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 اننا دعس

 مسساء رم

 طسوتي ىذلا اهعقومف : سمخلا تارأقلا مهأ نم ةيقبرفأ ربتعت

 اهيضارأو ةلئاهلا اهتاورثو شئتنيرج طخ ىلا ةبسسنلاب ةيضرالا ةركلا

 . اهيلأ ملاعلا تيذح ىتلا فارطالا ةعساشلا ةعساولا ركبلا

 اوناك نيذلا اهلهأ ىلا ايوسنم نامورلا هدروأ امك اهمسا ءاجو

 امهتيب لصفي ىتلا ابروأ ةراق عم ىهو « ناكرفأ » وأ « ىرفأ » نومس

 نوكت رمحالا رحبلا اهنع اهلصفي ىتلا ايسآو طسوتملا ضيبألا رحبلا
 . ميدقلا ملاعلا مساب هوق رعام اعيمج

 طخ ىلا المش ةجرد الل 1. ضرع طخ نم ةيقيرفا دتمتو
 نيمسق اهمسقي ءاوتسمالا طخ داكيو ء ابونج ةجرد ؟4 ه١ ضرع
 وحن ىلفسلا اهتمق ىلا ىلامشلا اهلحاس نم اهلوط غلبيو « نييواستم
 هفالآ ةعيس وحن برغلا ىلا قرشلا نم اهضرعو « رتم وليك فالآ ةينامث
 فارطالا ةكسامتملا تاراقلا ةثلاث ربتعت ىهف !ذهلو < رتم وليك ةئامتسو
 سمخ لداعت امك « اهلك ابروأ ةحاسم فاعضأ ةئالث غلبت اهتحاسمو

 ةيأ نم ةريثك رزج اهب طيحت ال داكت اهنأ ةراقلا هذه ىئف بيجعلاو

 برقلاب ةريغص رزج عضبو رقشغدم ةريزج الا مهللا « اهيحاون نم ةيحان
 .٠ ىبرغلا اهلامش ىف ةليثض ةعومجم ىلا ةفاضالاب « اهئم



 ةئيه ىلع ىلعألا اهفصن ىرثمكلاب ءىش هبشا امومع ةراقلأ لكشو
 « بونجلا ىلا هسار دتمي ريبك ثلثم لفسالا اهفصنو لئاه ىعابر لكش
 رادحنتا تاذ ائيح اهنأال كلذ « اهيلع رفسلاب اهلحاوس مظعم حمستالو
 ليوطلا اهيلام ش امأ « ةيلبح انيحو « ةيلمر ةحطسم انيحو ؛« رعو

 تاناويحلاب اهقطانم مظعم ىف ةرماعةوخر امهلحاوسناف ليئضلا اهيبونجو
 . ىقرشلا اهلحاس ىف رثكب ىذلا ناجرملا بناج ىلا ؛ ةيرحبلا

 ناويح نم اهيلع ام الو ةعساولا اهيضارأ فصول لاجملا عستبالو
 ىرخا ةراق ىف ترفاوت املق ةلئاه ةيعيبط زوتك نم اهنطاب قام الو تاينو
 «© مهتفلو مهتاداعو مهدئاقعب اهتاكسو اهوح نايبل ناكملا عسستبال كلذكو

 ام دح ىلا ىدؤت ىتلا « اهيف تاللصاوملا لئاسو فصو لاحب نكميال امك
 . رصحلاو فصولا نع لجت تابداصتقا تاذ عاقب ىلا

 صيصاقأ نع هرمأ لوأ ىف جرخبال بيجع خبرات ةراقلا ةهذهلو

 نيفلآ ماع ىلاوح ىف ةيفشكلا مهرافسأب نوب رصملا ماَق ىتح « تاباورو

 ضرأ » اوفلب ىتح رمحألا رحبلا اوربعو ابونج اوراسف « داليملا لبق
 نم ةراقلا نويقينيغلا باجو « ةيبرعلا ةريزجلا ىبونج ىف « روخبلا
 ةباور ىنو « ايلعلا اينيغ اوغلب ىتح « بونجلا وحن نيهجتم اهلامش
 نيئدتبمةراقلا لحاس لوح مهتلحرب اوماق مهنأ ىقيرغالا خرّولا تودوريهل
 . رمحألا رحبلا نم

 دمت' ةريبك تاريحب نم تآ دبال لينلا نأ فرع دقف سوميلطب امأ

 رهن ىف ةيفشك ةثعب تماق نورين رصع ىو « ىراجلا ءاملاب ميظعلا رهنلا
 عاطتسا دقق سونريتام سويلوي امأ . لازغلا رحب تقلب ىتح ليتلا
 . داليملا دعب لوألا نرقلا رخاوأ ىف كلذ ناكو داسشت ىلا لوصولا

 ىدبأ ىلع ادب دقف ةراقلا هذه نوئش ىف ميلسلا ىملعلا ثحبلا امأ
 برعلا ءاملع دوهح تغلب دقو « نويلاغتربلاو نويلاطيالا مهيليو برعلا

 ةيمالسالاةراضحلا ملاعم ترشتناو ؛ نادوسلا ىبونج ةيفشكلا مهثوحب ىف
 ةطوطب نبا تالحر تلازامو ٠ هنم ريبك ءزج ىف ايحيردت مالسالا رايشتناب

 هفلأ ىذلا « رافسالا بئاجعو راصمالا بئارغ ىف راظنلا ةفحت » هباتك ىف

 وهف <« برغلا ءاملع نم ريدقتلاو باجعالا عضوم رشع عبارلا نرقلا ىف
 ىقرشلا لحاسلاف رصم ىلا برغملا نم ائدتبم ةيقيرفا ىلامش باج ىذلا
 اكوكووكوبميت ىلا لصو ىتح ءارحصلا قرتخاو « اوليكو اسابموم ىتح
 « ميلاقالا روص » هباتكو ىخلبلا روهظ فنم نورق ةعبرأ دعب كلذ ناكو

 كلاسملا » هباتكو لقوح نياآو « كلامملاو كلاسملا » هباتكو ىرخطصالاو

 ىسردالاو رشاعلا نرقلا ىيفارغج نم مهلكو « كلاهملاو زوافملاو كلامملاو
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 الل ةروهسشملا هتطيرخو « قافآلا قارتخا ىف قاتشملا ةهزن » بحاسصص

 رشع ىناثلا نرقلا ىف لينلا عبانم ققح نم لوا وهو « نادلبلا نم هباج
 هجو ىلع اهخيراتو ةيقيرفأ ةيفارغجب اعيمج ءالؤه لغتشا

 ةيفارتجب لغتشا نمم برعلا ءاملع نم مهريغ بناج ىلا « صوصخلا
 لامها ىلا لاجملا اذه ىف وعدب امم امهخيراتو ىرخأ تاراقو راطقأ
 . مهركذ

 رقع سداسلا نرقلا لئاوأ ىف ةلحرب ماق دقف سوناكيرفاويل امأ

 بتكو « وئروبووكوبمين ىلا برغملا نم اثدتيم هدالبل اريقس هرايتعا ىلع
 . نادوسلا هيق فصو اعجرم دعب اياتك

 نوثحابلاو ةلاحرلا هلوانت ءزح مهأ ةيقبرفأ ىلامش ريثعتو

 نم ءىطاشلا اذه برق اهمهأ نم : بايسأ ةلمجل فشكلاو ةساردلاب

 «هنم ءرج ىلع تاراضحلا مدقأ مايقو هئطاوش طاسبناو ابروأ ةراق
 نرقلا ىف « ونورولا دونيلجنا لاثمأ طئارخلل نوماسرو نويفارغج ماقف
 ةدوزلاةيفص ولا ةباككلاب ركع ىيملخلا نرقلا ىف ةرداسارثو « تع عبارلا
 فصشتكاو « مويلا ىلأ ةيملعلا اهتميق اهل تلازام ىتلاةيحاضيبالا طئارخلاب

 ٠ هيف ةضافالل ىعاد ال امم رزجلا ضعب امهريغ

 نرقلا ىف الا جضنلا غلبم اهلك ةراقلاب ةصاخلا ثوحبلا لصت ملو
 ءاحرلا سأر ىلا لوصولا ستايبد ىلوتري عاطتسا ثيح « رشع سماخلا

 ىلا نرقلا كلذ رخاوأ ىق اماح ىدوكساف ةلحر كلذ بقعأو « حلاصلا

 غلب ىتح رمحالا رحبلاب عوصم ىلع هتدوع قيرط ىف جرعو « دنهلا ىقرش
 . 1241) ماع ىف سسوسلا

 ةراقلاو دنهلا نع فشكلا بقع ىرخأ فوشك تالحرلا هذه تلتو
 قاطن ىلع رشع عياسلا نرقلا ىف ةيقيرفالا فشكلا ةكرح تادبف ةيكبرمألا
 5 ظوحلم مامتهاو طاشنتيو عساو

 نويدنلوهلا لصوامك « 1115 ةنسي لاغتسلا ىف نويسنرفلا لزنف
 ىف بهذلا لحاس ىلا ناملألاو « 112. ةنس ىف حلاصلا ءاجرلا سأر ىلا
 اهومسأ ةيراجت ةكرشب ةيقيرفأ ىلا اوءاج دّقف زيلجنالا امأ 4015415 ةنس
 رصحقي ملو . 1597 ةنس ىف « ةراجتلل ةيقيرفالا ةيزيلجنالا ةكرشلا »
 مهمادقأ فيطوتل لوألا نيالا ىه تناك لب « اهمسا لولدم ىلع اهابع
 . ةراقلا نم ىتش عافب َئ

 امأ . قيشزومو وجل ف 0 نويلافتربلا عسو' 5



 عبانم ةقطنم ىف وبولو سابو وكويميتو اي اييماجينيس اوفليف « كالتمالا

 ىف ةدع تالواحم بناج ىلا اذه « ايبويثأ ىف هيسنابو « قرزالا لينلا

 نم انيح اهباحصأ اهب ماق « ةراقلا بلق ىلا :لوصولل رثشع نماثلا نرقلا
 . باكلا ةقطنم نم رخآ ائيحو ايئيغ ( لحاسو ) أيبماجيئيس

 ىف ةئدتبم رامعتسالل ةدهمللا ةيملعلا ثوحبلا ىلوأ تنآاكو
 نايبورسورب ماق امك « نوسندآ همساىزيلجنا لح رةطاسوب ايبماجيئثيس

 ىرجم لوحو ايبويثا دالب ىف ثوحبلا لمعب !1/9/؟ 2:17 ىماع نيب
 ١ ١ . قرزألا لينلا

 جربتوتو نامرابس نم لك ماق دقف باكلا دنع نتوتتنوع دالب امأ
 وحن مهثوحب لمكأو « االإلا ىلا )ا/الا ةنس نم اهيف بيقتتلاو ثحبلل

 نودروغ فشتكاو . ١ملإله ةنس ىلأ 1ا9ل4. ةنم نم نالباقيل لامشلا

 ماع ىف رصم ىلا ىناملألا روبين نيتساك ءاجو « ١الالا/ ماع ىف جئاروألا رهن

 ىلوأ امأ « رمحالا ر حبلا نع ةحيحص ةطيرخ لوأ لمعب ماقو 0١
 سايتام ناهوي لمع نم تناكف رصمل ةيفارغجلا ةميقلا تاذ طئارخلا
 بهذلا مجانمل ةيفارقوبوط ةطبرخ لوأ دعب ىأ « !١الكا/ هنس ىق هزاه

 ةئامعيسو فالآ ةثالث وحن نم ىدربلا قرو ىلع ةموسرم'ىهو رصمب
 . وليروت فحتمب ةظوفحمو ةنس

 انيح ةيفارغج ةيملعو انيح ةيفشك اهومسا ىتلا تالحرلا تناكو
 نيرشعلا نرقلا نم لوالا عيرلا ىلا رشع نماثلا نرقلا رخاوآ ذنم رخآ
 ناكرأ ديطوتو « ةميظعلا ةراقلا هفه زونك نم ةدافالا الآ اهتقيقح نكت مل
 ىلا نييبروألاب عقد ىذلا ©« ريشبتلا اهنمو لئاسولا لكي اهيف رامعتسالا
 كشالو اهلوأ نم تناكو « ةراقلا ىف ةرشتنملا تاغللا ةساردو قارشتسالا
 نكميالامم مهخيراتو مهتصق نيقرشتسملاو قارشتساللو . ةئيبرعلا ةغللا
 نييبروألاءالّؤه تلمج ىتلا بابسالا قثوآ نم هنكلو « هركذ لاجملا اذه ىف

 . اهلهأ نمو ةراقلا نم نوتكمت

 هيلع اوقلطأ ام زيلجنالا نبيسأت كلذ ىلع ةرهاظلا ةلدالا نم لعلو

 « ىرخالا لئاسولا بناج ىلا ليبسلا دهم ىذلا « نيثييسوسا اكيرقأ »

 مسا اهيلع اوقلطأ ىتلا هتاريحيو هعباتمب ميظعلا لينلا رهن ىف عمطلا ىلا

 هذه ىلا لصو ىذلا ىبرعلا قارغجلا ضيقن ىلع « مهتاكلمو . مهكولم
 ةطبرخ ىَف تءاجف « ةيلحملا اهءامسا تاريحبلا ىلع قلطأو عبانملا
 ناكو ٠ رامعتسمالا وأ ةينانألا ناولآ نم نول لك نم ةيلاخ ىسيردالا

 عامطألا تادب فئدنعو « ليثلا رهن ىف عمطلا نع لقبال رجينلا رهن ىف عمطلا

 ريظنال تراساو ةقبرطب ةيقيرفا طسو ىف اديور اديور رهظتت ةرفاسلا

 . ىرخأ ةراق ةبأ ىفامهل

3 



 ىف ايبويثا تغلبو ةيقيرفأ ىف ثحبلا تفرع دق رصم تناك اذاق

 اهئطاش لوح اورفاسو برعلا اهفرعو ؛ داليملا ليق ريشع ثلاثلا نرقلا#
 نباو ةروهشملا هتلحرب ىسردالا ماقو داليملا دعب رثاعلا نرقلا ىق ىق رشلا
 غلب ىتح ةراسقلل ىقرشلا لحاسلاو رصم ىف ةفورعملا هتحايشي ةطوطب-

 ايلاخ مت دق اذه لك ناف « لوقلا قيس امك وكوبميت ىلا لصوو اهيبوتج
 ادذنهو « رامعتسالا وأ لالغتسالا بح وأ ةدايسلا ناولأ نم نول ىأ نم

 ءاح امك اعيمح ةراقلا هذه عءانبأ داحتأ بوحو ىلا مويلأ وعدت رمأ هلك

 صحف وسرد ىذلا رصانلا دبع لامج سيئرلا بطخ ىف ةدع تايسانم ىق
 امك عالطالا ةعس نم ىوتسم عقرأ ىلع ةراقلا هذه لاوحأ ىن لمأتو
 . باتكلا اذه فلؤم اهبتك ىتلا هتمجرت ىف احضاو ءىجيس

 ًاسقن فيكو ةراقلا هذهب برغلا ءانبا مامتها ناك فيك ائيأر دقل
 هبتك ام اوعرق ام دعب , زونك نم اهيف ام دافنتساو اهيلع ةرطيسلاب مهعولو
 ءيىجسم عبتامو «© داليملا لبق سماخلا نرقلا ىف ىنانويلا خرؤلا تودوريه

 ريراقت كلذكو « هعبانم ىتح لينلا !وباج نيقلا مهو رصم ىلا ةملاطبلا
 « لازغلا رحب ىتح رخازلا فصولاب دالبلا تلوانت ىتلا نورين تاثعب
 قبسام ىلا ةفاضالاب « ىداليملا لوالا نرقلا نم لوالا فصنلا ف كلذو

 . سوناكرفا ويلو نييلاقتربلا نع هركذ

 ةيهام نع اطيسب اًئيشش فرعي ىكل ءىراقلل اديهمت اذه لك ركذن
 لزعمب لظن نأ اننكميالو « اهضرأ ىلع .شيعن ىتلا ةراقلا ىهو ةيقيرف؟
 مويلا عيطتسنال اننا » : رصانلا دبع سيئرلا لاق دقف « اهيف ىرجي امع
 ىق مويلا رودي ىذلا فيخملا ىمادلا عارصلا نع لزعمب لاح ةيآب فقن نأ
 نيبقبرفالا نم نويلم ىتئامو ضيبلا نم نيبالم ةسمخ نيب ةراقلا قامعا
 ةراقلا هله ىف اندالبو ء ةيقيرفا لهأ نم نحن انئنال كلذ « ةراقلا باحصأ

 « ىق رثلا ىلامشلا اهباب سارح انرابتعا ىلع انيلا نوعلطتي اعيمج اهلهأو
 . « هلك ىصقالا قرشلاب ابروأ لصوي ىذلا

 ىف انتايلوئسم نم صلختن نأ لاحب عيطتسنال اننا » : اضيا لوقيو
 ءارذعلا ةباغلا قامعا ىتح ةراضحلاو ىونلا ريشنل عيطتسنام لكب ةنواعلا
 لمجرلا ناو ©« مثم بيجع ناروفل حرسم نآلا ةيقبرفا نأ وه دكؤملاو
 اهتطيرخ ميسقت ةداعا نآلا لواحي ةيبروأ لود ةدع لثمب ىذلا ضيبآلا

 هنأ .روصتنو 4 ةيقيرفا ىف ىرجي ىذلا مامأ فقن نأ لاحب عيطتسن نلو
 حجار لقع نع رداص بلقلا نم عبان مالك اذه لك « انيئعب الو انسميال

 ىلا ام رظنت ىتلا ةبانعلاب دينعبلا لثقتسملا ىلا رظنت ةذافن ةريصبو.'
 ةغسلف » قو ةدع تابسانم ىف سيئرلا هلاقام صن“ وه اذه « رخاحلا
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 .حضويو © ملاعلا ةطيرخ نم انناكم ددحي كشالو مالك وهو « « ةروثلا
 . ناكملا اذه اهيلمي ىتلا ةلاسرلا

 .سيئرلا بتك فنم « لصاوتملا لمعلاب ةءولمم تاونس ترم دقلو
 انمق اننا لصاوتملا لمعلا اذهل ةيعقاولا جئاتنلا تتبثأ دقو « هتفسلف
 رود رودلا افه سيلو « ةيقيرفالا ةراقلا ءازا هب موقن انلزامو « انرودب

 هتنأش نم نوكي لماوعلا هذه لك عم بواجتو لعافت وه امناو « ةماعز
 نم نوكيو ءانب ةطيحملا تاهاجتالا نم هاجتا لك ىن ةئماكلا ةقاطلا ريجفت
 رود موقتو .٠ اهسفن نأش نم عقرت ةقطنملا هذه ىف ةريبك ةوق قلخ هنأش

 ردنيلاتنا . ر ىنأملألا بتاكلا مويلا ءاجاذاف . رشيلا ليقتسمءانب ىف ىباجبا
 .جرويماهوكيفلاف ىتنيدمب ماقأو جبيالةئندمب 1117 ةنس لئاوأ ىف دولوملا

 « مويلا ةيقيرفا ىلامش » باتك فيلأت هل قبسو ةيقيرفأ ىلا تارم لحرو
 ١9467 ةنس «دوسلاو ضيبلا : ىنوللا نيابتلا ضرأ» باتكو :١96 ةنس

 ليحرلا ىتم » باتكو © 15614 ةنس « رئافشت تربلأ دالب ىق » باتكو

 بلق ىلا ةباغلا لهاجم نم » باتكو ١9605 ةنسس « ضيبالا لجرلا اهيأ

 نع هياتكب فلؤملا اذه مويلا انيلا ءاج اذا لوقآ « 150ه ةنس « ءارحصلا

 ىق ؛ اهلاجر نم ةريشع مظعأ هنم انفطتقا ىذلا « ةيقيرفآ تالاجر »

 نايب نم هيف هركذ امب هرشنن انتاف ؛ رصانلا دبع لامج انسيئر مهتمدقم
 .لثمتت ىتلا تارايتلا ىهو ةديدجلا ةيقيرفا ق ةيسايسلا تارايتلا نع

 رظن ةهجو لثمي هعومجم ىف باتكلا ناك اذاو . ةراقلا هذه ءامعز ىف
 كلذ « ةيبرعلا ءارقل ةمج دئاوف نم ولخبال هناف ©« ردنيلاتيا . رو هفلؤم
 ةهجو ررش مل هنأ ولو © بتك امم ريثكلا ىف ايعوضومو اعراب ناك هنال

 . احيرص ارشايم اريرعت هرظن

 ةيصخش ىهف باتكلا اذه اهيلع لمتشا ىتلا تايصخشلا امأ

 « اموركتو « ىروتوكيس ءاسؤرلاو « رصانلا ديع لاسمج سيئرلا
 بيبحلاو 4 سماخلا دمحمو ؛© ىسوتئسلا سسسرداو 4 ىسالساليهو

 ىهو © ىريريت سويلويو «ابوبم موتو (« دويع ميهارباو ؛ ةبيقروي
 ىقلتو + مويلا ةديدمجللا ةيقيرفال ةسايسلا عضت ىتلا تايصخشلا

 لطي راظنم لالخ نم ةراقلا ى روديام ىلع ىبرعلا ءىراقلل ةيوق ءاوضأ
 ٠ ىبروأ بتاك هب

 ملحا لظآ فوسلو » : ةروثلا ةفسلف ىف رصانلا دبع سيئرلا لاق
 فشكل ىعس 2 ةيقيرفال امخض ادهعم ةرهاقلا ىف هيق دجأ ىذلا مويلاب

 عم كراشيو « اريثتسم ايقيرفا ايعو انلوقع نم قلخيو انئيعأ مامآ ةراقلا

 . اهتيهافرو ةيقيرفا بوعش مدقت ىلع ضرالا ءاحنا لك ىف نيلماعلا لك
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 ةهجو نع ربعبام ريخ نم باتكلا اذه ىتفد نيب ءاحام نأ دقتعأو

 حيتافم ىلع روثعلا ليبس ىف نييبروآلا ريكفت ةقيرطو ةيبروألا رظنلا
 . ةديدجلا ةيقيرفا

 نم هب ءاح امل ءىراقلا مامتهاب باتكلا ىلفحب نأ وحرأ هلك ا!ذهلو

 . هلع ىلغال نايب

 1137 ةنس ليربا ىف ةرهاقلا

 ىسوم دمحأ روتكدلا





 بارع طلاع دلو





 ريسلا طخ قحالن نأ انيلع بجيو اعيرس مويلا ريغتي ءىش لك نا

 . اهب !وملحميل دادجألا نكي مل ةديدج اقافأ تحتف دق تارئاطلاو تارطاقلاخغ

 « ىروه ٠ ن ٠ ىووب ه»

 ريغ هتابث دعب ىطخلا لقني رشع نماثلا نرقلا ناسنا ليختي ءرملا نا
 شيعي هنأ دجيس لهق , ديدجلا اتملاع ءاجرأ ىف ةيداع ريغ ةظقي ىف ىداعلا

 دقشفي امبرو ٠ كلذ ثدحي امبر ؟ اقدصم نوكيس لهو ؟ ةقيقحلا ىف

 , امامت ةايحلا ىف ةيغرلا دقفي اضيأ امبرو :« لماسشلا ديدجتلا اذه مامأ هلقع

 «٠ ادبأ هنم ظقيتسي ال قيمع تايس ىف قرغتسي نأ نه رثكأ هقوشي الو

 ربع ىطخلا نولقني . فقوملا اذه لثم نوفقي ةيقيرفا ىف اسانأ نا
 وأ ىراحصلا ىف ارصحتم مهتايح لاجم ناك بيرقلا سمالابق ٠ نورقلا
 ىوسس مهتاداعو مهديلاقت تسيلو « ءارذعلا تاباغلا قامعأ وأ جارحألا

 ىف ةأجف حبصأ دق مهتايح لاجم ناف مويلا امأ « ىئادبلا ناسنالا تاداع

 ٠ ةيميظنتلاو ةينفلا اهلئاسو عيمجب ةثيدحلا ةريبكلا ةنيدملا

 ذاختا نم نيقيرفألا نكمت ةيفيك نع امئاد بحعتي نأ ءرملل دبال اقح

 زجاوحلا عيمج نيمطحم داشرا نود رخآل رصع نم هذهك ةيعيبط ريغ ةوطخ
 مهفادهأ غولب نع مهقيوعتل قيرطلا ىف فقي نأ نكمي ءىش ىأآل ةاعارم نود

 نيب كرتسشملا نواعتلا أديم ىلع موقت ةديدج ةهراق ءانب ىف ةدوشنملا

 - ىبروالا رامعتسالا ةقبر نم ةررحتملا ةثيدحلا اهبوعشو اهراطقأ عيمج

 ةذرإ



 اينيغ ىف ىرازو بزح
 نع لالقتسالا اينيغ تراتخا نأ دعب عيباسأ ةعضب تضقنا دق تناك

 ىفو « ىركان وك » ةمصاعلا ىف تفقوت دقو « ىروتوكيس» ةطاسوب اسنرف
 ءارزولا سلجمل ةيليللا لابقتسالا تالفح ىلوأ ىلا تيعد دحأ موي ءاسم

 ريزو نم تبرتقاو * ةفيثك ةبوطرلاو ةيلاع ةرارحلا ةجرد تناكو « ديدجلا
 ء هيلايلل ذاتسأو رعاشك ليق نم هفرعأ تنك ىذلا «ءاييدوق اتيك» ةيلخادلا

 لقنف ؟ ةفيفخ ةيداع ةلح ىف رضحي نأ ءرملل زوجي له : هنم ترسفتساو

 لكف , ىتلح عدي ملو ىناعد دق هنأ ىنغلبأو « ريزولا تايحن هريتركس ىلا

 » هل ولحي ام ايدترم روضحلا عيطتسي

 .ضعب ىنآرو ةيمومعلا لاغشالا ريزو ىناعدتسا مالظلا راسحتنا دعبو

 لوحي ام تكردأ مههوجو حفصت نمو 2 ريزولا عم ثيدح ىف ضيبلا

 ٠ « ؟ ضيبالا سنجلل انئاخ اذه نوكي نأ » : مهرطاوخب

 مويلا اذه ىف هحارفأةيقيرفا ىف ءرملا دقفي نأ ميلأ لب عزفم ءىشل هنا

 , ديدج نم ةيقيرفا ىلا رضحأ نأ بتاكك لمع ىنعفد دقل ٠ ةطاسبلا هذهب
 عفدي مل كلذكو,ءىش ىأآل ءارش وأ اعيبغيأ مل امك , تادهاعم دقع دصقأ الو

 -ىراكقأو ىكوكش عم ءوده قسانلا ىنكرتيزأ لمآ تنكو « ائيش دحأ ىل

 ىدحا ىلع ةنيدم هذه « ىركانوك » و , ةنيدملا فرط ىلا انرفاس دقت
 قيرطو ىديدح طخب تاونس ذنم ةسايلاب ةمحتلم تناك ىتلا رزجلا

 جهبت ىتلا ( تاليفلا ) ةيفيرلا كزانملا نم فصب ائررم دقو , تارايسلل

 هديسش امم اعيمج ءارزولل لزاتم هذه تناكو ٠ ةقسنملا اهقئادحب رظنلا

 هلم نم ةدحاو مامأ انريس ىق انأطبأ دقو . هتملع ام اذه ٠ نوينسن رفلا
 ٠ تارايسو تاب رع ةدع رظتنت ثيح ةيمامالا ةقيدحلا ىف انرسو تائاتبلا

 انسجوء.موجنلاب ةرخاز ءامسلاوةملظم ىرادملا اهخاتمب ةليللا تناك

 انيلع رمو « فراخزلا ريثك مخض ثاثأب اهتارجح ت"التما ىتلا اليفلا لالخ

 فويضلا ْفقو ةقيدحلا ىقو ٠ تابورشملا نيلماح ضيبأ ايز نودتري مدخ

 ىدتري مهنم لك ناك ٠ ةديدجلا ةموكحلا ىفظوم رابك ضعبو ءارزولاو
 ةيداع ةلح ءادترا اقح قئاللا ريغ نم هنأ ذئنيح ىل ادب دقو ءاتكاد ايز

 تناك ىتاللا مهتاجوز اويحطصا نيوعدملا مظعم نأ اميسالو نوللا ةحتاف

 * ةيقيرفالا سبالملا نهضعبو ةيبروأ سبالم نيدتري نهضعب

 ةعومجم ىلا ىنمدقو ىعارذب اكسمم ىتيحطص 1و ةيلخادلا رسزو ءاحو

 .تقرعتو « صاخ دوب « ىروتوكيس » سيئرلا ئئلمش دقو «٠ فويضلا نم
 هتارابعب لباقت تناك ىتلاو « !ريثك اهلباقأ نأ ىلع ىغيني ناك ىتلا هتجوز ىلع
 هتنيستكا .دقل , هيف رهظت ناكم لك ىق دوسلا وأ ضيبلا نم هاوس حيدملا
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 ٠- نيبيجعلا ةقاشرلاو لامجلا نم انول ىلوألا اينيغ ةديسسو ةقباسلا ةريتركسلا

 .« افورخ » دعبلا ىلع تيار ٠ ريصق تقوب ىلوصو دعب ءاشعلا أدبو
 .اقيط ةيلخادلا ريزو ىنلوان دقو , ءارملا ىف ران قوف ىديدح' لماحب اقلعم
 كيري ابيط الثم مدقأ كيلاو « زيزع قيدص نييقيرفألا نيب كنا » لوقي وهو

 ,محللا عطقا نولوقي مكدنع ايروأ ىقف ؟ كلذك سيلأ انئاقصو انتءارب ىدم

 نحن نوجعزم اننا اقح ءامهلامعتسال ىعاد الف اندنع امأ ,ةكوشلاو نيكسلاب

 .نأ قيس دق ىنأ مغرب ىل ةفورعم تسيل ةداعلا هده نا د : تلقف ! دوسلا

 , ىراحصلا ىق كلذكو , ايلاغ ةصاخ مثالو ىلا ةيقيرفا ىلامش ىف تيعد

 ٠ « ضيبأ ىقيرفا تنأف نذا ٠ هآ » : ريزولا باحجأف

 -ءاهتنا دتعو « فورخلا نم اهماظعي محللا نم ةريبك ةعطق اعم انعزنو

 _ىلا نوميللا نم فاصنا هقوف وقطت نخاس.ءام اهيف قابطأ هتراد ماعطلا
 ٠ فشانملا بئاج

 .تاعمتجم كانه لنا | بجعلل اي » ىسار ىلا ةيئادب ةركف تقرطتو

 ,كلذك ىرمالا نكن ملف انهامآ « بيرغهنأك سشضيسالا ءرللا اهيقلماعي دونس موق

 .تسل ىنناب رعشأ امك ديحولا ضيبألا تسل ىننا امثاد ىروعش ناك دقل
 ٠ ابيرغ

 .تاينمتلا ضعب ىوس ىوتحت ال ةينطابلا ىمالحأ ةورذ تناك دقل
 ءاسمشعلا دعيف « ىقيسوملا ماغنأ هللظت ىرعاش وجب عاتمتسالل ةطيسبلا

 نيجولب ىدتري امهدحأ ءرظنملا انسح نايجئز نايتف رهظاينابمسشلا لوانتو
 «ةيبروأ ةرتس ىدتري رخآلاو * دوسو ضيب طوطخي اططخم راحب صيمقو
 .نايتفلا ناكو٠ءانغلاىف رخ"الاع رش هنيح ىلع هتراثيق ىلع فزعي امهدحأ أدبو
 8 جراخلا ىف فيضملا ةيلخادلا ريزو هنوك ىذلا ةيلايلا قيرف نم نينانف

 امهادحا : برحلا ىناغأ نم نيتينغأ اعم اينغ ىلوآلا ةينغألا ءاهتنا دعبو
 .بحلا ىناغأ نم ةدحاو اهنأ تنقبأ ةينغأ ىرخالاو , ىوكشو انينأ باسنت

 ىف ركفلا دراش اهيلا تيغصأ دقو « ةينيغلا ةيبعشلا ىقيسوملا ىف ةليلقلا
 ٠ مهتاوصأب ماغنالا نوعباتي فويضلا ةيقب ناك نيح

 اميرو , لبقتسملا تاعورشم وأ ةسايسلا نع ثيدح كانه نكي مل
 .دحال ةعتمملا نطولا ىقيسوم ميدقت مهتعاطتسال اعيمج نيروخف !وناك
 . ضيبلا

 .ةيروهمجلا سيئر ىلا تهجوت ىتح ءانغلا نم ناناتفلا ىئهتنا نا امو
 .تهجوت مث ءهذه ىنفلا عاتمتسالا ةصرفىل حاتأ هنال ركشلاتارابع ميدقتل
 -دقف 2« ىرخأ ةأجافم كلذ دعب امدقو « ةينفلا امهتراهم تحدمو قنانقلا ىلا

 .تاونس ذنم ذا ء ىسفن ىف ةميدق تايركذ تراثآأ ىرخأ ةيسنرف اناحلا افزع
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 جونزلا دحأ ةيناملالا رورلا ةقطنم ندم ىدحا ىف ةنيدملا سلجم عنم لئالق

 « ىهجو ىلا لجخلا ةرمح تقفدتف « ةيناملالا دالبملا ديع ىناغأ ىنغي نأ نع
 ٠ « نييقبرفالا نم ربصلا ملعتن نأ انل ىغبتي له » : ىسفن تلأسو

 ملظملاىنكر نمو « ةقيدحلا ىف ريسلاب ىسفن نع ىرسأ ىدحو تدضهنو
 ةلحبستكا ىذلا ةينيغلا ةيروهمجللنييقيرفألا ءارزولا عمتجم بقرأ تنخأ
 كاته له : ارسفتسم ةيلخادلا ريزو ىنضرتتعا ىتدوع ىفو 2« رورسلا نم

 ادج بيط ءىش لك نا : تبجأف ؟ ىل ةبسنلاب ماري ام ىلع ريسي ال ءىش
 نع ايناسنا اجذومتأ لصقي ىذلا عساولا ىدملا نم انيقي تددزا ىنكلو

 ٠ رخآ

 ساكعتا لمأتأ : ارهاس ىترجح ةفرش ىف ليللا تيضمأ قدنفلا ىفو

 ليللا فصتنم حاير فيفح ىلع ليخنلا ليامتو عقنتسملا ةحفص ىلع كالهلا
 قحتست اهل ةياهنال ءايشأ كانهنا اقح :لممج رطاخ ىسأرب رادو + ةمعانلا

 عميمج ةروريص ىف تالامتحالا عيمج ودبت ةيقيرفأ ىف انهو , اهملعن نأ

 ائيش ال ارشب اوريصي نأ ىق تالامتحالا « قيقحتلا ةزئاج . نيبيط رشبلا

 ! رشب ىوس رخآ

 نييقيرفالا فاشتكا بعصلا نم

 برجينأ عيطتسي ءرملاق « قحالتم طخ ىف امئاد ريسيال ءىش لك نا
 ىف رخآ ناكم لك ىف لاحلاك , ةيقيرفا ىف لامآلا ةبيخو ةيناسنالا تآجافللا

 ءاموركت ىماوكو» روتكد اناغ ءارزو سيئ رل ىتلباقمدعب تمدص دقف « ملاعلا

 : ليصفتلاب ثدح ام ىورأسف مهفلا ءوسل لاجم ىأ كانه نوكي ال ىتحو

 سوءرلا نم دحاو هنأ ىلع ( اموركين ) دهاشأس ىننأ ضورفملا نم ناك

 ٠ مويلا ةيقيرفا ىف ةيكذلا
 تعطتسا امدنعقف ء ةمظعلا رهاظم هيدل تناك لجرلا نأ قحللو

 2, ىمساب ىتيطاخو « امئاد مارتحالا نم رهاظ بناج ىلع ناك هيلا لوصولا

 دقو * لوكوتوربلا دعاوق عيمج نع زواجتلا ىلع ىنضح انتاثداحم دعبو

 ىف فطعب هيدل تسسحأو « ةقداصلا ثيداحالا نم ريثكلاب اموركست ىتصخ

 ءرملا عزوبي نأ ليحتسملا نم هنأ تفرع ام ناعرسو 2 ةريخالا ىتماقا ءانثأ

 ريوصتلا مسق ىق راس ريغ اسرد ىتاطعأ دقف ٠ ناكم لك ىف هفطع
 ءارزولا سمئر نأ كلذ : ركذتأ نأ عيطتسأ ةيموكحلا تامالعتسالا ةحلصمب

 تامالعتصالا ةحلصم ىف ىمالفأ عيمج ضيمحت ةيلمع ءارجاب هرمأ ردصأ

 ءارزولا سيئر نأ ةطاس ىقفىنمهفأ نيفظوملا نم ادحاو نأ ىلا ةفاضالاب !اذه-

 لح



 بحد ال هنال امناو , ةحلصملا ىف ىمالفأ هضيمحتب ىتدعاسم ىف ركفي ا

 ٠ اريثك هبحن نحنف اذلو ضيبلا

 نيذلا ةضراعملا ءاسنو لاجر ضعب عم ثدحتأ نأ تعطتسل دقو
 ناك اذلو , صاخلا هبزحل ايلعلإ ةطلسلاب بلاطي (اهوركين) نأ ىل !وحضوأ
 هتلئاع عم ادنلوع ىلا برهي نأ ةضراعملا ءامضعأ زربأ ( ىزوب ) روتكدلا ىلع

 ٠ نحسلا نيرخآلا ةضراعملا ءامعز ضعب عدوأ نيح ىلع ءانثالا هذه ىف
 دقلو . اراهنو اليل ةسارحلا مهيلع ماقت ثيح . رخآلا ضعبلا ةماقا تددحو

 « اموركت » نأ نييكيرمالاو نييبروالا ضعبو ةضراعملا ءاضعأ ضعب ىنربخأ

 ٠ هعمسي نأ دويام درف لكل لرقي.

 لوأك ءانثإلا هذه ىف رينخا ىذلا لجرلا اذهل ىقيقحلا هجولا ام نذا

 ٠؟ ةيناثلا ثيبازيلا ةكلملل جاتلا سلجم ىف ىجنز

 انمم دكؤالا نم لب « ايلاح لاؤسلا اذه نع ةباجالا بعصلا نم هنا

 سفن ىف 1٠١ ىلع ةجحلا ميقي نأ ضيبأ لجرل ةبسنلاب ليحتسملا نم هنأ
 بوعشلا رمتؤ٠ ةياهن ىفو ٠ اهبا: ايجنز ناك اذا صوصخلا ليعو « ىجنز
 «نيبفارملاو دوفولا مامأ ةملكلا (اموركن ىماوك) بلط ( اركأ ) ىف ةيفيرفالا
 ىف نآلا ىتح هتيأر ىذلا كلذ نع فلتخي رخأآ ( اموركت ) تنرع انهو
 ارضاح نييبروالا وأ نييقيرفالا نم دحاو نكي مل تيح 2 ةصاخ تالباقم
 تعطتسا ام ةريثك تانداحم هعمتس رجأو البق هتفرع دف نكأ مل ولو * كاذنآ
 هثيداحأ ىف هركذ ىشاحتي ناك ىذلا نأ كلذ : ةديدجلا هتروص ىف هفرعأ نأ
 ةدحلاو ءايمعلا ةيمحاركلاو بصعتلا وه , احضاو نآلا ادب ىذلاو ةيصخشلا
 دحأ تربخأ نيحو , الصأ نييقيرفا !وسيل نيذلا رشبلا لك ىلع هموجمح ىف
 7: ىقيقحلا ءاموركتد تفرع كقف نذاد : ىل لاق كلذب زيلحنالا نييسامولبدلا

 امدنعو « ايلعلا لثملا نوفرعي ال مهناف , ةقيقحلا ىف نييقيرفالا عيمج اذكهو
 مر 00 ! طقف ايحرسم اعانق الا اذه مهثيدح سيلف , اهنع نوثدحتي

 0 001 ا

 نحن انيدل ايبط اوج هل ميقن نأ ديري ببسلا اذهل مهنم درفلا نا
 ىهتنت امدنع نكلو « انيلا ةجاح ىف لاز ام هنال ؟ ةطاسيب اذاملف ٠ ىضيبلا
 «امئاد ةيقيرفا ىف ضيبلا نحن هيلع انك امع ةوادعرنكأ حبصي انبلا هتجاح

 ىننكلو ٠ « ةيقيرفا نع مكيديأ اوعفرا » : هلوق ىف ( اموركت ) قفاوأ ىنن'
 : لوقأ ىنلا . ( اموركت ) نع ةفلتخم ىرخأ ةرظن ديكأتلاب ىل ىزيلجناك

 ىف اندض دترتس ةدعاسم ةيأ ناف , مهل مكتدعاسمبد ائيش اوبسكت

 '! ءىش ىأ نوبسكت ال مكنا , مكريصم نع اولزنا ءام موب

 ىخيراتلا رمتؤملا اذه نا+اتَحم ىف تاضقانملا عبتتي نه لكنا اقح

 لاجر ةرشع 7 م



 سرك ىذلا رارحالا نييسن رفلا دحأ ىل سمه دقف , ىبروأك جعزني نأ دب ال

 لعفنئم توصب تاسلجلا ىدحا ءانثأ ىف لالتحالاو رامعتسالا ةضراعمل ةسفن

 هيزحو « زرتيفش تربلا » نكي ملفأ ىسفن .لأسأ انايحأ ىننأ ملعتأ : الئاق
 ٠ ؟ باوصلا نه بناج ىلع نييئنطولا هاجت امهفرطت عم

 ىحورأا روفنلاو بذاجتلا نب

 .نيب اعزوم ايلاغ نوكيس ةديدجلا ةيقيرفا مهفتل هسفن دهجي ىذلا نا
 دبال هناق ءوده ىف رومالا يبقار اذا هنكلو ٠ ىحورلا روفنلا نو فطعلا

 ٠ ملاعملا ةدودحم ةجيتن ىلا لصي نأ

 هيلع مه ام ىلع اونوكي نأ بجي امير اموركن مهنم الاجر نأ فرعيس
 ..قسائتم ىساسأ ءوده ىأ ةيقيرفاىف سيل هنال كلذ : تقولا اذه لثم ىف

 هنآلاو « اهتوكس نورق لاوط اهب ملحت ةيقيرفا تلظ ةمراع ةروث ةمن لب

 دب الق ءرملا ظقيتي نيح هنأ هب ملسملا نمو « نييروثلا ءامعزلا ضعب اهظقيأ
 ىف أدبي مث « مونلا ادراط الوأ هيديب هينيع كحر وهف , ةظقيلا ىف جردتي نأ
 ٠ هموي لمع ىف ريكفتلا ىف ذخأيو شاعت الا

 ريسي ال اهتظقي ىف رمالا دجنسف ةيقيرفالا بوعشلا ىلا انرظن اذاو
 روصعلا نم بوعشلا اذه تظقيتسا دقف ء ىجيردتلا قطنملا اذهل اقفو

 ةلققيلا اذصم تثروأ دقو «٠ ثيدحلا رصعلا ىف اهناكم ذخأتل ىطسولا

 ٠ مهمالحأ نموهعازتناب اوئجوق مهنال كلذ ء ةفينع ةمدص مهنم اريثك ةئجافملا

 رصعلا ىلا رظني داع مهنم اريثك نأ ىف كشلل لاجم كانمن هعي ملو

 .ناييوتوأ اموركت لاثمأ نكلو , ارارم هيف المأتم ىقيرفالا عقاولل ميدعلا

 ةيسفن ةيلمعب نوموقي لاثأ « نيرخآلا نيينطولا عيمج وأ « ايريبيل سيئر
 ٠ ةرمتسملا ةروثلا نم لاح ىف ةيبغشلا عومجلا نوبهلي مهنا , قاطنلا ةعساو

 ةيتفلا ةيقيرفالا بوعشلا بلغأ دنع ةيطارقميدلا انعبتت اذاو , اذه

 :هلك ملاعلل اهاثمتن ىتلا ةيطارقميدلا قيّقحت ىلع ةردأق تسيل اهنأ دجنسف
 تناك ضيبالا لالتحالا ةطلس تحت اهوربخ ىتلا ةدايسلا ةمظنأ نال كلذ
 وأ ىكلملا مهماظنب هيشلا ةبيرق ةمظنالا هذه تناك لب , ةييطارقميد ريغ

 ٠ ريبك دح ىلا ميدقلا ىعاطقالا ىمايرلا

 ةيطارقميدلا ةمظنالا نيب نوطبختيس مهءامعز نأ نذا قطنملا نمو

 دقرطلا ىأ ةصاخلا مهبراجت قيرط نع اوملعي ىتح ةقلطملا ةمظنالا نيبو

 ٠ ؟ مهل ةمءالم رثكأ ةلودلل لكش ىأو ؟ بوصأ

 ليل



 لالقتسالاىلع لوصحلا لبق ةيسيئرلا هلثم نع اموركن ىل فسشك دقلو

 ةقيرط لضفأ نكلو , ةياغلل طيسب ءىش راتيجلا ىلع فزعلا نا » : لاق ثيح
 ةئطاخلا تامغنلا نعو ةلآلاب ءىطاخلا كاسمالا نع رظنلا ضفي نأ وه هملعتل

 ٠ < ترقتسا امهم اهتم ةثغبنملا

 ناف كلذلو ١ رعو ىرخص ةيقيرفالا بوعشلا مامأ دتمملا قيرطلا نا

 مغرلاب ةدعاسملا لدينلق : مههاجت ءادالاب اريدج ابحاو ىضيبلا نحن انيلع

 نوعضي مهو ءاننتويحي الو انباجعا نوزوحي ال مهنأ مغربو مهيصعن نم

 مهانك رت اذا اتنال كلذ - مهتادقتعم ضقفر بوجو دقتعنو انقيرط ىف تابقعلا

 مهنال كلذو ةيرشبللةعزفم مهلامعأ حبصتو اومن دب زي مهبصعت ناف مهدحلو

 لاجر بلغأ نم رثكأ « ةمخضلا تايحبضتلل لاثملا ردان ملئاد دادعتسا ىلع

 وأ اوناك نيملسم اناعجش ادونج اونوكي نأ مهناكما ىفو ٠ نيرداقلا برغلا

 نم اهلك ةيقيرفا ريرحت ىلا وعدت لوالا ماقملا ىف مهثدابم ناف ٠ نييحيسم

 عمفادلا وه اذهو 2 ةيقيرفا ةدحويب ىدانت اذكو . رامعتسا وأ داهطضا ىأ

 ٠ ةيحضتلل بيجعلا ىئادفلا مهدادعتسا ءارو قحلا

 ايسايس اقيرط طخي نأ ضيبالا لجرلل ناكمب ةيممالا نم هناف اذلو

 تغلب امهمو : تايحضتلا تناك امهم , دغلا ل +5 مويلا ةيقيرفا ىف اديدج

 ىكيجلبلا خرؤملل لضفلاب نيدن نأ بجي اننأ دقتعأو

 عيمج نأ املثاد دكأ دق هنال « سيلورب نزلب ناف ٠ ج 1٠ 1٠١+ مد

 « ءىش ىف ةسايسلا نم تسيل ةيقيرفا ىف ةيلاحلا ةيسايسلا انتمظنأ

 اهنأ ىلع ءايح الب اهل وعديف دحاول رطخت ءاجرع ةتقؤم لولح الا ىع امو
 ٠ ةزكرم ةماه ةسايس

 انمزلب هناف مث نمو 2 ديكاتلاب لاوزلا ىلا هقي رط ىف زامعتسالا نا

 اديدش اطابترا اهب طايترالاو اهمازتلاو ةيقيقح ةينمز ةقدب دعت ةطخ عضو
 ٠ ةينطولا ةوفصلا ةقث بسكل

 قدنف مداخ ىلع هتيفلت 1 سرد

 ضرعأسق « ةيصخشلاب روعشلا بتاج مهفتن نأ انل ىغيني ناك اذاو

 طبترت اهنا لب « ةيقيرفا ةداق نم ىأب طبترت ال اهنا . ةيلاتلا ةبرجتلا

 ابر ةبرجتلا هذه نم اهب تجرخ ىتلا ةريعلا نأ الا ؛ طيسي قدتق مداخب
 ٠ ةيقيرفا ىف ةعاسلا ىيسايس ءامعز سوفن ىف لمتعي ام ءالجب عضو

 لوصو مدعب تملع نأ « اركأ » ىلا ريخالا ىلوصو دنع ثدح دقف
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 مل اذه ىبعو ,قدانفلا دحأب ىل ةرج> زجحل وتكبمت نم اهتلسرأ ىملا ىتيقرب

 يجينا ة رجح نأ لف كويل اليديطمف اذني لب هز رجم رجح هني لأ نكت
 ةرجح نع ثحبلا ىلع كلذ نم مغرلا ىلع ترباث دقو . رمتؤملا ءاضعا هوجول
 ىنركذت ىتح هبحاص ىنآر نا امو ءلبق نم ىل ةفورعملا قدانفلانم دحاو ىف
 ”اهيفزعما رع راع يي رعب

 ىعيرط ىف قدنفلا ىف مداخك لمعي باش ةدايقل تملستسا نيحو
 اهيأ كؤاسم باط » : هل تلق ٠ ىلوالا ةرملا ىف هتفرع دق تنكو ةرجحلا ىل

 ءادر هنم قلتأ مل ىنكلو ٠ امئاد انه نوكم نأ ليمجل هنا ( دلو اب ) , ىتقلا

 ىفاني بئاج ىلع مهتفداص نيذلا اناغ ءانبأ لوأ اذه هدومجل ىتفلا ناكو

 ءاقللا نسح

 دقو 2, ضارعالا اذه اذامل : هتلأس ىبئاقح بينرن نم ىهتنا امدنعو

 اناكم ذدختاو , ةرجحلا باب باشسلا قلغأف ؟ البق ةدوملا نم بناج ىلع انك

 متأ ىف ةينات كارأ نأ ىنرس امبر : ىديسس » : ةحارصب ملكت مث ابسانم

 انزايتعا مغرب ىديس اي كنال , هًزاقص ردكت دق رورسلا اذه نكلو . ةحص

 ىعارتل ء كفرصت ريوطت عطتسن مل « نييقيرفالل ديحولا قيدصلا كل
 ٠ « اندالب ىق ةديدجلا قئاقحلا

 ىف وه رمتسا نيح ىلع « ىتفلا اذه هينعي اميق ركفأ اتماص تللظو

 امأ « ارمعتسم ايعش انك ةرم رخآ ىف ىديساي انه تقفقوت امدنع» : هثيدح

 ةغيص ىلع ضرتعأ ال ىفم اميف تنك ٠ نولقتسم رار رارحأ ان'أاف ىديم أب نآلا

 هديرأ ىذلا لب « ادلو » ىنوعدت نأ كديرأ الف ايست اب نآلا امأ . كئادن

 هبغرأ ىذلا نا معن « سويت وهو ىمخشلا ىمساب ,ىمساب ىنوعدت نأ وع

 نا : كل تلق اذا ىديس اي ىنقدصو « هاوس نود مسالا اذهب ىدانأ نأ ومع

 نورظني الو ىننوفرعي ال نيذلا نيرخ الادنع امأ,هب كتصصتخا زايتما اذه

 ديسلا » رادتسا مث ٠ « سويب ديسلا » عبطلاب ىتناق 2 قيدصك كلثم ىلا

 ! فرصناو ةريغص ةءانحناب « سويب

 ىئبنج دقف « سردلا اذهو ةظعوملا هذه هل تركش دقل ء دهشأ قحلاو
 ٠ كانمو انه ريبك أطخ ىف عوقولا

 15809 ماع ىف ةيمادلا رياني ةرون دعب امئاد ىصوأ تنك دقف اذلو
 ريثكلا نكلو « البقتسم « دلولا » ةظفل داعبتساب , ىكيجلبلا وغنوكلا ىف
 نيردقم ريغ « دلو دينبلا م ةيرغينلا باب نم نولوقي اواظ نييكيجلبلا نم
 ؟ كلذب دارفالا ةيصخش اوناعأ دق دح ىأ ىلا
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 ةيفصنلا ةفاقثلا راطخأ

 نيذلا نييقيرفالا كتلوأ جذومل ىلع ةريغص ةظحالم ءادبأ نم ديال

 بازحالاب ةصاخ ماهمب مايقلل , اكيرمأو ابروأ ىلا رخآ ىلا نأ نم نورفاسي

 كلذ , ةيموكح تارواشم ءارجال وأ ةيداصتقالا تاطابترالاوأ تاباقنلا وأ

 ,سييافم مهل عضي نأ عيطتسي ال اهسفن ةيقيرفا ىف مهفرعت اذا ءرملا نال

وأ ىف اهعضن نأ نكمي ىتلا كلت نع اهلمجمىف فلتخت ةيعيبط
 دحاولافءابر

 ٠ ابروأ ىف امامت هنع فلتخي ناسنا ةيقيرفا ىف ءالّؤره نم

 نم تارقف امم أرقن نأ عيطتسن . احوضو رثكأ رمالا نوكي ىكلو

 ثيح ةيمومعلا ةيبروالا تالجملا ىريدم دحأ هبتك ىذلا ىصخشلا ريرقتلا

 نال « ليقتسأ نأ ىل لضفالا نم هنأ ىرأ ىناف نويقيرفالا ىتأ اذاد : لوقت

 سيئرلا انيدلناك ةزيجو ةرتف ذنمقىباصعأب بهذت ةداسلا ءالؤهتافرصت

 نم اميعم اعون نخديو ةهارشب ىكسيولا برشي هنأ اتملعو ( ) ٠0-00

 اهنيب نم راتخي ىكل ىكسيولا نم فانصأ ةينامث هل انرضحأف , راجيسلا

 تيأرو 2« اعيمج اهضفر هنأ الا « راجيسلا نم افنص نيرشعو « ءاشي ام

 اثحاب ةنيدملا ىف رودأ نأ ريبكلا فيضلا ماركا لجأ نم اينصخش ىلع ايجاو

 ةملكب ىتح هوفتي مل هقوري ام هل مدق امدنعو , اهيهتشي ىتلا فانصالا نع

 0 « اريخأ ! مآ » ةفرجعب لاق امناو ركش

 يوصل

 هنأ دوأ ىتاف ٠ ملاعملا ةحضاو تحيصأ دق ةروصلا هذه تناك اذاو

 «بايملا رخفأ نيدترمىترايزل نويقيرفا ىتأي ام ابلاغف :اًئيش اهيلا فيضأ
 ءاضوض تك دحي مهنم دحاو ىأ نأ قحلا ىف نكلو. نوبدؤم ءانثتسا نود مهو

 نييبروأ دوجو ىق ىدنع كش الو ء اصم هصميف ةاسحلا فضتري امدنع

 ةقايللا بادآو ةمعطالا لوانتل ةميلسلا لوصالا نوفرعي ال نييقيرفاو

 لع نيكاكسلاو كوشلاوقعالملا لامعتسا نأ احضاوحبصي هنكلو « ةدئاملل

 ! نييقيرفالا بلغأل اديدج ايش دعي ماعطلا ةدئام
 1011 ا تكيس سلا

 هقرولا نم ةفشنم ىقلت امدنع هتشهدو هبجع ىفويض دحأ ىدبأ دقت

 اعرذ قيضي نأ ءرملل دب الو ٠ ليتلا شامق نم ةقشنم نم الدب عيفرلا
 نم لضفملا هعونطرش الو ديق الب دارأ ىذلا سس رلانم ثدح املثم كلذب

 ٠ ىكسيولا

 نيذلا نييقيرفالا نع نييبروالا ثيدح ىف ةحضاولا ةعمسلا نا

 ٠ ةيفصنلا مهتفاقث نم بجعتلا وه ء ةمهم ةيآ ىف نورفاسي
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 مٌمصانسلا دّببع لاسمج
 تتابرملا 2 _لطاسب طر اس
 ماعلا سال ردع





 ,ىعسن « ميرك ديعس قرشم ليقتسم ىف ةقثلاب عتمتن اعيمج اننا »
 ذنم اهيلا انوعد املط ىتلاو , اهنلعن ىتلا ةيبرعلا ةيموقلا ىبع نيدمتعم هيلا
 ميعدت ىلع هللا نوعي لمعتصو ء اهب ةقلعم انلامآ تناك ىتلاو ٠ ليوط تقو

 امنيأ ةيبرعلا بوعشلاو برعلا نييموقلا عم نواعتنسو اهسسأو اهفادهأ

 ٠ « قيفوتلاو ةيادهلا ريدقلا ىلعلا هللا نيجار . اوناك

 رصانلا ديع لامج
 ةدحتلا ةيبرعلا ةيروهمجلا روتسد نالعا ةيسانمب هتبطخ نم

 نشل

 سيئرلا دارأ امدنع , ةرهاقلاب ١9553 ماع نم رياني ىف اذه ناك دقل
 .تلصح ايضا ىقف“ ةيتفلارصم ةبروهمج روتسد نالعارصاتلا دبع لامج

 كنلملل صاخلا نكسملاو ىمسرلا رقملا , نيدباع رصق ةدهاشملل حيرصت ىلع
 .تعمس ىذلاو ,ء, م5 ىف ةرهاقلاب دولولا 2 قوراف ىفنملا عولخللا

 ند اضيغب اماكر تيأر 9؟ ىكلملا رصقلا كلذ نك ىسفنب تيأر اذامق

 2, قوذلا ةميدعلا لحلاو ليثامتلا نم تاعومجمو , صيخرلا نفلا تاجتنم
 .ىلعو « ةينف ةطبار اهنيب طبرت ال + عباطلا ةيئادبلا ٠ ىنفلا ردقلا ةعيضولا
 ةفيثك نوللا ةغراف موسر تدشقن سلمالا ثاثالا

 ىحابالا بدالاو سنجللا بتك نم ةريبك ةعومجم ىهف ةصاخلا هتبتكم امأ
 هيبدالا دعاوق طسأ اهابأت روص نم ةيلع تلمتثا اأمع الضق صيخرلا
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 تناك ام ىلع ليأد ريخ اههبسي امو رتتوج نوج بتك للعلو « ةقايللاوي
 اعوضوم لوانش قوران بتك ةعومجمف : لجرلا كلذ سفن هيلع ىوطنت
 ةيناثلا ملب لجر اهتءارق ىف سمغنا « سنجلاو ةعالخلا ىف رصحنا ادحاو.

 لجرلا عباطب هتايح تعيطنا امالجلا» يترعلا نع الرا امدنع نيثالثلاو

 نكي مل ىذلاو ء ارس ةرعادلا هنايح ةريس ىقبي نأ عطتس د مل ىذلا رتهتسملا

 1 نا ا و وال هل يشم لل نط نرخ نا

 ىلع هعم تشاع ىتلا هتيشاحو وه ىفتخا ىذلا كلملا درطب ائيسشن دقفت

 « ةيرصملا ةروثلا تاركذم » هباتك ىف تاداسلا رونأ حضوأ دقو . داسفلا

 ءازجلا ىلع لصح دق اقوراف نا » : لاقف , ءالجو حوضو ىف اذه نع ريثكلا

 دهع نم رايهتالل اضرعت برقأ قباس دهع ىأ نكي ملو . هقحتسي ىذلا
 لع 4200 تل هين نال + هزاركما هوك الاجر يي عونا ب قوزألا

 ىف لمتعي امب حيملتلا ىتح وأ ههيجوت ىلع مهنم دحاو ٌؤورجي مل ذإ : داسفلا

 ا ا وع د سلا

 ةبرقملا ةسدعلا لالخ نم

 تتكو 2 ةيبلسلا ةينيعلا تاعايطنالا هذه ىلع حابصلا ىف تلصح

 مخض قدارس ميق' تيح , روتسدلا نالعا دنع سيئ رلا ىلع افيض رهللا دعب .

 طيحأ دقو « رشبلا نم افالآ مض احيسف ناكو , نيدباع رصق راوجب

 سيئرلا ناك امو ٠ ةنيعم ةقاطب نولمحي نم الا هلخدي الف , نييركسعلاب

 ءروضحلل ةمسن نويلمع 59 غلايلا هبعشة وعد عيطتسي ال رصانلا دبع لام>

 ةفداصملا ضحمب انأ تلصحو. ةينهملا فئاوطلا عيمج نع ادوقو اعد دقف

 «فرشلا فويض ةروصقم ىف بسانم دعقم ىلع اركبم ترضح ىنال ةينمزلا

 عطاقي ناك ىذلا ةيتيفوسلا سات ةلاكو لسارم ىراوج ىلا سلجي ناكو.

