربلا ريفسلا بتك كلذل . هاجتالا

 رذحب ةحيرصلا قارعلا بلاطم ةيمها ىلع اددشم ءارزولا سيئرو يصولا

 ةيناطيربلا ةيجراخلا نا الا ء ؛* قارعلا عم ةيبلس فقاوم بنجتو ةقدو
 (435). حرتقملا يبرعلا داحتالا ىلا تيوكلا مامظنا اهتقفاوم مدع ىلع تددش

 ١5 يف ندرالاو قارعلا نيب يبرعلا داحتالا ليكشت نع نلعا امدنعو

 ديعسلا يرون نا نملاك رامدلاو دادغب يف يكيرمالا ريفسلا دكا ١158 طابش

 ةيجراخلا نا الا « "')داحتالا ىلا مامظنالل تيوكلا ةوعدب ركفي هنا هربخا دق

 رارمتسا باسح اوبسحي ناب نييسامولبدلا اهيلثمم تهجو دق تناك ةيناطيربلا
 خويش عئادو ىلع ةظفاحملا ةرورضو ايناطيرب ىلا تيوكلا نم طفنلا قفدت
 ىلا تيوكلا مامظنا ةركف قارعلا حرط ام اذا ةدحتملا ةكلمملا يف تيوكلا

 غلبي نا تيوكلا يف يناطيربلا يسايسلا ليكولا تهجو امك . يبرعلا داحتالا

 (47) عرمرر 80أ115) عرططق5وإل, 5801080, 10 (؟هععأوو 01! هع, ا 00010, (5801©ا)
 00.171, 083160 6 "عطئنقلال 1958 .

 (48) عمر 8مقاتؤا) عملطقكو5إلا 5390030, 10 (؟0عأوو 01166, )586761( ,٠02000
 00.172, 6 ععطرنقاإل 1958 .

 (49) عمر ؟هععزوو 0110م, ١)15(80 10 ,1١000010 ط206855ال, 598017030, (1©5661)
 |عا1عم) 810.492, 22 ععطقنقاال 1958 .

 (50) ١1١30 ال00عع 660618أ الابل. الاإب [8عما16عأاأ 005 01 الان 8!-5810 1954-1958
 ااقملاةرت0 1964, 7,
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 نا بجي تبوكلل هترايز دنع هلالا دبع يصولا عم هثيدح نا تيوكلا خيش

 ةلأسم ىلا ًاقلطم ريشي الإو « قارعلا عم تيوكلا تاقالع نيسحت ىلع زكرتي
 (*1). يبرعلا داحتالا ىلا تيوكلا مامضنا

 ىلا ديعسلا يرون داعو ناجرم ةموكح تلاقتسا ١154 راذا ؟ يفو

 ىضم تقو يا نم امامتها رثكا حبصا يذلاو « ةيقارعلا ةرازولا ةسائر

 مض نآشب ةيناطيربلا ةموكحلا نم ةباجتسا يا قلي مل هنكل ٠ تيوكلا عوضومب
 يبرعلا داحتالا ةرازول اسيئر حبصا امدنعو « يبرعلا داحتالا ىلا تيوكلا

 ةرافسلا ىلا ١158 ناريزح نم سماخلا يف ةركذم داحتالا ةموكح تهجو

 ةهجلا اهنوكل ندنل يف ةيناطيربلا ةموكحلا ىلا اهلقنل دادغبب ةيناطيربلا
 .اهنأشب اهرارقب داحتالا ةموكح غالباو اهتساردل تيوكلا نوؤش نع ةلوؤسملا

 1ع ةنضيبللل انكيرات ايكرع ناووزح نم سفاخلا نكذم ةتيبشت

 اميلقا تلكش اهنا تدكاو « ىلوالا ةيملاعلا برحلا لبق ةينامثعلا ةلودلاب تيوكلا

 ةلودلاو ايناطيرب نيب ١117 ةيقافتا ناو « ةيماقمئاق ةفصب ةرصبلا ةيالول اعبات

 ضرف نع ةركذملا تثدحتو . اهيف اماقمئاق تيوكلا خيشب تفرتعا ةينامثعلا

 ىلع ايناطيرب ةنميه ببسب تيوكلا لمشي نا نود قارعلا ىلع بادتنالا ماظن
 قارعلا حبصي نا ىلا ىدا يذلا رمالا ةيجراخلا قارعلا نوؤش ةراداو تاقالع

 يتلا لولحلاب ةقيثولا تبلاطو . هنع لصفت تيوكلا ىري وهو عقاولا رمالا ماما

 مض تحرتقاو « تيوكلا يف ةيخيراتلا هقوقح قارعلل ديعت نا اهنأش نم
 تيوكلا

 (51) عمرو 2هرعلوو 01068, 10000107, 10 850115 5235855إل, 5807080 ( 2661
 |عانمم 10.492, 08160 2200 عطقبقاال 1958 .
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 مامظنالا رما قيقحت نا ةيناطيربلا ةموكحلا تأر اذا اما « يبرعلا داحتالا ىلا

 رضاحلا تقولا يف رسيتم ريغ

 نلعت نا ةرطضم اهسفن دجت يبرعلا داحتالا ةموكح نأف '

 نم يه ةيميلقالا هايملا يف ةدوجوملا رزجلا عيمج نا
 نم أدبي دودحلا طخ ناو . يبرعلا داحتالا دودح نمض

 اقرش هجتيو نطابلا يداوب ةجوعلا يداو ءاقتلا ةطقن

 جيلخ رحب ىلع هرهجلا ىلا لصي ىتح ميقتسم طخب

 (""7”.تيوكلا
 دودح طخل افصو نيبت ةيقارع ةيمسر ةقيثو لوا ةركذملا هذه رابتعا نكمي
 يبرعلا داحتالا ىلا تيوكلا مامظنا مدع ةلاح يف تيوكلاو قارعلا نيب حرتقم

 هسأري يذلا يبرعلا داحتالا ةموكح ءارزو سلجم نم ةرداص اهناو اصوصخ

 . ١5157 ةلاسر هيلا تبسن يذلاو « ديعسلا يرون

 ةقفاوملل ايناطيرب ىدل ةرفوتم نكت مل ةينلا نا ةيناطيربلا قئاثولا فشكت

 كلذ ودبيو « ناريزح نم سماخلا ةقيثو يف تدرو يتلا تاحرتقملا ىلع

 شماه يف ءاج دقف . ةيناطيربلا ةيجراخلا ةرازو يفظوم شماوه نم احضاو
 (1.51./.0ءطع5)

 ةرافسلا ىلا ٠ دادغب يبرعلا داحتالا ةموكح ؛ ةيجراخلا ةرازو يف ةيبرعلا ةرئادلا نم (0؟)

 مقر قحلملا) ١558/6/5 يف //".7/9.7؟“/4 مقر (ةياغلل يرس-ةركذم) دادغبب ةيناطيربلا

 دعب ةيقارعلا ةركذملا ةيناطيربلا ةرافسلا هب تعفر يذلا باتكلا وهو ١5( مقر قحلملا)و (5

 . ( لادهع6, 1958 ) يف ( 977 ) مقرب ةيزيلكنالا ىلا اهتمجرت
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 يف لخدن نلو ةركذملا ىلع ةباجالا يونن ال ديكأتلاب اننا "

 نسحالا نم كلذل ... اهتايوتحم نأشب الو اهلوح ثيدح
 رمتسا اذا هناو ٠ مهتركذم اوبحسي نا نييقارعلا ىلع

 مدقن نا انيلع نأف ةركذملا بحس مهضفرب نويقارعلا
 2م اجاجتحا

 مض عوضوم ىهنا دق ١158 زومت ١5 ةروث مايق نأف لاوحالا لك يفو
 يف بتك ريرقت يفف ٠ تيوكلا ةيضق هني مل هنكل « يبرعلا داحتالا ىلا تيوكلا
 لاق زومت ١5 موي حابص ةيناطيربلا ةيجراخلا

 نأف رابغلا ىلجناو قارعلا يف ةروثلا تحجن ام اذا "'

 مكحلا نم ىوقا لكشبو تيوكلاب ةبلاطملاب رمتسيس مكحلا
 نيب تاقالعلا روهدت ىلع رثا هل نوكيس امم قباسلا

 ظافحلا لجا نم هنا ريرقتلا حرتقاو . ةيدوعسلاو قارعلا

 ةسايسلا هجوت نا قارعلا نع ةديعب تيوكلا ىلع

 قارعلا نع ةلصفنم تيوكلا ىلع ءاقبالا هاجتاب ةيرصملا

 87". ةيبرعلا ةعماجلا يف وضعكو لقتسم نايكك

 (53) |80) 84018 8طمانأ !كناذلةأ1, طال اناا. 1.1665 (56ععأ !لأاانأعك) 911 لالا6ب
 12115 لانا عب, 19586. 2.06. 371/132776

 (54) جعماك !م !280, ]م 5عاهأز0ل 10 1856 2دأعل ا0عمأ, 0010012185 01 اكاناال8 أب
 5ونلأ ممقطلو 800 اوم (!الأمانأع) 08160 لادأإل 1417,1958. 10 2,

 5.8.0 , !١( مقر قحلملا رظنا)
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 -: 11717 رضحمو 111١ ماع قارعلا ىلا تيوكلا مض نالعا - ج

 دهعلا يف العف اهادم تذخا دق هالعا تاحرتقملاو تاعقوتلا نا

 ناريزح يف مساق ميركلا دبع قارعلا ءارزو سيئر نلعا امدنع يروهمجلا

 ءاهنا ايناطيرب نالعا رثا « قارعلا نم أزجتي ال ءزج تيوكلا نا 0١

 دقل . حابصلا لآ ةطلس تحت اهيف يسايس نايك سيسأتو تيوكلا ىلع ةيامحلا
 ةيماقمتاق قارعلا ىلا اهتدوع ينعي تيوكلا ىلع ةيامحلا ءاهنا نا مساق ربتعا

 تفقوو . اهيف اماقمئاق تيوكلا خيش نييعتب ارما ردصاو « ةرصبلا ءاولل ةعبات

 داحتالا نا الا « قارعلا بلاطم دض تيوكلا بناج ىلا ةيدوعسلاو رصم

 يسايسلا نايكلاب فارتعالا عنمو نمالا سلجم يف وتيفلا قح مدختسا يتيفوسلا

 ممالا يف اوضع تيوكلا لبقت مل كلذلو ٠ تيوكلا يف نويناطيربلا هدجوا يذلا

 ناضمر ١4 / طابش 4 ةروش مايق ىلا ةلاحلا هذه ىلع تيقب دقو « ةدحتملا

 ايروسو رصمو قارعلا نيب ةدحولا مايق تاثحابمل قيرطلا تحتف يتلا

 دبعب تحاطا يتلا ةيقارعلا ةروثلا دفو نا رصانلا دبع لامج ئجوف دقو .

 ةديدجلا ةدحولا ةلود دودح نييعت ةيواز نم تيوكلا عوضوم حتفي مساق ميركلا
 ناكو . اهيف دحا هعزاني ال يذلا قارعلا قحو تيوكلا ةيضق حرطي وه اذاف ٠

 قئاثولاو ةيخيراتلا قئاثولاو ججحلا لك بلق رهظ نع ظفحي يقارعلا دفولا

 ربخا رصانلا دبع نا الا . لبق نم مساق اهحرط يتلاو هبلاطم ززعت يتلا
 اذاو طفنلا ةورث ناكيرمالاو زيلكنالل ةبسنلاب ينعت تيوكلا نا يقارعلا دفولا

 افلس فرعي نا بجيف اهلها اضر ريغ ىلع جيلخلا يف ةلود مضي نا دحا دارا
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 كرت يقارعلا دفولا نم بلطو « ةيكيرمالا ةدحتملا تايالولا ةوق هجاويس هنا
 دجت فوس ةديدجلا ةدحولا ةلود نا ينعي هيلع مهرارصا ناو . عوضوملا

 ("9. اهتيلوؤسم لمحت عيطتست ال برح يف ةلخاد اهداليم ةظحل اهسفن

 ديدجلا يقارعلا ةيجراخلا ريزو ماما عضو.3174١ طابش 8 ةروث مايق دعب

 ترج يتلا تيوكلاو قارعلا نيب ةيرسلا تاضوافملا فلم بيبش نيسح بلاط

 يماحملا ناك يتلاو مساق ميركلا دبع مكح ةرتف يف انيثاو خرويزو توريب يف

 نيب لاصتالا روحم (يوالع ىسوم) تيوكلا يف ميقملا يقارعلا رجاتلاو

 ريزوو داوج مشاه يقارعلا ةيجراخلا ريزو ىلع حرط ثيح « اهيف نيبناجلا
 ركذ طاقن عبس ١117 ناسين يف امهعم هدقع عامتجا يف تعفر نسح ناكسالا
 -: يهو اهتساردو اهلوبقل دادعتسا ىلع نييتيوكلا نيلوؤسملا نا

 ١- اهضرا ىلع اهتدايسو تيوكلا لالقتساب قارعلا فارتعا .
 داحتا قيقحتل تاثحابم ءارجاب نافرطلا رشابي « يقارعلا فارتعالا دعب -؟

 اءاغلاو اليدعت) ةيطفنلا تاقافتالا ىقبت نا ىلع نيدلبلا نيب يلاردف

 . ةيجراخلا اهتراجت ةسايس ىلا ةفاضا « تيوكلا ديب (اديدجتو
 . ةلقتسم تيوكلا ةينازيم نوكت -'”

 نيعم غلبمب ةماعلا داحتالا ةينازيم نم ةنيعم ةبسنب تيوكلا مهاست - ؛

 . ةيسمخلا ةيومنتلا ططخلل صصخي لقتسم

 . ةيجراخلاو شيجلاو ةيميلعتلاو ةيفاقثلا جهانملا ديحوت -5

 , 1-7975 ص ص ؛ قباسلا ردصملا 2 لكيه هه(
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 :رامثتسالاو لاقتنالا ةيرحب صاخلا عاطقلاو يتيوكلا لامسأرلل حامسلا -1

 ةيولالا يف ةصاخو « داحتالا يتلود نيب ةكرتشملا عيراشملا ةماقاو

 . ةرامعلاو ةيرصانلاو ةرصبلا ةثالثلا ةيبونجلا

 يف ةلئاعلا ماظن بسحو « ةيتيوكلا ةمكاحلا ةلئاعلا يف مكحلا ىقبي -

 (". مكاحلا رايتخا

 علطم ىلا قارعلاو تيوكلا نم نيدفو نيب ترمتسا تاضوافملا نا عمو
 ضفري ناك مساق ميركلا دبع نال ةجيتن ىلا دؤت مل اهنا الا « 1577* ماع

 مهنا هداقتعالو « تيوكلا ماكح اياونب هكشل تيوكلا لالقتساب قبسملا فارتعالا

 ايلود انايك تيوكلاب قارعلا فارتعا دعب دهعت وا مازتلا يا نم نوررحتيس

 ىلع دكؤي ناك مساق نا امك . قارعلا عم يلاردفلا داحتالا نوضفريسو ًالقتسم

 يف يقارعلا بعشلاو يقارعلا بارتلا ةدحو ' ساسا ىلع مئاق داحتا ديري هنا

 ("". تيوكلاو قارعلا
 ريفس بتك ؛ 1957/57/8 يف يا « ةروثلا مايق نم دحاو رهش دعبو

 ءاضعا دحا وهو ءفينج يف ادوجوم ناك يذلاو نسح مساق غارب يف قارعلا

 هنا هغلبي يقارعلا ةيجراخلا ريزو ىلا مساق مكح مايا ضوافملا يقارعلا دفولا

 تيوكلا ماكح نا هربخا كبوالا يف تيوكلا لثمم نا يوالع ىسوم نم ملع

 ناكسالا ريزو هل اهملس ينادمحلا ناميلس ناطحق.د ىلا دوعت ةرابضا « تاثحابملا قئاثو (57)
 ةعوسوم « نيسح ميهاربا ليلخ اضيا رظنا . ضوافملا دفولا ءاضعا دحا ناك ٍيّدلا تعفر نسح

 ؟18 ص ع هج( ١95/85 دادغب « زومت 14

 ,. 8 ص ؛ قباسلا ردصملا 2 نيسح ميهاربا ليلخ (©1)
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 ىلع اهوفلت يتلا ةبوجالا ببسب بارطضالاو لوهذلا نم ءيش مهباصا

 نأ فانا و. ةيقارعلا ةيجراخلا ةزاةوواةروكلا ةدانقك ىلا:ةليجوملا مهقازكرب
 راشاو ٠ نيدلبلا نيب ةقالعلا لوح تاضوافم يف لوخدلل ةدعتسم تيوكلا

 حلاص يف تسيل ةروشلا مايق تبقعا يتلا ةيلودلا فورظلا نا ىلا ريفسلا

 داحتالا عم تاقالعلا روهدتو قارعلا لامش يف داركالا ةيضق ببسب قارعلا

 ىلا نييتيوكلا عفديس امم ةدحتملا ممالا يف وتيفلا توص بحاص يتيفوسلا

 (4). ةديدج بعاصمب نييقارعلا ةهجاوم

 ةماعلا تاقالعلل اماع اريدم ناك يذلاو « دوادلا يلع دومحم.د لوقي

 عم ترج يتلا تاضوافملا يف ٠ يقارعلا دفولا نا ةيقارعلا ةيجراخلا ةرازوب

 ١9 ةيقافتا ءاغلا ةرورض حرط دق « ةروثلا دعب قارعلا راز يتيوك دفو

 تيوكلا نالعا دعب اهعيقوت مت يتلاو تيوكلاو ايناطيرب نيب ١11١ ناريزح

 امم تيوكلا يف ةيناطيرب تاوق لازنا قح تطعا يتلا ةيقافتالا كلت « ةلود

 ريزو حرتقاو امومع يبرعلا يموقلا نمالاو قارعلا ةدايسو نما سمي
 ةيداحتا ةموكحو تيوكلاو قارعلا نيب يلاردف داحتا ءاشنا يقارعلا ةيجراخلا
 ةيقافتال تاريضحتلا ءوض يف عافدلاو ةيجراخلا ةسايسلا نع ةلوؤسم نوكت

 يتيوكلا دفولا هاجتا ناكو . رصمو ايروسو قارعلا نيب ةيودحولا ناسين ١

 . ةيثالثلا ةدحولا مايق دعب قارعلا عم تيوكلا ةدحول دادعتسالا يف بصني

 وحن حبصاأ هاجتالا نال « ةيثالثلا ةدحولا رثعت دعب ىتح تاثحابملا ترمتساو

 ريزو بيبشلا نيسح بلاط ديسلا ىلا , فينج « غارب يف نسح مساق قارعلا ريفس نم (58)
 . (تاثحابملا قئاثو) ١577/7/8 يف (ةلاسر) ةيجراخلا
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 ("9. ايروسو قارعلا نيب ةدحولا قيقحت

 قارعلا نم نوديري نييتيوكلا نا قارعلا يف ةروثلا ةموكح تدجو دقل

 لالقتسا نالعاب كلذو الوا ةدايسلا نم عونب مهل فارتعالاب ةينلا نسح راهظا
 « لوالا نيرشت علطم يفو . ةدحولا ةلود عم داحتالا وحن ةوطخك تيوكلا

 ةدحولا قيقحتل قاسو مدق ىلع ةمئاق تاءارجالاو تاثحابملا تناك امنيبو

 دفو لصو ء« ايروسو قارعلا نيب ةيركسعلا ةدحولا تنلعا نا دعب ةيداصتقالا

 مهبلطو ةدحولا تيوكلا لوخد لوح تاثحابم ترجو دادغب ىلا يتيوك

 مايقلا لضفالا نم هنا ةيقارعلا ةدايقلا تدجو دقو « ةدايسلا نم عونب فارتعالا

 قارعلا نيب ةدحولا نمض لخدتس تمادام تيوكلا هاجت يسايسو نرم لمعب

 هيف فرتعا ؛ ١5177 لوالا نيرشت : رضحم عيقوت مت كلذلو . ايروسو
 ىلا ةبوسنملا ةلاسرلا اهتددح يتلا دودحلابو ةلقتسم ةلود تيوكلاب قارعلا

 ةيقارعلا ةلودلا هب موقت يمسر ءارجا لوا وهو . ١17 ماع ديعسلا يرون

 اذهو . اهعم هدودحل فيصوتبو تيوكلاب قارعلا فارتعا نأشب اهسيسأت ذنم

 دودح طخب نكلو +١15 ماع هب مايقلا ديعسلا يرون دارا يذلا هتاذ ءارجالا

 . يبرعلا داحتالا ىلا تيوكلا مضل فلتخم
 يف ترج يتلا ةيرسلا تاضوافملا طاقن نم ىلوالا ةرقفلل ذيفنت اضيا وهو

 مغر اهقيقحت ىلا ليمت ةيقارعلا ةيسامولبدلا تناك يتلاو مساق ميركلا دبع دهع

 ريزو اضيا هحرط ام وهو « نيدلبلا نيب يلاردف داحتال اديهمت اهل مساق ضفر
 يتلا ةليلقلا عيباسالا ثادحا نكلو . ١37 ةروث ايق دعب يقارعلا ةيجراخلا

 : دوادلا يلع دومحم.ذ عم فلؤملا ءأقل ه9(
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 ةروثلا ضاهجا ىلا تدا يتلاو ١757 لوالا نيرشت رضحم عيقوت تبقعا

 يناثلا نيرشت بالقنا عوقوب ايروسو قارعلا نيب ةدحولا عورشم لشفو

 نا دعب مهتامازتلا نم نوللحتي تيوكلا ماكح تلعج دق « قارعلا يف 1

 . هقيقحت نوقدصي اونوكي مل اعئاض املح اوققح

 -: دودحلا فيصوتل يقارعلا ضفرلا - د

 هني مل امهنيب يسامولبدلا لدابتلا مايقو تيوكلاب قارعلا فارتعا نا
 ساسا ىلع دودحلا ديدحت قارعلا يف ديدجلا مكحلا ضفر دقف « دودحلا ةلكشم

 نا نم مغرلابو . دودح امهنيب لصفت الو دحاو دلب تيوكلاو قارعلا نا

 ةيقارعلا تاموكحلا نا الا ةدحتملا ممالا يف ”١55 رضحم تلجس دق تبوكلا

 دودحلا ىلع اهضارتعا ببسب ءارجالا اذهب مقت مل رضحملا عيقوت تبقعا يتلا

 ىقبا امم « 1577 ماعل ديعسلا يرونل ةبوسنملا ةلاسرلا يف ةفوصوملا

 يه تضفر يتلا 1158 زومت ١1-0" ةروش مايق ىتح ةمئاق ةلكشملا

 يف ًاحيرصو احضاو ةيقارعلا ةدايقلا فقوم ناكو « دودحلا فيصوت ىرخالا

 الو ١97 ةلاسرب فرتعي ال قارعلا نا وهو تيوكلا عم ١97 تاثحابم

 نمض عفت امهل لباقملا لحاسلاو نايبوبو هبرو يتريزج نال ١117 رضحمب

 .دودحلا تيبثتل طرشك اهنع يلختلا تيوكلا ىلع بجيو ةيقارعلا يضارالا

 لامش يف حلسملا نايصعلاب قارعلا لاغشنا تلغتسا ةيتيوكلا ةموكحلا نكل

 امدنع ةتماصلا ةثداح ببس امم ةيقارعلا يضارالا يف عسوتلاب تأدبو «قارعلا
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 زكرملا ىلع ةرطيسلا ةداععا ىلا ١177/77/7 موي ةيقارعلا تاوقلا ترطضا

 ةيقارعلا برحلاب قارعلا لاغشنا تيوكلا ةموكح تلغتساو .('')اهيف دوجوملا
 هانحرش يذلا وحنلا ىلعو ةيقارعلا يضارالا يف اهعسوت نم ديزتل ةيناريالا
 . ةقباسلا لوصفلا يف

 لوح يناطيربلا-يقارعلا عازنلا نم مكارتملا يخيراتلا مكلا اذه نا

 دودحلا تافالخ مث نمو « قارعلا يف يروهمجلاو يكلملا نيدهعلا يف تيوكلا

 ةسيئرلا لماوعلا دحا تناك دق اهيف يسايس نايك مايق دعب تيوكلاو قارعلا نيب
 ١ يف تيوكلا لوخد ىلا قارعلا تعفد يتلا ىرخالا لماوعلا عم بسحت يتلا

 ١995٠. بأ

 ةيتيوكلا ةموكحلا-يرس ريرقت) ةينوناقلا ةرادالا ٠ ةيجراخلا ةرازو « تيوكلا ةلود (60)

 ةيجراخلا ةرازو ريرقت كلذك ؛ اعسات ةرقفلا . ١7-15 ص ١577/4/15 يف (ةيقارعلا
 . 8-١8 ص ص (ةيتيوكلا ةيقارعلا دودحلا ةيضف) ,ةيقارعلا
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 قوح الملا



 قحالملا

 1١95٠/7/15١. تبسلا حابص نم ١١,7٠ ةعاسلا يف ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا

 سيئر كرابم ىيسح دمحم سيئرلا ديسلاو نيسح مادص دئاقلا سيئرلا ديسلا ءاقل رضحم -

 ةعاق ف ١950/7/74 ءاثالثلا موي رهظلا دعب ١7,7٠١ ةعاسلا « ةيبرعلا رصم ةيروهمج

 . ةيسداقلا رقص رصق يف ةيسيئرلا لابقتسالا

 ةدحتم ا تايالولا ةريفغس يبسالك ليربا ةسنالل نيسح مادص دئاقلا سيئرلا لابقتسا رضحم - +

 . ١550/17/7٠ ءاعبرالا موي رهظ دعب قارعلا يف

 « كرابم يسح دمحم سيئرلا ثوعبمل نيسح مادص دئاقلا سيئرلا ديسلا لابقتسا رضحم -ه

 نووؤشلل يرصملا سيئرلا بتكم ريدم ةيحراخلا ةرازو لوا ليكو زابلا هماسا ديسلا

 . ١15/17/55 سيمخلا رهظ لبق ١١,7٠ ةعاسلا ف ةيسايسلا

 يف ةيروهمجلا سيئر بئان ةروثلا ةدايق سلحب وضع ناضمر نيساي هط ديسلا عم فلوملا ءاقل -5
 ©١157/8/7٠. يف ( نيقيلاو بارسلا ) يزافلتلا جمانربلا
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 ُق ةيداصتقالا ةنجللا سيئر ع ءارزولا سيئر بئاث يدامح نودعس روتك دلا عم فلوملا ءاقل هلسا/

 . ١157 بأ رهش يف ( نيقيلاو بارسلا ) يزافلتلا جمانربلا

 ءاقللا لوح ةركذم) ريتركسلا - ةيروهمجلا ةسائر ىلا ةيحراخلا ريزو زيزع قراط نم -4

 ١١ يف :١/4/8/خ.م ددعلا تاذ ( ١141/1١/9 موي فينج يف يكيرمالا - يقارعلا

 ةيحراخلا ريزو ركيب سميح نيبو هنيب ءاقللا رضحم اهب قفرا َيلاو . ١191١ يناثلا نوناك

 . يكيرمالا

 ملاس خيشلا ةداعس ىلا 6 دهفلا دمحأ دهف ديمعلا ةلودلا نمال ةماعلا ةرادالا ماع ريذم نم -4

7 . 

 دمالا رباح خيشلا ىلا « ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا كلم دوعس لا زيزعلا دبع نب دهف نم ٠-

 رباح خيشلا قيلعتو ه ١411/7/17 يف 757 مقرب ( ةلاسر ) تيوكلا ةلود ريما حابصلا

 . هدح رمتوم يف ّيبوكلا فقوملا لوح اهيلع

 يرس ) ةيتيوكلا ةيحرانخلا ةرازو ليك و ىلا « لسك ورب « ميهاربالا دما ريفسلا نم ١-

 . لسكورب « تيوكلا ةلود ةرافس . )١434٠0/7/7 يف 50/٠١7 مقرب ( ةياغلل

 12- ععمرم 235511610, [0هاة/لضاقو 51ععأ, 100000, 10 أع معانمو |!
 (7©201017155105 101 |!؟30, 8305030, (2ه10عضأأقأ 1ع 67) 60

. 1930 0610667 13 
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 ١- ةركذم) دادغب ةيناطيربلا ةلالحلا ةبحاص ةرافس ىلا « يبرعلا داحتالا ةيحراخ ةرازو نم -

 تيوكلا لوح . 159048/57/ه0 يف //077٠7077/5/ع مقرب (ةياغلل يرس .

 14- عمر 26+ 871515 65)1/13أ)/ 220ط8355ل/, 5307030, 10 0
 01106, 105000, ( 56-1615037 ©أ ) 110. 977 03160 6أط لانا

. 1958 

 15- اامابآه طال ان.الا.!1. اعاده او عهععزوو 0116م 1١6160 ( ع/عم5
 اذ 130 ام )31100 10 158 5351619 [06مأ. (0انا17165 07 اكاناالةلأب

 53١0١ معقطأ5 300 !ءقم .) 03160 14 لائأإل 1958 .
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 ( ١ ) مقر قحلملا

 نيسح مادص دئاقلا سيئرلا ديسلا لابقتسا رضخم

 لورنبلا ريزو رظانلا ماشه ديسلل
 يدوعسلا ةيندعملا ةورثلاو

 ١955/7/9 نينثالا حابص نم ١١,٠٠ ةعاسلا : تقولا

 ه١٠84١ ةجحلا وذ /١1 قفاوملا

 يرحل



 نيمرحلا مدام ةلاح نع دئاقلا سيئرلا ديسلا رسفتسا ةيدولا بيحرتلا تارابع لدابت دعب

 . هيلع نانئمطالاو . نيفيرشلا

 : دئاقلا سيئرلا ديسلا لاق مث

 مسوملا اذه يف عقوتم رما وهو ىنم يف (مصيعملا قفن فل جاجحلل لصح يذلا ثداحلل انملأت
 نحن هللاو لوقنس « ةبسانملا هذه مظن لضفت قارعلل ليق ولف .. ةبعص ةيميظنتلا ةمهملا ..

