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 نملقم

 قلقاو تح لا ءارقو ةناثلا ناهذا قدا قرشلا نام تل

 ىلا نيقيرفلا اعد امم نانويلاو كرثلا نيب فالكتا نم رحش ام مالسلا يح

 نم لإ ال نكف اهدقرو ند ةقرذلا ةلكبملا تنير ماسحلا قاشتما

 ةلكشملا كالتروطن حران ةرصتخم ةئيهبولو - هيتفد نيب عمجي كاكا

 اذهو رطسالا هذه ريرحت خيران ىلا اهتأثن هدب نم ةءاحلا ةيلودلا

 ىذيأ ني ةيداقلا هدفا مت ها نع كاسر نر نا

 ماركلا ءارقلا

 او1 ةنس وينو



 اع ل

 مدر

 مقريقلا لمالا ىف اع:

 خهطاظم ىلا رظنأإب ةنائملا ةك-امملا لاح اهم اودارا ةيقرسثلا ةلئسملا اورك ذ اذأ »
 ىضم دقو ٠ ةيناهعلا كلبملا يلق وهو ةصاخ ليزدردلا اهب نوديرب دقو مهعماطم وا

 نوديرب اماو نويحيسم مثو ةيمالسا منال سيل  اهقيزل بابسالا نوقلتخي مثو نانرق
 برغلا نيب اهظع ًاقرف نورب ممو ًانيدو ًاقلخو ةذل مهنع ةييرغ ةلود ىلع بلغتلاو حتفلا
 هودطلا ناونع قرمشلاو لمعلاو ةايللاو طاشنلا ناونع برغلاف .هجو. لك نمقرشلاو
 تزواجت ةلودلا كلت يرانودقتميو ليندردلا رحب نيتمالا نيب لصافلاو نوكسلاو
 كلذ ىلا نوءرذتيو ةمينغلا كلت نم اهقح بلطت ةلود لكف اهالحنا نآو ةخوخيشلا
 نضعب ةصاقم وأ قرششلا يف نيبحيسملا ةبامح نودرب مهنا نومتزيف ةينيد بابساب ًايلاغ
 احب نوكي دق امم كلذ وحن وا ةيراجتلا مهطلاصم ىلع اودعت مهنال نيينامعلا ماكسحلا
 فاعضتسا وه امناو شردحتلا كلذل تبقا ضرغلا سيل هنكلو لا وحالا ضع يف
 ايلف - ام اوجتتحال هذه ريغ ةجح اور ولو . ةبصخلا اهدالبب عمطلاو ةيناهعلا ةلودلا
 ! نيملسملا ةبامح هتامح بابسا ةلمح نم ناك رصم ىلع تربانوب لمح

 دعب اهس الو ةريثك هجوا ىلع ندعلا اذه ءانثا يف ةيقرشلا ةلثسملا تبلش دقو»
 نم موهفملا راص ةيمالسا ةيناّئعلا ةلودلا نا ابو ايسور عم ةينامعلا ةلودلا بورح
 نيؤكالا ىكلو املج يف ناربا لخد: كلذ دنعو ةيمالسالا ةلئسملا ةيقرشثلا ةلئسملا

 عيجج يف برغلاو قرشلا نيب راد يذلا عاذنلا ماعلا اهانعمب ةيةرشلا ةلكسملاب داري )١(
 بورهاو برعلاو نامورلا بورحو نانويلاو سرف! تالمح لمشيف ةيخيراتلا راودالاو روصعلا
 قرشلا لودو ةثيدملا ابروأ لود نم ةلود لكنيب مث لوينابسالاو نيملسملا نيب عازنلاو ةدبياصلا
 عم نيفالتخا اذكو نيصلاو سراف نيبو نبني ايروأ لودو اسكرت نيب فالحلا هيف لديف
 ةيقرعلا ةلأسلا ىلعرصاةتاتكتلا اذه عوضو هنأ ىبع.ىعقالا قرمتلايف نمءماطم ببسب نأيلا
 . : اهاوس نود ةيكرتلا وأ ةيناهثلا
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 نعيف. اوقلتخا اماو املازا بوجو يف اوقات ملو . ةصاخ ةينامعلا ةلودلا ام نوديرب

 نا مثدنعو ةمينغلا هذه نم لسد ضخ لاثإ مونم نمو عازللا اذه ف ةماعزلا كيف

 يف اع ال امسسور م اهتمر 1 , انروا مم يه لب مهنا نم دا ها ا هذه

 مهو اي انسا يفاارك المأ نيبو اهني ةخرتعم اال ةرلكنا مهتو طسوتملا رحبلا ىلا اهقيرط

 يف ا[ راغ دك يف اهبغرل اسنرف ممو ةياقلبلا اهعماطم قيرط يف ةزع اهنال اسفلا

 انروأ قاح ليزدردلا 0 .٠ فالاحتلا نم اهب كد ام بيس لودلا رئاس مو 1 قيرذأ

 قلحلا كلذ يف ةكسح ةينائعلا ةيارلاو

 ةلأسملا لد الو ع وا قرشلا 3 ليندردلا نودعي مناف صيصخت )| دنعو »

 مونم هلتحم نم يف فالخلاو هلالتحاب الا ةيقرشلا

 ةيناهعلا ةكلما ا ماستقا اهلج يف ةريثك هوجو نم ةلأسملاهذه لح يف اوعس دقو )

 لع اوفلتخ | اعاو اف مهفالتخا لطي مل ةفلتخ طئارخ كيذل اوع هضو دقو مني اهف

 تاما نأشلا اذهب راد ام تريد اذاو . دسالا ةصخ وهو هب قدحي امو ليزدردلا

 ةلودلا هذه لح يف ةيغر لودلا لقأ ةرتاكتا تك ار ةلاشلا دع خيراتب ةطي .هلا كارقلا

 29 « ةريبشلا كلا سرطب ةيصوب ع ابلح يف ةيغر اهدشأ ايسورو

 نيب مئاقلا عازنلا ةلئسم يه ةيقرشلا ةلثسملا نا ىلع نويسايسلاوباتكلا قفنا 2 و

 ىرخأ ةرابعبو اهناطلس تحن ةمقاولا دالبلا نأشب ةيلعلا ةلودلا نيبو ابروا لود ضعب

 قرمثلا نم نورخا باتك لاق دقو . ابروا يف اهسفن ةيلعلا ةلوذلا دوجو ةلئدسم يه

 يأ مالاس الاو ةينارصنا 1| نيب رمتسملا عازألا ع هلم يل ةيقرمشلا ةلثسملا ناب برغلا نمو

 . ةيحيسملا لودلا نيبو مالسالا رماب ةئاقلا ةلودلا نبي ةعطقتم ةييلص بورح ةلكسم

 لودلا نال ًاماع حدحص,) نس دل ةقيفطا نه ءي 7 ةيق ناك ناو فيرعتلا اذه نأ الا

 0 اهيداعت بلاغلا يف لب طقف نبدلا مساب ايف ال اهدودحو ةيلعلا ةلودلا عزاتت ي علا

 نبدلا ايف لمعتسي مل ةريثك ؟الاوحأ خراتلا انارا دقو . اهكالمأ نم *يش لاون يف

 0 قش ضارغأ ا ينتحم راتس وهف يرهو> ضرغ لاونل ةليسو 1 ًاحالس

هدوجو لوأن٠ اهرومأ فن ةثاح بلشو ةيلعلا ةلودلا خيرات عيجارب يذلاو .ةفلتح
 ل ا

 كرتلا مادقأ تأطو ذنم هنأ يا اهسفن ةلودلا عم تأشن ةقرشلا ةلئسملا نأ ىر ع

 عاقل ةيروالا لودلا ضعب نيبو مب ماق ةمخألا مهلود اوسساو ابروا: ىرت

 ناديز كب يجرح موجرما (1)



 ةيقرعشلا ةلثسملا 0

 تذخا ايروا يف كرتا| ةلوصت رهظ ذنم هناف ةلمخجابو . ةديدعلا بورخلا ترادو ديدشلا
 لم اهجارذا ىلع لمعلاو اهتدراطمو ةلودلا ةاداعم امتدهع ىلع لودلا ضعب

 20١١ « ةراقلا هتاه

 كارئالا لظ هيف صلقتي يذلا تقولان ءثديلا ةيقرعثلا ةلئسملا ةقيقح تسيأ ) و
 ميفاخي يذلا اذ نم يه اهنع ثح يتلا ةقيقحلا اعاو ايدوأ ةراق يف ميكالما ركل ند
 (2 « ليدردلاو روفسوبلاو ةينيطنطسقلا يف

 اهروطتو ةيقرشلا ةلئسملا روهظ يف بسلا وه ةينامعلا ةلودلا فعض ناك املو
 : لوقك ًاماملا فعضلا بابسإب من نأ انيلع بجو

 يئاهتعلا رو رلا فيعُص بابسا
 طاطا للع يف ثحبلا ءاصقتسا دارأ وه اذا ًاعرذ بناكلا قيضي هي ديهك

 كلت نال ةينائلا مالا لو الو ةينامملا ةلودلا لوق إو مرره ةناحلإ ةلوذلا
 فعض ا ندو اهيصي مو هيلع تناك ام ىلع لاَ , ال لالحلا ةنارب تا سا يتلا مثالا

 هتلود باصأ ناو ىنفي الو قد يذلا ةدلاخلا ةيطا رصانعلا نم يوق رمعنع يضو
 ناكرتلاو دأ ركالاو نمرالاو برعلاو كرلا لاَر ا 3 نوت اهالوت 3 ف
 مث مثو ةلضافلا قالخالا ومسو دوعلا ةيالص نه ًايرقت ةيلع أوناك ام ىلع مديغو
 يدنهلا طرملا ىلا ةلودلا مهم تلصوو را مجعلا دودح نايلس مهم غلب ىلآلا
 ا رغللا مسالا ييلاعلا كاكا وأ ةلودلا وه لديتو ريغت :> يذلاف ٠ يركلا ءا رحصلاو
 فورظ بسحب ةليلق الأ هيلع تناك ام ىلعف نايكعلا كلذ اهنم فلؤملا رصانعلا اماف
 ةيعائجالاو ةيسايسلا لماوعلاو طاس والا 00 و ناكملاو نامزلا

 ةفلتخم ةلودلا طاطحا للف . قاش را كديبلا نال ًاعرذ يئاكلا قيضي اعاو
 . ةءىداصتقأو ةيفارغحو ةيئيدو ةيسايسو ةينارمتو ةيعامجاو ةيجراخو ةياخاد نيب
 سلو ةلودلا ءانب نم نيعم مسقو فاعضاب ا درفني ال 1 باسالا دذهو

 ءىراقلا نأ 3 ا ًاعون رخآ ببس ريثأتك ةلودلا فعض يف اهنم ببس لك ريثأت
 فاعاو م . بايشالا هذه لك مفر ا رودقم يف ناك هنأ م ا نأ هن نسحب
 ”بابالا نمو .عامجالا سيماوتو نوكلا نسب يضقت ارو ودقم ار دق ناك ام فضلا

 يم كلا (؟) اشاب لماك قاعمعم :موسرلاا ((ك)إ
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 هفاظب هفتح نع ثحابلاك اوناكف مط يلع نويناهعلا هرج ام

 :رومأ ةثالث ةلودلا طاطحتا خيرات يف ظحاليو
 بورخ نم هتباتايتلا ءاودالا عيج لمحت ىلع يوق دق ةلودلا ممج نا ( لوا )

 أهيف قدصف ٠ 0 يجارتو 1 رفاضتو ماكحأ لالتخاو ماكح ثيعو تاروئو

 لود ىوقأ انتلود نا » سراب يف ًاريفس .:راكمون تلاثلا نويلباثل اشاب داّوف لوق
 نو جراخلا نه قهاشلا اهئانب نم مدهت ابروأ لودو نان رق املع باعت ذا ضرالا

 « ًامئاق لازب ال ءانبلاو لخادلا نم مدهن
 ةريع الو ن الا ىل ناولس رصع ذنم 1 ا ردم ناك طاطخمألا نأ 0 (

 مايقل ميدقلا يركسعلا اهدحب ضعب رهظتو اهيف شعتنت تناكيتلا ةريصقلا تارئفلا كلت

 نومتديو نوةثرب ىرخا دعب ةنوا اميطالسو الاجر ضعب

 كناولس رصع ىلا عجرت تناكن او طاطحتالا بارسأو فعضلا رداو:نا (انلاث)
 ةافو نم ةدم يضم دعبالا ةلودلا ىلع رهظي مل نهولا نأ الا قبس ايف كلذ ىلا انرشأ
 رهاظلا يف ةيتف ءانبلا ةخاش ةدوق راظنالا ماما ةلودلا تناك مت ٠ مظعلا ناطلسلا كلذ
 لثم كلذ يف اهلثم ناكف لخادلا نم اهيف رت ءانفلا ءاوداو فءضلا لماوع نأ عم

 سبالاد ةيلعو هاصع ىلع اكتم هشرع ىلع 0 هتوم دعب لظ دقو مكمل ناهلس

 علطتت ناو سنالاو رورطلاو شوحولاو ةلوصلاو - تاراشو ةلودلاو زعاا

 عزفلاو فوخلا رشنب ًايوق ًايح هبسحت يهو ةعورلا اهتذخأو ةابملا اهتألم دقو هيلا
 هنثج تعقو اهيلع ءىكتي ناكيتلا هاضع ةضرالا تلك أ اذا ىتح هلوح امو هلوح نميف
 لبق تناكو نيكلاطا نم ناكو دايو ينف هنأ ةرضاحلا قئالخلا تءاعو ضرالا ىلع
 ًانافو يح ةروص يف ًانيم ناك هلا نيح يف ًانوق ًابح هيسح هاصع ةضرالا لك أت نأ

 لامحالا ليبس ىلع ركذنلف رومالا نم مدقت ام انظحال دق ذاو . يوق لكش يف
 ةيجراخ لماوعو ةيلخاد لمأوع نامسق يو اهفعض لماوع

 ةيلخادلا لماوعلا - ١

 سانجالا 0 نا رايتدالا ِِط و خراتلا لد: سائحالاو نايدالا فالتخا )١(

 طاشن ىلا ناجاتحي اهنيب ذوقنلا ظذحو ةديدعلا للملاو ةنيايتملا تايموقلاو ةفلتخلا

 دحاورصنع نم ًايلاغ ةفاّؤلا ىرخالا لودلا نوؤش ةرادا يف اميلثم ناقوفي ةكحو



 ةكرشلا ةلكسملا 12

 تار يف هب اوكحت يذلاو 0 ةوقلانم دمتسملا كارتالا ذوغت نال . دحاو ندد
 ةصاخ ةيانعب .الا اليوط موديل نكي مل ءيش لك يف ةفلتخلا ةيبنجالا بوعشلا نم ريثك
 قيفوتاوةفلل بوعشلا كلت ءاضرابو ةه> نم ءىجافم ءىراط لكل شيلا دادعاب

 ىرخذا ةهج نم ةلورإل اهمارت>ا 00 او اهني
 سسالا دطوا ىلع ممذوغو مهتطلس ءانب اولفغا نابع ل ! نم نيحنافلا نا رعاو

 ةيزإا عفدب مهنم اوفتكا امنأو مالسالا ىلع ةروبقملا ةينارصنلا مهتيعر اولمحي مو
 ةايح ىلع رطخلا ةديدش ةسايس ىلع نوين اعلا ماكملا ىرجو . مط ض راآلا رائتساو

 لوطب يذلا حماستلا كلذ ةيناهعلا ةدايسلا ةحلصع : رخل!“ '>حماستلا يهو ةلودلا

 اوناك مهنا عم ةلودلا ناضحا نرم مهجورخو يراصتلا كالا لآ را

 ار مط نوميقي الو م ءورقتح مهتاداس و ءاقترالا ا و لمعلا بادهاب نيكسمتم

 ةردقلاو لالقتسالا يف ةيغرلا 1 مهيموق ىل ىلع مهتظفاح بايسأ 0 نم ناكو

 ةيرادالاو ةينيدلا نوؤشلا يف ماتلا يئاذلا لالقتسالا نم عونب نوعتّي اوناكمهنا هيلع
 ةزبملا كلت فالخ ىرخا ايازممط تعمتجاو .ةيزااو ىلعالا فارشالا كرتلا ةداسللو

 نيطالسلا فك ىت> يداليملارشع عباسلا نرقلا ف صن لحب دكي مهنا كلذو ةيساسالا
 نيكلللاو نيبرحلا ةلودلا ةمّدخ فوفص يف لوخرإل ىراصتلا لافطا ذخأ نع

 مميسنج رييغت ىلع مهلمحت نا ريغ نم اهبصانم ىلعا يف نانويلا يقرت ةلودلا تذخاو
 ةمهم ىراصتلا نانويلا نم مهيلاوم قتاع ىلع أوقاب ناب نورذتفي كرتلا ناكو ٠ ٠ ميدو

 ٍ هلا ديلاقم ءاقلا يفو ةيجراخلا ةيسايسلا رومالا يف تاموكحلاو لودلا تايطاخم
 عرش ١560 ةنس يفف. ءاكزل ةعباتلا تالاعلاو تايالولا ضعب يف مهنلا ةرادالاو

 ءالؤه ناكف ماورالا ىراصن ىلا ةيجراخلا ةيسايسلا رومالاو تاضوافملا نولكي ك اوبلا

 .ةيجراخلا ةرازول ءارزو ةباثع ةقيقطا ىلعو مقاولا ف اوناك مونكداو ا ةجحارت

 تافللضعتلا مدع يف ناهثع لآ نيطالب اهيلع ىرج يتلا جاسنلا ةسايس نأ مولعم )١(
 موالث ريغ 6-5 ماؤل| هذه لك قي ف ا ا 7 تاك 0 تلح د يتأأ ( مالا

 رهاظلاو . ةنطلسلا ءأ نجا ض عب يف لوهجلا م ك2 تناك ماكح لا ةغل اههوك ىلإ ع ةيكرتلا ةفالاو جاشاو

 حتف ىثا ىلع هنا لوالا ميل ناطلسلا نع ىورب ذا دعابتلا كلذ ينالت ةلواعلا ب اولواح مهنأ

 هل نوتست» ملف 5 .ةيمسر ةغل ةيبرعلا ذختي نا دارإ ةفالحلاب هل يسايعلا هللا ىلع لكوتلا ةهابمو ر ره

 نم يف 0 اهل سيلو 0 ةدرف:ه ةمأ لكت يقبف ةيكرتلا ت تم الو ةيرعلا تعاذ الف كلذ

 و جزاملاو جامدنالا مكحي ال مهافتلا لصحي ال ثيحو ةكلملا ةلودلا ةنلب ماملالا

 رخآ ًاينان وي نأ اك ةلودلل ًاناجرت ينوناناب ى ءدب نم نيع يل ربك د محا نا كلذ لاثم )0
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 اج نأ كشنلو ادع لاو قالؤفالا ىلع م مهنم ل ةلودلا تناك كلذك

 وأ ةجارتلا بصئم نولغشي نيذلا كئلوأ لوح فتي ناك نانوي ل ىراصن نه ًاريفغ

 ماظن نمزلا يلاوت ىلع ةناتسالا نم رانفلا "يحب أشن اذكهو مهترلج ءانبا نم ماكسحلا
 اذه يف ناكو . ةيطنزيبلا ةلودلا مايأ ىركذ داعا ماورالا نم طع يطا رقتسرا
 هلو> فتلي ًازكرم حبصأ يذلا ينيدلا معزلا وإ كريرطبلا زكرم يورلا ىملا
 رادقم نع لست الو ميدقلا ىطن زييلأ روط اريمالا ياريم ة ةياثع هرقم 0 6م اولا

 لك لذب هناف ينانويلا لالقتسالا ةكرح رانفلا كربرطب ١ مدد يتلا ةنيثلا تادعاسملا
 كلا ًايدام اهح اجت لييس ف لاغو صخر م

 لامعالا ماوق لاملا نأ موماعل لاملا دشحو ةوزلا ع ف دهح لكنانويلا لذبو

 ةراجتلا ف كور ءالؤد ناكو كرتلا و ءاداس ءاضرب ة هب ؛ رحبلا ةرادتلا ماهزي اوذخاف

 نيفتكم ل ةحارلا يال م وعبرتو م َط اهوكرتف ًاراعو ةسخ

 تذخلاو دابتحالاو طاشنلا خخ اهيلع تبيه قم رصيلا حل ف كك يتلا ةيهاولا ةدايسلاب

 ًايرطف ًادادعتسا نانويلاب نأ مت تناو . اهيلع بلغتلاو امتثوانل ةدعلاو اهاوزل ةبحالا
 ةرئاد عاستاو حالفلاو بسكلا ىلع مهدعاسو . ةراجتلا يف حاجنلاو رحبلا ب ل
 اهدوثو 0 ايار كاعتساو اه.وعر ف لوذدلا نم لح ف مهةلعج ايسور 3 ةراجتلا

 كلذكو . ماَر 3 رى الاو ةياعرلاب قدالا قرشلا روغت نمر 0 مهتامشو مىةلاقس ف

 لاط دياز ىلا نويلبات بورح بيسي ايروأ ىلا اكريمأ تالصاح دورو عانتما ىدا
 .ممدنع ريا رفوتو ممدل قزرلا ما اذعف ليبخرالا رحب روفثو نانويلا قييرط نع ةراحتلا
 اذا د الف اطوطسأ نأ *.؟ فس ف أ .اورالا مدختسلا تت نامعلا ةلوالا ن ١ ىلا ا

 لالقتسالا نرويلطي مهناوذا مايق دنع اهتهدخ نم اوحرخو 1 اوبلأتو اهوناخ

 ةلسلستملا طالغالا كلت ببسب الا نك مل نانويلا. لالقتس ١ نا ىرت تناف . لاصفالاو

 ستفولراك ةدهاعم ءاضمأ يف اب ا ًايودنم ناك وّئادروكورفام ىعدن

 ىدالا قرشلا يف لودلا ةسايس نع هنالي» تناس يف لوالا نويلبان تيداحا نم )١(
 مهتحاصمب هن ةسايس حببقا ىل لع اورجو طخ مظعا او اوكترا دق نيم امل لا نيطالس .نا 3 : هلوق
 دحاو ناكم ف نانوياا لثم نييحيساا ن نم ةميظع ةعامج ! 51 مهما كلذو مهذوفت متاعد ض وقنو
 ةسايسل لا هذه ءارو نه نو 2ك | دب ال هناو مهاداس ةفك ع ةحجار ةيددعلا مهت 2ك وسو

 ةضبق نه نإيحي لا مهاياعر تالفاو ميلظ صلق* يب يلا ٌلَوَوَن ع نيين امعاا ىلع ميا مئات لا 3 ءاتمما

 6« الحآ وا 0 5 د

 0 ةيقرشلا ةلئسملا



 ةيقرشلا ةلثسملا ٠

 هوا اسريف تبدو ابلظ صاقو اهتعقر تشكنا اذا عدب الف ةلودلا اهيلع ترجح يتلا

 ار رك ا

 35 ةيداديتسا ةموكح ًادج بب رق دهع ىلا تناك : ةءوكملا نكش (ب)

 يذلا يلا وهو رومالا ةيزأ ىلع 352 لحجر ضبقب ثيح قالا ا عون

 5 و يارلا ءاكذو ةيعرلا لهح عم ةرعاب ايازم بيراالب هلو هتأشن ذنم ماعلا هفلا

 ؟ نأ كلو ةلماخ هلبق تناك ةماب ضو دو لجرب لثم نم مدقلا دهعلا يف انل و

 ءابنم ةتماو قش م أ هدب ىلع تكحصا داو لجرب لث» نه ىرخذا ةهج نم انل

 راودالاو روس را ودا قلطلا مس طا نم ًاعون تناك كربلا ةموكح نا ولف

 نم ناولس رصع دعب تناكدقو امأ . 1 كل را لا

 لاذيالا حسو تامرحا حيبتسلو تاقبوملا حلل يذلا ريالا يداديتسالا عونلا

 ىوه نع تنعتلا الا دشرم ربغ نه سوفنلا للذيو سوؤرلا نكشو لاحرلا باقرب

 مويلا للحن لب عزاو ريغ نمو عرش ريغ نمو يردت ال ثيح ىلا سفنلا هب ل

 نب قرفيو باقع ريغب ءايربالاب ششطبيو باسح ريغب لاومالا رداصي ًادغ هءرحب ام
 ني ا تا ا ا د نس َ كد يك برست يذلا لا 6 ف هلع يةنشا تنااذآ مالا

 قا معلا ىلا اودجرو مهتافغ نم اوقافتسا مث ًانبح هملاظم نع اولفغ اذا قح

 ىو اه 17 83 ةمآلا كارد ةليض ع هب مسكقتو ةنع ع نووتلي مرا ةأ لم -

 نع ةينامعلا ةمالا ترحم اذا بجيع الف . حانج > الو ةعفلا كلت ىلع جرح الو ةمألا

 نيطالس نال ءاقشلاو ىضوفلا ةأوهع يف تقسو ءاقئرالاو ميك لا رامغم يف ير

 قذطاو ءاكذلا نم هونوأ ام د ةورذ هللا ل ودلاب اوذم أ دعي نيو ءالا نان 0

 فرسلا دحن دادحالا الان يلا ةعساشلا كالمالا عاضأ ل مدع تر 2 فاح

 يف سايتنالا الا "مث ءافمضلا نيطالاسلل نك د لو ةرادالا نسحي ان ا ىلع اوظفاحو

 1 ا ًادادب حا نيطالسلا داديت دْسأ ناكو . ميكسلم عضعضتب ن نيئرتكم ريغ تاذالا

 هل لاقي مهنم اسيا وو نانويلا ىلعتاءج ةينامعلا ةهوكسحلا نا ًاضيا ل طالغالا هذه نم )١(

 هينا 0 ءيرم تناكيتلا ةحلسملا مم .ماياصع لاعقا نع نيعاا ضمت. كش ال ناكلوتامرا

 ' نإ ميا الوحل لح نءهو . قانعالا نم يكرتاا ريثاا ح رطو نا.صعلاو ةروثلا ةكرح ميظنتل

 ةصرفلا تقذو لذعلا 0 قيس اذا تح لامهالا وا حماستنا ف ىدامت تناك ةين اعلا ةلودلا

 ىراصنلا فطع نانويلا بسكب ام ةوسقلا بورض نم بكترتف مبيردأتل ةوق نانويلا لع تلسرأأ
 مهلع ةبطاق



 ١ ةماع لك

 نينهادملا برقتو 3 وحو نيطالسلا ناطب داسفو املاهجو ةمالا ةلفغ هببس

 ني نولئاح مثو متي كر الو و عا ليوغ نصلا ميبلق فاغش قشي ال نذلا نيقلمتملا

 ثراوت نأ اكهايربالا سور ىلع لولسم ةمقنلا نم فيس مهديابو ةيعرلاو يعارلا

 يأرلا توص 1 ةءانككلا !| ةاعارم ريغ نم هيلع نيطالسلا 0 بقاعتو شرعلا

 « متم رمالا يلواو لوسرلا اوعيطاو هلا اوعيطاو » ىلاعت هلوق ليوأت ءوس عم ماعلا

 مهعمط نيع يف قورب ام بسح مهتيلوتو نيطالسلا لزع يف دنلا لخادت اذكو

 فيعضلا لماخلا زارطلا نم نيطالس سولج اهيلا ىزعي يتأا بابسالا نه مهعشجو

 ناع لإ نا نك ول ع : .رورغملا قسافلاوا ددرتا ل ا علل ْ 5

 ريبدتلاو قذحلا باحأ 0 نيديتسملا نم يداليملا راع سداسلا نرقلا دعب

 مركلا هلوسر ةنسو هللا رماوإب نوريسي نمت يضاملا يأرلاو ةءاجشلاو ةسايكلاو

 قرشأا دالب يف ناطلساا نال هيلع وهام فالخ ىلع نالا يناهعلا خ دراتلا ناكل

 مسا ليف سف نأ سأرلا وه ءوه ةلودلاو ةلوذلا ود لكلا يف لكس ا وه مالسالاو

 نومدقيو ًارابت خا ممتاطلس ن نوراتخم اوناك نين امءلا نا ولو . ندبلا ع حلص ناو

 نا راو ا ل يناها تييلا ءارهأ نم ءافكاالا

 نمو مموخأ لتق قباس "وكذا يف نيطالسلا ةداع تن اكدقو لاخلا مق ا نا 36

 نورجو موس 1 اوذخأو لتقلا نع اوفك مشوا: ةثارو مدالوأ نوعزاني مهادع

 ةلودلاب ضوبتلاب ندا اك مزحو مزع ربقيو ءاكذ مدعي ىلوالا ةلاكسأ ينف.م يلع

 نع ءار ءالا بج ة ةيناثلا ةلاخلا يقأو ءاقترالا اس تاحرد 0 اهم غولبلاو ءايلعلا ىلا

 هير او 12 1[ ابشأ اوناك نيطالس ١ وراص اذاف ةبر وأ مع 1ك الف ماعلا

 ءاش نك ةكذ رماة ةمحر تحن نوحيصيو ةرادالا ب اسأو 2 1 نونف نم ايش

 رمشلا نا هيلا ةراشالا ينذت اممو اذه . رداغ مثل ل ١ اذ يمه وا رحال

 ف ا هيلع ريس يذلا يموكسملا ماظنلا تايئزح ذت مل ةيمالسالا

 دقو ةيعرلا تايجاوو قوقحو مامالا تايبحاوو قوق> يف ةماع تاراشا نارقلا

 دافتساو.ناكملاو نامزلا فوراخل ات مىقورت يتلا ةمظنالا رايتخا ةيرح سانا تر

 باتكلا اهنَِّب يت اهقوقحب ةيلاطملا ن نع اهتلفغو ةيعرلا لهج نم ناّمع لا نيطالس

 يق ها 0 1 ةمعن مط 1 يتلا م ظنا نوعرششيو سانا نوكيعن اع مرعلا

 يع ةئيعم ب | دارفال مالا قح : كلذ ةلج نم 6 داديتسالا لاذ مط



 ةيقرشلا ةلكسسملا ١

 متراو رصم لش ناطاسلا حتق انو .ائمدق اك ًائاد ةءافكحلا ىلا رظن ريغ نم ير
 تيوقو يلائعلا تيبلا ذوفن داز ةيءالسالا ةفالخلا نع هل: لزاثتلا ىلع يسايعلا ةفيلخلا
 رودالا ند [سللا نفاع ليس [سدف اناس هد تحرر دكا كيد
 لثع اهعم رعشي ناك ةيناسؤن ةلاح ىلا لصو ىت> رظلا يف لغواف ةردانلا وأ ةرذعتملا

 تراوتسا لآن م ةرتلكنا كوم هب كسك ناكيذلا يواسلا قطا كلذ

 رئالا ال ناك تائيسو متارج ةلسلس رمالاب مدادبتساو نيطالسلا روج رج دقو

 بولا وأ تائيسلاو تارا كلت نمو ةنطلساا طاطخناو ةلودلا شاكنا يف لاعفلا
 : يأبام يزاخللاو

 تاقفنلا نوقفنيف ريذلاو فارسالا ةطخ ىلع نور اوناك نيطالسلا نأ ١

 ةرخافلا تائكرملاو ةمهطملا لويْلا :روكرو ةخذابلا روصقلا نوميقيو ةلئاطلا
 يوذ نم نايصخلاو ديعلاو ءامالاو مدخلا نم 1 ًاشيح منك اسم يف نودشحو

 خذبلا لئاسو نم ةليسو نوكرتي ال اونكو ةمخضلا يناورلاو ةميظعلا تاصصخملا

 مثوطو ميتماقاو مهنعظو ممناهزتنمو مهتيدتنمو مهسلاجو ميراشمو مباك ام يف فرتلاو
 ةلودلا تاداربا هب مايقلا نع تزجت اب اهوذختا الا مببعلو

 قلغلا ةعاتص اوئسحا لاحر ىلا ةمهملا ةلودلا فئاظو نودنس .اوناك مهنا 0”

 نر. سيلا . مئاسنو مهيظاحت نم نييرقم اوناكوا نيطالسلا صاخشال ةنهادملا 1
 هيدلو لتقو هئاسن ىدحا ةدارال خضر هسفن نايس ناطلسلا نا بجعلا بأ
 اذاف . نينامعلا ءاقش ةحناف وهو مس اهدلو ىلا كلملا لاف اط ءاضرا ديزيإبو قطصم

 اذه نيطالسلا اهيف فرصتي اهتيمحأ مظعو اهردق ةلالج ىلع دهملا ةيالو تناك
 ةيبو-غاو ةوشرلا ىلع ًافقو نوكي نا فئاظولا نم اهنود ام ىرحاف بيعملا فرسصتلا

 حلفأ نم مهنم حلفأ ناك مم ودو ًاثيح مهتما اوسح نيطالسلا نأ ©

 ةنكسلاو ةعدلا ىلا اوريخأ عاقبلاو مياقالا نم اوءاشث ام اوحتفو برا ةعانص يف

 تاحوتفلا نأ اوهلع امو قرتلا ةسيرف اوراصف تازاملاو لمكلا اياوز يف اوشكناو

 يف لوعملا هيلع قفارملا مظنتو ة رادالا نسح ناو ةيبرخلا تاحوتفلا نم ىتبأ ةيماسلا

 ميل ةليلق الا يتوناقلا ناهلس دعب نيننائعلا نيطالس ىرتل كناو . لودلا ءاقب

 ىلا ال نيشملا نالذخلاو نيبملا نارسخلاب اهنم نودوعو بورما رات يف نواخدب

 ةرساخلا بورحلا هت رخ ام ةيماسلا تاحالصالاب نودي ثيح ةموكحلا ناوبد



 ةماع ةلك

 ءاسنلا ناضحأو ءامدنلا سلا< ىلا لب

 نإ خياتلا ةئم زآ مدقأ نم هلك لاعلا نا لوَش نإب ائيلع يضقي فاصنالا نأ ىلع

 نيطالسلاو ءارمالاو كولملا دادبتسا ةسيرف ناك ىربكلا ةسن رفلا ةروثلا ثودح ةئس

 ضوق مظع لازلز ةباثع ةءيظعلا ةيومدلا ةروثلا كلت تناكو ةيقيرفاو ابرواو ايسا يف

 يئاهعلا بعشلا جسنو نامزلا يدق نمرشبلا اهيلعىرج يتاا ةيعابجالاو ةيسايسلا ملظنلا

 كلذ ءارج نم ناكف هنم ممثو يبنرفلا بعشلا لاونم ىلع ةريخالا نينللا يف

 ملاعلا خيرات يف درفنت ل نامع ةرساف . ةكرتلا ةلودلا يف ريخالا يروتسدلا بالقتالا

 داهطضالا ةرارم قاذ يذلا ذفلا بعشلا وه ينائملا بعشلا نكب مو داديتسالاب

 راثثتسالا بح نع نوعاقيال بنيد علاعت ومس نم ناكامعم كولملاو دايعتسالا ةذاضغو

 ىلع مهلحو مممادقأ بوعشلا ةوق تلزلز اذا الا قلطملا ؟- لاب دارغنالاو ةطلسلاب

 . مالعالا ةفسالفلا تايرظن قيبطت لأ مالسالا ءىدام قيقح

 هندحب يذلا ءىسلا ريثأت لا نابي يف انيمسأ ن دة ثحبلا عوضوم نعجر رك داكنو

 قافنلاو:فوآلاف . ةماع ةمالاو ةعاخ هتيشاح . قالخا يف ه رو>و ناطاسلا داديتسا

 رّخلاو ءاسنلا بجو ةنايخلاو بذكلاو قالاو ققرلاو ةأرملاك ءافضلا ظ بحو

 مشاغلا دادبتسالا اهجيتني يتلا جئاتتلا نم كلذ لك ( ميكولم نيد ىلع صانلاو ) رسبملاو

 صدر ا نمحرلا سرا ا رع زا دارأ نمو

 لعق قالخالا طاطا نا لو نأ انه ينك اها « دايعتسالا عراصمو داديتسالا

 1 لمع يأب مايقلا نع ةمالإب
 فرصب بيرق تقو ىلا ةينامئعلا ةلودلا تناك» : ةيداصتقالا قفارملا لامها (ج)

 ابروأو ايسأ تاراق نم ةصااخ ةوفص ىلع ةضباق لازت ال اهنع لصفتا ام لك نع رظنلا

 تمض اذاف عبرم ليم فلا 96١و اوله ةزاتمملا تايالولا ادع اهتاسمو ايقيرفاو

 عومج غلب ايلاطيا ةحاسم ىلأ ةرتلكتا ةحاسم ىلا ايناما ةحاسم ىلا اسنرف ةحاسم

 ةحاسم ىلع ةدايز ضءبب يا 1 ب رمال "سر سن وس تاعمت< عيرالا لودلا هذه عامتا

 اذه ىلع ناو ا 2 اه ة 37 عارزلا ةوزا درا وه تناك اذاك » ةنامملا ةئطلخلا ص

 نيرا نيبام دالب لمشي ملقا وهف» الثقارعلا لاوحا يف ثحبلا نم ْذَحْوِي لاؤسلا

 ًاقرش ناز ,! دالب دودح نمو تالا مجعلا جيلخ ىلآ ا ركب رايد يلب ام دتعو

 رايد ةنالو نم ايسقو 5 ةرصبلاو دادغب 0 تانالو لمشو 1 رغايروس دودح ىلا



 ةيقرششلا ةلئسملا ١4

 ملاعلا مب لاق نم ملقا هتبرت بصخ يف هقوفي الو هتحاسم يف اسأرف نع ديزيو 15
 برعلا طش هيفو هلايدو قدالا با زاو للعالا بازلاو ّك ارفلاو ةلحد هقرك هلاك

 ملقا قار ملا . ءاورالا لئاسو نع هرزجو هدع : ين ضايف رحب وهو ندا ىتتام

 نيقولسلا الا نييروشالا للا نيلبايلا نم م مدقلا املا كلود ملظعأ اهمصاوعب هيف تماق

 رطقلا وه لب 4 ةيسايعلا ةلودلا مالسالا لود را ىلإ سرفلا لإ ردنكسالا ءافلخ

 خييراتلاوأ سن ةودوريه فثوو اهالاو امو ردم ىلع رك اشاي يلع دع هر 0 يذلا

 فذخ امهم ثدكَشلاَو ةالاغملا هيلا بسنت ن نا فوخ 4 صو هد ري فصو نع ًاجاو

 هريخ ضافو و 56 مثددع غلابلا ةعدقلا لباب 0 نوم رطق اذه . ءارطالا نم

 مظعا هداوس ناك يذلا را عقلا وهو دالي || راس ىلا 0 ةثالصاح اوردصاف مهنع

 ملاقالا عسوأ تداسو دالبلا بصخا تكلم يتلا ةيسابعلا ةلودلا يف ةوزلا دراوم
 00 هأي اة ةريفو ب صد لاَ ال تناكناو هن 0 ا اك تددبنا ملقا اذه

 0 تفرصنا ُ امعلا ةلودلا هلع ا ةناكس ل رو هناريخ ت تلقو 4م 0 تراب

 نيحالفلا ء ارغاو لقنلاقرط دي هو نوعا لئاسو ماكحاو ةلادعلا ءاشفاو نمالا رسثن

 نيمدقتملاو نيرفلاو روشاو لباب لها 0 ءافتقا نع نوي اعلا زجع 2 . داليلا ريمعتب

 ىتدلا لوصأ ماكحأ ىلع ةييراتلاو ةبرثالا ةلدالا ترفوت دق ذا نييسابعلا ءافلخلا نم
 6 ةدددسو نإو 0 راث 1 هذهو . مدقلا ذنم قارعلا دالب يف هقرطو يرلاو

 بقاعت رصم تاناز ةبيبش هايملل تاعذوتسم كأ كانه تناك هنأ لآ هاو ةراشا ريششل
 ةءدابلا ةميظعلا ةعرتلا نأ اك ةقباسلا بوعشلاو لودلا نم ان 3 نم امش لع
 سراف جيلخ ىلا ريزلاو ةرصبلا نيب ام ىلا ةدامسلا ن رع هسا رار ىف امرا

 ةموكملا تلمهأ دقو . نيبسابعلا ءافلخلا ضعب لاعاد ري ص نال نو ككل
 عم بجاؤلا ن 4 0 عملا نا لاق . معيبطب 3 4 رصخلا يضارالا ةعارز َّىَح ُ ينامعلا

 كلذ فالخ مقاولا ن .كلو ًارو ريش عاقبلا كلت يف ل نأ ببيرغلا || بصخلا اذه
 0 0 ل اهنمو ة ةرصدلا ىلا وافلا دنع هيصم نم برعلا طش ف تدمص اذاف

 ليخنلا 0 تا 7 جئاملا نم برت ةئاسم ىلع ةل>دو تارفلا ىتلم

 ةبق هد كك دعصت سى ني" فضلا 5 ىلع نم ةفاسملا كلت 3ك ىلع 3 ص ةقسأ لا

 ةرماع دالب يق ف كنأ كل ليخ شضايرلا كلت ءارو ام ىرل ةرذابلا رهظ ىلع ن نأ ىلا

 الغوتم اهنم 0 زو ةيودلا هلا لع ةرخابلا كب تفتو ول ٍن .كلو . ناكسلاب ةصاخ
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 يضا ارالا كلت دكا يف راهلا أَو كعدح ديد رهن فرز ةيلط نئانلا كلت نيب

 ضرالا يرن عضاوملا ضعب يف كناو نيليم ىلا ليم نم دسبأ ىلا فرملا زوات. ال

 رملا رغث ىلا ىتح ةلصتم رولا

 ىنغ يف ضرالا كلت عيجج نأ كلذ د.ب تماع اذا كتشهد نوكت ام ماذعأ امو »

 لك نيترم رزاو دملا بوانتي ذا اهئاورال ءاملا نزل عارتخالاو علا لئاسو نك

 ىلع باقنتف ةيذعلا هايملا ىرح ةه>و يف دملا ةعاس فايف مجعلا م يف ةليلو موب

 ءانع الو ةقفن الب امورتق ضرالا كلت نيب ةروفحلا رهثالاو عرتلا ات ةعفت رم اهبقع

 لئلا كا ذواع لب كانه فقت الو ةنرقلا ىلأ ةفاسملا لوط ىلع

 ا هفاسم ىلع ةل>دو تارفلا نم

 ىرجاط حش نأ الا اهيحاص ىلع ىتي ال ةلوهسلا كلب ءاملا لوانتت يتلا ضرالاف »

 باهذو قاطألا قرض نم انرك ذام ىلع يهف كلذ عمو عسناو لاط امهم هيف ريست

 ةءارو اك لك ةدئاف

 ةيالو رقع ةطيحلاو اهيقسل ةعانصلا دب نغ ةينفلا ضرالا ةلاح كالت تناكاذاف »

 ىراوت امم وأ ءاملا نزخ ىلا جاتحي امم اهاوس ام ةلاح نوكت اف اهيف نمالا طفح 0

 فارطالا يف ةموكسملا ر اظن نا

 , ةيعارزلا يضارالا فداضم اهم . يأ نادف نويله ١١ قارعلا يذ اراةخانور

 1 ترد ةلحاق ًارافق تست 0 نييالام ةعست نك يرصملا ر طقلأ 3

 عزب لازب الانا نويلم فدن وهو يق امو تاعقئتسم تراص تودع فدو

 يفأرت تاس نبرسشع ىلع ةلطسوت» ديزب ال كانه لياق رطااو . ةفلتخم 5-5 ًاراجشا

 تارفلا امرهم نمد ىورت نأ نكمي ام ىلع اهصخ فقوتيف ةراح دالبااو ةئسلا

 بكم رثم 6٠٠١ ناضيفلا نمز تارفلا يف يروي ام غلي, ًادج ناريكامحو ةلجدو

 ٠٠١ قيراحتلا نمز اههنم لكيف يرحب امو بمكم رتم ٠٠ ةلجد يفو ةناثلا يف

 نامزلا نم ةيناثلا يف كك

 ريسلا افا قارعلا لالا 0 ةيناملا ةموكلا تنطف دقو»

 يرلا حاصي اهم يتا لامتالا ضءيب مايقلا ةرورضب روهشملا سدنبلا سككلاو و علو

 ةيدنطلا ةعرتل صأر نم 00 ءاسب ىلا هتباحاف ةيعارزلا يضارالا ةحاسم ديزو

 ارح نم الدب مدقلا يعيبطلا اهارح ىلإ اهلك ةهايم ليا تارفلا نم ةذخ آلا



 ةقرشلا ةلثسملا 6

 يف راصف كانه يتلا يضارالا رم ًاريك ًاناج هايملا ترمث ثيح ةيدنهلا ةعرتلا يف
 يف اهمامأ يذلا زجاخلاو رطانقلا هذه ةطساوب تارفلا يف ءاملا بوسنم عفر ناكمالا
 كلذب رسيتف تاصون تسو ًامدق ةريثع تس ىلا ( قيراحتلا مايا ) فيصلا لصف
 عرضلاب لتو عرزلاب وهز ةبرب اناا يضارالا ىلا نم ةريك عاقب ءاورا

