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 نانس تجيب دو دعاقتملا معزلا ملقب

 ىف ةماعلا ةئبعتلا ةمنامثعلا ةيروطاربمالا تنلعا . ١و ؛ ةنس بآ رهش ىف
 باج ىف للوالا ةيملاءلا برحلا رابغ ضوخل أديهمت اهتيروطاربما ءاجرا عسيمج
 برعلا لاجر لعج امم ٠ اههنيب ةدوةعملا فلاحتلا ةدهاعم ماكح ابالمع ناملالا
 . ةديدجلا ةلحرملا لالخ اهياع نوريسي ىتلا ةطخلا ىف ريكفتلاو ثحبلا نوليط»
 اهلاضن ىف ةلودلا اوديؤي نا . ماعلا فقوملاب ةطاحالاو رظنلا ماعنا دعب اوأرغ

 نيلعاجةيموق ةعزن و ىزح رابتعا ل كنع نيلفاعتم ٠ اهحافك ىف اهرزا اودشيو

 يارا لل سلا ةمادلا تعلو  ةيلسم 2 قري طر ةحلسم
 هسفن اشاب لاج مهتمدقم ىفو نييداحتالا ءامعز حرتقادقو . نك ذي ثداح نود

 ءالو ةموكحلل اونمضي ةيب رعلا دالبلا ىلا برعلا تالاجر نم دوفو لاسرا ىلع

 تسسوىلا ةيناهنعلا ةيروطاربمالا تعسق دقو « دينجتلا ىلع مهن اش لابقاو برعلا
 قشمد ىف هرقم عببارلا شيجلا ناكف . :اهدشحت قطانم ىلا ةبسنلاب تادامق

 . سوروطو ونج نم ةدحتملادالبلا لمشت ةيرادالاو ةبركسعلاهذوفن ةرئادتناكو

 نايل نر كر 0 نعلا ىتح
 (زاجحلاو نيطسلفو نانيلو ةيروسو هيكلليك ةعطاقم ) ىا زاجحلا و سدقلاو
 بوملا ءادتبا ىف شيلا اذه ةدايق فرع وهو ىلخلا ا كار

 اوثبلاممهنا لع.هفارششا تحت ةيركسسلا طلخا تعضوو هدهع ىف ةئيعتلا تمتف

 . نييداحتالا باطقا دحاو ذئموب ةيرحبلا ريزو اشاب لامج دحاب هولدبا نأ

 مو اهغليف © قشمد 1 ١14 ةئسس ىاثلا ني رشتا/ مو مو هتائسالا رداخق

 ًاقفارم نيعف اشاب ىكز اماو . يسر لافتحاب اهلخدو لوالا نوناك / ه

 ا ميلا دورك صا
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 كو 61

 نولثع نيذلا ( ةاتفلا ةيكرن ) ءاضعا نم ًازراي ًاوضع لامج دحا ناك

 ناكف - ةضالسالا ةرعدلا لاطنا نم ًافو رعم لطب ناكو قرتلاو داحتالا سد
 ايازع هناعاب صالخا نع رهاجو . ةمناروطلا ةدحولا ىلا نيعادلا فلاخم

 ةسن رفللا ليع ناكو ٠ اهليقتسع و ىالسالا نماضتلا لع همنبملا ةبن اعلا ةيموقلا
 : : نابل هيرب سما

 ًادقاعءاج دقف سوفنلا ف نسح عقو قشمد ىلا اشاب لامج لوصول ناكر

 ىلا نيبلسملا ةلاتسا ىلعو اهترزاؤمو ةيكرت ةالاومل برعلا ناكساا بسك ىلع مزعلا
 صقادامجلا ىلا ةوعدلا نم ج رختسي نا دير. ناكو . داهجلا ىف ةلاعفلا ةكراشملا

 بلطإ ةكم رطش هبجو يلوب نا يعيبطلانم ناك كلذلو . دئاوفنم عسيطتسي ام
 . ددصلا اذهب ةكم فيرش ىلا لئاسر اشاب روناو وه لسرا دقو . ديبأتلا

 . هدبع لوا يف مهتلاّتسال ىعسو نييحالصالا نم اشاب لامج برقتو

 نحرلاديع روتكدلاذ خاف ٠ هنم مهانداو هيلا مهب رقو مهئامعزو مهاجر لصتاف

 دم حفنو . ليلخلا ميركلادبع هجو ىف هباوبا حتتف ايدل ًاصاخ ًاببط ردنيهش

 ىلع كلذ لثم داجو ( سبتتقملا ) ةديرج مساب لاملا نم أريبك اليم ىلع درك

 نوك مظعا نمنيتدي رجلا اتلكو ( ديفملا ) ةديرج بحاص . سيرعلا ىنغلا دبع

 . ةموسرملا ةطخلاب المع ةموكحلا ىلا امظناف ذئمود نيمصالخالا

 لئاسولا عييمجي ىرعلا كرتلانماضتلا ديطوت ىف آادهاج لمعي لامجذخاو
 «ابهتافطتم ضعب درون » ةيطخ ىدحا ىف ءاج دقو . برالا ةبب اجل ةنكمملا

 عسوال برعلا ةلاح حالصال هديفنت ىلع هت زع انبزح دقع يذلا جيان ربلا نا 1

 نا كل دكا نا ىلع ًارداق ىنارا مويلاو : لاق مث ءكلاي نط ام ًاريثك

 ىوس اوننيل برعلاو كرتلاف . ناضراعتتال ةمبرعلا قامالاو ةيكرتلا ىنامالا

 ل # د



 .تناك اهيب و ( ١ ) ضعب دوهج مهضعب لك'ا ام ر ةينطولا مهتياغ ىف ناوخا
 نواشتلا ضرما هزلي لع فرز مودل نكي لاوبملا ادله لك يسم كارجالا
 افرض نار رق رشا لال لالا را الار ركل ب مال
 ناويد» ىلا مهتلاحا مث لامج ىلا نيب رقملا برعلا ءامعز نم ضعبلا لاقتعا أبنب

 لوالا ليعرلا توريب تدهاش ١١6 بآ ١مون حابص فو « قرعلا برحلا
 مادقا رداصملا ضءب تللعو ؛ قئاشملا داوعا ىلع اوقلعو برعلا ءامعز نم
 : لب اع اهصخلن ةيباج او ةيبلس تارايتعاب بكرملا اذه بوكر ىلع لامج

 الا ا ب يشمل نان ال سات لسد
 ”دلل نيب داس ينل ع م تر ا دمر لا ناد

 لج نم ,/١1 ةئس ةفشاليلا اهرششن ىتلا ةيرسلا قئاثولا هتتبثااه( ) ١

 كلت ىف نمرالاو اشاب لاممج نيب ةلص دوجو نع ةيسورلا ةيجراخلا ةراذو
 لباقم ايكرت ىلع ًاناطلس هب فارتعالا ىلع ءافلحلا لم هايا هطيسوتو مايالا
 ١ ّ . ةلودلا ىلع هتاضق

 قح نيب ةيراجلا ةبرسسلا تارياخلا اهتم دقم' ىفف ةيباجمالا بايسالا اماو

 ةيقاارملا اهترداصوتلاو ىلو الا ةيملاعلا برحلا نالعادعب ىناصمحملا دوو مظعلا
 ٠ شيجلا دئاق ىلا اهتلسو

 صلختيل الا هلمعام لمعي مل لامج ناب نودقتعي نيذلانم انن1لوقلا ةلمجو

 حربا هتاركذم ىف حافسلا لامج ىلا لوقلا كرتنلف . رواملا ىبرعلا رصنعلا نم

 . برعلا نم ءايربالا قح ىف هتساسل ًاريربت ثداوحلا اهيف

 علا كيع خييشلا مركت ةيسانعإ قرشلا ىدانلا ىف هبطخلا تيقلا(١ (١

 . ىربكلا ةبب رعلا ةروثلا نهم قاثلا نوتات لئاوا اذ شدا
 ٍ ا



 برعم أ هةملقم

 0 ارجل تادلا
 نيمجأ هيحصو هلاو دم انايس ىلع هللا ىلصو نيمتسن هبو
 رع راتسلا تفشك يتلا امشاب لامج دمحأ موح رملا تاركذم هذهف دعبو

 . اهلالخو برحلا ليق انكر ى ةيب ودوأآلا ةسايسلا بيعالأ

 اهعضو دنع لوآلا هه نكي مل تاركذملا بحاص نا ءىراقتلا ظحاليسو
 .ىهاو ةيخرأتلا عئاقولا ى 5 لب مهتلا نم ةيلا يزع ام قن وأ هسفن نع عافدلا ١

 در لييق نم الا كلذ سلف عافدلا ةدئار هئم مثيام اهني عب دجو اذاف

 (, ي رفن 0 5 ان سيلف ةسقن' نع عافدلل نضر عشب م 1 فل وللا ناك ذل :لطةؤ

 5 تاظحالملا نم انل ندعي 1 ءادبأ نم 0 اذه نا ذيب 2 ةهنع عافدلل

 2 (ةيبرعلاةروثلا)
 7 0 ةمل ونس 8

 لدتملاو فتعلاو ' ةسرطخلا  لامع) اشاب لاح ىلا شانلا ازع ام اريك

 لو ( حافسلاب 1 ناس مهضعل 0 ىتح كلذ نيغو ةالايملا مدعو بيذعتلاو

 رثك ١ لهاست فلؤملا ناب انعم حبس تاركذملا هذه باعيتسا دعب ءىراقلا

 ةدشلاو مزحلا لاعتساب ينضعقت تناك يتلا فقاوملا نم 0 يغبني ناك ام

 ليح عدخم هلعج ام ) ةيمالسالا ةدح ولا ) ها 4 اا هناو

 20 نانيح ىردعلا مرئاضو مهسفنأ اوعاب نم عم ةقآرلا لمعتسي و نيساسدلا

 1 ٠ طوحاألاب ذخاللاو ةئتفلا ةفيخ ددشتل اب ىضقت تناك ةيكسملا

 نئارقلا نأ نم مغرلابف ٠ هدالوأو (نيسحلا ) عم كلسم كلذل الثم ذخ

 اع 0 د

 2م



 ناسطم وفا رس م موا اس ين نا لا
 الابوو ًابرح اوناكنيذلا فارشالا كئل وأ لوقعب يزيلكنالا بهذلا بعل
 ادتشا يذلا تقولا ىف ةروذملا ةنيدملا ىلا ةدوعلاب لصيفل حمس هناذ مهنيد ىلع

 نأ معن. : هلايح (يي ل تا سا يرصب ) اهيلاو صذت هيف

 عم ريديل هل ( لصيف ) ةرداغم رثأ ىلع ( اش 1 يرن ) دئاقلا لسرا فاؤملا

 .(نيسح فيرشلادونج ) : اهتمجاه ام اذا ةنيدملا نع عافدلا لئاسو اهشاب يرصب

 .نم ريخ ةياقولا ) ةروثأملا ةلكلا هذهب لمعي نأ هب ردجألا نكي ملأ نكلو

 نئاهرك -اضيأ عاطتسا اذا ىلع هوخأ اذكو ( الصيف ) يقبيف ( جالعلا

 يتلا (اشاب رونأ ) ىلا( نيسح فيرشلا ) ةيقوب نا ؟ امهيبأ سئاسد ىلع ءاضقلل

 نم زاجحلا لالقتساب ايكرت فارتعا دايما ىلع هفوقو لباقم ىف اهيف طرتشا

 نم مهتتايخ ةي ركسعلا ؟ احلا تربظأ نم ةكاحم نع لودعلاو ةكم ىلا كوبت

 .يغبنيال ثيحب' حبصأ لجرلا نا |ىلع ًارهاظ اليلد تناك برعلاو نييروسلا

 زاجيلا ءىطاوشل زيليالا نوم نا 0 . ام لاحت هيلا ن ا مزاحلا يسايسلل

 (كب ىصولخ ) هيلع رثع امو ( ندما ) ةيناملالا ةدارطلل برعلا ةمجاهمو هروغثو

 . ةيمسرلا قئاث اثولا نم ماعلا ةيروس كا

 اردلاو نيب رولا ءابعرلا نم ني ركلات ذأ ىتلا ةيسن رفلا ةيلصتقلا ف

 0 رظتنملا رطخلا ىلا ( اشاب لامج ) هيبنتل 0 انرظن قف ناك كلذ لك

 . اهدبم ىف ةيبرعلا ةروثلا ىلع ءاضقلل ةعسا+لا لئاسولا

 هداعيتساو هدالوأو ( نيسح فيرثلاب ) ةقثلا ف فلؤملا طارفا نا ىلع

 ةالصلاهيلءلوسرلا ةلالس نم مهن ' نومعزي نيذلا ءايعداألا كمل وأ مدقي نا

 وأ ةايملا اهتجيتت برح ىف ةكيتشم ىهو ةفالخلا ةلود ةأوانم ىلع مالسلاو

 .ىنالسالا ملاعلا اورطشيو مالسالا اصع اوقشيو اهيلع ودعلا اول ام وأ توملا

 ةيفاكلا ريبدتلا ذاختا هلافغاو رخالا مد كفسل امهنم لك ىرذي نقلا
 3 ده



 يلخال هلك كلذ نا - لوقت - ةينجالا دوعولا مب تدرغ اذ ذا موحامج حبك

 نوبساحيس ىتلا ىمظعلا ةياوؤسملا نم ام لاحب ( هدالوأو نيسح فيرشلا )

 امف ام رذع فيرشلل نكي ملو . اريسع ًاباسح ىلاعت هللا يدي نيب ًادغ اهيلع

 ايكرت لب نأ هب ًاقيلخ ناكدقف هتامربتو هاواكش ىف ًاضحم ناك |مبم ذا هانج

 ًاردغ اهنعطي نآل ءاغي ام ذئتقو اهبلاطي مث اهرازوأ برحلا عضت نأ ىلا

 ىلاعت هللا ضيق خنرأ الو - مالسالاب يدوت تداك يتلا ءالجنلا ةنعطلا كلت

 يذلا عدصلا اوبأرف ( هتعامجو اشاب لاك نطصم ) دجامألا لاطبألا كئلوأ

 - رفيسةدهاعم 2 مهحامرةنسأو مهفويس رافشب اوقرزمو فريرشلا ةروث هتثدحا

 ول اننا ىلع . اهب مالسالا قيوطت ودعلا دارأ يتلا لالغالا اومطحو ةيتاعلا

 ةفواسف نم هرم ى اع ناك هلا في رشلا بيلاطم ةفاج وب الدج املس

 بلاط مست ةدايس تاذ ةاقّتسم ةلود نا هلاب ضخ ” ناك لبف - يكرللا محلا

 0 لرتعم رع اذها 0 ةضوراقمازأ ةئفاف الب نيصاعلا اهاياعر ناحأ

 كل ..نرم ضاختلا نورق ةعيس و امين تدهاج ىلا  الثم ادنلرا ىهابف

 انس نا ةي ديما ةيدرط ا رمال كايتشإ مرن نسب تداكاو ييعحا
 لود يح ول هس حصفلا ديع ىف ةرورشملا امتروثب موقتو ةدابالا

 نا  هنم اداقتعا ديدش طخس ىلا اهبلاطم ىلعو اهيلع يزالجنالا بعشلا فطع

 رئاسملا ةرازو دي قلطاف ال ريظن ال ةنايخو ًاردغاالا سيل لمعلا اذه لثم

 ةرازولا هذه تماقف . فنعلاو ةوسقلا ىهتنم, ةروثلا كلت عمقل ثيوكسا

 تنمسيك جور رسلا لاثمأ نييدتلارالا ءابعزلا لعتضيقو مايق ريخ اهتمبع

 ةقداس ا ا تك اهنآل كلذ لك . ىمظعلا ةن ايخلا ةمهتب م مهتقنشو

 اذا امنع رظنلا عطقب هب مامهالا بحب ام لوأ وه - ةيزيلجبالا ةيزوطاربمالا

 دحأ اهمال لبف . مهبل اطم ىف ْنيقحع ريغ وأ نيق< نويدنارالا راوثلا ناك

 ريصم نوكي نا ىسع اذامو ؟ فنعلاو ةوسقلاب دحأ اهمهتا لهو ؟ ابلعف لع

 - ب ا/آ



 تلم وأ ةروثلا كلت عمقا تناوت هنآ ول ميلا ب لجتالا ةيروطا ومالا
 تارمعتسملا رئاس اهوذح وذحت نا رظنني لقالا لعتناك اما ؟ ادنارا بلاطع,

 هس را لل حا رطل لا كل لع ع
 اذاملو ؟ لادج الو ةغقانم الب مهبلاطم ايكرت ىلت نا معانا نس يرسل

 نأ لي فردلا و نير رودسلا نا وقلا ني نش نم نت هلال ماض لاه ر محل
 ؟نييدنل رالا راوثلا لامح ارتللا وذح اايذتخم مهتن ايش ةيركسعلا مكانا تتيثا

 اينيمرأ جينتال _سرأ نامض ةمأ ناكأ فيرشلا بلاطمب, ايكرت تءاس ول لهو
 اهرودب ىه بلاطتو زاجحلا جن ىرخاآلا تايالولاو قارعلاو ةيرو سو

 (اشاب لامج) ىختفيل ناكام خي رأتلا نا الا؟ ةين اثعلاةي روطا ربمالا نع لاصفنالا
 . ودعلاب ةئيندلا مهتلص تتبث نيذلا ةنوألا كيلوا 5 اع قف ناوت وا هلا

 نم اهبلط يتلا بل اطملا نأ ملعلا دوج ملعي ناك نذا ( نيسح فيرشلاف )
 هذسهو ةيروتسدلا قرطلاب الا اهتيبات ةدايس تاذ ةلرد يأ نكمل ايكرت
 2مم لب ةدوصقم انانعأ الا نيل ايلع هرارصاف ا: بارملا نمر قف هةر
 لاوس يذلا باطخلا ىف ةلمقلا ةدي رج ىف هسفن هفارثعا اهيلع لدي ةمدق

 ا ل ا لا اا
 1 يبا سد

 تاضأ انعن 00 تررعلاو ني رولا رارذلا نم هعاشإ د داتا رى
 . ءازرالاو بئاصملا نم مالمسالا

 ؟ ةموؤشملا هتروث دعب امين امأ هدالبل قق- لبف كلذ عمو
 ءىث ىف ددب للالقتسالا ا عتمو ( ي كرنلا نينلا ) نم صلخت دقل

 0 حبي رصت نم ديفتس نااستام ليق نم هدالب هب عّمملت ثناك انع

 ىلا هسفنب جنب دا امان اللقا ترعلا ددلب لزاقتساب فاسعالاب يخالا
 .ىرعلا فلحلا ركالا كلملا بقلب لالقتسالا نع ضيعتسيف نياجنالا ناضحأ

 رح



 .اصع قشو ايكرت براح اذهلفأ - ! ىناطيربلا فارشالا تحت هؤاشنا عمزملا
 ؟! ةجيتتلا هذهب هتلالج طيتغيل ! الأ ؟ مالسالا

 (بركلا ايكر لوخد)
 ( ارئلجتا ةياوتسم )

 -ءافلملا د يرخلا فراك كارما ف نالا الار

 نم امهريغو (تيوكسا ريسملا ) و ( جروج ديول ) شما انعمس املاطلق

 لوخدب نوددتي ناذول رمؤم ىف ًاريخأ ( رايموب ويسملا ) و زيلج'الا ةساسلا

 اهيلع قحتست ةنايخ زيغاوبلا اهقالغا نوربّتعيو ايناملا بناج ىف برلا ايكرت

 كرت للا اللا كلكاوإ ا سف د نا الا
 )و نس ةلاتسالا ناس رمل | [يفس نك نيخالا ناف  هنواهاجتيو عقاولا

 لود نرم برقتلا ةديدعلا يعاسملا نم ايكرت هتلذب ام ىلع هسفنب علطاو

 اهلس اهنم ةوعد ىلع ءانب اسن رف ىلا فلؤملا تاسرا اهنا ىتح ىدولا قافتالا

 لك ةجيتن تناك اذام نكل و . ةياغلا كلت كاردال هسفن ( رابموب 'ويسملا ) هيلا

 مامضنا ىف ام ةبغر اسنرفو ارتلجما تديأ لبف ! هير د دلل

 نضفر دعب ايكرت ىلع مول الف نذا . سكعلاب ىملا لب الك ؟ اهببلا ايكرت
 هذه فلؤملا حرش دقو . ايناملا عم فل احتلا ىف اهتقداصم نيتقب اسلا نينل ودلا

 ىلا ايكحرت لو نع ةيلوئسملا نا ىلع . هتاركذم قاس ىف بابساي يعاسملا

 دقف .اهدح>و ةيزيل#الا ةسايسلا ىلع عمق 7 ام ١ ىنالثلا فلاحتلا لود ة ةبج

 ةفالخلا ةلرد اهتفصب 0 ايكرت نم برقتلا يلع ةمئاق ( ىلئارذد ) ةسايس تناك

 دامعالا نكمم . يتلا قرشلا ابوروأ بونج ىف ةديحولا ةلودلا اهنآل اننائو

 برك. طسوتملا ضيباآلا رحبلا ىف ةيسورلا عماطملا هجوأ ىف فوقولا ىف ابيلع
 ىف ابح ارتلجنا اهلخدت مل ام ايكحرت ىلع زياجم الا ةساسسلا نم املاط يتلا مرقلا
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 رحيبلا ىلا علطتلا مم ارعنمو ايسور رفاظأ ماقتل لب كارثألا نويع داوس

 ملا لا أ طمرملا

 تال كلت ل را ربل ل ا
 اهيلع 0 ةنس هتيقعأ يتلا .رارعألا 1 زول عضوو بقع ىلع ًاسأد

 ا ايؤروأ نم كارتالا درط والا

 عمو ايكرتب نانويلا تشرحت يضاملا نرقلا كا ل ند قف

 انئيأر انيثا نرم تندو ايلاست تحاتجا ( امئاب هدا ) شويج نأ
 نم بيلصلا هذخأ ام نأي انلعم : ومعلا سا ىف فهي ( نوةسدالغ ريسملا ١

 برخلا :نم ةرفظملا ايكرت تجرخ اذهو ! ام لاح لالحلا ىلا دوعب ا

 . نيدملا رد

 ةعورصتاءادتتعا ةلسلس ان دهش ىتح رضاحلا نرقلا سمش غزبت تداكام مث

 نيارب رمي وم ىف ةعوطقملا دوبعلا ىفاني ام ةيناْعلا ةيروطاربمالا كالمأ لع

 لباقمف ا راجت اهيلع تاوتسا صربق ةريزج نا عمو . اهتمالس ساسم مدعب

 ةضراعمل ًاياس- بسحن نأ نود ب ايلاطيا ناف ةكرلا ىضارألا ةياحت دعولا

 ةداملاب عافتالا نم ايكرت تمرح و غوسم الب ساب ارط ىلع تضقنا  ارئلجنا

 ىضارالافرورملا ق- اهوخ يتلا - م6 . ةّئس ىف اردنول ةدهاعم ىف ةدراّولا

 دعب اهدايح رصم نالعا رثأ ىلع ةيرصملا نفسلاو شويجلا مادختساو ةيرصملا

 اذهب ىستق ! مايأ ةثالثب رصم ىف ًايسايس ًادمتعم ( رئشتك دروللا ) نييعت

 - ةيبرغلا ةيالولا كلت عالتب ا ايلاطيال

 . نم ةيئاقلبلا دودحلا ىلع تقبأو ةدعلا نييداحتالا ةموكح تدعأ املو
 ايكرت ىزغب اهسفن. اهتثدح اذا ناقلبلا تايالو تاراغ دصل بكي ام شويجلا

 كلت ميرشب ( اشاب لماك) ةرازو ترداب ةيسلب ارطلا برخا لالخ ىف

 (امشاب لماكل رهديك أو ( ىارغ در ىذا ر ريسلا نم دعو لع اداتعا توما

 ب وا



 انكلاو داب اريج رم كار لع اقالقم راحل نإي - | راج قردص د
 . ناعأف ف ةيناقابلا تابالولا اهيلع تضقنا ىتح اهشويج حست تداكام

 ناقابلا ةطي رج نأآب - نيينامعلا زوف هريغو وه عقوتي ناكو - ( ىارغ ريسلا )

 نم سيل نأب ) راغلبلا تاراصتنا دعب حرص ام عرسأ ام نكلو . ريغتت نا '

 هتريقع ( جروج كيو ملا ( عفدو ) هرفظ' رام نم رفاظلا نامر> لدعلا
 هتايالولا عييسوت كلذب دير ( اهدودح ع.يسوت يغبلي ةيرلا' نا 1  الئاق

 كل لم 0 ةرازو تاعةش الف . ايكرت باسح ىلع ةيناقلبلا

 ماهجتمرب ة ةنئيدم ىف هاقلا باطخ ىف ( ثيوكسا ا ١ لاهنا هفروا ةئيدم

 تررق 5 هنردا نع. راغايلل لزانآت : ىه اذا اهدد هو ايكرت ىلع نءطلاب

 نيفظوملاب اهده الو اهتدعاسم اهنع سب ارتلجلا ناب - ىمظعلا لودلا
 ةيبودوآلا لودلا موقت نا العف ضرع هنا لب . او مهتدعو نيذلا نيلجتالا

 اسقلاو ايناملا ضفرل هيعاسسسم تباخ نكتلو.. ايكرتس ةيرح ةرهاظمإ

 ٠ ١ اهيف كارتشالا ايلاطياو

 ةئاقلبلا برحلا نكن ف نانويلا عب م ابي اسد قصت انكر تناك فو

 اهسفنا نمضتا ( ةيداشر) و ( نانع ناطاسلا نسما ا ا اق يمان
 .ةدحتملاتايالولاو ارتلجبل ١ نم نفسلا نم هذهت رت دا ام دعب نان ويلا ىلع ةبلغلا
 تربتتا هذه ناف برحلا ىف.ارتا# ١ كرتدأ نا لبق ًاروف اهنمأ تعاد اهنا عمو
 اهئاكف . نيتروكدملا نيجرابلا ىلع اهدي تعضون ةيملاعلا برها نالعا ةصرف

 كال لا ا ل
 ةموكسحلا| ىلع( والسرب )و ( نبوج ) نيتجرابلا ضرعب ترداب و ةحرفلا كلت

 ثيح اهسفن الا ارثا< ا مولت لبف . فقوملا ذاقنال اهنم امهتاتبا هذهو ةيكرتلا
 رئاود ىف ةذفانلا ةملكألا ا تحبضصأف ةرداثلا ةصرفلا كلت ايذاملا تطعأ

 نراقب تراد يتلا تاضوادملا نم انه فازملا هركذ ايف نار ؛ ةناتسالا
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 ةيزيلجنالا ةساسلا نا ىلع ليلدل ( هيداشر ) و ( نامع ناطلسلا ) نيتجرابلا
 ةيريثم نكت ل - ( نوتسدالغ) ةفيلخ ( تيوكسا رسسملا ) ةرازو دبع ىف
 . ايكرت وحن ةيدولا فطاوعلا حور

 اوريتعي نأ ءافلحلا ةساسل غوسي فيك يردن الف زيغاوبلاب قلعتي امف امأ
 ىدحا عم ةدهاعم ةطيتىم نكت مل اهنا عم دهعلل تكن ةباثم امل ايكرت قالغا
 ةنامخلاب اهماهتا نذا نكمب الف !هتايح نع اعافد الا اهقلغت ملو ! ءافلخلا لود

 . مصل و يم ضرغلا نكلو

 ىلع افوقو لباقم ىف ةياشملا ةمركسحلا ىلع اوضرع ءافلحلا نا - مع
 ةسايسلا نا انيلع خيرأتلا نكلو ًاماع نيثالث ةدمل اهيضارأ ةيامح دايحلا
 3 ادوبع فرعتال

 لود ىلا مايضنالا العف تضرع ايكرت نأب  (اشاي لامج) اذ ربخأ دقلو

 ءاجرا اهملا تيلط لودلا هذه نكل و طورش ةعضب لب اتم ىف يدولا قافتالا

 ايكرت ماهضنا حارتقاب بحرت نأ نع ًاضوعو برحلا دعبام ىلا اهيف ةشقانملا

 . دايحلا ىلع قوقولا ابيلا نيلط اهلا

 ءافلحلا دوعو نه تقثوو دايحلا تمزتلا ايكرت نا انضرتفا ول اننا ىلع
 نيلاو دورملا يش ىف اهلل يب رات امان نتالي هلع ايضا مدا
 قش نم ايناملا ىلع اهراصتتا ةادغ امسور عنم ناك اذاف هب ةاهايملا نكمي ام
 ةيصول ًاذيفنت ًايئابن اهملع ءاليتسالاو ةدياحنا ايكرت ةمصاع ةناّدسسالا ىلا اهقيرط

 اني مود هايفرد اسنرق نا لمتحلا نم ناكأ ؟ ريكألا سرطب

 تناك اهنا ىوعدب 5 ًاعافد مويلا اهبجو ىف ماسخلا نادرع . نمالاب

 كلذ لشم نكحي مالك !إ؟ اهيضارأ ةمالسي اهل تيطعأ دوبعلا ناو ةدياح
 راسملا ةداز وباهيف اب رارحألا تارازو ةسايس نا' نع الضف اذه . طق المت

 ةلكشملا لكل ةليسو ريغ نأ - نوتسدداغ ةسايسل اذيفنت - ىر تناك ثي وكسا



 رفيس ةدهاعم ىف ليلدلا هيلع ماق ام وهو دوجولا نم ايكرت ةدابا ىه ةيقرشلا

 ضقانت يتلا رومآلا نم كلذ ريغ ىلا نانويلا دي قالطاو ةناّتسالا لالتحاو
 اريلجما نيب ةمربملا ةيرسلا تادهاعملا ادع اذه . ةمات ةضقانم سوردوم ةنده

 رثا ىلع كيفشلوبلا ةموكح اهترشن يتلا تادهاعملا ىهو ايكرت قيزقل ايسورو
 . ةيرصيقلا طوقس

 نع ةلوؤسملا ىه زارحالا دبع ىف ةيزيلجتالا ةسايسلا نا اذه نم نيبتيف

 ىمظعلا برهلا ىف ىتالثلا فلاحتلا ىلا اهمامضناو اين املا ةهج ىلا ايكرت لوحت

 ىف ةريخالا هتيطخ ليلدب - سردلا اذه عب مل جروج ديول رتسملا نا رهظيو

 ةيصول ًاذيفنت اهعماطم ىف نانوملا رزاؤي روهشملا هدانعب لظ لب ب رتسقتام

 اشاب لاك قطصم يزاغلا مالسالا رفنو لوضانألا لطب رهظ نأ ىلا نوتسدالغ

 .ةين معلا روطاربمالا لالطأ ىلعةيطن زيب ةلود ءامثناب نيملاحلا مالحأ ىلع ىف
 يزياجمالا بعشلا لعج امم ةيناودعلا زيل+الا رارحألا ةسايس ملاعلل حضفو

 اذه ةرازو تفتتخا دقو نآلاو . جروج ديول رتسملاب ًاعرذ قيضي هسفن

 دودعت له - تيوكسا رثسلل نيلاوملا رارحالا ذوفن راهناو يبيلصلا ميعزلا

 ةسايس عابتا ىف جلت اهنأ ما  ايكرت دو بطختف يليئازرد ةسايس ىلا ارئاجتا
 نه ةرطضم اهسفن ايكرت تأر اذا  اهسفن الا مواتال نذاو ةقيتعلا ناودعلا