 نووشلا ميظنت نم اهنكمت ةربخلا مكارتو ةبرجتلا ناف ةكلمملل ةبسنلاب نكل .. اذه نع نوزحاع

 تاراضحلا فلتخم نم ؛. بوصو بدح لك نم يتالا مخضلا ددعلا اذهب جاجحلل ةيمويلا

 . ةحزمالاو عابطلاو

 : رظانلا ماشه ديسلا لاق

 كلذكو « ةتوافتم عابطلاو ةتوافتم تاغللاو « قيض زيحلا نا ةمهملا ةبوعص نم ديزيو

 .. ةرملا هذه قيقدو حيحص لكشب ريسي ناك ءيش لك .. ةيقالخالاو ةيميلعتلا تايوتسملا

 كرحتت امدنع ةريبكلا دادعالا هذه مث .. ةثداح ةيا هيف عقت ملو ةسماخلا ةنسلل لمعتسي قفنلاو

 . ةبعص مهيلع ةرطيسلا حبصتو ماظنلا لتخي نا ىلا يدوت ضعبلا حزحزت ةطيسب ةكرح ةيا ناف

 : الئاق هتمهم نع رظانلا ماشه ديسلا ثدحت مث

 تاروصت مكل لقناو نيفيرشلا نيمرحلا مدامخ مكيخا تايحت مكل لمح .. سيئرلا ةماخف

 . ( تارامالا ءتيوكلا « ةيدوعسلا « قارعلا ) يعابرلا ةمقلا رمثؤم دّمع مكحارتقال

 اهنا دكأتنل انفقاوم ضرعتسن نا انلواحو نيسح ءاوللاو ماصع خالا عم سما تعمتحا دقل

 .. رومالا لكل اقباطتم امهف اندحوو « قارعلاو ةيدوعسلا يف لقالا ىلعو . انضعبل ةموهفم

 نكل .. رظن تاهحو دحوت ثيح « ليصافتلا ضعبو كيتكتلا نأشب الا اننيب فالتحخا دحويال

 ( ١7 ) ةروصلا يف نار ةصاخخ لولحلا لضفا ىلا لصن نا لمأنو ةرواحتو شاقن اهوح رودي
 . ةلود

 ةدايز سرامت يلا كلذ يف ام. , ةردصملا لردلا نا عمو « انيذؤويو ئيس فقوملا نا يبأر يف

 دقو .. فرصتلا اذهل يراجت وا يداصتقا ريسفت يا ىرن ال نحنو رضاحلا تقولا يف جاتنالا
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 نا بجي يذلا ىوتسملا ىلا راعسالا ددحن نا بجي هنا ىرنو « هل يقيقح ريسفت عضو يف انريحت

 . هيلع نوكت

 ع لوقن نا عي ال اذه نكلو .. راعسالا ددحت نا بجي يلا يه قوسلا نا نوعنتقم نحن

 ىلا راعسالا عفرن نا دون انناب دكون اننا .. الثم ارالود 56 2 ١/8 « 7١ دنع راعسالا ددحتت

 رداصملا ىلا لورتبلا يف اهتارامثتسا هيحوت ةكلهتسملا لودلا هعم لمحتت ال يذلا ردقلا كلذ

 . ةقاطلل ةليدبلا

 .ّيلا يه اهنا نعي « جيلخلا لود يف ادوحوم لحلا مادامو .. ارالود ١54 وا 7١ رعسلا نكيل

 رعسلا نا تدحو ىتم هعم عيطتست يذلا ىوتسملا ىلا « جاتنالا ةدايزل ةمزاللا ةقاطلا كلتم

 انتحلصم نم سيلف « رعسلا ليدعتل خضلا ضفخت «ةفاطلا لئادب وحن هحوتلا ىلع عجشي دئاسلا

 . طفنلل ةليدبلا ةقاطلا ىلا لوحتلا

 ىدل « ةضئاف ةيحاتنا ةقاط كانه نا اضيا انملكت « ةيدوعسلاو قارعلل ةحضاو ةرظنلا هذه نا

 نائيش اهنع جتنو .. لودلا ضعب

 شغلا ىلع يرغت اهنا ١-
 . لوقحلا ةنايصو جاتنالا تايوتسم ىلع ةظفاحلا لالحخ نم ةيقيقح ةيدام ةفلكت اهل نأ -1

 نيب نزاوتلا نم عرف كانه نوكي نا دبال مث نمو .. اضيا اقباطتم رمالا اذه يف انيأر ناكو

 . ةلطعملا وا ةضئافلا ةيحاتنالا ةقاطلا ةيطغت نيبو رعسلل يئزحلا عافترالا

 انضرعتساو ةقباطتم انرظن ةهحو تناكو جاتنالا ةيمك ف شغلا عنمل ةيقيقح ةلواحم كانه

 . ريمفون / يناثلا نيرشت ةيقافتا يف « قارعلاو ةكلمملا هتذختا يذلا فقوملا

 : ناروثام نالوق اهيلع قبطني ةيقافتالا هذه نا ناوحالل لوقا تنكو

 . مالكلا ىلع نيرداقلا زجع -

 . ىبرقلا يوذ ملظو -
 نم لك تءاح فساللو .. ةيقافتالا هذه لبق اهتاعقوت تحص ةيقافتا كانه نا ملعن مل اننال

 كلذل .. هيف نحن يذلا عضولاب انسفنا اندجوو .« ضئافلاب قوسلا اتقرغاف تارامالاو تيوكلا
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 يف روهدتلا اذه عنم نم دبال هنا ىرن « قارعلا عم اهنأشب قفتنو اهارن يلا ةلحرملا هذه يف نحن

 . اهتايوتسم ىلا اهتدوعو راعسالا

 عفري ال نا بجي فينح يف ويلوي زومث 7٠ يف انلباقت اذا , قارعلا عم قفتنو ىرن كلذلو

 .اهتايوتسم ىلا ةيلاحلا راعسالا دوعت ىتح « يحاتنالا فقسلا

 نسم رهشا ةئالث يأ « لوا نيرشت / ربوتكا ىلا يلاحلا فقسلا ديدحت رمتسي نا انروصت يف

 . قوسلا يف دوحوملا يطفنلا ضئافلا صاصتماو هنزاوت ىلا رعسلا ةداعال ءنآلا

 ءارحا « يلاحلا جمانربلا لبق ةنسلا حابرا نيب جمدلا نأ انييفو فينح عامتحا يف شقانتن انك

 ارظن اهيف طفنلا ىلع بلطلا ىوتسم فلتخي ينانلا عبرلاو لوالا عبرلا نال « يلمع ريغ

 قيقحت ناف كلذل « يناثلا عبرلا يف لقيو لرالا عبرلا يف بلطلا دادزيف , مساوملا فالتحال

 قفتيو هانحرط يذلاو .. مازتلالا فعضي لرالا عبرلا يف بلطلا ىوتسمل لئاس جاتنالل فقس

 لوالا عبرلاو عبارلا عبرلا جمد ىلع لعل « يناثلا عبرلاو لوالا عبرلا جمد لدب هنا قارعلا اهنأشب

 ثلاثلا عبرلاو يناثلا عبرلا جمدو .. ءاتشلا ةرتف نالثع امهنال دحاو فقس يف يلت ٍقِلا ةنسلا نم

 . افيعض نوكي بلطلا ثيح « فيصلا ةرتف نالثع امهنال ةدحاو ةرتف يف

 نا بجيف , ددحملا يحاتنالا فقسلا يطغت يطفنلا بلطلا يف ةدايز كانه تناك ول « كلذل

 ةبغرلا يطغت ةغيصلا هذه نأف ةيعوضوملا ةيحانلا نمو عبارلا عبرلاو لوالا عبرلاب ةطبترم نوكت
 . راعسالا فعضت الو صصحلا ةدايز يف

 عوضوملل يحرط ناكو .. نيفيرشلا نيمرحلا مداح نم رمأب تارامالاو تيوكلا ىلا تبهذ

 قارعلا فقوم عم قفتم انفقوم ناو يدامح نودعس .د ةلحر نم « قارعلا فقوم نوفرعي مهنا
 ثيدحلا نم يروعش ناكو .. ةلكشملا هذهل لح عضو نم دبالو .. عضولا ةروطخب قلعتي اميف

 فالخب ريمفون ةيقافتا يف فرط مهف « مازتلالا نم نوعنامي ال مهنا ء«تيوكلا يف ءارزولا عم
 يفو « متحرتقا امك يلاحلا يحاتنالا ىفقسلا ديمحت ةرتف ديدحت يف نوعنامي ال مهناو « تارامالا

 مظعم نوكي « جاتنالا يف ةدايزب قوسلا حامس ةلاح يف نا « انحرط املثم نورظني هسفن تقولا

 . ىوصقلا ةيحاتنالا اهتقاط ىلا تلصو كبوا لود نم اريثك نا رابتعا ىلع جيلخلا لودل ةدايزلا
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 نمو « يعقاولا دوربلا نم عونب هجلاعا نا بحا كلذل هقيبطت نم لهسا مالكلا نا فرعا انا

 يه ايسينودناف .. ىوصقلا جاتنالا ةقاط انلصو اننا لوقت لودلا نم ليلق « كبوالا يف انتبرحت

 ال يذلا ريمفون رهشل يصح نم يقبتملا ءزحلا نا تلاق اهنا لب .. كلذ تلاق ىلا ةديحولا

 ] . نورخالا هذخأيل هحاتنا عيطتسا

 لوقا كلذل ؛ةرغثلا دس ىلع دعاسي امر مالكلا اذه لوقت ىوتسملا اذه يف ةلود يتأت ول

 ةيحاتنالا يقاط تلصو لوقيف دمحا يتأي ال انئتبرحت نم نال « هقيبطت نم لهسا ثيدحلا

 .ىروصتقلا

 هذه تلقن اناو « نييتيوكلا نم هتعمس يذلا نأشب يصخشلا يروعش نا .. مكتماخخفل لوقا

 انل مهمهف ىدم فرعا الو فقوملا اذه نمضا ال انا « نيسح ءاوللاو ماصع خالا ماما ةروصلا

 وا اومهف مهنا يروعش ناك .. تيوكلا هذختتس يذلا فقوملا الو « عوضوملا ليصافت نم

 . مهعم يثيدح ءانثا يف ةروصلا اومهفت

 خيشلا نا ول نواعتلل نودعتسم مهنا يدنع روعشلا ناكو .. تارامالل ةروصلا سفن تلقن

 فلتخي مهفقوم نال ء ةصح ةيا تارامالا عم رثا مل نيكل « انعم نواعتلل ةبيتعلا عنام غلب دياز

 اهيلع ةقفاوم ريغ اهتصح تارامالا .. اهيلع ةقفاوم ةصح تيوكلل « تيوكلا فقوم نع اساسا

 . ساسالا نم

 ةروصلاب « نيفيرشلا نيمرحلا مداخل هتلقن امو ٍيلباقم نم هتمهف ام يروعشب قلعتي اميف اذه

 . تيوكلاو تارامالل يترايز دعب مكل اهيورا يلا

 ال هنا مكتماحخخفل لقنا نا ينرما . نيفيرشلا نيمرحلا مدامخ ىلع هومتضرع امم. قلعتي اميف

 يذلا لكشلابو مكعم قباطتم هيأر نا دكؤا نا يلع بجيو .. هومتضرع ام ىلع ضرتعي
 نم عون لصحي نا ديري ال نيمرحلا مداح نا ,هتمهف امث ودبي هنكل « مكتماحخف ىلع نالا هتضرع

 نوكيس لقا ىوتسم ىلع ةلكشملا لح ناكمالاب ناك اذا ىريو « ةيجيلخلا ةهبجلا يف خرشلا

 هنا « نيمرحلا مداح لاق .. ىرحخا ةيحان كانه مث .. عضولا اذهب ءاسؤرلا ريكعت نودبو لضفا
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 اعابطنا يطعي ال اذهو « كبوا لخاد يجيلخ لتكت عونك ءاقللا اذه ودبي نا نم فوختم

 . كبوا عم هتقالع يف بحي ام ربكا القث جيلخلا لمحي دقو « اديح

 ىلع هلحل رمالا كرت لواحن نا ةركفلا ىلع ضارتعا هل سيل هنا مغر « هوحري يذلا كلذل

 . ءاسؤرلا ىوتسم نم لقا ىوتسم

 نا لبق اننيب قافتالا نم عون ىلا لصن نا لواحت نا نيمرحلا مداخن بلط « ىرخا ةيحان نم

 . مداقلا ويلوي / زومت رمثوم ىلا بهذن

 وجللا قلخن ىتح عوضوملا ةئدهت يف ةبغر هدنع . مكتماخف ىلع يأرلا ضرعا نا ٍئم بلطو

 نسم جرخي نم كانه نالو .. لمث لكشب رركتي عوضوملا اذه نال « يرذح لح داجيال بسانملا
 . ناصتس هتحلصم نا نمو « مازتلالا نم قثاو ريغ وهو ةمظنملا يف متي يذلا قافتالا

 دحن مث ء رعسو لخدب ةقفاوملا طبرن « قفاون امدنع « قارعلاو ةيدوعسلا ةكلمملا يف نحن

 ققحي ال هب انمزتلا يذلا قافتالا نا ىرنو .. جاتنالا ديزي نم دحنو « اندحو نيمزتلم انسفنا

 يف هسفن ءيشلاو ةيحانلا هذه نم ةكلمملا يف اههحاون ىلا تابوعصلا نوفرعت متناو . انضارغا

 . قارعلا

 : دئاقلا سيئرلا ديسلا لاق

 : رظانلا ماشه ديسلا لاق

 « تاعاس ثالث رمتسا يذلا انشاقن لالخ ( نيسح ءاوللاو ماصع خالاو انا ) دحب مل كلذل

 .. انضعبل ةموهفم انفقاوم نا دكأتن ىتح انفقاوم حرط انرركو « باب لك هلالخ انقرطو

 . اننيب فالح ال هنا اندحوف

 ىلع فالح كانه سيلو « ةلكشملل لح داجيا ةلواحم يف قارعلا عم نوعمتحم نحن نالا

 . ءارزولا نحن عمتجم نا ايأر نيفيرشلا نيمرحلا مداخل نا .. مكيأرب يدهتسن نا بحنو ةلكشملا

 . مكل كوزرتم ةجيتنلا يف رمالاو
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 اننا « مكتماخفل لوقا نا بحا نكلو .. ةريخا ةلواحم يف اندهح لذبن انل اوحمست نأ يدوب

 انلواح كلذ نم رثكا اننا .. سكعلاب لب « تالواحمم. انمق نا انل قبس دقف .. ةجيتنلا نمضن ال

 را .. قافتا ىلا لوصولا مدع ةلاح يف لحلا وه ام يف ثحبن نا , نيسح ءاوللاو ماصع خالا عم

 ليصافت ىلا لصن نا ديرن نحن تقو يف ليصافت ىلا دوقت ال تايمومع ىلا لصوتن نيح

 مل نالا ىلاو « قافتا يأ ةناما نونمضي لقالا ىلع نكلو ائيش مهيطعن نا لواحنو .. ةيعوضومبو

 . انوهحوتل مكتماحخفل رمالا كرتاو ..ىلوالا ةوطخلا دعب ةيناثلا ةوطخلا يه ام ىلا دعب لصن

 : دئاقلا سيئرلا ديسلا لاق

 ءوس ةلاح ةيا نم ففخي نا هنأش نم اذهو « دحاو ةكلمملاو قارعلا فقوم نا رورسم انا

 يف زواجتي ىنعم هل ةكلمملاو قارعلا فقاوم قباطتو براقت ىلع انصرح نال « نيرا نم يتأت

 . ةمالا ىلا نيرطقلا قلطن هريثأت

 فاصوالا هذه لثمو . ئيس فقوم هناب تارامالاو تيوكلا فقوم فصا وا لوقا نأ دبالو

 سانلا نم ضعبلا نا ودبي نكلو .. لقالا ىلع ١31/4 ذنم ةيقارعلا ةسايسلا سوماق نم تباغ

 يدل ناك اذاف . ةوحاو برع نحنف الاو .. ةهوبشم ضارغا اهنا دبال ةفورعم ريغ ضارغا هل

 امدنع نكلو .. ضرعلا اذه كرابا ينا دجتسو .. هلوقا « نيرخالا رضي الو ينديفي ضرغ

 اذه يف ةيملعلا ةدعاقلاو باوصلاو ةيقطنملا نيا فرعنل « ينأتلاو ةيعوضوملاو لقعتلا لكب ىلحتن

 عفاودو ةعيبط لوح ةيوق اكوكش انيدل ريثي نا دبالف ء« فرعن نا عيطتسن الو « فرصتلا

 . عوضوملا اذه نم فقوملا

 عضا نا درجعو لاب يا اهرعا نكا مل انيلع ترم ىلا فورظلا بعصأ يف نا كل لوقا

 نا ديرا بابشلل تلقف .. انلوح فافتلاب يناريالا شيجلا ماق ةرم .. مانا ةداسولا ىلع يسأر

 مهنم انكمت اولاق .. لاحلا فيك .. بابشلل تلق « حبصلا يف تظقيتسا امدنعو .. نيتعاس مانا

 . فافتلالا انرسكو

 ىلا انعفديس هنا فرعا ينال ,« عوضوملا اذه نم ادح ادح قلق اناو نمزلا نم ةرتف ذنم نكل

 مدعب انمازتلاو انديكأت عم لصحي اذه لكو .. منهح ةفاح نم برتقت اهنأك اهارا ىلا ةلاحلا
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 اهيلع عقو نم لوا ناك يلا ةسايسلا هذه .. ةيلخادلا نوؤشلا ف لحدتلا مدعو ةوقلا مادحختسا

 الو .. اقيسم ددحمو دوصقم ىذا قاحلا ىلع نورصم سانلا ضعب نكل . ةكلمملاو قارعلا

 . سانلا عيوجم وهو هنم رطخا دحوي
 . نالا دعب انفرصت مهفي نا وحرا .. لصيف وبا يحا ىلع يل ملس

 ىلا اولصو دقل ..نويقارعلا عوجي نا لبقأ ال انأف .. نييقارعلاو سفنلا نع يعرش عافد قح

 ةيقارعلا عوج نا نم رطعا انددهي يذلا امف .. كلذ نالبقي يفرش الو يتريغ ال عوجلا ةفاح

 ؟ ديهشلا نبا عوجي نا نم مها وه ام .. ؟ فرحنتو

 !! انوعوجيف برعلا نم سانا يتأي . برحلا نم تاونس ينامث دعبأ

 ىهتنا دقل .. هيلا انلصو ام. فرعي يبرع دئاق وهو ( لصيف وبا ) كلملا خالا ىلع يل ملس
 ظ . ربصلا

 ةداقلا نم نم ةظحللا هذه ىلا ررقا حلو .. رمالا ىلع هعالطا ئمهي انا .. ريصلا ىهتنا هل لق

 ىلا فرشتس كنا اولاق امدنع نكلو ةكلمملل ائوعبم لسرا نا يونا تنكو .. غلبأس برعلا

 . هللا ءاش نا ريخخ تلق انه

 امدنع ةصاخيو نيرخالا ىلا هلقنا نا لبق يسفن عمو يدحو ( ميضلا ) لمحتا نا يتداع

 . برعلاب رمالا قلعتي

 لالح هنا ممل تلق .. ةدايقلاو سلحملا يف يناوحال سمأ اهتلقو « ٍنيئتجعزا ىلا رومالا نم

 . اليلق يمون حبصا دقف « مايالا هذه يف اما .. مانا . هيجوتلا يطعن نا دعب « كراعملا بعصا

 ريغ نحن فقوم ىلا اننوعفدي ( تارامالاو تيوكلا ) مهنا دحا .. ةلاحلا عحارا ام لك هنال

 . هيف نيبغار

 هذختي رارق ببسب عوجي نا لبقي ادحا لعجي ام ةيضرالاو ةيوامسلا عئارشلا يف دحوي ال

 . اهانمتي ال ةلاح ىلا لوصولا مدع ىنمتي نا يف هتبغر نكت امهم .. نورخالا

 نا ئمهي هنال زيزعلا خالا تغلبا نالاو .. اننئمطي ددحم ءيش ىلا لصن مل نالا ىتح نحن

 زومت يف ةروثلا ىركذ ةبسانك. يباطخخ يف .. زومت يف نييقارعلل ربخلا نلعأس اهدعبو .. فرعي

 مآ



 بيلح صقن نا مهل حرشأو نييقارعلل لوقآسو .. عوضوملا لوح احضاو امالك نمضتيس
 مهناو .. تارامالاو تيوكلا اهنع لووسم ةينالفلا ةداملا يفو ةينالفلا ةداملا ف صقنلاو لافطالا

 ةمدقملا يف نحنو هللا ىلع اولكوت . مكقح نع اوعفادت نا نوديرت اذاف .. مكعيوحت نوديري

 رانيدلا لصونسو .. تارايلملا زانتكا بعصلا نم نا كاذنا .. ( تارامالاو تيوكلا ) نوريسو

 الا ةليسو كرتن مل اننال .. ايعرش اقح هدصقن اذهو .. يقارعلا رانيدلا رعس ىوتسم ىلا ييوكلا

 انيلع نوح رخي .. هيف مهعم ثدحتن امدنع يذلا دحلا ىلا رمالا مهب غلبو . اهانقرطو

 .تاحيرصتب

 يف رارقلا عنصي امدنع ءادعسلا لوا نحنف .. تيلايو .. ( انه الا عنصي ال رارقلا ) نا

 نيأف . بيبا لتو نطنشاو يف عنصيو عنص امئاو كانه عنصي مل هنكلو يبظ وبا يف وا تيوكلا

 ؟ بعص يلام عضو يف مويلا ةيدوعسلاو ةحلصملا يه نياو ؟؟ قارعلا عيوجت يف ةحلصملا يه

 نا انبحاو نمف ةينطو ةحلصم اهيف مهل تناك اذاف ؟ اذه انفقوم يف مهتحلصم نيا انوعلطا

 . هاصقا ىلا هانلغش ربصلا يف انيدل يطايتحا لك نا .. رومالا هيلا تلصو ام نكلو .. لمحتت

 هذه لك مهل تحرشو ةدايقلل عامتحا ىل توعد كلذل .. انريص ىهتنا ءاسم سما موي

 انرخأت اننا لاق مهنم ضعبلاو عسوا ةروصب هوجتنتسا مهتدحو هتجتنتسا امل ضرغلاو ءرومالا

 . هلمحتن ال نا بجي ام انلمحتو اريثك

 . انقرفي يذلا ىلع هللا « نكل ةوعالا الا انيوقيو انعمجي ال نحن
 نزاونو ةيداصتقا لئادبلا لعجي يذلا دحلا ىلا لصي ال نا بجي رعسلا نا امامت نوقفتم نحن

 نم رثكا سانلا اوطعت ال مكوحرا نكلو .. ررقملا فقسلا اصقان وأ ادئاز ةنزاوم عوضوملا اذه

 اهيفكيو . تيوكلا نمو تارامالا نم ةعورشم ريغ تابغر ىلا رجنن نا بجي الو اهقاقحتسا
 . ةيلوؤسملا اولمحتي نا وا اومزتلي نا اما .. ررقتي يذلا

 ينا دافنلا نم بزقي أدب انريص تيأر دقو « يتركف انا .. اهمدختسنف « عانقالل ةليسو يا

 اناو ء روصت هيدل كلملا خالاو .. احضاو ءيش لك حبصيل ةيعابرلا ةمقلا ءاقل لصحي نا تدرا

 ةحلسالاب سيل لاتقلاو برحلا نا تلف .. اذه نم ابيرق امالك ةريخالا ةيبرعلا ةمقلا يف تلق
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 هتميق ىلا يدتهي نا عيطتسي ال ناسنالا نال ةايحلا يف رومالا رطخخا نم داصتقالا امئاو « طقف

 . قبطني نا لما ىلع ةددحم روماب مزتلن نا هروضحب تدراو .. اعئاح ناك اذا ةيناسنالا

 ددحم ءيشب .«نوعحارتي مهلعلو .. مهتحار ىلعف . طفنلا ءارزول عامتحا دقعي نا ىري اذا

 ناو .. ةوحالا راطا نم جرخن نا ديرن ال اننال « مهنف رثكا ءادعس نوكنو « قبطمو توبثمو

 ؟ اذامل فرعن ال نالا ىتحو .. ةوحالا نوعاري ال مه اوناك

 رداق ريغ ئنال .. ينوبيحا ؟ فرعا ال ائيش مكدحا لمع له .. ةدايقلا يف يناوحا تلأس

 ملكت وا فرصت مكدحا لعل ..ينوربصاف .. يبنحالل هبسنا انا .. فرصتلا اذه ريسفت ىلع

 . مهنم رذتعن يكل .. ةعامجلا ىلا لصوو ءيسي ءيشب

 ] : رظانلا ماشه ديسلا لاق

 تارامالاو تيوكلا اهعبتت يلا قارغالا ةسايسل ريسفت ىلا لصن نا عيطتسن الو رعشن ال نحن
 نم رثكا رعسلا عفر نوري ال مهنا رابتعا ىلع . تيوكلا يف ةوحالا عم شقانتن انك امدنع ..

 دحلا لثمي ارالود )١48( رعس نا تيوكلا عنقا نا لواحا ٍننا ماصع خالا فرعيو ارالود )١18(

 لود يديأب رمالا اذه ناو .. ةقاطلا لئادب ىلا لوحتلا نيكمت مدع رابتعا ىلعو .. ىندالا

 ال وا كعم قفتا انا .. ةحارصب لوقن انك .. ءاشن ىتم عضولا لدعن نا عيطتسن انناو جيلخلا

 . رعسلا ريمدت دمعتت كنا ىرا ال نكل رظن ةهحو كل نا ربتعا نا دادعتسا يدنع « قفتا

 قحلي ىذالاب نورعشي مه اوأبو .. عحارتي نا عيطتسي الو طخ يف قلطني دحاولا نا ودبي

 مهتغلباو تارامالاو تيوكلا عم هدح يف انعمتحا امدنع ةحارصب مهل تلقو ةيدوعسلاو قارعلاب

 ثيدحلا يف دودحلا ضعب تزواحت زوجيو ةكلمملل ادمعتم ىذا الا فقوملا اذهل اريسفت ىرا ال انا

 يعوضوم راظنم نم رمالل رظنن نا لواحن نحن تقولا سفن يف .. اريسفت دحب مل كلذ عم نكل ؛

 ةقاطلا دسو ةيجيردت ةروصب راعسالا عفر ةلواحم نا ودبيو .. انكمم حبصي لح ىلا لوصولا لعل

 .ةلكشملا لحي نا يئرم ىدم ىلع نكمي ةضئافلا ةيحاتنالا

 : دئاقلا سيئرلا ديسلا لاق
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 برغلا نم اهيرتشن ىلا علسلا هذه امنيب .. ١51/١ ماع ةميق سفن تسيل نالا طفنلا ةميق

 موقن اننأك .. عفترت ةدروتسملا علسلا راعساو .. عحارتت طفنلا راعسا .. اهراعسا تفعاضت دق

 مهفت انبوعش .. هب حومسم ريغ اذهو .. انبوعش حلاصم ةاعارم نود نم ريغلا ةحلصمل رومأب

 نا نكمي نياو .. انتما مث انبوعش ةحلصم انلاب ىلع عضن نا انيلع الوا ..فرعتو عمستو أرقتو

 . نيرخالا باسح ىلع سيل نكلو اهققحن انحاصم ققحن
 : رظانلا ماشه ديسلا لاق

 نوفرعت مكنا دبالو لاير رايلم (40) ب ايلحاد ةنيدم ةكلمملا .. امامت يأرلا يف مكعم نوقفتم

 . طاسقالا ضعب دادس عيطتست ال ةكلمملا نا

 دسمل ةريثك لولحب ركفنو « ةيمنتلاو داصتقالا باسح ىلع تامازتلالا ضعب ددسن نحنو

 ءاذغلا راعسا ةدايز باسح ىلع لولحلا نا ةرم لك يف دحنو ةكلمملا ةينازيم يف زجعلا

 سئفنلو قارعلا فقوم وه ةكلمملا فقوم نأف كلذل .. زجعلا دسن نا نكمي يكل تامدنخلاو

 ظحلا نسحل .. مكل ةلماحم سيل هللاو انفقومو ةيعوضومم. فقوملا جلاعن نا لواحن نحن بابسالا

 فقوملا وه اذه .. تارامالاو تيوكلل ةلماحم هيف سيلو « ةقلطم ةيعوضوم. ءاح نيفقوملا قباطت

 . يوحأ لكشب لح ىلا لوصولا لواحنو يلاحلا فقوملا نم ىذأتن نحن .. يقيقحلا

 : دئاقلا سيئرلا ديسلا لاق

 . اننيب ةقالعلا جئاتن هذه

 : رظانلا ماشه ديسلا لاق

 تاقالعلا يف خرش ثادحا نودب لح ىلا لوصولل ةيناحما يأ نا متررك سيئرلا ةماخخف متنا

 ال نا هتمهف يذلاو لحلل قافتا ىلا لصوتن مل اذا .. مكيلع حرطا لازا ام .. يشمت يلا يه ..