 رهظ دقو - رخآو نآ نيب باجعالاو جاهتبالا تاحيصب سيئرلا باطخ

 ء ءاسم ةسماخلا تغلب دق ةعاسلا تناكو « ىبناج رمم نم هؤارزوو سيئرلا

 نوفطصي ةيذحالا نوعلخي هقاقرو ارصان تيأرو ء برغملا ةالص دعوم وهو.
 , لالجو نوكس ىف كلذ اودهش نيذلا سانلا فالآ قرغتساو ٠ ةالصلل

 دقف « قدارسلا ماحدزا نم منرلا ىلع ةالصلل اناكم اودجو نيذلا كئلوأ امأ

 ٠ ةضيرفلا هذه ءادأ ىف اوكرتش

 رثكأ رصان نع دعبأ نكآ ملو « ىرعاشم ةالصلا هذه تكرح دقل اقح
 ةمات ةقدب ىلصملا ناسنالا !ذه هجو تصحفت دقو « ابيرقت ةسمخ راتمأ نم

 نمع اريعم ناك امناو « ةعمتجملا ريمهامجلل هضارعتسا تاريثأت نم ايلاخ ناكف

 ىف هللا ىدي نيب افقاو : ةصلاخ ةعشاخ ةالص ءادأ ءانثأ ىف صلاخلا هناميا'

 ٠ ديدجلا روتسدلا هبعش ىلا نلعي نأ لبق , عوشخ-

 ىف



 ىفلأو 2 ىضاملا ضرعتساف هسفنب روتسدلا ىلع سينرلا بقع دفو
 سسأ ىلع تراس اذا رصم هينجت نأ نكمي امعثدحتو ٠ لبقتسملا ىلع ةرظن

 نم انويلم غلبت ىتلا دالسيلا نأ فورعملاو ىروثلا روتسلا اذع

 دموليك فلأ نيثالثو ةسمخ ىوس اهنم عرزي ال « ةعبرملا تارتموليكلا

 ضعب طاقتلال تارم عضب امقو دق ىتيفوسلا ىراج تيأر نيحو

 تلعف ,« برق نع ةصنملا قوف نم ثدحتي وهو رصانل ةيفارغوتوفلا روصلا
 طاقتلال اريسيت 2 ةبرقملا ةسدعلاب ريوصتلا ةلآ تدوز امدعب هسفن ءىثلا

 ول امك « امامت ىنيع نم هجولا ةسدعلا تبرق دقو ء احوضو برقأ روص

 ىف هتيأر ام ىنشهمدأ دقو برقملا ةيرحبلا راظنم لالخ نم هيلا رظنأ تنك

 ٠ ةمارصلا نبع نآلا ىنيع مامأ ربعي رصأ' ةجوق . تاظحللا كلت

 ىدنجو رجاتو حالف
 باذدج 2« دودو لجر ةيصخشلا ةتايح ىف « رصانلا دبع لامج» نا

 ,ةماعلا تاعامتجالا ىف هبلق نم كحضي ام اريثكو ءمج بدأ ىلعو . فوطعو

 ىوطنيو «ىئامتيس مجن هنأكو ةئدنعودبيو , ةليمجلا ضيبلاهنانسأ الآلتتف
 رنكأ بناجو م, ةنورملا نم ريك طسقو « ةيويمهلا نم ةلئاد ةقاط ىلع هنايك

 حلثلا نم بويصم د هنا :ةرهاقلا ىف هنع نولوقيو ءطاشنلا نم فولأللا نم

 ٠ أعم رانلاو

 0 ةرهاقلا لايقتسا لفح ءانثآ ىف رصاتلا دبع سيئ رلاد تيقتلا دقو

 دقف « ثيداحالا هذه رصق نم مغرلا ىلعو , ةريصق ثيداحأ اننيب ترادو

 ايلج ىل رهظو « نييبروالاب ةلماكلا هتقث مدع اهنم فشتسأ نأ تعطتسا

 اقلطنم لازي امو ناك ىسايسلا هجمان ريف ؛مهذه هتقث مدع نم صلختي نل هنأ

 نأش برغلا عم ةطورشم ريغ تاقافتا دقع امئاد ىقبي وهف كاذ سكع

 ٠ امامت قرشلا عم هتاقافت؛

 اهباتك ىف « نوب الزيج ه ةيناملالا ةيتاكلا ةيفحصلا تبتك دقلو

 هذه ىلع مكملا ريسعلا نم هلا ه : لوقت « لينلا فافض ىلع ديدج ملاع »

 ٠ « ةذغلا ةيصخشلا

 عجيزم هنا د : الئاق هبورج رتيب ىفحصلا بتاكلا هتيصخش للح دقو

 تناكرصانلا دبع لامج لبق د : الثاق فاضأو , ىدنجلاو رجاتلاو حالفقلا نم

 اهاسع امف + ةيسايسلا ءىدابملاو ةيبزحلا بيلاسالا بلغأ ركنتست سانلا

 ٠ىرصمهنا ءهب قثوي نأ نكمي لجرهنكلو ايعويش سيل هنا ؟مويلا لوقت نأ
 * « ىبرع وهق ىرصم هنأ امبو

 "و



 .نأ ركذا حاضيإالا ةدايزلو + ةيعوضوملاو ةيصخسلا نم جيزه وهو

 .ىلعف ةيصخشلا امأ « بلاغلا ىف رجاتلا تامس نم جمانربلاو ةيعوضوم ا

 لاق . دقوتم ىكذ سأر نم قئثيني « رحاس ىسيطانغم ريثأت اهل ,٠ ضيقنلا

 تايمكب هبتك تعزو ىذلاو , هتروثو ارصان حدتما ىذلا « رتنوج نوج
 3 رصم ىف ةمخ ص

 .نم طيلخ ةمدقتملا ةماهلا ةيقيرفالا ةلودلا هذه سيئر نا ء معن »

 ناكو , نيحالفلا نم اوناك هيبأل هدادجأ نال كلذ , ىدتجلاو رجاتلاو حالفلا

 الجر هنم قلخ دقف هتايح ىرخي امأ ., ةراحتلاب نولغتشي همأل هدادجأ

 عانتقا نع ةيلكلا ىناعم لكب ايدتج حبصأ دق ايصخش وهو , ايركسع
 « ةروثلا ةفسلف » هباتك ىف كلذ حضوأ امك هبناج نم ىتاذ

 ديربلاب فظوم نبا

 191١4 ماع رياني نم رشع سماخلا مويلا ىف رصانلا دبع لامج دلو
 مهنا ؛ لوقيف هدادجأو هتلئاع دارفأ ىلا ريشي وهو , ةيردنكسالا ةنيدمب

 « فيرلا ىف اعيمج اوشاع ٠ ةييطلا ضرالا رامث مهنأ وأ ضرالا هذه ءانبأ

 «رمىنب » ةيرق طيحم ىف 2 كالملاو نيعرازلاراغص نم نيحالف مهمظعم ناكو
 ةءارقلا نوتسحي نمم ١8484 ةنس ىبق دولوملا , نيسح رصانلا دبع هدلاوو

 .ناك ذا ء نحالفلا هتلئاع دارفال ةيسنلاب اذاش دلاولا اذه ناكو , ةباتكلاو

 ؛ةيردتكسالا ةئيدمىف مث ءالوأ ةرهاقلا ىف هتفيظوأدب ءديربلاب اريغصافظوم

 اهناكس ددع غلبيو «٠ ىرصملا ميلقالا ىف داريتسالاوريدصتلل ءانيم لوأ ىهو

 ةيردنكسالاب هلمع ءانثأ ىف جوزت دقو , ةمسن فلآ ةئامو انويلم مويلا
 تاوثمس عست دعب ةجوزلا تيفوتو دماح دمحم همسا لامعأ لجر ةئبا نم

 ٠ رصانلا دبع لامج مهربكأ ءاتبأ ةثالث اهءارو ةكرات . اهحاوز نم

 ىف مث « باتكلا ىف لوألا هميلعت « رصانلا دبع لامج » ىقلت دقو
 ةسردمب قحتا ثيح ةرهاقلا ىف مث « ةيئادتبالا ةيردنكسالا ةسردم

 مويلأ ىتح اروخف رصانلا دبع لامج لاز امو © ةبوناثلا ةيرصملا ةضهنلا

 « 151 ماع ىف زايتماب ةسردملا هذه ىف جرخت دق « فيرلا ىتف » هنأب
 ةلودلا ماظنل ةيداعملا لامعالاو ءارآلا ىف طسقب مهاس دق هنأ, نم مغرلا ىلع

 . هتسارد لقرعب نأ نكميب ناك امم ؛ كاذ نآ

 .قاحتلالاةيوناثلا ةسردلابهتسارد ءاهتنا دعب رصانلا دبع دارأ دقو
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 هنأ ىاع ةوالع ع هل ةطساو الو حالق نبا ناك املو 34 ةيبرحلا ةيلكلاب

 ةرما ىف ةيبرحلا ةيلكلاب هبلط ضفر دقف « ةيروث ةيررحت اراكفأ لمحي.
 ىلا « ةرهاقلا ةعماجي قوقحلا ةيلك ىف نوناقلا سرد دقف !ذلو <« ىلوألا
 ىلا هي عقد امم « ددج ةبلط ىلا ةيبرحلا ةيلكلا ةجاح ةأحف فرع نأ

 هتاواحمو هدوهج تححنلو « اهب قاحتلالل ةلواحملا ةداعاو دوهحلا لذب

 ذثتقو هرمع ناكو 1111/ ماع ىف ةيبرحلا ةيلكلا لخدو « ةرما هذه ىف
 . هاشملا حالس ىف امزالم ميصأ 19748 ةنس ىفو . اماع ةرشع ةعست

 ثتلاشلا ءاوللا ىلأ لقن : ةيبرحلا ةيلكلا ىف هتسارد مامتا دعبو

 111756 ماع ىفو « طويسأ ةنيدم نم برقلاب دابقنم ةنيدمب « ناسرف »
 م ةيردنئكسالا ىلا هتدحو تلقت « ةيناثلا ةيملاعلا برحنا عالدنا دنع

 * نادوسلا ىف نيتنس مدخ اريخأو , نيملعلا ىلا-

 ةيلكلا ىلا ١151 ماع ىف هلقث دنع اديعس رصانلا دبع ناك دقو

 ثيح برحلا ناكرأ ةيلكب اضيأ قحتلا دقو - بيقن ةبترب ةيبرحلا
 نع هتحازا لجأ نم « اريخآو « هقوفتل ارظن تازايتما ةدع ىلع لصح

 . اهب اسردم لمعيل ةيبرحلا ةيلكلا ىلا ةيئاث هوداعا « قيرطلا

 بلاط وهو « رصيق » رود لثمي

 رصافلا دبع ةفاقن ىلع ءوضلا ضعب ىقلأل ًاليلق فقأ نأ دوأ انهو

 نورخآ هيلا ىنقبس ذا , كلذ لواح نم لوأ تسل ىنا : لوقأو « ةيركفلا

 اكيرمأو ابوروأ ىف ثدحيام ايلاغ هنأ ىه ء ةرباع ةظحالمب ءدبلا دوأ امك

 نييفرشلا نع ةحراج ةبذهم ريغ تاظحالم وأتامولعم عمسلا ىلا قرطنت نأ

 ىدئاقو داجسلا راجت نع اديعب بهذنلف الآ « ضعبلا لوق الثم عم.ستف
 امهريتعا ىنا « ةناهالا درجم نم رثكأ لاوقألا هذه لئثم دعأ انأو . لامجلا

 اذه ةيصخش ىف درف ىأ ريكفت ناف « رمألا نم نكي امهمو . احيرص ءارتفا
 رصم ديعص نم تعءاج ىتلا ةلئاعلا ىهو «, نيحالفلا ةلئاع ىلا ىمتنملا نبالا

 ليقتسملا تايلوئسمل هسفن دعأ دق رصانلا ديع نأ ىلا ناميالا هب ىدؤي

 تايصخشلا نم ريثك ىلع كلذك قيطتت تافص هذهو :حومطو طاشنو دحب

 ةحضاو رهظت نكت مل ناو 2, باتكلا اذه باودأ اهتلوانت ىتلا ىرخال“

 ٠ رصانلا دبع ةيصخش ىف اهروهظك

 ىفكي 2 ءالجو حوضو ىف قراخلا دادعتسالا اذه ىدم سملن نكلو

 ءانع ىقل دق «هبحصو رصانلا دبع» باتك فلؤم هيشوف جروج نأ ركذن نأ
 ابلاط ناك امدنع « رصان اهأرق ىتلا بتكلا عون نم نقيتلا ليبسس ىف اريبك
 دقف 2 ةيبرحلا ةيلكلاب سيردتلا ةئيح ىف اوضعو « ايلعلا تاساردلا ىف-
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 ةيبرعلا تايكيسالكلا مظعم هتاسارد ءانثأ ىف أرق دق ارصان نأ هل حضتا

 معفرأ بلاطل ةيركفلاإ ةورثلا نيوكتل ةمزاللا تافلؤملا أرق امك , ةيرصملاو
 ٠ ىداعلا ىرصملا بلاطلا نع ىلقعلا هاوتسسمب اريثك

 ةيلكلاب هتسارد ءانثأ ىف ةيزيلجنالا ةغللاب هآرقام ىلا ةفاضالاب اذه

 ء رتنوج نوجل ابروأ باتكو +٠ لشرشت نوتسنو تاركذم لثم « ةيبرحلا

 رجيفدول ليمأ ةامح خيراتو 2« دراه لديبلل ةبركسعلا مولعلا تافلؤمو

 نودروج لارنجو «لماك ىفطصم ةايح» خيراتو «لينلا» باتك فلؤم

 ؛ ىدل ابيراغو . شوفو 2 كرامسسو 2 ريكآألا ردكتسالاو ٠ نويلبانو

 * دروبارامو ء وريلامو «٠ سنرولو . جربتدنهو

 1945 ةنس نيب ةيبرحلا ةيلكلا ىف اييقن ناك امنيح أرق كلذكو
 نيرشعلاو ةعبرالا ةيناطيربلا فراعملا ةرئاد تادلجم لك ١953 ةنسو

 ةيناثلاو ىلوألا نيتيملاعلا نيب رحلالاجرب ةصاخلا تاقلؤملا نم اهريغو « ابيرقت

 8 ( ندياه دارت وكل ) رلتهو ىتيلودسومو 7 رنتشتك ةايح خيرات كلدكو

 نع اهل رصح ال ةيسايس ايتك أرقو ٠ ىسنئفي ٠ ك تافلؤم عيمج سردو
 !ريخأو « ىصقالا قرشلا ىف برحلا نع كلذكو . ةيقيرفاو رصم لكاشم

 رئؤتو ءاقدصألابسكت فيك ) هباتك ىف « ىجينراك لاد » لاثمأ تافلؤم
 ٠ ( سانلا ىف

 كراشو . حرسملاو رعشلاب اعلوم هباببش ىف رصان ناك دقو اذه

 ةيسردملا تايحرسملا ىدحا ىف ليثمتلاب هرمع نم ةرشع ةعباسلا ىف وهو
 رودلا ليثمتي اهيف ماقفءةرعاقلاب ١950 ةنس رياني ىف ايناتنرب حرسم ىلع

 ٠ « رصيق سويلوي » رود وهو « حرسملا ىلع هتايح ىف ديحولا

 هنارق دقع دقف . رصان ةةايح خيرات ةعباتم ىلا دوعأ نآلاو

 ةدولوملا ىده) نيتنبل بأ وهو 2 ةرهاقلا ةنيدمب 5-١ ماع 5-2

 : مه دالوأ ةثالتثلو ( 517 ماع ىف ةدولوملا ىنمو ء 1 ماع ىف

 دبعو 2 195١ ماع ىف دولوملا ديمحلا دبيعو ١959 ماع ىف دولوملا دلاخ )

 مدالوأ عم ةيفارغوتوفلا هروص رصانبحيو ( ١9160 ماع ىق دولوملا ميكحلا

 ثدحتي ال هنأ امك « عمتجملا ىف هتجوز ةديسلا رهظنتنأ ردانلا نم نكلو

 ٠ نيبرقملا هئاقدصأ ةرئاد ىف ىتح « اقلطم اهنع

 ويام نم ١5 ) دئار ةبترب وهو نيطسلقب رح ىف رصان كرتشا دقو

 .نيطسلف ةيبرعلا شويجلا تلخدو ٠ ليئرسا ةلود تنلعأموي ( 1958 ةنس

 ةدحتملا ممألا تلواح دقو «2 داليلا ميسقت نود ةلوليحلل ىلاتلا مويلا ىف

 .ىح 2 كلذ نود الثئاح تفقو دق ءادعلا حور نأل كلذ . ةنده عضت نأ اثيع

 رصم نم لك نيب ١959 ماع لئاوأ ىف ةندهلاب ةيقافتا دقع تعاطتسا

 هفتك ىف ١954 ماع رصان حرج دقو « ليئارسا نيبو « ةيروسو نانبلو
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 -هرهش ةدمل ةزغ ىفسشتسم ىلا لسرأو . ةيعالطتسا تاكرحب همايق ءانثأ ىف
 ٠ اجولافلا ىف ةلتاقملا تاوقلاب قحتليل مايأ دعب هرداغ هنكلو

 «ناسرف» ةثلاثلا ةبيتكلا عه اركسعم دايقنم ىف رصان ةماقا ءانثأ ىف

 .روعشلا اذه ىوق دقو . ةيسايسلا هبحصراكفأب ىقالتو هئالمز عمشقانن

 .بتكو ٠ نيطسلقف ةهبج ىفو ةيبرحلا ةيلكلا ىف رارمتساب ديازتو كرتشملا
 انحاحن نأ : لوقي « ةيرصملا ةروثلا تاركذم » هبأتك ىف تاداسلا رونأ

 مئاقلا ىوقلا اننماضت ىف ةصاخو , دودحملا انفقوم ىف زكرت دقتعأ ام ىلع

 .ىأدوجو نم ىلاخلا نماضتلا اذه الولو . ةقادصلاو صالخالا نم ساسأ ىلع

 ٠ « هيلوي ؟؟ ةروث » تتعبنا ام , انقفوغفص ىف ددرتم وأ نئاخ

 .تائبللا عضي ملو ٠ طباض فلأ ىلع هتاميظنت دارفأ ددع داز دقو

 ةروثلا ىلع رهولب زناه قلطأ دقو ٠ طابضلا ءالؤه نم ليلق ىوس لوألا
 .سسأ ىذلا وه هسفن رصانلا ديع لامج ناكو « لاجرلا ةطبار » ةيرصملا
 طابضلا ميظنت ١ ىلا اهلصوأ ىتح اهروطو اهمظنو 2 هذه لاجرلا ةطبار

 .ىتلاو ةيمسرلا ةيرصملا تافلؤملا ىف ةدراولا ةيمستلا ىهو « رارحألا

 .داسفلاو عاطقالا ماظنو ةميدقلا ةسايسلا ىلع ءامضقلا ىف اهفده صخلتي

 لالتحالا دض ايلص افقوم فقت تناكو 2 ةموكحلاو شيجلا فوقص ىف

 -ةيلكلا ىف اسردم رصان حبصأ نأ دعبو « لاملا سأر ةرطيسو ىبنجألا

 هةهيحص هراتخا ء 190١ ماع وبام ىف اديقعو . +١96 ماع ىف ةيبرحلا

 .ديعأ مث اماع نينالثو ةثالث ذثتقو هرمع ناكو «٠ رارحألا طابضلل اسيئر

 .لاعتشا ىتح رارحألا طابضلل اسيئر رمتساو كلذ دعب اسيئر هباختنا
 ٠ ةرونلا

 ١96015 ةنس هيلوي ؟؟ ةروث

 .ةروثلا ربدو مسر ىذلا لجرلا وه كش الو رصانلا دبع لامج ناك

 حوط ىذلا وه كلذكو «ا965١:؟ ةنس هيلوب ؟* ةرون » «, ةتحافملا ءاضيبلا

 قيروهمجلا نلعأ ىذدلا وهو « ىلع دمحم ةرسأ ىلع ىضقو ىفنملا لا قورافب

 ١981 ٠ ماع هينوي نم ١8 ىف ذئدعب

 .قيرط نع كلملا ىلا ششيجلا بلاطم اومدق دق راوثلا ناك ةيادبلا ىفو

 نول



 ةيخيراتلا ةقيث مولا ةتمضتم بلاطملا هده تناكو 2 رهام ىلع ءارزولا سيئر

 : صنلاب ىهو ديدج دهع ةيادبب اناذيا تناك ىتل١

 عيمج تمع ةلماش ىضوف نم ريخآلا دهعلا ىف دالبلا هتقال امل ارظن هنا »

 ةدارال مكئاهتماو روتسدلاب مكنبعو مكفرصت ءوسس ةجيتن « داليلا قفارم.
 وأ هلام وأ 4ئايح ىلع نئمطي ال هدارفأ نع درف لبك حبصأ ىتح بعشلا

 . «ةتمارك

 مكيدامت نم تءاس دق ملاعلا ىف بوعشلا نيب رصم ةعمس نأل ارظنو'
 ةبامحلا مكلظ ىف نودجي نومشن رملاو ةنوخلا حبصأ ىتح ىتح , كلسمللا اذه ىف

 ٠ ريقفلا عئاجلا بعشلا باسح ىلع سثحافلا ءأ رثملاو نمآلاو

 ةحلسألا حئاضف نم اهعيت امو نيطسلفبرح ىف كلذ ةيآ تلجن دقو
 دسفأ امم « رفاسلا مكلخدتل تضرعن « تامكاحم نم اهيلع بنرت امو
 « ىطخلا هذه مسرت ىلع ةنوخلا دعاسسو ةلادعلا ىف ةقثلا عزعزو قئاقحلا

 ٠ ؟ مهكولم نيد ىلع سائلاو ال فيك ٠ رجف نم رجفو ىرثأ نم ىرثأد

 مكتلالج نمي لطأ نأ بعشلا ةوفل لثمملا شسشيحلا ىنضوف دقف كلذل

 نيرشعلاو سداسلات بسلا مويلا داؤغ دمحأ مكدهع لول ش رعلا نع لوزنلا

 مويلا نم ةسداسلا ةعاسلا ىف داليلا اورداغتتو 6 ةنس ةيلود نم
 *ءاه بعشلاةدارامكضفر ىللع ةيترتملا جئاتنلا لك شيجلا مكلمحيسو ٠ هسغفن

 ةحلسملا تاوقلل ماعلا دئاقلا

 سلجمل اماع اريتركس رارح"الا طايضلل اسيئر هتفصب رصان حبصأ
 1١ ماع ليربأ نم ١ال ىف اريخأو 2, ءارزولا سيئرل ايئان مث ةروثلا
 رغصأ ناك كلذلو « اماع نيثالثوةتس دئتقو هرمع ناكو ٠ ءارزولل اسيئر

 نيدذلا نويرصملا هيختنا 1 ماع هينود ىقو ٠ ملاعلا ىف ءارزو سيئر
 اسيئر ىمسرلا غالبلا ىف ءاج امك 2 / 55ر5 ةبسنب تيوصتلا قع مهل
 ٠ ةديدجلا ةيروهمجلل

 ةيملاعلا سيوسل ل١ ةانق ميمأت رصان نلعأ ىتح كلذ ىلع رهش ضميولو

 ىرهش ىف سيوسلا برح ىلا ىدأ ىذلا رمألا ٠ ةيرصم ةمهاسم ةكرش
 ىرصلا خ خيراتلا تابيتك اهنع تيتك ىتلا ١16531 ةنس نم ريمفونو ربوتكا
 تاوقلا يا ا ل ا

 + اوجو ارحبو ارب ةيليئارمالاو ةيزيلجنالاو ةيسنرفلا»

 ةدحتملا ةيبرعلا ةيروهمجلا تنلعأ 4 ماع نم رياربق لثاوأ ىفو

 رصات بختنا « هسفن ماسعلا نم رياربق نم 5١ ىفو 2 ةيروسسو رصده نع.

 نض



 ةيروس ىف ر/ 15ر98 و رصم يف /39ر85 تغلب ةيستنب ةيروهمجلل اسيئو
 2 ةيمسرلا ةيخيراتلا تابيتكلاب كلذ درو امك 2, تاوصآلا عومجم سس نم

 ةيروهمجلا ىلا ةينميلا ةكلمملا تمضنا ١168 ةنسس نم سرام نم 8 ىفو

 هرقم ناك ىذلا ىبرعلا داحتالا ثالثلا لودلا تنوكو 2, ةدحتملا ةيبرغلا

 ٠ رمحألا رحبلا ىلع ىتمي ءاتيم مهأ « ةديدحلا م

 « ةروثلا ةفسلف رد

 هثعب ىذلا وهف « ةيبرعلا ةيموقلل اعيمجت هسفن ىف رصاتلا دبع ىري

 نم ناسنا ىأ ىلع ريسعلا نمل هناو + ةيبرعلا بوعشلا عيمج ريرحتل هل
 هتسايس زكترت ىذلا رصانلا ديع لامج ةيجولويديأ مهفي نأ ٠ برغلا ءانبأ
 عم نواعتلا ىلع ةمئاق هسفن تقولا ىف اهنكلو «. ىباجيالا دايحلا ىف ةماعلا

 ّ برغلاو قرشلا

 «ةروثلا ةفسلف» ناوتعب ابيتك رصانلا دبع لامج سيئرلا عضو دقو

 ةفلتخملا سسألا ىلع ةيوق ءاوضأ ىقليو « هفلؤم ةيصخسشل ةروص دعب.
 ٠ هتسايسل

 نوكي ام هبشأ هنأ بيتكلا ةيادب ىف رصانلا ديع ركذ دقو اذه

 اثتك رعم هيف براحن ىذلا ناديملا ىف فسشك ةيرود » ٠ فشك ةيرودب

 ٠ « لالغألا لك نم نطولا ريرحت لجأ نم ىربكلا
 سيلو سشيجلا ىلع ايمتح ارمأ ناك اذامل : الئاستم ءرصاند دوعي مث

 لاوط ةيدنجلاب تنمآ دقل» : بيجيو ؟ ةروثلاب مايقلا ىرخأ ةوق ةيأ ىلع

 توميو هنطو دودح نع دودي نأ وه + دحاو بجاو ىدتجلا ىلعو ٠ ىتايح
 ىف لمعلل !ارطضم هسقن انسشيج دجو اذاملق « هثنع عافدلا ليبس ىف

 ٠ هدودح ىلع سيلو ء هنطو ةمصاع.

 ةحلسسالا الو , نيطسلف برح اهنع ترفسأ ىتلا جئاتنلا نكت مل

 ةيققحلا عيباتيلا ىه 2 شيجلا طابض ىدان تاباختنا ةمزأ الو ةدسافلا

 اهل ناك ةضراع ابايسأ اهلك هذه تناك دقف . ةروثلا اهنم ترجفت ىتلا

 مل اذا انسفنأ انلءاس دقو . ةروثلا لاعشا وحن امدق ريسلا ىف رثألا ربكأ
 ؟ نذا هب موقي ىذذلا اذ نمق مساحلا لمعلا اذهب ىشيجلا مقي

 نآ دقو «٠ بعشلا مالحأ ةيغاطلا هب ددبي ىذلا حيسلا نحن انك دقل

 همالسحأ دديبيو 2, هسفن ةيغاطلا ىلا ههجو حيشلا اذه ريدي نال تقولا'

 انبجاو نأب « حورلا قامعأ ىلا دتمي اروعشش رعشن اتك انئا , هنايك وحميو»

 ٠ لمعلا اذهب نحن موقن نأ وه « ديحولا»

 لاجر ةرشع 8م



 .تاراعش قئاقحلا هذه .سساسأ ىلع رصان نلعي ةليلق تاحفص دعبو

 رصاتلا دبع لامج ذختا دقو +٠ لمعلاو ماظتلاو داحتالا : ةئثالثلا ةروثلا

 .ىبرعلا لجرللو لب . ديدجلا ىرصلا لجرلل ادئار نوكنل تاراعشلا هذه
 ٠ دجو امتبأ

 ىف ىششيعنال نآلا اننا : ادكؤم لوقيل رصانلا ديع لامج دوعي مث

 .نأ ضرالا بوعش نم بعش لكل دب ال هنال ٠ نيتروث ىف لب ء ةدحاو ةروث
 مكح ىف هقح اهب درتسي « ةيسايس ةروث لوألا : نيتروث لالخ نم ذفني
 نود هضرأ ىف ماقأ لتحم سشيج نم وأ « هيلع ضرق ةيغاط دي نم هسفن
 رقتسي مث تاقبطلا اهيف عراصتت ةيعامتجا ةروث ىرخالاو ٠ هنم اضر
 ٠ اعيمج نطولا ءانبال ةلادعلا ققحي نأ ىلع اهيق رمالا

 نانروت

 .حاحن بلطتي : نيتروثلا نم لك نع ٠ رصانلا دبع لامج لاق
 دحاو رصنع قلخو « ةمآلا رصانع عيمج بيوذت ةيسايسلا ةروثلا

 ةروثلا نعو © هتطو ليب س ىف تاذلا ناركتب نيدب + دناسستم طبارتم

 « دئاقعلا لخلختو ميقلا ةلزنز اهتارهاظ لوأ نم نأ : ةيعامتجالا

 داسفلا مكحتو ؛« تاقبطو ادارفأ ©« مهسفنأ عم نينطاوملا عراصتو

 ىلوأآلا : نيتروث ىف شيعن نأ انل ردق نيذه ىحرلا ىقش نيبو . كشلاو
 , فدهلا ىلا لوصولا ليبس ىف ىنافتنو باحتنو دحتن نأ انيلع متحت

 ركفبالو ءاضقبلا اندوستو © قرقتن نأ انتدارآ دض انيلع ضرفت ىرخألاو

 . هسفن ىف الا انم لك

 شيجلا ىف زكترت عارصلا ىثاحت ةيناكما نأ رصان ىأر دقو
 ءدحاو راطا اهدارفأب طيحب ةوق مدقتت نأ بلطتيب فقوملا ناك « هدحو
 ةلماكلا ةقثلا عمجت نأو تاقبطلاو دارفألا عارص ام دح ىلا مهنع دعبي

 اعيرس المع اهل لفكي ام ةيداملا ةوقلا رصانع نم اهدب ىف نوكت نأو « مهنيب
 . هدحو شيجلا ىلع الا قبطتت طورشلا هذه نكت ملو ؛ امساح

 رصانع » نع لوقب « ةروثلا ةفسساف » هباتك نم ثلاثثلاأ لصفلا ىو

 ةرواجتلا بوعشلا نم ةعومجم اننا ىف زكترب اهرداصم لوأ نأ : « هتوق

 ةعومجم نيب طبري نأ نكميب « ىحورو ىونعمو ىدام طابر لكب ةطبترملا
 «.تثعبلا : ةراضحو تاموقمو صئاصخ انبوعشل نآل كلذ : بوعشلا نم

 ملاع ءانب ىف اهلافغأ لاحب نكمي الو « ةثالثلا ةيوامسلا نايدألا انتئيب ىف
 . رارقتسالا هدوسي ميلس رح
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 يعلم ل

 ةطيرخ ىلع اهعقومو اهسفن انضرأ وهف انتونقل ىناثلا ردصملا امأ

 قرط ىعتلم قحب رثعت ىذلا ماهلا ىجيت يتارحتساإلا عقول كلذ © ملاعلا

 ٠ هثويج رممو ةيندملاو ةيراجتلا ملاعلا

 ةايحلا بصع ربتعت ىذلا لورتيلا وهو 2 نلاثلا ةوقلا ردصم ىقدب

 ىربكلا حلاصملاف ؛ :اهتاودأ رقاوت ليحتس هنودب ىذلاو ء ةيندملل ةيداملا

 رحبلاو ربلا ىف تالصاولملا لئاسو كلذكو ء جساتنالا عاونأ عيمجل ةلئاهلا

 قوق ةقلحملا تارئاطلا كلذ ىف ءاوس برحلا ةحلسأ بناح ىلا « وحلاو

 حيصصت ©« راحبلا جاومآ تاقيط تحت ةرتتسملا تاصاوغلا وأ بحسلا

 ةايحباو ةكرحلا نم ةدرحم ًادصلا اهولعب دبدح نم لكايه اهلك هذه

 . هنودب

 ويام ىف ةيبرعلا لودلا ةعماجل ىداصتقالا سلجملا ررف دقو اذه

 35 رصاث نم طغضب ةكرتسشم ةيبرع قوس ءاشنا ةرهاقلاب ا١ؤ4ب. ةئس

 لحارم 0 تاءارحا ذاختال . ةعماحلا لود نم ةصاخ ةنحل تلكش دقو

 . ةكرتشملا ةيبرعلا قوسلا هذه ءاشنا نم ةياغلا قيقحتل

 ىقيرفالا رصان

 ىذلا رودلاو « ةطبرخلا هذه ىلع انعفوم ةقيقح كارداب نومزلم اتنأل

 ءةحضاو ةقيقح نعالثم ىضاغتن نأ اننكمي ال اننا امك , ناكملا اذه هب انصخ

 حزتما « اهنم ءزج نحنو انم ءزج ىه « ةيبرع ةرئادب نوطاحم اننأ ىه

 ةخحسار قئافح هذهو 4 اهحلاصمب انحلاصم تحعم 2 دناو اهخيراتب انخيرات

 : فوحأ مالك درحم هتيم او

 ءاش ةيغب رفأ ةراق دوجو لهاجتن نأ نكمي ال انتنأ بناح ىلا اذه

 نم عورم عارص ىف مويلا نوكت نا اهل ءاش امك ءاهيف انعضو نأ ردقلا
 لهف <« درن مل مآ اندرأ ءاوس اتنايك نسسمب عارص وهو « اهليقتسم لحأ

 5: قئاقحلا هذه لهاجت ىلا ليبس نم

 هب انطيرت ىمالسا ملاع دوجو نع رظنلا ضغ ىلا ليبس نه لهو
 ؟ هتادحأو خيراتلا قئاقح هب انطيرت امك ةيندلا ةديقعلا طاور

 ىق لوعلا ديرأ ىناق « ةيقبرفالا ةراقلا ىلا انهابتنا انهحو اذأو

 فقن نأ انثش اذا ىتح لاحي ميطتسن نل اننا : باهسا نودو حوضو
 ةراعغلا هذه ىق مويلا ىرحت ىذلا بيهرلا ىمادلا عارصلا نع لزعمب

 و



 ميطتسن نل + نييقيرفالا نم نويلم ىتئامو ضيبلا نم نييالم ةسمخ نيب
 ىف انثأ وه طيسسبب ماه بيسل « عارصلا اذ ه نع لزعمب فوقولا
 ىسراح نحن انيلا علطتت امسج ةراقلا هذه بوعش لظتسو «© ةيفيرفأ

 عيطتسنت نلو « هلك ىجراخلا ملاعلاب اهلاصتا بصعو ىلامشلا اهلخدم
 : لئاسولا نم عيطتسن ام لكب ةنواعملا ىف انتايلوئسم نع ىلختلا لاحي
 . ءارذعلا ةباغلا قامعأ ىتح ةيندملاو رونا رشن ىلع

 رصانب نمؤت نييالملا

 رصم نم قلطنا دق « رصانلا دبع لامج » مسا له : لعاستن انهو

 ميعزلا هيق ىرت ةراقلا هذه ىف ىرخا بوعش لهو . ؟ ةيقيرفا ىلا
 ؟ رظتنلا

 ىف هتروص ىرن ال انثا قحلا ىفف : ةقدو حوضو ىف بيجت نأ انياع

 تدحو دقو « وفنوكلاو اناغو لاعتسلا ىف كلذك اهارث لب : بمرصسحف
 تلاس امنيحو 2 راكاد م ةئيدمب ةرحألا تارايس ىدحا ق هتروص

 ةروص اهنا : هلوغي ىئباجا ةروصلا هده بحاص نع ةرايسلا قئاس

 ! اضيا نحن انسيئر « رصانلا دبع لامج »
 ةنس سراه ىف دنهلل ةيمسرلا )») رصان » ةرايز ءانثا ىف ثدحو

 ةرابتعا ىلع ىرصملا فيضلا « داسارب » ىدنهلا سيئرلا اعد نأ
 لامآ دقسم ةقيقحلا ىف « رصان » ربتعب الو « ىبرعلا مناعلا ءايحا زمر
 نع الضف « نييقيرفالا نيبالم لامآ دقعم هنا لب بسحقف برعلا نيبالم
 ملاعلل ميعزك مويلا هيلا نوعلطتي نيذلا نيملسملا باحعا زاح هنأ

 . عزانم الب هلك ىمالسالا

 بوعلشلا رمتؤم .ميظنت ىف عارسالاب هرمأ ©« رصان » ردصأ دقو
 لوأ تشق ون نأ قبس ةركفلا هذه نأ ركذلاب ريدجلا نمو « ةيمالسالا

 ىغبني هنأ كلذو . 1151/ ماع ىلاوح « ةيروسلا ةينيدلا رئاودلا ىف ةرم
 ةيسايس تاحيرصت رادصأ ةكم ىلا ايونس نيرفاسملا جاجحلا ىلع

 .٠ لالقتسالا ىف ةرمعتسم

 ءايحالا ءانب ةدامال تاعورشم ةدع ةيدوعسلا ةموكحلا تعضو دقو
 ددوم ناكم اهرابتما ىلع ؛« ةكم ىف ةسدقملا ةيمكلاب ةطيحملا ةينكسلا
 كلذو + مالسالل ىنيدلا زكرملاو © ملسو هيلع هللا ىلص ) دمحم لوسرلا

 نإ



 دحاو تقو ىف عامتجالا نم جاح نويلم فسصن نم رثكأ نكمتب ىكل
 . ةعماجلا ةالصلل

 ىف يهتنت نأ ىلع 1101 ةنس ىف ةيديهمتلا لامعالا تادب دقو

 نويلم ةئام نم برغي امب ايئدبم تردق ىتلا ءانبلا تاقفنو ء 1939 ةنس
 اهيف اهعم تمهاس لب « اهدحو ةيدوعسلا ةكلمملا اهعقدت مل © كرام

 . ىرخألا ةيمالسالا نادلبلا

 تاثعبلا عيمج ىف ىنيد قحلم ةفيظو عءعاشناب هرمأ « رصان » ردصأو

 هتابجاو نوكم « ةدحتملا ةيبرعلا ةيروهمجلل ةيجراخلا ةيسامواردلا

 نكامالا ىف نيلصملل اظعاوو اماما نوكي امك ٠ جاوزلا دوقع قيثوت
 دقو اذه « مالسالا دض ةضرغملا ةياعدلا تارشن ىلع درلاو , ةيمالسالا

 ةرسوسو ايلاطباو ديوسلاو ارتلجناو ايناملا ىف ةيمالسا بتاكم تحتتفا
 . ةيكيرمألا ةدحتملا تانالولاو

 « ةروثلا ةفسلف» هباتك نم ةريخآلا تاحفصلا ىف « رصان » بتكو

 ةيوقت ىلع بترتت نأ نكمي ىتلا ةيباجيالا ةيلعافلا ىدمب ىناميا داز دقل
 ةيدوعسلا ةكلمملا ىلا تيهذ مايأ « نيملسملا عيمج نيب ةيمالسالا طباوربا

 هتسسسحأ ىتح « ةيعكلا مامأ تفقو نأ امف « ةيرصملا جحلا ةثعب عم

 « مالسألا اهيلا لصو ىتلا ملاعلا ىحاون نم ةيحان لكب فوطت ىرطاوخب

 تيب ىلا جحلا رابتعا ىغيني الق « ججحلا ىلا انترظن رييغت ةركف ىنتتاوو
 ءارشل ةليسو وأ « ديده رمع دعب ةنجلا لوخدب احيرصت مارحلا لا

 ةيمالسالا لودلا ةداق لك نكمتي نأ ىغبني لب « ةمثآ ةايح دعب نارقفلا
 بابرأو اهباتكو « ةق رعملا ىحاون عيمح قى اهؤاملعو اهيق ىأرلا لاحرو

 اذه ىلا روضحلا نم بايششداو راجتلاو لامعالا لاجرو « اهيف ةعانصلا
 ةضيرع اطوطخ ىملاعلا ىمالسالا ناملربلا اذه ىف اوعضيل « رمتؤملا

 ٠ ىرخآ ىلا ةنس نم اعم اهنواعتو « مهدالبل ةينطولا ةسايسلل

 مهنكلو 2 هللا ىدي نيب ءافعض نيعشاخ اوقتلي نأ ىغبني اذكهو

 عم مهلاضت ىف ءكاللغقأ « ةيصخشلا عماطملا نم نيدرحجتم ءايوقأ

 نينمؤم « لضفأ ةايح ىلا فغش ىف نيقاوت « مهئادعأ دضو « مهلكاشم

 هفه ىف هب كسمتلاو هلغش مهيلع نيعتب سمشلا تحت اناكم مهل نآب

 . ةايحلا

 ىف نيملسلا نم انويلم نينامثلا لاوحأ ىف ىراكفأب لوحأ نيحو

 + امرويو ويالملاف نيبالملا ةدعو © نيصلاى انويلم نيسمخلاو « ايسينودنا
 ةغطنم ىف نوياملا ةئام نم رثكأو « ناتسكابلا ىف نويلملا ةثام نم برق, امو
 اذكو ٠١ ىتييفوسإا داحتالا لخاد انويلم نيعبرألاو « طسوألا قرشلا

 أم دنع لوقأ © ةعساولا هللا ضرأ ىف نيرشتنملا نيرخآلا نيملسملا عيمج

 اني



 5 ةهدحاو ةديفع مهتيب هطبرت نيذلا نينالملا نم تانملا هذه ف ركفأ

 اهققحي نأ نكمي ىتلا ةلئاهلا تايناكمالاب قيمع ساسحا ىلع ىلوتسي
 .٠ اعيمج نيملسما ءال وه نواعت

 ىباجيالا دايحلاو ةيبرعلا ةيموقلا

 ةرونلا تلخد ىبرع ىنا : الئاق ةيبرعلا ةيمودلا نع « رصأن » بيتك

 « ىلا ةبسنلاب ةيبرعلا ةيموقلا نا ء اصلخم اينطو ايبرع ىفصوب ةيرصملا
 قلطنملا رحلا نماضتلا اهنمو ٠ ىحورلا معادلا اهنم : ةريثكأ ءايشأ ىنعت

 ةراضحلاو ةغللا نه كرتسششم طابر ىلع مهادلا . ةيبرعلا بوعشلا عيمجل

 ىذلا ىبرعلا ىضاملا نم عيان . بلقلا نم عيان روعس وهق ٠ خيراتلاو

 ىركسعلا نماضتلاف ٠ ةمج ةيلمع دئاوف برعلل بلجي نأ مويلا نكمي
 2, ةيجراخلا ةسايسلاو ةفاقثلاو داصتقالا ىف ىرادالاو ىندملا نواعتلاو

 ٠ ةيبرعلا ةمالا نايك معدي نأ دب ال

 ةب وعص نودحي سانلا ضعي نا » : ىباجيالا دايحلا ةركف نع لاقو

 نع اهميطحت نورخآا لواحي . ةيباجيالا ةيدايحلا انتسايسس مهف ىف
 « ةيحراخ ةلتك ةيآب طابنرا لك ىشخأ ىننا ٠ ةروادملاو ةروانملا قيرط

 داتعا دفف . ةيبرعلا بوعشلا ةيسفنو برعلا خيران فرعأ ىنال كلذ

 ىلع 2« ةبيرو فوخ ىف مهتاموكح ىلا اورطني نأ نورف ةدع ذنم برعلا

 ءارقسسلا نم اهتاهمجوت ىقلتت تاموكحكو 0 ةيبنجالا لودلل ءالمع مهرابنعا

 ٠ بناجالا

 تاعامجلا ىلا اماو ةيعويمشلا ىلا اما بعشلا عفدب ىهتنتو 2 انتيموف رصانع
 فالحأ مايقل موزل كانه ناك اذاو « الثم نيملسملا ناوخالاك ةيصعتملا
 دالبلا نم ةيعاقدلا فالحالا هده لكشت نأ بجي ىبرعلا ملاعلا نم ةيعاقد

 ٠ اهسفن ةيبرعلا

 ةيأب ةيبرعلا لودلا طايترا ىتضراعمل رخآ ىرارطضا بيس كانهو
 هئاق , ثدح ول طايبترالا اذه لثم نال كلذ : ىربكلا لودلا نم ةلود
 ضرف نم اهنيكمت هيلع بترتيب امم « ةريبكلا ةلودلا مامأ باوبالا حتفي
 ٠ ةيبرعلا دالبلا ىلا لالتحالاو رامعتسالا ةدوعو اهتسايس

 « ةرمتسملا لماوعلا ىلا عجري بيرغلا ىف ةقثلا نادقف ىف ببسلا نا

 دح ىلا 2, رامعتسالاو لالستحالل ةيداعملا ةريثكلا تاكرحلا اهتفلخ ىتلا

 ىغبني هناق اذلو , برغلل ةفدارم ةقص رامعتسالاو لالتحالا هعم حيصأ
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 لاحلا نكت امهم ةركفلا هذه مواقي نآو كلذ مهفي نأ برغلا ىف ءرملا ىلع
 نم نييقيرفالا صخت ةلكشم لوح رودي ال رمالا نأ ذا 2« ابصعت رثكأ.

 لصفت ةلكشم ىه امناو ء رخآ بناج نم نييكيرمالاو نييبروالاو ٠ بناج
 ٠ برغلا نيبو « هعيمج طسوالا قرشلاو اهلك ايسآو اهلك ةيقيرفا نيب

 دحأ ىف توريب ىف ىنانبل فوسليف وهو ىشبح هينير حرص دقو
 : هلوقي هتافلؤم

 ةجيتن ودبت امم اقمع رثكأ ةقيحس ةوه برغلا نيبو اننيب نإ ه

 عدصتلا اذه سيلو ٠ برغلا نيبو مهفقوم ىف انييسايس نيب عادصت

 ٠ « ىخيراتو ىراضح هنا لب بسحف ايسايس

 ةيموقلاب قلعتي اميف « رصانلا دبع » تاحيرصت لمكت لاوقالا هذهو

 برعلاف « هب رثأتيو رخآلا ىف رثؤي امهيلك نا ٠ ىباجيالا دايحلاو ةيبرعلا
 قيرط دجوي ال هنأب نوئمؤيو ةيراضحلاو ةيخيراتلا مهميق ىف نوركفب
 ىتلا ةيركفلا عبانملا ىلا عوجرلا ىوسس . كسلا قزأم نم جورخلل رخآ
 ٠ اديدج ائيش اهنم اوقلخي نأ اوعاطتسا ىتلاو مهتراضح تتثعبنا اهنم-

 نوعرف سيل « رصانلا دبع لامج » نأ تيثي ىلجلا ءوضلا اذه لكو
 ٠ ربكأ ةيخيرات ةمهملل ققحم وه امناو نولوقي امك ديدجلا لينلا»
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 و ادهم اذ هييشروب بسييحلا

 هرم و لسسفمو سس رس مر





 رم ىلع انع تلعتشا ىتلا كراعملا ءامدب سنوت ضرأ توتر! دقل

 ىذوبلا قرشلاو ىنامرجلاو و امورلا برغلا فقو ثسح نورقلاو نينسلا

 اذه ىف ”ىف مويلاو 0 ةديدج ةلود ىف اوجمدنا مث هجول اهجو ىمالسالاو

 ضرأك اهسفن سنوت مدت“ قافولا نع هيف سانلا ثحبب ى ١ ملاعلا

 ٠*٠ بوعشلاو تانايدلاو دارفالا نيب قيفوتلاو ةقادصلل

 ( ةبيقروب بيبحلا »

 2 دع دع

 نماشلا ىف تفقوت سنوت ىف ٠ ةيقيرفا طسسو ىلا ربعملا ىف
 ىبيغ وجب تسسحأ ةنيدملا هذه ىفو , ١955 ماع رياني نم نيرشعلاو

 ثدحتلا ةيناكما نع ىراسفتسا قع دوا ذا ٠ مايأ ةعضب ىب طيحبي ضماغ

 عم سيئرلا نا : ىل ليق ةيتفلا سنوت ةيروهمجل ديدجلا سيئرلا ىلا
 تالواحملا تلصاو اذلو ةحلم لامعأب ةظحللا هذه ىف ادج لقتم فسالا

 ٠ نيكرتشم ءاقدصأ قيرط نع سيئرلاب لاصتالل ةرمتسملا

 ةحلسم بيج ةرايس

 هنأب اينوفيلت تربخأ رياني نم نيرشعلاو نماثلا حابص ىف اريخأو

 ىلا رفسلل ةعاس فصن لالخ دادعتسالا ةبعأ ىلع نوكأ نأ ىلع ىغيني

 ةبيقروب روتكدلا



 مامأ تففوت ةينوعيلتلا ةرباخملا نم امامت ةعابس فصن ءاضقنا دعبو

 عقدناو دوسأ بايلج ىف ىسنوت اهنم نفق ةميدق بيج ةيرع قدنفلا رمم
 لالخ شسوجت انك ةظحل دعبو ؟ اذكو اذك انأ له : ىايا الئاس ىهاجت

 ٠ ريديفلب ةيحاضلا ىلا عراوش ةدع

 , كانهو انه نودلسم لاجر اهلوح موحب نوللا ءاضيب اليف مامأو

 نولمحي نوحلسم لاجر اهيف رشتني ةفلتخم تارجح لالخو . انفقوب

 ىلا تلصو اريخأو ءام لحجر ىنداق تاعلطلا ةعيرسلا عقادملا وأ قدانيلا

 ىفو 2 دئاسسو تاذ دعاقمب ةسؤمو وكيازوملاب اهناردج ةنادزم ةرجح

 ةيديدحلا زجاوحلا مامأو 2 اهيف راطتنالاب ترمأو هةريغص ةدضنم اهطسو

 تنك ول امك تسسحأ , ضماغ روعش ىنباتنا ذفاونلا ىلع ةتبنملا

 ءاقرز ةلح ايدترم ةبيقروب بيبحلا روتكدلا سيئرلا لخد اتهو « انيجس
 ءاقدصأك تيدحلا انأدبو ةببط ةتداحم ىعم دقعو ٠ ةرارحب ىنايحف « ةقينأ

 ىناجرف ةليوطلا ىتلحر نع ائيش ةبيقروب فرع ثيدحلا لالخو , ىمادق
 ىئيوجتساف هياوجتسال تيتأ دقل !ايجع ٠ ناكمالا ردقب اهقئاقدب هدمأ نأ

 ع

 : ىل لاق هنكلو فارصنالل اهدعب تأيهت ثالث تاعاس وحن تضقنا

 لاجرلا ضعب رهظف هيديب قفص مث « ةفيفخ ةبجو اعم لوانتن نأ بجي هنا
 رئاطفلا انمامأ تموكت تاظحل دعبو + ماعطلا دادعاد مهرما نيذلا

 تاراهبلاو لفلفلا ةحئارب ةرجحلا وج محدزاو ىسكسكلاو ةيسنوتلا

 ٠ ةوهقلا اهدعبو ةهكافلا تمدق ماعطلا نم ءاهتنالا دنعو ةحاوفلا

 ةسايس ىف انملكتو « ىتش تاعوضوم ىف انثيدح بعشت دقو

 ثتيدحلا لالخ نمو بايشلا لاوحأو برحلا دعب ام ثادحأو ابروأ

 , ةحضاو ةمغن ةيعويشلل هتضهانمو ارهاظ برغلل هزيحت ناك بعشتللا

 هنه رثكأ ةديس ترهظ ىتح ةوهقلا لوانت نم انيهتنا نأ امو

 ىنظ ةبيقروب سيئرلا دكأو ةيسنرف ةأرما اهنأ ةلهو لوال تننظ « اضايي

 ىوس ةبيقروب ادليتام ثكمت ملو 2« ىتجوز هذه ةيسنرفلاب لاق نيح
 امك .اهجوز لاح فيك : فرعت نأ ديرت تناك دقف 2 ريصق تقو

 ؟ ىه تلاق

 عيمجلا كحض ةأجفو

 هذه عم ةليوطلا ةثداحملا كلت رثا ىلع ءىشلا ضعب بعتلاب كينيا

 رهظ انهو فارصنالل ايهأتم هل اركاش تضهنف ةيكيمانيدلا ةيصخشلا
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 . اماه اربخ سيئرلا ىلا نولقني مهناتو اوعدبو نيحلسملا لاجرلا ضعب

 ىدي ىلع دشو ةييقروي بيبحلا فقو اهدعبو . عيمجلا كحض ةأجفو
 هياتنا نم ةخسن ىدل له ىتلأس مث , ىترايز ىل ركشو هيدي اتلكب
 ىلوأ ىلع بتكو باتكلا رضحأف ىفنلاب تبجأف ؟ « استرفو سنوت ه
 ىلاتلا ءادهالا هتاحفص

 ىعطع عم سنوت ىف انئئاقل راكذت ردنيلاتا فلور / ديسلا ىلا

 دك ٠ ىتاينمتو
 ةبيقروب

 نا » : ىل لاق ( 548:/:19555/1 ) ءادهالا خيرات ررحي ناك امنيبو

 وهو لاق » ةبيقروي ىنيحطصا ثيح بايلا دتعو « ىخيرات موي مويلا اذه

 نأ كيلع ىنع بتكت امنيح « ةسامح ىف ىعارذب كسمآ دقو كحضي

 ٠ لاح دعسأو ةحص بيطأ ىف انأو ىنتلياق كنأ ركن

 نيب فيلأتلا الواحم تسلج ء ىدحو تحيصأ امنيح قدنفلا ىفو
 دحاو جيسن ىقو « ىرخأ ةرظن اهيلا رظنأ تنك ىتلا ةرايزلا هذه ءازجأ

 كحض راثأ ىذلا , ريخالا دهشملا اذه ءارو ةئماكلا بايسالا مهقت ةيغب

 ىف الا حلقأ مل ىنكلو « ةرايزلا دهاشم نع الصفنم هتددع ىذلاو ةييقروب

 ةلاح ةمث نأ ىسنرفلا ىماسلا بودنملا مم ىتلباقع نم تملع ثيح ءاسملا

 له : ةيراسيموقلا ىفظوم نم ىقراعم ضعب تلأس اريخأو « ةدقوتم
 نم طبه الجر تنك ول امك قيدصلا ىلآ علطت ذئدنعو ؟ وجلا ىف ءىش ةمث
 ماعلا ريت ركسلا نأ لهجأ تلز ام ىننأ ىف كسشي ناك ول امك ادبو رمقلا

 ىذلا فسوي نب . ني كلابم وع ديدجلا ىروتسدلا بزحلا ا سيئرلا بزحل
 ضعب مكحلا لمش امك « ةبيقروب سيئرلا ىلع تولاي همكح ردصأ
 عاطتسا دق « فسوي نب حلاص ه نأ رمالا ىف ام أوسأ ناو « هب نيطيحملا
 )١( ٠ رارفلا

 . رئاثو بضاغ هنا : لجرلا ىئباجأف سيئرلا لاح فيك تلأسو

 2 قالطالا ىلع اهيف ءىش ال هل كترايز نا . ايبصع ارايهتا ىساقي هنأ دب ال

 :لاقنو . اينالأ يف ليتغا مث ةدم يضق ثيح ةرعاقلا ىلا فسوب نب حلاص رق )١(

 اذه يف ةنسح ةرهاقلا نيبو هئيب تاقالعلا تناك دقف . هلتفم يف !مبك اعلض ةييقروبل نآ

 ةصرقلا هله زهتناف . اهريكعت يف ةيوازلا رحح هفسوي نب حئاصناك نيح ىلع . تقولا

 . ةرهاقلا ملكت ال ىتح هنم صلختلل



 ءودهلا هيلع وديب ناكو . ابيرقت مويلا مظعم هعم تيضمأ دقل : تلقف

 دمعت سيئرلا نأ تملع دقف « رثكأ رومالا تحضتا مايأب كلذ دعبو

 ةلاح نأ رقي ادياحم ادهاش نوكيل نيدياحملا بناجالا نم دحاو راضحا

 ٠ ركتعملا مويلا كلذ ىف ةبيط تناك سيئرلا

 ىابلا ىدل اطباض ناك دلاولا

 ممك ١؟هرا٠86١ نومستقي ةمسن نييالم ةعبرأ سنوت دادعت غلبي

 ,سرام نم ١؟ ىف ديسلا رصق ةيامح ةدهاعمل اقبط نويسن رفلا اهلتحا دقو

 هذه نم هنطو ريرحتل هتايح ةبيقروب بيبحلا سرك دقو «ء ١84١ ماع
 ٠ ةبامحلا

 3 سنوتب رتستوم ىف ١105 ةنس سطسغأ نم ؟ ىف بيبحلا دلو

 هوبأ ناكو , ناتاتفو روكذلا نم ةتسس مهنم ةوخأ ةينامن رضصأ ناكو

 ةقبطلا ىلا ةبيقروب سيئرلا بستنيو « ريغصلا ىابلا شيج ىف اطباض
 دجلاب ةبيقروب ىمتني ثيح ءارحصلا ةقطنم ناكس زاتميو + ةطسوتملا
 7 ٠ ءاكذلاو

 هنكلو . ايلعلا ةقيطلا ىلا اعيرس ىقترا دقف هيبأ ةنهمو هئاكذل ارظنو

 دقل م : هسفنب ىل لاق دقو ء لامعلاو نيحالقلاب ىصخش لاصتا ىلع ناك

 عيمج ىلع ىمامتها تزكر ىنال كلذ , ىتايح ملاعمل اددحم اذه ناك

 .لاوحأ ىنمهتو ٠ ةيقبط قراوف ىأب قالطالا ىلع فرت ملو تاقبطلا

 انتم ٠ اعيمج سانلا

 جوزتو ( ةمسن ١5ر٠٠*+ ) ةمصاعلا سنوت ىف ربكالا هوخأ شاع

 ىدحاب قاحتلالل هب ثعيف « هتيبرتب متهاو تاونس بيبحلا هعم ذخأو

 اديدش اضرم ضرم هتسارد ءانثأ ىفو ةيسيللا مث ةيوناثلا سرادملا
 .فيك ةقطتم ىلا لسسرأو نينسس عضب ةسردملا نع فلختلا ىلع هربجأ
 ةداهش ىلع لوصحلا نيرشعلاو ةيداحلا نسس ىف عاطتساو ., مامجتسالل

 .ىف مولبد ىلع هلوصح ىلا ةقاضالاب اذه 2« 15 ةئسس ىف ايرولاكيلا

 ٠ اهبادآو ةيبرعلا ةغللا

 ىف ةساردلل سيراب ىلا ةغبانلا ىتفلا لاسرا ىلع دلاولا قفاوو
 مولعلا ةيلك ىف سرد امك نوناقلا ةسارد ىتفلا ررق كانهو . نوبروسلا
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 مولعلا تسرد دقل ,« ةزجعم اهنا » : ددصلا اذه ىف ىل لاق دقو ةيسايسلا

 ٠ « اثبع نكي مل كلذ نكلو ةيسايسلا
 . اماع نورستعو ةثالث رمعلا نم هل . ايلاط لازي ام وهو جوزت دقو

 تايسسنرفلا ىدحا هجاورب نييسنرفلا نم ىدولا هفقوم ليلعت نكميو
 سيراب ىف نيع ىذلا كلذ وه انبأ هل تبجنأ ام ناعرس ىتلا تايحيسملا

 ريغس » هدلاو هيلع قلطأ ثيح سنوت ةيروهمجل ريفس لوأك هسأر طقسم

 *جاوزلا نم اماع نيرشعو نيئثا دعب مالسالا ةجوزلا فقنتعا دقو «قافولا

 ماروتكدلا ةزاجال ازئاح 911١ا/ ماع ىف سنوت ىلا ةبيقروب داعو

 , نيماحملا لجس ىف هسفن ديفو ٠ سيراب ىف ةساردلا نم تالن نينس دعب
 ذا . ةاماحملاب لاغتتسالا ىف رمتسي مل هنكلو ءالمع هل نوك ام ناعرسو

 ةيلك ىف ايلاط ناك ذنم هتبذتجا تناك ىتلا ةسايسلا هترغأ ام ناعرس

 دض ةيران ايطخ ىقلأو ةيسايسلا رئاودلا ىف طرخنا تيح « ىهدص »
 ىف ثدحو ٠ هل نييسنرفلا نيسردملا ةيهارك اهئارو نم هتلان رامعتسالا

 تناكو « قحلا » ةينطولا ةديرجلا تقلغأ نأ هيسميللاب هدوجو ءاننأ

 ىلا هبيقروب ملضنا اهقالغا ىلع جاجتحالا ليبس ىفو ةبلطلا نم ةبويحم
 تينياس نايسسول ماعلا مهقملا ىلا لسرأ ثيح 2 رحلا ىروتسدلا بزحلا
 ٠ جاجتحا ةيقرب

 لوالا ةرملل ةماعلا ةيسسايسلا ةايحلا كرتعم لخد ١976 ماع ىفو

 تالاقم « ستوب توص » ىروتسدلا بزحلا ةدب رجل بتكف 0 ماحم وهو

 ,تامالعتسالا بتكم هردصأ ىذلا ىمسرلا سيئرلا ةايح خيرات نمو

 .ىروتسدلا بزحلا طيحم ىف اليوط ثكمي مل هنأ فرعأ نأ تعطتسا

 مهيدل ةسايسلا نكت مل نيذلا نييزاوجوربلل ايزح هيف ىأر هنال ميدقلا
 .حورلا وأ بلقلا اهناكم ةديقع اهذختي ملو « ةيلسملا ثيداحالل ةدام ىوس

 ةلعتشملا رعاسشملا عم قفتي نأ ميدقلا ىروتسدلا بزحلا عطنسي مل اذكهو

 اذص هحتاف هلقعو ةبيقروب نادجو اهب محدزا ىتلا ةذاخالا راكفالا الو

 ةروص هةبدل تناك ىذلاو بعشلا حور كسامتب سحأ ىذلا حفاكملا باشلا

 ىف ةمعاسملل بعسلشلا ديبأت ىلا بعشلا اذه ةمزأ نع ةيلج ةحضاو
 ىلا نيحالفلاو لامعلا ريهامج مامضنا وحن احومط ناكو ٠ ةسايسلا

 ٠ ريبيك بزح فوفص

 توص « ةديرج » هراصنأ ضعبو ةبيقروب كرت ١955 ماع ىفو

 ىف ازيمم اهقيرط حبصأ ىتلا ةيسنوتلا لمعلا ةديرج سيسأتل ء سنوت
 ,لثمملا ىسايسلا لمعلا ىلا هجتي ةبيقروب ريكفت ناك ٠ طاسوالا عملأ

 فو
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 ىعولا دالبلا ءاحنأ عيمج ىف مظن امك اهثب ىتلا ةيوقلا راكفالا قيرط نع

 0 ةحيدحصلا ةينسايسلا ةيرحلاو ةلادعلا ىلا هجتملا

 بزحلا ءاصضعأ رمتؤم دقع ١9185 ماع نم سرام نم لوالا ىفو

 سيسأت ررقت رمتؤملا اذه ىفو « نسنوتب لالع رصق ىف كرابملا ىروتسدلا

 ةبيقروب لغشو « ديدجلا رحلا « ىروتسدلا بزحلا »اوه ديدج بزح-
 ٠ « ماعلا ريت كسلا » بصتم

 ةيلحم تاليكشت ديدحجلا ىروتسدلا رحلا بزحلا اذه سسأ دقو

 نا ىتح 2 ةليلق رهشأ دعب لاعف طاشن تاذ تحبصأ دالبلا عيمج ىف

 ىقلأف . ةلجاع ةروث بوشن ىتقتخ ولريب ويسم ةيامحلا لثممو ماعلا ميقملا

 مهيفن متو 2 7955 ماع نم ريمتبس ىف هينواعمو ةبيفروب ىلع ضبقلا»

 اذه عمو , فوبال ىدروي ىف ةيسنوتلا ءارحصلا نم ىصقالا بونجلا ىلا

 سكعلا ثدح دقل لب « كلذ ءارج نم ليصالا روتسدلا بزحلا رثاتي مل

 تاطلسلا دض حافكلا ىف ةيئطولل ازمر عيسصأ ةييقروب ناف « امامت

 ٠ ىسنوتلا بعشلا رظن ىف ةمكاحلا

 ىأ حبصي نأ ةيقيرفالا تايمحملاو تارمعتسملا ىف داتعملا نمو

 هلاسراو هيلع ضيقلا متي ام دعب 2« ةدكؤم ةروصب ءارزولل اسيئر ىسايس

 ليربا ىف هنال كلذ ٠ امامت ةييقروب ىللع قدصت ةرايعلا هذهو ىفنملا ىلإ

 قلطأف ٠ اماع اميقم نوليوج هل افلخ نيعو ولريب ليقأ دق 19150 ماع نم

 ءذطع ىقو كي لخدو فوبال ىدروب ىف نيفنملا جارعس-

 ٠ اسسنرق ىف مكحلا ةيبعشلا ةهبجلا تلوق ءاننالا

 عمم تالاصتا توتيف ريزولا ىرجأ ١91553 ماع نم سطسغأ ىو

 ةبيقووب ليقتساو « ىسنوتلا ىسنرفلا نوآعتلا ةسايس تآدبو « ةبيقروب

 مهافتلا دوهج عيمج تلقف ام ناعرس نكلو ء اسدوأ ىد ىاوك ىف نيترم.

 اسنرف نم لك ىف ةيعجرلا ىوقلا دوهج ىلا عجار اذهو ( مياك ) ىف

 *ء  سياوتاو-

 تابارضالا ةورذ ىحع ١958 ماع وبام .ىلا ليربا نم روهشلا تناكو

 ريتعاو « سنوت ءاحنأ لك ىف تاثحابملا ةمزأ دعب اهراوأ لعتشا ىتلا

 اوفقوو تابارضالا هذه نع نيلوئسم نورشعلاو ةينامثلا هقافرو ةبيقروب

 , ةلودلا نمأ ديدهتو ةنايخلاب نيمهتم ةيسنرف ةيركسع ةمكحم مامأ اعيمج-
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 بزخلا بونشن ىتح 2:الاوط ارهشأ ءاضقلا مامأ ةروظنم ةيضقلا تلظ دقو
 0 د 0 2 0

 نيرسشعلاو سماخلا ىقف : 11 ا نيطسملا نم 59 ىف ةيناثلا ةيملاعلا

 ىف سوالولبت تناس ةعلق 2 ةصخروب مهتما لسرأ 0 ويام نع ,

 ةلتحم ريغ لازتا الل 0 ىنلا ةقطنملل ةيناملالا كارلا لالتحا دعس

 ( كول تنوم ) نجس ىلا نيجاسملا لسرأ .. ٍتقولا كلذ ىتح اسنرف نم

 نماثلا ىفو « نيآ تنمترايميد ىف ايسناف نجس لا اريخأ. مث ء نويل ىف

 امور ىلا لسرأو ةبقروب حارس ىشيف ةموكح تقلطأ ١95 ماع رباني نم

 ةرهمج ةءاسسإ-بنجت ةيناكما ىف نييسنرفلا داقتعال « ىلاتلا مويلا ىق

 تب # 5 ٠ بعشلا

 نم هنأ ةدقتعم اهيعارذ هل ةيتسشافلا ةنيركلا كسك انور ىقو

 ةيلاجلا تناك ذإ « ةيرامعتسالا ايلاطيا ةحلصم' بناج ىلا هيسك نكمملا

 اهب اهقحلا ىلا رارضالا نم تقولا' كلذ ىف ىناعت سنوت ىف ةيلاطيالا

 عم مايقلا نآلا مهتكمي هنأ اودقتعاف ٠ اهيلع ىمتسملا مهطغضب نويسن رفلا

 0 الويق ةركفلا هذه تقال دقو . نييسن رفلا دض كرتشم لمعب ةبيقروي

 دب مل ثيحب سنوت ىف اسنرف ةسايسل رمتنسملا دقنلا ةييقروي 'هيجوت
 ف ديزملا ىلا ةجاحي سيل ةبيقروب نأ ّىق كشلل الاحجم دقنلا اذه

 ىف حرصي ناك دقف كلذ نم ضيقنلا ىلع ناك ةبيقروي نأ الا ٠ ضيرحتلا

 كلذك هنا لب ائيش ةيتيئوسوملا ايلاطيا نم رظتني ال هنأب هئاقدصأ ةرئاد

 ا ٠ روحملا لود راصتناب نمؤي ال

 ذدخأ ١9575 ماع سطسغأ نم نماثلا ىف سالوقين تناس نجس ىقو

 « ةأتفلا ةيقيرفا » ةديرج ريدم روهنت روتكدلا هقيدص نم برقتي ةبيقروب
 قالم دب ال هنال , روحملا دييأت نم رظنتلا فرصي نأب رخآلا وع هحصن ىذلا

 مدع ةمكحلا نم نأ هوالمزو ةبيقروب ىأر دقف لاح ةيأ ىلعو 2 هفتح

 نيبناجلا ىأ ىلع ءىشب قيلعتلا ىثاحتو نيتفكلا ىدحا ىلا زايحنالا

 ءانثأ ىف نطولا ىلا ةدوعلا

 نطولا ىلا ةدوعلا ةبيقروب عاطتسا ١945 ماع ليربأ نم نماثلا ىف

 بعشلا هليقتسا دقو 2, هلاقتعا 2 سمخ ءاسضقنا دعبو

 ةيناملالا ةداسيقلا هل تهدقو « ةيناملالا ةياعدلا هب تيحرو باحجعاي
 . نير سس و

 لاجر ةرسع - 5 م



 لظي نأ لضف ةبيقروب نكلو « )١( ايناملأ ىلا ةلحرب مايقلل ة :رئاط ايلعلا

 ةكرحلا عم تالاصناب ماق دق دعبو « ناملالا ءالج ىتج راظنإلا نع ايراوتم

 ىلع ءادن رشن وياه نم عباسسلا ىفو « ءافلحلا ءالمع عم اذكو ةيرسلا

 ءانب ةداعال ةءانب تاحارتما هيف حرتقا ءافلحلا ةحلصمل ىسنوتلا بعشلا

 0 ٠ ايونعمو ايدام عمجأ ملاغلاو دالبلا

 ماعلا ميقملا دختاو 2« ديدج نم هدض ةيسترفلا بتاطلسلا تفقوو

 ةمكاحملا نع رظنلا فرص هنكلو « ةييقروب ماهتال ةدام ءادنلا نم نويج
 تحت ةبيقروب لظ دقو « ةدحتملا تايالولل ماعلا .لبصتفلا لاصتا ىلع .هانب |

 ٠ كلذ دعب ةسارحلا

 دقف ٠ سشكارمل ةيسنلاب سنوت حم انيعم اهباشت انه ظحأألن انلعلو
 نم اصاخ ادييأت ةيناثلا ةيملاعلا برحلا دعب سماخلا دمحم كلملا ىقلت

 عيمج رشن ىلا ثيدحلا خيراتلا ليجست ىدأ دقو « ةدحتملا تايالولا بناج

 لالقتسا ىلع ةدحتملا تايالولا تلمع ىدم ىأ ىلا اهنم رهظ ىتلا قئاثولا

 فلاحتلا نأ فيكو اهي رامعتسالا ىلع ءاضقلا ساسأ ىلع شكارمو سنوت
 ةجرد ىلا الصو دق اناك نيذللا ةيسنرفلا ةيكيرمالا ةقادصلاو يبرعلا

 ءارج نم ديكاتلاب اصلقت ةيناثلا ةيملاعلا برحلا ىف ةعمسلا نم ةيلاع
 ٠ كلذ

 نأ كلذ بزح ميعز سيلو اصلاخ الجر ةبيقروب حبصأ اريخأو

 نه مغرلا ىلعو ١ هطاشن ةلوازم نم اعونمم لظ هيدجلا ىروتسدلا بزحلا
 ةلمع نكمي الل نييدايقلا لاجرلا كد ةيراشتسا تاشقانم تراد دقف 0

 ماعلا ميقملا ) تسان لارتج عم تالاصتاب هييقروب ماقو : لبقتسملا ىف

 نأشب عطاق ريغ اديضعت ةبيقروب ىقلت ةيناثلا ةرمللو (ديدجلا ىسنرفلا
 هئاقدصأ ضارعتسا ةبيقروب ررق اذبو « ليقتسملا ىف سنوت لالقتسا

 ةراحلا رعاشملا ىلع لاحب نكتري ملو مهيلع دمتعي نأ عيطتسي نيذلا ءانمالا
 ٠ ةغراف ةزيكر ىلع دنتتست ىتلا

 لالخ فاطو ©١950 ماع سرام نم 51 ىف ارس سنوت كرت اذكهو

 ةضارتل نعمت اثدتبم 6 وأ عبرالا تاونسلا

 ٠ برعلا نييسايسلا مم اهيف راكفالا لدابتي ةيانعللو اهريتاسد
 ىتلا هتاربخ عضيل سنوت ىلا داع ١951 ماع ربمتيس نم 8 ىفو

 ىابلا ىتح رصتنملا لابقتسا بعشلا هلبقتساو « ذيفنتلا عضوم اهبستكا

 ىف هرصق ىلا هاعد ذا ايسايس نييسنرفلا عم نواعتلا حضاو ناك ىذلا

 ٠٠٠ (وجاتراك)
 ةميببحح

 ه1941؟ ماع ويام نع # يف سنوت ةيقيرفالا ةيناملالا ةلمحلا تاوق تلتحا (1)



 اهجتم سيراي ىلا ةبيقروب رفاس ١46٠ ماع نم ليربأ نم 5١ ىفو
 اريخآو « طاقن عبس ىف مكحلل هجمانرب اضراع ٠ ىسنرفلا ماعلا ىأرلا ىلا
 حيصأ ءانثالا هذه ىفو + ةيسنرفلا بازحالا عّيمج نه ةيغصم اناذآ دجو

 تنلعأو 2 اسنرق ىق ءارزولل اسيئر ناموش تريبورو اماع .انبعب يلارع

 نلعأو « ايلخاد الالقتسا سنوت لالقتسا وحن اهتاوطخ ىلوأ ناموش ةموكخ

 ىلاو ةيسنوت ةموكح لوأ ىف ةكراشملل دعتسم هنأ هبّرح مساب ةبيقروب

 فيك ةييقروب فرع ةدع روهش تضقلا دق تناك كلذل تقولا ناح نأ

 بسكو ايناطيربو_ةيكيرمالا ةدحتملا تايالولاو ايسآ ىلا رفاسف اهنغتسي
 بزحلا اعدو هنطو ىلا داع مث « سنوت ةيضقل امدييأتو داليلا ذه فطع
 ىلع « ماع رمتؤم دقع ىلا طاشن ىأ ةلوازم نم عونمملا ديدجلا ىروتسدلا
 نويسنرفلا هلهمي ملف « ولك كتواه ىد ٠» ماعلا ميقملا نم نم مغرلا
 مذه اوزهتنا كلذلو ٠ هذه ةبيطلا سنوت ةقانينا ىلع ءاضقلا اوعيطتسيل

 لقنو ىرخأ ةرم ١165 ماع نم رياتب نم ١9 ىف هلاقتعاب اوماقو ةصرفلا

 سلوا ىبوتج ىف انام نعم لا هيلرءاج يسراعةياه# يفوح يزبطيلا

 ةلزعو عزفم سقط ىف نيماع تيك تولاجال ةريزج يف لقتعا اريخأو
 ٠ هسفنب كلذ ىور امك ةلماش

 كانه نمو ةيسنرفلا ىسكورج ةريزج ىلا لحر ر 010 ماع ىقو

 ةيسيلوب ةسارح تحت شآع ثيح سيراب ىلا اريخأو « ليما نجس ىلا لوح
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 ةمئاد ٠

 نم ايلاغ انمث ةيقيرفالا لودلا لاجرو ةساسلا نم ليلق عفد دقل

 روتكد ىسنوتلا ىماحملا نأش اهلييس ىف مهلاضنب كلذو ٠ ةيرحلا لجأ

 ٠ ةييقروب بيبحلا

 ايبسفت بعاسصلا هذه لك لامتحا تعطتسا فيك : هتلأمم دقو

 ةيسئرف نم كجاوز نيبو اهنيب قيقوتلا تعطتسا فيكو ؟ ايدسجو
 ىنباجأف ؟ ةيسنرفلا حورلاب كباجعاو نيتيسنرفلا كتفاقثو كتيبرتو
 ةقاط قوف ءايسشأ هذه لك 0 عوضخلاو ةناهملاو قاشملا لنا ٠٠ معن 0

 ١ , ائيبش تحبصأ ام رمتسملا لمعلاب يلعتأ مل ول ىننكلو ٠ رشيلا

 تاناحتمالا هذه عيمج زايتجا تعطتسا دقف اذلو عزعزتي مل ىناميا
 . ةعورللا

 نا



 ايهتعضو ىتلا ةدهاعملا ترقأ ١965 ماع نم ويلوي نم 5١ ىف
 ءانشنا نالعاو ىلخادلا لالقتسالا سنود حنم سيراب ىف ناموش ةموكح

 ىلع ةقفاوملل هدادعتسا بيس ةييقروب لسينطولا صعب مهباف ,« سنوت هنود

 نانو ء اسمن رف نع ماتلا لالقتسالا ديري ناك ضعبلا اذه نال « كلذ

 بزحلا ريتركس « فسوي نب حلاص » وه ضعبلا اذه مساب ثدحتملا
 رياسني ىف ةبيقروب ىلع توملاب همكح ردصأ ىذلا ديدجلا ىروتسدلا
 ٠ أهلك ماع

 2 نويعويسلا اهران مرضي ةيلهأ برح لاعتسشثاب دالبلا تددمو
 عتمتي هنال لماكلا فرصتلا ةيرح ةبيقروب ةيسنرفلا ةموكحلا تحنم انهو
 ىف لضفلا عجري هيلاو ىصخشلا هدوفن بناج ىلا اذهو « عيمجلا ةقثي
 < هرارقتساو فقوملا ءوده

 نأ نييسنوتلا مهقأ ىتح سنون ىلا ةبيقروب روتكدلا داع نا امف
 عقاولاو . لماكلا لالقتسالا وحن ةمساحلا ةوطخلا وه ىتاذلا لالقتسالا
 عاطتساو ١9605 ماع سرام نم رشاعلا ىف تعقو لالقتسالا ةدهاعم نأ