 __ ( يناتسبلا ناولسو فطتقملا نع ) « ريثك انو رق اهتم ترفقا ام دعب
 ىرغصلا ايساو ماشلاو نيطسلف ىلا هآدعت لب قارعلاىلع ةعارزلا لامها ريصتق و

 يدايالا الا اهزوعت د ضر نم 5و ةريخ ا ل ًارده هؤام بهذ 1 نم 3

 السعو ًائبل ردي داكي ةنانعلا نم لِيلَص ملقا نم ؟و ةلماعلا
 ًانئاش ًالامها اهرمأ لمخأ ةلودلا دالب يف اهعونتو اهنثك ىلع ةيندعملا تاريلاو

 ةوزلا ناكرا مظعا نم وهو ي رجلا محيفلاف . ةعارزلا ناش لامها الا هقوش داكب ال
 اممو يلكر ه نو ترسل تب ةمطأ ضعب كلذ أ ايسأو ابروايمسق ف دودحوم

 ج رذتست يضفلا صاصرلاو موركلا نداعمو دادغب ةنالو ف يلدنم ججانك المع لازإال

 يف ساحنلاو ايروسب ةينسلا يضارالا يف را نداعم ابلثمو ةيبروالا تايالولا نم لَه
 لك ةلمهم نوكت نأ كشوتو ةرهاظ نداعم ةريثك عضاوم ينو ركب رايد ةنالون ىنغرا
 سيغملاو قيئزلاو جذايخسلاو خينرزلاو نوميتنالاو ةضفلاو بهذلا اهنمو لامهالا

 فالتخا ىلع ماخرلا ملاقمو قروبلاو تيريكلاو لئاسلاو يرجي راقلاو ديدحلاو

 هايملا 0 ةلاضف لصوملاو دادغب ةبالوو ةيوردكشسالا ياوضب لورتيلاو هعاونأ

 اهمظعم داب يتلا تايافلاو جارملاو ةرحبلاو ةيربلا تاحالملاو ةدرابلاو ة راخا ةيندعملا

 ايروا يف هليثم قوذي ايكيلكو يتومطسنق يف اهنم يقابلاو
 ةلانملا ةينائعلا ةموكسلا اهم نعت مو ةعارزلا نم الا نسحاب ةءانصلا نكت مو

 ةعانصك تداب يتلا ةعدقلا تاعانصلا نم ريثك ًاشنم ةلودلا دالب يف نأ عم اهب ةقثاللا
 مسرلاو ليبذرالا رزج يف ليثاقلا ةعانصو رفملاو تحنلاو ايقينيفيف زمرقلاو جاجزلا
 رخلا ناكو . دالبلا نم اهالاو امو ةينيطئطسقلا يف ةليمجا نونفلا جانت نم هب قامو
 دوجو عمو ماشلا قشمد يف ةعيدبلا يناشاقلاةعانص لالحمضالاب ًادهع تاعانصلاهذه
 يروا ىلا ةينائملا تاعونصملا نم ردصي الف دالبلا ضعيب ةصاخلا تاعانصلا نم 0
 . ل تيب نم شوقنملا فدصلاو ةناتسالا نم ءابربكلاو ريمزا نم ديجاجسلا ريغ
 اهيف عض اعاو اهبف لمعتس هلا ةريثك تاعونصم ايروأ 2 نا بجعلا نم بجيعأو



 ١ ةماع ةلك
 ةدام تدحا اعرو سال طلاو ليد >ارتلا جاحز 5 ةينامعلا ةنطاسلا دالب كلا لسربأ

 ةلودلا دالاب ىلا ا مثم تداعو انروأ لماعم تلخدأو ةلودلأ 50 6 تاعون صم

 و 4 3و 5 0 1 و 1151! كافو ساسلا لوح انها باسو ةقعاصن فادح 1ع هع راسم
 ةرفوتم !هنادعمو ةعانصلا داوم دوجو عم ًاريثكوأ ًاليلق ةعانصلاب ضونت+ يتلا ةقباسلا
 ءاحنا يف ةقرفتملا ةوقلا تاجتنمو يرجحلا محفلاو طيشنلا قذاللا لماعلا دوجوو
 ءابربكلا دلوت يتاا ةريغصلا رامنالا تالالش 1 ةريكس ل١ راهنالا تاردحتم نم دالبلا
 جاجزلاو بش اودي دا لماعمل ةمزاللا داو ندا معد عمو ةنصحالا فولا ةوش
 نداعملاو ناتكلاو نطقلاو فوصلاو ربرألا نع ًالضف اذه نفسلا ءانب تح

 ا نم مظعا نأش ةينانعلا دالملا يف ةراجتتال نوكب نأ رظتنملا نم ناك دقو
 ةريثكلا ءىفارملاو روغثلا نه اط امو ثالثلا مدقلا ملاعلا تاراق ىتتلم يف ةنطاسلا مقوم
 ماوشو نانوي نم اهناكسن اهو ماعلا راحب مظعاو مثأ ىلع ةفرسشملا ةليوطلا اهلحاوس ىلع
 رفسلا بح نم مهيف امو ثوروملا يللاملا قذطاو ةيوقلا ةيراجتلا ةرهشلا نه برعو
 لامهالا وأ لمكلا ىبا نكلو .ةيعارزو ةيندعم تاريخ نم دالبلايف امو ةرطا لاو
 تالصاوملا قرط داسفل اهدوع سدو اهنصذ ىوذف ةماسلا هحنرب ةراجت ١) حفلبب نأ الا

 ربعتو رامالا ردع : يلا نفسلا ةلقو لظلا راشتناو نمالا نادقفو ليسلا ةروعوو

 ةوزلا رادم اهيلع يتلا ةيديدخلا ككسلا ةلق ىلا ان اذه .نيينطولل ل نوكي امت راحبلا
 نارمعلا ماوقو

 ةريثكلا ةيديدملا ككسلاب داليلا طبر ىلا تطشأ ةينامعلا ةموكلا تناكولو
 ىلا ابروأ ةران ليوحو سيوسلا ةانق ءاشناب اهدالب اشغ يذلا دامكلا ةاطو تام
 ةنطلسلا فوج نم ةدئازلا ةيعارزلا تالاصاخلا لقن اهنكمالو رمحالا رحبلاو رصم
 تاوقالاب ةعاجلب ةيوكنملا دالبلا فاعسا اهنكمال لب امنع + عافتالاو اهعببو اهروغم ىلا
 ةيديدحلا ككسلا نم 0 اهدالب تطغ ةينامعلا ةموكس آلا تار ةعرمسلا حانج ىلع
 كالبيل كير ناكامو ( سانلا نيب ٠ ءاؤلاو رفا تالا رشنب ةرجاب 1 رايت تفقوال

 ( نوحاصم ابلها و رظب ىرقلا

 يذلا حالسلا وه . معلا ءايلعلا لس ءاقت راف لولا دم ردا
 ىلع تقفخ ةنا حانج ضيه ام . نامزلا ةيلاغمو نارقالا ىلع قوفتلا يف لوعملا هيلع

 0 00 ةيقرعلا ةلئسلا



 ةيقرتلا ةلكسملا م

 الا نرد كلا 0 2 ناولا ذعأ بعش رثعت امو معلا 0 اهعوبر

 اهورخس زونكمل تنابو تاريخ مط تفشكناف ءاملا ةخل اوصاغو ضرالان طب اؤرقبو

 0 ًافيخ ًاقواخ ناسنالا راص معلا . ىتش قئارط لع اهومدختساو مهعفانم ف

 ءيش # معلا نم نوبنامعلا باصأ اذام . ضراع هيناما ليبس يف هضرتمي داكيال ابهر
 اوناكل ًارفاو ًاظح هنم اوباصأ مهنا ول . ودعلا تيكيو قيدصلا يجنرب ام نود ليلق

 .دردزب الار 0. ناكل ند لايلخلا دك ناسا سد قوفإ ار م

 موتلاسإو مهم مميت نه لعد 1 ميورح يف مثرما آد ركل ناكر . رمال ًايص مثدوعو

 اودتها مهناولو ٠ 5 امحاقال اهلك ايروأ تجحرد 3 رهقت ال ةوق ةيرطفلا مهةعاجشو

 نبدحتم لا لمحو بواقلا نيب فااو تاياغلا دحوأ مثلا تت ارتذ يف هيد

 ناكل نذا ٠ ىتش ممولقو ًاعيج نين اهعلا كار ا نذا . اص ل رمت 0 ط يف

 يلا اهارح ريغ يف ةيرشلا ثدا نيل ريس

 معط نوقوذتي هب ًاياع ساثلل ديرب 2 ةيعرلا ةلاهح ءىرمتسي ديتسملا نأ ريغ

 نوقاقي هيلا نوعسي مث ًاليوط هل عوضتلا ىلع ئاقب باوص يف نوككشنيو ةيرحلا
 كك برعلا نييناهعلا صلخأ ند لحر هلوقي ام عمسأ 5 باسحلا هنوشقانيو ةتحار

 ةديفملا بلاطملا نم ريثك اهنم دعباف ةبقارملا ةدشب تلتخا » ةلودلا دالب يف ملعتلا
 ناكولو خيراتلا 2 مهلا سرد ةيلطلا ىلع مر> دقل يح نازف هك نييفنملا داعبأ

 نم اهنم لدبو فذ اهطئارخو ةيناْعلا دالبلا ةيفارنج تهوشو مهدالب خيرات

 ةءارق أرق لب م اع رظحو مهزابح 3 هلوذ دب نانع نأ نيطالس رختفا املاط ام ءاممالا

 ققتح ةب 9 لع ديفم .حرش يأ ءاقلا نم ةذتاسالا عمو ةيعامجالاو ةيفسافلا مولعلا

 نوثحا ًافرص ةيباس>وأ ةيوخ ةلأسمولو تح نوقلي مثو اوناكو مهم يف نوماعملا راح

 ىلا ناش ةريبك وأ ة ةحت وأ مشل ينم نس دادعأ قفاوب ددع ىلا ةراشا مهنم سجوت نأ

 ةذمالتلا ةغمدأ يف ماعلا رون قايل نأ نم ةيشخ كلذ لك دويقلا رو نيعالا حتتف

 4 اع 5 ةيلاطأا بك د مهتمال ناو ناسنالا ينب نم مهنا نوملعيف

 : ةيبنجالا نرادملاو ةينطولا سرادملا يف هلوق ريتعاو

 يتاا ام ينعنو ىلوالا اما . ةيبنجالا سرادملاو ةينطولا سرادملا يف ةلكانل يق
 اماخأ ءانتعا ةدش عم دوصقملا مفنلا امنم يجرب نكي ل ةليلق يهف دالبلا لها اهداش

 لا ىف ةيتحالا ضرادلا اهإو ٠ ةرئاخلا ةئارلا هذه ماكحأ تحب اهزك نال ا,



 1 ' ةماع ةلك

 للملا لك نم تزراطلا ان ملع تفا دقلو اهاوس ام لع تمرح ةبرح ةعدم تناك

 انئايتف نم 1 دوب نيب نافرعلا رون تثبو لالزلا ءاملا ىلع ن الغلا تفاهت لحنلاو

 3 ايف نا ًاراهج لوقلا الا انعسي ال تدافأو .تفقث ام ليزجب انفارتعا عم نكلو
 ثب م هلذف ىلع سرادملا كلت ترا 0 0 ماكحالا رييغتب الا ا السم

 ةتقاط دهج ىعس ال ةرظانتم مال نومتنم مثو مهنم نم لب هتذمالت نيب ةينط ولا حمد

 راكفالا يف فالتخا ىلع بالطلا ًاشن اذكهو هتلودو هنما ىلا هتذمالت ةلاتسا يف
 قيرطب اولمت اكانلوقع ماستقا ىلع ملعلا قيرطب بناجالا لمع اذكهو بهاذملا 3

 نم لوالا ءزلا ين نكب كب نيدلايلو موحرملا فصوو. « اندالب ماستقا ىلع ةسايشلا
 ل دق ناكو ةنانسالإب ىلعالا فراعملا ساجيلمت لوهجماو مولعملا باتك

 دق سل | رق بانك دحأ هنا يل لت لجر ائيلع لخدذأ كلذك ن نحن انبو »

 راغب كاي ةريغص ب كم تراك 2 - مدقتو هيدي هقاروا كسمأو ًابدا هترتس روز

 0 دا 2 يدنفا خ سار لاقذ رمالا رظتني فقوو قاروالا اهيلع عضوف نسا

 لك نأ مز نع ىبتا اذ قاروالا نم هيف رظنن يرأ ينذي ام ائيلع بناكلا

 6« . ضرتعا ضارتعالل ًامضوم ىأو اذاو اهيلع قفاو ب تخحنام ىلع اهار اذاف ىرن ام ام

 تيأرف ءاضعالا لاح لمأتأو هعمسا اناو لات توصب اهالث ةقرو ىتاكلا لوانتق
 نت هر عم ركب انيخ ةيلح كا اج وح 7 ًادحاو
 نسا لاق اكمبلك اذ تن ب ةدرروس اور اهيراكو ناد لكلا نما اناررو سحأ
 ءىباه نب

 قانعإب قلخت مل بكانملا ىلع ابعضاو مونلاو مهسؤرا نأك
 معلم رادب اولزن لييسلا ءانبا نم ةعاج نيب ينأ يلا لي ىتح تبأر ام ينلاهف

 ةراظنلا نم ناذتسا وه اذاف بناكلا ولي ام تممتساو مهءاذذ نورظننب اوماقأو
 تانبلا سراذم نم ةسردم. يف هايملا بيبانأ حالصال ًاشرق نيريشعو ةئام ف رصب

 لم ءاضعالل سيئرلا -ح رشو ةوالتلا نم بتاكلا ى 0 انف اههسا يبرضح ال

 لف  مهدحأ لاق هال ام
 ل ا
 نوكال و كلاث

 ًاذبأ نوك ال اذه“. نالف قدص من - عباد



 ةيئرشلا ةلكملا "
 انلغشت الو هيردت اهف ملكت . ًاثيش رومالا هذه نم يردنال تلا نما

 اذه كرذهم

 ايف ممم لوخدلا ىلا انرراطخا الاو لاد+لا اذه لوطي ال نا درا سدا
 ديرب ال

 شرق ةئاملاو نيرشعلا فرص ىلع لكن وةفاوت تا يلرهظي. قك ركل ندنلا
 ْ قفا ون انلك عن عن - نوفلاخلا ميد عيبا
 نم كلايف يائيع هتار ام كحضا بل>او ربصل قناوه ادهشم تيار ام هللاوف

 منسلل تاقف هتخفن ينذا يف خفتو يتاطيش كلانه يندواعف . هداوزأ دحا انا لبأ كربم
 : يناج ىلا ”كراب 0ك

 فراعملا ةينازيم ردق ام -
 ي رانا

 امنه غلبم باستحا ىلع ققاوت مث يردت ال فك -
 بساحل اذه انب ءيجامو .انقوف مث نمرمالا يفرظنيل .كلذ نمنح انينعي امو -

 الف مويلا تتح تنأو . يل ممر ام ىدعتأ ال نأ بحأ انا . نولوقي ام لك ىلع سانلا
 كلتاقم ف دكت ال ناو يأرلا يف لجعت ال نأ كل ىلواف ًاييش فراعملا لامتانم يردت
 كيدسال

 اذه نا تنقاو قع نم ساجلا ةيه تيهذ دقو اهدنا ةدئاف هذهو تلق

 ةبخن م ًاسانا الا يوآوب ال ةينائملا ةيدوطاربءالا يف معلا لاجر لظب يذلا ءانبل
 6 ةعرصم دهشأ قدح شيعأ ال نا تينعو ينطو ىلع تقفشاف امالهج

 نا عامجالا سيماونو نوكسلا ةنس تضق : كوالا للا 2
 ةلود وأ ةموكح وأ ًاناسنا ؤأ ًاناويح وأ نان ناكأ ءاوس حاصالل ءاقبلاو بلغلا نوكي
 ديس ةموأقملا لئاسو نع را فيعضلاو قس يوقلا : ًايسرشت وأ ًايعانجا ع و

 ضعبلا يف عماط مهضعب نا بقللا فلاسو ناءزلا يدق نم سانلا فرع . ىثالترو
 فريعضلا يدباب ام ذخؤيو يوتقلا ناودع عقدت هبا حالس نم دب ال هناو رح

 ملاقالا حيتفب قزرلا راثكتساو ءادعالا مفدل ةدع هولعجو شورملا ماظن اوثدحتساف
 راصمالا وزغو

 ترف ًايظع ًاشيج تماقا ثيدحلا خيراتلا اهفرع ةلود لوأ ةينامعلا ةلودلا تناكو



 عا ةماع ةلك

 شيج ا م . اط باطو ترتفع ام ملاقالا نم هب تحتفقو داليلا ءاشحأ يف هب

 ناك مايا كلذ ناك . اهحايسو اهسراحو اهءانو ةلودلا بلخت هب قط امو ةيراشكنالا

 ناطلسلا ءاضرو هباطهوهدصقم ةلخاو ندلا ةعقرو هيا ةلودلا زعو هدئار صالخالا

 باصاولاملاب ةلودلا نئاز> تعرتاو تاحوتفلا ةعقر تعستا املف .هتيئءأ هل ةيدويعلاو

 ءاديب يف ةيراشكتالا هان عاقبلا ىنغاو ملاقالا بصخامط تنادو ًاهاحو ًازع نوينامعلا .
 ءاول وعفارو دحلا ةاو ةلودلا باحاو ةلوصلا لصكا 3 اودعو ءايريكشلاو رورغلا

 هريغ نولويو ناطاسلا نولزعي اوراصو نأش هيف مط نكي ملايف اولخدتف ددؤسلا
 ةثم لقأ م ندو ةدر هنود نع ىل واق مهعتانص نمناطلسلا ناكاذاو .ممئاوحأ بسح

 دجال كنأو مهشطب اوفايو مط اونعي نأ ةموك-لا لامتو ةلودلا لاحر نم ةجرد

 اهزحا ةموكح خيرات بيرق دهع ىلإ ناهاس لبقو ناياس دهع نم ةينامعلا ةلودلا خيرات

 سانلا قطي مو ىبزلا للساا غلب اذا ىح ةيركسعلا دانع اهةهراو ةيدنخلا رورغ

 هأرت ام وحن ىلد مثرباد عطقيو مهتفاش لصاتسي نأ يناثلا دومم ناطلسال حا أربص

 اذه انباتك نه ناكملا اذه ريغ يف ًاطوسم
 هل ترشكو نحلاو ندالا هيف تدكادت نمز فق ناك ًادوخم ناطلسلا قو ىلع

 عمطو ةعاطلا اصع اوقشو اودرعو نانويلا راث دقف بناح 0ك امان نع بئاوثلا

 راصمالا نم مهيديأ تى ب داديتسالا اوداراو هيلع اوحرذو هئعيلص نم ةالو هيف

 تيدو مياطمو ءاوهأ تدبو عيشو قرفو ةيشد بهاذم تربظو ملاقالاو

 ٠ تناكف بارطضالاو ىضوفلا نم مضخ رحب يف يهو عزاعزو ريصاءا ةلودلا ةنيفسب

 دربو مهلقاعم نم ةاصعلا لزنتسيو هب اصن ىلا نمالا ديعي يوق شيج ىلا ةسام ةجالا

 ةيراثكتالا دابا دقف دوم ناطلسلا ىلعرادقالا هب دن ملام اذهو مث رحت يف نيرئاثلا دك
 هريزوو ديجلا دبع ناطلسا ضيقو . اهيلع دمتعي لاب تاذ ةوق مهدب دج مل هنكلو

 كااثلا ماس ناناطاسلا عضو يذلا ثيدحلا شيلا ءانب اعف رب نأ اشان ديشر نيالا

 ناطلساا كلذيف امهعاتو ثيد ا يبروالا طفلا لعمذعاوق حامصملا يناثلا دو#تو ديبشلا

 ماظنلا لاخدا ىلع يناثلا ماو روطاربمالا ةقادصب ناعتسا يذلا يناثلا ديما دبع

 تداشو ةلودلا لخد حيمش ام ردقب كلذ هلم دقو يرتلا شيلا ىلع يناملالا حالسلاو

 ةدئاف اهودافاو ةمح ةدداصتقا دئاوف ةلودلا نم ناملالا دافتساو . ءاربكلا اطاحر ةمه

 لبقتسم يف نوكب فرخ ريك يحل ةاون يلاءلا شيلا راص ىتح ءانثلاو ركشلاب ركذ:



 ”ةيقرششلا ةلثسملا 0

 رباغلا اهدحم عاج رتسا يف ةلودلا ةدع هللا ءاش نا مايالا

 يللاعلا بابلا ناك » : (89١)ثلاثلا ملس ةافو لبق ميدقلا شيلا صو كاهو

 يه آذاف را ياد اعد اذأ 0 و ةاشملا نم دشح نأ عيطتسي

 نمش يللا وراك يف ثدحب 5 ام اوعوطتق ىانلايف نْذؤم نذا اهسيطو

 ماظنلا ةعدع ًاطالخاو ًاجمهناك نيعوطتملا نم هافاو نمو يلصالا شيما نأى لع. غارفلا

 لبق تالجسلا يف همسا ديق نم مهنم "لقو 00 ةرطا د وع كد ةرخلاو
 ًاراج وأ ًاربص اوربظي م ابرك اوسنا وا ًاهوركم اور وأ راسكتا مهباصا اذاو روشأ ةتس
 ّ قانا نونععو ءيش ىلع نوواي ال نيبراه مههوجف ىل د .اوماعو | وقرغت لب

 .ةينارصنوأ ةيمالسا ةيداعم وأ ةيفاصم ةفلسنمف أو ل الش يدوع قيرط

 هل لا د 11 ةعلقب 0 لئاق اذا ديدنص لطبو دينع مصخ ىرلاو

 نوايقيذا كرتلا ناسرفلا ةلمحنيبروالا تعوراام ًاريثكو ةرعو ضرأ 0 ا
 شيلا نأ ىلع . صئارفلا اهوط دعترتو بواقلا اطل علخنتف ضقنت ةديدش ةقعاصك
 ةييالل اك نك لا ليحلاو ةمظنملا تاكرطلا تاذ ايروأ ش ويح نروق اذا كل
 ةحلسالا لاهتسال لل ةاغملا وأ ناسرفلا نم مسق يأ نكي لو ا: لآ جم نم ةعاج
 أ هب ىضقت يذلا يعامجالا لمعلا ىل لع نرع نكياوأ :وناق اط فرعي وأ ًامالغن

 قفو 0 لتاّقو ءاش ام حالسلا نم دلقتي ير كسع لك ناكف ةيرطا تاروزضلا
 ماظنلامودعم هنا يكرتلا شيلا ٍِي كرفلا ريوب لازما فحو دقو . راتخو ديرب ام

 ةشوشم ةداح ةيجمح ةاج نم وددلا ءىجافي اف اوفص ريسلا نع زجاع تايثلاو ٠
 دانجالا نوئفاكي اوناك رومالا ةالو نا ًاطالتخا رمالاو ًاداسف ماظنلا داز اممو >

 اوةرفت نآراصتتالا اوكتسي نأ لبق دونما مم ناكف ىلتقلا سوؤر نم اوباصأ ام ردقب

 نولاني ثيح دئاقلا طاطسف ىلا اهوامحبل ىلتقلا سوؤر نع نوثح ناديملا فا رطأ يف
 نم 1 لوطسالا لاح رك سوؤرلا نم باح ام ردقب لك ءازملاو رجالا

 0 يف هفلخ يذلا نيس> اشاب ناطيقلاو نسسح ي زاغلا يبس بهذو شيلا لاح

 6« ىدَش لوظسالا

 يتأأ تابرضلا ريكا وتلسل ةعقوم دعب يناؤلا لواسالا فعض نراك دقو
 لولسا نيب لباقي نمو . اهطاطخا و اهر 8 للع م ا نمو ةلودلا مسج ع بيصأ

 ساما الا هعس ' ال نانوبلا لالقتسا مبأ اهوطسا و. ناهلس ناطلسلا مايأ ةلودلا



 م 0

 هب اوققو مما مهفكي ملف . مطاعإب مبتماو مينلود ىلع نوينائثعلا هرج ام ىلع رسحتلاو

 هوكرتو هرما اولمها لب ةليقثلا ةمخضلا ةيبشخلا بكارملا نم دحاو طع دنع

 يئائعاا لوطسالا ةراحب فطع يئانويلا لالقتسالاب رح تناكاماف . مال ر نم ماورالل

 .لمعلا اوصلخي مو ةمدخلا اوءاسأ وأ ًاريثت هورجبف مهتمومت دالوأو مهتدلج ءاثب ,أ ىلع

 ةديدع ءفارم تاذ 1 ةليوط ل>اوس تكلم دق ةينائعلا ةلودلا نا بيحعلا نمو

 رحبو لئدردلاو ةرمرم رحبو روفسوبااو دوسالا رحبلاف . روح ةاج ىلع ةل-يج
 نه سانلا نم اط وئءيو اهدب ةضيق يف تناك رمحالا رحبلاو ماشلا رحبو ليبخرالا

 نم هتوهص ءاطتما يف اورهمو رحبلا بوكر نسحب اوربتشاو ةرطاخلا بح اوفرع

 بلصلا بثحلاب لوطسالا نيو ةليفك لوضانالا جارحاو نائيل تاباغو مدق نامز

 ايس ال اطواسا ةماركىلع ةلودلا ظفاحت نا كلذ دعب لوقعملا نم ناكف . ريثكسلا ديلا
 ةودع يهو اهتورث ردصم وهو اهدامج وهو امتوق ود رحبلاب الا اه زع ال ةراق ابروأو

 الا ديدحلا لفي ال هنأ دقتعت نأ ةلودلا ىلع ًاقح ناك رشلا اط رمضت ةيئاملا ةلودلا

 ةبيهزلا ةيرحبلا ةلْزمملا اه تناكاذا الا ةيرحبلا ابروا لود نيب اهل ءاقب ال هناو ديدحلا

 لوطسالا طابضب ةنام:سالا ةرورض ىلا ًاريخأ ةينائملا ةلودلا تنطف دقو

 لوضانالا ىل>ا- جاتحي ذا لذعلا فيسلا قيس نكلو اهوطسا حالصا ىلع يزيلكتالا

 رودقم يف كلذ ريدت سيلو نانويلا ناودع نم هيمحن يوق ريك لوطسا ىلا هدحو

 نآلا كرتلا

 نيثحابا ضب ديزيو ةيلخاد للع ابلكو ةلودلا طاطحنأ للع نم انل نع ام اذه

 لاحرو داوقلا ةنايخو نودلا 5 ارتو ةالولا ضعب نايصعو ةيبنجالا تازايتمالا اهيلع

 ةيوناثلا رومالا نم كلذ ريغىلا يبروالا مسفلاب ايكرت مانهاو ةموكسلا

 ةيفراكا نارللا 7
 رهاظمو ناودعلا رهظم اسفلاو ايسورلا روهظ يف رصحنتف ةيجراخلا للعلا اما

 ةيداملا ةحلصملا وأ ةسنجلا ةيبضعلا لماعب ةعوفدم ايه ابروا ةدئاعم وأ
 اهمال ارش ناربا ةلودو ةيلعلا ةلودلاب ديرت ةيبروالا لودلا نأ ضعبلا متز دق »

 لودلا تاكر> روح نال متزلا اذهنم ةقيقحلا نع دعبأ الو نائيمالسا اهو ةيحبسم

 ودلا ريكا نالو نييخبسملا نم ال نييليئارسالا .نم مكاو نويلاملا ةيروالا

 لاحرلاو لاملا» مرقلا بر> تقو ايسور ىلع ةيلعلا ةلودلا ترصن ةيحبسملا ةيروالا
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 دقف ةيمالسالا لودلا ىلع 6 ن2 ضع لع اضع اماطوو نحال اك
 خيرانلا دهشي ل ًايرحاسن رف ايناملا تبراحو اهتمستقاو ةيحسلا اين ياواوب 5 امم تحاتجا
 اسأرف تراثاو ندا اهقدص يهو كلذ لبق اسْغلا تبراحو اهمم اب ًايناج ت ككتلتماو اهانه

 اهتفلاحع ىتكال ايكرت هتفلا- ولو تراانوب دهعيف ةيحيسلا ب روأ لود لكىلع برأا
 نابايلا تدضعو اهتكلتماو ةيحيسملا لافسنرتلا ةيروهج ىلع برألا ارتاكنا تراثاو
 برا ىلا ال عقادلان أ ًانايحأ لودلا يدت دقو . ةيحيبسسملا ايسور عم ارح يف ةينثولا

 هذه نكلو ناقليلا لود تعدا اكو مرقلا برح تقو ايشور تعد اك ينيد م
 ضعب قا اهضعب ذخاو ناقليلا لود تفلتخا دقف ناحتمالا ران ىلع تنثث ١ ىوعدلا

 ةلح نم ناك ندلا نا لمتحلا نمو ىرخالا ةءراح ىلع ايكرت اهادحا فلاحي دقو
 ىوقالا عفادلا الو ديحولا عفادلا نكي م هنكلو ىلوالا ةيبيلصلا بورحدلل عفاودلا
 لودلا تا سايس هيلع رود: يذلا دي>ولا روحا يه ةيداملا ملاصملا نا اناق اذاو
 ( فرصتي فطنتقملا نع ) « . ءىطخم ال



 كر خيرات اردو

 ايكرر 2 انرح وم

 ناملس دهم را ناهع مايق ند

 ةرداغم ىلا لوغملا ةراغ الحا زوغا .ةليبقنم ةريغص ةريشع نويناُمعلا كارتالا ناك

 ٠ يدالملا يشع كلاثلا نرقلا لث اوأ ف ى ندفا ا ماصتعالاو ناسا رح. اهنطاوم

 ادق فرعي ناك يذلا ملقالا تك مهمانغأ ير اهدارفال قوجلسلا ناطلسلا را دقو

 ةندم اوذختأو انثي مسا فورعملا يطن زوبلا ملقالا دودح ىلع سوتتكبا ايحنرف مساي

 ىلع مل ة ًافاكم لي ناطلس ىم يف اوناكو . مط ةرضاح ( نويسبات ) توجوس

 6 1 )م 1764 ةئس توجوس يف نام دلوو . ةنيعلا ةنوعملا نم هيلا هومذق ام

 لمقو ةدحاو ركذ ةبصع نما ًاناطلس عه تبعا يناا ةيناطلسلا ةرسالا سو وهو

 لع لو 2اةناف خا ناخروأ امأ .برشلا ا ا دودخلا ةحازا لعف اهف نام

 ديدخلا دنا ةقرف ًانأو نين اعلا كالمأ يف يس 0 ملقا جدأو ةقيلو هسورب

 ًانورق ةرفظملا ةيزاغلا ةينامعلا شويجلا ةرهز تناكيتلا ( ةب ءراشكنالا ) يرشت ينب

 يف اولم>و ليدردلا قيضم كارئالا ريع ( هالهة ) م 1808 ةنس يفو . ةديدع

 ةيقرشلا مو رلا ةلودل ةعباتلا ةيبروالا ملاقالا حاستكا يف | وعرشو مرنم ةيماح يلوبيلاغ

 جشأ ىلع مثراصتتابو ٠ ةليلق تاونس يف 0 يف هبليفو هلرذأ طقسف (ةيطنزويلا )

 دبأت ( 5 ) هودوق لوبس يفو ( )١155 ازئيرملا فافض ىلع يروا ناسرف

 تجنو .اطو> امو ةينيطتطسقلا ةئيدم الا اباك ناقلبلا ةريزج هبش ملاقال ميكالتما

 ايسا" يف نيننائملا كالما ىلع يرتنلا روم" ةراغا اقم ةيقرشلا ةيروطاربمالا ةمصاع

 ةريبشلا ةرشا: :ةعقؤم يف كدملاورلا مماطلس ىلع ارهاب ًاراصتنا هراصتنابو . يرغصلا .

 ةنوطلا زم ىلا يصاعلا 00 تدتما يتلا ةلودلا نا (هم5) م1557 ةئس

 ةرظن اهيلا رظن ىلاعتو هناخبس هللا نأ ىلع . ةدحاو ةبرضب زامدلاو بارخلا افش ىلع

 هتكح ماظنلا محأو قرفتملا عبجو تما لوالا دمع ناطلسلا 0

 ةيماسلا لامعالا لمع يف تضم نوكسو 0 ةرتف ءاضقأ دعبف . نانثأ اهيف فاتح ا

 (ضييالا قالفالا لطب ) يداينه ةراغ نم ةنطلسلا ذ لقت نإ يناثلا دارم عاطتسا ةديقلا

 3 ةيقرملا هلا
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 1455 كل يف هراصتاب ةفلاخلا دوهع اوضقن نزذلا ايروأ لها نم مقتيو

 0 ةلاتق هلاتقل اوعمتج | دق اوناك نيذلا نييبروالا وح لع 0 ًاراصتا

 نوينامئلا غرق ثيحبو لامثلا ةهج نم هدالب ىلع نمأ ثرحب يالا رو

 ةينيطنطسقلا يتاثلادمت حتفو . نييلاتلا نين رقلا ةدم ةرهاب تاراصتتا ةاسلس زارحال

 ةيروطاربمالا نم ةيقايلا ةيقيلا نييناعلا كارتالا دي يف اهطوقس تلازو 4١ة* ةنس

 0 ليبخرالا رحب رئاز> تحبصأو ١51/8 ةئس مرقلا دالب تقحاتساو . ةقرشلا

 ريبكسلا ناولس ناطاسلا

 لوالا م اس عاطتساو . اهسفن ايلاطبا يف و ارثوأ ةماق ىلع ينائملا معلا قفخو نئين امنعال

 00 هاش رهقي نأ تاونس ينام نع ديزل نكت مل يتلا ريصقلا هكح ةدم يف
 ماشلا لعاش الرسالي 2 1 0 يميلقا ةينامثلا ةنطلسلا ىلا فانعاَو

 حبصأ هنأ هفك لو ١ه1ال/ ةئس كيلاملا يدبأ نم اهعزتاو برعلا دالبو رصمو

 ةرهاقلا يف نييسايعلا ءافاخلا رخا نم ًاضيا لست لب (ةئيدملاو 2كم) ةسدقللا دالبلا ديس
 ةيمالسالا ةفالخلا يف ةثارولا قحو ةفيرشلا ةيوبنلا راث آلا

 ةرهاسبلا لامهالا نم هب ماق ام لوالا ملس هيبا لامعأ نايلس ناطلسلا فسكو

 0 اهيف ةيصصلتلا مم 0 نم سدور ناسرف درط 077 ةنس يفف ٠ . ةميظعلا ةدلاخلا



 اف 1 خيرات زدوم

 سكهوم ةعقوم خي كا ناسرف ىلع رصتنا مث دارغاب ىلع نعل دقف لاهثلا يف

 هدج' نم افلا ٠١ و يناثلا سيول مكلم لتقو ًادج ًارهاب ًاراصتنا 1675 ةئس

 ١58 ةئم انيف ناولس رصاحو . فصنو نرق ةدم ةينائع ةلامع رجلا دالب تحبصأو
 سيلو . ةيزكلا مفد ىلعدننيدرف وديشرالا مترا هنأ الا اهرهق عطتسي ل هنأ عمو

 عم يأرلا نسحو ةكسحلاب هراهتشا ىلع طقف ًاينيم ريكالا بقل نابلس قاقحتسا
 . اهكولم مدقمو انروا ديس ناك هنا ىلع لب ةديدع ةبقاعتم ةرهاب تاراصتا هراصتنا

 يتامنعلا دئاقلا هسوربربب '

 دالب ةفاضأ نايلس عاطتسا ةوقلاو دحملا ةش لوالا لراش هبف غاب يذلا تقولا ينفذ

 رحبلا ءارما رصع ةبوقلا ةيروالا ليطاسالا رصع يفو ةعساولا هكالما ىلا رغا

 ىلا هرئاز>و مورلا رحب طوطش هإبطاسأ تحستكا كبردو ايرود لثم ماظملا

 ىلع عزفلاو فوخلا هلايبو توغاردو هسورب رب لث» هلاحر رمشنو اينايسأ لحاوس

 توامءلا رهقو رئازأا دالب نم نابسالا اودرطو ةيقيرفا لامشو ابروا لحاوس
 ةيرحبلا ةزيغرب ةعقوم يف ماتت ىلع تدحتا يتلا جودلاو روطاربمالاو ابابا نافس

 ىلع ناوسا ىلا ةنوطلا ىلع تسبادون نم دع ناهلس كالمأ تناكو ١6 ةنس

 ( قراط ليج زاغوب ) قاقزلا رحب ىلا تارذلا نمو لبنلا تالالش
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 طاطخالاو يلدتلا رود

 لوالا لصفلا

 ١١4٠ ١ه55 طاطخمنالاو يلدتلا رود

 ةلكا - اب نايس ل دمت لقد - كلا ميلس  طاطخمالا بابسا ب ةيأالا ساكصتا ٠

 لع فار 2 فر كارل نرلا وتنبيل ةعقوم - صربق ىلع ءاليتسالا - ناخارتسا ىلع

 ةعقوم ب الاقس توكسلا  ةيفص ب كلاثلا دو ثلاثا دارص ب ةيقدنبلا م٠ حاصلا

 دونج .ةنتف  ايحروج ىلع ءاليتسالا عبارلا دارم  ةيزياكتا ةثعب لوالا دجا - تزرك

 عبارلا دارم توه ب دادنب ىلع ءاليتسالا  ناطلسلا ةدش  يها.سلا

 ةياغلا تكردأو ةعنملاو زعلا نم ًاعيفر ًاوأش ناولس دهعل ةينائعلا ةطاسلا تغلي

 نيين معلا يلدت لع تاع ةيحراخو ةيلخاد 1 نا ريغ . ةعفرلا ةطسو عاسنالا نم

 0 شاكناو مثروهدتو

او ةدايسلا ناهلس ةنطلس عزان نم لوا ةيقدنيلا تناك
 لع ساد دقو . عيفرلا رعل

 نا لوقعملا نم نكي ملو . ريكسلا ملس قي يمسملا هدلو هتافو دعب ميظعلالجرلا شرع

ج ةدعاسع هدعاوق دي غفر يذلا خماشلا ةنطلسلا ءانب
 لعرامب لاحرلا لثاما نم ةعام

د مظعالا ردصلا مهمدقم يفو مونم ًارذ نا كِلْذَو .ةدحااو ةعئد هدب
 0 د يلق

ل>ارلا مهذاتساو مهالوم مهل اهطتخا يتلا لبسلا يف ةلودلاب ربسلا يف ادهج
 . ميركلا 

 حوتفلا حتنا بئاتككلا نودعيو ةريطخ ةميسج: رومأب مايقلا يف نوركفي اوذذأو

 يف ةكم ءابطخ اعدو دارأ ام هل مق برعلا دالب رهقل شيج سأر ىلع اشاب نائس اولسرأف

 نبدازاا بحاصو نبرحبلاو نرربلا ناطلس ملالا ناقاخلاو مظعالا ناطاسال > راثلا

 ىلا اضيا اواسراو « ناخ ناجاس نبا ناخ ملس نيفيرشلا نييمالسالا
 ةلج ناخارتسا

 ةناتسالا ىلا اهركاسع نم دعي مف رفظلاو رصنلا ةنيرق نكت ل اهحرش يتأبس

 سفانمىلا اذه دهعدقو ةقدانبلا يديأ نم اهعازتناو ص ربقحتف كلذالث مث . مهعبر ريغ

 هروبهتب ًافورعم ناك ىطصم الال ىعدي لدر وهو يلقص مظعالا ردصلا يدفاثم نم

 كاله دعب الا ةريزجلا ىلع لوتنبب مو ةوسقلاو ةظلغلا نم ةنشخلا يك ارملا هوكرو

 ةيمال مالا ةمماملاو ابروأو « يتاتسبلل هدعبو روتسدلا لبق ةيناهءلا ةلودلا باتك عبار )١(

سلا لاوز باتكو 6 نكي كب نيدلا يلو موح رها لوهجملاو مولعاا باتكو ع ملقعلا كو قّئفرل
 ةنطل

 تم اروأ نم ةيناهنلا



 ةيقرششلا ةلكسملا 8

 خلسب ونيداجارب وعدملا لاطبالا اهنا دئاق نم ممل مقتتا هدنج نم ًافلأ نيس
 رح دلك

 ١ صربق ةريزج ىلع م# مالايتساب نوينامهعلا امءاصأ يقل 5 00 ةدايسلا نأ ىلع
 نيينايسالاو ةقدانيلا نم مظع يرحب فالح ا .عات ريغ نم رمتسنل نك
 ةلئاه تانوعام 5و ةئيفس ٠١" نم 0 لوطشأ دعأو متريغو ةطلام ناسرفو
 برعا هداهطضأ را لازت ال ًاباش كاذ ذا ناكو ي وسعلا نوح نودلا ةدايقب لعحو
 هنامز لحأ عجشأ ةنودعب نااللا ناكو مهرطتو نييروالا ناذآ فر ” سلدنالا
 مظعلا لوطسالا اذه اولباقي نأ الا نيينامءلا كارتالا 8 ق :هلافأو را سراقو
 ةريغص ةئيفس نيتسو ةريكأ هيتس <: اودعط ا ٍِش رعاو ذاك 0 1 لو
 داوقلا رباكأ نم اهريغو يلع جولوأو هداز نذؤم ةدايقب اهولمحو سادت جولخ يف
 نوج نودلا زرب١67٠١ماع ربوتك ١ نم عباسلا يفو . ةريصبلا بادحأو ةدرجتلا لهأ
 لكش ىلع ب ناقلا نذس لعج دقو ب رح ل كلا ىلصأو رفا جيلخ نم ةتئاقسإ
 تانوعاملا تسلا لعجو ةمدقملا يف هسفن لعجو ريبشلا ةم ران ريمأ ةدايقب ةرتاد ثفصت
 اههاوفأ مهعفادم ترغفف ند دايلا 3 كرتلا ناكو .اكدر اهذخاو لاتقلا طخ ردص ف

 ثيح ىلا لصت ف لاتقلا طخ محتش مل مهئافس نال يبتاصأ ةميظعلا ةراسكلا نأ ريغ
 نفسا اكدر ةعاقلا تانوعاملا تسلا نم ديدش بطع ابق ىتح نوج نودلا ناك
 ةكرعم تيشنو نيفرطلا نم:داوقلا نئافس تمحتلاو . لاتقلا طخ ردص يف ةيبروالا
 رءالا ردا ف يرلا دئاقل لتقو نامزلا نم نيتعاس ةدم نادلولا ل م
 :رايدالا نعالا 2 نطلا نفس تلوو يناْئملا بلقلا رسكتاو هيف نمي هتليفس تأفكناو
 ةااقلا أ نبأ ) ايرود رمك 0 ارا اعأف لق جولوأ ةدايقب رسبالا حانلا اماف
 الول مال نفس ضعب ىلء يوت داكو 2 يعم الاب خيراتلا ل رووشملا مظعلا يردحبلا
 قش الا هعسي ملف ب بطعلاو ةعزطا نم هموقب 0 ام دهاش ذا هدب يف طقسا هنأ
 كر نم ذكأب روفسوبلا ىلا دعب مو ةحئاهلا ةب رطضالا نفسنلا عوج نيب هل قيرط
 نم قرحأو قرغأ ام ةلج تناكو . مظع رك كرطما نم رسام ةلج يف ا
 نم كرتلا رسخو نيثالثو ةئام نع را لقي مو نيعستاو ير ةكرتلا باس

 ينامعلا نوعا ةمدخ يف نإذلا نيييروالا ءاقدأ ن ه6 نرخ ًانلأ ٠# لاحرلا

 يف ًالجاع رو دب ال ناك ةنامعلا ليطاسالاب قل 0 راسكتالا اذهو



 8م طاطخالاو قنا رود

 هرثأ نا حرص. نك , ل كلذ نب اعنا اهدب 0 ا هرحبلا ةلودلا ةداس

 ةعاطتسملا رومالا ةرثاد يفو اوربقي نا نكمم نيناعلا نأ هن رهظف اهظع ناك يونعملا

 يفراؤتل وتاببل 0 ةحيبلا نكت مو طقف اذه ناك ٠ ل مهيلع راصتنالاو مهبلغ

 نوفلاحتملا دكب مو . ال ةقباسلا ةلاخلا ريغت 0 مورلا رحب يف يرحبلا يلودلا نزاوتلا

 لك تداعو ةئطو ىلإ قيرف لكداعو اوقرغت 3 نيرفاظ ناعمعملا نم نود>ر 0 :

 نوميقيو نورمزيو نواطب د اعاسر٠و اهرقتسم ىلا مهنئافس نم ةفئاط

 . نيينامعلا مث ءادعأ ىلع نيبملا رصنلا ن نم هللأ مثنأ اه اجابت تاولصلاو مثالولاو تالفملا

 0 كرتلا اماف . مهتداع يراج ىلع مني ايف ناك نوئحاشتب انك مم

 عسل هباصأ ٠ نوحاصيو نوميربو مهق رفتم نوءمجحيو مههعش نوماي موتعاسو مثروف

 رت ةدع يف مل لك ىح قرغو قرحأ ام ريغ نوئشش 00 ما نم

 ىأراملف . ةئيفس ؟ه ٠ هتدع تناكو ةرحسلا لاعفأو ةربايخلا ةوقب هون ”وك مظع لوطسأ

 ناطلسلاو زعلا باحصأ اوراصق اوداع مهنأو ءاسعقلا ةمطأ هذه نييناهعلا نم ةقدانيلا

 ًاحلص مهعم أودقعو نييناعلا ىلا نوددوت اوقفطو كلذ ةبغم اوفاخ مورلا رحب يف

 مفدي فارتعالا اذه عم مهعايقو صربق ةريز ناطاسلا ةيكسلع فا رتعألا ةدعاق ىلع

 كلذكو . ضوع ريخ اياد ءاليتسالا ةقفن كارتالا ىلع ضؤوع !م ةظهإب ب رح ةمارغ

 نامل ناهذأ نم ءىسلا ودايل ةكردش ركاز

 ناكو نامزلا نم نرق عبر ةدم نيننامملاو ةقدانبلا نيب كلذ دعب نوكملا داسو
 فاخ يذلا ثااثلا دارم ناكو . تادهاع» ةمر ةاعارم ال ءاسنلا ذوفن لضفب اذ

 قؤوسالو اص لمع ىلا قفوم ريغ نعذلا ل طاع يأرلا فيعض ١6175 ةئس ناولس هابأ

 موقلا لفاسأو صانلا ساسخ رومالا ىلوتيو ًاعيب عابت هدهعل فئاظولا تناكق ريخ ىلا

 تفرع ةأرمأ ن نوتلمح نم ناكو تايظخلاو ءاسنلا نم ةعاجح ريثأت ةسي رف هسفنوه ناكو

 وفي هر نمو ةيقدنبلا ى 0 هذه ةيفص تناك. ةيفص ىدت امأر نسحو امتاكذب

 تطلستف هلق هياع 0 و هيراوجو ناطلسلا ءاسن نيب ةميظع ةلزنم تكردأو ةريبشلا

 نم ءامدقلا امدلح ءانبأ ىوه قفاوي ام ىلع اه رحاف نوؤشلا مامزب تدحأو رومالا ىلع

 اوناكو كلاثلا ذارم دالوأ حاد كلاثا د اهنا ةفلخو اهجوز تام ايلف . ةقدانيلا

 عب اي هثو ىدل كلاثلا دم ميخأ 01 15 مهنم ل ٠١

 رزقا نم ناكو ٠ هيبأ مايأ اه ناك اه يهنلاو رمادا ند الو عجار ريغ اردأ ةيحاص
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 رسأ يف عقو دق ناك ة وني نييلاطيالا فارشأ نم الاقس يدب لجر ابيلا نيبرقلا
 يس نم ةأرما نم جوزت دق الاقس تنوكلا جدي يذلا هوبا ناكو ريغص وهو كرتلا
 الاقس نكعو .يتوناقلا نايلس تاديفح نه ةيكرتب جوزتو هيبا رثا يندلولا راسف كرتلا

 يف جردتلا نم ناطلسلا ةدلاو دنع ةوظحلا عم ءاكذلاو بهاوملاو ةردقملا نم هل ع

 ايكر ديدجلا هنطو مدخ ١655 يفو .ةريطخلا ةلودلا بصانم يف بلقتلاو ءايلعلا سه

 ةكرعم يف عراصت#و نحاطتت تناكايناواسناربو اسْغلا شوج نأ كلذو ةمدخ لجأ

 ةيبروالا ىوقلا ىلع قف داكت رصنلا تايار تناكؤو لماوك مايا ةثالث ترمتسا ةلئاه
 نيبال شويج ةرصنل هللا ضيق نا الول نيتعفد تزرع لهسنم برحلاب ناطاسلا مو
 ءادعالا ىلع ضقناو فوفصلا محتقاف كرتلا ناسرف نم ةعاج سأر ىلع اذه الاقش
 ىلع يول: ال رايدالا نيبوسعلا رك اسع تلو ىتح ةعاس فصن الا يه امو ةقعاصلاك
 مظعو لبانلاب لباخلا طاتخا ىتح ربمالاو قوديشرالا برحلا ىلا اهنسأ نكد يي

 ا نا دعب كرتلا هجو نم ةاجنلا سمتلت اههوجو ىلع ميم - اطالخأ اوراصو 0

 نم افلا ه٠. نوبوسُملا كرثو مثير مهيلع زوفي داكو 0 مولجاسإ السم اش

 : يذلا ىلع ةدماطلا ثثحلا

 ميدالا يف ءاضيبلا ةرغلاك ناك الاقس دب ىلع كرتلا هينوا يذلا رصألا اذه نأ ىلع

 بورحو ةيلخاد نتف دهع ناك دهعلا نالسمادلا مالظلا يف قربلا ضيموكوا دوسالا
 رمأ لالتخاو كايتراو ىضوفو ماكحأ داسفو ماكح تاروث : نأش تاذ ريغ ةيجراخ
 بورغو اهزع لاوزو اهمجت لوفأو ةلودلا طوره ىلع لدي امو . ليح بارطضاو
 ةعبارلا طخ م ًامالغ ناكو لوالا دمحا وهو يللاتلا ناطاسلا دهع يف امنا اهد<# سمش .
 نا دعب ريظنلا ةلماعم | م اهتلماع اسملا عم ةدهاعم هبوط بورد دعب تدقع ةرشع

 اعاضتقع اذ نع اضف ان: . عيتتف لوقتو عمستف 1 هر امغلاو ةديس تاك

 سأرلا ةعوذرم اههاحت فوقولا نم لح يف اسما تديصأو ةررقملا ةيزلا تعم.