 لح ىلع قافتا ىلا لصوتن مل اذا لصحي اذام .. ءاثالثلا موي انعامتحا ىلع مكيدل ضارتعا

 . اياضقلا

 : دئاقلا سيئرلا ديسلا لاق

 . راوحلا ريغ ىرخا لئاسو نع شتفن

 ,«”ظت_آ_ًقًظؤوزخ



 : رظانلا ماشه ديسلا لاق

 . قافتا انل نوكي نا نود بهذن نا ديرن الو ويلوي / زومت 75 موي فينح عامتحا انيدل

 . اهقرطنس الا ةليسو دحي ال هنا مكنأمطاو
 : دئاقلا سيئرلا ديسلا لاق

 . اوعنتقي ىتح عضاوتلاو عانقالا لئاسو لك نومدختست .. مكمعدن نحن

 ضعب نا . ينومهفا انناوحا ضعب ىتح افعض عضاوتلا نومهفي رشبلا ضعب فسالا عم

 نا يلاب ىلع رطخي ال .. ال تلق .. فيعض هنا ىلع عضاوتلا يف نوركفي برعلا مكناوا

  مظعلا ىلا تلصو نيكسلاو « دحلا اذه ىلا رومالا لصت نا نكل .. فعض يبرعلا عم عضاوتلا

 خالل اهانثعب املثمو انتامازتلاو يلاملا انعضو ليصافت لكو انتينازيم لك انلمح .. نكمث ريغ اذهف

 انرارساو يلاملا انعضو لك انعضو يعي .. نيرحالل ثعبن ملو .. رباح ريمالا ىلا اهانثعب ..دهف

 ةينازيملا ماقرا ىلع هعالطا هعجش له .. هتعجش ةيلمعلا هذه لهف .. فقوملا اذه لصح اهدعبو

 نكن مل نمو .. رظنلا ديعن .. هلاح اذكه يقارعلا لوقيو يحتني نا لدب « يللاملا انفعضو

 . ىذا مكب قحلي انفقوم نأ روصتن
 هيلع ةنالعز اكيرما نالا .. قارعلا نم ردص يذلا ءوسلا وهام ؟ اذكه نوفرصتي اذامل

 . دهف خالا ىلع ملس .. هيلع اولعزاو اضيا متنا اوبهذا اذكه رمالا اذا ةينويهصلاو

 .. عضولا ةقيقحب نييقارعلا فشاكأس .. قباطتم ةيدوعسلاو قارعلا فقوم نا ءيش مها

 . نييقارعلل ماعلا هاحتالا ءوض ىلع فرصتأسو

 : رظانلا ماشه ديسلا لاق

 . سيئرلا ةماحخف ةصرف انوطعت نا ديرن

 : دئاقلا سيئرلا ديسلا لاق

 . هب مزتلا « ماصعو تنا هيلع قفنت ءيش يا

 : رظانلا ماشه ديسلا لاق

 . عانقالا لئاسو مادختسال ةصرف اننوطعت متنا .. مكر كشا
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 :.دئاقلا سيئرلا ديسلا لاق

 . ىرخا ةناح ف لحدو .. عانقالا راطا نم جرح هنا ىراو ؟ عانقا عوضوملا نا دقتعتا

 : رظانلا ماشه ديسلا لاق

 . رركا انا .. كرمع لوطي هللا

 : دئاقلا سيئرلا ديسلا لاق

 حيحص فقوملا اذه نا لوقن انلعجي ام انماما دحوي ال نكل .. نييصاصتا انسل نحن حيحص

 . فقوملا اذه رربي عورشم دحاو ببسب انئبنت ةروص كانه تسيل ..
 ل اذا هنال .. ةريثك اروما بنجتنل فقوملا اذه نع اودوعي نا يف هللا مكنواعي نال يلصن نحن

 . رمتستس ةوخالا تاقالع نا دقتعا ال سوملم لكشبو اروف اذه مهفقوم نع لودعلاب اوعنتقي

 : رظانلا ماشه ديسلا لاق
 نم لوا متنا .. هومتلق ام ىلا لوصولا مكيفكنو .. ةليسو رحدن نلو .. مكيأر لقنأس انا

 . لاق

 : دئاقلا سيئرلا ديسلا لاق

 .. انسفنا فدهتسن اننأف رمالا اذه ف نكل .. ةحارب مانن انكل ناريأب لصتي عوضوملا نا ول

 بسحن انك .. تاباسحلا جرا انل رهظ .. ىبرقلا يوذ ملظ .. مانن ال انلعجي يذلا وه اذهو

 . تيوكلا نم يتأي هب اذاف .. ايبيل نم ةيروس نم انيئاي ىذالا

 رثك اي .. انملوي يذلا وه اذه انه نكل .. يحراخلا عم يلحملا عم يتاذلا طلتخي ةيروس يف

 عم ..نيموي وا موي لبق الا هل لوقت نا جاتحت الو .. اوقتلا ماصع كوخا عم تنا .. الحلا

 نوكا امنيا اناو .. ةفايضلا بحاوب اوموقتل مكربخي طقف .. اذكه فرصتي دحاو لك ةيدوعسلا

 .يب اولصتا

 : رظانلا ماشه ديسلا لاق



 ةقالع را مل ةكلمملا يف ريزوك انا .. هنع ديحن ال طخ يف انتلعح .. كلملا نيبو كنيب ةقالعلا

 دونح درج نحو نيمرحلا مداح نييو مكنيب طبرت يلا ةقالعلا لثم نيدلبو نيصحش نيب طبرت
 . مكنواعن

 : دئاقلا سيئرلا ديسلا لاق

 . انودسحت ال

 : رظانلا ماشه ديسلا لاق

 . هللاوال

 : دئاقلا سيئرلا ديسلا لاق

 . دهف خالا ىلع اريثك يل ملس

 . ةيوخالا تاينمتلاو تايحتلا تلدوبت ءاقللا ماتح فو



 ( ؟ ) مقر قحلملا



 نيسح مادص دئاقلا سيئرلا ديسلا لابقتسا رضحم

 ةيجراخخ ريزو لصيفلا دوعس ريمألل
 ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا

 17/5١ / ١19٠ تبسلا حابص نم ١١,5٠ ةعاسلا
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 مداح هيخا ةحص نع دئاقلا سيئرلا ديسلا راسفتساو « ةيدولا بيحرتلا تارابع لدابت دعب

 : لصيفلا دوعس ريمالا لاق زيزعلا دبع نب ناطلس ريمالاو دهف كلملا نيفيرشلا نيمرحلا

 مكلضفتل ركشلا نع زحاع يناو تاينمتلاو تايحتلا صلخاو رحا مكودهيو ريخب مهنا

 .. تارامالاو تيوكلا عم دجتسملا عضولا صوصخب مكتيتا دقل . يلوصو دعب يللابقتساب

 تاسبالملل ةلماش ةروص يف نيعضو دقو زيزع قراط خالا عم ءاقللا ةصرف يل تلصحو

 يف مكيدل عمجت يذلا ريبكلا ملالاب ترعشو « دودحلا نأشب تيوكلا عم ةرمتسملا تالاصتالاو

 . ةليوطلا ةرتفلا هذه

 تناك فيك فرعن انلكو . ةيبرعلا ةمالا لحا نم اهفقو ىلا ةفقولا قارعلل ردقن انلك

 . جيلخلا لودل ةبسنلاب ةصاحنو « سنن حلو بيرق دهع ىلا رطاخملاو عاضوالا
 . ناسنالا نهذ نع بيغت يكل اريثك ةديعب تسيل يهف

 مكحت اهنا لمأنو « تداس دق ةيوخالا حورلا نم اعون نا انرعش انلك برحلا ةاسام فو

 . حئاشو انطبرت اننكل لود اننا حيحص .. لاوحالا لك يف تاقالعلا

 عون نع ملكتملا عضوم يف يسفن عضا ال اناو . دحاو ءيش قارعلاو نيمرحلا مداح مكوا

 . نيدلبلا نيبو مكيحا نيبو مكنيب ةمئاقلا تاقالعلا

 ... ةيدودحلا بناوجلل ةبسنلاب ةكلمملا

 : دئاقلا سيئرلا ديسلا لاق

 .. دودحلا ةلأسم لح مت فيكو ندرالاو ةكلمملا عم ةقالعلاب نودهشتسي تيوكلا ماكح

 ؟ قارعلا عم ةيوحالا ةقالعلا يف اهلثم نولعفت ال اذامل .. بيط

 : لصيفلا دوعس ريمالا لاق

 . ةكلمملا عم يه قارعلل ةكرتشم دودح لوطا نا

 : دئاقلا سيئرلا ديسلا لاق
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 ىلا لصن الو ء« تيوكلا عم دودحلا ةلأسم ةيوست نأشب ليصافتلا دح ىلا لخدتا تنك دقل

 .. ةرطسملابو .. اهومسحا نيينعملل تلق نا هتلعف يذلا لك ةيدوعسلا عم نكل . مهعم ةجيتن

 . ةدحاو ةرم الا عوضوملاب ملكتا ملو « نعمتا مل ةطيرخلاب ىتح هللاو

 مهو .. اندنع اضرا مكل نا مهل انلق نيذلا نحنو .. اهلح ىلا انرداب نيذلا نحن ندرالا عم

 . هيف اك. راطملا اهعمو . اهوذحو مكل دوعت ضرالا هذه مكوحرن مهل انلقو مهانركذو نوسان

 لصي امدنع نكل , كعطاقا ولو ١945 يف .. ةلأسملا لحنو اذكه تيوكلا نوكت ال ملف

 سلجم وضع وه اصاخ ائوعبم مهيلا تثعب .. ميدقلا راكذتسا ىلا ناسنالا دوعي هتورذ ىلا ملالا

 .. كاذنا نييناريالا نم تلتحا دق تناك وافلا نا فرعتو .. ( ركاش نودعس ) ةروثلا ةدايق

 رعس نا هل لق « رباح خيشلا ىلع يل ملس هل تلق .« تيوكلا ىلا ( ركاش نودعس ) تثعب

 نم لاتقلا كلذ كلهتسا مكو لاتقلا نم اموي ( 47 ) دعب تلتحا وافلاو ضفخنا لوزرتبلا

 خلا .. رايغ عطقو تاكرحم نمو « تارئاطلاو تالجعلاو تابابدلل دوقو نمو « ةدتعاو ةحلسا

 . ( تيوكلا سأرب ) قارعلا اورمعت نا نوديرتا .. نودعسل لوقي رباج خيشلاب اذاف ؛

 . ادح املأتم ركاش نودعس ينءاح . فورظلا كلت يف هبيجي اذكه روصت

 عاطقنا نودب يضاملا عم رومالا هذه رمتست امدنع نكل .. اهانزواحبو يضاملا نم روما هذه

 . يضاملا ىلا ةدوعلا نم دبال حبصي

 دعب مهنا مهملاو .. اهعقو نم ففعال ءاذيالا اهب دصقي ال هذه هنيح يف ركاش نودعسل تلق

 دلب انسل نحن تلق « ربخلا انءاح امدنع . رالود نويلم نيرشع نولسري تالاصتالا هذه لك

 نا زوجيو « نييتيوكلا انتوحا ركشن .. ةحاحلا انل دستو نويلم نيرشعلا ذخنان ىتح يقيرفا

 اذه هل تيكح يذلا ديحولا .. مهلكاشم نويلم ( ٠١ ) لا هذه لحت دقو .. بعص مهعضو

 . ةكلمملل يتارايز ىدحا يف دهف كلملا خالا وه ءرمالا

 اننا نم مغرلا ىلع يشكو اهذعأي قارعلا ىلا يقيرفا رمي امدنع انويلم ( )٠١ لا هذه نا

 . نوفرعت امك نونيدم

 . رومالا ححصت نا يف الما .. ةدايقلا نع اهيفحخا تنك لئاسملا ضعب



 نا مهوغلبا « مه تلق .. هللا دبع روخ يف رحبت ةيتيوك ةيركسع قراوز نا ةرم ربح انلصو

 تلأس امدنعو « ةلاحلا ترركتو .. اهريغ نم ودعلا قراوز زيمن ال دقو « دعب هتنت مل برحلا

 ؟ اذامل

 اهتمهمي موقت قراوزلا هذه ناو .. هللا دبع روح يف ةصح اضيا تيوكلل نا هانعم ام انل اولاق

 « نيطولا مكنما ةيامح ضارغال تناك اذا مه تلق . ةيميلقالا انهايم يف نيطولا نمالا ةيامح يف

 ىلا اننوقحلت له ) تيوكو قارع ةلأسملا نوحرطت اذا اما .. قارعلا ضرا لك يف .. مكب الها

 . رمالا اوبنحتو ةئتف هذهف اذه اوكرتا .. (؟ هللا دبع روح

 ةكراشملل ةلواحم الا يه ام اهليصافت فو اهيف رظنت اذا .. ةدحتملا ممالل اهومدق يلا ةركذملا

 . قارعلا دض مئاقلا يملاعلا ولا يف

 تارامالاو تيوكلا عنقن يكل رهشال ةكلمملاو نحن ضكرن انك فيك .. فرعت تنا اهو

 . عطتسن لو «. صصحلاب مازتلالاب

 . ىرخالا لودلا قوقح اوفرعي نا مهيلع نكلو « مرتحن نحنو .. لود مهنا .. حيحص
 . قارعلا لثم تيوكلا الو ةيدوعسلا لثم تارامالا ال ةيطارقميدلا ريياعملاب ىتح

 فرعا لب .. فرعا ال ملو .. اهتقيقح يه ام فرعا ال عفاودب .. انقوقح نوسودت مكنا اما

 اولعجي يكلو « انقيرط فرعن ال يكلو انكابراو انباعتال ةيكيرما تاءاحياب متت اهنا فرعاو
 . نهداسحا ىلع هنعضي اناتسف ندجي ال تايقارعلا

 . ةضرغم تاريئأتب نوفرصتيف نورخالا اما .. تاذلاب حابص بيعالا اهلك هذه

 : لصيفلا دوعس ريمالا لاق

 . مهم هب متلضفت امو .. ليصافتلا ةفرعم ديري كوتا

 : دئاقلا سيئرلا ديسلا لاق

 نويلم ( ٠١ )لا ةلأسم ءانثتساب .. دهف خالل اهكحا مل نالا اهتركذ ىلا رومالا هذه ىتح

 اهوادت ةيبرعلا ةعماجلا ىلا تمدق ىلا ةركذملاو .. اهنوفرعي ال ةدايقلا ءاضعا نم ريثكو .. رالود

 . مالعالا
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 : زيزع قراط ديسلا لاق

 . هللا دبع روح يف انفصاني نا ديري انيلا يتأيو « ةدحاو ةرئاط اهيف سيل ةبرو ةريزح

 : دئاقلا سيئرلا ديسلا لاق

 ةيلخادلا نوؤشلا يف لحدتلا مدعب لوقن امدنع .. ةوحالا ئدابم اذكه نوكت نا زوخيأ

 . عضولا اذه ىلا لصن نا ال ةوحا حبصن ناو ةجيتن ىلا لصن نا دوصقملا

 : لصيفلا دوعس ريمالا لاق

 ... ةظحللا هذه ىلا ةركذملا

 : دئاقلا سيئرلا ديسلا لاق

 « ناريا عم ديص ةيقافتا نوعقويو « هللا دبع روح يف ٍنيطولا مهنما نع نرعفادي نوتايأ
 تمت دقو .. برحلا لبق دوحوم طنخلا نا عم « مهنيبو اننيب يوبجلا لاجملا حتف نوضفريو

 نا قراطل تلق ءيش رمخاو « ٍنيفلا ىوتسملا ىلعو يسايسلا ىوتسملا ىلع هحتفنل مهتحتافم

 نوطعي ال نالا ىلاو ناريا عم اطخ نوميقي كلذ عمو .. عوضوملا لوح حابص عم ثدحتي

 . قارعلا عم طخلا حتف ىلع ةقفاوملا

 .. اهب ثدحتتن أدبن ةوعالا بيغت امدنع نكل .. لئاسملا هذه لثم ماما فقن ال نحن

 امدنعو .هنع لأسي دححا الو لثملا لوقي امك هلمح عم ريعبلا رمي ةمئاق ةوخالا نوكت امدنع

 . ةلمنلا نع دحاولا شتفي ةوخالا بيغت

 . ءاملا ةلأسم يف ةحلصم انل ناك كل لوقأسو « انوبيحجي مل كلذ عمو .. ءام مهيطعن نا ديرن

 يف نيعورشملا طبرنل ء ءام ديرت تيوكلا نا املاط انلّقف .. ةرصبلا ءام عورشم ةماقا ديرن انك

 لطعتو .. اندحو اهلمحتن نا لدب انعم ةفلكلا نم اءزج تيوكلا لمحتت يكل دحاو عورشم

 عورشملل ةينفلا رومالا نع تيوكلا باوح رظننن نحنو ءام نودب ةرصبلا لهاو نيتنس عورشملا

 . عورشملاب اورشاب .. ضروعي هللا نيينعملل تلق نا ىلا ..

 . راحت عم مهافتن نا عيطتسن ال اننا ودبيو نويسايس نحن
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 لك نوذحأي قارعلا ىلا نوتأي مهف .. ادبا مهوبحي ل نييقارعلا نا .. ايوا ائيش كل لوقاو

 . نيسح مادص لحا نم الا نويقارعلا مهلمحتي ملو .. ءيش

 . برح فورطظ هذه .. يتأي ريخلا .. ال تلق ءارشلا نم نييتيوكلا عنمت نا ةرم نيم بلط

 : زيزع قراط ديسلا لاق

 رعس طوبه مهرامثتساو . يقارعلا داصتقالل ييوكلا بهنلا نع سيئرلا يديس ثدحتت مل

 تاراقعلاو يضارالا راعسا اوعفرو .. تايفحتلا ىتحو نيمث وه ام لك ءارشل « يقارعلا رانيدلا

 ء نالا ةينانبللا ةريللا نم ةريبك تايمك ىرتشا هسفن حابص خيشلا ناك اذا .. برغتسن الو ..

 امدنعو ؛ ةضفخنم ةريللا نا لوقيو .. ةينانبللا ةيضقلا لحب ةفلكملا ةيعابسلا ةنجللا سيئر وهو

 يف نوحبسي امئاد برعلا .. زارط اذكه لئثم اودجي مل برعلا .. اهتميق عفترت عضولا نسحتي

 . يقاوسلاب سيلو ةيلاعلا هايملا

 : لصيفلا دوعس ريمالا لاق

 .. تامكارتلا هذه نا حضاو

 : دئاقلا سيئرلا ديسلا لاق

 اننا لوقيو قافتالا نم مايا دعب حرصي مهريزو اندحو .. هدح قافتا ىلا انلصو نا دعب

 لظت كلذبو .. ىرحح ام اومهفا نيرتشم اي نعي « صصحلا ةدايزب رشاعلا رهشلا يف بلاطنس
 يه هذه .. مكعوح ببس وه اذه « نييقارعلل لوقن نا الا انماما قي ملف ةضفخنم راعسالا

 ء رالود ١8 ليمريلا رعس ساسا ىلع هتينازيم عضي قارعلا نا ىنعم ام الاو ةيقيقحلا بابسالا

 . اروف تارايلم ةسمخ دقفي قارعلا نا نعي .. ارالود ١17 ىلا ضفحخني هب اذاف

 اوربصا رانلا قالطا فقو دعب مهل انلق ؟ نييقارعلل لوقن اذامو .. هلعفن نا عيطتسن يذلا امف

 نوكيسو .. ىرما ةرسشع اوريصا .. برحلا نم تاونس ينامث متربص نا دعب مهل لوقنا نيتنس

 ؟ برحلا لاح نم أوسا لاخلا

 يف صقن ببسب تسيل اهيناعن ىلا بعاصملا نال .. ةيقيقحلا بابسالا مهل لوقن نا بحي

 نا



 نالا ؟ اهتصح ةدايزب بلاطتس تيوكلا نا نوحرصي هدح عامتحا اورداغ نا دعب اذامل

 ؟ برغلا يف يفاصملاو دوقولا تاطحم فو « طفنلاب نورتشيو نرعيبي نييتيركلا

 : زيزع قراط ديسلا

 .ييفوسلا داحتالا يف طفنلا نع نوبقنيو طفنلا ةيفصتل ةكرش ترتشا تيوكلا

 : دئاقلا سيئرلا ديسلا لاق

 نييتيروكلا نوهحويا « ةيكيرمالا حلاصملا باسحلا رامنثا ةيطفنلا ةسايسلا يف فرصتلا اذه

 . حلاصملا هذه ةمدخلل يطفنلا جاتنالا ةدايزل

 قارعلا ىلع نا لوقي قطنملا له « ةيدوعسلاو قارعلا نيب عقو يذلا ئمالا قافتالا ذح

 ثحبت نا تيوكلا ىلع نا ما قافتالا اذه ىلا لوصولل تيوكلا ءارو اضكري نا ةيدوعسلاو

 ؟هنع

 له ةحيرم ريغ تافرصت نوفرصتي نيبتيوكلا نا ىرا يديس ..مالعالا ريزو لاق ةرم

 ؟ دودحلا ةلأسم لحل مهءارو ضكرن نا بولطملا

 عم ضوافتلاب عملا صخشلا رارمتسأب نوريسغي اوناك مهبناج نمو .. ةلأسملا لح انلواح

 دعس دنع سيلو حابص خيشلا دنع ةوقلا زكرم نا لوقيل .. دادغب ىلا يميصعلا يتأي .. قارعلا

 . رباح وا

 هذه .. ةزعاي لاعت تلق اهدعب ةلأسملا لح ديرن نحن .. مهدنع ةوقلا زكارمو نحن انلام

 بئان ديسلا انبسن نحنو .. ةدحتملا ممالا يف لوغشم قراط نا هل لقو .. رباح خيشلا ىلا ةلاسر

 . ةروثلا ةدايق سلحب سيئر

 : زيزع قراط ديسلا لاق

 ءاح .. دعس خيشلا عم ةزع ذاتسالا أدب امدنعو .. ةدحتملا ممالا يف لوغشم تنك انا يديس

 هولزعت ال نا مكيلع ناو « حابص خيشلا دنع ةوقلا زكرم نع ثدحتي راصو دادغب ىلا يميصعلا

 « ةلاسر لمحي يميصعلا دوعس ءاح « ةجيتن ىلا دعس خيشلاو ةزع ذاتسالا لصوتي مل امدنعو ..

 . انل ةساسح ةلأسملا ناو « دودحلا ةلأسم يف يشمن نا عيطتسن ال نحن لاقو



 : دئاقلا سيئرلا ديسلا لاق

 نا يه ةساسحلا ةلاحلا نا نوركفت له . عوضوملا نأشب تيوكلل اههحون ةلئسا لمعن انلق

 اولحوت نا مكوحرنو ساسح انعضو اضيا .. اولاق ؟ ينالفلا ءيشلابو اذكب قارعلا اوضرعت

 . عوضوملا

 .. ايعيبط نوكي نا نكمي الو .. نئمطم ريغ نييتيوكلا لاح نا لاق .. مالعالا ريزو ءاج انه

 مهو مهءارو نحن ضكرن فيكف .. دودحلا ةلأسم لح اولحوي يكل نودوعوم نييتيوكلا اذامبف

 . يلردلا ديعصلا يف نورظتتي اذام .. نولطاعو نوروانيو نولحوي
 : زيزع قراط ديسلا لاف

 . هعم عوضوملا يديس متحتف قارعلا ىلا رباح خيشلا ءاج امدنعو

 : دئاقلا سيئرلا ديسلا لاق

 لقعيا .. روصت ..اهنع نيديعب نوكن تناو انا انعد يل لاق .. ةرايسلاب هعم عوضوملا تحتف

 .د كل ثعبن « هل تلق كلذ عم ..ةيضقلا هذه لشم نع نيديعب انعقاوم نم نحن ىقبن نا

 . عوضوملا لوح يدامح نودعس
 ال رومالا هذهب هل ثدحتت امدنع يبرع كانه لهف « ةلدالاو قئاثولاب ةززعم اهلك رومالا هذه

 ؟ ههابتنا تفلت

 . ةفوقوم اهلك ةلاحلا ء اهدحو ةفقوتملا يه دودحلا ميسرت ةلأسم تسيل

 ؟ نوبرهتي مهو عوضوملا مسح مهفلخ ضكرن نحن زوجي
 ؟ نوديري اذام

 ؟ قارعلا ىلا ناوحخا اي اورظنا .. اولوقي يكل « هربص قارعلا اودقفي نا نوديريا

 : هتدايس فاضاو

 لقو « ينازرابلا ىفطصم ىلع يل ملس هل تلق .. ينازرابلا سيردا ينءاح .. ١15 ماع

 ءراذا ١١ نايب ءاننيب ناك اميف لاتقلا ةدواعم ديري ناك هنال « ةئطاحخ هتاباسح ةرملا هذه هل

 تادبو « اليلق ةحلسملا تاوقلا يف يسايسلا هاحتالاب نينمؤملا ددع ناك ١517١ ةنس هل تلق



 ف ةروشلل نيديوملا نييسايسلا ددع نا سيردال تلقو .. يلئاسر يف مهنيبو اننيب لاحلا هل حرشأ

 نم ةبيرق ايسور تناكو .. ةروئلاب نونمؤم مهلكو مهل تارود حتفن نحنو .. نودادزيس شيلا
 معن .. ناريا ىقبتو .. اذال تحرشو ىوتسملا سفنب مكنواعت نل نالاو « مكنواعتو عوضوملا

 راعشو .. برعلا طش ةلأسم ىلع مكعم ناريا فوقو يف نودمتعم متنا نكل .. مكنواعت ناريا

 قارعلا نكل « لاغ برعلا طش .. سيردا اي رظنأف .. برعلا طش فصن وه حورطملا ناريا

 . ايلاغ نمثلا نوعفدتس مكنال « برعلا طش فصن عفدن انولعجت الف .. برعلا طش نم ىلغا

 .. نيناطلغ ةرملا هذه مهنكل .. عوضوملا اذه ىلع مهتاباسح اونب تارامالاو نويتيوكلاف

 ؟ هسفن خيراتلا ديعي نا نوديري له .. ةريبك سوؤر حيطتس ةرملا هذهو

 ىلع نهارت نا عيطتست ال ةلودلا .. ةلودلا ةوق لك سيل لاملاو .. برحبو يسايس لحر تنا

 روطتت مل اذاو .. لالتحا وه انداصتقا يف لصح يذلا اذهو .. صقانتت انتينازيم نا .. لاملا

 . نزاوتلا يف لالتحا لصحي انتحلسا

 : لصيفلا دوعس ريمالا لاق

 .. ةنهارلا ةلاحلا ىلا تدا ةدحاو ةثداح تسيلو تامكارت دحوت هنا لصح ام حضاو

 انكو. + ةفورعم ريغ بئاودللا: نم اريثك نا انعحوفو .. فؤرلفلا هله نم اريك تحرش ةركذللو

 دودحلا عوضوم هنهذب نيمرحلا مداخن .. أوسالا وحن سيلو نسحالا وحن ريست رومالا نا روصتن

 عوضوملا لعدن انأدب هدج عامتجا دعب هنا ىريف يطفنلا بناجلا اما .. هلوح متملكت متناو

 تيوكلا بناح نم ءيشب ةيحضت هيف سيل مازتلالا اذهو .. صصحلاب مازتلالا وهو يسيئرلا
 ؟ ةئحافم تناك ةيقارعلا ةركذملا تمدق امدنعف .. تارامالاو

 . لح هل سيل ءيش كانه سيل .. كرمع لاط

 نم انتقطنم يفف « انتقطنم اياضق ف هسفن رشحي وا بعلي نا ديري نمل لاحم حتفي ال نا لمأنو

 . لخدتلا تالامتحا نم ففخن ةلكشم لحن املك انلماو .. اهيفكي ام لاقثالاو لامحالا

 : دئاقلا سيئرلا ديسلا لاق

 ؟هاب



 نيمتهم متسل متنك اذا .. راعسالاو جاتنالا ةلأسم يف مهيدجتسن اننا نويتيوكلا روصتي

 ءاح امدنع .. انويلم ١7 ب ررضلا نوقحلي افلا 7١ ل زوجي الو .. نومتهم نحنف مكبعشب

 زوجي الو « مظعلا ىلا رومالا تلصو هل لوقا اناو ةرئاطلا باب ىلاو .. دادغب ىلا دياز خيشلا

 تنا ءال لاق . قارعلا يف رحأتي نا هنم تبلط امدنعو .. يطفنلا قوسلا قارغأب رارمتسالا

 .. هيلع يهام ىلع رومالا رمتست تارامالا ىلا داع نا دعبو .. يتدوع بلطتت روماب يتفلك

 لوقي مهريزو حرصي « مازتلالا نونلعيو هدح يف يقتلن نا دعبو .. اضيا رمتست تيوكلا عمو

 ؟ ءاذيالا ىلع رارصالا اذه ام .. مداقلا كبوالا عامتحا يف ةيتيوكلا ةصحلا ةدايزب بلطأس ينا

 . يبنحالا عم رماتلا ريغ ءاذيالا هذه بابسال ريسفت انيدل دحويال

 اذهب دوصقملا ناك اذا ء طفنلا راعسا ضافخنا دنع ةيدوعسلل انلق .. ١585 ماع ركذتت تنا

 وهأ ؟ ةسايسلا هذمل عفادلا وه ام نالا .. بيط .. انعضو اذه نكل .. مكعم نحتف « ناريا

 ؟ كباسح ىلع حبرا نا ةيبرعلا ةسايسلا يف لوبقم

 : لصيفلا دوعس ريمالا لاق

 . ةلوبقم ريغ هذه

 : لصيفلا دوعس ريمالا لاق

 لا) ب (ةلزان) ناريا تناك « ةيضايرلا لئاسملا لوح ناريا دمحالا دهف خيشلا راز امدنع

 . تاقالعلا الو تاملكلا مهيف رثوت ال نويناريالا ءالوه .. (تيوكلابو حابصلا

 ؟ بناجلا اذه يف هلمع نكمي ءيش كانه له .. كرمع لاط

 : دئاقلا سيئرلا ديسلا لاق

 ةعماجلا ىلا ةيقارعلا ةركذملا اهتنمضت يلا ليصافتلا ىلا ةفاضا « ليصافتلا هذه دهف خالل لقنت