 « ةلقتسملا سنوتل ةموكح لوأ ليكشت ةبيقروي

 هتموكح عم نوامعتلاب ةلعتسملا سنوتل ءارزو سيئر لوأك ًاضنأو

 ىسايسلا لمعلا ميسقت لجأ نم ةلودلا ةزهجال ةماهلا ماسقالا عيمج
 ماظنو سيج ءاشنلاو ىميلعتلاو ىوبرتلاو ىعامتجالاو ىداصتقالاو

 ٠ ىبامولبد

 تاوصالا نم ةقحاس ةيبلغأ ىلع ديدجلا ىروتسدلا بزحلا لصحو

 ٠ ةقحاس ةميزه نييعويشلا مزهو دالبلل ةيناملرب تاباختنا لوأ ىف
 سن وت ىاب ناكو , ةيكلم تقولا كلذ ىتح تلاز امو سنوت تناكو

 ملتهب لجر وهف ةفيعض اهنكل ةيويح ةيصخش ه نيمالا دمحم ىديس ه»
 ةييقرود ناكو , ةفاقثلا نم ليئثض بناج ىلع هنكلو كلفلاو ءايميكلاب

 ىتلا ىوقلا كلت « ىابلاب طيحت نأ تعاطتسا ةثيبخلا ىوقلا نأ فرعي
 . ديدجلا ىروتسدلا بزحلا ىلع ءاضقلا ىلا هسفن تقولا ىف فدهت تناك

 ةيعيرشتلا ةيعمجلا نالعاب نييعاطقالا لمش تقرف ىتلا هتبرض برضف
 96١هإل ماع نم ويلوي نم "8 ىف ةيسنوتلا ةيروهمجلا ءاشناو ةيكلملا ءاغلا

 تقولا ىف حبصأو ءارزولل سيت رك ةيصئمب ةبيقرود ظفتحا دقو

 فب



 نم سشهدي نأ سنوت ىف درف ىأ نكمي الر ةيروهمجلل سيئر لوآ هسفن

 مهل اهداعأو مهتيسنوت نييسنوتلا حنمو ةلقتسملا سنوت أاشنأ هناف كلذ

 ةيلوئسملاب روعشلا ظاقيال نآلا هدهج لذبب ىنعي وهو ةزعلاو ةماركلا 3

 "مه

 مزبيقروبلا

 ةيسفنلا فورظلا ديلو ناك ايسايسس اططخم ةبيقروب روتكدلا دجوأ
 ططخملا كلذ « ةريثكلا نوجسلاو تالقتعملاو ىفنملا ىف اهب رم ىتلا ةيساقلا

 ؟ هذه ةيبيقروبلا امق ٠٠ (ةيبيقرودلا) مزييقروبلاب هيلا راسشي ىذلا

 نود مويلا ودع لماعت نأ ىغيني » : لوقي اهل ىمسرلا فيرعتلا نا
 انيح تالاصتالا تعطق اذاف « دغلا قيدص حيصي نآ ىغبني هنأ ىسنت نأ

 ةداعال ىصخشلا لاصتالاب ايوف لش ادوهجم ءرملا لذبي نأ ىغينيف ام

 بجيو ةيرارطضالا تالاحلا ىف الا ةوقلا مادختسا ىغيتي الو « اهئانئتسا

 اعيت ىررحتلا لاضنلا هيجوتو ةيموقلا ىلع ءاضقلا ساسأ ىلع ةلودلا ءانب

 أديم نع لاضنلا اذه فده لوحتي الأو ةنيعم ةيحورو ةيجولديا ءىدابمل
 عيمج ةلصاوم عم ةفلتخملا 'ةتاوطخ ىلا ةهايتنالا ىغينيو ء لالقتسال؛

 حيستمم ؛ ةيرحد نواعتلا بجي امك رصنلا زارحا ةعاسو ةماهلا تايوستلا

 ةرولتلل ةصاخلا تارايتلا ىه هذه ٠ ةيضاملا تاعزانملا عيمج نايس

 دقلو « مزييقروبلا » مسسإ ططخملا اذه ىلع ةبيقروب قلطأ دقو , ةيسنوتلا

 اهلئاسو نم رثكأ هحضاولا اهفادهأ قيرط نع ريدقتلا داليلا تزاح

 + (١)ىرخالا

 عرشم هنا لب « بسحف احلصم الو ارئاث سيل ةبيقروب بيبحلا نا

 وهف هايازم هل لجر هنكلو بصعتم كلذ للا ةفاضالاب وهو ء اضيأ رسفهو
 قاثبنالا ةركف ةصاخلا هتازيم ىدحاو ءادعلا ردقي امم رثكأ ةقادصلا ردقي

 مطق دقف + ةقدب امذفني وهو « كلذب دهشت هذه ةيبيقروبلاو ٠ بثوتملا

 ٠ ليوط عوضخ دعب اسنرق عم تاقالعلا

 دحوي نأ دارأ دقف . اضيآ هتع ردصي امم ريثك ىف بيرغ ةبيقروبو
 سأرو ةعانصلل حتفيىذلا داحتالا كلذ ىبرع ساسأ ىلع ىقيرفالا لامشلا

 ةيءبقروب ذختا دقو ء ءارحصلاو ةيقيرفا ىلاهش تاورئث نيبروالا لاملا

 انثدحت ىلا «٠ ىخيراتلا » موعلا كلذ ىقو ةيعويشلا دض امساح افقوم

 هقددهلا هفاث اهبعشو ةريققو ةريغص هدالب تناك فيك ىل ركذ اعم هيف

 )١( ص ١) . ةبيقروب  اسنئرقو سنوت ٠

 كر



 لود بلق ىف ىفارغجلا انهتاكمب ةريبك كلذ عم تناك اهنكلو , ةباغلاو

 : ةبيقروب لاق « مدقتلا لامآو ةايحلا تاموقمب ةينغ طسوتملا رحيلا

 دق ىرغصلا ايسأآو ةيقيرفا ىلامشو ايوروأ ىبرغ نيب اهعقوم نا
 ىبيط اسانأ نوكتس اننا ٠ تابجاو اهيلع ضرفو اقوقح سنون ىطعأ
 لالحا ىغين انناو . ةيحورلاو ةيداملا اتتادعاسم صالخاب مدقن تاينلا

 عم تاقالعلل ةيسنلابو ٠ ةقرفلا لحم ىبرغلاو ىبرعلا نيملاعلا نيب قافولا

 « ةيسنوتلا ةيسنرفلا تاقالعلل ةبسنلاب لاحلا نع ةبيقروب تلأس اسنرف
 : الئاق باحأقف

 املاط ىتلا ىمحو اهل اهرك لمحت الو اسنرفل نيعيات انسل نحن وه

 نمؤن نحنو انل ةقيدص نوكت نأ وه هيغين ىذلاو . اهتياصو تحت انللظ

 لقعتلاب ةبسانملا لئاسولا نم ةيأب انقيرط كلسن نأ ديرتو , ةلادعلاب
 رست نأ ةبيقرود بيبحلا ةموكح تلواح دقو اذه ٠ حالسلاب وأ عانقالاو

 نم ةليوطلا ةلسلسلا نم مغرلا ىلع ةريخالا نينسلا ىف لاونملا اذه ىلع

 ٠ اهتريخ ىتلا لمالا ةبيخ
 ةادانلملا ذنم اهتدح تدتشا ىتلا ةيداصتقالا ةمزالا نع هتلأسو

 ةحرفلا ةيداصتقالا ةمزالا ةدح نم ففخ دقل : الئاق باجأف « لالقتسالاب

 نمق اذلو اهل دح عمسضول دعتسن نأ بحي انكلو « لالقتسالا ليتب

 ليبس ىف ةفولأللا انديلاقت عيمجو لب انتايناكما لك سركن نأ بجاولا
 ٠ ةيداصتقالا ةمزالا ةلاز؛

 لاجرلا ندعم نم هنأ ةبيقروب بيبحلا ةرضح ىف ءرملا رعسسيو
 ةيقيرفالا ديلاقتلاب ةيبروالا ديلاقتلا جامدا ىف نويغري نيذلا لئلقلا

 ٠ ةيلصالا

 ىف ارصحنم زاكترالا روحم نوكي نأ ةبيقروب عاطتسسا اذكهو
 ! ةيسروالا ةيقيرفالا تاقالعلا

 هفقومف كلذ ىف ةبغرلا ةبيقروب ىدل نأب لوقلا نكمي لاح ةيأ ىلعو
 هتكلو , نيثيدحلا ةيقيرفالا لودلا لاجر نم ريتك فقومب اهيبش ناك
 املط ٠» : لاق دقف كلذ هيلع دخْوِي نأ زوجي ال هنأ ريغ ٠ ةيقيرفا ىلا نكتري

 ملاعلا ىف نوينطولا ءامعزلا رئاتيسق دعب ىرئازجلا عازنلل لح دجوي مل
 ٠ « ثداوحلا ىرحمب ىب رعلأ

 ةملكي ةنونعم ةحفص دنع تفقو « اسنرفو سنوت » هباتك ىفو

 : لوقي ثيح ةروثأع
 ةيرخلا اريثك امهنع لضفأ ىناف فعضلا ىلع حماستلا لضفأ امدنع

 ٠ ةيدوبعلا عم حماستلا نم لضقفأ اهنال ةوقلا قيرط نع

 نك



 ١17١ ماع هبعشم ىلإ ل بارط كد ىف





 دوواد شرع ىلع تاطلسلا قلطم كلم

 ماكسس رخآ نأ ىتدارأ <« هيلع تحاوت' ىذلا دووأد دعفم ىتامتراب

 تاداعلاو نوناقلل اقبط مكمكحاس ىتناف اوعرزاو اوثرحا نوحالفلا اهيآ
 . دادجالا نع اهتترو ىتلأ

 199. ماع هبعش ىلا هل باطخ لوأ ىف

 « فيلجح » ىف ىتايح نم ةلبوط ةرتقف تيضمأ ابلاط تنك امدنع

 ى ىئاوطنا لوجخ لجر ىلع لخد 19117 فيص قو « ممالا ةبصع دعاقم

 <« ةداح ةرظن وذ هنكلو نوللا رمسآ . دجلا هيلع ودبي عضاوتم فطعم

 ىقتلي مث نقذلا ىبناج ىتح نيتقشلا ىلعأ نم هبراش دتمي . ةثك ةيحلو
 ناكف ةحوتفم رطما ةريبك ةلظم لمح دقو هتأر كفلا لفسأ دنع ةيناث

 ايفتخم رهظلا طيسبنا مسجلا ليئضلا لجرلا اذه ناك ول امك ىل ودبي
 . هدالب نم براهلا ايبويثأ روطاربما ىوس لجرلا اذه نكي ملو اهتحت

 مدقت دقل « ىلوالا ةرملا ىف هتيأر ذنم اماع نيرشع ءاضقنا دعب © ةمسن

 ها/



 . ةوسقو ادانع داز لب ميدقلا هطاشن ىلع لظ هتكلو نسلا ىف لجرلا

 نم ناك ايروأ ىفف : ( فينجب ) ىفنملا ىف هيلع ناك امع ةيلك ريغت دقل
 ايبويثأ ىف انه امأ ©« ةرشابم ةيزيلجنالا وأ ةيسنرفلاب هيلا ثدحتلا لهسلا
 اذه دعيف ( ةمسن نويلم ؟. اهدادعتو ممك ١ر1 66رآ ا. اهتحاسم ب
 ىذلا هرواي ىلا ةلئسالا هجوي نآ ءرملا ىلع ذا . هيق بوغرم ريغ ارمأ

 روايلا مجرتي مث نمو ةيرهمألاب رصيقلا بيجيف ةيرهمألا ىلا اهمجرتي
 جيتي كلذ نأ ذا هانعم هل ريغت اذهو ةيسنرفلا وأ ةيزيلجنالا ىلا ةباجالا

 ىف ىل دكأت ام أاذهو » ةباجالا ىف ريكقتلاو ةبورلل تقولا بسك نأ هل
 ٠ « ايابأ سيدك

 بناجالا نويسامولبدلاو نويبويتالا ىنحني نأ رصيقلا رماوأ رخآو
 نم دشأ ةدانحنا ءادأ نهيلع ىضقي بجاولاف تاديسلا امأ ٠ ةدشب همامأ

 كلملل هرهظ ريدب نأ درق ىأل زوجب الو « همامأ ةيديلقتلا تاءانحنالا

 ةصاخ ةلباقمب نوظحي نيذلا كئلوأ تافيرشتلا سيئر طيحي ام اريثكو
 . ىبويثالا طاللا دعاوتب هعم

 « اماع رشع ةعبرأ ذنم مكاح ر

 آضشن ةلود سيئر انته انيدل لوالا نسردأو سيماخلا دمحم كفن

 هب ايحأ ملاعلا خيرات ىف شورغلا قرعأ نم اشرع كلتمي ىكلم تيب نم
 ايبويثأ رصيق دعب ال اذكهو « دووادو ناميلسك » ةراوتلا كولم ىركذ
 ءاول تحت هناكم ذختي باتكلا اذه ىف هنا ةيقيرفأ ىف اديدج الحر
 مئاعد ديش دقلو « ايبيلو نشكارم ىريمأ نم لك لاثمأ نم نيحلصملا
 « اديكيم » بس ةكلمو ( ناميلس ) كلملاب هبسست طابترا قيرط نم شرعلا

 98٠ ) « تساجناربك ١» باتك ىق امهبح ةصق ىلا ريشأ ناذللا امهو

 ناميلس ةيرذ تادبو ٠ دووادوأ لوالا كيلئيم نبا داليم قيرط نع ( م١ق
 شرع ىلع دوواد كيلئيم ةدفح عيرت تقولا كلذ قنمو © ًاديور ومنت

 مكاحلا ربتعي م 1؟7/. ماع ىلا م 1؟1/ ماع نم ةرتفلا ءانثتسابو © ايبويثأ

 . دوواد كيلتيم ةدفح نم 51 مقر مكاحلاو ىناميلسلا شرعلل م مقر

 .٠ ىداليملا رثع كثلاثلا نرقلا ىف شرعلا دادرتسا مت دقف

 تلخد دقف © ضرالا ىأع ىحيسم دلب مدقأ اهسقت ايرويثا ربتتعتو

 قيرط نع اهيف رشتنت ملو ىداليملا ثلاثلا نرقلا ىف ايبويثا ةيحيسلا
 ايبويثأ عمضخت ملو ىرخالا ةيقيرفالا دالبلا ىف لاحلا تناك أمك نيرشبملا

 نسمح تاونس ىوس ةيبنجالا ةدايسلل ليوطبأ اهخيرات تاوئنس لالخ

 ١ه



 ةيقيرفالا لودلا نم سكعلا ىلع تناكو « ىلاطيالا لالتحالا ةرتق ىهو

 ةئيدم ىف ىلاحلا رصيقلا دلو 18317 ماع نم ةيلوي نم 7+ ىفو
 6 ننوكام ىرافاتيل » مسا هيلع قلطأو « رره » ميقا ىف « وسرجدا »
 لارنجلاو ىئاثلا « كيلنيم » رمصيقلا مع نبا ننوكام ) ريمالا دلاو ناكو
 ( ىشثاي تيبمأ ) همأ تنام « ىساليس لهاس كلملا هيفحو هل صلخملا

 ةسردم هرمع نم ةسماخلا ْملب امدنع لخدو « ٌرهشأ ةثالث لفطلا غلبب املو

 . رره ىف ةيكيلوثاكلا ةيلاسرالا

 عمسو ةيزياجنالا مث ةيسنرفلا ةفللا ملعت ادب عباسلا هماع قو
 هرابضحا ىف ايبس كلذ ناكو « ذفلا لفطلا ةيرقبع نع كيلئنيم رصيقلا

 ىعو كيلئيم ةسردمب قاحتلالل هرمع نم ةرشاعلا ىف وهو ابابأ سيدأ ىلا
 نم ةرثع ةعبارلا هغولب دنعو « ةيطارقتسرالا ةقرطلا ءانبال ةيلاع ةسردم
 ةنيدمل امكاح مث رره ميلقاي « انالومارج » ةنيدمل امكاح نيع هرمع

 ميلاقالا نيكآ ناكو ء6< وسابل » امكاح اريخأو اوش ميلقاب « ىبالس »

 « وماديس » ميلقا وه رصيقلا اهب هيلآ دهع ىتلا

 ايديد بقل حنمو رره ميلقا ةموكحل اسيئر حبصأ ١91١ ماع ىئفو
 «نينم» ةريمالا جوزت ١91١5 ماع ةيلوي نم ؟٠ ىفو» نينوكام ىرافات امس

 ديق ىلع لاز ام ةتس الافطأ جاوزلا رمثأو ٠ ولاف نوف ليئاخيم ةديفح

 ٠ ةدحاو تندو نادلو مهتم ةأيحلا

 دباكملا ةحسشتن رره ميلقا نع ىسالساليه ريمالا لزع نأ ثدحو

 ةلماكلا هتافدمص قيرط نع هل رصيقلا بح دامتسا هنكلو ةيسايسلا

 نم 1؟ ىف ىناثلا كيلنيم ةافو دعيو ( ةيمسرلا ريراقتلا دحا ىف ءاج امك )
 هنكلو ارصيق « وصأي شديل » وهو هتدقح دحأ حبصأ 191١ ماع ريمسد

 ىتلا كلت . رصقلا ىف ةيمأاد ةروث بون ىلا ىدأ امم مالسالا قئنتعا

 لزعي تهتناو اسسنرفو ارتلجنا كلذكو ةيبويثالا ةسينكلا اهرق تلخدت

 تاعبت ىناشا ( كيلئيم ) تانب نم ةدحاو تلوقو /١511 ماع ىف « شديل »

 اذهلو «© ةفيعض ازوجع تناك ( وتيدواست ) ةرصيقلا هذه نكلو . شرعلا

 بصنملا اذه ىلوتل هاكز دقو « شرعلل اثيرو ايصو رره 'مكاح حبصأ دقف

 طابضلا اهثلاثو 2٠ ةسينكلا اهيئاث « ىرصيقلا هبسن اهلوأ : ةئالث لماوع

 ,٠ نوصلخملا

 « هقيرط ىف ةفقاولا دياكملا عيمج ىلع بلغتلا عاطتسا هلك اذهبو

 ٠ ةيدايق ةيصخش ىلا لوحتي نأ عاطتسا امك

 تى



 حالصالا لامعأو ةيجراخلا 'تاقالعلا

 نا عاطتسا ١4117 ماع ىفف : ايبويثأ ةحلصم ىف ةيلود تالص دقعن
 ةضراعم نم مغرلا ىلع ممآلا ةبصع ىف ايبويثال ةيوضعلا قح بسك
 ىو ٠ دليلا اذه فلخت ىوعدب « ايلارتساو ايناطب ربو جيورتلاو اآرسوس

 ايتاطيررب اهلالخ فاط ىتلا ىريكلا هتالحر ىلوأب رصيقلا ماق ةرتفلا هذه
 ٠٠ ىندالا قرشلاو رصم و نانويلاو اينلاطباو اينالأو اس'رفو

 « هيضراعم ةلحرلا هذهىف هعم بحطصا دق هنأ هئاكذ تاحم نمو

 جراخلا ىف ةيلاع ةناكم بستكا نأ دعبو « هيايغ ءانثأ ىف مهديك نمأي يتح

 قو © ثددح جمانربل اذيفنت ايبويثأ ى ةيساسأ تاحالصاب موعي آدب

 هنأ ىلع هيلأ نوعلطتي هؤانرق ناك ©« وتدوالشت » رصيقلا ةايح ءانثأ

 دقع هسفن ماعلا قو 2« 1574 ماع ربوتكأ ىف جوت اريخآو « رظتنملا رصيشلا
 نم ١؟ ىف « وتيدوأشت » رصيقلا ةافو دعبو , ايلاطيا عم مالس ةدهاعمع

 نم ( رصتنملا دساإلا كولمللا كلم ) ارصيق هسفن نلعأ 6 ماع ليربإ

 . اذوهب ةلالس

 ىنعت ةمأ'ك ىهو ( ىمالساليه ) مساب ىمستو برلا نم راتخللاو )
 . ( كولملا كلم ) ةيرهمألا ةملكلا ىلا عجار رصيقلا بقلو ةوقلاو ةدارالا

 ) هاشنهاش ( كولملا كلم نارا ىف قباطت ىو

 روتسد لوأ هتمأ ىمالساليه رصيقلا حنم 1151 ويلوه نم 15 ىفو

 قئبنم هنكلو ٠ بعسشقلا نم ةثف بلاطم سيل هنأ هتمدقم ىف ءاج بوتكم
 قوف ءارمألا ةطلس نأب روتسدلا اذه زيمتيو ٠ ةيماسلا هتيعغر نه

 عضوم مضوي مل كيذ نأ الا برغلا ىف ءرملا اهف رعب ىتلاك ةنيدم ةرادا

 . ايبويثا ىف ذيفنتلا
 نيفقاوا ىف نفرملا يصيقلا ءاقرال نيرشتلاو نساعلا ليبوتلا قو

 سرك دقق © لاح ةبآأ ىاعو . الدتعم اديدج اروتسد نلعأ ١1586 ماع

 تديسشف «© ةيحصلاو ةيوبرتلا ةيميلعتلا ىنابملا دييشت مامتال هسفن

 رصيقلا ىعدتسأاو 4 مهلمع ءابطالاو مهنارم نوسردملا سرامو سرادملا

 نيد رس وسو نيددن وس نم بناجالا طيطختلا ءاريخو نيينغلا ءاربخلا

 . دالبلا ىلا نالآو نييسنرفو نييكيجلبو نييكيرمآو زيلجتاو نييدنلوهو
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 سكملا 'ال نييقن رفالا ةمدخ ىف ايبويثا ىف ضيبلا لمعي اذكهو
 5 ةراقلا نادلب بالغأ َق لاحناك

 رثكأ ذئم اهرصيق ةدايقب ةثيدح ةلود ىلا روطتلا ىف ايبويثا تادبو
 . نرق عبر نم

 ةيناثلا ةيلاطيالا ةيبويثالا برحلا
 برحلا « ىنيلوسوم وتينيب » نلعأ « امدنع ةديدجلا ةيصولا تلح

 هشويج تفحز دقف © ١9170 ماع ربوتكأ ىف ةيبوينالا ةيروطاربمالا ىلع

 برحلا ىف ايلاطياب تقحل ىتلا ةميزهلل ىرأت ماقتناب مايقال « ايبويثآ ىلا

 ماع سرام نم لوالا ىف نويلاطيالا مزهنا دقف 2 ىلوالا ةيبويثالا ةيلاطيالا

 ١ . ةقحاس ةمئدزه « هودع » دنع 15

 ىتح كلذ مهل مت نأ مو اهلالتحاو دالبلا ةميزهل مويلا اوءاجف

 سدقلاب رمآألا لوآ لحف 1451 ماع نم ليربأ نم 7. ىف رصيقلا بره
 هدالبل هءالو نكلو انسارق وأ اريوس ىف رقتس نأ لواح مث ( ميلشروأ )

 ةيصع ىف وضع ايويثا تناك ثيح ارسوس ىلا بهذف « كلذ هيلع ىبأ

 5 ةبصعلا كلت ىلع هاوكش ضرعو ميمالا

 نم ققريأ ذا © هءارو اراتمم ارث فيئح ىف رصيفلا فلخ دقو

 لصاوت نأب بلاطي « مالا ةبصع ةيراتركس ىلا ( ميلشروأ ) سدقلا
 فرتعي ال ىذلا قاثيملا صوصت مارتحأ ديكأتل اهدوهح ممالا ةيصع

 ةوقنأ مادختساب تماق ةفرجعتم ةطلس طغض وأ « ةنجاقلا تاوزغلاع

 دقو + طئاحلا ضرع ةيلودلا تادهعتلاب ةبراض نوناقلا ةفلاخم ةحلسلا

 امك هأدب 111 ماع وينوي نم 11 ىف ممالا ةبصع ىف هسفنب اباطخ ىقلأ
 - ىلب

 « انه مويلا فقآ هايبويثا روطاربما لوالا ىسالساليه انأ »

 بلاطأ امك « اهرزو ىبعسش لمحي ىتلا « ةيلودلا ةلادعلاب بلاطأل

 ىهو ©« رهشأ ةينامث ذئم ةلود نيرشعو سمخ نم ةدوعوملا ةدماسملاب
 لكشب ةيلودلا تادهاعملا قرخ نآل كلذ « اندعاست نأ. تلبق ىتلا لودلا

 ٠ ه« لماش ناودعل ةيادب

 . امامتها هلوق رعت ملو هل تركنت ممالا ةبصع نكلو

 * ىسسالساليم ةايح خيرات هفلؤم ىف ( دروف دناس نيتسيرك) لاق دقو
 ءاضعأ فرتعا دقف « ةباغال ةئيس كلذل ةيلاتلا تاونسلا ثادحا تناك
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 تمضنا نيتللا ايناملاو ايلاطيا نم طغضي « رخآلا ولت دحاولا , ممألا ةبصع

 ٠ ايبويثأ لع ايلاطيا ةدايسب ارسيوسو رجااو اسمنلا امهيلا

 هباتك ىف « ىبنيوت دلونرا » ريهشلا ىزيلجنالا خرؤولا قلع دقو
 ةمحلملا نا : الئاق ثدح ام ىلع ١955 ماع ىف ه ةيلودلا نوثشلا ءايحا »
 اده اهركذ لوانتيس ىتلا ىلودلا خبراتلا ةاسأم اهتايط نيب لمحت ىتلا

 ام اذا ثيحب « ءاطخألاو بونذلا نم ةلسلس نع ةرابع ىه امنا باتكلا

 دجتس انئاق « مهتيمهأل اقفو نيترم اهمثا ىف نيكرتشملا عضن نأ اندرأ

 : اهئاوا لمحو ةيبرغلا ةراضحلا ليثمتل مهسفنا اويصن نيذلآ كئوا نأ

 هب ماق دقف , اهيف لوالا رودلا امأ , نزحلل ابلج راودالا رثكأب اوماق دق

 . ةسقن ىسالساليه روطاربمالا

 ىلا بهذ ممالا ةبصع ىف لشفناب روطاربمالا دوهح تعءاب ام دعبو
 شاع كانهو . لمأآلا ةبيخ ىلع هحور قامعأ توطلاو ارتلحنا ىف ىفنملا

 كلت ىفو « ايناث ( ثاب ) ىف مث , الوأ ( نوتجنسنيك ) ىف صاخ لجرك
 ءادبأ موي ىف هدالب ىلا ةدوعلا عيطتسي هنأ هركف ىلا قرطتي نكي مل ءانثالا
 : هتينمأ لين ىلع ةيناثلا ةيملاعلا برحلا جئاتن هتدعاس ام ناعرس نكلو

 كتكمو 4 هدالب راحت ةداعاب ( لشرشت نوتسنو ( هدعو .154٠ ماع ىفف

 ماوعأ ةسمخ دعبو موطرخلا ىف ماقأ مث « رصم ىف ةليوط ةدم ىسالساليه

 . 15151 ماع ويام نم ه ىف ايبويثا ىلا داع هيوره نم

 تادحولا نم نيبراحملا سار ىلع هبكوم فقوت 4 ابابآ نسدا » ىفو
 . ايبويثأ ىلا نادوسلانم تفحز ىتلا ةيدنهلاو ةيناطيربلا

 عضبي نأ رصيقلا عاطتسا ةيناثلا ةيملاعلا برحلا ءاهتنا دعبو
 نم ملسي ال ىذلا ططخملا كلذ ؛ ذيفتتتا عضوم ىحالصالا هططخم
 ىدم ىلع مكحلا مهفتأ نييبويثالا ىوس دحأ عيطتس الو © ةضراعملا

 نوشخي « ةمصاعلا رئاود عيمج ىف ءرلا عمسي امك مهنكلو « هتيحالص
 ىتلا ةدقعملا ةيصخشلا بحاص لجرلا وهو « ناكم لك ىف رصيقلا ءاطب
 القتسم لمعي ةماعلا ةايحلا تاعاطق نم عاطق دجوب الو اذه «اهب قثوي ال
 نأل كلذ «© روطاريمالا بتئاج نم لخدت نود ةينوناق ةيعقاو ةروصب
 « رتنوج نوح » « راشأ دقو ايطارق وتوأ امكح هدالب مكحب ىسالساليه

 لك مدختسي عقدنم دحاو لجر اهمكحي ايبويثأ نا » هلوقب كلذ ىلا
 تناك ول امك ةرادالا ةمزأ ىلع ضبقي وهف مكحلا ىف ةيلمعلا هتايناكما
 « ! ريأملا رودب اهيف وه موقي ةناضحلل ةسردم هدالب
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 داهتجاو ةوسق

 ةايح ليكشتل هسفن دهجي حلاص لجر روطاربمالا نأ دحأ ركني ال

 ةسيئكلا روزيو « ةالصلاب موب لك هلمع ادبي وهف © ةيجذومن ةيحيسم
 روطاربمالا ربتعيو ©« ةيحيسملا تالافتحالاو دايعألا ةماقا امزتلم « ماظتناب

 اهرابتعا ىلع ةيبويثالا ةسينكلال ىعارلاو © ةينيدلا ةديقعنا نع اعقادم

 . ةموكحلا نم اءزج
 ىرخألا تازيمملا نمو « ةصاخلا هتيانعل ةسينكلا قفارم عضختو

 ٠ لامتحالا ةوقو ربصلاو عضاوتلا هتيصخشل

 موعيو ©« لويل ىتنوج » رصق ىف ةروطاربمالاو روطاربمالا ميقيو
 فورعملا نمو . ةمداخو مداخ نم رثكأ نم ةنوكم ةعومجم امهتمدخ ىلع

 نأو © ةديع س ةيجوز ةايح ناشيعي ةروطاربمالاو روطاريمالا نأ
 ىه هسفن ىلا تاقوالا بحاو « هتدفحو هئائبأب راب دجو با روطاربمالا

 . هتاديفحو هتدفح عم بعللا ىف اهيضَق ىتلا

 روطاربمالا رظن ىفبابشلا ةيبرت لئاسو ربتعت ةيوبرتلا ةيحانلا نمو
 هيدل عتمتت ةقفاقثلا لئاسو ناق كلفلو © لضقأ ةايحل ديكألا نامضلا

 ,سيل ٠ ايبويثأ ءاخر مدخت ىتلا تاعورشملا عيمج نيب نم ةيولوألاب امئاد
 ىه هدنع ةفاقثلاق ه ةفاقث نود ةيهافرلل لوصو وأ ىقيقح مدقت ةمث

 ملعتو قالخالا موقت ةكرتسشم ةايح ليكشت نم ناسنالا نكمت ىتلا

 ٠ نوناقلا مارتحإ

 ادبيو ؛« ةسداسلا ةعاسلاف اركبم ضوهنلا ىسالساليه داتعا دقو

 ءادأ دعيو © ىتايث فصن هنأل كلذ «© ةيكافلا ريصع نم بوك لواثتب هموي

 ٠ ةروطاربمالا عم هراطفأ لوانتل بهذي صقرم تناس نكر ىف ةالصلا
 كلذ دعب متهب ال ذا « هيلا ةيسنلاب ةيسيئرلا ةبجولا دعب راطفالا اذهو

 هءاعابت روضحلا ىف هوفظوم ادبي احابص ةعساتلا نمو ©« ىرخألا تابجولاب
 ٠ راهنلا تقو مظعم ميقي ثيح « هبتكم ىف هلامعأ نجنيو

 هسسأرتي ىذلا طالبلا نساجم تاعامتحا هيدل دقمت ام ايلاغو

 ( ةيروطاربمالا ةلئاعلا ءارمأ نم سلجللا اذه نوكتيو ©« هسفن روطاربمالا

 رهظلا دعب هتقو امأ د ءارزولا نسسلجم ءاضعأ ضعبو « ءالبتلا بلغأو

 ٠ تاهزنلل وأ بناجالا راوزلل هب ظفتحيف

 تايفشتسملاو يسرادملا ىلع شيفتلاب هسفنب روطاربمالا موقيو

 ىف نوئشلا عيمج ىلع فارشالاب ديدش فغش هلو « قفارملا نم اهريغو
 اذه « ءىث ىف هصاصتخا نم تسي ىتلا نوئيشلا كلت ىتح « رصقلا

 . هب نيطيحملا ضعب نم هتملع ام

 اذا



 علو هلو روطاربمالا مامأ ىئامنيس طيرش ضرعي ةايل لك ىفو
 رفاسي اه اريثكو «© ليللا فصتنم دعب هشارف ىلا ىوأب نأ ليق ةءارقلاب
 وهو « عويسالا ةياهن ةلطع ىف ةيفيرلا هلزانم دحآ ىلا هتلئاع دارفا عم

 ىدأ دقو « ديصلا ىف انايحأ كراشيو © ليخلا بوكرو فيدجتلا بحي

 لواز املك امئاد بايشلاب نسحب وهو . ةليلح تامدخ ايبويثأ ىف ةضايرلل
 ىراشتسم دحا ةحوزر دروفدناس انيتسيرك تبتك دقو « ةضايرلا

 نأ ىلا امئاد قوتيل ءرملا نأ » ء ةليوط تاونسل نيبرك سعلا روطاربمالا

 هلاوتم ىلع جسنيو 4 ليوطلا هروطاربما ريصب ىبويثالا بعشلا عرذتي
 هلقع ةوقب وهف «© تباثلا هنامباو رمتسملا هدحو ةقئافلا هلامتحا ةوق ىق
 « . هيعش رايهنا نود الئاح فقي ىركفلا هئارثو

 ةيروطاربمالا ةلئاعلا

 دقو ©« مهب ةصاخلا مهتاليف روطاربمالا ءانبأ كلتمي ابابأ سيدأ ىف
 اقصأ ثامزا دريم روطا ربمالا ومسلا بحاص هثراوو دهعلا ىلو دلو

 ءارتلجتا ىف مث ايبويثآ ىف هميلعت ىقلتو “١11 ماع ويلوب نم ١7 ىف نصاو
 ىناقثلا نبالا امأ , « نصاو افصأ بوقعي قىريس » ريمالا ىعدي نبا ريمأللو

 ماع ربوتكأ نم ١31 ىف دلو دقف ررهم ريمأ ننونكام ريمالا وهف روطاريمالل

 ءانبأ افلم 96١ه1ل ماع ويام نم ”١ موي ىف ةرايس ثداح ىف ىفوتو 1

 نيع ىذلا نثوئكام دوجيس نصأاو ريمالا ربكالا هدنو مهئيب نم ةسمخ
 ريمالل ريكالا دجلا اهسنسأ ىتلا رره ةراما تثرووت اذكهو اضيأ ررهل اريم"

 ريمالا هيبأآ مث لوالا ىسال ساليه هدج ةزوح ىف ترمتساو نتونكام

 ٠ نتونكاك
 دواوملا ىنالساليه ىلهاص ريمالا وهف روطاريمالل ثلاثلا نيالا امأ

 ةعماج ىف مث نوتجتلو ةيلك ىف ملعت دقو 1917١ ماع رياربف نم ؟ا/ ىف
 ةنبا ىهو ىتنساحم تريزو 89 ماع ىف جوزتو ارتلجتاب جدربمك

 ىيروطاربمالا نيجوزلا ىلوالا ةئبالا امأو « شليز نيفصيم ريمالل هانبتم

 كروو سجانت اهمسأو ةايحلا ديق ىلع تلازام ىتلا ةديحولا ةنبالا ىهف
 ٠ تاونس ثالث فنم ابابأ سسدآ ىف شيعت تلازام ىهو « ىسالساليه

 ىف نيبراحملا عجشأ نم ناك ىذلا وتماد ىبألا برحلا لبق تجوزتو

 مهتم عبرأ تانبو نادلو ريماللو © 19117/ ماع نويلاطبالا هلتق ىتح دالبلا

 هترايز ىف روطاربمالا اهدج اهمأ عم اهيحطصأآ ىتلا اسد ثود ةريمالا

 . دنهلاو امرويو نابايلاو ىتييفوسلا داحتالل ةيمسرلا

 تجوزت كرو انحاتحت ةريمالل ىربكلا ةنبالا اتسيد ةديأع ةريمالاو
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 لو ةنبا تيجنأ دقو لافقطأ ةسمخ ابجناو 0 ادريجنام مويس ريمالا نبا

 ىلع اذه لك « نيتديغح روطاربمالا ةلالجل وهيجايدنتا ةريمألا دهعلا
 . ةيمسرلا داليملا رتاقدب ءاح ام بسح

 نوناقلاب كسمتلا
 ىلع كسفني لصحت نأ ايابأ سيدأ ىف ليحتسملا نم نوكي داكي هنا

 ماكحلا اياقب نم دحاو وه ىذلا « ىمالساليه روطاربمالا نع ةبرقم ةروص
 ةلماشلا هتفاقث لضفب ةحجات ادوهج لذب دق هنال كلذ « انملاع ىف نيقلطملا

 عم قفتت ةايح ىلا ىطسولا روصعلا مالظ نم هبعشب جورخلا ىلع هميمصتو
 ٠ 1955 ماع ىف ةرم لوال قيقرلا ةراجحت ءاغلاب نيرشعلا نرقلا بلاطم

 ةفاقثلاو ةيندملا نم ساسسأ ىلع مدقتلاب مويلا ايبوينأ زيمتتو
 تاجوم مويلا ىتح لازت ام تناك اذاو « نيدايملا عيمج ىف نيتيبرغلا
 روطاريمالا دض ثيدحلا ىلا وعدي ال اذه ناق ء ميلاقالا ىضعب ىف ةيربرب

 هعيمج بعشلاب لوصولا ىلع زكترت ايبويثأ ىف حالصالا لامعأ نال كلذو
 لاحلاك ٠ ةمصاعلا نع !ديعب نوميقي نيدذذلا كئلوأ ىتح ء ةحلاص لاح ىلإ

 ٠ ىرخالا ةيقيرفالا نادلبلا عيمج ىف
 هجو ىلع نييبويثالا نيهبانلا مظعم نأ دليلا اذهل ىربكلا ةاسأملاو

 هيلع بترت امم لالتحالا ةرتفو ةيلاطيالا برحلا نابا اولتق دق بيرقتلا
 ش ٠ مويلا نيهبانلا بابسلا ىف صقن

 «وتيت لاشرام» ءادهأ ىراكذت بصن ميقأ ىروطاربمالا رصقلا مامأو

 ٠ ىتسشاقلا لالتحالا ةرتف ةوسق ةيزنربلا هتحول روصن ء روطاريمالل

 عيطتسيال ىتح « اراهنو اليل بصتلا اذه سرحي ىرسلا سيلوبلا لظ دقو
 ىقيرفا دلب ىأ ىف ةيوعص دجوت ال هنأ مغرب هريوصت بناجالا نم دحأ
 سكعلا ىلعف ايبويثأ ىف امأ ٠ ةيذؤم رظانم نم اهيف امب عراوشلا ريوصتل
 ثدحي ام وهو هنم ريوصتلا ةلآ عازتنا ماودلا ىلع ىشخي ءرملا نأ دح ىلا

 ىف هنأ ذا 2« ةيدهلا هذه نم ارورسم سيل رصيقلا نأ حضاولاو ٠ ابلاغ

 2 كلذ ىلع اليلد دعت لدعلاو فاصنالل هدوهج نا لب « ايبعش سيل هتاذ

 ىتح شيعي لاز ام ايبويثال ةعضاخ تلاز ام ىتلا ايرترأو ايبويثأ ىفغ

 نم أوسأ وأ نسحأ ريست مهلاح نأ ودبي الو ٠ نييلاطيالا فالآ مويلا
 ٠ نيرخآلا بناجالا

 ١95١ ماع رياني نم ١9 ىف اعبويثأ ىلإ ءافلحلا تاوق تداع امدنعو



 هنأ ىلع مكقفاوأ ىننا » : هيف ءاج ىروطاربما نالعا عيذأ « دالبلا ريرحتل

 ءاوس ةيلاطيالا ةيبويثالا برحلا ىق ىرسأ اوعقو نيذلا نييلاطيالا عيمج
 2 ةبحملاو فطعلا ةلمامم اولماعي نأ بجي لزعلا وأ نوحلسملا مهتم

 لع ناودعلاب نيئدابلا اوناك مهنأ « مهوحت ملظلاب روعش ىأ مك رواسي الق

 نوكتس « ةيناسنا بولق ووذو ءاقرش مكدوتج نأ اورهظتل نكلو «, انيعش

 ٠ انلق أم بسحي ةلماعلا

 جراخلاو لخادلا ىف رئؤملا دقنلا روطاربمالا راثأ دقو « اذه

 اذه نأ مغرب « ىزيلجنالا ماظنلل اقيط ةيطارقميدلاب لقالا ىلع بلاطي ذا
 ودبي ال هنأ مغربو ةيقيرفا ىلع ابيرغ ارصنع نآلا ىتح دعي لاز ام ماظنلا
 ٠ ةيطارقميدلا مظنلا قيرط ىف ءطيب نوريسي نييقيرفالا نأ اضيأ

 ناعيطتسي ال ءادشالا ةرطابالا نم نيتثا ناف رمالا نم نكي امهمو
 رشعلا تاوئسلا ىف لوالا ىسالساليه هعنص ام اعم اعتصي نأ لاحب

 ٠ ةمكحم ةرادا ةلمع بالود ةرادا ىف ةليلقلا

 ىنعت ال ىرخأ ءايسشأ ةمثو « قيمع ىنعم ىلع ىوطنت ءايشأ ةمثو
 ٠ اهتدهاش ىتلا ةايحلا رهاظم نم ام ائيش

 لمحي ىذلا ىفشتسملاب ابابأ سيدأ ىف مايالا دحأ ىف تيأر دقف
 2 ىجراخلا ملسلا ىلع ةسلاج عضولا كشو ىلع ةديس روطا ربمالا مسا
 اهيوذ نال لوخدلاب اهل حمسي مل ىفشتسملا ناف عضولا مالآ مغربو
 ىف روطاربمالا رورم فداصتو « قلقو بارطضا ثدحف « ادوقن نوكلمي ال
 هذه ىف ديحولا ىبروالا تنكو ارسفتسم اعمتسم فقوف « ةظحللا كلت

 روطاربمالا ىنآرنأ امو عراشلا نم رخآلا بناجلا لعىناكم ناكو ءةيحاضلا
 هتيناوق ةمارصل كلذ « ىدوجول اضرلا مدع نع منت ةرظن ىوحن رظن ىتح
 رمالا رادصا ىق ددرت هنأ مغربو « ءانثتسا نود بصعت ىف اهذدفنيب ىتلا

 حقدلا ةأرملا عطتست مل اذا » : الئاق هردصأ ام ناعرس هناف ىدوجو ببس
 6 وقسشتسملا 2 5 لبقت الأ ميغبتيف

 تيارام نيب الباقم ريكفتلا ىف نعمأ انأو دهشملا اذه نع ادعتيم ترس

 ىتلاو ىفشتسملا راوج ىلا ميقن ىتلا دوسالاو فرشلا ةقرفل ىترايز نيبو
 عراش وحن ىريس ىف تفرحناو « اهريثزي ىضرملا بلغأ جعزت ام اريثك
 ٠ ةنيدملا طسو ةازاحمب ريسي ضيرع

 اهرداغي « ىراوج ىلا ةأجقف فقت ةبرعب ذا ىقيرط ىف انأ امنيبو

 تنكر نا امو « ام ةفاسمل ىتيحاصم عيطتسي له : الئاس ىلا مدقت طباض

 , ثدحامل ديحولا دهاشلا ىديساي كنا : الئاق اروف ثيدحلا أدب ىتح هعم

 هنأ وأ « مشاغ روطاربما » روطاربمالا نأ ىلا نآلا نظلا كب بهذي امبرو
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 ىلع بفعف « كلذ ىلع مكحلا كلمأ ال ىنا » : تلقف ٠ هل قالخأ ال ةيغاط

 لكل بحلاب رعسشي هنا روطاربمالا مهفت نأ بجي » : هلوقب ددوت ىف ىلوق
 بارطضالاو ىضوفلا ناف هفرصت ىف امزاح نوكي ال امدنع نكلو ٠ ىبوينأ
 - ريبكلا انروطاربما دهع لبق هيلع اناك ام ىلا نادوعي

 ةرئعتم ىرجت لاوحالا تناك دقف 2 اقحم ناك طباضلا نأ عقاولاو
 ءايطالل ةيسنتلاب اسمناو عضولا كشو ىلع ةأرمال ةيسنلاب ال ةملؤم

 ٠ ةسفن روطاربماللو

 رزوطاربمالا هصصخ ىذلا « لواب تناس ه» ىفشتسم ديسش دقف

 , صاخلا هباسح ىلع مهتجلاعمل عراوشلا ىف مهيلع رثعي نيذلا ىضرملل
 بيبطلا ىل لاق امك « لوألا ىسالساليه ىفسشتسم ىف لاحلا وه امك سيلو

 ٠ هب ابيبط لمعي ىذلا وتأ روتكد ىتاملالا

 فالآ ةثالث ةليط ةيقيرفا ىف لقتسملا ديحولا دليلا ايبويثأ تلظ دقل

 هدالب ءىشنت نأ 2« لوالا ىسبالساليه مهف ردق ىلع ةزجعمل اهناو ةتيف

 ةيمهأب هعانتقا نم ساسأ ىلع موقت ةيجراخلا اهتسايس ىف ةيدو تاقالع

 ةلود فرعت امك ايبويثأو 2« برغلاو قرشلا نيب ىملسلا شيااعتلا

 اينكلو «٠ ىحيسم دلب قرعأ اضيأ ىهو ء قلطم مكاح اهمكحي ةيروطاربما
 * برغلل اهئانب ىف عضخت ىتلا دالبلا نم دعت « كلذ نم مغرلا ىلع

 رمتؤم ىف ةلاعف ةسايس جاهتنا روطاربمالا عاطتسا دقو اذه
 ىف اذكو ١900 ماع جنودناب ىف دقع ىذلا ةيويسآلا ةيقيرفالا بوعشلا

 ثيح ةيقيرفالا لودلا ىلثمم عاسمتجا ءانثأ ىف ١954 ماع اركأ رمتؤم

 ٠ ىويسآ ورفألا نماضتلل نيتملا ساسالا حضو
 راز دقف , ةفورعم ةيعويشلا اهفالسوغويب ةيدولا ىسالساليه ةقالعو

 لح امث 2 مكاح ىأك اهيف لبقتساو « نيترم ايبويثأ وتيت لاشرام

 اذهو 2 تارم ثالث ايفالسوغوي ىف وتيت لاشرام ىلع افيض روطاريمالا
 ةلتكلا عم ةيوق تاقالسع ماقأ دق ىحيسملا روطاربمالا نأ دكْؤي ايم

 رسزو عم تثدحت امدنعو « هسفن ىتعفوسلا داحتإلا عمو لب ٠ ةيقرشلا

 رشيلا ثلث نأ ركني نأ ءرملا نكمي له : ىل لاق نأشلا اذه ىف ىبويثأ

 ٠ ؟ نييعويمشك نوشيعيو ايعويش امكح نومكحي

 ماع نم سطسغأ نم "55 ىتح وينوي نم !؟5 نم ةرتفلا لالخو

 ةيبرعلا ةيروهمجلاب ةلحرب لوالا ىسالساليه روطاربمالا ماق :ءه 9
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 , اسنرفو 2, اكيجلبو , ايكافولسوكيشتو ىتيفوسلا داحتالاوع ةدحتملا

 نع اقيقد اريرقت هبعشل مدق هتدوع دنعو « ايقالسوغويو لاغتريلاو

 نم ادحاو دعي ىذلا ريرقتلا ذمه 2 ةيجراخلاو ةيلخادلا ةسايسلا

 اميفو « برحلا ةياهن ذدنم ىبويثالا روطاربمالل ةماهلا ةيصخشلا تاداهشلا

 0 ريرقتلا اذه نم تافطتقم درون ىلب

 ةدحتملا ةيبرعلا ةيروهمجلاو ايبوينأ

 دالبلل ديازتملا ذوفنلا وه ابلاغ ىسالساليه روطاربمالا هاسخي ام نا
 ةيبويثالا ةموكحلا تمهتا 0١©9ا/ ماع ىفق « هداليب طيحت ىتلا ةيمالسالا
 ةسينكلا ميطحت ةيغب ايبويثأ ىف بارطضفالا قلخب رصان ةموكح

 دقو « روطاربمالاو رصان سيئرلا ىضارت !ريخأو ٠ ةيحيسملا ةيروطاربمالا
 : هصخلم ام ددصلا اذه ىف هريرقتب ءاج

 لابقتسالا ظقيأ ةدحتملا ةيبرعلا ةيروهمجلا ىف انتلحر ةيادب ذنم

 لامج سيئرلا هب انلباق ىذلا ريدقتلاب معفملا ةقادصلا رييعتو راحلا ىدونا

 ظقيأ 2 انهجتاو انيهذ امثيح دالبلا بعشو ةموكحلا ولثممو رصانلا ديع
 نيب تاقالعلا نأ نوملعت امكو « نيريبكلا اضرلاو ةطبغلاب اروعش هلك اذه

 طيترا دقف «نينسلا فالآ ليق تأدب دق ةدحتملا ةيبرعلا ةيروهمجلاو ايبويثأ

 ٠ ةكرتشملا لثملاو فادهألا طابرب « ةربجلا ىلا ةفاضالاب نيدلبلا نم لك
 فادصهأ مهأ نم ناكو «2 رييكلا قرزألا لينلا ىوق طابرب امهطبري امك

 رعشنل انناو , اتيتسينكن يب تاقالعلا ديطوتل ةحجانلا ةدهاعملا دقع انترايز
 ٠ فدهلا اذه قيقحت ىلا انلوصول ريكأ ةداعسي

 ىتيفوسلا داحتالا عم ةيدو تاقالع

 ىحيسملا روطاربمالا رقاس نآلاو « نييسور تامالعتسا زكارمو ىفشتسم

 : لاقو هسفنب وكسوم ىلا

 ايبويثأ ظفتحت ىذلا ميظعلا دلبلا اذه ةرايز نم اننكمتل ءادعس اننا
 هلاطبأ دحآ ناك ىذلا دلبلا اذه « ليوط تقو ذنم ةيدو تاقالعب ةعم

 رعاشلا هتدفح نم ىذلا لابينه ماهاربا لست نم ربكآلا سرطب نيروهشلا
 ىبويثأ لصأ نم اعيمج اوناك دقق ؛ نيكشوب ردنكسالا ربكألا

 ىتيفوسلا داحتالا اهمدق ىتلا ةبيطلا ةدعاسملا ىلا ةفاضالاب اذه
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 بيلصلا اهمدق ىتلا تادعاسملا نع الضق « ةودع » ةكرعم ءانئأ ىف ايبوينأل

 ٠ ىتسشافلا وزغلا ءانثأ ىف رمحألا

 ةيصع ىق اندلي ةيرح ىف انرظن ةهجو ىتيفوسلا داحتالا ديأ امك
 ىناودعلا لالتحالاب فرتعت مل ىتلا ةليلقلا ىربكلا لودلا نم ناكو « ممألا
 مالسلا نأشب انتاثداحم ىف مات قافتا ىلا انلصو دقو « انداليل ىتسشافلا

 ىلع اتيدلب مهت ىتلاو ء يتيفوسلا داحتالا ءامعز عم اهانيرجأ ىتلا ىملاعلا

 ٠ صوصخلا هجو

 ىداصتقالا نواعتلل تايقافتا عيقوت اضيأ انتانحابم جئاتن نم ناكو

 ٠ انيدلب نم لل نيب ةيراجتلاو ةيفاقثلا تاقالعلا عيسوتو

 لجألا ليوط ضرق ىلع انلوصح انرودص جلثأ , مدقت ام ىلع ةوالعو
 تاونسلا عورشم ليومتل كلذو ةدئاف لقاب لبور نويلم هئامعبرأ هرادقم

 عفرتو انداصتقا روطت ىتلا ىرخآلا تاعورشملا ادع اذه « ىبويثالا سمخلا

 داوملا نم ةميظع ردااصم اهيدل ايبويثأ نا « انيعش ةسشيعم ىوتسم نم
 هذه لالغتسا ناكمالا ىف سيل هناق « لاملا ىسسأر صقنل ارظن نكلو ء ماخلا

 تايالولاك ةقيدصلا نادلبلا عم اضورق اندقع دقف اذلو « ةيعيبطلا رداصلا

 , ايكافولسوكيشتو « ةيداحتالا ايناملأ ةيروهمجو ايفالسوغويو « ةدحتملا
 ريوطتو ةيعيبطلا انتاورث لالغتساو سمخلا تاونسلا عورشم ذيفنتل
 ٠ انيعش ةيهافر لجأ نم انداصتقا

 وتيت لاشرام ريبكلا انقيدص
 2 ديعب دمأ ذنم ايكاقولسوكيشتو ايبويثأ نيب تاقالعلا تماق دقل

 بلغأ ىلع ةقيدصلا ةلودلا ةه نم لصحت نأ ايبويثأ تعاطتسا امك

 ناودعلا دض اهلالقتسا نع عافدلا ىف اهتمدختسا ىتلا اهزئاخذو اهتحلسأ

 تعفر ىتلا ةليلقلا لودلا نم ايكافولسوكيشت تناكو 2. ىتسشافلا
 ٠ ممالا ةبصع ىف انبلاطم ةديؤم ىتسشافلا وزغلا دض ةعاجشب اهتوص

 ايكافولسوكيشت ىلا انهجتا برحلا دعب الل ىلوالا ةرتفلا ىف اننأ امك

 اهنم ةثيدحلا ةحلسأالا ءارشل ةدودحم ةيعافدلا انلئاسو تحبصأ امدنع

 ٠ اهتنوعمب ةريخذلل عناصم ءانبو

 نم انتموكح هيلع تلصح ىذلا ضرفقلاب اعيمج نوملعتو
 ىف ةماعلا ةيحصلا تاسسؤملاو انتايفشتسم زؤيهجتل « ايكافولسوكيشت

 ٠ اندالب
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 هذه ءامعز هب انلياق ىذلا راحلا ىدولا هلايقتسالا نهرب دقو اذه
 ىلع موقت نيتلودلا اتلك نيب تاقالعلا نأ ىلع . اهبعشو ةقيدصلا ةلودلا
 انلصوت دقو « لدابتملا مارتحالا اهدوسي ىتلا ةنيتملا ةقادصلا نم ىساسأ

 , ةيفاقث ةدهاعم ىلع الضف « ةينفلاو ةيداصتقالا ةنوعملل تايقافتا دقع ىلا
 «٠ ةيداصتقالا انتاعورشم قيقحت ىلع اندعاستس ىتلا تايقافتالا هذه

 ةيروهمجلا انرز ةقيدصلا داليلا ىف انتلحرل الامكتساو !ذصه
 اننأ نوملعتو 2 اوتيت لاشرام ريبكلا انتقيدص ةوعد ىلع ءانب ةيقفالسغويلا

 وتمت لاشرام راز امك تاوئس سمخ لالخ نيترم ايفالسوغوي انرز دق

 نيب نيتملا ىدولا طابرلا ىلع ليلد اذهو , اهسفن ةدملا ىف نينرم اندالب

 ٠ نيدلبلا الكا

 جمان ربلا قيقحتل اضرق ايبويثال مدقت نأب ايفالسغوي فتكت ملو
 تداز اهنا لب 2« بسحف ايداصتقا اهريوطت ىلا هذيفنت دعب فدهي ىذلا

 ةينفلا نوئشلاو بطلا نيدايم ىف ءاربخب تثعبف 2 اهتنوعم قاطن نم
 ٠ ىرخألا

 ٠ نيخلاب نيدلبلا الك لع تداع ةبيط جئاتن تانوعملا هذه ترمثأ دقو

 لك ىف ىداصتقالاو ىمايسلا ماظنلا فالتخا نم مغرلا ىلعو اذه

 نيلدابتملا نواعتلاو معافتلا نود لوحيل نكي مل فالتخالا اذه ناف , امهنم
 * ةقادصلاو دولا اهؤلم حورب

 ةشيعملا ىوتسم عفرو ىملسلا شياعتلا

 سسأ ىه ةيبويثالا ةيجراخلا ةسايسلا سسأ نأ اعيمج نوملعتو
 ىتلا سسألا هذه , اركأو جنودناب نم لك تارارقو ةدحتلا ممألا قاثيم

 معو ىملسلا يقياعتلا ىف رصحنت ىتلاو « اهب كسمتلا ىلع انممص املاط
 , لودلا هذه ةدايس مارتحاو ىرخالا لودلل ةيلخادلا نوكشلا ىف لخدتلا

 ٠ تاعزانملا عيمجل ىملسلا لحلاو اهيلع ءادتعالا مدعو

 ريرقتلا نم اهتفطتقا ىتلا تافطتقملا ةميق تغلب امهمو , اذه

 دعت اعيمج اهناف لوالا ىسالساليه روطاربمالل « ىباسحلا » قيقدلا

 ٠*نيرشعلا نرقلا ىف ةقلطملا ةيعيرشتلا ةيلعافلل ةروص نيبت ةيجذومن ةقيثو

 ةيقيرفا ةلود نيئالث ةيجراخلا ءارزو ىمتاؤم روطاربمالا سارت اريخآو
 نادليلا ءازاب هتمأ ةسايس حضوأ ثيح ٠ ماع نم وينوي ىف كلذو

 ٠ ةقيدصلا ةيقيرفالا

 وب .٠



 ةريغصلا لودلا ةكراشم

 ليجلا وه اذه , درطم جردت ىف ومني ديدج ليج مويلا ايبويثا ىف
 « ةيبويثالا دلاريهلا » ةديرج ىف تأبرق دقف « رصعلا بلاطم ىف ركفي ىذلإ
 : ةينآلا تارابعلا ىلع ىوتحي ايحاتتقا الاقم ابابأ سيدأ ىف ةرداصلا

 مهنم لغشي نم لكو 2 ةماع ةفصب لمعلا ىلا نويقيرفالا ليمي ال
 , ةيلوئسملا هذه همزلتست ام قاطن ىف لمعي ال هتيلوئسم هل ازكرم
 مظعم نال مهدالب ىف ةيخانملا فورظلل ةحضاو ةجيتن اذه نا : لاقيو
 لصتملا لمعلا نود لوحي ىذلا ىعيبطلا عضولا وهو « راح ةراقلا ءازجأ
 تاذ ىرخألا ميلاقألا ناكس دجن ذا هقيدصت نكمي ال لوقلا اذه نكلو

 ٠ نييقيرقالا نم رثكأ دجب نولمعي ةهباشملا ةيخانملا فورظلا

 مسحي نأ ىلا ةيقيرفا ناكس وعدت ةييط ةراشا كش ريغ نم هذهو
 ودع اذكو 2 دحاو مقر ةيقيرفا ودع نم مهفقوم اهلود ءامعز نم ريثك

 ٠ اعطق ايبويلا

 اماقلأ « لوالا ىسالساليه روطاربمالل ةملكب هتارابع بقتاكلا متتخيو

 , ةيجراخلا نوتئسشلا ةنجل مامأ ةيكيرمالا ةدحتملا تايالولل هترايز ءانثأ ىف

 : اهيف لاق

 اذه 2. ةريغصلا لودلا دوجو ساسأ ىه ةيجراخلا ةسايسلا نا »

 لك ىلبع بجي هنأ دقتعأ انأو + ةحلسألاب هنع عاقدلا نكمي ال ىذلا دوجولا
 ماود ىمم تدارأ نا لقعتلا قيرط فاطملا ةياهن ىف راتخت نأ ةريغص ةلود

 كانه له : نولءاستي سانلا بلغأ دجن نأ مويلا فولأملا نمو . اهدوجو

 نأ عقاولاو ؟ ةميركلا ةرحلا ةايحلا ىف رارمتسالا ىف ةريغصلا لودلل لمأ

 ىلع بعصلا نم لعجت ةيلاحلا فورظلا ىلا ةفاضالاب ةلئافتملا انرعاشم

 نم نأ دقتعن انناق كلذدلو « ءاقبلا ليبس ىف لاضنلا ةريغصلا لودلا هذه

 ىكل ةايحلا ديق ىلع ءاقبلل اهتدناسمو ةريغصلا لودلاب ظافتحالا ىرورضلا

 لقمت ةريغصلا لودلا هذه نال « ىملاعلا مالسلا مئاعد رارقا ىف مهاست

 « مويلا ملاع صقني ىذلا رصنعلا كلذ , مهافتلا ليبسص ىف ربصلا رصنع

 ةحلم ةرورض تاذ اهناف ىرخألا لودلا عم نواعتلاو ةيجراخلا تادعاسملا امأ
 ٠ « ةريغصلا لودلا هذهل ةبسنلاب

 , افورعم ةفلتخملا تايموقلا ميمص ىف ةكرعملا ناكم حيبصأ اذكهو

 2 احضاو نيرخآلا عم املاسم ءرملا ريسي اقيك وهو اهعوضوم حبصأ امك

 . لودلا عيمج عم اهتاقالع ىف ايبويث١ عم لاحلا ىه هذهو

 لود ةريصقلا انتلحر ءانثأ ىف اهترايزب انمق ىتلا لودلا نمو , اذه

 ىف



 ةلود لكل نيعملا ماظنلا نأ دقتعنو ارياغم ايسايسو ايداصتقا اماظن عميتن

 هقورظلا بسح ىلع لكشتيو , اهب ةصاخلا تاجايتحالا ةمدخ ىلع فقوتي
 ةيسايسلا ةمظنألا نيب ضراعتلا نأ دقتعن اتناق كلذدلو ٠ اهنم لكل ةيلخادلا

 « اهنماضتو لودلا مهافت ليبس ىف ةبقع لكشي نأ نكمي ال « ةيداصتقالاو

 ٠ ةماعلا ةحلصملا قيقحت لجأ نم ةماهلا لكاشملا ىف اهنواعت كلذكو

 عفرل لئاسولاو ليسلا دجن نأ انتلحر فادهأ مهأ تناك دقو

 نادليلا تلصو دقف 2 ايداصتقا اندالب ريوطتو « انبعش ةشيعم ىوتسم
 «ليوط تقو ذنم اهتاربخ دايدزاب ىلاحلا عفترملا ىشيعملا ىوتسملا ىلا ىرخآلا

 رصقأ ىف ىوتسملا اذه ىلا لصوتلا انبعش عيطتسي نأ ىف بغرن نحنو
 ةجيتن الا تسيل دحاو ليج ىق اهاتغلب ىتلا ةلحرملا هذه ناو , ةنكمم ةرتف

 ٠ ةبقاعتم لايجأ لجأ نم ةيحضتلاو ةعاجشلاو قاشلا لمعلل

 اندوهج ن'ال ىراضحلا خيراتلا ىلع جرعن نأ انل ةيستلاب مهملا نمو

 ىلا فدهت نييبويثالا لكل ةيداملا تاجاحلا عيمج ريسيت ليبس ىف ةلصاوتملا

 ٠ انيعش دارفأ عيمج ءاضرا

 لسكلا اوكرتي نأو مهطاشن نويبويثالا معدي نأ بجي هناق كلذلو

 اوعيطتسي ىتحءةنسحلا تايوتسملا وحن رمتسملا مهحومط اوروطينأو ابناج
 ملاعلا ءازجأ ىف ىرخآلا بوعشلا عم سايقلاب ىتشيعملا مهاوتسم مقر
 ٠ نيرخآلا لجأ نم ةعانق ىف نكلو ةفلتخملا

 هثيح سولواب ناسل ىلع ءاج امب انئيعش ركذن نأ دون لاجملا اذه ىف
 :لوقب

 حبكت نأ بجي اذلو راهنلا هبقعي لاط امهم هنكلو ٠ ليللا لوطيس »

 حضو ىف نامألا دجتل , ليللا ةحلسأ مطحنو ةيضاغلا انسفنأ حامج

 لالخ ةفلتخملا ةيعامتجالا مظنلن انتسارد ءانثأ يف انظحال دقلو ٠ راهنلا

 نم اهنكمي ىذلا لالا سأر دوجو ىق زكارتم اهحاجن ساسأ نأ انتلحر

 , اهتعانص مدخق ىتلا مجانملا تاعورشمو ةييطلا ةيعارزلا اهتاعورشم ذيفنت

 اهرداصم لالغتسا كلذكو 2 اهراهنأ هايم نم ةدافالل حجانلا طيطختلاو

 ٠ ةيعيبطلا

 ةرفو ىلا عجري ال كلذو مدقتلا نم ةيلاع ةجرد ةريثك دالب تغلب دقو

 ةرباثملاو لمعلا ىف اهطاشن ىلا عجري امناو .« بسحف ةيعيبطلا اهتاورث
 لالغتسا نع تسعاقت ىتلا لودلا كلت ضيقن ىلع اهريكفت تايوتسم ددعتو

 لودلاب اهفصو ىلا اعد امم , اهتاقاط ريوطتو اهلالغتساو ةيعيبطلا اهتاورث
 ةفلختملا ٠ -
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 انعقاو لمحت امك « ىفارغجلا ائنعضو اهتايط ىف لمحت انتسايس نا
 نومؤلم اننآ ىرن اذل « مالسلا بحي بعش نحنو ٠ ىداصتقالاو ىعامتجالا

 اهتاهاجتا تناك امهم ممالا عيمج عم نواعتلاب نومزلمو لب هيلع ةظفاحملاب
 ىبرعلا ملاعلا مهي اه لك نضتحي « ىبرع بعشك نحنو ٠ ةيجولديالا
 ةلعيحملا فورظلا عيمج اضيأ انمهت ىقيرفا بعشك اننأ امك 2 ىمالسالاو

 + اهريرحت ىلع لمعن فوسلو ىرخآلا ةيقيرفالا بوعشلاب

 سماخلا دمحم

 195٠ ماع شرعلا باطخ نم

 نأ فورظلا تناك امهم لواحي نأ شكارم ىف ميقي نم ىلع متحتي

 ىف هنم ناوت نود ., ةعمجلا مايأ دحأ ىحض ىف طابرلا ةنيدم ىف نوكي.