 . رذنا ىل رذع الو ترذنا دقل ؟ ايناملاو ايسور ىلا زايحنالا ىلا ديدج

 برحلا لالخ ىف ايكرت ةطخ نع ةلوؤسملا اهدحو ىه ةيزياجتالا ةسايسلاف

 36 عالقالاب ردايت " ىه اذا ليقتسلا ىف اهنع ةلوّدسم حبصت دقو هدعإ امو

 . ناودعلاو شرحتلا ةسايس

 كرا لايح اين رف كواس ف لكلا نم ايش ث نالا ظح الت اننا معن

 برع الأ بحب : نكلو ةيروسعالتب | ىف ديعب نمز ذنم عبطت تناكابن اب ملسلو

 آؤرصنم ناك ةيضاملا ان نيس لا ىف ةيسن رفلا ةسايسلا ماّتهأ مظعم نأ لالا نع

 .قدالا قرشلاف رود ربكاب اتماقناتللا امه امي ار ١ ناو د نيرذلا ىلا

 ديا



 (ةينمرالا ةلكشلا)
 ( ارتلج او ايسور ةيلوئسم (

 نمرألا هيكترا ام .هللع عم ةمجرتلا بحاصقف  ةينمرآلا ةلكشملا تيقب

 الا مولي ال مهسفنأ سورلا طايضلا كاذب دهش ام هينطاوم دض حيباذملا ص

 داركالا نيب ةدوجو وللا ءانحيشلا رع ةلوئسم اه تعي و ةيسورلا هاند

 ما ى نورق ةنمخو افيث اوثاع نيذلا بوعشلا كئلوأ نمراآلاو.كارثالاو

 : 3 نع لاؤسم هل ا فاؤملا ماهتا كلذ دعب نكمي لبنا . "شيع انما ءانع

 ينمرألا بعشلا اذه, نيكسم ؟ قائرعلا ىلا ممدالب نم اوفن نيذلا نمرآلا

 ا نهدي ا امجأر ةسينجالا لودلاب حسمت م ” ليحتسملا بلطي ومف

 نيرخآ نيبعشل ىنحلا بلقب وظ ةدعاسملاب حيرص دعو ىلع نبنم لوصحلا

 . ءانهو ءاقص ىف الاوط انور هعم: اشاع

 + لح ىلإ نمرالا ءابعز نم ني ريثكا سوؤرت ةيسورلا ةساسلا تبعل دل

 تيهذ ىتح مورضرأ ىلع برا لالخ ىف فحزب دكي مل يسورلا شيجلا.نا

 لمعلا اذه لثمو . قامعلا شجلا نم ةرافلا ةينمرآلا تادحولا هتدعاسمل

 ةلقرغلا لامعا دعب ًاصوصخ نمرآلا ىلع نين امّعلا طخست ريثي نأب ار دج ناك

 لعفلاب لصحام وهو . ىناثعلا شيجلا ةرخؤم ىف نمرآلا ويغاشم اهب ماق يلا

 ست يقل ءاهدا نم ريثك تاس لإ يدا

 لب ! الك ؟ يدناقلا سردلا كلذ رم ًائيش نمرآلا دافتسا له نكلو

 ليحتسي ملح وهو ايكرت لخاد ىف ًايموق ًانطو هنومسي امي نوبلاطي نولازنال

 ىف عدا ىنمرألا بعشلاف . ةانحلا دبق ىلع دحاو ىكرت كانه مادام هقيقحت
 نيلا+لاىةجيتنلاو ةيزياجبتالا ةسايسلاب مويلا عدختيو ةيسورلا ةسايسلاب ىضاملا
 ى يه هل ةليسو ريخ سرا بيرقلا لبةّتسملا ف فرعي فو.سلو هيلع لابو

 ما لفل هنا رج داك الار كارلا تام



 لزت امع ةيلوئسملا ةيسورلا ةسايسلا ىلع قلا دق لاك اذا فلؤملا نا ىلع
 ةيزياجالا ةسايسلا هتبعل يذلا رودلا نع تكس هناف برخلا لالخ ىف نمرألاب

 ديخلاديع دبع ىف تعقو يتلا ةفورعملا حبب اذملا لالخ ىف نمرألاب قاح امو

 . مو ةنسو ١ مو80 ةنس
 قار تلا فن يار ر نا نكس ام ا ديفا كلانا

 هصئام ١م١ ص ١ مو ةئس وبام نم ىناثلا موتلا ىف بتك دقن . هتاركذم

 . دحاولا فرحلاب

 ةدحتملا تايالولا دمتعم'( نوسموط ريسسملا ) راطقلا ف يعم نآلا دجوي )
 ايكرت ىف ارتلب'ا ريفس ( دروف ريسلا ) قيدص هيلا ىنم دقف . ةناتسالا ىف
 مايا ذنم هتموكح ىلا لسرأ هنا الئاق  هيشيمرا نع ايلم ( نوسموط ) ىنثدخ

 مايقلا اوربد نمرآلا نا تيثيام كانه نأب دكاو . اهلاوحا نع ًايفاض ًاريرقت
 . سلا ىثفأ نمرآلا نيرماتملا دسأ نكلو ١ م0 ةنس رباني ه موي ىف ةروثب
 سيل و ارتلجيا ىف اهلك ةعوبطم نايصعلا ىلع ىلاهالل ةضاخلا تانالعالا تناكو

 لق نيالا درا كانا هج كاس د ريخا' مث . اهيف علض ام كرت
 ةيالولا امأ . نيدلسملا رم 'نييالم ةسمخ لب اقم ىف نويلملا عابرأ ةثالث نع

 ًاعيمج تايالولا رغصأ ةيرصبق ةيالو يبف ةيبلغأ اهيف نمرالل ىتلا ةديحولا
 ىف قتلا ضعب ممل ناك دقو . نينلسمملا د ايضا ذل مددع غلبي ثيح
 ( اشاب ديشروخ ) داديتسا ءارج نم مهب قمل يذلا فاحجالا نم ى وكشلا

 لإ تالا مآ هل كلا حببصأ يذلا نيقباسلا قرطلا عاطق دحأ ٠
 دقو . ام لاحب ةفينع وأ ةيساق نكت لف نيرئاثلا دض ةموكسحلا اهتذختا
 مدعل ةينامثعلا هةيركشلا هلع ءالؤهو نيتئام ادع نيلقتعملا عميمج نع أ

 يلاوي ( تروسموط ) ناكو ٠ ةكاحلا دبق مهتقبأو ةمراص ةبقاعم مهتبقاعم

 نأب ديكأتلا ةجبلب ىقربخأ دقو ( دروف ) عم قافتالاب ليبسلا اذه ىف هيعاسم

 ك0
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 اهيبحيسم ةيغرنم مغرلاب ممآلا نيب ةمأ اباعجل ةفاكلا ةداملا ايف سيل اينيمرأ

 نرايصعلا ةيار عفر نع نومج<ال ايسور ف مهناوخا ناو . كلذ ىف

 .ف مهناوخا نوكراشي نمرآلا كيلوثاكلا ناو . اليبس كلذل اوعاطتسا وأ

 الا مقت ملو اربلجنا ىف ةربدم اهلك ةكرحلا ناو لالقتسالا ىلع لوصحلا ةيغر

 ا . ةيزياج الا ةدعاسملاب

 - : هصئام ١مو6 ةنس ربوكوأ خيدأتب مم ةحفص ىف لاقو

 لمعت هيأذ َْف هذهو ةيرو" ةيعمج زاعبأب نولمعي اا نمرآلا نأ ف لادخال

 ٌضبقلا تب ايل اع بعشلا نار سورا تس ءابتلا تار داقراب اهدي

 ىرخأ ةبج نمو .٠ نجسلا 0 ميجيذعأو ةيعمجلل نيعب انلا نمرآلا صضعأ لع

 .نمرألا نا ربظيو . اهرارسأ ىتفي ىمرأ لك لتق تررق ةيعمجا ناذ

 ةاعتسم ةيمرأ ةوذ داحاب نوثدحتيو اراجما هدعاسم لع اريثك نرارد

 ءرم ًابرض الا سيل عيبطلاب اذه لكو زيايالا ءاسمأ دحأ فارششا تحت

 اذه لاثما نوعجشي نردلا انااجر 00 ال عقاو موللا نا ريغ ليحتسملا

 .ةينمرألاةلكشملا لح ىف ءاطبالاف .... هديبأت مهعسو ىف ن وكي نأ نود نايصعلا

 ةطرو ىهو سأيلا لامعا ىلا ةيعنجلا عقد يذلا وهو ارتاجيا هب بلاطت ام وهو

 .ديملا ديع علخ 00 - نيمأ ها ما اهنم صاختلا ةلاحتسا بيليق ىف ةيد رغ

 تب ةتوم ل

 ربوتكا-١ ٠موي ىف( تنلب رتسملا ) صخل تاركذملا نم مم ةحفص ىفو
 3 :يلياوف ةينمرالا ةلكشملا ةيردتكشالا ىلا ةئاّسالا نم دئاع وهو ١ م56 ةئس

 ىوعدب قاذلا اهلالقتسا اينيمرا كاردا نود ناطاسلا لوديل - الوأ

 .نينطاقلانيملسملا عيش تارالولا نم ةيالو ىف ددعلا ىف نييحيسملا يللاهالا قوفت
 ( . ةرجابملا ىلع مهل نمرآلا ىلا ةءاسالا ىلع ةينمرآلا تايالولا يف

 د ١ 5 تدل



 تسيلينلاب رح ابمسأ ةيردس ةيعمج زاعياب نمرآألا ويحيسم ضفر ) - ايناث
 (ارئاجنافطع ىلع ًادانعا اذهو - نوصع< - ةبج ىف بئارضلا عفد يسورلا

 . ( هفلكام هفلك هذه مهتمواقم عمقب ه ىمأ ناطلسلا ردصا ) ب ًاثلاث

 . (ةيشحولا ىبتنم !ةمواقملا كلت يكرتلا يركسعلا احلا عق )  ًاعباد
 (ىربزور ) ةسائرب ةيزيلجتالا ةموكملا آلا ىف تلخدت )  ًاسماخ

 (يارغ بيايف ) ىلا ةديدع لئاسر ىف تباطو رارحآلا اهراصنا نم زاعيابو

 . ةلأسملاب مانهالا

 ةلآسملا .نع راظنالا لوحتل ةحئاس ةضرفلا نا ( سميتلا تأر ) - ًاسداس

 . ( ةيئمرألا ةمغنلا لع برض: تعربشف ةيرصملا

 ةيسن رفلا ) نيتموكحلا نيتوعد ةيزيلجتالا ةموكسملا تلسرأ )  ًاعباس
 . (يارغ بيليف ) بلط ىلع ءانب اذهو ابعم كازتشالل .ةيسورلاو

 امهنم ًاداقتعا كارتشالا ةوعدب ناتروكذملا ناتموكلا تبحر - ًائماث

 . ( ايكرت ةئز ةقيقح ديرت ارتلجملا ناب

 . ةئزجتلا هذه ىف العف بغرب ( ىريزور ) نا ربظي - ةظوحلم

 لقتنا دف ايسور ثيح نم اما . ( ىريزود ) ةرازو تطقس )  ًاعسات
 كس مث نمو (:فون ابيل ) هفلخو رخآلا ملاعلا ىلا ( سربج نودابلا )

 . ( ايسور ةسايس ىلع
 ةعراطلا :رارو ف د يربسل اس دروللا - حببصأ دقو نآلا رد ارنا

 ٠ كرتشم لمعب مايقلا وأ ايكرت ميسقت ىلع ةقفاوملا ناضفرت اسنرفو ايسور ناذ
 . ( ارئاجتا عم

 بستك,و نراملدبلا ىف ةلئسالا ( ىربسا اس ) بنتي امكلل  رشع دحا
 : اقدم هي طن دا تقولا

 تاعيجشتلا هتلصو نأ دعب ,ةمواقملا نم ًائيش ناطلسلا ىدبأ د رشع ىنث



 ةرئاد تناك يتلا تاضوافملا ريس ؤطب و جرويسرطب و سراب نم ةيرسلا

 . ( ةناتسالا ىف

 ةيدم قااستيمرأ ع ةريبشلا ةتاطخ نوتسددلغ ا ىقلا ب ندع كلاث

 ( . ارتاجنا ىف تاباتتكالا تحتتفاو ( رثسيدت )

 ىلا يزياجتالا لوطسالا لاسراب ( ىربسلاس ) م عباد

 . هاياون ىف داج هنأب ماربالل ليندردلا

 ناب ًاداقتعاو يزيلجيالا لوطسالا بارقا ىلع ًاداتعا  رشع سماخ

 ناطاسلاماغرا اهدحو اهتعاطتسا ىف ارتاجن ا ناب 0 حزام ريغ ( ىربسلاس )

 .( - بيليف - ملعب ةناتسالا ىف ةرهاظم ةينمرآلا ةيعنا تريد ناعذالا ىلع

 . ( نمرآألا نيرهاظتملا قيرفتب ناطاسلا صأ - رشع سداس

 .(ةوسقلاوةيدحولا ىبتنم ةناتسالاب نمرآلا ةرهاظم تقرف  رشع عسب اس

 وه يل ( بيليف ) هلاق ام يسفن ىف تبث يذلاو : ةظوحلم  رشع نماث

 هيكل  نرعع تءاح ةيادب ىف لخدتلا ىف ًايغار نك ل هل ا

 . ةصلاخلا ( يريزور ) صاوأ ىلع ءانب كلذ لعف

 . ايسودو اسذرف عم كارتشالا ةركف نع لوئسم هنا  ًايناث

 . هصخشب ةصاخ املعج ةاّدسلا ىف هسفنب جز نأ دعب هناب ب ان

 لاصتالا مام ىلع ناك لقالا ىلع ةيضاملا ةتسلا ىبشالا ذنم هنا  ًاعبار
 . اهعم قافتالاب لمعي ناك اميرو ةيب رولا ةيعناب

 نكي مل هنا ولو هعيجشتبو هلعب تناك رمتورس .٠" ةرهاظم نا - ًاسماخ

 كلت ناب ي رخا يذلا وه هنا لجسا نأ يخبل ٠ اهحياس# نع راسم

 داتالا نكي مل اهضرغ ناو يسورلا ترن برح اهسسأ ةينمرألا ةيعنلا

 ليلق اذه ىبتتا - ( ةيزيلجتالا ةياملا تحت ايزيهرأ لالقتسا لب ايسور عم

 ةسايسلا ةيل وسم سرا ىلع ناهربلا ةماقال لاح لك ىلع فاك هنيكلا ريثك نم



 ثراوكلانم نمرالاب لزن ايف ةيسورلا ةسايسلا ةبل وسم نع لقتال ةيزياجنالا

 يدان

 رخآ ىف نمرالل اهادسأ يتلا ةحصتلا ىف ةجرتلا بحاص كراشنل اناو

 ةفاصمو ميدقلا مهنطو اك رع ناوسلا ساس نع عدفالا ضر
 يضاملا يف مهنديد تناك يتلا ةئيالملا ةسايس ىلا ةدوعلاو داركالاو كارئآلا

 تافايل ءاضقل مهمدختست اما يتلا ةيبنجآلا سئاسدلاب رارتغالا نم لا

 اا

 ىف يظفللا فيرحتلا نع حفصلا ءارقلا وجرت ةمدقملا هذه مت نأ لفر

 اهانلقن امنا اننأل ةيكرتلا وأ ةيروسلا وأ ةيبرعلا ندملاو صاخشألا ضعب ءامسا

 : ةيزياجتالا نع

 ( يركش دحأ يلع )

 ةظحالم

 يتلا ةمضراتلا ةيضقلا هذه سرد ماركلا نيثحايلا نم نيجار : خيرأتلا ةمدخ

 انيلا دريام رشنلل دادعتسا ىلع ن<'و ًايفاو ًاسرد « ةيب رعلا ةمالا نايك سمت
 . لقتسم باتكح ىف ثحاابملا نم

 - رشانلا -
 يرصبلا تاروشتم راد



 فلؤللا ةمدقم
 ةماعلا ةينامثعلا ةيروطاربمالا ةسايسب يصخشلا يلاغتشا دبع لوأ عجري

 . 0518 ةئس رباني م0 موي ىف ىوكحلا بالقنالا ىلا
 تمميو )١( تالصاوملا شيتفت راد نم تجرخ مويلا كلذ ةيضع ىف

 . عطقنم ريغ ليس ىف ريهانا هيلا تقفدت ثيح يلاعلا بابلا رطش يهجوب
 عضب ذنم مظعأ ًاردص نيع يذلا  اشاب تكوش دوم ذئتِفو داع دقو

 0 مظعالا ردصلا ىارس لخدم دنع ىف قتلاف نيب املا ىارس نم  تاعاس

 نأ ديرأ ىنتناف كب لامجاي مله » يب حاص ىتح يلع عتب هرصب داكامو

 ذاختا ىف ةدحاو ةظحل ناوتت الف يركسعلا ةناتسالا ؟ اح بصنم لاخلا ىف لتست

 . ( ةصاعلا ىف ةقثلاو ماظنلا ظفحل ةمزالا اهنظت: يتلا لئاسولا رئاس

 ةناتسالا اح بصتم  ةميظعلا ةيل وسلا ىذ عسيفرلا بصنملا كلذ يداقتف

 ينطو ةسايس ىف ةرشابم ةقيرطب ىارتشا - تمدق اك هانعم ناك يركسعلا
 . ةطقنلا كلت نم ىقاركذم ءدب ىلا ًارطضم يسفن ىرأ اذهلو . نيزعلا

 لامج

 ةجلاطش ىف تالصاوملا طوطخل ًاماع ًاشنفم ذئتقو تنك ( ) ١
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 ) لوالا كضفلا)

 ١و1 ةئس لا مامز 1 ىركس كسلا ا

 يركسملا ةناتسالا اح  ءايعاب ماقل اشار تكوش 7 لك هك مد

 ان مظعالا ردصلا روابي ةفرغ ىف ةح ورطم لازثال  اشاب شاب مظان 5 ةثج تناك

 ريزوو ا لامج مالسألا خيش كلدكد اذا ا ردصلا

 رجح ىدحا ىف اوعضو دق كب نمحرلادبع ةيلاملا يزوو كب ديشر ةيلخادلا

 هرم فاما رح ًاديعب ةرادصلا

 انفرد ةيلخادلا ةرازو هيلا تدبع يذأ١ كب تعاط عم ةريصق ةهث داحت دعبق

 رس للعرب نأد نابلمج ىف ىقشسملا ىلا اشو مظان ةثج لقثت نأ انررق

 كا قبلسنا نأو هلزنم ىلا يدنفأ نيدلالامجو امشاب لماك

 يذلا بضغلا نم امهذاقنال مايأ ةدع يركسعلا ؟اهلا راد ىف كب نحرلادبعو

 . راوثلا رودص هب تاللتما

 اشاب لماك ربص كب يجان لين واوكح تانتفيللا نراك ةظحللا هذه ىفو

 نوه - : يلوقب هان . ةرادصلا رادب ًادوجوم ةذيلتلا مارأ نم يقيدصو

 لذأملا ىلا هباحصتسا كك و نامأ ىف كاح نا قاقلل لام ةمث سيلف كملع

 نا هل ريف بعشلا ةماع نم نيسمحتملا ضعب دب ىذأب هيلا دتمت الا ءارأ اذان

 . ايددرأ ىلا بهذيو نمزلا نم هدم اسال ع ني

 ىلا يدنفا نيدلالامجو اشاب لماكن ملك لصووةرا ري كب يجان ين ركشف

 5 . ردكم ثداح عوقو نود هلزنم

 ةثج تان 5 يركسعلا ىكاخلا ىلا اههب ءىج دّقذ نحرلادبعو ديمشر اما

 مالا راد ىلا ينفي تيفق د نو ناب ف ىلا نااقع مظان



 .يتلا لئاسولا لك ذاختاب لغتششم اناو ليلا ةباحس تيضق ثيح يركسعلا

 قازاال ةبفاتلاليصافتا اب ىصقةميق لقت اليكل و . ماظنلا ظفحل لاحلا اهتضتقا
 .نأ ىشتسملا ءابطأ ىلا تبلط مث . مات ًافصو لئاسولا كلت فصو ىلا ةجاحب
 .رع لصفم ريرقت دادعاب ترمأ اي اشاب مظان ةلاح نع ريرقتب قوفاوي

 .٠ هلتقم ةثداح

 شاب مظان نفد
 ايردملا ىلا تايلعتلا ًاذيفنت بارآلا اشاب مظان يروو ىناثلا مويلا فو
 .ىلع تررصأ اذإف رايكالاو مظعتلا ىهتنم ةغلاب ةزادجلا نكت نأ تس

 .نويكلملا نوفظوملاو 0 هاك لطر راكان نك

 دال نور ركسملا نرد دالا كاذك
 .ةباكلاو ضابقنالا تالاح دشأ ىف تنكو مويلا كلذ ًايدر وجلا نكو

 .ناك ىاثويلا لوطسالاو ةجلاطش ىف انطوطخ مامأ نيطو سم اوناك نيب راغلبلا ناذ
 ةيسار تناك ىمظعلا لودلا جراوب نا نيح ىف كلذ لك . ليندردلا ًارصاخم
 مل نيذلا نحن امأ . ةظل يا ىف ةناّتسالا لالتحال تايهأتم شاطكشب ماها

 .ىديالا كلت نم محلا ديل اقم ةينون اقلا قرطلاب عزنن نا ظحلا ءوسل عمطتسن

 .تعاض ىوكح بالقناب مامقلا ىلع ًاماغرا نيمغرم انسفنأ انيار دقف ةفيعضلا
 .نم مغزلابو . ماعلا اننشيج دئاقو قبسالا ةيبرحلا ريزو احور فساللايو هيف

 .دضأب ًافوفحم لازال اننطو ليقتسم ناك ةميظعلا انتايحضتو انتادوهجب لك
 عاق ىلا اشاب مظان تافر تعيش امدنع يرطاخب لاج ام وه كلذ ٠ راطخالا
 . حيرضلا

 روكام روجاملا ىلا ًاوفع تفتلا ايفوصايأ عماج ناديم قرتخت نحن ايفو
 ,(!ىحاصاي ظنا) :  هل تلقو يبناجب ًارئاس ناكو يسن رفلا يركسعلا قحلملا
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 روجلا لامعأ ةلسلس ناف ةيحضلا هذه نع نولوسملا م هدحو نيببروآلا نا

 ىلا هتعفدو ةعمعملا لوخد ىلع قرتلا بعششلا تضرح اهب مق يتلا فاحجالاو

 يردت له يرعش تيلو . لذلاو ةيوبعلا نم وجنيو ةرح ةشيع شيعيل لاذقلا

 دغلا ف ريست نا ءىثث ىف ةبارغلا نم نوكيال دقو ؟ اهعيشنس ىرخأ ةزانج 5 .

 . ىثعن فاخ

 نأ أشأ لف آح -اضيأ ةديذأا ةدرأ ها صضاظن دقو

 سئاسدلا حرش ىف تضفأو ةلماجلا باب نم ةيسن رفلا سئاسدلا ىلع جرعأ

 عييمج ىف ةروثلا حود راثا ام ةيسورلا ًاصوصخو ةيلاطيالاو ةيزيلجتالا

 .داليلا فارطأ

 تفضأ و فل احتدقعل ناقلبلاىلاها سئاسدلا هذه تعفد فيك هل تحرشف

 مي ل ل ل ل
 انضت نأب ايفتكت مل امهف اسنرف نم وأ ارا نم ءاوش ةنيفط راو تاك

 ابهتموكح- ءاسؤر ةنسلأ ىلع انب ريهشتلا نع ناجحتال امها رن لب اهب طقف

 لف ىلإ تاب رخلاو نا هدم لاوت دعب نك انملا كارلا كتل رأ عقد اع

 ماهتهاب انقشقانم عبتتي ليربت ي 00 يركسعلا قحلملا ناكو . ًاضعل مهضعب
 ة (تارح ل كنا ) روكوم باجأق . اهيف كرتشي ملهنا ولو ئاز
 ا تح م . هقدص ىف كش ابعم ىف م اخي 00 هياوج

 . ريخألا هرقم ىلا اشاب مظان

 ماعلا وضعلا
 لامعألا نم لمعب ةطرشلا سيئر ماق ىوكلا بالقنالا موي ةيشع ىفو

 ةطرشلا ةرادا ىلا مهب ءاجو ةضراعملا ءاضعأ رهشأ ىلع ضبق ناب ةيطايتحالا
 وأ ديشر نأ ًاصوصخو لجعم رارق مددصب عض» نا نيعتي ناك يبطل ابو

 يركسعلا ؟اجلا راد ىف نيزؤجحم نالازبال اناك نحرلادبع
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 ها اننإق تداط عم ًاصوصخو ءاتدصأ ةدع عم ةلأسملا ثحب دعبف

 مهافت ىلا لوصولل ىعسن نأ انررق كلذكو ةعماق تآ ارجا مهدض ذخنتال

 : اهلك ًاديبأت رارقلا كاذ اشاب تكوش دوم ديأ دقو . مرعم

 تدكأف . ىتثداع دارأ ىذلا كب نءرلاديع باط ىف كاسر كلذ ىلعو

 رخآ ضرغل ال ًايتقو الا سبا مهلاقّتعا ناو مهيلع رطخال نا هناوخالو هل

 مهلزاذم ىلا نودوعيس مهناو مهحاورأ ىلع دحأ ىدتعي نأ نم مهتيامح ىوس

 ةشيعملاو ةناسالا ةرداخم مه يحن مدقتام لع تدزو . نيموي وأ موي دعب

 .مهلزانم نمماعطلاو 00 راضحاب مهل تحمسو . نمرلا نم ةدمل جراخلا ىف

 لاجر نم ةلث ةسارحب مهلزانم ىلا مهلقنب تاملعت تردصأ نيمؤي رورص دعإو

 . يدنا ار 0 ا جن اتسسالا اورداغ موي دعبو ةطرش

 .يثلا رادلا ىلا تبهذ يركحسعلا ا احلا بصنم يدلقتل يبلاتلا مويلا ىفو

 كب ليعامساو رون اضرو كب لاك ىلع تدزو ايف طبارت ةماحلا تناك

 رطخال نأ ديكأتلا لك مهل تدكأف . كانه نيلقتعم اوناكو بونيس باو
 نطولا نا مهل تلقو اهناوأ ريغ ىف ةضراعملا ةركف نع اوعلقا ول ايف مهيلع

 ةئسلا تايئلا يوذ ءالقعلا لك ةدعاسم رظنني ةجرحلا فورظلا هذه لثم ىف

 + لمعلا افي رش ان اذيم هعيطتسا ام نودجيس يتين نسح نم اوقثو اذا مهناو

 راك ينل انو بدرا ف ةماس هنبيعت كب لاك يلع بلطف

 ليعامسا 0 سيراب ىف ةيبطلا هتسارد مامتال مزاللا لاملاب هدمأ نأ رون اضر

 ةموكحلا ةضراعم نع م ا داليلا ىف ةماقالاب هل حس ول نا هفرشب مقأف اشاب

 1 الارسألا دوت نأ لا

 را لا إل اا سل را سا
 آضيوعت هل تعقو نأ دعب انيف ىلا هتلسراف لاك امأ . اهباط يتلا تاقفنلا ىلع

 1 تابناكم ةدع هئم ىلا تاصو دقو . هلق نع ًايلام
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 افص ىتح نيضراعملا ءامعز عم تاضوافملا ءذه ىلع مايا ةسمخ رع مو

 ىلا امماتها هجوتو رقتست مل تكحوش دومت ةرازو نكلو يسايسلا وجلا

 . اهرظنتني ناك يذلا لئاحلا دورجنا

 لفشأ نا آضيأ يلع امتع حبدصأ ةناتسالا اير كحدع ًاكاح يوك ةفصب و

 موقأ كلو ةجلاطش ىف طب ارملا شيلا ةدعاق لامعأ ىلع فرشملا دئاقلا بصنم

 ناك عننمو ةنيدملا ىف ماظنلا ظفح لوآألا يمه تاعج نيبصنملا نيذه ءايعأب

 .دورجلا نم كلذ ىفلك امم اشاب تكوش دوم 0 دض يموكسحلا بالقنالا

 اهذاذا يرورضلا نم تيأر نييظايتحا نيرمأ ركذ لفغا الأ بح و

 0 سلا ملا ل ل
 سادي راد كاملا اطال ماح تاهج ىف ةنيدملا عراوش ىف ( ةيموكح

 1 دياب ناديمو

 مهنادنو نيب رهملا ءآلؤه ةحيص ىف ةموكملا ةطاس سالفا ًاناد تظحلف

 ضرع ىلع اوارج سانلا ءالؤه نا كلذ ىلا فضأ ( شرقب نيشرق 0

 ل ابمثت قرأ مسالا بلك 0 بلع ىف مهتعاضب

 تأجل ةموكملا سأب نييكلا ىلاهالل ىرظأ يكلف . رفصالا غمسبتلا طويخ

 طرد تراصأر يرسم ا يا ماكحالا اهبل وخ يتلا ةطاسلا ىلا

 هل اسالا نم هيفن و هيلع ضيقلاب ةروظح ةراجتب رجتم ل تدده

 سرد شار اطل هد ا ىلع ةسمخ تدعبأ ىلاتلا عويسالا ىفو

 كشك ىف مهتعرجب نيسبلتم !وطيض نيب ربه ضعب ىلع اهنكح ةبركسعلا ةكسح ا

 لايتحالاو بصللا حبصا نرأ ةجيتنلا تناكو . يارسلا نع ًاريثك دعيبال

 ةلاسالا ركل كما مث نمو ذاوقلا نم ةيداعلا روماألا نم اناك نيذللا

 ماك ياللا ارض نأ تارخاد

 ةداعلا كلت مهسوفت نم تقع ل ةناتسالا» ناك . قاثلا

 كل "0 1



 تاهزتنملا يف مهب نررم ايلك تاملسملا تاديسلاةيما رغ تارظن ءادب| ةداع ةثيبخلا

 مهني نم ناكو . قاوسالا ىف وأ قرطلا ىف وأ رطانقلا ىلع وأ كلفلا ىف وأ

 ريغ تارابعب ظفلتلا نع نمجح مل ىقاللا نسلا ىف تانعاطلا ةوسنلا نم ددع

 . ةنسحلا ةزبلا تاوذ تاقنأتملا تاديسلا بيبالتب نكسمأ لب ةقئال
 5 تاديسلا ىلع ءادتعالا كلذ لثم ضغبلا لك ضغبأ ماودلا ىلع تنكو:

 ليق نم هفقول ةديدشلا لئاسولا ذاختا لافغا ىف رسلا مهف عطتسا مل ىننا

 عم 1 ودلا ىلع نيبسانتم اناك اهءافتخاو ةليذرلا هذه راغتنا نا ةقيقحلاو

 ار ددع ىلا باط ًايركسع اك ات اهتوقو ةموكحلا فعض

 هذه رييغتل ةمزاللا تآارجالا ذختا نأ ىوكشلا ىف قحلا مهل نيذلا ءابآلا

 ني لرحا هظاسللا لإ النا لآ 2 1و ]طف له ار را

 . يركسعلا احلل ةيفرعلا ماكحالا
 نا ًاظافلأ نولمعتسي نيذلا لاجرلا هيف تدده ًاروقتم تردصأف

 ةسمخ وأ ةعبراب ليثقلا دعبو . داليلا جراخ ىلا قلاب - تادسلا نوقياضي

 يأ نيذخ نأ نود تاقرطلا رويع ىف ًارارحا انواسن تحبصا ليبقلا اذه نم

 ةارللا رق عضو ليبس ىف تذخأ ةنيعم ةوطخ لوأ هذه تناكو . ءادتعا

 - ٠ تباث ساسا ىلع ةيكرتلا

 هما دا يركسعلا ؟ الا بصتم يدلقت لل

 يذلا را ةيمضأب داقتعالا كركم ىلا و ردتااو وا تارا نر رق راع

 - .ةماعلا نوؤشلا ىف لب بسك ةيعامجالا ةايحلا ىفال 00 ناءالا هك
 صاخشأ اهب ىثم ةديدع ماهل ىنفدهتسا ريرحتلا كلذل يعيشت نا ةقيقحلاو

 شعت مل يدبع ف تأدب يتلا ةيئاسنلا ةكرتلا ناف كلذ عمو . دعب ايف نوئيعم

 نطولل ةمدخ ربكا تدأو رارمتساب تروط:و ترشآنا لب نمزلا رورم, طقف

 لهاوع رثنل اهعرسأو لئاسولا ريخ نأب امام عنتقم ىتاو برحلا لالخ ىف
 طا 5 6



 يلا بوعشلا ناو . ةأرملا قيرط نع الا ىتاتي ال دالبلا نم دلب يأ ىف نيدقلا

 ىف تاعساو تاوطخ وط# امنا قاقرتسالاو ةيدوبعلا ةلاح ىف اهءاسن يقبت

 ْ . هنم رفمال يذلا لالحنالا ليبس

 يتلا ةمبملا فحصلا 'يررح توعد ةناتسالا اي ركسع ًاكاح ينيعت دعبو
 ةباقرلا نم عوأ تحت 0 مهفحح نأ مهتدبخأو ي ىماب اق ةعحاعلا ىف ردصت

