










 ىلو'الاةعبطلا
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 ,وسم رن ىل رعلا رمدنلا بكل :ظوفم ءىوفملا لك



 فلؤملا نملك

 0 د نم مرنمو « سانذلا لغشو ايدلا 'الم نم خيراتلا ءالغع نم

 . لاهالاو ءافخلا اياوز ف 07 مهف ةروشلاو ةماعلا نايا نفوت

 ءاقترالا روصع ةسارد يفاوبغر ةئيدحلا روصعلا يخرؤم نأ كلذ
 اهيلع اوقلطا يت روصملا ةسارد نع اوضاغن وا اولمعا ام ردقب « راهدزالاو
 لبث ىتح لاهألا اذه ذتما دقو .ةيكرتلا روصعلاو طاط<الا روصع مسا
 رذاع « نوايلقلاالا اهنع ذشيل يتأا ء ةعبتملا ةنسلا هذهيفو ؛ ةثيدحلا روصعلا
 0 ًازدشت ال ةدس حو هبأأ رظني نأ بحب ةما خبرات نال « ةديدع ةيماعو ةيموق
 ةلالدلا يف ءاوس يه ذا « ةماظملاوةئيضملا هراودا نيب زييمتلاو لضافتا لاحم ال
 خيراتلا ملعب نيلختشماىدل تبث دقف ةصاخو « « ممالا نم نيضاملا لا وحا د ىلع
 يف ةمظعلا نم نكت مل « ةمظعلا نم ةلاه خيراتلا ابطاحأ ةدع تايصخش نا
 هرونب اهرمغ يذلا رصعلا نم ةيمهولا |اهتمظع دمتسلا تناك لب ءءيث
 . هتعورو هئابو

 دقف ؟ نيرصامملا نم اهيف عفت نمو ةثيدحلا روضعلا يف لوقلا كلذكو



 ,ةطيحو رذح لكيبف اومدقا ناو « اهيف ثحبلا نع ثوخرؤللا مح>أ

 تالصلا ددعتل هناو , خيراتلا ةزو> يف اولي ا نيرصاعملا نا مداقتعال

 ماكحا رادصا رذعتي « مهنامز لهأب مهطبرت يتلا ةيويندلا عفانماو بابسالاو

 تايصخش ملاعم تسمط نا ةرظنلا هذه ءارح نم ناكف . مهنع ةدرعو ةلداع

 انكرات رداصم نم ةنيع' رداصم انيلع تعاضو « امتزوو اهتميق امل ةرصاعم

 . يعوقلاو يسايسلا

 نيلوهجلا نييسنملا نيرومغلاب لفاحةريخالا هراودا يف يسايسلا انذضران نا

 ىوتسم نع هردانلا مي,هاوع اوحرخ « نييماش لاطبا ةثالث ءالؤه نمو

 نماسثلا نرقلا يف ماشلا ماح مظعلا اشاب دعسأ : مو مرصع يف تاءاجلا

 اضر يلعو « يناثلا ديجلا دبع ناطلسلا رس نيما دباعلا اشاب تزعو ؛ رشع

 اع كسلا ندم ماحو ىلوالا ةيلصيفلا ةرازولا سيئر يباكرلا اشاب

 ةيحانب دحاولك درفتو « ةئالثلا ءالؤه تايسفن فالتخا نا بيرغلا نمو

 صئاصخ مهيفتءمتجا دق « يرادالاو يسايسلآو يكسحلا غوبنلا يحاون نم

تداس ةبرطضم روصع ف مدوجو: انتي مفتي تنجو
 كلث « ىخوفلا اهيف 

 مادقالاوةأر لا ىلع نيع وبطملا نيم اذملاو نينباتلار وبظ اهيف رثكي يتلا روصعلا

 مقلا لثم مه ريس نأ « يراظن ف ممالا هو ء اهنمو  راطخالاب ةنابتسالاو

 ٠ روصعلا لاوط يعاشلا قلخلا اهيلا عزتي يتلا

 ىلا « ملاسمعيدو بعش لكك « نيزماشلا عوز ربظي اشاب دعسأ ةريس ينف

 ًامود تناك يتلا اندالبف ؛ ءانيلاو ءاشنالا ىلا ليملاو « ةتينأمطلاو نمالاب معتتا

 « اناولأ ءاقشلاو مظلا نم تقاذ يتلاو « نيبلثتماو نيرمدملاو نيعماطلا ًافده

 نم الثم « حوزلاو لاملا ىلع ةنينأمطااو رارقتسالاو ءودملا ىلا ةعزتلا دمت

 لجرلا نأ د اشاب دعسأ ةريس يف رظنلا نع نمو . ةليصالا اهمتايح لثم

 بقشلا لويم نع ربعي ناك « رصملا ةميبط اهتنتقا ةوسق نم هب رهتشا ام ىلع

 تا



 تاقبطلا بغشو « ةيصوضللاو ىضوفلا ىلع ءاضقلاو « ماظناا رارقا نم

 . ةقزترملاو ةراشكنالا ةيركسملا

 هئاكذ يف يعاشاا قلخلا بناو> نم ابناج لثميف دياعلا اشاب تزع امأ
 يماشلاف .ناطلسلا ةيحاصمو ةسايسلا ةنبم اهبحوتست تافص . هتهابنو هتيملأو
 ءاليتساو نمزلا رورم عم احبصا « ةسايك و بدا خه ةثامدو ةقر هيف « يكذ
 « يءاشلا قلما بويع نم ًابيع « بوعشلا بلغا عابط ىلع ةفالملاو ةمادقلا
 قش ىلا لصوت « لئامثاا هذه نم ينوالا بيصنلا يتوا يذلا اشإب تزعف
 زاتما يتاا سئاسدلاو تارماؤأاب جادع رو طسو حاجنلا ةورذ ىلا هقيرط

 ىأرم ىلع ةينامعلا ةسايسلا ريسي لظ هنا هبسحو. يدي#ا رصعلا اهب
 . نائع لآةمصام يف نيممتىلا اهنيقاهدو ةيبروالا ةسايسلا نيطاسا نم

 ةيرولا ةمالف ؛ ةرادالايف ةهازنااو ةماقتسالا لثع وبف اشأب يباكرلا امأ

 بساورارسوفن قامعأ يف جومت لازتالماكسحلاباهنقث للظلاو ىضوفلا دوبع اهتدقفا
 5 كلا يف ةهازنلا نادشن حبصا ىتح , هيلا عوزنااو لاكلا بح نم
 نم « نادجولاو ديلا ةواقنو « ةااحلا هركو لدعلا بحو « ةماقتسالاو

 ىوكشلاودقنلل ىعبطلا نييماشلا ليم كلذ ىلع دهشي ؛ يعاشلا قلحلا تاموقم

 ةذهع كيعب دخلا « يناكرلا ققح دقو ٍ ةرضاملا عاضوالا نع اضرلا مدعو

 يف دجو  هينطاوم ظحو هظح ءوسل هنأ ريغ . ةنطابلا ةيبعشلا بئاغرلا

 عضخو « يلالحنالا يرتاا محلا ءيواسم نع فشكت « عيرس بالقنا دبع
 حالصالا ماع يف لجزلا اذه رثأ لعج امم « ةفينملا يبروالا راعتسالا تارايتل

 ةيرامعتسالاةسايسأادرمشتم ولو « لاط ام رثكأ يصيفلا دبعلا لاط ولو . اليئض

 . اذه ريغ نأش هل ناكل « يباكزلا

 كايتشاو « عفانملا ددعتل :ةبوعص نم واخيال نيرصاعملا ةاي- نع ثحبأا نأ
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 نع ةقيقحلا نت يتلا ةيئاذلا لماوعال مماكحأ يف سانا عوضخو حلاصملا
 ثداوحلاو رابخالانيب حيجرتلاو زييمتلا يف ادهج تاذب دقو . درجلا ثحابلا
 هعركو «ءاملا ىلا هومفرف سان هبحأ دقف ؛ اشاب يباكرلا نع هرونألا
 .فاصنالاو دايحلا اومزتلا نبذلا م ليلقو . ءاربغلا لع هوعضوف نورخآ
 يندوزي نم ريخ هنا ءامدقلا اهيفظوم رايك و قشمد ةارسس دحا يلركذ
 فرعي 6 ا هيلا تيهذف . هقيصلو هقيدص ناك هنو يلاك رلا رامخاب

 توعنب ياكرلا تعنو بضغو را ىتح « ابلجأ نم تث> يتلا يتبغر
 دعب تمبف دقو !!ةيراعتسالا هططخ ذيفنتو « ينجأالا ةرياسم ةأطو اهفخأ
 ىصقأ هنأو «ىلصيفلا دبعلا يف ةيباكرلا ةهازتلا اياحض نم لجرلا اذه نأ كلذ
 هحوأ يفءزك سم ةلالختساو « هبحاو يف هريصقتل ةفيظولا نع نمزلا نم ةدم
 ! يدعاقتلا هبتار يف ررضلاب هيلع داع ام « ةعورسشم ريغ

 ةمدخو ءةرادالل ىدصتي نا الاثم نوكت نا بحي يناكرلا ةريس نا
 0 بعشلاو ةلوذلا

 بحاص يتيركتلا دواد ذاتسالا عماللا يعاجلا ركشأ نأ يلع امازا ىرأ
 . ةقاناو قوذ ىلع لدن ةعبط ثحبلا اذه هعبطل يبرذلا رشنلا بتكم

 لمبباتلا مقا را



 ولا و ا:
1 4 

 . ةرادالاو . ةسايسلاو يملا يف

 ىلعلا امان رعسأ- ١

 ياهلا انا كغ رمح 2

 ىبالرلا اًساب اضر ىلع 9"





 ة  -

 شع ىماثلا نرقلا ىف ماثلا كاع

 ناوشهلاو طاطحتالا روصع ةلسلس يف ةقاح ريع نماثلا ثرفلا فلؤي

 جوأيف ذئموي ةينائملا ةلودلا تناك . يءالسالا قرشلا ىلع تبقاعت يقل
 الو « ةطبار اهئازحا نيب طبرت ال ةعساشلا اهفارطأ يعارت ىلع هو , اهعسوت

 بوعشلا نم طيلخلا اذه راص ىت- . ةعماج ةراغتملا اموعش سانجأ نيب عمجت

 لالحمضالا ىلا دعب امف اهب ىدأ يذلا ةيناهملا ةلودلا فعض لماوع نم الماع
 5 يثثالثلاو

 تاوزذلا عفد اهلوأ : فارمأ رصعلا .اذه يف ةلودلا ةساس لغشي ناك

 ءاضقلا :(يناثو ءرخآونآ نيب ةلودلا ىلع ابروأو ةيسور اهريست تناك يتأا
 . ةكاملا ءاحتا يف ةمطقتم تارتف يف اهاروأ بشي ناك يتاا ةيلخادلا نكفلا ىلع

 يبروالا نيوزخلاا عفد ىلا هبحوم تناك ةلودلا لاجر ةيانع نأ خيراتلا انديفيو
 «ىضوفلات مع و داسفلا ىرشت ا ثيح«ةينائعلا تايالولا لخاد امأ ؛يسورلاو

 اذا ىتح مهبلا  نانئمطالاو اهاياءز ءالون زوفلا نع ةزجاع تناك ةلودلا ناف



 هس ل

 ءاسؤرلا نيب عاقيالاو ةغوارملاو قيرفتلا ةسايس ىلا تدمع نئفلا ترعثسأ
 تسجوت اذا تناكو . بلاغتناو لاتتقالا ىلع ءامعزلا ضيرحتو ماكحلاو

 موصخلا هيلع تطلس هذوفن دادتما تيشنو « عكا وأ لاو نم ةنراط

 يقاليف ءالؤه نم يوقلا ريصم نيحب تا ىلا راوجلاو براقالاو

 . هفلس قال ام

 «ةديدج دالب تحتفاذا«ةينامملا ةلودلا يف ةرادالاو محلا ديلاقت نم ناك
 نأ ىلع دالبا 9 لهأ ىلا ايندلا لامعالاو « كارثأ ةالو ىلا ايلملا بصانملا دانسا

 بدمانملا تناك املو . دالبأا نوؤشب فرصتلا يف ةقلطالا ةءرحلا يلاوال وكي
 نيرماذملا نم ةيالولاب نيعماطلا بلغأ ناك نمزلا كلذ يف ةرهج عابت بترلاو
 ءيحتلاوىوهلا ىنضتقع رومالاب فرصتلا نع اوعروتي مل نيذلا نيفسعتملا

 يعاود نم اكو . قح ريغيو قي لاومالا عمجو عفانملا قيةح ىلا الصوت

 كلاسملا ةروعوو تالصاوملا ةلقءداديتسالا نكميو ةرادالا ءوسو ىذوفلا

 ةينامعلا تايالولا تلظ اذلو ؛ تايالولا نع اهدعبو ةيزكرملا ةرادالا فءضو

 تيسحو أب بقر نوددىوهلا ىلع عهماكحأ نور « ةالولاو ماكتحلا ةمحر تي

 نم اوناك اذا امأ '؛ مهقالسخأ الا هان الو مرئامغالا عزاو نم مهل سنل

 امن ماثآلاو رورستللا' كانبف تادجولا اومرحو ةءورملا تعع اودرجت
 ! هريطست عاطتسي ال

 ةيداديقدا مظءلا اشاب دنعسأ مايأ ايروس يف نيبناعلا ةموكح> تناك

 ةيركسع تاقبط ةطلسل هعضاخ تناك دالبلا نا كلاذب :ينعأو « ةيركسع
 ةينهذلا ةقيقح كردن يكلو . مهمئاوهأو اهمئاسؤر ةئيشم قفو داقنت ةبلختم

 اهبلع تماق يتلا سسالا فرعن نأ بجو«تاءاخلا هذه دوقت تناك يلا

 . مهتزوح يف تلخد ينا دالبلا 3 يف اهوعبتا يتلا بيلاسالاو مهتمظنأ

 ةنس يروغلا .هوصناق شوبجب لوالا ماس .قاطلسلا لفاح- تفصع امل

 ىلإ مثاغ ةراظناهلهأىلإ نويناثهلاةازغلا رظن ايروس باونأمبهامأ تحتفوهوا؟



 نيحتافلا ةازئلا ةعرسش ةبيبش نييناثملا ةعرشو ؛ حالسلا ةوقب تكلم ةمينغ

 يف تبصن ثرح ايلوذنم لوهس يتف : ةيئادبلا ممتاممتم تنوكت مهجن ىلعو
 يببةلا ماظنلا لظ يف تشاع يتلا ةيبرحلا مهلئابق مايخو براضم رباغاا كامزلا
 ةينائملا ةلودلا ءوشنل ةيلزالا تافصلاتن وكت بئوتلاو ماحتقالا ىلع مئاقلا
 . ةراضحلا رود ىلا ةوادبلا رود نم ديبع الب ترفط يبا

 اهم راثئتسالاو حتفلا راني ظافتحالا ىوس ةباغ نم نييذامعلل نكي مل
 ىلا كورظني اوناكو « ةورثلا هذه ءاما يف مريخسو ناكسلا مادختساو
 هذه نأ نظلا كب نغلي الو « فافختساو ةناهتسا ةرظن ةبولغما بوعشلا
 ةيكحتلا امئافصو اهصئاصخم تاقتنا لب « مدحو ءاسؤرلا ىلع ةفوقوم ةرظنلا
 بدتكا ىت> مهتارم فالتخا ىلع نيسوؤرملا عيمج ىلا لوالا مالا نم
 عاجلا « ناطلسلا . ةديصخش تحبداف ء سيئرلا ةفص ةياهنأا يف سوؤرملا
 الك اذكهو . يراشكنالا اغآلاو ماقممتاقلاو مسقملاو اشابلا يف ةلثمءمظعالا
 اهنم تعفترا ةيرادالاو ةيعامجالا بتارملا عورف يف تندتو ةطاسلا تلساسأ
 دشا داس اذا دبملا <حو . ةدبتسم ةيساق تحبصاف ةمحرلاو لدعلا ةركف
 . هسفن ديسلا <> نم ةضاضمو ةأطو

 عج ةيدجلا لئاسولا طابنتسا ةيالو يلو اذا اشابلا لاب لغشي ام لوأ ناك

 ميزاب ةداعلا ترد دقو ؛ نمزلا نم نكممام رصقأ يف لاملا نم ةيك ريكا
 نوامحب نيفلكملا ىلع ةقلطملا ةطاسلا مهئاطعأو نيمزعام ىلا لاومالا هذه عينج
 مهماسؤ ر مهنو مهمهنل اءابشا لظاا بورض نم هب عمل ةقاط الام مهنم ءارقفلا
 ةيفتكم «لوجلا ىلا بعشلا نم ةجتنملا ةلماعلا ةقبطلا تنكر ىت> لاملا ىلا
 « تاورثلا تبضنف توملا ةلئاغ عفدو بالصالا ميقي اع شيعلا لئاسو نم
 تلفغ امل سانلا نئاكو . تاءانصلاو نهملا ترخأتو لامعالا ماظن لتخاو
 شابوالاو نيرئاملا ماكسحلا مرياع تطلسو موهلاصم ةبامح نع ةموكحلا
 بابسا مهيف تفعضفمهضرأ بح نم رثا مهسوفن يف قي مل دنجلا نم بارغالا



 نس الإ مسبب

 ناكسلا ددع لق ىتح عارقو مهنادإب اورحبف لظلا نم ممولق تنامو « ةمهللا

 كيلاملادبع رخاوا قشمد ةطوغ يف ناك هنا ليقو « ةعورم ةروصب ماشلا يف.