 رداغي هنأل كلذو , كلملا رصق ثيح , رحبلا لحاس ىلا لوصولل دهجلا لذب

 ةوهسص ايطتمم راظنألل ةيعرتسم ةيشاح هطوحت ةعمج لك رهظ رصقلا
 ىلا اهئادأ دعب ادئاع ء ةالصلل ةريغصلا دجاسملا دحأ ىلا اهجوتم هداوج

 ٠ رصقلا

 رهظم هداوج ةوهص ىلع سماخلا دمحم كلملاف : اقح عئار بكومل هنا

 نودتري جونزلا نم سارح هيبئاج ىلعو بكوملا ىف هؤالبن هب طيحي بيهم
 نا لب 2 هدحو بكوملا ىلع رمآلا رصتقي الو رارمحالا حخراص ايمسر ايز

 ىلع نومتري نيذاحشلا ةيؤرو كلملا ةعيابل وهظي نيح بعشلا نم ودبيام
 ىف هنويحي كلافطألاو تاديسلاو نيفظوملاو ناسحالا نيبلاط كلملا ىمدت
 ٠ هتناكم ىلع لديل هل نوفتهب وأ تمص



 ناطلسلا بكوم ليجستب موقت امنيسلات الآو , لمعت ريوصتلاتالآو
 ةيقرشلا ةهبآلا رهاظم هيف لثمتي ىذلاو « دودحم ريغ انمز قرغتسي ىذلا

 ٠ اهل تييقوت ال ةيليثمت مامأ هنأكو دهاشملا سحيف « ةميدقلا

 ءامد ىفف بهذملا اذه باهذلا ىف قح لع سماخلا دمحم كلملاو

 احضاو ودبيو ٠ ةروصلا هذه ىلع هيلا ءالولا ميدقت ةقيرط ىرجت هيعش
 ةيعاطقالا تارايتلا نم شكارم صلختت ىتح « ليوط نمز ءاضقنا ةرورض
 ,سفنلا ىف ثعبت ىتلا رهاوظلا نم ريثكلا كانه لازام هنأل ملاعملا ةرهاظلا

 كلملل راذتعالا لحارلا سكارم ائاب ىوالجلا دارأ امدنعف : روعشلا اذه

 لجرلا ىقلأ نييسن رفلا عم ةنواعت بيس همدن ميدقتب ىفنملا نم دئاعلا

 ووذ رهظي امدنعو , اهلبقو باشلا ريمآألا ىمدق دنع هسفنب روقولا نسملا
 يىمدق نيسمال «٠ نيدجاس هيلاننومدقتيف ٠ هسقن ءىشلا نولعفي تاجاحلا

 ٠ مههافشب نينمؤملا ريمأو كلملا

 بابلجلاب سكارم ىف هبعش مامأ سماخلا دمحم كلملا رهظي ام ابلاغو
 ذا ضيقنلا ىلع رىدبي هناق بناجألا لباقي امدتع امأ ء ىشكارملا ءاذحلاو

 سيئرك وأ ٠ ىفقاندنكسا كلمك هرهظم حيصيو ةيبرغلا سيالملا ىدتري

 فارتعالا ىلا ةظحالملا هذه انلقنتو . اهريغ وأ ةيكيرمألا ةدحتلا تايالولل

 ةميدقلا سشكارم نيب ةلصوملا ةرطنقلا لثمي كلمك « سماخلا دمحم » نأب

 طبت ري هنأل « ناطلسلا بقل » هسقن نع علخ دقف ٠ ةثيدحلا شكارم نيبو

 ةروصلا هذه داعبا بجاولا نمزاكو . نييطارقوتوألا ماكحلا ةروصب

 قوديب ىكل ١ هاب ماع ىف كلذو كلملاب بقلتو « هسفن نع ةيطارقوتوألا

 ٠ ةيبوروألا تايطارقوميدلا كولم نأش اذه ىف هنأش اكلم

 ماع ١١٠١٠١ ذنم ةلقتسم ةكلمم

 .تقولا كلذ ىفف ., نماثلا نرقلا ذنم ةلقتسم ةكلمم سشكارم ربتعت

 داوسق دحأ ةطلس تحت اهسقفن ةيسكارملا لئابقلا ضعب تعضو ديعبلا

 ىذلا نورحسم نبا ىلا بستنيو « لوألا سيردا ىعديو « ةيبرعلا شويجلا

 ىفوتو ةكم ىف م 01/٠ ةنس دلو ) مالسلا هيلع دمحم ىبنلا ىلا هيسن دقع

 ةنمس ذنمف ىشكارم لصأ نم ةريخآلا ةمكاحلا رسألا تناكو ( ةنيدملا ىف

 ماع ىتح /١١51 ماع ذنمو , دالبلا نوطبارملا مكح ١١51 ةنسس ىتح +3٠١6

 دتما دقو « ربربلا ىلا بستنت نيتلودلا اتلكو نودحوملا مكح 58 1١

 «نويدنريملا مكح ١5051 ماع ىتح 89 ماع ذنمو , اينابسا ىتح امهناطلس

 ماع ىتح 51 ماع ذنم ءارحصلا نم: نوحزانلا ةدعاسالا فارشألا مهالتو
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 مكح ٠ نييطنيالا مسساب فرعي مهنم عرف أدتبا ١113 ماع ىفو
 دوعي نويطنيألا ءالؤهو « ىلاحلا كلاملا تيبلا سسآ ىذلا عرفلا وهو دالبل»

 «نيحلاطلاو نيحلاصلا نم اجيزم اوداك نيذلا ٠ تيلاليفات فارشأ ىلا مهبسن

 ةيسامولبدلا تاقالعلا ىلوأ ( ١ا/اآال ١51/5 ) ليعامسا ىالوم أدب دقو

 عم ةيراجتلا تادهاعملا ىلوأ هللا دبع نب دمحم ىالوم دقعو 2 اسنرف عم

 لول ماع ىك اسنرف عم ةدوقعلا ةدهاعملا تنختاو 2. ةيبوروآألا لودلا

 ٠ ةيقيرفا ىلامش لود عم ةيراجتلا اسنرف تادهاعمل مرتحم ساسأك

 ىتح تمكحت دقف 2 حالصالل يدملا ةديعبلا تايغرلا نم مغرلا ىلعو

 ىلا ةمسقنم دالبلا تناك ذا ةئيس فورظ سشكارم ىف رشع عساتلا نرغلا

 رخآلاو « ةمزاحلا ةرادالا هيد مكحتت امعدحأ : ايلك انالتخا نيفلتخم نيفصن

 عقد امم « داليلا ىف ايلعلا ةطلسلا فارشال حعضخي الو ء ىضوق نذ شيعي

 رمتؤم 1905 ماع ىف دقعف ةيجراخلا تادعاسملا بلط ىلا مهسفنآ نييسكارملاب

 ىبرحلا دييأتلاو ةيلاملا ةدعاسملاب شكارم دعو هيقو « ىلودلا سارياسجلا

 ىالوم ناطلسلا دجنتساف . لاعف رثآ اذ نكي مل كلذ نكل , جراخلا نم

 ماع ذنم شكارم تحبصأ نأب رمآلا ىهتناو « اينايساو اسنرقب » ظقاح

 كلملا دلاو ىعديو ٠ جيراخلا عم اهتاقالع ىف ةينايسا ةيسنرف ةيمحم

 ىلع عيرت ىذلا نسح نب فسوي ناطلسلا ىالوم « سماخلا دمحم د مكاحلا

 2, 951١ا/ ماع ريمفون نم رشع عباسلا ىف هتافو ىتح ١9١5 ماع نم شرعلا

 * ءانبألا نم ادددع هءارو اكرات

 « ةقلغملا باوبألا ءارو نم ررق 2, ساف ءاملع سلجم عامتجا دنعو

 ةينامث رمعلا نم غلابلا ء دمحم عفايلا باشلا فسوي ىالوم نبا رايتخا
 نييطنيالا تيب نم رشع نماثلا مكاحلا هبيترت ناكو 2« اديدج اريمأ اماع رشع

 ىلوتيل انيعم نكي ملو ء ناطلسلل ثلاثلا نبالا وه اذه « دمحم » و

 زكرتت ىتلا ةقيثولا انتامولعم دكؤي هرايتخاب ءاملعلا رارق نكلو . مكحلا
 نيينطولا نم اوناك رابكلا ءانبألا نآل كلذ اودارأ نيذلا مه نييسنرفلا نأ ىف

 ٠ ةئيعم عماطم ذئنآ هيدل نكي ملف اذه امأ

 ىف « ىطنيألا فسوي » ىالوم نب « سماخلا دمحم ديسلا » دلو

 ةيبرت ىقلتو ةيبرعلا ملعت دقو ساف ةميدقلا ءارمألا ةنيدمب ١1059 ماع

 ٠ ةرخآتم ةرتف ىف الا ةباتكو ةءارق ةيسنرفلا ملعتي ملو ةليصأ ةيمالسا
 ةيسانته ةيبرت تسيل هتيبرت نأ ىري ناك «سماخلا دمحم» كلملا نأ ودبيو

 دقف اذهلو ايفاك اومث ومنت نكت مل اهنأ ةصاخو . مكحلا تايلوئسم عم

 ىلا ةفاضالاب بناوجلا ةددعتم ةقيمع ةفاقث هدالوأ فيقثتو ميلعت ىلع لمع

 ٠ مهقتالخأو مهديلاقت اهيلع زكرتت ىتلا ةيمالتسالا ةيبرعلا

 , طق تاعمتجملا ىف ارهظنت' مل ناتجوز < سماخلا دمحم ه ىالولملو

 افي



 خيرات وأ امهيمسأ نع حصفي مل كلذكو ٠ ةموسرم ةروص ةيأ امهل تسيلو
 نيرشع نيب ددرتي تايظحملا نم ليلق ريغ ددع ىلا ةفاضالاب اذه . امهيدالبم

 اتلكل ةتسلا لافطالا داليم خيراوت الا رصقلا رشني مل نآلا ىتحو نيعبراو

 نم 1 ىف دلو ىلاحلا كلملا « نسحلا ىالوم » : مهو نيتيعرشلا نيتجوزلا

 2, ١919584 ماع ويام نم ؟ ىف دلو «هللا دبع ىالوم» هوخأو ٠ 9١؟9ماع وينوي

 , ةكيلم الال ٠ ةشئاع الال نهئامسأ ىوس فرعي الف عبرألا تاريمألا نبع امأ

 ىتجوز نغ ائيش دحأ ملعي الو ىفنملا ىف تدلو ىتلا ةئيمأ الالو , ةهزن الال

 ىرت اذه عم انكلو ةصلاخلا ةيصخشلا لثاسملا نم دعي كلذ نأ ذا كلملا

 كلذ نكي مل ناو  نهناق تانيلا امأ , ةيجنرفالا سيالملا نودتري هءانبأ

 ىف نممضنا دقو اذه ٠ اضيأ ةيجنرفالا سيالملاب اريثك نرهظي ب امئاد

 ةيعامتجالا تاعورسملا نم ريثك ىف نكراشو ةيمدقتلا ةيئاسنلا ةكرحلا
 ٠ ىشكارملا ىكلملا تيبلا ىف ظوحلملا ريغتلا حمالم نم دعي ىذلا رمألا

 , ةيندملا قيرط ىف هدالبب ءىطبلا هريس ادايحأ كلملا ىلع ذخؤي اممو

 .تللذ ىتلاو « هدالب ىف اهب ماق ىتلا تاحالصالا نم ةنيب ريغ ىلع ءرملا نكلو

 مالسسالا لثمم هنوربتعي عاطقالا راصنأ نأ ولو . تابقعلا نم ريثكلا

 حبصأ نيح ىلع « نيرصع نب عمج الجر سماخلا دمحم دعب اذلو , ديلاقتلاو
 , « ىناثلا نسحلا ىالوه » ىلاحلا كلملا هنبال ةيسنلاب ارسي رثكأ ءارمألا

 ىلع ةدمتعملا ةديدجلا ايقيرفا ءايحا ىف سماخلا دمحم كلملا مهاس دقلو

 ٠ ابوروأ نع ةلقتسملاو اهسفن

 ددحي قفوم لجر ةضبق ىف مويلا سثئكارم ناف ءىش نم نكي امهمو
 كرحلملا امه ناميالاو نيدلاف نايغطلا نع هدعبأ ىذلا ىسامحلا هناميا هلمع

 ىذلا « حلاصلا شكارم كلم » قحب هيلع قلطي اذلو ٠ كلملل ىقيقحلا

 ٠ اليزج اركش عمجأ ملاعلا هركشي امك هبعش هركشي

 لالقتسالا قيرط ىف

 ىتلا سكارمب نيدايملا ىتش ىف حالصالا لامعا نم ريثك ىرج
 ماع ىف ةدوقعملا ةبامحلا ةدهاعم .سساسأ ىلع ممك 55ا!ر٠٠٠ اهتحاسم

 «تاديدجتلاو ةيحالصالا لامعألا هذه رثكأ نأ ىف كش نم سيلو ء«ء 5
 ةعانصلا لاخدا ىف لضفلا عجريو اهطيضو داليلا ميظنتل ةريثك نيناوقب تأدب

 ةيراجتلاوةيداصتقالا ةمظنالا تازيمم فيرعت ىلا ةفاضالاب نييسنرفلا ىلا
 ىرامعتسالا طاشنلا عرفأ عيمج تروطت دقو 2 ةثيدحلا ةرادالا مظنو

 دادعت ناك الثم ءاضيبلا رادلا ةنيدمق : هسفن تقولا ىف ندملا ترهدزاو

 مويلا اهدادعت حيصأق /١911 ماع ىف ةمسن 85ر٠٠ زواجتي ال اهناكس
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 .ةهناكس ددع فعاضت دقف , ةمصاعلا طايرلا امأ , ةمسن فلأ ةئامعبس

 امك +٠ ةمسن فلأ ىتئام ىلع ديزي حبصأف ةريخآلا نيرشعلا تاونسلا لالخ
 ةحصلا مولع قيبطت ةجيتن ةماع ةفصب .شكارم ناكسس ددع دادزإ

 نيبالم ةرشع مويلا اهناكس ددع حبصأو « ةيبرغلا ةيبطلا تاداشرالاو

 . ديزي وأ
 نييساسأ نيطرش ١91١75 ماع ىف ةعقوملا ةيامحلا ةدهاعم تنمضت دقو

 2 هتموكحو ريمألا ةطلس نامض : رخآلاو ٠ ىركسعلا كالتحالا امهلوأ

 سماخلا دمحم ريتعيو اذه ء دالبلا ءاحنأ عيمج ىف ماظنلاو رارقتسالا نيمأتل

 لئابقلا عيمج تلمش ىتح هتاطلس تدتما .شكارم ىف ناطلس لوأ
 * ةيمشكارملا

 كلملل ةيصخشلا قيقوتلا دوهج نم ساتسأ ىلع دالبلا تشاع دقو

 ناك ثيح ةيناثلا ةيملاعلا برحلا ىتح مئادلا مالسلا ناكف , سماخلا دمحم

 عقوي نأ سماخلا دمحم كلملا ىلع ناكو نييسنرقفلا مه ايلعف مكحي ىذلا
 اماع ليثالثلا ىف تدح ىذلا نكلو , ماعلا ميقملا ءاضما بناج ىلا هئاضماب

 اريخأو « لالقتسالاب ةيلاطملا تاكرح روهظو اهلك ةيقيرفا ةظقي وه ةريخ'الا

 عيمج كلالقتساب ةيناثلا ةيلاعلا برحلا ءانثأ ىف نيرمعتسملا دعو ءاج
 هذه تناكو ءافلحلا بناج ىلا تفقو ام اذا , ةيرحلا ىلع اهلوصحو دالبلا

 ٠ اضيأ سكارم ىلا ةهجوم دوعولا

 ةيبرعلا ةغللاب افراع بايشلا نم ريتك حبصأو « ديدج ليج امنو بش

 ىلا بايشلا رفس أدبو . ةيزيلجنالاو ةيسنرفلا كلذكو ء ةباتكو ةءارق

 امم رثكأ ةيرحلا نع فرع ثيح ةيبوروألا دهاعملا ىف ةساردلاو دالبلا جراخ

 نييسكارملا ضعب ىلع عفنلا نم ليلقب داع امم هنطو ىف هرصي تحت عقب

 نينطوتسم راجتك دالبلا ىف اورقتسا نيذلا لييسنرفلا عم نولماعتي نيذلا
 ٠ صاخلا مهباسحبل دالبلا نولغتسي

 دالبلل ىبنجألا لالغتسا رمتسا له : نهذلا ىلا ردابتي ىذلا لاؤسلاو
 ؟ اهئاننأ باسح ىلع

 لاشرمىلع فطعي كلملا ناكنأ ةيناثلا ةيملاعلا برحلا ءانثأ ثدح دقل
 ةدايقب ةرحلا اسنرف بناج ىلا فقو نأ كلذ دعب ثيل ام هنكلو « ناتيب
 ثدحو « ءافلحلا بناج ىلا مضنا دق نوكي اذه هقفقومبو لوجيد لراش

 ىثيف ةموكح تلواح نا , ةلتاقملا ءافلحلا تاوق لولح لبق هنا اضيأ

 ىف دوهيلا دض جربمرون نيناوق قيبطت اينالأ طغض تحت ةيسنرفلا
 ىقىشيف ةموكحل عوضخلا خفر « سماخلا دمحم » كلملا نأ الا * سشك ارم

 ,مامآنوواستي سكارم ىف نيملسملاو دوهيلا نأ نلعأو نيناوقلا هذه قيبطت
 : نوناقلا
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 رهظ ثيح « اكنالبازاك » ءاضيبلا رادلا رمتؤم دقع ١955 ماع ىفو

 رصاوأ تدطوت ام ناعرس ىنلا تلفزور نيلكنارفو لشرشت نوتسنو هيغ
 ةلكشمل اصاخ امهف تلفقزور رهظأف , سماخلا دمحم نيبو هنيب ةقادصلا
 دمحم قلع دقو 2 ةيامحلا ةدهاعم نم اهصيلختل هدادعتسا ايدبم شكارم-

 تلفزور ةافو اوربتعاو اه سيئرو اكيرمأ ىلع اراك الامآ هيعشو سماخلا
 0 مهل ةحداق ةراسخ.

 نوج» ىكيرمالا قلعملا نأ « هيلا ةراشالا ردجتو صاخ ىنعم هل اممو

 عقد ىذلا بيسلا نع نويلوج ىسنرفلا لارنجلا لأس امئيح « رتنوح

 سيئرلا هنا : الئاق هباجأ اريخأ نييسنرفلا دض ةروثلل « سماخلا دمحم »
 اذه دصتب نكي مل نويلوج نا » : اقلعم رتنوح فاضأ دقو « تلفزور »

 ريخ ىع ةعجفملا ةباجالا هذه ناف . لوقلا اذه معرب نكلو « ةمات ةيدج ىف.

 سيئرلاب سماخلا دمحم عمتجا امدنعف © ىرجي ام ةقيقح نع ريبعت
 ةرم لوأ هذهو « امهعامتحا ىف ىسئرق راسشتسم ىأ ةمث نكي مل تلقزور

 *ةيبنجأ ةلود لثمم عم كلملا عامتجا ىف ىسنرف راشتسم روضح نود ثدحن
 . هتلالجل ىسايسلا هاجتالا روطت ىف ةياوزلا رجح عامتجالا اذه دعب اذلو.

 بوعشلا عسيمجل دكأ ىذلا ىطنلطالا قاثيم نلعأ ١45١ ماع ىفو
 ممالا ةئيه تكشنأ9555١ماع نم وينوي ىفو « اهتاموكح لكش رايتخا ةيرح-

 . ملاعلا ءاحئأ عيمج ىف ناسنالا قوقح ةيامحب تدعو ىتلا ىهو ةدحتملا
 ٠٠ مالحأ تاغضأ لالقتسالا ىف شكارم لمأ ناك دقف اذه مغربو

 لالقتسسالا بزح ناسل ىلع سماخلا دمحم بلاط 1 ماع ىفو

 ء هدالب ةيرحب عمجأ ملاعلا ىلا هجوم ماع باطخ ىف ىلوالا ةرملل ىشكارملا

 ريخو مئادلا مهقيلح ناك ىذلا وهو 2 نييسنرفلل عيرصلا هءادع نلعأ اذبو

 ىف ذا « حلفت مل اهنكلو هتاكسا لبسلا ىتشب اسنرف تلواح دقو , نيعم-

 ريرحت ىلع همزع انلعم ىلوالا ةرملل سماخلا دمحم كلملا فقو ١10١ ماع

 ىلا هذه هتفقو تدأ دقو « قيفوتلا اهيناج هذه هتلواحم نكلو « هدالب

 نييئنطولا ىلا نورظتي اوناك نيذلا كنئلوأ نينطوتسملا ةايح صيغنت

 ٠ مهئادعأ ىلا مهترظن نييسشكارملا“

 ةنملا ىف

 نوطوتسمللا زرحأ <36 ماع سطسغأ نم نيرشعلاو ىداحلا ىف

 سمداللا قوس ءىشالب طابرلا ىف هرصق نم هتلئاعو وه جرخأو 2 هشرع.
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 اكيسروك ةريزجب ؛نئوز ىقنمىلا ةيركسع ةرئاط ىف مهب اونعبو « ةيرورضلا

 ٠ قشغدم ةريزجب ىبارتستنا ىلا مت الوأ

 هنرع ىالوم نب دمحم ىديس وه افيعض الجر شرعلا ىبع اويصنو
 ةكلاملا ةرسألا دارفأ دحأ وهو ساق ةتيدمبل 65 ماع ىف دولوملا ىولعلا

 لبق نم ةسايسلاب لغتشي مل هنأ هفعض بااج ىلا عمجو ىقنملا كلملا معو

 ٠ كلملل ابئان اموي نكي مو
 ناك سماخلا دمحم كلملا علخ نأ ىلع اعيرس ثادحألا تنعرب دقو

 مهنأ ىلع ٠ هتلئاعو عولخملا كلملا ىلا هلك بعشلا ملط دقف اشحاف أطخ

 هيض ةرونلا ىلا بعشلا ةينطولا تائيهلا عيمج تعدو ريرحنلا ةكرحل زمر

 .ةيسنرفلا عئاضبلاو تاسسؤملا تءعطوق ةريخالا لينسلا ىفو 2 ييسنرفلا

 :وسمالا نمو , ءاحنالا عيمج ىف ةحلسملا ةروثلا نارين تعلدنا ام ناعرسو

 ,ىلإ فارشالا ىفعب بسك ىف راروهتساب تححن دف اسنرف نأ ةنورعلا

 رمالا اذه نواعت دقف ٠ « ىوالجلا ىماهت ىداه » شئارم اشاي لنم اهيناج

 رالطالا لايج ىلع رطيسملاو اماع نينامث نم رثكأ رمعلا نم غلابلا ىربريلا

 . لايخ ذورث ىنجي نأ اهيفعاطتسا ٠ نينسلا تارشع نييسن رفلا عم ايلعلا

 ءامد>أ ىف دبلا نيمتنملا ةرباربلا نيبراحملا عم نويسنرقلا همدختسا دقو

 ٠ برعلاو ربريلا سب ةمددقلا تاماسقنالا

 ' نمزلا نم ةرتف قيقوتلا اهفلاح فق ةسايسسلا هذه نأ رهظ دقو
 ةسايسلا هذه فده ىوالجلا اهيف كردأ ىتلا ةمساحلا ةعاسلا تءاجو

 ' هتيم موعمز نييسن رفلل مهديبأت « سكارم اشاي » ةماعزب ريريلا بحس

 نواعتلامدعىلا وردنل مور كلذررق امك ىوالجلا فات دلنيحو هف رع نبأ

 اريصخش ىوالحلا نأ وردنل ركذ دقف ٠ قالطالا ىلع ىرخأ ةرم نييسنرفلا عم
 ماكنلاىف ربكأ ةفشم نودجيس « اعيم>هترسأو هنا : ١954 ماع ىف هل لاذ

 ٠ ام اموي دالبلا ءادعأ ٌنيِسن رقلا عم ةنواعت نع

 يأ ةيشكارملا ريرحتلا ةكرح تعاطتسا « ةمزالا هذه ناعمعم ىفو

 دمحم كللا ةدرع ىلع اساسأ ةمئاق تاضوافملا نوكت نأ ىف اهبلاطم صخش»

 (ةرورضلا تعد نيح ىرخأ ةرم نويكن رمالا لخادتو « هاقنم نم سماخلا

 ,سماخلا دمحم ناطلسلا علخل قيمعلا اهءايتسا ةبكيرمالا ةموكحلا ترهظأف

 ,ىغم اميق نكي مل « سماخلا دمحم » نا : الئاق كايروم اوسنارف بتك دقف

 ذأ[ كردن نأ نم دب الف هدسج ديق ريسيلا نم ناك اذاو + نآلا وع امم ىوقأ

 اوئلعاىتلا مهلامآ لكهيف اوعضو نيذدلا نيسشكارملا نيبالم لقعو بلق لمحت

 ٠ اهلجأ نم حلسللا حاقكلا

 ةدرم دالبلا تلمشو , ةوقو اكسامت بعشلا دازو ايمه] ةروثلا تدازو

 لاجر ةرشع 1م



 ةنيكس ال هنأ اوتيبتي نأ ٠ ةنوخلاقيرط نع دالبلا مكح ىف ةعئاضلا مهدوهج

 ٠ هنطو ىلا هترسأو سماخلا دمحم كلملا ةداعا دعب الل

 نل شرعلا نع ىعلخ نا » : لاق نيح كلملا هب نهكت ام ققحت اذكهو
 ٠ « ةيسشكارملا ةلكشملا لحد

 ارهشنيرشعو ةعبس دعب هدالب ىلا هتريسأو سماخلا دمحم كلملا داعو
 1468 ماع ريمقون نم رشع سداسلا ىف كلذ ناكو 2 ىفنملا ىف اهوضقف

 كللا حبصأ اذكهو + شرعلا هئاقترا ىركذب لاقتحالا نم دحاو موي لبق

 * ةيحضو الطب ىبرعلا ملاعلا رظن ىف سماخلا دمحم

 رهش دمبو« رصتلا بكاوم وردنل مور رضح « ةمصاعلا طابرلا قو

 دعي © 11868 ماع سرام نم ىناثلا ىف ةيسنرفلا ةيامحلا تيغلأ ةليلق
 اينابسا بناج نم ةيامحلا هذه تيغنآ اذكو « ةينطولا ةموكحلا سسيسات
 ةدحوو سشكارم لالقتسا مت اذكهو ١965 ٠ ماع ليربأ نم عباسلا ىف

 . اهيضارأ

 لالقتسالا حتم دعب ةلماش تاحالصا

 نمالةيعقاولا ةيحانلا نم دالبلا ىلا رظنلا كلملا لامعأ لوأ نم ناك
 ةرادال دالبلا نم ريبك ءزج عضخ دقف « ايلاح ثدحي امك ةينوناقلا ةيحانلا

 ةجنطتناك نيح ىلع اهيلامش نومكحي نابسالا ناك امك « ةيسنرفلا ةيامحلا
 ةكلمم ىف دالبلا ءازجأ ديحوت ىق كلملا حلفأ دقو ء ىلود سلجمل عضخت

 ايداسصتقاو ايرادا اماظن ءىشني نأ كلذ دعب ىأرو . فارطالا ةطبارتم

 تقو ىف هلك كلذ قيقحت ىف ادكؤم احاجن حجنف ادحوم ايميلعتو ايوبرتو
 ىداصتقالا ءانبلا ةداعا هتفداص ىتلا تابقعلا ربكأ نم ناك نكلو « ريصق.

 * نويسنرفلا نونطوتسملاو لامعالا لاجرو نوينفلا اهكرت ام دعب هدالبل

 ةموكحلا ترعشو د دالبلا نم لاومالا سوعر تبرست كلذلت اعيتو

 ةليلق ةئف الا اهيدل قبي ملو نيلماعلا ةرهمج نم تلخ دالبلا نأ ةيشكارألا

 نم دبال ناكو ٠ ةرغاش تحبصأ ىتلا ةريثكلا نكامالا ءلم ىقكت ال ادج

 ىقكيو. ةلاطبلا»و ضرملاو رقفلا دض لاضنلا ىلع ةوالع لهجلا دض لاضنلا

 سيل شكارم نأ ذئتقو نلعأ دق كلملا نأ فرعن نأ ءارمالا ةحادف ىرن ىكل

 لئالقلا نيسردلا ضعبو ايشكارم ابيبظ نيرشعو ةينامث ىوس اهيدل
 مهتلقىلع ءابطالا يضعب فيلكت ىلا رمالا اعد نيلهؤملا نيفظوملا دوجو مدعلو
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 تنئشنأ ىتلا وأ ةرغاش تحبصأ ىتلا بصانملالغشل ةيجراخلاةرازوب لمعلا:
 35 اثيدح

 تحت ءوني ناك كلملا نأ دح ىلا ناكم لك ىف غارفلا رشتنا اذكهو
 عالطضالا ىلع مزعلا اودقع دق هبعصشو وه له : الئاستم ةيلوئسملا ءيع

 ؟ حاجنب مهقتاع ىلع اهولمح ىتلا تايلوئسملاب
 ةيرح لييس ىف نيلضانملاو نيحلصملاو ءامعزلا بلغأ نأ قبس دقو

 نأب نونمؤي امئاد اوناك مهنكلو لاؤسلا اذه لثم مهسقنأ اولءاس ةيقيرغا
 - «ةيدوبعلا لالظ ىف ىنغأ نايك نم ريخ ةيرحلا' لالظ ىف حافكلاو ةجاحلا»

 ةيقيرفالا دالبلا لك ىف ميلعتلا ىف عارسالا ةجوم ترج ةماع ةنصيو
 ىلع نيمئاقلا ةين نسحو صالخالا رفاوتل ةجيتن سكارم ىف رمالا ناك امانم»
 ٠ رومالا

 سكارمكلم ىدن ترفاوتةنسحلا ةينلا هذعوصالخالا اذه نا قحلاو
 (جي رفالب ) ذاتسالا قياسلا ىبرملا لاثملا ليبس ىلع مهنم ركذتو هيدعاسمو.

 ىسافلا لالع نيينطولا نيميعزلاو ةلقتسملا شك ارم ىف ةيجراخلل ريزو لوك

 « ديزيلا دمحم

 باجعالاو ةشهدلا راثم داليلا ىف عيرسلا ريمعتلا ةكرح تناك دقو
 روفلا ىلع عمسن انناق ؟ اذه لك نكمأ فيك : نيلئاق انلأس اذاو , قحب
 اريبعت نوكت امبر ىتلا ةباجالا ىصو « هللا انناعأ دق ». : ةيديلقتلا ةباجالا

 احضاو ودبي ىدللاو سماخلا دمحم سفن الم ىذلا قيمعلا ناميالا دوجو نع

 ٠ صاخلا هدجسم ىف هئاعدو . هتالص ىخن

 ىسنرفلا ميقملا ىدل اريسأ سماخلا دمحم كلملا ناك نيح ىضاملا ىقو

 لابقتسا هيلعاروظحم ناكو « ءاشثييح ىلا رفسلا عيطتسي نكي مل « ماعلا

 بعاتم ةيأ ىثاحتلو , ماعلا ميقملا نم قباس حيرصت نود ىبنجأ ىشئاز ىأ

 ماعلا ميقملا قيرط نع ةيجراخلا تاقالعلا لئاسم متق تناك كلملا اهيبسي

 - ىسنرفل#
 ةيموزل نم هوارزوو كلما ررحت دقف دالبلا تلقتسا دقو نآلا امأ

 مئاد ناكو ء هيعشب لاصتالل ةصرف لك زهتنا اذكهو , دحأ ىلا عوجرلا

 لوط ىف سرادملا راز دقف اذهلو ء ةيوبرتلا ةيميلعتلا لكاشملاب مامتعالا
 صحفو « تاكرشلاو ةيوديلا تاعانصلا تاسسؤم دقفتو ء اهضرعو دالبلا'

 ٠ فيرلا ءارقف لبقتي ناكو + دالبلا اهيناعت ىتلا لكاشملا عيمج قمعج

 كلمك مكح اذكهو « ةريثك عرازم رافغصلا نيحالقلا ىلا ىدهأ ام !يثكوب

 ٠ ىطارقميد ىروتسد
 الامق الماع مويلا لكشتىتلا ةيلامعلا تاباقنلا هل تعضخ اذه لكلو

 +: ىعامتجالا دالبلا نايك ىبمم
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 .. نوناقلا غامأ نينطاوملا عيمج ةاواسمب سماخلا دمحم كلملا متهيو

 وتوتنا ىلا اذه عج ريو ©« بسنلا وأ ةديقعلا وأ رصنعلا نع رظنلا ضب
 زكي مل هنا ىتح ., دوهيلاو نييسكارملا نيب هراوأ لعتشا ام اريثك ىذلا

 .عسصضب ءاضقنا دعب الا ةنيكسلاو ءودهلا ةداعا نايحالا ضعب ىف اروسيم
 + تاونئس

 .رينكب نسحأ مويلا سشكارمىف ةيدوهيلا ةيلقالا لاح نا : لوقأ قحلاو

 ٠ ةيضاملا روصعلا ىف اهنع

 نييقي رفالا ماكحلاو هساسلا خيمج ناش سماخلا دمحم كرد دقو

 :ةيلوئسمنم اءزج نهلمحتو ةديدجلا ةلودلا ءانب ىف ءاسنلا ةكراشم ةيمحع'

 هستنبال حمس ةيلمع ةروصب ةكراشلا هذهل هعيجشت ديكأتلو . اهدسايس

 ةيمثتلا تامظنم ىدحال ةسيئر نوكت نأ ةشئاع لال ةريمالا ىربكلا

 . ةينطولا
 ىف ثحبلا طاسب ىلع ةيسكارملا ةأرملا لكاشم تحرط دقو اذه

 نكلو « انديلاقت لضفأ نلمحا » : الئاق كلملا ىدانام اريثكو ء ىملاعلا رمتؤملا

 ٠ « ثيدحلا مدقتلا نيبو اهنيب طبرلا نكيلع
 نكرلا ىصقأ ىف ىتلا , سشكارم ةتكلمم سماخلا دمحم كلملا ريتعيو

 ىقرشلا ىبرعلا ملاهعلا .نيب قيثولا طابرلا ةيقيرفا نم ىبرغلا ىلامشلا

 اضياوءىضيبالا ردبلاو ىطنلطالا طيحملا نيب ةلصولا ىه كلذكو , برغلاو
 اسيل هدالب ىف ءاخرلاو مالسلا نأ نم نيقي ىلع وهو ابروأو ةيقيرفا نيب
 .لامشللةبسنلاب امناو ء امدحو نشكارمل ةبستلاب ةيمهالانم ريبك بناج ىلع

  ةيلك ىمالسالا ىقرشلاو ىقيرفالا

 نسمحلا ىالوم ( دهعلا ىلو ) كلملا

 ىالوم ) دهعلا ىلو ريكالا :هنبا هذه هتسايس ىف هديؤي كلملا ناك دقل
 ىفو اهسفت نشكارم ءاحنأ عيمج ىف هدلاو هيحصي ناك ىذلا ( نسحلا

 .سنوتكةرواجملا ةقيدصلا دالبلاو ةيلامشلا اكيرمال ةيحراخلا هتالحر ضعب

 1 رياضه

 الف ددجلا نييشكارما بابشلل ففلا .لثلا «نسحلا ىالوم» ريتعيو
 .دئاقلا ةلح ىف رهظي امك . اهدحو ةيجنرفالا سبالملا ايدترم الا سانلا هاري
 موبأ هأجاف دقو , ةيكلملا ةيركسعلات اوقلل ىلعالا دئاقلا هرابتعاب ىركسعلا

 ايسانم اطسق لاني ىكلو , ىشرعلا نع ىلولا دعب اميف حيصي اريمأ هرايتخاب
 -طابرلاى ف هرصق نم اءزج ربتعت ةمساب ةصاخ .ةسردم تئشنأ ميلعتلا نم
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 نم هئاترق عميمج عم هسورد نسحلا ىالوم: كلملا ىقلت ةسربملا همه يقوي
 هذ هتبسكأ دقو ٠ شكارم ميلاقأو بعشلا تاقيط عيمج نم بايشلا

 ىالوم ملعت دقو « هنطو ىف مويلا اهب عتمتي ىتتلا ةريبكلا هتيبعش ةيبرتلا
 ةفاقثلالوصأ نيزاتمم ةذتاسأ نم نقلت امك هرفص قى ةيسنرفلا نسحلا.
 ةئيدحلا ةماعلا فراعملاو مولعلا ءىدايمب ماملالا اعيرسس عاطتساو ةماعلا

 سرام امكءليخلا بوكرو سنتلا ةيعلب اعلوم هدلاوك نيسحلا ىالوم بشو.
 نأ ىف لفضفلا نسحلا ىالول عجرتو ماحلا هدئاق هرابتعا ىلع ناريطلا

 ةيركسعلا نونفلا ىف مدقتلا نم ريبك بئاج ىلع ةيبرغملا تاوقلا تحبصأ

 اذه ىنعمف ةيجراخلا تالحرلا ىق هنباب بوحصم ريغ كلملا ناك اذاو

 . هيبأ بايق ءانثأ ىف ةلماك ةيلوئسم ىف مكحلا نوئش ريدب ريمالا نإ“

 ديكأتل كلذو « دهعلل ايلو /١951 ماع نم ولوي ىف هب ىدون دقو اذه

 ىدل له ىردي الو , لبقتسملا ىفو مويلا كارم ىف ةيروتسدلا ةيكلملا.
 ىف هاطخ امسرتم . هجهنم جهنيس لهو اهسقن هدلاو تافص نيسحلا ىالوم

 لودلا وحت هتاهاجتا ماوعالاو مايالام شكت دقو اذه ؟ تالصلاب يطأ داجيا

 ٠ ةيبروالا لودلاو ةيمالسالا ةيبرعلإ

 لودلا نآلاو , ةريبك ةيعاطقا ةرئاد ىف ىثيعي دلاولا كلملا ناك دقل

 ىذلا هنبا نأ بوصالا نمهنأ ىرن نأ نكمي اذل ,ء اهسفن ىف ركفت ةيقيرفالا
 لودلا وحن هماجتا نم رثكأ ةيمالسالا ةيبرعلا لودلا ىلا هجتيس هفلخيسم.

 ريداغأ ىف لزالزلا ثراوك دعب ثدحام ركذن انلز. امو . ةيبروألاو ةيقيرفألا

 اهب مدقت' ىتلا ةدعاسملا يضفر امدنع ء ١931١ ماع سرام ىف تعقو ىتلاو

 .٠ ةتيموقل هبصعت نع عفادب نييسفرفلا نيعوطتملا نم ةئامعبس»

 مكحلا ىلوتي كلملا

 ةلحرم تأدبو سكارم ىف ثادحالا تووطت ١47٠ - ماع لئاوأ ىف
 ىلوتيس هنأ سماخلا دمحم نلعأ ماعلا كلذ نم ويام نم ؟5 ىف ذا ةديدج.

 نسحلا ىالوم نييعتب اموسرم ردصأ ةناو , ةموكحلا ىلع فارشالا هسفنب

 ىتلا دهعلا ىلو تابغر نم اريثك كلذ دعب قلطنا دقو ءارزولا سيئرل ابئان
 * اعقاو ارمأ اهقيقحت حبصأو ةقلعم تناك

 ةدناسم ىلع دمتعت ىتلا ةيلاحلا ةموكحلا نأ نسحلا ىالوم ىأر دقو

 اهاجت١ هجتق ٠ لالقتسالا بزح نم نوكملاو ةيبعشلا ىؤقلل ىتطولا داحتالا“

 نأ ىأر دقق كلذلو , ىروهمجلا مكحلا ىلا دالبلاب ىدؤي ارعاظ ايراسيد
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 ٠ ةشقانم نود هتعواطمو هدلاو

 .ينطولا داحتالارئاود ىف ةرماؤم تفشتكا ١93٠ ماع نم رياربف ىفو

 ىلو نا : ليق كلذك 2 دهعلا ىلو لايتغا ىلا فدهت « ةيبعشلا ىوقلل
 سلجم نلعأ نيح ىلع , .ةموكحلل اسيئر حيصي نأ ىلع هدلاو ربجأ دق دهعلا
 ةديدجلا ةموكحلا نأو ١953375 ماع ىف نلعتس ةيروتسدلا ةيكلملا نأ ءارزولا

 .ناملرب باختنال ةيباختنالا تاميظنتلا ىرجتو روتسدلا عضو رشايتس

 ٠ قىروتسد

 .ديمعشُلا ىلا ةلاسر ىفسماخلا دمحم كلما نلعأ مدقت ام بناج ىلاو

 .ءبازحالا ميمجل ةلثمم ةموكح ليكشت ىلاحلا فقوملا ىف ريسعلا نم هنآ

 , مهتيانكو مهتردقم ساسأ ىلع نوكيس اهئاضعأ رايتخا نأو ةيسايسلا

 .. ىمايسلاو ىداصتقالاو ىعامتجالا اهجمان رب قيقحت اهيجاو نوكيسو
 : لي اميف صخلتيو هتعضو ىذلا

 عم اهلالقتسا ىلع شكارم ظقفاحت ةيجراخلا ةسايسلا ناديه ىف

 «ةاواسملامدق ىلع لودلا عيمج عم نواعتتو :تاعزانملاو تالتكتلا نع داعتبالا

 .ةركف سشكارم ديؤت كلذ ىلع ةوالع  اهلالقتساو شكارم ةدايسب فارتعالاو

 ٠ ىبرعلا برغملا سيبسأتل ةيبرعلا لودلا عيمج عم طايترالاو ىخاتلا

 .تاوقلاعيمج ءالج « هتموكح فادهأ نم نأب سماخلادمحم ىدان امك

 :ةعباتلا قطانملا لك .ةداعتسا ىلع ةوالع ةيكيرمالاو ةينايسالاو ةيسن رغلا

 ٠ اهنع ةلصقنم تلاز ام ىتلاو سكار

 , ىداضتقالا ررحتلا ةسايس ىف رارمتسالا ىغبني هنأ نلعأ كلذكو

 ف رارمتسالاو 4 ةثيدحلا ةيعارزلا ةمظنالا لاخداو 34 ةلاطبلا ةمواقمو

 .ميسوتو «2 ةيعامتجالا ةلادعلاو ء ةيرحلا ىف درفلا قحب ىدان امك

 ساسأك ةيدلبلا سلاجملا ماظن لاخداب اهداجيا نكمي ىتلا ةيلحملا ةيزكرملا

 ٠ ةيسايسلاو ةيندملا ةايحلل

 يئذلا ديدجلا روتسدلاف « ريخأ فدهك ىروتسدلا مكحلا ىلا راشأو

 ةصرق هل حيتيو ةلودلا ةسايدس ىف ةكراشملا نم ىشكارم لك نكميو

 ٠ اهلامعأ ىلع فارشالا

 ئسايسلاهجفات رب ديفنتللوالا ساسالا نأ لع سماخلا دمحم حلأ دكو

 .ريتعي نأ ىثكارملا بعشلاى لع بجي كلذل « دالبلا ىقلماشلا ءودهلا بلطتي
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 « لبق نم ةريثك تارم اذه لعق نأ قبس امك , كلملا ةدناسمل ادنجم هسفن

 ,تناوت ام اذا ةيبنجالا ةيبرحلا دعاوقلا راصحب نسحلاى الوم ددع دقو اذع

 + دالبلا نع ءالجلا ىف اهتاوف

 ةيانعب سردت سماخلا ديحيم ةناطب نأ امح راظدلا ىعرتسي اممو

 نأ تفشتكا دق اهنأ ىف كش نم سيلو « طسوالا قرشلا ىف كولملا خيرات
 ءالجا لجأ نم بعشلا هلاضن دعب تغوب دق ( قوراف ) عولخملا رصم كلم
 ”ةيروثلا ىوقلاب سيوسلا ةانق ىف ةيركسعلا دعاوقلا نم ةيبنجالا تاوقلا
 . هشرع هتدقفأى تلا

 مكحتلا نسحلا ىالوم كلملا ىلوت دعب ١13٠ ماع ويام نم 59 ىفو
 ةيدلبلا سلاجملل « ةلقتسملا سثك ١ رم ىف تاباختنا لوأ ترج ريصف تقوب

 يف نيعبرأو ةسسمخ ىلع ىسافلا لالع ةماعزب لالقتسالا بزح لصح دقو

 ةيقب امأ ةئاملا ىف نيثالث لع ىنطولا داحتالا لصحو , تاوصالا نم ةئئاملا
 ىوقلا تلظ اذك صو « نولقتسم نوح شرم اهيلع لصح دقق تاوصالا

 ,سشكارم ىف سيل نآلا ىتحو « دالبلا ىف ةييلغالا ةيحاص ىه ةظفاحلملا

 ٠ ناملرب

 ىنثثك ارم لا لبقتسملا تانهكت

 ىذلا نيبسلا اديج فرعي ناك مكحلا سماخلا دمحم كلملا ىلوت لبق

 ىتلا زايحنالا مدع ةسايس كلملا نلعأ دفف هحماطم غولبل هكلسي نأ هيلع

 مس هيدو تاقالعب هدالب ظافتحا ىف بغر امك ايلك اناسحتسا هبدل تاجا

 قرشلا نيب عازنلا ىف لوخدلا ةبغم ةريغصلا لودلا ارذحم لودلا عيمج

 دقو + ةيبررعلا لودلا داحتال نيديؤملا ةمدقم ىف ناك امك + )0١( برغلاو

 رصاوأ ىلع ةمئاقلا ةيبرعلا ةوخالا ميعدتل ةفلتخملا هدوهجب كلذ لع دعاس

 ٠ سصلاخلا نواعتلاو ةقادصلا

 قىودسسم عقر ىلا افداه ىعامتجالا حالصالاب ةجمان رب متهما دقو

 ٠ ةيبرعلا ةيمالسالا لثملا نم ساسأ ىلع لالقتسالا معد ىلاو ةشيعملا

 ديكأتو ةيبرعلا ةعماجلا ميعدت ىق هدوهج سماخلا دمحم كلمللو

 قطخلا ةهجاومل دوهجلا لذسبي دهعت امك نيطسلف ىف ةيبرعلا قوقحلا
 * (5) ينويهصلا

 . ةيسئرقلا دئول ةفيحصحص نع ())

 م نهح كلملا عم اسماضت ندرالل ةيمسرلا تارايزلا ىدحا يف افرح ]ده نلعأآ (()

 م



 امك ديبأتلا لك مهلاضن ىف نييرئازجلا نيينطولا كلملا ديأ دقو

 + )0١( ىشكارملا نطولا ةرئاد ىلا ةدوعلل ايناتيروم ىف بعسشلا ةيغو هيأ

 رتوتلا ةدح ىلع ءاضقلل ةيمارلا دوهجلا ىف ةلاغقف ةكرفشم كراشو
 لالقتسالاو ناسنالا قوقح ديكأت ىساسأ ىلع ىملاعلا مالسلا معدو ملاعلا ىمأ
 )١ذهو اهسفت جورلا هذه دجنو ةدحتملا مالا قائيم داومو بوعشلل ىنطولا

 مهتكراشم قحب نوبلاطيمهف نيرخآلا نييقيرفالا ءامعزلا ىدل هسفن حومطلا
 ىلع ربكا ةيمهأ نوقلعب اذاماق .. ةيملاعلا نوئشا عيمج ىف مهتزاشتسماب
 ؟ ىرت اي رمالا !اذه لثم

 * اليوط انمز هلك اذه نع نيدعيم !ؤلظ مهنال كلذ

 .٠ قارعلل ةيمسرلا هترايز ءانتأ يف سماخلا دمحا حيرصت ف

 مم







 .امهمهت ءاسب نانضراعتم امهنكل ةيقيرفا ىف ناتصاخ ناتقيقح ةمث »
 : امه ةراقلا جراخ

 يقفاوت نيبو بيلاسالا ىف نيينطولا نييقيرفالا نيب لئاهلا فالتخالا د

 < مهتاياغو مهفادهأ نماضتو

 ايوبم موت
 لبقتسملا هجاوت اينيك

 -ةطيحملا قورظللو هل هدرم افذهف هرقتحي وأ اناسنا مرتحي نأ ءرملل
 ىف ىلوالا ةرملل هتلباق امدنع ايويم موت رقتحأ تنك ىنأ دهشأ قحلاو هب
 بابشلاةرئادى ذ (ةمسن فلأ ةئام اهناكس ددع) « ىبورين » ايتيك ةمصاع

 ضيبلاو ٌنيلجنالل ةيداعم تاحيرصتب ايلدم به امدنع كلذو نييسايسلا
 ٠ ىهلا اب : تلقو « ةقاك

 نودانيو ةيهاركلا ران نولعشي نيذلا كتلوأ نم دحاو اذه نا

 ٠ ارارم انه مهيقالأ نمم ةينطولاب
 اصيمقو نوللا ىدامر ايضاير انولطنب ايدترم نيحلا كلذ ىف ناكو

 .لجرلا رهظم نه رثكأ فرتحملا ىضايرلا رهظم هل ردصلا حوتفم ايضاير
 ٠ ةينطولا هقادهأ قيقحتل ىعسي ىذلا ىسايسلا

 دهفلا

 بوعشلا رمتؤم داقعلا ءانثأ ىف اركا ىف هعم ةريخالا ىتلباقم تناكو

 لفح ىف اتوميخا ةعماج ةبلط نم ءاقدصأ هنيبو ىنيب عمج دقو ةيقيرفالا
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 اديعب اديحو فقو دق هتيأر ثيح اموركن ءارزولا سيئر هيلا ىعد ىولخ
 ناكف , ةهكافلا ريصع نم ابوك هديب اكسمم نيينطولا فويضئا ةمحز نع
 ءاوزنالا اذه ىلا هب تعفد ىتلا مارغلا ةعول ىناعي عفاي ىتفب ءىش هيشأ

 * ءاضوضلا نع دعبلاو

 ىدل سيل هنأ تكردأ نأ تثيل ام ىنكلو ةلهو كلوال كلذك ودبي هنا

 همتاخ ىلع ارقح اهششقن ىتلا ةيقيرفأ . ةيقيرفأ ريغل تقو ارهظم عقايلا اذه

 ةسورع ناقف جاوزلا زمر وه متاخلا اذه ناك اذاو هعبصأ نبي ىذلا ريبكلا

 ! ةيقيرفا ىمع

 دلخي ىذلا دهفلا . دهقلا تامس هيف دجاو كناف ههجو تلمأت اذاو

 ٠ ةمساحلا ةظحللا ىف الا ضضقتي الو , ةلزعلا ىلا

 . ريغت دعل ©« مويلا لبق ةرم هتفرع دقل : افح « ايوبم موت هنا

 ىف اهاقنأ ىتلا هتيبطخ ىلع هل اًمتهمو انفراعت اددحم هيلا تمدقت

 ءانلأ ىف هتاشقانم نم ترثأت دقو . ةميلسلا ةيزيلجنالا هتغلب رمتؤملا

 ,عوضوملا بل ىف شاتنلا ازكرمو احضاو احيرص ناك دقف رمتؤملل هتساير

 2 ةيجيتارتسالا : اهنأب ملاعملا ةحضاولا هتيصخمس فصأ نأ نآلا ىنئكميو

 ٠ ماظنلاو ٠ بيترتلاو

 ناو ىل ةنيغض ةبأ لمحبي ال هنأ تنقيأ ىدولا ثيدحلا نم ةرثف دعبو

 ةموكح لوح اضيأ انثيدح رادو « ضيبلا عيمج دض أدبملا ةيحان نم ناك
 ةيراث تاقلطك ىلوق ىلع هقيلعت ناكف سانجالا ةددعتملا اهدارفأو اينيك

 نيوك ىرباكلا عمتجملا نع ثيدحلا ىلا لاقتنالاب تعرسأف , ىلا ةبوصم

 : تلقو , اراعش ىسحولا رامح ذختي ىذلا

 اهيف ضيبلاو دوسلا شياعت ام اذا زوفت نأ ةيقيرفا تعاطتسا امبر

 ٠ بنج ىلا ابنح

 تدادزا دقو دهفلاك رحمز رخآ ىأر هل ناك ىذلا ابويبم موت نأ الا

 : لاقو اقيض ناتقيضلا هانيع

 ٠ ضيبلا ةداعسس لوطت ىكل معن 5 ةطورشم ةعدخ ! مآ

 ةسلجلا ءانثأىف اميسالو املاسم نكي مل ايوبم موت نإ : لوقأ قحلاو

 ىف بطخي امدنع اموركنك ايجوج اميد هتوص عقترا دقف رمتؤملل ةيماتخلا

 : لاقو ء ةيعش

 جرخيلف « ةيقيرفا نع مكيديآ اوعقرا « مويلا ةيقيرفأو سمأ ابروأ )
 ( مهسفنال نويقيرقالا راثيلف ٠ ةيقيرفا نم نويبروالا

 د



 ءارزو دحأ عم ليللا نم ةرخآتم ةعاس ىف اركأ ىف ةرم هنلباق دقو
 , دوقولا دحأ نم ةيقيرفا ةديس تصقارو ىنطولا صقرلل ةقيدح ىف اناغ

 تلصوىذلا ىدملا نوبعتري اوناك امك ةدوملا ةياغ ىلع نويناغلا ءارزولا ناكو
 ةيقيرفالا ىمرو ايوبم موت ىتايحو ىنطولا صقرلا ىف داهتجالا نم هيلا
 ريصعبرشي ناكو ء ضيبأ الجر اهتصقارمل راقتحا ةرظني ىعم تصقر ىتلا
 نيخدتلا مدع بناجىلا اهاشاحتي ىتلا ةيلوحكلا تابورستملا نم الدب ةهكافلا
 ةيسيلوملا مالثالاو رقبلا ةاعر مالسفأ ةدهاشم ىلا ةديدشلا هلويم لدتو

 ٠ هب لصتي نأ بعتم لجر هنأ ىلع ةريثألا
 0 ها

 ىفو ىناطيربلا ةيقيرفا ىفرش اقيناجنت وأ ادنغوأ عم اينيك لكشت
 ةيقيرفا ىقرش قطاتم سرتيبراك روتكد ىئاملالا بسك هيف ىذلا تقولا

 انه رامعتسسالا ىف زيلج.الا أدب ء 1880 ماع ىف رصيقلل ةيروطاربمالا

 ايينيك ةقطنم كلالغتسال نامض باطخ ةيناطيربلا ةيقيرفا ةكرش تبطعأو

 ٠ ةيلاحلا

 اهتحاسصم)896١ ماع ىف اينيكمكح ىلع ىناطيربلا جاتلا ىلوتسا دقو

 ىدنهو ىويسسأ ؟ةزء.6 مهنه ةمسن ؛هءرء.م اهتاكمسو مك 085ر5

 اروطت دالبلا تروطت دقو (ىبرع؟؟ر٠٠٠ و ىبوروأ الهر٠٠٠ و ىدناوجو

 ةعارزلاب نولغتشي طقق 7/9 ناكسلا دادعت ىف نيلجنالا ةيسنو . اعيرس

 ةيعارزلا نيينطولا ىضارأ عيمج لع ايحيردت اولوتساو «٠ ةيشاملا ةيسرتو

 ٠ ةمصخلا

 لوالا ةرملل ءابتالا تالاكو ترقن امدنع ملاعلا رهب ١9548 ماع ىقو

 ءاضر مدعل ةجيتن تبشن ىتلا برحلا ىهو ةعزفملا وامواملا برح نع ءابنأ

 ةجيتنو ةيناطيربلا ةموكحلا نع ويوكيكلا ةليبق ةصاخو لئابقلا ءامعز

 ىضارالا عييمج ىلع زيلجتالا ءاليتسا ةيساتمب دالبلا ىف عوجلا راشتنال

 ةيقابلا ايلعلاىضارالا ىلا ةفاضالابةيشاملا ةيبرتو ةعارزلل ةحلاصلا ةديجلا

 ىلا نييقءرفالاب عفد امم ضيبلا نيتطوتسملل ءانثعسا نود اهب ظفتحا ىتلا
 ٠ مهضغبو ضيبلا ةيهارك ىلا دوسلل زفاح زمرك عضولا اذه ىف رظنلا

 ىف موقلا ةيلع ىلع ىغبني هنأ ةرم لوثال نلعأ 1904 ماع ربوتكأ ىفو
 البقتسم نون وكيس مهنأ اونلعي نأ سانجالا لك نم نيتطوتسملا نم دالبلا

 * نيبيط نيعراز

 نينطاوملل نارحالاو ىسآملا نم ريثكلا وامواملا ةكرح تبلج دقلو
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 «ىراوطلاةلاح تيغلأ دقوءفصولا نع لجي دح ىلا ضيبو دوس نم اعيمج-
 ريزو ديولكام نلعأ مث , 197 ماع رياني ىتح تاونس عبس ترمتسا ىتلا
 عيسلا تاوتسلل ءىسلا باسحلا ةيفصت ءرملا ىلع هنأ ىناطيربلا تارمعتسللا

 ساسأ ىلع لبقتسملا ىف نواعتلا ىلع اينيك بعش عيجشتل كلذو ةيضاملا

 ٠ عيمجلا قوقح ريدقت

 , ةمراصلا رماوالا نم هلمسشت امو ءىراوطلا ةلاح رمتست مل اذكهو

 ءاغلاو فحصلا صيخارت ديدجتو ةيلحملا تارشنلا ريرحت ةحابا نلعأو

 رهظأو « مهارق ىف مهتماقا تددح ىتلا ويوكيكلل ةيرارطضالا تاقاطبلا
 ابيرقت صخش ةئامسمخو نيفلأ حارس قالطاب ةنسحلا هتين ماعلا مكاحلا

 نم نورشعو ةئام مهنيب نم هتاطلس ةسراممل ةيلاتلا ةتسلا عميباسالا لالخ

 نولظي ءالؤعو « لتقلا ةميرج مهيلع تتبث اصخش رشع ةتسس مهنم واموأملا
 + مهحارس قلطيف معهرايتعا دري ىتح نيزوجحم

 نم وأ نييقيرفالا نوناقلا لاجر نم ةعس اضيأ نيزوجحملا نمو
 ىف وامواملا عابتأ دض ةيسشحو الاسأ اوبكترا نيذلا نييمسرلا نيتطاوللا

 ٠ ىرخأ نكامأ

 ٠ ىناطيربلا ةيقيرفا ىقرش ىف ةيسايتسلا ةيسحلا ىسآم تهتنا
 نيلوتسملا نأ ىلا رئازجلا لمشىندلا باتكلا تاحفص ىلع ترشأ دقو

 لثم كلذ ىف مهلثم , نوتطوتسملا مه ايتيك ىق هتابارطضالا نع لئاوألا :

 ٠ رئازجلا ىف نينطوتسملا

 :ةيصعتسملا ةلاحلا ةقيقح تمهفت دق ةيزيلجنالا ةموكحلا نأ وديبو

 ثدح ام اهئاروزنم ثدحي ال ىتح ةظحل رخآ ىق اهبقاوع بنجتت نأ تدارأو

 برحلا ةيترم ىلا رئازجلا ىف ةينطولا برحلا تلصو ثيح رئازجلا ىف
 ىف نيمصخلا نيب اهسفن ةبترملا ىلا تلصو دق نكت مل نيح ىلع ةيماظنلا

 اوكرتي ملف ء مهبصعتو مهملاظم نمث اوعقدي نأ نيلجنالا ىشخ دقلو « اينيك

 ضعب عاب دقو اذه « رئازجلا ىف ثدح امك مهبرح ريوطتل راوثلل ةصرفلا
 نوقثي اودوعي مل مهنال دالبلا اورداغو مهعرازم ةليوط ةرتف ذنم زيلجنالا

 ىلا هجتي دعي مل اينيك ىف مهنم ىقي نم ىتحو اينيك ىف نمآ لبقتسم ىف
 ٠ ءىراوطلا ةلاح دوجو ءانثأ ىف لاخلا ضيقن ىلع فنعلا لامعتسا

 مهتساسىلع بجيو دالبلا هذه ىف ثدحام اموي نويقيرفالا ىسنيسو

 ٠ مهتم مغرلا ىلع ىأ مهتداراب ىرج امب اوعنقي نأ « ايوبم موت مهنيب نمو-
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 لامرلا ىلع بتكي

 خوك ىف ١96١ ماع ىق اينيك نم ايلعلا ىضارالا ىف ايويم موت دلو
 نم ىنغ حالق ضرأ ىلع ميقأ , ويمابلا نم هزجاوح ةلودجم «, لامعلا دحأ

 ريتعتو , ويل ةليبق نم ريتعي لب ويوكيكلا ةليبق نم سيل وهو زيلجنالا
 هسقن وهو ةباتكلاو ةءارقلا ناقرعي هادلاو نكي ملو دالبلا ىق ةيناثلا ةليبقلا

 ٠ ةايحلا نم ملظملا بناجلا ىلع تدلو ىتنا : لوقي.

 بجعيامم رثكأ هاشخي ناك امبرو ضيبالالجرلاب ابجعم هدلاو ناكو
 لاوحالا عيمج ىف ضيبالا لجرلا عم نواعتلا ىلعهتبا ةئشنت ىف دَحأ دقو هب

 ٠ ةنايكل انامض

 نأ ىغبني هنا » : لوقي أتفي ال ناكفق احومط ايويم موت دلاو ناكو

 ىلإ هنبا لسرأ دقف اذهلو « ىعارز لماع درجم نم رثكأ ائيمش ىتفلا حيصب

 ةسمخ ةعرزملا نع دعبت ىتلا ةيكيلوثاكلا ةينامورلا ةيلاسرالا ةسردم
 ىف هلمع ىدؤي ىدنلريا سق سيردتلاب موقي ناك كانهو « اليم نيرشعو
 « ميلعتلل بتك الو تاروبس الو ةيفاك لوصق دجوت الق ةيئادب فورظ لظ
 ةقيرطلاهنهبو لامرلا ىلع مهعباصأبةيئاجهلا فورحلا نوبتكي لافطالا ناكف

 ,كاذ نآ تاونس عست رمعلانم غليم ناكو « ةباتكلاو ةءارقلا ايوبم موتملعت

 نم برقلاب ىرام تناس ةسردم ىلا بهذ ةروكذملا ةيلاسرالا زكرم نمو.

 ٠ ايروتكف ةريحب

 اذيملت ناكامتيحو « ةيزيلجنالا ةغللا ىف ىلوالا هميلعت ىقلت كانهو

 ملعم لاز امو ء ةضقانملاو ءاتغلاب هعولوب الا مهللا نيعم ءىشي بجعي نكي مل
 مل هناف كلذلو + ةوقلا مادختسا ضقري ناكو ةملاسملا هنع ىوري ةسردملا

 بتكف « لاجرلا ءامظعي بجعي ناك كلذكو « اقلطم هئالمز عم ضراعتي

 لجرلاكلذ نوبلبان نع اريثم ايئاشنا اعوضوم ةيلاسرالاب ابلاط ناك امنيح
 ٠ هلك ملاعلا براح ىدلا

 وجنام ىف ةيلاعلا تسوج ىلوه ةيلك ىق خيراتلا سرد كلذ دعبو
 قش ىذلا لجرلا اذم نلوكنل ماهاربا نيحلا كلذ ىف ىلعألا هلثم ناكو

 , اكيرمال سيئر ىلا ( ءادفلا ) ركيوكلا نايتق نم ىتق نم لوحتف هقيرط
 هنكلو ةيدوبعلا لظ ىف اَريقف دلو ىذلا نطجتشاو ركوب بجعأ كلذكو
 رظندقو + نييكيرمالا جونزلا ءامعزلاو نيبرملا لئاوأ نم حبصأ نأ ثبل ام
 هجو ىلبع خيراتلاب هفغشو هتاءارق ةرثكل بايئتراب ىتفلا !ذه ىلا نورشيملا'

 ؟ رظتنملا ةروثلا ىتف هيف اومسوت ىرت اي لهق صوصخلا
 ةسينكلانأ الا توهاللا ةسارد مسقب قحتلي نأ ايويم موت دارأ دقو
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 ,ىذلا ىضقرلا اذه هسفن ىف نحو ةريبك لمأ ةبيخب سحأف ٠ هلوبق تضفر

 ظافتحالا ديرت ةسينكلاتىماد ام ىرامعتسالا مسعتلا ناولآ نم انول هربتعا

 : دعب اميف ىور دقو ادحأ دوسلا نم ليقت الف وم امك نحارلا عضولاب

 زكرتت ةسينكلا هاجت ىرعاشم نكلو ٠ ىكيلوثاك ىننأ امئاد رعشأ ىتنا »
 .نم امو. نوكأ نأ تدرأ امادنع هتيقال امل ةجيتن نيككشتملا نم ىننأ ىق

 ٠ « اهلاجر

 كلذو اليوط تسوج ىلوه ةيلك ىلا باهذلا ىلع ةموادملا عطتسي ملو

 2 ىعارز لماعك اسئاب ارجأ اهيلع لصح دوقت نم هيدل ناك ام دقتتسا هنال

 ؟ لعفي نأ هاسع ادأمق

 , تاونس ثالث ةدمل ىبورين ىف ةحصلاب لمعلا ىق ايويم موت كراش

 دلو ) ةيسايسلا اتايئيكوموج ىنطولا بطخ ىلا عمتسا تقولا !ذه ىقو
 لوكسملا هنوعل دعب اميف ةقاشلا لاغشالاب هيلع مكح دقو ١845 ماع ىق

 ىرانلا اهرثأ تاءادنلاو ,« بطخلا هذهل ناكو ( وامواملا ةروث نع ىسيئرلا

 ناعرسو«حومطلا ىمايسلاو ىعامتجالا لجرلا ايوبم موت ىسفن ىق لعتمشتملا
 لصمحأ ىتتلا ةرشعلا تاهينجلا نيب قرافلا تنيبت دقل » : لوقي هارت ام

 ىذلا ىبروالا .شتفملا ىليمز لصحي نيح ىلع ىتضملا ىلمع ريظن ايرهش اهيلع

 « ! ابيرقت ةيلع لصحأ ام فاعضأ ةسمخ ىلع ىنم رثكأ لمعي ال

 صخلتت ىتلا ةريثملا ةصقلا هذه ةياور كتبعت ويخو تقولا !ده دنمو

 ةجاجز صحفل ةحصلا ةحلصمىلا موي تاذ تءاج تايزيلجنالاىدحا نأ ىق

 :هلئاق ةبزيلجنالا تلاأسف 2 لمعمل ا ىف !اديحو ايوبم موت ناكو 3 نبللا نم

 ٠ ىتديساي ءىش كينيع نع بيغي الأ بجي : ايوبم موت باجأف ؟ دحأ انهسيلا
 ىلع اقيلعت ةبذهم ريغ ظافلأب متمتنا ىهو ةحصلا ةحلصم ةيزيلجنالا ترداغق

 ٠ ءىرجخلا رمسالا باشلا اذه لوق

 لامعلا تاباقن ىف

 ةسايسلا هتبذتجا دقق , ةحصلل شتفمك هلمعب هتقو قاضام ناعرسو

 ارتلجنا ىلارفاس ىذلا , اتاينيكوموج ىف ىلعالا هلثمىري ناكو اهرايت ىلا
 داع وكسوم ىف نيتنس ىضمأ مث , ةئس ةرشع سمخ اهب ماقأو ١9359 ماع

 ةروث لاقع ةيراثلا هتاباطخ .تقلطأ ثيح اينيك ىلا 1953/ ةنس ىف اممدعب

 ٠ فنعلا لامعأ ىف هكارتسشا ىدم نع ائيسش وه ركذي ال نيح ىلع « وامواملا
 .همعزتي ىذلا , ىنيكلا ةيقيرفا داحتا ىق اوضع ايويم موت حبصأو

 2« فنعلا لامعأ ىف ةرشايم كراشي مل هنأ هب فرتعملا نمو « اتايئيك وموج
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 ىقيرفالا اينيك داحتا ةساير ىديوأ رتلاو ىلوت ء اتايتيك ىلع يضيق امدنعوي
 ىديوأ ىلع ضبق امدنعو ء ةماعلا تاقالعلا ةرادإ ايوبم موت ىلا دنساغ

 ايوبم لظو « لعف ام مغرب هباجعاو هانضر لئي ملخ ضرغلا اذهل هلقتعم ىِح

 بلاطي وهف كلذلو وامواملا لامعأب قلعتي اميف رزو ىأ لمحي ال اتاينيك نأ
 - هحاربس قالطاب

 نوريثكلاطبري » : ايوبم موت لاق ء واموامللا عوضوم لوح رودي اميفو
 ىعيبطلا لعفلا در ريتعت لامعأ نم وام واملا دنع ثدح ام. نيبو اتاينيك سس

 نحن اندض ىبيوروالا ىداصتقالاو ىعامتجالا ملظلا نم هب نورعشي ال

 نييقيرفالا نييسايسلا ءامعزلا نم ىريغ كلذكو ىننأ مغربو « نييقيرقالا

 تاياغلاىلا لوصولل ةليسوك' ةوقلاو فنعلا لامعأ الو باهرالا ىلا ليمن ال

 لئاسو ىلع ىجاجتحا نلعأ نأ ديرأ هسقفن تقولا ىف ىناف ء ةيسايسلا
 بعشلا ىلع اهب ءاضقلا نويبروالا دارأ ىتلا ةيشحولاو علظلاو طغضلا

 نم فالآلا ميطحت ىلا ىدأ امم بامرالا لامعأ مك مساب مسالا ءاضقلا.