 تيلطو . ماعلا ماظنل اي لاك تدان نر الأ ودبعت ول مف اذه ةففخلا

 ىأرال قيرطلا اوريثي أف هديل ىلع ةثعاب ةماع تالاقم 07 ذأ مييلا

 راطخ آلا نم صالخلل ايلا نطولا جاتحي يتلا ةديدجلا تاوقلا اوريثتسو ماعلا

 عجري يتلا ةضراعملا فحصلا دحا روهظب ىح تحمس دقلو . هب ةقدحما

 ًالاحأ ةضراعملا فحص تزواجت دقو . ةقباسلا ةرازولا ىلا اهدوجو دبع

 وأ اهي ررحب رظن تفل ىلع ىسفن ترصق نكلو ايلا ةردا ملا تاملعتلا

 2 نيل وسما كير

 دفن ف نداكلا يركسعلا حورلا ثعب ىلع مزعو ةمهب ةفركدلا تلاع قو

 ةحلاطش طخ > مامأ نيطب ارملا نيب راغلبلا دص نم نكمتي شيج ليكشت و بعشلا

 ىموقلا عافدلا ةنجل ةبج نم تسسأف . نيين اقلبلا ءافلحلا دض ةيناثلا برحلا ىف

 ةيركحسعلا دراوملاو ةئكمملا داوملا نم هدشح عسيطتسا ام لك دش تيعسو

 دووجم لك تلذب و شبجلا ىف ةيونعملا ةوقلا ىوتسم عفر ىلع ةبج نم تابعو

 . ىمظعلا لودلا نيب ايكرت ةحاصمل ماع ا اجا ف

 اوطيه نيذلا سورلاو نويسن رفلاو زياجناألا ةساسلا ىلاو تقولا كلذ ىفو

 ةدعات ىلع ناقلبلا لرد عم حلصلا دقع ىلع انلخل مهيعاسم ًاصيصخ ةناتسالا

 . ليبخرآلا رزج نع ىلختلاو ابويم سونيا طخل انلوبق

 - الا



 رايموب وسملا ريقسلا راتخا ةيسئرفلا ةرافسلا ةرايوا اموي تيهذ الو

 عضوم اذه لعحي نا هنطأ ؟اح تنك ذم ةيدو هعم ينقالع تناك يذلا
 . انتفقاتم

 ليبس ىف ثيشتلا كلذ لك مل ( كب لامج يزيزع ) - : الئاق يلا تفتلاف

 نيضي اقلا محبصأو ةموكحلا بلق ىف مدحت دقل ؟ رزجلاو ة ردا ظافحالا

 داليلا ىف بارحالا ىوقأ وه مب زح نا معلا ديج معن اننا . كلا ةنعأ ىلع

 ذيفنتو ذاختا ىف نوددرتال ةقباشلا ةموكتحلا نم سكعلا ىلع مكناو ةمن اعلا

 نا ,كيلعف . ةمدخ لجا ايكرت اصم مدخت اهنا نحن اهنظن يتلا تارارقلا
 ماظنلاو مالسلا "ناكرأ ديطوتب ىضاملا ىف كماهتها نم رثكا نآلا اومتبت
 © الا ةدا1] درارلا وسمح ني صم ةكشلا نإ ظنا دلي ىف

 تنوبقرت يتلا تاحالصالا ليبس ىف ةنردأي ظافتحالل اهترّثعب نوعمزت ىتلا

 ةريوشلاةيخع رأتلادجاسملا ةعضب ىدعتبال ةنيدملا كلت ىف كيدلام لكنا ؟ اهاخدا
 . طقف نينانويلا نم ماودلا ىلع اهناكس ناك دقف رزجلا ثيح نم امأو

 ىلا هب تيهذو هدب رم هتذخاف هتلكسأ ىلع ريفسلا بيجأ تعرش انهو

 عادلا نإ هل ممل داخل هير ولا رمال له رح هيلع تقلل نيج مااا
 5. ةلردأ ىلإ دنع ةيعافد ضرأ ةقش لع فارشاب الا قاترال ةناتسالا نع

 ىلع ءاليتسالا اهح ىضتقت نيبنان ويلا صوصللا تاجه نم ل اوضان آلا ةيامح نا

 ا نس قل ههتارلأا لا

 ةلأسم ربتعت اننا رابموي ويسم يزيزع ) - ةرايعلا هذبب ناوج تمشخ مث

 نايل رك ايلا رب وأ ا لا ا

 كلت لثم نا لب سآلا اذه ىف انتدعاسمل ضبنت ةبوروأ.ةلود ةيالل ليمجاب

 امظع ًابالقنا روكي كلذ نا . انتقادص ىلع دمتعت نا ًاماد اهنكمي ةلودلا
 ا يشل يس لا سلا 1 ا هلا

 ل عد



 رابخالا تناك ةردآ ذاقنال يعسلا لصاوت تناك ةموكملا اهييف اذكهو

 ةياهنلا ىفو . ًايموكح ابالقتا نوربدي نيضراعملا نأ ىلع ةلاد موي لك يلا لصت
 مايقلا ىلا ًارطضم ىسفن تيأد ىح ةريطخو ةددعتم رايخألا ك7 تحبصا

 . ددصلا اذه ىف مداح 0

 3 يدنفأ يقدص رادرس ىعدي ا موي تاذ اننا ىلا ردقلا قاسف

 تاروقثم 10 نيسيلتم هعم 5 لجرلا اذه ىلع ضيق دقو ٠ مورضرأ

 . اريب يحب عمب اطملا ىدحا ىف

 كب نيدلا 00 هل لا اسر تل د را اس ع ا

 .نرم وهو كب قطل تفدص صاخلا هريتركس نم ةرشابم تايلعت نوقاتيو

 نيدلا حايص سنربلا لعجو ةموكحلا بلق تناكف مهتياغ امأ ٠ هير يباها

 ٠ مظعأ ًاردص كب

 نمز ىضم دعب الا كب ىطل تفدص لع 0 0 0 نيعمجأ مههلع انضيقف

  نجناو اسقلا ةيلصنق مج رم رازال رطا لزنم ىف ةياهغلا ىف هان دجو ثيح

 تازايتمالل ةفلانغ تآ ارجالا هذه تناك امو . هلاقتعاو هيلع ضيقلاب ترمأف

 ٠ ةمزاللا ساوآلا ىلع اشاب تكوش دوم نم لوصحلا ىلا ًارامضم سفن تيأر

 علو اعلا ةراغش لا ةيدمفنتلا تاطلسلل لوّدسم لثع ريكا يتفصب تيهذف

 يتسيفالب تنوكلا يراذتعا تمدقو هك ل1 ىبايث ارد

 بلق ةلواحم ) م اذه تحن تالجسلا ىف ةثداحلا هذه تنود دقو

 ىف ةظوفحف ةقدو ةيانع لكب تعضو يتلا ةيمسرلا قئاثولا امأ . ( ةموكحلا

 نرولاقتعملا اما . ةيبرهلا ةرازوو سيلوبلا سيئرو يركسعلا ع ال

 اتقؤم 0 نيدلا حايص ريماآلا تكرت دقو . ةفلتخم ماكحا ميملع تردصف

 يذلاو يترتلاو. داحتالا ةيعمج ًاماح ًاريتركس ذئتقو ناك يذلا كب تعاط نآل

 ضيقلا أ أ يلا بلط ريمآلا جم مهافت ىلا لوصولا دهج لك الذاب ناك



 . هتمبت ىف لدجلا ليقتال ةئيب ىلع لص اير هيلع

 .كب نطل تفدصب قاح يذلا باقعلا مغرلاب كب ندلا حارص رمالا كلر

 ردكم محلا هقيدص ىلا ةرملا هذه ىضفأ دقو . هسئاسد لصأو هئاكرشو

 .ىلا كب داشر داهن ردايف . ةمزاللا ططخلا رييدتب مايقلاب كب داشر داهت

 ريمآلا برحو انيزح نيب طسو لسح ىلا لوصولل كب تعلطب لاصتالا
 .كب تعلط لتق ىلا ىرت ةرماؤه ربدي نراك هسفن تقولا ىفو نيدلا حابص

 .لصت تناك هسئاسسدنعتامولعملانا ديب . نيرخآ صاخشاو اشاب تكوش دوختو
 رو: حدا ةبعل امأ . ةوطخن ةوطخ هلامعا بقرا تنك اذدكهو موي لك يللا
 نراك يذلا كب تعلط نا ىتح قينالا هرهاظ تحت ةيفتخم تناكف ةجودزملا

 قادر مغرلا ىلع ديسلا اذه سئاسدب عئتقي نأ عطتسي مل هعم ضوافتي

 عبباتلا تامالعتسالا ملق مهتا هنا لب . اهليصافت ى 0 نع راخلا ل لالا
 .ليقتال ةغماد ةئيبب ةيابنلا ىف اماع هتعنقا نأ ىلا يتعب دخ قدعرا فرادل

 لا

 اذه قبس دقو . روتكدلاب كب تعلط عمتجي نا ررقت موي تاذ ىف

 حاترا روتكللا امأكو . هئاكرش عم روتكدلا هبتر رخآ عامجا عاتجالا
 ىف مهنم نذأتسا ا هنا ىتح هئاقدصأ عم تاضوافملا ريسل حايتدالا أ
 ىف تعلط ثداحنس نآلا ) : لاقو ةيليف ايكام ةماستبا مه مشب | فارصنالا
 .باتريال صخش رظنملا اذه ىرب نا ةيانعلا دج تيذع دقو . ( مهافتلا ددص

 دعب مل ًادعاصف ةظحللا كلت ذنمو . ةقثلا لك هيف قدي لب هقدص ىف كب تعلط
 . ىلاوقأ ىف كشي كب تعلط

 ضيقلا ىقلا 0 لوق رفف دابن ةراكدلا لا رخلا ناىف بيرالو

 راف 0 اوناكف هعايشأ ضعب ىلع ضيقلاب ترا ىنكل و اضيأ هيلع
 2 ةيركسعلا ةكحملا مامأ تفقو
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رمملا ىلع نم نيدلاحابص ريمآلا نتخا مث
 ا هب ايف تلاع دقو ٠ ح

 ةيزيلجنالا ةرافسلل لولا مجرما سبي روم زف م ةيامح لم نكم

 ةيزيلجتاةر 51 اهيف ميت 0 ىلا ءاجتلالا نم يركسعلا ق ردلملا ليش روجاملاو

 ةفوةكحم انيديأ تحبصأ كإذبو

 عم رارفلا لايذأب قلعتو ةأخ ا قتخا فيك مهفأ نأ عطتسا ملو

 3 ادناع كلعل مف كد . ةأرج لكبو ةرماُؤ وَلا هذه رود يذلا وه هنأ

 هده نع ملكت عرش دقو نيلري ىلا ةناتسالا نه انتحايس نم كب تعلط

 سئ اسد ىلع ةعمادلا ةئيبلاب ينتكج / / 8: لاقو يرجو ّ مدبا اذا ةثداحلا

 ترذك امبيلع ضيقل اي مالا ردصت نأ ديال كنأ د ريمالاو ردك

 .٠ ةصرف عرسي يفتخ نأ هل تحصن و هرازبلا ياك ضعب قرط ريمآألا

 هوا لا رح كا
 ثداو> ىف ريمآلا حارس ا ىذا نإ ىلإ تاهل 1ك

 ةيب را ةرازو ىلا هب ءاجو هيلع ضيقلا لامعالا شيج قلا كاك ل

 0 اشاي تن وس ث دوم ىل !| باهذلاو تردأب ىح هلاقتعأب عمسأ ك1

 ثيح هل تاقو . اب م ريغ ريما دض تأ دا .ارجالا هذه نأ لل هرظن

 موي يتلا ةثيبخلا يعاسملا ةمواقمو نييغاشملا ةخاكمل ةناتسالا ىلا انّمج دق اننا

00 

 ريمآلا ةلماعملا هذه لماعت ىرا ءىث ىف لدعلا نم سيلف عراوشلا ةساس اهب

 ناو لق . ةيسايسلا تاداقتعالاو ءارالا ىف اننوفل اخ نيذلا دارفالا ضعبو

 ةفرغ لل كانم نم تيهذف .٠ ل املا ف هحارس قالطاب 0 رادصاأ َت اشايلا

 دعب تربخأو ةناطلسلا همأ عم اهيف ًاسلاج ريمآألا ناك يتلا ىربكلا راظتتالا

 ىطل كب تفدص لامعا ىف قيقحتلا انني نكلو . ًاقيلط حبصأ هنا راذتعالا

 أو ترتكللا ةك نع تحل لار اك نع ا[ |[ ا

 لا ع تف ل للا ا للا ا



 أ نكي مل وو كب تعلط ةياح تحن رارفلا نم نكمت دقف ةرملا هذه اما

 . ىوكملا بالقتالل ردت تناك يلا تادعملا ىف هك ارتشا ىف كش

 (هرارف لبق) هعايشأو ريمآألا دض تآ ارجالا ذختأ انأ نب موي تاذ فو

 قدعاسم بلطي كب هللافطل ريمآلا هوخأ ير كا 0 ناد لا رك

 كب نيدلا 0 ها ّق ملكتأ تأدب كتيدحلا قامس قو يصخش مآ

 كاخأ غلبت نأ قيال انيط هر يعم عذصت 0 هيدا ) - : هل تاقف

 ابودوا ىف وأ انه ناكأ ءاوسهءافد لك ىف ريمأللا ناف . ىنم ةلاسر نيدلا حابص

 نا عمو مهيديأ نم مدلا رطقي نوك افس قرثلاو داتالا ءامعز نا دكؤي

 نم ىلاو ٠ ةحصلا نم ًابيصن ال نأ ضرفنل امام عقاولا اهضقاني ةمهتلا هذه

 ل تنام ريماللا مهنمو نيضراعملا عييج نا دقتعا ىرخا ة ةج

 : انيديأ نم رطقب م مهيدي

 ليربأ )م ثداوح اوربد نيذلا مث مهف .اهلو اذ ورد فاسو

 لوا د نع كلذ دعب لاس امو دكنفو ءامدلا نم لاس يف مهيلع ةيل وسما

 ةباصع ( ليكحنت ىف العف كارشأ ني نا كلذ ىلع 5 5 شيجلا

 ديل وّدسملا ضعب لمحتي هومسف اينابلا ةدوث ىف علض هل ناكو ( ةريبشلا طابضلا

 ىلا َباطا ىناو . ةلدقااب انفصي وه ىرخأ ةهج نمو . ءامدلا نم لاس اع

 مهجقلي نيذلا ءالؤه نأب فارتعالاب لضفتي و قئاقحلا هدب فردت نأ ل

 هيلعو . ةريطخ فورظب الا ةيطايتحالا ت د رجالا كا

 .نا هسفن دعيلف ةعماقلا تأ ارجالا ذخم'١ يذلا وه هبز> نأ فرتعي نا ًاضيأ

 را ا تالا ل نمضي طسو لح عضول دارأ

 . (قزحلا هجمان رب هيلع ىضقي اي ةماعلا نطولا ةحاصمل هسفن تقولا ىف لمعلاو

 د مقأو ةدشب هيخأ نع عافدلل كب هتلافطل ىربنا عيبطلابو

 هل تاقف . ثداوملا هذه لكىام علض هل سيل هلاو مدلا ىف هيدي سمغب نأ
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 نأ وجرأ نكمل و ارلبجت كنال كعم رومالا ثحبأ نأ ىتننكمال نذا )
 هيلطأ ام لكك لذ . ؟ةلاسرلا هذه كاخا غلبت نا ىتح عيطتسن له ىنرب#

 . ( كنم

 ( ليبسلا اذه ىف ريخلا هيف اع مايقلا تعطتسا امر ) لاقو كلذب دعوف

 هاخأ غلب هنا قريخأف كب هللا فطا ريمألا رضح مث ة؛الث وأ ناموي سم دقو

 اماف امام ةقيقحلا ضقانت هيلا اهتيجو يتلا مهتلا نأب باجأ اذهو يتلاسر
 تنكح اف انأ اما . هنع قئاقحلا رحتأ ل ىننا ااا تدرأ ىتنا

 لجال لضاني ريمآلا لعج يذلا أديملا وهو هل ياثذل يابس د الا نمزأ

 ملو ةكوفسملا ءامدلا ركذ نم ًاعزج ضفتت ا دقو . ةيبلسلا لئاسولا لكب هقيقحت

 ةيومدلا رولا راصنأ نم هربتعي نا نانا دل رودي فيك مهفي نأ عطتس

 دقت نأ هملا تغلب 6 قاظحالم عامس دعب ًاصانم دحي ملف . اهريدم لب

 وه هلعفي ام ريخ نا ىأ رف هيلع دقحلاو هون ءادعلاب 1 وع ًاوج كانه نا

 ديرا حارتقا يدنع »  يلوقب هتبجاف . نيمأ نراك لاا اقوم تاحستالا

 زيلجتالا نيماحنا ءاظع نم ةثالث راتخت نأ وهو كب نيدلا حابص ىلع هضرع

 انتر عييطتسا يأ لا ريمالا ىلع تانيبلاو ةلدآلا نم يدنع ام ىلع مهعلطأف

 هتاكرحلاو نايصعلا ثداوح ىريدم دحأ ريمآلا 7 0 اما نوركحي ذئدنعو

 . «ةيناثعلا مكاخسلل هتمدق ريمآلا ةنادا تتبث' اذاف . نوكيال وأ ةيروثلا

 ةصرف هل حتت مهنأ ىل دكاو كب هللا فطا ريمألا داع مايأ ىضم دعب و

 نيدلاحايدريمألانا  ىه ةقيقحلا نكللو . هيلع يحارتقا ضرءل هيخأ ةلب اقم

 . ةفلاسلا ةلمللا ىف قتخا

 ( اما نحأ كبار
 , هنوريدي انؤادعا ناكيذلا ىوكملا بالقنالا ىف قيقحتلا نوضغ فو

 نراك يذلا اشاب دمحا كباآ نا ىلا  ةأخ يرظن تفلي تامالعتسالا لقب اذا
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 هيخأ نبا ىلا لسرأ هناو ةرماؤملا ىف علض هل هجلاطش شبجل ًاماع ًادئاق ذكنقو

 دقتعأ ماودلا لع تنكو . مهتدعاسم دعوو هقافرو نيدلا حابص ريمآلا
 دقتعا ىناو نآلل كاذكهنظأ لازأ ال لب فيرش لجر وه اشاب دمحأ نأ
 امهكاردال هماّتها لك هجو هناو هانمتام لجأ اناكهءاخرو نطولا ةمظع نأ

 ملق يمامأ امعضو يتلا ةديدعلا ريراقتلاب ببسلا انتحل ًاريثك لفحا ملف

 نير هلاثثلا دعب نح اذه فأد نع لوا ال تالظو تامالعتسالا

 لازاالر قنمد قف شع 0 هللا نلط اهدنع د ةيب رحلل اريزو اشاب 5

 ىف ًاريذو حببصأ اشاب كبآ - نأ نم مغرلاب نآلا ىلا ىأرلا اذهب كسمأأ

 نيرخآو يربص ةرضح كب ركاش لاشراملا لاثمأ امئاضعا نيب مضت ةرازو

 ثداح اوربد نيذلا مهو ًاذوفت مركاو نيقالت'الا رارحألا ءامعز نه

 اشاب تكوش دو# ىلع ءادتعالا

 ةيفاضلا ريراقتلاب ىنئيحم لظف . امات اطاشن يدب تامالعتسالا لق ناكو

 كب تغاطواشا, تكوش دوم لتقو ةرازولا بلق ىلا ىرت ةماؤم دوجو نع

 ةراداو ةيامح تحن ةرملا هذه ىف اوناكف نورمآتملا امأ ةصاخ ةفصب يصخشو

 يركسلا قحلملاليربت روجاملاو ةيزيلجتالا ةرافسلل لوآلا مجرتلا سيرومزتق
 دبع ىلع ةطرشلا ةرادا ىف ىمايسلا مسقلا ريدم كب بحم نا اضيأ تملع دقو
 ليعاما تكحوش قبسالا غاصلاو مظاك سكرج غاصلاو اشاب لماك ةدازو
 ةيرمسلا ةطرشلا تفلكف . ةرماؤملا ىف علض محل نيديدع اصاخشاو ةنجاموك نف

 نأ امامت ىنعنقأ اريرقت تللتسا دقو . ةقيقد ةبقا رم صاخشالاكمل وأ ةيقارع,

 ةباصعلا ءامعز نه. اناك قبسالا ةملخادلا ريزو كب ديشرو امشاب اص دامادلا
 نييفالتلالا رارحلا ةيعمج ىف وضع اشاب اص دامادلا نا فرعأ تتنكاملو



 تممتها دق لاح لك ىلعو . ةميرجلا هذه لثم ىف علض هل نوكي نا تدعبتسا
 لثم ىف كارتشالا نيبو هنيب ليحأو بسنلاب ةكلاملا ةرسالل تع, صخش ةياحت

 . ةصماؤملا هذه

 راد ىف يلب أمل دعوم ديدحت هيلا تبلطو روايلا لاجر د هبلا تاسرأو

 هتدافو تنسحا نرا دعبف . بورضملا داعيملا ف رضف . يركسعلا ؟ احلا

 - ؟يرطاخمب لو ام ةحارصب كربخأ نأ كتداعس يل حمستأ » :  هل تلقو
 بحصت يتلا ةيبدآلاو ةيداملا ايازملاب عافتتالا نوديري نيذلا سانلا ضعب نا

 سدي ًارس نرولغتشي ةكلاملا .ةرسآلاب كتلصو كضخشو ريبكلا كسا

 كتساث ر تحن تلكش ةب رس ةيعمج نا  ليق دقف . كمسا ىلا ةءاسالاو سئاسدلا

 لزع اهتياغ ناو ةيركسعلاو ةيكلملا رئاودلا ىف اهل راصنأ داحيبال ىعسن مناو

 بجاولانف ةيروثةكر< مايقلاو بيرقلا لبقتسملا ىف ةرضاحلا ةموكحلا ءامعز

 نا وجرأ نكلو قالطالا ىلع اذه لكب كتداعسل ملع ال نأ رتعا نأ يلع

 .نوقلب كلذب و كيلع تصصق 5 نولمعي ةةيق> صاخشالا كثل وا نا دقتعت

 يبجو نم ىرأ ىنأب عنتقت نأ وجرأف . ةريطخ ةيل وسم كتداعس قناع ىلع

 ةكلاملا ةرسالل كتب ارق ىلا رظنلاب ًاصوصخ مهيعاسم نم كيم-أ نأ سدقملا
 نواغت ىرأ مارتحا لكي كلاسإ قاف اذه و .١ صداع الا لك اذ ماخأ يتلا

 كمسا لوب> هيشلا موحتال ىتح نمزلا نم ةدم ابوروا ىف مينو ةناتسالا

 كلذ قوفو . ةماؤألا كلت ءامعز دض ةلامف لئاسو ذاختا ةموكحلا تأر اذا

 . مهلام هيلع نونبي يذلا يوةلادضعلارم نيرمآلا ءالؤه مرحب اذه كإيحر نا

 عمء يش ىف قفتتال ةجبلب آءوس اهب دصقأ مل يتلا تالكلا هذه ىلع باجأف
 كداحأس  يدنفاألا كبلا اهيأ غصا :  لاق ذا . دتحملا فرشو ةقايللا بادآ
 . ةحارصلا ىبتنع,

 ىهو ةداعلل ةقراخلا ءانحلا ةثيع انه شيعأ ةناطلسلا ةمظع لضفب ىننا
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 ىارأ كلذاو . ةدحاو ةقيقد اهنم توفت نأ بحا الو يجارم قفاوت ةايح
 تعبتا ول نتا كلذ ىلع دز . ( !؛وروأ ىلا ىناهذ ر كحارقا ضفرا ًآرطضم

 نوأديبف ىنم فارثءا ةباثم, كلذ سانلا ريتعال ابوروأل تبهذو كتحيصن

 نرأ ىف اقاطم ددرتت الف. ميقأس انهو اذنأ اهف . يلا ءاعنش ةمهت لكهيجوتب

 كيلا يراض-اب ترمأ كنال الا يشل فسآ تسلو ًاباوص هنظتام لعفت
 . تاديدهتلا هذهب ينفيختل

 هل تلق ةثداحملا بادآ ةيلكلاب ىسانقي الأ اشابلا ىلا تيلط نأ ددعبو
 ةفرعملا قح مهفرعا نيذلا كتعامج ةوقب ةقثلا مظع كناااشاب اي يل ليخي)

 كسفن ثدحت كنا . لجاعلا بيرقلا ىف ققحتيس كلمأ نأب عنتقم كناو

 ىنكلو رطل ضرعتلا نرد لامألا هذه قيقحت ظننت نأ عميطتست كناب

 . تارماؤملا ندرم ةدئاف الف هابتثالا ديدش تامالعتسا ملق يدل نا كل دكزأ

 . ليحتسم صأف ةموكسحلا بلق امأ  ةيدرفلا تاداقتعالا ضعب حجنت دقو

 نأ اهنكميف ةناطلسلا ةمظع امأ . يحارتقا لبقت نا كتداعسل حصنأ ىناف.اذلو
 نأ ناك, 'ةبوعصلا نم سيلف ٠ كلذ بوجو تأر اذا ابو وأ ىلا كبحصت»

 نم كلذ عبقي امو ناطاسلا ةلالج ةقفاوم ىلع لصحي نأ ردصلا ةمظع لأسا
 يلع مت بجاولا ناف ةصلاخلا يتحيصن ضفرت نا الا تبييأ ناف . تآ ارجالا

 < زآ/ وجرأ. نذاو .. ادعاصف نآلا نم هيقارم دشأ كتبفا رعب لفك نأ

 . انتيقارمل هنويع انيلا لسري يركسعلا ادا نا كلوقب رجضنت وأ وكفت ال

 نأ ىف ةظحل ددرتت ال ) :  لاقو هينيع نم رباطتي ررشلاو اعف ضيتلاف

 . ( ةلوهسلا هذهب هرمأ ىلع بلغي يذلا لجرلاب تساف . اب اوص هنظت ام لعفت
 انثاب اص ةبقا رع ىمألا تردصأ مويلا كلذ دئمو . فرصناو ىننكرت مث

 . هلعفي ناك امم ةتئاف ينتفت مقا قك نا رح د

 ماعلا ريدملا ليو ويسم قرايزل رضح ةسمخ وأ مايأ ةعبرأ رورم دعبو
 ل ناس



 ةدايز لوأ ناو قباسلا مويلا ىف انيثأ نم داع هنا هلوقب ىنابخ . ىجيرلا ةكرشلا
 اشاب لامج ) هلوقب قردتب | ةبفات رومأ ىف مالكلا لدايت دعبو . هذه ىه اهب ماق

 ةلرنم ىضن ىف هل يئاقدصا دحأ تنهأ دقلف . مويلا كملع قئاح يننا ًاقح

 نا عسيفرلا هماقمو ام لاحب قفتتال قيرطب هتاماعو كتلزنم نع لقتال

 كفار نإ هلا تكسو - سام معز هناب هتمهتا كنا . اشاب حلاص دامادلا

 يتنا . هيلا ةمهتلا هذه هيجوت ىلع كلمح يذلا ام يرعش تيلف . ابوروأ ىلا
 كرتشي نل هناب اماك قثاو يتناو يسفن فرعأ ام ًاديج اشاب اص فرعأ

 ( عيينشلا لمعلا اذه لثم ىف ًاقلطم
 اذه كنع عد ه- : يلوقب هتبجأ نوكس لكب هلاوقاأل تيغصأ نأ دعبف

 دافادلل هيساق تالكي تف ىتنأ ادمج كردأ انآ . ليو وسماب سمحلا
 هب. ىاتها ناو. نظن ماعتاو ةيور دعي الا كلذ لحفأ ل يتن ديب اهشاب. حام
 لع بي ىتلا كلاما ةرسالاب هتلصات امارحا لب الك هع در ىدل

 هقافر ماحب قئاو فساللايو امثابلا نا ربظي نكلو . اهفرش ىلع ةظفاحما

 ار ا نم يلع نيعتيف . ةيغاص اذذا ةصلاخلا ىتحيصن ريعي نأ ديرب ال وهف

 كوعلا كفن مع ]و . ةمات ةيقارع اشاد 0 ةيقارعب مآ نأ ًادعاصف

 صخش نم اباطخ ايسر ملوه ل اه هلأسأف . 0 تا نر

 . امئايلا بهذي مل عبطلاب و . اريب يح ىلا بهذي نأ هيلا بلط هناو لوهجم

 . هتاكرش رواغم ىلع ينلدي نأ اه مف بقارم هنأ فرع هنآل ؟ اذا نكلو

 تآ ارجالا نم ذختا نا يسفنل را ينناف ةناتسالا رداغب م اذا اشايلا نا

 رم أ ىركتلا لاح كل نورك يلو نع

 0 يشمل

 . فرصناو نذأتسا دقف ءاغصالا مام" ىلا ىتصأ يذلا ليو ويسملا امأ
 نم باطخ هيلا لصو ًاقح اشايلا نا ىتريخأف ىلاتلا مويلا ىف داع هتكلو



 .ناكملا لبحي ناكاملو هيلا ترشأ يذلا حارتقالا هيف ءاج دقو . لورحب صخش

 هنكلو . ةوعدلا ضفرف ةسيسد آلا ىف نوكي نأ يشخ باطلا لسرمو
 .يننأ » - : ليو ويسملا لاق مث . ةناتسالا ىف ءاقيلا ىلع ًارصم ناك كإذ لك عم

 ىه اشابلل ىتقادص ناف ةضماغلا رومألا هذبب ةقالع ةيأ ىل نوكست نا ديرأ ال
 امأ . رخآ قيدص عم تلكتام لثم هنأشب ملكتا نأ ينتعفد يثلا اهدحو

 كلأسأ ام لكو . هتحاصمل ةيناث ٍلخدتا نلف كتحيصن عاتسا ًاتاتب ضفري وهو

 ةحاجرب يتقث نا عسطلاب و . مث ا نال ل مس
 . احمل دحال كمزحو كلقع

 يذلا مد غاصلل نأك دقف اشاب اص هيلا يعد يذلا لزتملا 0

 ةيامح .تحن هلوزث نراكو عوبسأب ءادتعالا ثداح لبق ةناتسالا ىلا لصو

 ملعي ناك هنكل و كلذ ملعي امشابلا ناك عيبطلابو ٠ . ليرتت روجاملاو سيروم راف

 . ءاسملا كلذ ىف داعملا ىلأ بهذي ملف بقارم هنأ اضيأ

 يتحيصن ضف رهنا ديب اشاب اص ذاقناب ماتهالا ديدش تنك ىلا ةقيقحلاو

 ةياهنلا ف ىدأ هتنعت نكلو . حاجنلا نم نيقثاولا مزال, يذلا رارصالا اذبب

 قالوطرفل ًارظن ًاصوصخو ةاسأملا هذه عوقول فسآلا ديدش ىنا . هفتح ىلا

 نررزملا كلذ لثم لاخدا ىف دبع ريغ نع تيبسأ ىلا دبالف دكلاملا ةرسالل

 .تناك هتم رج ناف ؟ لعفا تنكاذام نكل و تاريمألا ىدحا باق ىف عورملا

 ماظن ع زعزال هيلع محلا دعب هنع افع هنا ولف اهْنع فرطلا ضغي نأ نم ربكا

 ديالا لا ياعرب

 ا ا مس
 دما نيضراعملا ءامعز كب بقاري يرلا ل ناك تقولا اذه فو

 صخشلا كلذ نا عانتقالا مامت ًاعنتتم تنك دقف ىنيجلبموكلا كب ليعامسا
 ا



 عورشم نا ديب . ةريطخ بعاتم هنم دجتس دالهلا ناو بيرلا شب ءي رجلا

 ضبقا الف قذحو 'ةراب لجرلا اذه مدختسا نا ىضتقا هتططخ يذلا لمعلا

 نا يدنع تزإثو .هتادا تينت رتل ةغمادلا ةئييلا ىلع تالصح ىنم الا هيلع

 كلذ كلاسملا هيلع اوقيض اونوكي نأ دبال يرسلا سيلوبلا لاجر نم قاوعأ

 كلذ ناكو ) ديدش جبت ةلاح ىف برحلا ناكرأ ةسائر ىف موي تاذ ىنءاج هنآل

 - : لاقف ( عوبساب شاب تكوش دو# عرصم لبق

 ٠ يف باترت ,ةموكحلا نا - لوقأ نأ ىل قحب ىنبقارت كنويع نآل ًارظن )

 دكر ناد اهرذ الجر ينوك ةفصب كثداحا ىننا . كب لامجاي ىلا عمساف

 مالا 5 دامت تك ىسفن ىلع هتوطق يذلا دعولا 0 قا ككإ

 ةيأ ىف ةينالعلا ىف 'وأ رسلا ىف يل علضال ىتنا اك . اءوس اهب ىنعا ةملكب هوفأ

 يالا ال اين ىنع نوعيذي كناوعأ نا او : ةمروكملا دض ةبجوم ةكرح

 كتنداح ىسفنب رطحأ نأ تيأركتعيدخ اكد 0 دقو ةحصلا نم امل

 ةموكحلل قادع لع يأ ىف كرتشا ال ىننا ىفرشب كل مسقا ىنناو . ةحارصب

 . « اهدض نولمعي نيذلا كئلوأب يل ةلصالو

 ةماولا دار أ ره صخشلا كلذ نأ نطأاب ندا اذع ملعأ تح

 يسفن تزأمتا لب تبحي ائاب تكوش دوم دض انيعم الكش نآلا تذخا ينل

 نجلا نم هحارس قاطأ امدنع هنأ ركذا ىو . لجرلا ثيح نم زارتمثالا لك

 .رع مجحي نأ هريضلاو هقدر مقأ رياني ىف ةموكسحلا هبلق دعب ىّتطساوب

 ناك ىتح رهش نإ دكي ملف . ماظنلا بتتسيو حلصلا دقع 5 نأ ىلا ةضراعملا

 ملف . ةعورم ةعيرج نايتال هتعاطتسا ىفام لكب و ءاسم حابص لمعي لجرلا

 نا ريمثالا و نسل مادبا نم ةبذاكلا نامإألا رركي هتعمس امدنع يسفن كلامتأ

 مهتأ ال ىننا قثت نأ كنكميف كب ليعامسا اي اماسقاو اناعا نك : هل تلقو.