 وحن ةطوغلا يف تاك دالبلا نوينائملا رداغ امو « ةيرق نوسّحو ةئمئالث

 انئمو فالا ةثالث ينامملا حتفلا لبق بلح يف ناك هنا لاقيو . طقف ةيرق نيتس

 ثدحتيو. ةيرق ةثمعبرا ىلا رصملا اذه يف اهددع طببف جا را عفدت ةيرق

 لاوط دهاش هنأ ٍباجالا يدمتعم دحا نع القنياتلوف ينرفلا ةلاحرلا

 ةيهازىضم اهف تناك ىرقو ادالب ةيروس يف هككحم نم ةنس ' نيرشع

 فتراردح الا ابموسر نم قي م مقالب تحبصاو ابلها اهر>ه دق ةرماع

 ؛ىلباالاو ةريسسملا تلقلا ىلا ثعبن ةرودعبم:لوقحنو ةمودصازالآو ةمودبم

 :نيببس ىلا اهدرم ةيناثملا تابالولا تيشغ يتلا ىضوفلا هذه نأ قحلا

 ىلا اهدالخاو يتال>الاو يعامجال اهرقرقتو ةموكحملا مالا ةلاهج لوا

 ةالولا اعد امث روصعلا مدقا ذنم تابكتلا نم اهءاتنا ام ةرثكل ةنكسملاو ةلذملا

 عا دقف « نام لآ ةصاع يف روم'الا داسف'|يناثو ءناودملا يف يداعلا ىلا

 ةعامج ديب رصملا اذه يف ناك دقملاو لحلا نأ ىلع مهسفنا كرتلا وخرؤم

 هفسلا ةايحي معنت يك ةيعرلا لاوما راردتسا يف ةعاربااو سئاسدلا نف تنقتا

 تيصقا نأ ءوسلا نم لاو>'الا تغلب دقو . ةصاملا يف اهايحت يتاا شيطااو
 «نايصخلاجونزلاو ىمادنلاوةيشاحلا نم نوبرقملا ةلودلا روما ىلوتو تاءافكلا

 ًاعيمج نوامعي يرارسلاو يراودلل يناطاسلا رصقلا يف لصفلا لوقلا حبصأو

 « مهولزميو ماكحلاو ءارزولا فوبصني « ةلودلا ةسايس ةرادا ىلع ءافخلا يف

 .ينام الا غولبو بصانملايفءاقترالا نوكيي ةوشرلا لازجاو طئاسولا ردق ىلعو

 فرصتي قلطملا كاملا وبف « ناطلسلا نع ةرغصم ةروص اشابلا ناك

 هديب« ةيذيفنتلاو ةيرادالانيتطلسلا ىلع ضبقي « ةعبت فوخ الب اياءرلا قوقحي

 ينذاطلسلا دمتءم هنأ اك« ملسلا رارقاو برحلا راهشاو « ةايخلاو توملا قح

 ام طونم ةتيالو يف ةواقبو . ةرقملا تاوانالاو بئارضلاو جارخلا ليصحت
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 ىلا هيدؤي امو « ارم هيلا لوكوملا لاومأالا نم ةلودلا ةنيزخ ىلا همدقي

 ءاضرتسالاو ةلاهسالا ليبس ىلع ءادخو نيبرقمو ءارزو نم ناطلسا| ةيشاح
 , هتاحاح يف هويطاخو ناطلسلا دنع هورك ذيل

 يهر سلا : تايوشابلا . ماكح نيب نم ةيلضفالاب عتمتي ماشلا "اح ناك
 هذه امو ء«ج ا ا نيطشلفو اديدو سلبارطو تلح ةيوشاب

 تاكو : ليضفتلا اذه يف رئا ءيمالسالاملاعلا يف رابتعا نم ةسدقملا ةضيرفلا
 روجأو لالغو نوم نم بلطتي امو جحلا تاقفنب افاكم هبصنم محب اشابلا
 قيرط ةبا-4 نابرعلا لئابق ىلا :ةررقم غلاتم عفدب مزلم هنأ اك اهفلعو اياطملا

 عالقلا سارح وةيراشكنالا نم دنخلا قازرا ميدقتب لكوم أضيأ وهو. جحلا

 اشابلا فرضتي تاقفنلا هذه لباقم يفو . جحلا قيرط ىلع ةمقاولا نوصحلاو

 بجعدقو ؛جا>حلاديحولا ثراولا وه اشابلا نا بئارغلا نمو . ماعلا لخدلاب

 نم اوناك جحلا يف اوتام نذلا جاجملا بلغا فنا نم ياناوف ةلاحرلا
 ! ءاينغالا

 ةمعبس ىلا ةئسب اشابلا ةرما تحن ةعوضوملا ةحلملا تاوقلا ددع ردقي
 ىرخأ تاءاج مدضمي سانلا ىلع لواطتلاو ةحقلاب اوف رع يراشكنا فالا

 نيفورءملاةفزترملانم مريغو ةيبتانعلاو ةيهابسلاو داركالا دنوالو ةيتالادلا نم

 نوقطنمتي اوناك» : ةلوقب ياتاوف ةلاحرلا مهفضو دقو بهنااو بلال مهليع

 اهالع يتاا قدانيلاو حامزلا نويبكنتي ,, « تاجئيطلاو » ةريصقلا فويسلا

 نيا دوسالا خوحلا نم ةليوط سنالق ةقواحلا مهسوؤر ىلع نوءضي ب ءأدصلا

 ةفلتلا لويخلا نيطتممو « ةقلخ ًابايث نيدئزغ « سمشلا ةغشا درل شاوج اهل
 «قرطلا عاطق لولفب هبشا مهنأ رظانلل ليخي تح ء ناولالاو لوطلاو موجحلا
 يتاا صصالتلا تاداعل نا ين بير الو ؛ نمالا ظفح مهيلا لكو دون مهنم

 سشامبلاو ءادتعالا حور خسرت يف آ رئأءمهتأشن ذنم اهوقذحو اهيلع اوجرد
 . « شيما ىلا مهطاقتنا دعب مهتقفار ينلا
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 ىلع اههلا+ر بقاعت يتلا ةريبشلا مظعلا ةرسأ روهظب رصعلا اذه زاتما

 جملا مهلوطأو [ركذ عدلخأو اهدارفا ربشأو ؟ ماد نيسمخ لاوط محلا

 نمو «ةلوبحي نوكت داكت هتايح ليصافت نا . مظملا اشاب دعسا وه ءآنمز

 .هنمانأش لقأ مه نأ اوجرت مهنا عم هركذ اوامها هرصع يخرؤم نا بيرغلا
 ةجرت داحال ةيفاك ةليئض رابخأ ىلع مجارتلا تكا يف ترث دقف كلذ عمو

 طوطغفاؤميف ةروكذم ىبف هتبالو ثداوح اما . روكذملا اشاءلل ةزحوم
 ل ترق كلب تنك تاشاويب نبه رابع وشو قالك ا كر هيلا نعم لحجر
 ةساردلنيبردصم يبف « هرصع يف همع“ امو هدهاشام اهبحاص اهعدوأ ةيماملا
 ناك طوطخلا اذه ىلعو؛اشاب دعسا ةءالو نمز ةىداصتقالاو ةيءاتجالا ةايملا
 ١ 8 ثيدحلا اذه دادعا يف يداّتعا

 5 ماظعلا انا عع وه ومص

 ةؤوانب ةنس نامتلا ةرعع دلو « مظملا مهارإ نب ليعاعسا نب دعسا وه

 نا لاقي ؛ملظعلا ةرسأ نم ماشلا لخد نم لوأ ليعامسا هدلاو ناكو : ةرجبلل

 ,:دالو!ةثال# اكرات اهيف يفوت نا ىلا ابنطوتساو قشمد ءاج هناو ةينوق نم هلدأ

 هتلالسو مهارباو ءهامحو قشمد ف مظعلا ل اهتلالس نمو دعشنأو نبدلا دعس

 راص ىتح هيوخا نم ةيعلأو ةنطف رثكأ ناك دتسا نا ربظيو .ناعنلا ةرعم يف

 رقم نع هتبيغ لاح يف يلاولا وا اشابلا ليكو وه لستم ) هيبال اماستم

 « ةيلاملا ةلودلا ١ روما ضعبب الكوم دعسا دلاو اشان ليعامسا ناكو . ( هتيالو

 ةلودلا ترمأو . اهتءارب روهظ دعب اهنع جرفا مث هنباو وه اهببسب نحتماف
 «هب تناك ةلعل ىعتساف تيرك ةعصاع ةيناخ ىلا هدلاو عم باهذلاب اشاب دمسا

 ىلع ةلودلا تمعنأ الو . سابارط ةيوشاب كاح اشاب ناملس همعدنع و؛ ينعأف

 , ايئارمع ًاطاشن ربظاو هعم دعسا بهذءابعباوتو هامح « ةناكلاع د اشاب ناملس

 « ماشاا دالب يف ريظن د هل سيل امم تاماجلاو تاناخلاو رودلا نم ًاريثك رمعف
 ريمأال ايوادرج راصو « يلمور » ةبترب دولا هذه ءاقا ةلودلا هيلع تمعناف



 تلاواشا

 ةماقالا قطي ملف اديد ةيوشاب ىلوت مث ءه ١1ه ةنس ريزولا اشإب يلغ جحلا

 قشمد ىلوت ١١65 ةنس يفو ؛ ه ١١64 ةنس هامح ىلا لقتف لاقتساف ا

 موي «يردبلا لوق, م «قشمدلخدو اشاب ناملس همع ةافو دعب جحلا ةراماو

 دجسم نمده 11١6 ةنس نابعش نم نيرشعااو سماخلا يف تيسلا

 لخد « بصقلا زع .قشمد لها دنع ةفورعملا ةلحلا يهو باضقالا

 اهنايعأو قشمد رباكأو ةيراشكنالا نم مظع بكومي اشاب دمسا

 هداج مث بلح يلو ءاهنعلزع مث «ةنس ةرشع سد قشمد يف يو

 « هريغد,رئال : اولاقو بلح لهأ هب تصمف » ايلاو رصم ىلا بهذي ناب نامرف

 يلوولزعمث ه اوا/1 ةنس لئاوا ىلا بلح زرقف كلذب ةيلعاا ةلودلا اوبتاكو

 رخاوا يف اهلخدف ءىرخا رخؤيو الجر مدقي وهو اهبلال حرف « ساو يس

 نع يلاملا ىمالا لصو ةروكذملا ةنسلا نم بجر نماث يف مث « لوالا عيبر

 هيفذو اشاب دعسا ىلع ضمقلاب يلاعلا بابلاب نيباوبلا سيئر يلفروالا انآ دهم دب

 ةليل ةرقا ةنيدم يف لتقف ةريزجلا ىلا ساويس نم جرخاف تيرك ةريزج ىلا
 تاياورلا تددعت دقو . مامح لخاد م االهال ه 1119/1 ةنس نابمش سماخ

 جاجحلا ةلفاق بلس ىلع نابرعلا ضرح اشاي دعسا نأ لئاق نف هلتق بيس نع

 «يراظنيفحصالا وهو ءلئاق نموه يزخلا هداز يم اشاب نيسح هفلخ نم ًاماقتثا

 لالا ىلع قيرطلا ةياحب نيلكوملا بارعالا عم فلتخا روكذملا اشاب نيسح نا

 تامو « يسلاو باسلاو لتقلا جاححلاب اولمعاو هدونمت اوكتففءمهل عوطقللا

 نبرشع نم رثكحا اياحضلا ددع غاب ىت> ادربو ”أمظو اءوج مهنم نوريثكا

 :كلاقف ذئءون قشمد  لهأ اهب جمل مكةئداحلا يريدبلا انن فصيو . افلا

 رشنم لاجرلاو ءاسنا١ نم جاجحال تلصح يتاا.لاوحالا نع اوربخأو :.. »

 جاجحلا : يف ابلعف تاعف يتاا لامفالا هذه نا يف كش الو ء برعلا رافك

 تحن وشتفيولجرلانوحلشياوناك مهنا اوريخا مهنال : نارينلا دابع اهلعفيال

 نواخد. اوناكو « هنطب اورقب هنطب اريبك لجرلا اودجو ناو « هفو هيطبا



 تسأأإ واسس

 ءاستلا تناك دقو « ءاوسلا ىلع ءاسنااو لاحزلا تاروعب 5 نوثعي مهديأ

 تءءعامرومابرءاانم تردص هلداخو .ءرتسنلل نيطاا مهتاروع ىلع نمضي

 اورهنذلا اللا حيلشنا! نم مسام م 1 نانوالا دابع نم الو ثنامزلا مد نم

 « اوماس سانف < اهوبهتف هتلزخ ببنإ هلو> نم سما اشابلا ناو « جحلا ماما

 ًاعوج 1 نم مهنمو داز الو ءامالمايأ ةعبرا جاجملا ماقأأ مث 0 اواتق سانو

 نابرعلا روح ىنك امو « ضعب لون عيضعب برش امدعب كلذو ًادربو ًاشطعو

 مهل دعاو عبنملو مهيلع هللا بضطغ ناعم لهأ روج مهيلع داز لب

 .« نارينلا_باذع

 ناصقنلاوةدايزلابسانلاةليخهتل وانتو ةينامثملا ةلودلا ءاتا يف ثداحلا عاذ الو

 اوبلطو .ةدرحلا يف مهلاوما اودقف نذلا راجتلا مبني نمو نويقشمدلا جض

 دعبو ل ام :ىلا هزم! لآ ىتح اشاي دعساب ةمهتا تقصلاق,نيلوو نما ةبقاعم

 ظبضو  اشاب دمسا ةيارس مخو ةلدلا ةهج نم ىجيق ءاج ز ثداحلا نم مايا

 مث « ةملقلا ىلا ميعفرو مهام طبضو هناوعأو هعابتأ عيمج توهب متخو هلام

 نم ةميظملا نئافدلا ,. جرخاف . ايارسلا ىلا يجبقلا لخدو اشايلا عابتا تءاج

 فوقسلاو .ناطيأ او ضرالا نم اود رخلأف ءازونكلاك يه اذاف ةتإارس

 ةنميق ماقتال١ ةسيفن ةعتماو ريناندو مارد تايذالا نم ىتح ضاوحالاو

 ناكو )ياتاوف يننرفلاةلا>رلا ردقيو « . ىلاعت هللا:الا هماخبال ام تارهردعو

 . بهذلا :تاكترفلا نم نيبالم ةينامب ةرداصملا ةورثلا ( اشاب دعسال ً[رداعم

 ثوتفدياوراصفء سانلا:ابقلا ىتح ىصعلا اذه يف تازداصملا 2-10

 قى مالا نومتكيو ء ءيبالاو ديداخالا يف . اهريغو دوقتلا نم نوكامام

 ماكحلاو ءاربكلا ةرداصملاب باصي نم بلغأ ناكو.. مهيلا' سانلا برقأ نع

 تاوشابلا نم نوريثك و اشاب دعسا نظدقو ء ابرلاو ةفارصلاب نولئتشملاو

 ةنينأمطلاو ةمالسلل ةامدم لاما ناءمملاوما ةلودلا تجرختساو اوكله نذلا

 بطامملا لاجهناىلا اونطفي ملو « يللازال'فورصو ناطلسلا شطب مهيقي .اءردو



 هاو 2

 ماكحلا ىلع اهطخس نع ربعت تناك ةلودلا نا بيرغلا نمو .ءالءلا فوئصو .