 دهعلا ْذئم 0 تزاص من.ةلذ ةفيعض ةعبأت تناك نأ دعب ةزيزع ةيوق نال ة ةمرتح

 تاحرد نم تلدنو اههناج بهرب الو اهحبش فيخي ال ةيداع ةلود هددصب نحن يذلا
 اهيلع يدتعيو ابك المأ ّق مك تراص ثيحب فعضلاو ةلذلا كرد ىلا ةدايسلاو زعلا

 لالتخالا نم تغلبو نهولا نم و لا نم ًادح تغلب دق كاذ ذا تناك لب

 اههلت ملو كلذ ىلع ةيدوالا لودلا تعجأ ول اهماستقا هعم نككي ناك ام لالتعالاو



 طاطخالاو لا رود

 1 داحتالا نع ةفرضنم 1 ملا رصعلا كارل 0 تناكت . ةنارسالا بورك

 ضعبلا يف نهنم ضعبلا عماطع ةقلعتم بورحو نوم ةصاخلك اشم ىلا ةينائعلا ةلودلا

 اهس الو ةمقاولا ثداواو ةروسيملا رومالانم ايكالما بابتنا نوكي ناكالاو رخ آلا
 ذئنيح نكي مل ( 1588 ةنس تاباصيلا رصع ذنم ال ريفس دوجو عم ) ةرتلكتا نا
 ملو مهنم ةعامج اهءاستقا ىلع عمتجا ناك 0 لعاكر م نا( اسلا ف

 قرمثلاب ةقاعتملا اهتسايس تررّش دق نكن ص لق ع1 6 > يف دنهلا ةنطاس تاخد دق 0

 تاعج يقتلاو ارتاكتا كالما نم دنطا ةروربص اهندلو يتلا ةسايسلا كلت دعب ىتدالا

 ةيناهعلا ةلودلا ماستقا نأ انلق 1 ييلابن ال كلذل . طارنرا يف ةينائلاو ةب زياكنالا لاصملا

 الا هلوصح عنع لو كاذ ذأ م نا 15 ناك رامدلاو بارا امش ىلا تاصو دقو

 ةثعبلا سيئر ور ساموت ريساا نأ كلذ قدص ىلع كلدب اهن>اشتو ابروأ لود فالتخا

 لوقي هيفو ةلودلا دالب ىلا هتلحر نع ًاباتك فلا دهعلا كلذ يف ةناتسالا يف ةيزيلكتالا
 مدعلا يلا ةرئاص هل حولي اك نيينامعلا كارئالا ةلود نا

 فتراكو ةيئائعلا ةنطلسال ةيلامثاا دودحلا تلمشف تداع ةنيكسلا نا ىلع

 ظفاحوه اذا هدالب ىلع دوعت يتلا ةدئافلا مظع نع لفاغ ريغ كاذ ذا اسْمْلا روطاربم|

 بور نع اهم وهل, برحب اهعم لغتشي ملو ةينامعلا ةلودلا عم ءافصلاو ءالولا دوهع ىلع

 . ةيلامثلا هدالب دودح يف اهراوا رعتسيو اهمارين جحأتت تناكيتلا ةريهشلا ةئس نيثالثلا
 ناطاسلا ناكو كاذ ذا اسملا ىلع ءادتعالا ىلا عمطم كرتلا سوفن يف نكي , ل كلذك

 نيذلا .ءارمالا نم عب ؛بارلا دارم مماب ٠١76 ماع ةفالخلا شرع مست يذلا ديدجلا

 نيطالسلا هفالسأ قورع يف يريم ناك يذلا ةوخنلاو ةعاجشلا مد مهورع يف ينير

 يوسعلا نس ًانادي : كرا هتعادعش دهشم نوكي نأ رثا هنا ريغ . ماظعلا

 يف ةيلامثلا ةيكرتلا دودحلا ىلع نمأ اهم ةديدج ةدهاعم روطاربمالا عم دقع كلذلو

 ع عباسلا نرقلا نم لوالا فصنلا

 لء> دقو ناْمع ةلالس نم نيبرالا ناءجسشلا نيطالسلا رخآ عبارلا دارم ناك

 أودقعمث ةرهاب تاراصتنا ثلاثلا داره دهعل نوينائعلاباصأ دقو . هعارمال ًافده سراف

 ةيسرافلا تالاما! ضعبو زيربتو اجروح كرتلا دحأ هبو ١165٠ ةئس جلد هاغلا عم

 اهاركذ حمت م تاقحلملا هذه نا ىلع .رزألا رحل ةيوزللا لحاوسلا ىلع ةمقاولا

 0( ةيقرعلا ةلكسملا



 ةيقرششلا ةلئسملا خ4

 ىضتقم ًاريخأ كلذ مه متو اهتداعتسا ةرملا دعب ةرملا اولواغ سرفلا ناهذأ نم ةهلالا
 م ةكرتلاو ةيسرافلا نيتكسلمملا نيب لصافلا دحلا تلعج يتلا 1515 نس ةدهاعم
 داره مزع كلذل . ههلاقأو هدالب نم دقف ام هاشلا درتسا اذكهو لوالا ملسإإمايا ناك
 ضرتعت تماق ةميظعلا بعاصملا نأ ىلع . هيمسو هفلس تاحوتف 5 2 ىلع عبارلا
 هزمت نم ةريشع ةيناثلا زواجتي مل ًادلو شرعلا هثوبت دنع ناك هناف هريسأ لقرعتو 1
 تناكف . رومالا مامز ىلع ضيقت ةيوق دب لإ ردع هلا ها يف هتلود تناكو

 ىرغصلا ايسآو نيزئاف نيرمهةنم سصرفلا ناكو ناكم لك يف ججأتت تاروثلاو بئاصملا
 عاقبلاو ميلاقالا نم هيدب تحن اع لالقتسالا دوب لك نيدرعتم ةالولاو نتفلا ةسارف
 يف ةناتسالا نع ةلقتسم نك داكن تناك ثالثلا ةيلامشلا ةيقيرفا أ تايالو نانع < الاّضف

 اهرافظا ةيشان تاعاجلاو اهشو رعىلع ةيواخ ةموكسملا ةنازختفاك كاذك . ءيش لك
 ةحقلا نم نوكت ام رش ىلع شيلا تادحوو دونلا دارفأو ناكم لك يف ناكسلاب
 هتطلس رشني نا ةرداقلا هما ةنواعع ىتفلا ناطلسلا عاطتساو . ماظنلا ءوسو درقلاو
 كلذ ليبس يف هباصا دقو باعصلا كيتاه ماماو فواْلا هذه طسو ام عونب هذوفنو
 ترام همكح نم ةعساتلا ةئسلا يفف . راغصلاو ىذالا نم مظع هيلو ك0
 ناطاسلا نم اويلطو ةناتسالا نرد قابلا ناديم يف مهعوج تعءتجاو يهابسلا دونج

 اومحتقا دقو اشاب ظفاح مظعالا هردص مبتمدقم يفو ءارظدلاو ءأ ربكلا نم ةعامج مادعأ
 نيذذلا ريثع ةعيسلا سوؤر ديرت نيلئاق دحاو توصب اوحاصو. ةيناطلسلا يارسلا
 .لازعالا 1 مط ناالاو دبا قرر 1 نه ناطلسال دد ال ناكو . مول انيلط

 ردصلا بلاط ف 1 1 ل هانعأ ا ةجيطاب مهعانقأو معزا ةئدهع لراح ًاثبعو

 ًارارنلواحت وأ نيب م هنا اك هالو و. ءادن ةيبات نع رخأتيل اشاب ظفاح نكي ملو مظعالا
 الو فئاخ ت كاما اذه ايؤر مانمل يف تيأد دقل لاقو كاكرلا ردقلا لباق اهأو

 هنأ ريغ . هالوم ءادق توك نأ الا ةصالخاو هقالخأ مراكم 3 توملا ند عزجأ انأ

 لاقو ناطلسلا ىلا مالك )| هجو مث نيدرمتملا ءايقشالا لاتقل مدقتو هسفن نع عافدبل دتعأ

 مركلا نآر ةلا يآ ضعب ةوالت دعبو . انتفيلخو | الوم ءادف يلثم فولا ترحم فيا
 ٍّ نم لوا اشاب ظفاح لتقو هغم نمو دارم كا و عومدب 0 ةهدرأ !| حراب

 ناطاسلا نا ىلع . ةزعط ةرشع عيش موك ءامدلاب 6 رخ > متءايقشالا ن م ةيلخ

 ةلتقلا كلوا ىلعتانعال| بص ريغ نم ةعجافلا كلت هيلع تاثم يذلا حر ملا رداغي مل



 مم طاطخالاو يلدتلا رود

 نبذلا نيطايشلا ءالؤد رش نم كب ذوعا ينا مهللا لاقف ةكزلا ءامرإل نيك افسلا
 نيملاعلا بر لوسر ةفيخ ماقل نوعرب الو كشطب نويهرب الو كساب نونا ال

 اولنق نيذلا ءايربالا كئلوال مقتني نم مهيلع طلسو تانعالا مهيلع لزئاف مهللا ةمرح

 ةريرج ريغ نم اوكلهو بذ ريغ لع

 باقعلا عبق وب لع مهم ناعتسا نيصاخلا دانحالا نم ةعامح ناطاسلا لوح فتلاو

 هرمات تفطخم دقو . اشاب ظفاح نيمالا هريزو تلق يتلا ةرئاثلا دونا كلت ديدشلا

 ند كثنخ روفسويلا هأيم تقاضو دإبو ملقا 0 ةاصعلا كئثوأ حاورا توما لسر

 سانلا نويع يف ةبيهو ةأرج ناطلسلا دازو ةيرامكتالاو يهايسلا ىلق نم هيف ىتلأ
 يغيلا لها بولق تئاهو ةيعرلا هتاكن مهسلا ددسلو فيلا يغالي نم ديس ناكو

 قتساردلا رار هدا نم ادحا ىربالف تاقرطلاو عراوشلاب رع ناكو افوذ داسفلاو

 ةرملا لدب اشاب ظفاحل مقتنا اذكهو . هفرط هيلا درب نا لبق هيبنج نيب نم هحور

 فرطتو هتوسق يف ىلاغ دقو نيكم ةيهرلا نم ساسأ ىلعدارم ةطاس تزكمتراو تاره
 تاثه لتقو نيمرملا ةرمز يف ءايربالا ريثحو يصاءلا عم عئاطلا لخداف هتدش يف

 تداز الك هتاهيش ايات تزثك الك تناكو ةنظلا, ذخأي ناكو اوباذي ملو اومر مل نمي
 ةئام هرماب هدهع يف أواتق نم ةل نأ نوذرؤملا لوقي . ءامدلا كفسا هيحو هتوهش

 نأ لع ءارلاس ن2 كا ل ل ا
 وا امر هل لل دام رع هل ليش تاكا تاورشلا ن0 اه را ا

 ريغ نم رمأ لك يف رظني ناكو ةيديدخلا ةميظعلا هتءاجشو ةبب رك هترعن نم فنك

 ناكف ةرادالاو ةموك-طا ناكرا رئاس ل هتيانع نيع لسربو لام ريغ نمو 0

 حبصأو لاوحالا تئسحو نمالا داسو لدعلا رشتناف رومالا بقرو نءيهو فرشب

 ناكلب اديتسم ناك هنأ حي . اديدج اقاذ مويف ثعب دق يتوناقاا نايلس ن اكوسانلا

 <> لالظ يف شيعلا اورث ]لب ةعاجنلا رن ىلع دحاولا رظ اورث ا سانلا نكسلو اهثاغ
 لهارباد عطق هنأ ظ 0 يعطل نيزكالا 2 لالظ يف شيعلا ىلغ رهاقلا درفلا

 موك يف هباصن ىلا نمالا ديعيل ةناتسالا رداغ رارشالا يدي ىلع برضو داسفلا

 تاب وقعىرغدلا ايسا يفهلامت ضعب بقاعو١ 0 ةئس ناوررا درتساف ةيويسالا ةنطاسلا

 ١م ةنس يفو . هسرف مقطالا هل ةداسو الو روبشلاو عيباسالا ىضق دقو ةمراص

 ت.واقو ٍقوناقلا ناولس مايا ذنمسرفلايدبأ يف تناكو امصالختسال دادغب لع فحز



 ةيقرعشلا ةلئسملا نأ

 ةسفنب دونا دوش 3 عا نكلو تيمّسملا لاتق تاناقو سايل ةمواقم اهتيماح

 الحر دادغب ةاحلسرأ امو .٠ دزطا ةماعلثم قداتحلا رفح يف لمعي ناكو اهلدأ برط

 هسفن دارم ىربنأ ةزرايملا ىلا نيناهعلا وعديل ةماقلا مظع لضعلا لوتفم مسا يوق

 نيفصن همصخ دارم قش قىح ديدشلا لاضنلا يف تضقت ةعاس الا يه امو هتزرامل

 ديدحلا 0 نم عونصملا غباسلا هدرز لازب الو . 0 ا 0

 كا ا ىلع لدع دهاش ةن اتسالاب راث كلا فدتم ف راظن الل م بهذلاو

 0 00 نم رك مومدقو قات لع اهيف حب اذملاتماق دادغب تطقس الو. ملكا عب ارلا

 1 7 ريد ءاسمتلا اهمناكس ظح نكي مو ةث امالث ريغ ًافاأ نيثالثو ًافين تناك يتلا

 تمربا يتاا نابلس ةدهاعم ةدعاق ىلع سرفلاو كرتلا نيب حاصلا دعو . نيك اسملا امن ا
 رصع نم نييناهءال ةعبات تراص دادغب نكلو هاشلا ىلا ناونرا تدرو ١666 ةنس

 اهلخدو ةناتسالا ىلا عبا رلا دارم داعو . رضاحلا اذ_ه انتقو ليبق ىلا عبأ رلا دارم

 هلثم ةناتسالا رث م مثل لافتحا هلابقتسال ىرجو ريكسلا لطبلاو مظعلا افلا لوذد
 ىهذلا نرقلاو روفسوبلا فافذ ىلع تميقاو ديدشلا فاتطاو ةوافحلاب هتيعرهتايقتساو

 ليلملصي داكيو ءاضفلا فوج ةيرانلا باعلالا ببش قشت تناكو ةجيبملا ةنيزلاراونأ

 ءامسلا نانع ىلا موقلا

 نيريثعلاو ةئماثلا يف وهو عبارلا دارم يفوت ( 155٠ ةئس ) ةيلاتلا ةئسلا يفو

 نانع لآ ةلالس نم براحت عاجش ناطلس رخآ وهو هرمت نم



 ءاززولا ةطاش

 نانلا كحفلا

 ١ا/ها/ - 155٠ ءارزولا ةطلس

 7 يوكوكشن وم تا ةعقوم - دهأ هداز ليربك - 56 يليريك - ِس 0 را

 مركوذ اتمقوم - يكسإب وس انحري - ةدناوب مه برمحلا - قاسورو“ ب ديرك ىلع ءاليتسالا

 كرتلا عنمال ىك و ةدجن - يناثلا نيف راصح - اسعلا ةوزغ - ىطصم هرقد جربلو

 - ةيناثلا سكهوم ةعقوم - ءارفسلا ةلءاعم - ديصلاو وبالا هيحو معيارلا دمج - انيف ةمالنمو

 - اغلا عم برا - قطصم هداز ليك - نانويلا ف ينيسوروم - اذ داداتددا

 - زنولراك حلص - تجحأب دروللا طسوت - هتناز ةعقوم - ينادا ىنانصم - ناكيراش ةعقو#

 ايكرت ةبيه لاوز - زئفوراسب حلص - دارغلب ىلع نيحوب سنربلا ءاليتسا

 فررقلا يف يئاثاا دوم ناطلسلا مايق ىلإ عبارلا دارم ناطلسلا توم نم

 ركأ نك مث' .ءارزولا نم ةعاج يديأب نينئملا كارتالا ةلوذ مامزو رشع ععاتلا

 ملاكا مريس ف دل ءانمض ناماح عبارلا اداره اوفلخ نيذلا نييناْعلا نيطالسلا

 ساكلا ءافاح ةيناطلسلا يارسلا ءانهر اوناكف 0 ثدحتلا نسحو هنوالاث نل' ام

 لب> نيكرات تاشوملا نم سفنلا تيعو ندبلا فعضي ام ىلع نيفك اع ساطلاو

 نوقوسي اوناك نبذلا نيفظوملا راك يديأ يف رومالا مامز نيلعاح امراغ لع رودالا

 ةلويلل للا حاتأ دقو . مهنم لكةردقم بسح ةعطب وأ ةعيرس مدقب ءاقشلا وح دالبلا

 ةردقلاو ءاكذلاب هاجر فرع ةريبش ةينايلا ةرسا هددصب ن< يذلا دهعلا حتتتفم يف

 5 ف لالالا لماوع فيقوت لضف عجرب مويلاق صالخالاب اد رشا
 نم اي

 نيعسلا يف وهو ١565 ةئس ةرادصلا بصنل ريتخا دمت يلي رك مطوأ نكي نانا

 رشنف ماقتالا رم بلقلا يساق سارملا بعص سيلا ديدش دقت يلبرك ناك . هرمع نم

 ًاريصب يأرلا ذفان ناك . مانالا نيب ماظنلا ةداعا ىلع لمتو ناكم لك يف عزفلاو فوخلا

 فارطأ دعبأ يف اوناكولو ةباقر مهلاعأىلعو ةبيه ةالولاو ماكسملا بولق يف هل رومالاب

 ماوعأ سم ةدم نوؤشلا رئاسو قفارملا ةفكيف هيمن يهنلاو هرمأ رمالا ناكو ةكلمملا

 ةدهمأ نيذالحلا سيئر مز دقو ًافلأ مك اذه يليربك ىلع ىف نم ةلج نا لاقيو

 .دحاولا مويلا يف ةثالث لدعع فالا ةعبرأ ريزولا 0 هدحو وه مياتق نم ةلج نا

 ةنكلو ريطخلا هبصنم ماوم هيلا دنست نا لبق هقفرو هلادتعاب ًافوزعم دمع يلب تك ناكدقو



 ةيقرشلا ةلئسملا 8

 ىضوفلاو رامدلاو بارا تي رفعو ةنرطض» رومالاو ةقرفتم ةملكلا نرادسجو
 ةمارصلاو ةدشلا الا ءاودالا هذه ءاود ال نأ لعد ناسف ةنلطسلا ضرأ يف تيب ًاقلطنم
 لداع ديتسم لو 3 1 هل من قح ءار د١ ىلا تفتام الو دد رقم ريغ اهليبس يف ىضُف
 هثم نل>او ةربش هنم دعبا ناكو دحأ هبا هيصنتم يف هفلخ اككا ةئس قونو
 يف لكلا وهو ةئس ةريثع عبرأ ةدم ملظعأ ردح دمحا هداز يليرك ناك ٠ ارذ
 رئاس عجأ دقو عاطملا يأثزلاو ذفانلا رهالا بحاص يتيقلا ناطلسلا وه وا لكلا
 نرامزالاو نورقلاو روصعلا ةفاك يف كب هتبحأ يسايس عربأ هنأ ىلع نيخرؤملا

 ديدش ةدارالا يوق هبأ لكم نان ١ ناع لآ ةلود يف زرب رومالل ربدم قذحاو
 نم رمت دقو ًاقيقثتو ًاعالطاو الت هيبا نم زك أ ناك هنكسلو تابجاولا ءاداب مامحالا
 قع هنكلو يراييال ع راب ىرادالا مظنتلا يف ناكو دحأ نم ه وأ مت ١ ام هبا
 قيفوتلا مئاد ريغ ًادئاق بورا ناديم

 كرت ترطضاف سئاسدلاب ًاماد ًاطاحم ايناولسنرو رجلا يف ممل بصنم ناكو
 ىلا اينائع ًاشيج دوقي نأ دمحا هداز يلب رك ىلع ناكو .اننعلا ةيراح ىلا كلذ بسب
 رهظو هبئاتك ترسكلا 15 ةنس تبشف يتلا راثتج تناس ةعقوم ينف ةئوطلا فافض
 ةيسنك ناين معلا شيج ىلا نيييد الا شيج 0 تناكو يل 1 0 2 ا دنوعر هيلع

 شيلا نم ةيسنرفلا لئاصفلا دا رفااوأد مهنا ا ل
 ٠ انعم تانبلا هذه لمفت نأ ىمع ام اولاقو مهب اوُأزهتساف نيئنخم ًادرم ًانايتف يبروالا
 نيينائملا كارئالا دصي نم ريخ اوناك يلوكوكشوم شويج ةيقبو تانبلا ءالؤد نا ىلغ
 دوعب نأ مظعالا ردصلا مدئاق رطضاو فالآ ةرشع مثالتق تنلب ثيحب مهعومج لغو
 لشفلاو ةينملا لايذأ يف ًازعتم

 ًاثيحو ةلمح اهيلع اوهجو مهنا كلذو ًاريخ ترك يف كرتلا ضوع للا نأ ىلع
 لبق ًاماع نيرسثع اوضق مهنا عمو . راصحلا لامعأ يف ايظع لازي ال مهتيص ناكو اهظع
 مهلاف ينيسوروم لطبلا ةماعزب ةقدانبلا نم ةلسابلا اهتيماح ار مو يع انلو ذل
 ثالثلا تاونسلا يفو مل اكلم تي رك تحبصأو مهتمبم يف ٠١5 ةنس ًاريخأ اوححن
 ةمفد نيعست مطاتقل اما زربو ةرم 05 ةعفادملا اهتمصاع رأ وسأ كرتلا محتقا ةريخالا
 ةقدانبلا نمو ًافلأ ٠" كرتلا نم لتق نم ةلجو ٠٠٠٠١ ةلمعتسملا مافلالا ةلج تغلب دقو
 نم ةليوطلا ةدملا هذه راصإلا اذه ىلع كرتلا رارمتساو اذه . ددعلا اذه فصن وحن



 ا ءارزولا ةطلس

 رئاسخلا مظاعتو اياحضلا ةزثك ىلا تافنلا ريغ نمو نهو وأ فعض وأ ددرت وأ سأب ريغ
 ةبحرلاو فوخلا داعأو سانلا نويع يف مثريك أ امم مهتئابل اوضقيو مثرطو اوكردي ىت>
 سوفنلا هلأ 0

 دوسالا ميدالا يف ءاضيبلا ةرفلاك ناك تيرك ىلع ءالتسالا يف حاجنلا نأ ىلع
 نيناركوالا قزاوقلا نأ كلذو . لاهثلا يف دينع معخو دودل ودع كارثالل رهظ دو

 مهنع عافدلا ةطلسلا تربناف هل ةيعبتلا ىلع اينولون كلم مهمغرأ اح كرتلا ةنوعم اوسعلا
 ىلع ررقو هبلاطع٠ نع اينولون كله لزئتب تبتا ةريصق ماصخلاو برا ةدم تناكو

 ” فارشأ نا ىلع . اينارك او ايلودإب يميلقأ كلذ قوف هموصخ ىطعأو ةيزوللا عقد هسفن
 حلصلا طورش ىلع كاملا ةقفاوم اونأ ريبشاادئاقلا يسيوس انح ةماعزب اهنايعأو اينولو»
 ترسك يتلا ةميظعا شويحلا تئبع لعفلابو ةيابنلا ىلا مهلئاقن لب اولاقو كرثلا عم
 نيينامعلا نأ ىلع ١51/8 ةئس جربمل ةعقومو 157+ ةنس مزكوخ ةعقاو يف كارئالا
 اوضر مهيلع مثراصتنا عمو برملا ةلاطا ىلع اينولوي فا رض نم انج مك اك

 ميكلم اهيلا مماح أ يتاا طو ريشا ةدعاق ىلع مب :ةاصمو ممافاصع :
 ل عم ةديدج 0 ةئلكل لا لأ فاحأ دقو هداز دحأ 5

 فعض الو زيحو نامزي كلذ دعب ايسور ىلا تراص ايئاركوأ نا ىلع. 0 اهشويج
 ريد عر تيلازب انفلارإلا رق نم تصخ لاسر ةرادعلا كرو نويرأ ةرسأ ناك

 تاكو نا لك و رم راك فاسو كام نر سلا نط ف هضم
 امهنم ىلوالا تذخأو ًاروتف تداز دق ناوالا اذهيف رحلاو اسْفلا نيب تاقالعلا
 لهأ نم ىاتسنورلا تءذملا نودي نذلا ناكو اهتلماعم ىف ددتتو ةناثثا نرخ
 كلذلو مهبهذم فلاخ نإ كيلوناكلا داهطضاو نييعوسيلا مطنت نوهركي را
 لكو مدقو قاس .لع را نم نرم اهلل بيذعتلا قاوسا تميقاو تارماؤلا تاشن
 ةدايس نورتو را نايعأ نا سانلا معو . اسمنلا يف ةحاركالا رم لا ديزيل نكي م اذه
 ىلع ةناتسالا ةموكح تناكو كيلوثاكلا نه نيددشتملا نيعطنتملا ةدايس ىلع نيننامعل!

 بر> بزا> ةنطاسلا ةمصاع يف أشنو لاوحالا قئاقحو رومالا تايرجام مان ملع
 تقو يف اي ىلع فحزلاو اسعلا ةيراح بلط رومالاب ريصب ريغ يأرلا ش ةكاط يوت

 مظعالا ردصلا زمتاف .٠ امرزاؤمو ردك ديضعت ىلع دامعالل تاقوالا ندا وه

 ا ةتوقمملا جريسي اطا ةرسا ىلع ءاضقلل ةحناسلا ةصرفلا هذه قطصم هرق.ديدجلا
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 رك نأ لطب ذس ملعع نيج سأر ىل ع ل فج رف امره

 رع عبارلا ضو ملسرأ مهنم نوسد ع عفو نيسن رفلا نم طايخ ضعب مهيلع

 00 ةيروطاربمالا اهنرسا قحست ول دودو ةديدش ةهارك اسْملا هركي ناك هنال

 نورا ا ل ل ع ل ا قحمو اسغلا عر بهذتو
 انروا ءار 21 ةداع نم ناكهنا كلذو ايل ةوقلا ةلبافل دادعتسا ربغ ىل ع مىيتداع يع مك

 مهشويج عمت اوقرفي نأ موهنع نيف رصنم مثدالبإ ىلا نيدئاع كرتلا اورب نأ درجع

 , :ردافتا نوغرفتي مْ ملقاعمو مموصح نأش اول. ميو مهيئانك ةورع اومصفيو
 نيب 0 م كاذاو . ًاباسح كرتلا ةدوعا نيساح ريغ مهني ايف فالتخالاو نءاطتلاو
 ينيروللا سولراك ريغ ىطد٠ هرق ةدايقب نوءداق مثو مهتلباقل دتعا نم ايروأ ها

 نأ عيطتسي نكي مل هنا ىلع . يلوكوكتنوم ةققرب دراثتج تناس ةعقوم يف لناق يذلا
 الو نيينائعلا كارتالا عومج ىلا ةبسنلاب نوليلق مثو لتاقم فلا 50 نم ثكأ دشحب
 ءادعالا هبحو يف فوقوال ( نوصماو لقاعملا ةسارلل مضعب ذخأ دعب ) مهتيقب نكت
 يوسفلا روطاربهالا فلاحت الول ًاقةحم كرتلا راضتنا نوكب ناك دقو . نامزلا نم ةهرب
 ناكللملا دهاعت دقو . مييلع اكلم كاذ ذأ نوولوبلا هلعج يذلا مسيوسو دلونويل

 دقع ايط الرز ال نأ ةظلغملا ناكالا امدقأو ًاعم لمعلاو :داحنآلا ىلع ردانلا ادقعو

 بود ٠: مامأ ماسقالا هذه ا ابايلا دارأ ولو ةطبار امل ل الو
 ابايلا رمال عايصنالا مدع ىلع 0 املا دعامت نكسلو . ةينيد ةغيص مسقال نوكيل ابابلا
 خيرات بئارغ نم هل لثمت دوجو عم امهنوب ةقرفتلا دارأ اذا

 عم اينولوب يف لازب ال انيف ىلع مظعالا ردضلا فحز ءانثا يسوي وس انح ناكو

 نم هتيشاحو اذه طنق ذاو . هنوعيف نوكي نا روطاربمالا عم هسفن ىلع دوهعلا عطق هنأ

 نوكت ام رش ىلع انيف تناكو ايرافاب ىلا بره باوبالا ىلع ودءلا راص دقو مهفلاح ةنوعم

 الو ةوق الو اطل لوح ال ةمح ريغ ةفيعض اهصاوخ اهنع ىلتو ابكلم اهنم جرخ ةئيدم

 اذا غلاين الو . راصملا لامعأ يف ةراهملاب اوفرع كارئالاك موق ماما ثابثلاب اهل لبق
 داسف يق ةيامن اذهو ةمدهللا امتوصح عمرتل ةمزاللا تال آلا اهزوءي ناك انيف نأ اناق

 ةرق دي ىلع ةمالسلا مط لا بنكدق انف لعأ نا رغ . لام آلا ةبيخو لاخلا
 يضام ناكولو ف>زلا 3 ا 0 مل ةصرف عب رض هناق ةئلعارتو هلمكو قطصم

 ةينامورلا ةيروطاربمالا ةمصاع لخدل ةيثولا عيرس مزغلا حيحص لمعلا ذفان رمالا



 5 . ارز ولأ ةطاس

 ريدتلا ءوسو يأرا داسفو ةريصبلا ى 2و ةقاملا يع ن 0 لييس نوهأ ىلع ةسدقللا
 ممدافأ ائيف لع نا كلذو . دوت نا 0 ًاصرف اهدقشفو جئاتنلا م ًأشأ لودلا ىلع رج
 ةيهالا ذاختا 7 اهف اونكم- نم | نم ةدعش ف اوراصو ِ قطصم هرق 0

 048 ةنس انيف برقب اينولوي كلم يسيبوسو ايناملا روطاريما دلوبرول ةلباتم
 ةريغلا حور ناكسلا يف خش : يذلا جربم رهاتس تاركا م ةمواقملل ةدعلا دادعاو
 نوصخلا حالصأو تاماكحتسالا مس ريف لدفلا ىلإ ا ةركب ىلع اوربناف ةوذنلاو
 ةعما_طا ةسردملا ذيمالت فلاو . للك |١ اهعزعزي ال ةعزعو للملا فرعت ال ةمهب
 ةيركسعلا تاكرألا ىلع نورردتي اردو ًاشيح مهنا ن م ةيعانصلا تاياقثلا ءاضعأو

 كلل ةيقرعلا ةلئسلا
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 دق كرتلا مودق دنع ةئيدملا ناكس ناكو . ينط طولا ةمهو بغارلا ةعز هب ةب را نونفلاو

 حالسلا نش ِءالؤه نف ( ًافوخ مهفصت نم نكرر ٠٠ ىلا مثددع طبه

 امم !هيامحو مهتكسلمم ةبصقو مثدالب ةمصاع 00 دك ارفر انا عفدلل

 فيدنلل ةمعط اهولعجو نوينامْملا اهيلع ىلوتسا يتلا دالبلاو ىرقلا نم اهوح ام باصأ

 ًادّباو مجاب ما ودعال اكدر 0 القد انف 3 را قرح رماوالا تردص مث. ناار

 ةريزج ىلع ةعقاولا «داتنس دلودويل» ةيرق تطقسو ويلون نم ريثع عباأرلا يف راصملا

 نوددشي نوين د اعأا هلو ناريثلا اهف اومرضاف كرتلا دب يف ائف نم ةبيرق ةنوطلا يف

 ممماغلأ كرتلا ىلع نودسفب انيف لك ا وبرتقا 1 ومحم الكو موجطأ

 عنع مل ناعجشلا ناكسلا عافد نحل نا لع راوسالا 0 نوديرب ا يتلا

 كلذ ماعيو ىرب 2 ناكو ًايشف 6 حاجتلاو ةليلق الاي 13 مدقت لا نم كرتلا

 نازدالاو ىلا هياق ءلمو نافطسأ ناس ةسنك نا اء هيقرم نم

 نيلوذخم مثراوسأ 0 نودري ديلا حالاسلا نم مهيدل اع انيف لهأ ناكو

 ضارمالا ةسيرف اوناك ناكسلا نا اك ماغلالا لضفب نومدقتي اوناك ءالؤد نأ ريغ

 راص ثيحب توقلا 0 رهالا كلت ا يف ءاحيذلا طحقلا ةمعطو ةيشانلا ةئبوالاو

0 لزانملا حطسأ ىلع !مدراطم دعب !مصانتقا ىلا قفو نم ديعسلا ناكو ةمرق رينائسال
 

 هأرت له 36 ايف نولءاسس , اوناك مهن كلو مداق .ةدحنا شيح نا نوءلعي نوبوسمتل

 يف ذخأ مهددع ن ناكناو نيذلا كتل در يف حجنب هاسع لهو بسانما تقولا يف ينأي

 َر زعأد. ا! نواز 0 اوناك مهم ١١ الا ضانلا

 ناكسلا دازف يسيوس د ةيراثلا ماهسلا تا ا سدانسلا قو

 نيينولوبلا نم ًاشيح 3 دق ناكو . عاجعشلا دئاقلا مودقب مهل امأ مظعو ًاطاشنو ةمه

 لئاقم فلا نيناثو ةسخ هتامح تناكف مثريغو نييرافابلاو .نييو 0 نوسكسلاو

 ةنيدملا صيلخت عيطتسي هريغ نود هب جريتهاكهل لاقي عضوم لالتحا يلا عرصأو

 يتأا يدنح فاالا ةئأما فالي ظاشنلا ة ةزبم هشيج دارفال ناكو . اهنع ءادعالا مفدو

 تعلو ءأب ءالا نم مظع ددح لأ تلصو تناك نفق مظعالا ردصلا دب تى تناك

 باقتو 0 عغدلل نيضرعم انيف رار نيلي 1 نيرهش يغم دعب ةم . اسلاو

 لهأ ع مش روشلا نم رشاعلا ينو . غلابلا دهملاو مظعلا بعتلا ةقشم نيلمحتمو ءاودالا

 دق نيقيرفلا نيب لاضألا ناك دقف ةبارغ الو جربناهاك بوص نم مفادملا فنصق ةئيدملا



 0 ءارزولا ةطلس

 5 ردا تيكا نكي هن رهام بتاك مق نم دب ال انهو . مدقو قاس 0 ماق

 . ماذا يف يودي عقادملا فصقو ةسدقملا ةينامورلا "ال ا "عا لح سوق

 تا 0 ناك فك و ةديدع تاعاس فواخلاو 0 اولا ةسيرف اوناك م هك

 ريصمو مهن 0 ريصم تلارلإ مطوح ةرئادلا ةعقوملا ىلع ناكدقو د ال

 عجأ ملاعلا ريصم لب ! ادن ريصمو ةسدقلا ةينامورلا ةيروطاربمالا

 يسيوس هذا ايفرظنتلو سجاوطلا ترواسو فوآحا ميكر دقو ناكسلا كرتئلفأ
 ةندملا نع ءادعالا در تاع اردالا نم

 نم ةعطق ج ريئاهاك ذك 0 ترحبح ريمتبس ١١ مون نم سمشلا قورش ُ

 كلت تردحتا دقو ليمح ءىفاد وجو و# مويب رشبت يتلا ةيفيرخلا بحسلا كل:
 اهنأك هتشفف رونلا ءام حطس ىلا ضرالا روغ ىلا اهحفس ىلا ةكالا سأر نم ةباحسلا
 جرب نم ثعبنت راثلا نم ًاظاوش ىرب ذك الا سأر ىلع فقاولا ناكو . فيفخ باقن
 ددملا مهيلطل ًانالعاو ناكشلا ةئاغتسا ةمالع ءامسلا دك قشتو نافطسا ناس ةسيئك
 جراخ نال كلذ عم ودبت اهنم صخش امو قي ةءلا ة ةساأ :كلا كلتو ةنوعملاو

 برض اهيف رثؤي مل ةميلس بناج لك نم اهرمغت يتلا بابضلا بحس تددبت الك ةئيدملا
 نم ءزج 0 ادبو ءاهساا جدأ افصو وكلا كاب الو . ىده ريغ ىلع كارتالا عمقا

 1 0 راسألا فا : يراخلا نم نوؤارلا ىأر اهن ناكر انيف راوسأ

 فترورقن كرتلا لامت ةزغثلا هذه نم ةبرقم لعو ةلماك ةقرف ةئيدملا اهم لحد نأ

 راظنتا يف مهءارو دونللاو ةرغثلا مظعتو قرا عستيل مافلالا اهيف نوعضيو ضرالا

 اهيفق مي مو دونْلاو طابضلا نم مايخلاو براضملا تاخ دقو ماحتقالاو موجحلاب مالا
 ماحتقالل ًادادعتسا ًافوفصراوسالا مامأ اوفطصادق اوناك لكلا نال مطايعو مبعرح ريغ
 نييوروالا ىرسأ نم ةليوط ًافوفص مطابعو مبعرح فالخ متءارو اوفلخو اناق اك
 نم ةفلؤملا ف فولالا ن ع ًالضف اذه يلع ءاضقلا ةعاس نورظتني لالغالا يف نيدفصملا
 ةميظع ةلئردم كلا 0 لعج امم اهيقئاشو اهتاعر عم للا باودو لالا
 نير كقول ىرضلم نيالا نال ينط رن طخ
 ةنقاو اا كاسلا نم ًافوفص جرددلونويلو جربتلعاك تك ١ دعاوق برقي ًاضيا
 تاكالا :يناو> يف يتلا قوقشلاو تارمملا نم طوبطا نود اهلئاقت ايروا ركسعل
 .حفسلا نوقترب نويببروالا :ناكو ..هيف ُم يذلا لالا لع رادحالا نم اهعئم ديرتو

٠. 
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 هلفسأب صبرت يذلا رخالا حفسلا نم رادحنالا نوديريو هتق نوفليو ديعبلا يبرغلا
 لكش مهنم اولعجو اهيلع ةريغص ةسينكب اوطاحأ جرب دلوبويل ةكأ ةق اوغلب املف مط كرتلا
 نوقترملاو عملا منور ءأسلا فك حبصلا ةالص سيقاوت تققد اماف د فص

 مامأ اوحسفأدقو ريطلا موسو وؤؤر ىلع ن اك نيعشاخ نيئماص لكدلا فقوو ءاقرالا نع

 م4 ف نوللا رج الع 1 اوسرعو لاكف ( كي رج راب ةسيتكا ) ةريغصلا ةسينككلا

 هرقمظعالا ردصلا برضم ماما قفاخلا رمحالا كرتلا رع نودي ممنأكو ضيبأ بيلص
 نيلئاق اوحاصو , اوح نيييروالا نم دشتحلا عطا ماهأ يب اصلا رك قفخ الو. ل

 بورألان أك يئارا ليح ناكو. دالبلا نع ميا ىق - مدهاتو كرتلا انءادعأ 0

 الو ىذاملا ناك 1 نم تثعب دق سد دقللا تيب ل نم تيشن يتلا ةعدقلا ةيبلصلا

 نامل سرطا ف نو ال را لا كار نينا ا
 تحيتف مث تمصلاو نوكسلاا ىلا اوداع مبتحيص اوحاص امو . ةيبصعت حورب يرجي ًاينيد
 ناغأ رد فاو ليلح مظع مهن بكوم هنم زربو ةسينكلا رواحم نصح با 1
 لعاو هسا نارخاد راورلا 1 ةينامورلا ةيروطاربمالا هوو ءاركو ايروا

 ةيحالا ليوط بهار موتمدقم يفو ةيب رخلا موس الم نسحأ يف مهلك اوزرب بيلدلا ةرصن
 رئاس وهو بيلصلا ةءالع نومسربو ًامكر نور رك اسعلا ناكو ةزبا| نس> ةعلطلا بيوع
 .راسلا تاذو نيعلا تاذ ناتطوسيم هاديو رب مط وعديو مهيف كرابي مهةوفص طسو