 أ” كلاقتعا تككف امل الاو ٠ اهيف بيرال يتلا ةنيبلا هيلع تماق اذا الا ًادحا



 .صاخشا ةعضيب لصتت الاب ةقيقح حصنلا ضحم كيدسأ ىلا ديب . تلعف
 .كلامعال اتم ريغ تامالعتسالا ملق حبصي الاو سئاسندلا ريبدت مهمه اواعج

 اح نأ ككتكتف نال ان
 كر رك كنك ىلا ىف . كلذ ف تالا فارأو . صير نركذت

 لاسم لل نا فال نب ناك ان هج كل ندع يقل لا دامو
 .قئاقحلا دعب ةكاديلل هقوس ىف كش يأ كانه ناك امل لب . اشاب تكوش دوخع

 ىلا دالبلا تضلختل و امئاب تكوش ىلع ءاددعالا ةثداح ىف قيقحتلا اهربظأ يتلا
 . ةتطوب عاقيالل نانويلا هاشر لجر نم دنالا

 نييعت أين ىلع فحصلا ىف عفت ىنييعب اذا نطسالا كلت طخأ انا اهني و

 اشاب ديرف دامادلا ةرازو ىف ةيلخادلل ًاريزو ىنيجايموكتلا يتح كر ليعاعسا
 .يقرلا وداحتال ا ةمعمج ءامغزةك احمل تلكشت ةداعلا قوف ةكحم ار هنا لي

 اذه نييعت ناك فيك ز بجو نمز ىف انيأر امير اننا وه نآلا هلوقأ ام لكو

 : نطرلا لع ا رتع يككلا ف سملا كاذ قلل
 رارفلا نم نكم اذه كب ليغامسا ناف تادوبجملا نم هتلذب ام مغرلابو :

 .. اشاب تكوش عرضم دعب

 «» شاي كماك»

 ةرشع وأ عريساب اشاب تكوش دو< عرصم لبق موي تاذ ةحيبص فو

 ربظ ىلع اشاب لماكن أ ىنربخاو كب ىمزع ةطرشلا ردم ًاركبم يللا رضح مايأ
 ليللا عنج ىف ةرخابلا تلصو دقو . متي دام وريجاسملا كرت تاس ندا

 ضبقلاب ألا هل ردصأ نأ ىزع ىناأسف ءىطاشلا ىلا لني مل اشابلا نكل و
 هوبجريو لاخلا ىف اشابلا ىلا ىسايسلا مسقلا ريدم لسري نأب هتفلكف هيلع
 ملو . امسفن ةرخابلا ىلع ىرصملا رطقلا ىلا دوعي لب ءىطادثلا ىلا لذني الأ
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 دق انئاب لماك نأ ىربخأف كب ىزع رضح ىتح ةعاس فصن نم رثكأ ىضمر
 تنكو . لوبن نسا يحهلزنم ىلا او: بهذو ليللا ءانثأ العف ءىطاششلا ىلا لن
 تنك ام ىكلاو ةناتسالا ىلا انماب لقاك ةداعا !ومزتءأ ني سانملا نأ فرعأ

 ناك ةناتسالا ف اشابلا ل وصوف . مهتوعد ةيبلتل ةيفاكلاةعاجشلا هيدان ركينأ عق وا

 ةلاحلا تحبصأ كلذبو . باوبآلا ىلع تحبصأ ةروثلا نا ىلع ًاديكا اليلد

 ريس نأ هتفلكو كب ىزع بلط ىف تلسراف . ةلجعملا تاطانتحالا دشأ بلظتت

 :  ىتآلا جانبلا ىلع

 ضعب ةغمو شيجلا ةدايق زكرم نم ًاطباض اشاب لماك لزنم ىلا لسرأس
 ادعو سرا قاراعم أ مكفرصت تحن عضاأسو ةيركسعلا ةظرششلا لاجر

 لزم ىلا اهلاجرو نواعملاو طباضلا بهذي مث ةيكلملا ةطرشلا لاجر نم ًايفاك

 ءاوس ام صخش عييطتسبالث يحب لخادملا ةيقارم لاجرلا عدوت ثيح امشاب لماك

 طباضلا بلطي مث . لزأملا ناكسب لصتي نا بناجآلا نم وأ ىلاهآلا نم ناك

 وجرت ةموكحلا نا وهو اذه ةنوكحلا رازق هغيلبتل اشايلا ةلباقم نواعملاو

 تسر ول ىتحو اهيلع ءاج يتلا ةرخابلا رهظ ىلع يترضملا رطقلا دوعي نأ هتلود
 ةعاس ةرشع ىتنثا ىضم دعب اهيلا دوعي نأ هنم وجرملاف مايأ ةثالث انه ةرخابلا

 لئاسولا ذاختا ىلا ةرطضم ارسفن ةموكحلا ىرتف الاو ريدقت رثكا ىلع

 نواعملاوظباضلا انيلا دوعي مث « هرطاخل ةجيرم هتل ود اهارب دق يتلا ةيطايتحالا

 نرد لوو لزأملا لخاد ميقت نأ بجيف ًايصخش تنا امأ . اشابلا باوحي

 . هتيثيح تناك امبه صخش يأ لوخد

 ًادج بعتم هنأب اشابلا باجاو . لاخلا ىف تايلعتلا هذه تذفن دقو

 هنا ىلع . ةزيجولا ةرتفلا هذه لثم ىف ىرخأ ةحايس بعاتم لمحت عميطتسي الو
 ىلعتفقو ايلف . قوناقلا ريغ ىوكسحلا سلا اذه عابتا ىلا هلمحم ام ًابس رم

 صخشل حمسيال ثمحي لزأملا ىلع ةبقارملا ديدشتب صاواألا تردصأ درلا اذه
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 . ةناتسالا اشايلا رداغي قال جر وأ لخدي نا

 ةرافسلل لوألا مجرتملا رضح ذا اهب الومعم ناك تايبلعتلا هذه اهيبو

 لاجر نا ديب . ةرافسلا مساب هنيفل اذا لزنم ىلا سيروم زنف ةيزيلجتالا

 ىرخا لئاسو ذاختا ىلع ديسلا كلذ ىار رقتساف . لوخدلا نم هوعنم ةطرشلا

 لباقثيح ةرادصلا رطش لاحلا ىف همجو ىلوف ةناتسالا نم اشاب لماك يفن علل

 نيبو هنيب ةلوايحلا ىرم هتشهد ىدبأ كانهو ريفسلا مساب اشاب تكوش دوم

 نأ قيلخ لمعلا كلذ لثم ناو ةرافسلل ميدق قيدص وهو اشاب لماكةيؤر

 هؤادع اذه هلمعب فشكناف . يزيلجمالا ماعلا ىأرلا ىف ريثأت أوسأ رثؤي

 نأ نوفلتلاب ذاب ككرش دوغ كلط تح رابنلا فصتني مو . انل ديدشتلا

 . لاحلا ىف هتلب ام بهذأ

 اشاب دوت نولوس كوروش هعمو مظعألا ردصلا ةفرغ ىف ًاسلاج ناكو
 انلخدف . مظعالا ردصلا ةلباقم رظتتي اضيأ كب ليلخ ناكو ةيرحبلا ريذو

 يذلا فقوملا اذه بيطأ ام » :  لاقو ابئنكم اشاب تكومش يلا تفتلاف . عم

 ههاركا تمزتعا لبف هراد ىف ًاريسأ اشاب لماك تيقبأ كنأ رهظي « ! هفقت
 د ؟ ةناتسالا ةرداغم ىلع

 يذلا طايتحالا ذاختاب ىلع ىضقي يبجاو نا . ةلودلا بحاصاي لحال

 0 هيلا ريشت

 كرتيلو . هتأشو هعدتو لالا ىف هلزثم ةبقارم فقت نا كمآ نكلو »

 . « جراخلا ىف وأ انه ةماقالا ىف رايتخالا ةيرح اشايلل
 تاملعتلا ىغلت نأ ناكمب ةروطخلا نم نا ! ةلودلا بحاصاي ىرأ ىفا»

 0 00 ا احا يتلا

 ًارمأ كل ردصا انأ اهو ؟ كلذك تسلأ يدنج كنا» يرجو ىف خ رصف

 ؟يل ءادعا رلجتالا لعجتنأ ديرت له. باقع دشأ كتيفاع الاولا+لا ىف هذفنف



 « .ىطنع كنأ تققحتل لوألا مجرتملا هب قطن ام تعمس كنأ ولف
 دحأ لوخم يذلا قحلا نع اشابلا لئاسا نا يلع ليحتسملا نم ناكدقو

 نم ورم وأ ديز دح ةموكسحلا هب موقت لمع ىف لخدتي نأ ةيبنجأ ةلود يلثع

 اذهل ظيغلا دشأ تظتغاف . هتشقانم نكسمب الو ًاجيهتم ناك امايلا نآل اهاياعر

 دض اهذاختا يرورضلا نم تيأر يتلا تاطايتحالا ىلع لداعلا ريغلا طخسلا

 عومدلاب يائيع تقرورغا دقو تيجأف ةيفخلا هسئاسدل ًارظن اشاب لماك

 . ( ةفرغلا ترداغو ةلودلا بحاصاي كرمأب عدصأس )
 ةفرغ ىلا ينبحصو يظيغ ةدش ىأر دقو اشاب نولوس كوروش ىنعبتو

 قئاتد سمح وحن ةذفانلا بناحي نيتماص ائفقوف . ءارفسلل ةدحملا راظنتالا

 5: كلف يركر

 ةلماعملا هذه لثم لمحت ناسنا يأ عييطتسيأ ؟ تلموع فيك تيأرأ »

 . عك هيلقب اقلاع نطولا بح ناكاذا الا

 « لجعتتال نكل و بيصم كنا.» اشار دوم باجأف
 افاركالا ف تاداتساو اضالا تش يتنيكس ىلإ تداع نأ دعبو

 -: هل تلقو كب ىزع بلط ىف تلسرأو يركسعلا ؟احلا راد ىلا تدعو

 ةطرشلا لاجر ءاعدتسا بجي مظعالا ردصلا ةلودلا بحاص سأل ًاذيفنت د

 ءاشي نع, لاصتالل ةماتلا ةيرحلا هل كرت ناو اشاي لماك لزنم نوبقارب نيذلا

 لزاما نم ابرق لظي نا وهو دحاو طاتحا ذاختا يلع محب يبجاو نسل

 . اهنم جرخو رادلا لخدي نم ةظحالمل يرس ربعو ةيركسعلا ةطرشلا دحأ
 ةيارأ نا كلر ندا 52 1 ل ا تبتك مث

 رم ينليقي نأ هيلا تيلط ىناثلا فو ..ًايلعف تدفن دق اشاب لماكب ةصاخلا

 ءارج ىرم ةيحصلا 0 ًارظن ةناتسالل يركسعلا كاملا بصنم

 بلطلا اذه نا ملعلا ما لعأ تتكو . بصنملا اذه بحصي يذلا ليقثلا .بعلا



 ملاذا يتنأل لحلا اذه ىوس يدل نكي م نكلو نطولا ةحلصا اداضف نك

 نمآلا ظ ف- نع ًازجاع يبصأ لئاسولا نم مزليام ذاختا ىف ةيرخلا قلطم نكا
 . ةصاعلا ىف

 دقف اهب ينبطاخ يتلا ةيساقلا هتجمل ىلع فسآلا هرواس دق ناكو اششابلا امأ
 ريغ تنكامو . ىاطخ مالتسا لبق ىتح هتلب ما بهذأ نأ اين وفلت ىلا بلط

 بابسآل روضحلا نع ترذتعا دق يتلاقتسا لتس نأ لبق هتلب اقم ىف بغار

 ىف ءاسملا ىفالا هفرصت تحت نوكا نأ عيطتسا ال ينأب هيلع تددرو ةمهم
 يلاوح مظعألا ردصلا رصق ىلا بهذا نأ ينفلكف . هالي يذلا تقولا

 + ءاسم ةعستلا ةعاسلا
 هءالمز اشايلا لأسو ءارزولا سلجم ىلع يتل اقّسا تضرع مويلا تاذ ىفو

 اشايلا لاقو . يبصنم ىف يئاقب ىلع رصي نأ ةحارصب هل اوحصنف . لعفي اذام

 هاجر دس ذا للخاص ريم ال هاني اهيا هياز وه اذه نأ“
 للاب ءاللا اذه ىو كلو ىتداع ف ع وه لاح لك لغو انا ليك
 انلقتسال تلمف ول كنا نم هتمعس يذلا اذه ام هلوقب ىنايخ كب ييهاربا
 . اهلا كلاث ال نيرمأ الا دجا ملف انأ امأ يئاقدصا لك اضيأ ضراعو . ًاعيمج
 افا ماوالا رم هردخإ اح ةلروسلا لك ليحتا و اتسم نورك نأ اما

 ماعلا نمآلا نع يتيلوئسمو ةمعاعلا ىف ةقيقدلا ةلاحلا ناف . لمعلا لزتعا
 . لمعلا ىف ةقلطملا ةيرلا ىنم نابلطتي

 يناب اقف مظعالا ردصلا رصق ىف اشابلا ةلي اة تبهذ ةعساتلا ةعاسلا فو

 ل . ةيدو ةلياقم

 الأ: ةيدجلا ةقيرطلاهذبب اهب تبف يتلا لاوقأألا تذخأ اذاهل ١ ب : لاق مث
 ةلماعم عيبطتسي الف لابلا قلق بالا ناك ىتمو . يدلوك كبحأ ىنا فرعت
 دلاو سا ةجاع درج ةثداحلا ريمعت 3 وجرأف . اهديرب ىلا ةاماعملا ا



 ٠ « يلع كبضغ كنع لفن هدلوو»
 ىلعالا يلا هتبجو ام تلمح ىتنا ىف كشت نأ اشاح اشاباي ) - : تلقف

 ةقرعملاوح كردق فرعأ تنك الو كل دلو يسفن ربتعا ىننا . تنأ هتينعام

 كلمن كاهتسالا بلط لع ىلع امو . ةسأ ولو ماعم ىلإ هلم لدخأ ىذ
 كتل ودنا . ةرضاحلا فورظلا ىف لمعلا ةلا>ّسا وه هيلع ينلمح يذلا لب يعم
 ملو . ةيرسلا ةيدوثلا تارماؤملاب الع طيحت الو ءافخلا يط ىف ربديام فرعتال

 ىرألازأ ال ىت) لب ةطرشلا لامعأب صتخم لئاسع, كتل رد لاب قلقأ نأ أشأ

 ةناتسالا ىلا رضح مل اشاب لماكنا كتل ودادكؤأ ىنكلو . نآلا ىتحىأرلا اذه

 آديكا اليد الا سيل اشابلا ءىجف . كتثج ىلع ةرادصلا يسرك ىلا قيل الا
 هب داريال ةناتسالا ةرداغم ىلع هماغزاف . باوبأألا لع تحبصأ ةروثلا نا ىلع

 بحي نريذلا كئلوأ نأ آاديج ملعت كتل ود نا . ةرماؤملا ةحنجأ صق الا

 ءادتعالا ةلواحو ةيرسلا تاديدهتلا دض ةمزاللا تاطايتحالا ذاخنا مييلع

 يبصنم ىف يتتتيع ال كنا ركحذتل كنا . لئاسولا رامتخا ةي رح نوطمبال

 لك رألا تا اعرف 2 يس سا سب ا
 يف مالا تاطاسلا داغا لع لس لوبتم يع دعس ام الا دانس
 (٠ لتعلا صارت نع [رجاع قادأ لاك هده

 يال ككل كي نط ل01 نر  زيرط كس ب كالا

 . «مايأ ةثالث انه ءاقبلاب هل حمستل و مؤاي ام دشأ تاطايتحا لماك دنع
 يركسعلا ؟الا راد ىلا تدع املو . ةلاقتسالا بلط تبحس كاذ/لعو

 ىف ىنلب اي نأ ةلودلا سلجم ءاضعأ دحأو اشاب لماك نيا كب هتلادبع ىلا تيلط

 رداغي نا بحجم لاح لك ىلع اشابلا نا » : . هل تاقف ةوعدلا ىلف . ىلاتلا مويلا

 ظني الآ هب ردح هناو ةرداصلا ماواللا بحس ليدحتسملا نم ناو ةناتسالا

 هناي كلذ ىلع تدز م"يبنجأ لثم يأن موأ ةيزيلجتالا ةرافسلا نم ةدعاسم ةيأ

 ل ٌّه 0 قل



 .ثيح هيلع ضيقلا رم ديالف ريدقت رثك ١ ىلع ةعمجا موي ةئيدملا رداغي مل نأ

 .لوضانالا ىلا ةلاسرا لصف

 دعي قرداغو ةمات ةقفاوم هتلق ام ىلع هللادبع قفاو ةليوط ةشقانم دعبو

 مث ٠ ةميقسلا هتضراعم نع عالقالا ىلع هدلاو ل هدهج لدبي نأ دعو نأ

 هلا ةقيقحلاو . ىلاتلا مويلا ىف ارح رفاسيس اشايلا نا ىفريخيل ءاسملا ىف داع

 شلال كا كلا هير  ةعمج موي ناكو - يباتلا مويلا ىف هلزثم رداغ

 مويلا اذه ءاسم ىو ةطلغ دنع ةرخابلا ىلا دعصو ىلاعلا بابل اب رش يزياجالا

 / . اهربظ ىلع وهو اهب قلأتت راونآلا تناكو ةرخابلا تعلقا

 ىلا ريش" - نيريخلا قاوعأ ريراقت نع رظنلا عطقب - اهلك د هاوشلا تناك
 .ةلبقملامايأللاةعضب ىف أديس ىدومعلاموجحلا ناو مهتدع اولكا دق نياتملا نا

 م1918 ةنسزومم ١ه ءاعب رآلا موي ةبب رحلاةرازو ىلاباهذااب تركب دقو

 ةرورض ىلا هرواي ظن تفاو اشابلا نم تايلعتلا ذخال لتقلا موي وهو
 وحن اشابلا تئداح مث . يلاعلا بابلا ىلا هب اهذ دنع صاخ عونب هيلع ةظفاحما
 نم ةميظع ةين أمطب رعشو حابصلا كلذ حايت رالا هيلع ودبي ناكو ةعاس فصن

 اضرع هل تلق هيزأ الأ بحأ تنيك املو . اهتذختا يتلا تاطايتتحالا ءارج
 ىلاتلا مويلا ف صاخشأ ةعضب ىلع تقولا كلذ ىف ةعقوتم ءادنعالا ةلواحم نأ -

 ابلك تاطايتحالا هذه نا  ىلوق كلذ ىلع تدزو . هدعب يذلا موهلا وأ

 صرحلا متا ىلع نوكي نأ هب ردجي اذإف ةيدرفلا تاجحلا عئم اهعم نكمل
 هظقملا ديدش نوكي نأب هرواي ىلع تددش مث . ةماعلا تاقرطلا هزايتتجا ءانثأ
 . هيلع رذحلاو

 ٠ لاقف : ١ هلل مآلاو مهاف انأ .

0 



 روجاملاو هللا دعس روجاملا ةثداحمل ىلعالا قباطلا ىلا تيهذو هتكرتف

 ضعب ثحبن انذخأو . برحلا ناكرا ةّيه نم كلاثلا مسقلا ىف كب لفيك

 ةرازو ناديم ةيحان نر انعمس ىتح ةقيقد ةرشع سمخ ضع. ملو . دعاوقلا

 تنك امو . ةريبكلا لوبطلا دحأ عرقب هيشأ ةيلاوتم تاب رض سمخ - ةيب رحلا
 تاقلط هذه له كب لاك تلأس تقو يأ ىف ءادتعا ةلواحم ثودح عقوتأ
 .9؟ سلم

 قدي د ةداجس نت سائلا ضعب صارم كلذ نظا ال ١ - : لاَقف

0 

 ةظحل نيب ةئيس رابخأ لو صو تمعقوتو باوجلا اذهل حتزأ 0

 الوربم ناضمر نيمآلا ىداخ لخد ىتح قئاقد سمخ الا ىه امو . ىرخاو

 ةرخؤم ىف ًاسلاج تنكو ! نآلا اشابلا لتق دقل ! اشابلا لتق دقل ) - حاصو
 ناديه ىف » ؟ لتق نيأو ؟ هلتق نمو «؟ ينعت اهشاب يأ » هب تحصف ةرجحلا

 +.« لتاقلا نف فدعا راو للعلا بابل نادت ظ ف ١
 انا, ككحوش دو تيأر ىتح لفسآلا رودلا ىلا لورهأ تنكامو

 عرفت لازت الو . هترجح ىلا يدؤملا سلا جرد ىلع هنم ليسي مدلاو الوم

 يرظن تقلعو ةهدرلا ىف ةبينه تفقوف . توملا ةركس ىف وهو هتجرشح يئذا

 ؟ بجاولا ىف بهذي نيأ ىلا يسفن تلأس مث رارفصالا هالع دقو هبجوب

 لاب نانا قالا رع كار لوأ لك نا سا م
 ةهينه دعبو . ةصاعلا ىف ماظنلا ظفحل شيجلا ةسائر ىلا عارسالا م مهيلع

 . ةيرخلاةرازو ىلا انلوره 3 « له ١ هب تحصف يلح يرواي يلا رضح

 يبتنم ىلا لصأ تدكامو . ىلوآلا رابخآلا فرعتل ةيماخلا راد ىلا تيهذف

 ضيق له ه هيف تخرصف ةبركسعلا ةطرشلا لاجر نم اطب اض تلباق ىتح قي رطلا

 كاع ل كحأ نا يدا ا ءفرعأ 25 :ناه ءءاملا لع

 6 ىو د



 هامل 6غ نكفاو ناحلا قاع نسا عنصت نأ ديرت اذامو » تحصق
 اوالا تمل لئاصلا شفق .ءاحالا وأ رارقلا ف اردكتس نا زد

 ةمررجلا نآكم ىلا لوربي داعو اهردصا يتلا

 ,ىريخا ىتح ىرايس ىلع قئاقد عضب دعب ثداحلا ناكم ىلا تلصو امو

 .ةانجلادحا بير الب ناك يذلا قيفوت لاب وت ىعدب صخش لع ضيقلا ىلا هنأ

 لو ٠ تاراسلا ىدحا ىف رارفلا نم اونكتم - لاقي اك نيرخآلا نكل و

 رطش تمم. مث ىلوآلا ًاينلا اذهب ءافتكالا ىلا ءدب يذ ءىداب تررطضأ كلذ

 اردوقشاو ريب يح ىف ةيركسع تاطايتحا ةعضب تذخناو ي ركسعلا:ك احلا راد
 .لوداناد

 عراوش ىف نهظ ىتح [ة بعاس فصن ةميررجلا باكترا ىلع رم دكي ملو
 ددعبو مادقألا ىلع ضعبلاو ليلا روهظ ىلع ضعبلا يركسعلا نسسعلا ةمصاعلا
 ىف راصحلا ةلاح دادتشا ناعيو ةمررجلا عوقوب رووا ربخ روشنم ردص ةعاس

 .ماظنلاب ثيعلا لواحبنمدض لئاسولا دشأ ذاك ق- سسعلا لوخو . ةمصاعلا
 .كلملا ةلالج اوجيزيف نيباملا ىلا نورمآتملا بهذي نأ عقوتأ تنكالو

 هيلا تبلطو ةنيعم تالعت هتيطعاو اينوفلت رصقلاب لالا يت ركتلا تيطاح

 . ةمزاللا لئاسولا لك انذ نا بخ نا

 ىف ماعلا دئاقلا بئان اشاب تزع ًاينوفيلت تيطاخ هسفن تقولا قو

 ماظنلا ظفحلا اهان ذك | يتلا تاوطخلاب هتربخا مث . هلاحلا هل تصخلو ىوك مداخ

 .نيتركسعم اناك ناس رفلا نم نيتيرتكا فرص تحت ًاتفؤم عض نأ هيلا تيلطو

 كرك نا قو ؟ مداخ نم ةاشغملا ص نيتيبتك لسرب ناو اشاي دواد ةنكن ىف

 دتلعاف اشاب ميلح ديعس تيطاخ مآ . ماعلا ماظنلا ظفح ىف كارتشالل يجركج
 . ةمزاللا تارارقلا ذاخكال نكمرام عرساب نب رجالا ءارر ولا ير

 -مة/-



 ةيطايتحا تارأرق
 باددسا احط اذه لثم عوقو عق 0 0 ًارظنو

 اوناكن يذلا صاخشالا عميمج ءامساب ًانايب يل 0 1 نم ةطرشلا ةرادا

 قلخ ىلا اوعزتيف تاقيطلا عييمج نم رضاحلا فقوملا اولغتسي نأ لمتحملا نم

 ةطرشلا ريدم كب ىزع ىلا صاواألا تردصأف . ةئيدملا ءاحنأ رئاس ىف بغشلا

 ةروكذملا ص اخشالا ىلع ةرو وأ بارطضا لقا عقو اذا لاحلا ىف ضيقي نأب

 .نمز نم هيلا ةرداصلا تاملعتلا هذه نأب كب ىرع ىتريخأف نايبلا ىف مؤامسأ

 ٠ مهيلع ضوبقملا ضاخخألاب هد نبأ ينلأسو نآلا تذفن كيعل

 7 00 جاجلاو تقوملا مظعالا ردصلا اشاب جيلح ديعس نيب و ينيب يأرلا

 نيلقتعملا كئلوأ داعب١ ةئداه ةماعلا 0 يكل بحي هلا ىلع ةيلخادلا ريزو

 مه ىاكلا لاملا مؤاطعاو بونيس ىلا

 ىزع تفلكو لاح ا ىف مهلقنل ة 0 0 نأ نفسلا ةرادا ىلا تبلطف

 ةرخابلا نهظ ىلع مهداعب | نكمي ىتح ليللا ءانثأ ىف مهنم نيقابلا ىلع ضبقي نا

 نر“ نيرخآو اشاب حلاص دامادلا ىلع ضيقلاب ترمأ ىنا اي ىلاتلا ءاسملا ىف

 ةةطرقلا ةطضارب هام ا

 راخفلا ىفىلعالادحلا ةغلا اما دكا د را 0 نأ كدرأ فر

 عرصم نم مغرلاب ةمصاعلا ىف نامات ماظنلاو ةنيكسلا نا اليل ررظأل لالجلاو

 عاقد عم. هيعت يخ لسرت نا ةصتخملا تاطاسلا لك ىلا تبلطف مظعالا ردصلا

 ناكرأ طايضو ةلودلا قظوم رابكو موقلا ةيلع ىلا هتزانج عسييشتل ةوعدلا

 ةريبك ةلث ةزانجلا.عبتت نا ترمأو . ةمصاعلا ف نيدوجوم اوناكنيذلا برحلا

 ةنبابرو ةيدنجالا لودلا ءارفس ىلا اهغسشتل ةوعدلا تلسراو . دوئجلا نم



 ىلا اضيأ تلسرأ < ءاذيملا ىف ةيسار تناك يتلا ةببرحلا ج راوبلا طابضو
 فال ةسمخ ىلع نيعيشملا ددع داذو . مهريغو نيرحبلاو نييركسعلا نيقحللا

 ةيهر ىف داز امو . ىلاهالاب عراوشلا تظتكا دقو ًاوحص وجلا ناكو صخش

 كفو ١ ليزوعلاو ءاكيلاب ندح أف هلالجي نرثأت ةوسنلا نم اريثك نا تكوألا

 ًايصوشا:أ امأ . ةروصااهذهب ةزانجلا عسميشت نم اهيلا تيمر يتلا ةياغلا تكردأ
 ل ندع ا ل سلا 0 لزلخ شرحا نأ نأ كدت

 قرايسب تاخد .وشملا ىلا ةماع ةرظن .ظنأ نا ىف يتبغرل ًارظن نكل و ناسرفلا

 ةرأ ىلا ىتلاكل اب .ىح افرع رخآ ىلا قيرط نم تاقنتو ةطاغ .ء ىطاش نه
 ا ناكفا رداد امأ 1 ويسىد مادرتو: ةسيئك نم برقلاب ةزانجلاب .تق

 تنيك يذلا لحارلا يسايسلا شعل لع عقت يائيع تناكام نكللو توجر

 .سأيلاو نرملا 1ك مومطا ينترواس ىتح لامآلا نم ًاريثك هيلع نبأ

 يتكنبنل ةمردنجلا ريدم يسن رفلا و راس دئاقلا رضح ةزائجلا عمييشأ دعلو

 نيب تراد ةشقانم ىو ىلع صق مث . ةمصاعلا هب تعتمت يذلا ماتلا ماظنلا ىلع

 ( ةمردنجلا ميظنتب هيلا دمع يذلا ) نامواب دئاقلا يلاطيالا لوطسالل رحبلا 0

 ريمأ لاق دقف . ديشملا روم راظتنا ىف اوناك امدنع ةيرخلا لت ىلع ابعمس دقو

 ةقراخ كلب لامج ىمسملا لسجرلا كلذ ةأرج نا ) :  هصن ام ناموليل رحبلا

 ةقث هل نوكي ناو ناك مادقالاو ةعاجشلا نم نوكي نا دبال ءرملا نا . ةداعلل

 هيف دشتح اذه لثم ريبك دهشم دادعال اهذخ١ يتلا تاطايتحالا ىف ىمظع

 باكترا ىلع دعل نع مى قيضناكم قوتيب رحا خداوبلا ةنبابرو 00 ءارقس

 . نوناقلاةلئاط نع نيديعب نولاز هر رن ا انيب دحاو موي نم ريكا ةي ا

 رايك نم شكا وأ ًادحاو تباصأف ةلبنق يقلي نأ نيبروثلا دحأل 0 ولف

 ىلع ٠ جراوبلا ىف ةطبارملا اندونج نم لئاصق ةيكرتلا ةصاعلا تلتحال نيعيشملا

 تاد_عملا هذمفنتل تدع ثحيلا ١ طاس 0 ىلع لعفل اي ض ضرع لاتتحالا آذه نأ

 1 -- 0 د



 ىلع ندتلا يقلي نأ كب لات نا رق ١ راكم عقي مل كلذ عمو . ةمزاللا
 ةدافتسالا عاطتسالو ةمدخ لجأب هدالبل ماقل نيموي وأ موي لالخ ىف نيمرجلا

 فو. 00 نمو ةمحاعلا نم انلمطاسأ باحسلتا بلطي نأ ةجيننلا هذه نم

 . لوضفلا ىلع لدي انه انماقم نا فأر

 ءاجامو سيلا موب ةزانجلا تعيشو ءاعبرالا موي ةعيرجلا تعقو دقو

 روثعلا - لثق يذلا كب يلح يرواي ةيحضت دعب ب تعطتسا ىتح ةعنبا موي

 ماما مراضحاو نورخآو يكرم مظاك مو ةرماؤملا ءامعز ىلع ضيقلاو

 . ةبركسعلا ةكحملل ةعب الا قمقحتلا ةنجل

 كارادا ىلا ًادرف ًادرف هئاضعأ و هعمجأب بزحلا هاحتا نع ققحتلا ىفسأ دقو

 داحتالا ةيعمج ءامعز نم صلختلاو اهتموكح نم دالبلا نامرح ىه ةدحاو ةياغ

 نييعتل ناطاسلاةلالج ىلع طغضلاب و ةيصخشلا تآءادتعالا هذه ةطساوب قرتلاو

 تحن لاشراملا لكشي كلذ مث اذاذ ىمظعلا ةرادصلا بصخمل اشاب كاش لاشراملا

 ءاضقلا يضقي نأ ةعبرأ وأ مايأ ةثالث لالخ ىف ىعسي مث ةيثقو ةرازو هتسائر

 تلكشت مهنم وجلا الخ اذا ىتح قرلاو داحتالا ةيعنل نيمتنملا لك ىلع مريملا

 < نيذلا مف مالا را انا لماك ةسائرب دعب اف ةديدج ةرازو.