 نكلو؛ مهترداصمو مهلتقب بعءذشلا لاوما اهرظن يف اوفزنتسا نيذلا نيلومتملا

 تاموكحلا لمفت (ك« نيلوالا هيكلام ىلا لاما اذه درب ًاموي اوركفي مل الاجر

 . فاصنالاو قحلا كلذب ينعي اكوءةلداعلا

 ًاموجه فيسلا' شئاط « ًاشاطب ء ٍبلقلا يوق « ًاعادش اشاب دعسأ ناك

 ةلودلا ىلع نيخراخلا ةيراحم يف رابخا هنع تاور « عنص اهب يلايبال رومالا ىلع

 هسفنب ' كرامملا هترششابم اهريأ«ةرطاخلاو روهثلا ذح تغلب ةأرح ىلع لدن

 بيز الو «ءامدلا هيلع نوهت الاتق ناكو « ئغولا تاحاس يف هدوند> ًامدقتم

 ةناهتسالاو .ةوسقلا هيف سانلا ىلع تبلغ يذلا هرصع حورب [رثأتم ناك هنا يف

 ًاموبلجرهيلا اكش ! ركنتال يتلا رومالا نم ناسنالا لتق راص ىتح حاورالاب

 ينو ًانامم اليلذ قاملا دلولاب ىنؤي ناب ىمأو اشانلا بيضغف هدلو ةعاط ءوس

 » ماشاا راد رثفد يدنفا ىحتف باصاام اذه ريظنو «! برو قنح و ءاسملا

 هعامتاو همرحو ةلها بيذعتو اشاب ناماس همع ةرداصم ىو: دق اذه ناكو

 نإب صأو هسأر عطق مث ءايارسلا جراخ ىلا بحسو لبح هسأر يف عضو »

 « كلذ هب لعفف مايا ةثالث اهتقزاو اهقرطو ماشلا عراوش رئاس يف هتث فاطي

 خيشلا ةبرتب هتثح تتفد مث ءبالكلل هوك رتو ندبلا فوشكم ًانايرع هب فيطو

 . « هناوعا ىلع ضمقلاو هلام ىلعو هراد ىلع.ةطاحالاب اشايلا ىعأوءنالسر

 ريمالا ىلع هدقح نم غلب 0 اداوقغ ةدشلا هده باح ىلا اشاب 55 ثاكو

 عضي  روكذملا ريمالا نم ضرع هيلا لصو اذا ناك هنا « كيلعب يلاو محام

 هفالسا مايا نمل ضفاب اشاب دعسأ مانأ نكت مل: « هأر قيال يك عبق وتلا ىلع هعبصا

 نذلا تاوشايلا:ةرهمجح نع هتدرفأ ةيئاذ ايانعو تافصب عتمتي ناك هنا قحلاو

 ناكهنا خيزاتلاهل اهظفح يتا| ةنسحتسملا هانازع نمو. دالبلا هذه ىلع اوبقاعت

 ىمحر« مزحب رومالا طبض دقف نمالا ءادعا ىلع ةأطولا ديدش

 ًاذفنم الا ىرخاةيحان نمنكيي مهنكلو « هدايأف نيدسفملا عبتتو«ةلباسلا



 هسا 118 بس

 يديلقتلا ةرادالاءوسوةمظنأاىذوذلا ىلع ةمئافلا ءاقرملا ةيناثماا ةسايسلل ًانيمأ

 يف ماشلا هتئاع ام دشا ناكو .باهرالاو روحلاب يموكحلا ذوفنلا ءاقبتساو

 ةيراشكنا نم ةيركحبسلا تاقيطلا بلات «داسفلا بورض نم رصعلا اذه

 عقي ثدحن يبا نكفلا ررض ناكو . مريغو لوقبق وةيبتانعو ةيهايسو هيتالادو

 مهبتاور ةل ضو دونحلاءالؤه فرع يتلا درمتلا حور لماو . يلاهالا ىلع امود
 يضاسغتلاو دونملا ىلع ريتقتلا ىلا موتعد «لاملاىلا ةيفارسالا تاوشابلا ةجاحو

 : .ه 6١١م, ةنس ثداوح يف يريدبلا لاق . ةيبيرختلا مهلاءعءاو مهنايغط نع

 كلذ ةيراشكنالا تأراماف :  ًائيثح ًابلط ةيتالادلا بلطي اشاب دمسا لسرا د

 مالا ذنب انب ردني نا ديرب اشاب دمسا نا : اولاقو ضرالا مهلع تقاض

 نيدلا بسو ضرعلا يبسو لاملا بهنو حالسلا لمح اودازت مث ء انفو ال

 مه 6١١م ةنس نم رفص نر شعيللا' نينثالا موي يو . عئاظفلا نم كلذ ريغو

 : ليقف دوراب برضو ةميظع ةحضب ذاو مهلاشا يف ربظلا لبق سانلا انيب

 .دحألك يف عزفلا دازو دإل!ت ركسف ةملقلا ةيتالادلا تكلم ليق ؟ ربخلا ام

 ةملقلا انم تذخا : اولاقو قاسو مدسق ىلع اوماق ةيراشكنالل ربما غاب الو

 الو .لاتقلا ثورظنني لماكلا حالسلاب ةيباملا باب يف اوعمتحاو بابش اب

 ةجوراس قوس اوبلطا : ىدانو رشثبتساوحرف اشاب ذعسا ةرضحل ربا لصو

 .ةعدخو هنم ةليح كلذناكو ةلبقلاةبج اوكرتي نا ماو !بلطلا ين اودجو

 هللادبعو يجقطلقلا نب دمحا يدارم ناب دإبلايف عاش ءادن هركسع يف ىدان مث

 اذه هحوراس قوس ءارماو ءاسؤر نماناكو عابتالان م محلنمو ةزحنا

 دارأف» 4 مالا ماشلاب اح نكي مل هنأك و ؛ هجوراس قوسب بعلب كنملاو

 ةجوراس قوس ىلع عفادملا وبجوي نا . .اشابلا ةرضح رما مث . مريمدت هللا

 ىت> ةريسي ةصح نم لقأب ناك اف ؟ تبرضف لاكلاب اهبرضب رماو:اهوببحوف

 نع مدهو يجقطاقلا نبا تدب قرتحاو ء تويبلا تمدهناو رودلا تقرتحا

 اولثهو اوبهنف تويبلا ةيقب ىلا بهنلا ىرسمث هيف ام لك ركاسعلاتبهنو هرخنآ



 اوه اعا

 .ًافصفص ًاعاق ةجوراسقوس ةلح تراص ىتح حلاطلاو حلاصلا بهذو اوعدبو
 ةبافلا ةغاحشلا نم هتعامجو لذ. ام دعب ابراه رف هناف يحقطاقاا نبا اماو
 « اهوبجوف ناديملا ةبج ىلع عفادملا رادت ناب اشابلا ةرض> رما مث . ىوصقلا
 ناطلسهسفن ىمس ىتح يجب رشير ضخ نب اعآي طصم ابيف نردسفم ا سأر ناكو

 دا يزرذلا دالوا ضيا اهبو . مهب ىوقتي ءايقشالا نم ةيمز هدنعو ماثلا
 ةرضح ناب نيدسفملا ءالؤه غلب نيحف . ةلودو ةلوص اهب مهلو اغآ ليلخو انآ
 اوتكرو مهمولق يف بعرلا هللا عقوأ عفادملاب ركاسملا مهبلع هجو اشاي دعسا

 ناك نم ةيقب بولق تءطقت مهمازهنابو « رافقلاو يراربلا اوبلطو رازفلا يلا
 يف ربق مهنمو © مهماداسإ قملو بره نم مهنف « ناديا لهأ نامحش نم

 مل عفادملا ناديملا تلصو الو .٠ روهناا يف سطغ نم مهنمو « رويقلاو رياغملا

 امدعبي رضخ نبا ناد مدهب رك املا تلدتشا ام لاق عفادي نم اهيف اودحب
 ىتح رودلا نم اهريغبو ةزمح نبا رادب اولهف كلذك و « ابيف ام عيمج اوههن
 . اهوبهن يتاا رودلا مدهب اولفتشا كلذ دعبو .راد ةئاوسمخ نم [وحت اوبهم
 فتناإب اهتمتاو تاراملا خياشم ىلا  هاوقو هللا ةدعسأ  اشان دعشا لسرأو

 لاوما ةمارغب مبمزلب اولعفي مل ناو « نيدوجوملا ءايقشالا ةيقب ىلع اوضبقي
 :اشانلا ةرضحل نولوقيو دحاو دعب ًادحاو ءايقشالا نوع.:تي اوراصق « ةميظع
 ةرضحو ءينالفلا يجيرشلا اذهو ءىنالفلا امآلا اذهو ءينالفلا يتلا اذه
 بالكلا اهنم لكأت مهماسجاكرتو ايارسااباب ماما مهقانعا برضب نمي اشانلا
 تراسصو ماشاا كلذ دعب تنكسف . ربتعا نا ةربع اوراص ىتح ةليوط ةدم
 : مهتاوعاو ناديملا ءاربك لوقت نانا كمي ةيربلا تنما دقو .٠ نيل حدقك

 نالا رظناف ٠ تاسح مه انيسح ام ناطالا مرعمو تاواشاب ةرشع انءاح و

 عفادملاو دإء!تنيز دقو. تالكلا سح 2 ايعطو بابذلانم لذأ اوراص دقف

 , : تلق كلذ يفو ةيرانلا باملالا عم ةبونلاو نيرهش ةدم ءاسمو اجابط ترضت
 فيصلاو اتشلاب اهودلشيال تامزج 2بفيسلا هيبش تناك يتلا ةقالزلا نأ



 هاو ال

 «!فيحاب اهفيح اي تضمةقالزلا كيد فيك هلقي ال هقيدص دحاو فاش نأ

 لالالا ءىواسم يساقت ماشلا تاك ةعورملا ىضوفلا هذه فاح ىلا

 ليحتست تناك يتأا ةينيدلاو ةيسنلا تايبصملاو تايلقالا عارصو يعامجالا

 لَه جاورالا ابيف ىهزتو ءامذلا ايف يرد ةيلها نكف ىلا امود
 : يردبلا

 ىناطصمارق هللاقي يدرك لثق حيوارتلاةالض دعب نرشملاوةعبارلا ةليا يفو د

 داركالا تحلستن « ًايدادغب الحر هيف اومهتاف « هعرغ ملعب ملو اردحلا يف

 ةرمادحا نوفذاضت مبلعل ةيباحلا بايو ةيشاوردلا ىلا تلصو ىتح تازنو

 ًانفولاو افوفص  ةيشيوردلا يف قئاللا ثناكو : اود ملف هولتقيل ةدداغبلا

 «.سانلا بولاق يف ٍبعرلاو قوحلا لخدو اوبرهو اوقرفت داركألا موجبف

 نم كيلاعصلاناكو ؟ضيفنم ًاضيغا,نماندروا ةريثك ثداوحلا هذه لاثما نأ

 ريكفتلا نم هاحارأ ديدش سؤبو ءايمع ةلابح يف نوطبختي ماشلا ءانبا

 يف توشيعي اوناك دقق نيلومتمو عادزو را نم سانلا ةيقب اما ؛ قلقلاو

 فرتلا مئالع ءافخاب مهتاورث ىلعةطفامللا مهاد ءبولقلا يعزومءفوخو رذح

 دوبع يف لامإ ظفحو ء هرداصملاو يدعتال ًاعفد رقفلا ربظع روبظلاو ةعسلاو

 جاتحم بهذلا نم مرد : ليق ًاعدقو هبسك نم بعصا ىضوفلاو دادبتسالا
 رثكا امو ؛ هههذمو هباهذو هيهذ يني نم لقاعلاو < لقعلا نم راطنق ىلا

 ' :يردبلالاق . مهلاوماو مبحاوراىلع نيلج و نيفئاخ قشمذلها تيدي ناك ام

 تناكو ) ابارسلا ىلا لصو ىتح ربخ عاش برذملا دعب ءامبرالا موي يف د

 نم ناك يذلا ) يجقطاقلا نبا دمحا ناب ( ةيشيوردلا ةداج يف ذئموي ايارسلا

 ءاعبرالا ةليل مجاه ( زوردلال بح يف يصعو بره يذلاو تاوابرزلا سوؤر

 فوحلا نم مهمهد ام ةرثك نم ماشأا لهأ ىلع ةليا نم اهمأشا | « ماشلا ىلع

 عسيمج يق سيراثملا تفص دقو « نيك اك دلاو تويبلا ءالخاو ربسلاو بعزلاو

 امون اهب ماشلا لها يقذب مل ةمايقلا ةلياك اوه نم ةليل تناكو « تاباوبلا
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 ناكو هومشوت ام اثيش اودي م م .رحفلا"عولط نو رظنني مو طق

 !ءايذاك ريخلا

 يفةعاجج ةيراشكنالانم تمهتجا ءاعبرالا ةليأ تناك و د : ضنا لوقيو

 ماشلا لها تركس نا ىلا سانلا اوعزفيو اوسوقي اوراصو ؛ ةقيوسلا ةراح
 ايارسااباب ةي>ان ىلا اوسوقو ةيباملابإن ىلع اومجه رابنلاربظ الو « تاباوبلا
 (اشابلاةعامج)يلاوملاتءاجو « (ديدش ًاظيغظاتغاف اشايدعسا ةرضح مهرما غابف
 ةعاطلا نع نيجراخلا ءاسيقشالا مبنم بلطي .اشابلا 1 جز 3 ًاناويد لمعو
 حاص مث ءقوروصنملا م مهنا اونظو اووقتو ةيراشكنالا دابكا تظلذتف
 دحا هيدي نيب .فقي يلف ناديا ةهج تلطو هسفن يف “بك رو هدنخ يف اشابلا
 نا ىلا فيسلاب هزكسشعو وه بّرضإةلزا ىف يلع ةركشعو وه مجهو

 هوعضو و هوذخا هلتق اوي انقاو نياك نه اولتقف هلا باب ىلا اولصو
 وأءالبتق الا اريغص وأ [زيبك اوكرتي ملو ناديملا ر ,ركاسعلا تبهتو ريزتملا يف'
 تبنلا اولمعتسا الا الفظ الو ةأرعا الو ناك الو ايبا اوك رتي مو سا

 ماأ نم ةلعم تدانبع ام ماعلا كلذ يف ةبكن م اشلا لهأ بكتناو , يسلاو
 نعأو ميتعنف بهنلا ىلا اشايلا ةعامح تقفاق'سولا موي يناثو ٠. . روميتلا
 أو .عماوجلا ضعب يف اوعضوي نأو مهريغو ركاسفلا نم تابوا لا عمج
 ضعنلا: اوذخاف :هذخأيو هماعيو تألف بوهنم هل نم :لك : يداني ايدانم
 «. رثكالا بهذو

 اليم هتوسقو هتدش نلا عمج ناكو ةضقانتم ةيصخش اذ اشاب لتس ناك“

 ةددرت .ءانثا لوسرلا ةرايزو ةالصال'امزالم ناك دقف : حالصلاو ىوقتلا ىلا
 ماقأو ةج : تاحالصا ىرجأ ؛ءاشنالاو ءانبلل الايم « نيفيرشلا نيمرخلا ىلع
 نمو .نذآملاو دجاسملا' ممرو قفارااو روسخلاو رودلا أشناو ماظنلا
 ةسدنهلاو .فرخزلا رب دبشت يتااو مايالا ىدم ىلع هسا ترإخ يناا راثآلا
 قوس .يف اشاب دعسأ ناخ ةفورغملا ةيراسيقلا رشع يناثلا ٌكرقلا ف .نييماشلا