 روطاربمالا نهاكو قيدص « ونايفا وكرام نيشوداك-لا )الا طاصلا لجرلا اذه نكب مو
 قرافيال ناكو .نييرقملا ءايلوالا ةجرد نم برقي ام ىلا هحالصو ءاوقتب ًافورعم ناكو

 دونما يف ثيب هتداع يراح ىلع ةعفدلا هذه رضح دقو منو معورح يف رككانملا

 هفلخ نيرئاسلا ءا رمالا ةلمح نم ناكو .ةعشاخ ةالص مل سأ رباو هللا ىلع داىنعالا حور

 لضعلا يوق ةلوبكلا زواج دق لحجر مههيجوو مهمدقم راظنالا ميلا ت توبا ةالث

 حييصق تاراشالا نسح تاكرلا فيفذ ةعلطلا بيهم ةماقلا مظع نيدعاسلا لوتف

 ا ةيبرغلاب الو ةيقرشلاب ال يتلا هدالب ةداع ىلع سأرلا رعش صوصقم ناسلالا

 يدنج كلم هنأ ىلع نالدي هرظنم ةماثنو هتئيه نسح ناكو ةيحالاو نينيعلاو رعشلا

 ييسيوس انح ريبشلا مزكوخ حلفو نيينامملا رهاق وهف بجع الو كلم يدنجو
 درزلا هردد يقو ةذوخلا هسأر ىلع بوقعي ريمالا باشلا هئبا هراسي ىلع ناكو

 لطبلاو ميظعلا ماها يسيوس نيع ىلع ناكو مدقلاو ثيدحلا حالسلا هتقطنم فو
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 ةثالثلا ءالؤه ءارو راسو . اسملا دالب يف كلاملا تيبلا فلس ينيروللا سولراك مركلا
 فيحن باش يثدايلا سيول راوي ناكو . ةينامرطا تاتويبلا ا م ريفغ

 اوفاس قود نيجو ريمالا وهو ةرظنلا ذفان نيعلا داح ةماقلا لوط طسوتم ملا
 ليلاكاب جوتو رفظلا ىلا يئاتكلا قاسو رصنلا ىلا لفاحبلا داقام زك يذلا
 هب لثاقي فيس ا ناكو . دونيلاو مالعالا ىلع حاجمن | دقاعو دونت طا سوؤر دحلا

 راشملا ونافيا نهاكللا سانلاب ىلص دقو . هوذأ اهيف لتق يتلا هذه ةلبقملا ةكرعملا يف
 توصب طاتخي زاكو ركذلا فن : آلا اينولوب كلم ةسين كل ميذم ىلع هعم فقودو هيلا
 بيت يودو ببرغ وحن ىلع ديعب نم ةيكرتلا عفادملا فصق نيلئرملا

 سراف بقلب هدلو ىلع يكسيوس منأ هدونحو كلما مظعالا ربحا كرا نا دعبو

 لاوئم ىلع جسنلاب هونأ هرمأ دقو ماقملا اذه لثم يف ةداتعملا غيصلاو ةلفخلا تبرجاو
 ًايطخ اينولوب كلم فقو مث . ينيروللا سولراكماقملا اذه يف رضاحلا ناسرفلا سراف
 :هانعم ام لاقو مهناسلب ةينولوبلا و ف

 لضافالاو ناوخالاو لساويلا د ونخلاو لثامالا ناعجشلا اهمأ 2
 1 مثو انفاعضأ ددعلا يف اوغلب دقو ان ءاذعأ نودحت ن نورت , يذلا لوساا كلذ يف»

 مهتوفص انحستكاو ليلا كباس, ممئاماه انأطو ثيح مزكوذ ة ةعقو» يف اوناكامم
 انأ نيقيلا لع اوماعا نكسلو حاس ىلع انه 0 را حاشكا
 واك اركو وسراو نع مهعفدن انيف نع مهعفدب اناو نطولا ضرا ىلع مهلن اناَق ةقرقطاب
 اهرساب ةينارصنا 1| نع عافد هنكلو دحاوناكمو ةذفةت ردم نءاءافد مويلا انعافد سيلو

 ةينيد برح برألا . ةيئازصنلا ىمحو ةيحيساا هرد الا انيف امو اهريفاذحب ةيحيسملاو
 0 الأ . ىفوالا ءازطلا هلف انم تام نمو ري انحالسو اندونط يد دك 0

 كلم رمأ 0 ل 0 لب يدب ني لثاملا فيعضلا اذه كلم نعال نوءفادت
 ىرذلا هذه متيقنرا تح كا دد_سو ؟ريس قفو هفطلو هتبانمب هناف يقابلا كولملا
 ءادعالا نويع ا الأ . د ةضيق يف ناكملا اذه مكتاقتراب راصتالا حسا صا ىتحو

 سلو اذه . مهاوثمو مثروبق اهولعجت نا ؟دشاناف نايدولاب اومصتعا اذاف مسل ة ةهجود
 ناح دق تقولاف يوطخ اويقعتو ع يف اوريس : لن رما ريغ ر ماوالا نم يدنع

 : « ةيسورفلا باقلاب مهيلع عني نأ لساوبلا نابشال
 وحلا فا ا وحن يلع ةليقملا ةعقاوال ىرخالا ةهطلا نم مظعالاردصلا دتعا دقو
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 1 يوسغلا ريسالا فلالا لق هنا اوععز دقف .٠ تويروالا ا هاعا يذلا

 نع ميذلا قوس تضضأ او ًاعاتم كرتلا نهذخا يتاوللا ءاسنلا نم اهني ةيلاغ تناكو

 نوف ن 6 برغ هنأ نيقيلا 06 كيوم انح لعف ناعطلاو برأ ة ةئيعلا هلاحر « ىلإ

 هسفن تالتماف ركاسملا رييستو دولا ةسايرو برحلا ٍبيلاسأب ةفرعملا نع ديعإ ةدايقلا

 قطصم هرق دل مامأ هلثم بيصي ام حالفلاو اجعل نم بيصي ليلق مي 311 ةقع

 لاحرلا لاتق نولتاقيو لاطبالا برح نوراحب كرتلاو ةديدع تاءاس ترمو .قمحالا

 نع دوعقلاو روخلاو ندولاب نوفرع الو نيا نوفصوب ا مف لبق مم مال

 ةيراقايلاو ةينوسكسلا ركاسعلا ةيمحو ةينولورلا دونا تايث نا ىلع . راطخالا ةاباقم

 8 رصنلا تاع 0 0 كنا معزلاو بردملا دئاقلا يأر ةفاصحو

 دايحالا رشم ىلع ةيروالا 0 ليس ققدتو نيناهعلا كارئالا اع باح

 لالحلا با ار ةعؤدلا هذه تك ريك لا عزفلاو مظعلا أ رطضالا لاصع ةينامعلا

 :عمدلاب يل ةراث ناكو رارفلاب نذئاللا هموق نيب مظعالا ردصلا لو ةكن مظعأ

 راسكنالا ةعبت يقليو ددنيو نعلي ةئلاثو رثاعلا هدج 0 لع رم يرام لا 3

 مويلا يف ةقيقرلا 0 رغأا دديتلا 7 اظعالا ردصلا شويج تددنت اذكهو . كاذو اذه 1

 قدانألا يف موكرتو مهناوخا مرلمحأ نيذلا ءاسعتلا ل١ ةيراشكن الا اماف . ديدشلا شمشملا

 كرتلا ةادقأ ةمئغ امم ناكو 0 5 0 ىلع 1 ربص مثولدف نييبروالا يدبأ يف أوءقو دقق

 هس هلاعقف و رئاخذلا نم قودنص ٠0 و عفدم 6 ندرك

 مادعالا همازمأ أ ىلع م اظعالا ردص' ءاز> ناكو . دورايلا نم لطر نويلمو ةميخ

 ىفوالا ءأرملا ندوبقملا مثداوق نوزاحن ةحاطرق لهاأك اوناك كرا ا

 ني تلو رد نع هللا جرف نايبلا فلاسلا وحنا ىلع

 بقرم نم ,ممايخو ممدونبو كرتلا مالعأ كلذ دعب ىرتل نكت مو نيينامئعلا د

 ناكول ابروأو ائيف ةلاح يف ثحبلا ديفملا نم سيلو اذه . نافطسا سيدقلا ةسينك

 ًاححرم ًارمأ يبروالا خيراتااىرجيربغت نوكي ناك عن 0 .اهبلع ءاليتسالا مل ضيق كرتلا

 ءافعض مهو اهم ظافتحالا نويناهملا عطتسي مل اذا نوكب رمالا ىدع ناكاذام نكلو

 دمحم ةطساوب اهيلع ءاليتسالا ناك ول . ماظعلا داوقلا ةربه نم ريثك اهيف ةيوق ابروأو

 اهءازينا ىلع ضرالا لود رئاس تعمتجأ ولو تايهديلا نم اهم هظافتحا ناكل حتافلا

 نرم نائرق هتوم ىلع ىضم دق اهكرات رك ذن يتلا ةرتفلا يف ناك اد نأ ىلع هنم



 4 كي

 0 هدرز سبلب ريدج وه نم كاذ ذا ةينيطتطسقلا شرع ىلع نكي مى 00
 ةروملانيطالسلا نم ةبدح رششع عباسلا نرقلا رخا 1 ةيناهعلا ةمالا تناك 8 .ةفيس

 نيجوأ سنربلاو ينبروللا سولراكو يلوكوكشتوم بي دأت مهتءاطتسابأ نيذلا ماظعلا داوقلاو
 انيف نع قطصم هرق دادترا دنع هس ولحج ىلع ىض» يذلا ناطلساا ناكو هوريلرامو

 صنقلاو ديصلا نيدايم يف ناك هطاشن ن نكلو ًاطيشن ثداوحلاب ةمعفم 0 نونالثو ةس

 حوتفلاو وزغلاو برضلاو نعطلا نطاوم يف ال
 : نيدهع نب ًاحزرب ( ٠577 -- 5554 ) دمالا مظعلا عبارلا دمم دهع ناك

 ةليلطا ةموكحلاو ةيرادالا تاعيرشتلاو ةميظعلا تاراصتنالاو ةرهابلا تاحوتفلا دهع
 يارسلاب ة>ارلاو لسكللا داهم يف ن وبقت اوناك نبذلا فاعضلا نيطالسلا دهعو
 مهئاطلس ناكدب رك حتفب ةلغتشم اهمالعأ لظ يف ةينامعلا دونا تناكايفو :ةيناطلسلا
 0 هونرطو اسرالو لاوالا جارح يف ةيرباا نالزغلا صنقب لغتشي عبارلا 55

 ءارزولاو داوقلاو 8 ارهالا ة ةيم ارثاا ةديعبلا نك رك امالاب هصنقو هديص يف ناطلسلا ة ةيعع ريسإ

 نا ا 0 و اهناناجرهعو ةيئاطلسلا يارسلا تالفح تلقتتا اذكعو .ءارفسلاو
 فتالا جارخلا يف كاشك الا 0 تناكو رافتلاو تاوارحصلا دايك أو لابلا حوفس
 ايبا لقالا عاتمتسالا طا اسو نم ةطساو الو فرتلا دهاشم نه دهشم كرت الو

 اهتلح ةقينأ ١ تاعاق ىلا ا ازرطملاو ةطسبالا اهتشغ تاهدر نف نال ةعرسل

 ناطلسلا ناكو .ةناتسالاو روفسويلا روصقب يرزت ةعيدب ف رغ ىلإ ةيدنهلا تاثكرزملا

 لابو هصورب نيب لقتتلا ريثك  ةقئاشلا ةيعيبطلا رظانملاو ديصلاب نوتفملا عبارلا دمت
 سب دراس ضايراو ردنيملا فافضو ادبا خوفسو هداورط لوهسو ةيويسالا بلوالا
 دعب ىلع يلوبماج هل لاقي عضوم ناكديلا امبحأو تاهيلا لمجأو عضاوملا رعأ نكلو
 هنعلجنرا وأ ناكت لح اذا. ناكو . هونرط هل لاقي را هنردأ لاش نم اليم نيسمح
 بكاوملا ةيؤرب ةفلك تناك سانلا نال ةرواجملا تاهللا نم ةهج ١6 ناكس هيلا جرخ
 دالب يف ير كراك ام هبشي وح ىلع هل ماقت تناك يتلا تالافتحالاو تاناجروملاو
 سانل|ضرعب ثيح فرااو تاءانصلا لعأ يكاوم تناكو.رتنلا دالبو ةعدقلا نانويلا
 روءالا نه عمسمو نيجر هلا نم قاف م ىلع اه ءانصب مهم عانصلا موشو مهتاعوتصم

 فيرظاا ضرع اهيف نرتقي يت جاو اهتدهاشم .نيعلا لع ال يلا ةعتمملا دهاشملاو ةقيشلا

 تاداعلا نم برغتسملاو كحعضملا ليثعو تاراشالا نم جلمتسملا ثادحاي نسحلاو
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 نم ف > لاحر غلب دقو ناطلسلا اذه نوهر 54 اوناك ةناتسالا لأ نا اع

 نيهأ هدهع يفق ٠ - رملا داقتن الاوةهاركلاو تقملا ةلودلا ىلع هب اورج ادح ةملكلا ذافت

 بودنم درط هدهع يفو لاعنلاا برضو زكوو سف ةناها مظعأ يسنرفلا لصنتلا

 ةعافلا جراخ حيزا ىتح لجرالاب سفرف درط عظفأ رومالا ءايلوأ ةرضح نم ايسور

 ها ءارزو ناكو . ىصعلاو هاش أن تازم ةلج ةلودلا مجرتم بزض هدهع فو

 رك لو: ةلماعم ا ماعبإ اوناكو ةيبنجالا لودلا أ رقسإ لم م>ارم نوموقي ال

 عال ردصلا ناك املو . رشع عساتلا نرقلا ذئم الا بناجالا ىوثم ةينامعلا ةلودلا

 0 ام ةناهالا نم اذه ف ناكو لودلا ءارفس نه ريفسل الالجا موقي ال نا ىلع رصبب

 ناب كلذو نيفرطلا ءاضر هيف ةلآسمال لكلا نودتيملا ىدتمأ هتلودو ريفسلا ماقمل

 ام مدع الف دحأو تقو ف نيلباقتم نيباب نم ريفسلاو مظعالا ردصلا لخدي

 هم حاصل الالحا ماي ةلا ةقشم

 اينواو كلما وب رمضيإ 3 لبق ر 4 نع اول نأ أوءاشي مل انيق 3 ف كرتلا 0 او

 يلا مهتعاجش نع ةلفاغ 1 ف راسو مهب هنأ كلذو . ةقحاس ة 2 ةتوش رثغملا

 نا ىلع . هتايح لوط هش 0 يتاكراب قف ًاساق ا ةيلع اوقلا ب كلو مةراقت ا

 اوذكاوكرتلا برح ف اونأت رذحلاو سارتحالا نييوسغلا ل 1 كلم تاضأ ام

 نوبوسملا تاكو . ةيلاهثلا ميك الما نع ًائيغف ًاثيش مولجا ىتح ةرم لك ةبهالا
 نالذخلا كرثلا دضع يف تفو ناكملا رثا يف ناكملاو ةئيدملا دعب ةئيدملا نومج ل

 ماهلا قباسلا ن مرا فق هيف مثردق فرش يذلا ناك 1 كلذ نكعوم ف مهياصأ يذلا

 فزتعت م طل ةعبات كاك نأ دعب 1545 ةئس هدون ةئيدم مونم هيكل ناهلس ناطلسلا

 ىلع ا قحار ىلا دالب ىلع ةيوسعلا دونما لويس تقفدتو :اماع ١48 ميداس

 ايشاملد ةقدانيلا ازغو قانشيلا تالاب يت دايلا سيول لخد مْ ”١ ةنس دارغاب

 ديعم ةقداثيلا فسن برت لا هذه يفو . ةروملا دالب ينيسوروم اديك تاج عضخأو

 ًاعدوتسم كلا يح مث ةسينك هولمج دق نويطنزويلا ناكو انينأب مظعلا نويثثابلا

 يف اوئعم دل مرسال نيواوبلاو نينو ل در نم ذا نكع او. دورانلل

 فضلا ىلا ابروأ ةيكرت تراص ىتح مثدالب

 ةاسع يلبرك ا رطش ههحو ىلو لاوحالا ( هات 6 ناطلساا قاض املو

 يفاطصم هداز يلبي نيعف ماظعلا هفالساك ةلودلا ةمدخ للا طشش نم م اماني نم دحب
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 لجو دملا دعاس نع رهشف 1546 ةئس مظعأ ًاردص ربشالا يلبرك دما 6
 ازكعو .ناطاسلا ةلالج اياعر نم ىراصتلا نيب نمالا رششنو لدعلا ءاشفا هلامعأ حتتفم
 ةعسو لقعلاب ًافوصوم ناكو . ابروأ ةيكرت يف ماورالاو ةيلاقصلا جايه نيح كأأ لالا
 تمصلا مزملا يلقب امع حاصفالا مطتسي ماذا ن ناكف صالخالا ديدشو عالطالاو ملا
 نسحب الو ةرادالاو ةسايسلاو 3 ا نسحي هيخا لثم ناكو . قافثلا ىلا احا ٍ
 0 كرف نييوسغلا مم ءادعأ دض ةلاسب نيينامعلا داق هنأ ىلع ةداع لاو برا

 نكئالس ة ةمقوم يف لتق هنا ىلع .فاسل | رهم ىلا ةيأ امعلا دودحلا حا ازأو دارغاب داعتساو
 ىمظعلا ةرادصلا بصنم ف كلذ دعب سلجو ٠ رذم رذش هشج قرمتو ال١ ةئس

 .ةراهمو ةردقم يلب دمحاو و دمح نودو 4 ود اناكامهنكلو هثرسأ لاحر نمنالجر

 يتلا ةنس نيسمخلا نا "كشالو مهناطلسو مهتلمو مينلودل ةمدخلا اودلخا ًاعيج مهلا لع
 1 00 ةلودلا ةئيفس تعنم ةليقث ةاسرم ةباثع 0-3 مويصتم لالظ يف اهوضق
 لامعأ يتاثلا ينطصم ديدحا ناطلسلا ركذ 5١ه ةئس يفو . ثداوملا رايت اهفر#
 مهامتأو مهراث [هيف تلو مهاونم ىلع جسنلاو ممرثا 3 0 يف ماظعلا هنالسأ
 أ كلذل. كيعي نامز نم مهني ةطالاس يف نويناهعلا اهدهعي ل طاغنلا ٠ ند ةديدح كك

 هب ت>رف كلذ هنم هتيعر تأر الف .٠ نيوسغلا ةيرا#و دوئح ددعلا ةدايق ة ةمهع هقناع لع

 ف هفاخ تراس ىت يلا عورا ترئاكتو مدقلا دحملا ملاعم ديدع ت.>رو ترسم“ رسأو

 رصنلا زا رار: حا كاذ ذأ ًايفاكن 3 ١ هدو وسارطا أ لع . 6 كل ياهعلا. ءاوالا لالظ

 ناطلسلا نهذ نع اب ًائا ةدايقلا ِق قذحا ناكو نييودعلا دوش ناكنجو أ سارا ا

 ةلصافلا مقاوملا نم اةكا/ ةئس انز ةعقوم تناكف .نايعالاو هوجوأا نم هلوح نمو
 دقو . رابدالا نولوي مثو فال ةرششع قرغأو نيناهعلا ن م افلا ٍنورشع اسويف لق
 نان لآ دحب ةداعتسا يف ركفب دعي ملو ناطلسلا مالحأ ةب ةكللا هذهم تددب

 يضرو تجاب دروالا ةاتسالا يف اهريفس صخش يف هرتاكنا تطسوت دقو
 يف ةيمح رهالا مظع حلص وهو نلاوادو كح ةحيتتلا تناكو اهلطسوتب يلاعلا بايلا
 ساحب يف ة ةرم 0 ايسورو ايكرت ويودتم عمتجا سنفولراك ةنيدم ينفذ ٠ قل عرانا

 اهموؤش يف ةدياحلا لودلا لخادت ًادبم ةينامعلا ةلودلا تلبق هيفو يروأ يم
 اناولسنارتب اسْعلا تظفتحا 5١ذ5 ةئس ستفولراك ةدهاععو . اهئادعأ د

 )000( ةيقرشلا ةلثسملا
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 اينولوب تداعتساو اينوفالس بلاغ عم سيت نم برغلاو شورام نم لاهشلا ىلا راو
 دعب تراص ةنده ايسور تدقعو ةروملاو اب ايشاملدب ة ةيقدنيل ءلإ تككفحاو كينماكو ايلوداب

 ىلع نيجوأ سئربلا ىلوةساف ةديدج بورح تبشن ًاماع ٠ دعبو ٠ ا

 هرتاكنا هيف ت تطسوت يذلا ) ١الامث ةئس ( ستفوراسإ حلص ةدهاعمةطساوبو رد

 ةهطلا نم ةينامعلا ةلودلا دودح تراصو ا دالب ةيش ف اسغلا قى فرتعا كا

 نيلرب ةدهاعم تناك نا ىلا اه كسر يلا دودخلا ىلع ةقيطنم ةيلاثلا

 يف اه بسم ال يتلا لودلا نم ةي ”ًايعلا ةنطلسلا تراص روك ذملا خيراتلا نمو

 ارو اه مقت ن ةيروالا لودلا تاريك فيخن 2 اهشويح تراصو باسح برملا

 لب اهاريج د ىلإ ال اهتساسو اهداوق ةمه تفرصناو بوأقلا نم اهتليد» تيهذو

 ثيح نم ةمهم اكرن تراص لب . ةفراملا نييسورلاو نييوسفلا لويس قفدت 0 0
 اهنع عفادت لودلا ضعب تذخأو هيل ةيلودلا تاسايسلا ريس يف لماوعلا ريك | نم

 داحاب كرتلا ةساس ماههأ خبصأو ها تا سلاحمو برا 0 ّك

 ذاكاو مهئادعا ةلئاقع : مهمامهأ نم 0 ةلودلا عاصم عم مهطاصم قفتت نيفلاح

 نم ةيقابلا ةئس ن1 و ةئاملا ثداوح' صق يفو . ىغولا تاحاس يف مهتباقمل ةبهالا

 ملقلاو فيسلإب هرئاكنا فوقوو ايسور تايدعت را خبات

 لثم ةداعلا ةطاشلا تاحأ يتلا ةيلخادلا تارييغتلا لو> رودي ام اهعماطم هحو يف

 اهمزادا حالصا يف جاك دروفتارتس ريسلا تادوهجو ابنع يرصملا رطقلا لاصفنا

 نوكت ىتح لامجالاب هركذن امم كلذ ريغو ةينارصنلا اهتالبا لالقتساو ومنو ةأشنو

 لاقملا ماتخ ةيلاتلا فحصلا ةيقب



 ايسور ةضطمم

 7 قاتلا كسلا
 دوله - زدحح ةلودلا عم امو رحو امر هع

 اقروطنو قرشا سوبر

 كل نرإ يللا عن 2 7
  يهذلا طهرلا رتث  نتنجيل يف وطاب ب رتتلا تاراغ  وقسوم  مظعالا ريعدالف

 لوأ - ةيناهملاو ةيسورلا نيتلودلا نيب ةيسايسلا تاقالعلا - مظعالا نافيا < يكسون ردنكسا
 ةياجا - مظعالا سرطب - ناخارتسا ةئعب - مييظفلا نافيا - نييسوراا موج روفسوبلا دهع

 - دارفاي حلص - ثوربلا رهن ىلع سرطبب ةطاحالا - ديوسا| كله رع يناثلا لراشل ناطلساا

 - فوراود - فوكاخوأ راصح - ميرقال امترايز - ىمظعلا ةنيرتاك - هجرائيف ةدهاعم
 - تسراخوب ةدهام» - جنناك دروفتارتس - ريدا تربور ريسلا - تسلق - شاب ةدهامم

 وتسوم نع نويليان دادترا يف اهريثاث

 قاور دمنو وزذنتو تاحوتف ملاعلا دعو عرعرتو بشن ةيناهعلا ةلودلا امد

 بوعشلاب ذا ةيلاوملا باقحالاو ةيقاعتاا نيئسلا يف قاف الاو راطقالا ىلع اهطلست

 ةعا ل
 :يراربااو لوهسلا تناكو . مهمدقت عنعو نيينائعلا ءىوانتل موق ديحوتو اهئعش ل
 كح تح لامثلا نم كارئالا كالمال ةمحاتملا راحباا لحاوس ىلع ةمقاولا ةيشوشعملا
 ناطلسب لرفطرأ :لصتي نأ لبق ءاقترالاو روطتلا راودأب بكلامي اورم ماظع ءارمأ
 ةوقلا نم اط لصح ىقح ىوشو بشن بوعشلا هذه تلاز امو . ةديدع نورقب ةينوق

 نان دكا زما ديدشلا رطخلا هيف ناكام سأيلا ةدشو

 وخرؤم فصيو ةداءاا يه اك اهيلا راشملا ملاقالل مدقلا خيراتلا تالظلا ىشغتو
 يف ةيش>ولا بورض باكتراو ةيهاناملا ةوسقلاو ةديدشلا ةراذقلاب اهمناكس ةيطن نب

 اماف . بأ رمشلا لوانتل ا مّئادعأ ىلا مجاج ْن دذغ ا وناك مهنأ نولوقو مفرح

 يف لابلا يحاثرم نوشبعب | وناك مهنأ نومزيو ةعدلاب منوفصيف ةيطنزيب يروم ريغ
 لها نا وهو نيمدقالا نانويلا ءارعش هلاق ام مهف نولوقيو نامز ءافصو لاح ءانه

 اذه لوقيو . ما فلا نم ثكأ ىلا ةئينطا لاح آلا م دتمت ءاخرو ةهافر يف لامثلا
 تالا نولححي لكشلا ينسح اوناك ماوقالا ءالؤه نرا ًاضيأ نيخرؤملا نم قيرفلا



 ةيقزشلا ةلئسملا ني

 لتقل فوسلا ذَح ديدطإ ند نا نود الو حافكم لاو برحلا تالا ال براعلا
 ةمرغلا يضارالا ِق لا الا ة ةقب 2 نودع املذ حايسلا نأى لع. حاورالا قاهزاو سوفا لا

 يتلا داليلا مممادقأ تالي نذلا نيمدقالا راوزلا 5 داقتعالا نم انل دب الف كلذلو

 0 ءارعشلا لايخ اهفدو مك دالبلا نأ را اما ةيسورلا داليلاب دعي اهف تفرع

 ةليقثلا طايلا نولححي نبذلا ةدشلاو سأيلا لهأ نم موقب اوقتلا من مم ا وأب .ةفلاملاو ممولا

 اهركذ يتلا ةراذقلاو ةيشحولاب ايسور ناكس نك لف . نادلولاو ءاسنلا نع ًاعافد

 نم مثريغ قيرأ مالقأ هتروص يذلا ءا_:طاو ةهافرلاب اونوك مو ةيطئزي وذرؤم

 ءارعشلاو نيذرؤأا

 رجاتملا حورت ةيلاوثلا تاهلا كلت لابح تارمتو ةيشوشعملا يراربلا يف تناكو

 لاقتالا طئاسو نم ةطساو مثا ا اًطوف 3 لئالا 0 ناكو كيعي نامز نم ءىنو

 - تاريه و ثا ربع هدئاقق جيا لتالا لصتيو قيطلب رحب قطانمو ديعبلا قرعشلا نيب

 ءانث يف تماق كلذلو ليبس نوهأى لع قرطلب رحب لا رزخلار 2 نم رجاتملا قاسنتف

 ةمصاع تراصو رك ضورعلا ءاقتلال ذلكم تناكف دورذون ةئيدم قيرطلا اذه

 لنالا رهثك رهن ةعفنم ريدقت لهسلا نمو . نامزلا: امنع ضخم يتلأ ةيسورلا ةلودلل

 ةيمارتم تاه>و ةعساش راطقا يرد ىلع ةرصاق تسل ةثوهم رج ةيسورلا داليلاك داليل

 رادحنالا لوس ريسلا ءيطب هناف ة>الملل رابمالا حلصأ نم هناذ يف وه لب فارطالا
 هلوطو ةتايصم تاهحو ةعباتم تاهح عافترا نيب قرفلا امو . فيرصتلا ءىداه

 نيدي>ولانيببسلا اسيا هقفدت هودهو هلوط مظع نأ ىلع . مدق 5٠٠ ريغ (ليم ٠

 كلذو ةراجتلا يف هب ًايدح ةيراخبلا نفسلاو ًاعدق ةيعارشلا نفسلا عافتنا نسل
 يررت نيو ايايلا راجت نب نإ كر نال ينك ةطيرخلا ىلإ [ةدحا و ةرظن نال

 لاقت الا ةلهس ةراجتلا ريصت ثيحب ةسسبايلا ضرالا نم ةقيض ةقش ريندلاو فوبكلوف

 طسوتملا ضيبالاو دوسالا نيرحبلا كلا رزآلا رح ند

 رطخ ديدهن عوضوم ىمظعلا ةقطاملا هذه ناكس ناك ةنس فلا نم ثكأ ذن»و
 تناكو نيماسملا كالحأ ىلع ءاليتسالل زاقوقلا دالب نم اوتأ دق اوناكن يذلا رزخلا لئارق
 تض رفد نملا ةريع ةطبحلا ةقطنملا نكس تزغ دق كاذ نوضغ يف نءروالا لئابق

 قط قيدور ىعدب .اهدئاقو سورلا لئابق ىمست لئايقلا هذه تناكو . ةيزلا مولع

 ماظنلاو ة 3 :كسلاو نمالا رشن ق ايس هتوخاو هموقو وه ناكف مك ةئس هتوخا هب



 ايسور -

 ممدالب 1 نيذلا ماوقالا عوبد نيب
 حطاو 88 نيس ةدم قيرور لوصو دعب ايسورل ةمصاع دورذو تاك

 مظع ة ةيسورفو ةلوطب دهع معزلا كلذ طوبهم

 ةيصق تاظو ًاشرع اهيف ىقتراو هل ةمصاع فك ة ةئدم ا ذذتا مث

 رشاعلا نرقلا يف ةيحيرسملا ةنايدلا اهتلخد مث . نورق ةثالث ةدم ىمظع ةرضاحو دالبال
 ار انلوأ تدادتو . ليوط رهدب كلذ لبق سواردنا سيدقلا ايلا اعد لب ليقو

 قاور دتما اهدهع يفو دشرلا نس اهدلو غاب ىت> اهجوز ةافو دعب ماكحالا مامز روغيأ
 تنماو ةئكسلاو ءودهلا ريشتنا امل 0 ةنس يفو . اهضرعو دالبلا لوط يف ةينارصنلا
 ريدلا قيرط نع ترفاس ةيبنجالا تاراغلاو ةيلخادلا نتفلا نم دالبلا ىلع افاوأ
 ُ هو ةنئاشاا ديمعتا تالفح اطل ترج ثيح ةينيطنطسقلا ىلا دوسالا رحبلاو
 (ساننحوريقرو» نيت خسق) روطاريمالا فارشاو ةياعرب كلذ ناكو هناليه ةسواسقلا

 ةئيدم يف ةنس نيثالثو ةثاللب كلذ دعب دم هناف اهديفح مظعالا ريع دالف امأ

 هيلع تدعتسا اهف . نوسرخ صاخب ناك هنا ليقو لون 1 ايس نه ةبيرقلا ٍنوسرخ

 دقو اهيلع ءاليتسالا ِق حلفأ وه اذا ةعدقلا انتيك ضو يف 0 نأ هك 5

 ذخأ دقؤ . رازي ريعدالف هيف دمع يذلا ناكملا مويلا ىلا لازب الو هدعوب ربو تحنف
 سرادملاو سئانكسلا ءانب نم زثك اف  ديدجلا نيدلا  ةيحيسملا رصانب كلملا اذه
 قانتعإب حرف مهلكو فولالاب رممالا هايم يف نودمعي اوناكسانلا نأ نوح وركذو
 يماعلا ربتعي ناكو « فارششالا نم هتيشاحو ريعدالف ريمآلا هقانتعاب يضر نيد
 ا ل كرا

 نراءرسو ًايفاص ةطاسلاو ع آلا سأك اوبرسشي م ريعدالف باقعأ نأ ىلع
 تو رخ الاضدبلا ءاشحأ يف اهنم ضعباا يرفي ةقرفتم تاراما ةكلمملا تراص ام
 زدانم اودع الا اذه. .ةيرلا داو ةطلسلاب دار فثالايف ةبغرلا حجاذم ىلعا ا ءامد

 0 الو اهران مطقت ال 2 مويلصيو ًاعيج مهلئاقي اك ةريربتملا ممتالا ن
 ربع ىلع ريعدالف ةئيدم دالبلل ةيمسالا ةمصاعلا تناك رمشع يناثلا نرقلا يفو . 0

 ىرقلازعأو دالبلا رم( )و ( دوروت ) تناكو اًوااو اكوالإ ني روصح
 ١١ 51/ ةئس ( وةسوم ) ةئيدم تسسأت دق تناكو

 يش اهفو ؛ نامزلا نه بررك ةده كارعو قاقش ف ةسورلا تارامالا تلظو
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 فوخو نورقلا ةيهاد نا كلذو .يقريشلا بوذا نم مثادم حبر اهلع به ذا كاذك

 لئابقلا بواق يف بعزلا ءاقلال هشورح نم مسقب فذق دق ناك ناذ زكنج نامزلا

 دالب يرتتلا ةيغاطاا شيج زاتجاو . ةيرغلا رزخلا رح فافض ىلع ةمرخلا ةئرتاا

 ٠ نيوزف رحبل ةمحاتملا ايسور حاطب ىلع فرشا يتح زاقوقلا لابج ىطخنو ايجروج

 ةفضىلع رذم رذ_ش هقزم هنكلو هدصل هوعج شجن ايسور ءا سم هليقتسا كلاثه

 ةازغلا نءنأو لوبويراع نآلا ةفورعملا ةئيدملا برقب فوزا رحب يف بصي ريغص ره

 ءاجرالا رئاس يف عزفلاو بارخلا اورشنو ن ودلا رهن اوزاتجا نأ دعب مئادعأ دالب يف

 مثدالاب حاب حا ىلا نودوعي ليلق اع رثتلا نأب داقتعالا نييلصالا ايسور نع المو

 ديفح وطاب نا كلذو . منار رئالا نم 0 شيج مهمد يقَح ةئسا؟ الا يه امو

 0 حيذ شحن مولع فذقو باذ_ع طوس نييسوزلا ىلع بص ناخزيكنج

 كا م6ويو مثأرق لمح 6 * ماذغالا جيذ م طافطاو مثءاسنو موخاي ثأو

 0 ناخد اهم جرح ةسراد الالطأ ريعدالفو وقسوم تراص ىتح راثلاو فسلا

 اوحلفا اه ةازغلا دصل شويملا نويسورلا عجو ٠ نيع دعب ار ابلمُغ اهلع ىلا يذلا

 لع نفلا تنطوف ا تاصأ ام دورذو تأرو را او نهولا ريغ اوداع امو

 داعو هداوح نانع ىول هللا الا ةملعيال ببسل وطاب نا الا .دكأا ءائفو ققح تارك

 0 اور تو لاا يف نو الار ع كررش لا تر 2

 ورا امكعا يلا فك مامأ ريظ 175٠ ةنس يفو . هحاردأ داع مث فوخلاو

 1 و مئانغلاو بالسالا يف ةعمط لو ه راظنأ 0 لازت ال كلذ عم اهنكلو ةياهالا

 ةميظعلا اهروصقو نارينلا ةمعط ةقاربلا اهباق لعجو اكد اهكد ىتح ليلق تقو الا وه

 <ذ دقف امناكس امأ . نابرغلاو موبلا اهيلع قءني بارتلا نم ًاماوك | داعلا ةعيفرلا

 سيلو اهرداغو لالغالاو لسالسلا نم ملسي مل فيلا سس 0 ملس نمو هايشلا

 َت ها زع نم اهل ناك ىلع لدع دهاش قير ا راع اهب ةمئاق ةليلق ناردج الا

 يف ارهاب ًاراصتتا باصأ نأ دعبو برغلا ىلا ريسلا يف وطاب عرسأو . نامزالا فلاس

 لنالا رم ند قرشا نال ىلا داع ايفاروم لاعأ 06( كه رجل

 يهذلا هطاطسف برض اهيفو يارس ةئدم كانه لو

 تحبصأو ةبقاعتملا تازاغلاو ةيلاوتملا تايكتنلا هذط ةاتفلا ايسور سافنا تدم

 نرا عمو ٠ ةئس يتثام ىلع فت ةدم خوضرلاو ةعاطلا قَح اهيلع رتتال ةبرتث ةلابع



 ةف ًايسور ةضه

 ىلإ ةنين ًاملعلا نم ءىش داعو تعر ةبرختللا ندملاو تسرغو تحلصأ تا وملا ضرالا

 نيح ني اوئتفامو كر ل ىلع ةأطولا ةديدش تناك ةليقثلا رثناا دب نأ الا رودصلا

 كئلوأ ةدوع مط لثم مهتايخم تناكام يكرر ءادويح ىف كلا نن ةرضتول لك
 ريسطتف وطاب ةدايقب مثوتغا مايا مهوجو ف ار فدل كار رب ةربايطا

 نكي متن رب نأ لع . نوددات منا مهو نم ىتح نوقعصي نوداكيو ًاعاعش مرسوفت
 مظعلا ينطولا لطبلا ميسون ردنكسالاف .ميلستلاو مهبلا ءاضرلاب سورلا قانعأ ىلع ىقييل
 ل 0 هراصتتناب لمالاو ةفثلا ُ هموق رودص يف خفن يع رشلا روطاربمالاو

 . جربس رطب ةئيدم نالا هيلع ةمئاقلا عضوملا يف 5٠" ةئس اونلا فافض ىلع ديوسلا
 رصتناو رثتلا لاتقل ايظع ًاشيجج عب اذا نوب راكد مج 580١و ١؟ا/8 ياع نيبو

 لتق نودلا رهن ىلع ةعقوم يفف ٍملبق نم ًاربمأو م الماع ناك هنأ عم نبت رم يلع

 هقنحو هظيغبط ءىفطنيالو هتلغ ا يذلا ودعلا نأ ىلع فلا ةئام لاقي ام ىلع ميم

 ىلع اهدحو وقسوم نم لتقو اهقرخ ٠١ ةئس وقسومو ريعدالف ىلع رمثلاب داع

 ظحاب نمثب الا سورلا نع رتتلا فمي ملو 54٠٠ لاقي ام

 نافيا زهتا يناثلا نرقلا يفو نامزلا يللاوت ىلع تداز وقسوم ةيمهأ نا ىلع
 عقد لواحو روع بور> نع م 2 يذلا ايسور رثث فعض ةصرف - مظعلا  كلاثلا

 ةينطولا ةيحيسملا ايسور خيرات يف ديدج دهع ةبادب رك ناو . هينطاوم نع ممر

 ةسور ةلود دي>وت رئاشب تحالو اهريغو دورطونو وقسوم تارامأ عمج هنا كلذو

 هذاخلب ةيطنزيِب شرع يف هقح ناعأو ةينيطئطسقلا تاريما نم ةربمأ جوزت مث .ةميظع
 نينتاو سجرجسيدقلا ةروص وهو يلصالا هراعش عم نيسارلا اذرسنلا - اهراعش

 بئارضلا لعجو لدعلا ىرجأو تابيترللا ي-أو رومالا ريكسلا نافيا مظنو
 تاراما وأ تاناخ ةلمح ىلا اومسقتا دق كاذ ذا رثثلا ناكو نيكم ةلادعلا نم ساسأ ىلع
 ناخارتسا ةراماو لتالا رم ىلع نازاق ةراماو نودلا رهن لوطب ةدنم 6 رقلا ةراماف

 ءاليتسالا م1 ه55ةنس يفو .٠ قرشلا 2 تارامالا 0 اهريغو هل ىلفسلا يراغا ىلع

 يس ترمدو يارس ة ةئيدم ىلع

 كرثلا ضعب ناكو ةيلعلا ةلودلا عم دادؤو.ءافص 4ك را لوا ف نافيا ناكو

 ١ ؛ةىفتس ثلاثلا نافيا كيبرع الف مثولماعو مهيلا اونأ فوقسملا نم ًارات اوقياض دق

 دعبو . نيتودلا نيب ةنينملا ةيراجتلا تالصلا داجيا حرتفاو يناثلا ديزباب يلا بتك



 ٌةيقرشلا ةلكسملا 3

 ةناتسالا لا يسور ريفس لوأ رس .قلأ لعرأ تاوئس ثالث يذم

 نم مدقا اهيلع كارئالا ءاليتسا لبق ةينطنطسقلاو سورلا نيب ناودعلا نأ ىلع

 لهأ هدرب مو يهذلا فنررقلا يف سورال كالا رهظ م55 ةنس يف هنا كلذو اذه

 شويح ةينيطيطسقلا ىلا ت تاصو ه5 م يفو . . ةبوعصب الا هباقعأ ىلع ةينيطنطسقلا

 سنابل ةتدملا تسبلأو قيدود نب روغيا ىلع يصولا لوا ةايقب ةيرحو ةيرب َ سور

 451١ ةئس يفو . نوريثك قلخ اباهأ ن م لتقو تحيبتساو تبهنف فواو باذعلا

 اريثك لو دالباا برخو لح ومس /| حاتجاو لوطسأ أر ىلع هسفن روغيأ بهذ

 نانويلا عم ممورح يف نوماسملا قاذ يتلا ةيقبرغالا رانلا الا اهنع هدر مو اهناكس نم

 ىلا ىرذا ةيرح, ةثب لوالا فالسو:اوس لسرا ة0/؟ ةنس يفو . نيرمالا اهنم

 ناقايلا يف نييسورلارحد يذلا س دكسمز انحوب روطاربمالا اه نع اكتر ةينيطتطسقلا

 ىرب انه 0 ٠ نيموزرم مثدالب ىلإ ءادعالا دادترا هنيعب ىرب نأ لبق ة لق هنكلو

 1 ةعدق روفسوبلا ىلع ةعقاولا ة1- ا ةنيدملا يف نييسورلا عاطأ نا علاطملا

 ةديدع نورقب كرتلا اهيف رقتسي نأ لبق اهيلع ءاليتسالاب نوءاحب اوناك مهناو

 كارم نيينطولا نيسورلا نم اهل هللا حانأ دقو اهتمظع تدازو وةسوم ذو داز

 اوسن 1 اذا نعال ًاعوطخاو ما سوؤرلا نون ةسايسلا يف عاب ي وذ نيصي رح

 ودع ةزجحانم نع . ءاورذأت ماكر ملا تحس اذا ىقح ًافعض موموق نم اوأ رو ةوقلا ميف

 ةيكدوثرالا ةسنكلا باذ دا ف كك نولأيال ءأ ندا ءالؤه ناكو برألا مثدالب

 عاضخأ م ط م دالبلا يف ذوفنلا يوذ نايعالاو فارشالا نع الضف نيدلا لاحرو

 نيسورلا ةماع ل 2 مسي نوفرعي قيدور ا راصو نيدناعملا اين دار ل لهأ

 كلذبو ةيزجلا عقد ىلع مهلمحو 0 يف عاضخا مث ١66٠ يفو . « رباكالا

 يذورج عب :ارلا نافيا ةدايسو ةطلس عسا وب عبرم ليم فلا "ال اهتحاسم ملاقا تفرتعأ

 ةيسورلا ةلودلل كدر ِ هلك نرق فص > يذلا ( عيظفلا (

 ةيزحلا نوءفدي. "اوناكو ًادوع بلصأو َّثآ دشأو اا 1 0 مرقلا رت سم ناكر

 ردصلا ناكو رصيقلا عم مهبدرح يف ةدعاسملا د ميلا دمي ل هيكل نين اعلا ناطلسل

 ملو نوركفملا هيف ركف املاط عورشم قيقحتب مم تقولا اذه يف يلقص مظعالا
 قيرط داجيا نع ةرابع عورمشملا اذهو . ماهلاو لءفلا ةرئاد ىلا ركفلا زي> ِس جر

 قيرطو ةيبرحلاو ةيراجتلا لامعالا ليهستل سرفلا دودحو ةئاتسالا نيب ينام لاصتا



 ةا/ 5 انه

 نرد رفسلا نفسلا عيطتست امو اواو رو ودلا يره نيب ةعرت رفحت نا هذاقت

 ةعرتلا ةطساوب لصتو نودلا هاي رخم مث فوزا رحب ىلا دوسالا رحبلا يف ةناتسالا

 بصم ىلع ةعقاولا ناخارتسا تناكو . سراف دودحو نيودزق رحب ىلإ هنمو ال ولا رهنىلا

 كاذ ذأ نيبسورلا دب يف اهيلع كرتلا ءالبتسا نم عورشملا حاجحنال دب ال يتلاو اولا
 رذم رذش هوقرف نييسورلا نكلو ابيلع ءاليتسالل ًايفع ًاشح مظعالا رو اق