 . فرصتن كلذ ءوض ىلعو .. لصح ام حالصال نييتيوكلا دنع اذام ىرنل مث .. ةيبرعلا

 . انيلع ( نوع ) لصيف وبا خالا فرعت تنا

 : لصيفلا دوعس ريمالا لاق



 فقن الوا ٠ اننيب ةهحاوملا لصحت نا مهوتي دحا دوعي ال نا اهحلاصم ةمالا تفرع نا دعب هلمأ

 .. ةوحاو ةفلاب اهنم جرخن انتلعح ٍيلاو اهب انررم يلا ةريرملا ةبرجتلا دعب اصوصحن « انضعب عم

 يبنحالل كرتن ال ناو « اهيف رمتسن نا ديرنو « ةوحالل ديدح روظنم. يبرعلا ملاعلل متهحوت متئاو

 . لحدي لاحم يا

 : دئاقلا سيئرلا ديسلا لاق

 لبقن ال اننا) حرص تارامالا يف طفنلا ريزو نا امك . تيوكلا ىدل ةروصلا هذه نكل

 اننا نبا نمو ين اسورد يعم رازشا نوعي منا . نوضتنا نب( نم سووذلا

 نذا .. ًاسورد هنومسي اًنوعبم محل ثعبن ..هللا اوري نا بجي اضيا مه .. مهءارو ضكرنو

 ؟ لكاشملا لحنو مهعم مهافتن فيك
 ول تلقو ةمقلا ف عوضوملا اذهب تثدحت ينا فرعت تناو .. مالكلاب الو ثوعبملاب نولبقي ال

 . دياز خيشلاو رباج خيشلا عم ثيدحلا ناكو .. تملكت امل لمحتتيل هيف دلحلا ف يقب

 ّيبيوكلا ريزولا نم رهظو .. هدح عامتحا لصح مث .. مهيلا نيثوعبم انلسرا اذه عمو

 . هفرعت يذلا حيرصتلا

 : لصيفلا دوعس ريمالا لاق

 ؟ ًايساق اوج قلحخ مالعالا نال رييغت لصحي لقالا ىلع يمالعالا بناحلا ف نكمب له

 : دئاقلا سيئرلا ديسلا لاق

 لالخ نم الا فرصتا نا عيطتسا ال نالا دعبو . ةيلمعلا تاوطخلاب هفلخن بسانملا وحلا

 ] . ةدايقلا يف يقافر ىلا عوحرلا

 : لصيفلا دوعس ريمالا لاق

 ؟ دودحلا ىلع ادوشح كانه نا انعمس

 : دئاقلا سيئرلا ديسلا لاق



 اذا .. شويح تيوكلا نيبو اننيب له هل تلقو « حلاصلا هللا دبع يلع سيئرلا يب لصتا

 ةيقافتا عييقوت ىلا ناريا اوعفديل طقف نورضاح نحن وافلاو ةرصبلا نم انتاوق بحسن نا نوديري

 . اهبحسن نحنو مالس
 : لصيفلا دوعس ريمالا لاق

 . اذه لمكي ام يتأي نا دبالو .. مالسلا جهن متجهن متنا

 لاجلاو .. ءيش يال نورضاحو .. قراط خالا لثم انربتعا كدنع نحن .. سيئرلا ةماخف

 . دحاو

 : دئاقلا سيئرلا ديسلا لاق

 دحوي املاط ريم يف الا نوكت ال ةمالا هللا ءاش ناو .. اريثك دهف كلملا خالا ىلع يل ملست

 . اهئانبا نم نوريخلا
 : لصيفلا دوعس ريمالا لاق

 . انتزع نم مكتزع
 . ةيوخالا تاينمتلاو تايحتلا تلدوبت ءاقللا ماتحخ فو
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 ا ا ير ناس ياا د
 ةيشرلا ةمعاّشلا م يرابعتسا هي هنوزرالا ناكر

 ْ ءارخلا ةرشاع دارعإ مالتلا

 مالص اقل يلا ميسلا لاحت... تلايركلا كرابل دهب #

 . للصوص شيلا هلئاج ىلا نش ناكر سرطان نيم

 2ريال سنه عال وبا ّق ان انيعما دل

 هن ا نسيم وكلا ىررع وبا ل نأ

 تارلا ,/ ةرو ىارطصا دع مس ةم رلعتلا

 ةياجسلا سرع و رركسلاب مسرخغسس سيمت

 . ةمررش للا هفارعلا بئاطمل

 , لا ىلا ىرعحر ر هخروكا ىمعل داب
 7” »؛ ١ و 1و

 .(اهماوم محار سار امم سيلا رمسلا امرأ ١

 12 فلات يدا نا 'ض ى - 6

 ىرعلا معايا ةداغ ثلا 25 يوت

 / خلا يبعللا هزه تلوقو + ىرعلا عتاد ع

 روم ب لا
 معو ييطمض و طلسلا طوشم ةشالأ هبب
 جىعللا هزظ ساىكسا ىع دلي ع بطلا امل



 يزل يأ ةعرلا مصومج قع لوهورلد طغم ةلسس وك

 نرلا مع هيفلا صارخا ةيايراصتما

 ١ ةهيرايممب فاضادو ع

 ءىاأرعل ان نولععد اذاص اوطنا١ ء..ثندلاو

 ىضرك١و ءاويمل ؛ىم يرلدلا ثءاكو حرك يذلا

 , مان قع ( نم دلامع ) نقشت قد .. يرسرلا و

 ١ ٍِ ىم دك ع
  7لمكاع تللراسح سل املا هئمصج اف انص ٠

 3 9 ١ 8 م
 - سسيرا ةراتس اب ع سس وللا لور

 . ىلما دومرح نقل وسسسي

 ل : 1
 تاهلا و , ىسهم ا مهمصرولا عايضنا نم ؛روص )

 تابوي افيقلاةنونصو تدع تع غاب
 ُْ الا ع

 .(80808٠ه١1 09 نيلباق نيفماوع اهي أور

1 - 
 ش عسسل ديسلا لاق ل ب ٠ همن اقىلا 0 ني ل

 © ( لل علا 2لن) افلا ىفمت دل از اىب
 0 / ل

 يلقب زرا 5 ن اع/مو دمد برهلا و, ٠ ا

 ب دان و

 © ويسمع رولا
 أ 2



 : لامح ى ”"

 ؛ ةميرعلا

 . تءامخنأآ ملي سس د نم

 . ماهو4#١ا يىنشوت نوب هو وسو

 . ديلهلا نعلا ىعشت ..  ملا
 .راولا ضرأ نهب .  هعارعلا

 مل ارامل و © نارلملا كى رير _ ا

2 

 .ملخا ارالو © ةمراضع فاصرأ طرع ىنطنا -تيرط]
 هتأرعلاو نعلاو نسل بل رع رضع ىع لفىامصورلا «ه ز2

 هةممي ما اصضءاشأ م دنس نفق

 5 نعلا - يكل رع

 نسبت عوج وبك ١ ثرر ةياورتلا ف ندم

2 4 
 ىل١ .بهزيل تكي مل يانالا توقرملا ثا

 هولمصصررا ىزلا لاكإ ووجع رلول ميعيد بعاك
 ١ 07 مها وم لمومسل١ نح هملا 6 . 0 ٍ



 ع

 2 وم ملاب رووا اذه ذه ةرع تمت شد

 ةسرملا و كارالا رفهص دعت هراعلا عاصأ

 ىزبلا يرزملا عضورلا ص كركا الا م ىبيع ىع ىوخرلا

 مر هسا (ثرعو ةميتائرلا ةمعشا همبلا برعلا اولصوأ

 , ةيلوو ماب

 هرهول مبطي دل يدع رلب يأ نال .. ناو

 ىلا سحر نأ

 . نمعلاب منار م ريملاب ميل ل
 ا و - 1

 وءاسا صاع ارا , عولعاعلا كروادمل نو يح

 ”دمسرلا + ىسلا <« مناقل نمبر طقم ةدز

 © ىتههلا لام م قه مقفلل عضو ادبم
 'ةيزامم لام

0 2 85 / 

 الل ,/ هيموقلا ئزابملا ىم نلبي نل امنإ

 ليحمل ى كر اضم فامحكلا ها 2

 دير تالا .رعافاا رق أ لفات ةنوز
 هك

 شوك دل و ئملاو مىئاعلاو ضم للم



 ا ةهمآ] 200
 اكمل ل اسبررم سلا دجاج ارب ترو ءاطعا

2 0 
 ٠ هس وللل وأ

 . ٠ م, 6 هَ

 > هب رايصف همر اوم لم ١) ىزلا ص

 عم هينا رزه اي اافمعاف تبيرللا ااه ناي م ٠6“ 4 4 - 3 و 34

 اذه . مةرهلاطمامسج١> هرشضلا ءاول فره

 ؟ كيلملا امس ١ ضيع ىلع لود اراملم , املا ع

 ,ىيعحل هلم دزملا عسل م اتص ره نم
 نص سسك ليعبلا : هنأ « ىلعا كلاراس

 ارامرلا تاباحب مج ةمراكلا تااقانُم

 اا”

 ٠ يبل اكرلا
 ا ها ع

 5 اس ايا روبن ١١ ىلع
 يس

 : هند ايس نئاض ١و

 (كازنآ يله ارلاستع) رئاس ندرعس ملا تح صضاذ

 كركو ةيلاه ةثوهم 2-5 بهل كولا ١ رح 1 ىلا

 ترئاذ فس مساع و مواأرصعلا ٌبامارملا صح ع هل

 ريع له) مام 0 لافمم . هد

 ( 8 موارعلا رعت ما تسوكلا برت نإ

2 



  # 2 7ميح . ٠ 7 ٠

 ١ س سظ َُض

 كلام نسب نمت دقازعلا هبااععلا ارمما ىر

 تضج يبس: ئه .. همس هل ئىل نمت ارشح
 . يلا نرعف هناوبا نمو فجل مو اوس ) نم

 محب لريقملا ىمصأ_. , مهاوسرلا اوغنأ تل

 ,. سيعلا ش ةيومص
 هل

 ةهوطرلا ابعرفن" هماسأ | نا < ياما نورر ده

 ا 06 2و

 . نوعماطلا ءلاهرلا 7

 دل و مسريودلا لورلا ىف قش تأ نع هنا

 ؟ -رعلا نم انش ن١ نع

 همغ نوررنمل راك ضعقو مدارعل !رنو م 2
 5 م 5 58

 لماوعلا ص 0 مداعلا فيلا دو 5 7 امداسملا

 لور ص يطشع م ااحت ن ىصن 54 590 '

 .٠ 0 دوو ةعاصإ)أ
 ىلا

 هج اللا رمد هذ ةراقلا لع نسولشلا
 يمل ديب ىسىسسل و ممداهب
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 لاساق .ةيدول!بيحرتلاتاراسع لدابت دعب
 : دئاقلاس يئرلا ديسلا

 ”"اميهصصا "ناس " اثي دح كحم ثدحتأل « مويلا كتبلط انأ

 ٠ شوسب يكيرم الآ سيئرلل ةلاسر نع ةراع وه

 : همح<ج دايس فاضأو

 ىلاةدحتملا تايالولا عم :عوطقم تداك ادتاتالع نأ نوفرعت

 مس سطق ىلا تدأ صلاباب..الاو فورظلا نوفرحتو ١9144 ٠ ماع

 ة دحتسلا تايالولاعم ةقالعلاة داعا رارق نأمكل انيب دقو هةقالمعلا

 نيذللا نيرهشلا لالخ امبرو ء -١54 ماع يفعقاولا يف ذختا دق ناك

 ٠ ناريا نيبو اننيب برحلا مايق اقبس
 نوسيرح انئالو « ةفررعملا اهتاسبالم عم ء برحلا تماق ام دنع نكلو

 ىوصستالا سن لباقلا لعبت الاعب ةريبكلا ايانتلاب فرس نأ نك

 يستنت نأ لمأ نلع ةقالعلاة داعأ انلجأأ ٠ حميحسلا اهراطا يف الا

 ٠ برحلا

 لوسقن يتلا انئدانمل " !ديكاتر ٠ ٠ '' اليوط ترمتسأ برحلا نالو

 ,.تايالولاعم تاتالحلا ديحن نأ دس ال ناك « ةزاحنم ريغ ةهج ادنأ

 ١9544 ٠ ما يف اهتداعال تيقوتلا *اجف ٠٠ ةدحتملا

 ارستلكنا لثم تسيل ة دحتلا تايالولا نأ ٠ لوقن نأ يحيبطلا نمو

 ةيبرعلا طسوالا قرشلا لو دعم اجتاثالع مدق ثيح نم ء "الشم

 نيب تاتالحلا نال بأ, اذه ىلا اننضأ اذاو ٠ قارعلا اهنو

 دسبال 12571761-19145 1 نيب ةدلا ةليط ةعمرادقم تناك نيدلبلا '



 مس هفت نأ ة دحتملا تاي الولا نط بعصيس هسئأ لوقن ,نأ

 ناكو ه يىفغبتي امك قارعلا نضرومالا نم ريثكلا
 هتفموتسأ يكلاةديدجلاةسقالعلاب , "المثم

 اننال ءريخالا ان لك مهفي يكل , انضعب نواعن نأ
 تايهلخلا نم ريثثلا لهجنت . انلزامو انك " اضيأ نحن

 ٠ يكيرم الا رارقلا اهيلا دنتسي يتلا رومالاو

 سلع راوسحلا اتيرجاو ء برحلا *اتثأ انضعب عم انلماعت

 راوصحلاو ةقالعلا ىرجت نال « صرفلا اهتحاتا يشلا تايوتسلا

 ىوتشتسم وه راوحلا ءارسجا يف ىوتس مهأ ناكو ٠ اشيب اميف

 ٠ ةيجراخلا رسيزو

 عسستت نأو ٠ كرتشملا مهفلا ةحاسم دادزت نأ لمان انكو

 يقارملا نيبعشلا ىلع ةحلسملاب دوعي امب نواعتلا تاناكماو صرف

 تدجو املكو ٠ لمان انك امك ةيبرعلا ةمالا ىلعو لب ٠ يكيرمالاو

 ٠ "انكم اذعه نأ ةينعملا فارطالا

 ضسسمي ىنلا|تضرعم ٠ دهع ةثيدح يهو « ةقالعلا نأ ريغ
 ٠ قيرطلا ىلع اهريس طخ يف يهو تاسبرضلاو تابمفنلا

 دعب ] ١987 مغ يف تناك تاقالعلا اهل تضرعت ةبرض مهأ
 ( تيغ ا ناريا) ةيضقب يس اديف ٠ ( تاقالعلاةداعا نم نيتنس

 ٠ ناريالبق نمواسثلا لالتحا , ماعلا كلذ ينفاف داصو
 - ع 7



 ءاهيف لصحت يلا *اطخالا باكترا يطخت نأ ٠ حلاصملا كباشتو

 عسسلو همجحلا ةريغص ةقالملا هذه نف حلاصملا نوكت ام دنع نكلو

 هجعوتل « شضكي أحب ةمي دق تسيل ةقاللعلا نوكت ام دعو « دسحب عستت

 ىف ءاطخ لك كرتي نأ دبال «ضعبلا اهدنعحب مهفتت يكل ٠ اهفارطا
 ؛ نق انيرو ءاطخلامجحيوه ءرثالا نم "اعود « اهقيرط

 لقأ رثشالا نوكيال لاوحالا لك يف نكلو ٠ همجح نم ربكا نايحالا

 ٠ هاطخلا مسجح نم

 لوح ) ,,؛نمالا سيئرلا همدق ىذلا راذتع الا انلبق , كلذ عم

 نسسع يىفكي كلذ انربتعاو « انرلا هثوعبم قيرط نع( تيغ  ناريا

 ت اارطخ هبتطبترا اذأ الا ينالا ييحنال نأ يغبنيو ٠ يضاملا

 تا ا" لو درعف نيل يضاملا ءالدخلا ناب ركذت يقع

 دعب دادزرت سمج اوهلا تأدبو , اذكه انتاقالع ترمتسا
 ا!نسجارع تادبو « ةسايسلاب مالعالا طلتخاف «وافلا انررح نأ
 ما سترت ماهفتسالا ةم١لطغ تادبو ٠ ديدج نم حطسلا ىلع رهظت

 جئاتدل ةحاترم ريغ نوكت ام دع ة دحتملا تايالولا ديرت اذام ةل*“استم

 ؟ ايعسفرا انوي انيرربخ علا لابقلا

 يسف طاسوا كلانه نأ , كشلا لبقيال امب ايدل " احضاو ناك

 [هسقي هل نونا :ةثال 4 نكيرم الا سي ثرلا لوقد الو ؛ ةدحتلا تايالولا

 ة دحتملا تايالولا يف " اطاسوأ كانش نكلو , اذه نط سوملم وهام

 , تارابختسالا وأ تارباخملاو تادولعملا عمج طاساب اهضعب طبتري

 َُق



 ٠٠ةيجراخلا ريزو لوقأ نأ عيطتسا الو ٠ ةيجراخلا يف طاسو الا ضحبو

 نشسسعبو ٠ ًائيضارأ ريرحتل ةحاترم ريغ طاسوالا هذه نأ ادل ادب لوقأ

 فس لخي ىذلا نم ]) ناونع تحت تامولعم حمجت انركذ امم طاسوالا

 ء هيلخلا لو دعم تالاصتالا ىرجت تادب مث ؟ (( نيسسح مادص

 , حوت وأ ةغرلا نلعتو « قارحلا نم لو دلا هذه فيوخت ساسأ ىلع

 .٠ نارسملل ةيداصتقأ ةئواحم ةيأ « جيلخلا لو د مدقتال يكل ء اهب

 ٠ تاطاشنلا هذه ريثات كشلا لبقيال امب ادسل دقو

 - هيك يارس فاسضأو

 راسيلم( 1+ ) دو دحب نيرخالل نيب دم وهو برحلا نم قارعلا .جرخ
 تلازام شلاو : قارحلل تم دق صلاتاأدعاسلاادع ** رالود

 دس اهريثو غلاببلا هذه تيقب امل ٠ قارحلا الول هناب نوفرعت متناو

 ٠ هييلعوهام ريغ ىلع ةقطنملا لبقتس حبص لو اهباحصأ
 -برسحلا دحب مكئافلح لكل لاك رام عريرشم متتظن مكريغو متنا

 تناك ا نلك هذه « مهل ةيخس تا دعاسم نوم دقت برحلا لالخ متنكو

 اكيرماتادب مث « طفنلا راعسأضفخ ةسايسب هجاون انادب مث

 ت'ادب « لباتملا ىارلاب ' عرذ قيضت « ةيطارتمي دلا نع ثدحتت سلا

 لسقثم قارهلا لاح نا ةدحتبلا تايالولا نظ يفو « يمسرلا يكيرمالا
 ٠ ايكافولس. ؟يج وأ اينامور وا ايدولوب يف لاحلا



 لأ ىلع ه " اريثك جعزتن مل نكلو « ةلمحلا نم انجعزنأ
 رارسقلابحاص نياعيل ءرهشالا نم "اددع , ةيفاك ةصرف كرتن نأ

 ءايح يف ام " ارثا مالعالا اذه كرت له ءسليلو هسفنب يكيرمالا

 ؟ "|فلتخم رمالا نأ مأ رثأ نم هكرتينأ دارينأك طم نييقارعلا
 رودقمب ميصيس « ةليوطلاةصرفلا هذه دعب هنأ , انلمأ ناك

 ةقالعلا يف " اباوص رثكأ تارارق او ذختي نأ ٠ نييكيرم الا نيلوثرسلا
 ظ ٠ قارمعلاعم

 ىرتسم ىأ نلا قترت يهو شت , ةتالعلا نأ هب ملسملا نم

 ناسقكيرمالا نأو لب ٠٠ قباطتلاضرتفتال « ةقادصلا تايوتسم نم

 كلانش نوكي نأ ضرتفيال ة دحاولا ةدايقلا لخاد صح هسنأ نوري

 ظ ٠ ”ارالا يف قباطت

 نو دبو دمحتمو ططخم لكشب لورتبلا راعساضفخت ام دخ نكلو
 نال « قارسعلا ىلع ىرخأ برح هذهف , ىداصتقاوأ ىراجت ببس
 ةيداسنق الا برحلاو ٠ مهم د حيست نأ دعب رشبلا لتقت برحلا

 ٠ةسيركلا ةايحلا يف .اهتصرف !جسبلست نأ دعب رشبلا ةيداسأ لحقت

 ترمتسا برح يف مدلا نم " اراهدأ انيطعا ٠ نودلعت امك نحبو

 يف قارعلا قح ىأ« انتيناسنا نع لزانتن ملو ٠ ٠ تاونس ينامث
 لبتنال انك اذاو ) قالطالا ىلع لبقنال «٠ هيلعو ٠ ةماركيرشيعي نأ

 ( ةضاشم ةجردب هلبقنال نالاف « برحلا لبق ةئيعم ةجردب اذه

 ةدييعس ةايحشيعلا يف مهقحب وأ نييقارعلا ةماركي دحأ لخي نأ

 ٠ ةرلهه دزمو ةسهفرمو



 لسوت نأ ديرت شلاةسايسلا هذه هسجو اناك « تارامالاو تيوكلا

 مسا سخشناو ,ةديعسلاةايحلا ةصرف هبلستو قارعلا لذيام ىلا

 ٠ تيوكلاو تارامالا عم ة ديج تناك ادنقالع نأ نوفرعت

 برسسحلاب نولوغشم نحبو ٠ تيركلا ةلو د نأ ٠ اذه ىلأ فيضن
 ٠ انيضاراباسح ىلع عسوتت تناك

 مكناكماب , لوقن انتكلو ةياعدلامكح يف اذه نأ نولوقت دق

 (تايرودلا طخ ) صست ىتلاو «٠ ةدسحاو ةقيثو ىلا او دوعت نأ
 ةيأ لعجتل « ةيبرعلا ةعماجلا هتدمعا ىذلا طخلاوهو

 ىيدسحتل ىأاو, طفلا اذه نع 2 فوغ 911١) ماع يف ةيركسع ةوق

 ٠ هنم ةبيرقلا ةفاحلا

 .تهكلا هاجتأب يه يتلا ىرخالاةفاحلا يف اوفقو اونياع

 تآضشد وا عرازموا ةطرش رفاشم اهيلع دجوتتداكأ *٠ ايرظنأ
 ٠ تاآيرو دلاطخ ىا*٠٠ طخلا اذه نم «, ديحب قءع ىلاو ةيطفن

 دوسسسقم طياطختب تندحتسا ٠ تآشنسلاو قفارملا هذه لك نا

 ءلو قت نا يعيبطلا نمو * قارعلا ىلع عقارولا رمالا ضرفل
 ةمروكحلا امنيب ٠ ةرقتس تيوكلا ةيركح تئاك ةدللا هذه لالخ هنا

 تاردسسسس رثت نلاو ١174 مان دعب ىتحو ٠٠ ريغتت قارعلا يف

 :لاطلقلا يف ةرم ** ةريثك ررمأب نيلوخشم نحب انك ء اهدعب

 مس سس سمت ٠ تالاغخشلنالا نم اعريغو ء )37 برح يف ىرخاو

 رسسسشع نالا !اهيلع سنم يتلا نارياعم برحلا كلذ دعب تءاج

 تاونس ٠



 نيهفرملا نأب ةدحتتلاتايالولا مهفتن نأ بجي انريدقت يف

 ىلع اهعم اويهافتي نا نوعيطتسي « "ايداصتقا نينكمتلا
 كلذ عيطنسي ال طيف , ةكرتشملا حلاصملا نم عيرشم وهام

 ٠ ةديعس ةايح يف هتصرف بلستوأ ه٠ عوجي نم

 ٠٠ دي دهتلامدختسن ال كلذل , دحأ نم ديدهتلا لبقن ال نحب
 ,"اريثك ةدحتملا تايالولا مهوتت ال نا لمأت , حوضوب لوقن اننكل

 ةديدج ماقرا ةفاضا سيلو ,« *اقدصا بسكل اهيعس نوكي نأو

 ٠ ء[دعالا ىلا

 هاإاقدصالا نع ثدحتت يتلا ةيكيرم !!! تاحيرصتلا سع تعلطا انأ

 اه“*اتدسا راتخت نا ةهج لك قح نه , لوقاو ٠*٠ ةقطنسلا ىف

 ٠٠ اه*اقدصا راتخت نا ملاعلا يف ةهج لك قح نمو ٠*٠ ةقطنلا ف

 نيذلا متسل مكلا ٠ نوفرعت متنا نكلو ٠*٠ اذه ىنلط ضرتعن ال نحل
 و سلا مزحأ انأو ٠*٠ نارياحم برحلا لالخ مك *اق دصأ متيمح

 شوسسهسهسسهيجلا تعاطتسا ابل , ةقطتملا نيف اوحل دنا نسييناريالا نا

 ٠ ةيوونلا ليانقلا مادختسأب الا مهفقوتو مه دصت نأ ةيكيرمالا

 ةسس عنبطب ةطبترم امناو ٠ مكل راخصتسا ةرظن تسيل هذه

 ٠ ليتق فالا ةرشع ةدحاو ةكرحم ىف لمحتي نا

 نين سس سو « رانلا قالط أ فقو ىلع تق او ناريأ نأ نوفرعت متنأو

 وس تحتل دعب طفنلا ليمحت تاصنم نم ةريخص ةصنلم اكيرما برض بابسلإ



 رارقتسسا يف هرود ىلع قارعلا ةأفام يه هذه لهف ** وافلا

 ناسك *يطاش ىأ ىلع فرعن ,.نكن مل نافوط نم اهتيامحو ةقطسلا

 ؟ اهعضيس

 امص*اتدسأ ةيامحب نومزتلم اننا نالا اكيرما لوق ينعي اذام

 ؟ ةيعامجو ةيدرف ةروصب

 ةسهجلا بتاج ىلا سيل "احنضاو "ازايحنا , حوضروب ينعي هنا

 جضاو زايحنا امناو , ىرخالا ةينالفلا ةهجلا نود نم ةيبالفلا

 ٠ ةلحرملا هذه يف قارعلا دض

 حمو « تاراماللو تيوكلل حضاو عيجشت هيف فقوملا اذه

 تيوكلاو تارامالا .انلو د مرتحت ال نكل , تاروانلاو ىرخالا تاحيرصتلا

 ٠ قارعلا قوقح
 ةرسكذملا يف تدرو يتلا قارعلا قوقح نأ ٠* حوضوب مكل لوقا

 دعيوا*٠*+٠ نالااذه لصحي ال دق ٠+ ةدحاو ةدحاو اه ذخادس

 نيس انتل "انئاللع اهلك هلت اننكلو ٠* ةلس دعبوا رهش

 يخذيرات قاقحتسا كانه سيلو ٠* هقح ىلع تكسي ىذلا عونلا

 ه٠ ات#وقح ىلع تبركلاو تارامالا ذوحتستل ةجاحوا ةيعرش وا

 ٠*2 نوجاتحم "اضيأ نحنف ( نيجاتحم ) اوناك ناف

 ,ءعيسنضوبلا اذه عم ةمجسنم نركت ناةدحتملاتايالولا ىلع نذا
 ابسثيح عيمجلا عم ةقادصلا ديرت اهنأ حوضوب رهظت نأ بجيو

 : ميو *٠+* اهرداعي نء يداحتو , اهنقادصب عيمجلا بغر
 يسرحلا عأرسلا يف رظنلا ةهجر يف اهعم فلتخي نم يداعت ال نا
 ٠ ىرخالا ةايحلا نوثوش وا يليئارسالا



 ,لطسفنلا قفدت ىلع. ةصيرع- اهدأب اكيرمأ لوق '"امامت مهفن نحن

 ءةقطسلا لودعم ةقادص تاقالع ديرت اهئاب اكيرمأ لوق مهفنو

 ءةفلتنملاتالاجملا يف ةكرتشملا حلاصملا ةحاسم عستت نأو
 ق حلي ىك شعبلا عيجشت تالواحم مهفن نا نكمي ال نكلو

 ] ٠ قارعلاب ررغلا
 مى سسهجفم أآذه ** طقنلا قف دت نامض ةدحتملا تايالولا ديرت

 * فورعمو
 ٠.0 هعمست ىذلا وه اذهسو ٠٠ ةقطضلا يف مالسلا اكيرمأ ديرت

 ٠ موهفم اذه

 اهيسحجت ال اهنأ لوقت يتلا قرطلاب لمعت ال نا اهيلع نكل

 * ةوقلا ضارعتساو طغضلا قرط سو
 ةسقيرطب لمعنس نحن ٠*٠ هاركالاو طغشلا قرط متلمعتسا اذا
 ٠ ةوقلا مادختساو طغمضلا

 نحو ٠٠ انب "ىذأ قاحلا ىلع نور داق مكنأ فرحعن نحن

 سسسسلع نورداق " اًضيأ نحن نكل ٠٠ مكدض ديدهتلا م دختس الا

 ٠ همجح ردقب .ىذا قحلي دحاو لكو ٠٠ مكب ىذا قاحلا

 اسست, 2414 نيستا |تارالولا] يف مكيلا يتأن نا عيطتسن ال نحن

 ٠ برع دارفا مكيلا نولصي

 ٠٠ خي اوصبو تارثاطب قارعلا ىلا اوتأن نا نوعيطتست متنا
 | | ! اذه لكب فختست نا ىلا انبولصوت ال نكل ٠٠ اذه فرعن

 ؟ |[ 04 م



 ةس صرف اوعزتنت ناو أدنولذت نأ نو ديرت مكنا رعشن ام دع
 ٠ ةداعسو ةماركب شيعلا يف نييقارعلا