 نم عيطقك لاقتعالا تاركسعم ىلا اوقيتس نيذلا ءايربالا نييقب رفالا رسأ

 نم ةنفحلا هذه لعفب تدهشتسا ىتلا ةريثكلا فالآلا نع الضف ٠ ةيشاملا»
 ٠ نيييروالا

 نكلو ةريخالا جئاتنتلا لظ ىف ةوقلا لامعأ ديؤأ ال ىتأب لوقلا رركأو
 تلصو ام ةيلوئسم نييبروالا نينطوتسملا لمحي نأ فصتملا ءرملا ىلع بجي

 ٠١ ه لاحلا هيلا“

 عقوت « ىتيكلا ىقيرقالا داحتالا ءامعز عيمج ىلع ضبقلا مت ام دعبو

 سركف لقتعي مل ىذلا ديحولا ىتطولا لظو ء ريصملا اذه هسفنل ايوبم موت
 « اينيك لامع داحتا ىلا همض ىذلا لامعلا تامظنم داحتا ميعدتل ةسفنا

 ىف عنم دق ىتيكلا ىقيرفالا داحتالا نأ كلذ ء هل ماعلا ريتركسلا حيصأو

 تاياقتلا هذه تناك اذهلو ٠ ىسايس طاشن ةلوازم نم ١968 ماع فيص:

 ٠ مهطاشن اهيف نوسرامي فييقيرفالا نيينطولل عمجتلا 'زكارم مهأ"
 لصحي ملو « نوتليتيل » روتسدب لمعلا ىرس ١965 ماع ىفو

 بعشلا ىلثمم نيب نمق : تانامضلا عيمج مغرب هتاطلس ةيأ ىلع نويقيرفالا'

 'اذلو « دحاو ىقيرفأو نايدنهو نييبروأ ةثالثناك ءارزولا سلجم ىف ةتسلا'

 ناكو «ةيباجيا ةضراعم رادأو ةموكحلاعم نواعتلا ةلصاوم ايوبم موت ضفر-

 توص هل بخان لكو ء بخان خلاب لك نأ ىف صخلتي تتقولا كلذ ىق هفده
 + 3953٠ ماع روتسدلا رمتّؤم ىف ىتح كلذ ذيفنت عطتسي ماو“

 لاجر ةريشع 7 م



 نم ةدعاسم ىقلو 0 هنم سوئيملا تقولا لالغتسسا ايويم موي دارآو-.: 0

 ,ماع ىفف : لاملاو حصتلاب ةدعاسملا دي هل اودم نيذلا بناجالا نييباقتلا

 ةيسارد ةثعب ىف رارحالا لامعلا تاباقت داحتال ىلودلا داحتالا .هلسرأ 5
 هتالاصتا دقع دقف كلذ ىلع ةوالعو ءادج ىف ةساردلا ىلع ليقأف دنهلا ىلا

 .ىفو « اتكلك ىف هتماقا ءانثأ ىف ةيكيرمالاو ةيدنهلا تاباقنلا ءامعز عم

 سرد ثيح دروغفسكا ىف نيكسور ةيلكل ةحنم بستكا ةريخالا تاونسلا

 .نيزراب ةنتاسأ ىديأ ىلع لامرلا ىلع ةباتكلا ملعت ىذلا ىعارزلا لماعلا

 .نم ةنس دعبو «٠ ىكسال دلوراهو نوتيور ثينكو لوك ٠ ى ٠ د ٠ ج لئثم
 تارضاحملا ءاقلال ةلحرب نيرشعلاو ةسداسلا نبا ماق دروقسكأ ىف ةماقالا

 ءاهعسوو نييكيرمالا لامعلا تاياقن ءامعز عم هتالاصتا قثوو , اكيرمآ لالخ
 -ديدج ىتيم دييشتل < تارالودلا نم افلأ نينالثو ةسمخ عمج كلذ بناجبو

 ٠ ىبورين ىف لامعلا تاياقن داحتال

 .نوناقلا ىف هاروتكدلا ةحرد درافراه ةعماج هتحنم 68 ماع ىفو

 ينيك سلجمب اويضعو ء ىبوِريتلا عمجتلا بّرحل اسيئر ايتيك ىق حيصأو
 ةكرعملاىف ايوبم موت زوفعجريو « ةرم لوال نييختنم ءاضعأنمض ىعيرشتلا
 ,سلجملا ىلا هلوخدب ايوبم موت حرفي ملو , ةرجفتملا هبطخ ىلا ةيباختنالا
 .دقو « نييقيرفالا نم ةينامث مهتيب اوضع رشع ةينامث نم نوكملا ىعيرشتلا
 .. هتع لبخت حاجتلا نكلو . .تارمعتسملا سلجم ةيوضعل ندنل ىلا ىعدتسإ

 + 195٠ ماع اينيك رمتؤم ىف تاونم دعب هحاجن داعتسا ام ناعرس . هنكل

 هيعير كالا رظنلا ةهجو

 .ةيقيرفال ةيكيرمالا ةنجللا ىلا ايليصقت اريرقت «ايويم موت همهقو
 نع ةيقيرفالا رظنلا ةهجو هيف نابأ «٠ لبقتسملا هجاوت اينيك » هباتك نمض
 ءىلم :بولسأ ىف لصفملا حوضولاب زاتمي لمع وهو ٠ اينيك ىف عضولا
 .ىذلا هتقولا ىف ء:لويقلا نسحب زيلجنالا نم ظحي مل هنأ ولو « ةيويحلاب
 ٠ نيبروالل ابوسنم هيف ءاج امل لجحخلاب نويكيرمالا هيق رعش

 -:ةهجو نع نييبروالا تامولعم عيمج نأ نم ايوبم موت وكسشي هيفو
 .نع ماع هجوي جرخت ال ةيسايسلا تاهاجتالا نم اهفقوموةيقيرفالارظنلا

 .تعءاج اذهلو « ةيبروالا ءابنالا تالاكو ءالمعو فييبروالا نينطوتسملا ءارآ

 قهلماعملا ةوس نم نييقيرفالا باصأ امع الضق ء'ةقيقحلا ىفاجت ةضزغم

 .تلواح دقو !! هنم ىوكشلا قح مهل سيل اعضو نوكشي نيقزترم لامعك
 مث مئاتسشلاو بابسلا نم ليسل تضرعت نكلو « الداعو افداع نوكأ نأ

 فرش ال ةنوخ انتل ىف نصخلتي اديدج الكش تذختاف ٠ هذه لاخلا تروطت
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 امهدحأ : نيتوصب .ثدحتأ نيهجو وذ ىنأب تمهتا دقف ايصخش انأ اعأ ء انل

 ! ةيقيرفال بصعتم رخآلاو ء ندنلل ولح
 هفقوملا ةدايز ىلا دؤتمل اهنأ ول ةيلسم صيصاقأ تاءاعدالا هذه ناو

 ىناف « ريخالا ةيعوضوماللا ءاعداب صتخي اميف امأ , اءوسو ةدح رتوتملا

 لالخ ةصاخ ةفصي ىفقومو نييقيرفالا ءاضعالا فقومل ثحب ىأ نا : لوقأ

 اتلكاسمىلا رظنلا امأ ةعومجميف ىقيرفالا فقوملا حضوي نتريخالا نيتنسلا

 ةموكحلاو نييبروالا فوخ نم كشالو هعجرمف اذهل ةيعوضوماللا ساسأ ىلع
 ةيقيرفالا نادلبلا قوقحو بلاطم عيمجل ةضراعملا اهتسايسي ةيناطيربلا
 ةيلاطملا» ىف صخلتت عوضوم تاذو ةحضاو انفادهأف نحنامأ « اهقالتخلا ىلع

 نود قوقحلاو صرفلا ىق دارفالا ىواسق عم ةيطارقميدلا ىلا اينيك ريوطتب

 ٠ ةديقعلا وأ نوللا وأ رصتعلا ىلا رظنلا

 9١هإل ماع ىف اويلاط نييقيرفالا ءاصضعالا نأ ركذن انلز ام نحنق

 دعاقم ليلقتب طق اويلاطي ملو نييقيرقالل ديزت وأ ادعقم ريششع ةسمخب
 ءدعاقملا فنييويسآلا قحب نوملسي سكعلا ىلع لب نييويسالا وأ نييبروالا
 هفيطلت ىلا ىدؤت نأ نكمي ىتلا مهتاحرتقم نويقيرفالا ءاضعالا عضوأ دقو

 « ماعلا مكاحلا ديوب سكونيل رتسم ىلا مهل باتك, ىف كلذو « رتوتلا ةدح
 اوركذ امك « نييقيرفالل ليشمتلا ةرورض اهيف اوركذ ىتلا تاحرتقملا هذه

 ىضقي بجاولا نأو . نيقيرفالاو نييبروالا نيب عمساستلا ىددعلا نومبلا

 هنيب بيطلا لماعتلا قيرط ضرتعت ىتلا تالكشملا باسح يف عضوي نأب

 هكللذو « باختنالا قح ىقيرفالا نطاوملل نوكيف ء فاصنالا أدبم نيقرطلا

 ٠ نينطاوملا ريخ ىلا ىدؤي نأ نكمي ال ىلاحلا ليثمتلا نال

 فدهت تناك لب ء يسحف انل ةيسنلاب ةميكح تاحرتقملا هذه نكت ملو

 ىمرن اثكو « ىبستلا ليثمتلا نم الدب ادعقم رشع ةسمخلا ددع عقر ىلا

 نلعاامدتعو ٠ قاقولاو نواعتلا نم وج قلخو ىموقلا ىعولا ظاقنا ىلا امئاد

 ىقيرفالا ليثمتلا ميعدتل قلطملا مهديبأت نويويسمأآلاو برعلا ءاضعالا

 ٠ ةطلسلا ىلا لوصولل ةليسوو ةلواحم تاحرتقملا هذه نويبروالا ربتعا

 هنأ انيلع نأ ىف ىصخلتيف ٠ ءاضيبلا ايلعلا ىضارالا هاجت انفقوم امث
 قلعتلازيب و اننيبلوحت ىتلا ىضوقلا هذه ءىضارالا عيزوت ىضوق ىلع بلغتن

 رن انمد ام « ةديعس ةيبروأ ةيقيرفأ تاقالع وحن روطتلا ىف لمأ ىأب
 ناكسلاب ةمحدزملا ةفاجلا قطانملا نم سيبوتالا وأ راطقلاب لقتني نيح انبعش
 ةزوجحم ةعورزملا ريغ ىضارالا نم ةعساولا تاحاسملا نأ حوسو ىف سملي

 ٠ داليلا ءانبأ نود ضيبلل

 كئلوأ وحن ةيهاركلاو دقحلاو بضغلا ريثم عضولا اذه نأ كش ال

 ٠ ةعساولا ىضارالا هذهب نوصتخي ايبسن مهتلق ىلع نيذلا
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 تاحاسملا هذهب ظافتسالا أديه نع عافدلا نكميال هناب انعانتقال اقيطو

 ىسايس وأ ىداصتقا ساسأ ىلع ءاوس « اهيلا ترشأ ىتلا اهتلاحب ةعساولا

 عزتب ىفقي ىعارز حالصا نوناق رودص نم صانم ال هناف ٠ ىقالخا وأ

 كالملا ضيوعت عم نيعرازلاراغص ىلع اهعيزوتو رايكلا كالملاىضارأ نم ءازحأ
 ٠ نيبناجلا الك اهيضتري ةيفيكبو « داليلا ةحلصم عم قفتت ةقيرطب نييلاحلا

 ةقاحصلاو» ديوب سك ونيل رتسملل ةيزازفتسالا هبتكلا نميغرلا ىلعو

 لك 9١هال ماع دنم نويختنملا نويقيرفالا ءاضعالا ىثاحت دقف « ةيلحلا

 ىعيرشتلا سلجملا ىفو +ةيراجلا تاضوافملا رايهناىلا ىدؤت ىتلا تاشقانملا

 لكاسشلملاب ةصاخ تاحارتقا ميدقتي رخآل تقو نم نويقيرفالا ءاضعالا ماق

 نم ال امئاد لييويسآلا بناج نم ابتأ ديبأتلا ناكو . ةفلتخمللا ةيسايسلا

 ٠ نييب روالا

 ىتح « عيباسأ ةعضي لالخ نيعباق نويقيرفالا ءاضعالا لظ دقو

 دقو « ىروتسدلا حالصالا نأشب تاحرتقم نمضتي ايسايس اباتك اوردصأ

 دبال ىتلا ةيطارقميدلا ىلا لوصولا وه هرادصا نم ريخالا فدهلا نأ : هب ءاج

 ىلاو ماعلا مكاحلا ىلا باتكلا مدقو « ىلاقتنا روطت ثادحا نم اهقيقحتل

 هب ءاجام نأشب ةملك رودص نودةعبرأ روهش تضقنأو + تارمعتسملا ريزو

 :رثآو ء ةممصلاب نويبروالا ءامعزلا ذال دقف باتكلا ةيمعأ نم مغرلا لعو

 : 0 ريمتيسؤ ةموكحلا ىتيمل ةرايزي انمقف « ةأدابملا مامزب كسمن نأ
 سكوثيل رتسم تارمعتسملا ريزو هردصي اعيرس ادر انأرقريمفون ىف اريخأو
 ةدئاللا رمتؤل نييقيرفالا ءاضعالا بلط ضفر درلا اذه ناكو 2« ديوب

 : ىتآلا ىف صخلتب هفقوم لمجم نأو ةريدتسملا

 «صاتجالا عيمج ةكراشمدكّؤ يو « ةدهاعملل روتسدنلا عضخي ب نأ بحي »د

 2 ماعلا ليثمتلا عقري نأو «٠ تايلقالا مارتحا كلذك نمضتي نأ ىغبنيو

 ٠ « سنجلاب اطيترم ليثمتلا نوكي نأ ىلع صنلا نود نكلو

 ويلوي ىف ةيروتسدلا تاحرتقملاو ةيسايتسلا ةركذملا هترهظأ اذكهو

 ةمث تناك ام اذا هنأو ء ديوب سكونيل رتسم بسانت تابغرلا عيمج نأ

 رمتؤم ىف اهيلع بلغتلا نكمي ىتلا ليصافتلا لوح رودت اهناف تافالتخا
 ةيغر فافشتسا نكمي ال هناف مدقت ام ضارعتسابو « ةريدتسملا ةدئالا

 فواخم ديكأت ىلا فدهت ىتلا ةقفاوملا مدع وأ قيقوتلا مدع ىف نييقي رفالا

 نم ةيلاحلا ةنفملا قتاع ىلع عقي امبر بنذلا نا ٠ ىرخالا تايلاجلا حئاصمو

 /1١9601 ماع ذنم نويقيرفالا همدق حارتقا لك اومواق املاط نيذلا نييبروالا

 ٠ مئاقلا ماظنلا ىف رييغت ىأ نود اولوحيل

1 0 



 لبقتسملا اينيك

 « ليقتسملا تانهكت راهظال ةلواحمب هياتك ىق « ايوبم موت » ماق دقو
 عمتجملا ةماعز نأ ىيأر ىف نا : الئاق ةيطارقميدلل مسقم ريغ ايهذم عضوف

 ةمزالا نع نيتلوئسم اتسيل . ةيناطيربلا ةموكحلا ةسايسو ةئطاخلا ىبروالا

 امهحاصمنمىحوب فسالا عم اتلمع امهنا لب «بسحف ةرمتسملا ةيسايسلا

 ةصاخ تازايتماب نييبروالا نم ريثك رثاتسا ىلاحلا تقولا ىفغ + ةصاخلا

 ةلاملاب ظافتحالا نكميال هنأ امامت نولمعيمهو ٠ ىسايسلا مهعضو نع الضف
 مهتكلو « نيغتي نأ دب ال يلاحلا عضولا نأو « دبالا ىلا دالبلا يف ةتهارلا

 ىلا ةفاضالاب اذه ء هلحم لحي نأ نكمي عضو ىأ ةقدلا هجو ىلع نوملعد ال

 ملاظما عقرو باسحب نوينيكلا نويقيرفالا بلاطي نأ نوغيستسي ال مهنأ
 ٠ اهتحت مهعوقو قباسلا

 نكمي ال اينيك نم اهيف امي اهلك ةيقيرفال لماشلا رييغتلا ةكرح نا ه
 ةيقيرفالا داليلاو نويقيرفالا اهملعي ةرئاس ةكرح اهنا , اهقيرط ىف فوقولا
 احيرص ارارق اييرق ردصي فوس رامعتسالا هيمتكم نأ ىرأ ىناو « اعيمج
 ىف ةرحلا رصانعلا رود رهظيس فئدتعو , قحلا ةيطارقميدلل اينيك ةئيهتب

 ٠ « ةكرعملا نويصتغملا رسخيو عمتجملا

 اهنأو ةيطارقميدلا موزلب اريخأ اوملع امدتع نويبروالا رمذت دقل »

 « ةايحلا ىحاون لك ىف نييقيرفالا ةيبلغأ ىلع ةدئافلاب دوعتس اينيك ىف
 نم سالم ةتس مضي دلي ىف نذا ةيطارقميدلا ىنعت نأ نكمي اذام ,؛ ايجع
 نامض وه مهالا ءىشلا نا ؟ نييقيرقالا ريغ نم فلآ ىتئامو نييقيرفالا

 درفلا قح نييقيرفالا ريغو نويقيرفالا ملعتي نأ بجي اذلو , نطاوملا قوقح
 وه امرسكع ىلع « ةيدرفلاب فرتعت ةيطارقميدلان ال كلذ + تاعامجلا نم الدب

 ةكراسشللانم الدب اهنيب اميقلماكتلا نعثيحيت اهنا !ةيلاخلا تاعامجلا نيب راج

 نم الدب اهيمحتسو « درفلل ةيندملا قوقحلا ىلع ظفاحتس اهناو ٠ نيرخآلا عم

 ةقرفتلا ناولأ عيمج طق ستسو ٠ ةيعامجلا تازايتمالاو ةيلقالا ةيامح

 نآلا ثدحي امك اهليلعتل ةفلتخم ةغراف تاكت نيب لقنتلا نم الدب ةيرصنعلا

 نمضت فوسلو « ةماعلا نكامالاو ةيبطلا تامدخلا ىفو فيرلاو سرادملا ىق

 ىذلا ىداصتقالاو ىعامتجالا ماظنلا ىلا حمطتو « ةيدرفلا ةيكلملا قوقح

 حيحصلا عضولا ىف اتلكاشم حبصتو . هلك عمتجملل ايواستم اقح دعي

 مأ ةيبروأ مأ ةيقيرقا !لكاشملا هنه تناكآ ءاوسس ء اهئاهنا ىلع لمعي ىنلا
 اينيكلةيطارقميدلاب هدصقنام اذه ء ةيعامتجا مأ تناك ةيداصتقا « ةيويسآ

 ٠ « ايلعلا ديلا ةيطارقميدلل نوكت نأ دب الو

 ىعارزلا لماعلا كلذ «ءايويم موت» دلاو لوقب نأ نكمي ناك اذام ىرت

 لكل



 هنبا عمسسو ةايحلا ديق ىلع ناك ام اذا نييبروألا ىئشخي ناك ىذلا ريقفلا

 0 ' | 8 ةقيرطلا مذهب ثدحتي
 اذه ىق حوضوب سكعنت ةيقيرفا اهيفتدجو ىتلا ةيروثلا ةيضقلانا

 ٠ ءاضيبلا ايلعلا ىضارالا ىف ةلماع ةلئاع نم هئباو بأ نيب ضراعتلا

 ط5 ماع روتسد رمت وم

 دقعنملا اينيكل ىروتسدلا رمتؤملا ىهتنا ١97٠ ماع رياربف نم ؟١ ىف
 كلذو ء ةزم نم رثكأ رايهنالاب ددهتو ةعبرأ عيباسأ رمتسا ىذلاو ندنل ىق

 باي كرتب بلاط مهب قوثوملا اتاينيك وموج كلاجر. دحأ سناويبكر تيد نال
 ةروث ىلع ضرح هنأب ةليبقلا سيئر نبا زيلجتالا مهتا نيح تاضوافلا

 5 ٠ واموالا

 رمتؤملل نييقيرفالا ةعطاقم عوبسأ ناف ةمزالا هذه نم مغرلا ىلعو
 ةعبرالا ىقيرفالا دقولا ءاضعال « ايوبم موت » ةدايق لضفبحاجتلاب هتتي مل
 ٠ تاجن دلانور هليمز عم رشع

 :نأ كلذ : ثدح ىذلا ميرسلا روطتلل امارتحا ءاتحنالا ىغيني انهو

 اوبيصأ دق « اينيك رمتؤم ىلع نيطخاس اونات نيذلا نييبروالا نينطوتسملا
 بزح ميعز «سجريب ٠ ر ٠ نيليولل » نتباكلا نلعأ نيح ديدش لمأ ةييخب
 بيصأ دق اينيك ىف ىبروالا عمتجملا نأ فرطتملا ىنيميلا ىتاطي ربلا داحتالا

 نيرداقلا نيررحتملا ىضفيبلا ميعز « لدنولب ليئاخيم » امأ ٠ ةلتاقلا ةبرضتاب

 نم نأ دجو دقف « ايصعت رثكألا ديدجلا اينيك بزحل ميعّرلاو قيقوتلا ىلع
 ويدار بقتنا دقو اذه + ضييلا هعابتأ فرطت ففخي نآ البقتسم ريسعلا

 ديدشلا لهاستلاب ةديدجلا ةيلالقتسالا اينيك ةكرحو ايوبم موت وكسوم
 ٠ هدض نوروثي هبزح لخاد ىف نيبصعتملا نأ مغرب

 ىلوتو « ديدج روتسد ىلع ايتيك تلصح -١931/193 ماع ىقو

 مكحي ىذلا ايئيك ءارزو سلجم ىف ىرخأ ةيرازو بصانم نويقيرفا ءاضعأ
 ةقحاسةيبلغأ لبقتسملا ىفنييقيرفالل نوكت نأ ضورفملانم حبصأو + اتقؤم
 ددعلا امأ ٠ ( ادعقم نيتسو ةسمخ' نم ادعقم نوثالثو ةعبس ) ناملربلا ىف
 املظ دعي ىذلا رمالا ريبغت نودب لظ دقف نييويسآألا ءاسضعالل ىلاحلا

 ىللع ضيبلا نورجاهملاو نويويسآلا لصح دقق كلذ مغريو تدويسآلل

 ٠ نيقيرفالا ءازا قوقح

 قحلا اذه ء امساح اعاستا باختنالا قح عسنا روتسدلا قاطن ىفو
 ةيادب ىفف ىعيرشتلا سلجملا ىف ةيبروأ ةيبلغأب نآلا متهي ناك ىذلا

 للك



 ةءارقلا عيطتس ةينيك ىف نطاوم لكل' نوكيس تاباختنالا دتع 0١ ماع-

 .لقالاىلع اهينج نيعبسو ةسمخ ىونسلا هلخد غلب فظوم وأ ةبانكلاو.
 ةيويسآلاو ةيبروألا تايلقآلا ليثمت نوكبي نأ ىلع ؛« تيوصتلا قح
 .اذكهو « ةيقيرقالا ةيبلغألا بناجب نينطاوملا ددعل دعاقملا ددع ىق اقباطم
 ىلا ءاضيبلا ةيلقألا نم ةطلسلا لقنل ةحضاو ةلحرم ق'ءاينيك تلخد.

 . ءادوسلا ةيبلغألا

 اينكلو رمتؤلا ةحص ىلع «زمياتلا» تقلع دقق كلذنم مغرلا ىلعو

 ثيدحلا ىلا تهجتا امنا اينيك ىف ةيروتسدلا ةيسايسلا لئاسملا ددحت مل
 ىلع اهلاقم مات ىف صنت مل زمياتلا' نأ حضاولاو + ضرالا ةيكلم نع
 نولمعي نيذلا مه راغصلا نيحالقلا نآل كلذ « ضيبلا نينطوتسملا »
 فقوميىف لقألا ىلع مهنا ذا « ةريبكلا تاسسؤملا الو راجتلا ال اقاش المع.
 ماع لئاوأ ىقف « دالبلا ةرداغم اودارأ اذا رئاسخلا لمحتب مهل حمس.

 . عيبلل ةعرزم ةئامتس تضرع

 ةيقيرفالابوعشلا ىبودتمىلا١ ةفلتخلا هبطخىف ايوبم موت ررك دقو
 .له رظتني ءرملا ىقب دقف اذهل ارظنو « ةوقلا لامعتسال هضفر » اركأ قب

 اينيك لالقتسا ىتح ةوقلا لامعتسا مدع ةسايس ىلع لظيس ايوبم موت
 هسفن وه هفقوم نوكيس فيك مث ؟ بيرق تقو ىف لحب نأ دب ال ىذلأ
 ؟ 56 وأ + 59 وأ 1159 ةنس ىف ابرق اينيك لقتست امدنع-

 اروهوأ'

 ىقبرفا فلآ نورشع فقو ىبوريت ىف ىقيرفالا ىضايرلا داحسالا ىف
 « ةيرحلاآ » ىئعتو ©« اروهوأ ١7 ةيلحاوسلا ةجهللاب نوفتهب نوسمحتم

 مغرلا ىلعف © ندنل ىث روتسدلا رمتّوم نم هتدوع دنع ايويم موت نويحي
 لصب مل « نيثالثلا نس زواجت ىذلا لامعلا تاباقت ميعز ىمايسلا نأ نم

 هئاف ٍنيلجاعلا 0و ةنرحلا قيقحت وهو « ىئاهتلا هفده 0

 . ةظوحلم ةيسايس ايازم هداليل بسك

 « امير ؟اهاموي ءارزولل اسيئر ايويم موت حيبصي نأ نكمي لهف

 هي بجعي ءرملا نأ نم معرلا' ىلعف © هب نهكتلا نكمي ال امم !افده نكلو.
 مقرلاب هبعش عم ةدودحم ةصاخ تالاصتا قثوب مل وهو © ارثك هيحب ال

 بابسشلا هتوخآ عم نطقي وهو « اينذلا بعشلا تاقبط ىف هتأشن نم

 ديرف رئاث وهو © ىبوريت ىحاوض. ىدحا ىف رجأتسم لزتم ىف نيريثكلال
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 وهف « هلحا نه رائلا قى مهسفنا ءاقلا نوضترب ءاصلخ ءاقدصأ هل سيل

 .ةيعب رفأ لاجر نيب نيعف رتملا نيهبانلا نم اذه عم هنكلو © لزعتم ناسنا

 ىلع ةمساح ةووصب دعي ددحتي مل هتايح ليقتسم نأ موت رعشيو
 ريرحت دعب هنأ ةظحالملب ريدج وه اممق « دودحملا رغ هحاجن نم مغرلا
 ةماعزلا هل كرتيل بلافلا ىف ايوبم موت رعهقتيس ام ناعرس اتاينيكوموج
 اباتك فلا دق ناك نأو اهبات سيل هناق هنم سكعلا ىلع اتايتيكو « هدحو

 هدانعل ايوبم موتل ارفع ءرملا سمتلب نأ نكميو « ويوكيكلا ةايح نع
 .٠ هتيجوجاميدو ةيروثلا هتاف رصتو « هتيروتاتكدو

 تايندملا ةصاخو تايندلا عيمج دضعب رخآ بناج نم وهو
 هءايسور نم رثكا اكيرمأ ىلا ليمب هقافر نم سكعلا ىلع وهو « ةيبرغلا
 ةنولوكنويبروألاو هعابتأو هقاقر ناك هرمعنم ةرشاعلاق ناك ةمدنع هنأ

 . نآلا ىتح هباينأ زربي مل هناق « ةلوهس رثكأ ءىش لك ناك »

 ديتع بصعتع نم لوحت دقق اقيتاجنت ميعز ىريريت هقيدص امأ
 . رثكلا ءىشلاب هدالف ىلعو هيلع داع امم لقتعم ىلا

 ,نييسايسسلا نم فعب « ايتيك فهف » نأ : لاغس نآ نكمب نآلاو
 . مويلا ةيقيرفال نابسشلا

 «ةديدجةمزأ ىلا اينيك تاروطتلا تعفد لصفلا اذه نيودت فنمو

 ئوقلا رايهناب « نوسنر كيرتاب .ت.ريس » ىتاطيربلا مكاحلا نهكت دقف
 نيح « تارمعتسملا ةسايس روطت هب رم ىذلا ليوطلا ددرتلل ةديدجلا

 عوقويةرذنم اهلك لئالدلا تايهتو « اتايتيكوموج حارس ةموكحلا تقلطا
 انامض نوكي دق نيعم نكس قى اتايثيكوموج ةماقأ ديدحت نأ مغرب ةثراك

 نأ اتاينيك نأ ىلع ةريثك نيهارب ةموكحلا ىدلو . اهعوقو مدعب اديكأ
 ةموكح ىف ةصاخو . بعشلا تائف عيمج فادهأ قيقحت ىف كراشي
 . اهقومح ىلع ةثف لك اهيق لصحت ةلقتسم

 دييقتل ةديدج تاءارحأ مكاحلا نلعأ ١171 ماع ويلوي لئاوأ ىفو
 ميلقاق كلذكو طسوألا ميلقالاف ويوكيكلا ىنطاومل ةيسنلابلقنتلاةيرح
 ةدوع ىف نظلا ىلا وعدي كش الو هفقولا اذهو « ىبورينو تقر ىداو
 . ةايحلا ىلأ واموأملا ةكرح

 مضي بزح ى.سيسأت ىلا نويررحتلا نويقيرفالا ةساسلا هجتيو
 . ىقيناجنتلا ماظنلا رارغ ىلع اهلك دالبلا

 اتاينيك وموح بختنا دقو © ىنيكلا ىقرفالا ىئطولا داحتالا ماعف

 ناك نأ دعب هبزح امن دقو اماع اريتركس ايويم موتو « اسيئر ىقنملا
 ايئان ويوكيكلا نم وروبسح ليومص سميج حبصأو © ىبوريت ىف ادودحم
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 وهو ويمياك عافي ىف وىقتوجوث ىف ١115 ماع ىف دلو دقو . اتاينيكل
 قف ىريركام ةيلك ىف سرد دقو اسردم تقولا كلذ ىتح ناكو ©« ىحيسم

 ةياقرلا تحت للظ دقو . ىقيرفالا ايتيك داحتال اسيئر ناكو ادنغوأ؟

 ماع رياتي ىف ةرم لوال هنع تعفر ىتح وامواملا ةكرح ةيادب ذنم ةيسيلوبلا
 ىربكلا هتنبا تسرد دقو « ةماه ةيصخش حيصأ نيحلا كلذ ذدنمو ٠ ٠*٠

 ٠ ىايموي ىف ربكألا هتباو ةيكيرمالا ةدحتملا تايالولاب نطسوب ىف

 ريكألا سقانملا حيصأ دق وروبسج نأ وه ديدجلا ءىشلاو

 ةروصب «وناكلا» ىتيكلا ىقيرفالا ىنطولا داحتالا بلاط دقو « ايويم موتل

 الاو اتاينيك حارس قالطاب ةرغصلا ىرخالا بازحألا نم رثكأ ةرمتسم

 . اهمواقيسو ةيروتسدلا تاثحابملا عطاقيس هناف

 ىذلا كلذلت لئامم رودن ايتيك ق موعيس اتاينيك نأ ودين رخآو

 . دئالاسايت ىف ادناب وآ اناغ ىف اموركن هب ماق





 رلوالا تسردا
 اكلم يصيب تمدولسر يما





 حنمي ىذلا روتسدلاب امئاد ادييقت ديقتأس ىننأ موهفملا نم

 مهتديقعوم رظنلاضغب ةيسايسلاو ةيندملا قوقحلا نييبيللا عيمج
 5 مهبجأ وب نوموقت اوماد ام مهتدابم وأ

 شرعلا بطخ ىدحا. ىف لوألا سيردأ

 تايناحورلل ىناملالاخرّوملا مياهتليف نوف وساه سناه ةدوع قيرطف
 لاشرام ةهاأاعد ©« لوكرفا ماع سرام ف انوروأ ىلا دنهلا نم ةيويسآلا

 ىف ءاشعلا ىلا سليارط ىف قباسلا ىلاطدالا ماعلا مكاحلا وبلاب ولات

 ناطباض عقدتأ هقيضم عم هشدح ءابتثأ ىو 5 سرام نم رشع سماخلا

 نول ىف حبصأ ىتح رم سألا ©« وبلاب هحو ضيباأ دقل » : الثاق ماهتليف

 هلأسأ نأ ىلا ىب عقد امم « نادعترت هيتفش نأكو ىل ادب دقو . ريشابطلا

 ؟ ىرج اذام ء « ةداعسلا بحاصاب ه : الئاق

 هدافم امور نم أاربخ ىوحت تناكو « ةيقربلا وبلاب ىتملس انهو

 ىلا ةيقربلا تدعأف ( ايكاق واس وكيسشت هشويحب حستكإ دق رلته ن؟

 ةباهنلا اهنأ » : لاقو « ةفحترم ديب اهملستف « ثارتكا الب لاشرأملا

 « ! ةموتحملا

 لاشراملانم رسفقتسانأ تعطتسا كلذ دعب ةوهقلا انلوانت ءانثأ ىو

 ىتلا ةيملاعلا برحلا اهنا : الئاق حضوأف « ةرايعلا هذهب هينعي امع

 . ايبيل ىف انه ىلمعل اذح عضتس مث نمو « ايلاطناو ايناملا ءانفب ىهتنس

 ل



 مياهتليف قيدصلا ناكو ©« سليارط ىلا ىسفنب تلصو كلذ دعبو
 ىهتنا ثيح ىلا لصأ نأ تعطتساو وبلاي ىلا ةيصوت ىنملس دق
 هقويضلا ضعبو ويلاي عم ناريط ةلحرب تمقو ©« هشثدح نم مياهتليف
 ةيبنجأآلا عرازملا اهلالخ انرز « ايبيل نم ةريبك ةحاسم قوف زيلجنالا

 .ىوضنادقف <« نيرخآلاك ايرامعتسا اصخش وبلاب نكي مل « ناملاو ىرقلاو
 ةيكارتشالا ءىدامملاب ارثأتم هقبرط ددحو « ءىئانلا ليجلا ءاول تحت

 رامعتسالا ايازمب عساو عالطا ىلع ناك هنأ ىلع ةوالع 6 ةيطارقميدلا

 لوح ريراقت ىلع لصح دق هنا ىنريخأ دقو « ملاعلا ىف هيواسمو
 ماظنلا ةفك حجرو « ( ةيلاحلا ايسينودنا ) ةيدنلوهلا دنهلا رامعتسا

 . ىسنرفلا ىزيلجتالا رامعتسالا ةقك ىلع ىدنتلوهلا ىرامعتسالا
 ,نكامالا هذه نع تانايب ضعب عمجل ةصرفلا تزهتنا دقو اذه

 نأاف « امامت سكعلا تفشتكا ىننأ اقح ديفملا نم ناك دقو © ةيدنلوهلا

 اهعبتأ ىتلا ناطيتسالا ةسايسب !وقرتعأ دق كاذ نآ نييدنلوهلا ءاربخلا

 . ةمحر ريغ ىف ىنيلوسوم
 هبرح ق ١ ماع صمحو ىزاعتيو سلبارط تعضخأ دقو

 1117 ماع نم ىسوتسلا نويراحي نويلاطيالا لظو « ةيلاطيالا سلبارط
 ىف اكيناريس ناكس عم نويلاطيالا سلبارط ناكس دحتا مث 2« 1181 ىلا

 ماع ىق برحلا ايلاطبا ترسخ نأ دعب نكلو « ايبيل رامعتسال 5*11 ماع

 اهتحاسم غلبت ىتلا ايبيل تناكو اهتارمعتسم عيمج نع تلزن 6
 ىلع تلصح ذا « ةيقلرفأ ىف ةلقتسم ةلود لوأ م.م.ك !رالهثر[

 . ةدحتملا ممألا دب ىلع 1151 ماع ىق لالقتمالا اذه

 «ةدحتملاممألا ىلا عجرب مهرب رحت ىق لضفلا نأ نويبيللا قرتعدو

 لالقتسالاو ةيرحلا حنمب تدهعت امدنع اهنم ةغلاب ةأرح كلذ ناك دقعلو

 ةيوارحص قطانم ايبيل ةحاسم نم /92 نأل كلذ « ملاعلا ىق دلي رققأل

 انويلم هدادعت غلبب بعش ىبساقي ةلحاقلا ضرآألا هذه قوفو « ةبدجم
 برحلا رئاسخ ءارج نم تالبولا ةمسن فلا نيثالثو ةتسو ةئامو
 ءاربخلا لاسراب ريغصلا اهلفط ةدحتملا ممالا تدعاس دقو « ةديدشلا
 هذه ةموكحل نيراشتسمك مويلا ىتح نولمعب اولاز ام نيذلا نييلودلا
 ؟ىثملا ليبسىف لفطلا اذه ديب ذخألا نيلواحم اهتارازو عيمج ىف ةكلمملا

 ةيسونسلا ةرسألا سس ؤوم ديفح

 رشع ىناثلا ىق دلو دقو .٠ « ىسوئسلا لوألا نسردا دمحم ديسلا » وه

 فقو « اكيناريس ىبونح ىف ةحاو ىهو توبغجح ىف 148507 ماع سرام نم

1١٠١ 



 هرسالا و بسا ثيح نئارجلا ىق يسوسلا نب ىلع دمحم خيشلا ةدج دلو
 . 146. ١الى ماع كانه ةيسوتئسلا

 ةريزجلا ناكسم نم مهلصأ نويصعتم نوملسم نويسوتسلاو

 ديدش ءاذعب نورعش نيذلا ةيمالسالا ةديقعلاب نيكسمتملا ةيبرعلا

 مدلاو هرمع نم ةسماخلا ىف وهو ىلاحلا كلملا بحطصاو « كارتالا دض

 نآرقلا مولع ىف قمعتب ىك كلذو ىسيئرلا ةليبقلا تبتم ثيح !رفوك ىلا
 . ةليبقلا ةسردمب ةيمالسالا ةديقعلاو

 بلمحم » كلملا هعابطو هتيصخش ىف ىمونسلا ىسردا كلملا هبشو

 ربتعي سردأ كلملاف : مالسالا عباطب عبط ىذلا ىششكارم كلم « سماخلا
 ةطوطخملا فحاصملا نم ةعومجم كلتمي امك نآرقلاب نيفراعلا زربآ نم
 .٠ ةردانلا

 هارتف ©« ةلود لحجر هنم رثكأ نيد لحر ربتعب هذه هتاقصي وهو

 .٠ ةيمهذ ةراظن هينيع ىلعو ءادوس ةءابع امئاد ايدترم ةثكلا هتيحلب

 9و راو همر و وال

 ورقم ىلع رمت ,هرأأ نال + هي لئاقلا نكبة ضال نم مرا ىلعو
 . عرعزت ال ىذلا ةتاميال مارتحاب

 رقوكلا ىف نآرفلا ةسردم ىف © هتسارد دعب ىنسردأ لحترا دقو

 ربخ قيرطلا ءانثا ىف ىقلتو < لامجلا نم ةلفاق ىف ةرواجملا نادوسلا ىلا
 ىعاود نم كلذ ناكف « زاجحلا ىلا لمجلا ىداح هب مميف « هدلاو ةافو
 كلذ دعب هجتأ مث « ةمركملا ةكم ىلا جحلا هانعم ناك ذا « هنازحا فيفخت

 ىفو « ةيردتكسالاب نيتلا سار رصقب ويدخلا ةفايض ىف لزنو رصم ىلا

 دعب اميق حبصأ ىذلا ىلع نب نيسحلا اهلا بسند :ىتلا ةيمشاهلا

 . اكلم

 ةفيلخ ناك امكو ىدهملا دمحم مامالا وه لوآلا نس ردا دفلاو ناكو

 « اضيآ هل ةفيلخ سيودا هنبا حيصا نييسوئسلل ىنيد ميعرك هيبآل

 وىصهو كلذ ناكو © فيرشلا نس دمحأ وهو ةنمومع ءاشأ دحأ هالو دقو

 تابارطضا طسو 191ه ماع قو « هرمع نم نيرشعل آو ةسم اخلا ىف

 ( فيرشلا نب دمحأ ) عولخما هيلوم بهذ امدنع ىلوالا ةيملاعلا برحلا

 . اضيأ ةيسايسلا ماهملا ةينيدلا ماهملا بتاج ىلا ىلوت ىفتملا ىلا
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 ءارحصلا لحر امئاد سب ردذأ ناك نييسوئسلا عيمج عم لاحلاكو

 هلع عافدلل امئاد دانعتسا ىلع ناك امك «© لالقتسالا لجأ نم لماعلا

 ناملالاو كارتالا بناج ىلا نويسوتسلا براحف . لاقو صخترم لكي

 نكلو «© هتدايقو ىموتسلا بمثلا تمطح ةمحاس تابرضب نويسوئسلا

 نسردادمحم فيس مه ريمأ ىلا هلك كلذ عجربو « ةردان ةلوطبب اويراحفق

 هوطعأف هنأش نم اوللش نأ نويلاطبالا عطتحس ملو 04 ىلاحلا كلملا ىسوئسلا

 , اكيناريس ةرامأ ءاشنا ىلع "ةقفاولاب ادعو

 ىفنملا ىف اماع نورشعو دحاو

 اعم اونواعتي نأ رمالا ءىداب ىق نويلاطيالاو نويسسوتسلا لواح
 نم غلبي ناك ىذلا ىسوتسلا ميعزلا ىعدف « ناكمالا ردقب اييط انواعت

 كلملا جيوتت روضحل 111. ماع ىق امور ىلا كاذ نآ اماع نيثالث رمعلا
 ديلاقم ىلع ةيشافلا تلوتسا ام ناعرس نكلو © ثلاثلا ليونامع روتكيف

 ءاشناف ىتيلوسوم ةبغرو نييسوتسلا ةيقرنيب ضراعتلا رهظو « مكحلا
 مهتكلو ©« رهفغلاب نويسوتسلا رعشق ©« ةديدج ةيئامور ةيروطاربما
 اولوحتو «نييلاطيالا عم تاعزانم ىف لوخدلا ىشاحتل ةرابج ادوهج اولذب
 رداغو 4 اضيآ ةيركسعلا ةنوعملا بلط ىلا اوعس مهنا لب ©« طقف ايونعم
 «© ةيلاطيالا نسلبارطو اكيناريس نويلاطيالا لتحا نأ دعب هدالب ىموتسلا
 نيرشعو ادحاو اهيف ثكم ثيح © رصم ىق هتلئاع عم ىقنملا ىلأ بهذو
 ذنمو « ةيزيلجنالا تابصخشلا مم تاقادص دقع لواح انهو « اماع
 سيردأ ربتعيو « ةمكاحلا ةيزيطنالا ةرسالاب هتلص تدطوت تقولا اذه
 ةديحولا ةروصلاف «© ةريندآ قودك ثيبازيلا ةكلملل ةيسنلاب مويلا لوالا

 .ةيناثلاثيبازيلا ةكلملا هيلا اهتدهاىتلا كلتىه ايبيل كلم ةرجح ىف ىتلا
 لوأك ىمونسلا ريمالا نييعت تحرتقا دق ارتلجنا نأ فورعم وه اممو

 برحلا ءانثا ىق ءافلحلا بتاج ىلا هبعش عم هفوقول ةيبيللا ةكلمملل كلم
 . ةيناثلا ةيملاعلا

 ىلع اكلم لوألا نسرداب ىدوت 1916. ماع ريمسسد نم ىتاثلا ىو

 عبارلا دعب ىأ خيراتلا اذه نم ةنس دعب شرعلا ىقترا هنكلو « ايبيل
 ٠.156١ ماع ريمستد نم نبرشعلاو

 تاذ قربط ى ىكلملا ناويدلا ىف هتقو مظعم سيردأ كلما ىثيعبو
 بهذي ام اردانو «اهيف ارصق كلتمي امك اديكا ىّق ىشعتملا ىرحبلا وجلا
 ةماقالل ةمسن فلآ 14. اهناكس دادعت غلبي ىتلا سلبارط ةمصاعلا ىلأ

 ؟ ١١



 ماع مكاح رخآل ارقم ديش ىذلا « وبلاب ولاتتا » ىمسمللا رصقلا كلذ ىف

 . ىلاطبا

 ةيترم ىق هل هرابتعأو ىموئسلا بهذملل كلملا ةدئاسمل ناك دقلو

 ىقاي نع زايتمالا نم اكينارسلا ميلقا ىلع هاف ضأ املو « ةلودلا ةديقع

 نيضراعم داجبا هلك اذهلناك «ةيسايسلا نوثشلا ضعب ىف ةلودلا ميلاقأ

 .135ه١ ماع .سلبارط ىف هيلع لبانعلا ضعب ءاقلا فح ىلا هيلع نيقئاح هل.

 .٠ ةنيدملا كلت ىف دجوب نأ ىثاحتب وهو تقولا كلذ ذنمو

 ىكح دقو « هل ةقيلخ اهيف بجنب مل تارم عبرا كلما جوزت دقو

 ةبترملا ىف هتجوز امآ © ةرم ةرشع عبيرأ تضهجأ دق ةرخألا هتحوز نأ

 هل تبجناأ دقو © ةمطاق ىعدتو © ىسونئسلا دمحأ همع ةنبا ىهف ىلوآلا

 ءايطالانم ةئالث ةيانع نم مغرلا ىلع هدلوم دعب قوت ام ناعرس نكلو انبا
 ةرهافقلا ىف ىرخا ةرم كلملا جوزت ذادعيو . لفطلاو مالاب نييكبرمألا

 هذه هل بجنت مل امدتعو « مولمل ةليبق ىعدت ةيرصم ةليبق تانب ىدحا
 ىسوئسلا 6« ىفارلا دمحم » ديسلا هاخأ نيع هل ةفيلخ ةباسشلا ةجورلا

 نم نيرشعلاو سماخلا ىف ىقوت نأ ثيل ام هنكلو ©« شرعلا ىلع ايصو
 8 يبعشلا بحب ىظح ىذلا هيخأ نبأ هناكم ىلوتو .,. | 5. ماع ويلوي

 عمسو روكذلا نم نينامث ةكلاملا ةرمآألا ءاضعأ ددع عغلسو اذه
 مهنم نوثالث عبتي نأك 2 دارفالا ءالؤم نيب ةيلئاع تافنالخ نع انايحآ ءرملا

 رمأل اقبط ىفنملا ىف ءارمألا نم ددع .شيعب نأ وأ ©« ةرسالا نم رخآ اعرف

 دحأ لتق ةمهتب كلملا ةمومع ءانيا دحأ مكوح نأ ثدح دقو اذه « كللا

 . 156م ماع ىف كلذو © طالبلا ىفظوم

 ؟ ىرشبلا هبيبط ررق اذام

 كولملا بيطا نم هنا ايبيل كلم لوآلا سيردا كلملا نع فورعلاو
 فقوتي اهئادأ ىلع نآل ايصخش هسفئنب هتابحاو ىلوتي وهف © ضرألا ىف

 ىلع تابجاولا هذه ةيدأت ىف هدهج ىراصق لذي نع ىناوتي الو ©« هريصم
 ريثك هيلأ بستق « ةيويندلا عماطملا نم درجت كلم هنأ . لمكألا هجولا

 اذه نم الدب دهعلا ىلو ةيلوتل ةينلا تهجتا دقو ©« فعضلا نييبيللا نم
 ٠ . روجعلا

 نم باش بيبط ىناطعأ ةيقيرفالا ةلحرلل ىسفن دعا تنك امدنعو

 دض ةناصحلل ىرورضلا حاقللا جووبمه ىف ةراحلا قطانملا ىفشتسم

 هنال ىنيصحت لامكتسا نم نكمتي نت هنأب ىنريخأو قطانملا كلت ضارمأ

 ءارحصلا ىف وديلا خباسشم دحأ ةجئاعمل ةرئاطلاب رغسلل ارطضم ناك

 لاجر ةرشع 4م



 «خيسشلا ةايح ذاقنا ىف بيبطلا اذه حجن دقو « رطخ ضرم نم ةيبيللا
 ةبيبط حبصي ىكل ةوعد ىقلتف « ايبيل ىف ةقومرم ةناكم هل لمج امم
 ىلع صق دقو . اذه هبصنم ىف مويلا ىتح لاز امو © كلملل اصاخ

 قربطىف ىكلملا ناويدلاب مايأ ةعضب ىوس هيلع ضمت مل هنأ : هصخلم ام

 .لوآلا مويلا ذنمف : ةببحملا كلملا اذه ةيصخش ملاعم ىل تحضتا ىتح
 حبصا لب « بسحف ءايمع ةقث هيف قثي ىذلا صاخلا هبيبط نكي ما
 هتابجاو نم ناكو . اهبيبطت رمآ هيلا لكوب . اهلك ةيكلملا ةلئاعلل اقيدص
 ىلا ةلحرب اهمايق دنع ةيكلملا ةلئاعلا هذهل !رامششتسم حيبصأ نأ اضيأ

 . جراخلا
 . رورسلاو حايترالا نم ريثكب كلملا اذه ةرضح ىف ءرملا رعشيو

 قورش دنع موي لك ةالصلل ظقيتس نيعبسلا هغواب نم مغرلاب وهو
 ةييرعلا هثملب نآرقلا روش: نقف ارثن نا نو هلمع انس الو 6 نسمشلا
 . اهريغ ةغل ديجب ال ىتلا

 هتوتكتبلا قاروأو ديربلا عباوط نم هتروص ىفتخت نأ بغر دقو
 . هنم تاهيجون ءأرو ةفاقثلا ريسق نأ ىف بقري ملو « ةيبيللا

 قرشلا وحن ىسايسلا فرطتلا دض

 اهتاشنأىتلا ةدحتملا ممالا ماسقأ عيمج عم ةيبيللا ةكلمملا نواعتتو
 ممآلا ىف اوضع لبقت مل كلذ نم مغرلاب اهنكلو © لالقتسالا اهتحتمو

 دقف ةيبرع ةلود اهتفصبو « ةيتييفوسلا ةموكحلا لخدت بيسب ةدحتملا

 ىمرت ىتلا دوهجلا ديؤت ىهو ةيبرعلا لودلا ةعماح ىث اوضع تحبصأ
 ايبيل تلسرأ دقو © برعلا دالب عيمج نيب نواعتلل لضفأ وج قلخ ىلا
 راشأو اركاو جنودناب ىف ىريكلا ةيسايسلا تارمتؤملا ىلا اهيبودنم
 براجتلا ىلا 113. ماع لئاوأ ىق « ةبيقروب بيبحلا راشأ امك « كلما

 « ىناسنالا روعشلل مارتحالا عم قفتي ال لمع اهنا ىلع ةيسنرفلا ةيرذلا
 « ددصلا اذه ىف ةمساح تاءارجا ذاختال فقوملاب ةموكحلا “تملا دقو
 . نييبيللا نينطاوملا نايك نيمأتل كلذو

 ىحاوتلا ىف ةئشانلا ةلودلا هله اسئرقو ارتاجنا تدعاسو
 ىفضارألاق ةيوج دعاوق نيتلودلا نم لكلو اذه «ةصاخ ةفصب ةيداصتقألا

 عم ةيساموليد تاقالع اريخا ةيبيللا ةموكحلا تماقأ دقو . ةيبيللا
 4 قرشلا نم ىمايس لفلغت ىأ تشاحت اهتكلو © ىتييف وسلا داحتالا

 عازتلا ةيوست ىف ةديكالا اهتبفر ةيبيللا ةموكحلا تحضوأ ام اريثكو
 رياربق ىف شرعلا بطخ ىدحا ىف لوألا ىنسردا دكأ دققف © ىرئازجلا
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 هتادعاسملا عيمج ةيرئازجلا ريرحتلا برحل مدقتس ايبيل نأ 153٠ ماع
 لالقتسالاو ةيرحلا ىلع ىرئازجلا بعشلا لصحي نأ ىلا ةيبدألاو ةيدالا

 « ريدقتو دو لك اهتاتي ىدحا جوزت ىتلا رصمل كلملا نكيو . نيلماكلا
 رصانلا دبع لامح سيئرلل هريدقتو هباجعا ىف هكراشي ىذلا هبعش كلذك

 ىف سنوت سيئر ةبيقروي بيبحلا راشأ دقف ىرخأ ةيحان نمو
 نأ دوي هنأب « ريبكلا برغملا قى ةيقيرفا ىلامش لود داحتا نع هتاحبرصت

 . ايبيل كلذكو سنوتو رئازجلاو ىثكارم داحتالا اذه ىف ىرب
 ةيدايح لقالا ىلع لظتو ©« سنوت وأ رصم ىلا ايبيل زاحنت ال امبرو

 « هيتيع بصن كلملا هعضد ىذلا قيقدلا دايحلا اذه ىلع ظفاحت نأو

 ىأ رصم نيب دايحلا ىلع لظ ام اذا دلبلا اذهل لضقألا نم ناك اميرف
 . رظننملا ريبكلا برغملا ىأ سنوت نيبو ةدحتملا ةيبرعلا ةيروهمجلا

 قحب جاتحب ةيقيرفا ىلامش نأب رتنوج ىكيرمآلا قلعملا حرص دقو
 ةينف تادعاسم ايبيل ىقلتت نأ ىرورضلا نم هنآو « ورحتم دلب ىلا

 5 ىبرعلا داحتالاو ةيعويشلاو
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 دوجع مهارجاإ
 اظراعام امنا تري لاميام_لبغلا





 تناك اذكهو «2 داليلا ذاقنال قيرطلا ناك ةمئاقلا لاوحالا ءاهنا نا
 وهام سشيجلا ناق « نينطاوملا تاءادن ىلع ىعيبطلا باوجلا ىه ىثيجلا ةروث
 ٠ هعم لعافتيو « هساسحاب سحب « بعشل ثلا ةادأ الا

 دومع ميهاربا

 دع

 نأ دارأ دقو مايالا دحأ ىف ىبورين ىف سيلوبلا سيئر ىناعدتسا
 ماع نم رياني رخاوأ ىفو « نادوسلا ىلا لوخدلل ةريشأت هسفنب ىنملسي

 عع تاقالعلا تناكو « القتسم نادوسلا حبصم نأ ىغبني ناك 501١
 ةليلقلا عيباسألا نوضغ ىف رومألا ديلاقم ىلوتتس ىتلا ةينادوسلا ةموكحلا لشمي امك ايناطيرب لثمي سيلوبلا سيئر ناكو « ادج ةبيط ثلونموكلا
 ٠ ةمداقلا

 ىف لمالا تدقف ىتح رهشأ ةتمس ذنم ةريشأتلا هذه رظتنا تنكو

 مدعو بارطضالا مع دق ناك مايالا كلت ىفو «٠ رفسلا حيرصت ىلع لوصملا

 نورششبم مهنيب نم نيئجاللا نم ريثك ىنابنأ دقف نادوسلا ىبونج ىف ةقثلا
 :سيلوبلا سيئر ىل لاقو + ٠ةفيخم ةيسشحو لامعأ عوقوب ناكيرمأو زيلجنا
 دق ةبيطلا نأ ودبي نكلو « ةئيس ىرخآو ةبيط ريراقت كنإبشي انيقلت دقل
 كلذ دعب نيتره انلباقت مث « ةريشاتلا ىلع تلصحف , ىرخالا ىلع تيلغت

 ةحيصنب ىنصخي نأ دوي ذأ هبتكم ىف هروزا نأ ىناجرق « نيتلفح ىف
 نأ حاحلا ىف ىناصوأف ةيحذم رارزأب ءارفص (تكاج) ىدترا تنك دقو
 نول تاذ ىرخأ اهب ديتسا نآو ىتلحر ةلصاوم لبق رارزالاا هذه علخأ
 نادوسلا ىلوخد دنع ىتمالسل ىعدأ اذه ذا « ايزيلجنا تسل ىئال دوسأ

 ةينادوسلا ةمصاعلا ىلا تلصو امدنعو « ةحيصتلا فيفنتب تمق لعفلابو
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 .نييناداوسلا نودروغ ةيلك ةبلط نأ تظحال (ةمسن ١٠6ر0٠٠) موطرخلا
 هىئطولا مهيز نودتريال مه املاط ةبهذم رارزأب (بولك تاتكاج) نودتري

 ٠ اهل ساسأال سيلوبلا سيئر فواخم نأ تنقيتق

 ةرطفلاب نوبذهم لاجر

 ةروث ١10575 ماع ويلوي ىف تماق ىتلا ةيرصملا ةروثلا ترمتسا دقل

 فادهأ نع ةيرصلا ةحلسملا تاوقلا هتردصأ فلؤم ىف ءاج دقو ءاضيب
 ةطقن قرت ملو 0 لامرلا ىللع سأر جرحدتن ملد هنأ اهحاجن بايسأو ةروثلا

 ٠ مي ركت لكي دالبلا نم جرخأو مكاح لزع دقل نامدلا نم

 1963ماع رياني نم لوألا ىف موطرخلا ىف ةطلسلا ميلست مت دقو
 «نادوسلا بونج ىق ةيربربلا تانحاسملا هيف رودت تناك ىذلا تقولا ىف
 روصعلا ىف ثدح ىذلاك © ىشثحو ليكنتو لتقو فنع لامعأ تعقوف

 هذه لم 3 مويلا ىتح فرعي الو ءادوسلا ةراقلا مده خيرات نم ةملظملا

 اهراوأ لعشأ ةنتف اهنأ وأ هيبوتجو نادوسلا لامسش نيب ةيلبق بورحلا
 ؟ لخدتلا ةصرق مهل حاتت ىكل زيلجنالا

 ىق ةرم ةيناثل ةطلسلا ميلست ثدح /١960 ماع نم ريمفون ىفو

 ةيمسرلاةموكحلا نويبالقنالا طايضلا لزع امدنع ء ثيدحلا دلبلا اذه خيرات

 + اديمح اكولس مهيضراعم عم راوثلا ءالؤه كولس باجعالا ريثي امم نكلو

 ٠ ةزيرغلاب « نملتنج » مهنا بيجع بعش نيينادوسلا نا اقح

 رصمو نادوسلا

 ىرخالا ةيقيرفالا لودلا بلغأ نم سكعلا ىلع ضقانتملا دلبلا اذهل نا

 هب تدجو دق ةمظنملا ةيورقلا تاعمتجملا نأ تبث دقف « اليوط اديعب اخيرات

 ةاضيأ دالبملا لبق ةنسس ىفلأ لبقو ٠ تداليملا لبق ةننس فالآ ةسمخ ذنمإ

 هئالذ دعب ٠ نادوسلا ىف مالسالا رشتنا امك «ء نادوسلا نويرصملا حستكا

 راث دقو ٠ نورق ةدع ذدنم نيرطقلا نيب تاقالع تماقو + نييرصملا قيرط نعإ

 ةيرصلا ةدايسلا هجو ىف 18868 و ١48٠١ ىماع نيبام هتروث بعشلا:

 ةيصوت ىلع ءانب1848'؟ ماع ىف ةيكرتلا ةيرصملا ةرادالا تيحسناو « ةيكرتلا

 نييسنرفلا وزغ ارتلجنا تفاخ امتيحو ء رصم اولتحا نيذلا زيلجنالا
 ٠ مهسفنأب هولتحا (ادوشاف كاكتحا) نادوسلل
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 !رظن ىرصملا ىزيلجنالا فارشالا تحت ةينادوسلا ةرادالا تماقو

 ٠ ريخآلا نييرصملا هاجتال

 ىهتنا ديدج روتسد ىلع زيلجنالاو نويرصملا ققاو 90١؟ ماع ىفو
 * 19685 ماع رياني نم لوالا ىف داليلل لماكلا لالقتسالا ءاطعابب

 نيب تاقالعلا دامس ىذلا ريخالا رتوتلل مساح ببس ىأ فرعي ملو

 البثمف « نيدلبلا نيب ريطخ قاقشنا ثودح ىلا ىدأق ء نادوسلاو رصم

 هتردصو 5١ ضرع طخ دنع دودحلا ىلع عازن بشن ١404 ماع رياريف ىف
 ةلكشم ريتعي ىذلا لينلا هايم متسقت لوح ةجهللا ةديدش تاحبرصت

 .دقعب تاحيرصتلا هذه تهتنا دقو ٠ نيبعشلا الكل ةبسنلاب ىموقلا نايكلا
 ريمقوت .نهش ىف نادوسلا نيبو ةدحتملا ةيبرعلا ةيروهمجلا نيب ةدهاعم

 انذص ىف اظوحلم ابراقت رصاتلا دبع سيئرلا رهظأ دقو ١969 ٠ ةتس

 ىف لينلا هايم نم بعكم رتم رايلم ههره ىلع رصم لصحتس ذا ء ددصلا

 اديه « بعكم رتم رايلم امره ىلع لصحيسقف نادوسلا امأ ء ليقتسما

 رمغتس نيذلا نيينادوسلا نيطوت ىلع رصان سيئرلا ةقفاوم ىلا ةفاضالاب
 1١6 عقد كلذكو «ىلاعلا دسلا عورشم ذيفنت دعب مهلزانمو مهيضارأ هايملا

 ٠ تاضيوعتك هينج نويلع

 قافتالا ىف دوبع لارنج ةسايرب ةيروثلا نادوسلا تحجن !ذكهو
 .ةقباسلا تارازولا عيمج هضفرت تلظ ىذلا قاقتالا كلذ ء لامشلا راج عم

 ٠ ةيتفلا نادوسلا ةيروهمجل

 3 ع هه و

 صا بالقنا

 ١98/8 ماع ريمفون نم رشع عباسلا ةحييص نم ةثلاثلا ةعاسلا ىفو

 برحلا ناكرأ سيئر ةدايقب ىشيجلا طقسأ دقف « نادوسلا ىف بالقنا عقو

 ثيح ليلخ هللا دبع برغلل ءىلاملا سيئرلا ةموكح دوبع ميهاربا لارنج
 ندمثالث مهأ هنم تادحو تلتحاو ليللا ىف ةطلسلا مامز ىلع شيجلا ضيق

 دقو تالاقتعا ةيأ ثدحت وأ ةدحاو ةصاصر قلطت ملو ٠ نادوسلا ىف

 ٠ رومالا ديلاقم ىلوت دق سيجلا نأ تاباطخب ءارزولا شيلا طايض رطخأ

 .لمعلافقوأو ء اروف ناملربلاو بازحالا عيمج لحب دوبع سيئرلا رمأ دقو
 ٠ ءىراوطلا ةلاح تنلعأو ٠ تقؤملا روتسدلاب

 نأ احابص ةعباسلا ةعاسلا ىف لارنجلا نلعأ ويدارلاب ةعاذا ىفو

 ىذلا داسفلا نال « دالبلا ىف مالسلاو نمألا ةيامح هقتاع ىلع ذخأ دق شيجلا

 .ةلودلا ةزهجأ عيمج هرودب دسقأ دق ةماعلا ةيسايسلا ةمزآلا ةجيتن ءاج

 لفل



 ءالمعلاكلذ ليبس ىف مدختساو مكحي نأ بزح لك لواح دقف « بارحالاو

 دقو «٠ لجر فالآ ةرشع نم ىثكأ ىلا هدادعت لصي فقثم شيج ىلا نكتري

 مايقب دعوو « ةزعلاو نماضتلا ىلا لوحت ةطقن بالقنالا نوكي نأ دعو

 عيمجل عيرس لحب دعو امك ء ةدحتملا ةيبرعلا ةيروهمجلا عم لضفأ تاقالع

 ءازا تادهعتلا عيمج مزتلتس هتموكح نأ دكأ كلذكو ء ةينفلا لئاسملا

 ٠ ةيبرعلا لودلا ةعماجو ةدحتملا مالا

 اريثكو 2 اطباض رشع انثئا هسعمو هبالقناب دوبع لارنج ماق دقو

 ء تقولا اذه ىتح تاعمتجملا ىف دوبع لارنج رهظي ناكام !ردانف

 ليلخ هللا ديع عولخملا ءارزولا سيئرل ميمح قيدص هنأ فورعملا نمو

 ةيعيرشتلا ةطلسلا ماهم هميلستب ىضقي انوناق ردصأ دقو اذه

 عافدلل اريزوو ةموكحلاو ةلودلل اسيئر حبصأق « ةيئاضقلاو ةيذيفنتلاو

 نأ سانلل دكاتام ناعرسو ٠ شيجلا برح ناكرأل اسيئر هنوك بناجب
 عيهاربا ةروث نأ سكعلا ىلع لب « سورلا نم وأ رصان نم ديؤم ريغ ادوبع
 اهرثس تراسو رومالا ترقتسا ذا ء ةيبتجأ ةدعاسم نود تمت دق دوبع

 ٠ هبحو بعشلا ةقث طابضلا لانو نيموي دعب موطرخلا ىف ىعيبطلا

 بعشلا ةادأ شيجحلا

 ١ ىف ثدح ىذلا بالقتالل ىلوالا ىركذلا ىف دويع لارنج ىقلأ

 هسفنت تقولا ىف نلعأو دالبلا روطت ىلع ةرظتأ 48 ماع ريمقون نع

 1ع هجمأن رب فادهأ نأ

 دالبلا ذاقنال ديحولا ليبسلا ناك ةمئاقلا عاضوألل عيرسلا ءاهنالا نا

 دض حلستي مل هنال ليبسلا اذه ىف ءىدابلا وه نوكي نأ شيجلا ررق دقو

 بعشلا مسقنا نيح ىلع داحتالل اًرزمر شيجلا ناك دقو ء بعشلا ةحلصم

 دوهعلا نع هانثروام انيدل افورعم ناك دقف « ايازحأو اعيش هسفن ىلع

 ىنناو ةدسافلا عاضوألا حالصا وه انفده نوكي نأ مكدعأو . ةقباسلا

 ماع ىف ميلسو تباث ساسأ ىلع عمتجملا ميوقت ىلا لوصولا نكميال هنأ ملعأ

 رعشأ مرصنملا ماعلا لالخ ةروثلا دوهج ىف ركفأ امدتع ىتننأ الا , دحاو

 ةيداصتقا ةلاح ىلا ةقباسلا دوهعلا ىف ائدالب تلصو دقف « ربكأ ةداعسب

 تاعزانملل لب جاتنالل مهتقو اوسركي مل نينطاوملا نال كلذ ء اهل ىثري

 تناكف « ىمهوقلا مهبجاو نود مهيديؤه اهؤامعز لقتسا ىتلا ةيبزحلا
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 قيوست مدعو ىراجتلا نازيملا ىف ازجعو « ةينازيملا ىف امخضت ةجيتنلا
 لامعالاو ةراجتلا لامهاو ةينطولاو ةيبنجالا تاراثمتسالل افاقياو نطقلا
 - ملاملا ةحضاو ريغ ةيجراخلا ةيسايسلا لامعالا تناك امك ةيموكحلا

 ةقرفلا ىلع ىضقن نأ دون اننأ ىروت باطخ لوأ ىف مكتاددعو دقو
 هذه ناف , ةدحتملا ةيبرعلا ةيروهمجلا عم انتاقالع دوست ىتلا ةعنطصلا
 ةموكحلا تعنتكا نأ دعيف « نيبعشلا الكل ةيموقلا عاضوالا ديفتال ةقرفلا
 مظعأ نم ادفو تلسرأ نيدلبلا نيب تاقالعلا داس هيف بوغرملا وجلا نأب
 نكميس هنأب ديدش ناميا ىلع ناك ىلا دفولا كلذ « ةرهاقعلا ىلا اهلاجر
 ةدهاعملا هذه ناو« «لينلا مايم ميسقق نآشبي » ةلداع ةيوست ىلا لوصولا
 قوسلا ىلا انحمق لاسراو انتراجت ميظنتل ةعساو اقافآ انمامأ تحتف دق
 اننال رمتسم ىداصتقا حاجن زارحا نم ىنادوسلا بعشلا نكم قيرطب
 2, ةنكمم ةجرد ىصقأب ليتلا هايم ةورث لالغتسا نم انتكمي عضو ىف نآلا
 رظتني ىتلا انتانازخ دييشتل ةمزاللا تاءارجالا ذاختاب اروف موقنس امك
 انمدقت معدنق ةعساو رضخ قطانم ىلا روبلا ةندفألا نم نيالم لوحت نأ
 ةتلطم تاطلس هل اسلجم تنوك دق ىننأ مكل نلعأ نأ ىنرسيو « ىعارزلا
 تاحارتقالا ميدقتب موقي نأ هيجاو نم ىئاضق سلجم ىلعأ قارشا تحت
 اوموقيل ء هجو ملسأ ىلع دالبلا مكح ىف نينطاوملا ةكراسشم ةيفيك ىف ةءاتبلا
 قيرطلا تاءارجالا هذه دهمت نأ لمانو ٠ مهنوتش ريوطت ىف لاعف رودي
 ٠ انعمتجم ديلاقت عم قفتيس ىذلا روتسدلا ىلا

 دوعن نأ لضفنو دونج ائنا» : لاق دوبع لارنج ىتالياقم ىدحا ىق

 ىف مكحلا ديلاقم نع ىلختنسو دغلا ليق مويلا انتاركسعمو انتانكث ىلا

 نييسايسلانم لجر ىأب ساسملانود تابقعلا عيمج هيق للذت ىذلا تقولا
 ةجاحلا وعدت اميرو + نمآلاو ءودهلا ىلع اوظفاح امدنع اعنص اوتسحأ مهف

 « نيئس لالخ داليلا ءاحنأ ىف ةلقتسملا ةيسايسلا تايصخشلا عيمج ىلا

 رومأ نولوتيمس نيذلا مه اوسيل نييركسعلا ناو + نييندملا ىلا كلذكو

 . «دعب اميف ةلودلا

 نوللا حتاق . دلج وذ لعبن ظفاحم لجر «دوبع ميهاربا» قيرفلا نا

 هتايح ىق امأ ٠ ةيربربلا»و بضغلا نع انايحأ ههجو متيو 2 ريبك سأر هل
 هنأ امك «ةزيرغلاب ناملتنج» هنا « فوطع حرم وهف ةيصخشلا ةيمويلا

 ٠ ميدق ىبرح فيس لصن نم رثكأ روتاتكدلا ىنعم لثمي ال
 ءانثأ ىف هيدبي اديدش ابح مهل نكي دالوأ ةسمخ هلو ء جوزتم وهو

 لافرا



 ةدايقلا تانكث ىف ةلود سيئرك هةتاطلس سرامي وهو اذه 2 هغارف تقو

 عماطم ةيآ هل تسيلو ةديدشلا ةطاسبلا بحي هنال « ابلاغ سشيجلل ةماعلا
 3 ةيصخش

 ةرسآل نباك ماع ريوتكا نه 1 مود ىف دوبع ميهاربا دلو

 « رمحالا رحبلا ىلع ىقرشلا نادوسلا ىبونج ةريغص ةنيدمب نيحالفلا نم
 ةرشع ةعبارلا ىف وهو قحتلا مث « ةيئادتبالا نكاوس ةسردمب قحتلا دقو
 اهيلع قلطأ ىتلا ةعماجلاىصو) موطرخلا ىف نودروج ةعماجب ىنفلا مسقلاب
 ةرشع ةعباسلا ىف وهو قحتلا مث « (نودروج جروج سلراشت لارنج مسا
 .نادوسلا ىف ةيرصملا تاوقلا ىف امزالم حبصأو ةيبرحلا ةيلكلاب هرمع نم
 ١155148 ٠١ ماع ويلوي ىف

 ءىشانلا ىتادوسلا ششيجلا ىف بيقن ةبتر ىلا ىقر ١155 ماع ىقو
 ةيراحملا تاوقلل تامهملا حالسو شيجلا ةمدخ حالس ءاسشنا ىف دعاسو
 رفاس ثيح « ىبرملا هبيردت ةلصاومل ارتلجنا ىلا لسرأ مث « ةينادوسلا
 ةيزيلجنالا ملصت نأ دعب , ارتلجنا ىلا ةيبرحلا تايرتشملا ةثعبل وضعك
 ادنح

 ايرتيرا لاتق لالخ ةيناثلا ةيملاعلا برحلا ءانثأ ىف هيلع معنأ دقو
 ةدايق ىلا مضنا مث « ةيقرشلا ةيبرعلا تاوقلا ةدايقو نماثلا شيبجلا ةدايق ىف ةليوط ةدم لمعي لظو ةمسوألا عفرأب نايغطلا دض ايبيلو ايبويناو
 ٠ يبرحلا ءاهتنا دعب ةيزيلجنالا ةناجهلا تاوق

 ةيسادوسلا تاوقلل اينطو ادئاق دوبع حبصأ 19559 ةتسس سرام ىفو
 ةماعلا ةدايقلاب ىنادوس برح ناكرأ سيئر لوأ راص ١5865 ماع ىنو
 سيئ رل ايئانو الاريمأ حبصأ ط١ ماع ىفو » ةينادوسلا ةحلسملا تاوقلل

 اسيئر راص ١9461 ماع ىقو ٠ ىنادوسلا شيجلا برح ناكرآأ ةئيه
 لارنجلا ةبتر ىلا ىقر 15601/ ماع رياني ىفو ء برح ناكرأل

 ءارشل ايسسآو ابروأ ىلا تالحر ةدعب تاونسلا هذه لالخ ماك دقو
 ريمقوت نم ١؟ ىف ىركسعلا بالقنالا ثدح امدنعو , نادوسلل ةحلسأ
 هتاوقلل ىلعألا سلجملا مهب قوثوملا ىمادقلا هقافر عم دوبع لكش ١560/8 ماع
 .٠ ايصخش هتساد رب ةينادوسلا ةحلسملا

 اريثك عاقدلل ريزوكو ءارزوللو ةلودلل سيئرك هنأ فورعملا نمو
 ٠ ةيجراخلا ريزو لامعأ ىف لخدتيام

 .نمحرلا دبع نم لك نلعي نأ دبال ناك « بالقنالا حاجنب عطقللو
 ذوفن امهلو نيتيمالسا نيتفئاط ربكأ اميعزامهو + ىنغريملا ىلعو ىدهملا
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 راصنالا ةفئاط ميعز ىدهملاف : طابضلا نم هلاجريو دوبعي أمهتقث ٠ عساو.
 الوأ ناقدهت ناتللا امه ناتفئاطلا ناتاهو ةيمتخلا ةفئاط ميعز ىنغريملاو
 ٠ نادوسلا ىف ةيمالسالا ديلاقتلا ىلع ةظفاحملا ىلا اريخأو

 ةيطارقميدلا وذقنم طابضلا

 راثم هئاقفرو دويع دب ىلع ثدح ىذلا ىركسعلا بالقنالا ناك املو

 سحي ءرملا ناق عمجأ ملاعلا ىق لب اهدحو ةيقيرفأ ىفال بارطضاو قلق
 روعشلا أسشن دقف مث نمو ةيقيرفا نم ءزجلا اذه ىف فقوملا ةدحب اعيرس
 ءرملا حرسي امدتع ةصاخو نييركسعلا ةساسلا عيمج ىف ةقثلا مدعي

 ءاحنأ ةيقب ىف نييركسعلا نييروتاتكدلاو ةيركسعلا تابالقنالا ىلا هراكقأب
 ٠ ملاعلا

 ىلع تالارنج ةعبرأ عم ناخ بويأ لارنج ىلوتسا ناتسكاب ىقف
 لارتج ناك امروب ىفو + تاجاراث لاشرامدليفلا ناك دناليات ىقو . ىكحلا

 شيجلل ماعلا دئاقلا يباهش لارنج حبصأو 0 ةموكحلل اسيئر «نيويك»

 مانتيف ءارزول اسيئر «ميد نيدوجن» لارنجو « ةلودلل اسيئر ىنانيللا
 حبصأ دقو هقافر عم رصانلا ديع لامج مكح نادوسلا ةراج رصم ىفو.