 ةناتسالاىلا رع فلا لسراو كلا 0 ًاضيأ مهاصأ نرذلا تا ةدعاسم نم ًاغر

 مو نينلو ودلا نيب ةيدولا تاقالعلا كلذ دعب تأشن م ناودعلا اذه نم وكشت ةدمب

 يفو . لوقلا ظالغاو ديعولاو ديدهلا عيطتست ثيحب ةوقلا نم كاذ ذا ايسور نكت

 عر مرقلا رت نا «يسورلاو كرتلا نبب حلصلا ةدهاعم ءاضمأ دعب يأ ١6/1 ةئس

 ماعب ةييصملا هذه لبق رصيقلا ناكو . ناريثلل ةمعط اهتلعجو ةونع اهتذخاف وقسوم ىلع

 ةمصاع رتثثلا جاه الف اهدارفأ ضعب يف ةنايخلا هسونل هتيعر بذعي ذخأ دحاو
 هاقشأو ةيذع يذلا هيعش دأ 7 ني اع يف ةاجنلا سغلاو اب 0 , زر ا ؛ و ره بره هدالب

 0 و رضيقلا نيب ةدئاس ةرهاظلا ةبلا تناك عيظفلا نافيا ِع رخاوأ يفو
 .سورلا ءاحرا يف اهمانطأ ىضوفلا تب رض تامو هدهع ىغتنا املف نيينائعلا ناطلس

 دعبو . جراخلا يف اهذوفن دم نأ عييطتستا ايسور نكت ة شرعلا ىلع ءارمالا عباذتو

 نييناهعلا كارتالاو نييسورلا نيب فاخلا ةفاسم تداز فونامور ةرسا رما 3 نأ

 ناكو اهني فيلا برا حبش حالو نامئادلا نايعببطلا اه, سفانتو امهتوادع تدتشاو

 بورح تعاقو ةيلعلا ةلودلا نيع يف ىذق قازوقلا ناك اك سورلا قلح يف ًاجش رتنلا
 اكو ةنس يفف . ريشع عباس اسلا نرقلا نم دي ريخالا فصنلا يف نيتلودلا نيب ةريغص

 نأ ىلع . دوسالا رحبلا لحاوس نييسورلا أطوأو فوزأ ىلع ريك الا سرطب ىلوتسا
 نيتلودلا نيب مالسلا كل - ةقئالا ةمواقملا اود ف كارلا ةمه طبت زولراك حاص

 ناك كلذ نوضغ يف رصيقلا نأ ىلع ٠7٠١ ةئس اعذب مرا 3 ةنس نيثالث ةدم

 صراطب لغشو . ةعلق نب نوصح ةماقاب هلمت نويناهعلا لباقف كرر نيصخن ن ءرتفي ال

 كلك ع يناثلا لراش ةوادعو لاتق نم همهد ام ك ارئالاو ايكرتل ديكلا ند ركالا

 هوراجاف نييئانعلا ىمح ىلا أجتلا سورلا هجو نم رقو ريخالا اذه رحدنا املف ديوسلا
 ريغةلودلا ىلع برحلا اذه رهشف صرطبل همياست دمحا ناطلسلا ىنأو هاوثه اومركاو

 0( ةيقرشاا ةلكسما



 ةيقرشلا ةلثسملا هم

 نم نويناهعلا هب طاحأ دقو هسفن دجو ها ريغ . ةنسنيئالثلا حلص ةدهاعم ةمرح عارم
 ةضبق يف اهدع ءاول عفارو ايسور ةمظع ٍنسؤم مقوو ثوربلا ره راوج باج لك

 ةهئمدق امو اهتليح نسحو انيرثك اكذ نأ ىلع . ملظعالا ردصلا نيينامعلا شويج دئاق

 هيف دجو يذلا جرحلا قزألا ن م اه>وز جرخأ ناخلا دئاقال ةلئاطلا لاومالا نم

 ني حلصلا تادهاعم تناكو . هنع راصخلا كفو هرك ةمالسإ اهلك ايسور تماسو

 مثل ةنس ىرخأ اهللث 171١ ةئس اعني تراد ةيلاوتمو ةددعتم نيتلودلا
 اهل عبار حلص دقع ىلع اهامترأو سرافل ديكلا ىلع ناطاسلاو رمصيقلا لات

 ةيئاهعلا ةلودلا سمشزإب م اع داقتعأ ار يف داس 3 ” اذه دعب لئالق تاون كر

 الا داقتعالا اذه ديزب ال نمزلا رورم ناكو اهمايا تايردا يف امنأو بيغملاب تنذا دق

 حيرم#ت نم نييبروالا ةساسلا ناهذأ يف داقتعالا اذه توبث ىلع لدأ سيلو .ًاخوسر
 نع همالك ضرع يف روميس نوتلماه ريسال لاق ذأ 18515 ةئس ايسور رمعيق الوقت

 وهو . ايكرت ينعي ليلعلا لجرلا راضتحا دهشن ءالوأ نحن اه : ةكرلا ةنطلسلا لالا
 نم نيينامملا درط ناكمإب هيف لوي يبروالا ماعلا يأرلا ناك ناوأ يف ءاج حيرنصت
 ةيحسملا لودلا ني ميكالمأ ماستقاو مهضيضقو 0 ةراقلا

 .نييسورلا ناهذأ نع حربي م ثوربلا فافخ ىلع ركالا سرطب لالذا نأ ىلع
 . راعلا اذه اوركذ انك كارتالا: ىلع ًادقحو ًاظيغ نوبيتلي ايسور اياعرو ةرصايق ناكو

 ةئس) هتلهما ام ةينملا نكدلو مويلع ةرافلا نشل ةدعلا ذذتاو عوملا عج يناثلا سرطبف
 يفو ١785 ةنسىلا ةلودلا وحن ريطخلا هقول ذاقنا ماق لاوحالا 2 اا

 مخو نيينامعلا نع ماقتنالل ةنح كلما رمأب ةيسورلا شويا تكرح (سرام )

 ةا/*ق ةئس دارغلب حاصب تارم ةلمج ارنم صلختلا ناتلودلا تلواح يتلا برحلا

 داوم نال عقنلا لك اهتاغ عقنت مو ءافشثلا لك اهل فننت م ةيسورلا ةلودلا نكلو

 اهمأر بسح نامع لآ لالذال ةيفاك نكت م حلصلا

 يف ٠ هيلع ناك ام ىلإ نينلودلا نيب ناودعلا داع مث 6 ةنس نورشعو عسل تضمو

 اينولوب اهلالتحال ايسور ىلع ًاديدش اخس ةاسالا يف ماعلا يأرلا طخس ١/54 ةئس

 هذه شرع ىلع اكلم ىسوتاين وب اهليلخ شالجا يف ةيناثلا ةنيرئاك اممرصيق يبسو

 ل ا ل ل ا
 يسورلا دئاقلا الا  نيبراحتملا نيقيرفلا داوق ربظأو ةدع ريغ يلع ناطلسلاو



 هه ايسور ةضبن

 ماىهالا يعرتسإ ام برا رهاظم نم نك ٍّغ تاكل مدعو ةلهح 5 فوزايمور

 نم طايض ةدايقب نانويلا لحاوس ىلع ع يمورلا لوطسالا رووظ ريغ راظنالا ىعرتسيو

 يف دقعتملا ه> رانيق عل محو ١ا/ا/* ةئس ةريساس نع كرتلا عافد نسحو نيلكنالا

 اوراتخا نييسورلا نأ طظدالبو . برا هذه لوح ويلو نم نيرشعلاو يداحخلا

 تبسكو .هنيع مويلا يف ناكذا ثوربلا حلص راع رثأ وحل ويلوب نم نيرسثعلاو يداخلا

 تايالوو مرقلا تاناخ لالقتساب هيف فرتعا ذا ةميظع ايازم حلصاا اذهم ايسورلا

 . فوزأو دوسالا نيرحبلا ىلع اموصح تعيسا هتف اع تازاث ابنا عمو بوفادلا

 هل نوعسبو ةيلاقصلا هوجرب ناكر أ وهو ةئطلسلا لالا ةحناف هحرانيق حلص ناكو

 باوبأ دحأ ىلع تيتكو نيطنطسق اهدافحأ دحا ةئرتاك تمسو . ةوق نم اوتوأ اع

 ةناتسالا ىلع :اليتسالا نا اع 1 ريف هانعم اذه لكو ةينيطنطسقلا ىلا قيرطلا وقسو»

 لاتما لب كا

 ايانث يف - ةماهلا ةيلودلا ةلأسملا كل: - ةيقرمشلا ةلأسملا روطت تامالع ربظتو

 ىختقع لالقتسالا اوحنم دق رثثلا ناكو . هنرداو ناعرقاو شركبو شاي تادهاغم

 تناك ةروطاريمالان ا لع م6دؤش يف لخدت ال نا ايسور تدهعتو ة>راتيق ةدهاعم

 ىلع تررق 5 اهب يتلا ةدهاعملا دادم ف 3 لبق مهالاةّسأ مرقلا ل لاس ىلع ةمزاع

 ةناتسالا تجاهو ايسور ىلا مرقلا مخ تنلعأ ١ا/ل# ةنس يفف ٠ كان لارا اهسنن

 ايسور باضغأ بحنال كاذ نا 5 ةماكف . كَلَذ ءارح ل تجامو

 0 رب نأ مالا رد <: رطخاو ددع رع نم ناطلسلا ناكف ان رف اهتهاركل

 5 ايسور هتلعق اع

 يوسفلا روطاريمالا ةقفرب ةديدجلا اكدلمأ ةنيراك تراز اابرمال ةئس يفو

 ىلا يضف بابلا اذه : اهادؤ» نوسرخ باوبا دحأ ىلع ةمشن ةباتك تبتكو فسوب

 اونلعأو مهظيغنامك اوعيطتسي مو مهنرئاث تراثكلذب كرئالا عمس ايف . ةيطنزي ةنيدم

 ةئس 'ريمسد يفو . دادعتساو ةبها ريغ ىلع ّظ ةعفدلا ها .سور لع برجل

 اهتيماح ةعاطتساب نأ نيو نيضحتلا ةميظع تناكو فوكاخوأ راصح ثدح 8

 ةهاركو ًاظيغ تيهتلا ةيسورلا دونا نا ريغ . نادغبلاو قالفالا نع نيس قراادر

 ةرواحم ةيرق ناكسب ءادعالا لعف ام اهداوق اهارأ نأ دع مهاتقل ًاقوشو .كارئالل

 راويلا نيينامعلا | وقاذأ و راوسالا اوقترا يتح لاتقلا ف اونا و راصخلا اوددش كلانه
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 اوقلطنا ةنيدملا لوخد. دعب مهلا مث . راعلاو لذلا سايل مثوسبلأو رامدلا مهب اوقلأو
 اولثمو اوقرسو اوبهنو اولتقف ةقفدتملا لويسلاو ةعئاجلا عابسلاو ةيراضلا شوحولاك

 ةلماك مايأ ةثالث ةدم مهيلع ىرج نبذلا نيكاسملا ةئيدملا ناكس ءامدب ىذلا اورو
 ة يح الو نالقثلا هلوه نم ثيغتسيو ناسنالا هئم عزف امو نادبالا هئم رعشق#ت ام

 لافطالاو ءاسنلا نم ٠٠” ريغ ٠٠ ٠ مثددع غلابلا ةئيدملا ناكس نم قب

 فوك اخوا مئاظف هيلا بسذت يذلا فوراوس ا دئاقلارمأ ةيلاتلا ةنسلا يفو
 وا باقع وأ دسالا ةبيج اهناكةنوطلا لاد ىلع ةمئاقلا ليعامسا ةءلق راصخل مدقتلاب

 نويسورلا ىلوتساو . اليم نيعبرا نم ثك اب دوسالا رحبلا لحاس نع دعيت ال تناكو
 دب ال مهناو دعب هتنث ل مهتمبم نأ اودع اهولخد نأ دعب مينكسلو اليل اهتجابع اهيلع

 كلذو . راوسالا جراخ م اهوقاذ يتلا ا اهيناح ركذتال برخ ران نولطصي
 لاتق ناديم قيرط لكف ” اللقعم 0 ناكف دقتملا راك تناك ةئيدم ا عرا وش نا

 دقو نيحياذتملا مادقأ تحن ءامدلا رايت ىرجو مويلا لوط ةلئاطأ حياذملا ترجو عيظف

 حيذ نوكيذي نيكااسملا ةئيدملا ناكس ناكو . ةيئاسنالا يف ناوخا مهنا ةيشحولا مهتسنأ
 فولالامايالا ةثالثلا يف لتق ىتح قفشت بولقو سحن داكأ نييسورلل سيلو مانغالا

 بيرغلا نمو ةاساملا هذه لوصف 11/55 ةئس رباثي يف خرؤملا شاي حلص م>و

 ةقادصلا 0 ةاعار ٍ اودهعتو ةداعلا يع م « للا ممأي ) هواوتسأ نييسورلا ثرا

 اومتح مث !! ةهفات تافالخ اه امردكن ا دمب نينامعلا اك اودوعي ناو؟ ! راوخلاو

 دبالا ىلا دهملا اذه نوهرتح 0 3 0

 فقوم فوقولا قح مطل فارثءالا ىلع كرتلا لمحيف اوحجحت دق نوسورلا ناكو
 . ( ١ا/ال4) ةجرانيق ةدهاعم طورش يف كلذ ناك. ةينائعلا ةلودلا ىراصن نع مفادملا

 قاعتي طرش عضو ىلع ةاراكا 2 > ( ١ال١9) شاي ةدهاعم طورش تعضو لف

 اهراشا لا لوو: حرف لك رق نس راس نع لك ل تكف . روكدلا طا
 فالخلا ينأب اذه نم نا اههاعل ةيناْعلا ةنطلسلا يحسم نع عفادملا فقوم فوقولإب
 ًاياد تناك ةيئاثلا ةنيرتاكنا ىلع . نييناملا كارتالا نع برا رهشل راذعالا لاتاو
 الا ةفادصلا دكؤت الو ءادتعالاو برحال ٍبهأتت ىتح حلصلا طو 0 0 ون داكن ال
 ناي ةدهاعم دادم فب دكب رف .راهنلاو ليلا ةلودإل ديكللا ىلع سفتلا نطوت يمو
 رطخ ا يمد لمح م اش مايقلل مدقو قاس ىلع ةعاق ت 0 0
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 ةئرئاك ةيكرتلا ةطلسلا ءاقش ةلعو ءالب لصأ توم ربخب سانلا ءجوفو ةدحاو ةعفد

 ١ا/ة> ةئس ريقون يف كلذ ناكو ةيناثلا
 فنروي.سورلاف ةبينه الا نييناخلا ىلع ءادتعالا 0 ةيراك تود نا ىلع

 نالعأ ريغ نه 1805 ةئس نادغيلاو قالفالا ىلع اوفحزو ةا ةصرف د اوزبتتا

 ما مويضغ ةرئاث ترا ةريحو ةشهد مهرع كلذب كارلا عمس الف .برح

 اودحافي 1 ة سورلا ةءواقل شويا نود شح ا ةدورإلا ةودعلا هذه تايدعت

 تربانو نويلب انو سورلا رصيق لباقت دق كلذ نوضغ يف ناكف "ذب المع اولمع امو

 دادولاو ةفاالا دابا ىلع نانثالا قفتاو ( 1807 ) تست يف نيسن رفلا روطاريما

 ماثولا ىتدب نا و 0 ةو نيقيدصو نيباختم نيليلخ انوك ناو امهيدالب نيب ءافصلاو

 نويابات 0 مث '” نيرهادلا رهدو كك , الا دبا ىلا ام كود ني صالخالا م وديو

 اذا امروأ يف ماعلا يأرلاب اللضي نأ لدالو ةينائعلا ةةطلسلا همساقي نأ را

 فنرادغبلاو قالفالا ءالخا ىلا ايسور ةعراسم انلعا هيفو امهقافتا ةروص سانلا ف

 نوضغ ف اسعلا تاكد هشويح ىلا ىعملا اذه ف رماوالا رادصاب رصيقلا رهاظنتو

 ىهعق هيفو نورياوش حادو عرجو ةمقوم ترجو ترانو برحب ا كلذ

 ىلع لمعتو ايكرل ديكتل اهل ولا الخو ابتض راعم ىثحن الاسورلا تحيبصاف اهطامأ ىلع

 اي

 . ثداوطلا ىر هن ريغتو ةناتسالاب ةسايسلا قفأ ف رو 1 لماع نا لع.

 ىلع كلذل تناكف ة ةيسور ةدهامع ةديقم قباسلا نمزلا يف تناكارتلكنا نا كلذو

 لح يف ا حدا تسل ف نول انو رصيقلا قئاعت الف ٠ ةنطلسلا عم قافو ريغ

 حا ءاضما يف ربدأ تربور ريسلا ىىس كلذلو ايسور عم ابتفلاح دوبق رسك نم

 زيلكت اللا ريفس | ريف هفاخ و ةناتسالا يف ةيزياكنالا ةرافسلا رداغو 1809 ةئس ليئدردلا

 هند رغد ىلع ناكو جااك دروفت أر يس ىعدب ةئس 78 زواج ال باش نيينامعلا ىدل

 ولايال رءاوالاو تاداشرالاب هل هرئاكنا ةيجراخ ةرازو ةالاوم مدعو هنراجت ةلقو

 دصق ناكو . كلذ يف حج دقو نيسن رفلاسئاسد طابحا يف م رخدي الو 1

 اهاوق تفزيتسا أذا ىت> ايكرت ىلع ادعت دابق سالشإب اشور فاعضا يترقللا نويلبان

 | ماوعأ ةسخ نم رثكا 0 0(
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 ند اسعلا 2 ناكو ٠ 7 هل ةغئاس ةمقل تناكف و تفعض ةكرتلا بورملا يف

 يذلا رداقلا دعولا مدعو نين اعلا 6 كلذ عمود 5 كالمأ نم ةصح

 عم اهرماوإب اورو هرتلكتا حئاصت اوعمس مث اذا ةوطسو هر افا !روأ بهرأ
 قوقح نع عئادملا فقوم فق نرخ ايل ا ىلع خراتلا ةلدأ تماق يت َحأا ةلودلا ان 1

 ناكو . ءافعضلا نوعو ءاسؤبلا ريصن انايحا امناو ةموضهملا لودلاو ةم ولظملا بوعغلا
 الات ًامداخع ناكف مهنطلس نع عافدلا نسحب ممرغيو نيينامعلا بحب اذإ ركب
 حاجتنا نأك رمالا ءىدإب يف رهظو ًاديدج هايرلا نم ًاسوبل ةد نك كاس
 هداشرأو ةحصت نع اولذتب لا 0 ال نين اعل ناو هئاهد نبرقو هركم فيلح

 ءاهد ىلع يمايسلا هقذحرصتتاو اع ل>اب ترهظ جنئاك ةيرقبع نأ ىلع
 0 يأرلا دا دادسو ةليحا نحو ءاك ذلا ناكو . ةناتسالاب ةسايسلا ناديم يف نويلباث
 ربا شورحلاب ةدعاسملا دب هل دع نأ كاذ ذأ اهتعاطتساب 00 هتلود نال كلم ام

 0 ةسايسلا كراعم يف رهايلا راصتالا كلذ هراصتنا نا 00 ةرحلا نافسلاو

 ةيبس ناكاعأ بغرب ديرب ام ىلع رومالا ةفد رييست يف هحاحنو ةكرلا 0 ا
 0 ذ عيدبو ةلودلا دالب ف نوبيلبات قادت هريوصت ةقدو هةتحح ةوقو هناي نسح

 ءارزولا فواخم همي 0 عم نيفسملا كالمأ بابتنا ةيفكب ةقلعتملا نييسن رفلا تاقافنال
 هذه لكب . هرحن يف نويلبان دك درل ةيدالا ذاك حصنلا ءادشأ هراركتو نييناهعلا
 يتلا ةهللا ىلا ةك يرتلا ةسايسلا رايت هحوي نأ باشلا ي نياكتالا ريفسلا عاطتسا ل !ًءاسولا
 1 ايسورلا عم حلص ءاضمأ ىلع يلاعلا بانا لمح 0 كك مدختو هتلود عفنت
 1١م1 ةنس 0 يف(شر كب) تسراخو ةدهاعم تيضمأ ًااذكهو . ملاقالا ضعب ةيحضتب
 ثوربلا رم لع قيطتت ترادف اكرتو اي ايسور نيب دودخلا اهبجوع تلدعتو

 امال اهتحلصم ّق ناك حاصلا اذه طورش ءاضماب ةلودلل هحصت نأ كش الو اذه

 كلذكو .نامزلا دتما اك اهنم اهرئاسخ رئاكشو اهياع اهتالو شعت تناك اب رح تمنأ
 ايسور فاعضأ نال ابروأ ةيرحو ةمالسو ةيلودلا ةسايسال ًاديفم حلصلا اذه ناك
 من عزام ريغ نم تيبيق نويابان نم رطخلا م طاش لأ يدؤإ ناك

 . سأيلا ةيهاو يوقلا ةرئاخ ايسور تناك اذا دح دنع اهريغو ارز َّك هعاطأ فقوي
 _قح نييسو رلا عم خلصلا طورش ءاضما ىلع ايكرت .لمحب ريقسلا ماها رس وه اذه
 نأ رع نمو اذه .أٍسسانملا تقولا يف مهدالب ىلع نيف-ازلا نيبسن رقلا لاتفل اوفرصني



 ذو ايسور دهم

 50 فود ضاضقتاب ناكاعأا وقسوم نع دترملا يسن رفلا شيلا مط

 يف يزيلكتالا ريفسلا يمس ةيمهأ لع هيلع ( ركذلا فت آلا كرت برد يف اوناكو )
 ةموكحلا ىلع لبس يذلا نويلبا ةوق ةعزعز لضف عار دح هيلا ةناتسالا

 ةضاقلا ةيرغلا هبرضأ دعتسل نأ كلذ كعب ةيزيلكت الا



 هبل ردا ةلأ سلا

 ارلا لح

 م 01 هقرقلا ىف مفردا لسا

 امد ع 1م

 رفع ع-اتلا نرقلا يف ةيقرشلا ةلكسلاب دارملا ةلودلا و ةصاخ ايسورو ةماع ابروا ةسايس
 اشاب يلعو يرصملا اشاب يلع دمت ج ورخ يناثلا دو ناطلسلا  مويلاو سما ايكرت لاح
 ةنس ةدهاعمو ايكرثو رصم  نانويلا لالقتسا  ةيراشكنالا ةدابا  ناطلسلا ىلع ينابلالا

 - سراب ةدهاعم  لويتسانس ىلع ءاليتسالا  مرقلا برح - ديجملا دبع ناطلسلا 0

 بر يناثلا ديجلا دبع ناطلسلا  سماخلا دامو زيزعلا دبع ناناطلسلا  ةيناتوللا لقالقلا
 ةنطلسلا شامكتا - نيلرب ةدهاعم - انفاو راصح . ايسور

 نيجالا تام دصل وأ تاحوتفلا ةدايزا براحت ةفلاسلا روصعلا فاكر
 مسا فراخ ىرخا ممأ تعرشف رشع عساتا :)| نرقلا ف 0 اهيف نيعماطلا مقدو ا, اهيلع

 روفسويلا ة ةندم تحيبصأ دقو نهحلاصم لع ةريغ لب ايكرب اصم ن 3 اان 0

 ةيقبو املع ءالايتسالا ة زفحتم ايسورلا يفو نهادحاف.ةبوروالا لودلا لاضنل اك

 نا ىلع رصانخلا ندقع دق ابيلا اهمض يف اهتيغر نالعا نم اهنم لك فوخ عم لودلا
 ايكرت ةوق نم فواخلا لك تلاز رشع عساتلا نرقلا لواحيو .اهيف عماط اهنم برتقي ال
 اهفمض لب ايكرت ةوق هببس نكي مل قلقلا نم لودلا رودص يف يتب ام لكو ةيركسعلا
 ةلأسملا يف لم اع رك ع موقو ةلوملا فعضو. ًايظع ةلالتخا ن نزاوتلا لتؤف اهالحاو

 يف مهو رح ن نم بر> يا يف فرشو قب م كولا ن نمو . ل ةرشلا

 الا اورسكتي مل . (14:5-1815.) ايسورلا عم مهبرح يفق . ريشع عساقلا نرقلا
 ةئشم مثراكفا تناك 60 مم _(اىلا؟ 1 نانويلا بورد> قو. ع اراسكتا

 طغضبالا موبلاطع : نان وبال اودس مل كلذ عمو ة ةرغ ىلع ةحاسملا نانويلا ةرو مهتذخأو

 رصنلا م لان ( ١م+5- 1894 ) اسورلا برح يفو .ىمظعلا ثالثلا لودلا
 فرتعيو بلاطع اه دوم ناطلسلا لس و ةنايخلاو ردغلا حالسإ لب فيلا 2 ال

 درط مرقلا برح يفو .ةيلا تلصو يأ قئالثلاو ليلاخالا ىلع ءاثب الا راصتناب اه

 ءافاخللا لوصو لبق نيمزونم ةنوطلا يطخم ىلا مثورطضاو ةرتسلس نم سورلا كرتلا
 ايسورلا بور> يفو .اه دتعي هكرعم يف نويسورلا حلفي + كلذ دعبو ميك ارتشاو



 ةيو رمشع عساتلا نرقلا يف ةيئرمثلا ةلثسملا

 قملا ف نوفاخي 1 نيخرؤملا تاقث دكا نيلرب ةدهاعت اهوصف تمتخ يتلا | ةلودلاو

 كرتلا ناو فيسلا دحب هنم اولان امم رثك ١ لاملاب رصصنلا نم اولان سورلا نا مثال ةمؤل

 ديلع معذ مامأ مهنا ةره لك نييسورلا اومهفال ةوشرال موبحو مهطابض ةنايخ الول

 ديدنص لطبو

 اهل لوحال ةلود ايكرت رابتعا رثع عشاتلا نرقلا يف يبيدبلا نم حبصا هنأ ىلع ٠
 عم تلصح روفسوبلاب قلعت يتلا تاربالاو بورحلا ٍبلاغو عدل لع ةوفالو

 نييصعتملا ةالغ دقتعي ناكو يف ثيح اهدو>و نم دب ال اهفعض م عم كر نا ضارتفا

 امايرظن يف تاصح يقل تاروطنلا متر يقرال ةلباق تسيل ةيكرتلا ةمالا نأ ةجنرفلا نم

 روطتلا اذه ىلع لأ سلو . ةريخالا ة ةئس نيعبسلا ف ةيرادالاو ة 0 ركفلاو ةيعامجالا

 بهايغ يف يقلب يمورلا ريفسلا ناكامل ااحو مويلا ةينيطنطسقلا لاح نبب قرفلا نم

 ةيحب موش نأ فنأي يرتلا ريزولا ناك نا تقو  جاربالا ةعبسلا تاذ ةعاقلا نوجس

 ًائيش ينجالا ىرب ناطلسلا ناك مايأو اهردق ناك امهم ةيبنجأ ةلود لثممل اهظعتو

 نرقلا يف ناكدقفساناا نم مظعالا داوسلا اماف ةيلقأ لوانت ريغتلا اذه نأ ىلع . ًاريقح

 ةموكحلاو ةرادالا كانا ثناكو لهجلاو دولا نه ةيلع ناك ام ىلع رشع عساتلا

 نم لابلا لاغشنا مدعو ةنبن ًالطلاؤ ةحارلانم ةليوط ةرتطد عشمتت مل ايكرت نال ةيشنارم

 الا مزعو ةمهو ةساكو قذح نم ميدل اع اع اهوثب ؛ عرش مو اهكالمأو اهدودح ةهح

 راهتسال اوقنوي مو اهرش م اهيف ةعماطلا اروأ لود نيب قاقشلا روذب ءاقلا لل

 نوكت ال نا ةرتفلا هذه ىسعو . ةييفنتلا هت اطلس بيترتو حيقنتو اهزونكو اهناربخ

 ايكرت ةمالس نإب داقتعالا باوصلا نم سيلو !هقيقحت ىلا ليبس ال يتلا مانملا مالحأن م

 ىلع يمظعلا لودلا تراس دقو . اهريغ نود طقف ةيلخادلا اماحالاصإب ةقلعم اهماحنو

 ينشب كلذل 6 ناو روفسوبلاو ايسور نيب لوح لئاح دو>و ةروزرض ةدعاق

 مزاين ليتخلا الوق لقع اهروص ام ايكرت يا ضيرملا لجرلا نأو يه ثيح نوكت نأ

 ةوقلاو ةايخلا حور هيف خفش نأ

 اكر فارطأ صق يلا تل ! ثداوح ةدع عمج ريثع عساتلا نرقلا ناكدقلو

 ايروأ نع ءالحلاب ناطلسلا تذدهو

 دونج دب يف ةبوعلا وأ الفط ناك 10 ةئس ةنطلسلا شرغ يناثلا دوم قر

 )9( ةيقرعلا ةئسملا
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 نيطالسلا نم همدقت ىرمت دحاو ريغ | وكش نيذلا د راش كذالا

 نكت ١ هنوادعو اهرصيق عماطم ا ىلع ايسورلا م بر 4 0 حتتفأ دقو

 . ءافللا يف هل لمعيو مسقتلا نم ةلودلل نويلبان هنوني ناك امل ةبسنلاب رطخ تاذب

 عماطم نع ةجانلا راطخالل | ًاد> تعضو ( 1865 ةنس) تسراخوب ةدهاعش

 2 نم ءادعاب ىلإ 3 ًادوت أ ىلع . نويلبات عو رشم لف ىلع تدعاسو ايسورلا

 اياطع تاوشب 0 كلذو اساأرفو ايسورلا 0 تاي نم صاخن نا دعب هراد ناكسو

 نإلقتسم 1 موك اوراصو ةلودلا نم ةيئاث تاه يف ةططاسلاو رفالا اوديتعا
 ارت دالب ضعبب نييلحلا نايعالا نم ةعامج ًاضيأ ديتساو ناطلسلا ةدايسب نيئزاه

 ال 4 ا
 ب 3 ني

 ةلودلا اودده نيذلا لاجرلا رهشاو .هدونجو ناطلسلا ركاسع نم اورذسو اهازقو
 يناثلا دقعلا . يف هتماعزب ةلقتسم 00 لعج يذلا يلع دمح اهدحأ نالحر ماسقنالاب

 امروب نا هنكمأ ثيحب 0 دطوأ ىلع ةنطاس ام يس دقو ريثع عساتلا نرقلا نم

 اشاب يلع ياثلادن , الارصم ىلع ةيعرشلا ةطاسلا بحاص مهن مو هدعب نم هب ؛اقعاو هدالوال

 ةيربزبلا حامرب هنن (كلاو اينايلا دالب يف ةطاسلاب ديتسا يذلا انيناب اب بحاص يالد هيل

 نأ للا ةرعولا دالبلا كلت يف رمالا يحاض لاز امو ا ًازع شحوتلاو

 ةدينعلا موصخلا هذه لع باغتلا لجحالو 1١م٠ ةئس هئلتقو ناطلسلا دونحهب ترفظ
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 دئطعتو مظننم يوق شيج دو>و نم دبال ناك ةديدشلا راطخالا هذه لك ةزؤايو

 طابض ىلع: نييلحلا امتاوذو اهناعا لضفت تناك ةيعرلا نكلو ةيعرلاو يلاهالا بناح نم

 ةيراثكنالا نم شيلا حبصاو دسافلا كرتلا ىلع مهكح رثؤتو ةاسقلا نيبنامعلا

 هيلا مايا تانكذلا ف صاع درمتم س 0 هنأ عم برألا تاقوا ف صاخ ريغ

 نوش الريصو مظع يسايس قذحو ةيديدح ةد ارا هل 0 دوم“ ناطاسلاف

 نرثع دعب الا ةئاعورشم جضنت ملو للعلاو ءاودالا هذه ةاوأدم ىلع لمعي عرش

 ةيح مهرظن.| وهجو هريب ناكس نا كلذ نابو ةيرامكت الاب شطبا للك ةدس يف . ةلس

 نبدعاسص ناخدلا نم ندومت اوأرف ونون رهش مايا نم م مول حيض يف يهذلا نرقلا

 ةيراشكت الا دنج

 ةنفا وثدحأ و اودرك 0 ةيراشكنالا ناكو لويماتسا يح نذ ام ةهج نم ءاهسلا ىلا

 مهانكت فس ىلع ًاليلد ناخدلا ناكو مط ةيهالا ماع ىلع ناك ناطلسلا نكل نا 1

 تافصي ةعدقلا ةن_سلا اهتعمس خطاتل الا اهءاظن لجا يف هللا دع : مل يتاا دونإ هللا تان

 0 نمو اهر دل نع .دومح ناطلسلا اهدانأ دق درتلا بحو < ءاندلاو ةسلاو نيملا

 .باذعت دلاو يفالا نسو هر لاو ةددسملا قدا لاا نه مس ل قير آلا نق مهم

 مظنم دندج شي> ءاثنا ف 0 ةيرافكنالا لظ صلقت دعب ناطاسلا حم م

 عيطت لل شيج برغأا:كالام شوج يف ةمبنملا ةث ةدحلا را ةينفلا دعاوقلا بح
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 ملح يف ةيسنرف ًابتك علاطي ناطلسلا ناكو . يناهثلا ممالا فرشو ةمارك ىلع ةظفاحلا
 دونا لويخ بكريو دونللا سبالمسبليو تاكرألا ىلع هسفنب هركاسع نرعو بركلا
 عم رادقالا نكللو .لصاوتم مئاد“داهتجاب راهن ليل لفتشي ناكو ةيركمع لئاحر ىلع
 5 نا لبقو مدقلا هشيح دونج لمش تيتشت دعب هناف هتسكاعم ىلع لمعت تناك كلذ
 ناكم لكن م راطخالا هتمهادو نابسألا يف نكي مل اع ءجوف ديد شيج مظنتو عمج

 قكيو نانويلا ةهج نم تناك دو ناطلسلا لإب تقلقأ يتلا راطخالا لوأو
 ًايغرم ةميكحلا لاوقالاو ةفيرشلا لاعفالاب لفاحلا ديجلا ميدقلا ساله خيران نوكي نأ
 مقاولا نا ىلع . لاللقتسالا بلط ىلع مهدعاسمو اماكس نوؤش يف لخادتلا يف سانا
 تاضي رن اهيلا مفادلا تاكامناو اهل ًايعسو ةنرحلا ًايلط لعتشت ملةنتفلا نارين نأ

 ديدملا يزلاب يتلا دنملا نم لاثم

 ناك اههمو . ًاثوروم ًابح ةيغاشملل نانويلا ةماع بح عم ةيسورلا ةلودلا سئاسدو
 ٍبادآآلاو مولعلاو ةيناسنالا يبح ناف ناطلسلا دض نانويلا ةروثل يقيقحلا بسلا
 تناك يتلا ةينانويلا ةئتفلا نأ اومعون اسن رفو هرتلكنا يف نيرويغلا نم ةعردقلا ةينانويلا
 نامزلا نم عبدو نرق وحن: اهل ةقاسلا ىربكلا ةيسنرفلا ةروثلا را امد انا
 ءاحرا يف نامزلا دق نم تددرت يتلا ةدقلا ةينانويلا رحال ىدص الا يه ام
 تاباصعلا دارفأ اهددرب ناك يتلا ديشانالا نراف بم الو نوتارمو هليومرتلا
 سيلكسيا نيعدقلا نيريهشلا نيرعاشلا ةغل سفنب تناك ريثع عساتلا نرقلا يف ةيئانويلا
 بوجوب ابروأ برغ كلامت يف يقيقح ييبط ساسحا داس كلذلو سيلكوفوسو
 ليبس يف .حامسلا عيب مهسفنأ اوعاب نيذلا ءارعشلا نف . مهالقتسا يف نائويلا ةدعاسم
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 ةيئانويلا بح لماعب ًاعوفدم ناكو رورشملا يزيلكمالا رعاشلا نو ريب ةيئانويلا ةيرملا

 نبذلا دونْلا نر» نانوبلا فوفص ىلا مشنا كلذكو ةرهابلا. اهراماب باجعالاو

 يزياكتالا لطبلا ًايرطف اليم يوقلا ىلع فيعضلا ةدعاسم ىلا وايعو ةرطاخلان وبحب

 لاطبالا نم ةريفغ ريهاج مهلالقتسا برح> يف نانويلا ىلا مضنا كلذكو شتراشت

 ةفاتح لءاوعب نيعوفدم لحالاو للملاو تاقبطلا رئاس نم ةوخنلاو ةءورملا لهاو

 نا اهعبمو اهرس اسن رف تناكو .٠ روسح بلقو ديشر ر 5 لك ةينانويلا ةلئسملاب متهاو

 ريذو صخش يف هرتلكنأ ةسابس تناكو اهكولم ةلالس نم ريمأ اذيثأ شرع اع نوكب

 عفادت قوقملا ةموضبملا سان>الاو ةمولاشملا مثالا كرتب يضقت جنناك جروج اهتيجراخ

 كلذ يف اهسفن ابروا ةسايس بهذ اما . امم ةلاطملاب رهو اهالقتساو ارد نع

 يضقت تناكف خرتم سنرباا ًاديدش اكس اه كسمت ناك يتلا ةسايسلا كالث دهعلا

 ىلع اهماظنو !بدوأ لاح ءاقبا ىلع ربسي رويغ سراح ةفصب ةيروالا لودلا لحي

 ك لك عمقبو لالقتسالاو ةيرملا تاكرح لك عنو ا١مهل16 ةئس ةدهاعم هثررق ام

 ايلا وعدي

 ريو ةديدش ةهارك هذه سدقملا فلاحا ةسايش هركي ناك جتئاك رتسملا اما

 امناو كرتلا رين علخم نأ ديرب يحيسم بعش ةه> نم ةطيسب ةبغر ةيانويلا ةروثلا

 لك هرتلكنا ةيجراخ ريزو لذب كلذل . سدقم يولم ق>ىلع ًابرووج الواط: تسيل

 كارتشالا ىلع اسن رف مث ايسورلا لمحيف حنو ةدياحلا لودلانيب قافتا داما يف دوه

 نأ ىلع 1451/ ةئ_-س ندنل ةدهاغم ط ورش ءاضمأ ىلع ناطلسلا ربج يف ارتاجنا عم

 - ةرودنم ( مو.عاا ىلع ) هشويجو  أه>و رو لودلا بلاطع لس مل ناطاسلا

 يكدتاا لواعسالا ةفدصلاب كيتشاو . ةينائويلا كاما نم اناتحا نام رد هس ناءرط

 مطحتف ( 18009 ةئس ريوتكا ) ونيراقت افرم يف ةيرحب ةعقوم يف ءافلخلا لوطساو

 مث يرحب رصح ىلا ىمظعلا ابدوا لود لبق نم ةيناسلا ةرهاظملا تءلّقاو لوالا

 ةيرصملا دوزْلا ءالجا نم تنكمب لاما يفو ةروم يق ربلا ىلا ةيسارف ةوق كلزأ

 ( ١1854 -- ١1855 ) ةلودلاو ايسورلا نيب بر> ىلا رمالا لآ ًاريخاو .ةدعاسملا

 ديعب نامز نم ايسور يئامأ ىصقا ناك اذهو

 ةميظع ايا ال هذه تمدقف كلذ لبق ةلودلا تشرحت دق ايسورلا ثناكدقلو

 ىلع نكي مل كاذ ذا ناطلسلا شي نال 1875 ةئس نامرقا ةدهاعم ىلا اهتباجحإن
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 ثالثلا لودلا فااحن ناكو ةيوق ةلود عم ةميظع بر دادهتسالاو ةهالا ماع
 لواحو جتناك رتسملا توع نكلو لمعلاب نهادحا دارفا عنع 1851/ ةئس ىمظعلا
 ةدرفنم اهسفنب لمعأل ايسور مامأ لاا حشا ةيجراخلا ةرازو يف هلحت نبد ربا در وللا
 ناطاسلا شوج رك ناقليلا لايج ىلع ةراس< شايد فحز ةجينلا تناكو .ةرح

 نكمل يسمور شيج روضحب 89 ةئس ةيردأ ةدهاعم انما لآ هرارطضاو دوم
 هل يف 0 هحو يف درا ل فيسلا 32 دقلو 16.0٠٠ نع هددع ديزي
 . هيلع لوصملا نع ةعيرملا ونيراف ةبكتو ءارفسلا تالداح تزجع امت لزانتلا ىلع
 ردقلا ىلا 18 ؟ ةئس اهدودح تعسوو نان ويلا لالاقتساب ناطلسلا فرتعا كلذبو

 يناثلا دوت ناطلسلا

 دقو نانويلا جان دلونويل ريمالا ضفرو . يناثلا ديا ديع دهع ةياغل هيلع تناك يذلا
 ةسآر ةيروتسدلا ةءوكملا نا نيينانويلا كلم يرافابلا ونوا لاعفا نم سانلا كردأ
 نع نيموكلا ةظاغا ىلع اهلمتو اهلالتخاو اهداسف يف لق ال باخالا نييحيسملا
 : ملاظلا ديتسملا كرتلا اشابلا مح

 ناكو هنأ ىلع دو# ناطاسلا لاما ىلع ةديدش ةرمض نانويلا لاصفتا ناكدقلو

 هايس ذيفزت هلاكماب ناكل ًايئمطم.حاترم ارح تاوتس ٠١ رادقف كلذ دفب ك
 لودلا رادقالا تطلس دقف علاطلا ءىس ناك دقو امأ . اهب ًامرغم ناك يتلا ةيخالصالا
 هتلدجو هشيج تفعضاو هردق نم تطح يتلا ايسورلاب هناتبأ اي .هلوطسأ مطخت ىلع
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 لب ماشلا دالب بلق يف هدونجحب نعمأ يذلا رمص» يللاو ىلع دم يوقلا هعباتل ةسيرف

 تئفوكو ( عوبلاو عباتلا نيب بسانملا تقولا ف ع تلح ادع روفسوبلا ددهنو

 ةينيطنطسقلا تحب كلذبو ( مخ»ع كك ةلكسأ راقوذ ةدهامع اهلخادت لع لاخلا َّك

 يلع دج كا نم

 تاعح اكمال اهتاسو اهتافغ نم امهنو ةيرغلا لودلأ ةدهاعملا هذه تجعزأ

 لودلا كلت تيلطىّت> ريصقلاب سبيل تقو ىذمو ليندردلا زايتجا قاطم قدح ايسورا

 يلع دقت فد ِق سن رف تناك اهعماطم ضارتعاو ايسور ةضراعم يف اهقح فارتعالا

 رصم يوبدخ اشاب لع 358

 لو اسما املغش دقو نروبلمو يارذ ةرازو يف رارحالا ةساير تحن تناكف ارثاكا اما

 سبا هنأ نو سرملا فرععا دقو ةيجراحلا ةسايساا نوؤشل غرفتلا نع ةيلخادلا

 نفاس ردا ك1 فو دراما ديضعتلا ناطلسال مدقي نأ لبق م زاللا تنم 0

 كالما ترصتقاو اكع ىلع ىلوتساو ىندالا قرشلا هايم ًادصاق ع لوطسالا

 تنمض يذلا ناطلسلا ةدايس غم !ماقحلمو ريدم ىلع 1841 ةئس ةدهامع يلع دمت

 يرهو>و ممم15 ١ةلس ةدهاعم خيرابو . ىمظعلا انروا لود هتنطاس لالقّتساو ةمالاس

 ةرده لوال تعضو ةيلعلا ةلودلا نال كلذو ةريخالا ةيناهعلا ةلودلا ثداوح لحس 2

 ًامسر لؤدلا ةيانعو ةياصو تحن
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 تداك يتلا ةنسلا يف 1885 ةنس دومح ناطلسلا تون .ثداوملا هذه نوضغ يفو
 ةئس ١5 هلجا يف دم للا نا ولو .ريطخلا هعبات دي يف ةدرإب ةمينغ اهيف عقن هك الما
 ناد الو عافتتا مظعأ ةيلخادلا تاحالصالاب تعفتنا ةينامعلا ةلودلا تناك ىرذأ

 امأ . نيسحتلاو يقرلاب ينائلا لا و ةرادالا عورف لكتلوانت تناك ةيوقلا هتدارا
 ةداوطاو ةعرعلا فعض نم ةياع ناكام ىلع ديلا ديع ناطلسلا هئيروو هنبا ناك دقو

 هيث ءار>ا ىجرب ناكاث  ةحودمملاو ةديجلا ىرخنالا هتافص نع رظنلا فرصب -
 تاذلاب هيدي ىلع حالضالا نم