 ا

 ناو قزشلا تايراسق لجأ نم اهنا نيترمال رعاشلا اهنع لاق يتلا ةيروزبلا

 امور يف سرطب سيدقلا ةسينك بابق هتركذ اهمابق
 ًاذيقنأ هرا'آ نمو ٠

 راد ناكم يف ينب دقف « ةيروزبلا قوس يف يسئرفلا دمملا هلخشي يذلا رصقاا

 رودلاوتاناخلانم اهل وح ام اشازاذخا د: يريدبلا ل وقي. نايفس يبا نب ةيواعم

 ةلجنماحلمطقو ءاراهنو اليل امرامع يف دبتجاو دجو ... ابمدهو نيكاكدلاو

 نايعالاورإءلارباك هلو سرأ يذلا ادع ام« بشخ دوم فلا رشع ينثا بشحلا

 لب دح'ال لمرصق عاببالذا دليلا تامامح ىلع مسرو « اهريغو باشخالا نم

 نيناهدلاكلذك واهير اخو دليلا يماعم بلاغ اهب تلغتشاو ايارسلا ةرامل لس 5

 بلجو . اهب نولغتشم عيجلاو ناهد وا راحن وا نقتم للعم دجوي نأ لق لب

 لشم كلذ ريغو ًاماخر وا اطالب دحو اهيا ةنيدملا توب بلاغ نم طالبلا ال

 ةبرت برق يف ناكو . ابنمت نم ليلقلا لسريو اهملقي لسرب يقاسفو ديماوع

 ىلع وهو رهاظلا كلملا ةرامع نم وه ليق « ةيئارهزلا هل لاقي رصق ةكماربلا

 ضاسقنا ذخاو ؛ هضاقئا ذخأو مدهنا ءارضحلا هجرملا ىلع لطم سايئاب ره

 ًاراجحا ىرصب نم لقنو « ناويك يداو يف سايناب رهن ىلع تناك ةنوحاط

 ةيحلاصلايف رصانلا كلملا ةسردم نم ذخاو « ًاريثك ايش ماخرلا نم ةدمعاو

 قوفياةيطونزلا قوس مدهو « رقبلاب رحت تابرع ىلع اهب ٠ يج ًاظالغ ةذمعا

 «...هراد ىلا هلقنو هكفب ىمأف ةدوقعم ةيبقا هلك ناكو « ةراملا

 اهقيمنكو اهتفرخزو رادلا هذهعءانب يف هن وغرفادق اشاي دعسأ نا ربظيو

 ةلالدلا اهمانبعارو نم يعر ناكو « سانلا روماو ةماعلا حلاصملا نع لغش ىتح

 ناكو » : يريدبلا لاق . ناطلسلاو ةبمالا نم هدنعام رابظاو هبصنم مظع ىلع

 + لوقيو_.«هراصنأو هايامرتلا تفنلب لو « هراذ ةرامع يف الوفشم ماثلا ربزو

 ةيلحتلاو شوقنلاو ءانبلا» اونتفتو ورسلاو ماخرلاو رمرملا ةراجحب ينوتثا

 اهريغ وا يناشيق وأ ماخر نم ةفحت وا ةعطقب ععس اكو ... ةضفلاو بهذلاب

 <... ىبأ وأ اهبحاص يضر نا اهم ينأي لسرب



 مس وال

 ءاربكلا |هيلا امد ةريبك ةبدأم اشابلا ماقأف راذلا ءانب مث ه 1١54 ةنس ينو

 تيطعاو حئابذلا تحبذدف د دوبشملا مويلا اذه يف قشمد تنيزف ءابحولاو

 ىركذلاكلتدإ ناردجلا ىلع ةلثام ًاشوقت مويلا رصقلا داور دو « حئئانملا

 : اهنم تافطتقم درون

 ادوحلاو ناس>الا حتم نم دح

 ف ديسسإ را ككل للا فود
 حتف كم هللأ تيب جاج> ريمأ

 نامزلا ناد يذلا رودصلا ردص

 ةيضام هنم تامزع تقرف مكح

 : ناردحلا ضعب ىلع ًاضيأ دحنو
 هل نماو ظحلا دعسأاب

 امسلا بر نمحزلا كدعاس

 ًادمرس ةظوفحم ةلود يف
 انهلا رايد ىوقتلاب :ترمع

 انبر نم ريكا لك تلنو

 هركذ نم لدنملا ةحفناب

 اورظناو اوفق سانلا ةل_هح اب

 ىنملل هخمرات ىنأ تيب

 اديلخم ءاعنلا اخ هركشو

 اديبأتو [رصن ىرولا ىلوم هالوا
 ادودسم ناحخ ام مه هنابار

 اديدبت تاودعلاو يغبلا ددبو

 اديبلا "الم ًاشويحو ًائاتك

 ريبك ماقم دحلا ةورذ ف

 ريطخلا بانحلا سورحم تمدو

 رينلا باتكحلا تانآ ظفح
 ريجتسإ نموءيجاللا نمأمو

 ريمضلا كنم صلخأ هلام
 نيملا ١ كتم اطل يرعو ارق
 ريمالا اهانب تلخ اتساحم
 ىزولا اشاي دعسأ هديش





 ةيماش تايرقبع





 ريحا ربع ناطلسلا رس بنل

 « يكرتلاو يبرعلا نيرصنملا نيب لصفت يتلا ةديدعلا قراوفلا بناج ىلا

 ءادملا وعو « نيبعشلا نبذه نيب ببرقتلل ةناكب نبلا ةمماج نكح م

 ةينائملا ةلودلا تناك اذلو ؛ اونو ًاخوسر كارتالا روج هداز يذلا يديلقتاا

 ريدغو ةيبرع تاروثو « ةفينع ةيلاصفنا تاكرحل ء روصملا لاوط « ةضرعم

 ثراوكلا « ريثع عساتلا رقلا يف ةلودلا ىلع تااوت امدنع « ةصاخيو « ةدرع

 . « ليلملا لجرلا د ىلع نيسبروالا ةأطو تدتشاو ء ناقلبلا يف

 ًاعضومو « محم لك نع ًاديدب برعلا رظن يف لظ ةفالحلا ماقم نأ ىلع

 مهتدحو نمرو نيماسملا لامآ طانم ينامعلا ةفيلخلا ناكو ؟ ليجبتلاو ةسادقلل
 برمعلا نيب دحوي « ةيحيسملا ابروا هب موقت ءادتعا لك ناكو 1 مهاجر دتءمو

 ناطلسلا ةيصخشل نأ قملاو . ءاضنبلاو ةوادعلا ًاتقؤم مهيسنيو « كرتلاو

 ناهذالايف ةيمالسالاةعماخلا ةركف خيسرت يف اديعب (رأ « هتراهمو ديلا ديع

 . برغلاو قرشلا يف ةفالحلا نأش ءالعاو
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 ىلعو «ةراث شطبلا لع ةيلخادلا . هتسايس يف دمتمي ديلا دبع ناك

 ءالوب زوفلاو ةفالخلا مئاءد تيبثت ىلا يمري ناكو ؟ ىرخأ ةران ةغوارملا
 هادر حلاصمع رارتشالا ىلإ ةسايسلا هذه تدا ولو « نيماسملاو برعلا

 « هفادها قيقحت يف هناعماو ء ءالولا اذه ىلع هدرح نم غاب دقو « نيينائلا

 ءاهرضاو>واهداونءةيب رعلا دالبلا يف هل حبدأو « برعلا ءامعز هيلا برق نأ

 نوموقيو « ةفالخلاو ندلا راتس تن هل نوعدب ء فورسشبم لسرو ةاءد

 عذوفن ىثخم نمم « ةلوذلا ىلع نيجراملا نيب تاوادملا ةراثاو سسجتلا ةمهع
 5 مهناطلس دادتما وأ

 تاب ىتح «نيماسملا ةفيلخ نم ًابرقت رصانملا رثكأ يبرعلا رصنملا ناك 7

 ةينيدلا رومالا نولوتي : يناطلسلا رصقلا رئاود يف ًاثبنم مبنم ريفولا ددعلا
 صاخلاهسرح باج ىلا « ناطا كا سرح مهتم ناكو . ةيسايسلاو ةيرادالاو

 نم نا معن . نييلبلاو داركالاو سك رشلاو نابلالاو كارتالا نم فلؤملا
 مهنم ناكف « ةيندمو ةيزكسع «ةماملا فئاظولا ىلوت نم مجاعالا ءالؤه
 دحأ لقي ملأ « برعلا دي يف تناك ةيقيقحلا ةطلسلا نا الا « ريفسلاو ريزولا

 نعكلو ء مزيغو نيينابلالاو كارئالل زدإي باب نا » نييبروالا نيخرؤملا
 « ! برعلل ناك هلخاد

 كتهتلاو نروللا يف ًافرنسم  وبللا ءارو ًامفدتم هبابش يف ديلا دبع ناك

 نما هؤاسبطأ هزذحف «٠ هباصعأ ةنفاتت تاك حنا «ةيسنملا هبئاخر عابشاو
 ىلع ىوطناو .«وبللا رجهو ء هتايح ىرج ةأجف ريغف «ءاوق ديدمت بقاوع '

 (1)ةييرغ ةيحورتلاحهتباتتاو « ةيهافرلا لع شيملا يف ةطاسبلا [رثؤم ء هسفن
 ازارالاو ةيفوصلا ,قراطلا ويش ةرماسمو دستلا نم ارثككي تلح
 رصقلا باوباتحتفو < مجنتلاو تامسلطلاو رحسلاب نمؤي راسا 0

 قرطلاخياشم نم نب ريثك هيلا برق ديجلا دبع ناطلسلا ىلوت امذنع 0(

  ةرضحلا دشزم يدنبشقنلا يبرغملا يدابارطلا رفاظ د#ت خيشلا مهتم فرع
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 مهلك ن ولدي : ءاوسلا ىلع نيسماخملا نيلاجدلاو « ءايقتالاو نيحلاصلا هجوأ يف
 راطخالا ل ئالجب هماهعاو « ءارطالاو حدملل هبحو ناطلسلا ريطت لالختسا ىلع
 عفديو لئاوذلا هنع دري نم ريخ مهنأ هومهوأ ىتح هب طيحت يتأا فراخلاو
 01( دئاكملاو لاوهالا

 هيلع بعصو « ن سماغملا ءالؤه ذوفن تحمنذا درجلا كوع ناطاسلا عقو

 هرودقم يف ناك معن . هنع عافدلا مهسفنأ اوبصن سانأ ةضبق نم صلختلا
 فصل عفدو « دونهلاو سازحلا ددع ةدايزو عينلا زدلي رصق يف ماصتعالا
 «ناوعالا دقفو ةلزعلا ىتخي ناك هنكلو ء رخالا فصناا ىلع سسجتال هبعش
 نم ةيلاعا .روصقلا مبمصعت مل نيذلا هفالسأ ريصك ةريصم نوكي نأ ىثو
 ةيصخشلا مهماصميضقت ةعامج ىلا هتيامح لكوي نأ ردجالا ناكف ؛ نيلاتذملا
 ممل الو » مونيعإب الا ايندلا ىرب الل راص قح « ىذأو ءودس لك نم هتنايصب

 . ماشلا سلب | رط نم رسحلاديعس خيشلاو يدنا هللاةحرحيشلاوةيناطلسلا 5

 يمتني يذلا يدايصلا يدحلا وبا وبف « ًارطخو اذوفن ءالؤه دشأ امأ
 ؛ نائع ل[ ةمصاع يف ةيعافرلا ةقيرطلا لثمم وهو « بلح يف ةقيرع ةرسا ىلا
 . عابتالاو نيديرملا نم ًافولأ ةلوح عمجم نأ هئاهدب عاطتسا دقو

 ءافحلا يف ديكلاو . سدلا مبحالس « ةمئاد برح يف خياشملا ءالؤه ناك
 الو.ةيناطلسلا ةوظحلاب زوفلل ثوعفادتي اوناكو « ةينالعلا يف بابسلاو متشلاو
 . مهديا نيبذاك ةلودلا تاردقم نم ًاريبك اءزج نأ يف بير

 تا دارأبف « هالءر سوفن ىلع نيدلا ناطلس معي ديما دبع ناك )١(
 جردي ةمساملا دئارج ىلا امون نعوأف عرولاو نيدتاا قيزط نغم تبع ب سكي
 دق يدنفا ديلا دبع ريمالا يعرشلا ةنطاسلا ثراو نا » : ةنتالا ةمطناا
 دادمتسا يف كمهناو « ةغيرلتلا ةقرحلا ةرئاد يف نيمو» ذنم لكلا نع عنتما
 قفوي يكل ةرازغب عومدلا فرذب وهو « ةلاسرلا بحاص ةيناحور نم وعلا
 . « ةمالسلا ءيطاش ىلا اهتدايقو ةيمالسالا ةمالا داعسسا ىلا



١ 

 : ٠ مهناذآب الا هايمر تاوصأ

 قيقحتل حاب « حومطلا ديعب « عماطملا ديدش ديلا دبع قاطلسلا ناك

 ةلودلا جورخ تقفاو ةيماد فورظ يف كاملا ىلون ؛ ةجوعم قرط ىلا هبئاغر

 ٠ تامزأهسفن تقولا يف اهماتنت ءايشسورلا عم اهبورح نم حارجلاب ةنخشم ةيناْملا

 يف ةيبروالا مظنلا لاخدا نع تأشن « ةريطخ ةيسايس تابالقناو ةيعانجا

 ىنلأف « دالببلا ابيف طبختت يتلا ىضوفلا هذه لالغتسا دارأف . يكرتلا عمتجلا

 خيرانيفةديدج ةسايس قببطت يف عرشو ؛ داديتسالا ّح نلعأو « زوتسدلا

 . ةيمالسالا ةعماملا ةسايس « ةيناهملا ةلودلا

 ةلودلا دودح ىدعتيال وهو « ي.سايس ربظم : ناربظم ةفالخال ناك

 لذي دقو ؛ يئالسالا ملاملا ءاحنا عيمج ىلا دع وهو يحور رخآو « ةينائعلا

 ةرومإملافارطأيف ةرشتنملا ةيمالسالا بوعشلا ءالو بسكل هدبج ديجلا دبع

 فحصلا تقفطو « ابعماطم نم دحلاو ةيبروالا لوذلا ديدهنا ةادا اهلمحو

 ىلا مءارمأو نيماسملا كولم وعدم هتيشاحو ناطلسلا ناسلب ةقطانلا ةيمسرلا

 م,دالخ يمأو نيماسملا تاردقم ةفيلخلا ملسلو « ةفالخلا ءاوأ تحن مامغنالا

 . نيملاظلا نرمغتسملا دابعتسا نم

 ةنسىلا 1 مل/5 ةنس نم يأ 0 ةكح نم ىلو'الا نينسلا يف ديجلا ديع لظ

 «ةديدجلا ةسايسلا هذه حان قيق# ىلا ةلصوملا قرطلا سماتي ( م4

 «ةينيدلاو ةيريملا تاسسؤملا عيجشتو تابهلا يناج ىلا هدجوأ امم ناكف

 ' نوبوحن « ةيحيسملا ريشبتلا سرادم ةلكاش ىلع « ةاعالاو نئرشبملا سرادم

 « ةيمالسالا ةوخالاو ةيمالسالا ةطبارلل نيعاد « ًابرغو ًاقرش ملاعلا فارطأ

 ىراخودنحلاو ةيلامثلا ةيقيرفاو نيصلا يف اواغون نوسمحتم ةامد مهنم ربظو

 ًافيخم ًاحبش تناك ةيمالسالا ةعماحلا نا يف بيراالو . ناقابلاو ساقفقلاو

 ٠ نيماسملا نيبالم اهناطلسا عضخم يتلا ةرمعتسملا لودلا ةصاخيو  نييبرو'الل

 تناكام رثكا ةيربرحم ةروثب مايقلاو ةفالحلا ءاول تمت نيساسملا داحتا ناكو

 . لودلا هذه هاشخت



 مكسر 00

 راطقالا ةفاك يفةيمالسالا رصانعلا هميجشتب ديلا دبع ناطاسلا نا قحلاو

 دقو  اتمز نيرمعتسملا تقلقأ لك اشم دارا ىلا قفو دق « ًابونعمو ًايدام
 تاك عيجشتاا اذه نا الا , ًافنعو ةدش نيلرب ةدهاعم دعب هنوعد تدادزا
 ةيبررالا لودلا ةءؤانم ىثاحتي ديلا دبع ناكو « ءافخلا يف ءدب ءىدابير<

 داحتا نيوكت ىلا نيماسملا نماضل يدؤي نأ قفشي ناك هلملو « ًانلع ةرمعتم ا

 ريعو براجتلا تماع دقو . ةيمالسالا ةعماملا ةبمال ابوروأ هرصانت يحيسم

 ايكرتةمالس لماوع نم الماع ناك ةيحيسملالودلا قرفت نأ ديما دبع يضاملا
 ءةيبروالا ةلتكلا نع ١مم ماع ايناملا لاصفنا نأ الا ؛ ارا راودا عيمج يف
 يف يداصتقالا ابهسوت قيقحن ىلا الصوت « ةينامملا لودلا بناج ىلا اهزايحناو
 ىلا 1م66 ةنس يناثلا مويلغ روطاربمالا ةلخر'كلذ ىلا فضأ « قرا
 اذه لك ؛ تاقافتاو دوبع نم نييناثعلا نيبو هنيب مث امو « ةيناغملا تايالولا

 هتسايسب ربحلا ىلا هاوعد امادقاو ةأرح ديجلا دبع ناطاسلا سفن يف دجوأ
 قرط يف هجوت مل « ةينيد لثم ىلع ةمئاقلا ةسايسلا هذه نا الا . ةيمالسالا
 ةنوكملا ةفلتخلا بوعشلاو تايموقلاب مدطصت نا اهل ًاردقم ناكف « ةحلا
 يف تدتشا يتلا ررحتلا راكفأ تارايت نم رئأتت تذخأ يتلا « ةينامملا ةلودلا
 نويبرو'الا ةساسلا دجو ام ناءرسف ؛ رشع عساتلا نرقلا نم يناثلا فصناا
 ميه اصمنع رطخلا عفدل ةلودلا نوؤش يف لخدتال احيسف ًاناديم «نوصيرتملا
 : مها زايتما ىلع ةظفاحلاو