 لارنج ىلوتساو ىسنرفلا داحتالل امظنمو اسنرفل اسيئر لوجيد لارنج
 * ايكرت ىف ةطلسلا لع ةةيموقلا ةدحولا ةنجلب» ىمسيام عم ليسروج-

 انه بوعشلا نأ ٠ صوصخلا هجو ىلع ةيجئزلا دالبلا ىف ظحالنو
 ىف ترهدزا ىتلا مظنلا ىهو ةيطارقميدلا مظتلا دعب غستست مل كانهو

 ىف ىساسألا بيسلا وه بيسلا اذه ناك اميرو ٠ ةدع نورق نم ابروأ

 نييروتاتكد ىلا ةيقيرفأ ىف نييطارقميدلا نييركسعلا ةساسلا بلغأ لوحت
 ةيلاثملا ىلا فدهت ةتيعم ديلاقت اوداتعا نيذلا مهو نييركسعلا نال كلذ

 ةيطارقيدل/ىلع اصرح رثكأ نونوكي نطولا ىف وأ سفنلا ىف طيرفتلا مدعو
 اقددهع ةسايسلا حيصت نأ نم رطخلا لوزي انهو . ةساسلا بلغأ نم

 دسصضص تايطارقميدلا نع ةيركسعلا تايروتاتكدلا عفادتق « ايصخش»

 ىلع ايئاقلت تعقادت رطاوخ اهلك هذه « نييسايسلا نم رثكأ ةيعويشلا'
 + نادوسلا ىف ريغتلاو روطتلا ساسأ

 دقف عيمجلل ةبسنلاب ةيمهالا نم ريبك بناج ىلع رطاوخلا هذه نالو
 هداقعنا رود ىف ةراضحلاو ةيرحلا رمتؤم ىف ثحبلا طاسي ىلع تعضو

 ٠ نيلرب ىف ةرشاعلا ةرمللا

 عم اريخأ هثيدح ةجيتن «نورأ دنومير» ىسنرفلا قلعملا دروأ دقلو

 طابضلا موقي اذال» : ثدحتملا تلأس دقف ٠ نييليزاربلا نيررحملا دحأ

 ا



 نورددقي انطايض نال : باجأف ٠ «؟ اكيرمأ بونج ىف تاروثلاب امئاد

 اهب اوماق ىتلا تابالقنالا نأب ةقثلا مهيدل نكي مل ناو مهو. مهتب رقبع

 .ىداع ريغ احومط مهيدل نأب ميلستلا بجي « ةتيعملا راطخالا ىلع ءاضقلا عه

 ٠ نطرولل ىداصتقالاو ىمايسلا مدقتللإ

 ساسأ نأ لامتحا لوح ثحب ةيسايسلا رمتٌّوملا لامعأ رئاود ىفو

 قيرط نع نادلبلا ضعب ىف ىوقيو رقتسي نأ نكمي ةيرحلا ةركف
 ىدنه رخآلاو ىعويش امهدحأ ندوضع ءاتثتسابو ةيركسعلا ةيروتاتكدلا

 ,نم ددع مهنيب ناك ءالؤهو « عامجالاب رمتؤملا ىف نوكرتشملا قفاو
 رقاوتي لييركسعلا نييروتاتكدلا عم بواجتلا زوجي هنأ ىري نييقيرقالا
 : نيلماع

 ةيعاسمتجا تاحالصا ذفن دق ىركسعلا مكحلا ناك اذا : امهلوأ

 ملاعملا ةحضاو

 ةيطارقعد بسانملا تقولا ىف ىركسعلا مكحلا ًاشنأام اذا : رخآلاو

 ,ىلتقملا تاياغلا ىلا لوصولا ىلع ىلحرملا ءانبلا قيرط نع ةرداق ةيناملرب
 ء داليتل

 .لالقتسالل عبارلا ديعلاب ةيتادوسلا ةيروهمجلا لافتحا ةيادب ىق
 : دويع سيئرلا لاق

 هنوكي نأ ليق ةيلوئسم هنوك ىف زكرتت لالقتسالا ةيمهأ نا »

 لمحتي امدنع طقق فرعت لالقتسالل ةيقيقحلا ةميقلا ناو ء رخفلل اردصم

 ءرملا كراش اذا لالقتسالا تيبثت نكميو + هعم اهيلجي ىتلا تاعبتلا ءرملا

 ةايحلا تاعاطق عيمج ىلا دتمي ىذلا لماكلا حالصالل دهمو هقالخ لامعأي

 فادهألا هذه قيقحت ناو « نطاوم لك ةايح قمعب سميو « داليلا ىلا

 ىلع ءاضقلل ءىفاكتم قسانتم دحتم قيرفك نواعتت نأ ةمالا نم بلطتيإ

 عرازم ىلا ةلسحاقلا ىراحصلا ةلاحا ىلع لمعلاو ضرملاو لهجلاو عوجلا

 رارقتساو ةطبغب ءرملا ظحالب نأ نكميف ىلودلا ناديملا ىف امأء ءارضخ

 .تايناكما دايدزا ىلا ىدؤت قئاقحلا هذهو ء رتوتلا ةدح فيفختو عاضوألا

 ةيروهمجلا نأ اعيجج نوملعت متناو اعيمج اهيلا فدهن ىتلا ىملسلا شياعتلا
 هءاتبلا ىف اندعاستس اهنأ سساسأ ىلع ءىدابملا هله تقنتعا دق ةيئادوسلا
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 مهرعاشم ظاقياو اتينطاوم ةشيعم ىوتسم عقرو مدقتلاو روطتلاو

 ٠ «ةينطولا

 لبقيسو دالبلا عيمج عم نواعتيس هنأ دويع سيئرلا حضوأ دقو
 0 نادوسلا ةدايس سمنال اهنأ املاط بوعشلا عحيمج نه ةيداصتقالا ةنوعملا

 ريغ اذه لظ دقل ؟ ىتيفوسلا داحتالاب !ذه قلعتي دح ىأ ىلا نكلو

 ثيدح ىف هرظن ةهجو حضوأ دق «دويع» نأ نم مغرلا ىلع نآلا ىتح حضاو

 .لوألا ىودع ةيعويشلا ناو : لاق دقف ةيرهاقلا مارهالا ةديرج عم ىقحص

 ةيقيرفالا بوعشلا طبرت نأ ديرت ةيقيرفا ىلا نآلا اهطاشن تهجو دق اهنا
 ٠ دعب أميق اهمكحت ىتح اهرامعتسا ةلجعب

 .ىلا مضني نأ اماو ء ادياحم لظي هنا امأق : نيهاجتا نادوسلا مامأ نا

 نادوسلا تمهف ىتلا ةديحولا ةلودلا ناف لاح ةبأ لعو 5 ةيقرشلا ةلتكلا

 الو , اهعم ةنيتملا ةيداصتقالا تاقالعلا تماقأف ء اهدحو امقالسوغوب ىه

 اهناف ضيقنلا ىلع لب « اهب ةيديلقتلا اهتقالع نع ىلختت نأ ايناطيرب ديرت
 + تاقالعلا هذه ميعدت ىلع لمعت

 هيوجو ىلا ناقدهي ةيبرعلا ةيروهمجلاو «رصان» ناق ىرخآ ةهج نمو
 ةيروهمجلا ىلا مضني مل مادام ىبرعلا داحتالا ططخ ىف نادوسلا ةكراشمع

 ٠ ةدحتملا ةيبرعلا

 ةيداصتقاو ةيسايس تاقالع ةماقا ىلا نوفدهيف نويكيرمالا امأ

 ةيقيرفا باب نادوسلا ءاقبا بوجوب لئاقلا راعشلا ساسأ ىلع ةديدج

 .نم نأ ىف صخلتي موطرخلا ىف عئاش لوقل اقيقحت رحلا ملاعلل حوتفلا
 ٠ ةيقيرقا كلمي نادوسلا كلمي
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 ىروتبوكيشتس
 روبعلا سروزلا تئطولا

 لاجر ةرشع 5 م





 نم ادحأو دعب لالقتسالا لييس ىف ىنيغلا بعشلا لاضن نأ ١

 خيوات ىلا رظنلاب «ةيعب رفا ىف رامعتسالا دض لاضنلل ةيسسيئرلا عقاودلا

 هنأ كلذو ©« ةيبنجالا ةدايسلل ةعضاخلا بوعشلل ىررحتلا لافنلا

 اعوضخو عورشم ريغ الالغتسا هربتعن امل اديسجت رامعتسالا نوكي امدنع
 لكل ةبقع اذهب نوكت  قحلا ىلع ةوقلا مدقتت امثيح ب ةدارالا مغري
 ةيسايسسلا بيلاسالا نأ ةصاخو © بعش ىأل رمتسم ىعيبط روطت
 ررحتلا ةكرح ةمواقمل اهسفن تلحأآ دق ةرثآلاو ةينانالا ىلع ةبوطنملا
 ٠ « رمتثسم دارطاب ةيقيرقا ىف ةرشتنلا

 ىروتوكيس
 لالقتسالا دعب هبطخ ىدحأ يف

 - 1904 ماع سطسغأ ىف فقوملا كلذ ءرملا ركذي نيح كلذ ودبي

 ةيقيرفاو رقشغدم ربع ةيوح ةلحرب لوجيد ءارزولا سيئر ماق
 ةلودلالجر لبوق دقو © ىسنرفلا داحتالا ىلا وعدب ديدج روتسدل اعدو

 دق داكاد ىف انا. ةييحرتلاو باجسالاب اببرقت دالبلا عيمج ىف ىركسعلا

 لاغتسلا نم اشناف ا تبيؤصتلا ءاج ناو

 قيضآ ىق نواعت ىذلا داحتالا وهو 6 ىلام داحتا » ىسنرفلا نادونسلاو
 فلتخا دقف اينيغ امأ « لالقتسالا ىلع هلوصح دعب اسنرف عم دودحلا
 3 رمألا اهعم

 قرفل



 لوجيد عم دهعلا ىضقن

 عم اوغلتخا ام ايلاغ نييقبرفالا رابخألا ىلقانو نايعلا دوهش نأل هتحص
 ىف ىركانوك ىلا طبه دق لوجيد نأ وه دكا نكلو « نييسنرغلا مهلاثمأ
 دقو . اضيأ بعشلا عم ثدحتللو تاثحابم ءارجال سطبسغأ نم 6

 نأ ىروتوكيس ىلع ناكو ريمسيم رييي قباسلا مكاحلا عم لوجيد رفاس
 ىف لوجيد لبق دقو « ةيسايسلا هءارآ هيق حضوي ايديهمت اباطخ ىقلي
 ءافتكا كلذ نع لودملاب لوحتيد عنكا ريهسيمه نكلو 4 رمالا ءىداب

 . هيلع عالطالاب

 حضتاو لوجيد لويق راح دق باطخلا نأ ىروتوكيسم دقتعاو
 ىروتوكيس قلي مل ىذلا هباطخ ارقي مل لوجبد نأ كلذ دمي ىروتوكيسل
 ىف لظت نأ ىلا حمطت اينيغ نأ » ديفت ةريسب الاوقأ الا مهللا اًئيش هنم
 ىنعم لكب ةمظنملا ىف وضع نوكت نا ىلع « ابيرقت تاونس تس ةمظنلا
 ءاضقلاىنعي اذهوريصملا ريرقت ىف لماكلا قحلاب بلاطت اهنال كلذو ةملكلا
 ىركاتوك ناكس قفص دقو «داصتقالاو ةرادالا» ىف رامعتسالا رثأ ىلع

 .طورشلا هذهب لوجيد اجافن ملو « لدتعملا مهميعز نم رصتخلملا مالكلل

 تدارأ اذا هنأ نلعأف ةروطخلا نم رييك بناج ىلع تاحبرصت ردصأو
 لدابت ىأ ثدحي نأ نود اروف قفاوي هتهج نم هناف ةلقتسم نوكت نأ ايئيغ

 ٠ رظنلا تاهجول ىروتوكيس نيبو هنيب

 موجه فنعأ نشو «© بضغ ىذلا ىروتوكيسل ةأحافم تناكو

 هراعش تحت ديدجلا هروتسد دضو هذدض بعشلا أبعو ©« لوجتد ىلع

 لظ ىف ةيدوبعلا ىلع رقفلا لظ ىف ةيرحلا لضفت اينيغ » نأي لئاقلا
 لوجيد دض /919را1؟ توص 15864 ماع ربمتبس نم 18 قو « « ىنغلا
 تنلعاآ1684١ ةئس ريوتكأ نم ” قو « اروف اهلالقتسا دالبلا تلان كلذبو

 .. ةديدجلا ةلودلا

 بتاج نم بساتم قافتا ىلا لوصولل ةصرق كانه لازن ال تناكو

 لوجيدب عفد امم سيراب ىف هفنعلا ةغلاي تناك ةمهصلا نا الول «اسنرف

 نيسدنتهم او نيفظوملا عيمج اروف ىعدتسا دقف : ةريثك ةئيس تاقرصت ىلا
 تلخولامعالا عيمج تفقوتق 4 اعيمج نييسنرفلاو ءابطألاو نيسردملاو
 رصق ثاثاو لدعلا ةرازو ةيتكمو سيلوبلا ةحلسأ تنحشو كونبلا

 ةينوفيلتلاو ةيبرهكلا تاليصوتلا عطقب نييسنرفلا ضعب ماق امك « مكاحلا
 قئادحلاتبرخو ةهكافلا راجشأ تعطقو « ةينفلا تآشنملا عيمج قالتاو
 تردصو « لزانملا ناردج ىلعبسلا تارايبع تبتكو « راوسالا تمدهو

1 



 نيومتل اسنرق نم زرألا نم نط فالآ ةسمخ لمحت ةئيفس ىلا رماوالا

 . اروف ةدوعلاب بعشلا

 دق هنأ اميس الو ةثراك ةقاح ىلع اهسفن اينيغ تدجو ةأجقو

 نم مغرلابو ٠ روهش ةعضب امئاق ىداصتقالاو ىسايسلا غارفلا رمتسا

 نم ةمجانلا بقاوعلاب سيرايل رظنلا ىديعبلا نييسنرفلا نم ددع ريذحت
 ٠ مهريذحت ىلا تفتلي مل ادحأ ناف فسعتلا اذه

 نكي مل ذا مويلا ىرورض ريغ اسنرف نع اينيف لاصفنا ناك دقل
 » كلذ ىف بغري ىروتوكيس

 بصنلا ىلع ةبوتكملا ةرابعلا رييقت ىلأ ىروتوكيس اعد دقو

 0 « رامعتسالا ةيحض

 ىلا تقولا اذه ىت فوه نوف نيفارج نويرام راشا دقلو اذه
 ةيعويسشلا هيف عضت ىذلا مويلا ىتأ له : الئاستم ةيعويشلا رطخ

 ناث ىراكذت بصن ديشي نأ بجي لاح ةبأ ىلعو ؟ ةيقيرفا ىف اهمادقا
 لوحيد تافرصتل هتائتمأ نع اريبعت ىتييف وسلا داحتالل ىركاتوك ىف

 نيذللا رورغلاو ةأواتملل لعق در وه انه ثدح ىذلا نآأل « هتسايسو

 ىلع رارمتساب هتيلوئسم عقت ىذلا مّوشلا اهلمكأب ةراقل ابلجي نأ نكمي
 . عازن نود ىسنرفلا ةلودلا سيئر قتاع

 . هلك ىبرغلا ملاعلا

 ١91٠٠١ ماع ذنم لالتحالا

 سماخلا نرقلا ىف زيلجنالاو نويسنرفلاو نويلاغتربلا راجتلا حتتفا
 قامعا ىلا ةلاحرلاو نيثحابلا عافدنا نكلو لحاسلا ىلع مهرجاتم رشع
 ادب 1885 ماع ىفف . رشع عساتلا نرقلا ىف ةرم لوال ثدح دالبلا
 ايناملا ةحاسم اهتحاسم غلبت ىتلا داليلا هذه ىلع مهتدايس نويسنرفلا
 ؟را..ر... اهتئاكس ددع علي نيح ىلع م مك ؟5هرميمال ىأ ةيداحتالا

 دددع عملسو 6م دالملل ةمصاع ىركانوك تحبصأ ال٠155 ماع قو

 ةيسنرفلا اينيغ تلصح :11؟. ماع قو « ةمسن هاره.. مويلا اهناكس
 عيمج ىف هليثأ ايذاحم ىلاتلا روطتلا راس دقو « ةرمعتسمك اهعشو ىلع

 للا



 تلصح اذكهو , ةيسئرفلا ةرادالل ةعضاخلا ىرخالا ةيقيرفالا نادلبلا

 لالقتسالاىلع ةيقيرفا ىبرغ قاطن اهمضي ىتلا ىرخالا قطانم لا لثم اينيغ
 ددحت نآلاو . 584١1ا/ ماع ى ةدوقعملا ةدهاعملا قيرط نع ىلخادلا ىتاذلا

 ىروتوكيس ىعدي اينطو اباش كلذ ىف بيستملا ناكو «© نييئيفلا مرصم
 . ةلقتسملا ةلودلل سيئر لوأ حيصأ ىذلا اذه

 ىكرام هنا ؟ لوجيد ماما ةهبجلا ماقت ىذلا لجرلا اذه نمق
 هسفنى ةقئلاب نوتجم لجر « رمعلا لبتقم ىف لامعلا تاياقنتل قباس ميعز
 بقل وهو « باقلآلا ىلعأ ىلع لصح (« ةيوقلا ةدارالاو سامحلاو ةريقلابو
 . « لوألا ايئيغ فيس » وأ « ليفلا » هاتعمو ىلبز

 ةلسارملاب فيقثت

 «ةروهشملا ةيراحملا ةرسألا كيتيلام ةليبق ىلا ىروت وكيس بستن

 ا!دعاقتم داك هدج تاكد 0 َّق يلم ماع رياني نم عسأاتلا ق دلو

 ا نيحالفلا نم اناكف هادلاو امأ ©« هورمأ ىتح نييسنرغلا دض

 ربتعت ىتلا ةرمعتسملا ةسردمب ىروتوكيس قحلا دقو « ةوخا ةعس هلو

 ةءارق ىلع بكناو « ةءارقلل هتف رعم درجمب بتك نم اهيف ام ىلع عالطالاو
 فبستكادقو 4 ةفرعملا ىحاوت ىتش ىف تامولعلا ليصحتل فراعملا ةرئاد
 لاق امك ةسرامملا قيرط نع ةساردلاب ىطسَولا ةيساردلا ةلحرملا حضن

 مث © ةيسنرغلا جونرلا ةكرش ىف ايجنويسموف ناك ماع ىفو

 هطاشن بيس نيرخآلا نع اريثك فلتخاو . ايباقت مث © ديربلاب اقظوم

 بختنانأ دعب هتاملك ىلوأو . «ليفلا» بغل ىلع لصح دقو « عساولا
 2: هلوق ىهاسيئر

 ةلماعلاةيرشبلاىوقلا نال « ادج اريثك نويقيرفالال معي .نأ بجي »
 .٠ « ةروطتملا ريغ دالبلل ديحولا لاما سأر ىه

 لجر هنا : لاقيو « هلوح ةمئاقلا عاضوألل احيرتسم نكي ملو
 .هيلا لصي امي عنقي ال هحومطو « رارقتسالا الو « ةكيرعلا نيل فرعي ال

 تنويه لامع تاباقنل اماع 0 ناك 110 ماع قو

 قزخا



 دقو .لامملل ماعلا داحتالا ةباقن ىف هسفن زكرملا لغشي وهو 196.. ماع
 :أ5141/ ماع رياتي ىف ءادوسلا ةيقيرقا لامعل ماعلا داحتالا زكرملا اذه اشن*
 . ةفلتخلا تاباقتلا عيمج هيف تباذ ىذلا داحتالا كلذ « ونوتوك ىف

 ةوقتلاةأطو تحت تقولا كلذ ىف عقت ةيسنرفلا تاباقنلا تناك دقو

 ةذفلا هتيرعبعي نيرثأتم ىروتب مامتهالاب نويعويشلا ادبق © ىعويشلا
 «كينيلاملاب» اضيأ اهيقلي امك ةيسنرفلاب ةعئار بطخ ءاقلاعيطتسيناك ذا
 ةكرحلا سردو ايروأ ىلأ رفاس دقو « ةيلصألا دالبلا ةقل «وسويسلاو»
 « ىتيف ولاد احتالاو ايكاق واسوكيسثتو ادنلوب ىف ةيعويسغلا ةيباقنلا

 ٍسسأو « انمؤم ايسكرام هنطو ىلا امدعي داع ةديدج ءايشأ فضتكاو
 تايارضالا دحأ )16597 ماع ىق مظن دق ناكو « اينيغ ىف تاباقنلا ىلوآ

 عيطتسي ىروت وكيسنأ ىهو حافكلا مايأب ةطبترم ةرابع تاشنف « ةلاعفلا

 ءارثك كلذ دعب اينيغ ىف عمست ةرايعلا هذه تيقبو ©« مالكلاب لتقب » نأ

 ءىشثشنأ دق ناك ىسرغلا نادوسلا ةمصاع وكاماب قت 17 ماع قو

 © تيوقوه نم لك نواعت دقو « ةيطارقميدلا ةيقيرفالا ةيعمجلا برح
 عم لصالا ىف لمعت تناك ىتلا ةيرسلا ةمظنلا هذه ءاشنا ىف.ىنقيبو
 . ارخآ مهنع تلصفنا دق تناك نأو نييعويشلا

 ةيعمجلا بزح عم ايسايس دوعصلا ق ىروت مجن ادب دقو
 ىف ايميلقأ الصنق 1957“ ماع ىق حيصأ نأ دعبو . ةيقيرفالا ةيطارقميدلا
 ءايثيغ ةمصاع «ىركانوك» ةنيدم ةدمع 1108 ماع ربمفون ىف حيصأ اليبإ

 ةيسئرفلا ةينطولا ةيعمجلا ىف اينيغل الثمم راص 1101 ماع قو

 ةيعمجلا بزح مظنو « ىنفيو تيوفوه » نع لصفنا تقولا اذه ىفع

 ءاضعأ ددع ناكو « ةيسكرام ىسسأ ىلع اينيغ ىف ةيقيرفالا ةينطولا

 ىروت حيصأو © وضع فلآ /.. « ىنيغلا ىطارقميدلا .بزحلا » هيزح

 : 1 + اينيغل ىمايسلا ميعزلا

 سيئرل ايئان بختنا 196! ماع ىف ىلحملا نوناقلا نلعأ امدنعو

 ةيقيرفأ ىبرغل اماع الصنق هسفن تقولا ىق حبصأو « ةيذيفنتلا ةيعمجلا

 لع مه نيذلا نييسكراملا نع اتقؤم كلذ دعب لصفناو . ةيسنئرفلا

 ىلخادلا ىتاذلا لالقتسالا ىف ىروتوكيس ىأر دقو © وكسومب لاصتا

 دقو .. اهمدقت ةلصاوم نم هقيرط نع اينيغ نكمتت ذا « ةيمدقت ةوطخ
 . ىلاقتنا لح هنأ ىلع نوتاقلا ىلا علطت

 تزهتناف ©« لوجيد عم مادصلا دح ىلا ىروتوكيس لصو اريخاو
 « ةيداصتقالاو ةيفاقثلا اهدوفو تالسراآو كلذ ةيقرشلا ةلتكلا لود

 ا



 .لودعم ةيحراخلا ةراحتلل اصاخ ابتكم اينيغ تاآضشنأف تادهامعملا تدفمعو

 ' ٠ ةيقرشلا ةلتكلا

 ةصرفلا هله صوصخلا هجو ىلع اناغ ءارزو سيئر زهتنا دقو

 نم نيبالم ةرشع دودح قاننيغ ىلأ اضرق اموركين روتكدلا مهقف

 ةلوقيكرتشم غالب ىف نلعأ اداحتا اينيغو اناغ اتموكح تنوكو « تاهينجلا

 دعب تدحتا ىتلا ةيكيرمألا ةرمعتسم ةرشع ثالثلا ماظنل اقيبطت اننا »

 ةدحتملاتابالولاب ىحس ام ىلا اريخآ روطت داحتا لكش ىف لالقتسالا اهلين

 انيتموكح مساب ايتيغو اناغ ىترازو ىسيئر نحن الصوت دق ةيكيرمالا
 ىبرغ لود داحتال ةأونك انيتلود لعج ىلا انينطاوم :نم لماك ضيوفتب
 «٠ © ةيقدرخا

 .نويسنرفلاف : لٌواستلا نم ةرييك ةجوم داحتالا اذه راثأ دقو
 ريلجنالا امأ « اينيغ نم مداقلا رفاسلا زازفتسالا اذه نم ابضغ اولعتشا
 قئاثو اموركين نلعأ دقف « ميكحلا طايترالا اذهب اعيرس اوضترا دقف
 'ريمسد ىف اركأ ىف ريبكلا ةيقيرفالا بوع شلا رمتؤم ءانثأ ىف قيدصتلا
 ةيقرفالا بوعشلا ىبودنم نم ناسحتسالاو ةلنهتلا ىقلتو ١104 ماع
 ءارو نوكب نأ نكمي امب نهكتلا عيطت س ال اتماص لظ ضعيلا نأ الا

 نلعأ نيح ىلع ةدحتملا ةيقيرفال اميعز نوكي نأ ديري اموركنف : كلذ
 مل ىرخأ ةهج نمو « همهت ال اناغ قوقح نأ » لافتسلا ءارزو سيئر

 - لموركيت» «ىروت» داحتا نع ءىش ةقرعم نويريبيللاو نويريجينلا بغري

 ةيبرتلا لكاشم ىه ةيرصنعلا لكاشلملا

 ةيعمجلا ىف ىركانوك ىف ىتماقا ءانثأ ىف تاونس ليق ىروت تلباق
 «ةرملوال هتيأر امدنع ايوبم موت هلا ىذلا ىباجعا لني مل هنكلو ةينطولا

 ىبقنىف هكرتي نأ نكمي ىذلا عايطتالا ىقلت نع اديعب ارتوتم تنك دقف
 دق اينيغ تناك ةرشاعلا ةيقرفالا ىتلحر تادب امدتعو « هدالبل نسيئرك
 رودي ثيدحلا ناكو ةلاحلا نع ةئيس ءايتأ تعمسو « ةلقتسم تحبصأ

 اذه نكي ملو ©« ضيبلا عيمج دض ةرو رثأ نييبروألا ىلع ضبقلا لوح
 هءللذ نم مغرلا ىلع ىتكلو « دلبلا اذه ىلا رفسلا ىلع اعجشم هلك
 ٠ ةلقتسملا ايتيغ اوراز نيذلا نييبروألا لئثاوأ نم تنكو تأآرجت

 ىيلط بيجا ام ناعرسو ©« سيئرلا عم هثيدحلا ىف ةيغرلا ترهظاو
 ةعاسلا ةلباقملا تمتو © قدنفلا ىلا ىلوصو رثأ مابالا دحا رصع ىف

 عامتجا دقع نم دب ال هنآ نع ىل حصقأ ثيح هسفن مويلا نم 1ر٠

 قرف



 4 ثيدحلل تقولا هيدل له : لؤاسستلا ىلا ىنامد امم ءارزولا سلجم
 ةدل هسفن ررح دق هنا : هلوقب كلذ ىلع ىروتوكيس سيئرلا در دقو

 انئاقل ليجأت ىلا رطضي اليكل ءارزولا سلجم ىتبم اهيف رداغ ةعاس
 صخش لجرلا اذهنأ ىل ترمظا اهنال ةثداحلا هله تركذدقو « لاق امك
 ًالضف ضيبلل ةقيمعلا هتيهاركب فورعم هنا »  هنع لاقي ام مغرب ىجذومن
 وهف + حيحس ريغ هلك اذه نأ دعب اميف تفرع دقو « ىبصعلا هجازم نم

 . فوطع ىعيبط بدؤم لجر
 .نم ناك ةريخالا عيباسالا ىف تئدح ىتلا ثداوحلا ىلا رظنلابو

 عبتي له 3 تمهفتسا دقو « ةيرصتعلا لكاثملا نع ثيدحلا بيرغلا
 دنع ىنفقوأ نأ هدر ناكو 5 ةيرصنعلا سسالاو ضيبلا دض ةسايس
 ةرضاحم ىنعمسيل ءارزولا سلجم داقعتا ليبق اهسفن ىماهفتسا ةلحرم

 . ةيرصنعلا لكاشملا لوح ةصاخ

 .« ةيرصتع ماكحا ىأ فرعي ال نطولا ف ناسنالا نا : ىل لاق
 .لكاشم ةيرصنعلا لكاشلا نأ كلذ اهنوف رعي ال لاثملا ليبس ىلع لافطالاف
 نآلا لاّوسلاو « نييبروالا نم نويقيرفالا ملعت دقو . ةيوبرت ةيميلعت
 ىقبتب ال هنأ : لوقا ؟ رامعتسالاو لالتحالا رين تحت كلذ اوساق نأ دمي ةيرصنع حورب الا نويقيرفالا ركفي نأ ىدجملا نم له : وه
 ايرصتع لماعتي وأ ركفينم نأ مهل تنلعأ دقف « كلذ اونظي نأ نيبيروالل
 « هتليقع هل نآ امك هترصتع لكل نأ 4 هصخشي رماقي هتاق ىدالب ىف
 ناك امهم هتايكب ناسنالا وه ىنمهي ىذلا امنا «هلمجمىق ىنمهي الام اذه
 كلذو اينيغ ىف هيطعأ نأ ديرأ ىذلا لثملا وهل اذه ناو . هترشب نول
 .ىدالب نا . دوسأ لجر ىأب ىبيحرتك بصنم ىأ ىف ضيبأ لكب ىبيحرتب
 ىلع انلصح اننال ةصاخ ةفصب ةبيط تاين ىوذ سانا ىلا جاتحت
 مل انتاف كلذلو هقيقحت ىلا انلصو دقو « طققف فقرولا ىلع لالفتسالا
 « دعب اميق هلمفتس ىذلا رمآألا © نآلا ىتح انقّوم انلالقتساب لفتحت
 ؟لالقتسالا موي ىف ىنطاوم هيلا توعد امع اًئيش فرعت له ملعأ ال ىننا
  لمعلل اليوط اقاش اقيرط انادب دق اننا وه نآلا هيلا توعد ام ناك دقل

 قرشلا ىلا علطتت اينيغ

 ىلع برغلا ظفاح اهنع نويسنرفلا لحرو اينيق تلقتسا نيح
 هقرشلا ناف باغ اذا هنا ملعب هنال كلذو نماضتلا ىف ةبغرلا ةجحب ءاقبلا
 : كلذ ىلع ىح لاثم انيدلو « ايلعلا ديلا بحاص حبصي نأ عيطتسي

 ىكل اكيرمآ نم سيلوبلل حالسلا ىلع لوصحلا ىروت دارآ دقلف

 اني



 الاوط اروهش نويكيرمالا ددرتق مالسلاو ماظنلا ىلع ةظفاحملا عيطتسي.
 ةيدئلوبةتيفس تلصو اريخآو © بلط ام ىلع درلاب ىتح اومركتي نأ نود:
 : ! ةيكاف واس وكيمسشتلا رئاخذلاو ةحلسالاب ةلمحم.

 لصحتنأ رظتنت ةيقرشلا ةلتكلا لود نأ ىف كش نم كانه سيلو
 ةيتفلا ةلودلا هذه دوجول ىلوآلا عيباسألا ىفف « لامعأ زكارم ىلع اينيغ ىق:

 ةينيلاتسلا ةيقرشلا ةلتكلا دالب عيمجو نيصلاو ايسور نم دوفو تمدق
 ىروتوكيس دقعةأجفو «ايراغتهو اينامورو ادنلوبو ايكاق واسوكيشتل ثم
 عم ارخآو « ايكاق واسوكيسشت عمو ةيكرشلا ايناملا عم ةيفاقث تادهاعم

 تمدق دقل : باحأق كلذنم ةباغلا نع هتلأس دقو «ىتييف وسلا داحتالا
 ةدعاسملاىلع انءلصح نآلاو 6« اهيلع تقدصو اهتسردو تادهاعملا هذه ىل.
 لاسرأ ائتعاطتسا ىف حبصأو اهيلأ ةجاحلا دشأ ىف نحن ىتلا ةيملعلا
 7 جراخلا ىلا اندالب نم ملعلا باللط

 نيذلا نييقيرفالا ةساسلا نيب ىروت رود نع لءاستأ انهو
 غلب اضرق هاطعأ ىذلا ىتييفوسلا داحتالا ةياغ امو قرشلا ىلا نوهجتي.

 .؟ ةلجاع ةدعاسمك لبوو نويله ٠

 حبصت نأ نكمملا نم هنأ دقتعت ةيتييفوسلا ةموكحلا نأ : لاقي
 ةيعويشلاةيصخشلا ءادرؤلقتسلا ةيقيرفا داحتال ةيجذومن ةلود اناغ
 ةبآ ةماقاب ةيجذومنلا ةلودلا هفه حمست الآ لمأي نيلمركلا نأ ودبيو.
 . ايركسع دايحلا ىلع لظن نآو « ةيبرغ ةبركسع دعاوق

 ةيسكرام اب ةيبحيملت تاقارتعاب ةدع تارم ىروت هون دقو اذه

 ةيترملاىلا ايجولويدبأ لصو دق وهق ةيعجارتلاب هتيجولويديأ ىلا راشيو.
 ىف ةيسكراملا نسسالا ىلا راشي اينيغ ىنو لقالا ىلع وتيت ر دعب ةيناثلا
 : ىه نيوانع وأ لئاسم نيو وأ تاملك

 دحاولا بزحلا ماظن © فرطتملا رامعتسالا ىلع ىضاقلا ىروت
 تاباقنلاجامدناو مامضتا « اهلك دالبلا ىف ةيفيفنتلا ناجلل ىمرهلا ماظنلا
 ىتلا طيطختلا ةركف ©« ىريهطتلا اهبولسأ معديس ىذلا بزحلا ىف اهلك
 حامسلل ةموكتلا هذفنت يلا ثالثلا ”تاوتشلا عورشم قاطت قا اريست
 . ئتيغلا داصتقالا ريوطتب

 نييعويش انسل : ىروت لاق شكارم ىت ةماقالا ءانثآ ىفو « اذه
 حلاص نطاوم لكف » ةيسكراملا ةيطارقميدلا ةيزكرملاب ايلاغ دهشتسي هنكلو-

 خيراتلا نم نيهجوم نوكن نأ ال خيراتلا عنصن نأ ديرن نحنو « ةماعزلل

 ةيناسنالاو ةيداصتقالا رداصملا نم لضقألا ىلا لصن ةليسولا هذهبو.

 . بعشلا ةحلصل.-

 فرك



 ماكيإلا روط دق هدجن ةيبنجالا تارامثتسالا ىلا ريش امليخو

 د : لوقيف « وتيت ىلا ةبسستنلملا » ةبوتيتلا

 نأ نكمب ىتلا طورشلا انددح ثيح ادعاصق ةظحللا هذه نم »

 1 5 « رييغت نود ىه

 الدب ريدصتلاو دارتسالل ةيموكح ةلاكو ىروتوكيس اشنا دقو

 ةسسّؤم ريكأ نأ ىلا ةفاضالاب اذه . ةعباسلا ةيلامسأرلا ةراجتلا نم

 املثم عويلا لمعت موينمولآلاو تيسكويلا ةكرش ىهو اينيغ ىف ةيداصتقا

 نسأل اققو نييسسرق نيسدتهم فارشأ تحت اعباس لاحلا تناك

 لوصولانم ىركانوك ىف ىمايسلا بتكملا نكمت نكلو « ةصلاخ ةيلامسار
 ريدصت ىلع ةبيرض اهاضتقمب ةكرشلا عفدت ةيوست ىلا ةكرشلا عم

 . تيسكوبلا

 هنآل كلذو © ىقيرفالا وتيت بقل ىروتوكيس ىلع قلطأ اذه لكلو

 لل ل «ايقالسوغوي لاشر ام اريثك هيششبإ

 ىثخي ىذلا وتيت لثم ىروت نأ تيث هناف كلذ نم دعبأو ىبتك فوشورخب
 ركسومل هترايز دنعو © ىقيرف١ داحتا ءاسشناب ىروت بلاط دقف ةيناقللا

 : لاق

 « نييرامعتسا كانه نا مهفن لب برغب وأ قرشي فرتعن ال اننأ »

 اذهلو ىدايحلا هاجتالا اذهي ةيتييفوسلا ةموكحلا تبحر دقو
 ةدعاسملا وحن هركغتب هجتن ىروتو 6« اقصاع ءافتحا قنكسومىف هب ىقتحا

 ايتيغ نأ : قوليشروق سيئرلل لاق دقف . ةيقيرفا هيوعش عيمج لاضتل
 . فوخ ىا انيرتعي نأ نود ةيلاع ةيرحلا ةيأر انعفر انكلو ريغص دلب

 هتماعز تحت ةمج دئاوف ىلع اينيغ تلصح دقو اعيرس هدالب لالقتساب

 نأ زئاجلا نم نأب لوقلا نكمي ددصلا اذه قو « اناغ عم داحتالا اهتم.

 ةيقيرفالالودلل لوآلا لجرلا حبصي نآ ىف ركفب ىروت نأب داقتعالا قانب الا
 ىتييف وسلا داحنالا نأ فقتعي نم نيفراعلا نم نأ نيح ىلع ةيكارتشالا

 دالبلا نآل انه ةيكارت رتشا ةلود لوأآ ءاشنال هتدعاسم ميدقت آرثك همهب ال

 مهتادعاسم ىلا جاتحي ىنذلا صخشلا نأ ىلا ةفاضالاب اذه « ةريغص

 هتموكح نوك ىذلا نوريمكلا ىف ةضرامملا ميعز ىموم دنالور سكيلف وه.

 اذنك



 هني املاط ىروت وكيس ديبأت نكمملا نم هئناف رمالا نم نك امهمو «ىفنملا َق

 ٠ وقتيت لاشرام جهنم

 ةيقيرفا ىبرغ ىف ةيكارتشالل رسج سأر
 اننا ىتح ىعويسشلا اينيغ هاجتا لوح ءارآلا براضتت ام ابلاغ

 , 0195٠ ماع لثاوأ ثداوح ىه كلذ ةيبآو 2 دجلا ذخأم هذخأن نأ نكميال
 اينيغ تكشو ةصاخلا اهتلمع اهل تأشنأو اسنرف نع اينيغ تلصفنا دقف
 دونجلاو لاملب لوجيد سيئرلا اهدادمال ةدحتملا ممالا ىلا نوب ةموكح
 ةعانص ىف لثمتت ىتلا ةيقيرفالا هتارماؤم ذيفنت لجأ نم نيسدنهملاو
 ةئمب عم تضوافت اينيغ ناف اريخأو « ةيبنجالا ةقرفلاو ةيرذلا ليانقلا
 مقب مل هنأ ركني مل ىذلا وهو كلذ ىروتوكيس ركنأ نيح ىلع فوكناب
 . فوكناب عم ةيساموليد تالاصتاب اموي

 وكسوه ىف فوشورخ عم هسفنب تاضوافملاب ىروت ماق دقو اذه
 ءاربخلا نيكيو وكسوم هيلع تضرع دقو « ندنلو نوبو نطنشو راز نأ دعب
 لعج ىذلا رمألا اينيغ ىف ةيداصتقالا ةمزألا ةدح تدتشا ءانثألا هذه قو

 نم هيلا ةمدقملا ةطورشملا ريغ تاحرتقملا ىلع هتقفاوم نلعي ىروتوكيس
 . قرشلا

 نييعويسسشلا ءاريخلا نم ديدعي نآلا ىقتلبام اريثك ءرملا ناق اذدلو

 ىف نولمعي نيذلا ككفلوأ . ىركانوك ىف ةيقرشلا ةلتكلا لود عيمج نم
 ملف © نييسايس ءالمعك هسقن تقولا ىف نولمعي مهنكلو ةصاخ قطانم
 3 مهتم عاطق ىأ ملس

 بسحف ةفلتخملا ةيعانصلا تاعورشملا فيغنت ىق دعاسن ال ايسورف
 موقي نيح ىلع ©« ىركانوك ىف مكض ىضاير داتس ءائبي موق امناو
 . ةينيغلا ةيضايرلا قرفلا ببردتب نويرجم نوبردم

 تانويموكلا ىلا ةيعارزلا تاينواعتلا ريوطتب نوينيصلا موقيو
 .نوئشنيو كلذ ىف نونواعي سورلا نييئاصخالا نا ىلا ةفاضالاب ةينيصلا
 ىتيف وسلا طمنلا ىلع تازوخلك

 .ىلعز ولمعي نييكيشتلا طايضلا نم ةعومجم ىثيجلا فوفص نيبو
 . ايكاق واسوكيشت ىق نوينفلا فصلا طايض بردتي نيح ىلع هميظنت

 هئاربخ قرعا نم ادحاو ىتييفوسلا داحتالا لسرا دقو « اذه
 دولونم .س لايئاد : وهو ىركانوك ىلا ريفسك ةيقرششلا نوئسشلا ىف

 لي .٠



 « وكسوم ىق ةيجراخلا ةرازو ىف ىندألا قرشلا مسقل ىلاحلا سيئرلا
 . ةيعويشلا لامعآلا عالق ءانب ىف هحاجنب روهشملا وهو

 نمةيثاعدلا داوملاب اينيغ ىقرشلا ركسعملا نادلب عيمج تقرغا دقو
 ميلعتلاب حمس كلذ لك ىلا ةفاضالابو « مالقأو تالجمو تابيتكو بتك
 ميلاعتلابايسايس بالطنا فقئيف سرادملا ىف ىمورلا ماظنلل اقبط ىمايسلا

 ىه ةيناملالا ةيطارقميدلا ةيبعشلا ةيروهمجلا نا اهتلثمآ نمو « ةفورعملا
 ةيشاغلا لثمتف نوب ةموكح امآ « مالسلل ةيحملا ةيقيقحلا ةيطارقميدلا
 . ثيىدحلا هبوث ىق رامعتسالاو ةديدحلا

 دهعملا ق ندنل ىق ىروت سيئرلا بطخ 1165 ماع ريمقون ىف
 : لاقف ةيلودلا نوئشلل ىكللا

 : ملاعملا ةحضاو تارتف ثالث زاتجا دقو «© ىوطتم دلب اندلب نا »
 اهيف انخسفت ىتلا كلت لالتحالا لبق ام ةرتف تناك ىلوألا ةرتفلا
 صاخلا اهروصتو ةصاخلا اهتالماعم اهل تناك ةقئاط لعفب « ايداصتقا
 اهعباط اهل نأ امك ةصاخلا اهتف سلف كلذكو © ىداصتقالا ميظنتلل
 ٠ ةزيمملا انتراضح ناك اذه ىف مهملا رمالا نكلو « زيمملا ىراضحلا

 ىينجالا لوصو قيرط نع تالصلا تلدوبن ةيناثلا ةلحرملا ءانثأ ىو
 قاقث مث ىعامتجا مث ©« ىداصتقا عباط تاذ رمالا ءىداب ىف تناكو
 ةرتفلا هذه ىف ةيلصالا انتايح تاداع تريغتو تعطوق دقو «© ىمايسو

 ىلوالا ةلحرملا تدآأ نايحا ىثو ىرخالا تاراضحلاب لاصتالا ءارح نم
 ةياىلعو « ايكيمانيد درفلا عبصأ ىرخا نايحا ىو « ةيدرفلا ةيمنت ىلإ
 * يحاونتلا لك ىلع ىداعلا امريس نم تفضاو ةايحلا تريغت دقف لاح

 ةيوفغللاو ةيلبقلا تاماسقنالا دالبلا مكحت تناك اندادجأ رصع ىفف

 مرتحت مل تارمعتسم ةيقيرفالا دالبلا تحبصا نيحو © ةيسنجلاو

 لاثم الييس ىلع اقباس تناك امك « اللوط اهدودح ةيعيبطلا تاماسقنالا

 * نادوسلاو لاغتسلا ىف

 ةراضحلا مهل تناك دقو اهسفن سانجالا داليلا هله تنكس دقف
 نكلو « اهلك ةيقبرفالا ةراقلا ةراضح ىه ةزيمملا اهحمالمو اهسفزأ
 اهوذغن ىتلا تارييغتلا لوأف : ةصاخلا مهبيلاسإ مهل تناك نيرمعتسلا
 طابترا وه ىتاثلاو ©« ةيبلس ةدعاسم ربتعا ىذلا دودحلاب صاخلا ناك

 « ةيكيماتيد ةعيبط اذ ناك ىذلا ىملاعلا داصتقالاب ىقيرفالا داصتقالا
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 .قلخو قاوسألا عيسوت ىلع لمع دقق ©« اريبك أريم رييغت ثدحأ ىذلا رمآلا

 نوكينأ ىعامتجالا روطتلا عاطتسا ام كلذ الولو . رثكا ةيعامتجا اصرف
 تامظنملاف « بع كلا صقنت تناك ةيعيبطلا ةدعاقلا نآل ادج احجان
 ميلعتلا انطبر دقو <« ةديدج لكاشم هسفن تقولا ىف تقلخ ةيعامتجالا
 «ىرخالا دالبلا تاراضحب انمنيعم ددع برشت دقق ةديدجلا تاراضحلاب

 : لأسآ انهو 6« ةيقيرفال ىراضحلا قاقشنالا هتجيتن نم ناك ىذلأ رمآلا

 عم رورسلاب ايصخش رعشأ ىتنا ؟ ايصخش الاثم قوسا نأ ىل له
 ةسردملاب قحتلي مل ىذلا ريكألا ىخأ نم رثكأ نييسئنرقلا ىئاقدصأ
 ةوفصل ةيسنلاب مدقتلا ةيناكما رفاوتب متهي لالتحالاف نذا - اقالطا
 .ائنيي قيمعلا قاقشنالا باسح ىلع نوكي كلذ نكلو « ةريغص ةيقيرفا

 ةداعس نكلو نيدايملا ىتنش ىف ىذاملا مدقتلا دهاشن ام اريثكو

 رصانعقسانتملا ىوطتلا نم تك دقف « ةيداملا ءايشالاب قلعتت ال ناسنالا
 نيذلا نحنو ىونعم غارق روهظب ودبت راطخالا نكلو ةيدامو ةيحور
 ةيبلسلا ةكراشملا ىه هذه © رخآ ناكم ىأ نم رثكأ انتويب ىق هدجون

 لبق ام قطاتم ىف قوقحلاب امرغم ناك ىذلا روطتلا امآ < لالتحالل
 ةيقبرقاىف ةفلتخملا روصعلا ترم دقل «© اعيمتم نآلا حيصأ دقعف لالتحالا

 ىبرحلا طيارتلا تارتف ىدحا ىقف « ةفلتخم نيناوقل اقبطو قسانت نود
 ذخآ دتف اذلو « اهلك دالبلل ةدحاو نيناوق تلمعتسا قاقثلاو ىرادالاو
 لثم ريبك عمتجم ىلا ءامتنالاب ىباجيالا روعشلا ظاقبا ىلا ىعسس ءرملا
 نا كلذ ءاضباأ ةيبلس جئاتن ىلا ىدأ اذه نكلو « ةليبقلا وا ةلئاعلا
 . ةديدش تامزأ راثآ لب احلاص نكي مل دحومللا ماظنلا

 روطتلا تايناكما نم نييقبرفالا ضعب دافأ لاحلا هذه مضخ قو

 ماكحلا نيب ةاواسملا وه ىلصأآلا فدهلا ناكو ةديدج قافآ دييشت ىف

 ليبس ىلع مهباختنا دنع نويقيرقالا دجو دقق كلذ مغربو © نيموكحملاو
 التو « لحلا. نع نوكت ام دعبأ مهلكاشم نأ ةيعبرشتلا ةيعمجلا ىف « لاثملا

 ةبلطلا تاداحتاو ةيباقتلا ةكرحلا تسسأ امدنع ىرخأ تالاكشا كلذ

 انتيصخشل ىتاذلا 00 كلتذلك تلق مث

 منال انداحتال ةيعامج لاكشا نع ثحبن نأ دبال ناك دقف , ايفا سيئ

 ةيصخسشعلتلا نع رييعتلا فده. ىلا لضصت نأ عيطتست نل دارقأ نحنو

 ةبعصاآ اضيأ اهتكلو «© اعيمح لحارملا مهأ ىه ةرتفلا هذهو © ةيقبرفالا

 ةيكيماتيدلا ةلحرملا نأ نودقتعي نويقبرفالاف « فصوت نأ نكمي ةلحرم
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 ديرن انبناج نم نحنو « لمعلل ةيباجيا قئاقح ايقيرفا تطعأ لالتحالل
 .صرفغلاو ةديازتملا تالاصتالاو لالتحالل ىباجبالا لمعلا ىلع ةظفاحملا
 ٠ لدايتلل ةريثكلا

 . ةيبلسلا لالتحالا لامعأ ددحن نأ ديرن نحتف كلذ ىلع ةوالعو
 .نأ نمّونو © ىداصتقالا ومنلا تايناكما كلتمت ةيقيرفا نأ نمؤت نحنف
 .لالقتسالا نأ اضبأ نمّونو ةناكلا ىف ةكراشملل الماع لكشب لالقتسالا.

 ٠ ضرالا ىلع ةنجلا انل بلجي نأ نكمي

 الا لالقتسالا امو < ةدحو نوكن نأ اتيلع بجيب هنا ملعن نحن
 ةيوقتو ىرخالا بوعشلا مهف بسك ديرن نويعقاو انئاف كلذل « ةليسو
 + نزاوتلا ةداعال اهعم اننواعت

 'امانتعو ىتاسنا رهوجك هسفث قفقحب نأ بحب ناسنالا نا

 هئيهن نأ بجي انناف انل ةمئاللا فورظلا انسفنال ءىيهن نأ عيطتسن ال
 ةعفادلا ةيقيقحلا ةولقلا ىه هذه نا ٠ اندعب نوتآيس نيذلا كنئلوال

 ةيمدعلا ةيراحمب اوموقي نأ « نييبوروألل » نكميو « ةيقيرفالا ةيموعلل
 ةنتعضو ةاسأم ىه هذهو « الف نحن امآ ةلحرملا هذه ىلع اوبلغت دق مهنال

 مل ىتلا نيناوقلا كلت انيعش ةدارأ نع ريعت ىتلا نيناوقلا ديرن نحنو
 نأ نكمد ال ةدوحلا نم علب امهم ىعضو ماظن ىأ نا ©« نآلا ىتح دجوت

 دقق الاو هسفنل صخشلا هئيهي ىذلا كلذ نأش ةريبك ةميق اذ نوكب
 . ناسنالا ةمارك تعاض

 لامعلا تاباقنب فارتعالا

 داليلاف : لكلاشم ةدع هجاوت اينيغ نأ » ىروت حرصيب ام اريثك

 هذهو « ابرقت ةفلتخم ةفل نيرشع وحنب ثدحتت « ةريثك لئابق نم نوكتت

 ىضاغتلا ديفملا نم سيئ هناو «© اهمسح نم دب ال ىتلا تالكشملا ىدحا
 دوجو اهيلع بترتيب نأ ىعيبطلا نم ىتلا ةيلجادلا تاماسقنالا ةقيقح نع

 < ديدج ءىش لك بعشلا دوعتب نسمخ وآ ثالث نينس ىك نكلو ةضراعم
 كش نم سيلو «© ةصاخلا مهتايح ةيلوكسم لمحت ىف نويغري نوينيغلاق
 .لضفيس هنكلو « امئاد هيخآ ىلا دشرما مصنلا هجوي نأ نكمي ءرلأ نأ ىف
 هبيسلا ىه ةيقيرفالا ةيجولوكيسلا هقهو < هسفنب هءاطخا حلصب نأ

 نع نوشثحبي نيذلا نييقيرفالا بابش نم نييئطولا روهظ ىف رمتسملا
 . اهيلا لوصولل نوعسيو ةاواسملاو ةلادعلا

 لمعلا بحاص نا : دصقأ الل الثم ىطعأ نأ زوجي ه» : ىروت لوقي

 للا



 نأ ملعب ناك ول ىتح كنرف فلأب ردقب رجأ ءاطعا ررقب نأ نكمي الثم

 نوكيس لماع لك نأ كش الو . كنرق ةئامسمخ غلبب رجأآلل ررقملا دحلا
 نم عون نيلماع نيب ماق اذا نكلو 6 فعاضم رجا ىلع لوصحلاب اديعس

 ةقرفتلل ةجيتن اهلك تاعامجلا نيب طبارتلا لتخيسف ةاواسملا مدع
 نم رثكأ ىري الو ةيناسنالا ةلكشملا هذه مهفي ال لمعلا بحاصو « ةلماعملا

 نحتق « ةاواسلاب متهي ىقبرقالا نأ نيح ىلع ام لماع رجا فعاض هنا

 ىنعت اهنأل ةلمامملاو قوقحلا ىف ةأاواسملاب رضاحلا تقولا ىف بلاطت

 . ةيونعملا حورلا ةيوقت انيلا ةيبسنلاب.

 انئكلو تاباقنلاب نمٌّؤن نحنو « اهلك اينيغ ىف اهسفن فادهالا انل نا

 مدختسن نأ بجي لي ( اهدحو ةيفاك تسيل ةيباقنلا لامعالا نا انيآرع
 نامدخب نيحالسلا نيذه نال اعم ىداصتقاو ىمايس جالسك تاناقتلا

 . هسفن هيلا ىمرت ىذلا فقدهلا

 كلتو تاياقتلا ةطاسوب ةكرتشم ةيبسايس الامعأ مظنن نأ نذا بحب

 تددعت دق ةيدرغلا لكاشملا نأ ةصاخو ةكرتشملا لكاشلا ىلوأ نم
 تباذ ىتلا تاباقنلل انضعب عضخب « نيمسقتم انك ىضاملا ىفق : ارخؤم
 داحتا ىلا مضنا رخآلا ضعبلاو « ةيملاعلا ةيلامعلا تاباقنلا داحتا ىف
 ماسعلا لامعلا داحتا ىلا ايصخش انأ تيبستنا دقو . ةرحلا تاباقنلا
 ديرت نحنف نآلا امأ « ةيملاعلا ةيلامعلا تاباقتلا داحتا ىلا مضنا ىذلا
 « ةيرصنعلا قراوفلا ىلا علطتت ال « ةدحتم ةيقشرقفا ةيلامع ةيباقن ةكرح-
 لمعلا ريخالا اهقدهو لالقتسالا ىلع لوصحلا ىسيئرلا اهفده ةكرح-
 . لامعلا ةحلصمل

 انثآو « لوآلا فدهلا » ىسايسلا فدهلا ىمسأ ىتنآ نوظحالتسو

 انتيسفن عباط وه اذهو ٠ ةيلامعلا تاياقنلا قيرط نع هيلا لوصولا ديرخ
 نم لمعي لكلاو ء ةيسايس نآلا تاباقتلا عيمج تحبصأ دقق ةيلاخلا

 ةيقيرفا ىبرغل ةعبات تناك ىتلا قطانملا ىفو دنالوجون ىف لالقتسالا لجأ
 تناكىتلا ةيزيلجنالا قطانملا تاباقن نم ةعومجم انمض دقو . ةيسنرغلا
 رمتوملا ىف ررقت دق نكلاو « ةرحلا لامعلا تاباقنل ىلودلا داحتالا نمض
 امك 4ايئدبم نماضتن نأ ءادوسلا ةيقيرفا لامعل ماعلا داحتالل رخالا
 تررق دقو اذه . سيئرلل ايئان ايئيغ ىف لامعلا تاباقن ميعز مبصأ

 .انعم اداحتا اونوكي نأ ىركانوك ىف ةيشكارملاو ةيسنوتلا تاباعنلا ضعب
 كراست نأ ديرت لب م ةييلس ةمظنم هذه نوكت نأ ىف بغرنال نحنو
 اننال ةيجولدبالا تاعزانملا لغتسن الآ ىرنو « اندالب ريوطت ىف ايباجبأ
 انجمانرب انعضو دقو « هلجأ نم لضانن ىدام جمانرب ىلا ةجاح ىف
 اهتكمي ةباقث لكف «© بابل لفقن ملو ءاعمج ملاعلا تاباقن عم نواعتلاب
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 تلال د ل تا و ل ا ا

 . امل ةدعاسملا ميدقت اوعاطتسا ول

 بغرت ىهو ةكرتسشملا قوسلا عوضومب ةلوغشم مويلا ابوروأ نا
 اططخم مويلا عضن نحنف كلذ انضراع دقو ةيقيرفا عم تالص دقع ىف
 كلذ ىف انناو « هذه ةرحلا انقوس عمسوت نأ بجيو « ةريفص قوسل

 هنأ دقتعنو 2 ةلوقعملا تاقافتالا لضفن انكلو 2 دحأ دض انلامعأ هجونال

 « روطتلا قيرط ىف هنكلو « رخأتم بعش انئاو كلذ لوقت نأ لضفالا نم
 نبحتف « ائنده ةحلصل نوكت نأ ىرتو « انلامعآ نع نولوكسم نحنو

 ناك لوجيد روتسد دض انعرتقا نيحف « اديدج ايعو قلخن نأ ىف عمطن
 ىف ةقثلا انتيسكأو تروطت' ىتلا ةديدملا انترظن ساسما ىلع كلذ

 انلبقت ٠

 ءانيدلىتلا تايناكمالا كلمت ال اهنكلو ةيرحلا ردقت ىرخأ ادالب نا

 ىذ ىمامه : الئاق ملاعلا ىلا ىروتوكيس سيئرلا هجوت ندنل ىفو
 تاداعلا نم انررحت دقف « لالقتسالا ىلع انلصح ذنم انلامعأ نم ةلثمأ
 .لبق نم ةصاخلا مهتحلصا لئابقلا ءاسؤر اهلفتسا ىتلا انارق ىف ةميدقلا
 هتحلصم لجأ نم لئابقلا ءاسؤر دض بعشلا انرئاف !رارحأ سانلا نكي ملو

 ددح دكو « ةيرقلا انحلصأ كلذبو © ةبختنملا سلاجملا ماظن انأاشناو

 بصنتم ىلوتت ىرقلا نم ري كانهو ءاسنلل ةيرقلا دعاقم ثلث

 . ءاستلا اهيف ةدمعلا

 قيرط نع اهواضعأ راتخيو قطانملا سلاجم انأشنا كلذكو
 د عتمتيب رمعلا نم نيرشعلاو ةيداحلا غلبي نمو ىلكلا باختنالا
 ةئامثلثو نيتثئام نيب ام ةداعلا ىف ةقطنملا مضتو اذه « اندنع تاباختنالا

 هب سلجم لك نا ىتح ةرشع لك نم دعاقم ةتس نيحالفلا صخيو:
 ريغ نع ةزيم فقثملل ىسسيلو . احالف نورشعو ةعبرأ هيف ادعقم نوعبرآأ

 . فقثلا

 لثمت ةيموق ةهبجف مويلا امأ بازحأ اينيغ ىف ناك لالقتسالا لبقو

 ىننوبقلي نيذلا كئلواو ©« ىنيقلا ىطارقميدلا بزحلا وه ادحاو ابزح
 مهنأل كلذف ةضراعم انئيدل سيلو اهدحاو ايزح انيدل نال روتاتكدي

 لوصولل ةليسو لب اقفده سيل بزحلا نا « هلمع لواحت ام نومهفب ال
 . ةيناسنالا ةيرحلا وهو فدهلا ىلا

 ايثيرطا نم لاجر رشع ٠١ م



 انماظن نع ليقو « جراخلا نم ةريثك تاداقتنا انيلا تهجو دقو
 لكلاف « اضيأ ىطارقميد هنأ امك لمعي هنكلو «© لمعلا ىلع ارداق سيل هنا
 ثعب ام اذهو © تارارقلا ذختت ىتلا ىه ةيبلاغلاو « ةبرقلا ىف نوواستم
 يثقانت نحنو ةصاخ تازايتما نيهبانلل سيل هنأ امك 2« انسوفن ىف ةقثلا

 هذهءاول تحت ىوطني هنأب رمشي نأ لكلا عيطتسي ىتح ؛© لكاشملا عيمج
 : . اعيمج اندحوت اينيغ نأ 6 ةديدجلا ةمآلا

 نم مغرلا ىلع ةيسايس اياضق ةيأ دجوت مل لالقتسالا نالعا ذنمو
 عوتلا اذه انريخت دقلو © هجراخ ال بزحلا قاطن لخاد ةضراعم دوجو

 لكاشملاب نومتهي نييلمع اسانأ انلامعو انوحالف نوكب ىتح ةضراعملا نم
 ديسشكن نأ اندرآ اذا انئا « ةيسكراملا ىثقانن ال كلذ ىف نحنو «.ةيداملا
 جئاتنلا نع لأسن مث ؟ اهواشنا بجي نبأ : الوأ لأسن ةرطنق وأ ةسردم
 ٠ كلذ دعب اهئامشنا ىلع ةبترتملا

 هبازحأ دوجوب حمست ىتلا ةلماكلا ةيرحلا ىلع صني انروتسدو
 بعشلا نم 9١/ ةبسن نأ الا « ةضراعم دوجول ةلوفكم ةبرحخلاف , ةضراعملا

 تلصح نيح ىلع 2 ىئيغلا ىطارقميدلا بزحلا ةحلصمل تتوص

 تررق اريخآو ©« طقف تاوصالا نم ,ه ىلع بزحلا جراخ ةضراعملا

 . قافولا ىثعب اذهو ائبزح ىلا مامضنالا
 ىلع ةضراعملا ءامعز نم نانثا لصح دقف كلذ ىلا ةفاضالابو

 قاطنلخاد اهبأر نع ربعت نأ اهنكمب ةضراعملا نأ قحلاو « ةيدايق زكأرم

 . هجراخ نم لضفأ بزحلا

 عجسشن نحنف انلكاشم مها وه ىذلا ىداصتقالا روطتلل ةبسنلابو
 ىق تامظنملا عيمج نم رمت ةوعدلا ىلع موقت انططخو «© تارامثتسالا

 ةنس ىقف : دوفولا ىلع اهجئاتنو ةديدجلا تاعورشلا ضرمل اينيغ
 ائتكم دق ىموقلا عامجالا نكلو « فصنلا ىلا سوءرلا ةبيرض انضفخ
 لازي ال ناك ماسقتنالا نأ مغرب ةيضاملا ةنسلا ىف اضيأ ريثكلا ققحن نأ
 نع الوكسم « القتسم اعاطق لكشت ةيرق لك تحبصأ دقف « انكمم

 يتعب اذهو « خلا 'ةيلديص وأ ةسرفم ءانب ررقت نأ ةيرقللو ©« هحلاصم
 ارقاو اددنع ةلماعلا ىدبألا نم كلتمن اننالو ةيموقلا ةينازيملا ىف اعاسنا
 عراوشلا نم مك فالآ ةينامث انأشناو « ةثالث وأ نيرهش ىف لمعلا ذفن دقف
 ٠ رطانعلا نم اددعو تايلديصلا نم تاثمو ةسردم ةثامسمخو

 < تاكلتمملا ضعب هؤاشناأ يعدتس عراش ءاشنا ةيرق تررق اذاو

 هتقرتحا اذاو « بسانملا ناكملا ىف هئانب ةداعا ةيرقلا عمتجم ىلع ناف
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 6« شقلا نم ةينبم ائلزانم نآل ثودحلا لهس اذهو © تاكلتمملا ضعب
 , ةكراشملاب ءانبلا ةداعا ىف اهلك ةيرقلا لمعت

 « . ىناسنا ىسيئرلا انقده نأ »

 ةيقيرفالا ةيصخشلا
 ةيصخشلاى لا ددرتنود نوهحتب ةيهرفاىف ةعاسلا لاجر عيمج نأ

 دقو . ةصاخلا ةيقيرفالا ةيصخسشلا راهظا ىلا ىندأ ىنعمبو « ةيقيرفالا
 0 مويلا ايقبرفأ ةفيحص ررحم » بوند نوبلا عم نأشلا اذه ق تثدحت

 ردجت اممو .جونزلا نينانفلاو باتكلل ىلودلا رمتؤملا مظنمو سيراي ىف
 ناعماب ىروتوكيس تاحيرصت نوعبتتي .سسيراب ىف نيهبانلا نأ هيلا ةراشالا
 : ( بويد نويلأ ) لاق دقو هايتناو

 نأ بجيو ء ةرائالا درجم نم رثكأ ىطعت نأ بجي اتتراضح ناهد

 ةرم لك انلكاشم لح عيطتسن اننأ ةبرجتلا ترهظإ دقو « انقيرط ددحن
 . © ةصلاخ ةيقيرفأ راكفأ قيرط نع اهب انمملا اذا

 ميهاغم نومضم نأ » : ددصلا انه ى ىروت سيئرلا لاكو

 ىه نييقبرفالل ةيسنلاب اهميهافم ىف رركتت ىتلا ةدحولاو لالعتسالا
 ىنعت ىتلاو ةيخيراتلا تامواعملل حضاولا ميلسلا ريسفتلا : ىتأي ام
 داحتالا ربتعب ذا « ىعيبط ضراعت افذهو « مدقتلاو مالسلاو ةيرحلا
 نيذلا لئالقلا ةساسلا ضعب رظن ىف اقيز نييقيرفالاو نييبروألل عماجلا
 ىل لصت نل ةيقيرفا نأ » ةركفب نوئيشتيو داحتالا ةركف نوئواني

 ٠ « اهتدحو

 ةالثئاق اناغ ىف ايئيغل ىمامولبدلا لثمملا « الويدبأ اولايد حرص دقو »

 ةمظنم مايق ناكمالا ىف ناك ديدجلا رامعتسالا اذه ىيبيراوحل ةبسنلاب

 « كلذكاتكمم ارمأ « ىكيجلبلا وفتكلا دوحو ناكو : ةيسنرفلا بوعشلا

 دقق ابوروأ لمكت ةيقيرفا نأ امك لافتربلا هبسشت الوجنا تناك مهرظن ىفو
 ةيراضحلاو ةيفارغجلا قئامحلل قاجملا لوقلا اذه نا': ىروت لاق

 ٠ ةلجخم لاحلا تناك دح ىآ ىلا ائل روصي ةيرصنعلاو ةيداصتقالاو

 ةيصخسشلا دوجو ةيناكماب اق رتعم نكي مل امدنع اريزع ناك ضراعتلاف

 ةسرايمم لع تزكترا ىتلا ىرصنعلا ركفتلا ةيرظنل اقيبطت 3 ةيقبرفالا

 : (ىروت لاقو) ٠ ةيقيرفأ ىلع الصتم اطغض لالتحالا طغض

 ىف تحرتقا ىتلا ةفلتخملا قرطلا نم سكعلا ىلع انقيرط نا »

 ندي



 ةراقلا ءانب عضي ىذلاو ةيقيرفالا ةيصخشلا ءانب ديعي ىذلا ىقيرقالا
 ةفلتخملاتاعاطقلا فادهأ نا « ءاعمج ةيناسنالا ةمدخ ىف اهئانبآ ىدبأ ىلع
 ىتلا روطتلا حماطم ىلا ىدؤت ةيقيقحلا ةدحولا هذه ناو « لماكتت

 ىف ريكفتلا ىلا فارصنالا بجي انهو © فيكتلا رهاظم عيمجب طيقرت
 فرصب ©« ضرالا بوعش عومجم نم /م. نمف . ةيددعلا ماقرالا ضعب

 1١56٠ ماع ىف اهدحو ةيقيرفأ تجرختسا « قتيفوسلا داحتالا نع رظنلا

 « زيئجنملا نم /5- و موركلا نم /55 و بهذلا نم م21 لداعي ام

 سام نم /1. هدحو قباسلا ىكيجلبلا وفنكلا بلج 1104 ماع ىو
 . ملاعلا

 ةيقيرفا نا : لوقن نحنف اذلو « ةيقيرفا روطتل تايناكمالا ىه هذه 1

 . وفنكلا جاتن نم اهبوعش ديفتست ىكل ةيرحلا ىلا ةجاح ىق
 ءىدايمب دحب امدنع ىئاستالا هانعم نع ىأني مدقتلا معوهفم نأ

 لالغتسا ىف رامعتسالاو لالتحالا لشفق دقو © ستحلاو ةمآلاو ةقبطلا

 لئاسو ناكلمي اناك ايهنأ نم مغرلاب امهنأل ةرمعتسملا بوعشلا داهطضاو

 لالغتساو ةينانأ ىف اشاع « بوعشلا كلتل ةشيعمللا فورظ نيسحت

 . كلذ رق الو

 تظفاح دق اهنأ ىف زكرتت لبقتسملل ةبسنلاب ايقيرفأ صرف نا
 اهئاقش قيرط نع ةيفاص ةيعامتجالا تازيمملاو ةيناسنالا لئاضفلا ىلع
 ةايحلا هبلطتت ام عم قفتت ىتلأ تازيمملاو لئاضفلا هذه « ىئاهناللا
 مغرب لغتسملا رمعتسملا نم ةروكنم ةلمهم تلظ بلاطم نم ةحيحصلا

 . لئاهلا ىناسنالا روطتلا ةئس

 هيلاةيقيرفاجاتحت ىذلا ىسايسلاماظنلا نع لاؤسلا زيزعلا نك هناو

 ةثيدحلا ةيبروألالودلا نيبو ةيقيرفانيب موقت هنال كلذو ءفدهلا ىلا لوصولل

 ةمظنالاو ءىش تاضارتفالا نآلو « ةيقالخاو ةيدام ةيساسأ تافالتشا

 ررقت نأ لبقق © كش الب تاضارتفالا نع فلتخت ةمظنالا نأ « رخآ ءىش

 ةلحرمىلا الوأ لصت نأ بجي هيلا جاتحت ىذلا ىسايسلا ماظنلا ةيقيرف)

 قيرطلاو © ةروطتملا لودلا هيلا تلصو ىذلا كلذل هباشم ىدام روطت

 ىلا ةنوعملا رداصم عيمجل ةيروثلا ةئبعتلا قيرط وه كلذل نكمملا ديحولا
 . اهسقت ةيشرقا اهكلتمت ىتلا تايناكمالاو لئاسولا بناج

 ةمداقلا رشعلا نيئسلا لالخ ىف ةيقيرفا لود لصت نأ لمآ ىتناو
 ىباجيالا دايحلا ةسايسل ىسيئرلا فدهلاو ©« طورشملا ريغ لالقتسالا ىلا
 ماسقت!نوكي الف « هلك ملاعلا ىف ةفلتخملا تاعامجلا نيب قفاوتلا داجيا وه

 . ةيبرغو ةيقرش ىلا دالبلا ىف
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 نيه ل ل ضغ نكمي ال امو .
 . صوصخلا هجو ىلع قرشلا عم تالاصتالا قمعي ىك

 ىقيرفالا ىويسآلا نماضتلا
 ىف دقع ليربأ نم رثع سماخلا ىتح رشع ىداحلا مويلا فنم

 نيح ىلع « ىتاثلا ةيقيرفالا ةيويسآلا بوعشلا نماضت رمتؤم ىركانوك
 نارمتؤملا ناذهو. ةرهاقلا ىف /١9601 ماع نم ربمسيد ىف لوالا رمتؤملا دقع

 دعب ةيقيرقأو ايسآ ىف مويلا ثدحي امو , جنودناب حور نم ايحو نادعي
 تدسجو دق هنأ فورعملا نمو «٠ ىركانوك رمتؤم جئاتنل اساكعنا
 © قرشلا ذوفن اوضفر دق بايشلا نيئطاوملا بلغأف « ةرهاظ تاقالخ
 «لالتحالاو رامعتسالا ىلع ءاضقلل ةيتاوم ةصرف لكب مويلا اوبحر مهنكلو
 ةباقنو ابزحو ةعامج نيتسو نامث دوفو تلشقانت دقو « برغلا ةدايسو

 ةيقيرفا نادلب جونز مه اليثمت بوعشلا ىوقا تناكو ةيويسآ ةيقرفا
 ةئلاثلا ةلتكلا امأ « ةيناثلا ةماهلا ةلتكلا نوئوكب نويويسآلا ناك نيح ىلع
 ايلوقتم ةيروهمحو ىتيف وسلا داحتالا ىه ةعبارلاو ؛« ةيبرعلا دوفولا ىهف
 . ةيبعشلا

 بوع شلا نماضت ةمظنم » وه ديدح مساب رمتؤملا ىمست دقو

 ةيلاتلا داليلا بوعش نم ةمئثادلا ةيراث ركسلا نوكتتو 3 ةيقيرفألا ةيويسآلا

 «ىتيف وسلا داحتالاو « ابروسو قارملاو ©« نادوسلاو « اناغو نورمكلا »

 . © نايايلاو ايسيئودناو نيصلاو دتهلاو

 داحتالا : نم ءاضعأ هتوامب ىذلا ماملا متركسلا رصم تنيع دقو

 ةوالعو . قارعلاو نابايلاو ايسينودناو فنهلاو ©« نيصلاو ىتيفوسلا

 ةيروهمجو « ايتيغو اناغو ةنقؤملا رئازجلا ةموكح دوفو ءالؤه ىلع
 . ةتقلا نورمكلا ةموكحو « ادنغوأو « وفنوكلا

 ىلعو « ةيويسآ ةيقبرفا ةعامج نم نوكتيف ىذيفنتلا سلجملا اما
 ىعويسشلا ٌدوفنتلا ناق رمتوملا ىلا ةمضتم ةدئاحللا دالبلا-نأ نم مغرلا.