 هلت سشفالاوه نوكيتوملا كلذ دع

 ء د حاولا خوراصلا لباقم انيلع متهجو اذا هبأن ال٠٠ كلذ دضو

 ةا يح الو ناسنالل ةمارك الو هذه ريغ نم هنال ٠ خوراص ةئام

 ٠ ةميق تاذ

 را سوتا لك فزني نا انيعش نم بلطت نا لوقعملا نم سيل
 لت عغبيقت نا كيلع نالا هل لوقن مث ؛ تاوئنس 4 ةليط ءامدلا

 ٠ ليئارسا نموا ةدحتملا تايالولا نموا ةيتارامالاوا ةيتيوكلا ةيناودعلا

 00 " الوأ ٠*٠ دحاو ىوتسب لودلا هذه عضن ال نحن

 لييبفحلاو + ذه كاران الار تيكا نيبو :اننيب ل صحي نا نيفلاخ

 ٠ ةرسصايملا ةيئانثلا ةقالعلابو ٠٠ نبرعلا راطالا نمض عمتي لصح امل

 نيسسسسكت نأ بغرت ثيح طعضن نكلو ٠*٠ ودعك اكيرمأ عضن ال

 اكيرما تاديرصت نم ودبي نكلو ٠ نوكت نا انلواحو ٠ ٠ *اق دصا
 ٠٠0 ةقادص عورشمك ادعضتالاوتأب ةيضاملا ةنسلا لالخ ةصاخ ةرركتملا

 ٠ اذه اهفرصت يف ةرح سهو
 ,ءةماركا , ةقادصلا عم ديرن « قدأصت نال نعسل امدنع نحن

 ستلاصرفلا ة.ءاخو ٠ دهتجد امك انصرف رايتخا يف قحلا ه ةيرحلا

 ٠ ةقادصلا فرطب ىذا قحلت ال

 ” مل رموجحي نيرخالا لماعنو اننجحب لماعتن نأ دير



 : سجل امك مم لماعتل ىذلاتقولا فق 0 نيرخآالا حل أصم ىرن

 ٠ مهصحل اصم

 تسسقولا اذه يف نئويوهسلا برحلا ريزو *”اطدتسا ينحي اذام

 ؟ اكيرمأ نلا

 جرس خت ىتلا ةبوتلملا تاحيرصتلا هذه ينعتن أذام مث

 ثسيدحلاو ٠ ةريخالا ةحبرالاوا ةثالثلا مايالا يف ( ليئارسا)] نم

 ٠ قباسلا نم رثكا برحلا بارتقا تالامتحا نع

 انوعفدتال نكلو ٠ ٠ اهانعم فرحن اننال ٠٠ برحلا ديرن ال نحن

 : اركب شيحنل انماما ديحولا قيرطلا يه اهريتعت نا ىلا

 ٠ ةداعسب انتيقب شيعيو

 اأا_دنكلو ** ةيوون لبانق ة دحتيللاتءايالولا ىدل نأ فرعن نحن

 [ انلك بهذنوأ ةماركب شيحن نا اما «٠ ىلع نوممصم

 ةعيشرالا ةركلا يف فيرش ناسنأ كانه نا دقعا الو

 ٠ ٠ ىنعملا اذه مهفي ال

 [!رلكاشم ناتلق انأ ** انلكاشم اولحت نا مكنم بلطن ال نحل

 ساسسسسنلا صعب اوعجشت ال نكاو *٠* اننيب اميف اهلحن ةيبرعلا

 ٠ لطابلا نطو مهموجح نم ربكأب اوفرصتي نا
 سس-بيثرلا لازام ٠*٠ رسخي هنظأ ال قارعلا قداصي ىذلا

 ناك ناو ءبرحلا هاجت أطخ بكتري مل هنا يعييقت يف نشكيرمالا
 ٠ *سسسطاخ رارق ةينيطسلفلا ريرحتلا ةمظنم عم راوحلا قيلعتب هرارق



 : سريولاطغضلا رايتل ام ةلماجم ىلع ىوطني هنا ودبي رارق هدكلو

 ٠ ةرثللا ديعيو ةينويهصلا ةثبحتلا ىتعيل ام كيتكت نط ىوطني امبرو
 نسمع " اييدص ريشألا انهن انضتنا نوكأ لمان نه

 ٠ *ىطاخ رارق هبا لوقب لظدس

 داسستقالا يف تادرفملاو نيوانعلا تارشعب بيمتغملا نولماجت
 نس سس سيحي ىته ** ةدلسالا ىفو مالعالا يفو ةسايسلا يفو

 دس سحأو نارودحب بصتخملل نيوانن ةثالئ لك دعب اولماجتل تقولا
 يس سف ةيقيقحلا اهتصرف ةيئاسنالا دجت ىتمو [ ؟ برعلل

 ةتدييباسالا قرقحلا يف نزاوي ثيحب , لداعلا نكيرمالا رارقلا
 ؟ ىدرهي نييالم (؟ ) عم ناسنا نويلم ( ٠*٠ ) ل

 ٠٠ اه“ارو ضكرن نأ ريغ نم ةتادصلا يف نسيغار نحن نذا

 لس اذاو ٠٠ ت“*اج ةهج ةيا نم ”اذيالا ضفرن ٠٠ ادبجاوب موقن
 هاج ء“ارس 2, ناسنا قح اذهو ٠*٠ همواتنس انثاذيا نط رارصا
 ٠ ليئارساوا تيوكلاوا تارامالاوا اكيرما نم ءاذيالا

 دس سحاب ققتسسسم ىلع لودلا هذه عضأ ال "اعيط
 ٠ برحلا ضرا بصتغت لسيئارسأ

 ٠ [ سس كك عه دئناست اكيرمأ

 ءلاوساسحالا لك يف برع معو . اهدادعاست ال تيوكلاو تارامالا نكل

 ٠. ءادعالا نودعاسي مهف « قارحلا فاعحضا نع نورصي امدنع اما

 ٠ هسكن نع منادي نأ قارعلا قح نم كلذ دع
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 يف. يازرابلا ىيفطسم الملا نباعم تيقتلا ء 19175 ماع يف
 هس يردا همسأ ناكو «٠ هيلع نيسلجت ىذلا ناكلا اذه

 قارعلا ناتسدرك يف يتاذلا مكحلا قيبطت ليجأت بلطي يساج

 : هل تلقف *+ +١151 ةلسل ر'اذآ١١ نايب يف هيلع قفنا امك
 مز تلالا كلذك مكيلعو اشادهعتب مزتلن نأ ىلع رارصا انيدل

 تلق « يسازرابلا نم رش اياون كلانه نا تيأر مدعو * ٠ مكدهعتب

 : يليا» لوقي نيسح مادص نأ هل لقناو كيبا ىلع يل ملس هل
 حم تثئدحت انلثم تايطحلاو ماترالاب ىوقلا نزاوت نع هتثدحو

 تجرخو ٠٠ برحلا*اشا مهيلا ةحوتفملا يشلئاسر يف نييئاريالا

 هنا , لوقلاب هل اهتزجوا ةجيتلب رومالا هذه لوح ثيدحلا نم

 ؟ ا[ذامل فرعتا هل تلقو ٠*٠ رصتنتنس ىركسع لاتق لصح اذأ

 متنا ٠٠ يسايس ببس "ادئاز اهتركذ يتلا بابسالا هذه لكل

 نيس ةددئسم ناآريآو * ٠ ( هاشلا) ناريا عم انتانالخ ىلع نو دمتعت

 برس علا طش فيمن ىلع لوصحلاب !هعامطا ىلع قارعلاعم اهفالخ

 بر سعلا طش هعمو هلك قارعلا ىلع ظفاحت نا رايتخالا ناك اذاف

 اسرع !ذأاو ٠٠ برحلا طش نع لزانتن نل فوسف ريخب نوكنو
 سنس لطةعتس انتاف ٠ قارحلا لك وا برحلاطش فصن امأ ةيواز يف

 «٠ هل نشتن امك قارعلا ىلع ظفاحنل برحعلا طش فصن

 اتنئتقالع يف ةمكحلا هذهب ابركذتل رومالا اوعفدت ال نا لمأل

 يس ست أزر ايل او برعلا طش فسن انيطعا اهدعب نكل ٠** نارياعم



 هسا 3 2 تح

 َ ةيكيريم الا ةريفسلا نلا مالكلا 5 اهجوم هت دايس لاقو

 و 2

 ٠ اذه نلا عقدت ال نأ لمانف

 ٠ برعلاطشوه نالأآ ناريأ نيبو انديب ةقالعلا لطعي ىذلا لك نا

 ,؛برعلالد دش وأ ةماركو زعب قارعلا شيعي نا ماما أئننأ ىرن امدنعف

 ٠.٠.97 مالطع يف أه ادلق يتلا ةمكحلا ساسا ىلع شقاننل فقنس

 ةصهومجملا ديب هكرتي ال نأو اذه ىلع سيئرلا حلطي نأ لمآو
 ةيجراخلا ريزو ةعرمجملا هذه نم ينثتساو ٠ ةيجراخلا ةرازو يف
 هس سسحم ثيدحلا تلدابتو هتيلقع تيأرو هتيأر ينال ٠ يليكو

 : ةيكيرمالا ةريفسلا تسملاق

 ةرسسيبكلا ةداحسلا اود نء ٠* سيئرلا ةدايس مكركشا

 اناو ءءء سيئرلا ىلا ةرشابب ثدحتيو نقنلي نأ ٠ يسامولب دل
 نيس ع دختت متناو ٠*٠ اهسب مدحت يتلا ةلاسرلا حوضوب مهفا

 ارسستاك ٠*٠ خيراتلا سرد ةسردلا يف انسرد ٠ سيئرلا ة دايس

 ٠ توملا وا ةسيرحلا لوقن نأ ادنوملحي
 اجت انل بحشك اننأ "اديب. نوملحت مكنا دناعاو

 * رمحتسملا دض
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 ٠.٠ هاقللا اذه لالخ ةريثك *ايشا متركذ ٠ ٠ سيئرلا ة دايس

 ندعلكل ٠*٠ شوكح نع ةباين اهيلع قلعا نا يعسوب سيل

 : نيتلأاسم ىلع قطا مككذا دعب

 ْ هاسر نم "احضاو ناك هنا دقتعاو ةقادصلا نع متن دحت

 ٠. دكني هنا ننطولا ديعلا ةبسانب مكيلا ادسيئر

 : دئاقلا سيئرلا ديسلا لاق

 ٠ اسارتحاو انريدقت لحم هرسيبعتو "اميرك ناك

 : ةيكيرم الا ةريفسل امل أق

 ةهطاتلا ضفرلاب ةيكيرمالا ةرادالا هجو هنأ نوفرعت امكو

 ٠ ةيراجتلا تابوقعلا ضرف حرتقمل ثيثحلاو

 :( "امستيم ) دئاقلاسيئرلا ديسلا لاق

 ٠٠ ةطنحلا 1 :ةف ٠*٠ اكيرما نم هيرتشن *يش انيدل قبيعمل نكل

 .ثخلو ٠*٠ عونمم اذه نولوقي ء ”اةيش ىرتشل نأ ديرن ام لك هبال
 ! ! دوراجلل حلصت "اضيأ ةطنحلا نأ نولوقت نا

 : ةيكيرم الا ةريفسلا تلاق

 لسسسمعا نا "ايسخش سيئرلا نم "ارشابم " اهيجوت ىدل نا
 ٠ قارعلا عم تاتالعلا قيمعتو عيسوت ىلع
 : دئاقلاسيئرلا ديسلا لاق

 .اسمالاو , ةنرلا هذه انيدل "اضيأ نحن ؟ فيك نكلو



 هةسس-د-سسسرلا جراغ ةجيتنلا ثيح نم ىرجت

 : ةيكيرمالا ةريفسلا تلق

 ىذلا لامتحالا صلقتي ٠ ايانقلا هذه ادشقاب املك دقتا

 قميهيرط نع رشن ىذلا لاقملا ةيضق مت دروأ "الثم ٠ * هومت دروأ

 تم دقو ٠*٠ "العف'انزحم ناك دقل ٠٠ ةيكيريمالا تامالحتسالا ةلاكو
 ٠ هلوح "ايمسر "اراذحا

 : دئاقلاسيئرلا ديسلا لاق

 * عش بيرك كققوم
 دق ., فسآ انأ ينعملا انل لوقي نا انيفكي ٠ ٠ برع نحن

 ماع لكشب مالعالا نكل ٠٠ قيرطلا نط يضبو ٠٠ تأطخا
 ببست ال ةدوجوم اهلأ ول , فسالاعم صصقب *يطو ٠ رمتسا
 * رارصا كانه نا جهدلا اذه رارمتسا نم مهفد كلذل ٠*٠ لزلا

 ظ : ةيكيرمالا ةريفسل احلاق

 ىذلا .٠.٠ لك ٠6 ةلحم ىف ريوس ناياد جمابرب تيأر انا

 ةريسسسسص وهو .« لدطاربغو صيخر رمأ جمابربلا اذه يف ىرج

 نسسييكيرما نييسايسل ىتح يكيرمالا مالعالا يف ىرجي امل ةيقيقح
 سس ترغلا مالعالا اهب لمعي يتلا مالعالا ةقيرط يه هذه ٠*
 اذس مه ةهجاول نييسايولبدلا ىلا نومضتت مكنا ةرورسم انأ

 قئكاقد سخ ةدمل ولو ىتح م>5الأ ىف مكروهظ نال ٠*٠ * مالعالا

 اذ سو ٠:قارحلا مهفي نكيرمالاببحشلا لحجت نا ىلع اندعاسي



 ناكأب ناكول نكلو ٠ كرتشملا مسهفلا نندسيزي ”يش
 هادا ناكل ؛ مالعالا ىلع رطيسي نأ يكنرمالا سيئرلا

 ٠ لهسأ هتفيظول
 هةيسحسرب شوب سيقرلا نأ لوقا نا فيرا آل ++ نييقرلا 2 فايد
 ندد بم يور لب بسحف قارعلاعم '' اقمع رثكاو لضفا ةقا

 راه دزالاو مالسلا يف "ايخيرات "اماهسا قارعلل نوكي نا

 ةيداصتقا برح ىأ نلعي نلو « كذ شوب. سيئرلا نا

 ٠ قارعلا ىلع

 لا تستحا ارلمأتت نا مكلأسا نكل ٠٠ طفنلل ةيلاع "اراعسأ
 ٠ "ادج ةعفترم طفنلاراعسا نوكتال نا يف ةغرلا

 : دئاقلاس يئرلا ديسلا لاق

 كل ركذأسي ٠*٠ طفنلل "!دج ةيلط "اراعسا ديرن ال نحن

 زتيزع قراط ديسلا هبتك لاقم راكفا تيلما ١975 مط يف هنأ

 ٠٠ طشلا راعسا غافترال دس يدش داقتنا هدومضم

 0 * هاجتالا اذهب يبرع نم روظي لاتم لوا ناكو
 : زيزع قراط ديسلالاق

 ٠ رابحسالا يف تازفقلا دف كبوالا ةمظنم يف انتسايسو

 : دئاقلاس يئرلا ديسلا لاق

 نا نيد سس نيج 0 رالو و56: ] رععلا نارغ
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 : ةيكيرم الا ةريفسلا تلاق

 رحسسسسلا عفتري نأ نودمتي نمم ناكيرم الا نم نوريثك اأن ددع
 ٠طقنلا جتنت تايالو نم مهنال ءرالود (؟0 ) نم رثكا نلا

 : دئاقلا سيئرلا ديسلا لاق

 ٠*٠ رالود ( ١١ ) ىلا ةلحرملا هذه نفض رعسلا لصو دق ناك

 ٠٠ را يلم ل3 ةعضاوتملا قاردلا ةيئازيم نم ضفخنت آم دنعف

 * ريمدت اذه ناف

 : ةيكيرم الا ةريفسلا تلات

 ب_مجعا انأآو انه نينس تشعو ٠٠ اذه مهفا انا دقعا
 اذه نامهفاو ٠** ”انيلا ةدطا لجا نم ةيداينعالا ريغ مكدوهجب

 وس سم سي انيأر انيدلو ٠ همهفن أذهو ٠*٠ لاوما ىلا جاتحي *ادبلا

 نكلو . ”انبلا ةداعال ةصرفلا مكل حاتت نا وهو ٠*٠ عيضرملا اذه

 ,ةيبرعلاس ةيبرعلا تافالخلاوه هلوح ىأر انيدل رفوتي ال ىذلا

 ٠ تيوكلا عم ىدو دحلا مكفالخ لثم

 * تس _ميوكلاب اكيرمأ ةرافس يف تانيتسلا رخاوأ يف تمدخ ألا

 ءتسهنب مكل ' ةقالع ال نأ ٠ ةرتفلا كلت يف انل تاهيجوتلا تناكو

 رس كيب سميج هجو دقو ٠ ةيضقلا هذهسب اكيرمال ةقالع الو ةيضقلا
 ىسشتنو ٠*٠ هيجوتلا اذه ىلع ديكأتلا ديعي نال يمسرلا انث دحتم

 نس سع « ةيسانم ةقيرط ةيأبو ةلكشملا هذه لح نم اونكنمتت نا

 ىرسسسجي نأ هلمأت ام لك ٠*٠ كرابم سيئرلا وأ يبيلقلا قيرط



 دكا 53 تع

 مكنم بلطا له اذه لك حمو ٠ ةعرسب رومالا هذه لح
 ءالنلل ةبسنلاب رمالا اذه ودبي فيك يف اورظنت نأ

 وسسه , ةقطسلا ىف ةمدخ ةدسا 0 ) دعب ينيمخت نا

 ابا ٠٠ برعلا مكنارخا نم ىوقلا معدلا مكفادها ىسقلت نا

 ٠ طفنلا نع نالاث دحتأ

 ة سيلا " ابرح قحب متلتاق ؛ سيئرلا ةدايس متنا نكلو

 مس ترشن دق مكلا ىرن نا الأ نكي ال ةحارصب نحبو ةعرم
 ٠ بودجلا ىف ةريبك تاعطق

 !مدنع نكلو ٠٠ انتأش نم سيل اذه ىدايعالا لكشلاب

 ىييسسسمل | ةييلكلا قاري نتا لايعني حلا 14 نأ قرن
 م سلطبو ًارقن مث ٠ ةرولثلا ىركذ يف اهومتيقلا

 حس لطل مث نمو : ةيجراخلا ريزو يتلاسر نض ليصافتلا ىلع

 تسميهيهوكلاو تارامالا تا*ارجأ نا نم « ةيقارعلا رظنلا ةهجو ىلع

 سس ىركسع ناودعل ةيزاوم اهل نشاهنلا ليلحتلا ثيح نم يه
 ءقلقا نا .لقالا ىلع يل لوقعملا نم نا ودبي « قارحلا

 ةقادسلا حورب لاثوسلاب هجزتا نأب "اهيجوت تيقلت ببسلا اذهلو
 ٠٠ مكاياون نع. ةهجاوملا حوربسيلو

 انا ٠٠ ضشوكح باتني ىذلا قلقلل طيسبلا فصولاوه اذه
 ٠ طيسسب قلقوع ادقلق انا ٠*٠ طيسب حضووه عضولا نا دصقأ ال



 : دئاقلا سيئرلا ديسلا لاق

 قلقي ال نأوأ ٠** مالسلاب متوي ال نأ دحا نم بلطن ال
 00 6 مص نئاستاأ روعش اذه *٠* ردكتي مالسلا ىري مدع

 ايس وا يفيبطررما بح ”اودك من» هب رعشن نحن
 نس يرطب قلقلا اذه نع ربعي ال نا :ةادصقن ئذلا نك

 ٠ ناود معلا نلع هئواعي نم كلانه نأ ىدتعملا رعشت

 ٠ هد سقن ىذلاوه اذه

 قوسقح نم ذخأي الو اننصني لح ىلا لصوتن نا ديرن نحن
 نس رخالا رعشت .نأ دير ةسفن تقولا يف نكل ٠*٠ نيرخالا
 ليس م سسو يتلا مهتافرصت هاجت ربصلل لاجم انل دعي مل هناب

 دسهشتسا يتلا ةلمرالا قزر ىلاو انلافطا بيلح ىلأ اهررض

 م سم“*ابآ اردقف نيذلا ماتيالا قزر للاو ء برحلا يف اهجوز

 ] ٠ برحلا * اننا

 [ا[شجيلع تتاض املاطو . ره دزن نأ انقح نم دلب نحن مث

 ,.ممهجتيامح يف قارعلا ررد اوردقي نا نيرخالا نطو ٠ ٠* صرف
 ) مجرتملا ٠٠ دناتلا سيئرلا ديسلا :ننفقي.) يقارعلا اذهأ ىتحو

 5 ٠*٠ ىارع لك روحش اذه ٠*٠ بعص روعش يف حبصأ

 + سس سمسا ا .ىقاككا نأ لتقف ال قلل و ىدتعد نأ ديرد ال

 لبلغكبمهعم اناراحو «, ةيطخ لئاسرو نيثوعبم مهل ادلسرأ

 د قعي نأ دوف كلملا نيمرحلا مداخ ىلع ادينمتت ٠* قرطلا
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 نس سكي نا حرتقأف , ةمقلا ىوتسم ىلع "اعابر " عامتجا
 عا  متجأ .دقعناو ,« انقفاوو ٠ ٠ طفنلا ”أرزو ىوتسم نع

 تاس فتا نلا اولصوتو ٠٠ نوفرعت امك ةدج يف طفنلا *ارزو

 ٠ هييلع انقفاو نكل «٠ نوكي نا ضرتفي ىذلا لشي ال

 ...بستيوكل | طفنلا ريزو حرص « طتقخ نيمويب عامتجالا دعب

 ٠ قافتالا فلاخي امب

 رأاسسجنا دعيف ٠٠ دادخبة مق ”انثا عضرملا انحرط كلذك

 سعي ناء برحلا *اسكرلاو كولملل تلق , ةمقلا لامعا لو دج
 تسيل بورحلا ناو « ةيداصتقا " انح انيلع نودشي ”اقشالا

 ءري تس ملحن برحلا نم عونلا اذه ٠** ةحلسالا مدختست اهلك

 تيس طب اذا ةتال ٠ ٠ اندض ىركسعلا لمعلا ىوتسب

 ّىسقحت نا «برحلا ناريا دواعت اطدنع نكمملا نم انشيج ةءافك

 ا ؛:مابرب ىتسم طبه اذاو ,٠ يضاملا يف اهققحت مل "انادها

 ٠ انيلع ىدتحت نال ليئارسا اذه عجشي دق يعافدلا

 مسل طقن ٠* برعلا *اس*ورلاو كولملا مامأ اذه تسلقو

 - يف. ايئاك مهنال تارامالاو تيوكلا ىلا مسالاب رشأ

 اة بس لق نيئوحبم مهل تلسرأ دق تنك انآ مث

 ءعم سكط " طافد نمضتي هب انمق ىذلا لاتقلا ناب مهركذا يكل

 ٠ ضر-..سسسق ةخيصب انل تمدق ىتلا تادعاسلا ىقبت نا زوجي الف



 هسا ١15

 نمط هءهابث ةدحتملاتايالولا هب موقت امم رثكأب ادق

 ٠. اهقوقح ىلع ىدتعي
 تيكح +*٠ ىرخ الا ةيبرعلا لو دلاعم عوضوملاب تش دحتو

 ءفتداهلابو نيثوعبملا قيرط نع تارم ةدع دهف كلملا خالل
 دياز خيشلاعمو ٠*٠ نيسح كلملا خالاعم تيكحو

 ومو ةرئاطلا ىلا هتلصوا نأ ىلاو , ةمقلا لامعا ”أاهتنأ دعب
 يل مرظتنا طقف : يل لاقو ٠*٠ تارامالا ىلا لصوملا رداغي
 تا حيرصت ترهظ هلوصو دعب نكلو ٠ تارامالا لصا نا ىلا

 ٠ طفنلا ريزو نم اطداو «٠ هنم سيل «؛ هوسلاةيغ يف

 نوه دحتي مهنا « رابخا انتلصو ١ ةدج قافتأ دعب كل ذك

 ٠ قاننالا نم نولصقتي اهدعبو «٠ نيرهش قافتالا ةدم نأ نع

 للش» يف عضو نكيرمالاسيئرلا نأ ول « انل اولوق نذا
 ؟ لعفي اذام فقوملا اذه

 - نكلو ٠8 " انلع ثدحشأ نأ يلع رومالا بعما نم نا تلق انا

 مس جقازرا يف "اسقن نودجي نيذلا نييقارعلل لوقد نا دبال

 ٠ كلذ نع لوةرسلاوه نم

 : ةيكيرمالا ةريفسلا تلاق

 *رسس٠ نأ ةليدج تاوندس عبرا تسيضق

 : دئاقلاس يئرلا ديسلا لاق

 ليعيسمما نا لقرتنيا * قيرع ٠ ٠ بيط * ٠ ميركبعش رصم

 ىلا *الخب مهفحي فسالامم نكل ٠*٠ رصم بحش نودعاسي طفنلا



 تأ ١ دج

 ٠ مهلخب بيسب برعلأ دنع بوبحم

 : ةيكيرم الا ةريفسلا تلاق

 ائشسابتها يعاود نم نوكيو اددعاسي +*٠* سيئرلاةدايس

 مكن أورخأ !1هلذبي ىلا دوهجلل " اديبقت انومتيطعا اذأ

 ؟ حاجن ىا كانه ناك اذاو ,«برعلا

 : دئاقلاسيئرلا ديسلا لاق

 سسيئرلا خالاعم انقننا ٠ ٠ صالخ ٠٠ عوضوملا اذه يف

 سسعسلجم سيئر بئانعم تيوكلا *”ارزو سيئر يقتلي نأ ٠ كرابم

 َت يب دوعسلا نال 8 ةيدوعسلا ىف ان دنع نم ةروكلا ة دايق

 6-2 حم نالأ نأكو ٠٠ هند ء«اجتالا يف بصت كرابم

 ٠ ن.وقفاوم نييتبوكلا نأ لاقو ٠*٠ فتاهلا

 : ةيكيرم الا ةريفسلا تلاق

 * كوريسسس سس سوم
 : دئاقلاس يثرلا ديسلا لاق

 سس سل 5-3 '"' ايلوكوتورب " عامتجا ةيدوعسلا يش نو دقحيس

 0000 قمعب مهرومأ اوئحسبيل 6 دادغي ىلا عامتجالا لقتني

 ٠ ةبيتن ىنلا لصن نا لمأنو ٠٠ ةرشابم نييقارحلاو نيينيوكلا
 لس. كيلا ىلع بلغتت ةيقيتحلا ةحلسملار ة ديحبلا ةرظنلا نا لمأبو

 ٠ شيوكلا



 تأ تع

 : ةيكيرمالا ةريفسلا تلق

 خيسشلا يتأي نا نوعقوتت ىتم مكلأسأ نأ نكممله

 ٠ دادخب نلأ دعس

 : دعاقلاس يثرلا ديسلا لاق
 يسللاق انك ريثكلاب نيالا وأ تبسلا ضرتفي

 قانفنتالا نأ كرابم خالل تلق دقو ٠* كرابءسيئرلا خالا
 نيسسفرعت نكل ٠* دحالاوا تبسلا دادغب ف نوكي نا
 ٠ (انيلع نومي ] كرابم خالأ نا

 : ةيكيرم الا ةريفسلا تلاق

 ٠م كئدها اناو ٠٠ ةديعس رايخا هذه

 : دئاقلاسيئرلا ديسلا لاق

 د جوي نولي: نيفثاخ نييتيوكلا نا كرابم حالا يل لاق

 ٠ ةسدرعلا ةعمابلا طخ نم " ارتم و مليك نيرشع دعب ىلع ركسع

 ةسلطرش دربجوملا ناكا *اوس دجوي انع رظنلا ضغب هل تلقف
 نيتيوكلا نانلط , لغفي اذامو دوجربلا ددع مكو شيجوا

 سس سقتلن نأ ىلا *يش ىا لصحي نل انبناج نم نحلو ٠*

 نس سل ٠ لمأ كلانه نأ ىرنو نقتلد ادعو ٠٠+ مهعم

 رس مأف . جرذم داجيا نع زجعن اطدخو *٠* *يش لصحي
 ةسمكحلا كلذعمو ٠٠ تومي نا قارعلا لبقي ال نأ يعيبط

 ٠ رخآ *يش لك قوف سه



 سأل 0 تا

 ٠ةدس ميج راب“ا كدص نالا نذأف

 5 ومس سل جم قيس راسبخا هذه

 : ةيكيرم الا ةريفسلا تلاق
 موس سسي ةدحتملا تايالولا ىلأ رفاسال تططخ دق تنك

 لتغغتإنلا عيبسالا قتلا نأ يلماو ٠٠ مداقلا نيالا

 تاس سومعصلا بيسي نكل ٠٠ شوب سيئرلاب نطنشأو يف
 يسنأف نالا انأ +*٠* رفسلا ليجأتب تركف اههجاوت انأدب يتلا

 ٠ نينشالا موي رفاسأس

 ٠ةيدرلا تايطتلاو تايحتلا تل دوبت ”اقللا ماتش يفو

 الب د ا ا ا
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 دئاقلا سيئرلا ديسلا ربع ** ةيدولا بيحرتلا تارا لدابت دعب 20

 تصف -كرابف ينسح دمحم سيئرلا عم ”اتللأب هتداعس نع

 : هتدايس لاق مث ** قارعلل ةريخالا هترايز

 دجوت هنأ لاقو , "ايفتاه كرابم سيئرلا خالا لصتا
 هيت تيوكلا بناجلا نع مك١١ دعب ىلع ةيركسع تاعلدق
 ارح ناك... هةييسيعيعا يه يتلاب اسيب رومالا اولح ناف ٠ * ”اتللا 0 هت رفسي ال ىرنو ه5 مهعم قنلل نأ نلأ هل تلق