 دابطضاىلا ء ةه> نم نيينائملا ءاطخأو « ةبح نم نييبروالا لخدن ىدأ

 تبرك ةريزج يف .نيينانولا دابطضا اهؤدب ناك « ةينيدلاو ةيرصنملا تايلق' الا
 ءاحنا يف ةينمرأالا حباذملا ثؤدحو نمرالا دابطضا اهبقعأو < 1 مو.6 ةنس

 مهتايعمح ضيرحتو ايسور ذوفنل نيمضاخ ء لمن اك« نمرأالا ناكو ؛ ايكر
 ةيضقلا ىلع ًافطع « ذئموي « لوذلا رْثكا ارتلكتا تناكو ٠ ابروأ يف ةرستنملا

 امل زيحي .ينارنج عقوم يف ةينيمرا دوجول لب « ةيناسنالاب ًابحال « ةينمرأالا



 تعالو هس

 لودلا عرس ارتلكنا تناك اذلو ؛ اهشويح تاكرحو اينور ةقارع هم

 تلمح ىت> « يبروالا ماعلا يأرلا ةراثاو « ةينمرالا حباذملا ىلع جاجتتحالا ىلا

 رثالا ىلعو ؛ نويناطيرب نوبودنم اهسأرب ناحل دافيا ىلع ١ مو.6 ةنس لودلا

 ةرورضاييفاودك اةرك ذمءاسن رفوايسوروارتاكن ا :ثالثلالودلا وبودنم عضو

 )١( نيلرب ةدهاعم اب تضق يتلا نمرالا لاو>أ نيس<و تاحالضصالا ءارجا
 عش ةرياكنا ناو ؛ ةياكش نكت مل لودلا تاجاحتحا نإب درا ديع ناطاساا

 ديلا دبع سجوأف « ةينامعلا ةلودلا دض يلود فلاحت قلخ يف نانداج ةسنرفو

 هيلع تناك امن أوسا ةلالا هوراشتسمو هعايشأ هل روصو ء رسلا عقونو ةفيخ

 تاو « عجأ ملاعلا طخس تراثا ةينمرأالا حباذملا ناب هومثوأو « عقاولا يف

 « اهتمالسو ةلددلا ةدايس سم دق نوؤش يف المف لخدتلا ىلع ةمزاع لودلا

 (روصتلا بيرغلا ء باصعالا فهرألا « موتلا ديددشلا هو ) هدي يف طقسأف

 !ثداوحلا يبسمونيدتمملا ةبفاعمو ينالثلا فللا بيلاطا خوذرلا ىلع لوعو

 رباعلا اساء تع روبرظ

 تزعد ىعذ .يارساا ينظوم نم رومغم لجر ةأجف رهظ اهدتعو

 بوجود يلاعلابابلا تادهعت ىلع نيلرب ةدهاغم نم 1 ةداملا تصن 0(

 .6 ةيداملاو ةيعامحالا نمرالا ةلاح نيسو حالصا

 يءاسعب ونافتسا ناس » ةدهاعم لحم ؟ملا/ح ةنس تاح نيلرب ةدهاعمو

 ةراماءاشناو؛ ةيئامورو دوسالا لمملاو برصلا لالقتساب يضقت هو ةرتاكنا

 ّ تح هلمج يناثلاو يتاذلا محلا عتمتي اهدحأ : نيمسق اهلغحو راذلبلا

 ايباراسب : ملقا ةيسور تداعتساو.« نانويلل ايلاسأ تيطعأو « ةيناثملا ةلودلا

 يهو  ةيسآ: يف. اهتاكلتم ىلع تظفاح اهنا مك ؤ مه ةنّس اهنم عزتنا يذلا
 صدق ىلع ةرتلككنا تلوتشاو . ةينيمرا نم. ناهدراو موطابو صراف
 .«ونافتسا ناس » ةدهاعم ليدبت يف ابطسوت ءاقل ةيصوصخ ةدهامم تحوع



 معا جاسم

 ىلع ةمسقتم ةبروا نأ و : هيف ءاج ناطلسلا هالوم ىلا اريرقت مدقف « دباعلا
 اهتاءارجا ديحوت نع زجعلاب اهيلع يضقت ةنيابتملا لودلا عماطم نأو « اهسفن
 نويبرو'الا هب ددهم يذلا فلاحتلا اذه ناو « ةينائملا ةلودلا وحن متابوقعو
 ناطلسلا يالوع يرح هنأو ء نيديدش ًاسفانتو ًامحازت هءارو ةقيقحلا يف خي
 رهاظتت نا دعبتسيال دقو ؛ نيعمت< مهنم رثكأ نيقفتم نييبروالا ىدخم نا
 ىلا امدح ةينب « ءافحلا يف ةنومملا اهل مدقتو « ءادملاب ةيكرتل لودلا ىدحا

 برضلاو رايثلا ماما دومصلا بي لب قلقلاو فوخلل يعاد الف كذا ؛ اهتيحان

 .« طئاحلا ضرع لودلا بيلاظع

 فنا ثبلام ذا « ةيبروالا ةسايساا بيلاسأ هفصو يف ًابيصم تزع ناك

 بحسنا ؛ هرتلكنا هتدجوأ يذلا فلحلا نم نويسنرفلاو سورلا بحسنا

 ةيسورلاموختلا ىلع نييناطيإبب نيبقارمو نيققحم دوجو اوهرك مهنال سورلا
 خرؤم «ليسنا كاجو لوقيو ٠ ةيكرت ةمجابم نع كلذ دعب فحصلا تفكو
 ةمخض غلابمامتوكسءاقل تقلت ةيسرف ةقيحص نيرشع نا د : ةيقرشلا ةلأسألا
 فحصلا ضب نأ اذه لك نم برغالاو « سيرإب يف ةيناثءلا ةرافسلا نم
 ميسؤب ونمرالالا+ يثرتو مهتيجمو كارئالا عئاظفب سمالاب يدانآ تناك يتاا
 دوجون لوقلا زيت ةقطنم كانه تناك اذا اسمح د : لءاستت تداع
 « !١ ةينيمرا د هنومسلام

 « ديجلا دبع ناطلسلا ءالوم سفن يف قيم عقو دباملا تزع حاجنل ناك
 2 0( ةيلروالا نوؤشاا يف ةراشتسمو هرس نيماو هئيرق هلعحو هيأأ هبرقف

 وا ميلس نم باش اناو تعم » : لاق قشمد ةارس دحاىؤر )١(
 يلاو ) اشاب. مظان. ناك نيح نمرالا حباذم رثا ىلع هنا ةمحلم كب بيب
 نعةينانملا ةموكحلا تلأس ةيزياكتالا ةموكحلا نا ةيطباضلل ًرظان ( ةيروس
 تمذه نمجورخلا مايا ةثالث ةكبت رم ةرازولا تيقبو نمرالا نم ىلتقلا ددع



 بس 1[ تح

 .٠ ناطلسلا دنع اشان ةزع ةناكم تءاظع مويلا كاذ ذنمو

 موصخ ةثبزوفي نأ ةيملأو ءاكذو ءاهد نم ينوأ اء دياعلا تزع عاطتسا دقو

 دو ىلع 2 موةسأس ”ريصنا هقدح نم غلب دقو 8 ءاوسنا ىلع اهئافلحو ةلودلا

 ةرات مييلع بذكيو 0 ةران مينم زم » اهب ىولتي ةيوملأ » نيخرؤملا دحا لوق

 »2 ثوذار نوط.تنم ثكوروريسم كلذب مو 6 ىرخا

 عمج يف ةرم حاص دقف ءيفولا راشتسملا اذهب هباحعا ديلا دبع مكب م

 يا دقتعأو 2 اصل افيد تدحو نآلا 2: ةلددلا مظاعأو ءارفسلا نم

 دبع ةسايس حان لماوع نم لماع ةسايسلا حرسم ىلع دباملا تزع روبظ
 . هكح ةدم همحن قلأتو « هسفن ديجلا

 رباعلا اثنان تع ةاص

 انا دمحم نب رداقاا دبع ن اغا رمع نب اشاب واوه نب اشا,تزع وه

 ةىداب يف نيبراضلا يلاوملا ءامعزو تاداس دحا ء دياعلا صناق ريمالا نا

 . صدتو روزلا نيب ماشلا

 واوهاما ءاهنطوتساو قشمد ىلا هاح نم ه 118 ةنس دياعلا دم دفو

 ةباجالاب عارسالاةرورضب حلتو لاؤسلارركت ةرتلكناو ء ةريطخلا ةمزالا7
 هفياكت هيف بلطي حارتقاب ناطلسلا ىلا مدقتف فقوملا اشاب تزع ذقنأ اهدنعو

 لبق زيلكتالا ناكو , كلذب ناطلسلا هفاكف . زيلكنالا تايقرب ىلع ةباجالا

 نرئاثلا نمرالاىلا ةيقدنب فلا يتثم لمح ةرخاب رس اولسزا دق نشأ ةمضب
 ناكم. رئاخذلا عم ةينائملا ةموكحلا اهترداص شطب قا ةريزجب اهرورم دنعو
 ددع غلب نمرالا ىلتق ددع نإ د : زيلكتالا ةيقرب ىلع اشاب تزع باوج

 .« شطبرقا » يف تزدوص يتلا ةيبرحلا قدانبلا



 _ اح

 ةرادالا يف [رثا اركرت نيذلا نم وهفاشإب تزعدلاو )١(: اشإ
 يف ساثلا هؤاويا خيراتلا اهظفح يتلا هرابخأ نمو ةماعلا ةانيحلاو
 « تامدخ ةدع ةيئاثملا ةلهزإل اان ولوه ىدأ دن . نيتسلا ثداوح
 ةراذالا ساي ةسائرو سلبانو ةامحو صمح ةفرصتلا : ةماه بصانم لإقتو

 «ءررك. ةنس لويتود» ل ريمالا ةدايقب نويسنرفلا ءاح الو . قشمد يف

 يلاعلا بابلا هدفوا يذلا اشاب داؤف نيبو نييسنرفلا نيب ةلصلا اشاب واوه ناك

 « مادقالاو ةميكشلا ةوقب .اشاي واوه فرعو . ةنتفلا بابسا يف قيقحتال

 ؛ مرمم ةيماد عئاقو هل ترج دقو نيرئاثلا نابرعلا عمقل هلسرت ةلودلا تناكو
 بيراالو « لوهلاب » مهلافطا نوفيخي اوناك نيبول ا لابح يف سانا! نا ليقو
 ةدارالا ةبالصو باعصلاب ةناهتسالا هبا نع ثرو دق دباعلا اشاب تزع نا يف

 سارا هدشو

 اى

 ةيئادتبالا هسورد قلتو . ما ل61 ةنس قشمد يف دياماا اشاب تزع دلو

 . نمزلا كلذ يف ةيقشمدلا رسالا ءانبا نأش « ناديملا يح بيتاتك ىدحا يف

 مث « هروطنيع ةسردف ء قشمد يف ةيرزاملا ةسردملا ١ هوبا هلسرأ عفيا الو

 يف هقافر ةلمج نم ناكو ؛؟ توربب يف ةيكريرطبلا ةسردملا ىلا اهدعب لقتنا

 « ًافورعم اشاب تزع ناكو . مارهالا سسؤم القت ةراشإ موحرملا ةسردللا
 القت ةراشبو سفانتي راصف « ةنطفلاو ةهابنلاب ةساردلا دعاقم ىلع وهو

 .عريدقتؤ ةسردملا ةذتاسا بادعا عضوم اناك نينثالا نأ ىلع « ةياوالا زوفال

 نس يف سرادملا رحه لب « هتسارد ماعا ءام بيس اشا تزع عطتسإ | ى

 ا ءاودلا 0 » يموكحلا هلي قدا ةركبم 5

 مها هيلا 1 مع نيب 200 هقأ دباملا ل[ دحا ادع(“

 «لوملا ابا د هبا ةيمستب اًعآ رمع ىلع اذه ناشأف م ةيرضملا ةلجلا دئاق اشاب
 , ءولوه د ىلا مايالا عم تفرحف



 تار

 ةرسشع بتارب ماشلا ةرادا سلجم يف ابتيوك نيع مث « ةيكرتلا ةغالا نقتاو

 0 طيض بتناك ةفيظو لأ اهدعب لقتناو « رهشلا ف ةيكرت شورق

 ةمكحملا ًاسيئر حبصا نا ىلا اهدمب قتراو « ةيلدعلا يف قطنتسف

 . قثمدي ةيراحتلا

 اشاب تدوج دما ىدل ىمس دقف « ةلودلا يف ذوقن اذ اشان واوه ناك الو

 « ةيشنتنت ةلحر يف ةيروس ىلا هكر دنع « روبشملا ينوناقلاو قكرتلا خرؤملا

 « تزع عاطتشاو ؟ نيطسلفو نانبلو ةيروس يف ةيادعلل اققفُم ثرَع هنبأ نيستا

 راثا امم « سانلا ةقث بسكي نأ « ةسايكو ةنورم نم هغبط يفبكر اع
 ىلا ين مت « ةيلدعلل ًاشتفم كينالمس ىلا لقنف « هلقنىلع اولمعف : ةالولا ةظيفح

 سلاحي يف ًاوضع حبصأ كلذ دعبو  ةناتسالاب ةطلتخلا ةكحملل سيئر ةبتر

 ًاضبا اشاب تدوج دما ةطاسوب نيع مث « تاونس عبرا ةدم ةلودلا ىروش
 ةيله'الاو ةطلتخلاو ةيراجتلا كاحملل سيئر  ةيلدعلل اريزو ذئهوي ناكو -

 . نامع لآ ةعصاع يف

 «يناملالالوطسالا نم عطق ةدع روفسوبلاهايم ف تسر ١55 ةنس يفو

 ىدل ةيناملا ريفس جتحاف « لوطسالا ةرا<ب ىلع ةناّتسالا عامرب ضعب يدتعاف
 قاعتت روما يف ةنواهتل ةيلدعلا ريزو اشاب تدوج دمحأ لزع ًابلاط « نيباملا د
 اشاب تزع لقتف « يارسلاب متاد لاصتا ىلع لظ هنكلو ؟ لزمف« ثداحلاب

 ناطاس اناث اتاك هنوك ةفصب يارسلا ىلا ةيراجتلا الا نم دياماا
 فتيرقملا ةفيظو هو « نيرق د ةبتر هيلا فاضي نأ ىلع ءديجلا دبع

 : . ( ناطلسلا ىلا
 . ةفات ةرطيس رصقلا رومأ ىلعرطيس نأ اشاب تزع ثبلي ملو

 ةناتسآلا مطوخد بقع « ةاتفلا ةيكرت» لاخر بيلاطم ةلمج نم ناك
 يفو نيرخنآ ميلستو ديجلا دبع ناطاسلا ةيشاح لزع. 6 180, ةنس نيرصتنم

 ديلا دبع بح نم غلب دقو « رارفلا ىلع اذه لومف «دياعلا اشاب تزع مهتلمج
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 ىلا ةيعسرةمهم دفوم هنأ ىلع ًاضاخ [زاوج هاطعأ نأ صلخللا هرس نيم'ال
 هرارف ةيداحتناكف «ءابقزلا نيعأ نف ًايدافت اليل رفسلاب هحصنو ء رصم ىلا
 < «ايراملا دو «سوسآلا » نيترخإب ءارشل ةدعلا دعا ذا : ةفارط نم واخت ال
 ةرشع غابع « هب زيلكنا ةيناثلاو « اسذرف ةرافس يف ابعب دقع مث ةيسلرف ىلوالا
 يف ةنلابمنيترخابلل هؤارش تاكو ! اهنم لكل ًابهذ ةيزيلكتا ةريل فالآ
 ملفهمقوت ام حمذا ؟ ءيراوطلا ثودح دنع ةطخلا حاجنل ًانايضو رذحلا يف
 ةرخاسلا روظ ىلع انف ء ددحللا دعوملا يف ةيسئرفلا ةرخابلا لست نم نكمتي
 «فينو نيعوبساةدم طسوتملا رحبلا يف لوجتت ةرخابلا هذه تاظو . ةيناثلا
 نم لعاشاب تزمب اوقحل دق «ةاتفلا ايكرتد عابتا ناك ٠ ءابقرل اليلضت
 امو . ايلاطيا يف «ايزيبساد أفرم ينهوك ردا مهنا لاقيو « ةيسنرفلا ةرخابلا
 تزعء فاقيا ىلع نودراطملا رسجي مل يزياكنالا للا ةمفار ةرخاسلا تناك
 ! ايلاطياب ىونج ةنيدم يف ةرخابلا تسرف ؛ اشاب