 حطاق لكشب دا اهناف ٠ تان ايبلا هذه ةعص ىف دحأ كثي نأ ىنخأ كنلو

 ولو .اهيلا تلصو يتلا جئاتنلاو قيقحتلا ةنجل هتعضو يذلا ريرقتلا رشن ىتم

 . لامعألا ىف علض هل ناك يذلا مارتلا ةكرمش مجرتم كب اص فارتعا سانلا أرق

 ىلا ةجاح ةم" تيقب امل ةرماؤملا ىف اوكرتشا نيذلا تايئيحلا ووذ اهب ماق يتلا

 . ىرخأ ةلدأ

 للقو .هيزاو فيرش لجر وهو ةايحلا ديق ىلع اذه كب اص لازب الو

 لعب ىتح ةيئاهن ةفصب دالبلا ىف مالسلا ناكرأ ديطوت ىف ةبغرلا يلع تبلغت
 ةعضيي اب وروأ ىلا اذه كب اص تاسرأف مهئاكرشو اشاب تكوش ىلتاق ةبقاعم

 مط 0١-



 مجورخ ءازج مادعالا كح مهيلع ردص نيذلا نيديدعلا صاخشالل تاحارتقا

 نأ يف صخلت ىهو . ًادج ةطيسب تناكف تاحارتقالا اما . ةموكسحلا ىلع

 فانز نرسل ران ل مهكارتشا ةقيرط اوحرشيف مهطخ اوبك
 .مهلأماع ًاوفع تردصتسا كلذ اولعف اذا ىتح ءادتعالا لامعاو ةفلتخلا ةياروثلا

 جراخلا فو ايكرت ىف ماعلا ىأرلا ةراثا ىلا اذه يلمعب ا عيبطلاب تنكدقو

 انو . قرثلاو داحتالا لاجر ىلا ىزعت يتلا مهتلا ةفاخس ىلع ناهربلا ةماقاو
 خلبم ةمات ةف رعم فرعي ناك يذلا ( كب حاص تاحارئتقالا هذه مويلع ضرع

 دعب اهضفر الا مهعسي ملو ةشهدلا مهيلع تدب ( ةرماؤملا ىف مهنم لك كارتشا

 طعا مل ىننا انه ا ىننكل و . هتشر ةموكسلا نأب كب حاص اومبتا نا

 لبق اشاب ىكحاش لاشراملا نا ىلع هفارتعا لديو . ًادحاو ًاشرق كب اص

 ءادو .نرم ةدوصقملا ةياغلا للعلا كيج ملعي وهو ةيئقو ةفصب ةرادصلا بصنم

 كلذل هنييعتل ناطلسلا ةلالج ىف ريثأتلا مهنم رظتني ناك نيذلا نيب ناو كلذ
 ةم نكت مو ةلودلا ىف ةعيفرلا بصانملاو تايثيحلا يوذ نم ًارفن بصنملا

 نا ذا تايثيحلا يوذ صاخشالا كل وأ دض ةينوناق تآءارجا ذاختا ىف ةدئاف
 . جتنم ريغ هنا نع الضف ًاكايترا ةلاحلا داز امر لمعلا كلذ لثم

 نك مياح ديعس ريمالا ميشرت ااب كوادر عرصم دعب ررقت دقو

 مياح ديعسل هتلالج باتت ا ىف رسلا مهفأ كسلو . ةرادصلا رك 1 ترا نع

 رومألا ةفد ةرازولا ريست ناب ساللا هرادصا ىفالو ةّتقؤم ةفصب ةرادصلل اشاد

 ةعضب دب تلدع نا اشاب ملح ديعس ةرازو تنل ام لاح لك ىلعو . ا

 . ةيلخادلل ًاريزو نيع يذلا كب تعلط لوخدب مايأ



 عوضوم ا نك ا
 عوضوملا نع ريصق جورخم حامسلا لأسا ىتاف ةطقنلا هذه تغلب دقو امأ

 تاركحذملا هذه اهوانتتس ةنيعم ةيسايس تاظحالم عضبل ساسالا عضول

 الا ايف

 اشاب حاصدامادلا ىلع ردص يذلا مادعالا ّح لوح ةريبك ةجض تماق دَقف

 ناطاسلا ةلالج نم دعب هيلع قدصي 0 محملا 0 تينت دق ةكاحلا تاكو

 لامعاب ام اق ناك يذلا بوب ويسملا ةيسن رفلا ةراقسلا راشتسم موي تاذ ىنلأسف'

 باج ىلعتل ا سمى هتثداحم ةرافسلا ىلا بهذأ نأ ةزاجالاب هبت ءانثا ىف ريفسلا

 1 ةيمهالا 06 مظع

 نم ةيقري ةظحللا هذه تلتسا دقل كب لامج يزيزع ) هلوقب قردتياف

 نوشي ةقادض كفرعأ نآل ةجاح ىف تسلو . ةيجراخلا .ريزو نوشيب ويسملا

 سانتئآلا تدرأ كلذلو اسنرف وحن ةيدولا كاويم نم نيقي ىلع ىناو ايكرتل

 . « ابعايتا ديرا يتلا ةطخلا ىف كيأرب.

 - : تناكف اهتيلس يتلا ةيقربلا امأ

 لقتعا دق يسنوتلا اشاب نيدلا'ريخ نب اشاب اص نا نآلا انيلا ع د

 اطل نكت نارك 22 اناا هده يا دقو . مادعالاب هيلع كحو

 ةسنرفلا ةموكحلاو . ىلاهألا نيب اشآب اص هلغشي يذلا ؛عيفرلا زكرملل

 اذهلو سنوت ىف ايظع قلق ثدح نأ دبال اهاياعر دحأ مادعا نا ةديك ام

 ىف مظعالا ردصلا لباقف . اشاب اص ةحلصم ىف لخدتلا نع امل ة-ودنم ال

 لييسؤتابقعلا ميقي الأو اشاب اص حارس قلطي نأ حاحلاب هيلا بلطاو لاخلا

 صضفرف رسلا نالا تكرداو ةيقربلا كلت ةوالت دنع تمجوف . سنوت ىلا هباهذ-

 . ةماؤملا ميظنت نع لودعلاب هل يحئاصت ىلا ءاغصالا اشاب اص
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 دعبو . ةنيكسملا اندالب ىلع فسالا ىنكلمت يئيع ماما ةقيقحلا تلح اءلكو

 . عت مي اسنرق ىلع ديدنلا قطع ملعت كنا ) بوب ويسلل تلق ريكفتلا لوط
 ىلع ةيسن رفلا فحصلا اهب تالاتما يتلا ةرملا تاداقتتنالا نم مغرلاب ىننا اضيأ

 تدرأ اذاف . اسنرفل ةقادصلا حور ءايحال دورجم لك تلذب ًاثيدح انتسايس
 . نم كيلع لهسأ سيل هرسأب قرشلا ىف لب ةناتسالا ىف ماعلا ىأرلا رفنت نأ

 راف اناا فداصت ىنل كلخدت نأب نآلا كنلغا نأ بحبو . لح دتلا

 ذيفنت امأ . عطاقلا ليلدلا هت ادا ىلع ماق نإ دعب الا هيلع كح مل اشاب اص
 انمئس هللا مياو اننا . ىناهاشلا قيدصتلا رظتتيف هئاكرش لعوهيلع مادعالا كح
 انتمرتعا دقو . مئارجلا هذه لاثمأ باكتراب اهتكوش دضخت ةموكمحلا ىرن نا

 انلو . مهتيثيح تمظع امهم ةبانجلا يبكت سم ىلع ءازجلا عقون نا ةرملا هذه
 باكت راب مهسوفن مهثدحت نيذلا حامج كلذ انددشت حبك نأ ىف لمأللا ديطو

 مظعالا ردصلا عم هلاعتسا عمزت يذلا طغضلاف . ليقتسملا ىف ةمررجلا هذه لثم
 ةرافسلا مهتبس ماعلا ىأرلا نا نع الضف توملا بلاخم نم امشاب اص ذقني نآ
 دلوتي نأ دبال اذهو ةناتسالا ىف ةموكحلا بلقل نيعاسلا عميجشتب ةيسن رفلا
 ويسملا حصنت نرا وه هلعفتام ريخ نا يدنعو نيدلبلا نيب ماد روقت هنم

 «. هركف نع لودعلاب نوشي
 ىلا اقلطم بهذي مل عقاولا ىفو ىأرلا ذم ىلع بوب ويسملا قفاوف

 . مظعالا ردصلا
 ذيفنتلا نوكي نا ررقت محلا ىلع ةيناهاشلا ةدارالا تقداص نأ دعبو

 .بوب وسملا ىناعد ىتح ءاسم ةرشع ةيداحلا ةعاسلا تناح امو . ىلاتلا مويلا ىف
 جيبتم وهو ىنلس ىتح يلع عقيب هرصب داك امو . لاحلا ىف تاذلاب هتلب اقل

 ةيجراخلا ريزو ا رع . نود وبسملا نم ىرخا ةقرب ادد اجب
 لب اة, ةحرصلا هرماوأ ردصأف لخدتلا مدعب ةرافسلا لامعاب مئاقلا در هيضغأ



 لايم ريغ تنك الو . نُعلا ناك امهم اشاب اص ذاقناو لالا ىف مظعالا ردصلا

 ناف يزيزعاي تقولا فزأ دقل ) :  هل تلق بوب ويسملا جيبت هيذأ نأ ىف
 دقلو .قورثلا تقو ىف ذفنيس يذلا كلا ىلع تقداص ةيناهاشلا ةدارالا

 ٠ ةليللا هذه ددصلا اذه ىف مظعالا ردصلا ةبطاخم تقو تاف

 .هلاغلاب نخآ سها رادصتسا نكسع نأ لبق لعفلاب ذفن دق نوكس محلا نآل

 هل عفادلا وه امو نوشبب ويسملا دانع ىف رسلا مهفأ نأ عيطتسأ ال ىننا لع
 «ةيلاغلا كتحيصن ىلع كركحش رم الدب كيلا موللا صراوق هبجوت ىلع

 لدتا نأ ىرحأ هرم سف رق هل رلا لكتل ع لع رب ل بو

 . ذفن دق كلا نا هيلا ى يلاتلا مويلا فو . ميقع هلا ًامامت فرعي ناكالخدت
 دوو رهاط هيوخأ ىلع ضيقلا ءاقلاب ترمأ مايأب اشاب ملاص مادعا لبقو

 را نا 16 كب يتلا رو ل نإ ل را ل

 دقو . امهتحلصم لخدتلا ةيسن رفلا ةرافسلا تدارأف . اشار اص نم ًارطخو

 امهنع جارفالا لباقم ىف انطرتشاف ةيعسرلاب ةبمبش ةغبص لتخدتلا كلذل نا انيلع

 ةيكرتلا ةيسنجلا اكرتي نأو ةيكرتلا نوؤشلا ىف اقلطم نالجرلا ناذه لخدتي الأ
 ةيمسرلاتآءارجالا تمت دقو . اسنرف ىلا ايهذي نأو ةيسن رفلا ةمسنجلا اةنتعيو

 . ساسالا اذه ىلع ةداتعملا
 ”اكللا تملا تاما نم نيك[ ارا فاق ا ساس

 . ( ١ ) دبآلا ىلا امهركتب عمسن الا لمؤأ ناو

 افقي نأ امهب *ردجالا نكي ملأ ؟ سنوت نم ناديسلا ناذه انيلا طبه ملو
 دعالفتسا له - ىر فرسا رك يسن رفلا ريثلا نم (مهنطو رب رحت ىلع امبيهاوم

 ٠ ( ةقلفملا ) نيتوايجلا نم امهذاقنال لخدتي نأ نوب وسملا

 ًاريزو نيعو ةناّسالا ىلا داع نيدلا ريخ هاط نا دعب ايف تلع ( 1

 : ) بوجيعلل ايف 1 نا نيم ريم هيقل هحيرم كلعل ةعا 5 زال

-00 - 



 ةعامشالا نا ىهو . ةدحاو ةلك فيضأ نأ بحي ةلاجعلا هذه ما نأ لبقو
 ذا هتلالج ىلع طغضلل نيباملا ىلا كب تعلطو انأ تيهذ ىننأب ةعئاذلا ةئيندلا

 . ةحصلا نم اهلا بيصنال ةيرف الا تسيل حلا ىلع قيدصتلا ىف ًاددرتم ناك

 هتاقحامو مظعالا ردصلا ريرقت ىلاعلا بابلا ىلا ةسفن مويلا ىف لسرأ دقف

 . ىناهاشلا قيدصتلا هنلا افاضم

 ) ىلاثلا لضفلا (

 اهؤابتاو ةياثلا ةيناقلبلا برحلا بوشن

 ملا ا
 .ىلادتبالا حلصلا عسقوت ىلا هترازو حاتتقا ىف اشاب تكوش دوم رطض مل

 هنردأ ةعلق طوةسو ىوكراش موجه لشف دعب الا ًايئديم سوينا طخ لوبقو

 ىتح ريصق نمزالا اشابلا عرصم ىلع رم ملو . اينابلا ىف هردوقشاو هينايو
 اننامورو نانويلاو برصلاتفحز ىتح ةيناثلا ةيناةلبلا برحلا ةنسلأ تعلدنا
 . ايراغلب لع

 انسفن أب نيياراغلبلا ةمجاملل ديدجلا فقوملا اذه مدختسن نأ انيلع متحتف
 دق ةموكحلا نا نونظي مهيبأ ةركب ىلع بزحلا ءاضعا ناكو هنردأ عجرتسنل
 .كارداللاحلا ف شيجلا كرحتي نا ق< اولمأو رارقلا اذه ىلا لعفلاب تلصو

 نراك يذلا ب ارتلجتتا ةيجراخ ريزو - ىارغ درودأ ريسلا لذبف ةياغلا كلت
 ةرافسلا تاخدتو دوهجم لكددصلا اذ # ىف ةناّتسالا لويم ةقيقح ىلع ًافقاو
 لاهعتساىلا أجل هنأ لب . ةطخلا كلت نع لودعلاب ىلاعلا بابلا عانقال ةيزيلجتالا

 . ىأرلا ىف ةفلتخم اهسفن انترازو تناكو . مومعلا سلجم ىف ديدهتلا

 .دمعس ىلا ةعمج موب ءاسم تيهذ دقف : ةمتآلا ةثداحلا ىنهذ نم حربت نأو

 .ءارزولا سلجم ناك ثيح هدنع اعرمج ءارذولا ناكو يوك يني ىف اشاب ملح
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 رصقلاةفرشش ىلا اوجرخ مث رومأ ةدعشحبلاب اولوانت يلوصو لبقو . ًادقعنم

 دوم هليمزا اشاب ىاظن ناملع لاقتف سفنلا حيورنل رحبلا ىلع ةلطملا ةيرجحلا

 نيرضاحلا عانقا تعطتسا اذا ىننا ) : هبناح ًافقاو ناكو ةيردبلا ريزو اشاب
 ( ةمدخ لجأ يدالبل تمدق دق نوكأ ةن ردا عاجرتسا ةركف نع لودعلاب انه
 . نطولا ةحلصم امام ضقاني يذلا يأرلا اذه ةفاخس نم تففأتق

 امهتلع دقو كب تعلط هعمو اشأاب ملح ديعس تدجو رجلا ىدحا ىفو

 لمح ىف لضفلا لك انلشف دقل ) : الئاق اشاب ما- ديعس يلإ تفتلاف . ةبآكلا
 . ( ؟ لعفت اذام يردن ال ةريح ىف انارتف لخدتلا ىلع ةقفاوملا ىلع ةيبلغالا

 ييلاتلا مويلا ىف ةيلاملا ةلأسملا ة ةيوسن 7 عميطتسي هنهل كب تعلط قرخاو

 ىف هعم مالا ثح العفو . يجمرلا ةكرششل ماعلا ريددملا لورا هعاتجا دعب

 فصنو ًانويلم ةيركملا تار ليو ووسملا دعوف يروضح ىناثلا مويلا

 رارق ىلع ءانب و ًاماع رشع ةسمخ ةدم يجبرلا زايتما ةدم لب م
 كل اط سل ار كل ل لل ا

 ىلا ةلأسملا ىهو يجيرلا ةكرش زايتما ةدم ةلأسم رسفي اذهو . طورشلا هذه

 70 كلي دي راج مارج ىدجلا اهينتعإ كلل وأ نما هم بارا نع
 .فرظلاكلذلثم ىف طورشلاك لت ليقت ىتلا ةموكملا نأب ًامامت قثاو ىناو

 اد نظرت را اه سل نأ أك لاحت عييطتست ال بيصعلا

 عالطتسال يرك مداخ ىلإ هسفن مويلا ىف هترايس ىف كب تعلط بهذو

 . ةيب رحلا ةرازو ىف ماعلا دئاقلا بئان اشاب تزع يأر

 ديب ةيمهالا نم مظع بناج ىلع نيتل أسم كانه نأب اشاب تزع حرصف

 نداه ددصب هسفن تنافطأ اذا فلاب شجلا مالا رادعالا كتم دن

 : امهو نيتلأسملا

 شيلا فحز نع أنت ىتلا ةيسايسلا تاكابت رالايدؤي نأ لمتحأ : الوأ
 كا 01١7 0-6
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 .( ؟ ديدش .طخ ى دالبلا عاشبأ للا

 ؟دونجلا ةنوؤمل اكل لاملا انيدلأ : اناث

 ةطقنلا لامح ةرازولا ىف ةملقالا فقوم 0 كب تعلط ىرثا لللعو

 كرش نايم دم تربي تيوس دق ةللاملا ةلاسملا نأ كلذ لا فاسأر لدا

 كلذ لك نم مغرلاب و ٠ اشاب تزع ةقداصم دعب يلاتل مويلا ىف داع م ا يجي رلا

 . ايكرتل ةميخو بقاوع هنع أئنتس فحرلا نا نودقتعي ءارزولا بلغا ناك

 ءارزولا ةلباقملا كب يركش تحدم عم تبهذ يباتلا مويلا ةحيبص ىو
 ف ىندالا انةح عميضل اننا مهل تحضوافذ... نيددرتم نولازي ال اوناك نيذلا

 هذه انكرت اذا لاخلا ىف اهتلاقتسا ميدقت .انيلع بحي لب ةم وكلا ةفد ةرادا
 يذلا ببسلا نيع ناك كلذ نآل اهزاهتنا نود بهذت ةنردأ عاجرتسال ةصرفلا
 ماعلا .ئاقلا بئان لثق هلجا رم يذلاو ةفلاسلا ةموكملا بلق ىلع انلح

 . ةيبرخلا ريذوو
 بجاولانا مهل انلقف . ةلاقتسالا ىلع مهم زع ضعبلا ناعاو ضعبلا عشتقاف

 دعب و . مهركاسم ىف ءاقبلاب نطولا ةيضقل مهصالخا اوربظب نأ مهيلع ىضقي

 نم مسقلا اذه ىفو . ءارزولا سلجم مائنلا لبق ةيبلغا ذارحا نكما ام ىلإ
 . ءامسالاب مييرصتلا قح لوخأ مل قاركذم

 ىتنالو اني زح ءايعز دحأ ىتفصب الإ ةلأسملا هذه ىف كارتشا نكي لو
 منك ملو . بزحلل نيعباتلا ءارزولا عم ةقادص نتهاو لاصنا متا ىلع كنك

 كف ءارزولا دض ةوقلا لاعتساو ريثأتلا دصتب دعب |مف فحصلا ىدحا تعدا

 كا ا ا لا لخدتلاب ريخلل مسا ملا
 بارعالا لع امكاد ىفن ترصقو ىصخت ال نوؤش ىف لخدتلا أشا مل كلذك
 ظافتحالا تعطتسا ةليسولا هذهب و . ىقالمزا يدولاحضنلا ءادساوأ قابغر نع
 ًاضقانم ليق ام لك تقو يأ ىف ضحدا نأ ةبسانملا هذهب قنكعو . مهتدوع
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 نال نم ا رولا اب داع ىلا ةيقيملا ءرجولا ناي. ىلا لكلا كيس كلذ
 الا انشيجل ردص املو . ةقثلاب ًاعيمج انت'الم هنوشخ اوناك يذلا يلاعلا بابلا
 اهلسرا ةركذم ىف ىمظعلا لودلا انتمجراخ ريزو رسخا ةنردأ لالتحال فحزلاب
 كس ترا إو رت ير لا اع نا الا نانا لا
 ا نم لاحت ريدم يل نعدلا رطل ل

 اننك« ال انتال الوأ ًايسايس أطخ تناك ةركذملا هذه نأ يدنعو . لاوحالا
 ا 0 ازيت راملا ىتبي نأ ىضقت ةرورضلا نآل ةنردا مودا نك نأ

 . ةحبا ىح ا ىلع يعيبطلا دحلا اهتفصب جاغأ هد هد ائيلا درت نأ نيعتب 5
 قتافاسو اكيتوعد انيدياي قب ل ىضتقت ةن ردا ةمالس نا ًايناثو

 ةنيجليم وكناكس نم -ئاملاب مه- نا ًاضيأ انركذت اذاو . ةرواجلا ىضارالاو
 يعسلا ىضتقي سدقملا انبجاو نا اندلع نوملسم (هرراج امد سكش

 حاجب نم دكأتلا عاطتسملا نم نكي مل عببطلاب و . نيناكملا نيذه دادرتسال

 الا لوأ نم ةموكملا تديق ىتلا ةركذملا هذه رادصا نكلو عورشملا اذه

 . رظنلا دعب ىلع لاوحالا نم لاح لدي ال حبب رص دعوب
 اولواح ةناتسالا رمت م ىف نيمن اعلا نيبودنملا نأ فيك دعب امف نيبأسو
 كلو رساخلا كفرا ناسا لم ينسي ايلي نأ نمر ا
 ضفرلل لوقعم يقطنم ببس ءادبا نم مهنك« مل لبةنم ىطعملا حييرصلا دعولا

 ( ارتاجنأ ةسايس )
 شيجلا ماوالا ردصتو ةنردأ ريرحت مزتعت ةيناثعلا ةموكحلا تداك امو

 اهربظع ترورظو اهبجو .رع عانقلا ةيزيلجنالا ةسايسلا تقلا ىتح فحرلاب

 عنمل يلاعلا بابلا ةيزيلجيتالا ةرافسلا قرط نع انادورج تاسارف ىلا
 5 ىف يارغ درودا رسلا ناعاو . ايديم سونيا روبع نم ىناثعلا شيجلا



 برضلا ةطساوب ايراغلب ةعزه لالغتسا اولواح وا كارتالا نأب مومعلا

 ا ا نوذاحي وول روزا ةماعن نم مغرلا ةنردأ دانس

 ل ةناتسالا لجال ايروا ىف ميك الما 0 دقف رطخل نوفدهتسيو

 ىتلا بطخلا نمو ىلاعلا بايلا ىلا ةلسرملا 0 نم ًايلج ربظ دقو

 ةيكرتلا ةموكحلا 0 ةيئادع تناك |ساجن ١ ةسارس نأ يارغ درودا ريسلا اهاقلا

 تمزتعا اهناو كارتالا هجو ىف رومالا ديةعتل ةصرف لك زوتنت تناك اهناو

 . ًايكرت ىف ىلخادلا داحتالا نود تلا ىتلا تايقعلا نم ديفتسن نأ

 د1 اك تفر السور نأ لع اذا «ىراقلا نشمي نأ هبالد
 ىلا بابسالا لع فوقولل اليوط ًاتقو تيضق دقو . ًاريثك انيلا ةلامم تناك
 . ايراغلب اصم دض ةينلعلا ةقيرطلا هذهب لمعت نأ ايسورب تدح

 تعرشو,_ايراغابو ايكرت نيب مهافتلل اص ساسا عضوب يلإ دبع ايلف

 هتل أسو ةرابعلا كلت ىلا ترشأ فيشوت يراغلبلا بودنملا ثاجا موي تاذ

 ءىنن لواف يعيبطلا مهثاريم ةناتسالا نوردتعي سورلا نأ ) : لاقف اهيف هيأ

 ناركل نأ تح تطفس فو مهيديا ىف ةناتسالا طقست نأ وه هب نومتبي
 يديا ىف هنزدأ تلظ ولف . اهتيامح لفتكي ضرالا نم ريبك ءزج اهبناج ىلا

 م وزغ اودارا ام اذاف اضن الع نولوتسيس_سورلا راف كارتالا

 ريسفتلا اذه نا ل ربظ دقو ب ةروانبلل عساولا ىدملا مهشيجل نو سف

 . ( عئقمو لوّعم

 ةيسن رفلاةساسلا نال ةنردال اذدادرتسا ف ضراعنم نض اسن رف تناكو

 ةركذم ىلاعلا بابلا ىلا ىسن رفلا ريفسلا ل سراف . ةيزيلج الا ةسايسلل ةعضاخ تناك
 ىلا شيلا فحز لع ةيلسن فلا ةموكتحلا ةقفاوم مدع نع ايف برعأ ةيوفش
 د ثأب عورشملا ناجهتسا ىلا ةيسن رفلا فحصلا تعفدنا هسفن تقولا ىفو

 ىفو تابقعلا ةذه لك مغرب ةردا لالتحا نم انكم دما هلو انكسلو . ةجحل
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 . ةناتسالا ةدهاعم ىف عقاولا ىمالاب فرتعت نا ايراغلب ترطضا ةياهنلا

 ( ةيبرغلا ةيقأ رت ىف نق ولأ م هروكشلا)

 اهيف تدكا ةركذم :ةموك+لا تردصأ ةنردأ ىلع شيجلا فحز الق

 هذه نم مغرلاب نكلو . اذتراملا نوربعي ال دونجلا نأب ةرابعلا حبرصب

 3 نم ندا ن يذلا ردا مهل اع صاخشا ةعضب نكم: ةقيقحلا

 نأ ىلع امهولمحو هناوأ ىف سيل دعولا كلذ نأب برحهلا ناكرا ةئيهو ةموكحلا

 (ةصوصخا تاليكشتلا ) ةامسملا ةيعسرلا ريغ ةئيملا كلت لامعا نع اهبنيعا اضمّي

 كلت تحجنف ةديعبلا نهنلا ةفض ىف ةقلطم ةئيحلا كلت دب تحبصا ةليسولا هذبب و

 ةيب رغلا ةيقارت لالتحا ىف ةدايقلا نسح عم عيرسلا فحرلا ةطساوب ةليكشتلا

 ”رصمر» لص د لآ اهدا

 ي وا هةطروأ ا يوتح * عساش 5 ملقاف ةيرغلا ةيقارت مآ

 ق مه نيدو را ةبالوو هتمجايم وكر و جاغأ هدود يقجنسو يب ايديريكو

 ىتلا ةصوصخلا ةليكفتلا كلت معذ ناك 5 0 اهناكس نم ةئاملا

 ناكرا اماو . نيحلا كلذ ىف قوت يذلا يركسعلاكب نايلس ملقالا كلذ تلتحا

 كب يمهفو اي انا هاحاو فردا لاراب قر لف عا اوناكف هبرح

 . نيرخأو ( تام يذلا (

 نلعأ اذ هو رمت م دقع ىلا نيبلسملا نايعأ يركسعلا كب ناملس اعدف

 ةنيجلموك ةنيده اهتمصاع لعجو ةمب رغا| ةئقارت ىف ةتقوم ةيمالسا ةموك- ءاشنا
 تالا سرر 0 ا

 يتلا كلا نال تر د ا

 نيعو هب الومعم كرتلا 54لا دهع ىلع ناك ىذلا ةيضقالا ماظن لظ دقو

 سيئرل نيعبات اوناكف ةيضقالا ءاسؤر امأ . شيجلا دئاقو سيئر ءاضق لكل

 ع كا ماكل



 كب ناولس نم تايداعتلا نوقلتي اوناك نويلحم ا داوتلا اّيب ةتقوملا ةم ل

 ةدلسم ىلع ن كا ًاطيقن ًايرادأ لجرلا اذه ناكدقو . ىركسعلا

 . لؤافتلا ةدشو ىأرلا
 كلذل هقيقحتب نيدن ىذلا اذه ةببرغلا ةيقارت ع ورشم انيلع داع دقو

 ىف دئاوفلا مظعاب  ىهانتملا صالخالاو ةردانلا ةعاجشلا وذ زاتمملا لجرلا

 ىرتلا فلاحتلا ساسأ عضول ثحبلا رود ءاج امدنع مث ةناتسالا رمؤم
 . دعب امف ىراغلبلا

 تيب نأ دعب رمتبس ريش فصتنم ىف ةتقوملأ ةموكحلا هذه تاحنا مث

 ملو ٠ ةناتسالا رمتؤم ىف تعضو ىتلا تادارقلا ىلع ءانب كلذو نيرهش ةدم
 . ةريثك عاصم دعز الإ ابلح نكت

 ةموكح تادهعت نم مغرلاب ىركسعلا كب ناملس ءالمز ضع دارأ دقق

 حالسلا ىلا ءاجتلالا ىف اوركف لب ةبقاب ( نق ةتقوملا ةموكحلا ر لظن' نا ةناتسالا
 ةهج نم ايراغلب تدعو ةيكرتلا ةموكسحلا تناكو . ىراغلبلا لالتحالا ةمواقمل

 لباقم ىفو . ةمواقم الب ةيبرغلا ةيقارت ملقا اهدونج لتحتل لخدتت نأ ىرخا
 تدبعتو ةعساو ةيئوناق تازايتما ةيبرثلا ةيقارت يلسُم ايراغاب تحنم كلذ

 نالعاب اضبأ تعرب . ةسافشالا نإ محلا ناعرنا عع ارك ذأ
 . لاحلا ىف ماعلا وفعلا

 مهيلع دوعتل نكت مل ىراغلبلا لالتحالل حالسلاب نيبلسملا ةمواقف
 ةيداصتقالاو ةيسايسلا ايازملا كلت عايض اهعم ىثخ .ىراك لب طقف نارسخلاب
 . مهل اهانزرحا ىتلا ةديدعلا

 ةاتسالا كا لس را هتاف ةضر اسم لع تادقلا نم كب نال شي اند
 ' : يلاتلا باطخلا

 .قالمز هيف قثب ىذلا ىركسعلا ةناّتسالا ؟اح كب لامج عطتسي ملاذإ )
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 لاخلا ىف انهاه رضح نأ مهيلع اهظع ايدأ ذره مس نأ سك

 ىتلا ةيراغلبلا دونجلا مدطصت نأ نم دبالف اهتادهعتو ةموكسحلا ةطخ حويل

 .( ءامدلا كفس نم رفم ال نذ ١و . ةحاسملا ةمواقملاب ةمب رغلا ةيقارت ىلا فحز#

 كب ناملس رضح تاعاس سمخن هن اتسالا ىلا باطخلا اذه لوصو و

 دال درر ةيجراخلا ريزوب هعاتجا دعبو . ةمصاعلا ىلا ًايصخش يركسعلا

 طابضلاع نقال شتكساو ةئيجايم وك ىلا ىسضنب بهذأ نأ ررقت ةيلخادلا ريزوو

 لاخلا ةقيقح ةيراغلبلا ةموكحلا انرطخا هسفن تقولا ىفو . ةموكملا ةيرظني

 ماسالا ف نرجس ناز ابوس نيد نإ سرس
 ةيقارت لالتحاب ةفلكملا ةقرفلا دئاق ىلا ًآرمأ لسري نأ فيشوت ىلا انيلطف

 ةموكلا ) عم عانقالا لئاسو لك ذافنا لبق ةيركسعلا هلامعأ أدبي الأب ةيبرغلا

 . ىنم ةئيعم ءاينا هيلا لصت اثير بصي نأ يأ ( ةئقوملا

 جاغأهدددو اكيتوعدو رد قيرط نع ترفاسو ةناتسسالا ترداغ مث

 ا ىلا ناملس تاباق يلاتلا مويلافو . شتكساو ةنيجايم وكلا

 ىراغلبلالالتحالا اهيلع ريسي ىتلا طورشلا لك ائيوسف . ةينطولا تاوقلا داوق

 أدب كلذياو اهرسأب اهليقف ىراغليلا دئاقلا ىلا ًاسأر طورشلا هذه تارا مث

 . ةناتسالا ىلا تدع ع وبسا دعبو لالتحالا

 ( ةناتسالا رعءؤم)

 ةديرف ةديحو اهسفن تفلأ ىلا ايراغلب تلسرا ةنردأ ائدادرتسا دعب

 ىتلا حلصلا طورش ةيمسرلاب ةهيدش ةقيرطب معتسي ةناتسالا ىلا شتفيشان ويسملا

 نم فواويماّس راصتأ نم وهو - روقولا مرا كلذ ناكو . اهحنمل ليم

 . ايكرتو ايراغلب نيب مهافتلا ىلا لوصولا ةركفل اليم مراك او نيعيشتملا مدقا

 ماتضيوفت هيدا سيل ديسلا كلذ نأ انل نيبت ةيعسرلاب ةييبش تاثحارم ةدع دعبو
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 ىراغلب دفو ةناّسالا ىلا رضح ىتح لملق الا وه امو حلصلا تاضوافم ءارجأب

 دئاقلا ةماعزب دفولا ناكو . ايراغلب و ايكرت نيب حلصلا ةدهاعم تاضوافم ءدبل

 هسا ناك ىلا قولا مآ . نست لو فاش يلا يرد ننال
 تقحتلاو . كب ليلخو اّشاب دوم نواوس كوروشت ةيوضعو كب تعلط

 نيين ون اقلا ونيل املا ونيي ركسعلا ءا ريا نمةن وكم ةيراشتسا ةنج ىراغلبلا دقولاب

 ااا تتم اا اجامل لا الزر نسم مدلل قرن كرز كج
 هلبعف ٠ نيب ركسع ني راتتسم برحلا ناكرا ةئمو تاكد 0( كب تمصعو

 ركذا نأ ردجم و . تاليصفتلا عضوب انيلا دودحلا نييعتب ناطونملا نادفولا

 ضرالا نم ةريبك ةعطق عم اكيتوعد ايكرتل يتبال دج ىصقأ تلذب ىننا انه

 كارثالا اصوصخو ةيبرغلا ةيقارت ينلسمل قوقح ةدع ىلع لصحاو اهءارو

 : اال ف اى

 ( تيموجبلا جيعافللا ةدهاعملا )
 ( ايرانلبو ايكرت نيب )

 باجيالا قحتسي يذلا .عاستلا حور ةيراغلبلا ةموكحلا ءاضعأ ربظأ دقو

 دئاقلاب اذا ثلاثلا رمتؤملا ءدب ىف كب تعلط عم نوؤش ةدع ثحا انأ انيبو

 ثحب ىلا لقتنتل انا امعأ زاحناب ةداسلا اهيا ع رسنل ) : الئاق انيلا تفتلا فوفاس

 ضرالا نم راتما ةدع ىف ةمواسالل انه تآ مل قاف ٠ ةيضأ ريكا ىرخان ورش

 ىمبمل ناف . ايراغلب ديب ىأ ايكرت ديب قبت نأ ىرورضلا نم ناك اذا مف وأ

 ةديدعلا تاونسلا لالخ ىمظعلا ىينما هقيقحت اك ريطخ عورشمب ًاطايترا
 انه ىلا تتج دقو . ةيراغلب ةكرت ةدهاعم دقع كلذب ىنعاو ةفلاسلا

 . ( عورثملا قيقحتل .