 ٠ هقح نط هنيعي هللا دحاو لك ناف الاو

 : نابلأ ةماسا ديسلا لاخ

 ىسلارعسلا حفر ىلع تقفأو كيوالا نا انمط ام دنع أنل*“ افت

 رعسسسلا اذه ىلا لوصولا نا ينعي اذهو *٠* رالوداأء٠

 ٠ تقولا اذه لبق " انكم نك

 : دئاقلا سيئكرلا ديسلا لاغ

 ناك ١576 مط يف ٠٠ رالوود؟ ٠ ىلارحسلا ليعي نأ بجي

 نحجشلا ةيروخلا قوسلا نش لصو هنكل رالود ؟؟ يعسرلا رعسلا

 ٠ رالود 8 * و ؟
2 

 لتلك يف ةيداصتق الا ةايمحلا تلدع راعسالا هذهل " ظبطو

 ملسسلا تحبصأو * ةيعانصلا لودلا أهيم عب ملاعلا لود

 ٠٠ راعكس الا كلل ساسأ نلع ةمكات لودلا هذه امر دصت يقلأ



 ا تسئيب ة عجارتي رمتسا طفئنلارعس نأ لصح ىذلا

 يسقبو ه "ايودس ةردصملا ةيعانصلا علسلاراعسأ دادزت

 ضافخدالاب أدب مث ١540 ةئس ىلا رالود( ؟8) دع رعسلا
 اهسفب ةلسلا يفو ٠٠ 541١م تارالود( ل ) ىلا

 نسم وانلا طاتحاو ( تسيغ هس ناريأ ) ةيضق تلصح

 * ناريا لبق

 : زابلاةماساديسلا لاق

 9 نس سيحل أ كل ذ ذنم انلاوحأ تروه دن 0010

 : دئاقلاسيئرلا ديسلا لاق

 يفق جيلخلا لود اهل مدققت مك ٠٠ لاثمك رصم عضد ول

 مسه ًأاعليب نييالم ةعضب نمرثكأ » ؟ لاوحالا نسسحأ

 غسسسسلابع!او * ةلئاط غلابم "ايولس اهتراسخب نوببستي

 يس تلا ةراسخلاعبر دست الاهل  ا1هزوعف دي يتلا

 ٠ اهل اهوببسي

 سسسيئرلا خالاعم اهناشب تثدحت نأ قبس ةلاحلا هذه

 ةيبرعلاةلاحلا 5-5 وق صخش كنوك كعم يكحأو 9 كرأبم

 هيب ةخاو لكو َ "' از اوتم "ف 000 جاححت

 اه _يرشلا يوقلا ساسالا قاقحتسالل " عبط هقح

 هس وحل نأ انلاأكماب ٠ سايقلا اذه ىلع ائيشم اذأو



 «ءيمسوقلاس ايقلا ىلع رومالا ذخاب مل اذا ىتحو * ٠ ماقرا ىلا

 تس لوكت ةسيينجا " الود اننارنرتفي سايق ىلع اه ذخأل لب
 ريتا نا "اذيا لوقي سايقلا اذه ناف ٠ ةدحاو ةقطنم ىف
 بر سسنج لود هذهو * * لدابتم !جئيب اميف لودلا هذه

 رستسيسم ان". ةيقرخلا [نفا .:ةيبوعلا انوا: اننا قرف
 * "ىيش لك يف اأه.ضعبب

 ةيبرعلا ةمقلا يف نبالدخ نمغاس انآ نظلا باو لوقنل دوعد
 رصم شرصخشلا ناك قباسلا يف ** هلوقاس ىذلا اذه ةمداقلا

 وسسصم يف ةايحلا ىوتسم ىلع اهداسايق ةطبترم روماب هلاح دسي
 اسم دنع كاذتا نيرحلا جيلخلا يف نيرعلا ةايح ىوتسم نلعو

 تاسايقلا هاذه نمض هسفل ىريف * * ىرّزرم عضو يف كاذنأ ناك

 ساسسميق هلسيل هلأ ةصاخيو ٠ * ديج هاوتسمو حانرم هدا

 ردهم: ناكر, 4 ةييرقلا ايفا لوفن الا“ ةيط نسج ةياوحأا

 كانه نا ىلا ةفاضالاب «٠ 'ا!ديعب يبروالا سايقلا اذه

 نسس سم هعشي ' ايراضحو '' ايخيراتو " ايسفن ' ازجاح
 * نيرو الا سايقلا دامتعا

 : زابلا ةماسا ديسلا لاق

 ى

 نال : دئاقلاسيئرلا ديسلا لاق

 ايكأ هطاسي ردق ىلع دعب ) / ناناو كنبأ وه ىذلا باشلافن

 لو دسسل تارابلبلاب نانوادلا *اج ام دنع نكل ٠ ٠ لئملا لوقي



 امدخغو ٠*٠ صخش فلا 6“ نم رطق لثم ةلود يتاأتو : .ةياحلا
 لوسسقيو « وئيزاكلا يف اهيدطاوم دحا ىرصملا باشلا ىري

 ني لافرعي ىرصملا بإشلاو ٠ يسنئرف سيلو « ينيرع انا
 سسسسي ام اندنعغ حبصا ٠* ىرطقلا لاح ناك فيك بيرق تقو

 * اهضعب ىلع لودلا دقح

 مهضعبو * *ةره الخلا هذه نوري ال جيلخلا لود ضعب "اعبط

 نوسلاوقيف 3 ” فطن ”اويدنخ ًاهولدعي مهدكل اهاري

 هذ طه نأ ارلوقي ال مهدكل ** انلودسحي نيرخالا نأ

 اسلاو ىعامتجالا دهجلاو لمحلا ةرسمث تان مل ةوركلا

 ةييباجيا نوكت ةورثلاو ٠٠ يبدجالا مهل اهجرختسا

 مسهتلا>ل ةبسنلاب ناكل ه لمعلا ةرمث نوكت طدنع ةزفحمو

 ٠ ًاوسالا ىلا "انثاد دوعت

 لمحت دقل *ء٠* ةيطفدلا ريغ لودلا نع ثدحتا تلزام انا

 "السلقتو ةيعابتجا تاصاهرا « ةلاحلا هذه ببسب برعلا

 يسمع ااعوا :ةروعب: سايس "تاكك قشو.و ””ايوامتقا

 عسيمطلاو مهدوئوش يف تالخادملا ىرجت نأ نكمي ناكام ىنعمب
 : ةهس سي وركن” ةلوذ مهتان اح ىلع نكت'مل ول يبدج الا نم مهب

 اموشيجو "ايسايس "' اطغض لمحتت تذخا** رصم ىتح

 ٠ يعامتجاطغض نم ساعي اهبعشو ٠ " ايركسع " ائبع لمحتي
 * ةيلورتي ةقلدنم ةقطنملا نال املأو ه دحو رصم حقوم ببسب ال



 سايجغ لودلا ةيئازيم يف "ادج ريبك باب كانه نذا
 9 ةسيلورتب لود دوجو ببيسب هلمحتت ةيلطفنلا

 كراشت الو لقثلا اذه ةيبرع لود لمحتت اذامل ** بيط

 ؟ اذه رمثسي ةلوقعم ريغ ةلاح ىاب ؟ ةقطنملا يف تاورثلاب

 ةيهورش ىابو ؟ "الصاتاورثلا هذه ردهت اذاملو لب

 يس سف ةيبرعلا لاومالا نا لاقي ؟ برغلا يف رمثكسست

 لاحلا ريغي اهدم ليلقو « رايط 75 1 غل جراخلا

 لاو سمالا هذه نم هزج انلوح ول لب * ٠ يبرعلا نطولا يف
 لاس حلا حيصي ةسسسبه نودب يبرعلا نطولا يف رامثتسالل

 ٠ لضفا يبرعلا

 تسثدحتو * ٠ نيسح كلملل هتلق * * نآلا مالكلا اذه لوقا ال
 ىذسلا ليصفتلاو ةعسلا سفدب سيل نكل دهف كلملاعم هب

 ٠٠ نيسح كلملل تلق دقو ** نيسح كلملاعم هب تثدحن

 دس سمعي نكلو ** برحلا ”انثأ هحرطا نل ا عوضوملا اذه

 ع يطتسا الو يموقءناسا ينال ٠*٠ ىلع دهاش تلا برحلا

 يس سسيرعلا نطولا يق دوجوم دكنلاو " احارم نوكا نأ
 لج ]نم لضانت انك اهمويو ٠ * ابالط انك ذنم انساسحا اذم

 ءانئلاح هي نوكيس اذام الو ةطلسلا فرعن نكن ملو « ةمالا

 هذ لمه لجانم بئذلا مف يف ةرم اذك ادسفنا ًاديقلاو
 ٠ هئدابملا



 قارسسسمعلا ريع ةلود نط بعصلا نم نأ ردقاو مهفا انا

 هسحرطت نا تدارا ولرصم نال٠٠ حرطلا اذه حرطت نا

 * " افطاخ " اريسفت اهحرط رسفي دقف ٠ ةيلورتب ريغ ةلود اهئالف
 تاسسايقلاب ىتحف ٠٠ ةمالا ثلث لثمت ٠٠ رصم ناف كلذ عمو

 هل نوك ناثلثلا اذهل يغيني ةيكيرمالا ةيطارقمي دلا

 ةسييبرعلا تاسايقلاب لوقن ال يكل ةيبرعلا ةورثلا يف ةصح

 ٠ ةييمالسالا

 هذه طسو يقيقح نيرع طافت لمحي نإ بلطت فيك

 «رساصم نيف زربت يتلا ةيرطقلا ةعزنلا ىتح 5 عاضوالا

 يس سوقك ناو ٠** لصحت !ذامل هبتلي ال ضعبلا امبر

 يسسنكل * ٠ قح ىلع اهدا ةيرطق ةلاح ةيال لوقا نا عيطتسا ال

 ٠ اهبابساو ةعزدلا هذه مهفا انا لوقا

 ةرسسيثك فورظ ٠ عوضوملا اذه يف مالكلا ةصرف عيض ىذلا نأ

 المدن ىرتق . ةيئانالا اهدنم ييرعلا نطولا ىلع ترم

 ( امزوبيل ) اههجوب رخالا فقي «٠ عونلا اذه نم ةرق حرطت

 ٠ نئاف نم تحرط اهنا درجمل

 نسم ددع نيب لع اخو ةيقيقح ةوخا كانه تماد امو

 ثد حت نأ دبال , "ااقث اهل يتلا ةيبرعلا لودلا ةداق

 * عوضوملا اذه يف

 8 / افلمل +. تب



 فليك ؟ رصم لبقتتسسم وهام * ٠ ةوخاك ثدحتل ًانعد

 حييطتسا ل٠٠ لاحلا اذهب يهو اهلبقنسم روصتآ نا عيطتسا

 كديييستجوت ال ةنال ٠*٠ حمطت امك لبقتسم اهل نأ روصتا نا

 فرسسعت ال نآلا نحنو لبقتسملا يف رهظت نأ نكمي ةورث اهيدل

 حسيادتسي الىذلا لمعلا ريغرصم دع دجويال ٠٠ ةدوجوم اهدا

 انعضو لمحتي لهو ٠*٠ ريغص يبست روسطت ريغ ققحي نأ
 ؟مسلاعلا يف ةلئاهلا ةزفقلا هذه لكعم ' ايبسن "' اروطت روطتن نا

 ىذلا رولحتلاعم ةازاوملاب يبسنلا روطتلا اذه لثم لمحتن لهو

 ٠*٠ ديفيد بمأك ةيقافتأ دجوت حيحص * ٠ ليئارسأ يف لصحي

 : زابلا ةماسا ديسلا لاق

 5 طآطلهدذدم ىبقب ىذلا امو

 : دئاقلاسيئرلا ديسلا لاق

 ةسسيرصم اهدا لوقا اناف ةيبرع تسيل رصم لوقت ايندلا لكول

 لظتسو* * ةيموق بابسال نكت مل نأ ةيرصم بابسال ةيموقو ** ةيبرع
  ةسيوقلا ةعيبطلا هذه لباقم ىتح * * ةيموقلا دوقنو ةيموق

  سيئرلا خالا ىلع يل ملسو هاذه ريغبو ه اهقاقحتسا رصم ذخط
 لسخ دلا نأ ينعي * ٠ "اطيسب '" ايوطت رص. روطت ,لظيس ٠ كرابم
 فلها. ناكسلا يف ةدايزلا اهلكذس 5# ةبسب داز اذا
 هاف قارعلاام١١1 ينيرعلا برغملامث نادوسلا كلذ ىلأ
 ٠ هلاح لياش



 نامهترالا نم انصلخي روطت لبع>ي نأ وجرن فيك ٠٠ بيط

 يف رظنلا نعس امدع نكلو ** ؟ يبنجالا تاريثانل
 هس كرحت ( برعلا)ضعب نا ىرن انلوح نم تاسايسلا

 # يسسسسسسش ىأ قفو ةقداعلا عطقي ال هعد *ء* ةيبنج الا لودلا

 ىرسي نا هي نكلو ٠٠ ةلباقتملا حلاصملا قفو عورشم
 ٠ ةقالعلا هذه يف الوأ هتحلصم

 يسم كيم الأ لوطسالا مدقتست *ء* تارامالا ةلو د رظنأ

 مسسهفت مزال ** ؟ اذه ىف !عتحلصم نياف ٠ ٠ ةروانم ىرجيل

 ٠٠ بر علا اهياوخأ اهيلع ىضري نيح يه اهدحلصم نأ
 لطصه .*٠ء؟ ةديدجلا تايطارقمي دلا لظ يف هناف يبنج الآ اما

 يسسسصط ضرآ ىلع لاق يف ليتق ( ٠*0 ) يطعي نأ عيطتسي

 * هضراريغ

 لة انيديدولاو نويقملاب نيروفقي "انرعيس نا نوحي
 يف عايجلا عبشت اهفيراصم روما اهلكو ** ليخلا قابسو

 * يرحلا نطولا

 ؟ ملل سكلا اذه لثم يكحن عضو يف نحن له

 دس سير أ الو * ٠ عوضوملا اذهب هيف نكحأ حضو يف انأ

 ميهلم جمطأ لب** ىلوضراعيال نأ لب ىدييات يئاقشأ نم

 ةل هاجحالاب نوعف دي نلمعلا فيرسعتلاب مهنا

 هنداس لالا لسسيقي ال ىذلا حيرصلا مالكلا يلو

 ٠ ٠م [:أنل ءشي ا



 ءيسموق ٠* يبرغ دلب قارعلا *« قارعلا ذخانل ينعي
 ؟ذدابقتسم رركتن ةمالا مامأ ةصرفلا هذه نأ لوقي نم * * يلورتبو

 يف ٠*٠ ذخايل سيلو عفدي ىتح رومالا هذه حرطي قارعلاو
 ىسسسملا رعسلا لوصو دعي ذخاب انلق هانطا ىذلا ادحرتقم

 لستسصسي امدعو ٠** "ادحاو "ارالود ٠٠ رالود(؟60)

 خس لت هذه *٠ رالود ذخان ٠*٠ رالود(؟* ) ىلا

 يسسستلا ةيبرعلا لودلا يه نم لوقن مث ٠*٠ تارايلم ٠

 ٠ تارابتععا ىأ قفوو غلابملا هذه اهلعفدت

 + ناكتسسسلاتاراسسبتعا دسمتعل ب

 *ه ةلودلاركمليعم دمتحعلو .ب

 ررسسقتي يتلا لودلل ةدحإو ةصصحلا ةلودلا رايعم يف

 حسؤدت ناكسلا رايعم نو ** غلابملا هذه اهل حفدت نا

 ةسيحاب نم ينعي ٠** اهباكس ددعل "اعبت ةلودلا ةصح

 نم ”الثم نيرشع ىواست "ايئاكس رصم * ٠ ناكسلا ددع
 ٠٠ ةبسدلا هذهب ذخط نذا** "ايناكس ايناتيروم

 ىسسلخط ةسفغيسصلا هذهب ةفققحتملا لاومالا عفدت ىأ

 يسسسيرعلا بعشلا ةصحو ** ةلودلا ةصح ٠ * نيتص> لكش

 ةلودلا ةصح + ةصح 0 ٠ "الثم رصم ذخاطف ** ةلودلا كل يف

 خيس لا ىلع طغضيل يكيرمالا لوطسالا ياي امدنع اذكهو



 لوعلقي ىذلاو ٠* ههجوب بهت برعلا لك دجي ديأز
 ةمالا بهت ٠٠ ضفخت مزالو ةعفترم طفنلا راعسا نأ

 "ا[يقيقح "ايبرع '' انماذت لمعل اذكه +٠ هوجوب اهلك

 ٠ " احيحص '' اينما " انماضتو

 * عو'شوملا اذشسيهفه ىق ةريثك راهفا ىدل

 يكل اهل تانامض نم نوديري اذام ** جرانلا يف مهلاوما

 ةسسسصق يف تلق الأ ** يبرعلا نطولا ىلا اهب اوتاي
 تانامضلاوسسالا نوعضي مه لاومالا باحصانأ*٠ دادغب

 * سسسالا هذه عضن ال نحن ٠٠ اهشقانن نحو اهدو ديري يتلا

 مسكحتت نا ةريغصلا لودلل زوجي ال ٠٠ ثلانلا ًادبملا

 ٠ ةمالا نم ةسسيبغالا ريصدب
 ة»#< ١

 نس سس ' انوع مدقت ال تنك اذا 2. يف يخا اي تنأ

 ٠٠ ةيدوعسلا ”اذيا كقح نم سيلف « ةيموقلا ؛ىدابملا قيرط
 ه٠ اأهدوذ#*ت ال رصمل ةيخس تانوحم نوم دقن ال اذا ايبيل ايوا

 يف عوضوملا انيعش امناو اهتاذب رصم سيل عوشوملاو
 ةيطارقمي دلا تاس ايقلاب ىتحف ٠ يبرعلا نطولا نم ةيوازلا هذه

 ٠ ةمالا ثلث رصم ناف

 : زابلاةماساأ ديسلا لاك

 اسص دنع ** سوق ساسحا هيدل نم لك نئيطي كمالك
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 تالسمح هجاوي هنافسالا عمو سيئرلا مالك دحاولا عمسسي
 بسساجالا نودعتسي لخادلا نم سائاو «٠ جراخلا يف ةملاظ

 مدس سختسيو برعلا ددهي نيسح مادص سيئرلا نأ نولوقيو

 نس يم حمس مدع ملاننو ** ةيديدهت ةجهل مهعم

 ٠٠ ةيديدهت ةسجهلب ثدحتي مادص سيئرلاو قارعلا نأ لوقي
 تذسخا اذاثيحب ه٠ دودحم ولو مغ ىار كانه نوكي مزال كلذل
 ضنانعسسسعا نانح نوكأ يتم. ب فيفا ةراديعلا هلع اتك
 ٠ لقالا ىلع اذه لوح لود ؟ نيب قفاوت دجوي هنا

 فرسعت تئأو ديفيد بم اك تايقافتاب انيار نع رظشنلا فوصب

 نىسسسسلات اداسلا عفد ببس مهأ نأ دقتعت الأ نكل ٠ * انيأر

 يف ةرارم كرتي اذه نا ٠٠ برعلا سعاقن وه ديفيد بماك

 «٠ سفنلا

 تسسسلقو ٠٠ نمز ذنمو ةدايقلا مامأ تاداسلا تفسدا انأ

 يسهم جيلخلا لود ** [هتقيقح ىلع ةلاسلا مهفد مزال
 نس سسع اهعانتماب «٠ ةيقافتلال تاداسلا حيقوت نع ةلوئوسملا

 ٠ تادعاسلا مي دقت

 حس سيحص 19178 مع هتلق ىذلا مالكلا اذه نأ رعشا نالا

 سسس سيل ىرت تنأاو ٠ مسهترارم تقذ نأ دعب "ادج



 نسا تين

 مسهل لوقنو ٠* مهعم اهاندمحاو الا قسيرط كانه
 ٠ فرصتلا اذهب اددو “وت مكنأ ناوخأ اي

 نوسس فرصتي ال اوحبصا مهنال ٠ انسفنأ نم لجخد انأدبو
 يس أوخا لعزي اهدننو « ةمزاللا ةقايللاب انيثوعبم هاب

 ةرسسيغص ةلودك مهنال٠*٠ ةيش اط هذه مهل لوقاو مهئدهأ
 ٠ ساسح الا [!ذه تحت نوئرصتي

 مسسسكل لسرا نا لقعي الو زوجي ال ٠*٠ حابص خيشلل تلق انآ

 انادي مالكلا اذه دعيو ه« اهيل نوسييجت الو لئاسر

 ٠ اهيلع نوبيجي

 عوسضوملاسفد ىلع ةيناثلا ةرملل ىدامح نو دعس ٠ د تفقعب
 مس هي دل نأ ةجحب * ٠ تيوكلأ ىلا هباه ذ ليجط اوبلطف

 يعلعتاي ةطظاثوا نيمويب اهدعبو « *ارزولاسلجم عامتجأ
 هدييدجلا ناعلربلل عامتجا لوأمه دع ناكو ( يتيالو )

 ءمص#"اب دق ةلود سيئر هناك ( هوفزيو ) هولبقتسيو
 ه٠ هقاقحتسا نم رشلككا فرصتي ضعبلا حبصا ينعي

 سلا تيوكلا مكاح ناملعت ال دق تلنآ*٠ 5؟ اذه زوجيا

 ظتعسفاحم نم هبتار ذخاي ناك ىلوالا ةيملاعلا برحلا “اهدنا

 نسيب رحاتتلا وه ةلود ىلا مهلوح ىذلا نكل ** ةرصبلا
 ةبمساعلا تاسايقلا»و * * مساق ميركلا دعو رصانلا دبع



 ياس سس سوسو سما ةلاح نم لضفاأ ةييموقلا نمض ةلاح نأ لوقت

 فس سقي رصانلا دبع لعج ىذلاوه اذهو 0 ةميبوعشلا

 ٠ تيوكلا بناج ىلا

 هند مييارعلا عم بيط مالكي اوفرصت لقالا ىلع

 ٠ مهل نيجانحملا متناو ٠ بيطلاب مكعم اولماعتي ىتح

 : نابلا ةماسا ديسلا لأق

 مسهل لاقو * ٠ ةدشلاب زيمتي ناك مهعم سيئرلا ثيدح

 اذه ناو * ةدحتملا ممالا ىلا ةركذم اولسرت نأ حصي نآك ام

 هلوسسقن نحب *٠* ةمزالا ليودتل مكبلاج نم ةمنغر دوجو ينعي

 ٠*٠ ةيبرعلا ةعماجلا قاطن يش ةركذملا مدق قارحلا ٠ ناك امهم

 هسنال اناياضق يف يجراخ لخدت لصحي ال نا ادبملاو
 مدسسمسقل مل نحل اولاقف ٠ ٠ ناكيرمالا مسكعفني الو اه دقعي

 فرسسسعد نكن مل طقف ** قارعلا ىلع “ادعتسالل ةركذملا

 سيسسسسلا ةركذم لسرن نا جرتقا ضعبلاو ٠٠ لمحد اذام

 ٠ انلحفخ «, ةدحتملا ممالا

 بسجيو « اذه نم تشه دلا انأ مهل لاق كرابم سيئرلا

 «مسسجتم فطاعت ىتح نو ديرت ال مكأ ناكيرمالا اومهقت نأ

 ٠*٠ هعم فالخ مكدنع قارعلاو ٠٠ رطخل نيضرعم ريغ مكال



 ٠٠ نومييوالاو ناكيرمالا عم اوثدحتت مل مكنأ دكاتم انا

 ٠ عوضوملا اذه ىلا نينجا اولخ دتال مكنا حضاو نوكي مز ال نكلو

 فالسخلا ةعحيبط نم ريغي يبنجالا لخدتلا اذه نأ مث

 "ام طخ لكشي ال قارعلاو ٠ ةرسالا لخاد فالخ وه ىذلا

 ٠ ايل دنسوه لب تيوكلأ ىلع

 سسسلع قارعلا ىلا رظند ال ٠٠ كرابم سيئرلل لاق رباج خيشلا

 ٠.٠ ةهبجلا نم هزج تيوكلا نم ائلعج نحبدو * ٠ رلطخ هنأ

 ٠٠ ةيقارع ”يئاوم اهداك لمعت ةئئاثلا ةيتيوكلا *يئاوملا تناك

 ٠ تيوكلا برضت اهداك ةرسبلا برضت تناك يتلا خيراوصلاو

 شوسبسيئرلا غليا هنأ مكغلبي كرابمسيئرلا ٠ ٠ سيئرلا ةماخف
 «هةعيربدملا نوكشلا ىف لخ دتلا زوجي ال هئاب ةلاسرب

 ٠٠ ريذحتلاو طاشنلاو كرحتلا نالعاب الو ٠ ديياتلا نالعاب ال

 كراس ب»سيئرلا لاقو * قارحلا دض هجوم هنأ مهفيس هنال

 حس سيرمتلاب ال اوعنتمت نابجي مكنأ حوضو لكب هتلاسر يف
 "ا حصحاحلا رثكا لكاشم كانه ** ةبانكلاب الو قيلعتلاب الو
 ** نليئارسالا فلصلا لكاشم * ٠ اهيف اولخ دحت الو ةقطنسلا يف

 ةسي#ارع دوشح نع نوث دحتاو مكلقثب نوجزت مكنكلو

 لااللقو ٠٠ نوضفرتو تيوكلا نو دي“ونتو * * أآسهو دصرتو
 نسيتقيقش نيتلو د نيبو ةيبرع ةلاسم هذه كرابم سيئرلا



 مس آ130 ب

 ه٠ حيرصتوأ لعف ىأ نع اوعدتمت نأ وجرلو « ةدحاو ةمآ نمو
 * مهضعب نم مهومحت مكلابو ٠ ةئيس ةروصب برعلا رهظي اذهو

 امهانلسرا يتلا ةلاسرلا هذهب كرابم سيئرلا فتكي ملو

 هسسس سيف انلق هسفن عوضوملا لوح'انايب انعذا املاو ٠ سما

 لاعذالاب ال لخدتت ال نأ ةيلودلا ىوقلا دشانت رصم نا

 ةييبدج الا ىوقلا لخ دت نم لكش ىا ديرن ال انناو لاوقالاب الو

 ٠ نايبلا انعذاو ** ريذحتلاب الو حيملتلاب الو فطاعتلاب ال

 امدثدحتو ٠ دادعتسالا رباج حيشلا ىدل دجو كرابم سيئرلا

 اونو ناضورفملا كرابمسيئرلا هل لاقو « حورلاسئدب هعم
 لالسخ قارعلا نم مكفقوم "اضيا هل لاقو ٠٠ قارعملا "ادلس

 ٠ هسسفن فقوملا رارمتسا عقوتن برحلا دعبو « مكل هدسمحد برحلا

 ينسف قلطني نيسح مادص سيئرلاو ** دحاو قدنخ قارعلاو متنا

 ٠٠ ةيدودحلاو ةيلورتبلا ةلاسملل ةبسنلاو * * طوغض نود اذه

 دنلسهف كلملا رودو قارعلا نيبو مكنيب ىوست هذهف
 "نس تسللع نورد اللا مثنا كلذ دعيو ** طيسولارود اناو

 ٠ عوضوملا اهب ىوسي يتلاتايلالاو بولسالا ةرادا

 ه٠ "امئاد نودعتسم نحن رباج خيشلا لاق ٠ ةياهدلا يف

 تاسحيرصتلا نكل , فوخ وأ طغض ةلاسم سيل فقودلا ينعي

 هه افطل عبتي



 نسسحبو ؛ ةيساسح يتيوكلا بعشلا سوفد يف كرتت ةيقارعلا
 ل اكو نيس "الكم برضو ٠*٠ اذكه ساشملا نوك نإ ديرن ال

 مسهل نولوقيو لصوملا يف برضلل اوضرعت نييتيوكلا نا
 اذ له ىنعم : كرابمسيئرلا هل لآقف ٠٠ ةنوخ متنا

 ٠ نبعش فتوم وه ةيقارعلا ةموكحلا فقوم نا

 : دئاقلاسيئرلا ديسلا لاق

 بزسسسحلا !هيماق يتلا ةلمحلا دعب " اعبط تلصح هذه

 ةلاسملا ناو نييتيوكلا ”اذيا مدع مهدم بلطلاو سانلا ةئدهحل

 لاعف روضح هل انيزح ناافرعت تنأو ٠٠ نيتموكح نيب
 ٠ لأع طابضناو

 : زابلا ةماسا ديسلا لاق

 يف زاوحلا تاسلج يف لمآ كانه نأ ٠*٠ كرابمسيئرلا دقتعي

 ةسلج لوا يف نوكس ٠*٠ لبق نم تركذ اأمكو * ٠ ضايرلا

 5 ةطاسو تسيل ه ذه نال

 : دئاقلاس يئرلا ديسلا لاق

 ٠ كراسي يم سسيئرلا خالا ىلع يل ملس
 : زابلاةماسا ديسلا لاق

 سس سمع ةريغص باتع هطقن « كرابم سيئرلا ىردل ناك

 تسسسسيوكلا ىلا انقيرطل يف نحنو حرص دقف ٠* قراط خالا

 ه٠ 7م !ذلحل حيتب



 قارعلا نيب لحت لثاسملا نإ ٠ قارحلاةرداغم دعب ةيدوعسلاو
 مساس سسوفو *٠* ةيبرعلا لو دلا لخ دت قيرط نع سيلو تيوكلاو
 ٠ هدض اهدآ [اهنم