 دبعلا ىلعةقانل ا ريهاج ناهذأ ءةروثلا نالعادنع اشايتزع ءافتخا ل غش دقل
 « دالبلاجراخ ىلا رفدنا لئاق نف « هريصم نع نولءاستي سانلا راصو « يديلا
 ةناتسآل مراوش فوط: ريهاجلا تناكو ةينامالاةرافسلا يف أيتخا هنا لئاق نمو
 ىلا اشاب تزع لوصو دمبو «.٠ تزع برع نئاخلاب » نءط ابيف تاحول ةلماح
 ةصاملا يف ردصت يتأا ةيروثلا « مادقا » ةفيحص ىلا لسرأ ء« الاس ابروا
 يتلا تامدحلا اوركحنا سانلا نأ » : اهيف لوقي عذال 35 نم واخت ال ةيقرب
 ابكترا يتلا عئاظفلا اما ؟ يزاجالا طخلا ءاشنا اهتلمج نمو ةلودال اهادأ
 رارفلا ىلا نآلا رطضا دقو . ءارب اهنم وهف « ناطلسلا ثاوعاو سيساوجلا
 . ع يروتسدلا ماظنلا اذه لالظ تحت ملل ةيكحرت ىلا اموي دوْيس هناف « تايزحلا نمضي روتسدلا نأ امو

 «أماعنيعيسوةثالث نع ٠١84 ةنس يفوت ابيفو م رصم يف فاطملا هب رقتسا نأ ىلا « تاونس ينامت ةدم اهمصاوعو ابوروأ عوبر يف لقنتي اشإب تزع لظ
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 . تاونس عبرأ يلاوح , هسأر طقسم « قشمد يف نطق امادعب

 اي

 ةيداع ةايح اهنا علاطملل ودبتو . دياملا ساب تزع ةايح لحارم يه كلت

 ءاظملا ريس ةدام هب فصنت يذلا بخصلاو ةماحلا ثادحالا نع ةهزنم

 هاوفأ نم اهطاقتلاو تامولعملا هذه تاتش عمج يف اتنع تدجو دقؤ . نينبانلاو

 اذه ةريسل سانلا لاها نأ ينظ ىلع بلثيو . اشاب تزع ةبارق يوذو يرصاعم

 ناردج نيبءافحلا يط يف ترج دقف ؛ اهسفن اشاب تزع ةايح ىلا دوعي لحرلا

 سانلا تلغش هرصع ثادحاو ديجلا دبع ةيصخش نا ىلاو « يثانلا زرإب رصق

 هالوم لظ يف شاء اشاب تزعنا معن ؛ هناوعاو هتيشاح نع ثدحتلا نع

 ةدارا ىلع يتيقحلا رطيسملا ناك هنا ركتيال ادحا نكلو « رمحالا ناطلساا د

 هلوخد ذنم ةيبروالا نوؤشلاو ةيلحلا ةلودلا ةسايس ريس تاب ىح ناطاسلا

 ٠19١م, ةنس هنم هحورخ ىلا ١ م94 ةنس رصقلا

 يذلا يلمعلا ءاكذلا كلذ ءءاكذلا دودح دمبأ ىلا ًايكذ اشاب تزع ناك

 تارعدمتو دقو . ةانملا ىف روقلا هل نمضِرو ددرتلا نطاوم نع ةحاقب لك

 هجره. لملو . هتالهؤمو هبهاوم لالذتسال ًامثالم طسو « زدإب د يف اًشاب

 رارسأ ل عع الطالاو « هنامز لها ةفرعم ىلع هناءأ ةفلت+لا ةيرادالا بّدانملا يف

 نم لاني نا عاطتسا ىتح « اهيف صقنلا عضاوم سماتو مهاوهاو ميسوفن

 نبصاخمنم رصقلا يفام ةرثك ىلع « ةقثلاو ةواظلا نم هريغ ةلثي ملام ديجلأ دبع

 ةرادالا غلب ناك هنا « ةلودلا رومأب اشاب تزع راثئتسا نم غلب دقو . ءايكذا

 نمةيشاحلا ةمقن ريثت تناك اهلان يتلا ةقثلا هذه ن'اكو . اهرودص لبق ةينسلا

 ملسو اشاب بيو ء يدايصلا ىدحلا يبأ لاثما « نييروسلا ريغو نييروسلا

 بكحانلاب نومفادتي نمت مريغو اشاب نيسحت لوالا بتاكلاو « ةمحلم اشاب

 . ناطلساا ءاضرب زوفلل

 ةعزتلاب نيفورمملا مراصنأو نييداحتالا ةمقن نم اشاب تزع لسإ لو



 رباعلا اسأب تزع رمصا مب, ىلاو لودلا لصف د روفقملا دمج
 ةيروس ىلع اكلم لصيف كلملا ةلالج ناك امدنع ةروصلا هذه تذخا

 ةيماش تايرقبع





 فياغأ

 يذلا يبرعأا رصنءلل ازوف اشاب تزع زوف يف نوري اوناك نيذلا ةيناروطأأ
 اودارا اذإ مهنأ خبراتلا ودب مأ . محلا نع هئاصقاو هتبرا ىلع نوامعي
 بستني يذلا سنحلل ًانابتما « برع» ةلك هيلا اوفاضأ اشان تزع مسا 2
 (اسهنم وجني ناك نكلو « هدض كاحم تناك يتاا تارماؤملا رثكا امو ! هيلا
 . ةبيجع ةرابع

 ملو « مهيلع ادقحو مهل ًاضغب هبلق يف قلخي مل هيلع هموق ينب سمات ناىلع
 برغلا هموق يبل ةيبصعلا دي دش ناك دقف 5 اهلثعإ ةءاسالا ةلباقم لير نكي
 ىلع هفطع تبثت نيهارب وأ قئئانو انيذل نكت مل ناو اذه « هينطاومو هلهاب و
 صرح ناك هنا دقتمن اننأ الا )١( يديجلا دهملا يف ةيبرعلا ةيضقلا لاجر
 . هنطو ينب ىلع هفطع تبك و هفطاوع مك ىلع ًادددش صرح

 يف برعلا ليثمتل ١91 ةنس ابروا ىلا لصيف كلملا هل روفخللا رفاس الو
 مظعلا كلملا مودقب لع امو . نسين يف ذئموب اشاب تزع ناك « حلصلا رعؤم
 يتلا ةيضقلا يف يأرلا الدابتو ًاعم ةدم اثكمو نويل ةنيدم يف هلابقتسال فح
 [نللتع ثرملا دبه نماقال ' ترع قلادنقو اهلحأ نم لصيف ءاج
 . ًاعرك ًايماس

 ساو“ نانجلا تبان ءرذحلاوظقيتلا ديدش« رطاخلا عيرس اشاب تزع ناك
 الا لحر يف تافصلا هذه تعمتجا امو « اهسومل ةلاح لكل سبلي « ةليملا

 ؛ يوي ةنس ( رياربف ) طابش ٠١ ينف : ناطلسلا يوذ دنع هفيلح زوفلا ناك
 جروج . ميكلم ضيرحتب ةلودلا ىلع هينانوبلا تيرك ةريزج يلاها جر>
 ديلا دبع ديرشلا .لزنم يف ةيرس اقاروإ اشاب لامج 0

 لوح ذئموي نونظلا تماح دقو « دهعلا ىلع هءاقب و هصالخا » ةضماغ ةرابعب دكؤب يوارهزلا ىلا اشإب تزع هبجو ورحت اهنض دجو ء يوارهزلا
 . اهليوأتو ةلمخا ريسفت



 دلو ]ل

 بلاطي ماعلا يأرلا ذخا . ةناتسآلا ىلا ممئاظف ءابنا تلصو ااو ؛ لوالا

 دئنيح ددر" ديلا دبع ناطلسلا نكلو « نانويلا ىلع برحلا نالعاب ةموكتحلا

 تزع يأر ناكو « اهتقعو بورحلا نم رفني ناك هنال « برحلا نالعا يف

 يفةيدتملاث وكتف .ةلؤدل العب را نان ويلا ةموكح ناعت ىتح ثررتلا ًاضيا اشاب

 ةلودلاتاسرا ء كارتالاب نييتيركلا شرحت داز الو « يلودلا ماعلا يأرلا رظن

 لاتقلابءدبا'ىمايتاتإنا ىلع ريبك شيج سأر ىلغ ةيلاست لطب اشاب مدا دثاقلا

 هذه لاوط اشاب مدأ ناكو « ناطلسلا رس بتناك اشاب تزع نم

 ءابنالا لسري ناكو .٠ نيينان ويلا ىلع موجحلا ىعا [رظننم ًاظيغ زيحتي ةدمل

 تزع نأ ذئموي سانلا لقانت ىتح . ًاباوج اهياع ىتاي الف بابلا ىلا هلحتسملا

 نالعامدمب ناطلسلا عنقيل كنرفذويلم اهردق ةوشر نيينان ويلا نم لوانت اشاب

 )١( ةروبشم عئاقو يف نيينانويلا ىلع اشاب مدا رصتنا امو . نانويلا ىلع برحلا

 ىلع ناطلسلا هالوم هعالطا مدعل يىمظعلا ةنايملاب اشاب تزع ماهنا دارأ

 نأ اي مل ديجلا دبع نأ ربظيو . اهلسرب ناك ينلا ةريطخلا ءابنالا ىلع

 ناكاف . 1 لوضو ركنأف« نابملا لذاختملا روظع هداوق ماما ررظب

 دمعت هناب ةلودلا ءاظع ةرضح يف عقاولل ًافالخ فرتعا نا الا اشاب تزع نم

 بحمف .٠ كلذ يضقت ةلودلا ةحلصم نال ناطلسلا نع ءابنالا هذه ءافخا

 ةقايللا نمأ : اشاب تزغ لاق موقلا فرصنا امو . ! ةيحضتلا هذه نم ناطلسلا

 . كركشأ :لاقو ديجلا دبع رف ؟ سانلا ماما بذاكلا ربظمب انيدنفا نبظا نا

 ىريك ةيطع هحتمو ! ت و 3

 برااتهتنا دقو. ءاركنةع نانويلا اومزه كارتالا نأ آ مواعملا نم 1 ١)

 ( ) ةينيطنطسقلا ةدهاعم بحوم نانويلا يلختو ايسور طسوتب

 اكضنا تاو ايلاست يف ام ماع اهيلع تلوتسا ةنيصح عقا وم ةدع نع

 :تاكنرفلا نم ًانويلم ةئام اهتميق ةمر> ةمارغ تعفدو تبرك ةريزج نع



 مل هلت

 عمج ىت> اليد ًايئار يارساا نم ىمالا ءيداب يف ىضاقتي اشاب تزع ناك
 ةقث بسك ااو ؛ ةيبهذلا تاريللا نم فال 1 ةعضب هسفن ىلع هريتقتو هداصتقاب
 كانهو . ةمخضلا هتورث ن وكت يف أدب « دوعصلا يف همن ذدخاو ناطلسلا
 ضورقا لع ةلامع نم "هضبقي ناكاام وه ةلئاطلا ةورثلا هذه يسيئر ردصم
 رف مهتعي هيلط يفو ةيبنجالا لودلا عم ةينامعلا ةموكحلا اهدقعت تناك يلا

 0 ةفلتخلا تازايتمالا حتم ءاقل لمج نم ذخأي ناكام كلذ ىلا فذأ
 يلغرأ مو نوري اذ رمو + الحسا صخب رك ةداتملالا ةيجلا
 طظوطخلا ةكبش ديددعو « ينامملا كنبلا زايتما هدجتبو ء كينولاس فرو
 نأ ىلا ىمالا لآ ىتح ؛ يرتلا نشيحال رئاخذلاو ةحلسالا ءارنشو , ةيديدحلا

 اترازو تتايو «ةيداصتقالاو ةيلاما ناجالا عيجل ًاسيئر اشاب تزع حبصأ»
 تناك ام ًاريثكو « هسفن اشاب تزع اهريسي نيترئاد هبش لاغشالاو ةيلاملا
 نرالعا دنع اشاب ةزع ةورث تردق دقو . ةصاخلا هتفرغ يف دقمت تاقفصلا
 ايوروا فراصم يف اهمظعم عدوأ « ًايهذ ةينائع ةريل نييالم ةثالثب روتسدلا
 . نانبلو ةيروس يف عرازمو ًانايطأو تاراقع يقابلاب ىرتشاو « ىربكلا

 رجلا ةكرسش زايتما هسفنل اشاب تزع اهيلع لصح يتلا تازايتمالا نمو
 ىلع لوعف . ًايهذ ةينامع ةريل فلا نيتس ءاقل 19.5 ةنس ىشمدب ريونتأاو
 لئيم ام سمئالو ٠ . باتتكالل قابلا حرطو « صاخلا هلام نم غلبملا فصن عفد
 «ناوراراش د ةكرشل زايتمالا اشاب تزع عابف ..هل ردقملا حاجنلا عورشملا
 هد ةينامع ةريل فلا نيس حبرلا نم هبيصن ناكف . ةيكجلبلا ةيسنرفلا
 لانف « نالسرأ دم ريمالا مساب ةطيحلا ليبس ىلع زايتمالا لجس دق ناكو
 7 ٠ عيرلا نم هبيصن ًابهذ ةينائع ةريل فال[ ةسخ غلبم ريمالا

 ىزامجسا خلا
 اشاب ترع مسا اب نرقي نأ بجي يتنا ةميظنلا ةينارهعلا عبراشملا نم



 تنبأ هع د

 ملطضاو « هتركنن عدبا ىذلا وهف « يزاجملا طحلا عورشم دبأعلا

 تاركملا نم عورسملا ضرتعا امالاذم « همامتا ىلع فرشأو « هئابعاب

 . تاطشملاو

 نم يناثاا فصنلا فنم « ةيراعتسالاو ةيلوذلا ايناطيرب ةشايس ل5

 ةساس لش ناكو « دنهلا قيرط ةءامح ىلا ةبجوم ريشع نماثلا نرقلا
 ىلع ةمقاولا ةنيصحلا دعاوقلاو زكحارالا ةمالس ةناض لغاشلا زيلكنالا

 لالا رحبلا بيتكأ ةساسلا لقاتل هذه ءوض لطو.؛ دنحلا قيرط
 قرعشلا يف ةيناطيربلا حلاصملاو ذوفنلا ةبامح يف ىربك ةيمهأ يسرافلا جيلخلاو
 نم يوي ا دنلا قيرط نرع رطانإ حبش داعباو , ةهح نم طولا

 . ىرحا ةبح

 ةيروطاربمالا مسج يذغي نايرش ةباثع يه يتلا ء قيرطلا هذه نأ ىلع
 ةرتلكنا تناك نيح لك يفو ء ةرم نم رثكأ عطقلاب دده دق « ةيناطيزبلا

 ١/45 ةنس ىف . هنع رطخلا داعبال لئاسوو ةوق نم اه.دلام لكسب ردابت

 ذوفنلا قاطن نمض ايكرت عوقول «ايسورو ارتلكنا نيب ةعقاولا عقت تداك
 ةانق ثحتف الو . قئاضملا ىلع ةرطيسلا هثارو نم ىثخي يذلا ءيسورلا

 نانيدرف عورستل نيضرامملا ىلوأ ارتلكنا تناك « ١855 ةنس سيوسلا
 ناد : ١م“ ةنس لوقي نوتسرملاب يزيلكتالا ريزولا ناكو « سيسل يد
 يفو « ريصم ىلع ءاليتسالا اهنم ضرغلا « ةيناطيش ةبعل سيوسلا عورسشم

 اذلو «.دنهلا يف ةيناطيربلا ةيروطاربمالا وزنلل بسلا ديبمت هسفن تقولا
 نم ةريبك تاي ءارشو « انا لدا ا ىلا هرلكتنا تراس

 . ةانقلا موسسأ

 ايناملا عسوتب تنذأو « ايناملا ىلا يديجلا دبملا يف ةيك رت تزاحنا الو

 ءاهتبروطاربما ىلع ةفيخ ارتلكنا تسجوأ ء قرشلا يف يداصتقالاو يسايسلا

 نم ةلعاج « ةديدج ةبجو طسوالا قرعثلا يف اهتسايس هيجوت ايف تعرشو



 تع ا#و مس

 رتصنملا اهتلخ نمو  ةينائملا ةكلملل ةنوكملا رصانملا ىلع دامعالا اهفادهأ
 عم ضراعتت يتلا الاجر اس طابحاو ةينامملا ةلودلا فامضال  يبرعلا
 ! ابئيروطاربما ةمالسو ارتلكنا ةمالس