 نيا ل ل



 فرت انك امو هل ةقفاوم |مهشوؤر نارخآلا نايراغلبلا نابدنملا زبف
 عضو دنع لواحت انلعجو ًاريبك ماها هتالك رعن مل ةمواسملا ةعبط دئاقلا نأ
 انتياغانكرذا ةياهنلا فو ايا نم ةدعىلع انتعاطتسا ردقب صنت نأ حلصلا طورش

 ةلأسم ىلا حضوا لكشب دئاقلا داع ءاهتنالا رود تا رع ّوملا تيراق الو
 ققاوف ًايفرح تقبط اذا نيفرطلا الك ىلع دوعت ىتلا ةلدابتملا ايازملاو ةدهاعملا
 ولا ىلع حلصلا رمب وم ماتخ دنع كب ليلخو كبي تعلطو اشاب 0

 ةيساسالا صوصنلا عضن كانهو ءارمالا ةريزج ىلا فوفاس كئاقلا يس

 . ايراغلبو ايكرت
 .بعتلا هانضا يذلا دئاقلا نا نلعت نأ ررقت كوكشلا ةراثا نم افوخو

 ماقشتسالاب هل حمسلا نأ ةيكرتلا ةموكحلا ىلابلط  ةيناةلبلا بورحلا ءارجنم

 ًافيض ةريرزجلا كلت قدانف دحا ىف لزنيس هناو ءارمالا ةريزج ىف ًاريصق ًانمز
 ركل ىلع

 لواتتل دتاقلا وعداو ةريزجلا ىلا موي تاذ, بهذأ نأ اعنا رادر
 رجلا ىدحا ىلا ءادغلا دعب بحسن مث نمو الف نيدلا ص ل الا

 فلاحتلا ةدهاعم دقعل ساسالا تحبن و ةلزعنملا

 3 نيب ةيعافد ةيموج ةدهاعمل

 لكيلا عضو ىقففوفاس دئاقلا عم انعرشو تاءارجالا هذه تذفن دقو

 . ايراغلب و ايكرت نيب ةيعافد ةيموجم ةدهاعم هيلع موقت يذلا
 داوملا ثحبل يبثيش ةبج ىف يلزنم ىل ] ةعاس تاذ ائيهذ مايأ ة ةعضل دعلو

 اهتغيص عضوو ةمزاللا تاليدعتلا لاخداو ةدهاعملا ةدوسم ىف ةدراولا ةفلت لأ

 انأ نيب فيشوت ويسملاو فوفاس دئاقلا ايراغلب نع ًارضاح ناكو . ةيئاهنلا
 . ايكرت انلثم كب ليلخو كب تعلطو

 دحأ تمجاه اذا ) : وهو أديملا اذه ف تصخلتف ةيعافدلا ةدهاعملا امأ
 ضني نأ ىناثلا ف رطلا لمف'ناقلبلا لود نم ناتنثا وأ ةلود نيدقاعتملا نيفرطلا
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 . دراوملا نم هيدل ام لكي هتدعاسمل دمق الو طرش الب

 دعب نيدقاعتملا نيفرطلا دحأ ماق اذإ هنا ) : تضقف ةيموجملا امأو

 ةلود لاتقلا ءانثا ىف هتجاهو ناقليلا لود ىد>١ا ةمجابم ىناثلا فرطلا ةقفاوم
 دحأ رطضا اذا أمأ . ةمزاللا تادعاسملا لك مدقي نا ىنادلافرطلا لعن ىرخا

 ىلعف ناقايلا لود نم ةدحاو ةلود ىلع برلا نالعا ىلا نيدقاعتملا نيفرطلا

 . ( هون يدولا دايحلا ةسايس عيبتي نأ ىناثلا

 ةكرتشم برح ىف اهيلع لوصحلا نكم تلا ةيضرالا ايازملا ثيح نم امأ
 اماردو هلوق ىلع ايراغلب تلوتسا اذا ) : ةيتالا ةطقنلا ىلع قافتالا متدقف

 لصحتق امورتس رهن ىلا اهدودح ايراغلب تدم اذاؤ : انل جاغأهدهد نوكتف

 ةبقارت انل نوكتتف ىرخا ةبج نم بوكساو ةبج نم اديرشواو ريتسان وم 1

 كينالس ىلع ةيابنلا ىف ايراغلب تلوتسا اذاو وصهرق يداو' ىتح ةيبرغلا

 بوكو رفن نيب اذدودح طخ يرجيف امورتس طخ ذخأت انيدوفو ايريفاراكو

 ءاضق انيلا مضنف انسي رك قيضم ىلا ىبنلا يلاعأ عابتا نرم الدب كيلزأو
 ٠ ( تايسود دنع ةمدقلا ةيراغلبلا ةيكرتلا دودحلا ىلا لصنو قباسلا ذوجديور

 قافثالا نا وهو : ىنالا ظفحتلا ءادبا عم نيقيرفلا نم لك قافتالا عقو دقو

 ْ . دعإ ةرها لالا ةغيصلا هزوعلا

 ةرازولا سيئر عم دهاعملا صوصن ثحبيل ايف وصىلا فوفاس دئاَقلا داع مث

 دقو . كلملا ةققاوم ىلع لصحيل و فيدانغ ةيجراخلا ريزوو فوفالسودار

 ىلع ةريثع وأ مايأ ةينامأ ىضم دعب ةناتسالا ىلا عجريس هنا دئاقلا انل دكأ

 نيع يذلا ) فيشوت ويسملا فلكيف ةيراغلبلا تاليدعتلا هعمو ريدقت.رثكا

 عيب اسا ةدع هتدوع ىلعىضم هنأ ديب . ةيفخ انيلا اهميلستب ( ةناتسالا ىف يد

 عوضوملا ىلا يقي مل فيشوت رثسم نأ !؟ ايفوص نم ءابنأ انيلا لصت مو

 . ةدحاو ةملكي

 "صا



 ةيسايسلا تاقالعلا تفن ؤتسا حلصلا ةدهاعم ىلع نافرطلا قداص نأ عبو

 ناو . ايفوص ىف ًاريفس ةنجلل ماعلا ريتركسلا كب يحتف نيعو ايراغعلب عم

 لصي دكي ملف . هل ًاديؤمو ىراغلبلا ىرألا فلاحتلا عورشم الع كب يحتف
 ةدماعم ءازا فقوملا ةقيق- ىه ام ةيراغلبلا ةموكحلا لأس ىتح ايفوص ىلا

 نم مغرلاب و . ةناتسالا ىف فوفاس دئاقلا عم اهيلع قافتالا م ىتلا فلاحتلا

 ةقيقحلاو . ددصلا اذه ف ضرم باو كب يحتف رفظي مل ةديدعلا هتالواحم
 تناكاهنا عم ىمالا اذه ىف ايراغلب ةغوام ىف رسسلا ىلع فوقولا نكم مهنا

 . ةدهاعملا هذه مارب ىف ةديدش ةيغر حلصلا تارمؤم لالخ ىف ىدبت

 ةيوفشاا دوعولاو حلصلا ةدهاعم صوصنل اذالخو ىرخأ ةسبج نمو
 ةيقارت يلسم عم ةوسقلا لاعتساب اوعرش نييراغلبلا ناف اهودعو ىتلا ةديدعلا

 هنأب كب يحتق ان ريخاف . ةوقلاب مالسالا نع قام ويلا در اولواحو ةبب رشلا
 انفوصب هيصنم ىف كلذ دعب قبب نأ بيعملا نولثلا اذه ءازا عيطتسي ال

 ,ضرعتلانم ةيب رغلا ةيقارت يلسم ذاقناو ةطقناا هذه لوح تاض وافملا ليهستل و

 نأ ررقت اهتيوسنو ةدهاعملا ةلأسم ثحبل ًاضياو ديدج نم نبي راغلبلا ةوسقل

 ةبج نم فيدانغو فوفالسودارو ةبج نم كب ليلاخو َُك تعلط عمتج

 كلذ ىف نايراغلبلا ناريزولا دعو دقو . ةيراغلبلا ندملا ىدحا ىف ىرخا
 لجاعلابي رقلا ىف ةناتسالاىلا السري نأو .ةنسح ةلماعم نيملس.لا ةلماعع عاتجالا

 . ةيراغلبلا ةموكسحلا حارتقا هعمو ًاصاخ ًابودنم

 .فوكيج لين ولوكلا ٠10 ةنس رنفون ىف ةناتسالا ىلا لصو مايأ دعبو
 نقر لق كاس لبا ارك كلكم ٠ يور فرط ناك كيد ساو كا
 ةقثب عتمتي هلا لاق هلوصو أبن فيشوت نلعأ الو ةيبرتلا يلاع ةحيرقلا
 تقيس - ىنأ ديب ةمفانلل ًاريزو ذئتقو تنكو هبزحو فوفالسودار
 هاش ملا عا رذلاا فك كب ليلخو كب تعلط 3 كك .- كلذ لل ةراشإلا
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 ةلاكولا راد ىلا انيهذ عامتجالا ةعاس تناح الو . ةيراذلبلا ةيكرتلا ةدهاحملاب
 نم شهدم ىراغلب 0 رتقاب انئجوف كانهو . ميسقت يح ىف تناك ىتلا ةيداغلبلا
 : وهو ةيضرالا ايازملاب هتقالع ثيح

 ريتسانومو امورتس رهن ىلا دتمم ىنلا امنودمه» نم ءزجلا كلذ عاد ام

 انوحنع نأ نوي راغلبلا ميل الذ ايراغلب نم ءزج نوكي ال اديرشواو
 مهئاليتسا دعب الا جاعأ هرق انئاطعا ىلع نوتفاوي ال مهنا اك جاغأ هدهد ءانيم

 كد
 ىتلا ةيلوالا طورشلا انعضو فوكمج ليت ولوكلاب تاعاتتجا ةدع دعبو

 . ةدهاعبلل ساس اك اوبق الّقعو الكش اننكعإ

 نم ناك دقف اذل ةيمهالا نم مظع بناج ىلع ايراغلب عم فلاحتلا ناكو
 نم نأب كلذ . الجآ وأ الجاع نانويلا نيبو اننيب برحلا بشت نأ ققحلا
 نا ا لثم هحبآ رحب رزج نع نيين ان ويلللزانتلاب ىضرن نأ لمحتسملا

 نوكتال ثيح ةيفاكلا ٠ - تاما نس نأ نا مذاللا نم ناكف سقاصو

 نياوراعس ف 1 ةئسلا ثعلدنأ اذا ىرخا ةم انئادعأ فوفص ىف ايراغلب

 ةلاخلا نع نيضاه# ريغ نييراغلبلا ن نأ لعل انك دف ىرخا ةبج نمو . نانويلا

 انتدعاسم ساّقلا نم ممل صانم الف ةينطولا مب نامأ ارققح اميكلو اين ودقمف
 نمر ثيحل ةلاكلا هذه نم ةعاطتسملا ةدافتسالا لكديفتسل نأ ادا

 . رخآ قاقاي فلاح رطخل ديدج نم انسفنا

 ىراغلبلا ىرتلا فلاحتلا ةريظح ىلا اينامور لخدن نا انعطتسا ام اذاو
 ما 2 00 اجورب ود ملقا دض ايراغلب موجي مدع الثم اهل نمضت نأ

 ةريزج هبش ىتقش ىف نيتضراعتم نيتلتك داحبا نذا اننكما اينامور ىديا ىف
 حيبصت الف انتمالس ل نا عييطتسن كلذبو ةيبرغلاو ةيقرشثلا ناقلبلا
 . ةريغص ةيناقلب ةلود ةيأ ةحر تحن ذيدعي



 ةيمهاقلعن انك ةاتفلا ايكرت بزح ىناما اهقيقحت ناك ىلا ةبجولا هذه نف

 . عيرس مثافت ىلا لصت نا اندرا هسفن ببسلا اذهلو اي اي راغلب ةفلاحم ىلع ىربك

 .رومالا دحا ىرجالاب وا ةيقاغلبلا ةسايسلا صاوخ ىدحا تناكاملو

 ناك | ىح لغتسيو ةعاطتسم ةدئاف لك صلختسا نا ىراغلبلا عبطلا ىف ةذدابلا

 تاضوافملا دما ليطتس ةيراخلبلا ةموكملا نا انل نيبت ةناماو ًاصالخا ءافلحلا

 ىلا نيرطضمو رطخ ىف هيف انسفنا ىرن تقو ىتأي نا لما ىلع دح ىصقا ىلا

 تحيصا يىتلا ةدهاعملا ىهو ةعاس ع عبدا لالخ ىف ةدهاعملا عييقوت 5

 ايراغلب تعس دقو اهيلع تلخدا ىتلا ةديدعلا تاريمغتلاو تاليدعتلا دعب ةصقان

 قافتالا مت نا دعبو ةيملاعلا برحلا نالعا تقو ىلا فقوملا اذه ىف انيقبت نا

 "ا هلال متها دعا 1 ةيساسالا طورشلا لع فوكيج لينولوكلا عم

 عمو انعم نا اوفنأتسا امل نييراغلبلا نا دعب ابق تلعدقو

 ةدام اوريعي مل انعم كارتشالا ىف ةيغر برحلا لالخ ىف طسولا قيدوطارما

 ق ان ةودح كتم نأ طف اور و مارتها ىا لضاالا ىف ةانثدسملا داوملا نم

 مهحتم انلبق نا دعب الإ ىرخالا داوملا ثحب العف اوضفر لب ةيبرغلا ةيقارت

 نتموايك لع اهضرع ديزن ضرا ةعطقو اشا قطصمو جاغا هرقو اكيتومد

 عم انتقالع عوضوم لواذت 1 ا الا ياعاش ىلع ا

 . نآلا هيلع مالكلا يجرا تاركذملا هذه ىف هرود 00 ما نا

 ( برعلاو نييرروسلا حم فلاتحتلا )
 ةلاشل زريق نع رف د ىيمانلا اني ايش ب يح انجاب ىنأ دع

 ءامعزلا كل وا راصنا ماما ةصخاشلا ةياغلا اوظحلو ابهوجو عميمج ىلع ةيبر

 تقو ناح ىتم ليصفتب ةلأسملا كلت تحأسو . ةلأسملا كلت ثحبب 0

 ر ةقاسو عبارلا شيجلا ًادئاق تنيع امدنع يلامعا ىلع تاركذملا هذه ىف مالكلا
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 . ىركسعلا احلا بصنم ىف يدوجو ءانثا ثثدح نزرع عمن لع ندا قح
 لاخداب ةبلاطملا ةجحب برعلا ضعب نكم اشاب لماك ةرازو دبع ىف

 "ىف ىنطو سلجم دقع نم كب مدا يلاولا نم حيرصتبو مدالب ف تاحالصأ
 ةيروس ىف اهلاخدا بولطملا تاحالصالا عون ىلا هيف اوراشا دقو . تورديب
 .تلح محلا ديلاقم اشاب تكوش ةرازو تلوت انف . ةيبرعلا تايالولا رئاسو
 ةالولا صاخشا ىف هسفن تقولا ىف تندح ىلا تارييغتلا ىلا ًارظن سلجملا كلذ
 تردصاو . ىرخا ةهج نم ىنوناق ريغ سلجملا كلذ نأ اهرايتعا ىلاو ةبج نم
 ةرادالا دعاوق عضو قح هدحو ناملرال نأ ام : هيف تلاق ًاروشنم ةموكحلا
 . توريب سلجم اهررق ىتلا رومالا ىف رظنلا نك ال ةيلخادلا

 ًآروطت تروطتو توريبو ةيروش ىف لالقتسالل ةوعدلا تدتشا مث
 ةأرجلا مهب تغلب صاخشالا ضعي نأ ىتح روهدتت ةموك-لا ةوطس هعم تذخا
 باقر ىف اهعضوو ةقاطب ىف ( مزاح ركب وبا ) ماعلا مكاخلا مسا ةاتك د لا
 ىنيدام يللاولا ىلا يلع درك دمجو يلسعلا ىركش بهذ قشمد فو .٠ مهبالك
 ةضي رع ىوخ مهفي ملهنا ىوعدب ةيالولل ماعلا ريتركسلا درط ابلطو كبف راع
 هلإ ةصرف اوكرتي لو. . ةيكرتلا ىلا اهتمجرت بلطف ةيب رعلاب ةبوتنكم هيلا تمدق
 . ةفيخسلا لامعالا هذه لثم ىف طروتلا اهوزوتن

 مقوأب ةموكملا ىلع نعطلل اهيبا ركب ىلع ةيروسلا فحصلا ترئناو
 ردصأ دقو . ىكرتلا سنجلا دض تاناهالا طحأب اهتدمعأ تاالمو تارابعلا
 تارايعلاب اهالم ةفيحص رصم ىف ماشلا سلب ارط يلاها نم اضر ديشر خيبشلا
 . ايكرتل اودع اهأرقي نم لك تلعج قرتلاو داحتالا بزح ءايعر دس هرم
 ةيب رعلا ةقرفلا طابض فرص ذا ةيناقلبا برحلاب ةلوغشم ةموكدحلا ابو
 .ىتلا ىسايسلا زازتبالا لئاسو ديضعت ىلا مهماتها يلوييلاغ ةريزج ىف ةطبارملا
 . مهبجاوب مايقلا نم الدب ةناتسالا ف برعلا نوينطولا اهب ماق
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 ةموكملا ضفر رم مغرلا) برعلا نم ماع رغم دفع اودادا مأ 4

 دختتو مهتبغر نيبو مهني ةرملا نيد هيما نوف نإ اوت ان كن

 دعب ىرحالاب وأ  ةقفاوم دعب اوررق مهئابعز دض ةينوناقلا تاءارجالا

 مدوشنم ىف اوبلطو سيداب ىف يمتؤملا عمتجم نأ - ةيسن رفلا ةموكتملا ءارغا

 ا لكلا هلل نيب ودنملا هلال ةيب رعلا دالبلا ءاحنا نئاع ف هوعاذا يذلا

 كلذ ىف ةامح ثوعيم - يوارهزلا ديلا دبع ةكرحلا هذه اوربدم ناكو

 ميركلا ديعو - ةيتوريبلا ديفملا ةديرج بحاص  ىسيرعلا ىنغلادبعو - تقولا
 ريغ ةيسل ىفلا ةياعرلا تحيو ةقيرطلا هذيوو ” قدا يدانلا سيئر ليلخلا

 ف اسلرف لخدت ناذئتقو ناهذالا ىف رتسأو هرودسدو 0ك نما ألا

 . ًاييرق حبصأ ةيروس
 فرعي نأ ىاتها لك ناك لب ٠ ةيب رعلا لئاسملا هذه ىف كاذنيح ابعأ و

 نر ندا نبرصنع نيب قاّقشلا روذب رديت ةيبنجالا سك اضدألا 0 دلل

 را ل ل ع امد

 هلا تاما يف كردلا لع ل نا اا نا اا تكرر

 اننك# ىتلا ةيبرعلا بلاطملا نع ان بذيل ىنيدلا مهسامحو مهتينطو ىلع دمتعن نم

 رطخلا ىالسالا ملاعلا ةدحوو ةكرتدملا اصلا ضرعن نأ نود نم اهليقن نأ

 ظحلا نسحلو : تاحالصالا كلت ذيفنتل ةمزاللا تاءارجالا كلذ دعب ذختت مم

 نيرخآو كب يركش تحدم سيرأ» ىلا تاسراف ًاضيأ ةمرك ل اىأر اذه ناك

 . مثافتلل ةدعاق داجيا لمأ ىلع نمتوملا اودقع نيذلا برعلا :انعرلا ةضوافمل

 هتالمز ءكب قى تح لم عامتجا نآل أرظن كنا لعفلاب رمزا مأتلا دقو

 انوا كرولا ديب ني فأل لق فرعا قيس الا بسك ١ برعلا ءامعرلاب

 . ةيلاغلا هيناما ضعب كب يركشلا

 انثا قريخاف ىركسعلا ؟الا راد ىف موي تاذ كب تعلط ىءاجو



 هدعاقداجيا لمأ لع ليكمل ةعحلا موي شي واج زيزعلادبع خييشلا ةرايزانأ وعدم
 1 امو ةيسايسلا ةيرسلا ةنب رعلا ةيعبلا شئار ىرتسو . برعلا عم مهافتلا

 ةميظعلا رخل آرظن و مهافتلا كلذ لثم داخل نيعجشملا ريكا 0
 كرتشانأ د دق دادغب ىف ًاماع# اح 0ك ع نوؤشلاب

 . عاتجالا كلذ ىف
 ةهاقلا ريصق صخش انل زربف . عاتجالا ىلا ثيهذ ددحلا مويلا يفو

 نآلدت نيتقارب نيتعساو نينمغ وذ نوللا رمشا ًاعب ر نيئالثلا ىلع هرمع ديزي ال
 ةيرسلا برعلا ةيعمج بودنم ليلخلا كا اذه . ماسالا ءاكذلا ىلع

 ءادغلا دعب تاضوافملا 0 مث . ةيسايسلا

 ةدسع برعلا دارفأ ضعب لبقي نأ كداسم لج نا ىلا ليخي هل تلقف
 اذا ةيب رعلا تاحالصالا نا ًابئتكم ٌئسفنل تلق مث ةناتسالا ىف ةيسيئر فئاظو
 ةنايل ءاضق ىوس ةتبلا ىنعم امل نوكحي ال ءامعزلا كلوا ءارآب اهيلع انيكح
 عضو انعرش كلذ عمو . ةهبالاو بصانملاب مهسوفن تقلع نينيعم ماسلا
 : ةئآلا دعاوقلا نمضتي قافتا

 صاخلا نون اقلل ًاقبط ةنطولا تاطاسلا ىلا ةيرادالا لامعالا ملست الوأ
 . تانآل اولا ناد

 . ةيب رعلا ةينطولا سرادملا ىف قادتبالاو يوناثلا مداعتلا نوك. : اناث

 ةئيعم ةينوناقتاءارجا دعب ةيب رعلا شرا دملا ىف ةي ةبب رغلا ةغللا لمعتسل : آنا

 فاض اك ؟ احلل روضحلا تانالعال ةيب رعلا ةغيصلا فاضت نأ : ًاعبار
 . ةيئانجلاو ةيندملا ماكحالا ىلا

 . ةيب رعلا ةغللاب ةيمسرلا تاطلسلل ةمدقملا ضئارعلا نوكت : كفاح
 ةكحو ةلودلا سلو .رانعالا سلج ىف برعلا ضعب نيعب .: ًاسداس

 . ءاتفالا رادو مالسالا خيش ةخيشمو فاسدا



 قدنف ىف ادام يوارهزلا ديما دبعو ليلخلا ميركل اعيحا قر
 تاحالصالا هذه تذفن دقو. اليوط ةقباسلا طاقنلا انثحبو اريب يجي ركورك'
 دير اسا ولا ميس رفا فحل كالا هيركملا اهيلعتقفاو نأ ساس

 برعلا نم ًاريثكنآل ًارظن نايعالا سام ىف ىوارهزلا دين ادبع نييعت ىف
 ىوسا نأ ىناأسو ميركلادبع يلا رضح ام ًاريثكو . ًاباقتم هنودعب اوناك
 هنآلل ًارظن نكلو ىوارهزلا ةبغر تققحن ةياهنلا فو . كب تعلط عم سالا

 ١ ناعذلا سلجم ىف هنييعتب عنقي مل مالسالا خيش بصنم ىلا اا

 لحتتاو ةريبك ةيثيح مركلا دبعل تحبصأ ًادعاصف نيحلا كلذ نمو
 ىف مجني ملهنكلو ( ةيروسلا ةيزكرماللا ةيعمجا ماع شتفم ) بقل هسفنل

 بزح حشرم هيلع زاذو هناوءا يعاسم مغرب باونلا سان تاباختنالا
 . ةيب رعلا تايالولا

 ىلع هريتعا سما لافغا عميطتسا ال ةيبرعلا ةلأسملا ددصب نآلا ىلا امو
 ةعفانلل ًاريزو تنكو ةيب رحلل ًاريزو اشاب رونا ناكدقف ةيمهالا نم مظع بناج

 عطتسي ملف . برحلا ناكرا ةثيه ىف كتاكسلا سما كب يلع زيزع ناكو

 وفن ىري ها تارورع منذ ا نسال دشأ نم وهو. ريخالا

 ةلأسملا تناك امدنع هذوفن قوفي ىوارهزلا ديما ديعو ليللا ميركلا ديع
 .برعلا نأ نلعا نأ ىلا ةأر جلا هب تلصوف ١ ثحبلاطاسإ ىلع ةضورعم ةيبرعلا
 هال كلا يلخادلا لالقتسالا نوبلطي امنا مهناو قباسلا قافتالاب نوعنقي ال

 جذوم ا ىلع كارتالا نيب و مهنيب ةيئانث هياكل نورك نا 2 7 مهل

 نم دعبا ىلا اوبهذ عقاولا ىف برعلا نأ ولو راو اسؤلا ىف ةيئانثلا ةيكولملا

 . ةيب رعلا ةغللا ىه ةيمسرلا مهشيج ةغل نوكت نأ مهبلط ىف نيبرجا
 ال اذالف برعلا قاما ىه هذه تناك اذاف ) هلوق كلذ ىلا فاضا مث

 كلذإو ةيماس ركام لع مهسفنال لوصحلا اودارا دقل ؟ اهتيت>تل نولمعي

 ها
 ١



١ 

 فوسلو م ةاوخ الإ اوسيل اهاخدا يوذملا ةهفاتلا تاحالصالاب اوعنق
 . ( دعب اق لداعلا ءازجلا نورجم

 ةبرحلا ةسردملا نم هجر تقو اذه كب ىلع زيزعب تفرعت تك
 تاباصعلا ةدراطمىف ةديدش ةنه ربظأدقو 3 توج ةيترب 5 ةنس يلاوح

 تاباصعلالاتقىندعب مف كرتشاو . اينودقم و ةين اثعوكيرتب ةيضقأ ىف ةيراغلبلا
 داحتالا ةيعمج ىلا د وتسدلا نالعا لبق مضناو ةيئابلالاو ةيراغلبلاو ةينانويلا
 . ةليلج تامدخ اهمدخت قرتلاو

 ناسين - لوربأ ٠ ىف ةيعجرلا ةروثلا دعب ةناتسالا ىلع شيجلافحز املو
 ءاليتسالا كلعإ سووب و" 1ك مجارف هلئاصف ىدحا سأر ىلع كب زيزع ناك

 نك ملو . نيرثاثلا ةدراطم ىف ةميظع ةدابم سبظاو ( ةطلغ رسج ) ) ىربك ىلع
 راقو لكب ىنلباق.- ىنلباق اهنياو برعلاب ةلض هل نا فرعأ ةظحللا كلت ىلا
 . بدالا ة ةجيلب ىنيطاخو

 ةنطأ اح بصنم ىف يدوجو نوضغ ىف ةناتسالا ىلا ةرم تبهذو
 نم ةريهشلا تاباطخلا ) نع تاظحالم عضب انادابتف كب يلع زيزع تاب اقف

 اك مادقا ةدب رج لسا كب في رش دمحا اهرشن ىتلا ( ةيروسو توديب

 ةطاسو ةبنامنعلا ةدحولاب ةرضم فطاوع ريثت تاباطخلا كلت لثم نا هل ترث ذ
 00 ةجبلب كب نيزع ىنباجأ - ةيبرعلا تايالولا ىف ةيمالسالا ةفالخلا
 ؟ انل كارتالا اهيا متعنص اذام يرعش تيلف قح ىلعل برعلا نأ ) : الث اما
 1 نم ةيدولا ةلماعملا اوعقوتت ىتح د ان راقتحاو انتتاهاو انئانفا ىف كيعس
 (! ىفرع ! رع ) ةظفلب هومتيدات ًايلك 0 دان اذا ةناتسالا ىف 3 نأ مسن لع
 ( برعلا رعش هبشي ) هن مق - اكو امورك اس اردف نإا 0 ند
 نطاوخةراثا روتسدلانالعال يلاتلا مويلا ف متدمعتف اذه لك كف فكي م 8 1
 رقتحالجرو وكالوه ةلالس نم ًاريشم يروسلاشيجلا ىف اونيعت ملفأ « برعلا

 ب ا/5



 ملعلا دج نودلعت منا ؟ محجلا لوسرو هل قالخ ال او فار هاك
 شيجلا ةدامقل اشاب ناّثع نيبعتل ىنعم ةمث سيلف ثلا ىلع برعلا طخسي فيك
 . ( برعلا لالذا الإ سماخلا

 .تورزعو كب زيزعك هبان لجر نم تافاخسلا هذه عامسل ةشهدلا ىنل رعف

 امهو اههنبب ماق فالخ نع ًاعشان نوكي دق ىصخش دقح ىلا اشاب ناونع ىف هفذق
 ةيركسعلا حاصلا ىدحا ىف لمعي كب زيزع ناك نيحلا كلذ ىف ذا . اين ودقم ىف
 ذا شيتفتلا لامعاب ًامئاق ناك بوكسا ةبببج مكاح اشاب نايثع اهني و . اناشتوك ىف
 هباجأ باطخلا ىف ؟كبتلا اشابلا ةداع نم ناك املو . ةيساق ةجهلب كب نيزع ل
 ًاظافتحا ٌررقف ًانلع درلا اذهلثم رودصل اشايلا لهذف . ًاداح ًاباوجكب زيزع
 كإذ ذنمو . هيلع ضيقلاب هرمأ ردصاو كب زيزع عم ةدشلا لاعتسا هما
 . اشار نايثع دض كب نيزع سفن ىف ءاضغبلا تدلوت نيحلا

 نورظني لوضانالا كارتا ًاصوصخو كارتالا نأب كب نيزع تبجاف
 ةعضب ديدرت درج كلذ ىف بايترالا أطخلا نم ناو برعلا ىلا رابكالا نيعب
 ةئيغضلاب رأثلاب مهسفنال أودع اذا نيبلعتم هلثم امانا ناو . ةفرا املا
 رطخلا لك رطخلا كلذ فو ىضوف سمالا حيبصي نأ نذا ةجيقنلا تناك ةيصخشلا
 . ىرتلا ملاعلا لع

 .قاحتلالل ىرعلا ىلا هبط ىلع ءاذب كي زيزع لسرا ةثداحلا كلت دعبو

 ةيب رعلا هين ذأ ةنطنطلا نم شكا هلا دعب امف تيلع دقو . اشاب تزع شيب

 الو مد دبل اننا تلع نا اك اشاب ترذل ةددثك تعايتم تان ن1
 هديب عافدب كب لاك قطصمو روناو وه ماقو ةقيناريس ىلا ةيسابارطلا برحلا
 . ىزاغ ىنب ةنيدم نع

 برعلاراوث نيب ةريبك ةّييح اذه كب زيزعل نأ نم نيقي ىلع تنك املو
 طايترا اهل ىتلا هطالغاو هتامدخ ىلا ةصاخ ةفصب رظنلا تفلا نأ ىل ًاريدج ناك
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 هل ًاسيئر كب رونا ىري نأ قطي مل سلب ارطب ناك املهن | ىلا يمت دقق . هيضاع
 . برعلا طابضلا ئدل ًاضوّعبم هلعجل هعسو ىف ام لك لذبف

 ايلاطيا عم حلصلا ةدهاعم تمربا املو . كلذ لكب يع ب ربا نكللو

 كب يزعل ةدايقلا لس ةيناقابلا برحلا ىف كارتشالل ايكرت ىلا دونا داعو
 . ةيبرع ةهوكح نيوكتب هاصواو