 ٠ ةيخجرالا بحاص

 ىف ةعاسلا لاجر عيمج نأ تبتك اميقف تحضوأ فق تنك اذاو
 ىتناف . ةيملاعلا ةسايسلا ىف ثدحتلا قح مهل نوكي نأ نوديري ةيقيرفأ

 , ةيويسآلا ةيقيرفالا ةمظنملا هذه ءاضعأ صوصخلا هجولا ىلع اذهب ىنعأ

 ةيلوئسلاب ءالّؤه رعشي فيك رهظن ةميكحلا تايصوتلا نم ديدعلا نأ ذا
 عئاضبةمطاقمب ةيويسآلا ةيقيرفالا دالبلا تبلاط دقف . اهلك ايقيرفا هاجت
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 جاجتح الل 4 اهعم ةيساموليدلا تاقالعلا مطقو <« 4 ةيقيرفأ بونج -

 . ةيرصنمل ١ ةقرفتلا ةسايس ىلع دبدج نم

 ةدعاسمو )١( ةتقؤلا رئازجلا ةموكحي فارتعالاب ىصوأ امك

 ةمظنملا هذه لود تغمد دقو «© ةعساولا تانوعملاب نيب رئازجلا نيينطولا
 تادعاسملاو « ىسامولبدلا ديبأتلاو ةيرامعتسالا اسنرف ةسايسص ةدشي

 عيمجبل وط امك « ةيرامعتسالا لودلا نم اهاقلتت ىتلا ةيركسعلاو ةيلاملا

 ءالجب رمتؤملا بلاط امك « رئازجلا ىف ىسنرفلا ىثيجلا فوغص ىف نولتاقي

 مظنت نأ ةدحتملا ممألا ىلع ىغبني هنأب ىصوأو , ةيسنرفلا ةيكيرمالا
  ايطارقميد بوعشلا مصم ريرقت قح بكقارتو

 ةيريرحت ةهبج ءاشنال رمتؤملا بوعش ةبغرب ىرخأ ةيصوقت ردصأو

 . ةلقتسملا ريغ بوعشلا

 ةيقبرفاو ايسآ نادلب عيمج ىلع ناك ةنماضتم ةهيج ءاشنالو
 اسمئرق تماق اذاو . ةيقبرقالا هراقلا ةتبعتل ةلواحم لك مواقت نأ

 ىلع ةقعقاوملا بجت هناق © ةيشرفالا ضرالا ىلع ةديدج ةدرذ براجتب

 ةرطيسلا لاكشأ نم اديدج الكش ىسرفلا داحتالا تدع امك « اسنرف

 ةرخآتملا دالبلا طيبرل ةيسنرفلا ةموكحلا نم ةلواطحمو ةيرامعتسالا

 . ةيقيقحلا مهتيموق تبلس ىتلا دويقلاب

 قح نم نأ رركو ةرشعلا جنودناب ءىدايم امئاد رمتؤملا ركذ دقو
 ممالا قاثيمل اقبط 6 ىرخالا لودلا عم كارتشالاب وأ اهدحو ةلود لك

 2 ةيصوتلا هذه ىف ءاج دقو اهسفن نع عافدلا «© ةدحتملا

 انتيرح ناو « ةمواسملا نهر لظي نآ نكمي ال ىنطولا انلالقتسا نا

 رقفلاو سؤيلل بلاجلا راكتحالا قيرط نع لالغتسالل ادح عضن نأ ديرن

 نأ بجي « مالسلاو ةوخألل ديدج رصع ىلا لصن ىكلو . عوضخلاو

 . ديدج ملاع ءانب لجأ نم
 كرتشتنأ دوت ال ايتيغ نأ رمتؤملل فيضمك ىروتوكيس نلعأ دقو

 )١( ةنس نايفيآ ةدهاعم يفنقمب لالقتسالا ىلع رئازجلا لوصح لبق كلذ ناك 11335
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 «ىباجيا دايحو ىملس شياعت ىلا ىدهت اهناو « ملاعلا ميسقت ىف نمث ىآج

 انيار نمو « طقف قيرطلا اذه نع فخت نأ نكمي ملاعلا ىف رتوتلا ةدح نال

 .٠ رطخ ىأا نود اهدحو

 لثمت رمتؤملا اذه ىف ةكرتشملا تايصخشلا نأ : الئاق فاضأ مث

 قح رامعتسالا مهيلع ركنا دقف © مارتحالا مدعو سؤبلاو عوجلا ملاع

 اتعحب رعشت رشبلا نم نيبالملا تانك نيلثممك نحنو عورشملا ناسنالا

 لاعف رود انل نوكي نأو « ةيملاعلا لكاشما لح ىف ةمهاسم اب ةبلاطلا ىف
 . اهلك ةيرشبلاب قلعت ىتلا تارارقلا ىف

 ةءانب تاقالع

 اهرهظاىتلا حلاصملا نا .نييقيرفالا عيمج مويلا تلمش ىتلا ةيساسحلا

 ىف ةبغرلا عفادب ةداعلا ىف ةميقلا تادعاسملا نكت ملو « ةيسايسو
 مهباسح نوعضي ام ايلاغ نودعاسي نيذلا نأل كلذ . طق ةدماسلا

 ناكملا ذنخأت ةراجتلاف . تادعاسملا هذه ءاعل مهيلع دوعيس ام ىدم

 . ركفتلا ماعنثا نم انه دب الو «© مويلا لوألا

 :* لوقت نآل ةراجتلل ةيناملالا ةيداصتقالا ةفيحصلا اعد ام اذه لعلو

 « ةيداصتقالا تاقالعلا نم ةيمهأ رثكأ ةيناسنالا تاقالعلا نأ »

 ةيتاسنالا تاقالعلا لحأ نم ةيمئنتلا تادعاسم مدقن نأ ىغبتي هناو

 يبثك ريخ ىلا ىدؤت تناك هذه رظنلا ةهجو نأ ىف كش نم سيل
 لبق نم ذيفنتلا عضوم تعضو اهتنأ ول

 ىستن نآ انعس ال « رئاث ىقيرفا ناسناك ىروتوكيس ىلا رظنلابو
 نييسنرفلا هئاقدصا عم رعشب هنا : اهيف لاق ىتلا ةريثملا هتاحيرصت
 اذلو . طق ةسردهملاب قحتلب مل ىذلا ربكالا هيخأ نم.رثكأ حايترالاب
 ءوسنأ كلذ « ةبوازلا هذه نم لوجبد فض هحاجتحا ىلا رظني نآ بجي

 نيب مئاقلا مهفلا ءوسل ايجذومن الاثم لظيس ىروتل لوجيد مهف
 . اهلك ايشرفا خيرات ىف نييشرقالا نيبو نييبروالا
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 ام هو ركن فى ارك

 هيعّملاَمِع م ًاوليزعلا املا ىعيماتب





 بوعشلا ةيرحب نمؤت امك ؛ سانجأآلا عيمج نيب ةاواسملاب نمؤن اننا

 اماظن براحن امناو « ةديقع وأ نول وأ سسنج ىأ دض براحن الآ ةيقيرفا

 ىأ فقوم نم لجخن اننا . هيق دجوي نأ نكمي ناكم ىأ ىق ماظنلا اذه
 ملعتن نأ انيلع متحي بجاولا نأ © ناسنالا هيخا دض لمعي ناسنا

 اموركت ىماوك
 اقورثم يق هل باطخ نم

 نعل

 بهذلا لحاس ىمس اذامل لاؤسلا اذه نهذلا ىلا ردابتب ام اريثك

 مغرب (ةمسن ؛؟رالا8ر ٠٠٠ اهناكس ددعو مك 2941/5 اهتحاسم ) اناغ نآلا

 ؟ «ىلام5 : وه مويلا هل عئاش مسا دوجو

 ىهو ىرخأ اراطقأ نأ امدقم نابسحلا ىق عضن نأ بجي كلذلو

 ىعولا ةيسائمب ىقيرفالا خبراتلا نم ءامسأ تذخاآ دق روطتلل اهقيرط ىق

 هذه ةازغ خسم دقق « نييقيرفالا نم ةراقلا لها ىدل ديدجلا ىخيراتلا

 هتايحا ىلع مويلا نويشرفالا لمعي ىذلا خيراتلا اذه « اهخيرانت ةراقلا

 . عكاولاو ةقيقحلا نم ساسأ ىلع

 | ةم



 بهذلا لحاسو ةميدقلا اناغ

 اهتمصاع ريتعتو © يبرغلا نادوسلا ىف ةربك ةيروطاربما اناغ تناك
 نم تاثم ةعضب دعب ىلع اماه ايراجت اناكم هسفن مسالا لمحت ىتلا

 ىلاوح تسسأت دقو «وتكيمت» نم ىبرفلا لامشلا ىلا تارتم وليكلا
 . ةيجنزلا ةلودلا هذه نع ريثك ءىش فرعي الو . داليملا دعب ؟.. ماع
 اناغ مكح هدعبو 1٠؟. ماع لبق نمو « ارجه » ىعدب ريمأ اناغ مكح دقو

 أآدبو ,م م١٠ ماع ةروثلا تيسشن مث ٠ ضيبلا نم اريمأ نورشعو نانثإ

 ىتح « ماع ىتئام لاوط مكحت تلظ «© جونزلا نم ةيكلم ةلالس مكح
 ديدج نم ايلعلا ةطلسلا ةداعتسا ىقرشلا لامشلا ةربارب عاطتسا
 ٠ ةيلحاسلا قطانملا ىلا ترجام نأ جونزلا نم ةريبك تاعومجم تئبل امو

 كئلوأ فلخ مه ةيلاحلا اناغ ىف ناكآلا نأ نيخرؤملا ضعب دقتعيو

 نآلا اناغ نكست ىتلا بوعشلا نأ دكؤملا نم هنأ ودبي نكلو © نيرجاهملا
 ىتأ امدنع ىدالبملا رثع سماخلا نرقلا ةباهن لئم انه تشاع دق

 ةميدقلا انافل ةيساسالا ةقطنملا نأ دكؤْلا نمو « اهيلا لئاوألا نويبروأآلا

 . ةيلاحلا اناغب ةطبترم نكت مل
 : ةيقيرفأ خيرات هباتك ىف نامرتسق شرفديد روسفوربلا لوقيو

 ةمظعلل ازمر ةيقيرفا ىبرغ ىفقثمل ةبسنلاب مويلا ربتعب اناغ مسا نا »
 اموركن سيئرلا رسق نيح ىلع « دلاخلا اهيضام ىف ةصاخلا ةيقيرفالا
 ىبرغ لود داحتا دوجو ققحت اميرف © لبقتسملل ءاحئالا هنأب اناغ مسا

 نأ لبق ىحيسملا رصعلل ةقباسلا مايألا ىفق : اناق مسا تحت ةيقرفا
 لصوت اهيعش هيف دحتا ىذلا نمزلا ليقو لب نأش ىآ ارتلجنال نوكب
 مساب نيروخف نوكن نأ بجي اذلو ٠ ةريبك ةيروطاربما ىلا اندادجل“

 ىنبثي لبقتسملا ماد ام ائيضام ركذت نأ ريسسو ليمج ءىثل هناو « اناغ
 <« انيضام نم لجخن ال اننا © ىضفاملب لصتم رضاحلا ناف رضاحلا ىلع

 . ©« رخافملا نم ريثك ىلع ىوطني هناف ضيقنلا ىلع لب
 نويسترغلاق : اعابت بهذلا لحاس ىف لئاوآلا ضيبلا لزن دقو

 ةياهت ىفو « رثع سماخلا نرقلا ىف نويلافتربلاو رشع عبارلا نرقلا ىف
 ب نيرمعتسم اوحبصا نيذلا زيلجنالا دلع  رشع سداسلا نرقلا

 ةكرعم ىف نييلاغتر بلا لولف اومزه نيذلا كئلوأ ٠ لحاسلا ىلع نويددلوهلا
 ةضيقىف تناك امك © ليوط تقو ذنم ةمصاع تناك ىتلا اركا مامأ ةيرحب
 . ىريلجتالا لالتحالا

 ة1قكه ىلع اعالق زيلجنالاو نويكرمتادلاو نويسنرفلا ديش دقو
 مهو « زيلحنالا نأ رهظ هدعب امو امل١ ماع لتم نكلو ©« لحاسلا
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 ملمأ نوريش !وذخا « بهذلا لحاس ىلع نويقيقحلا ةدايسلا .باحنصأ
 «تايقعلا نم اريثك 17.. ماع ىف ةسسؤلا » ىتناشأ ةيروطاربما ءارمإ
 6« رشع عساتلا نرقلا ىف عبس بورح لوخد ىلا رمآلا مهي ىهتنا ىتح
 ( هءارو ىتلا ىضارالاو بهذلا لحام ةديس ايناطب رب .تحبصأ ارخآو

 . ةفلتؤم لئابعلا نم ةيلحم ةرادا تاذ ةرمعتسم لوأ تاشنا مث

 نم دارفأ كارشاب مت ىذلا لمعلا اذه حاجن دعب اميف نيبت دقو

 بهذلا لحاسل ىعيرشتلا سلجملا زرحأ دقف هدالب ةرادإ ىف بعشلا

 ةيروتسدةنجل 1151 ةنس ىف تلكش دقو 2 1117 ماع ىف ةيقيرفا ةيبلغأ
 .«نآلا ىمواك ىليته ريس» ىنواك ىفاقلاةسايرب مهدحو نييقبرفالانم
 روتسدلا اذه ساسأ ىلع 1101 ماع ىف تاباختنا لوأ تيرجأ دقو

 لوأآل لئابقلا عيمج نيب تدحو ةيعيرشت ةيعمج هاضتقمب تلكش ثيح
 . دالبلا خيرات ىف ةرم

 هذهب طبترا دقق « اموركت ىماوك » ىلاحلا سيئرلا مسا امأ

 ىأ « وفيجاأزوأ » سيئرلا « الماك همساو © قاطن قيضآأ ىف تاءارجالا

 «ةعاجشلا لحجر ىأ «ىنرودوكوكو» ©« اشيح عمج ىذلا ربكلا ناسنالا

 « بعشلا ىمحي ىذلاو «© هتملك ضقنب ال ىذلا لجرلا ىأ «وتئماتاك» و

 نع ثنحت ىذلا ©« ةمساحلا ةملكلا بحاص لجرلا ىأ « وكن رباساك» و

 «نيرخآلاق وفي ىذلا عيمجلا ىوقاىأ «ونيفوت» و « ةدحاو ةرم عوضوملا
 ! اناغ ىسسؤمو ورحم وه اموركت ىماوك روتكدلا نإ

 ( ديلاوملا ليجستل قيقد ميظنت كانه نكي مل اموركن دلو امدنع

 «هدلوم موي 11.3ماع ربمتس ينم نيرشعلاو ىداحلا ريتعي اموركن نكلو

 ىنريخأ دقلو « هداليم 19117 ماع ىلع نوقلطي هب نيطيحملا نأ ولو اذه

 « دلو ىتم ةقدلا هجو ىلع فرمي ال هنأ هسفنب اموركن ىماوك روتكدلا
 نيرشعلاوىداحلا مويلاب هدلوم ددح دقف هتايح ىق اماظن قلخب ىك هتكلو

 . 15.5 ماع ريمتتس رهش نم

 «لوفوركن» ةريغصلا ةيرقلاف بهذلا ةفايصب لفتشي هدلاو ناكو
 دقف ناهتافو ليبق اهتف رع ىتلا همأ امأ « دالبلا ىبرغ ىف «ميسكا» ميلقاي

 نوئشب ىنعت ىتلا ىه تناك اموركت جاوز لبقو « ةراجتلا فرتحت تناك

 ىعسسي مومعلا هجو ىلعو © تاعمتجملا ىف طق رهظت مل ىهو هلزنم

 نيريثك لافطأ ىلع هداليم مسا قلطأ دقو « سمشلا قورش » امورك

 1 ما/



 ةنماثلا ىف وهو ةيريشبتلا ةسرفملاب اموركن قحتلا دقو «© ةرهشلل مساك

 اهناكس ددع ) اركآ ىلا لسصرأ مث « ازراب اذيملت ناكو 6 هرمع نم

 هتناك ىتلا زايوريما ةيلك ىف اسردم حيصي ىكل ( ةمس !الءرءعم

 ةيبيرجتلا هتارفاحم تعرتسا دقو « اتوميخا » ةيلك نم امسق كاذنآ
 . هيلا ةيلطلا هثالمز راظنأ تاشقانملا ىف هتكراشمو

 هبصاتملغش مث « سردمك ىئاهتلا هتاحتما ىف حجن .١11 ماع قو

 طبسق ىلع ناك هنآل هذيمالعو ةبلطلا هئالمز بحب عتمتي ناكو © كلذ دعب

 . ةيحرسملا تايليثمتلا ىف حاجنب كراش امك هنيدل سمحتلا نم ريبك

 : نيلجري هبابش ىف رثأت دقو
 ( ىرجأ رجيوك اجا روتكدلا وه امهتم لوألا

 وضع لوأآو « زلوريما ةيلك ريدمل ابئات ىرجأ روتكدلا ناك دقو
 .دوسلاو ضيبلا نيب نواعتلا لجا نم نيلضانملا لوأو « ةرادالل ىقيرفا

 ةيداحتالاابريجيت ةموكح سلجم سيئر ©« ىوكيزأ ىدماتن » رخآلاو

 ررحمو © بهذلا لحاس ىف فئتقو راوثلا رايك نم ناك ىذلاو « مويلا

 ىف هتسارد ةلصاومل اموركت تراثا ىتلا تارضاحملاو ةيقحصلا تالاقملا

 ةديرج بحاص ناك امك ةايحلا ىلا هب اوعفد نيفلا دحآو ©« جراخلا

 نأ 1161 ماع ىق ايرجين اموركت راز امدلع ثدحو « ىقرفالا حابصلا

 ةيموقلا داور نم دئار لوأك وكيزا ميدقلا هقيدص هبطخ ىدحا ىف حدتما

 . ةيعبرفالا

 كاذنآ بسحي نك ملو , اكيرمأ ىلا اموركن رفاس ماع ىفو

 سرددقق « ةلماك اماع رششع ىتثا هنطو نع اديعب ءاقيلا ىلا رطضيس هنا

 . ةيعامتجالاو ةيداصتقالا مولعلا «اينافلسنب» و نلوكنل ةعماج ىف
 «بادآلا مولبد ىلع جونزلا ةعماج ىف اموركت لصح 19159 ماع ىفو

 ةعماجؤو نلوكتلب توهاللا دهعمب ةفسلقلاو توهاللا كلذ دعب سرد مث

 هتوهاللا ةزاجا ىلع هلوصحب ةسارندلا هذه ىهتا دقو « ايناقلسنب

 مف هاروتكدلا ةلاسرل هريضحت ءانثا ىفو « ةيوبرتلا مولعلا ىف ةيذاتساو
 هتقولا ىف ىقلأ نيح ىلع « ةيقطنملا لثئاسملا ضعب » ىق بتك ٠ ةقسلفلا

 « جونزلا خيراتو ماعلا خيراتلاو © ةغسلفلل ذاتساك تارضاحم هسفن
 ىلع لصح 191601 ماع ىق ةيكيرمالا ةدحتملا تايالولا اموركن راز امدنعو
 ةيلاديمبهيلع معنأ 1106 ماع فو « نلوكنل ةعماج نم ةيرخفلا هاروتكدلا
 ةينامث مضت ةمظنم ىهو ءامذقلا نيبراحملل ىملاعلا داحتالا نم مالسلا
 يح ملابعلا لود نملو نيزرتتموأ عسا وع م دواجلا نع ةولك رح

 . ءاضعأك ىعويشلا

 همه ١



 ايلاغ ةعيفرلا ةبترملا كلت ىلا هلوصو نمث اموركن ءابرقأ عفد دقو
 اذلو « اكيرمأ ىف هتساردو هتماقا تاقفن عفد نم هل دب ال ناك بقغ

 ىرخأو ةناسرت ىق الماع ةرم ناكف ©« فرحلا نم ريثك ىف لقتشا دقق
 درأ تنك دقل : لاق ةبسانملا هذهبو , ةيلحاس ةنيفس ىف ( ايجرفس )
 ظعاوك هشيع بسكو « رحبلا راودب باصا امئاد تنك ىنال (ىحرفس)
 نأ ىلا قوت ناك دقف كرويوين ىف امأ « اينافلستيب جونرلا سئانك ىق

 . ىستكلا سلجملا ف وضع كلذكو اسيسق حبصي
 نيسسؤلا دحا ناك ةيكيرمألا ةدحتملا تابالولاف هتسارد ءانثأ ىفو

 رفصأ كانهو « ادنكو ةدحتملا تابالولا ىف نييقيرفالا بالطلا ةطبارل
 داحتالا اذهل سيئر لوأ هفصوب لفغتشا امك « تابيتكلا نم ةعومجم
 دقو « ةيموقلا ةلأسم ىف ريكفتلا أدبو « ميظنتلاو ةماعزلا لئاسمب

 «نسيور لواب» لاثمآ نيزرابلانييكترمآلاجوئزلاعم ةقادص تاقالع دطو

 ةسردمؤف سرديل ةدحتم ات ايالولا اموركن كرت 554١ه ماع وبامىؤو

 ةيزيلجنالاقوقحلا ةيلك « ىارج ىئاج ىف كلذك آدبو « ةيندنللا داصتقالا
 . اهرايت وحن ةسايسلا هتبذتجا ائيشف اًئيشو « نوناقلا ةسارد ىف

 عيرس ىسايس دوعص

 اماع اريتركس 1111 ماعو 13555 ماع نيب ام ةرتفلا ىف اموركن ناك

 ةيقيرفا ةركفل ةوعدلل ةأشنملا ةيقيرفا ىبرغل ةيموقلا ةيراتركسلل
 اريخآ لغشو « ةيقيرفا ىبرغ بالط داحتا ةلجم ردصأ دقو « ةدحنملا
 باتك فلا تقولا اذه ىو . ةيقيرفا داحتا سلجم ىف وضع بصنم
 ىف 2« بهذلا لحاس ىف اديدش اسامح راثآ ىذلا « ةديدجلا ةيشرفاأ »
 برغ ىف ةيموقلاو ميلعتلا » اهنم ىرخأ تافلؤم اموركنلو © 314*ماع
 ىماوك ةايح خيراتو اناغ » هتايح خيرات كلذكو © 115. ةنس « ةيقرفأ

 1 1918617 ماع اموركن

 هدالب نع اديعب ارتلجنا ىف لازي ال ناك اموركن نأ نم مغرلا ىلعو
 نيوكت ةركف أريثك تشقون دقف © هنتطو ىف ةفورعم ةيصخش ناك هناف

 ىف بهذلا لحاس ةبغر تليق دقو «© ةيشرفأ ىبرغ تابروهمج داحتا
 اوكناد ويكاوي فيزوج روتكدلا أشناو « برحلا ءاتثأ ىف ىتاذلا مكحلا

 « اناغ ىف وهاوك ميلقأ ىف « سنويب ىف 1855 ريمسبد نم ؟١ ىف دلو »

 برح 1141 ماع ربمسيد نم نيرشعلاو عساتلا ىف ساسألا اذه ىلع
 لحاس ىف ىموق بزح لوأ ريتعي ىذلا جاعلا لحاس تابالو داحتا
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 بعضلا ىدبا ىف تقو. عرسأب ةموكحلا لامعأ ةباقرو فارشالا عضول

 ناك ىذلا اموركن ىلا اوكناد دهع بزحلا سيسأت نلبقو ء هئامعز ىدياو
 ملو جاملا لحانم تايالو داحتال ماعلا ريتركسلا زكرمب ندنل :ق لمعي
 . ايوق امصخ برق كلذب هنأ رعشب

 هتماقاةدم تناكو © هنطو ىلا اموركن داع 116 ماع ربمقون ىفو
 رقفلاو © ةلزغلاو ةدحولاو بركلا تاوتس ىه ارتلجناو اكيرمآ ىف
 ةوقلا هل تبهو ىتلا ىه اميمجح تاونسلا هذه نكل ©« ىنضملا لمعلاو
 اموركن دعاس دقو « ةيقيرفالا ةيموقلا رودي رذبل دحأ نم ةيامح نود
 . هئانبو داحتالا ةماقا ىف اوكتاد

 مهأ حبصأ دقف امزاح بيطخلا نوكب ىتم مهفي قيل ثدحتم هنالو

 دالبلالوط ىف ةلحرب ماق ام ناعرس هنأ ىتح « اهلك دالبلا ف ىبزح بيطخ

 ةبدحالا نم نيجوزو « نيتينآ نم نوكملا هلزنم ثاثأ هعم الماح اهضرعو

 ق ددرت نود ةحارص ىف وه هركذ امل اقفو © ةيلخادلا سبالملا ضعبو

 . هتايح نع هتاركذم

 لمعلا امطتسي مل امهنا ىتح « امهرعاشم ىق نينيابتم نالجرلا ناك
 ويلوينم ؟١ ىفو « اوكناد نع اموركت لصفنا 1151 ماع ةبادب ىفق « اعم

 ديدجلابزحلا اذه هجتا دقو «ىبعشلا رمتوابزح» هبرح سيسأت نلعأ
 بزح وه رمتملا بزح ناك نيح ىلع « ةصاخ نييروثلا بابشلا ىلا
 . ةلدتعملا ةطسوتملا ةقبطلا

 اناغ سرادم حتتفي رمتؤملا برح ىف هلمع ءانثا ىف اموركن ناكو
 ناك امك «مهركش نع ريبعتلاب «لمعلا اذه بابشلا هل ردق دقو اهتايلكو
 نم ارثك ايجيردت ةايحلا ىلا داعأ دقف « اعمال ةيعاد امئاد اموركن
 ةديرج ىق هتاقيلعت ةروكاب تناكو « امامت ةلطعم تناك ىتلا فحصلا
 تلازام ىتلاو © بعشلاب ضوهنلا اهراعش ناك ىتلأ 6 زوين جننفبا »

 بزحلل توص مهأ اهئاشنأ ذنم اماع رشع ىنثا نم رثكآ دعبو مويلا ىتح
 ادعقم#ه ىلع اموركت بزح لصح 1101 ماع تاباختنا قو « ةموكحلاو

 بهذلا لحاس ق نييقيرقالا نيينطولل اميعز حيصاو نيثالثو ةينامث نم
 . نسقائم نود

 : طقن تس نم اعورشم هبرحل اموركت عضو دقو اذه

 ىلالوصولل ةلقرعلا ةيروتسدلا ءىدابملا عيمجب ةالابملا مدع ١
 . اتاغ بعشو لئابق ءاسؤرل لماكلا ىتاذلا مكحلا

 ءاضتلل دهجلا لذبل ةيوق ةيعاد ةيسايس ةعيلط مادختسا  ؟
 ةيطارقومبد ةموكح ىلا لوصولا ةيغب هروص عيمجي داهطضالا ىلع

 لح



 <« اتناشأ تارمعتسم بعشو لئابغل ةلماكلا ةدحولا ديكأت تش

 . اهيلع ةظفاحملاو اتلوفو ةيلامسشلا ىضارالاو

 ةيباقتلا ةكرحلا ةحلصمل لضفالا لمعلا طرشب مامتهالا ل 1
 . دالبلا ىف ةيلامعلا»

 . ةميركلا ةرحلا ةايحلا ىف قحلا ىلع بعشلا هيخ

 ةيقيرف ىبرغ ءاشنال ةنكعملا لئاسولا لكبو اروق ءدبلا ل 1
 . اهسفنب اهسفن مكحت ىتلا ةدحتملا

 هطاشن هلخدأ دقف نجسلا ىف اموركت ناك تقولا اذه ىتحو

 امم « نيتئام نم رثكأ حرجو اصخش نورشعو ةعست هتيحض حار ىذلا

 8. « ىعويشلا نئاخلا م هنأب هماهتاب اموركن ىلع داع.

 لمعلا ةراعش ناك ىذلا اموركت برح بلاط 11549 ماع ىفو

 نم ةعومجم مظن كلذ ليبس قو « عيرسلا ىتاذلا مكحلاي 2« ىباجيالا

 . ةعطاقملا لامعأو تابارطضالا

 نجسلاب ( بزحلا ءاقفر عم ) اموركن ىلع مكح .١12 ماع قو
 بارضا ىلع اضرحم اميعز هيق ىأر ماعلا مكاحلا نآل كلذ « ماوعأ ةثالث

 . ىنوناق ريغ ماع

 قلطأ تاوصألا نم / ىلع هبزح لصح امدنع 1961 ماع ىقو

 ماعلا مكاحلا نم وفع ىلع ءانب ارهش رشع ةعبرأ دتما لاقتعا دعب هحارس
 ع ةموكح ءاشنا هفلك ىذلا « كرالك ندرآ ليون ىلراشت ريسلا »

 ٠ ءاشنالل اريزو اهيف حبصاو.

 لخدال نجسلا نم تآ ىننا » : لاق اموركن بطخ ىدحا,ب قو

 . © ايئاطيرب ءازا ةئيفضلاب رعاشم ىأ لمحأ نأ نود ناملربل#

 راز دقو <« ءارزو سيئر بقل ماعلا مكاحلا نم ىقلت 116؟ ماع ىفو

 نيسدنهم ايلاط © ةفصلا هذهب ىرخا ةرم ةدحتملا تانالولاو ايناطيبرب

 ىريمعتلا هجمانرب فيفنت ىف ةتواعملل ءاملعو ءابطأو نيسردمو نيينفو
 رهت عورشم وه هتاعورشم ربكأو ه اهلك دالبلا داصتقا :لمشي ىذلا

 ةثدحلا ةعانصلا روطتل ةدعاقك ابرهكلل ديلوت هيلع ماقيسص ىذلا اتلوغ

 فدهي سمخلا تاوئسلل تاعورشم اموركت حرتقا اناغ تلقتسا امدنعف

 لاحر ةرشع 15 م



 ,ىشيعملا ىوتسمملا عفرو ىناوملاو قرطلا ءاشناو ةعارزلا نيسحت ىلا
 : ةرخآلا نينئسلا ىف نلعأ ام اريثكو ©« بعشلل

 ةيقوسلو «ضرولاو ليحلاو نتفلا ولع ءانطتلا اوه سننالا هقادع نأ
 .نويهذب نيذلا لافطالا ددعبو هتحص نسحت ىدمب بعشلا مدقت ساق

 ةراهمبو 4 ىرقلاو ندالملا ىلا ايرهكلاو ةيذعلا هايملا ميو سرادملا ىلا
 . ةصاخلا هنوئش ةجلاعم ىف بعشلا

 ةيروهمجلا ىلا لالقتسالا نم

 ,نم رشاعلا ىق هتطوو اموركن ةايح ىف ىربكلا تادحالا مهأ تثدح

 ةماعلا ةيعمجلا ىلع تضرع مويلا اذه ىفق : 1967 ماع ويلوب رهش

 < ريصملا ةمهم مسأ تحت مويلأ اهلمحتب ىتلا لالقتسالا ةمهم ةيعيرشتلا

 . ددصلا اذه ىف ةبطخ مهأ اموركن ىقلأ مويلا اذه ىو

 هتاحيرصت سايتقا بحي اموركن نأ هيلا ةراشالا ردجت اممو

 ىزيلجنالا ىئايسلا نم ريصملا ةمهم ةبادب ىف سيتقا دقف . ةريهشلا
 ةيانعلا انسفن ةرارق ىف ىعارن نأ انبحاو نم نأ » : هلوق كوري دنومدا
 ةقجيتن انلإ ىتأت نأ نكمد ىتلأ ءىدابملا ىهو ماتلا جضنلاو ةلماكلا ةوقلاب

 .نم مغرلاب ء نحتقفق انسفنأ ىماتت مدع عم « تلوئموكلا ىلا انمامضتا

 . ©« نوبذهم لاجر « اراوث انتوك

 مكح ىف بعشلا قح سيلاط وطسرا نم اموركت سيتقا كلذكو
 مولعلا باطقأ نم ريبك بطق لوق ددصلا اذه ىف سبتقا امك © هسفن
 ًادبملا اذه نا : هسفتل بعشلا مكح ادبم نع ةيعامتجالاو ةيسايسلا
 ىلختب نأ اماو الماك هقيبطت ىلع لمعب نأ امأ هناو هيف ةمواسملا نكمبال
 . ةئ

 بزحل صحو ةماعلا تاباختنالا ترج 1104 ماع ويلوب نم ١6 ىفو
 امددع علابلا ناملربلا دعاقم عومجمنم ادعقم نيعبسو نينثآ ىلع اموركن
 ةينامربلا ةيبلغألل اميعز هفصوب مكاحلا هيلا دهعف © دعاقم ةعبراو ةئام

 اهءاضعأ اموركن نيع دقو ةديدجلا ةموكحلا ليكشتيةديدجلا ةيعمجلاىف
 2, دعب أاميق اهنع ثدحتنس ائناق ةضراعملل ةبستلابو ٠ طقف هبزح نم

 : ىتناشألا ةلكشم نع لئالق تاملك فيضنف نآلا امأ

 .حومط مامآ قيرطلا ىف اوفقو زيلجنالا مامأ ىتناشالا فقو امكف
 لظ ىذلا «ايذوب» 5 1 .٠ ك روسقوربلا بتك دقو « حالصالا وحن اموركن

 ماع ويلوي ىف ادئلوهب ىفثلا ىلا بهذ ىتح ةضراعملل اميعز ةلوط ةرتق

11 



 ىمايسسلا ىتناشالا ماظن ىف سيئرلا عضو نع اماه اباتك بتك «؛ 4
 ةمصاع ساموك ىف هثاحبأ ادب املتج هعقد ام نأ : هيف ءاج « ثيدحلا
 تريثأ ىتلا تايوستلا عيمج ىف رهظ ىذلا ظوحاملا داسفلا وه ىتناشالا
 تلدوبت تالاحلا كلت عيمج ىقف « ةرادالا لكاشم نه باونلا سلجم ىف
 «ةينالع هنع ثدحتي ناك درف لك نأ دح ىلأ اذه عاش دقو « ةوشرلا

 «سلجملاب ىمسر لاصتا ىلع اوناك نيقلا كئلوأ نع رظنلا انضضغ اذاو
 بازرحألا نم لاومألا نوعمجب نيذلا نيبودنملا ضعي ساموك ىق دجتسف

 . تاعزانملاو لقالقلا ةراثال

 ىلع لوصحلا نوئطاوملا عطتسب مل ثولملا وجلا اذه لالخ نمو
 ىلا لوصولا ١وعيطتس ملو 4 حويشلا وأ لئابعلا عاسؤر نم ةحصنلا

 امبرو « ةمئاقلا عاضوالا شاقن ىف مهرظن ةهجو اهب نورهظي ةليسو ةبآ
 هفقثم ريغ وهو واكاكلا ىعراز دحأ هركذ ام لاوحالا ةقيقح نع حصفي
 نع احضأو اريبعت ربع كهف « ساموك نم اليم نيتس دعب ىلع شيعي
 راسيم وك : مهو موسيلا نوريتك نب دسفملا نا : لاق نيح ماعلا داقتنالا

 نوعضب نيذلا مه اعيمج ءالؤهو « ىتئاشالاو ةليبقلا سسيئرو « ةيحانلا
 ؟ نيفقثملا ىأر نوكت اذامق ء انل نيناوقلا

 . هيناج ىلا ىتناشألا بسك ىف اموركت حجن دقف لاح ةبأ ىلعو
 هريخأو مكاحلا هاعدتسانيعبرألاو عباسلا هدالي ةقباسلا ةليللاىفو

 . 1981 ماع سرام نم " ىف هلالقتسا ىلع لصحيس بهذلا لحاس نأ
 نأ ىلا ريشي نأ سب مل ناملربلا ىلا ةلاسرلا هذه اموركن لمن نيحو

 كلتل ةئاملا دعب ةرشع ةئلاثلا ىركذلا ىف لالقتسالا ىلع لصحتس دالبلا
 . بهذلا لحاسل ىسايسلا رامعتسالا ىلا تدا ىتلا ةدهاعملا

 ةيجراخ ةسايس اموركن نلعأ لالقتسالا مويب لافتحالا باطخ ىو
 سرك مويلا اقه فنمو «© ةقادصلاو مالسلاو ةماركلا اهساسأ ةطيشن
 . ةصاخ ةفصب ةيجراخلا ةسايسلل هسفن اموركن

 عيمجل اركأ ىف ىباقن رمتؤم لوأ دقع ىلا اعد 19861/ ماع رياتي ىفو
 ءاسؤر رمتؤم ىف ةرم لوأل كرتشا )9ه1/ ماع وينوب ىفو . ةيقيرفأ
 « ورهن تبدناب » ءارزولا سيئر عم ىقتلا كانهو © ثلونموكلا تارازو

 قودو ةيناثلا ثيبازيلا ةكلملا هتليقتسا دقو « دنهلا ىف دعب. هراز ىذلا

 . ماهجنكب رصق ىف ةريندأ
 دصقةيقيرفأ ةلود ةرشع ىدحا ىلا رفاس 1968 ماع سرام ىفو

 «© صوصخلا هجو ىلع ءارحصلا بونج ةيقيرقالا لودلا نواعت قيمعت
 ىف ةلقتسملا ةيشرفأ لود ءاسؤرل رمتوم لوأ ىلإ اعد رهشي كلذ دعبو

 تايالولل هترايز كلذ الت مث «© دعب اميق مهترابزب ماق نيذلا ءالؤه « اناَغ
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 ىلع افيض مث « رواهنزيا سيئرلا ىلع افيض ناك ثيح ةيكبرمألا ةدحتملا
 اموركن حتتفا 1186 ماع ربمسيد ىفو » ادنك ىف ركيبتغيد سيئرلا
 « ةهباشم تارمتؤم هعلت ىذلا «اركأا» ىف لوألا ةيقشرفالابوعشلا رمتؤم.

 ىف ناللربلا ةبغر نلعأ لوالا ةيقيرفالا بوعشلا رمتؤم ءانثأ ىفو
 همه ماع ربمتيس نم ؟8 ىف تلصفنا دق تناك ىتلا « اينيغ عم داحتالا

 ةيقيرفالالودلا داحتا نأ اموركت نلعأ دقو « ةيسنرفلا لودلا ةمظنم نع
 مامضنالا ىف ةبغارلا ىرخالا لودلا عيمج ماما احوتفم لظيس ةلقتسملا
 .. هيلا

 نم لوألا ىو + ةيروهمجك اناغ رارق نلعأ .١175 ماع سراح ىثو
 نم ةرتفلا ىقو ©« ثلونموكلا ىف اوضع لظتس اهنأ ناعأ 115. ماع ويلوي
 بعضشلا نكم ىبعش ءاتقتسا ىرح ماع ليربأ نم 51 ىلا ا

 «ةيروهمجلل سيئر لوأ رايتخانمو روتسدلا عورشمنم فقوم ذاختا نم
 : ةيلاتلا داولا ديدحلا» روتسفدلا نمضتيو.

 اسييئر ةلماكلا ةطل سلا كلمي ىذلا ةلودلا نسيئر نوكي ل 1
 ةيراحملا تاوقلل ىلعألا دئاقلا هسفن تقولا ىف نوكب امك © باختنالاب
 . ةرادالاو

 ةيعمجلالح هنكميو « نيناوقلا ىلع ضارتعالا قح سيئرللو « ةيروهمجلا
 نأ بجي ةماعلا تاباختنالا ق سيئرلا باختنا. ةداعا ناكمال . " 

 . نييناملربلا نم لكشي ىذلا ءارزولا نسسلجم سيئرلا نيعب م

 . روتسدلا صنب لوفكم ةاضقلا لالقتسا ل ه

 ةيروهمجلاسيئرف « ةوقلا لماكس يئر دهع ىلا روتسدلا علطت دقو
 ءارزولا نيب ةعزوم لبق اميف تناك ةلماك تاطلس ىلع نآلا ذوحتسي
 اهنمو © ةماه تاطلس ىلع نآلا ىتح ذوحتسي ناك ىذلا ماعلا مكاحلاو

 ادودحم اقح ةيسيئرلا داولا ريتعتو « اذه « اناغ ةكلم » بقل نع لزنت

 . ىسايسلا ةيقيرفا لود داحتال ىأ . ةدحتملا ةيقيرفألو عيمجلل

 ةيقيرفالا ةدحولاب انناميا نا : اموركت لوق ةدحولا ددصب ركذنو

 © اذه ققحت املاح ةيقيرقأ لود داحتا ةحلصمل اهلك انتدايس
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 ةجيتنل اقبطف « ديدجلا روتسدلا ةقخاس ةيبلغا تليق دقو

 اموركن بختنا دقو . 171)راللا7؟ نوضراعملاو 2 !ر..9ر51517 نودبؤملا

 .داحتالا بزح مدعت دقو .٠ ةهباسثم ةيبلغأب ةيروهمجلل سيئر لوأك

 اموركت اوكتاد بنأ امك . ايلعلا ةمكحمللا ىلا ةضراعملا ةضيررعب ( 4

 ةيموكحلا ةرادالا مادختسا ةءاساو نييخانلا باهراو تاباختنالا ريوزتل

 . ةموكحلا بزح ةطاسوب

 .« ةيزيلجنالا ةقفاحصلا ىق ىاأرلا' عمسقتا هذه عارتقالا ةجيتن ءازاو

 .دحاو لجرل ةدايسلا نأ ف : ةلئاق لكينورك زوينلا ةفيحص تقلع دقف
 1 . « ةروطخلا غلاب الاثم فعت

 روتسد ناك » : اهلوقب تقلع دقف ©« فارحلت ىليدلا » ةفيحص امأ

 ةحلاص الثم ناك امك « ةكللا فو سليف وتاليل ةبيط ةعيبط ةادأ اناغ

 . © ىقيرفالا ليومركل
 هتحت نآلا اناغ ىف موقتس هنأ » : تلاقق سربسكأ ىادنص امأ

 ا مطاينسلا اهتدع ةيساق ةمراص ةيروتاتكد اموركت مكح

 . هأرما رثأت تحت

 ةرهاقلاةعماج تابلاط ىدحا ١980 ماع ربمسيد ىف اموركن جورتت
 ليتسساك رصق ىف ميعت اموركت ةجوزو « قزر ميلح ةيحتف » ىعدتو
 ىف ماع ةئامثلث هرمع علس ىذلاو ©« نويكرامثادلا هذيش ىذلا ىحيسملا

 . اركأ ةمصاعلا ىف ورأ ةيحاض

 .ناك دقف « رمآلا ةيادب ىف ةيرصم نم جاوزلا نييناغلا بضغأ دقو

 + ةركبماهينس ىف جاوزلا ىق هرظن ةهجو نع لأي نيح امئاد لوقي اموركن
 .لعاستيو اناغ ءاسن عيمج جوزت دق هنأ كلذ « ةأرما ةبآأ ىلا جاتحب ال هنا
 <«6 اعيمج نهبحأ اضيآ انأ ؟ اناغ ءاسن عيمج نم ابويحم تسسلأ : الئاق

 هتايحل ةقيقر ةبآ هرايتخا مدع أبن عاش نيح بعشلا لامآ بيخ هنكلو
 2 ةيناغلا ةيئاسنلا ةكرحلا تادئار ىدحا ىل تلاق دقو « انام تانب نم

 امك وا «© ةريصق ةرتف اهفرع ىتلا ةديسلا كلت « ةيرصم حجيورت اذامل

 ؟ اتاتب لبق نم اهري مل ىعدي
 اموركتف «© ةعاجشلا سايق ناديم ىلا ءرملا هجتن نأ بجد انهو »

 ةوعيطتو مالستسالا ىلع اوعبط نيذلا نييقيرفالا كئلوأ ءاول تحت ىوضني
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 اوعبطت امو هيلع اوعبط ام عازن ىف مهلعج نيلماعلا الكو « مدقتلا لماعي
 «نهذلا داح ركفلا ىلح ةقبان ناسنا اموركت نأ ىف كش نم سيلو « هب

 رحسلا وحن ردحتي اذامل ؟ نييئاديلا نأش رخآو نآ نيب ردحتي اذاملف

 ىلع نارطيست نيحور كانه نأ ىلا اذه دوعب له ؟ ةذوعشلا نونقو

 ةةرقابعلا ضعب لاح تناك امك ©« ةجودزم ةيصخش هنم لعجتف هكولس

 لمعي هنأ :اموركت نع ليق, هنأ ىلا عجار لؤاستلا اذه نا

 © ( توبا رام ) سيدق لجر هيلا اهمنق ةليوط نيتس ذنم ©« ةحيصتم

 لكاشملا ىف الو «© ةيسايسلا لكاشملا ىف هيأري درفتيب الآ وه اهصخلمو

 بهذي نأ ىلع اموركت باد سيدقلا اذه ةافو فنمو « اضيأ ةيصخشلا

 هحصندقو « هحور نم ىحولا امهلتسم ةركفلا ىف نعمي ثيح هربق ىلا

 رصمب لاصتالل ةجاح ىف ةيقيرفا نأل ةيرصم جوزتي نأ توياراكا

 ىتلا ىه هفهو « ةنيعم ةأرمأ. سيدقلا حور تحرتقا دقو « مالسالابو

 هتداقأ ةزاتمم حئاصن سيدقلا كلذ هحنم دقو اذه . اموركت اهحوزت

 ! لبق نم اعيمجا

 عمسب ال هتاف نأشلا اذه ىف نييناغلا ضعب عم ءرملا ثدحت ام اذاو

 هسفن ريتعب ىذلا ىنيدقلا اذه حور نم ةيصو مهلتسي سيئرلا نأ ال؟

 . هل ةفيلخ

 نافيتسم ملقب ةيلسم ةصق ةيناملالا  هينوب تلفلا ترشن دقو
 «نيملسملا دنع ةسدقم ةتيدم ربتعت « ناك ناك » نا :اهيف ءاج « رليم

 ماع ةباهن ىق هتافو ىتح « ىدهم اتناقف » فيرشلا اهيف ىنشيعب نأك ذأ

 ملاعلا ف دحأ هتيسدق ىف نكي مل ىذلا توباراملا ناك لجرلا كلذ 214+

 مل 6« ىدهم اتناق » نأ ارارم نونئبدتملا ءاضعألا نلعأ دقو <« ىمالسالا

 نوكشلاف لخدتي مل هنا لب « ىئايسلا مدقتلا قيرط ىف اتاتي فق نكي
 بزحلا فوقص نيب ميظع مارتحاب عتمتب وهف اذلو ©« طق ةيسايسلا

 اموركن ةايح ىف اصاخ ارود ىدهم اتناف ىدأ دقو © ىطار ةمددلا

 . عازن ال

 امدنع هتاف « ام موي ىف املسم نكي مل سيئرلا نأ نم مغرلا ىلعف

 فيرشلا راز اينيغو جاعلا لحاس ىلا ةريصق ةلحرب 11144 ماع ىف ماق
 بهذلا لحاسل ةموكح لوأ ةساير ىلا هدوعصب اذه هل نهيكت كاتهو

 . ةرحلا ةيقيرفا قلخ ىف زرابلا رودلاب مايقلاب هل نهكت امك ع لقتسلا
 سغن ىف اقيمع اريثأت نهكتلا نم لوألا ءزجلا قيقحت رثا هقلو

 روزيل ىدهم اتناق توم دعب « ناك ناك » ىلا رفاس هنأ دح ىلا اموركت

 .ىروتوكيس عم ةيمسو ريغ ةيديهمت تالباقمترجبيسلا اذهلو « هربق

 لا



 قلمتلاو ناميالاو فارتعالا

 .ىدؤي ال ىحيسمك هسفن ىلا رش هنا ؟ اموركت نمؤي ءىش ىأب

 نيب ضراعت ىأ انه فجب ال وهو « ىنكرام ىكارتشاو «© فارتعالا رس

 امسق هبزح ءاضعأ ىلا ردصأ نيئس لبقو © ىعدب. امك نيادبملا الك

 : ىتأن امك هنومزتلي.

 اهسرادم نسسؤمو اهميعزو انام لجر اموركئب نموأ ىنا »

 ( ىكيماثيدلا ىبعشلا رمتؤلا بزح ىلا ىئامتناب نموأ ىتناو © اهتايلكو
 امهلتسسم نطولا ذاقتاو لبقتسملل لمعلاب دهعتإ امك © فيحولا هيزح-
 رشنو © هدومج نم به ىذلا بعشلا عم الماع ىضاملا ىف هاتيساق ام.

 ديدج ءالوي انتقاده قحب نموأ امك © سمشلا غولب ديري هحانجا
 ميعزلاعم طابرلا اوناخ نم لك دحجأو 6 لبق ىذ نم رثكأ ةيكيمانيدبو.
 ىتلا ةقيقحلا هذه رشن ىلع لمعاسو « نجسلا ىثخي ال ىذلا ررحلا
 مل وأ اوساق نيذلأ ىدبأب ذيقنتلا عسص وه عض وكس ىتلاو اهنالعأ ناح

 . نطولل ريخلا بلجت تايناكما ىلا لوصولا لجأ نم اوساقي.
 ركناو ©« ررحتلل سدقملا رايتلاو نمزلل سدقملا ماهلالاب نموأ ىننا

 ةداعتسابو « رامعتسالا ىلع ءاضقلاب نموأ امكإ اهقئتعأ الو ضيبلا راكفا
 . © نيمآ « ةدلاخ ةايحبو « ةلماك انقوقح

 ابهب علطتي ىتلا ةيفيكلل اجذومنا دعب هراصتخا مغري هنكلو « قلمتلا
 نم ةدع تاعاطق نم نيريثكلا باجعا زاح سيدقك اموركن ىلا باشا
 « ةيشرفأ ىف ةعاسلا لاجرل ةيسنلاب مويلا رمآلا وه امك © بعشلا

 ىقال دق ةيداعلا ريغ تايصخشلل سيدقتلا نم عونلا اذه نا كش الو
 الاو « هيلع اقفاوم هسفن اموركت نوكي نأ دب ال هنا امك « اناغ ىف الوبق
 هل تريششن ىتلا هتديرج ىق ءارطالاو قلمتلا نم عونلا اذه لثم رهظ امغ

 ديسلا رهظت تاقاطي قوسلا نم ىرتشي نأ ءرملاا نكمي اركا ىفو
 حيسسملا ملسي فيك ىري تاقاطبلا هذه يدحا يىفو 2 اموركن عم حيسلا

 ٠ ىوامسلا توكللا حاتفم اموركن

 ةعومجم ةحفص ةحاسم ىلع زوين جئنفيا ةفيحص ترشن دقو اذه

 روصلاىدحأ رهظت نيح ىلع « ةعيسلا سيدقلا مايآ فصت لئاسرلا نم

 لخو



 هذه ىف » :اهتحت بتك دقو.« حيسملا ديحمت ةعاس ىف اموركن ىماوك

 ىتوملا « ةيقيرفالا ةكرمعملا ناديم ىلا لاطبألا ةنونيك تلقتنا ةظحللا

 ىأر » ربخلا اذه رهظ اهسفن ةفيحصلا قو « ةيقيرفا ى ءايحالاو

 .ىلع ىثمي اموركن « ةيئطابلا ىؤرلا ىدحا ىف اركأ ىف شيعي « ىدنه
 . © ءأملا ةحفص

 ريزو ©« ىنويل ىنوتنا » ىزيلجنالا ىفحصلا لأسم دقو اذه
 ىلع قفاوم وه له » : نوسكبد فقارج ىد ىلراشت ىناغقلا تامالعتسالا

 لب « رشنلا كلذ ىف طخ ىأ ىربال هنأب باجأف « ؟ رابخالا هذه لثم رشن

 .لشم ىلع ةلمتشم اهلك اناغ ىف زوين جننفيالا ةفيحص ارقت نأ هدعسيو
 : ١ .  رليخالا هذه

 دوب نايتسني رك ةثداحم

 ىناموليد وهف © ةليوط .تاوئس فنم ايصخش اموركن فرعأ ىتنا
 وهو اهتم ءاج ىتلا ءارفعلا ةباغلا هيف ترثآ نكهدم بولسأ هل ريدق
 ةبروأ ىف هنأ فورمملا نمو ؟ ةيروطسأ ةةايح هتايح نه لعجف ©« ىثف
 دئارجلا عيبو سؤبلاو رقفلا نم تلقتنا هذهك تاينصخش ايسآو اكيرمأو
 نكلو © لود ءاسؤر ىلا نيحالف بابش نم تلوحتو عتاصملا ديسشت ىلا

 اهمعدت ©« طقف اهدالب ىف اهرثأ رصحتب تايصخشلا هذه بلغأ ناك

 .لاجرف «ءالؤه سكعىلع ناكف اموركم امأ « ةيميلقالا ةيعشلا اهب طيحتو
 اوسملث يح جراخلا ىف مهميلعت .ىقلت نم مهل دب ال. ناك ةيقيرفا.ىف ةعاسلا
 .نينولملا نيب « اكعرمآو ارتلجنا ىف لاحلاك ةلماعملا ب ةقرفتلا مهسفنأب
 هينطاومل الثم حبصأو © ةينطو ةيويحو ةوق ةبسكأ امم ضيبلا نيبو
 اباجعانوقحتسي نيذلاو مهروطت قيرط ىف هب نوهبشتي نيذلا-نييقيرفالا
 . نويكيرمالاو نويبروالا هقحتبس امم رثكا

 هترايزل ىناعد اركأ ىف ةريخألا ىتماقا لالخ: هل ىتلباقم ءانثأ ىفو
 دقو « ىزيلجنالا مكاحلل ارقم ناك ىذلا رصقلا كلذ ىف ديدجلا هرقم فإ

 ديلقت هنأب » جروب نايت سيرك عاطقالا رصق ىلا لاقتنالا اذه ريسف
 ةيمست ىلع قفاو امك « ايزنورب الاثمت هسفنل ماقأ دقو © « ىرامعتسا

 ةكلملا ةروج نم الدب هتروص_عضوت ناو © همساب تآشتملاو عراوشلا
 . ديربلا عباوط ىلع ةيناثلا ثفازيلا

 < لبق ىذ نم ءاهبوب ةنيز رثكأو لمجأ ةعلقلا كلت ىل تدب دقو .
 ىنوأر امو 0 ةقرخوم نآولا تاذ ءامزأ ق دوس دونح فكو باوبآلا مامأف

 لحل



 ,ىذلا حانجلاب ىلا بدؤم طباض ىنيحطصاو ةيحتلا ءادأب اوماق ىتح

 .ةحضاو ةرظن ىقلا نأ ىننكمأ رصقلا اذه نمو « ءارزولا نسيئر هتكسب

 هئللت ىتفقو ىف انأو تركذ دقو « لفلفلا راجشأ لحاس ىلاعو اركإ ىلع
 هنأو رصقلا اذه نم اهأدبو هتراجت رادأ دق فيبعلا راحت بلغأ نأ فيك

 ,نيب نم نآل رخفلاب روعش هباتني كلذ ىف ركفي امدنع اموركت نأ دكؤملا نم
 . نآلا مهدالب ىف ةذاس اوحيصأ نم ديبعلا ءالؤه

 هتقولاىفو لواي وكيرأ ةسنآلا ةيزيلجنالا هتريتركسعمتثدحت دقو
 .ةلح ىق اموركن ىنلبقتساف . هبتكم ةرجح باب ىل حتق امامت ددحملا

 ىلع اناكم انقختو «© قرزالاب ةططخملا ءاضيبلا اناغ ةءابع اهقوف ءاضيب
 ةرم رخآ هتنأآر امم اريثك ىوقأ راص هنأ اسضاو ناكو .« كئارألا ىدحا

 . اطاشنو ةيويح رثكأ ادب امك

 .ةصاخو هتايصوتل اقيط ثنؤملا رصقلا احدتمم ثدحتب فخأ دقو

 ؟ ةماتلا ةطاسبلا ىلا جاتحب ءرملا نأ ملعت الآ » : لاق مث 6« هبتكم ةرجح

 مكاحلاىوتسم نم لقأ ىوتسم ىلع نكسا نأ بجي له : ىنربخ نكلو
 انأ لاح ةبآ ىلع ؟ ةررحتملا دالبلا تاموكح ءاسؤر وأ قباسلا ماعلا
 1 . « اهلحأ نم لمعأو ةاواسملا ديؤأ

 ,ءاج ىقلا ةبقيرفالا بوعشلا رمتؤم ىلا ثيدحلا اني قرطت مث.
 ؟رمتؤملا اذه ىف راد ءىشلكل ارورسم ناك له : هتلأسو هلالهتسا ةجيتن
 اهيف ىقالتت خيراتلا ىف ةرم لوأ هذهو «© رورسم دج هنا » : لاقق

 قى ضعب عم مهضعب ثدحتي ابيرقت ةيقيرفالا بوعشلا عيمج نم دوقو
 هيصخشلاتالاصتالا نوديف ةرشابم تالاصتاب اتمقو انقراعت دمل © ةدوم

 'ملحت تلز امأ » : هتلأسو « ةينغرفالا ةدحتملا تابالولا, ىلا لصن نل
 « ؟ ةيلكلا ىف اباش تنك امك امئاد كلذب

 عم داحتالاو هققحاسو هاوس ملح ىل سيل » : اموركت باجأق

 ىننا <« انيلا ىرخأ دالب مضنت فوسلو « كلذل ةيادبلا وه ةلقتسملا ايئيغ

 نكلو « ايروأ دض هجوم ةيقيرفا داحتا نأ نورعشت نييبروأك مكنأ ملعأ

 عيطتستى كل ائقيرط وهف هنم فوخلاىلاب ةجاح ىف متسل مكنأ : مكل لوقأ
 نأ عيطتسن ال ةريغصلا ةيقيرفالا لودلا نحن اننأ كلذ « اندوحو ديكأت

 اهجوم سيل داحتالا اذهو « داحتالا ىلا ةجاح ىف نحن © ىدارف هفقن

 .ء 6 ملاعلا قى درق ىآ دض

 ةيمالسالال ودلا ءامعز مم ىقتلا دق اموركن ناك اهسفن مايالا هذه ىقو

 . مهعم ةكرتشم تاحبرصت ردصأو

 4 ةيمالسمالا لودلا :ىدحال ىوقلا ذوفنلا ىثخي له : هتلأسو
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 ( ةفلتخم دئاقعب نيدن نييقب رفالا نحنف مالسالا ىشخأ ال ىننا « ال : لاق

 ايحيسم ادلب اندلب لظيسو نويحيسم اناغ ىف نحن لاثكا ليبس ىلعو
 . ماودلا ىلع

 ةيروهمجلا سيئر « رصانلا فبع لامج » سيئرلا نأ ءاح : تلقف

 ؟ ليئارسا مم مكتقالع عطق ايلاط مكل اكش دق ةدحتملا ةيبرعلا

 « كلذ نع اًئيش ملعأ ال ىتنا : الئاق مستباو هيفتك اموركن زهف

 ْ . ىقيرط ىف ريسأ ىننا

 نوثدحتت مكتدايس تعم س دقل ؟ رمحالا رامعتسالاو - تلقو

 «حوضوي ةيعويسشلا ىلا زاحتم كنا تيأر دقو « اركا ىف ةرم لوال ايمسر
 . ةدحتملا ممالا موي. ةيسانمب ىخيراتلا كباطخ ى كلذ تيأر اذكو
 كنالب © بسحف ايسكرام تسل كنا كتضراعم دكؤت كلذ ىلع ةوالعو

 جدوج رثأ راكنال لاجم كانه سيلو « اضيآ وكسومب بيط لاصتا ىلع
 افهلا ىسيئرلا مظنملاو ةيجراخلا ةسايسسلا ىف كيراشتسم دحأ رومدناب
 ريبخلا توعد دق ك سفن كنا ءاج دقو ءةيعويشلاب رثأتم هنال رمتؤلا

 اذه ءاوكسوم نم نيكتوب روسفوريلا ةيقيرفالا نوئسشلاب ىملا عل»
 تاونسسلا ىف كلذ دعب انام ىلا ىتأ ىذلاو رمتؤملا اذه ىلا ءاج ىذلا
 ةفاضالاب اذه « ايئاعدو ايلمع انه هلمع سرامو « ةريثك تارم ةرخالا

 فؤوشرخ ىتيفوسلا سيئرلانأ وكسوم ةلحر ءانثاف تنلعأ دق كنا ىلإ
 . اناغ ةرايزل ةوعدلا لبق د

 «ليصفتلابتركذ ام عيمج نعضار ريغ اموركن نأ ىل احضاو ناكو
 : هتباجا تناكف <« هنع ردصب, لعق در ترظننا كلذ مغري ىنكلو

 راتسلا نم ءاج اذا, هضفرن رثكالابو © رامعتسا ىأ ضفرفن اننا
 ملسملا نم هنأ دكؤأ ىناو © ىتأبر ناكم ىأ نم همواقتس اننأ « ىدبدحلا

 ناك دقل « ابوروأ نم ىتأي نيح ههجو ىف فقن نأ بجي هنأ ىدنع هب
 ايشقفرقأ » م وهو تاقوألا لك قو رمتؤما اذه ىف ادحاو ائراهش

 ديعص ىلع اهريصم ةيقيرفا ققحت نا ىغبني كلذل « « نييقيرفالل
 اهتنأش ايس نم تآ عورشمك ةيقيرفا ىلا علطتا املق, ىناو © ىقيرفأ
 نأ « كاذ الو اذه تسيل اهنا « ابروأ نم تآ عورشمك اهيلا ترظن اذا
 «© ةصاخلا مهتيصخش نييقيرفالل ناو « اهسفنل اهسفنب ةراق ةيقيرفا