 ىلوالا : نيئران ىلا يزاجملا طخللا ءاشنا ءارو نم يعرب ديجلا ديع ناك

 نبي طباورلا ةيوقتو « يمالسالا ماعلا فطع بسك يهو : ةيلكش ةيرهاظ
 «:داحالاو فراعتال ةليسو لضفأ وه يذلا جلا لبس ليهستب ملاعلا يماسم
 «ةيوروالا ةسايسلا ةأوانم بلاغلا يف فدهتست ةيركسع ةيسا ايس ةيناثلاو
 دادنب_ نيلرب طخو لوضانالا طخم هلاصتا مت اذا كيفي يزاجحلا طخلا نال
 ةانق ىلاةمبرحلا تادعملاو شويحلا لقن يف ديفي لوقأ « ةناتسالا ىلا لصاولا
 . ءاضتقالا دنع يسرافلا جيلخلاو رمحالا رحبلاو سيوسلا

 ؛رور/ ةنس*نميلا هروث دعب ديخلا دبع اهيلا هبنت ىرخأ ةدئاف طخالو
 ٠ ءبرملا ةريزج يف ةلودلا ذوفن ديطوت هو ( تاونس عبس تماد يتاا )

 يع دقو . اهيف ةيااصفنالا تاكرحلا لكو « تاروثلاو نكفلا ىلع ءاضفلاو
 نم ضيرحتب نويباهولا موقي نأ ذئموي ةينامللا فحصلا يررحم ضعب »
 ريما مالسحأ ىلع كلذ نرش ب اللا اتا لبق زاجملا لالتحاب زيلكنالا
 ن٠ ميزا قا ديلا دبع نينمؤملا

 ةيناثماا ةسايسلا يف لوحت ءدب نيعي يزاجملا طحلا ءاشنا نأ قملا ينو
 ««ستاوغرد توف » لارنإلا بتك 1م ةنس ينذ . ديلا دبع نمز
 تالاقم ةذّع « ايلاست ةكرعم هدوهش دعب « ينامملا شيحلا يف يناأالا بردملا
 هذه فعذ بابسا نمو و : اهيف لاق ةينانعلا ةلودلا فعضو ةوق بابسأ نَع
 « ايا يف ةيناثملا تايالولل نينرق ذنم نامع لآ نيطالس لامها : ةلودلا
 ايوروأ يف ةعبرم راثما ةعضب نع عافدإا ةميقع بورح يف ةلودلا مهفامضاو
 « ةيويسا ةسايس ىلا عوجرلا نم محل دب الو. ةيويحلا مبحاصم كلذب نيلمبم
 ىلع دز. ابروا يف مهتاكلتم دقف ىلا كلذ ىدأ ولو « ةوقلاو دئاوفلا ردصم



 برملا نيب تاقالعلا رتوت ىلا ىدأ ء ايسآ يف اهطاصا ةلودلا لاها ناف.. كأذ
 رصألا قوفت الاجرو الام ةلودلا تفلك ىتاا نكفلاو تاروثلا ءوشنو ء كرتلاو
 لحت نأ «طاطحنالاو روهدنلا نم مهتاود ذاقنا كارئالا ءاش اذا ىرا اذلو
 « ةيبروالا هسايسلا لحم ةيويسالا ةسايسلا

 عورشملااذهقيقحتب همزاتسي يذلا لاماب ديجلا دبع ناطلسلا ينأي نبأ نم
 ًانيقي لعب طخلاا ىلع فارشالا هيلا لكو يذلا دياذاا اشاب تزع ناك ؟ لئاهلا

 نم نذا دب الف ؛ حاجنلاب ليك ريغ ةينامعلا ةلودلا ايامر ىلع راصتقالا نا
 . عورشملا تاقفن لمحت يف عم يمالسالا ملاغلاو ةينائملا ةيروطاربمالا كارشا

 مهحو « ايندلا ءاحنا يف نيماسملا ةفاك ىلا ةوعد هيجوتب ناطلسلا ىلع راشأف
 ةينامع ةريا فلا ةثمالث غابع تاءربتلا ةعاق ناطلسلا حئتتفا دقو . عربتلا ىلع

 فلا نيس عفدب ءاش يلع د# مجملا كلم هميتو < صاخلاا,هلام نم ًايهذ

 تلاهماو ؛ خابملا اذه نم برقي اب يماح سابع يوندحلاو « ًابهذ ةينامع ةريل

 عرسا دنحلا تناكو . مهئارماو مهكولمو نيماسملا نم لاومالا كلذ دعب

 ىلا اشاب تزع دمع دقو . ءاخس اهرثكأو ءادنلل ةيبلت ةيمالسالا بوعشلا

 تفلتخت نامتأب بترلاو ةمسوالا عيب اهنم , لاما ىلع لوصحلل ةمئاد ةيلع لئاسو
 «ةنسلا يفربش بتار نع يلختلا ىلع ةلودلا ينظوم رابجاو « تاجرذلا بسح

 2ي زاجملا طخلا عباوط ةلودلا تردصأو . ةئملب ةرسثع مهتابتيم صاقناو

 لاملا عمج « اهريغو لئاسولا هذه لضفبو . كراخلا ىلع ةبيرضلا تدازو

 : .ينكنال ةردقملا غلابملا نا تاريفلا نم ةرتف يف « سانلا نقيا نأ دعب « مزاللا

 زامتاب لمالا حبصأ د : يليام ١.04 ةنس قشمد يف ارتلكتا دمتعم بتك دقف
 دعب لشفلا عورشملل ردق اذاو  نيتنس وأ ةنس ذنم هنم ربك يزاححلا طحلا

 « ... ةيلام لاح لك ىلع بابسالا نوكت نلف « ثالث وا نيتنس

 « يعالسالا ملاعلا ءاحنا عيمج يف حايترالاب لبوق ء طخلاعورسثمعاش او

 اشاب تزع هرس نيماو ناطلسلا ىلع ءانثااو هحادتما لع فحصلا تعمجأو



 تساا#/ هس
, 

 ةيمها لداعت ةيمها يزاجحلا طخلل نا د : فحصلا ىددا هتلاق امو . دياملا
 ةيسايسلا دئاوفلا ةددعم ىرخا تلاقو . « يداصتقالا ملاعلا يف سيوسلا ةانق
 : طخلا اذه نم ىحت يا ةينيدلاو ةيداصتقالاو

 يفةيندعملا تاوزثلا رائتساو ةبصخلا ةيعارزلا لوبسلاو قطانملا ريمعت )١(

 ؛برعلا ةريزج

 جاجحلا لفاوق ىلع بارعالا تاءادتعا ىلع ءاضقلاو ودبلا ريضخحت )2(
 ؛ ةنيدملاو قشمد نيب نيرفاسملاو

 03 ينمزلاو ينبدلا ةفالخلا ماقم ديطوت 09]

 هبشو رمحالا رحبلا يف ةيزيلكنالا تاىماؤملاو سئاسدلا ىلع ءاضقلا (5)
 6.6 برعلا ةرزج

 نم لوالا : نيرخنآ نيطخ دم يوني ناك ديلا دبع ناطلسلا نا ربظيو
 ةيدن 0 ةدب رج تلاقو« ةنيدملاىلا ةكمنم يناثااو« ةنيدملاو 2 ىلا عس

 :5.0١(ليربا) ناسن د يف ةرداصلا « هنو هر ]1014 »
 ها ديدع نا ىلاز 2 او كلذ نم ناطلسلا رذح دياعلا اشاب تزعءد

 مبامال لوانتم ف زاجحلا لمى ةسدقملا يغارالا لخاد لاو زا>لا ءيفا نع

 8 حدا ىلا قشمد نم طخلادمو عورسملا نع ناطلسلا لدم. ةيزلكتالا
 8 . ماشلا ىلا هتلحر يف ( ص ) لوسرلا هكلس يذلا هسفن قيرطلا وهو

 تراسلامعالا نا ربظيو ...١9 ةنس قشمد يف طوطخلا دم لامعا تأديب
 ةل>رلاتبتنادقف .٠ ةيديدجلا طوطخلا خيرات يف دبعت مل ةعرسب مالا ءىداب يف
 ةيناثئاةل-رملاتهتناو ءاو..ع ( ريمتبس ) لوليا ه يف اعرد  قشمد ىلدالا
 ةثاثأا ةلحرملاو »2 اة.( ريمون ) يناثلا نيرشت رخاوا ف نامع -اعرد

 كويت ناعم ةعبارلا ةلحرملاو 5 ( ربمتيس ) لوايا يف ناعم  نامع
 مسا ينو . )90 ماع حلاص نئادم  كوبت ةسماخلا ةلحرملاو < 194.5 ماع



 تمرس ١

 سواح ديع موي « يزاجحلا طخلاب لفتحا .١ ةنس نم ( سطسغا ) بآ
 تافاكم اشاب تزع هرس نيما ناطلسلا فاك دقو . يناثلا ديلا دبع ناطلسلا
 هدوبحءازج ةريثك اياطع «ءاشاب رنسلام » ينامالا سدنهملا لان كلذك و « ةينس

 :19.. مةنس (ربمتبس ) لوليا ع يف رداصلا اهددع يف ناطلا ندير ج تبتكو

 ةيزاجإلا ةكسلا ءاشنا لضف الا هئاطخا بناج ىلا اشاب تزءل نكي ملول د
 .نكل

 ضعب بسن « ةمح ةيلام بعاصمو تابقع طخحلا تضرتعا دقو اذه

 ءاضعا نم هناوعأو هسفن اشاب تزع فرصت ءوس ىلا امابسا نيخرؤملا

 نيماملاخا رصةسا ىلا ىدأ امب ء تاعربتلا لاومأب يزاجحلا ظخلا ايلملا ةنجالا

 . ةديدج بئارض ضرفو عربتلل

 لفاوقلا ةزامت نم نوثيمي نيذلا ودبلا تاءادتعا بعاصملا هذه نمو
 .طخلاا ةءالس ل عةظفاحمال ةريبك ةحلسم ةوق ءاقبتسا ىلا ةلودلا ترطضا ىتح

 قشمد نيب اشاب تزع هأشنا يذلا يتربلا طحلاب لفتحا هتاذ مويلا يفو
 فيرش ىلا ةناتسآلا نم تلسرا يتاا ىلوالا ةيقربلا صن اكو . ةنيدملاو

 نكلو «. ةكرابملا جلا ةضيرف ءادا ىلع مزاو ناطلسلا ةلالح نا د : كم
 ! ةينمالا هذه قيقحتل ديلا دبع لب , رادقالا







 تل ب 5-1

 يلاكر اشاراضريلع
 ىلرررا ٌءاصيفلا ةرازولا سئر

 يركسعلا قشمد ككاو

 ! قزآملا دنع هاهدأ ام هلو « .ًايحاص يباكرلا ىفرأ ام هللو
 ! قلايفلا فحز دنع امعز ناكو « اكتم ةالولا يف امظع تاكو
 !قراوطلا عقول عزجب ف « هيلع ةحلم تانداحلا هلم و
 !قفاودلا ماهدلاب تحس يح ناو « ًابرأم ةناشولا هنم تذلب امو

 بيطخلا اشاب داؤف خيشلا

 ةنس لوالا نير شت نم يناثلا مويلا يف قشمد يبرعلا شيلا لود ربتعي
 تاروثلادوهملةتقؤم ةباهنو « ةيبرعلا ةمالا ةايح يف ديدج دهع ةحئاف !اةلم
 : ٠ لاضتلاو

 « يسايسلا اهيعو دغب لكتست مل « ةئشان ةما لكك« برع ديال ناك
 نيوكت ريس ضرتعت تابقع ةبجاوم نم « يقاذلا ميحلاو ةبرحلاب دهملا ةئيدح



 هساطؤ م مس

 «ةينائملاةلودلا نعةلصفنملا برعلا دالب هتبحاو ام بعصأ لعلو . ديدحلا ةلودلا

 , لاجزلا نم نيصلخلا ءافكحالا ةلقو « سوفنلا يف ةيموقلا ةرعنلا فمض

 «يرتاادبملا نأ كلذو « ندجومو نيحلصم نم ةلودلا لاجر : كاذب ينعأو

 « ةمام برعلا ىلع ةأطولا دددش ناك « ةريخالا ةيلالحنالا هراودأ يف ةصاخمو

 ةطخ ىلع « مريغو نييداحتا نم  كرتلا ءامعز.ر اس دقف . ةصاخ نييروسلاو
 بيلاسأ مادختساب « يبرعلا رصنملا فاعضاو « ةيبرعلا ةرعنلا لتق يف ةمظنم

 ءةديدش ةيلالقتسا ةيهوق الويم مريف اومسوت نم ءاصقا ابنم : ىتش ةلامف

 « ىرخأ ةنوآ ىنالاو هرشتلاو « ةنوآ لثفلاب نيرينتسملا ءافكالا لاصئتساو

 صالخالاو' , كارئالل ءالولا رهاظتلاو ةيقثلا مهتمصع نمالا

 ةبرضب مهتيويح مع يف ةسايسلا هذه ءارج نم برعلا بيصاف .٠ مهتيضقا

 يف نيصلخلا نيلماعلا ةردنو « لاجرلا يف عيرملا طحقلا اذه ىلا تدأ ةديدش

 ٠ يبرعلا قرسشاا

 كلملا هل روفذلاب نيطيملا نيزاتمملا لاجرلا نم ةئف كانه ناك دقل ! مقل

 لضف دقف . اليثض تاك لاجرلا ءالؤه نم ماشلا بيصن نكلو ءلكصيف

 شيعلاو «قارعلا ىلا مظعااكلملا عم ليحرلا « نولسيم هكر مم بقع « ميمظعم

 ةلودلا ءانب ىلع مدورج اوفقوأف 6 ينجالا ناطلس تح ءاقبلا ىلع « ةلظ يف
 . ةديدجلا ةيقارملا

 اضر يلع ه ةيتفلا ةيبرعلا ةلودلا ءانب يف اولمغ نيذلا ماظعلا لاجرلا نم

 لاقتنالا دوبع نم بعصا سيلو ) لاقتنا دبع يف شاع دقف « « يباكرلا اشاب

 حور ترسو « يعامجالاو يتاحلا لالحمنالا هيف داس دبع ( نيحاصملا ىلع

 ءادشا لاجر ىلا ةجاح يف دالبلا تحضا ىتح « نيفظوملا نيب ةنايخلاو ةوشرلا

 «ةرادالا نأش نم نومفريو « سانلا سوفن ىلا ماكسحلا ةبيه نوديفي « نييلمع
 ةلوذلا ليبس يف ةيحصتلاو ةماركلاو « ب>اولاب روءشاا بواقا| يف نوئعميو
 . رابملا لمعلا اذهل اودصت نيذلا دحا اشاب يباكرلا ناك و . ماعلا عفنلاو



 ىللرلا ةايع
 يف هسورد قلتو .م اميلح ةنس قشمد يف يناكرلا اشاب اضر يلع دلو

 نأ دمبو . ةيدادعالا ةسردملا ىلا لقتفا مث « ةيركسملا ةيدشرلا ةسردملا
 ةيبراةسردملا ىلا هغوبنو هقوفتل لسرأ « نيتسردملا نيتاه يف هتسارد ىلع
 ةجرد, « برح ناكرا سيئر » ةبترب اهنم جرو هتسارد متأف « ةناتسآلا يف
 « برح ناكر ا ميعز » ةبتر غاب تح « ةيركسملا بصانملا يف جرد مث ؛ ةزاتم
 ناعاامو . ابفرصتل اليك وو < سدقلا يف طبارملاينائملا شيجلل (دئاق نيعو
 ىلا اهنم لقن مث « ةناتسآلا يف ةصوصخلا ةبعشلل ًاسيئر نيع « ينامعلا روتسدلا
 ,ءاواريماةبتر ىلا ير نا دعب « ابشيل ادئاقو امل ًاظفاع نيمف ء ةرونملا ةنبدملا
 , ةرصيلاو دادغب يف شيلا ةدايق ىلوت ثيح قارعلا ىلا لقن مث

 ةلودلا تراشتسا , ىربككلا برحلا تنلعا ام دنع < 5 ماع فو
 يأر نم ناكف ءايناملا اهتفيلح بنا ىلا برحلا لوخد يف اهداوق ةينائعلا
 «ةوقلاو فمضلا نطاومب ةباردلاو « ةلودلا روماب ريب وهو اشاب يباكرلا
 يأرلا اذه قري لف . اهدادعتسا مدعو ةلودلا فعضل دايحلا ىلع ءاقبلا
 او . دعاقتلا ىلع ةيمازومالا حورلا هذهل ليحأف « برحلا راصناو نييداحتالا
 هنم ةبرقم ىلع اشاب يباكرلا وكي نا اشإب لامج دارا  قشمد ىلا داع
 . ىرخا ةب> نم هتبقايم هيلع لهستلو «, ةبح نم هتربخ نم ةدافتسالل
 نيبصنملا نيذهب لبقف « تامكحتتلا ةسائرو « قشمد ةيدلب ةسائر هيلا دنسأف