 مث ىموتسلا فيرشثلا دمحا يديس هنم ىفن نأ ثيل ام كب زيزع نأ ديب
 برأم تقولا كلذ ىف هل نكي ملو . ةناّسسالا ىلا ةدوعلا مزتعاف برعلا طابض
 هئاقدصاو كارتالا طايضلا ةرضح ىف رونال ةوادعلا» رهاظتلا ىوس صاخ
 ١ . برعلا طايضلا ةرضحب كارتالا دض رطاولا ةراثاب و نيمدقالا

 كب نيزع ىيع ىف ايندلا تبلظا ةيب رحل ةرازول ةياهنلا ىف رونأ نيع امو
 ةيب رخلاةسردملا ىف رونال اليمزناك يذلا وهو قبب نأ ىلعأ ريص عطتسي مل هناذ
 ةئيه قف ًاطيسب ًايشابكب ةينطولا نم اهظع ًاطسق ربظأو ةعفان لامعأب ماقو
 هذه جاتنتسا ىلا هب ىداف ةيبرحلا ًاريزو راص هسفانم اب برا ناكرا

 أ ميبرلاب هيلع دعي ل كارتالا عم لمعلا ىف دك ارتشا نا ىمو ةثيسلا ةجيتنلا

 . (!! ةيبرعلا ةروثلا ايحتلف ) اذا . ًادجم هبسكي

 ..اشاب رونا رص دقت ىح اريطخ اعليم كي ني زع ستاسد تغلب دقو
 فلإ (م.) سالتخا ةمهتب ةيركسعلا ةكحلل هلسراو هيلع ضيقتلاب هيما ردصاف
 . ةموكحلا لاوها نم اهتفصي سلبا رط هترداغم لبق رونا هل اهلس هينج

 برعأ|نابششلانيب ةجضلا تلع ىتح كب زي زعىلع ضيقلا أبن عيدي داك امو
 مهيعس ىرعلا يداثلا ءاضعا لصاوف . لمعلا ريزو دمتقو تنكو ةناتسالا ىف
 2 نم نركم دقو درفولا نح نم ىاتاو -.دوفتلا تانداو ءادزولا ىذإ
 نا قاجرو ىيلعبلا ركيه دعسأ روتكدلا ةماعزي قشمدو توريب نابش نم
 هقالطا نا يلاودكا دقو . يرصملا زيزع حارس قالطال يذوفن لمعتسا

 رك ا ا



 ”كلطرأ هيركلا هرازو تناكو . نلعملا برعلا ناش قاسس اسنان

 ىلا مادعالا مكح ةيناهاشلا ةدارالا ففخت نأ تحرتقاو يلاعلا بابلا ىلا كحلا
 ةلالج ىلع لدعملا محلا كلذ ضرع هيف عئذا يذلا مويلا ءاسم ىفو دي را نجسلا

 اهيلا يعد ةيسنرفلا ةرافسلا راد ىف ةمخن ةيدأم تميقا هيلع قيدصتلا ناطلسلا

 انآ 2517 نيل فلا نع نا تك طار 1م دل ا درا

 "ولا ف نام ا اننا غارفلا دعبف نيوعدملا نضنم اشاب رونأو

 نإ ءانك - كي رع لع كحل ةلأسم ف ًاسمه نيرضاخلا نضع ضاخ وب

 الئاق ىنبطاخو نويسارتسلا ةديرج ىرلا لسارملا دنوم ر جروج ويسملا
 فالتخاو نحاشتلا درككب نيزع ىلع مادعالاب ّ اذا دئاقلا يديس )

 لوقانا ع.يطتسا ام لكف ساب ارط ىف ناكامدنع اشاب رونا نيبو هنبب يأرلا ىف

 ىلع لاذلا ءاوهالاب لمغلا بناجب قاثلا ماقملا دالبلا هذه ىف ن ةوناقلا نأ وه

 هللا درع زارنا ضرما ع قل يل ولا هيت نا رن درسا

 رونا ءارآ فلاخت هءارآ ناوبرغلا ناوث نم هنأب ملستنل نطولا نع عافدلل اهب

 ذاقنا عييطتست كنا نم قئاو قاو . اصل سيل قيقحتلا ىلع هنكلو اشاب

 . همحتسي ال ىذلا باّقعلا نم كب زيزع

 نم نييسد رفلاو كا تالا قاقدصا نم ددع ءاج دلوع د جروج دعإو

 بعصلا نم نكي لو كب زيزع ةحاصمل لخدتلا ىولأسي نييكللمو نيد ركسع

 ( ًادوجوم ناك يذلا ل اشاب رونا ىلا مهت |رظن نم مثرطاخي لاج ام ةف رعم

 ةروس عابشا ىف ًاقلطم ددرتي ال يذلا لجرلا وه اه ) لوقت تناك ابن اكق

 0 ! بنج ىلا بنج ساب ارط ىف هعم لتاق لملج طباضب كتفلاث ماقتنالا ا

 ىلع هنم اشار رون ١ ىلع أطخس دشا ناك ماعلا يأرلا نا لاحلا ىف تكرداف

 تيأر كلذ قوفو . ثحبلا ةلجاسا نأ يلع بجاولا نم حببصاف . كب زيزع

 نم نأ يل رطخ دقو .٠ ةناما مراك او فر رغلا رأ وثلا عجشا نم كب: زيزع نا

 ب ا/إ//



 نم كب نيزع مرحتو نيرخآلا راوثلا عييمج نع ًاماع ًاوفع نلعن نا ثيعلا
 تيتكرادلا ىلا تدع ايلف . هذاقن اب ةقمقح تممتهاببسلا اذهاف . هب عافتتالا
 : اشاب رونال ىنآلا باطخلا

 ( رونا يزيزع )
 مغرلاب وكب نيزع دض ةير كسعلا ةكحلا اهتعمجىتلا ةديدعلا تانيبلا نم مغرلاب

 0 كيلع الإ طخاس ريغ ماعلا يأرلا ناف العق هيلع ردص محلا نأ نم
 قحلي يذلا ررضلا نم ني ا ًاررض كل ثدح ةقيرطلا هذهب كيلع

 ل ا
 . اهيلا دوعي الأ ىلع ةناتسالا نع هدعبا اذاو هنع ىناهاشلا وفعلا

 نع هوذع ردصأ هتلالج نا ًاينوفلت اشاب رونا قردخا يلاتلا مويلا فو
 ىناركشي كوع ر جروج هعمو ربخلا هلصو دقو هوحا ىلإ رح مكي

 ىف اًملطم لخدتلا مدعو لاحلا ىف رصم ىلا هيخا رفس بوجوب هتريخاف

 . ةيكرتلا ةسايسلا

 هسفن عضو هف رشإ هفلح نم مغرلاب كي زيزع نأ دعب اف تبلع دقو
 ةفالخلا دض راث امدنع ةيملاعلا برحلا لالخ ىف نيسح فيرشلا فرصن تحن
 !! مويلا هفقي يذلا 00 نملا فقوملا ىلا ىالسالا ملاعلا ًادبع قاسو

 ةقيقح فرعي اكيريماو ابددوا ىف اا واعر كام نا ىلا
 . ىرتلا شيجلا مظنتل ةناتسالا ىلا ةيناملالا ةي كسلا تل ا

 .ناك ةثعبلا لوصو نا ىلع انٌؤادعأ امرشني لا ةديدعلا تارايعلا لدتو
 ىكلد ردطعا ١ هلة ةعب رج ربتعل اع ةيب رخلا ةرازو ف اشاب رونأ دوجو نابآ َْف

 . انه ةقيقملا ليسا

 ب ال/لب



 ىضماو نييراغلبلا ةعزه ةلاحتسا هنهذ ىف خسر امل اشاب تكوش نأذ

 ايدي نيرا اطس فلا كلام دول ن تقسم قا كلا حلصلا طورش
 نك كو سورما قروزج انتطعا كاذكو ايراغلب نيبو اننيب لصافك

 ناك اذا اذه يلخادلا حالصالا كاردال اهليوحو ةينطولا دونجلا دشح 00

 لوخ اذه ىللعو ايفعض ىلع (ًافعض - ةبعتم تناك دقو  دالبلا دادزت الأ داري
 : ١ يديبعلا حلصلا ءاضما قح اثري ودنم

 ضرق دقع ىف ركف كلذإو لاومالا ىلا يوصق ةجاح ىف اننا ىري ناكو
 هترخا هذه نكل و ايناملا ىلا الوا أجتلاق . ىمظعلا لودلا ىدا نم ريبك

 ل ملا كي دج رت نضرق دقعي حمست ال نيلرب ىن دوقنلا قوس ةلاح نأ

 لأ هلع تراشاو هللالا لاما ى اساملا لع لارح الا نم لاك سد
 ا

 كبدي واج تلسراو ةحيصنلا كلت عابتا كلذ ىلع ءاذب ةموكحلا تررقف

 هيلا رظنن انك انكلو ةرازولا ءاضعا نم كب ديواج نكي مو ٠ سيداب ىلا

 مظنتلا ليبس ىف يقرتلاو داحتالا بزح اهب موقي ىتلا”تادوبجلا حور هدابتعاب
 ا ءدب هب طين يذلا يلا هلا لفوأل اسي رنيعف ةيلاملا ةيسامسلا ةرئادلا ىف

 . يديبتلا حلصلا يف ةدراولا ةيلاملا داوملا ىف
 اهدحو كت ال ةيبنجالا ضورقلا ةلأسم نا ىأر اشاب تكوش نكلو

 ةيلاملا تازايتمالا ءاغلا ىلا همامنها فرصنا اذحلو ىلا ةلودلا زك ديطوتل

 تايلعتلاتيطعاو . ديدجنم ةينازاملا مظنت اهب نكمي ىتلا ةديحولا ةلأسملا هو
 نس رتل اان سيلا كلب تيما

 ىف ًاييس ثناكلئاسم ضعب ةيوست ىلا كلذ دعب اشاب ترش لك

 ىقموكحح- !كذلا, صخاو ةئيعم ةيدنجا تاموكح نيبو اننيب يأرلا فالتخا

 .٠ ارياجاو ايسور
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 ةلأسمىهو ةمن اريالا دودحلا ةلأسم نيحلا كلذ ىف لئاسملا كلت ما نمو
 ثحبي ًايصخش اشابلا متهاف ار احل ل عا
 نيتنجلا انيعتف ايكرت وذح اوذحت نا نيتموكحلا ىلا بلطو اهريفاذح ةلأسملا

 ْ . عادتلا ن ناكم ىلا امهالسرتو دودحلا ريرقتل

 ةي رح ةثعب العق انيدل ناكو . لوطسالا و شيجلا مظنت ةلأسم ىلاتفتلا مث .
 نا مظنت ةداعاب ليجعتلا هيلا بلطو اهسيئرب ًايصخش لصتاف ةيزيلجما
 ىاما اهبطسب اك تاليصفتلا و قئاقحلا انه صقاىناف شيجلا مظنت ثيح نمو
 . ًايصخش اشاب تكوش

 ىف مانيو لب هرسأي ليللا ىضقي نأ هترازو ناب ىف اشابلا داتعا دقلف
 ناك يركسعلا كاخلا راد ىف ليللا ىضقا ًاضيأ اذا تنك امل . يلاعلا بابلا ٠

 غرف ىتم هيلا بهذا تنك ًانايحاو ءاسملا ىف رخآو نآ نيب ًايناوذملت ىنيطاخم
 هراكفاب لإ ىلدي ناك تارايرلا كلت نوضغ ىفو . مويلا لوط ةبعتملا هلامعا نم
 ١ . ىأر عاطتسيو هططخو

 مظنت ةداعال نالا ىتح هائلمع ام لك نا نظا ىنأ ) : لاق ةليل تاذ ل

 حالصال مهب .انئج نمل ان رايتخا ناكامو . عيقرت درجب ىوس نكي مل شيلا
 ىلع ال ًايضرع ًارامتخا الا روتسدلا دبع ىف وأ ىديجلا دبعلا ىف ءاوس شنجلا
 فاك مكح جمان رب تاذ ةيدج ةئعب راضحتسا ىف ًاقلطم ركفت ملف . نيعم نسساسأ
 . جانربلا كلذ ديف ىلع مهت ردقم ةيسفب ه واضعا بختتي ناو فاو"

 ” ريلجتتالل اودبع امدنع انم بمأ اوتاك دقل : ام نيينانؤيلا ىلا ظنا
 هسفنل ظفتحا سولي لف سرا اك مهشيج مظنتي نييسن رفللو مهلوطسا مظنتب
 ةبقعىأ ةماقا ىلع أرج نم لك ةمحرالب دابأ دقو . ةيرحبلاو ةيب را قدازوب
 ماد وهو نييسايسلا هموصخ تاداقتتاب ًاقلطم هبأي مل هنا اك نينثعبلا ليبس ىف
 .دوجو كلذ ةجيتن تناكف . نابلطي ام لكب عدصيل نيتثعبلا سيئرب لاصتالا
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 لوطسالاو ةين البلا برحلا نوضغ ىف همرتحن فيك انفرع يذلا ىنانويلا شيجلا
 يبرخلا لداخ ىف نانورلل راك يذلا لوطسالا هب ساعي نأ نكم اذ يذلا
 ها

 ةحلسملا تاوقلا مظنت ىه هنطول سوليزنف اهمدق ةمدخ لجا نأ ىدنعو
 قامالا قيقحتل ةدسحولا ةغلابلا ةجحلاب لب . ةغماد ةجحب ةسايسلا ةبجاومو
 ةثعب العف نآلا ائيدلف . ةمدخلا هذه لثع يدالبل موقا نأ ديرا ىناو ةينطولا

 هتثعب حاجب نامضل باطي انع هلأساف اهسي نب لاصتالل ىعسأسو ةيزيلجت | ةيرح

 . لاحلا ىف هذفن 0

 ةين املالا بيل اسالا جاهنت ١ ىفنآلا ددرتن نأ يغبني الف شيجلا ثيحنم امأ )
 !وب ردت انطابض ع يمجنا اك انثيجنوين املالا نوملعملا ملعي ًاماعنيثالثنم شكا د
 . ةيركسعلا ةيبرتلاو بيردتلا حورب ةمات ةيارد انشيجلو ةيناملالا دعاوقلا ىلع
 ةشثعب راضحتسا تمزتعا دق كلذ ىلعو . نالا هلك كلذ ريب ليحتسملا نف
 ةدامقب ًامناملا ًادئاق تنمع ىمالا جاتحا اذاو ةعساو ةطاس تاذ ةيناملا ةيركسع
 ةدحو لكةدايق بئاتكلا طابضو ناملالا ءاضعالا ىلواو ةيكرتلا قل ايفلا دحأ
 ئرخالا قلايفلل جذومت | ةباثع نوكي ًاقليف ءىتنا ةليسولا هذهب و قليفلا كلذ ىف
 صصخلا قايفلا اذهب !وةحتلي نأ ىرخالاقلايفلا بئاّتدكطابضو ءاضعا ىلعو
 ةثعبلا هذه بحصي نأ بلطأسو .٠ مهني رك ةدايزو مهيب ردت ماهال ةنيعم ةدمل
 برحلا ناكرا ةئيهو ةيرحبلا ةدازو عورف 1 مظنتل نوينف نويئاصخا

 انك ابتشال لاتحا ةمأ سيل نا دقتعا تذنك الو . عناصملاو ةيب را سرادملاو
 ىلا عاطتسملا ردقب شيجلا ضيف ىلع تمزع ليوط نمز ىضم لبق بر لا ف
 ىدها نأ ىننكع ىذلا داصتقالا عييطتسن كلذب و ملسلا نمذ ىف مزاللا ددعلا

 نوكيس ىرخا ةبج نم هنكل و ددعلا ليلق بطلاب نوكيس شبحب ىرتلا ماعلا
 ةفعاضم بعصلا نم سيلف برخلا ةئسلا تعل دنا ىتمو . بيردتو ماظن مت تا لع
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 اهنوبلطي ىلا طورشلا ىف ناملالا يأر علطتسا نآلا ىفاو . شيجلا كلذ دع
 . ( مهل طورتتلا ديدحت كرت قيلالا ىرأو ةثعبلا هذه لثم لاسرال

 ردنس نوفناعل دئاقلا ةّثعب اهّيجوع تيعد ىلا فورظلا ةقيتحىه كلت

 ىأ ام دي اشاب رونال سيلف . انشيج مظنت ةمهم, مايقل ةئاتسالا ىلا روشحلا
 . اهب ًاقلطم ةقالع

 ةرازو ىف هفلخ اشاب تزع ناك ءاقبلا راد ىلا اشاب تكوش لاقتتا دعبو

 ةرازولاب هدوجو نابا ىف هفلس وذح اذخ اهسفن ةركفلا:هذهب ًاعبشتم ةيب رحلا

 ,سردن اس لارتجلالوصو موي ىفو . هيلع قدصو ةثعبلاب صاخلاقافتالابلطو

 دلقتيمل دونا نا ةقيقحلاو ةطخلا ىف مهرظتتي اشاب تزع ناك ةناّسالا ىلا هتثعبو

 . عي اسا ةّتسب ةثعبلا لوصو دعب الإ ةيبرخلا ةرازو بتم

 اهيلع ٍتلغتلا بجاولا تابوعصلا ىلا رامشا نم لوا اشاب نونا ناكو
 ناس اهنانأ ١ لوألا (ايفلا هذاك اشاي سرنا نوفل ل درع نأ ترا اذ ١

 ثدح دقو . قاايفلا د>ال ًادئاق هلعج نم الدب 0 ةثعيلا سيئر لعج

 ىسورلاى سن رغلا طغضلل ًاعوطال هدحو امئاب رونا حارتقا ىلع ءانب رييغتلا كلذ
 . ذئتقو عاذ اك ىزاجنالا

 ةفصلا هذهب و لوالا قايفلل ًادئاق ةناتسالا ىلا ةثعبلا لوصو موي اتنكو

 اس ىلإ بلط نيموي دعبف . راصحلا ةلاح ىف العلا ةي ركسعلا ةطلسلاى ديب تناك

 لا كا ىلا ناو ا كاشسأل 1و سرنا نوف لاء
 نرتاح ندف و نك اشاي قئاف نأ ىخو +ىرخا ليسو ىلا انجل ناصملا

 تنيعو . راص+لاةلاح لع ف ارشالاوةقرق دئاق ةطلش هلي 0 الا اك احهنيبعت

 قاهاشلا صالا ردص دقو . ةففاذلل ًاريزو دعب امف اهحرشأس بايسال ًاتقوم

 ةاكارم لإ تيد ىاذلا مورلا قو. ةثعالا لوس ل كلنا ملا ىف نيل ذب
 . سردن اس نوف لارتجلل ايسر اهتباسو لوالا قليفلا ةدايق
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 ىفو هانتيجروم ريفسلا تاءارتفا ىلع ىضقت ليصافتلا هذه نا بسحاو
 . ةحيحص ريغ تامولعم لع ةمباقلا هتاركذم نه عه و 64 ىفيحص

 ايسور انيلع اهتامح ىتلا ةفيزعلا تالمحلا ةعيلط ةّتعبلا لوصو ناك امن اكو
 اهجاجتحا بابسا ةمدقم ىف ةيسور اهتاعج ىتلا ةجحلا امأ . ارتلجتاو اسنرفو
 ظافتحالل ةئيعملا دونجلا ةدايقب نيين املا طايضل دبع اذا ) هنا ىف .صخاتت تن اكف

 درجم نع ءىثانلا لمعلا كلذ لثم ناو اهنيصحت دازن نأ لمتحما نف زنغاوبلاب
 ىلا ةظماغ ضارغأ وزع هانعم ةصاخ ةفصب ايسور هب دوصقملاو بايترالا

 . ( ةلودلا كلت
 ىنرفلا ريفسلا جّتحاو . سورلا وذح نرويسن رفلاو زيلجتالا اذحو

 فحصلا ةمدخل نيدليلا ةفاحص تعفدن اوىسورلا ريفسلا ةجح ىزداجتالا هليمزو

 . لثم) وهو لاؤسلا اذه نييسايسلا انموضخ لأسا ةيسانملا هذهب و . ةيسسورلا
 املاط ىتلا تامنلا ىهو ان ومن ةنسحلا اههتاين اسنرفو ارتلجنا ربظن لئاسولا هذه
 . ( ءاسم حابص اهب اوئطنط

 اننا . ةمهملا هذ موقت نأ ايناملا لآ انيلطي انشج مظنت اندرا'دقل

 ةبيركسعلا ةثعبلا ترضح دقو . عورشملا كلذ قيقحو لاخدال ةطخلا انعضو
 اصوصخو ةيعافدلا شيجلا دراوم ةدايز ةجيتنلا تناكو ةئاتسالا ىلا ةيناملالا
 ابال عورتملا ىف ايسور: ضراعت نا عقوتملا نم ناك هنا ىلع ٠ زيغاوبلا َق

 عم ام ًاموي كيتشتس اهنأ دقتعت تناكو ةناتسالل ةيعيبطلا ةثراولا اهسفن» تع
 ىذلا كلذ المع ناك لبف . ةناتسالا نم ةي رقم ىلع عورم نحاطت ىف ايكرت
 رتلجنا ةقفاوم نودب ًانكم  ةرواجي ةلودل - ةيلخادلا نوؤشلا ىف الخدت رتعي
 هلع نا ان زككذت ل اصوقخ يسمتسا نأ انل نع الفا راي ؟ هنان د
 مزتعا ذئتقو ناك ىتالثلا قافتالا نا - ىسورلا ليوعلا قاف ى رياجتالا ىسأ رفالا
 كلت تركذت ايلك ةريرعشقب سحال ىلاو ! هللاي ؟ ةناتسالا ايسور ءاطعا

 تت ىلا كل



 ىتلا ةديدعلا تاششقانملا ىف اهتيساق ىتاا قادنملا فصا نأ عسيطتسا الو . مايآلا
 ىبفرفلا ريفسلا رابموب و ىسذ رفلا ىركسعلا ق>لملا روكروف نيبو يب تراد

 .اوراس روجاملاو ةمردنجلا شتفم نامواب دئاقلاو ةرافسلا راشتسم بوبو

 : ةينآلا تارابعلاب موي تاذ مهعم ةشقانملا تمتتخ دقف

 نآل؟ب ةجاحال هنا ! ةلوقعم ريغ ؟تاداقتت ١ نا فيك ةداسلا اهيا اولمأت )
 نولعت كا . لاحلا ةقيقح ةفرعم نود تاضارتعالا هذهنوضرتعل كا اوعدت

 ناملالا طابضلا نوك اما . ةيناملالا ةيركسعلا ةثعبلا ةوعد ىف قحلا انل نأ ملعن 15

 ة-قالع ال ةيادج ةلأسم يرف شووجلا نم شيج مظنتل ءانالا طع رأ ءانكأ

 عقواذملو مم 0 ىف ًامزاج ًاداقتعا دقتعن اننال رضاحلا | ةعوضو# ال

 شيجلا ىهو ةحاسم تاوق ثالث لودلا نم ةلرد لكل و .٠ ميهلع انرامشخا

 ةيناثلاب زيجتالا و ىللوالا مظنتب ن كدا :دوع دقو ٠ ةطرشلاو لوطسالاو

 ؟انشيج ماظنتي سورال دهعن نا نودي تأ ؟ عاذألا مف نذا ٠ ةثلاثل اب نييسن رفللو

 ىلوت وا ) : نولوقي مهنا ٠ سورلا هلوقي امف ظنلا اومعنت نا مكلأسا ىلا

 ) ىربك ةدايز زيغاوبلا تائيصحت تدار لوالا قايفلا ةدايق ناملالا طايضلا

 هذهك ةثعب انءاطعا اسن رف ىلا وأ |رتلجتا ىلا ائيلط ول اننا وه كلذ ىنعمو
 كال ساعات لاس اقرا مت كف طر كلا 0

 قليفلا ةدايق اولوت ول نييسن رفلا وأ زياجتالا طايضلا نأ دقتعا نأ ىننكم ال
 نا يرمعل لاملا ىضتقا اذا ىسورلا شيجلا مامإ آدمع زيغاوبلا نوحتفي لوالا
 ( ! انوحن مكتاين نسح ىف باهترالا انسوفن ىف ثعبت هذه متاجاجتحا

 اوعيطتسي ملو ةقيقحلا هذه ىف ةلداجلا ةداسلا كلوا عسو ىف نك مالو

 اننا ركذت ( ؟ رظتنت اذاف نذا ) : !ولاق نأب مهئطخم ًانض اوفرتعا باوجلا
 ىرسا دع رهو !ا(لاطف درا ايلع نتف سور ءافلح ىف كلت
 عم لب هنولمعي ام لك نم فوختن نأ ًاضيا انياع نيعتيف انل ءادعأ ناملالاف
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 ىف ناملالا ةمواقتم ائيلع متحي ىنطولا انبجاو ناف رطخلا دوجو مدع ضارتفا

 0 مهسفتال هن وعدي ام لك

 (1؟14ةنس طايش ىلا هه: ةنس لوا وناك فص: نم)

 (لامعالا مالتسا)
 هريفاذح انا جمانرب اشاب ماح ديعسريمالا ةرازوتعيتا

 لك هيجوتو عاطتس ملا ردقب ةيجراخلا تاك ايترالا بانتجا تررق اهنا يأ

 كرت ريمالا نا كلذ ىنعم نك 0 و . ةيلخادلا تاحالصالل داليلا دراوم

 ةناتسالا ةدهاعم دقع ىف حجن هنا اي . اهزاهتتا نود رم ةنردأ دادرتسا ةصرف
 عمةي املا ةناجسالا ةدهاعم دعب انو نانويلا عم ائيثا ةدهاعمو ايراغاب عم

 ا ناقليلا لود رثك ١ تحيصا ىتلا برصلا

 عض نأ اهيلع نيعث ةيلخادلا تاحالصالا حاجت ةرازولا نمضت ايكلو

 ايه ام سانجالا نيب فالخلل ًارظن رخآو نآ نيب اهرئاث راث ىتلا لئاسلل ًادح

 . ديدشلا جاجتحالا ةصرف ةريغصلا ناقليلالودل

 ةيروطاربمالل قبب مل اين ودقم عايض دعبف نييراغلبلاب صتخي ايف امأ

 ةسياك هرق قجنسل يلاعثلا طوطلا طخ ىلع ةرثعيم ىرق عضب ىوس ةينانعلا

 تابج عضب ىف نيعزوم كارتالا نم ددع قب تقولا اذه ىفو . ةنردأ ةيالو ىف

 ىلا فيضا دقو . ةيكرتلا دودلا ىرم برقلاب ةيراغلبلا ىضارالا نم ةئيعم

 بوجو ىلع تصن ايراغلب هيلع تعقو ةيرس ةدهاعم ق>لم ةناتسالا ةدهاعم

 نيذلا كارثالا لقنو ايراغلب ىلا ةيكرتلا ىضارالا ىف نيميقملا نييراغلبلا لقنت
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 . نيفرطلا ىضرا لكشب لدايتلا كلذ متدقو ايكرت ىلا ايراغلب ىف
 ىلا ةلكفملا تايسنجلاب ةصاخلا لئاسملا ىف الاب لغش ام ما ناكو

 لوط ىلع ةغزوم ةينان وءلا رصانعلا نم ريبك ددع دوجو ءارج نم انتضرتعا
 ةلهسلا مهتاراصتنا دعب نيبنانويلا نا ىف بير ةمأ نكي ملف نيديآ ةيالو ءيطاش
 را نم امارد ةياَعل اينودقم مهلالتحاو ةي ةنناقليلا برحلا ىف

 ( سونعلو سقاصو ىلا هدم ) ىرغصلا ايسآ لحاس نم برقلاب ةعقاولا رزجلا
 .نيديآ ةيالو ىلع مذوفن طسب ىلآ مهتادوهجي نوهجويس ىرخا ةهج نم
 ةلجآ وأ ةلجاع برح ىف نان وبلا مم انكيتشا اذا ةيلخاد لكاشم عوقول اعنف
 ةموكسحلا ىلع انحرتقا دقف ( رزجلا ةاكشم لحن ملاه هنم رفم ال سا وهو )
 اينودقم ىف اوفلخت ىريذلا نيدلسملا اياعرلاب اياعرلا ءالؤه لادبتسا ةينانويلا
 حارتقالا اذهل الايم سوليزتف نكي ملو . ايكرت ىلا ةرجهلا اوداراو ةينانويلا
 00 انع اهيف ناك ىتلا ةئيسلا عماطملا ةدحل فيفخم ةباثع ناك هنال

 سحن انأدب و ةيكرتلا لئابقلا نيب ىوقت ةينطولا فطاوعلا ا
 .يرجارم نم فواالا تام عرش ثيح نيديآ ةيالو ىف ًاصوصخو جنات للا
 اورففنيدن ان يلاو نيب راغلبلاو نييب رصلا ملاظم نم نيرمالا !وقاذ نيذلا نيدلسملا
 ١ ةبجلا كلت, ىف نيميقملا نيين ان ويل اب مادطصالا ىف ةين امثعلا ةيروطا ريمالا ىلا

 .ناف اهنع امثتت نأ دبال ىلا بعاصللل ًارظن مهلاعا ةموكحلا تركنتساف
 لخدتلا نك ىتم ةيناسنالا فطاوعلاب قدشعلا تداتعا ىلا ةيبروالا لودلا
 .نيذلا نييراغلبلاو نيب رصلاو نيين ان ويلا عئاظف لايح تاتماص نالظ اكردع
 ءاسنلان مه مهمظعم كارتالا نم فلا ةثاوسمخ ىلع فيني ام ةيشحو قرطب اوكذ
 اهري رقت يجني راك ةنجلب ةأايسملا قيقحتلا ةنل ترشثل الو ٠ لاطال
 ”اهرسأب اكيريماو ايروأ فحص نيب ةم نكات مل عئاظفلا هذه نع صاخلا
 :ةدحاو فطع ةملكب تهاف  ةيك ارتشأ فحص عضل الإ ميللا ب ةدحاو ةفيحص
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 . باب داكا اولتف نيذلا نااستاملا نيلسملا كل وا َنَع

 ىف تعقو ىلا ةينمرالا حياذملا واتنغروم ىرمالا ريفسلا ذا قو

 اع كارالا سنار 0 كلاثلاو تانعاا بضل انس ةلاغا ترد نو
 انت ملا مور دص فاق لع هتارك ذم قا لك منيو . انه هلت نع عقرتت

 مث اينودقم حب اذم ىف قيقحتلل ةنجل نييعتب هردجا ناكامو ٠ ايكرتا ةوادعلاو

 ؟ هتاماهتا نيرنت هتعاطتساب ناكا ىريل هتاركذم ةوالت ديعي

 ملو مهنطو ىلا روجلاو ملظلا نم هوساق يذلا دعب نيبلسملا فولا رف ايل .