 ديجملا دبع ناطلسلا

 دبع لاجر اهثدحأ يتلا ةئداحلا ةيجيردتلا ةيلخادلا تاحالصالا ونص تركعو
 اهيبسب فقي مو ترم ىلوالا ةثداحلاف ةيجراخلا ثداوملا نم نيتثداح بئاوش ديجلا
 سانجالا ةفاتزع ةعامح نإ ثدح 1855 ةئس يف هنأ كلذو . ًاتقؤم الا حالصالا ريس
 دعب ءانغاو نوكسلاب اهيف اوعتمتيل ةينسلا ةنطلسلا دالب ىلا اوأجتلا راو اينولوب نم
 ايسورلاو املا يدبأ ىلع باذعلاو داهطضالاو رلغلا نم ريثكللا ءيثلا ملا نأ
 ام ىصقاب دهعلا كلذل ًامومع ابوروأ يفو ًاصوصخ ايف ةيشانلا تاروثلا اعف نيتللا
 لثم نوروبشم ءامكز ةلودلا مح نيمتحلا ءالؤه نيب ناكو . ةيومدلا ةدشلا نم روصتي
 ملست بلط الا ايسورلاو اسْلا روطاربمأ نءالك عسي مف يسنعدو ميد تود
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 مهميلست نأ اوأر كرتلا نكلو لاخلا يف مهب ليكتلا ميميلست ىنعمو ءامزلا كئل وأ
 دروفنارتس ريسلا مثدضعو ةفايضلاو مركلا تايجاوو ةيقرمشلا قالخالا مراكم يفاني
 عطق الا ايسورلاو اهلا عسإ ٍض نيروطاربمالا باطل ةفيرشلا مهتمواقم ف جاك

 يف يسارفلاو يزيلكتالا نيلوطسالا روهظ نكلو رومالا تمقافتو . ايكرتب قئالعلا
 لاز كلذيو ةعفدلا هذه اهدحو لئاقت لاك نإ ماع رهظا ليندردلا لخدم

 مظعالا ريفسلا ةمه سانلا ربكب مو ةلودلا لظب نيمتحملا ةمالسلا تبتكو رطخلا '
 يف امورمو امهتمط مجراكا فقاوملا نم فقوم ين ينامءلا ناطلسلا ةءورمو

 كلاثلا نويلب ا“ روطاربمالا
 ةئداطاو . ةيتالخالا ءىدايملا فرشا نم 1 نع ناعفادي هافكو يذلا فئقوملا اذه

 امتقباس نم دشأ تناك ةيلخادلا تاحالصالا لبس يف ريساا وفص تركع يتلا ةيناثلا
 سدقملا تيب يف ناك هنا كلذ . ةهفاتلا ثداوحلا ند اهينس ناكو اريثات ريكو الوه

 ةيناتال نيب ام ةفلتخم ةينارصن فئاوط وا سئانكل نوعبات ةفلتخم تايسنج نم نابهر
 ةينانويلا ةسينكلل نوعباتلا نابهرلاو نيناللا نم نابهرلا ناكو . ةينمرأو ةينانونو
 تناكو حملا ةايح دهشم ةسدقملا نكامالا ىلع فالخلاو عازنلا نع نوعطقني ال
 حص اذاو . ةينانويلا ةسينكلا عابتا يمحن ايسورو نيتاللا نم نابهرلا يمحن اسن رف

 0( يق معلا ةلئسملا
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 لمع. نين رفلا ءاهلا :يرورضلا نم دجو كلاثلا نويلبان روطاربمالا نأ نم ليق ام

 .ةريطخ ةجرد ىلا اطوطو فداصت دهعلا كلذ يف نامهرلا تارداشم نآوا يبرح

 ىلا :1867 ةنيت ميلاطم يف اولاغت نيسن رفلا نأ لاح.لك ىلع دك ولا نم هناف ًادج

 'فيك فرت مو نيكاشلا نبرمذتملا نيقيرفلا ني اكرت تراحو لمتحت ال.ةحرد

 يذلا جئتاك دزوفتارثس ةدعاسعو 1 اماعارمو اهفاصناب هرثؤت امهنم نم وأ امهندب قنوت

 « فيلك در يد دروفت ريس تنوكفلا » رادو تادروالا فاصم يف كاذ ذأ لد

 ؛اهريغ ضرا اع ضر مل ايسور نكسلو 186 ةئسس نم ليربا يف عازنلا مسح نكمأ

 ايسور رصيق لوالا الوقت

 و م ينثالا ع ةباملا و هاا تزاحل هيلا تيحأ ول زايتما باطىلع تزصاو

 6 نكي م اذه نا ىلع .ةلودلا دالب ف .ينكذوثرالا بهذملاو ةينانويلا ةسينكسلل نيعباتلا

 مده يف نومقانتي ايروأ يف ماسالا لاجرو ةديدعلا روهشلا تضمو اعبط هب مسيل

 ”بورك أو  لكاشملا باب اهم نؤقلغي تاعورشم نومدقو ةملاسملاو يضر تاخارتقا

 تل نزا فالخلا ةأشن لوا نم ةحتاؤلا رومالا نغ ناك ٌنكلو

 : ماسحلا قاشتماو برملا نود وهام هيرب ال

 00 نم 1487 ةنس نم وينون يف ايخالو ىلع اوفح زف سورلا عرسأ يذل“

 ةدزوللا *عاصنو: تاداشرال اوّدكضر كلذ عم كربلا نكتلو ورم ردع مهل نوكي
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 ليطاسأ تاذدو اهريغو ايف يف تارباخلا تاردع ا اا 0 را

 اباكش دعب تذخأ دق ترا 0 انه ىلاو . ربوتك ١ يف لزدردلا امر فو ارتاكنا

 نا دعبو ةحارص ايسور ابروا برغ لود ترذنا نا دعب نكتلو يممضرلا .يدطلا

 ةقراحب تكلهاو يلا لوطسالا نم ايست تقرغأو بوذس افرع اك اره تدحتقاب
 نييسار اناكنيذللا ينن رفلاو يزيلكتالا نيلوطسالا يدئاق نم ىأر م ىلع نيفعضتنملا
 را بر ةفوزعملا برألا تأدتباو زياكنالا رودص يف ساّلا داو روفسوتلا: ل

 1١864 ةئس سرام <8:يف

 ايسورلا ماغرا يف ةغرلا ايسورلا ىلع بركلا ارتلجتاو اسن رف رهش ببس ناكو: 00
 ةدحتملا ارتلنأو اسن رف ىوق لصت دكت مو . ايخالوو ايفارإم نم اهدونج بحس ىلع
 رطضا ىتح « نالجر » درولو « ونرا ناس » لاشرملا ةدايقب لاتقلا ناديم ىلا

 رلطب ةدايقب ةرتسلس نع عافدلا يف كرتلا ةلاسبو اسغلا تاقياضم ءارج نم نويسورلا

 مهباقعا يف ك ربأا راسف هين وب يف بونادلا اوربع دقو دادترالاو صوكتلا ىلا تيمزانو

 ةلصافلا ةحردلا ىلا برا تلصو انه ىلاو

 الا لادتعالا ةداج مزئلتو بذاتك ال ايسور نأ ماع صاس>أ سانلا يف ناك هنا ىلع

 ريمتبس يف ءافلطلا عرش كلذ ىلع ءانبو . اكد اهكدو ةدوضغلا لورتسابس ةعاق راصحب
 ًاعافدناو يأرلا يف ًاقرخ اذه مهلمت ناكو ضرفلا اذهل مرقلا دالب ىلع ةلمح نوهجوب
 نيلهاجو دونما اهيف لزني يتلا ةهلا ةعيبطب نيلهاج اوناكدقف فطاوعلا ءارو ىمتا
 ةريزجلا كلت لحكم لع مولفس تسر كلذ عمو ءادعالا ةوقو تاماكحتسالا ةعيبطب

 ربدت ١ م”ةيبرح ةدعاق مط ذختت مو ًاليلق دونطا نم اهيف كر نم ن ناكف ءادرخلا

 يفو مهعوج ىرم وكلا عوج يف مراظتإب ودعلا اودجو دقو نيوكلا طئاسو مط
 يف نوسن رفلا  أطخا دقو . « املا » رهن فلخ ةمقاولا تاكالا يلع ةئيصح مقاوم
 نيدعاص مط قيرط قشالا زيلكتالا عمسإ 1 ةدرطأ تاكر ا نم مهلا لكو اع : مايقلا

 كلذ عمو رانلا نه الباو ممر طماف اهداف ميلع ودعلا عام ترغف دقو ةكألا

 نم ةحردب ءافاطا ناكولو .( 0 ا ) رايدالا مهمامأ اولوف اه 1 :ءنييسورلا اولجأ

 يدبأ يف لوبتسارس طوق ناكل مهودع ةدراط» يف رارتمالا اهعم اوعاطتسنا ةوقلا
 ةلانعلا طئاسو رفوت مدعو ددعلا ةلق نكلو ًاققح ًارمأ يلاتلا مويلا يف اهيلع نيددشملا
 دروللا ىلع تيجنوأ زومالا هذه لك رخ آلا. ضعبلا دساحنو ضعبلا نبجو ىحر باب
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 نوومتلل مط انو كرر ءافاا سحأ امو . راظتتالاو لبقلا « نالجر »
 نودعتس .اوذخأ مث « افالكالاب » رغث ىلع اولوتساو م احر اودحز دادمالاو

 مهنا اهنم ةفاتخع لامعأب نويسورلا مهلبات دقو . بونملا نم لويتسابس ةعلق ةرصا+ل
 زيلكتالا مدرف ربوتكا نم رشثع يناثلا يف ةنزيلكتالا ةوقلل نءالا حانملا ىلع اومبغ

 6 تيلراكس 2 لازما اهداق يتلا ركأل ةك ارلا مثدونحي هلق مويف ار

 ةءزيلجنالا ةفيفحلا دولا قرف ًاضيأ ةردان ةلاسبو ةيماح راث مهتجاهو مهنلئاق ك كلذكو

 ينبع 1 نبذلا ناو ًاليوط ا ةرهالا اهلامفأب ناكتالا وينطوو ءارعش ىنغتف

 «مهجةهوف» لثم مهنكع مثدحو نرذلا مث كلبملا ريطخلا « توملا يداو  مهسوؤر

 لورةسابس نوصح

 ةطابر نءلاطبالا نوكي ام نسحأ ىلع مثو « ليبنلا يدنح ٠011 > اهوحن راس يتلا
 رئاسخ دوبشملا مويلا كلذ يف زيلكتالا رسخ دقو . فوفصلا ماظنتا نسحو شالا

 سماخلا يف هنأ ىلع .ةدبدج تاكرح ف كارتشالا نع نيز>حاع كلذ دعي 0 ةميسج

 دونج نم نيفلؤم اوناكو بابضلا يف ةرغ ىلع زيلكتالا نم 4٠٠١ ذخأ ريظون نم
 نيدافلا نايم .سورلا هجو يف تايثلا منكما ,كلذعمو نبرمثعلا يال )آلا دونجو سرا

 قأ مث ” 6 ناك ركنا ق1 وشل دس لع كد نام ؛ نع نولقب ال اوناكو

 ماظن ريغ نم رارفلا ىلع ودعلا اوهركأو زيلكنالا ةدجنل نويسن رفلا
 عافيلا امأ .ةئيطب تاوطخ مدقتت كلذ نوضغ يف لوبتسابس راصح لامسأ تناكو
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 ينال ةمو ءاكذو قذح نع مني ًاعافد ناكو « نيلدوت » ةعانلا رد ىلوت دقف اهنع

 ةموكملا لخادتب رح ريغ "الطعم 0 ريغ نم ءافاطا مو ناكف رافت ال ةعزعو

 تادوهحلا رئاس تقف>أ كلذلو . مرقلا يف اهشيج تابيترت يف سيراب يف ةيروطاربمالا
 ةمواقم ودعلا مواقو 188 ةنس فيصو عير يف نصحلا ىلع ءاليتسالا يف تاذب يتلا
 يبن رفلا دئاقلا تاف . نامزلا هجو مط سبعو ءافلخلا ىلع بئاصملا تااوتو ةشهدم
 « نالر » دروللا ناجشالاو موملا تفلاحو ليدبلا اذه لاقتسا مث هليدب ىلوتو

 ءبملا لاقنأ تحن تاه هت يف رثأ ًايساق ارم ًاداقتنا هدقتتاو ماعلا يأرلا ةهركو
 ينالا « فوكالم » نوصح طقست مل كلذلو 1868 ةنس وينوب يف يثدبلاو يركفلا

 1885 ةنس سيراب رمتؤم

 ةئدم لالتحا نم ءافلطا نكشف مو موجطا نوسن رفلا اهيلع ددش نا دعب ريمثاس

 نوصحلا كلت طوقس دعب الا لوبتسايس

 اهدودح ىلا ايسور اوحيزيو سورلا ىلع مثراصتنا ةصرف ءافلخلا زوتني نأ كارد
 جيش اهنولءجيو اهربق نم انولوب ةكلمم نوئعيبف رتسيند رهنو زاقوقلا ىلا يأ ةعدقلا
 ةدعاعم طورش تيضمأو حلد دقع ىلا اودمت برغلا ةهج نم سورلا قلح يف
 ينع ام معأ نكلو 5 ًافيفط ةليدعت دودحلا اهء>وع تادع دقو 1865 ةئس سيراب

 ةنطاسلا لالقتساو ةمالس عيقوتلا ةيحاص لودلا نامض طورشلا نم هركذب نودهاعتملا
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 نحبلا دايحب فارتعالاو برصلاو بودادلا تايالو نم ةيسورلا ةباجلا وحو ةينامعلا

 لافقاو ًاميج امل ًاحوتفم هئاقب عم ةيراجتلا لودلا رئاس بكار ةبسنلاب دوسالا
 ةينامعلا ةلودلاتماد ام ةيبنجالا ةب را بك ارملا رئاس هجو يف ليدردلاو روفسوبلا

 اكر نوؤذ يف لخادم ال نأ ىلقلا لودلا تدهت دقو تح هل ف تذل

 نم هاياعر ةلءاعم نيسح عم رادالا يف ةيلخاد تاحالصاإب ناطلسلا دعوو ةيلخادلا,

 هطخلا يف. ةدوعوملا تاحالصالا- كلت صوصن :ترهظ دق تناكو . ىراصنلا

 حبلا دايح نوفا وهو ةدهاعملا نم ءزح أ نأ ىلع 1865ةنس رياربف يف يونا

 زيزءلا دبع ناطلسلا

 ارتلكتا تيقو ايسوربو اسنرف.نيب برا تبشن امل 1807٠ ةئس رصيقلا هاغلأ دوسالا
 تقفاوا ىلا/١ ةئس يفو .هتاعو سثم نع هدصتو ءادعلا اهعم هثوانتيلا اهتفيلح ريغ نم

 رحبلا داعو حيبقلا طغلا كلذ ىلع دعولاو دهملا ضقن ىلع نوتسدالغ رتسملا ةموكح
 ًاثيع لوبتسايس ىلع ءاليتسالا ناك كلذب و ةيسور ةريحب ىرخأ ةرم دوسالا

 حاف ماما عمو ءوسإ ع ١ ةميلس هو ةينائعلا ةلودلاب سرراب ةدهاعم ترمو

 ا ار لست ل ىرخأ ةهج نم اهنا الا ةدوقفملا ابك المأ نم ءيش در يف

 ًادبع نكي مل بزال ةبرض ةلودلا ِفارطأ صق هيف حبصأ يذلا تقولا نا ىلع



 رنذ رع عساتلا نرقلا يف ٌةيقرشلا ةلثسملا

 ةمالس نمضي ءيش ال نا ديعب نامز نم هركف بقاثب لعب ةروغارتش دروللا ناك دفلو

 يف هفلخي ل 8688١ةنس ييلاعلا بابلا رداغ اهاذ . ةلماشلا ةيقيقْلا تاحالصالا ريغ ةلوذلا
 ثدحي نأ اهعم عيطتسي يأرلا ةفاصحو ةعزعلا ةوق نم ةجرد ىلع ناك نم هزكرم
 دعب ةدحاو جيردتلاب ةفرطتملا ةلودلا تايالو تلقتساو امئاقيل ةمزاللا تارينغتلا ذفنبو
 ًايلعف ةلالقتسا كلذ دعب انلقتسا ١64 ةئس اندحتا نانللأ ايخالوو ايفارلمو .ىرذالا

 نيثدحتملا نيتبالولا شرع ىلع نرازئهوه لآ نم ريمأ ءاليتسابو ( اينامور انتوكو )
 يف لقالق تماقو . ةيبروالا لودلا نيب "لح اينامورل راص 18 ةنس ًايثارو ءاليتسا

 يناثلا ديلا دبع ناطلسلا

 ماظنلا ةداعاو نتفلا عمقل ًاشيج هيل؟ ةيسن رفلا ةموكسملا تلسرأف 18.0 ةنس نانبل
 ,كلت اهيف رهظأ نيرفود دروا ةصرف تدجو ةبراضتما قوقأا نيب قيفؤتلا:يفو
 ذيغلادبع ناطلسلا ينوتو .ةسايسلا لاحر نيب اهب فرع ينل ةيماسلا ةيسايسلا بهاوملا

 ا : كرت جالعو حالصإب كنج راثآ تلاز هوك اكح ةيس

 ةلودلا فارسا و هريذبتب دل 0 اك الاهاح ريزعلادب ع ناطلتلا نرخ هتفياخا ناكو .

 نوفرسملا هلائراماق يذلا فطعلا كلذ نم اههرحكلذبو ١1/8 ةئس بارا ربفش .ىل

 ف لوجتلاو رفسلل هيحب الا ءيذب سانلا نيب رهتش ملو يدبالا رفص امدح اذا

 ا ًامئاس ههجو ىلع ا برد ريغ قف هدالب: كرت هلبق ينامعإ ناطلس فرعي
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 ماههأ ريكب هذه هناحايس يف هولباقي مءافلج ناف كلذ عمو ةيثان دالب يف

 ةتايح ةماخ نكلو هنوم بيس فرعي ملو اد مث علخ 14185 ةنس يفو

 روشأ ةنالث دعب ديما دبع نبا سماخلا داره لزع كلذلو ةبلقعلا هيا ىوق يف ترثا

 يناثلا ديما 3 هوخا هفلخت شرعلا هئويت نم

 ثا رادقالا تضق ءاهدلاو ءاكذلاب رشا علاطلا ءيم 9 ديجلا ديع ناكو

 لعتشت شرعلا أويتب نأ لبق تناكو.هكد ما ىلع لردلا ا ما دهشي

 ىلع تأدتباو ١817/5 ةنس كسرطلا تدرك دقف لاهثلا يحيسم نيب ةروث نارين

 ايسور تدضع امو .ةداعلا يف ةيكرتلا ماكحالا بوشتيتلاتاييذعتلاو حجاذملا كلت اهرثأ
 ةرادالا لاحر اباباقف 1مىلال5 .ةنس ةككرتلا ةدايسلا رين مفر يف هذه تعرش ايراغاب

 يف دئارطلا بات < غلإيو ةروثل انكتنو ةفال مق مئاظفو حباذع ةيكرتلا ةطرسثلاو

 نكلؤ . ًاريثك اولوهو « قطب » يف تلصح يتلا ةيراغلبلا عئاظفلاو حباذملا فدو

 ا لك عسإ مل ةنوشخلا نم ةحرد ىلع كاذ ذأ تناكايراغلب يف كورلا ا

 نع رظنلا فرصب ق خلا تقملاو لداعلا راكتتسالاب يرووهلا توصلا عفر الا

 يك ةساقلا را ا ردا الملا يف اهرشثني ناك يتلا ةجيملا تاناتكلا

 . نراثلا راغلبيلا فوقص لا ع دوسالا لبجلاو برصلا تمضنا دقو نوتسدالغ

 تلا ًاثبعو . نيديدعلا اهموصخ ةلزانل دوه لك عامجتسا نم اكرا دب ال ناكف

 ةنيدع 141لال ةنس رباني يف رعؤم دقعناو . نيفرطلا نيب طسوتت نا ىمظعلا لودلا
 برقا لكش ىلع يروتسد يساسأ نوناق هربا ىلع ناعأو هتاحارتقا تضفرف ةناتسالا

 دقع نم ايسور تالا ني دا عمزملا يدا لكلا ىلا هنم يئاورلا ليثقلا ىلا

 امالا/ ةئس لبربا يف ةلودلا ىلع برحلا ةئاعم تريناو يبروالا يلودلا عامجالا

 مهضعبف نيينائملا ىلع ءادعلا رمش ىلا رصيفلا تعفد يتلا بابسالا ةقيقح فرع انسلو
 لب نولود نورخاو كالمالا يف عسوتلاو حتفلا بح لماعب مقدنأ رصيقلا نأ لود

 موقيقش 0 ةهجيتم موفطاوعو مهايمأ لك تناكذا هاياعر نييفالسلا ةغرل نارا

 ىلع امم اهقافنإب لودلا تناك اذا ام ةفورعملا رومالا نم سيل كلذك .ايراغلب يرغصلا
 نم نكي اهعمو .ال مأ حاجنلا بيصت ءامدلا كفس ريغ نمبرأملا غولبو لكسشملا لح
 ايسا يف ًاصوصخ ةلاسب اهوا يف كرثلا رهظأو برا تأدَا دقف رومالا قئاقح
 « سراق > نم سورلا اودرطو ©« ىبات لزق » ةعقوم اوبسك ثيح
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 سورلا لتحاو بونادلا روبع ىر» سورلا عم اولواحي ٍض ابروا يف امأ

 لاي> زايتجال ناسرفلا نم ةعب ريم ةكوك اولسرأو )» سيلوبوةيأ 2و (« هوث رط 2

 ةلاسو الوه برها رداظم دشا ناك نكلو )» وكروج 2 لازما ةدايقب ناقليلا
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 ىلع ءاليتسالا ًاثبع نوينامورلاو سورلا لواح دقلف (« ائفلب ) نع اشاب نائع عافد

 ةاراتكتا ءارعلا ف نبت رم اطالخ ف اورسكتا ل ةسضح داهح دعب ةونع اموصح

 شويجلا داوقل ءاخس تمد-ق يتلا ةوشرلا ترفاضت ريمسد يف اريخاو .اديدش

 ا ةيقرشلا ةلكسملا



 ةيقرشلا ةلكسسملا 2

 مخضا تزجع يتلا ةجينالا ثادحا ىلع عوملا عم ةيكرتلا ةريخذلاو ددملاب ةيتآلا

 سار ىلع اشاب نام ذربو اع رفظلا ىلع دونا رفواو ددعلاو ةحاسالا مأو عفادملا

رخلل مر محتش نا ديرب مطاحر ةيكو نيب امعلا لاطبأ ةرهز نه شيح
 طسو جو

 كلذ عم ايسور ترسذو ملستلا ل رطضاو قفخا هتكلو ركاخا ودعلا فوفص

 اهرك اسع ةريخ نم 6٠0٠٠٠ انفلب را يف

 ماصتعالا ىلا اشاب رات رطضا دقف ةديعب برا ةناع حبصت مل انفاب ملستبو

 ناقلبلا لابج ةلسلس وكروج لارنملا زواج و شراق هنم سورلا ذخا نبا نب اا

 يف ةيسؤرلا دونا تقالف جولثلاب ةاطغم كاذ ذا تناكو ؟ما/ه ةئس قررت رص

ع تاقشم اردد حفسلا ىلع رادحتالاو اهحفس نلا ىلع دودفلا
 لحاَو ةميظ

 تبيضماو هدونج ييتسدأ و ردحتا اكش 0 يف لساب فينع لاتق دسبو ايفوص ءادعالا

 يف تراك 6) فوردلا نور ءاش نويضورااو ةنردا يف ةيديهغلا حلصلا طورش

 1 ( 1858 ةئس

 يمورلا شيلا روضحب سرام نم كلاثلا يف ونافتسا ناس يف ةدها.ه تيضمأ مث

 ةفحج تاكل طورشلا نكلو هرهرم ر2 لحاس ىلع 0 نراك يذلا

 ةجيتن تناكف .رايفسنوكم د روالا اهعم لخادت ةدرد ىلا اهم ةرمضمو ةلودلا قوقحي

 ةدهامعو . اهلحم تلحو اهتغلا ١108 ةنس وينو. يف ةخرؤملا نيلرب ةدهاعم نا كلذ

 )١( ونافتسا ناس ةدهامم طورق :

 )١( اينامور نم ايباراسي ذخأتو ةينيهرأ لامتأ نم سراقو موطاب ىلع ايسورلا يلوتست
 ايراخلب لامعا نم هحوربد اهدي اهيطعتو

 يضارأ ديزيو دوسالا لبطاو برصااو اينامور لالقتساب يلاءلا بابلا فرتمي نأ (؟)

 امهتم لك

 )©( م اسْملاَو ايسورلا فارششا تت يرادالا لالقتسالا كدرهلاو هتس وبلا حنمب نأ
  (2ةيزجلا مفدي اسهءارق مع أمات ًالخاد الالقتسا ةلقتسم ةراما ايراغلب نوكت نأ

 ةيقيقملا ايراغاب ضرأ ايف لذدتف ليبخرالا رح ىلا هنوطلا نه اهدودح نوكت ناو ناطلسال

 فرشيو اهلهأ نم يبان سام اهيفو بختنم ريمأ اهيل نوكبو اينودقمو ةيقرعلا يللمورلاو

 نيتنس ةده دونملا نه افاآ ه٠ هدو يدور يلا ريسموق اهيف ةيرادالا لامعالا ديس ىلع

 ةراداو مكح حالصا وةنوطلا ىلع ةماقملا ةيناهلا لقاملاو نوصحلا عج ةلازاو ده (ه)

 يف حالصالا ءاررجاب ةينامملا ةلودلا دهمت م ابروأ ين ايكرت مبلاتأ نم اهريغو ايلاستو اينآبلا

 ءاطبا ريغ نم ةيئيمرا



 ري رمشع عسانلا نرقلا يف ةيقرعشلا ةلئسملا

 فرتعا 18465 ةئس دوهعو قيئاوم 2 يروا ةقفاوع ايكرت مسقت لجست يتلا نيلرب

 اهولعجو راغلبلا ةراما اهوعد ةراما تقلخو اينامورو دوسالا ليطاوبرصلا لالقتساب

 تيطعأو ةينائعلا ةلودلا 2 ت2 لعج يتاثلاو يناذلا - عتب اهدحا نيمسق
 اهنا مك ١هه ةنش اهنم غزتتا يذلا ايياراسب ملقا ايسور تداعتساو نانويلل ايلاست

 هرتكنا يعءاسم لياقم يو . ناهدراو موطابو سصراق ضو ايسآ يف اماحوتف تقبتسا :

 عقدو ناطلدلا ةدايش ءاقب عم صربق ةريزج ىلع تكوتضا ليدعلا اذه ف

 ٍ ةونسلا ةيزخلا

 ام ىلا اط تناك ىتلا قاطنلا ةقيضلا ةدودحلا ةحاسملا ىلا ايكرت تصقا اذكهو
 يلاعلا بابلا نراك مايا ميدقلا اهعاستاب تنكدقلو . ةيناقللا برطلا لبق
 ًاضبا مي لب ابوروا ةكرتب نآلا فورعملا قيضلا ميقالا ىلع هكدا
 مرقلاو كسرهلاو قانشبلاو برمهلاو اينامورو ةيقرثلا يللمورلاو ايراغلبو نانويلا
 سلب ارطو ماشلاو رصمو سرفلا دود> ىلا ىرغصلا ايساو ةيبونملا ايسور ضعبو

 برعلا دالب نع رظنلا فرصب - طسوتملاض الا رحبلا ليبخراو رئازإلاو سنونو
 6٠١ نع ديزي ام ناكسلا نم يوأت  ةميظعلا ةخادملاو ةبوارحصلا تاهلا تاذ
 ادع ام ابروا ردق يا ةعبرملا لايمالا نم نينويلم نع اهتحاسم ديزت ضارا ّق اوم

 اهرعراصو ىردا دعب ةدحاو اهنإلا| م تعرب ٠ ارش نير اسورلا
 ىلا لؤافتلاب بهذي لازب ال نم زيلكتالا نم ناف كلذ عمو . ناك ربخ يف ميدقلا
 نيماسملا ةفيلخ ةماعزب ليقتسملا يف ةماع ةضم نيماسملا ةضهع ناكماب لوقلا دح

 شبملا ىلاو هتواعس مالسالا ىلاو هنزع نبدلا ىلا اهب جرت ةضه نيناّمملا ناطلسو
 قالخالاو ةميلسلا ةرطفلا ىلع ًاحذاس ًابعش اوناك اك كرتلا نوكيو هتراضغو هتراضن
 ىضماو لابخلا نم تيثا مزع ىلءلاصخلا نساحمو لالخلا مراكم هيف زكئرت ةعركلا
 .رارحالا ةماهشب راربالا ةرابطو صأبلا ةدشب سفنلا ءابا هردصيف ىتتليو لاصنلا نم
 ضوونال الوبقو قرال ًادادعتسا كَرلا بعشلا ةعيبط يف نا نولءافتملا كلوا لوقيو
 ناو هنوؤش رئاس نم حلصي .يرقبعو هدوقيو هيدهب دشرم الا هزوعيال هنأو

 دعب ريصي كرا نك اقاح داعو ًاردب راصف هو امن يذلا لالحلا ناب يوق لمالا
 ثداوح يفو ةرودل رهدال ناو نيقفاخلا ىلع هرون رذب اردن لالا دعبو ًالاله قالا
 ةربعا نام لا



 ةيقرثلا ةلثسملا

 0 بالقثالا

 تءايرب الابكتفلا - سيساوملاو نيباملا لاجر -روتسدلا ءاغلا .- يناثلا دجلا دبع داديتسا

 تايملا ىئاسد - نمرآلا ىلع ايروأ فطع - ةينمرالا تما 2 فر لا هر

 كرتلا برح - نانويلا 0 - تركو ناروح ين ةروثلا - نمرالا ءادةعا  ةينمرالا

 ب زاجملا ديذح ةكس ءاشنا  نهلا ةروث - تيرك ةلكشم  اشاب مهدأ راصتنا - نانويلاو

 ةأشن  حتزرم عورشم  تاباصعلا لامعا  اينودقم يف تايسنؤلا ددمت - ةينودقملا ةلئسما

 ةأطو دايدزا - ةاتفاا ايكرت - بج رتسلا يأر  ةيبرغلا تاغالا بادآ ريثأت  ةيناملا ةيرلا

 -روتسدلاب ةبلاطملا  شيجلا يف ةيروثلا راكفالا راشتنا  قرتلاود'# الا ةيمجج - نيواملا داديتسا

 ةنايخ - يقرتلاو ذاحنالا ةيعج ةطلس  ىرتلا روتسدلا ةداعا دعي ايروا  هتداعاب علمإألا

 سداخلا دمت ناطادلا ة ةياو'و هعاخ روتسدلل ديجلا ديع

 نسحو ريخلاب لافت مهدشاو ينامالاو لام «الا ءارو اح ولعت سانلا ةك | ناك

 ناكمإب ةقث ملفا اطام يف اهيقرو اممدقتب ءاحر مهريك او ةينائعلا ةيلعلا ةلودلل ليقتسملا

 يذلا يناثلا ديما دبع ناطلسلا دب ىلع حالفلا ليتصو حالصالا ريسب ىلع اهوصح

 عاططالا عقدو جوعملا يوقتو عدصلا بارو ةيثا دس هيف ام لع لمس نأ نمل

 مولعلا رمشنل طئاسولا نم هذ اع تاهل لك نم ةلودلا مسج يف اهرافظأ ةبشانلا

 ءايوقالا عقد عم ةعارزلاب ةانعلاو ةعانصلا ديب ذخالاو ةراجتلا ليس ليهستو فراعملاو

 نيب قرف 0 ايامرلا فونص رئاسل قفر )او ناس>الا لذو ةلادعلا حالسب ءافعضلا ن

 نوكت ثيح ينمدأو و يدركو كرو يلرع نا كس ريقحو مظع ريقفو ينغ

 نيلرب ةدهاعع هددقف ام ضعب ةداعتسال امنوق عاجتسا عيطتست 0 ةلثك ةلودلا

 ةظفاحلا نع الا هيش لك نع يمعو مثاغلا دادبتسالا طئاسوطابنتسا يف نافت اهريغو

 1 دع اش: هاياعر نم فولالا !ب لع رطخلا مون ب ببسإ تنام ولو هنايح ىلع

 ةيلع فوسألملا ةينامعلا ة َ را وأ هدعاوق بتر يذلا روتسدلا ءاغلاب هتائيس ةلسلس

 نم ةعامج دب يف ابعيمج رولا دلاقم لمح / 18854(2 14855 )اشان تحدم

 دوعب وحن ىلع ارقيطت يف اورهمو ةيمجرلا ةسايسلا بح اوبرشا نمت يار لا ةيشاح

 نم ءيش لك ةيسالا ةرازولا 3 ييلاعأا با || دققو . ةميظع ة 2 ىرقبقلا دالبلاب

 دب يف ةنوعلأ ضبا ةيروالا لولا ءارفسو لب ءارزولا حببصأو ةطلسلاو ذوفنلا



 نوؤشو ةرادالا لامجاب مايقال مهافطصا نمو هعئانص عم دقلو . دب لا دبع 1

 ناطلسلا فوخ ءارو نم ةعيظعلا مناغملا اومنغو لاومالا نم ةرطنقملا ريطانقلا
 فرص لاقي ام ىلع ناكرارج شيد سيساوجلا نم هل ناكو رد لتقلا نم ةعلهو

 نودلاب اهاضقا ىلإ اهاسفأ نو ةلودلا تدعو يونس تاينطلا نم فلا فلا هلع
 ايف مهساسدناو اهيا نويعلا برست نم ةئداه ةعاج وأ ةنما راد تماس اف داصرلاو
 ًاطونو اهزيز ع هب لذي ام تاياعسلاو تاياشولا ن ماه باع نوسديو اهوفص اهيلع نوركعي
 نوديسلا تالتماف اهجارسس هن د ءقطنيو اهران هن هن وبخحو اتاصرع هب رفشو 0 ه

 اشاب تحذدم

 . ءايربالا موحلب روفسوبلا رعق يف كاممالا نوطب تدختلاو ءاحرالا رئاس نم سانلاب

 ةءرطلا مسن مشي ثيح ىلإ هناا كانا دالب نع 0 ل قفو نم ديعسلا ناكو

 تفعو اهينك اس ىرم دالبلا تل . ةيدوبعلا عتارمو ةكس اهلا نطاوم نع 1
 نوؤاستم سانلا ناكو .عماود روغتلاو عقالب مراسل اهينطاق نب كا

 يارنغن لال تي و السم مري رف هءلظو ديلا ديع فسعت مامأ طشملا نانساك

 2 ناكبف . عمطم هتجر يف.يمرالل نكي مو عيفش ةتيشنج نم هل ناك يرتلا ال
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 نمو.باذعلا نم نوينامعلا هن ىلا ام رميث نم هنذا ناطلساا ىلع كلم يذلا نيملا

 ةيساقلا ةليقثلا هدب تدتماو باهرالاو ريجتتلا فوض نم رشبلا ىلع درو ام مظفأ

 ربدت ةيلودلا تارباخلا رئاسو ةطرمشلاو شيملاو ةيلاملا روهأ تناكنف لامجالا رئاس ىلا
 روءالا نم ريبكلاو ريغصلا يف ةوق الو مط لوح الو ءارزولا حبصأو يارشلا لخاد

 امنكلو نيلربو سيرإب تاقافتا اههتلوذ اه لخادتا| ق> ةيبروالا لودلل ناكو

 تامزانملاو برطاو ريشا! هنم لذديو ما نبلاو سفانتلا باب تك نا هم تناك

 در نإ تراه روحا نإ لي ةانألا تءصتعاو تمصلا ترث آ كلذلو ةيلودلا
 اهيلع لوصألا يف اوعس يتلا تازايتمالا لاوز ىلع اهفو لودلا قلفأو هنم ًادرأ ىلا
 ثرأ م منال نييحيسملا مهايامر بناح نيمأت نييناهعلا نيطالسلا نم ةلمح نم

 تايجاوب مموبلاطيو مط تناك ًاقوقح ةيءالسالاريغ رصانعاا نوباسي ديلا دبع ناوعا
 مهرعاظن يف رومالا ةالو ارنا نمرالا رهاظت كلذل . مويلع نأ 0 ١

 نكلو مرت : ال ةميظع ةدشب ةياع ن 00 امدايسأ اراكناو ,ةودلا ىلع ع

 . ةنجادلا ةلهاستملا ةملاسملا فئاوطلا نم مهنا عم ةلهو ل وال مدح عمق مل نم رالا

 ةوسق مهيلع ىف و ططشلا نتم مهيلع باقعلا عقول يف ب بكر كلذل ناطلسلا نا ىلع

 صصغ اوعرم نبريث' ه7 ل كة اهريغو ناسوس يف مونم حيذو ةمبظع

 ريدج وه امو . سيرابو ةردنل ىمحب ةيمتلا ةيئمرالا تايعللا ضب رحنل موعايصنا

 ةيقالخأ ًابويع مهيف نورب ءالؤه نال نييبروالا نم نيبوبحت ريغ نمرالا نا ركذلاب
 نيمطنتملا ىدل عيفش نم مط نكي مو ةعركلا ايازملاو اياجسلا نم مط ام ىلع وبرت
 فاطعو نحن م َط لفكإ ةيحب بلا ةنايدلا نم عوتب مهئيدنا ريغ نيب رغلا نم نييصعتملاو

 00 : ةلودلا نأ نودقسسف ةيور ريغ نم ومالا يف نوكحب نيذلا كئلوأ ةقفشو
 تربئاف لهاملا هلبالا ماعلا يأرلاب تاموكسملاو لودلا ترئأتو.نويحيبدسم مهن مهمال الامم

 ءاقرزلا بتكلا ترشنو ١456 ةئس قيقحتلا نال تفلأتو نمرالل ةدعاسملا دب 3
 ةديعبلا ةينمرالا تايعلطلا تناكلاو>الا حالصا يف ىجدت ابروا تناك اننبو . ةيمسرلا
 ىلا نمرالاب مفدتو كلاما ا ا سرا نا ن2 للا يراسل نع

 اولتق ةينيدلا مولعلا ةبلطو ءاطفسلا نا ليق دقف راطخالا نع ةديعب هو راثلا نوأ

 تال كنت ضي رحتب ةحقلاو دانعلا نم ءالؤه نم رهظ مل ًاريفغ اج نمرالا نم
 ايسا دالب نم اهريغو نوئيزو ناعرذأو سيلتب ناكس يف اهمومس تنفن يتلا ةديعبلا



 ينانملا بالقنالأ

 مدقو قاس ىل ىلع مهيأ :ارهظ نيب حياذملا تماقو موقت ىلع اونُط ىرغصلا

 نم مهين :طاوع مهشرحو نتفلا يف مهتبغرو ةيغاشملل نمرالا بح ىلع لدأ سلو

 طخسأ اذه مهلمت ناف امكك ةئس سطسغأ 5 يف يالا كنبلا ىلع لبانقلا مييمد
 0 لك ب ًاباحيأ سائلا دشأ رجم مو لحتلاو لاملا ةفاك نم ءالقعلا رئاس 0

 ٠ «لاقي ام ىلع مهنم اولتقف مهلمت سنجب ةمداعلا ناكس مهازاج كلذلو . مهل ريذاعللا
 00 ع ةنذا يلاعلا بايلا مصو . دالبلا ةحرابم ىلع ددعلا اذه لاثمأ ةعساوك و

 حالصالا فوطص نم لودلا هت ءلط اهاذ كديفنتب مه هنأ مك تاجاحت >الا

 ممروت تءقو نارو>يف زوردلا ران دقف ةلودلا هجويف ا زمرالا درفني ملو

 اشاب مهدا

 6 اح نييعت يف ناطلسلا ىدل ىمظظماا لودلا تعسف تيرك ةربزج يف جايهلا دتشاو
 .نييسايسلا نيم رجا ةاصعلا نع ماعلا وفعلا نالعأو يناين سلجم ءامثذا عم اي حيسم

 نانويلا ةكلمم ضيرحب نوصميو نودرمتيو نوروث, او>رب ام تيرك لها نأ ىلع
 حشتك يتلا برا تنلعأو ةلودلاربص دفن ىح لاجرلاولاملاب !منادعاسمو اهسئاسدو
 برضو نيساسدلاو نيضرحلا اهيف بدأو ١50 ةنس ليربا يف ايلاست اشاب مثدأ اهيف
 حلصلا بلط ىلا انيتأ ترطضا ىتح امسفت ةئيسلا نم ربمسيد لحب مل ثيحن مهديأ ىلع
 يف سواشالا كرتلا دادنا مايالا نم موي اونوك مل نانويلا ناف بحت الو . ةرغاص يو
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 كلذ عم تيقب تيرك نأ ىلع . لانعلا نونفو ةلاسبلا بورض يف مهءارظنو برخلا
 حايرلا جاردا ةيتيركلا ةلأسملا لح يف اهباعتأ تبهذو ةيلودلا ةسايسلا قاح يف ىجش
 .ايلاطياو ايسورو اسنرفو ارتاكتا ليطاسأ داوق لضفب الا ماظنلا نم ءيش بنتسي 7

 اير نك را ل ا ل ناك يل ا
 اشو ال كا ل يارا لا و للا ا

 كلمملانم اءزج مقاولا يف تيركتراص هل ًافل> سيعاز ويسملا نيبعتو 15.05 ةئس
 هير

 رشيف عقت ىت> ةطرو نم 00 ال نأ تقولا كلذ ينط ردق دق ةلودلا ناك

 هج رثلا ةدايسلا نم صاختلا نوديرب دحاولحر ة ةموق اوماق ن نمل لها أ كلذو اهنم

 يف ىس هلأ هنع فرعي مل اشاب يضيف دح | 4 لاقي لجر كرتلا ماكح نم مولع ناكو
 .دالبلا عوبريف نمالاو لدعلا مشن ىعلمت وأ اهاياعرو ةلودلا نيب نيبلا تاذ حالصا

 نفلازأ تا و مييدأت نع تزجمف 185 ةئس شورملا ةلودلا مهيلا تاسراف

 يختاىلارا اطضا هنكلو ءاعنص ىلع اشا يضيف ىلوت سا اهيفو ©١5٠١ ةنس ةباغا ةلعتشم

 تاروثلا هذه نكت مى .ةيايطئطسقلا نم ا دادمالا رذعتل ةيلاتلا ةئسلا يف اهنع

 طبرت ةيديدح ككس ءاشنا بوجو ىلا !هيبنت الا ةلودلا اهنم ديفتستل ةريثكلا ةيبرعلا

 قشمد نمطخ ءاقناناطلساا زاجأ كلذلو فا اي ةيمارثملا ةير وطا اريمالا ءازجأ ام

 ةروذملا ةيدللا ىلا هب اولصوو ١ 15.٠ ةئسساطسعأ 20 نم هيف لمعلا ًادتباف راجتللا ىلا

 ةيزاجلا ةكسلا دئاوذ ناو اذه ١9.04 ةئس فيص يف نيتيداع ريغ ةعرسو ةمهم

 دادنب طخبو لوضانالا طوانخح اطاصنا م ىف ًاضوصت د1 لع ى نأ نكي ال
 ىلع جا لبسي زاجلا طخ دوجو نأ ًاضيا كش الو . ةينيطنطسقلا ىلا لصاولا
 دحاو ديعص يف ماع 01 مهنطا وم دعابتو مك فالتذا ىلع نيلسملا عمج و هبدي رم

 يناثلا ديلا ديع دما مو ًاقونو ةيدمحلا ةعماخلاو ًاطانترا ةيمالسالا .ةوخالا دادزتق

 رافنالا لقن يف دادغب ديدح 5 عم كرتشتف دونطا دشح ماود اهمتطسا و عاطتسي و

 نا ام اهسْأبَو ةلودلا زع مهم نوكبو نوبدديو ن 0 ثيح ةنطلعلا تاهج دعبا نم
 ةراحتلا قاوسا ةماقاو تاهملا ريمعتو دالباإ مظنت رسب ةينائعلا ةيديدخلا ككنلاب

 ةيناوحلاو ةيعارزلاو ةيندعملا اهئاربخو ةلودلا 0 ةراضخا لئاسو ممعتو
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 نسححو لاومالا ةيكرتلا ةموكسلا ئازخ ءيلتمتف امم عافتنالا ىركك ثيح ىلا

 لاوحالا
 يلاعلا بابلا ةموكح ءاقب عم اهضعب قيقحت نكمل ناكام ينامالا هذه لكن أ ىلع

 دهع ةياغل نكت ملو ملاعلا ةنرخس اهلعج امن كايترالاو داسفلا نم هيلع تناكام ىلع

 لودلا درت ملو رومالا حالضأ ىلا ليملا ىلع ًاذفان اليلد وأ ةحيمص ةبئر رهظنل بيرق

 تارم ةلج تماق ةلدالا نأ عم ةلودلا حالصا يف ًايلعف ًالخادت لخادتت نا ىمظعلا

 جاجوعالا نم ءيش ميوقتب ليفك ةوقلا نم ءيش * رابظا نأ ىلع

 ةموتحلا ة ةيبنجالا ديربلا ساك | ضف ىللعاذ»-ا ةنس تارجا الب ةناتسالا هةر

 تدهعتو ةلودلا ترذتعاف اهليطاسُأب لودلا ت رهاظت ة ةم رم تاباطخ ىلع اهئاوتحا اهمهؤتل