 يسسّؤم دحأ ا نأ تاهبشلا هذه ردصم ا تابشلل ًامفد ١
 روذب انرذب ناتللا ناتيم+ا اعو ء ءدبعلا ةيممج د و « ةاتفلا ةيبرعلا ةيملا د
 . نييناثملا نمز يف ةيبرعلا ةيموقلا

 ريب علا ةرروثلا و ىلأفرلا
 رك ذب مع بيصن اهيف يباكرال نكي مل ىربكلا ةيبرعلا ةروثلا تنلعا الو



 سنرول ركذب اك « ةريخالا اهراودا يف ناك هنأ ىلع ؛ عومسم تودالو
 ةلجنبو « نيسح كلملا هل روفغاإب ةلد ىلع « ةعبسلا ةمكسلا ةدمعا د هباتك يف

 + لصيف مظعلا

 ًايركسع اماح اشاب يباكرلا نيع « قشمد يبرعلا شيلا لوخد دعغبو

 . ةلتغا ودملا دالب نم ةيقرشاا ةقطنملل

 ةنس راذآ رهش نم نماثلا يف ةيروس لالقتسا يروسلا رمّؤملا نلعا امو

 ةرازو لوا فيأتي هنلا دبع « اكلم نيسحلا نب لصيفب يدونو ء 9٠

 3 يركسملاك احلا بقلو ىمالا مامز اشاب يباكرلا مستف )١( ةيبرع ةروتسد

 نررريا ف ىلآنرلا

 لحر « ةموؤشما نواسيم ةكرعم بقع « ةةروس نويسنرفلا لثحا الو
 رفسلاب نيسح كلملا ةلالج هغلكف .زاجحلا ىلا اهنمو < رصم ىلا اشاب يناكرلا
 فلاف.لدرالا قرش ةلود سيسأت يف هللا دبع ريمالا ةنواما ثدرالا قرش ىلا

 لمعو « نيراشتسملا سيئر ناونمب ىلوالا ةموكملا +١9 ةنس راذآ ١١ يف
 ريمالا هيدتنا مث . يرادالا اهزابجو ةيلاما اهتمظناو دالبلا نيناوق مظنت ىلع
 نيب ةدهامم دقعل ندنل يلا هتقفارا +١9 ةنس لوالا نرش م يف هللا دبع

 نمااشش يركلو - فرملا نووش ىف تحبلاو . ككرالاو ئبطنلا ةنالر
 ةنس يناثلا نوناك ١5 ين ندرالا ىلا داو اشاب يباكرلا لاقتساف م م اذه

 1١554 )9( ٠ رايأ كيف ةيناثلا ةرملل ةرازولا فلأف 0١م
 سماحلا يف ةيروسيلاهالا ىلع لصيفكللا هعاذايذلاروشنملايف ءاج )١(

 يباكزاا اشاب اذر ديساا ىلا تدبع .١91 :  ةنس لوالا نبر شت رهش نم

 . « هتقايلو هرادتقاب يتقثل ً[رظن ةموكحلل ةماعلا ةدايقلاب

 صالخالاو قدصلا عابتا د : يلي مك هترازو جمانرب يباكرلا ددح ( ؟١)

 تح دارفا نيب لدعلا عيزوتو « رومالا يف مزحلاو مزعلاو « لمعلاو لوقلا يف



- 

 ةف رشم فقاوم اهيف يتاككرال ناك ؛ة.؟ ةنس ةيروسلا ةروثأا تبن الو
 . اهنم نيئ>اللا ةثاغاو اهران ءاكذا ىلع لمعلاو ةروثلل ةنرسلا ة وعذلا يف

 5 سدقلاو افيح ف ماقاو ثدرالا قرش نم لاقتسا ةروثلا ءاهتنا دنعو

 . قشمد هنطو ىلا ةدوعلاب هل حمس نا ىلا « قيضلاو فافكلا ةشيع شيعي

 ماقاو ةيسايسلا ةايحلا اشاي يباكرلا لزنعا , لصيف كلملا ةلالح يفوت الو
 يف نينثالا موي هلجا هافاو نا ىلا سانلا نع ًامطقنم قشمد رهاظ يف هلزنم يف
 . 1940 ةنس رايا عه

 هيعو ىلع ًاظفاع لظ نكلو « ينصنلا للشلاب هتايح رخاوا يف بيصا دقو
 . نيحالا قمرلا ىتح

 ىلارلا تافص

 مهتلي داكي سأرلا مخض مسجلا ءيلتم « ةماقلا ريصق اشاب يناكرلا ناك
 هتدحم ىلع بعصل « ةحراحلا رويطلا نويع ناهيشت نينيعلا قارب «, ةمسح لك

 اذفنم دجت ال ةنماك ةلئاه ةيويح نعثعبني قيدبلا اذه ناكو . اهيلا قيدحتلا
 . لمملاو ةكرجلا يف الا

 قفاوتلا ققحن اهنا اهيف ةردنلا هحوو : ةردان ةذف ةيصخش اشاب يباك رلاو
 رابكو نويركسملاهب فرع يذلا قفاوتلا كلذ . لمعلاو ركفلا نيب بيحعلا .

 نيفظوملاو فئاظولا ينتاءافكلاوةءداصتقالا د عأوقالةماتلا ةاحارملا و ءبعشلا
 بزحتلا مدعو « ةدش لكب ةعمسلا ءيني امو داسفلا روذب عقو « تاقفنلاو
 نم ةقطنملا ةنايضو « حالصالا روما عيمج يف فتاكنتلاو دضاعتلاو زيحتلاو
 « .. نمالاب ةلخلا لاوحالا

 اشاب يباكرلا لويم نع امامت ربست رومالا هذه عينج نا نايبلل ةجاح الو
 . ةيرادالا هتايح يف هتاهاحتاو



 ك4

 اهديقت ىلا ردا سكاف ركفلا رز اوك هاكجال وهث 4 ب ومدلا ةذاقو ةمانلا
 نوكي اب هنا هنع رثأ دقو . لايألا طلستو « ددرتلا برستا هدنع لام الف

 انضايقا ندخل ةأ>ف فقي هب ذا , هقاروأو هرئافد نيب هبتكم يف املاج

 رومالاحالص نم تبثنلاو « نيفظوملا نع شيتفتال « ةلودلا يف ةيئانلا ةنكمالا

 ةرهاسلاي باكر اانيع نا نوروصتي نوفظوملا تاب ىتح , لامعالا ريس ماظتناو

 ابنم ثعبني يتلا ٠ ةيوقلا ةداحلا اهتارظنب ةظحمل لك يف ميقمرت

 . ءايضلاو ررشلا

 ةدارالاو .ةأرحلا . كلت + لخفلا هبح ىلا فرقت نا ب ىرخا ةليطفو
 ليو. امصخوا اضراعم ىث الو ءادحا باهمال هناكف « ذيفنتلا يف ةبلصلا

 تا نوعيطتسإال مرنكل و « هب كتفلا عيطتسي ناك سانا نم امج نايا

 يناكرلا رظن يف فوحلا نا مث . اليبس هبلق ىلا فوه فرعي مل ذا « هوفيم

 هقلخو «ميوقلاهعبط اهابأي نارما ناذهو « زجملاب ف'رتعالاو ةلذلا هانعم اشاب

 . داحلا هحازموءرعولا

 نانذاع اهو“ ءادلالا « ةيبوسلا د و « ةيبسألا د ءادعا نم هللا همحر ناك

 « ميقلا اهيلع داشت يتلا سسالا نم اتدغ ىتح اهيلع سانلا صرح ناتعيمذ

 كلذ ءارج نم هلهاو هووذ ىقال دقو . يبرعلا قرسدلا يف سانلا تاقالعو

 يفانتت يتلا ةذاشلا عاضوالا تقمي كلذ ىلا وهو « ةبيخلاو لظلا نم ًاناولا

 تاحالطصالاو .تارابتعالا هرظن يف تفعض اذلو . ةاواسماو لدعلا ةركفو

 عفانماو ء ةهاجولاو .« ةقادصلاك « عمتولا يف دارفالا تاقالع اهم سافت ينلا

 . هديعبلا وا اهنم ةبيرقلا « ةلدابتلا

 نع .ءاضغالاو « هنامز رايت عم ريسلا لجرلا اذه رودقم يف ناك

 هاملا هيذل عمجم دقف  اهذناذلو هايندي ممني اداه اديمس شيعيف صئاقنلا

 . هاوه ىلع .اهفرصي رومالا ديااقمو « ةربشلاو ءاكذلاو ةردقملاو ناطلسلاو



 لك 1١7

 !  هتليخد ىلع راثو ء هتأشن فااخو هعبط أوان دق نوكيف كلذ هل ىنا نكلو
 ةعوققبرط يف ريسلا نم  ابهاهتنم ىلا هتايح ءدي ذنم  هسفن ىلع ذخا امو '

 ٍط أ: ءاوتلا الو اهيق جوعال
 هتهازن ناف , ًاديحو ةبخاصلا ايندلا هذه يف شاع دق اشاب يباكرلا ناكو

 « ةرابطلا نم اهلك ت منص دق « لاثمالا برضم ذكنلا اننامز يف تحبصا ينأا
 نوري نيريثك سانا ةلك اش ىلع نكي مل وهف ..نادجولا ةراطو ديلا ةراهط
 لالخالاوةنامآلابةيحضتال امفاذ « يضوفلاو تابارطضالاو لاقتنالا روصع يف
 . ةماركلاب ةناهتسالاو  فرشلاب

 كلذ رثا نم ناكف .هتايح يف اهب سناَو اممزل يتأا ةدحولا ىنعم وه اذه
 «نامرملا موعط قاذو « ةيفذلاو ةرهاظلا تاموصخلا عاوناب لجرلا يلآبا نا
 حص ىتح « قافآلا يف درشو « هتايح رخاوا يف اهقحتسأ يتلا ةعدلا عنمو
 : بيطلا يبأ لوق هيف

 دعاسملا لق بولطملا مظع اذا  ةدلب لك يف نالللا نم ديحو

 زربا نم يه يتلا تامافشلاو ينازلاو تاطاسولا ًاناكم حسفيال « نذا ناك
 . ءاوساا ىلع يروسلا قلخلاو ينرشاا قلخلا ٍبوتع

 ردم ىلا ةرم بتك هنا « هعابطا اولبو« ًانمز هوربخ نمت لجر ينثدح
 هرذعذاكو « هلقي مل ًامالك هناسل نع لقن ه هنال « ءابطالا دحا لزعب ةحصلا
 نا بج تافص ىلع لمتشي ملو فظوملا اذه نا لمعلا اذه ىلع مادقالا ف
 !« هيزا فظوم لك يف رفوتت

 هتايح لاوط صرح  ةيلاثم ةروص اشاب يباكرلا نهذ يف فظومملا ناك
 ةمدخال رخسم « ةلودلا زارج يف لاعف رصنع هرظن يف فظوللف « اهقيق# ىلع
 يذلا يكلسملا عزاولا فعض « نيفظوملا دنع هفيخم ام رثكأ ناكو . ةماعلا



 ان بالك

 معي ناكو . حلاصالا ليهستو بجاولا ءادا يف روتفلاو يخارثلا ىلا يدؤي

 تاءافكلا لتق ىلع لمعيو < عمتها ىلع جئاتنلا أوساب دوعي فظوملا داسف نا

 ةوظحلا لينل ةجوءملا قرطلا كولسو ء لجدلاو هعناصملاو قلملا ءاد يشفتو

 . ناطلسلا يوذو نأشلا يلوا دنع ةلاثااو

 ةرازوالاستر ناك موي « اشاي يباكرلا مزع : لاق هثيدحمب قثا نم ينادح

 نارك قل نامالا نمض ةيزيبجتلا ةسردملا تناك و . صمح ةنيدم ةرايز ىلع

 ديلا دبع ديسلا دثهوي ناكو ء ىمالاب ةسردملا ردم ربخاف . اهترايز اشابلا

 لابقتسالةطحلا ىلا مهتعيلط يف زاسو بالطلاو ةذئاسالا اذه عمجف كارملا

 يباكرلا لصو الو . ةينطولا يناغالا نددشنم « مالعالا نيلماح , اشايلا ةلود

 بضغ . « هلابقتسا يف تقولاو دهحلا نم بالطلا ءالؤه هعاضا ام ردقو اشاب

 تمدقيا د : هلاق ام ناكو « هتاءف ىلع هبنأو ريدملا ىعدتساو « ةديدش ةبضغ

 ريس ىلع عالطالاو * سرادملا شيتفت اهنم « ةيسر ةيرادا نوؤدثل ضمح

 داك اف . « ةعاس دعب كتسردم يف نوك أسو ؛ اهيف سيردتلاو لاو>الا

 عوجرلاب بالطلاو نيماءملا ىلع راشا ىتح مالكلا اذه عمسي ةسردملا ردم

 نيلوربم ربدملا مهسأر ىلعو « اعيمج اومفدناف « قيرط رصقا نم ةسردملا ىلا

 ةسردملا يف اشايلا ناك ىتح ةعاس ضمت ملو ؛ تاراحلاو ةقزالا نيب

 . اهفوفص دقفتي

 اك وأ « يباكرلا ركذ الك سانلا اهلقانتي ةديدع ثداوح نم ةثداح كلت

 مارت> ىلع ةلالدلا يف ةيلب هو ءصلخلا لاجرلا مهتزوعا وا ءافكألا اودقتفا

 . ةماعلا ةحلصملل هتياءرو هسيدقتو بحاولا اشاب يباكرلا

 : بويعلاو ءاطخالا نع ةهزتم اشاب يناكرلا ةريس نا ينمبال اذه لك

 كلذ ىلع نودبشتسيو « ةيموقلا ةدرةءلا فمضب الثم هنومبتي هموصخ ناف

 بناج « ةتفيظو محب ءاشاب يباكرلا اهيف مزتلا ينانءلا دبعلا يف ترج ثداوحب



 تو

 مود نكي مل هدنع صالخالا نا ةقيقحلاو )١(. برعلا هموق ينب دض كرثلا
 نم اهيطمي « كرتلا نمز هتفيظوو هلمعل اصل ناك دقف ء ناكم وا نامزب
 لكس يف ناك كو « يبرعلا كملا نمز امل اصلخع ناك اك « هركفو همدو هبلق
 ! هيلا مايالا هب تحوط ناكم

 / درجلا صالخالا ىدم ىصقا » يردعأ « اذهو

 يناكرلاو تنك ود :4 4 ص هتاركذم يف هللا دبع كلملا ةلالج لوقي )١(
 . مالسلاو ةالصلا لضفا اهنكأس ىلع هبيط ىلا جحلا تلصوا  ةنيدملا ظناحم
 ةنيدملا لود نم هعنم ظفا_لا نا : لاقو ديشر نبا جح ريما ينرازف
 هيلع بوثتكم رضخا لع وهو , ديشر نبا لع هممو ةرونملا
 هناوء جملابدوميسف كلذب هل جمسب م اذاف « هللا لوسر دهم « سلا الا هلا ال >
 ينخلب ام هيلع تصصقو اشب يباكرلا ترزف . هل هبأي يف همزعب ظفاحملا ملك
 ءاشابلا ةرضحايتلقف .ينائملا معلا الا اهب عفر الد رإبلا هذه لخدال : لاقف
 لبق هعم نم عمداع كيأ رلعت ررصأ اذاف ءهماع ممر ةك«لخددق واذهةداعلات رج
 ؟ةقباسلاةداءااكلخداذاذ وكي نأ ءاسعاذأق لس وهيلغهْللا ىلد قطصملااوروزينأ
 ريزو لأسأسو « طف اك كل أس ئانأو ءريطخ نمالا : تاقف .ادب اذه وكيال :لاق
 نباةقيقح نع « يناهعلا نان وعبملا ساجب يف يزاجإابئانل!يتفصب ةيقرإب ةيلخادلا

 مسا مو نذاب الا اهماع عفر يغبنيال « ةلقتسم ةراما بحاص وه له ءديشر ١
 ةنيدملا ظفا نال رضخالا جاجحلا لع لمحب ةلودلل عبات ريمأ وه مأ ء ةصاخأ

 ينامءلا ملا ريغ انه ىلعال نا : لاقو * ةداتعملا ةقيرطلا ىلع جاحلا لود ضفر
 لمفت ال! كوجرا . يل لاقف:ينامع ريغ لع جاحلا ريمأ ديبام نا ىلا ريشإ اذهمو
 ال1 هل ممسو جملا ريما ىعدتسا مث ... تأطخأ دق اناو
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