 : دئاتلاس يئرلا ديسلا لاق
 لسح ىرجي نأ حرتقي يتيوك حيرصت نع باوج وه حيرصتلا اذه

 سسيئرلا خالا ىلع ٍنل ملس * * ةيبرع ةدجل قيرط نع دودحلا ةلأسم
 لسبب *٠ قراط خاأل حيرصتلا ةركف تيطعإ ىذلا انآ هل لقو
 ٠ يتيوكلا حيرصتلا نع باوج هنكلو ٠*٠ يسسفنب ةبتك ىذلا انآ
 :زابلا ةماسأ ديسلا لق

 * © كسسسعهسههسيشس حسسيرصتلا نأ مسسسهف

 : دئاقلاسيئرلا ديسلا لاق

 ناكل هلخدص الولظ * * .ساسح نوكي نا زوجي ال ؟ فسسيك
 بسسلطي نا هذهك لئاسم يف لضفالاو ٠٠ تيوكلل حيرصت يف درو هنا يقارعلا حيرصتلا ف درو دقو ٠* ' افلتخم " افرصت انل
 [سهبسحيلف عوضوملا اذه ىلع هذخايأم هدنع اذاو "٠ اهلها
 يسلط

 7 نيم رصم فياوم لوح درفنم رخأ “اقل نكقع ©« © «اقللا م طخ يفو

 ٠ تافرع رساي سيئرلاو ةينيطسلف ا ويرحتلا ةمظنم



 ( 5 ) مقر قحلملا



 ناضمر نيساي هط ديسلا عم فلؤملا هارجا يذلا ءاقللا صن

 ةيروهمجا سيئر بئان ةروثلا ةدايق سلجم وضع

 جمانرب يف , قارعلا يف
 قارعلا نويزفلت هثب يذلا نيقيلاو بارسلا

 ١/117/4١ه يف



 ه٠. هال : ددعلا قارعلا : ردصملا

 : زيمرتلا ١557/8/7 : خيرأتلا

 مالا عالا ةرئاد

 يا ل را

 - ةيقارعلا برحلا لالحقارعلل ييوكلا معدلا ةيعون نع انوئدحتنأ مكناكماب له : يمهدالا د

 ؟ ةيناريالا

 : ناضمر نيساي هط ديسلا

 معدلا اذه هيف ىهتنا يذلا تقولاو ىدم يا ىلا معدلا ةقيرطل ةعيرس ةحن وا ةروص ةقيقحلا

 ماع يف اهدجن لا اهسفن يه رماتلا ةطراخ وا ةروصلا نا دحب ةقحال ةلحرم يف لماعتلا ةقيرطو
 ةينيطسلفلا ةحاسلا ىلع ىتح اهدحن يلا امارونابلا سفنو فارطالا سفن . ١9١ و

 نم عون وه نكل .. امعد كانه ناب ناسنالا مهوت فقاوم لالخ نمو راودالا عيزوت لالخ نم

 . راودالا عيزوت

 ةقطنم. هدعب نمو ئيمخحو هاشلا ةرتف يف مهدوهع لك يف سراف ماكح عامطا فرعن نحن

 . يبرعلا جيلخملا همسا ءيشب نوفرتعي ال ًالصا مهو .. يبرعلا جيلخلا
 تعلدنا .. امدنع « فورعم مهططخمو مهتاينو ةقباس لحارم يف ةفورعم نيرحبلا ةيضقو

 ةيدوعسلاو تيوكلا ماكح مهنمو جيلخلا لود ضعب نا الا لوقن نا عيطتسن ال .. برحلا
 نيب ةنراقم ةيا دحوت ال لوقي قطنملا نا نم مغرلاب فقوملا اذه مهل انركش نحنو ايدام اومهاس

 .جيلخلا ةقطنم وه اهل يمامالا طخلاو اهلك ةمالا نع اعافد ليست ءامدلا نم رهنو ةيدام ةمهاسم

 أدب يكيرمالاو يبرغلا يسايسلا فرصتلا نا اودحو امدنع ؟ ءيشلا اذه رمتسا له نكلو

 هحوتلاو ريصق تقوب يهتنت نل برحلا نا نيبت امدنع ١ ماع ةيادب ف دح رعا ىحنم ذحأي

 ايداصتقاو يساسا لكشب ًايركسع « ًافيعض قارعلا جرخي يكل رمتست برحلا ناب يكيرمالا

 رارطضا يلادلابو ةيناريالا تاوقلا ةرطيس تحت هيضارا نم ءزح ءاقب لالخ نم ايسايس ىتحو



 ةيضقلا مساب برعلا ء« فسالا عم نأش وه امك ةيكيرمالا ةلظملاب لظتسي نأب قارعلا

 فورشظلا جرحا يف سيئرلا ديسلا تاهيحوت رس ناك اذهو ناريا بحسنت نا ىلا ةينيطسلفلا

 نم مغرلاب « قارعلا ضرا ىلع ةيسرافلا تاوقلاو رانلا قالطا فقو ىلع قفاون ال نأب
 يكيرمالا نواعتلا ادب دحاو نآ يف ١41487 ماع يف دحنف . ةدوحوم تناك يلا تاطوغضلا

 ًاحضاو ناك نواعتلا اذهو « ١187 ماع فشكنا يذلاو ١447 ماع ذنم , يناريالا ينويهصلا

 ىلع رشابملا ريثأتلا تاذ ةمهملا تاقلحلاب ةيناريالا ةحلسملا تاوقلا معد ةيفيك وه هساسا ًأدح

 رايغ عطق نسم .. ناريطلا لاحم يف ةيوجلا ةوقلا لاب يف عوردلا لاح يف يوقلا يقارعلا عارذلا

 فرظ يف نمثب ردقت ال ةمهم يهو ةيرابختسا تامولعم كلذك و « ىرحا تادعمو تامزلتسمو

 مكاح نلعا ١587 ماعلا سفن فو . وافلا عوضوم يف تامرلعملا هذه رود فرعن نحنو برحلا
 ةيقربلا نا اديج ركذاو يروسلا بوبنالا ربع طفنلا خض فاقيا « ليمعلا دسا ظفاح ةيروس

 ريغ رارق اذه اعبطو بوبنالا فقوتيس ١587/14/١٠ موي لاقو بلغالا ىلع 54/١ يف انتلصو

 لك ىلع تايلووسمو تاعبت بتري بوبنالا ليغشت لوح يئانثلا قافتالاو فورعم ينوناق
 طفتلا تايمك نع ةقحتسملا غلابملا نم ريالا طسقلا ىتح نكل . دقعلاب لا اذا اميف فرط

 ةسائرب ةرايز بقع ةرشابم ءاح اذهو قارعلل اهوعحري مل يعي .. مهدنع تيقب تحخض يتلا
 . نأشلا اذهب ناريا عم نيعم قيسنتو ةيقافتا دقعو ناريا ىلا مادخلا

 قارعلا نع درحملا يلاملا معدلا اذه نع جيلخلا ماكح فقوت ةرتفلا سفن قو « ماعلا سفن فو

 انا تبهذ يذلا تقولا يف .. بوبنالا ١587 ماع نم لوالا لصفلا « لصفلا سفن فو ..

 قارعلا معد رمتسي نا يف رثكا تحبصا ةحاحلا نال ..سيئرلا ديسلا نم فيلكتب ايصخش مهيلا

 معد ىتح يلام معد « ايندلا دودحلا يف وهو ًايموق افقوم هنم ادوصقم ًالعف معدلا اذه ناك اذا

 . دايحلا ءاول عفر ججح تحتو ةفلتخم ججح تحت « مودعم هبش ناك ضرالا يف ءاوحالا يف

 « يبنحا عم برح يف ناودع يف رخآ يبرع لحدي امدنع يبرعلا فقوملا « دايحلا ةمغن هذهو

 يبنحا ناودع نيب دايحلا ىلع يبرع فقي امدنع ةينطو ةيضق اهنأك دايحلا ةيضق تحبصا نعي

 . يبرعلا هينا ىلع



 تلق .. ديفي نكي مل هنا لوقا نا عيطتسا ال « يلام معد درحب معدلا ناك « ءاطغلا اذه تحت

 رهشلا كلذ يف بوبنالا فاقيا نال رثكا بولطم نالاف ابولطم قباسلا يف اذه ناك اذا هنا ممل

 دودحلا قلغ ًاضيا اهعم اعبط ايئاهن دحاو رارقب 1٠١ دودحب قارعلا دراوم ضف « ناسين يف
 تناك يلا عئاضبلاو تادعملا يف ىتح ةريبك تالاكشا انل قلخ امث ةيروس عم لماك لكشب

 ىناوملا ىلا ًالصا « ةلصاو تناك َيلاو اهلقن ىتح عنُم ّيلاو ةيروسلا ئوناوملا قيرط نع ةدروتسم
 ثدح هذه ىتحو لقني دوحوملاو مهئناوم ىلع دقاعتلا مدعب انوغلبي ديدح ءيش ضورفملاو ..

 يف ادوحجوم ناك يذلا طفنلا ىتحو ةفورعم ةريثك لكاشمو فلت اهيف ثدحو تاقرس اهيف

 قيرط نع يواكش تعفرو تهتنا اهلك رالود نويلم ١ دودحمب ريالا طسقلاو تانازخلا

 . ةجيتن نودب نكل ةيبرعلا ةيداصتقالا تامظنملا

 ناكو لاحلا اذه رمتساو أزجع هحاوت مهتاينازيم نا ةجحلا تناكو معدلا فقوت ١147 ماع

 يف نحنو خيراتلل نايحالا ضعب يف .. تيوكلا ماكح فقوم وه بناجلا اذه يف فقوم أوسا
 ءزح يه لا غلابلا ضعب ىرخاو ةرتف نيي عفدت ةيدوعسلا تناك نينطاوملا عم ةحيرص ةهحاوم

 دوفولا نم مغرلاب « ًادوحوم نكي مل تيوكلل ةبسنلاب بناجلا اذه ىتح نكل « ًادج طيسب
 نيلووسملا نم نيرحاو رباح ىلع تررم تارم ثالث نكمي انا دوعولاو تاءاقللاو ةرركتملا

 ديسلا بلط ١141 ماع يف الاثم ركذاو ءيش دحوي نكي مل نكل دعي ةرم لك يف ناكو

 قارعلا دراوم فاعضا يه َنلاو ماعلا سفن ىلعو قارعلا ةينويدم ىلع رباح علطن نا سيئرلا

 ءاذغل وا ةيانب رامعال وه هبلطن يذلا معدلا نا اوروصت اذاف اهليصافت هذهو برح يف قارعلاو

 عافدلل ةيركسع تادعم ببسب تنوكت نويدلاو نويدل وه ناك اذاف ..انوطعي ال نينطاومل

 عي ةيرس ةطخ يهو اهتذا ًالعفو .. هيف ةمهاسملا نوعيطتسي ءيش ّيأف ةمالا نعو مهنع

 دقو هتدهاشو .. هل اهتملسو فورعم ببسب اهنوفرعي ال ةيقارعلا ةموكحلا ءارزو نم ةريبك ةبسن
 . اهيلع عالطالاب حايتراب رعش

 علسو ةيئاذغ داوم رالود نويلم نيرشعب قارعلا معدي نا ررق هنأب انربخا نيرهش دعب

 عبر نم لقا ةفلك يه رالود نويلم نيرشعلا نعي تقولا كلذ يف اعبط تيوكلا نم تاجتنمو



 راص اهدعبو .. هانغلبا امدنع ءيشلا اذه ضفري نا سيئرلا ديسلا عفد امث « لاتقلا مايا نم موي

 اذهو ءيشلا اذهب لبقن نا سيئرلا ديسلا نم تبلط ةدايقك ةقيقحلا نكل ضفر اضياو نيسمخ

 ًادبو معد يا نع اوفقوت ١4417 ماع نم نعي دحلا اذه ىلا اوهتناو . رومالا دقعن الو فقوم

 ١985 ماع ىرما ةرم تثدح هنا نوفرعتو طفتلا عوضوم. بعللا فقوتلا ىلا ةفاضالاب

 تيوكلا تبعل 1١445 / ١14٠0 ماع يف . يساسا رود ةيدوعسلل ناكو طفنلا يف تاضيفخت

 يه نكلو ملع ىلع ةيدوعسلا ناو قافتاب عقي اذه نا انيدل ادج ًاحضاو ناكو تارامالاو

 ةقفاوم نود رمالا اذهب موقت نا عيطتست ال تيوكلا نا فرعن نحنو راودا عيزوت ةيلمع
 سيل يطفنلا قوسلا يف وجلا اذه قل يف تيوكلا تاناكما مجح نال اهعم قافتالاو ةيدوعسلا

 نا فرعن نحن كلذ ىلا ةفاضالاب اذه . فقوملا اذه نم دضلاب ةيدوعسلا نوكت امدنع ادح امهم

 نع رظنلا ضغب اهتعيبطو اهترظن ببسب راعسالا ةدايز عم تارتفلا لك يف تناك تيوكلا
 قوسلا قارغا لالخ نم راعسالا ضيفخت ىلا وعدت تناك اهارن انك لا ةرملا هذه يف آلا فقوملا

 . ماخلا طفنلاب يطفنلا

 اهيمانتو قارعلل ةيلاتقلا ةردقلا روطتل حايترا مدع كانه ًادح ًاحضاو ناك ةزتفلا هذه لالخف

 يكيرمالا فقوملا روطت عم يسايسلا فقوملا يف ىتح معدلا ف فقاوم يف نومغانتي اوناكو

 طيسب لثم نعي . ١447 ماع يف تفشكت امك رعآ ًائيش ءافخلا يفو ائيش نلعلا يف رهظي يذلا

 سفن تاقحتسم زواجتت ةينويدم. ةقيثو مه مدقن امدنع نومعزي يذلا معدلا ةقيرط ىلع انللدي
 ةيئاذغ داوم نويلم ٠١ معد رباح خيشلا ررقيو رايلم ١7 ىلا ١5 دودحب ١ 141/ ماع يف ماعلا

 يناعت ةينازيملاو يراجتلا نازيملا نا تقولا سفن يف لوقيو تيوكلا لماعم نم ةيئاذغ تاجتنمو

 دس هنم نوبلطيو ايكرت ةيروهمج سيئر لازوأب نوقتليو بهذي هدحب ةرتف دعب نكل زجع نم

 نا نود نيرايلملا عفدو نيرايلم عفد لباقم يكرتلا يقارعلا بوبنالا خض فاقيا وا بوبنالا

 ناك نييقارعلا نع زبخلا عطقل رالود نيرايلم عفد نعي .. ةينازيملا يف ازجع كانه ناب لوقي

 رالود نويلم ٠١ و .. رالود نويلم ٠١ ررقي نيثوعبمو رهشا ةعبرال راوح نم ريثكب لهسا

 .ةيتيوك تاجتنم نم قارعلا راتخي ةيئاذغ داومك



 ( ا/ ) مقر قحلملا



 يدامح نودعس.د عم فلؤملا هارجأ يذلا ءاقللا صن

 ةيداصتقالا ةنجللا سيئرو ءارزولا سيئر بئان

 ةدج رمتؤمو طفنلا راعسا نم يتيوكلا فقوملا لوح ١54 ماع

 هئب يذلا نيقيلاو بارسلا جمانرب يف

 ١965/8/78 يف قارعلا نويرفلت

 يعاسم نم تيوكلا فقوم نع انثدحي نأ يدامح نودعسروتكدلا نم وحرأ : يمهدالا.د

 نيسح مادص دئاقلا سيئرلا لبق نم متدفوأ دق مكتفصب . طفنلا راعسأ نأشب تيوكلا عمقارعلا

 ؟ ةمهملا هذه يف

 داريا نم دبال -داصتقالاو طفنلا عوضوم يف روكا, اركش 4 يدافع نوتطنم روتك دلا

 ١8/٠ كبرالا يف جاتنالا فقس ناك ١345 يناثلا نوناك يف هب ةقلعتملا ماقرالاو تامولعملا

 ناك نين ق: ين ةريسلم 116+ تقرلا ىلا 3 ق:فيركلا ةهخ عتاكو انوي ليفزت: تويلم

 . ةررقملا اهتصح نم رثكا يا ليمرب نويلم ١/7٠5 يلعفلا اهحاتتا

 ىلا جاتنالا فقس ١546 زومت يف كبوالا تعفر تارامالاو تيوكلاو ةيدوعسلا نم طغضبو
 قب ادهن نويل" كفي يدلل فقتل نيم سروكلا ةنضدمو سناك د ايرون لير كويلطأ 6

 لرالا نيرشت يفو . اهتصح نم رثكا يا مويلا يف ليمرب نويلم ١/84 يلعفلا اهحاتنا ناك نيح
 ليمرب نويلم ٠١/8 ىلا اهحاتنا فقس عفرل كبوالا ترطضا فارطالا سفن نم طغضبو

 يلعفلا اهحاتنا غلب نيح يف ليمرب نويلم ١/١4 كبوالاب ةررقملا تيوكلا ةصح تناكو .مويلاب

 نم ديدح طغضبو ىرخا ةرمو .ةررقملا اهتصح نم رثكا ىرا ةرم يا ليمرب نويلم 7
 نويلم 77/0857 ىلا ١194٠ يناثلا نوناك يف جاتنالا فقس كبوالا تعفر فارطالا سفن

 ناك يلعفلا اهحاتنا نا الا .. مويلاب ليمرب نويلم ١/5 تيوكلا ةصح تحبصاو ليمرب

 جراح يلعفلا اهحاتنا ةدايزب ترمتساو ةصحلا نم رثكا يا مويلاب ليمرب نويلم



 7/9 كلذ تلت يلا رهشالا يفو ١44٠0 زومت يف تلصو ىتح رهش دعب ًارهش ةررقملا اهتصح

 . ايموي ليمرب نويلم
 ببسب يلعفلا رعسلا ضفخنا نيح يف ليمريلل ًارالود ١8 كبوالا طفنل ررقملا رعسلا ناك

 لالمخ تيوكلا اهتمدقم يفو ةئالنلا فارطالا هذه نم طغضبو اهانركذ يلا جاتنالا ةدايز

 . كلذ نم لقال ارو ليمربلل تارالود 7 ىلا ١45٠ نم يناثلا فصنلا

 ملكتي كلبرالا يف اهلثمم ناكف هتقيقح ريغ هرهاظ « كبوالا يف ًاعداخم ةيدوعسلا فقوم ناك

 اهحاتنا ةدايزب تيوكلا موقت نا دعبو كبوالا تارارقب مازتلالا ةرورضبو جاتتنالا ةدايز دض

 ىلع ءاليتسالاب نيرخالل حمست نل اهنا ةجحب تيوكلا دعب اهحاتنا ةدايزل ةيدوعسلا دوعت

 يا نا انملع ام اذاو . ةدئافلا ميدع حبصأ كبوالا يف ةررقملا صصحلاب اهمازتلا ناو اهقاوسا

 نيبتو . رالود رايلم يلاوح غلبت ةراسخ قارعلاب قحلي ناك طفنلا رعسب رالود رادقم, ضيفخت

 . كاذنا قارعلاب قحل يذلا يلاملا ررضلا مجح كلذ نم انل

 دعي مل دحل ةريبك تناك طفنلا لاحم يف تيوكلا ماكح كولس اهببس ىلا ةيلاملا ةراسخلا نا

 هيفالتل دوهملا ىصقا لذبو قارعلا كرحت حدافلا ررضلاو ريبكلا رطنخلا اذه ءازاو . ًالمتحم عضولا

 ةيدوعسلاو تيوكلا ةرايزب دئاقلا سيئرلا ديسلا ٍنيفلك كلذ لحا نمو حرشلاو راوحلاو ىنسحلاب

 . ضرغلا اذهل تارامالاو

 ترزو ١140/5/78 يف ةرمو /0/.١14 يف ةرم « نيترم ةيدوعسلا ةرايزب تمقف

 ةرم تارامالا ترزو ١14.0/7/75 يف ىرحالاو ١14.0/50/١5 يف ةرم « نيترمل تيوكلا

 ديازو دمحالا رباحو زيزعلا دبع نب دهفب تعمتحا تارايزلا هذه فو ١54940/35/77 يف ةدحاو

 دمحالا رباحل تلق . ماقرالابو ليصفتلاب عضولا اذه حرشت ةيطح لئاسر تلقنو ناطلس نب
 ةدايز نم) يلاملا اهلخد ةدايز تيوكلا فده ناك اذا : هحيضوتو رمالا طيسبت ًالواحم الثم

 صصخب مازتلالا قيرط نع كلذ اهناكمإبف لاملا ىلا ةحاحب ًالعف اهنا ضرف ىلعو (جاتنالا

 ايموي ليمرب نويلملا فصنو ًانويلم تجتتا اذا تيوكلاف « راعسالا ةدايز ىلا يدوي يذلا كبوالا

 1/868 : وه يونس لغد ىلع لصحت اهناف ارالود ١ وهو كبوالا نم ررقملا رعسلاب هتعابو



 هتعابو ًايموي ليمرب ينويلم تجتئا اذا لحعدلا اذه سفن ىلع لصحت نا اهناكمابو رالود نويلم
 جاتتنالا ةدايز ىلع تيوكلا ةموكح رصت اذامل نذا . ليمربلل رالود ١7/0 وه ضفخنم رعسب

 ؟راعسالا ضيفختو
 لقا وهف سكعلا ىلع لب ( دمحالا رباجل هتلق ام اذه ) ًايلاع ارعس سيل ًارالود ١8 رعس نا

 ضافخناو ملاعلا يف ةدئاسلا محخضتلا تالدعم ىلع سايق راعسالا هيلع نوكت نا بحي ام ريثكب
 . رالودلا رعس

 ةيادب يف هيلع تناك ىلا ةيئارشلا هتوق ىلع ظفاحي نا لحا نم طفنلا ليمرب نا : هل تلق

 .ةيطفنلا تايبدالا كلذ ىلع عمجت امك ارالود ٠١ نوكي نا بجي قوسلا يف هرعس نأف
 . هيلع نوكي نا بجي يذلا لداعلا رعسلا نم ًارالود ١6 رعس وه نيأف

 هب موقت ام دض ثدحتيو ليلحتلا ف انعم قفتي ناكف اعداخم زيزعلا دبع نب دهف فقوم ناك

 دعتسم هناو قارعلاب ررضلا قاحلا ديري ال هنا : ةيناثلا ةلباقملا ف دمحالا رباح لاق .. تيوكلا

 لاق « فارصنالاو مايقلاب مهن نحنو .. ةلباقملا ءاهتنا دنعو كبوالا يف ةررقملا ةصحلاب مازتلالل

 نسم دبال هنا : طفنلا ريزو سيلو عامتحالا رضح يذلا دمحالا حابص كاذنا ةيحراخلا ريزو

 ةدايز نود نم كلذ لصحمي نا نكمي فيكو : هل تلقف .. ىرخا ةرم تيوكلا ةصح ةدايز

 مازتلالل نودعتسم مكناب يماما نالا متمزتلا متناو اددحب راعسالا ضيفختو كبوالا جاتنا فقس

 . هررقت يذلا جاتنالا فقسبو كبوالا رعسب
 ةمق دقعب دئاقلا سيئرلا ديسلا حرتقم زيزعلا دبع نب دهفل تمدق ةيناثلا تارايزلا ةلوح يفو

 ىلا لصوتلل تارامالاو تيوكلاو ةيدوعسلاو قارعلا اهرضحي دحاو مويل ةيدوعسلا يف ةيطفن

 . كبوالا يف ةررقملا صصحلاب مازتلالل قثومو بوتكم قافتا
 لحي مل اذاو ًالوا تارامالاو تيوكلل لئاسر لسري نا وه ًاليدب حرتقا هنا الا .. قفاوف

 . ةمقلا نم ًالدب طفنلا ءارزول عامتحا دقعل دعب ام ف ًاحرتقم لدعو . ةمقلا دقعنت عوضوملا

 /زومت ١٠-١5 يف ء هدح يف طفنلا ءارزو «ءارزولا عامتحا مت لعفلابو كلذ ىلع انقفاو دقو

 هصن ام عامتحالا نع ردص يذلا نايبلا يف ءاحو



 امي يرعسلا راسملا حيحصتل ىطعت نا بجي ةيولرالا نأ ىلع ءارزولا قفتا : نايبلا لوقي

 لالخ نم كلذو ليمربلل ارالود ١8 ىلع ديزي ام ىلا كبوالا طوفن ةلس رعس ةداعا نمضي

 جاتتنالا فقس ءاقباو ةمظنملا يف ءاضعالا لود عيمج لبق نم يروفلاو يلعفلاو قيقدلا مازتلالا
 . ةلوبقملا اهتايوتسم ىلا راعسالا دعاصت متي ىتح ١545 ريمفون ةيقافتا ف ررقملا

 زومت 11 يف ةرشابم رمتوملا دعب حرص يريمعلا ملاس ديشر كاذنا ٍييوكلا طفنلا ريزو نكلو
 دصقي) قافتالا ناو ةنسلا نم ريخالا عبرلا يف تيوكلا ةصح ةدايز بجي هنا ” سبقلا " ةديرجل

 يف يبوكلا طفنلا ريزول حيرصت نم اصن درو ام اذه .. طقف نيرهش ةدمل حلاص (هدح قافتا

 ةيفتاحلا ةملاكملا يف ًامامت عداحملا فقوملا حضتا دقو " سبقلا " ةديرح يف ١194٠0 /زومت / 5
 حضاوب اهيف لاق ياو جيلخلا خويش دحأو زيزعلا دبع نب دهف نيب قارعلا اهعاذا يلا ةفورعملا

 ناو مهتسايس ىلع نوقفتم رطقو تارامالاو ةيدوعسلاو تيوكلا عبرالا لودلا نا : تارابعلا

 . ةعبوزلا رمث امثيرو قارعلل ءاضرا نيرهش ةدمل تقوم هدح قافتا

 ١9130/17/4: موي ترح يلا ةمهملا ةملاكملا كلت نم صوصنل ةداعا مكيلا

 ال نا ءارزولا كنناوححا لكل لوك يدوعسلا طفنلا ريزو رظان ماشهل تلفو كل لوقا نا تيبح
 فقوم ليئارسا نييو اهنيب نالا ةيلبم قارعلا . رحآب وا لكشب يقارعلا ريزولا هلاق يذلا نوذعأي

 اهيف سيل تارابعلا ضعبب ظفلتي يقارعلا ريزولا لاقو .. يش نم نيفياخ موي لكو . ساسح
 يشمنو ررمالا أدهت امدعب ةصاخم رومالا يشمتو اهيف مظتنت نيرهشلا نيذه نا مهملا نكل . ىنعم

 . عافد طخب

 سفن قارعلاو بيترتب انروما بترنو ضعبلا انضعبي يقتلن ةيجيلحخ لودك انا نيرهش اندنع
 ظ . مهباصعا نيدقاف رحآب وا لكشب نوملكتي نالا هباصعا هتلاف ءيشلا

 لاق ول ىتح نييجيلخلا كءالمز فوشت كدب انريزول لوقن انالحخ يللا اذه .. رمعلا ليوط اي

 ةمظتنم ةقيرطب نيرهشلاه توفن اننا مهملا .. نكت مل اهنأك ةذاشلا تاملكلا ضعب قارعلا

 . تافالخلا نيعقوتم هنال لوط ىلع علطي يلورتب نايب انم ردص اذا هنا دكأتو ةءانبو ةديفم



 مكلاحل نوعمدحت ةعبرالا متناو انلورتب ريزو لسرن عنامت ام اذاو ىتح كيطعي هللا : لوقي مث

 . ضعبلا عم مك روما اوبترتو لبق لثم
 " صنلا ىهتنا 0

 طفنلا ريزو حيرصتو ١140 /زومت/8 موي ترح عم زيزعلا دبع نب دهف ةملاكم نا ظحالي
 .. ىنعملا سفنبو ةيفتاحلا ةملاكملا دعب يا .١59 /زومت/5١ موي ءاح يريمعلا حلاس ديشر ّييوكلا

 . طقف نيرهشل حلاص هدح قافتا نا

 عم برحلا لالخ هنا ةيلاتلا تايركذلا نم فيضا نا تدرا : ًالئاق يدامح روتكدلا فيضيو

 انثدحت املف . طفنلا راعسا تضفخناو جاتنالا ةدايزب ةيدوعسلاو تيوكلا تماق نا ثدح ناريا

 هذه مكمهي الو هنا وه مهريربتو مهباوح ناك .. قارعلا رضي اذه نا مهل انلقو كلذ نع مهل

 يلاملابو راعسالا ضيفختو جاتنالا ةدايز ةقيرط نأب حضوا نا لحا نم ءيشلا اذه ركذا انا

 ىلع وهو قورطمو فارطالا هذه لبق نم هب ركفم حالس ودبي امك وه ةيلاملا دئاوعلا ضيفخت

 نوموقي مهنا نولوقي اوناك مهنال .. ًالبق لصح يذلا ءيشلا اذه ركذأ نا تدرا مهريكفت

 لبق طيسبلا نطاوملل ةحضاو نوكت ىتح الاؤس لاسا نا روتكد متحمس اذا : يمهدالا .د

 راعسالا ضفحخ لحا نم جاتنالا يف ةدايز امئاد كانه ناك هنا كترضح مالك نم مهفا لاؤسلا

 مل ةباجتسالا وا ناك فقوملا نكل ماقرالاب اهنيبيو ةلاحلا هذه نم يكتشي ناك قارعلا ناو ..