 تاك اق يال
 ةيرما نفسلا تسرو ةيسنرفلا بلاطملا ضعبب ميلستلا ةناتسالا تضفر امو

 دعب ةدايزو ةيسنرفلا بلاطملا رئاس تح اة..1 ةئس ةلدم 5 ةريزج ىلع اةارقلا

 ةنط ليشت يرو رضا نم لودلا تأر امل كلذكو . مايأ ةسمخ نع دار الا

 نفس الو كر يف لاومالا طبذو بئارضلا عجب ةيلود

 ©15٠6 ةئس ريشون يف ةلدم لحاف ةيسورو ةيلاطياو ة ةمئرلل اع رو ةيواسع

 نم ريمسد 2 لودلا رارق م ارتحا الا ناطلساا غسي راق ا[ اهم لدا

 اهسنن ةئنلا

 نادم الإ :.. للا 7-0 نوؤش يف ةوقلإب لودلا لخادت نا ىلع

 لوه هيف مظعي ليوط تقو يغقني ناكر رطل تان رانلاو تارباخلا اهبيعت

 تفك ةينودقملا ةلأسملا ت روظ امو . ةينسلا ةنطلسلا ءاجرا يف ىضوفلاو با رطضالا

 ايعأ دقو امة ةئس ذنم امأش لع ١ ءادتبا ناكو ةيديركلاو ةينمرالا نيتلأسملا

 داييا دارب ناكدقو . لئاط ريغ ىلع ايروأ يف ةيجراخلا تارازولا لاحر. ىذا ابلح

 ام وحن ىلع حصا ةرابعب وأ ايراغلب تناكام ون ىلع ةيلخادلا نوؤشلاب اهيف ةلقتسم ةبالو

 لكاشملا ةلكشم نأ ريغ 1846 ةئس ايراغلب اهقحلتست نأ لبق ةيقرشلا يالمورلا تك

 نائويلا يأ ةمحاتملا كلاما سفانتو عمط عم ناكسلا تايسن> ددعت تناكعوضوملا ف

 ةليوط ةدم لرد يأيردالا نيب روصحملا ضيرعلا ملقالا لظ دقلو .ايراغلبو ايرصو

 مف ةيقرعلا ةلكسملا
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 لاوراخلاب برصلاو نانويلاو دؤانرالا نم ةحاسملا ةشحوتملا تاباصعلا ةسيرف وهو
 0 1 ىرقلا لهأ لتقو عافدلاو ماقتنالا ىوسل ال ةمظنمو ةبترم اهنم ةباصع
 ع رب نيب عقت ام ًاريثك تناك اهسفن تاياصعلا هذه نأ اك ةيداعم تايسنج
 امئاركنمو تاباصعلا عئاظفل ناديم مأ صيصختلا ىلع ريتسائم ةيالو تناكو . 5 رتلا
 دؤانرالاو نانويلاو جايطاو ىضوفلا يف نوكرشي ءاوسلا ىلع انيدوصال اهوماسم ناكف
 تناكف مينطأوم نم راغليلاو بر صلاو ك كرتلا ىلع تاراغلا نوئشي نوأتفي ا اهيلهأ نم

 لالتخالاو راوبلا تيرافع وثعتو ناكم لكرامدلاو بارا عع اراها ءامدلا لست
 يذلا عزرم م حالصالا عورشم نع جت م تاهل ر اس ف آن

 نأ اك حاجنلا نم هل ردقي ناك ام 65 ةئنس ايكرتل ايسورو اسلاو ايناطيرب هتمدق
 ةبناثلا تدهمت اهب يتلاو اهسفن ةنسلا نم ليربأ يف ايراغلبو اي ايكرت نيب ةمربملا ةدهاعملا
 دجو دقو . حلفت مل اضرأ يف ىلوالاب ةياكنلا ىلع لمعت نأ 5 ةيروثلا تايعملا عنع
 ذيفنتل فاكر يغ باجالا نم ءامتز ةدايقب 19.08 ةنس ايروأ هتفلا يذلا سيلوبلا نأ
 ا مطقنت ل عاذملاو جايهطاولاتقلاناو جحتزرم عورشم همسر يذلا 1١ حالصالا
 تقيس يذلا ليطاسالا رهاظن دعب ةيلود ةيلام ةاقر داحا ةيلاتلا ةوطخلا تناكف
 اين ودقم اهنم ةفلؤأا ةفلتحلا تايسنلا ةوادعو ةهأ 5 ىلع ١5.06 ةئس هيلا ةراشالا
 يمربطلا اهار ةيراج تانحاشملا ت رمتسا لب تاءارجالا هذه لثم اهلب نا تناكام
 مو ةيئاضقلا مظنلا مسج يف داسفلا دود رو راقتحاب يلودلا سيلوبلا ن نأش لمعأو
 نانويلاو برصلا تاباصع تثاعو ةميظعلا متاربلأ يكد رم ىلع ةعدار ماكحأ ردصت
 عمبشتف ةنئمطملا ةنمآلا ىرقلا ىلع ضقنت تناكف 1 ضرالا يف ةحلسملا راغلبلاو

 لكل عفت نا دعب روحصلا نوطبو لابحلا فاعشب ذولت 6 انو التق نو 5 انلاا لها
 ريغ ةيلودلا ةئجالاو يلودلا سيلوبلاو كرتلاب ةئزاه ركنلاو تدلل نم عاطتست ام

 ةروثلا لومحدعب الا اليلق اهعئاظف فقت 010 اس ا ةيشاخ ًاباسح اط ةيساح

 يتلاو ابروأ يف تلصح يتلا تاروثلا بجعأ نم دعت يتلا ةروثلا كلت ةيكرتلا ةيروتمدلا
 ثداوحلا ن داك قد ارا اهعوقو ربتع

 ةلاثلاب اهدبعتيو اهيقسيو ايدي ناك ة راق اها سا سو كامل
 عت ام اتت نم ره دك رطل 0 ا دك هرقل سلا ءاك ذا نم ةعامج
 ايظع نوكي دب ال ناك اهجئاتت 0 نا اماهنع

0 



 ها يئامعلا بالقتال

 هوبنتلايلا نييبروالا ءاكح نم هريغ ( بج ) رتسملا هيلع فوسأللا ةمالعلا قيسو

 , قئافلا هماتهأ نال كلذو معلا نأشلا نم ةينائعلا ةيركفلا ةضولا كلتل نوكبس اب

 رابكو كرتلا ءابدإب طالتخالا ىلا هترطضا اهم هتف رعم نحو ةينائملا بادآلا سرد

 ناك ام ربدقت ةقدب نييناطيربلا رئاس نبب هسفنب درأنا دقو . مهئارآ راو عك

 هن تيهذ ةميظع ةبحم هنادا يحن ىراك يذلا بعشلا كلذ دارفأ سوؤرب رمت

 0 5 ناك هنأ 5 امءدخ ىلع ةريصقلا هنامح تاعاس نم ةعاس لكف قو ىلا

 دق رشع جيلا نرقلا فصتنم .نأ فكنابا دقلو . ةيكرتلا ةمالا ءاقتراو ة ا لم

 نابش ءاكذأ نم ةعاجج نا فكو ةيرتلاو ملعتلا يف نيب رغلا تاغل باداآ 0 دهس

 اوقشعت ىح ةسايسلا ةفل امنوك ةرورمغل ةيسن رفلا لمت يف نوعرمشب اوداكي مل كرتلا

 مهتفو ةقئارلا اهناعم مهتديعتساو ةقئاشلا اهظافلا مهتبلخل اهراكفا ميتوهتساو اهبادآ

 ةغالبلا راثآ نم 00 هيلع اوثغ ام مثرهمو ةرحاسلا ةنوذعلا نم اهيف اودجو ام

 . اموالط باجيف يلط لك اورغصتساو !متوالحي ةيرغلا ةرارم اوسنف ةرهاظلا

 ا قل ادع نودعي 6 مك نبا مقار نوفرع نيذلا كرتلا ناك نا

 نم م ةيمرتلاو مل امتلا ٠ نم ءيش ىلع ام ا دا كلذ دعب ةأرماو لجر لك

 ةريخالا ت اونساايف تمر دقو . ةيوعصلا نم ل ًامداحنو ةءارق ةغالا كلت

 ةيدالا تاءوضوملاو ةيعبطلا مولعلا يف يعحن ال ةيسارف تافلؤمو بتك ةكرتلا ىلا

 نرد ةديج ةماث ةفرعم اهنوفرعي الر ةيروالا تاغالا نواه نيذلا ن 6 ثيحب

 ىلع نوريس مثؤابدأو كرتلا ءاماع حم أ دقو يبروالا ريكفتلا ة ةحرد ىلع فوقولا

 مادقم ناكو . رعشلاو ةيليثقلا ريغو ةءايثتلا تاياورلاو ليثعلاو ةفسلفلا يف يبن رفلا جملا

 186 ةئس لقنو سيراب يف فقثو لت يذلا يدتفا يمانش ةكرابملا ةكرملا هذه :

 ءارآلا ةعاذاو جيورتل ةديرج ةينيطنطسقلا يف أشنأ مث ينرفلا ردقلا نم ارثك انش

 ًاضبأو 18105 ةئس يف هنا ثيحب ءاضو لاك نايعملالا ناكرتلا هدضع دقو ةيروالا

 اهبضرعو دالبلا لوط يف ترشتنا يتلا ةيرصعلا ةر ا راكفالا تقانأ امإبه ةنس يف

 امرداصمل ةديدشلا تاءارجالا لك تذخاذ ًاريثك اهتجعزأو ةينائعلا ةموكملا لاب

 مىةبقاعمو ايدرمو اهانرا يدبأ ىلع برضلاو اهذوق ةضراعمو اهراست 0

 ضرا رطعو مثهارث هللا بيط ءامتزلا كلوا تام امو . ةيبرغلا اوروأ كاامم كا

 ةيركا ةكرح ناو نينعج 0 مدقلا بابرال ناك يئاهنلا رصنلا نا سانا لبخ 00
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 اهقنع تقد دق ام> ةيسارسلا ةيرخلا ىلا ةلب الا ةيركفلا
 هيلا راشملا بح رتسملا هب ينعن يدنالتوأ يالا بردالا دبي م ممولا اذه نا ىلع

 ةاتفلا ايكرت ةرئاد نع جراخ ناسنأ هنم رعا ن نكي ل هنال ٠ ةكرتلا ةغللاو كرتلا قيدص
 ءطب يف ةرمتسم ةلماع امناو اهروذج مطقتت م ا نا دقت. ناكف ٠ لالا ةقيقحي
 ةلودلا نوؤش يف نيكحتملا نيبأملا لاجر ىلع بلغتتو روظن ًاموي دب ال اهناو ءافخو
 امم مايالا تءاج دقو نيدماجلا عربشلا ءاماع 0 2 للم دب ال انا 6 اعراذاو
 تريغت دقل 2١) '”هلوق نس كاذ هداقتعا ىلع لدا سيلو دقتعي اهف قح ىلع ناك هلا لد
 جمان هل دمت 1 ناو ريغتلا اذهو ًارعاظ ًاريغت ةيركفلاو ةيقالخالا اكرت لاودا
 كارلا 12 اقل دقن ناك لك يف هدوجو ىلع ةمئاق لئالدلا ناالا ن مالا ىلا ءاعف
 نك و لكلا يف لكلا وه نامزلا فلاس يف نبدلا ناكو بجاو ظفال ديدح لولدم

 .قالطالا ىلع ةيسنملا ةر 5 هيدانكت ٍ ىفكو وسم هنا ريغ لعل هر لوا
 ءاضق لب 5 دودح عييسول د وأ نأش ءالعال ريسي ال برملا ىلا راس اذا ناك كلذلو
 تى مهالذاو نيك رشملاو نبرفاكسال 1 رهق صوصخلا لعو 1 ةدايسلاو حتتفلا ةوهشل
 د 00 زمملا لثم ىندم ةينطوال هبدل نكي م كلذكو . نينمؤملا نيصلخلا هللا دارع مادقا
 لاوزلا طخ ليبس يف توللا وأ ن نطولا ليبس يف توملا نيب قرفيل نك و ةجنرفلا ىدل

 نوسدقي ال مويلا كارئا حبصاو طك ا عوضوملا اذه زييغتلا لوا نقف نآلا امأ»

 «تلم» ظفل لعج ىلع حالصالاو رييغتلا بح عبل امحو . مىزنطوا ىبحأ ارءازو خرا ًاثيش
 لب دحاو نهذم بادهاب نوقلعتب واد 8 نوئيدي نذلا ةعالا لع ال لدي
 5 دج ىنعم هل اولعَح يذلا كلاثلا طفلا ىسشن نأ الو . ةمالا 0 بغشلا ىلع
 «ثلم نطو » اهو نيمدقتملا نيظفالا عم فاو هولعجو راب :ءالا مظع ة ةميقلا يلا
 . «تير> » طفالا ينعنو هل نودجسو كرتلا نايش هدبعي يذلا يلابلا ثولاثلا
 راضلا ميدقلا كرت يف اوركف نا مون نم كرتلا اطوادت 0 ظافلالا يع ةنالثلا ظافلالاو
 هش نأ دا رباك نع ًارباك ةيءاس /| اهيئاعم و مثو اصلا ثيدحلا لّقو
 .رودصلا تاحفض ىلع ةثالثلا ظافلالا هذه شقنب الا نوكت ال ةكرتلا ةلودلا حالصأو
 ةئدطلا ءىدايملا هذه ةعاذأ ءادبش ممركفمو كرتلا ءاكذا نم ريثك حار كلذلو
 كا نم ينامملا يركفلا بالقنالا ناكف مهينطاومريهاجج نيب اهميمعتب اوزاف نأ دعب

 يلا رعشلا هباتكيف )١(



 3 يب 'امعلا | بالقنالا

 ةكرابملا 1 ا 1 ل ةبارغو ةيهأو روطخ ةريخالا مايالا ثداوح

 تافارألا كلذ ءاقلث توزتاو ًاثاناو ًاروكذ تاقبطلا رئاس نيب ةيبرتلاو ملعتلا وشف

 ةوق مامأ بدوا كلامم يف ةيحيمملا تافارخ توزتا اك ادا نبدلإب اهوقصلأ يتلا ةعدقلا

 فنرا حيج . ةمفانلا ةيويملا فراعملا فوصو نوئفلا بورض رئاسو ةيعيبطلا مولعلا

 ف ديزي ١ ككاو انام ربتعي لاز , ال مويلا كارالا نم يرصعلا يدنفالا .

 ةيحيتسملا ةنايدلاب ئ " رفلا يدونتم قاعت نع مالاس الاب هقلعت

 نم 50 تاقثثا دق ( امامك ١465 نم ة ةئس نيريشع يف كل تناف »

 رئاس تدادقل . ةيرصع ةب رغ ةراضح ىلا ة ةعدق ةيقرش ةراض> نم « لاح ىلا لاح

 نحن ين دا ةيركفلا ةروثاا ثودح ىلا ديبشلا ملس ناطلسلا هانأ تقبس يتلا ثداوحلا

 6« كلذ دعب اهرما نم نوكب اذام للا الا 5 3 اهددصب

 3 هذ لبق ىرخا م نورسشع تضم دق هنا اناوف مدق' ام ىلع ديزت نو

 نع ةئس نوردع - ملاعلا يدئالتو كسالا كلذ اهوحرب نك جلا ةذيذللا ةواطلا كانك

 تناكةاتفلا كرت نا ةقيقحلا نكلو . نمنآلا دوكرلا لب طونقلاو باذعلاو داهطضالا

 مل ةردناو ة ةيمورو فيئجو سراب يف نيفنملا ناو تدصو ءافخ يف اهاوق عمجيتسل

 قدرا اوناك لب اهناوال 07 ةقباس نايا راكفا مه طقف ءادا نع ةرايع اونوك

 لكلاو ام اعلا نا افنان لا 0 يف ةذئاسأو

 انا دقو . هينذا ناطاسلا لع تكلم ج قايم ياس ةهاركو تقم يف نوكرتشم

 اوداز الك اوناكف دهعلا كلذل ةناتسالا دم 0 يف نءاطللا 1ىه ةئس نم نورشني

 ددع ةموكلا تفعاذو دالبأا لوذد س م6ماعوبطم عنم قف دار ام ديدقتلا يف

 ن* كراما ىلع درب ام لك ز ج4 ترمأو ناك ًاقيقد ءاصحا تلمعو يسارا

 ان تن عاج هكر ةردا لك ترد 5201 يو ٠ تارثنلاو يكللا

 فولالا اهعم را ة ةجرد ىلا قيضاا دتشاو لاا يف اهدرطو ابتلاقإب ةيكن رفا ة ةيرم وأ

 يف ةيلوقلاو ةبركفلا ةبرخلا مش : اواضف وناوهلاو لذلا زادب ءاقبلا ىلع ناطوالا ةرغ

 نأ لاح لك ىلع لاح 0 اد ا ديقااو رسالا ىلع ةبرقلا دالب

 ةيروالا راكفالا امبنم لكب رشا اذا ةئبدحلا ةيبرتلاو ملعتلا نم الاثم قيبضتلا لام

 رابتعا ريغ نم ةيعانحالا ةاواس ماو ةيرطا يف سانا ا قغءر ىلاعلا ملعتلاف . ةيرمدعلا

 سدو ممافاؤمو مهتاعو طمس رم ىلع ةاتفلا ١ نايش ربات كلذل ةديقع وأ ةب ةيساح



 ةيقرعثلا ةلئسملا 945

 ةنطلسلا ءاحنأ ةفاك يف متاددو مبلسر
 نكلو ةينودقملا لكاشملا يف مييلع ةعقاولا ةيلوؤسمملا ليدحت لبسلا نم دلو

 ةدئاعلا دونا رمذت ناكو . مهناج ىلا شيلا بذج يف اودوتجا مهنا حضاولا نم
 بعاتم نم ىوقلا ةكوونم !هئاذغب ىنتعم ريغ اهيتاور ةعوذدم ريغ ةيرعلا تالا نم
 اذه مت دقو : درعلاو ةروثلا روذب ءاقلال ةيصخ ضرأ ريخ تاوارحصلا يف بورا

 كب يزاين
 ماكحالاو ماظنلا ةياغ ىلع تارهاظع رك اسعلا تماقف لوضانالا دالب يف حاجب الوا
 مهتكرح تناك لب ةيبهذم تافالخ وأ تايغاشم وأ عاذم مرهاظت نم لصحي لو
 ةاتفلا اكرت ةيمجج اهريبست تنسحأو اهريدت تككحا يتلا ةثداهلا ةروثلا كلنل ةمدقم

 نييويسالل لبقتسملا نإب داقتعالا ىلع نييناهعلا تلمح دق ةينابايلا برا تناكو
 يف ريسلا نم اكرتل دب ال ناكو يروتسدلا ماظنلا بادهاب قاعتلا ىلا سرفلا تربناف
 يتلا نيياملا ةقبط الا ةروث لوصح ةرورضب ةرعاش نيينائعلا تاقبط لك تناكو اهرثأ



 ةفا يملا بالقتال

 هجسني يذلا جيسنلا توبكتملاب طيحب اك بناج لك نم هرصق يف ديملا دبعب تطاحأ
 اهوعد ةيعج ةاتفلا ايكرت لاجر نم 145.0 ةنس فينح' يف تفلأت دق تناكو

 ةيعجلا دارعناكو . ١15.05 ةنس كينولاس ىلا مث سرراب ىلا ام اولقتنا يقرتلاو داحتالا

 نكلو ديما دبع سولج ديع موب وهو نطسخأ م١ يف ةروثلا ءادنب يدانت نأ

 نيداحتالا نأ كلذو . روكذملا خراتلا لبق لمعلاب ةردابملا ىلا ام”رطضا ثداوحلا

 اشاب رونا

 . « لافير يف ايسور رصيقو عباسلا درودا ةلباقم اوماع نأ دعب بروأ لخادت اوشخ

 . هسيسأ وح نم اهتامدقم 3 ملع ىتلا ةبركسعلا ةنتفلا | عمقا دءتسا دق دب يل اديع ناكو

 يدعتلا ةدئاف مدعب مهوعقأ نأ دعب مهفطعو نيناملالا ا وبستك ادق نودداحتالاناكو

 .بوكسا يف مهتسردمل تالافتحالا لمعو تاناعالا عج نوديرب نيذلا نييوسملا ىلع

 قسافملاو صقار 1ا ةماقا عنم تاد الا دعاوق ىلع ةلظظفاحت نوديرب نوينايلالا ناكو



 ةيقرشلا ةلئسملا هك

 ةيواسفلا مالعالا رسثن عنمونيلفتحسلا لقملا راطقلا ةجارمو ضرغلا اذهل اهتماقأ ي وذل
 شرحتلا كلذ لثمنا اوماعو ةيناعلا يف م :اوذا ةلاقم ىلا اوعاصناف ةيناهع ضر 6

 مهلا اوضنا مْ يوسغلا لالتحالا الا هئارو نم نوكي ال ةعماط ةبوق ةلود اياعرب

 تناكو . ١810/5 ةئس روتسد ذيفنت ةداعا نويلطي ناطلسلا ىل ًافارغلت ًاعيج اويتكو

 اولتق نذلا دوزللاو طايضاا نيب ةروثلا راشتنا ىلع لدن كلذ نوضغ يف يرن ثداوح

 كرد نا روتسرلل ءادنلاب رونأو يزاي ماقو نييعجرلا طابضلا نم ا

 لا وح ردا ديعس

 ناطلسلا رمشن نيرششعلاو عبارلا, يفو . ويلوب نم نيرشعلاو يناثلا يف مظعأ ًاردص
 .141/مةئس ذئم هن لمعلا ا يذلا 141/1 ةئس روتسدب لمعلا ةداعاب .ةينس ةدارا

 سام يعدو ا ا ةمظنأ ت تلطباو تاعوبطملا ىلع ةاقرلا لاخلا يف تيفلأ دقو

 ا + ةعامج هرادخ مهنم بودنم لك نوودنم 05 0 ٠١ نم فلؤم

 يذلا دورسسلاو حرفلا نا عال الو هش 6 نع مثدحأ ل ال نيذلا نيغلابلا

 ةفلتلا اه رصانع تخ': دقف روتسدلاب لمعلا ةداعاب اها كفا لاه نم ةنطاسلا لمش



 4 ينامملا بالقتألا

 اهدوبمو اهونامورو اهءاورأو اهويراغلبو اهكارتأ قاصتو ةئابثملا اهتايسنج تفلاحتو

 ظفل ريغ دالبلا ءامس تحن نوفرعي ال سانلا لعجو قورفلا رئاس تلازو اهوماسمو
 ةنودقملا تاياصعلا ءامعز نا اك سيسقلاو خيشلا ةريثك تاهج يف قناعتو ينامع
 ًاباجتاو ًابرط ابروأ تقفصو بغشلاو جايملا لوط دعب ةئيكسلاو ةعدلا ىلا اودلخأ
 اهنيجراخ ريزو ناسلب ارتاكتا ت>رصو ركذت ءامد ةقارا ريغ نم ثدح ام ثودحب
 ًاينان تفتخا دق لئاسملا نم ابلكاش امو ةينودقملا ةلئسملا أب يارغ درودا ريسلا

 اشاب لءاك

 ةلدح ترجو . ديدلا ينائعلا ماظنلاب نيناطيرا رارحأ ب>رو روتسدلا روهظ
 اولقأو دباعلا اشاب تزع نوبداحتالا دعباو ناكم لك يف ةطبغو جاببا تارهاظم
 اوعفتنا نذل كالمأ اوردادو هنع ًاضوع اشاب لماك اولمحو كوحوك ديعس ةرازو

 ةينجالا اهتباقر تغلأ تس ايروأ لود 5 تق : مدقلا يدي ملا هىدابع

 رومأ رئاس تكرتو ةيلاملا ةنجالا لاحرو ةمردنللا طايض تعدتساف اينودقم نع
 اهتتطفو يقرتلاو داحتالا ةيمح ةكل ةلودلا

 ةلودلا يف لاو>الا بارطضا ةصرف اتزيتنا ابروا لود نم نيتلود نأ ريغ

 ع( ةيقرشلا ةلئسملا



 ةيقرشلا ةلكسملا 4م

 انهلالقتسا 19٠ ةنس ربوتكا نم سماخلا يف ايراغلب هو اهنم ىلوالا .تناعأو
 دعب اسعلا هو |هتيناثإ تنلعأ اك نييراغلبلا ىلع ًاماع ًارصبق اهريماب.هونرط يف تدانو
 يئامملا روتسدلا ردا نأ دعب ًايئان كسرطاو هئسوبلا قاحلتسا نيمويب كلذ

 لغو دوسالا ليلاو اي رص نيتروكذملا نيبالولا لم بدغأ دقو .نيتيالولا كت يف
 ةدهامت:نم”8 ةداملابديقم ريغ حبضأ اسلاو انراغلب لمف ءاقات هنأب لودلا ددهتب قاثلأ
 عئاضبلا ةعطاقعو جاجتحالاب كلذ ايكرت تاباقو يرافيتنا ءانبع قلعت اهف نيلرب



 ةقر يئامعلا بالقنالا

 مث ٠ جالسلاب اهقوقح نع عافدلاو ةوقلا رهظع روهظلا عيطتست نا نود ةيواسلا

 ناثوعيملا ساج ناطلسلا | حتت فاو تاباختتالا تمتف ةيناربلا اهتم وكح' لامعأ يف تكمبنا

 اسغلا يدعت ىلا راشأو رو مئادلا هصالخا هيف ناتأو ريمسد نم رشاعلا يف

 رهظع ًاليلق اليلق رهظت يقرتلاو داحنالا ةيعج 00 4 يلامورلا ةيالو يلاوو »

 يرزذو ذرظ هنال ةنم ًاماقتتا اما لكك اقاف يبنااو نضالب ةطاسلا بحاص

 امان تكوش

 كب لاك ليعاممأ ة ةسائرب ةيزك ؟رماللا ةيعجنا الا . اهاحر ن رم اهو ةبرحبلاو ةيبرحلا

 ضي رح ةناتسالا يف 8 ةئس ليربا 1 يف تماق ةيعجر ةروث نا .كاه تر

 نر. ةعامج لئحاو ةعدقلا لاخلا راصناو نييعجررلا ةنوامعو ديلا دبع سئاسدو

 لتقو ةرازولا تريغتو ةيعا طابض نم ًاضفب اواَتقو ناثوعبملا سلحم رصق دوز:

 ضمنا مك ةناتسالا يف ةيمحرلا ةكرألا لاحر نع ناطلسلا افع كلذ عمو ءارزولا ضم“

 مدن قادس ىلع ايكيليك يف مهيف حياذملا تماقت كاذ ذا نمرالا ثداوح ىلع نيعلاد



 ةيقرشلا ةلكسملا ٠

 امف . آد ا ةتساحو ةتيئاعم ىلع يقرتلاو داحنالا ةيعج لاحر مزع كلذلو

 ىلع نايلالا هدونجب اشاب تكوش دوم موحرملا فحز كينولاس ىلا رابخالا تلصو
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 نايعالا ساجي ءاضعا عمتجاو هل ةعاطلا ني فاح يذلا روتسدلا ةئاط ةناتسالا
 ةعاطا بوجو اوررقو ةيلها ةيغمج ةئبهم نافطسا ناس يف ناثوءبملا سلجم ءاضعاو
 سرح ليلقتو نييعجرلا ةيقاعمو ةيفرعلا ماكحالا رشن ديرب ٍناكو دئاقلا اذه رماوأ .



 ٠ ينامعلا بالقنالا

 لخد بلط ام ىلا بيجا الف . روتسدلا ءادعا ىلا هبلاغ مضنا دق ناكو ةينيطشطسقلا
 راصنا دوني تاعاس سمح هدونج تكّتشاو ليربا نم نيرششعلاو سماخلا يف ةمصاعلا

 لولحال كينالس نم ةيعملا مهلسرا ًارارحأ الوا اوناك نيذلا كئلوا ميدقلا دادبتسالا

 0 نييعجر اوراح نأ اومتع اف نينالالا نم نيمدقالا ناطلسلا سرد لح

 دحاولا نطولا لاحر ني قدانيلاو عقادملا قالطا لدو.ت نا دعبو . ةناوعاو ديلا ديع

 مادعال ًانلع قناشملا تيضن ًاقرف ضارغالا مهقزمو ًاميش ءاوهالا مقرف نيذلا

 سماخلا دمع ناطاسلا
 ينباو.الا مهدد تقلغاو ناثوعيملاو نايعالا ساجي ءاضعأ عمتجا مث نيض رح ا

 عباسلا

 هتائيس رئاس ركذ ذعب ديلا ديع علم ىوتفلا مهرلع تارقو ليربا نم نيريثعلاو

 ةتلاقا عاجالاب ران اوردصاف يرمثل| عرمشلا صوصن ىلع قيطني ال امم هلامعاو

 شهدا يذلا ةيهادلا طقس كلذكو : سداخلا دع مساب داشر دمحم هيأ بيصنتتو

 يف ىلاغتو دابملاو دالبلا رلظ يف نممأ هنوك عم ةليوط ةدم موقعي بعلو ايروأ ةساس

 اهن» لش مث كينولاس ىلا زدإب يارس نم هولقت دقو داديتسالاو ربجتلا نتم 5

 تايينلانم نوبلع ردق امن هزونكو هرئاخذ تردوصزأ دعب ةينيطتطسقلا ىلا ةدم دمب



 ةيقرمثلا ةلئسملا

 را
 دانعلا لالقتساو 3 ةيق ىلا ةلئنملا

 تايراخلب ل القتسا نالعإ  كسرهلاو هتس وبلا ىلع اسكلا ءاليقسا - سماخلا دمت ناطلسلا

 ايلاطيا برح  سليإرط يف ايلاطيا عماطم  ًايدحو يدق نوينايلالا - رضانعلا ةسايس
 خرا كل تركنا اا ءابساو ةيناقلبلا برملا نيل زب ةدهاعم ذقن - ايكرتو
 كاملا را را ركل فار 2 اللا رشمات ترا 202 تالا تناقل

 طورخ  ةناتسالا فيدتو ةجلطاش لع فررلا كانايو هتردأ عافد ندع د ةناث برالا

 1 هنردأ عاجرتساو نييناقثبلا نيب برحلا حاصلا

 دقف بجعع الو يقرتلاو داحنالا ةيعج ةراشا عوط سماخلا دم ناطلسلا ناك

 ناطاسلا هوذا هلء> . رومالا فيرصتو ةسايسلا روءاب ريصب ريغ ةبرجتلا ليلق ناك

 ىلع علطي نأ ريغ نم ًاداع نررشع ىغق دقو هحربي ال رصق نيهر دا دبع
 ناك ةيريمآلا لاومالا عقد اونأ نيذلا نا ؛ل ةروث هدهع حتفتساو !! ةدير>

 قافتالا يضءأ .١5 ةئس لهتسم يفو . نولا عاقصا يف رهظ ةيودوملا ةاعد نم ًايعد
 يف كسرحلاو هتسوبلا يميلقال اسعلا قاحلتساب يلاعلا بابلا فرتعا هبو يوسغلا يكرتلا
 هاا او را را ل كل اإل ناحل
 ا.بناكس ةيلاغ نال املا ىلا كس رطأو ةسورلا مد دوسالا لللاو برصلا طاغ دقو
 ايوا عطتست مو .امييلا هتاتش مض يف حمطملا ال ناك يذلا يفالسلا رصنملا نم

 ب درصلا ةدعاسم عيطتست ال د او افلا رزاٌوت ايناملا تناك دقو اص وصخ اممرسدانم

 نأ نم فضأ ايسورلاو اه لحاس اال ةلود برصلا نالو ايناملا نم ًافوخ اطوطساب
 ىوقلا ةرئاخ نإبايلا بر> نم اهحورط 0 لع نييناقاءاا رمصنت

 ايكرت تجتحا ًامات الالقتسا ايكرت نع لغتسم هنا ايرافلب كلم دننيدرف ناعأ انو
 هنميق لقت ال ضوع ىلع ترصاو تباف ةريل " ٠٠٠ 58٠ . ايراغلب !مضرتف تبضغو

 دقو نيقيرفلا ءاضر هيف 5 3 يف ايسور تاخدتف ه ٠٠ ٠٠0 نع

 يلا ةريخالا برا ةمارغ 6 مات رع و طق 5# 5 دنع ايسورل 0

 يذلا ضوعلا نيب قرفلا اهرادقم لداء 0 1٠ نءايسور .تازانتف امهنيب تيشن

 عقدت نأ ايسور تحرتقاو هعفد ايراغاب تحرتقا يذلا ضوعلاو ايراغلب نم ايكرت هبلطت



 ٠ رصانعلا لالقتساو ةيقرشلا ةلثسملا .

 ةقحتسملا طاسقالا ةيش ريظن يف اكرتل عفدلا ةعمزملا # ٠٠٠ 5٠ لا ايزاغلب اهل

 ٠٠١ 5٠١ نع طسق لك ديزي ال ةيونس ًاطاسقا ايراغلب عفد نوكيو ايكرت ىلع ايسورل

 ةدعاسع ايسور فغش غابم ىلع اهنم لدتسل ءىراقال 5 رابعلا هذه ائقس دقو . ةريل '

 ةيقرشلا ةلئسملا لح لجال ًايرقت ايكرت فاعضاو نيينافابلا
 ةلودلا نع لالقتسالا يف نويتيركلا "لأ شماخلا دمع ناطلسلا <> ءدب يفو

 ساجم يف مهنع ًاباون اواسراو نانويلل نوعبات مهنا اواقو ًايئابن ًامات الالقتسا ةينائملا

 ةريزجال ةيماشلا لودلا نيب ةليوط تاضواف.و ايكرت ضارتعا دعبو ينانوبلا باونلا
 ترائويلا ةلودب ىطاصتا لجأتو ناطلسلا ةدايسب فارتمالا ىلع نويت ركلا مترا

 نيح ىلا
 تعلدناف لحعلا لوقلا فلاخو ةيكرتلا ريغلا رمصانعلا ةسايس نونداحنالا ءاساو

 لاصفنالاو لالقتسالا اهولهأ مار يتلا اينابلا يف ًاصوصخ ناكم لك يف تاروثلا نازي

 مهاوحأ 1 ديف ال ةيريمالا لاومالا عقد ىلع مثرهق نا اوماع ام دعب كرت نع

 00 ةدئاف

 نيماسملا نم فلا ةثام ينام مهنم افلا نوعبراو ةئامو نويلم اهنكسب دالب اينابلاو

 كيلوثاكلا نم فلا ةئامو سك ذوثرالا نم افلا نوعبراو ناتئامو

 يتلا مهاداع و مهتالخا و موتغلب ةيناقلياا رصانعلا رئاس نع نوفات نوي ايلالاو

 مقيالو ةيرخلا ىوهبو فرعشلا دبع رسنلا نبا وا يتابلالاف مايالا يلاوت ىلع اهواغفح

 لئاه يومد ماقتت اهبقعي هب قحات ةناها لقاف مضلا ىلع

 عيمج يف اودهوش منك او نامزالا نم نمز يف ةلود نوينانلالا دشي مو

 - نيينامورلا اونراحو يتودقملا ردنكسا عم قرتشلا او>اتجاف تاوزغلاو بورملا

 ةكرعم يف دارم ناطلسلا عم اوكرتشاو 0 مهوصو دعب ةيلاقصلا اولتاقو سوربب

 مثوبراحو ريهشلا ينابلالا معزلا كب ردنكسا نمز يف كرتلا ىلع اوبلقا م هوصوق

 مهالقتساو مهيرح نع 6

 مهلا مثوليتسإو نإ يئايلالا ةلماعم اون 0 نأ نويل نيطالاسلا از دقو

 ماظعلا رودصلا 0 ونيعو ةيريمالا لاومالاو بئارضاا نم مهوفعاف نيللاو ةكملا

 ةيبط نع يئامملا شيحلا يف نونايلالا عواطتق ةيلخادلا مُْوؤش يف لوذدلا اوينتحاو

 مالسالا مهمظعم قدتعاو رطاخ



 ةيقرشلا ةلكسملا 04

 رشنت تذخأو نرقلا اذه لئاوأ يف انناللا يف ةيموقلا ةركفلا تروظ دقو
 صضعب عمتجاف ناك ا روسدلا نالعا 1 ىمقالا اهدح تغلب نأ ىلا ار امون

 ةيمسرلا ةغالا ةينايلالا ةغللا لعن نأ ةينامعلا ةموكحلا نم اوبلطو نيننايلالا ءامعز

 يف ةديدج . نرادم امنت نأ ةيف اويلط ريتسانم يف رخا .! اعامجا اودقع مث 6 مثدالب ف

 ءارج ن نم كرتلا صئارف تشر ةينيئال فورحب ةينايلالا ةقالا كك نأو اينايلا

 مويلع يضقي مهنع اهداعّتا نأو ابروا يف ديحولا مهن ةصح اينايلأ نأ م 3 .ال كلذ

 اشاب يردب ىلا اودهعو اهيف ةيموقلا ةركفلا لع 1 يف اويغرف ايسا ىلا ليحرلاب

 عرساف ( ١و١ ةئس ) كلذل ةمزاللا ريادتلا ناك ف نيحلا كلذ ف هردوقشا يلاو

 رس ندملا قالا لمح نم نيينايلالا عنمو ةناتسالا ر كانا ذيفنت ىلا اشاب يردب

 دش كلذ بقع مث ” ةينامعلا ةموكملا ةسايس نم ما سا نع اون رعاو مط ةناها كلذ

 0 رارقاو ديلا دبع ناطلسلا علخ رثأ ةناتسالا يف نيينابلالا ءامحز ضع
 ةعاطلا اصع اوقشف مييلع بئارضاا ضرفو مدينجتل ةئطوت اينابلا .تثراكس ءاصحأ
 قيس عال مرو عفو ريكا شحن اشاب دوغروط تكوش مما اخ نايس اورهاحؤ

 1 ًاهدق ناك هعمج يذلا حالسلا نكلو مهم حالسلا عمجب در 8 أ رضا ليثم اه

 هذه ةروثلا اوئلعأو مط 1 تحئس ةصرف ل اوملغف نيينايلالا نيب ديديلا حالساا

 اهدحو ةينايلالا ةغللا سيردتو ماتلا يرادالا لالقتسالا اويلطو ةيموقلا مساي ةرملا

 ىلع اهلك ةنريمالا لاومالا قافناو ةينيتاللا فورحلاب بتكت ام دعب مهسرادم يف

 مثدالب حالصأ
 ىلإ نيركفملا تدعتف اينايلا يف ةميظع ةعرس 1 رهوقلا ة ّة ركفلا ت كت ا دقو

 ةطساو اهلعجو مانلا اينايلا لالاقتساب ءامتزلا ضعبو ةبيبشلا تءاح وبعشلا تاقبط عيج

 ةليقملا ناقل ةسايس هيلع رودت ًاروحو نيم يئاقلب قافثا ماربال

 اهنكلو ةريك ةلمح مهيلع اودرجو ميبلاطمىىلا نيينابلالا ةناحا | وضف رفق امأو

 تاسرأ امو ا ءارو: ام ىلا رقبقتلا لع تهز 8 مومامأ تابثلا عطتست ل
 ةدرملا راث لامثلا يف نيذلا نيينابلالا ىلع ةلبلا هذه رزأ دشل اشاب دوةروط ةموكسحلا
 برحلا يف نويحسملاو نوماسملا كراشاف قرشإ هردوقشأ نم بونملا ف نذل

 ليلخ ردصاف اينايلا يف نيللاو ةملاسملا ةطخ تجهنو اهفقوه جرح ةموكملا تكرداف

 ناطلسلا رازو ةينابلالا سرادملا حتفب ًارمأ نيملا كلذ يت ةينامْلا ةيلخادلا ربذو كب



 0 رصانعلا لالقتسأو ةيقرشلا ةلكسملا

 نبذلا نع ًاماع ًاوفع ردصأو 1911 ةئس وون ١5 يف هوصوق لبس داشر دم

 عامجا ىلا نييروسيلاملا ءامعز اشاب دوغروط اعد هنم ؟١ يفو نايصعلا يف اوك يشأ
 نكللو وينوب 55 يف ةيناث لاتقلا جر ترادو هن مبتفث مدعل كلذ اوضفرف ازوت يف
 نوضوافي اوناكهل ميهرك ةدشل اشاب دوغروط ةضوافم اوضفر نذلا نيروسيلالا
 ةلفقملا سرادملا حتفب ممدعوف هنيتش يف ايكرت دمتعم كب نبدلا ردص ءانثالا كلت يف
 ةنيكسلا ىلا مهدالخأ لباقم ةءزكرماللا ساسأ ىلع 0 ةراداو قرطلا حالصاو

 ينتق د نوشح اوناك مهمال أ ةرملا هذه مثدوعو | ودعي ٍ كرتلا نأ ىلع

 ملكت و باعذلا مةافتف ةعساولا ةءزكرماللا بلاط يف نينابلالا رثأ ةينامعلا 0

 ةلئسملا ِِق لودلا ءأرف

 رحبلا ىلا يدؤت يتأ قرر طلا اهمال ايينايلا نع فرطلا ضختل اسفلا نكت ملو
 مافت كلذ نع ًاشنف مهمدقت عنمو ةيلاقصلا عاطا دص هيلع فقوي يذلا نصحلاو

 ايلاطيا نال ىرخأ ةهج نم ايلاطيا نيبو اهننيو ةهج نم ةبلاقصلا نيو اهنيب فالخلا
 اهدالب ءىطاوش نع ًاعافد كيتايددالا رحب اهعهمو نينامورلا ةثراو اهسفن دعت

 بيس دوسالا ليخلاو ايكرت نيب تالصأأ وفص ركعت 191١ ةئس ونام رهش يفو
 روبظالول ليلا ةموكح لع برحلا ا 0 رب ةموكح ور هر كالا نرتاللا احا

 قاطنلا عساو ًابلخاد ًايلالقتسا اينابلا لهال ايكرت تزاجا مث هنع عفادملا روظع ايسور
 رادقالا ابيلا تقاس ىت> ةينايلالا ةروثلا لكاشم نم غرفت اكرت دكت لو

 ليوطنام ز نم حمطم سلب | رط يف نييلاطيالل ناك هنا كاذو . ةيجراخ بر> بئاصم
 ىلع نييلاطبالا اويلغو سنوت لع نويسن رفلا ذوحتسا ذنم ممراظناب اموقمرب اوناكو
 كالما نم يبيصنيهونمابأ را ط ذخا اناوساوت تذخأ اسنرف نا ايلاطيا تلاق .اهتيكلم
 و نيلاطيالا مامأ تابقعلا اوهاقا. كارتالا نأ نويلاطيالا , عز دقو ةيقيرفالا اكرت

 « هيلا ماوس اوباجأ ام م مع اور ناو مثريغب او .>ر ثيح سلبارط يف » ماو حرب

 ايلاطيا ةسايس نأ مر كا ةئس وينو 9. ةياغل ناك ايلاطيا ةيجراخ ريزو نأ ىلع

 ديؤت اهناو لودلا رومأ يف هيلع يهام ىلع لاوحالا ءاقب ىلع ةظفاحلا و ةهجوم
 حجيرصتلا اذه دعبو . تاهلا نم اهريغو ةيقب , رفأ يف اهك المو اكرت ةمالس ىلع ةظفاحملا
 مظع باحرتب اهيف لبوقو ةيمور ةئيدم 7 دهع يلو راز ويلوي لا 1 ف يأ ةدع

 035( ةيقرشلا ةلثسما



 ةفرشلا ةلكسلا 0

 تددشو ايئابلا ةئتف ءانثأ يلاعلا بايال !هثالو ىلع ايلاطيا تظفاح دقف كلذ نع الضفو
 غالب نم شهدو ماعلا ءىجوف كلذلو نبرثاث اكل ةريخذلاو حالسلا بي ره عم يف يف

 برأ بابسأ نم هيف يذلاو ريمتيس ؟> يف رركلا ةيئايعلا ةموكحلا يابثلا ايلاطيإ

 عورشم لك ةضراعمو هقربو سلبا رط يف امانطا ةبراضلا بارطضالاو ىضوفلا ةلاح»

 لك اهر كنا يتلا بابسالا كلت « نييلاطيالا ءالزن ىلع ىضوفلاو ةئتفلا ةراثاو يلاطيإ

 0 ةينامعلا ةلودلل اقم سانلا دما دحب مو ماعلا يف فصنم لقاع

 ناديرب ال لاقي ام ىلع يلوح رودسلا اهءارزو سنئرو ايلاطيا كلم .:راكو

 ماعلا يأرلاو ةرازولا يف يلقصلا رصنعلاو يلاطيالا ينطولا بزملا نكلو ابرح
 يف ةيغرلاو سلبارطب ةميظعلا تاقالعلا امل ناك يتلا فراصملا نم ًافرصمو

 توتناو برا رهش ىلع ةموكحلا لمح كلذ لك هديب ام ىلع فيعضلا ةيلاغم

 جور - سلبارطو هقرب يميلقال ةيلاطيالا ةيمستلا ضو ايل يف 00

 ايلاطيا كلم ردصأو يلاعلا بابلا ةموكح ناضحأ 5 مرر قبلا كر
 . ايلاطيا ةموكح ىلا 0 سلبأر ط ماضناب ًايلاع رم او١11 ةئس ريشوت © و