 ايقيرفا ناف' « اعيمج انتراق نع مهيدبآ اومفري نأ عيمجلا, ىلعو
 .٠ نييش رفالق

 نالوحت ىانيع تذخاو ©« تمص هبقعأ رهاظ سامح ىف اذه لاق

 نم هيلا ةادهملا روصلا ىلعو ةينفلا عطقلا ىلع فقوتت هبتكم ةرجح ىف
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 «روهزللع يق رلا قيسنتلا ىلعو «© عمجأ ملاعلا ىف ةروهشملا تايصخشلا

 : لاقو ىدي نم ىنذخأ ةأجفو ىتارظن عبتتف ©« هبتك ىلع اريخاو
 : لوقي فدرأو ؟ مولعم رغ فده ىلا رسما ىتنأ برغلا ىف نودقتعتا »

 ىف نمكي لوألا رطخلا نأب رعشأ ىنكلو © ةلود لحرو ىسايس ىنئنا اقح
 قحتس ىذلا بعشلا اذه « ىبعشل برم لوأ ىنا لب برمو ملعم ىننأ

 لمعآ لظأسو ©« ضرغلا اذه قيقحت لجانم تشع دقلو © رخآ اررصم
 . © هلجأ نم

 رعسشبب نأ ىقكت : تلق مث ©« كبعش بحأ ىتنا » : هل تلقق

 ٠ , اناغ ىف رورسلاب ىبنجالا

 ( ةريخآلا ىترايز فذنم قيمع ىركف رييغت ديكاتلاب ثدح دقل

 ىف ىتماقا نم ةرخالا تاعاسلا ىقف اهحمالم تددحتو ترهظ دقل لب

 انه اًندض اههاجتا ىق تروطت دق ةيرصنعلا نأ دكؤي ام تيقلت « !ركأ

 ةلاحلا نكلو مهدحو ةضراملا لاجر اذه دكؤي ملو © ضيبلا نحن

 * لبق ىذ نع مويلا دتشا دق نييبروالا 1دض ءادعلا نأب قطتت ةماعلا

 : الئاق ددصلا اذه ىق الاؤوس هيلا تهجو امنيح اموركن ىنباجأ دقو

 ةيرصنعةق رفت ةبآ انيدل دجوت نلف ةايحلا ديق ىلع انأ تنك املاط »
 (مهدحوساتلا وه طقف هب متهأ ىذلاو « ناولألا ىمعب باصم ىنأل كلذ

 ىننولدابي سائلا نأ نم مغرلا ىلع « ىنمهي ال ءىش اذهف مهترشب نول امأ
 « رخآ ءىش

 دقف لاح ةيآ ىلعو : دماج ضفختم توصو ءودهب فاضأ مث

 ماهوآل ةيعامجلا ةمواقملا ىلا سائجألا عيمج نم سانلاب دحلا لصو
 ةماركب نموأ ىتنأ » وه ىدل « دحاو مقر » آدبملا لظ دقل' « ةيرصنعلا
 . هنول ناك امقيك ناسنالابو ناسنالا

 ءرملا نكلو « هل ىمارتحا رتفي مل اركأ ىق اموركنب تيقتلا امدنع

 هيلا هجوملا دقنلا تبقعت دقف © لاجم لك ىف مارتحالا اذه عيطتسال

 5 ةضراعملل عايصنتالا ناكمب ةروطخلا نم ناق لاح ةبآ ىلعو حوصضوب

 . اهب كطابترا ةيمهأ تناك امهم مويلا اناغ

 عم لماعتن نآ انمزتلا » : سورلا نع رواهتزيا سيئرلا لاق دقل

 نم



 . « انل ةيسنلاب ةموهفم ريغ بيلاساو لامعأب نوموقي نيذلا سانلا
 بتك دقف « نييقيرفالا نم ريثك ىلا اههجوي نأ ءرملا نكمي اهسفن ةرايعلاو
 ةديدجلاةموكحلا نأب امئاد عنتقم ىنتا » : ( اناغ ) هتايح خنرات ىف اموركن
 ةداوه نود فنعلا مدختست نأ ىفيني ةيسايس ةروث ةيآ دعب ىتأت ىتلا

 ءاليتسالاب عراست ناو ةيناملا ةرادالا نم ىمادقلا ءامعزلا عيمج داعبإ ىف
 تناوت اذا ةيروث ةموكح ةبآنأ ةصاخلا ىبراجت ىنتملع دقف ةطلسلا ىلع
 « اهرايهنال دهمتو اهنايكي رماغت اهناف كلذ نع

 ماع ىف هل اماع اريتركس حبصأ ىذلا رمتلا بزح لوح بنتك دقو

 ىقاملئاد اوعقو دق ةضرامملا بازحأ ءامعز نا مه < لوف 155 /

 بيبسلا وع !اذصهو ءايلعلا ةماعزلا ببسي ضعب عم مهضعب تاعزانم

 ىلا رظنلاب نكلو « دالبلاقف بازحألا نم رثك مايق ىلا اعد ىذلا ىسيئرلا

 تعمتحا دقق مظنملا ىيعشلا رمتؤأأ دض ةقرفتم فوقولا نع اهزجع

 هقارتعالا نع زحعلاب تسحأ ام ناعرس اهنكلو اعم لمعلا ىلع اهتملك

 تبيصأ دقلو « ريثكب بعصأ داحتالا حيصأ كلذدبو . ةدحاو ةماعزب

 ةفبطلا نم ةئشانلا ةوفصلاف © ضرملا اذهب ةرمعتسم ىرخآ قطانم

 « ةفقثا١ رغ رهامحلل ةيراضلا ىوقلا نودب لمأت نأ عطحستق مل ىطسولا

 هبزح ىف مظتني دحتم بعش قيرط نع الا رامعتسالا ىوق ىلع ءاضقلا
 دحاو ميعز ةهدوقب مظنم ىسايس

 اياقب دض ةيزح هلعشآ اريرم الاضن اموركت داق تقولا اذه فنمو

 مدعب تانايبلا دحآأ ىف ةيزيلجتالا ةموكحلا تبلاط نأ نفح ىلا ةضراعملا

 ةيطارعمبدلل دعب حضنت مل اهنأل دالبلا لالقتسالا حتم ىلع قيدصتلا

 كاذنآ ةضراعملل ىمسرلا ميعرلا ايزوب ٠ ٠١ مواك دقو ٠ ةيناملربلا

 هتايح تاركذم ىف اموركت حضوأ نيح ىلع اذه * ندنل ىف هيزحو اموركن
 2 * لاق ىذلا ضراعلا ميعزلا اذه هاجن#

 مكتلاسر ناق بهذلا لحاس ىق نييئاطب ربلا ىلا امئاد جاتحن اتنا

 مكيديآ ضغتل نوعرست متنا اذامل بجعتا تنك انايحاو « متت مل انع
 2 لاق دقق « نايبلا نسكع ددصلا اذه ىف ىل حضوأ ايزوب نكلو انريرحتو

 ايناطيرب عم بهذلا لحاس داحتاأ ساسأ ىلع ندنل ق ضوافتي ناك هنا

 + قردحلا نم ىرخلا ةمئاقا نافو

 عم 15061 ماع فيص ىق( 1111 فلو ) ايزوي روتكد بره دقو
 هتاساردلا دهعم ىف لصح كانهو 2« !دئلوه ىلا ارتلجتا ربع هتلئاع

 ةيعامتحالا تاساردلل ذاتساأ ةفيظو ىلع ىادلا ةتيدم ىف ةيعامتجالا

 «تاراضحلا خبرات ىف نديل ةعماج ق تارضاحم هئاقلا ىلا ةفانالاب

 نفل



 ايروأ ىلا ايزوي روسفوربلا لوصو لاحو . ناسنالا ةساردو ةيئادبلا
 بره دق هنأو ©« ةضراعلا ىلع ءاضقلا ىغبت اناغ ىف ةموكحلا نأب حرص
 عتم دق اموركن نأ ىئريخأ دقو « طقف هترسأ ةايحو هتايحب وجنيل
 نأو لالقتسالا موي ذدنم اهطاشن ةسرامم نوم تاياقآلا بازحا عيمج

 ىساقت نيح ىلع نجسلا ىف نوميقي ةضراعلا لاجر نم ةئام ىلاوح
 لاملا رقاوت مدعل سرادللا اوكرت دق لافطالاف « : ةديدش ةمزأ مهتالئاع
 ىآ كانه سيل هناو « بازحالا لثم كلذ ىف مهلثم ةضراعلا ءامعز ىدل
 . كلذل ةدعاقلا اموركن مده دقف « اناغ ىق ةيطارقميدلا نم ىجترب لمآ

 بازحأ هيلع قلطت امك ىداحتالا بزحلا سيئر اناغ ىف ميقب لازامو

 ةساسلل لثمم هنأ ىلع هيلا راشب ىذلا اوكناد روتكد مويلا ةضراعملا

 تايلكلا ىق سردمك عمال مسا هلو , اماع ايعدم لمعي اوكنادو « نييناغلا

 بهذلا لحاس ىف ديحولا ىنطولا ميعزلا برحلا دعب ناكو فوسايفكو
 اموركن نأ طق اوكتناد سني ملو ١96/8 ماع ىف هيلع ضبق اموركن نكلو

 رفاس نيح 191. ماع ىفف : هب اصاخ ابزح ًاشنأو رمتؤملا بزح كرت
 ةبهذلا لحاس ىف ىوق ىسايس ذوفن اوكتادن حبصآ « اكيرمآ ىلا اموركت
 دعب اميف تحيصأ ىتلا زميات اكيرفأ تسو ةفيحص 1111 ماع ىف اشناف
 لحآ نم ندنل ى يضوافتب ناك ام ابلاغو © اكبرفأ تسو اقوأ زمياتت

 ةتجل ىف اوضع ناك 1151 ماع ىفو « اموركن روهظ لبق دالبلا لالقتسا
 اموركت لصفنا فئدنعو 2« ةيروتسدالا تاريفتال ةدعلا تدعأ ىتلا روتسدلا

 ءامعزل ميدقلا ليجلا لثمب ناك ىذلاو « 1415 ةنس ىف دواولا اوكئاد نع
 .٠ ارتلجنا ىف أاوملعت نيذلا اناغ

 هبزحو اوكناد ىدل تناك ىتلا ةيئاعدلا تاليهستلا نم مغرلا ىلعو

 ىع تيوصتلا لشف ىموكحلا هبزحو اموركت ةحلصم ىف تناك ىتلاو
 ةلئامم ةريثك تاوصأ ىلع لصح دقق © هل ةيسنلاب ديدجلا روتسدلا

 فزحل ىقيقتتلا ىلجملا نكلو © اركأ ىف اموركن اهيلع لصح ىتلا كلتل
 دندجلا روتسدلا دض ةيوقلا ةضراعمللا فقوم فقو ىداحتالا اوكناد

 + ايطارقوتوأو ايدادبح سا ناك دقف « اموركت هذفنو هحرتقا ىذلا
 ةصاخ ةفصب اناغ الو , ةماع ةفصب ةيقيرفأ حئنميال ٠ ليق امك عورشملاو

 ىذنا فحجملا ىرامعتسالا روتسدلا نم اءوس رثكا ناك هنأل فرش ىأ

 ةيفاك تانامض ىلع لمتشبال عورشلاف : رشع عسانلا نرقلا ىلا عجري
 لوح سيئرلا هاقلأ ىذلا ىمخشلا حيرصتلاو ©« تابرحلا مارتحال

 الا نك مل ©« هبصتم تاطلس ةيلوت دنع اهاطعأ ىتلا ةيساسألا نيناوقلا

 . تانامضلا هذهل اليئض اضيوعت

 نفر



 اصاخ اشيج كلمت اناغ
 ىف اركأ راطم ىلا ناليمكام ىناطيربلا ءارزولا سيئر لصو امدنع

 دقو « هحدتماق ىركسعلا ضرعلا دهش ١97٠ ماع ىف ةيقيرفالا هتلحر

 ىف لمعلل دادعتسا لع دونجلا ءالؤه نأب ىناغلا ةيلخادلا رسزو هل حرص

 ىذلا ريغصلا شيجلا اذه ددع ةدايز ىلع بئاد اموركن نأو ©« تقو لك

 ةرازوو زيلجنالا نم ىأرلا لها نأ امك ريثكلا اناغ ىلا علطتب ذا « هاشنأ

 . مامتهاو ةيانع ىف اناغ ىف رمتسلا روطتلا ىلا نوعلطت ةيلاملا

 توفوه روتكد تاحيرصت نم شيجلا اذه ردق فرعتن نأ نكميو

 ةلقتسملا وجوت سيئر !ذكو « جاعلا لحاس ءارزو سيئر سوبويب

 * ويبمولا وناقلوس

 دونجلا نم ةقرف نم انوكم اموركن ىششيج ناك 1١101 ماع ةباهن ىفف
 . زارط ثدحا نم تابايدلاب ةحلسم تادحو ثالثو

 ديري هتوك ىلا رظنلاب هناف « بقاوعلا نم هل ضعبلا ريذحت مغرب زيلجنالا
 امهف « ءاكذب ناتسكابناو دنهلا نم لك وذح !ذح ارمتسم ايتف امدقت

 ةيركسعلا ةثعبلا ءاضعأ ددع غلبيو ء زيلجنالا نيبردملا نامدختست اتلازام

 .٠ مهماهم ءاهتنأ درحمب جيردتلاب مهلصفل

 ثيح هدالس ةصاخ ةيركسع ةيلك ءاشنا ىف اموركن بغريو أذه

 لشم ةرواحملا ةقيدصلا دالبلا طايبضو دولنح اهيف بردت نأ نكمد

 اناق ةيرحب ىف اتقؤم نويناطيربلا طابضلا لمعيو © نويلاريسو ايررجيب

 نع اضعب ىلاحلا تقولا ىف ىناغلا ىوجلا حالسلا كلميو اذه
 ناريطلا حالس عسوتب فوسو «© دونهلا نم نويراملاو « بيردتلا تارئاط

 ىلا اناغ ىف ىرخألا ةيركسعلا تاوقنا عم لصب ىتح ايجيردت ىناغلا

 نأ ظحاللا نم ذا 4« رخآ ارود ام موب ىف ىدؤب نأ نكمي © ىركسعلا

 تاد حول لمكم الا وه ام شيجلا نأ اموركن بزح ءاقدصأ ىري نيح ىلع

 . اديجوايوق ابيردت ةبرداملا سيلوبلا

 ىف مدختسي اموركن شيج نأ : ةضراعملا لوقت ددصلا اذه ىو

 قمنا



 ةحلسملا ةوقلا نأ نيعدم ىوق شيج ءاشنا ىلع اموركن عابتأ ضرتعي
 ,لك نع بيجي اموركن نكلو « بارطضالاو بعاتملل اردصم نوكت نآ نكمي
 مك موجهلا ىف ةصاخلا هتاوق مدختسي اذه لثم ادلب نا » الئاق كلذ

 . « بعاتملل اردصم نوكت نل ىهف اذلو . عافدلا ىف اهمدختسي

 ,متهتو اينيغل ديحولا ىركسعلا فيلحلا نآلا ىتح اناغ ربتعتو
 ةوق ايلاح كلتمب ال اموركت شيج نأ الا © ةلدابتملا ةيركسعلا ةنوعلاب

 .لودلل ىركسعلا حيلستلا رييغت ىف اًئبع لمحتي ال امك ةمساح ةيراض
 « ىرخألا تاعاطقلا عيمج ىف روصقلاو فعضلاب ىحوي افهو ةيقيرفالا
 ايلعلا ةماكلاب اموركن ظفتحس نآ : وه ريدقتنا ىف ظحول ىذلاف اذه مغربو
 :اهوركل عضو. وغلوكلا ىف تابارطضالا .تيبشل امددعف © ةيقيرفا ةماعز ىف
 . اروف ةديدجلا ةموكحلا فرصت تحت هتاوق

 لمعلل تاوطخ عبرأ

 .لوصو لبق امئاد تدلعا امك ديدجلا ماعلا ةيحنت ىف اموركن لاق

 ةيمهأ ةبآ ةلقتسملا اناغل نوكي نل هنا » ىلاحلا لقتسملا اهعضو ىلا اناغ
 ىذلا ادبلا وه اذهو ةيقيرفا ىف ةلماشلا ررحتلا ةكرحب طبقرت مل اذا

 ءاضقلاو ىئاهننا فدهلا ىلا لوصولا لبق هنع حزحزتن وأ ىلختن نل

 ,لب اذه انقده ءافخا لواحنال نحنو « ةيقيرفالا ةراقلل ةيلابلا راثآلا ىلع

 . « ةمات ةحارص ىف عمجأ ملاعلا ىلع هنلعت

 .بوعشلا لوألا رمتؤملل ةيحاتتفالا هتبطخ ىف اموركت قاس دقو

 : لوقلا اذهب هادب اجمانرب ةيقيرقالا
 : لمعلل تاوطخ عبرأ مكيلع نأ امئاد اوركذت

 ١) لالقتسالاو ةيرحلا ىلع لوصحلا .
 . لالقتسالا اذهو ةيرحلا هذه ميعدت ل ؟

 . ةررحتمللا ةيقيرفالا لودنا نيب تالتكتو تادحو ءاشنا
 . ةيقيرفال ىعامتجالاو ىداصتقالا ءانبلا ةداعا 5

 ىناسنالاو ىقالخألا بناجلل انلماجت مدع انه دكؤن نأ انيلع بجيو

 .لب هدحو بئناحلا اذه ىف انمامتها رصحنب نأ ديرن الو « انحالص١ ىن
 ذا ©« هتشيعم داوم ريسيتو ناسنالا تاجايتحاب مامتهالا ىلا هزواجتن

 ىرت نآ اننكمي اعمتجم « ومنلل ةصرفلا ناسنالا ىطعب اعمتجم ديرن اننأ

 ,عوستلا رداوب رهظتف «© ةجتنم ةلاماع ةقالخلا ةيناسنالا تاردقلا هيف

 .نييغي رفالا زجع نم ةذوخألا ةركفلا حيصتو « انيعش دارقأ نيب بهاولاو

 بو



 مل ةيقيرفا لهأ اننأ نع لاقبامو عوضوم تاذ ريغ مدقتلاو ءاقترالا نع

 اندايعتسا الا دري مل ىذلا رامعتسالا هدرم طق ةراضحلا ىف كراشن

 نواعتنس انكلو « ةمخض تاورث نم ةيقيرفالا ةراقلا هذه ىِ ام لالغتساو.
 ةيقيرفالا ةيصخشلاب ضوهتلا لجأ نم اعيمج ائتايرح ديعتسن امدنع-

 ٠ ةيناسنالا ةراضحلاو ةقرعلا ىف لماكلا اهرود راهظاو

 لظ ىف ششيعب نييقيرفالا نم ريبك ءزج لازي ال موينا ىتحو
 رعاسسشملا ىلع تضق ةريثك لايجأ تبقاعت دقف دابعتسالاو ةيدوبعلا»
 مهبلس نيذلا ديبعلا ءالوه لاثمأ نكمي فيكف « هيدل ةيركفلاو ةيحورلا
 ءاربخو ءاملع اونوكب نأ رحلا ريبعتلا ىتح ناسنالا قوقح لك رامعتسالا»
 ةجاحب تسيل ىتلا ةيطارقت سرالا تاقبطلا نا ؟ مولعلاو نونفلا ىف
 روصعلا ىف تاراضحلاو تاقفاقثلاب تقأ ىتلا ىه ةمقللا لجأ نم حافكللا

 اوسركي نأ نم ةيداملا مهتايئاكماو مهتيبصع مهتنكم دقف « ةميدقلا

 درجمي هنأ دكؤأ ىتناو « ىناسنالا حومطلا نم بناوجلا هذهل مهسفنأ
 ىف ىناسنالا ركفلل اراهدزا دهشنس انناف ررحتتو ةيقيرفا لقتست نأ
 ىف رحلا ريبعتلا ةصرف دجت فوس ةيقيرفالا ةيصخشلا نا « انتراق
 ةراضحلا ملاع ىف ةلاعفلا ةكراشملا ميدقتو ةيقيقحلا ةيرحلا لالظ-
 . ةيندماو

 نع اهيف ثدحتت ىتلا كلت اموركنل ةبيحملا تاعو ضوملا نمو
 ءانثاىف ةرم لوأ اهنع ثدحت نأ فنم كلذو « لودلا نيب ةرطئتقك ءارحصلا:

 : الئاق ( 110/8. ماع ليربأ ) ةلقتسملا لودلا رمتؤم داقعنا

 «© لبق نم لاحلا تناك امك مويلا اناصفت دعت مل ءارحصلا نا »
 اذه ديكأت نع اريثك ثيدحلا ةقباسلا ةيراممتسالا لودلل ولحب ناك دقنو

 ةيقيرفاو «© ءادوسلا ةيقيرفاو « ةيبرغلا ةيقيرفا كانه تناكق لاصفنالا

 هذهو ©« ةيئاوتسالا ةيقيرفاو ©« طسوتملا رحبلا ةيقيرفأو « ةيمالسالا

 ىف اننكلو « اننيب ةقرفلا ثب ىلا فدهت تاتيتشتو تاميسقت تناك اهلك

 ىلع ةدمتعملا فاصوالاو تايمسلا هذهب ارثك معهنال اركأ ىق رمتؤلا اذه

 مويلا ربتعت ءارحصلا نا « ةراقلا ءانبأ نيب ةقرفتلا اهب دصق ىتلا ءاوهألا

 انتيصخشدش اهتاقالعو اهطابر ةدحاو ةلتك نحنف « انل ةدحوم ةرطنق'

 ةدحتملا ةيقيرفالا .ممالا نحن نوكن اننأ ةقيقحلاف . ةدحتملا ةيقيرفالا

 نأو ؛ ةدطصحتملا ممألا ىق الماش اليثمت ةلثمم ةريبك ةعومجم ةيويسآلاو

 ةيقيرفالا ةيصخشلا ةقتوب ىف ترهصنا ىتلا ةكرتشملا انثدابمو انفادهأا

 اياضق لجأ نم لمعي لبقتسملا ىق ايباجيا ارود ىدؤت نأب انل حمس"

 انلالقتسا نع عافدلاو ةلقتسلا ريغ ةيقيرفا ريرحت لجأ نمو مالسلا

 . انيضارأ ىاع ةلماكلا ةدايسناب رخفن ىتح ىموقل#

 اذه



 ثحنم ةروطتم ريغ دالب مويلا دجوت هنا كوربرغيب دروللا دكا دقل
 هذهب دصقي الو «٠ لسفطلل ةبعل ءرملا ىدهي املثم لالقتسسمالا ةيدح
 ةقثلا حنم ناف اعيرس دالسيلا هذه تروطت دقف « اناغك ,ةلود ةرايعل)
 رهاملا ىسايسلا اذهل مارتحالا نأركن وا هناركت عيطت سن ال اموركنل
 : ةرابعلا هذه انا ىف تعمس دقف « ةلودلا مكحب ىذلا)

 مويلا ةيقيرفأ ىف ءىث لك لمعي نأ عيطتسي ضيبألا لجرلا نا »
 امننع ىأ « مكحلاب الا ءىش ىأ لمعي ال دوسألا لجرلاو © مكحلا الا
 +. 6 هدالط مامزل اكلام نوكن

 اهلك ةيقيرفأ ىف لاحلاك اناغ ىف لاحلاو ٠ ةدودحم ةوقلا نا اقح

 رمتسم ديازت ىف نويروتاتكدلاو « ةيطارقميدلا نع اريثك دعتبي ابيرقت
 اونوكي نأب نوملحب ال اوناك له : نولءاستب ام اريثك نييقيرفالا نا ىتح
 ةيطارقميدلا نوريتعي نويقيرقالا نولوئسملاف ؟ روطتلا اذه ىق ءآرزو
 ارو.« ةيقرفا قى لخدي الأ بجد اييتجأ ارصتع ىزيلجنالا ماظنلل اقيط

 بوعسشلا ىف ةضراعلا حور ظقيأ دق رامعتسالا نأ : كلذك اولاق اه
 بابسأ نع اثحب عضو دق « موب نينط » روتكدلا نأ ىتح ةروهتلا
 فالتخالا بايسأو ةينيتاللا اكرمأ ناأدلب ىف تايطارقميدلا ةميزه

 ةدحتلا تايالولاو ايناطيري نم لك ق نييعامتجالا نيءانبلا نيب ىماسأآلا
 ىلا ثحبلا اذه ىف راشأآ امك « ةيبونجلا اكرمأ ىف كلذكو « ةيكبرمألا

 .ا ةيقدرف١ ىف ةنراقملا تايوتسللا

 اهل ةيعامتجا ةيلخ رغصأ درغلا ربتعي امئيب : ةلئاق اهل قيلعت ىف
 «هعمتجمىف ةيلخ رغصأ ةيفيرلا قطانملا ربتعي ىبرغلا عمتجملا ناف اهئايك
 ةديدجلا ةيبرغلا تاباختنالا ىلا لاثملا ليبس ىلع ءرملا هجتا ام اذاو-

 عمتجلا نأ دجيسف ةيتاذلا عمتجملا تاحجايتحا» ساسأ ىلع موقت ىتلا

 عارص كش الب هيف موقيسو ا!روق دسفيس لتكتلا ىلع موقي ىذل)
 دارقأ نم ىعامتجالا ءانبلا امن دقف « ةيقيرفا ىق مويلا موقعي دق ا( هباسشم

 ةدحوك ةلئاعلاو ةليبقلا موهفمنأىتح ةديازتم ةروصب ةيبصعلل رظن نود

 «صوصخلا هجو ىلع ةيعائصلا زكارملا ىف ىويحلا هائعم دقف دق ةلقتسم

 وهو « ةطلسلا ىلا لوصولل الجر نودعاس ام ابلاغ نيبخاتلا نأ كلذ

 شلاجملا ىق مهل ةيسنلاب ماهلا هزكرا مهرايتخاب ىظحب ىذلا لجرلا
 تاطلسلا ىدبا ىف امئاد لظت ةيقيقحلا ىوقلاف كلذ مغربو ةصاخل؟

 اي رف نم لاجر ةرشع ب اذ 6م



 ةيطارقميدلا ةيزكرملا ةموكحلا نيب عارص اشنب مث نمو « ةيديلقتلا

 .. ليوط تقو ذنم ةدوجولا ةيورقلا تاعمتجملا نيبو « ةيختنملا
 مكاحلا اموركت بزحف اناغ ىق هتظحالم نكمي عارصلا اذه لئثمو

 -ةضراعملانأ نيح ىلع ىطارقميدلا برغلا ماظن لثمت نأدب ريةيبلغالا بحاص

 ديري اموركت سيئرلا نأ دكوملا نم هنا : لوقت ةيميلقالا ليثمت ديرت ىتلا
 ادب هتأو هسقنب ةيطارقميدلا ربق دق هنكلو ةيطارقميدلا مظنلا قيقحت
 .نادلب بلغأ ىف رمألا نأش هدالب ىف ةريغص ةوفص دوجو نم ىساعت
 . ةيقيرفا

 .ةمث نأ نيح ىلع اهيئطاوم نم نيثكلا بلطتت ةيطارقميدلا ةلودلاف
 هتدوع دعب امو ركن ًاشنأ امدتعف « هبلطتت اه فرعت نييقيرفالا نم ةيلقأ
 .ةبغرب اوسرداو اوركف ) : الئاق بابشلا اعد ةيناغ ةيلك لوأآ هدالي ىلا
 « نيركفم ىلا مويلا ةريبك ةجاح ىف انتاف « دجب اوملعتو ةرباثمو ةديكا
 نيلماع الاجر ديرن نحن ةيلمع راكفاو ةحجار لوقع ىوذ نيسراد نيركفم
 مكدالبنودعاستال متنك اذا مكملع ديفي اذامف الاو « ةريبكلا ممهلا ىوذ نم
 ,؟ ةدشلا ةعاس اهديب ذدخألا ىف نومهاستو

 : امه مكحلل نيقيرط قرتقفم ىلع مويلا ىقت فقت اناغ دالب نا

 نم لك تجاتحا دقلو « ىضوفلا قيرطو ةيصخشلا ةطلسلا قيرط »
 31 ىف عوقولا نم صلختلل ةمج تايحضتو ريبك تقو ىلا ابروأو اكيرمأ
 ٠ ةيطارقميدلا قيرط نم بارتقالاو امهنم

 .لاجر نيب ةزاتمم ةناكم اموركن سيئرلا لتحا دقق لاح ةيأ ىلعو

 .ةيرخفلا هاروتكدلا ةجرد ١15١ ماع ىف حنم امدنعف ةيقيرفأ ىف ةعاسلا
 ءىشلا نا » : هتايح خيرات ىف ررق امك لاق ٠ نلوكتل ةميدقلا هتعماج نم

 ىف امنئاو بضقب ءرملا اهقلست ىتلا ةورذلا ىلا لوصولا ىف لثمتيال مساحلا

 ٠ « اهنم ءرملا ىتأ ىتلا ةوهلا

 1 ميعز ىلا ةباغلا قامعأ نم باش نم روطت دق هنأ حضاولا نمو
 : لاق دقو رشبلا ريصم ىلع ةظفاحملاب بلاطم هنأو « مويلا ةيقيرفا ىف
 ادع ىلا راهلا ةليط جانحت الف حابص لك اهبذج ىلا ءرملا جاتحي ةلماك ةقاط

 ٠ ةطاسيب هديعتسأ ىتناق ملقلا ىنم تلفأ اذاو مون وأ

 يف ةدشرم ةرابع دعب نأ نكميام نلعأ ايريجينل ةيمسر ةرايز ىفو
 ءاوسو ةيرح ىف ةصاخلا هنوئش ءرملا ريدي نأ لضفألا نم هنا : لاقف هتايح
 تغلب امهم اهنكلو 2 هيلا ةدئاع اهجئاتنف ةئيس وأ ةنسح ةرادالا هذه تناك

 .ىىذ ةنسح نوكت نأ نم كش الو لضفأ ىهف ةيرحلا لظ ىف ءوسلا نم
 ٠ ةيدوبعلا لالظ

 ا ةيقيرفا ىف ةعاسلا لاجر عيمج ىلع اهقيبطت نكمي ةملكلا هذه نا
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 نأ ربكآلا انبجاو نوكي نأ بجي ادعاصق نآلا نم
 + ضرملاولهجلاو رقفلا : ةئثالثلا انبعش ءادعأ دضلضانن
 بجاولا اذه قيقحت ىلا لصنو ةكرسسعلا حبرن ىكلو

 ادحتم ايبعش نوكن نأ ائمزلي

 « ىربرين سوييلوي »
 « روتسدلا نالعأ دعب هل ةيطخ نه »

 رقسلا ءانثأ ىقو اياياو اياعذ رابجنز ةريزجو مالسلا راد نيب ترفاس
 ةيافه اهدقفل تنزح دقو « ةميق تادنتسم ىوتحت قاروأ ةبيقح تدقف

 نكلو « اهيلع روثعلا روق يي دع نيريثك اسانأ تفلكو نزحلا
 .٠ جايرلا جاردأ تعاض مهدوهج

 مساب ىضم اميق افورعم ناك ىذلا « ةديدجلا ةيقيرفا » قدنف ىفو
 زوجع ىقيرفا لجر ىلا مدقت ( فوهرزياك ) « ىرصيقلا طالبلا : قدنف
 ريسي نأ ديرب « ىقاروأ ةبيقح نع اتيش فرعي ال ناك ناو 2 هنا : الئاق

 ٠ ىلا هب ءاضفالا دوي ثيدحل ىتقفرد

 سائلا فالآ هيف ريسي ةهزتلل قيرط مالسلا رادب نكيب ضوح ىفو
 رحبلا ءاوه قاشنتسال ءاسم لك نييبروألاو نييويسآلاو نييقب رفالا نم
 وأ ةيراجت تاقفص مهنم ضعبلا دقعي امبرو نورثرثيو نوهزنتيف شعنملا
 هزنتلل جرخأ تنك كلذل ٠ ةليمج تاقادصب نوطبتردو نوفراعتي
 . ةليللا هله ىق قفارم ىل نوكي نأ بسنآلا نم ناكو امئاد ءاشعلا ةبحو

 ةفاضالاب اذه « ىتبيقح دقفب قدنفلا باوب نم زوجعلا لجرلا عمس دقو

 هلق



 ةيمهأ هل ناك امم بتكلا فيلأتب لغتشأو ايناملا نم تنج ىنأب هملع ىلا

 ٠ هيدل ريكأ

 سيلوبلا ةقرق ىف افزاع لمعي ناك هنأ تملع ا نئئثيدح ءانثأ ىفو

 هتقرف عه راز ليلقب ىلوألا ةيملاعلا برحلا عالدنا لبقو ةيناملالا هيقيسوملا

 هل تنادو ريثكلا ىأر نيرشعلا نود ناك امدتعو ةيرصيقلا نيلرب ةيقيسوملا

 2« ىعدا امك هقاقرو وه هيينجتي ءاسنلا تناكو ٠ ةروتسم ةيفطاع تارماغم

 ىلا مجر امتيح هنا : لاقف ظفحتلا نم ءىش ىف هناءاعدا هيلع درأ تنكو
 ىتكلمت ىتح اذه تعمس نأ امو نلحر دق ضيبلا ةوسنلا تناك اقيناحنت

 ٠ كتايركذب ارورسم نوكت نأ اضرلا ىلا وعدي ءىشل هنا : تلقو كحضلا
 نأ وم مويلا ىتح هل تبجع أم نكلو « ءىش مهأ اذه نكي مل : الئاق باجأف

 ىلع « ببسلا ليلعت تنأ عيطتست لهف نييقيرقالا نينجتي ضيبلا ةوسنلا
 ٠ ايفاش ادر هطعأ مل ىتكلو ؟ افلؤمو ايتاك كرابتعا

 ىف لمحي ال هنأ ىرخأ ةرم زوجعلا ىقيرفالا اذه نم تعمس دقو

 لمحي ال امك , مهب بجعأو مهيحأ سكعلا ىلع لب < ناملألل ةنيغض ةيأ هسفن
 ديكاتلابو : ايقعم لاق مث « ةيناملالا ةدايسلا ىلع اوضق نيذلا زيلجنالل ادقح
 بحي نأ عيطتسي ال ناسنالاف مهب بجعأ وأ مهبحأ ىتنا انأ لوقآ نأ دوأ ال

 ضعب عم ديكأتلاب نكلو ءاملثاد زيلجنالا مرتحا هناو ةدحاو ةره الا

 : اورمتسي نأ بجي ناك نيذلا ناملألا هانب ام ىلع اولوتمسسا دقل , ظفحتلا
 اوقبي نأ ناملألا ةعاطتسا ىف ناك ٠ ايرورض نكي مل ثدح ام نا لك ىلعو
 نأ ديرأ تنك ام لك اذه : الئاق ىلا تفتلا مث ٠ مهتع نيديعب اوناك املاط
 * مالظلا ىف ىفتخا مث « اذه لاق « هللا كظفح ء كل هلوقأ

 لالقتسالا ىتح ىنالآلا رامعتسالا ذنم

 اماع نيعيس لالخ ىف ( م ك 9989رال١3 اهتحاسم ) اقيناجنت تمتأ
 ةلحرملا ةيادب ىف نآلا فقت ىهو « روطتلا لحارم نم نيتمساح نيتلحرم
 ةيقي رفا ىقرشل ىسيئرلا ميلقالا ىع لصألا ىف اقيناجنت تناكدقو « ةثلاثلا

 ةدع تادهاعم زرتيب لاراك دقع ١8485 ماع ىفو , ناملألا هرمعتسي ىذلا
 ىف ذا « ةيرصيقلا ايناملال ةريبك ميلاقأ بسك كلذلو ٠ لئابقلا ءاسؤر عم
 باطخ تملست ىتلا » ةينالأآلا ةيقيرفا ةكرش زرتيب سسأ ١8480 ماع
 ٠ رصيقلا نم نامض

 ةرادالا تأدبو « اقيناجنت ىلا ىرخأ ميلاقأ تمضنا +١89 ماع ىقو

 ةيناملألا ةيقيرفا ىقرش قطانم تمسق ىتح ١44١ ماع ىف ةيرامعتسالا
 ىتكلمم نم لك ةياصوب ممألا ةيصع تدهع مث . ىاسرف ةدهاعملل اقبط

 لذ



 ارتلجنا ىلا ىرخألا تايريدملا عيمج ةياصوب تدهعو اكيجلب ىلا « ىدناور »

 1 ٠ « اقيناجنت » مسسا امدحو اهيلع قلطأو

 قوقح اهقتاع ىلع تلمح ١9540 ماع ةدحتملا ممألا داجيا دعبو

 ىف لخدت نأ خيراتلا ره ىلع اقيناجنت تأر دقو كلامملا هذه ىلع ةياصولا-

 نيبو اهتيب ىرهوج فالخ ةمث نكلو « ادتغوأو ايتيك نم لك عم تاداحتا.

 نيلحلملا نييقب رفالا ناكسلا نم ةئاملا ىف نيعستلاو ةينامثلا ةبسستف - اينيك

 ايسآ نم رجات الهر٠٠٠ و وتنابلا لئايق نم ةمسن 1485520١ مضن

 ةعبرأ شيعي ىيروأ ؟ةر٠٠-0 نمو مالسلا راد ةمصاعلا ىف نوشيعي.

 ىلعو « زيلجنالا نم مهفصن اقيناجنت ىف نيمئاد نينطاومك مهنم ةمسن فالآ
 ىف وأ ايتيك ىف رمآألا وه امك , ناطيتسالا ةلكشملل دوجو ةمث سيل اذه

 عم اوقفتي نأ م هتحلصم نم نأ نونطوتسلا ءالؤه كردي ذا رئازجلا

 ميعزلا مهيف قثو اذلو ء فدهلا اذه لوح مهداهج لك رودي نأو نييقيرفالا

 ردقأ نم زيلجنالا نم ريثك مويلا هدعي ىذلا + ىريرين سويلوي ىنطولا
 ٠ نييقيرفالا ءامعزلاو ةساسلا

 ىف ةديلولا ةينوناقلا تاريغتلا بقارتو هتايح قيرط ىرت نيحو
 تعقو دق هنأ فرعتس لالقتسالا قيرط ىلا ةلودلا تداق ىتلا اقيناجنت

 ىلاو ٠ ىرخآلا دالبلا ىق ثنح ام سكعي تاروثلا وأ تاكاكتحالا ضعب انع
 اريغص ادب ىذلا لجرلا اذه , ةراسلا ةقيقحلا هذه ىف لضفلا دوعي ىريرين

 اناك هفطلو هءوده نكلو ٠ زيلجنالا نم هيلاطم ترهظ ام ناعرس ىذلاو

 ريغمصلا هقيدص. ىف كلذ رثأ اميرو « ةلودلل ريخلا نم ريثكلا ىف اييسع
 ىتدنللا عامتجالا ءانثأ ىق الدتعم افقوم جهتنا دق هنا ىتح « ايوبم موت »

 ٠ ىوتيكلا

 سردم ةايح ىرجم

 قلخلا ةثامد نيب تعمج ةميظع ةيصخش ىريرين سويلوي ربتعي
 ةريغصلا لئايقلا ىدحا ىكانازلا سيئر ء رتيروب ىريرت نبا وهو ةقرلاو

 رضاسحلا تقولا ىتحو ٠ ةليبق ةرشع ثالثو ةئام مضت ىتلا اقيناجنت ىف

 خآلا نأ ركذي ام فيرط نمو « رابك ءاسؤر ةينامث ىلع ةليبقلا هذه تعزو
 اماحو « ىريرين ىجازناف سيئرلا ىلا مضنا دق اذه سويلويل قيقشلا ريغ
 بجنآ ىتح لبق نم اسيئر ناك ىذلا دلاولا شاع مكملا ديلاقم نالألا ملسن“

 ٠ القط 7

 ىلا ءاج ةرشع ةيناثلا غلب امدتعو 4 ماع ىف سويلوي دلو دقو

 قئتعي وهو 195 ماع ذنمو ءامروم ةسردمب قحتلا ثيح امايتوج

 امك



 مدع ناك امدنع اينامور ايكيلوثئاك ناك ١95 ماع ل زبك هنكلو ةيحيسملا

 ٠ اماع ني ريشعو ةسمخ كاذ نأ

 مبرأ نم الدب تاوتس ثالث اهب ىضق ىتلا ةيلوآلا ةسردللا دعبو

 3 ةيوئاثلا ةسردملاب قحتلا ثيح اروبات ىلا بهذ هليصحت ةعرس ةيسائمب.

 ٠ ىسيئرلا ميلقالا

 الابماك ىف ىريركام ةعماجي قحتلا ©١456 ماع ىتح ١955 ماع فتهو 0
 .نيب ةقطتمللا ىف ىتلا ةديحولا ةعماجلا ىهو ء ادنغوأ داصتقا زكرم دعت ىتلا

 ىف ةديحولا ايلعلا ةسردملا نآلا ىتح تلازام ىتلاو «ةيقيرفا بونجو» رصع

 كرت سيردتلا مولبد ىلع ىريرين سويلوي لصح نأ دعبو *ةيقيوفا ىقرشل
 هتناس ةسردم ىف اسردم لغتشا ثيح « اروبات ىلا داعو ىري ركام ةعماج'

 ٠ ةيلاسرالا ىرامت

 سرد ثيح « ادتلتكساي » ةريتدأ ةعماجي قحتلا ١959 ماع فتمو 0
 نونفلل اذاتسأ ةعماجلا كرت مث « ةمآلا تايداصتقاو خيرات » مامتعها لكب
 ,سردمك ةتفيظو ىلا داع مث نمو « 196415 ةنس ريوتكأ ىف اقيناجنت ىلا داعو

 هتايح سرك هنأ الا «ء مالسلا رادب وجوي ىف سيسنتارق تنتابسس ةسردم ىف

 ىلع ترس ىلا : ىريرين لاق ددصلا اذه يفو ةسايسلل هسفن تقولا ىق

 ْ ٠ ىريمص نم ىده

 ةليبق نم ةةتف جوزتو انكسم هل ذختا ةمصاعلا مالسلا راد ىفو

 هتانبل ةيلضفألا لعجي ملف هرضحت ىلع نهربي نأ كلذب ادصاق ء ىرخأ

 دلْلا لصوت دقو ٠ للود ىوتسم ىلع ايركسع ايتطو ىريرين ناك دقلو
 مارتحالاو ريدقتلا بستكا دقو ةضراعملا ىلا مضناف لبق نم هسفنب كلذ

 ٠ ةموكحلا ىتح عيمجلا عم هتالماعم ىف هصالخاو هتماقتساو هعالطا ةعسل

 هسسأ ىذلا ىقيناجنتلا ةيقيرفا داحتا مه تالاصتاب ىريرين ماق دقو

 ١4675 ماع ىفو 2 نييقيرفالل ىعامتجا داحتاك لصألا ىف زيلجنالا نوفظوملا

 ىف هيلع قفوو اديدج اروتسد هل نس دقو « داحتالا اذهل اسيئر حبصأ
 فيدجلا منمالا داحتالا ىلع قلطأ هسفقن تقولا ىفو ء ١955 ماع نم ويلوي

 اطميعز ىريرين ناك دقو ٠ « ىقيناجنتلا ىقيرفالا ىنطولا داحتالا »

 ٠ ىعيرشتلا سلجلملا ىف الثمم اوضع هتفصب اهلك ةضراعمللا

 ميلاقأ دحأ ةدحتملا ممألا تافثعب ىدحا تراز ١955 ماع ىفو

 ىقيناجنتلا ىقيرفالا ىنطولا داحتالا سيئر ىريرين سويلوي تعدو اقيناجنت
 .نع اباطخ ىقلأ ةدحتملا ممآلا ىفو ٠ كرويوين ةرايزل ١960 ماع رياريق ىف
 .ةدوع دعبو 2 ةفاك نيعمتجملا سوفن ىف اقيمع ارثأ كرت بعشلا لامآ

 ل



 هثييح تداليلا اهيف باج ارهش تقرغتسا ةلحرب ماق اقيناجنت ىلا ىريرين
 ىموقلا ىعولا ىلا اعدو , ةيلاصفنالا لئايقلا ةسايس دض ةيران ابطخ ىقلأ
 ٠ ىقيناجنتلا

 قف ثدحتو كرويوين ىلا ةيناث ةرم بهذ ١905 ماع نم ريمفوخ ىفو

 ىف فرتعاو «, ةدحتملا يمألل ةماعلا ةيعمجلل ةيعابرلا ةنجللا مامأ ةرملا هذه
 « هداليل عيرسلا لالقتسالاب رارصاو ةوق ىف ايلاطم ةيطارقميدلاب سامح

 ط8 ماع ىف حيصأو ىعبرشتلا سلجملا ىق اوضع نبيع ١17 ماع ىقو

 .نييمسرلا ريغ ءارزولا ىلوت ١158 ماع ويلوي نم لوآلا ىفو « ابختنم اوضع
 1وريتخا نيذلاو ةموكحلا ءابعأ لمحتب اوماق نيذلا ءارزولا ءالؤه ٠ مهبصانم
 ةيويسآ ادحاوو نييقيرفالا نم ةئالث اوناكو نيبختنملا اوضع نيثالثلا نيب نم

 .ثدحتي ناك هنكلو ء ىرازو بصنم ىأ ىريرين لوتي ملو ٠ ايبروأ ادحاوو

 ه ةيرازولا بصانملا نم هريغ نود ءارزولا سيئر بصنم قوتيس هنا : الئاق
 ٠ ةيسايسلا ثادحألا عيمج ىف هدحو مكحتي ذئنيحو

 براشتير ريبس 8 مكاح نلعأ 1١909 ماع ريمسيد نه ١8 ىف
 * لويتروك

 ,سلجملا مامأ هل نايب ىف كلذو ٠ ةيرهوجلا ةيروتسدلا تارييغتلا »

 ,سلجملا حبصيس حبصيس هنآ ىنعتا تارييغتلا هذهو 3 مالسلا راد ىف ىعب رشتلا

 * ةيختنملا ةيقيرفالا ةيبلغألا نم انوكم ةنس لالخ ىعيرشتلا

 : ىح ةماه طاقن ثالث مكاحلا نلعأ دقو

 ىف ةماع تاباختنا قيرط نع ءارزولا سلجم نيوكت ةداعا : الو

 .لهأ فوفص نيب نم نيبختنملا ءارزولا ددع نوكيلسسو ,؛ ماع ريمتبس

 ٠ نيتطوتسملا نم اوريتخا نيذلا ءارزولا ددع نم رثكأ نييلصألا دالبلا

 .ءاضعألا نم ىعيرشتلا سلجملا ىف ىمظعلا ةيبلاغلا نوكت :  ايناث

 ٠ نيبختنم ا

 .تددحت دق ءارزولا سلجمل ديدجلا نيوكتلا ليصافت نأ مكاحلا نلعأ مث

 ةيسنلاب كلذو ٠ ماع علطم ىف ندنل ىف ترج ىتلا تاثداحملا رثا ىلع

 ٠ نيتيعملا ال نيبختنملا بعشلا قلثمل

 ساسأ لع ىعبيرشتلا سلجملا نا : الئاق هشادح مك اجلا لصاوو

 يكن



 مهدعاقم نم « ايختنم اوضع نيعبسو دحاو نم نوكتيسةديدجلا تاحارتقالا
 نييويسآلل ادعقم رشع دحأو ٠ سانجألا عيمج ىحشرمل اعلاخ ادعقه نوسمخ

 ءاضعألل زجحي دعاقملا نم ليلق ددع ىلا ةناضالاب نييبروألل دعاقم ةرشعو

 ٠ نيئيعملا

 كلذكو ابختنم اوضع نيثالث نم ايلاح ىعيرشتلا سلجملا نوكتيو

 ٠ نييويسآلا نم ةرشعو نييبوروآألا نم ةرشعو نييقيرفالا نم ءاضعأ ةرشع

 نوج تارمعتسملا ريزو ةهجو تناك باختنالا قح عوضوم ىفو

 ليعأتلل ظوحلملا عسوتلا ىدؤي نأ نكمملا نم هنأ ىف صخلتت ديولكوع
 جرتقا امك ٠ ىرخأ قرطب ذفن هنأول ةرهاب جئاتن ىلا باختنالا قح ةسراممل

 ةنجل هتعضو ىذلاو ١1559 ماع ريمسيد نم ١05 ىق نلعملا «يبامار» ريرقت

 دعب ةنجللا هذه تنوك دقو ٠ هسفن جامار دراشتير ريس ةساير تحت

 تاليدعتلاو ىذيفنتلا سلجلا ىف ليثمتلا عوضوم ثحيل ةريخألا تاباختنالا

 ٠ باختنالا قحل ةتكمللا

 ةماعلا تاباختنالا ءارجا دنع بختنملل دبال هنآ مكاحلا نلعأ اريخأو

 نم نكمت ىتلا نسلا اهنيب نم ىتلا ةيرورضلا ةيلعألا تبثي نأ نم ةيلاتلا

 نأو ميلقالا ةيامح لظ ىق ةماقالا لحمو تاباختنالا ةسرامم لع ةردقلا

 لخد هل نوكي نأو . ةيلحاوسلا وأ ةيزيلجنالا ةغللا ةباتكو ةءارق عيطتسي

 رضاحلا ىف ةفيظو هل نوكت نآو اينيلرتسا اهينج اله نع لقيال ىونسس
 +٠ اهب فرتعم ىضاملا وأ

 لبق نم اهل ردق امك رومالا تءاس نأ مكاحلا نالعا رثأ نم ناكو

 سلجملا ىف ةحضاو ةيرثكأ ىلع نييقيرفالا نم ةعستلا نييالملا لصح دقف

 نييبروألا نم افلا نورشعلاو ةمهعبرالا فقو امك ٠ ةرم لوال ىعيرشتلا

 لغش دقو ٠ سلجملا ىف ضعب دض مهضعب نييويسآلا نم افلأ نوسمخلاو

 ىلع نييقيرفالا نم ةسمخ نم ةضراعملا تنوكتو دعاقملا عيمج نويقيرفالا

 نأ ءرملا نكمي ناكو 2« ىويسآ وضع لك دض ىبروأ وضع لك فقو نيح

 بناجنم دسحلا راثم ناك اقيناجنت ىف عيرسلا مدقتلا اذع نأ حوضوب ىرب

 انه تناك ةفلتخملا سانجالا نيب تاقالعلا نكلو 2« ادنغوأو اينيك نم لك

 ٠ ةرواجملا دالبلا لثم كلذ ىف اهلثم قافو متأ ىلع

 نع ةدحتملا ممألل ةياصولا سلجم ربع +١93 ةنمس نه وينوي ىفو

 ةدهمملا ةريخألا ةيسايسلا لحارملا ىف تلخد دق اقيناجنت نال ماتلا ءاضر

 ٠ لالقتسالا ىلا

 ليلا



 ايقيرفأ نكأ مل ول
 ٠ «ةيطارقميدلا راوسأ» هناونع اريغص اباتك ىريرين سويلوي فلآ

 لواح دقو ايويم موت لثم هئالمز ضعب باتكلا اذه نع لقنام' ايلاغو
 هياتك اياتث لالش نم ىطعي نأو ةسفنيب خيراتلا عنصي نأ خيراتلا ذاتسأ
 نم ىد نعام الولو ءايقيرفا نكأ مل ول» ىقيرفالا ريغ صخشلل اليلحت

 ا تمكحل لالقتسالا ىق ةيقيرفالا ةبغرلا ديضعتل ةيوقلا بابسالا
 ةدارال اقفو كش نود مك حت نأ بجي ضرالا هذه نأ هحضوأ امي
 »+ نييقبرثالا

 نويقيرفالاو ةدارالا ههذمه ةلقرعل ءىش ىأ لمع عيطتسنال نحنو

 ليقارعلا داجياىشاحت ىلع لمعلا انيجاو ناك اذهلو ٠ كلذ نوفرعي مهسفنأ

 ىناق ىقيرفا ريغ ىفصوبو نسحألا ىلا ريوطتلا متيلو تابوعصلا قلخ وأ
 ىناشخيال ىقيرقالا نال له ؟ ةيقيرقا لمأ ىشخأ اذال : ىسفن لئاسأ

 ٠ انيلا ةحاحبي سيل هنال وأ

 فرعأ ىننا وه ىنقاخي امم رثكأ ىقيرفالا فاخأال قحلا ىف ىننا

 هيضت رتال ءىش ىأ دض وأ دابعتسالاو عوضخلا دض لتاقي ىقيرفالا نأ

 بحاص ىقيرفالا هلضفي ىذلا ءىشلا اذه حمالم نيبتأ نأ لواحأ انآو هسفن

 جتنتسا نأ تعطتسا ىننا ء رمالا ءىداب يف ىندهطضيس ىذلاو ةطلسلا

 ىفخيو ةيؤرلا قوعيف بابضلاك ميخب ىذلا رارقتسالا مدع فاخأآ ىتنأ

 ىفواخم نم ربكالا ءزجلا نأ جتنتسأ نأ اضيأ تعطتساو « ءايشألا ملاعم
 ٠ رشابملا ببسلا ىبروألا انأ تنك امبر نكلو « ىقيقح

 لاوحألا لك ىف ضيبلا ىلا ةجاحلا

 اقيفاجنت ىف كلذك رعشي ةيقيرفا ىف ناكم لك ىق ءرملا رعسشي امك
 لامعأعيمجب ماعقلا نوعيطتسي نيذلا اهلهأ نم ءاسنلاو لاجرلا ىلا ةجاحلاب
 نأ عيطتسي ءرملاف « نآلا ىتح اهيلع نورطيسي ضيبلا لازام ىتلا ديربلا
 رداكلا ىق فظوم ١6٠٠ و ىلاعلا رداكلا ىف ىناطيرب فظوم ١؟٠٠ ىصحب

 ٠ نيتعومجملا اتلك نم ىقيرفا فظوم +5٠ نآلا ىتح مهلباقي طسوتلا

 ةفلتخم طورشب نكلو زيلجنالا نيفظوملا عم نواعتي نأ ىري ىريرينو
 ةلافكب ماق امك 2 اورهن نع ىريرين ذخأ ددصلا اذه ىقو « لبق ىذ نع

 ىتلا ةسايسلا مم بلاغلا ىف ةهباشتم هراطخأو لبقتسملا لجأ نم تاناممضخ

 اال



 اذه ىفو + لبق ىذ نع امدقت اهب مدالب تزرحلأ ىتلاو لالقتسالل هدلب دعت

 1 1 : لوقي ددصلا

 نم ةليوط ةرتف زيلجنالا نيفظوملا تامدخ ىلا اقيناجتت جاتحتس
 ةحضاو ةسايس ةيادبلا ذنم ةيقيرفا ىبرغ ىف رامعتسالا عبتا دقو تقولا

 ةعرس ةأجف رومالا تراس نكلو ةيلحم ةيفيظو ةمدخ تقولا ضعب نوكو

 ٠ بيردتلا ىلا ةيرورضلا مهتجاحب ايوق اساسحا نوسحي ناكسلا تلعج

 عيطتسي ةليوط ةينمز ةرتف رقاوت ىروزضلا نم حبصأ هنأ قحلا ىفو
 مغرلابف ء ةميق ةيأ هل نكي ملف نآلا لبق امأ ٠ بيردتلا ةلوازم اهيف فظوملا
 مل اذه نان ةعساو تاوطخب تمدقت دق ةيقيرفالا ىلا لوحتلا ةيسسن نأ نم

 صتخي اميف امأ ٠ ماظنلا ةيلوئسم لمحتل داجلا ريغ ديدهتلل ارظن فكي
 مه ثيح نيعوطتملا نيفظوملا عيمج لظي نأ وجرأ ىنناق ضيوعتلا ةلكشمب
 وه امك تانامضو تايترم اقيناجنت ةلقتسملا ريغ ةلودلا نه نوقلتيسو

 نأ ذأ نكي الف ءاقملا ىف نويغربال -نيذلا كئلوأل ةبستلاب امأو ٠ نآلا راج

 1 ٠ «هريغو شاعملاك » تانامض ىأ ةلودلا مهل لفكت

 ةيندملا قوقحلا

 ىف صخلتي ىذلا هجمانربل الاوط تاونس وعدي ايوبم موت ذخأ دقل
 زيلجنالا نكلو ء توص بخان لكلو باختنالا قح دشار لكل نوكي نأ
 قوقح ناف اقيناجنت ىف امأ ءايويم موت تايغر ذيفنت ىف اوركفي مل اينيك ىف

 7 ا ل و

 ىف ىريرين رسأ دقلو « تاباختنالا قحب :ةزيمتم ةقبط حتمتت نأ ماودلا ىلع

 راد ىف ىعيرشتلا سلجملا ىق لوينيرت دراشتير ريسلا 5 محال ىلا ثيدح
 سيل هنأ نم ضيبلا نم ايلاغ ءرملا هعمسيام ىلع ادر هرظن ةهجوب مالسلا

 : لاق ناكسلل ةيتادملا قوقحلا حنم ءارذعلا ةباغلا ىفو لاغدألا ىف ديفملا نم

 نوكيسو ناك اذكه + ناسنالاقوقح لجأ نم حافك وه امنا انحافك نا

 نوئش ىف دلب ىأ لخدت مدعب ىدانملا ًأدبملا نم ىحوي حفاكت اننا + امئاد

 اهسفنل تذختا ةليئض ةيلقأ دض حقاكن اننا ٠ هبعش ةبغر دض رخآ دلب

 ةيبرغلا قئاقحلل انتضراعم نا ٠٠ ةيضار ريغ ةيبلغأ ىلع ةدايسلا نكرم
 هتابجاولاو قوقحلا ىف نوواستم اعيمج اننأ ساسأ ىلع تماق دق ةفحجملا
 مويلاو « تابجاولاو قوقحلا ىف نينطاوملا عيمج نيب ةاواسملا ساسأ ىلعو

 هذه ضعبو « ناسنالا نولب طيترت ةيندملا قوقحلا تلعج دالب ملاعلا ىق
 ملعلاب متيأن دقل , هنوسردي املع ىنوللا ميسقتلا نم تلعج دق دالبلا

 دق مكنأ نيدقتعم « مهدلج نولل اعبت سانلا نيب ةقرفتلا ىلا هومترخسو

 امم



 نحتو ٠ ىعامتجالا ليغشتلل ةدعاق نوكي نأ نكمي نوللا نأ ىلا متيذاتم)
 لعجي الأب ليفكلا ىدجملا رهوجلا وه ناسنالا نأب نمؤن اقيناجتت ىف انه
 ٠ ةيندلا هقوقح ىلع اليلد نوللا نم

 ناسنالا ةيكلمب ةيندملا قوقحلا تطبر دق ىرخأ دالب ةمث « ىديس

 ىف هساسأ ىلع بختنيس ىذلا باختنالا قح مسق دقو « هتفاقنو

 هذه ىلع باختنالا قح مواقن انتهج نم نحنو » تاقمطلا هذه ىلا اقيناجنت

 وأ نيلمتكمو نيررحتمو نيينطو اوسيل ء ىديساي نيفقثملا ناق ةروصلا
 ءالب ىف اوببستي مل مهنأ نوقرعي مهناف « نيققثملا ريغ نم ىثكأ نيمرتحم
 مالآو بئاصم ىف ةريرج لقأ مهنأ ءرملا لوقي نأ نكمي الو ء امئاد لقأ

 «٠ ناسنالا دارفأ ىلع لضفأ ءايحأو ةاضق مهلعج دق مهلمع ناو ةيرشيلا

 : نيتزيملا نع امأآو

 نم تلعج دق اهنأ ىف اهفان ءاعدا لمحت ىلوالا ناف ةفاقثلاو تاكلتمملا

 1 5 عمتجملا ىف اوضع اهكلام

 ةيدقتلا قاروالا نم ةمزر وأ ةعماجلا ىف ميلعتلا ناك اذا ء ىديس

 ناف ةيندملا هقوقح ىلع لوصحلا لجرل زيجي ىتح نوناقلا مامأ اماه ائيش

 ٠ ةلادعلا ىلا هراقتفا ىلع حوضو ىق لديس لدعلاب قطني ىذلا نوناقلا

 ةفاقثلا لعج ةيلك ةيولقملا عاضوالا نم نأ ىديساي ىرت تسلآأ

 المؤم اهينج نوعيسو ةسمخ هماوق ىذلا ىونسلا لخدلا وأ ةيداعلا

 حيصي نأ ةفاقثلا نم اطسق لان لجرل ىغبني اذامل ؟ باختنالا قحل ايرورخ

 نيب فالتخالا لهو ؟ ايمأ لازام ىذلا هراج نم دليلا اذه ىف لضفآ انطاوع

 هعم نكمي دح ىلا ريبك ةنسلا ىف اهينج نيعيسو ةعبرأو نيعيسو ةسمخ

 ةقيطلاو ىلوالا ةقبطلا نيبو ةيندملا قوقحلا نيب ىلكلا قرافلا ررقي نأ
 ؟ ةيناثلا

 نكمي الو ٠ اقح ةكحضم ةيلكشل ثلا تالهؤملا هذه نأ ء ىديساب الك

 ! اهتلادع رقي نأ دحأ ىأ

 فوخ ال

 نم اقيناجنت ١969 ماع ريمسيد ىف ىروتسدلا رييغتلا برق دقل

 ةموكح رمالا لوأ ىف اقيناجنت تناك دقلو لماكلا ىتاذلا مكحلا قدع

 مكحملا لازام ىتلا ىهو « ىتاذلا مكحلل ىلوأ ةلحره تريتعا ةلوئسم

 مك ا ىلع لصحتس اقيناجنت نكلو « وتيفلا قحب اهيف عتمتي ىئاطيربلا
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 ىل ةبستلاب ىتاذلا مكحلا نا : لاق مث ادج بيرق تقو ىف لماكلا ىتاذلا

 ٠ لماكلا لالقتسالا هتيمهأ ىف عراضي

 نييبروألاو نييقيرفالا نم اريثك اقيناجنت ىف نأ ركذن نأ بجيو
 راعشلاف « اقيناجنتك ريكفتلا ملعتي نأ ءرلا ىلع بجي اذلو « نييويسآلاو

 ٠ ءاضم اهرثكأو انتحلسأ لضفأ اهريتعن ىتلا انتدحو وع دئاسلا

 هلأب ةيانعلا ىلا هجتي هناف ةينوللا سنجلا قراوف هب تتأ ىذلا امأ
 ةيرصنعلا تاعامجلل اقوقح دارفأالل ةيصخشلاقوقحلاو ةينادملاقوقحلاحيصت

 ةيعبتلا نع أسشنت ىتلا ةيصخشلا ةيداصتقالا تازايتمالا ىغلت نأ بجي ذا

 ٠ ةيرصتعلا

 ؟ ةيطارقميدلا نع اذام نكلو

 فورظلل بسانم ىطارقميدلا مكحلا لك ش نا : ىريرين لوقي

 ةماه تازيمم ىنعت ةيطارقميدلا نأف ىل ةيستلاب امأ ٠ عبطلاب ةيقيرفالا
 ةموكحلل دقنلا هيجوت ناكما نمضتت ةيرحلاو ةيصخشلا ةيرحلا ىف لثمتت
 لايتغا نود ةموكحلا رييغت ةيناكماو

 ةرظن ديري هناق ةلوئسملا ةموكحلل ا سيئر ىريرين حبصي امدنعو
 تلظ سرادملا نال ىسردملا ماظنلا ديحوتب لفكتي نأ اقباس اسردم هنوكل
 ديفي نأ ديري كلذ ىلع ةوالعو ةفلتخلا سانجألل اعيت ةلصقنم نآلا ىتح

 ٠ اقيناجنت عيتصت ديري امك دالبلل ةيعيبطلا تاورثلا نم
 تقو كانه لازام هناف ءارجا ىأ ىف لجعتي الأب مهعدحأ هرذح دقو

 ىلا دالبلاب ىدؤي دق امم اركبم ىتأب نأ ىقخيو ىتاذلا مكحلا مامأ ليوط
 - هلوق ىريري ةباجأ تناكو ةثراك

 فرعيال هنآنع الضف مكحلا ىلوتي امدنع اروف أدبت بعاصللانأملعي هنا

 صلختنتس انتا : لوقي مث « لمعلاو ةيرحلا و نآلا هراعشو « ردقلا ايايخ

 نأي متهأسو 2 ىرخالا ةيقيرقالا دالبلا هلعفتام نأش انلكاشم عيمج نه

 وهو ءاديقم سيل فنعلا ناف ةيملس لئاسوب 2 ايدو مكحلا ملست متي

 عيطتسأال ىننأ تبثي نم كانه له : لءاستأ ٠ لاح ةيأ ىلعو « ريثكلا فلكي

 نييبروألا ةظفاحم مدع جئاتن نم ريثكلا تملعت دقل ؟ نوناقلا ىلع ةظفاحلا

 ٠ نوناقلا ىلع

 زوجعلا لجرلا كلذ ىل هلاق امب ءىراقلا ركذأ نأ ىلا ةجاحب تسلو
 ٠ مالسلا رادب قدنقلا ىف ىنع ثحب ىذلا

 باتكلا مت
3 

1 



 عوضوما
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 .. ديدج ملاع ىف ددج لاجر
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 ايوبم موت
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 سيوسلا ةانق ةئيه
 ةعاع ةصقانم

 صاخلاو ماعلا عاطقلا ىلواقم نيب

 ةيلمع ةماع ةصقانم ىف سيوسلا ةانق ةئيه حرطت

 ديعسروب ءانيميب رركم ١ مقر ةريزجلا تايسكت ةلأزاو مده

 رقم ىلأ ايصخش روضحلاب تامو سرلاو طورشلا بلطتو

 عفد ريظن كلذو ( ثاحبالاو طيطختلا ) ةيليعامسالاب ةئيهلا

 سيئر / ديسلا مساي تاءاطعلا مهقتو تاهينج ه علبم

 هاصقأ داعيم ىف ( ثاحبالاو طيطختلا ) ىسوسلا ةانق ةئيه

 1933 وينوي م ءاعبرالا عوي رهظ نم ةرشع ةيناثلا ةعاسلا

 تفتلي ناو طورشلاب ددحملا ىئادتإلا نيمأتلاب ةبوحصم

 نيمأتلاب بوحصم ريغ وأ دموملا اذه دعب مدقي ءاطع ىأ ىلا

 . يبولطلا



 سيوسلا ةانق ةئيه
 لامعأ حرط نع ( لاغشال» ةرادا ) سيوسلا ةانق ةئيعع نلعت

 نع ةخسن ىلع لوصحلا نكميو ىلي اميف ةنيبملا ليغشتلاو ةنايصلا
 اميلم نيسمخ ةئف ةغمت لاحضرع ىلع بلط ميدقتب ةيلمع لك تادنتسم
 كلذو ةيليعامسالاب (دوقعلاو تاصقانملا بتكم) لاغشالا ةرادا ىلا

 ىف ميلم ةئام غليم هيلا افاضم دحاو ىرصم هينج غلبم عقد لباقم

 ٠ ديريلاب تادنتسملا بلط ةلاح

 رجاحم نم ةمعانو ةنيشخ لامر نحشو جارختسا ةيلمع 1١

 ىئادتبالانيمأتلاةميق - ١937/05/17 ةسلج  ةيليعامسالاب ةتيهلا

 / ٠ ايرصم اهيتج نوسمخ

 ةيليعامسألاب ةئيهلا ىنابمي ليلحتلا تانازخ حسك ةيلمع  ؟
 اهينج نوسمخ ىئادتبالا نيمأتلا ةميق - ١935/0/99 ةسلج

 ٠ ايرصم
 كلم نارفالاو زاجاتوبلا ةزهجأ ةنايصو حالصا ةيلمع  ؟

 - 935/5/1:9١؟9 ةسلج ب طقف قيفوت روب ةقطنم ىف كلذو ةئيهلا

 * ايرصم اهيتج نوسمخ ىئادتبالا نيمأتلا ةميق
 ءاتيمل ةيكرمجلا ةقطنملا لخادب ةقلتخم لامعأ فيفنت ع

 ىئادستبالا نيمأتلا ةميق 1935/5/9 ةسلج ب ديعسروب

 مايملا طوطخو فافضلاو روسجلاو تايسكاتلا ةيلمع  ه
 ىئادتبالازيمأتلا ةمنق  937/3/5١ةسلج  طقق ديعسروب ةقطنمب

 ٠ ىرصم هيتج ةئامسمخ
 ةيليعامسالاو ديعس روبب ةئيهلا ةفصرأو قرط ةنايص

 فلأ ىيئادتبالا نيمأتلا ةميق 938/3/0١ه ةسلج  قيفوت روبو

 تاءاطعلا مدقتو + ثالثلا قطانملا نم ةقطنتم لك نع ىرصم هينج

 امهنم ىخادلا متخي نيقورظم لخاد ىئادتبالا نيماتعلاب ةبوحصم

 نوتعيوفيراظملا حتف خيراتو ةيلمعلا مسا هب ركذيو رمحالا عمشلاب
 ةرادأ ) سيوسلا ةانق ةتيه سيئر / ديسلا مسأب ىجراخلا فورظملا
 دعب لسصت ىتلا تاءاطعلا ىلا تفتلي نلو ةيليعامسالاب ( لاغشالا

 تاءاطعلاوأ فيراظملا حتفل ددحملا مويلا رهظ نم ةرقع ةيناثلا ةعاسلا
 ٠ ىثادتبالا نيمأتلا ةيدآت نودب درت ىتلا

 ك0
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