 ؟ نوديري اوناك اذام .. يئاهنلا فدهلا ناك اذام . قارعلاب رارضالا ناك فدهلاو ةيباجيا نكت

 ؟ ةنيعم ةجيتن قيقحت نوديري اوناك لهو ؟ لكشلا اذهب قارعلاب رارضالا اذامل

 قيرطلا نع قارعلا يف يسايسلا ماظنلا محاهي نا وه دوصقملا اعبط : يدامح روتكدلا

 ةيحراحن ةهج عم قفتتو رمآتت امدنع تدارا اذا تيوكلا ةموكح لثم ةموكحك هنال يداصتقالا

 وه اذه . يلام اهرود ؟ اهرود نوكي نا نكمي اذام قارعلا ءاذيا ىلع ةدحتملا تايالولا يه

 هنا ةحرد ىلا ًادح ريبكو حداف ررضلا مجحو .. هب تماقو .هب موقت نا عيطتست يذلا ءيشلا



 رمتوم يف سيئرلا ديسلل ثيدح يف سكعنا اذه اعبطو يقارعلا داصتقالل ريمدتلا ةحرد ىلا لصي

 ' . قارعلا ىلع برح نالعا ةباثك. وه اذه هنا هانعم ام, ثدحت امدنع دادغب يف دقعنا يذلا ةمقلا

 : نيسح مادص دئاقلا سيئرلا ديسلا باطخ نم عطقم

 بالقنالا تالواحعو لتقلابو تاريجفتلاب ريصي ءاذيالا انايحاو دونجلاب ريصت برحلا انايحا "

 ملكتال دوعا انا « برحلا نودصقي ال نيذلا انناوحا نم وحرنف . داصتقالاب ريصي ىرعا ًانايحاو

 نردصقي ال نيذلا لوقأف . قارعلا نع ةدايسلا راطا يف مالكلا قوقح نمض طقف ةرملا هذه

 ام دلجلا يف ولو . قارعلا ىلع برحلا نم عون اذه ىرن لوقا قارعلا ىلع برحلا نش برحلا

 ناو هيلع نيعلطم لاحلا نوفرعي مه هنا نوفرعي انناوحا لك دقتعا نكلو انلمحتل لمحتيل هيف

 " طغضلا لمحتت ال لاح ىلا انلصو لوقا نكلو ديح ريصي لاحلا ًامئاد هللا ءاش
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 7/57 /507 /مر قر ا يرملا داحتال ايقبوكح
 |1006 خم نبأ ةسسيجراخلا ةرازو

 ةسسيرملا ةرئادلا

 ةسما هلل ىرم

 دادشم يف ةيناطيورل ا ةلالجلا ةيحام ةراثس ىلا اهتايحت يسرملاداحتالا ةيجراخ ةرآزو ى ده

 لكاشملا لحب قلمدي انين ابتاحرتامو هيركل ان ييرملا داحتال! تاتالميأ امرع يلي طيف م دقت ناي فرشتتو

 م امهنمي ةمئاقلا

 ىلوالا ةهبل امل# برحل# لبق يلو دل | «يوكل | عمو هلأ

 تمس#و ٠١ ةهقو دلأ ةهئرئاتل ! ةيحاتل ! نم ةيئايثملا ةلودلا ةدايسن ةمضاخ اذرأ تيركل ا تنك

 ةسجملا تاطلستا لبق نم ىوس فالخ وأ هلش عضوم ةدايسلا هذه نكت ملو ةرصبل أ ةيالول أميال * أ فق

 بست اطيويل !ةيكرتملا ةهقافثالا ينكد ذم انض هفرتعا دق ةيناطيربلا ةمركحلا نأ ىتح ةيناطيربلا وأ ةهتيوكلا

 بماطلس ةسرامب هليوكل | خيش قح ةس داسلا ابناداآ همنضت يتلا 1517/57/71 نه ن دنل يف ابيلح عقرملا

 ٌْ ٠ ةرصيلا ةيالول اميات اينادثع اماكن 7 هتفسي ةيرادالا

 هيسسئال دقط هيركلا خيش عم اهئاثنا دين اطيربلا ةيركحلا «لواح يتلا ةصاخلا هانالملا ط١

 ةسسسسمل هلال ! ةيريطاريثل | ذوفن دهازتو رشع مساتلا نرقن# ونحرأ يف ةينايثملا ةيريطارممالا فمه ةبيبس

 هلئاسلت هدهدهتو يسرملا حيلخلا وحن ذونئلا اذه د4دنما نم ًايئاطيرب ةيشخو ةيناتملا ةلودلا ف

 اذه ىلع عضولا يقبو * يندم ( مكحلا نم صلعتنا يف خياشملا ةبفرر دئهلا يف ةيناطيربلا ةيروطاريناا

 ٠ يلإل ! ةممل امل (ب رحل ( رآن عال دنا يتح لاحلا



 لم١٠

 برخلا بقع يلو دلا هيوكلا عضو م

 هام الولا عيمج نع ايكرت هلزاع ىلوالا ةيمل املأ برحنا بقع همت يتلا هءايوحتلا ةجيكنمو

 سهقأرمل ( ةكلسلا# اهبنم هدوكت يتلا تالثلا «اءالولا اهنمو ةينامقملا ةلودلل ةميا هناك يتلا ةيبرملا
 ادم لالخ انماغ ىتب يلو دلا هيوكلا عضونكلو ٠ ابتيضتا دحا هيركل ؟ هناك يتلآ ةرسمل أ ةيالو اهطضمو

 السما يف ةيلمذلا ةطلسلا ةبتسو اطممو هيلع ب ! ديال امن اطءرب يلوتو يتارملا يي يناطيربلا لالتحالا

 .بسصرحي قلمتي أم صخالا ىلعو هيركلا ناثم ةيناطيربلا ةطلستا ابعت تايرست ول «ابيتوت اليا لوبقب

 ٠ ٍناشملا دهصلا# يف ةييلآ ةيلول حاط تنال يتلا زميل قالا ءاهبلا نم قارملا

 ةسيت اطيربل ا «اطنسل ؛ مس ةيتارملا# ةموكحي 1 را مال أ ةيصع ةيوضع يف قارمن ؟ لوخ ى لبقو

 دمي دحتو ةريك ذمل ا ةيميلقالا ءاسلا يف ةصتاوما؟ زثيبل داطأ, هملاطو «يركل او قارمل أ نيم دو دحلا ةيضق

 ةمبيرشملا اهوبلاطم قيتحت ىلا لصرتت مل اهنأ الا قحئارتمو ةل أدمن أو قحلا هبو ىتع ظيوبلا دودحلا

 ةسملس يل ةينائمل ا[ ةموكحل ( نيبو ةهتمم ةدوتسم ةينا0ج4 يحلم دق ةيئاطيويل أ ةموكحل ! نال ارظن ك أذنآ

 ٠ ةيناحلا دودحملاب «يبكلا دود نميستو تيوكلأ خي اش ةيالحي ةصابل داوم نعشتت ٠ ةلمج- نم نمضتت 115

 * ةهعرشلا ةهنون انتل ةفحل أ بستكت ملو مريت مل ةيتاغتالا هاذدع نأ دمحم طيف نجهل داقو

 ةصسصسينتالا ىقارعلا هايم يف ةمتاونا رزجلا 3 دامتسا يف ةيقارمن ! ةوكحلن ةلوطحم رش همناكو
 ةدسصامسلا"ابضأو دادني قأثيم «طحابم نآيأ ةيناطيربلا ةيوكحل | «حت 8 ام ادنع ةيومل أ دو دحل 1 نييحتو

 ٠ ةبهقنا ىلا الصوتي ملا هبسكلو دودحل !عوضرم يف هحيل# ددع ةهن اطعيرين | ةيقارمل ١



 قارملل ةيسفلاب «يوللاةيمضأ ؟

 قسلعغ ىلا ىدآ ةيتارملا ةيسيلقالا ءايسلآ يف ةمقارل؟ رزجلاب هفرصتو يلأحلا هبوكل+عضو نا

 دسجرأ ىذلا ربالا ةيدامتقالاو ةيسايسلا قارملا علاصبب رارضالا غلهأ :قاحلاو ةريطخلا نكاشلا نم ريثكلا

 ف لكاشملا هذه نمو مهالتلا ءوسو هلكاشتل ! نم وب هرودب

 بيرهتلا ١

 هةلطح عذري ةيناطيربل أ ةموكحل ا عم ةرمتسم ©«الاصتايءاق هلالقتسا ىلع قارملا لوصح ذنم

 راسسستت لاوالا يف !دج ةميسج رئاسخ ىقارصلا تدديك يتئاو هيوكلا قيرط نع ةءساولا بيرهتلا ةكرحل

 ةحنالدل ةللاط تاققن نم ةيقارمل ! ةموكحلا هتادبكت ايعالنف ايرنس رمثان دل نم نميالم هديعال © ةمنبب

 «ةشصطلسلا ةهفر م دع قاقخال# اذه يابسآ نم نأ ودميو ةجيقث نع رفست مل هيحاسم نا ريغ * بيرهتلا

 * ةيافجح ةروصو بيرهتلا ةحفامو ةرحلا هاذهل دح عضو يف ةيتيوكلا

 ةسسسخاتلآ ةيبونجلا قطاطلا يف نءالا رارقا يف ةريهك بعانب ةيتارملا نمالا ةءاطلس هناع

 نسسص لب بسحف قارملا نمال ةلادملا هجو نم نيراقلا نيمرجمللأجلم تحبصا «يوكلا نأ كل ذ هيوكللا

 ةروسصي قارملا ىلا هييوكلا قيرط نع حالست أ نم ةريهك تانك بيرهش نع الخف ةرواجمل | نأ دلبلا فلتخم

 هس ترع لي ناشلا اذه يف ايف اءاته ! ةيئيركلا تاطلملا دبت مل انها ةلاحلا هاذه يقو ٠ ةرمتسم

 * ةقطدملا يف نمال ا مك طدد هيبئتو مارجال[ ىناع* افقللا «ل ذب يتلأ يعاسمل ا عيمج
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 ةيداصتقالا ةيحقنل# بي

 ةمورشملا# ٍقارملا قوقح- ميلستلا# مدعم مهفقوو ين هيركل ا مالح هنمت نآث ةيدامتلا | ةبحانلا نم ط4

 قارسملا ملاسي رارخالا ىلا يدا داق ميلخت|ا ىلع هلا ذنن داجيا ةريرش ضو ةيبواجل ا ةيميلقالا هههاوم ين

 * ةديازتملا ةيروونلا هتاج-احي يني هل * نيم ءاشلال 1ديدملا هتالواحب طيحأور ةغيلم ارارغأ ةيداصنقال"

 ةيسضلاةيط دلال ف

 يس | قارملل 1 دامملا تاياحدلت ازكرم ارفثم هيركلا همبعا لم دحلا اذه دقح رمال! فقم ملو 0

 مصرمصبو هنيوكلا مالح مص هنحت موقي قارملل هامملا طاشنل# اذه ن؟ هركذ ردجي امو هفماب لالخال!ف دهتس
 وسمي هيف كحل ماظنو قارملا ده 1106 ملط يف رسم ماكح اهل يتلا ةلمحلا « دتفا نأ دعم اموصخب

 ظ * 3 دحتملا ةيبرملا ةيروهمجلا* اشنأ دمب انجال ةيمسوتل امهعامطا

 يسستل أ ه٠ دارحلا نم ةيرددنا ةياعدلاو ةيعريشل | لفرت حئاتن هسمل دق ةيناطيربلا ةموكحل ا ناوهشبال

 يصويشلةرطخل# حيصأ ةيح) ةيقارملا ةموكحت1 ل ام قلقا ىلا أرمالآ اهريغي نامعر طقسمو نيرحبلا يف همر

 ةمهًطيويلا ةيركحت أ م ةرمتسمل أهشال امتاب عرضومل !ةبلامم ىلإ اهطدو 6 تيكن! نمو. ًايروس نم اه اد دهب

 ظ " يو فيج نو ل نأ

 نسسمالاو راوقتسالا نيم اتلطسوالا قرشلا يف ةلطنملا هذه ين يرملاداحتالامات دقو نآلا ا

 * ارسم ةراغلا ةضرغملا تاياعدلا هذه ريتا# نم هحلاسصو هلاك ةنايص هيلع طازل حيصا دقف ةتطنملا يف

 ٠ ابل ةيلارسل1 ةيرصملا تاهبجلا وأ ةيعييشلا ءاهبجلا اهردص ناآلا
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 ةصسرتخلا لولحلا هس“

 ةلشاللا هذه هقكافم لح ىلع يبرملا داختالا ابقتمم يتلأ ىويكلا ةمعالا مدقت نم كاهالو حضتم
 قل ةئاقلا عئاسل ايساسلا نودر*٠ اوملأ ىلع يبرملأ داحتالاو هيركلا حلاسب نص الح اهلحو ةيلاتل# هعاحرتك مم دقت يف ليجمتلا ىلأ هودحي 1ذهو «يركلا يف نحارلا عضولا نم

 : هي ةدسستلا هيل( مادضلالل ىرخالا ةيبرتل ؟ واطتالل .ةحرتقم باهلا يسرملا داحتالا كرت نأ دمي مس الوق
 ١ ة8بهيمش لاسر يبرملا داحتال اهتتيئول أ اهطماورف اظفح ارول هيلأ مادنتالا, هيوكت (ودايت نأ همايق ذدم عقرن
 نسم انيءادنلا اذه ىلأ اويمجتسم مل بفسالا م مك هيركلا مقكح نكلو ” ةئاقلا لكاشمل؟لحو ةيويحلا
 دادسميل هيلا خيش ةرايزل ليسملا دهم. اهتا 0 ةيئاطيويل | ةموكحلا| اههقل ذم يتكأ 3 دمدحلا# يعاسلا
 رسمه ظاو يرملا داحعالا ىلا هيكل ماسننا عوضوم يف نحيلأ نم برهش دق هنأ ال #عوضوملا لوح ةقوأ دعل
 اسي أوت ف سرملا داحدالا ةموكح را ىلا رمال رصانلا دهعل انه سهئرلا ةلياتحو رصم ةرايز يف ةحط ةمئ
 0-5 يح اتا يرسل دامتالا ىلا ةيركلأ انتا ةلاسم نام اهقتمط ةيئاطيريلا ةميكحلا نأ ريف
 كف هلا يتئآ ةسلخملا هاحرتقمل6 ىلا هناتيبلو ماندالا نم صطتلل رك طحا / لحني خيشلا نا نآلا ققحت

 نو كس اهرابتعاو ب دو دحل#دمب (ىل به ذه يقا# « اح رتقمل | كلذ يرمت# داحتالا ةميكح هيلأ اب

 غسبم لكو *كل3 ريغ ىلا هدرا هتطاخو خذدل !:قوتحر هيوكلا نايك نتسخ يف فاحشا /روتس د بلص يف
 ءايس م اتا دقعت دآدمتسا ىلع هنآ ضنماخ لكشم هيركلا خيش نم. يسرمل ؟ دامدالا ةموكح هتدلع

 هدا ا ا تا 0 ىلا هيرثذا ماها قيقحتل تي ا
 رس عضولا اذه رارعتسأ نم نيصقتتمل أ نم هلوح نمو



 وسضاأحلا هتولأ يف رسمه ريغواط نلالا رعأ قيتحت نأ ةيناطيربلا ةموكحلا ه أر اذا طا ارنا

 ةمصسيلتالا هاسأ ين .ة دويولا نجلا عيمج ناي نلمت نأ ةرطض اهسنع دبش ييرملا داحتإلا ةموكمس ناق

 ةلقف نم أدمب ةيوكلاو سوملا# داعحتالا نمي ةيريلا دودحلا طخ نأآو يبرعلا داحتالا دودح نمف زم يه
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 ثحبلا رداصم

 : قئاثولا _ الوا

 ١ - قارعلا ةيروهمج ةسائر :

 رظانلا ماشه ديسلل نيسح مادص دئاقلا سيئرلا ديسلا لابقتسا رضحم -أ

 . ١550/7/9 يف يدوعسلا ةيندعملا ةورثلاو لورتبلا ريزو

 لصيفلا دوعس ريمالل نيسح مادص دئاقلا سيئرلا ديسلا لابقتسا رضحم -ب

 . ١990/7/7١ يف ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا هيا

 دمحم سيئرلا ديسلاو نيسح مادص دئاقلا سيئرلا ديسلا ءاقل رضحم -ح

 ١ رهظلا دعب ١7,17١ ةعاسلا ةيبرعلا رصم ةيروهمج سيئر كرابم نيسح

 رصق يف ةيسيئرلا لابقتسالا ةعاق يف ١590/7/75 ءاثالثلا مويلا

 . ةيسداقلا

 يبسالك ليربا ةسنالل نيسح مادص دئاقلا سيئرلا ديسلا لابقتسا رضحم -د

 ءاعبرالا موي رهظ دعب قارعلا يف ةدحتملا تايالولا ةريفس
6 . 

 سيئرلا ثوعبمل نيسح مادص دئاقلا سيئرلا ديسلا لابقتسا رضحم -ه



 رهظ لبق ا ةعاسلا ةيسايسلا نووشلل يرصملا سيئرلا بتكم

 ١990/79/95. سيمخلا

 : يقارعلا ئيطولا سلتا -؟

 ةياغلو ١930/7/١7 نم ةرئفلل ةيئانثتسالا يطولا سلحملا تاسلح رضحم -

 خيراتب دقعنملا ةيئانثتسالا ةسلجلا رضحم « يناثلا ءزججا ) ١ ./(م/

. ١/5 

  -1٠ةيقارعلا ةيحرانملا ةرازو :

 ةيقارعلا ةيروهمجلا ةيحرا ريزو ءارزولا سيئر بئان زيزع قراط ةلاسر -أ

 ف ةيبرعلا لودلا ةعماجل ماعلا نيمالا يبيلقلا يلذاشلا ىلا

 .99١.[زومتإ١

 ةيروهمجلا ةيحراخ ريزو ءارزولا سيئر بئان زيزع قراط ةلاسر -ب

 ف ةيبرعلا لودلا ةعماجلا ماعلا نيالا يبيلقلا يلذاشلا ىلا ةيقارعلا

 .9494١.[زومتإ ١

 ريتركسلا - ةيروهمجلا ةسائر ىلا زيزع قراط ةيحراخلا ريزو نم ريرقت -ح

 . فينح يف يكيرمالا - يقارعلا ءاقللا لوح ١491/1/١١ يف

 يف ركيب سميح يكيرمالا ةيجراخلا ريزو عم ةيحراخلا ريزو ءاقل رضحم -د

 ددعلا يذ ريزولا بتكم - ةيحراخلا ةرازو باتكب قفرم

 . ١591١/يناثلا نوناك/١١ يف خروملاو :/١/8/خ.م



 دادغب « يبرعلا داحتالا ةموكح « ةيحراخلا ةرازو يف ةيبرعلا ةرئادلا نم -ه

 يف ( ةياغلل يرس - ةركذم ) دادغبب ةيناطيربلا ةرافسلا ىلا ؛

 .7/5 077/9 .055/ع مقر 1 همك[

 ةيحراخلا ةرازو يف تدعا ةيتيوكلا - ةيقارعلا دودحلا ةيضق لوح ةسارد -و

 . ةينوناقلا ةرئادلا

 ةروص . مساق ميركلا دبع دهع يف ةيتيوكلا - ةيقارعلا تاثحابملا قئاثو -ز

 ناكسالا ريزو هل اهملس . ينادمحلا ناميلس ناطحق .د ىدل اهنم

 . ضوافملا دفولا ءاضعا دحا ناك يذلا تعفر نسح

 بلاط ديسلا ىلا « فينح « غارب يف نسح مساق قارعلا ريفس نم -ح

 . (تاثحابملا قئاثو) ١157/7/4 يف (ةلاسر) ةيحراخلا ريزو بيبشلا

 : ةيتيوكلا ةيحراخلا ةرازو -4

 ١9177/54/١8. يف يرس ريرقت « ةيقارعلا - ةيتيوكلا دودحلا -أ

 . قارعلاو تيوكلا نيب دودحلا (ريرقت) ةينوناقلا ةرئادلا -ب

 (ةيقرب) دادغب يف ةيناطيربلا ةرافسلا ىلا ةيناطيربلا ةيجراخلا ةرازو نم -ح

 . (ةمجرتم) ةينوناقلا ةرئادلا . ١5151١ سرام 7١ و "59 خيراتب

 . ةيناطيربلا ةيحراخلا ىلا ءدادغب « نتوين لزاب يناطيربلا ريفسلا نم -د

 )5١/51/95٠( هالال مقرب (ةلاسر) ندنل « سكافيلاه تنواكيافلا

 . (ةمجرم) ةينوناقلا ةرئادلا . ١9154٠ ريمفون 794 يف



  ةيناطيربلا ةلالحلا بحاص ةرافس ىلا « دادغب ةيحراخلا ةرازو نم -ه

 ةرئادلا . ١551448/17/757156 مقرب ١540/11/7١ يف (ةركذم) دادغب

 . ةينوناقلا

 ريزو ديعسلا يرون ديسلا ةداعس ىلا « دادغب « ةيناطيربلا ةرافسلا نم -و

 ةرئادلا غ ١54٠ ربوتكا ال يف 46 مقرب (ةلاسر) قارعلا ةيحراخ

 . ةينوناقلا

 : يكيرمالا سرغنوكلا -ه

 نطنشاو « ارتنوك -ناريا ةيضق يف قيقحتلا نأشب سرغنوكلا ينحل ريرقت -

 . ًالصا ةيبرعلاب عوبطم . 1
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 : ةيبرعلا بتكلا _ايناث

 . ١991١ سنوت « قازترالاو ةنميهلا نيب جيلخلا . بيطلا « شوكبلا - ,

 ١- ءاضيبلا رادلا « ىلوالا ةيراضحلا برحلا . يدهملا « ةرجنملا ١59١ .

 - 1١91545 ةيناطيربلا ةرافسلل ةيونسلا ريراقتلا ف قارعلا . ديؤم « يوادنولا -*

 . ١5957 دادغب 2 ٠4

 - دادغب « قارعلا يف ١54١ سيام ةروثل ةيموقلا داعبالا . رفظم دمحم « يمهدالا -4

14 . 

 . ١13١ نامع « جيلخلا ةمزاو ندرالا « ضيبالا باتكلا -ه

 . ١15١ توريب « جيلخلا برح يف فوكاميرب تايموي . ٍنيغفب .« فوكاكرب -1

 ١551١ ةرهاقلا . ةلماكلا رارسالا . جيلخلا يف اكيرما ةعرح . دومحم « يركب -/

 زك رمل ىلوالا ةيونسلا ةودنلاب صاخ صخلم « جيلخلا تايموي . ليشيم « ريبوح -4

 . ١9195 دادغب « كراعملا ما ثاحبا

 . ١-7 حج ١918 توريب « ةيقارعلا تارازولا خيرات . قازرلا دبع « نيسحلا -4

 . ١1917 نامع « ةيرصم ةبتاك ةداهش . ةرمتسملا انيرح . هدحام « نيسح -

 ١- ةعوسوم . ميهاربا ليلخ « نيسح 4 ١ دادغب «زومث ١946 هج .

 ؛ تبحأف لئاس ىئلأس ةيبرعلا ةدحولاو ةيموقلا نع . نودعس « يدامح ١-

 ١9555. توريب

 ١- توريب « مد ةرطقب طفن ةرطق « اننيب جيلخلا . نادمح , نادمح ١35337 :



 دادغب ٠ قافالاو ةريسملا « ةيبرعلا ةيبعشلا ىوقلا رمثؤم . مساق دعس . يدومح 8 ١-

. 

 ١- تيوكلا « اهتاراحو تيوكلا . ب . ر . ه , نوسكيد ١5514 .

 . يضار هيحو ةمجرت . جيلخلا وزغت اكيرما . يكيرمالا سرحبوكلا تاسارد -7

 ١7- نامع « شوب جروح برح . دراودا نيح ءاثيمس ١1517 .

 اسنرف « يرسلا فلملا « جيلخلا برح . كيرا « نارول و رييب ء رجنلاس -4

 . 0١

 ةيطع عيدبو كيوحلا ةايح ةمجرت « جيلخلا برحو انا . رييب ناح , نامنفوش -8

 1١5517. نامع«

 لئاسو اهتدمتعا ىلا يمالعالا ليلضتلا رواحم ضعب . نيسح يلع « هنيوط -

 . ١464 دادغب « اهءانثاو كراعملا ما لبق ةيكيرمالا ةرادالاو مالعالا

 ١- تروربب « جيلخلا برح تهتنا له . يماس . هصاصع ١4514.

 . ١1 نامع « لوؤسملا نم جيلخلا برح . هدوع سرطب « هدوع -

 . ١557 نامع . شوب ديسلا برح . نفيتس « درابورغ -7+

 ةيونسلا ةودنلاب صاخ صخخلم « ةيئلاثملاعلا برحلا . كنارف هيردنا ء ردنوغ -7 غ

 ١949. 14 دادغب « كراعملا ما ثاحبا زكرمل ىلوالا

 . ١1917 دادغب « مالعالا اورذحا . ليشيم ,« نولوك -ه

 . طسوالا قرشلا يف ةليوطلا اكيرما برح « داصحلا . نوح « يلووك -5

 بوريب .٠

 ١5951١. توريب ١ ضيبالا تيبلا رارسا « ءارحصلا ةفصاع . كيرا ؛ نارول 17



 ةردنلاب صاخ صيخلم « جيلخلا برح يف ةيفخلا حيتافملا . وتربلا ء ينوتنيرام -4

 ١454. دادغب ,كراعملا مأ ثاحبا زكرمل ىلوالا ةيونسلا

 . ١464 دادغب « طفنلا برح . نيثحابلا نم ةعومجم -

 ةلاسر « ١464-١478 ةيجيلخلا - ةيقارعلا تاقالعلا . دمحم مساح « دمحم ٠-

 . ١448٠١ دادغب ةعماح . ةيسايسلا مولعلا ةيلك « ريتسحام

 ةرهاقلا ء« رصنلاو ةوقلا ماهوا « جيلخلا برح . نينسح دمحم . لكيه ١-

 ١17.

 : ةيبنجالا بتكلا _انلاث

 1- مالوع0ل - اللأطمالو 5181 01 ال.5. 8!عاال5. 1 نات مأل اال[ 0ال

 الذءاممب, 1طع الل 8م0160 !ل0[15ز]/ 01 58 265أ30 (تانأآ

 اللد, !لعصإلمناك 1992

 2- 131, [3م5عإ/ . 1156© 76 آطل5 !أ1506, !1!ةاالإالونأك 1922

 3- |<6|| 067, 001040135 . 158 265أوص (تاناآ ! .ا/. اللق2 2010300

1992 
 4- 5هاا/321001, 060631 ا. لهجوم . 16 منأمطأ0هو3مألإل

 . 1 00650" 1316 3 1620, ا1!ةهاثإل مناك 1991

 . ٠0550600 1992 ,80 . 156 0019273065ط ,1/0003 -5



 : تايرودلاو فحصلا _اعبار

 ١- ةيقارعلا ةروثلا .

  -5ةيقارعلا ةيروهمجلا .

 ٠- ةيتيوكلا سبقلا .

 . ا/10ل16 عدوأ همم, لوم - عوطم . اادوقعأم -4

 : تالباقملا _اسماخ

 بئان يقارعلا ةروثلا ةدايق سلب وضع . ناضمر نيساي هط ديسلا عم ءاقل ١-

 . دادغب . ١557/8/7٠ يف ةيروهمجلا سيئر

 ةنحجللا سيئرو ءارزولا سيئر بئان « يدامح نودعس روتكدلا عم ءاقل -7

 . دادغب . ١447 بآ رهش يف « ةيداصتقالا

 موي يقارعلا مالعالاو ةفاقثلا ريزو « يدامح فسوي دماح ديسلا عم ناءاقل -

 . دادغب . 1545/1١/77 مويو ١

 لالع اسنرف يف قباسلا قارعلا ريفس «. يمثاللا قازرلا دبع روتك دلا عم ءاقل - 4

 . دادغب . ١550/7/1 موي « قارعلا ىلع حلسملا ناردعلا

 1١9457. زومت ف قبسالا قارعلا ءارزو سيئر بلاط يحان ديسلا عم ءاقل -

 . دادغب



 زومت يف قبسالا يقارعلا ةيحراخلا ريزو ديمحلا دبع يحبص ديسلا عم ءاقل -5

 . دادغب . ١1

 ةيحراخلا ةرازو يف ةيبرعلا ةرئادلا سيئر « دوادلا يلع دومحم روتكدلا عم ءاقل -ا/

 .دادغب . ١55017 زومث يف ء ١5551 ماع ةيقارعلا



 ةمدقملا ١-

 ١ - عفاودلا : لوالا لصفلا :

 , يناثلا لصفلا -"“

 حومطلاو ةنميهلا نيب ضقانتلا : ًالوا

 . ةيكيرمالا ةنميهلا -أ

 . يقارعلا حومطلا -ب

 . نيسح مادصل ةيدايقلا ةيصخشلا : ايناث

 . ينويهصلا نايكلا ةيامح : اثلاث

 . ةيكيرمالا ةدايقلل ةيصخشلا حلاصملا : اعبار

 . يكيرمالا حالسلا جاتناو ةيركسعلا ةسسؤملا : اسماخ

 . يكيرمالا يداصتقالا دوكرلا : اسداس

 لئاسولاو تامدقملا

 . ىلوالا ةحفصلا : ًالوا

 . ةديدجلا برحلا : ايناث

 . ةديدجلا برحلا يف يتيوكلا رودلا : اثلاث

 . قارعلا دض ةيمالعالا ةلمحلا : اعبار



 ارعلا فقوملا : ثلاثلا لصفلا - ؛

 . راوحلاو ةحيصنلا : لوا

 . ريثحتلا اينأق

 .ةةريشتالا ةضروقلا + اكلك

 . يقارعلا لوخدلاو يتيوكلا فقوملا : اعبار

 تيوكلا ىلا لوخدلا عفاود :عبارلا لصفلا --

 , ةيراضته كار : الاؤا

 . لوخدلا رارق : ايناث

 , ةلوكدلا باسل : اقلك

 . دودحلا داجيا ةلكشم : اعبار

 . قحالملا - 5

 : رداصملا سلا