 تناكو ليبخرالا رحب رئاز> لاو>أ يف ترثا ةيسلبارطلا ةيلاطيالا برا نأ ىلع

 . اهنأ لوقت ناقلبلا مصاوع يف اهيدمتعم ىلا تاسرأ دق برها حتتفم يف ايلاطيا ةموكح
 اناو هيلع يه ام ىلع ناقابلا يف لاوحالا ءاّش ديؤت ةينائعلا ةلودلا عم ابرح عم

 لوطسالاب رض امو .ناقلبلا يف ايكرت ةدايس ىلع عير مدس ك1 كاد

 ايلاطيا ىلع اسغلا تضرتعا هعفادع هودام يد قاوج ناسو ارش رب يرفث يلاطيإلا

 ىرببنا او . ناك ام ىلع ناقلبلا لاح ءاقب يأ قباسلا اهرارق مارتحاب امتركذو

 ادم ريهجو يف اوماقو ا ايلاطيأ برا برعلا ديدانصو سابار ط ثويلو ةقرب ةامح

 نس كيأ كل مدقتت مو اهامعأ تألطعبو ةلاكنو اليو اهوقاذاو ةيماح ًاران اهولصاو

 تاهجيف ةين اعلا ةلودلا ةقياضم تداراو ع بارُلاب تقاض اهوطشا ان ىعرف

 دونما تانكث تبرضو توري هايم يف ةكر نفس: ضعب اهوطسا قرغاف ىوخا
 ليندردلا لخدم تمحنقا مث . عفادملاب ليثدردلا لخدم يفو سوماس ةريز> يف

 سدور يربز> تاتحا ١91 ةئس ني ليربا يفو . ديرودلا نفس نم مسقب

 مونع اولسرأ كلذ اهنم“ رئازلا ناكس ىأر الف . ةريفص ىرخأ رئازج رشعو سوكو
 ىلا ماهضنالا يف مهتبغر اوررقو وينوب ١7 يف سومان يف دقع رك نيبودنم



 /٠6١ رصاذعلا لالقتساو ةيقرمثلا ةلئسملا

 يتااو ايكرتل ةعباتا ليخرالا ارحب رئازحل نوميقي مهناو ليقتسملا يف نانويلا ةموكح

 مهيلع ةنركتأ مثرارقي ايلاطيا تءاع املف . صاخ لع تاذ ةنقؤ» ةموكح ايلاطيا اهتلتحا
 ربوتك ا ١4 يفو . رئازطلا ةلكشم ىعدت ىرذأ ةلكشم ةيسلبارطلا ةلكشملا تدلوذ
 وفعلاو رزألا ءالخا تررق يتلا ايلاطباو اكرن نيب نازول يف حلصلا ةدهاعم تدقع

 سابارطو هقرب نع نينامعلا ءالج دعب ابلهأ كلسم نع
 ذأ رئازجلا ىلع نيسنرفلا ءادتعا الا سلبارط ىلع نيرلاطبالا ءادتعا هبشي الو

 نم ماقتالا ةجحي اهوججابف رئازلا لاح بارطضاو ةلودلا فعض ةصرف اوزوتنا

 نييسن رفلا نيب ةبشان برا تلازامو يواسنرفلا لصنقلاب اهقلأ ةناهال اهلاؤ
 ةئس ىح يرئا زا رداقلا ديع ديسلا ركذلا دلاخلا ريبشلا لطبلا ةدايق نيبرئازحلاو

 ىلع ًاضيا نيسن رفلا ءادتعا الأو . مويلا ىلا اهتطلس حانج اهيلع تطسب ثيح 57
 اش اودرط رئارطل ورح لع نا لئا ناارعر دا اة 3 سنو

 يتلاو اهلع اهوطسب يتلا ةياملا لوبق ىلع يابلا ومس اومتداو اباخاد يف هب اونعمأ
 تناق.سيراب ةيوكسمل ًاسأر ةعبات هس ا سنوت اهب تراص

 سابارط ص ايلاطيا موجع مث سنوت ىلع اهءادتعاو رئازجال اسأرف كالتما نأ ىرت

 ثاريم ماستفا ىلع لمعلاو ةيراعتسالا ةهارشلاو حيرصلا ناودعلا الا هل ببس ال

 ةفعلاو فرششلا ءىدابمو اه بلق ال ةسايسلاف . مبمحزب ايكرت يأ « لياعلا لجرلا »
 ةغئاس ةمقل فيعضلاو ةوقال ثدنع قأاو هب رامعتسالا مالا روتسد يف ال رد

 . هبالسأ ماستقا ىلع مهتحاشتو هناريم ىلع مرفالتخال الا ًايح هْواَم امو دردزت ةمعطو
 نييلاطيالا ةطاصم يف عارسالا ىلإ نيننائعلا امد يذلا ببسا ركحذ ىلا دعناو

 كاب نويلاطبالا زفي لو ةحجارلا ميفك تناك نيح يف نازول حاص طورش ءاضمأو
 : لوقنف ليبخرالا رحب رئاز> ضعب لالتحا عم سلبارط لحاس نم

 امأ . ةينائعلا ةدايسلا مارتحاب يضق نيلرب ةدهامم تمدقت يتلا تادهاعملا تناك
 لودلا يدصت تزاجأو ابروا ةياصو تحن ةيناّمعلا ةنطلسلا تءضو !مئاف نيلرب ةدهاعم

 ىلع تيجوأو الماك ًايرادا ًالالقتسا راغلبلا حام ترزق منان املا نوؤشلل ىمظعلا
 دق تناك ناو نيلرب ةدهاعمو . دوسالا ليلا لالقتساب فرتعت نأ ةينائعلا ةموكملا
 للخا ةريثك عضاو» تكرت اهنا قاطنلا ةعساو ةيراغلب ةلود ءاشثأ نم ايشور تعنم

 اهئايصل لمعلا ن نع ةدهاهملا كلل ةحض اولا لودلا تمانو عمطلل 3 ةج ياأودو يسابيلا



 ةيقرشلا ةلئسملا ٠

 مث ١مم ةئس ةيقريشلا يللمورلا اهلا تمض ةيراغلبلا ةرامالا نا هلك اذه نع اشنف

 ةدهاعملا كلت ةم رح تكتبف ١15م ةئس ٌزكلمت ىلإ ةرامأ نم اهءاقراو اهلالقتسا تنلعأ

 تكتف ىرخأ ةهج نم اهكالمأ ىلا كسرطلاو هنسوبلا اسفلا تمض مث نيترم

 اضيا اهتمرح
 ةدهاعملا كلت نم تر ام ىلع ةدايز بلطت ١147/4 ةئس ذنم ناقليلا لود تاازامو

 عزانت ةلود لك .تراصو اهيف عومطملا ةينامعلا يضارالا ىلع اهني فاللا ماقو

 نييبرصلاو نييرافابلا ءامدب اينودقم باضه تغبطصا ىتح ةعزانملا دشأ يزخالا
 رعؤم دع ةيقرشلا ةلأسملل هحرات يف هيبلبوش وسما لاق . نينامورلاو نينانويلاو
 ةوق داز مك لالقتسالا ىلا اهاياعر قايتشاو ك0 فتض داز 1 اذه نا » نيلرب

 ىضوفلا ةعبأ نم ارش نا اذا ضرفلا نع هِي نم لكو « ناقلبلا يف اهئادعأ
 00 باوأ و مولمألا تلفغأ اهنال اكرن ىلع ىتلي ناقابلا يف تشف يتلا

 يتلا ىمظعلا لودلا بيصن وه يناثلا رطشلا نابو ابيلع ةجنللا اهموصخل تماقأو

 0 نم نراقاليلا تالم يتلا ةيناقايلا لودلا بيصنو نبل رب ةدهاعم تعضو

 اهعارطال ًاقيقحتو اهضا رغا ىلا ًاغواب تاعزانملاو تاياعسلاو

 ًاربص وأ ًاليحتسم حالصالا لمحت نأ امأش نم تاعزانملاو تاياعسلا كلت تناكو
 احاهتبا رومالا هالو لأ ايهدالش رب ةيلتخا تاباصعلا تذخأ 0 ادِح

 ايلاطيأ ني تر تبشو روتسدلا اذه رن هم ناكام ناك امل يتامعلا روتسدلاب

 وه يذلا للا نم ةناتسالا يف ماق ام ةيناقليلا لودلا ةساسل تيئثو ةيلعلا ةلودلاو

 اهنانحاشم تنقدو !متاوادع ةيناقلبلا لودلا تسانت مث ىضوفلا تداع دسافملا ونأ
 « ماعلا ودعلا » ىلع فلاحا

 نم عولضلا هقوق تنحتاو رودصلا ةيلع توطنا 1 ( الوا 1 برا بايساو

 لك عمط ( ًايناث ) ةفلاحتملا ةيناقلبلا ممالاو كارتالا نيب ةيلزالا ةنيغضلاو ميدقلا دقملا
 رباغلا اكلم ةطسبو ميدقلا اهدح عاجرتساب ةفلاحتملا ةيناقليلا لودلا نس ةلود

 ةينامعلا ةلودلا فاعضأ اهمهع يتلا ايسور ةدعاسع ةفلاحتملا ةيناقليلا لودلا هه )ا ًاثلاث )

 لودلا نم ةلود ةطساون لقالا ىلع وا اخ ةناتسالا لالتحا اه من مب ىتح اهيشالثو

 روتسدلاب لمعلا ةداعا دعب ىت> ىضوفلاو ةلودلا فعض رارمتسا ( اعبار ) ةيناقلبلا

 ةيكرتلا يضارالا ىلع نويلمملا يدتعا دقف رذنو تامدقم ةيناقلبلا برحإل تناك



 0 زصانعلا لالاقتساو ةيقرمثلا ةلئسملا

 قاس ىلع اناشوكو هنارب يف حباذملا تماقو ليطا ةمصاع هنيتش يرتلا دمتعملا ردافف

 ًاقئحو ًاظيغ ايزاغلب يف نييراغلبلا بطلا بيتشأ يف نييراغابلا ضعب جذ نأ اك مدقو
 ماعدل ًاضوقم يرادالا لالقتسالا اينايلا حنم ناكو برحلا نالعاب ميتموكح اوبلاطو
 رئاخذ ضعب اهتيلس ايكرت نأ اب رص تمز دقو اينايلا يف عيرالا ناقابلا لود عاطا

 ًالاضف ايراغلب نأ اك سوماس هايم يف ةنيفس ىلع اودتعا كرتلا نا نانويلا متزو ةيبرح .

 دقو .اط ا ايقارت ف ةيكرتاا دونما تاكرخ يف تأر خباذملا نم اهاوكش 0

 حنع كرت حصنب اهيف اهيلع ريشي ىمظعلا لودلا ىلا ةركذم دلوتخزب تنوكلا لسرأ
 نأ ىلع . ربصلاو لادتعالاب ةيناقلبلا لودلا حصنبو يزكرماللا مسملا ماظن اهنايالو
 محن ريغ ناقليلا لود يضر ال ..زاكو ىودج ريغ ىلع ناك دلوت> رب يمس

 عقدملاو فيسلا

 هذ د ند در ناقلا داخل تل رس ناالا لإ فو لإ 1 كلذ
 علاطلا نسح ليبق نم دعب امو . يتيركسلا سوليزنف نانويلا ةيهاد هنأ حجارلاو
 ةاهدلا نم كاذ ذا اوناك ناقليلا لود يف رومالا ةالو نأ نييناّعال ظحلا ءوسو نيبناقلبال

 رارسالا نم رس يهو ةفلالا تمربأو تاضوافملا تعب دقو ءايكذالا نيقذاحلا
 تناك نيح يف اهشوبح ةيناقلبلا لودلا تأبعو ًاضيأ نييروالاو كرتلا نع ةموتكملا
 ىلع ًادِك أ ًامزع ةمزاع اهنأ كرت تباحاف نيلرب ةدهع نم ”8 ةدام قيبطتب بلاط:
 ًاراقتحا اهفتك ةيناقلبلا لودلا تزوف . تايالولا حالصاب صاخلا 18٠ نوناق ذيفنت
 دعب ىتح يه ام ىلع ةطيرخلا ءاقبب نهاتددهو لادتعءالا, ايسورو اسفلا اهتحصنو

 .ائمدق امك برا ريغ ديرت ال تناك اهمال عمسل ملو وعرت ة نهطاص ف برآلا بأهم

 يف ةصاصر لوأ الوقت ريمالا قلطأو برا دوسالا للا نلعأ روتكا م فذ
 قجنس يف مهشويج تمدقتو نييلبطلا يديأ يف دالبلا طوقسىلاوتو . ةيناقابلا برحلا
 دق فلاحتلا لود ةيقي نكت ملو كلذ لك هيف ندم ةلج ىلع تلوتساو رازاب ينون

 اسْملا ىلا نانويلاو اب زصو ايراغاب كتراآ د1 ٠ يفو . دعب نييلرا تدضاع

 يلخادلا لالقتسالا بلط اهيقو دحاو ىنعم تاذ نوكت داكت تاباطخ ايكرتو ايسورو
 تايسنملا قفو تايالولا كلت نيب دودحلا نوكت ناو ةيبروالا ةكر رتلا تايالوال ماتلا

 نوكت ناو نييكيجالا وأ نيبرسيوسلا نم تايالولا ماكح نئوكت ناو اهب ةنطاقلا
 .ةصاخ دونخ ملقا لكل و ًارح ملعتلا نوكيو ةمردنملا مظنت ناو ةيباي سلاح تايالوال
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 يواستلا ىلع ىراصنو نيماسم نم ةفاّؤم نال داشرإب حالصالا نوكب ناو ( ايشيلم ) هب

 يف ناقليلا لود يودنل لب ىمظعلا لودلا ءارفسل طقف سيل معلا فارشالاو

 0 ةكرتلا ةموكملا عسإ مف! ! ينامءلا شيلا حيرست بوجو نع ةلضف اذه ةناتسالا

 ماير تنلعاو ايفوصو دارغلب نم اههدمتعم ما و ًاعبط للاطملا هذه ضفر

 ايكرت ىلع برحلا نانويلا تنلعا يللاتلا مويلا يفو '. ريوتكا ١ ّق ايراغلب و اهب رص

 مايا ةعبراب كلذ لبق تيركنع ًاباون يتانويلا باونلا سلجم يف لبق دق سوليزنف ناكو
 ةياقلبلا لودلا نأش ردك اللا ن٠ رثك ناكو داق ةناقللا برا تادمأو

 ةيراغلبلا ينامالا ةطيرخ ةيبرصلا يتامالا ةطيرش

 نا رهظو تضم ةليلق ًامايا نا ىلع . لسابلا يناّئعلا شيما ماقتنا نم نيبلع قفشيو

 اوعدخو موس اوعدخ دق نيينامعلا كارتالا ناو مظع دادعتسا ىلع اوناك نيناقلبلا

 رضنلا اهباكر يفو ةيناقليلا شويحلا تراس دقف ءادعالا | قفا و ءاقدصالا اوتو ماعلا

 تدب ىادتب ام ايروأ ف ةيامعلا ةوقلا تن ءادبو 36 يف رفظلا اهودحن تمدشو

 بتتسم ماظن نييناقلبلا دافا ام نسح| ناكو . لامرلا ىلع ينب ريق وا قرولا نم مقا

 مهنا مك اشاب ىطصم ىلع نورراغابلا ىلوتسا ام ناعرسو ةباثو ةراح ةينطوو قيقد

 يرتلا شيملا رسم متز يذلا ناكملا كلذ رووتك ا ؟4 يف اسدلك كرك ىلع اولوتسا
 نانوبلا امأ .ةلماك رهشأ ةثالث يمورب شيج ىوقا يلع عنتع هنا يباملالا زتلوغرد نو



 لل رصانعلا لالقتسأو ةيقرسشلا ةلكسملا

 رئاز> ةلج يتانويلا لوطسالا لتخاو سوريياو ةيبونملا ايودقم يف ندم ةلمح اولتحاف

 برملا ذنم يلانويلا معلا اسفر نيتلا سوماسو ايراكيا يف ريزج نع ًالضف -

 سوا ليج ةريزج هيش ىلع نانويلا لع عقد ( لوطسالا يأ ) هنا مك ةيسابارطلإ

 زابتجا نم ةنامعلا تالاقنلاو ليندردلا ةحرابم نم يرتلا لوطسالا عنمو سدقملا

 دالب يف اون د نويبرصلا 0 ردك ًادادما تف رك ةلانماو ليبخرالا رحب

 اهيلع مثواتاقو نيلرب ةدهع ذنه اهو رمعتسأ نيذلا نوينايلالا 0 ةعدقلا ايبرص

 مه ت تماسو ةلصافلا وقونوموك ةعقوم يف نيب رصلا راعقاب مالا ىهتا 6 ود الات

 ققحت ربونك 15 يفو .مدفلا يبرصلا خيراتلا يف ةيمحأو ركذ هل امم ىرخالا ولت ىلبلا
 ميكلم جون ثيح 0 ةئدم ميكلم دهع يلو لوخدب مثانم اولاثو نيبرصلا لح

 00 ذخاب نيبرصلا راصتأ / ًايظع وقام ,ىأ 1815 ةئس ناشود نافطسأ

 ساغربواوا ناديم يفو كلذ نوضغ يف نودراغابلا ناكو . رتسائم طوقسب مْ ندزربو

 ةسم هوانا رطاخلا روكم اعئاح ارح رخا اك ًاشنح نوراحي ةقارت لاكأ ند
 دهع يلوا كينالس تماس ريقون 8 يفو . ةجاطاش طوطخ ىلا هويقعت مث اهيلايلب مايأ
 اماع ؛ى؟ كرتلا ةضيق يف تلظ نا دعب نانويلا

 نا. لوزب زعو لودت ةلود . فيلا ةلود ملقلا اه اهيف يري ةفقو نمد ال انه

 0ك اهد اذام + سواشالا كرتلا لاطبأو نائع لا ثويلو لوضانالا ةفراطغ اي متنا
 محتشو «دسالا ةلقم ةضوعتبلا ا 9 لودلا عراصم نوكت ذك 7 عياصأ |ذام

 داكي ال ناهلس ناك مايأ نيك .اهسلأ لواطو ينامئءلا مسالا لاص سمالاب 7 نيرعلا ذر

 دعسلاو هسارفأ تا د هشه ةيرتشلا 0 الوده ةيشن ىنح ملقإب عمسل

 مويلاو ٠ مله يف مظعلا كلملا ةبهر نم اهريناذحي ادداو فجنرب صهدلاو مداخ

 دمج دالوأو ديزيا, لسنو نام نيام اي راعلل اي ! ةجلطاش دودح ىلع نورانللا

 اوناك نم 8 عمطفق هتسايس اوئسح يف ؟يلع كلا عستا نايلس فالخأو جئافلا

 مكيلاوم ةلج نم سمالاب

 ريغ اهنم قبب ملو بناج لك نم ابروأ ةكرت صاقتنا عيباسأ ةعضب يف مت كلذكو
 ريغو نينانويلاو نييلمْلاو نييراغليلا تمواق ندم يهو اننايو هردوقشاو هر ةئادم

 دقو روفسوبلا قاقز ىلا ةجلطاش طوطخ نم دتدملا ةريزجلا هبشو يلونيلاغ ناسل
 ةظفاحلا يأ قباسلا اهرارق نع لدعم نأ رهابلا نيينافلبلا راصتتا ءاقلت ابروأ لود تأر
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 كار الا ه ركت !يرواف ةنأر الو ناقليا| ةطيرخ ىلع

 دبا: را لهل ةيزيلكتالا ةرازولا سيئر ثيوكسا رتسملا لاق

 مهراصتنا ةرك نم نيروصنملا مر ولا نكع ال ذا ةيقرشلا 0 ةطبرخ ل نم

 نيلبللاو نيبرصلا ءاليتسا نأ اسنلا تأر املو . ًاظهاب انك مناك يذلا راصتنالا كلذ

 نم 5 تعنم كينايددا ر < ىلا اهودو نود لاح دق رازاب و قا

 ءاشنال 0 ايلاطيا ةدضامع اس ند تلعجو رد لا كلذ ىلع اه ًافر 6 ناذا

 لودلا ءارفس كلذب فرغعاو نول ِق كب لاك ليعاما ١ ُّ ىدات يلا ةلقتسالا اينايلا

 ندنل يف ىمظعلا

 ربمسإد * يفو اكيوعد ف نويراغليلا رصتناو وزارود نويرصلا لخد مْ

 تاصاوف نانويلا اماف .ةيفالسلا ةناقليلا لودلاو اكرتنيب ةجلطاش يف ةنده دقع ىغما

 يف يبمسيد 11 يف اوممتجا ىلا ةبراحتملا لودلا ينودن. نا ىلع . ةيئادعلا اهامعأ
 ءارفسم ذب هسفن تقولا يف ًاساح ردصت يارغ درزدأ ريسلا ن نأ 5ك تا رمدق

 ىمظعلا لودلا

 ةلئسم كرو نييئاقلبلل هنردأ نع لزانتلاب يلاعلا بايلل ىمظعلا لودلا تحصنو
 ىف ادعت رك الا يراشتمالا سالا نك ايدو. ىلظنلا كوذلا ةياسل ردلا رز
 روتسدلال طب رونا ةماعزب ةروث تربظ ىمظعلا لودلا يأر لوبق كشو ىلعو ةناتسالا
 يفو ًاناع ماعلادئاقلا اشاب مظان لتقو ءافعتسالا ىلع اشاب لماك متراف سلبارط برحو

 ليلق دعبو . يقرتلاو داحتالا ةيعمح ىلا ةطاسلا تداعو دقعنم ءالكولا سلو راونلا ةعئار

 || ونلعاو ةردنل ةئيدم ناقايلا لود رك رداغ رباثإ نم نيرشعلاو عملا ف يأ

 تداعو رباربف 8 ةلاعف كا ةندطا نأ قلع : ةبب را لامعالا 5 ةدوعو ةندطا ءاهنأ

 رهق نم مطوطساب اونكمم دق كلذ نوضغ يف نانويلا ناكو اهعئاظفو اطاوهإب برا

 اهكرت ىلع اوفسأ يتلا كت اغراب ةنيدم ىلع اولوتساو ليندردلا جراخ يتلا لواعسالا
 ةجاطاش يفو هنردأ لوح لاتقلا ىلا نورراغلبلا داعو يضع ًافسا ةئس ه5 ذنم كارتالل

 رئاسخ تدازو هردوقشأ ةمحابم ىلا نويلبملاو نويب رصلا داعو يلو.دلغ ةريزج هبشو

 قفخاف نييراغابلا ءارو ةميظع ةوقب لزني نأ كب رونأ لواحو نيبراحتملا نيفرظلا
 دعبو ديحت لساب ليوط عافد دعب صرام 76 يف ةيردآ تطقس مث ًاريثكر سخو ا

 دهشت ةفيحص ةيناععلا ةيدنيلا خيرات فخ نم دلاخ دحت ةفيض لاطبالا اهئامح بتك نا



 للي رصانعلا لالقتساو ٌةيقرششلا ةلكسملا

 اوبستك ١ نبذلا سواشالا لاطبالا كئلوأ زارط نه هنإب عاملا اشاب يركش مهدئاقل

 تددش دق ةينانويلا شويملا تناكو . عمجا ماعلا مارتحاو مهتمأ ةقث مهقذجو مهنلاسب

 ابهيلع تطأو ايناي ىلع راصملا ( ياا نيطنطسق كلملا وهو دهعلا يلو ةدايقب:)
 ةلسابلا اهتيماح تماس سرام © يفو . طقاستم ديلجو سراق درب ريثأت تحن عفادملاب

 ديحب لساب عافد دعب كب بيهو ةدايقب

 ةطبارملا شويملا ناو نينناقلبلا يلا اتراص دق هنرداو انناي نا لودلا تأر انو
 ابحت ُّ نودحي دق نييراغلبلا ناو ةناتس الا ىلع ءاليتسالا 2 مدختسلا دق اطوح

 را يل ةياؤيلا لالالا
, 

 ةينامورلا يتامالا ةطيرت ةينائويلا يتامالا ةطبرخ

 تحصن ةنيلا ةمصاعلا كلت كالتما ىلع فالتخالا بيسب ةميظعلا لكاشملا موقتف

 دعب نوكي قارب مد لك نا نيراغلبلا تمهفاو ةيرطا لامتالا فيقوتب نيبراحتمل
 ديدحتلا طخ لعءحو روفسوبلا ةئيدم نم دحا بارتفاب حمست ال اماو ًاثبع كلذ

 رحببلا ىلع ايديم ىلا هيأ رحب ىلع سونيا نم ةينامعلا كالمالاو ةيراغابلا كالمالا نيب

 لالقتسا» اوضرو نيهركم كلذ كارئالا ليقف . نييراغلبلل هنردا نوك ناو دوسالا

 تررقو . ىمظعلا لودلا رزلا رما ضيوغو نانويلل تءرك نع لزاتتلاو انابلا

 فالاحالا اهبلط يتلا ةيلاملا ةمارغلا رما يف راغدي سيرإب يف يلامرؤم دقعي نا لودلا

 6 ةيقرصلا ةلثسملا



 ةفرذلا لكلا 644

 نم اوذخا ام ذخا دعب ةينائعلا نوبددلا نم هؤافيأ مهملع بحب يذلا نبدلا رادقم يفو
 ةرازو نا نيبنامملا ضعب ىأر حلصلا طورمش تعاذ املو . ةيبروالا ةيناوعلا تايال ولا

 دازو اشاب لماك ةرازو اهب تيضر يتلا طورمشلا نم لقثاب تيضر اشاب عك ا
 مربا يذلا حلصلا ناكو اشإب مل> ديعس ريمالا ةرادصلا ىلوتف تكوش عرصو ءايتسالا
 تاعجاف نم ةمجاف وأ ةاسأم ماتخ ناقلباا لودو ايكرت نيب 151 ةنس وبام ٠١" يف
 رحدلا دبا نويناّمملا اهاسني ال راعو لذ ةفيح تيوط هنو ياهعلا خيراتلا

 رع ولت نأ نانويلا نم ايراغلب تبلطف )2١ نييناقلبلا نيب ايف فالخلا ماق م
 ةوقلاب الا كينالس لسنال املا تلاقوبلطلا أذه نانويلا تضفرف اهيلا اههاستو كينالس
 ىضرلا ىلا ثرطضا هنأ ايبرص تدتزو ايراغلب اهيف عمطت اندم تاتحا ايبزس نأ اك
 نيينانملا لانق يف !-ميلع بجي امن ثكاب تماق !همماو ةيلود بابسال اينايلا لالقتساب
 ٍض سمالاب امافلح نيبو اهنيب برح تبشن اذا امتددهو ايرافابب اينامور تشر#و
 نوب راك ىلع 0 ناكم 0ك نم ام ءادعالا ةطاحا عم ديديتلاب ايراغلب 0

 ةطيرخهيجوع ثعضو يذلا تسراخب رمقؤم دقعو و ياوي ٠" يف حلصلا تبلط م اعيج
 ىمظعلا ةيروالا برا بوشن لبق اهفرعن ام ىلع ناقلبلا

 عاجرتساب تزاذو ةنرداو هيقارت ىلع اهشويح تف>زو فالحلا اذه ةصرف ايكرت كولا 0(
 هب ساب ال البدع هيقارت دودح ليدعتو هنردا



 رفيس ةدهاعمو:ةيقرمثلا ةلكسملا

 ا

 سطر

 رفيس ةرهاعمو قرا لكلا

 ةلوهحلا اهمايسأ مهنت ريغ نمو اهعوقو برق عم ثداوملا نيودت ىلع مادقالا

 ةلالج ىلع ةثداح ىربكلا برو. ةميق هلدعل فرعي يذلا خرؤملا قوذ هنعوبني لمع

 عونتو اهدهاشم ةعورو اهكاتتةر وطخو اهيف كرتشا نم ددعتو اهقاطن عاستا و اهردق

 بابسالا نم امثداوح تايئزملو انب دهع ةمبرق ةيملهملا اهم الا كتف غلابو اهايادض

 32 وا لمح لمح ام ةضماغلا يعاودلاو ةيفا فورالاو ةل وهجلا للعلاو ةموتكلملا

 نأنع انما اير نر ناكر ًاطخلاب ورقم رطاخلا ًافوفح لمع عرستللا

 ثلث ربت 10 ىلع ةماع ةراظن ءاقلا الا ةلادعلا هذه يف اندصق امو هنع ان ريغ ىهنت اهف عش

 انباتك عوضوم  ةيقرشلا ةلئسملا يف ىربكلا ةثراكلا

 . امديح ىلع ةظفاحلا ًاقلطم ة هلعلا ةلودلا رودقم يف نيل هنا ظحالي ام لوأو

 نم رفلا دحأ عم 2 لضخ 6 بركلا لوخد نم ةلحا 0 ةلحاع اه دب ال ناكو

 0 اهفعض عم ملاعلا تازاغونو ر وح مهَأ ىلعو تاراقلا طسو اهمق وم نال نيراحتملا

 اهرثأتو ةرتلكتا كالماو اكو ايوا مث ةوقلإ هارت يذلا يأرلا متد نع ام دعقب

 كا اهعفدي ناك كلذ لكأ ايداصتقاو اي ركسع ايناملال اهعوضخو ةب نامالا ةسايسلاب

 وهو رومالا نم بعصلا رطضملا فر دقو ةراتؤ ال ةرطضم برحلا 0 0

 هيوكرب ملاع

 بجو دقف -ًالغف تلخد دقو_ برا اهوذد نم دب ال ناك هناب لسم وهو امأ

 ايناملا نا نوركاذلا ركذ : ةرتلختا نود ايناملا ى :ا> ىلا اهوذد بابساب لن نا ائيلع

يضقت ةدهاعم طابرب ايكرتعم ىركلا ير بون لبق تطيثرا دق تناك
 لوخدب 

 هناو . لودلا ىد>ا نيو اهنيب برح تبششت ول اهف ايناملا بناج ىلا برحلا ايكرت

 تزالألا ناكدفو ًاضوصخ هب تامبترا يذلا دهعلا مارتحا نم ايكرتل دب ال ناك

 اواذب ناملالا نأ نورذلا رك ذو . ةيسايسلاو ةيركسعلا ةناتسالا رئاود ىلع ةرطيلا

 دئارلا بابرأ نمماعلا يأرلا يف عينا يوذو ةلودلا لاجر نم ةنوخلا.ضعبل ةوشر



 ةيقرعشلا ةلثسملا 0 ا

 نورخآ لاقو . اهل ماضنالا مثااهنم برقتلاو اينامال عيشتلا ىلع سانلا أولم ىتح
 نيتجرابلا ىلع مدي عضو زيلكنالا نم مهظاغ كرتلا ن ١ راخالا ق ةئاقح ىلع نوعلطم

 الذ امهعنص ىلع ةرتلكتا لماعم كرتلا ةم 5 تصوأ نيتللا نيتريكلا نيتينامعلا
 برا ثيشن « نامع ناطلسلا » ىرخالاو « ةيداشر زاهادحا تمسنو انمتكا
 هةر عرساف هور 5 اهلباه وأ رشب اذ كر ر اهردتت نا نود ارتاكنا امهذخاف
 ميدقتو لام ضارقا عم « ولسرب »و < نوج » لاسراب اههنم ًاريخ كرتلا اوضوعو
 , نوصحخلا ةيوقتو ها ثالاو داشرالاو ميلعتال طايض لاسراو ةريخذو جالس

 ليبق ايكرن ةسايش فيكن 0 ريك أ هل ناك ةرتلكتا تءاسا ثيح ايناملا ناسحاف
 0 ناقايلا برح>و نك ْط برح ف طن فقوم نا ىلا اك برملا

 تناك ايناملا نا ىلاو ٠ دناعم هراكو تماش ودع فقوم لب دضاعم قيدص فقوم
 لثم عر نوركأيو اه نونعيو اهوهرتحو اهنواحي ءاقدصأ ايكرت ف تغنطصا دق
 ايناملا ةين نسح ىلع نوئدربي اوناكنمم قرتلاو دامحالا بزح نم هتعيش ضعبو رو
 نيهاربلا ن نه انمدق اع ةرئاكتا ةيوط ثيخو

 صعب تدتعا امهبفو اذا 5 ةئس رو ؟ةيوالا/ ف نا ناك دقو

 . ءافلطا ةاور هذه ! دودالا ردا يف ةيسورلا لح اودلاو نفسلا ىلع ةينامعلا نفسلا
 لمح هور تسملا د «.فسأأ نأ لع ليلدو للد فلا 6 دل ماق هنا ك ارئالا ةناورو
 امف . ع اعلا لحاوسلا برض هيأ 0 ماو روفسومأ ا هايم يف اش 3 ماقالا

 ييلم رمأ كلذ التو ريفون ه يف برألا اهت :اعأ كلذا ايكرت نم ةزتلكنا تأر

 مرح ىلأ عراس يذلا يكرتلا شيلا نويسورلا عفد م صر ةربزج مب يناطيرب
 ) ١515 ةئس ربمسلد ىلا ريشوت نم ( ةيقرشلا لوضانالا كا هوبقعت و زاقوقلا ف

 اهتلما ىت حلا كارثالا ة ةطخ داسفال ) قا رعلا ىلع الوطساو ًاشيح زياكتالا 0

 دهملا 0 ةقفنا| 0 دمالا ليوط لاتق دعبو ( دنهلا قب ؛رط ديدهنل ان ايناملا م
 نم ًافلا وسو ديزو + لارنإلا ةرامالا توكيف ليربا ل
 لالا ةدايش مدقتلا ند قارا ةيلاغمو شيلا دادمأ دعب نياكنالل حتا هدنج

 ١ يف دادغب ىلع اولوتسا ناد ع قارعلا نع كرالا ءالجاو دوم يلئاتسا ريسلا
 ًاشج م ىلا ده ةعينش ة دجا شيج اورسكو اة1ا/ ةئس سرام

 15و ةئس رباربف 5 و!” نيب سوسلا ةانق روبع نع كارالا دص ردا ًايزلكلا



 اي رفيس ةدهاعمو ةيقرششلا ةلئسملا

 لتحا ١9.117 ةنس ربمتبس ١ يفف ٠ نيطساف ازغ مث ءائيس ةرب زج ةبش يف مهبقعتو

 يل رعا| شيلا هدضعي لاش نم راسو سدقملا تنب لخد ربمسد ١١ يفو عييس ريب

 تغلب ) ةريثكلا قردالا رس ندملا لستيو دالبلا حّتفي حتفي لصيف ريمالا ومس ةدايش

 ١518 ةئس ريمتبس >8 ةياغل ينالا لارنلا شيل اومقو نيذلا نيينائعلا ىرسسالا ةلح

 هنم دقفو رمالا هيلع ىوتلا دقو رقرقتم يناّعلا شيخلاو (؟+8 مفادملا ةلجو ًافلا 4٠
 برعلاو قرعثلا نه زيلكت الاو لامشلا نم نويسورلاف . ذفانملا ههحو يف تدسو ماظنلا

 ةاسف لا اذه. لحا وسلا يف ةكحتتم ءافللا ليطاس او برغلاو بونإلانم زيلكنالاو

 تالصاوملا قرط ةردنو رئاخذلا ةلذو توقلا زوعو ا ةوادعو ة س رطا طاغخلا

 ديدح ةكس ريمدتب كرتلا عم مرح برعلا حتتفتسا ) ًاصوصخ ةيديدحلا ككسلاك

 نكي لذ اسعلاو ايناملا ىلع ءادعألا رباكتو ءاوهالا فالتخاو بواقلا قرفتو ( زاحطا

 شيلا لاح تناك مثديغ دال فيكف مثدالاب نع ءادعالا معقد اهرودقع

 يف هيلع لوصملا مه 0 م ملام نينس عبرأ يف كرت نم ءادعالا لان ائيح ينال

 نورق هلا

 مهنم ترف ةحيبق ةسايس ص )١951١( برحلا ليبق كارئالا ىرج دقو

 اهفي رعت نكيو ديدحا ناروت يأ « ناروت ينب » اهوعد ةسايس مثريغو برعلا بولق

 اهضارغأو مالسالا نع داعتبالاو ةيكرتلا ةيموقلا ةهج يف ريسلا امم دارب ةكرح اهماب

 ناربا يهاسم عم تاقالع ءاشناو ةيركسعلا حورلا ةيقرتو ندلاو ةيموقلا نيب لصفلا

 دقو . ةبسرافااو ةيرعلا ظافلالا نم ةئكرتلا ةغالا ريرحتو ايسور بونجو نائمكرو

 يقاذلا املا نم ًاعون قيرف لك حب مرتب ىلع بواقلا اوممجم نأ كرتلاب ىلوا ناك

 هللفأو سلا ان يسايس ماظن فيتو يزكرماللا < آل فورعلا

 ةيناملالا ةيروطاريمالا 0 ةكريمالا ةدحتملا تايالولا ةيروهمجل ءاي قالا

 ةميس> ةيدام رئاسح اناملا باح د برا مطوخدب كارئالا رسخ دقو

 رسأ وأ هاو ه٠ «60 حرو مهنم تام لحر 0 ٠ ٠ ١

 تعطتقاو ( هينح ه ٠٠٠6٠6 66 ةرامطلاو لجر نويلم عوجلاف 1

 زاجناب برعلاو ةيقرعشاا لوضانالاب نمرالا لقتسا دقف راصما تاقتساو ملاقأ مهتم

 هلك قار ءااو اساور را ىلإ نانبلو ماشلا را نيسح فيم كا كلما ةماعزب



 ةيقرششللا ةلثسسملا ١

 ريمسد /١ ذم يرصملا رظقلا ىلع كرتلا . ةدايس .تيحمو ةرتاكنا ىلا نيطسافو

 1515 ةئس
 نيمرطاو ةنيدملاو ةكمو زاجملا ج ورخإ يف زصحنتف ةيبدالا مثرئاسخ امأ

 اهييلع ةماوقلاب مالسالا كولم نيب ناعلا نيطالس رْخبتفا ام رك نيذل نيفيزنشللا

 تأ مر ىيرتاا سنا اههيف ع نذللا سدقملا تيبو نيطسلف عايض نع اضف اذه

 15117 ةئس ريمسدد ١١ رهظ يِ هلا لازنملا اهلخد نأ ىلا ىطسولا روصعلا نم ابروا

 طورش ءاضما ىلا كارثالا 0 8 1 59 ةيقرشلا ةلئسملا تاح دقو

 19١ ةئس سطسغأ ٠١ مون نم ٠ ةقلا و ةعبارلا ةعاسلا يف رقيس ةدهاعم

 ناو كارتالا ديب نيزاغوبلا حاتفم نوكي ال نأ تررق اهف ةدهاعملا هذه  تررق ذا
 مهدبأ نم جرذ ام جور اوماسي ناو ابروأ ةناقر تل موةيلامو مهشويج نوكت

 يف ةفياخلا ءاق عم يرلا لوضانالا ريغ مط نوكأ ناد عاقبلاو ملاقالاو , مالا نم

 0 ا كر كل وهرم ةناتسالا
 0 وح نم ةقرشلا ةلكسملا لح نوكال نأ دارأ ىلاعتو هناحبس للا نأ ريغ

 دعبو ليبق ثداوللا نم ثدخ نانحو فطع ةرظن كارثالا ىلا رظنو ليخلا اذه
 ةكرتلا ةمالا لامآ ءابحاو ةيقرششلا ةلثسملا لح ريخأت نال ب هيد مانا

 يف تدح يتلا ايسور نا يملا هاور ام بجيعأ نه رد ك5 ل

 ةيقرشلا ةلكسملا لح ناكو ةديدع انور: اهللع ءادتعالاو اهذرأ عاطنقاو ايكرت فاعضا
 نونيدب نييفثلبلا,نوف رعب موق اهراثا ةيعويش ةيعامجا ةروث ةسي رف تراص اهم ًاثوهرم
 ءالؤبفا 6 0 كلاود لاك ةريشر تلا كارا كان 2
 ةموكسطلا هن تطيئرا ام ميديا اوضفن ماكحالا ديلاتم مالتسا مه مت نا دغب نويعويشلا
 لدا كة اهرثأ يف تماق يتلا نيلدتعملا ةموكحو ةيرصيقلا
 . حالسلا ة 0 ةدهاعم ليدعتل اوره نيذلا لوضانالا كارئا اورصان مث ءافلخا
 يتا ةديحولا ةيبروالا ةلودلا يه ةيقرششلا ةلئسملا لح يف ًاعدق تدج يتلا ايسورف
 اهتلما ةدهاعم رفيس ةدهاعم تراب اهنم ًاداقتعا ريس ةدهاعم ءاغلا يف كرتلا دضعت
 ىرلا لا نم ةككرت هايمو ضرا جارخال ةيرامتسالا «ىذابمل

 اهن ماق يتلا ةبل وذل: 57 ةضولا نع ةلك ةلاجتلا هذه هد ملام ربخو
 رفيس ةدهاغم ضقنل اشاي لك 2 م



 رقيس ةدهاعمو و ةيفرشلا ةلغسلا

 لمعف هشيح مط هثعش 0 كردأ لوضانالا ف لاك قطصم رقتسا |

 تقلأت انلف . لاخلا هبلا لوؤت ام ىريل ةناتسالا يف ثداوحلا بف رب لظو كلذ لع

 مث ةزبجو ةدم اهيف ماقأو ةنا الا دصق ةندطا بقع ىلوالا أشاب تزرع ريشملا ةرازو

 ماعأ هل حاتأ | ذأ هس نم ِي وه نييعتلا اذه قفاوف . لوضانالا شيل ل نيع

 يف هتءانع لذ ذخأو هل م مورضرأ نكاو ةناتسالا 0 ٠ هيف 0 دق ناكام

 م هيلا مضو اهنم لطعت ام حالصال ةناسرتو ةحلسالل ا 06 و شيلا م ظنت

 ةناتسالا نم اوؤاح وأ ةندملا دقع دعب لوضانالا يف اوقب نيذلا نين امعلا طاب 1

 اهل ءافلحلا كالا دعي

 ةسايس اوذلاو ةناتسالا يف نييباينلا 0 اولخ نا اوئبلي مل ءافلخلا نا مند

 مطاحر ة ةوفص قورف رح ككل كلذ ءا رد ناكف كارئالا عم فئعلاو طغضلا

 ََ ..طوةموكح هرقنا يف فااو هدعاس عل دتشاف لاك ينطصم لوح اوفتلاو مر فمو

 يتاا ةلاتسالا ةيوكح فالح هن .ئاغرو هنئامأ نع ريعتو ًايقيق 1 ةلابشع : يرتلا بعشلا لثع

 ع بحكي يتلا ةطخلا هرشا ف يعومعلا سلا ددح دقو .اه ةايح الة ةروص تناك

 تدقع ةساج يف هتمارك دادرتساو يرتاا بعشلا صرلخيتل اهعانتا ةلاخرو لاكؤطصم

 اهقوقح نع غافدلا يف ةيكرتلا ةمالا ةناّمسأ يف صخلتت هو ١9٠١ ةنس ليربا ”9. يف

 ةيركلاو ةيلاملا ءافلحلا ةباقر ءاغلاو ةيكرتلا يضارالا نع نانويلاو نيكولا ءالجاو

 0 ةدع هدحو مواقي وهو رطخلا نم هفنتكي ام لاك طصم كاان

 كرد تناك اهلعل نينل عم ةفلاح دقعف ةيتيفوسلا ايسور ةموكح نيعتسإ نأ يضر

 5 بعشلا هاج ىل 0 ممطخ نع عوجرلا ىلا ءافلخلا ترطضا يتلا باب الا

 هديزب هفلح رضنلا 2 ف ةكرتلا يامالا قيقحتل هدهح لاك قظصم كذب دقو »

 هميلستو هب فارتعالا ىلا ةناتسالا ةموكح ترطضا ىتح مو رك ديزبو ةوف

 تاضوافملا نم ءافاخلا عم راد ام يف ةيلعفلا ةءاعزلا

 ١ رؤيس ةدهاعم ناك اوكردا 6 ىطصم مايق الواو  ءافلخلا كردأ دقو »

 فدل يف ًارؤم اودقمف اهحيقتت اوذاراف فاصنالاو لدعلا سسأ ىلع ةمئاق نكت
 اوداراو اهب لمعلا اوبا نانويلا نكلو ةنيعم تاحارتقا نانويلاو اكرت ىلع او>رتقاو

 ( لالطا نع) ه«ءارقلا 5 كسلا محن ْ



 باتكلا 0 رهف

 نتاتكللا سرهف

 ةمدقم

 : ةيقرشلا ةلئسملا يف ةماع ةلك

 ةيقرمشلا ةلئسملا يه ام

 ةينائعلا ةلودلا فمض بابسأ

 ايكرت خيرات زجوم
 طاطختنالاو يلدنلا رود : لوالا لصفل
 ءارزولا ةطلس : يناثلا لصفلا

 ةلكسملا روهظ  ةلودلا عم امورحو ايسور ةضهم : كلاثلا لصفلا

 اهروطتو ةقرشلا
 ركع عساتلا نرقلا يف ةيقرمشلا ةلئسملا : عبأ رلا لصفلا
 ينائعلا بالقتال : سماخلا لصفلا
 رصانعلا لالقتساو ةيقرمثلا ةلئسملا : سداسلا لصفلا
 ىمظعلا برالاو اكرت : ةتاخ

 رفيس ةدهاعمو ةيقرشلا ةلكسملا
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