 موي لك مهسفنأ اودججو سكعلا ىلع لب ءاتشلا ريربمذ ميش ىوأم اودي

 ملو مهسفنا اوكلع مل مهئاقش ىف اببس اوناك نيدلا كثل وا تان اهال نيضرعم

 نروتم ىلع اولو ماقتنالا لماوع مويف تراّثف مهفطاوع طيض اوعيطتسي

 لا ثداوملا هذه مادختسا ةصرف نيينانويلا تفت مو . أم دح ىلا ططقاا

 اوعداو ًاسايص ماعلا اوأالمو اهب اونطنط نأ اويل ام - مهناف نكم دح ىصقا

 ددع ق.راثلا مهضعإ لعشا دقو . لايجلاب مهضعب ذالو مهن ردد كا دا 0

 ىف دفحلا اك رانا اك ني رج املا نم ايي 2 حببذو ةيمالسالا ىرقلا نم

 ءاحا ىف ىود يذلا توقمملا هقيعن قعني سواب زف أدب انهو نيبلسملا رودص

 ةياالو ىف نيينانويلا نوحبذي كارتالا نا ) : اولاقو نوصرختملا صرختف ملاعلا

 - ( اهتدعاسمو ةموكملا ءاضرب نيدبأ

 الر لص سرا نا قادت داب كا تس اضا و

 ىف كرتغ» قيق# ءارجال مهتمجارت اولسري نأ اسعلاو انالاو انفو الحا

 لإ راتتغروم نسما مسا ال ىلا قئاقحلا ةنجللا هذه تررقف . عازتلا ناكم

 نا ىلع ناهربلا تماقأ اهنا اذه ىتعمو . كلذ هفلك امبم اهتحصب فارتعالا

 متارجلا باكت راب اومهتا نيذلا نيسنابلا نيرجابملا ناو ىذأ مهسع مل يلاهالا

  امدااج ًايامع ة ةيناكعلا ةموكحلا مب :يفاع دق كاذهو اذه

 م



 نكع ال ام اولديتسيو مهتعتما نورجامملا لحب نأ صواب بف طرتشار

 تاسرانلا د عورشلا ىلع قفاوو كب تعلط ىأر ةياهنلا ىف لبق هنكلو هلقت

 نائوإلا لا نيد ةيالو لحاس ناكس نم نمت ان وبلا اناعرلا لاسرأ ةدعا لع
 اودارا اذا اهيف ةماقالاب اين ودقم يلسمل حامسلاو

 هاوس انمارعأ انت أ تنبب 6ترصلا عم قافتالل ةدعاق اندجو ان

 . ةينمرالا ةاكشملا ىو الأ ًادقعت ةيلخادلا انلك اشم رثك |

 سلا ها دش كيل انف اضاح الان د فا نأ كرار دقر

 (جيداصنقالا تاقالعلا )
 ( ارياجتاو اسنرف عم )

 مظعالا ردصلا اشاب قح بهذ مظعأ ًاردص اشاب تكوش ناك ايح
 عمبسلا قطانملاو ةرصبلا جيلخ صتخت لئاسم ةدع ةيوسنل !ردنول ىلا قبسالا

 سيراب ىلا كب ديواج بهذ هسفن تقولا فو ندعو نعلا نيب اهيلع فلتخا

 : هتثعب نم ضرغلا ناكو
 - نيج ضرب هكا ىرجفلا ك اولا

 . ةملاملا تازايتمالا ءاغلا  ًايناث

 انتعاطتسا ىف نك 1 12 ا و ل سا كو رتل نيك ايف امأ

 ام اضع رشا ىو ١ لاوخ لا نم لاح اهلوبق

 ىف ةديدج اطر ةيزاجحلا ةيدب دحلا 0 راد ل كا الوأ

 . نيطسلف وأ ةيروس

 حييل وفا نم عرفلا ءاشنا لاحلا ىف ةيزاجحلا ةكسلا ةرادا فقت ًايناث
 وهو ( لعفلاب ءىثنا دق ناكهنا عم ) - سدقلا ىلا سلب ان نئانج قيرط نع
 ٠ هيتسايبس ىلا لصو ىذلاو اعرد افيح طخل عباتلا ع رفلأ

 - م



 ةطقن ىلا حبلوفا نم ةضيرع ديدح ةكس زايتءا اسن رف حن ل ًانلا#

 . دنب نيعت مل سدقلا فاي - طخ ىلع
 دحأ نوكي ةضيرع ديدح ةكس زايتما ًاضيأ اسن رف حام - ًاعبار

 حيلوفا ةطح ىلاثلا فرطلاو  هامح  قشمد طخ ىلع قاير ةط اهيفرط

 . ةيريطوهلولا يبريح ٠يطاوثنإ طخلا رعو

 افيح طخ ىلع لبق: نأ يف ق> يأ ةينامملا ةموكحلل نبل - مناخ

 ىلعو . نارو> - قشمد - توريب طخ ىلع روجالا م>ازت دق ًاروجأ ارد

 نرع ًاضوع ءامح -قشمد ديدح ةكس ةكرش يطعت نأ ةينامءلا ةموكملا

 : .٠ ءاح - قشمد طخ

 قايرو  ةئيدملا د قشمد قرش ظخ يأ ءاعنأ زايتما ىتب ت ًاسداس

 . اهدحو است رفا باح ب

 ًاهحو ران يو ةيرومللا ف فاو ل !عيسرب زامل تحتم
 . مثدحو نييسأرفاا نيبااعنأ رال سابا رطو

 ةكس ليغشت ق> ًاينا* يرتشت نأ ةيامثملا ةموكسحلا ىلع بيع انما
 . دكرشلل اضوعأ عفدت ناو نعلا ديدح

 + ساوس - نوسواص دب ند كس ناذم) اسن رو خدع معان

 عايضلاو تاكسلة.ىلاو ينابملا عميج بئارضلا ةفاك نم ىنمت -- ًاريشاع

 . ةديدملا ةيسارفلا ةريدالا سرادمل ةعباتلا اهعاون | ةفاكب

 مزاللا .حالسلا ضرقلا .ىلع قدحتسملا حبب رلاب ىرتشي -- رقع د

 .اهدحو است رف نم شيحلل

 نم نيبالم ةعضب انذرقت نأ اسرق تدارأ اهريغو طورمالا هذه ىلع



 . نيطسق ىلع عفدت ةئاملاب ( 5 ) رعسب تاكنرفلا

 فم نان تضف راسن رق نو هيلا تازاسالا ءانلا تح نم امأو

 اند ل انك ىرذلا تازايثلا ةدع ابحت نأ: تطرشاو ..سالا ىف شتات

 لوحكتلا زايتما ىلع ةئاملاب ( ١4 ) ىلا ةئاملب )١١( نم ةءيرضلا ةدايزب انل

 حامسااو بناح الا راجتتاا اهمقدي يتلا ةواثالا ةدايزو رياجيسلاق روو.تيربكلاو

 ' .٠ ةئيدالاب ةصاخ ةفي رعت لاخدإب

 نأ كب ديواح كشوا ىح سفنالا قب الإ تاذوافملا مدقتت ملو

 يتلا تابقمال ًاضيأو درلا لاسرا يف ةناتسالا ةموك-> هطبا ًارظن لمالا عطقي

 . هقبرط ىف ا,عضت اسأرف تناك

 نا عمو. ةعنانلا ريزو [أشاب يعاظن نام ذكقو ءارزولا نيب ناكو

 ليوحتب ءافتك الآ هتداع نم ناكدقف هترازوب قاعات تناك لئاسملا هذه مظعم

 ةبجولا نم ةفلتخلا لاصملا يار لاسراو همنا ةحاضإلا لع ارنم ةلآسم كا

 بلطتت' ةماعلا داليلا ةلا- تناك املو . يلاعلا بايلا ىلا دعب امف ةيعفنلاو ةينوناقلا

 ىلا الإ اشاب يعاظن اهعبتا يتلا ةيطارقوريبلا قرطلا دؤت مل ةعرسلاو زاجالا

 داحالاةيمج عانرب لوبق رق بزحلا نأ اهو هيلع زلاو ةموكلا طخس

 فاد نم ةموك طا | صاخت نأ لع هتعزع تحص نك« ام عرساب قّرتلاو

 لد امم ةنردأ دادرتسا يف ضراع يذلاو بزا ين هل عايشا ال يذلا لجرلا
 - هرظلا يدق لع

 نيب بيرقتلا ىف ةعرفلا عضا مل ةناتسالل ابركسع اكاح ينيبعت ذنمو

 ةرافسلا نيبو يني تنك-ع يتلا ةيبحلا تاقالعلل ًارظنو . كارتالاو نيبسن رفلا

 د,عول يأب يناوخا عنتقا ماع هجوب ةيسنرفلا ةيلايلا لاحر نيب لب ةيسنرفلا
 سس #يءاس



 خا رالاد> نود رقلا ءاترال ارت وتو ةمودتلا لايخألا لئاست تدب يلإ
 ' ةفانلا ةرازو ىسنف لوقا ىف هدشب اولأت

 تروق دئاقلا ىلإ لوألا قالا : دان لسأس يننا يماعل ميبلط تيبلف

 ىمظعةمدخ يدالب ةمدخ عبطتسا ةرازولا يلو>دب ينأا يدك أتلو سردناس

 ةبواطملا ةعرسلاب ةيسارفلا ةلأسملا ةيوسآ يف اشاب يعاظن لاهال ًارظأو

 ضعبلا هيلع حرتقا ىمسم ريغ لحا ىلا راظتنالا ةمو لا ةعاطتسا مدعاو

 . هناكم ىف ًاتقوم تنيعو لالا يف قفاوف ..هتلاةتسا مذقيو لمعلا لزتمي نأ

 . ةمفانلا ةرازول ًائاهن تنبع ىتح هتلاقتسا ىلع روش ريغ ضع ملو

 ةضورعملا لئاسملا عج ًادج ريصق تقويف تيوس نأ هتلمع ام لوا ناك

 اساس [!طرش اسن رف ادع ىلا لئاسملا يو ام. ار عالطتسالا :رازولا لع

 عييطتست ال ةيوست مظعالا ردصلا ىلع ةرازولا تضرع لا-هلا ينو . ضرقال

 حاجنلاب كب ديواح يعاسم ةيوستلا كلت لضفب تالكتف'. اهضفر اسفن اسن رف

  ضرقلا دقع متو ةياهنلا يف

 (ايلاما ري وح نك
 .ةرافسلانيب ف ينبب بعاصم ةدع تماق ةعفاثلا ةرازو يف يدوجو دبعيف

 ةلتع تناك ايلاطيا نا ءىراقلا ,ذيو :ايلاضا ديدح ككس لود ةيلاطإالا

 ابناو اهريغو جوكتتاتساو سودوو ةيسلب ارطلا برالا ذنم انرزج ضعب
 .نا ايلاطيا تيسن ةيناقليلا برا تلمتشا املف ةينانعلا ةموكحال اهدرب تدبعت

 ةدعاعم تمتخ اماف . اهالتحا نم نانويلا عنم ةجحب تعرذتو رزلا نع ولت ٠

 ثدباو انلاطيا تغوار رزملا دوم انيلاطو ةياقليا برا ىلو الا اردنول



 لازام يسونسلا دعنأ ديسلا تفي رعشلا نأ تعدا الثأل : ةديدج ريذاءمو ًاججح

 اهل اندورع فون مل انف هتمدخ يف اولاز ام كارتالا طايضلا نأ او ًادرعتم

 كرت يدنج اهيف سيل نملب ارط نا ىلعو اهاوعد نالطإ ىلع ناحربلا اه اَنْقَ

 تااحاف . يسونسلا ديسالام ةدعاسم مدقت ال ةينامعلا ةموكحلا ناو دحاو

 رزملا كلت تدر ول اسبنا تعداو اعدالب ىف ماعلا يأرلا ىلع مالا ايلاطيا

 . رثا أوسا كلذ ابلمعا ناكل لباقم نودب ةيكرل

 ةعنانلا ةرازو يف يدوحو نإبا عازنلا دد-حم مث ةغوارملا كلنا انيضفف

 نايللاح نأب يربخاو ايلاطيا ريفس يوراغ ئيكراملا موي تاذ يف يلا رضخ

 نم قيررف ممساب نوامعإ نيرخا صاخشا ضءو كارتالا اياءرلا دحا يدنفا

 ديدح ةكس زايتما مرحتما نأ يلإ اوبلطي نأ اوءزتعا نييلاطبالا نيبااعسأرلا
 ةموكسملا حمست ندأ يناجر دقو الغوم ىلا يرقم نمو ايلاضأ يلاعث يف

 لاملاو نيسدنوملا ةامنم موقن و ةروكذملا ةكسال ةيلوالا ةحاسملا لامتاب هدبلاب

 ةيديدح ككس ءاشنا ىف رضاحخلا تقولا ىف ركفت ال ةموك-لا نا ةدحب هتبحاف

 ٠ الغوهو يرثم نيب وأ اءلاحا لاعت ىف

 حسم نا ) : لاقف قذاؤلا يسايسلا ةشهد تكسملا باونلا كلذ راثاف

 نم ناك اذا ام دكا تلا ىوس ديررأ الو ةيديدح ةكش ءاشنا ينعي ال ضرالا

 ةموكسملا نكنا ةيضرم ةجييتنلا تناك اذاف . دكسلا كلت لثه ءاشأا عاطتسملا

 ةموكحلا نم ًايباتك ادهم ايديَأِب نأ ىلع . دعب ايف ىعالايف تبت نأ ةينامثملا

 (ناكعةب ارغلا نف ةعفانلا ةرازو يغفر اما . يضارالا حسم ق> نيبل اطيالا لوك

 ةرازولا تالجس يف ديعتلا كلذ لثم هك سيل نأب ريفسلا تيجا اهلف
 كلتا نكت مل انو اشاب ملح ديعس ةيجراخلا ريزو عسبقوت ايف ةقرو ىلع ينعلطا



 0 د ضف رأ ا ريفسلا تربخا ةيمسر ةميق ةيأ ةقيثولا

 ةفصلا هذهب ياجنا ىف ًاببعم اشاب لاجيرب رع اي كنظأ ال ) : لاق انهو

 رزجلا ميلا ديعنل دهج لك هيف لبا يذلا تقولا ىفو ةدقعملا ةليكشملا كلت ىف

 ديدح ةكس ةلأسمل ايل اطي | ىف روبمجا ماهتها غلبم ملعت كنا . ةيلاطيا ا,ةلدحا ىتلا

 ضرالانو-سع !وعرش نييلاطيالا نيسدنملا نا انفحص ىف انلعا ولف . ايلاضا

 ًارظأ رجلا صوصخم ةموكسملا هجو ىف بعاصملا ةماقا نع ماعلا يأرلا فكل
 ةداعا ابيضتقت ىتلا ةيحضتلا لبام ىف ةيدام انام ىلع ةموكسحلا لوصحل

 ٠ ( ىرخا ةرم ميديا ىف رزجلا حببصل ةقيرطلا هذبب و ٠ زناكيدودلا

 ديعب يذلا لجرلا نأ ريفسلا اهيا ىفت كنا ) : تلقو ًابضغ تددزاف
 لع لنرأ - كلذ نع اضيع تلطل نأ فاتح سل و دب نك كلم

 يردأ تسلو . اهدوبعل ًاذيفنت رزجلا كلت انيلا دمعت نأ ةيلاطبالا ةموكنملا

 تنذخا ىه اذا بعاصملا اهبجو ىف مق 0 رك ىلغ بعش طخس فيك

 انترازو ىفكدتتلا ماعلا يأرلا نظي اذاميرعش تيلف . هعساب اهتعطق ًادوبع ذفنت
 لالخ ىف اذ ددع ال تام ةيحض تناك ىتلا هذه ةسعتلا ايكرت نأ ىلر اذا

 ةيبروالا اكالما نم ةئاى لا ىف 4و نم تدرج ىتلاو ةيضاملا ةعب رالا نيئسلا

 دادرتسا لب ام ًاضوع ي طعن 3 اهيلع نيعتي حببصأ امتي رفا 5 اهكالما ناس

 ؟ةدهاعلا اه امل و
 ردتعي ىتل ا لامعالا ى هطول لصحأ نأ يلع بجاولا نمو ةعفانلا ريذو ىننا

 كا ورشثملاب صتخم امف اذ عا اهيضتقت ةقيرطب هتيهافرل امرا هذيفنت

 ايدل كفر نمار داعم قم كلت ىلسألا فرقا نص نم ل
 لالا انه ىف نان اسناد نأ ايو . مظعالا ردصلا وأ ةيجراخلا ريزو عم
 . ( هديرت ىنذلا باوجلا كءاطعا قاكما مدعل ا

 ةسسرخلاريزو اشاب روناو اشاب ملح ديعسل دعب يف ةثداحلا هذه تغلبا دقو



 يلإ ءاج يلاتلا مويلا فو . تلعف ام ىلع يتورقاف . ةيلخادلا ريزو امشاب تعلطو
 سفويبلط قتلسراف ىئداحم نيبل اطىرج امب اوعمس نيذلا نييفحصلا نم رفت

 هر ل ل هل
 ا ال ) ناونعتحت ذئتقو تربظ ىتلا ةعماجلا ةلاقملا تلبوق دقو

 ىاحصا لبقاو رئاودلا لك ىف مانتلا رورسلاو حايتدالاب ( تازايتما الو
 ةفنآلا ةلاقملا هيف ترشن يذلا مويلا فو . ةماجلا تاحرصتلا هذه ىلع تنبت

 اكفف . مظعالا ردصلا ةلباقم دعقو اهل ماق يذلا قوراغ زيكرملا بلط .؟ذلا
 . ًائيس نوكس ايلاطيا ىف ةلاقملا ريثأت نا : لاقو هعم كا ل

 مظعالاردصلا ىلع يلوخد دنعو . مويلا كلذ ىف ءارزولا سلجم عمتجاو
 اشابديعس ىنليقتساف . ًارضاح اشاب تعلط ناكو . هبجو ىلع قاقلا تامالع تحن

 ددصب نييفحصلا ثداحت تنكااشاب اي تنا نذا ) : الئاق ىمآلا ةجبلب ىنبطاخو
 ْ . امل اضا ديد> دك

 : ( ؟ عقاولاو قفتي ال ًائيش تلق لبف ؟ال لو ! معن ) : تلقف
 . ( تلعف اهف نع كنا نطأ ال كلو ! 25

 نأ قملا هل ريذولا نا . أطخ كلذ نا لوقا نا كتلود لب مست له )
 ّط وصخ هتحاصع قاعتت ةلأسم يأ ىف كلذ بوصتسا ىمفحصلا ل اهب ردصي

 . رطخلا ةماعلا .ةعوكلا ةسايس 'ضرعت'وأ ةلودلا رارسا سم ال تناك اذا
 ايلاطيا ءاطعا ةموكحلا تعمزا له : اذه وه ررحلا هينل أس يذلا لاؤسلا نا

 تقف (؟ هجا رحب رزجدادرتسال ايل اضاديدحةكس ءاششنال نايتما لكشف ًاضيوعت
 ؟اذهريغ يأر كتل ود ةسائرب ىلا ةموكحلل له ؟ اقح ىاوج سيلفأ ( !الك )
 ( هاوكش ىف قح ريغ ىلع ريفسلاف كلذك ناك اذاف ٠ ملعا ام لعالك

 .نييفحصلا اذه يحرصت يل رنغ هنظا الو ٠ ًاباوج ريمالا رحب ملف
 . هنوقياضي نيذلا



 يزاجينالا ريفسلا ةرازولا راد ىلا رضح ةايلق مايأب ثداحلا اذه دعبو

 نأ كمة هناذعلا ةقركشملا نا هلع لا لعد ١ لاقو تيلام سيول ريسلا

 قوقح ىلع امجبت رتعي لمعلا كلذ لثمن او ايلاضا 0 ذاءتما ما اطيا حلم

 1 . ةيزيلجمالا قدرا ديدح مم 0

 الضف_تيطعا ةيزدلجتالا دكان نأ تست كا نع ل

 ىف اهرخاوي دن ااط راسو دودروب ىلا اهبطوطخ دم ىف امل صيخرتلا نع

 ىف طسوتملا رحبلا ىلا رخآ طخ أشني الأب ايسر . احرص ادعو - ريشيب ةريحب

 رفاولا حبرلا نمضت كلذب و ةقطنملا كلت ىونج ىف ةليعم ةرئاد لخاد ىف

 . محام الب

 قآل هرورس ]نع يل بر أ اشاب م ل صالا تضع ايلف

 . ًائيش ايل اطيأ حنما مل

 هتربخأ ذا يلاطيالا نريفسلا عمم مهافتلل ىرخا ةليسو تدجو ةياهنلا فو

 '' ام ًايئاهت تيئتلل ةيديدجلا ككسلا ئمدنبم نم ةيعسر ةينق ةنجل لاسرأ ىف تبع

 دالبلالخاد ىلا ىرقمو ايلاضا نم ةيديدح طوطخ ءاشنا عاطتسملانم ناكاذا

 كلذ نم سكعلا ىلع تناك ةقيقحلا نا عم حارتقالا كلذل حايت رالاب ريفشلا رهاظتف

 عضو ىهو ةعفانلا ةراذوب يدوجو لالخ اهتيوس ىرخا ةلأسم مو

 ٠ ةينفلا ةرازولا ةنجو عراوشلا ءاشنا ةكرش نيب هرئاث راث يذلا فالخلل دح

 ججح ضحد ىف همه نيب رفلا نم لك رصح ةلكشملا ةيوستل مزح لمعلا نم الدبف

 سرا ديال ىرحبلا _ضلخلا نأ ةجحم بايترالا راثا تنعتب رخآلا قيرفلا

 الرا اهم
 ىف اهنم رفم ال نانويلا عم برحلا نأب نيتي ىلع تناكف ةموكسحلا امأ

 سأ ةعرسسلا ىهتنم هييردتو لوطسالا مظنت نم غارفلا ناو لجاعلا بيرقلا

 '. شيجلا ىف اهنم مزلا تناك لوطسالا مظنت ىف ةعرسلا نآل ناك. ةيمهالا نم



 لدايأ هدأ اشاب تعلطو اشاب روناو مظعالا ردصلا حرتقا سلا اذهلو

 . ةيرحبلل أريزو تحبصاو امشابلا لبتذ اشاب دوم ولوسكوروش

 ( اهعورفو ةيرحبلاةرازو مظنت )
 ستر سان ا ةرازولا كلت ىف يلامعا ةروك اب تناكف

 .ىتلا تاحارتقالاب انايب ىلاطعا هنل أسف .. ةليوط ةلب اقم ةيزيلجن الا ةبرحبلا ةثعبلا
 ريدم تفلك مث . ةيها رثكا اهنا حاضي | عم ةفيظولا كلت يف هنييعت ذنم اهضرع

 ءارعا اهعضو ىتالوطسالا مظنتب ةصاخلا ريراقتلا رثاس عمج نأ رئاذدلا راد

 ىرخالا ماسقالاو يرحبلا سلهلا ىف ةدوجوملا ليماجو مايل وو سبمل راحبلا
 ةرورضب ًاقلعتم ناكف سيئرلا سبمل حارتقا امأ . ىسفنب اهصخ ىف تعرشو

 اف قر هش لا ىف هينا اندم ىنتدجوف ةير>بلا ةراذو عورف حالصأ

 مؤارآ تقفتاو ٠ ىرحبلا سلجلا نم هامدقت ناذللا رحبلا !ريما اكش اي سيمل
 ىلا ةمبملا نوّوشلا نع ةما وؤسملا لمحت نع مهماجحاب حاصملا ءاسؤر نأ ىلع

 نود ةديدع روهش رم دق ىذلا ىرحبلا سلجلا ىلع امتوليح مهحاصع صتخ

 عئقيف اهثحب هيلا بولطملا قئاثولا سدكت هجيزا لعفلاب دقعنا اذا ىدقعني نأ
 هاو يوسع و رع اهات (١ كرا سي لح مث اهضعب صحفب

 م قف حاصملا ةاميرد نت ةقر رطلا هذي و

 ٠ لاخلا ىف ىردبلا ساجلا ءاغلا ىلع تممصف

 نراف عقاولا ىفو ٠ ةيرحبلا ليكو ةرادا سبمل هنم اكش ام دشأ ناكو

 حالصا ءادعا دشأ ةيرخبلا ليكو اشاب متسر ريثعي ناك ىزلجتالا رحبلا ل
 'ةياس ا ردع فاما لراس

 ىف هيأر ىلا تارادالا ءاسوؤر ضعب مض ىف حجت املاط هنا قربخا دقو

 .ضراعتت حئاتنب اشاب متسر ةلاقم دعب اودوعي نأ نوثبلي ال مث رومالا نم ىمأ



 : نيلئاق هيلع اوقفتا ام عم
 سمل فوعأ دقو - مهسيئر ىأر فلاخ أ 5

 ةم سلف ٠ ةعجارملاو باسحلا ىريدمو عيارلا مس هلا ىلع ديدشلا هطخس نع

 ىتلا حاصملا هذه ًامات امظنت مظنت نأ لبق ةيرحبلا ةرازو ىف ءىش لمع ىف ل نأ

 . ةقيتعلا ةيطارقوريبلا لئاسولاب ىعا ًاثيشت ثيشتت
 ىذلا ىفاولا ع ورشملا ةسارد ف ىوفشلا قيقحتلا طذه دعب :تعرش مث

 اهنمضت ىلا تاحارتقالا ىلع ءانب و ٠ ةرازولا حالصال ليماجو سبل هعفر

 . حالصالا دعاوق دادعاب تأدب ةيصخشلا قاحارتقا اريلا افاضم عورششملا

 ىلا ةرازولا مسقت تدرق اك . ةيزحبلا ةلكوو ىرحبلا ساجلا ءاغلا تررقف

 مسقلا سيئر بقليو . تاباسحلا مقو ىطلا شتفملا ملق ابيلا اذاضم ماسقا ةعبرأ
 لئاسملاماسقالا ءاسؤر نم لكى وسي و . رحبلا ناكرا ةّئيه سيئربقلب لوالا

 ةقفاوملل ريزولا ىلع هتارارق ةصاخلا هتيل و وسم ىلع ضرعيو همسقب ةصاخلا

 اهنا ولو دحاو مسق نم ريك اب طابت رأ ا نوكي دق لا لئاسملا فو . الع

 كارتشالاب اهتيوسن مسقلا سيئ ر ىلع نيعتي - نيعم مسقب ءدب ىذ ءىداب صتخم

 ةئيه سيئر اودلعي نأ ماسقالا ءاسؤر ىلعو ٠ ىرخالا ماسقالا ءاسؤر عم

 . مهماسقاب ةصاخلا لئاسملا لكب نحبلا ناكرا

 ًايهأتمهاعجو لوطسالا حالصا نع لوؤسف رحبلا ناكرا ةئيهسيئر افا

 اهتراداو برحلا تادعم جا رختساب لب طابضلا ةئيه بيردنو ملعت و برحلل
 نم ةرداصلا ةيريرحتلا وأ ةيوفشلا ةمزاللا تامولعملا ىلع فاوقولا قح هلو

 . حبلا ناكرا ةئيه ءارآب مهلعي ناو ةصتخملا تاطلسلا

 . تقوم نوناق بلاق ىف هرادصا تيار حالصالا عورشم مت نأ دعلو

 اشاب قيافو نيرخآ رحب يريماو اشاب متسر ليكولا نم تصلخت ةياهنلا فو
 . داوق ىئانو داوقو ةيشابزوي ةعضبو ىططلا شتفملاو



 تاحالصالا ذيفنت ىف هّتَمُث نع برعاو ةمعماهلا تاريمختلا هذهل سيمل سف

 0 ع رسا ىف ةيرحبلا ىف ةيخرملا

 فرتملارحبلا ريمأ فارشا تحت نآلا ىتح تناك ىتلا ءىناوملا تمسق مث

 نوصماصف ةيرحب ةرادا ةرملوال تدجواو قطانم تسلا ةناتسالا ءانيم لع

 فارشا تحت رمحالا رحبلا ءفاوم تعضوو . توريبو ريمزاو لويماتساو

 نادنموق فارشا تحن تارفلاو ةلجدو ةرصيلا ءقاومو رمحالا رحيلا نادئموق

 ةيرحبلا تارادالا كلت ءارو نم هيلا تيمر يذلا ضرغلا اما . ةرصبلا جيبلخ ٠

 مث ل>اوسلا رفخل ةحلصم داجيباب ةينانعلا لحاوسلا ىلع بيربتلا فقو ناكف

 . ةبقاسم الب نالا ىتح اوناك دقو ةرمتسمتةقبقد ةبقارم ءىناوملا ةنباب ر ةبقا مع

 ةقيتعلاىرخالاو اسن رف نم ًاثيدح اهانعتب !ىلا تامعفدملاب تطن اةباغلاهذهكاردالو

 ' ءيطاؤشو طسوتملا رحبلاو دوسالارحبلا لاوس لو-فاوطلا  انل تناكلا

 ٠ نييرحبلا نيريدملا فرصت تخت اعيمج اهتعضو دقو رمحالا رحيلاو ايروس

 ةسمخا ةيرحبلا ةرازو ىلا ىبا هذ دعب ةيملاعلا / برحلا ران بويش الواو

 تاع ايتماو ةرشابملا ريغ بئارضلا عمجم ةصتخما تاطاسلا تاصخل رشا

 . املك "ع بيهرهتلا عطقن الو تاءارجالا هذه ذيفنت نم مظع حبد ىلع

 "م رظن تفلو اا للا بضل ا 0 نييرحبلانيريدملا تيختتاو

 مهنم تلصو ىتلا تاريرقتلا تدعاس دقو . ةلصاونملا ةماتلا ةيقارملا ةيمهأ ل

 ةلاح ء ود نع ماثللا ترسح (5 ءقاوملا ةئبابر نم هلزع نيعتي نع تيثتلا ىلع

 ٠ تايالولا ىف ةطبارملا نفسلا

 ًاطابض ةماعلا ةمئاَعلا ىف مهؤاعسا تدرو نيذلا ةنبابرلا ناكم ىف تنيع مْ

 لوطسالا ىف مهحاجن لصي مل نيذلا لمعلا ف ةءانكلار هالة كر ل

 مهنم بولطملا ىوتسملا ىلا
 طابضلالممشي لوالا : ةثالث ماسقاىلا نييرحبلا طابضلا مسقت تمزتعاو

 هني



 نومدخم نيذلا طابضلا لمشي : قاثلاو . لوطسالا ىف ةمدخلا ىلع نيرداقلا“

 لابعاب نيصتخملا طايضلا لمشي : كلاثلاو . ءيطاوشلا ةسار< ةفلكملا نفسلا ىف
 طايضف . ماسقالا هذه لخاد ىف طابضلا نيب لدابتلا نايرج تررقو . ءىا 0
 قاثلا مسقلا طايضو قاثلا مسقلا ىلا نولقني هل نوحلصي ال نيدلا لوألا مسقلا
 . ًامئاهت مهنع ىنغتسيف ًاقلطم نوحلصي ال نيذلا ثلاثلا مس هلا ىلا نولي

 ةلمج جان ربلا كلذ قيقحت نود ظحلا ءوسل تلاح ةيملاعلا ب نأ نأ ديب
 : لاثما ةعضب قوس ١نأ يجلب انهو . اليصفتو

 ىدحا تفلك دقف عيب اسأ ةعضيب ةيرحبلا ىلا ىنامذ دعب ثدح : املواف
 رقتسا دق يارلا ناكو . ةعاسلاو 3 راتلا ىسفنب تددحو رفسلاب تايعفدملا

 ىو . رمحالا رحبلا نادئموق فرصت تحن اهعضو ىلع اشاب كوروش نمز ىف
 اهربظ ىلا سبمل ةبحصب تدعص هيف رحبت ةيعفدملا نأ ررقت يذلا مويلا ةيشع
 نأ رحبلا ريما ىلا تبلط مث . نيقوت قيرط نم برقلاب ةيسار تناك دقو
 ةحايسلل اهلهؤت ا ددرت الب قرخمو اهصحفب

 ؟ اهب موقت ىتلا ةليوطلا

 .ةحامسلا كلل ةحلاص ةفيفط تاحالصاةعضب ادع ايف اهناب سبملف ربخاف

 ؟ ةمزاللا دوقنلاو ةيفيصلا سبالااو ةنوؤملا هيدل له  نابرلا تلأسف
 مزلا نم ىدا ت تنكو . سبالملاو ةنوؤملا ف صقتنلا نيبت ىلا لاؤسلا اذه ىداف
 ىلع ىبشا ةثالث 5 يلاملا زوعلا دسي ام ىلع ةنيفسلا ةنازخ ىوتحت نأ مزاوللا

 نايرلا ىلا تبلطف . قيرطلا ىف ةيلام بعاصم طابضاا ضرتعت ال ىتح لقالا
 رفسلا عميطتسيل ليللا ءانثا صقنلا دسل ةرازولا ىلا هفارصو هلبكو لمتري نأ
 ىف نزخما حف تبلطو ىسفنب ةرازولا ىلاتدع مث . دغلا ف بورضملا داعيملا ىف
 ةضراعم نم مغرلاب ترماو ةمزاللا ةيفيصلا سبالملاو ةنو ؤملا ملسنو ليللا
 . باسحلا ىلع ًاغليم ةيعقدملا ءاطعاب  تاباسحلا قظوم



 لف لادم اره حايصلا ىف ةرازولا ىلا ىناهذ دنع هتلمع ام لواو
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 . هرفس مدع ىف رسلا نع هتلأسو لاخلا ىف نابرلا بلط ىف

 ىلع أرجأ ملف دعب ةيعفدللل ادوعي مل فارصو ليكو نا ! مدنقا اي : لاف
 0 ! مهن ودب نرفسلا

 . هلاكم ُ خا تنيعو هفصنلا كلا هيلع ضيفختب لالا َّق هتبقاعف

 عم ةيعفدملا باحصتساب فارصلا تفلكو ةماعلا ةماعلا ىف ليكولا مسا تعضوو

 6 لاك ةرسالا ىلا لام لا لم ما

 ُ 0 لثم ) '

 طابض ضرعتسا نا تدراف . ةيلاعلا برحلا بودثشن لبق ديع موي ناك

 ىف ةئيعم ةعاس ىف ًاعيمج روضحلاب مهيلا ماوالا تردصاف هتراحبو لوطسالا
 ملف مويلا كلذ ةحيدص ىف ءامسلا ترطما دقو . ةيرحبلا ةزازول لباقملا ناديملا
 ىسبالم ًاسبال ضارعتسالا ناكم ىلا نيعملا تقولا ىف باهذلا نم كلذ ىنعنع

 0 رض مل نكلو ةيعحرلا

 ماعلا لوطسالا دئاق كي هاط ج رخ ىتح قرايس رداغا تدكامو

 لاجر فلخت ىف ببسلا هتلأس اءلف ىهذلا نرقلا ةحلصم نم هطابض نم فيفلو

 ا وال تا ل ل ما
 تآ مل كلذ ىلعو وجلا ةءادرل ًارظن فاختلس كنأ تبسح ! مدنقا اي )

 . ( ! لئاط ريغ ىلع مبللب نم ًايدافت لاجرلاب

 عوبسا دعب و للبلا نم هفوختل مايا ةثالث ةدمل كب رهاط لاقتعاب تماف

 . ةلاقتسالاب هتفلك
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 رح سا

 ( اضيا رخا ؛لثم )
 تناكو . عبارلا شيجلاب قلعتت رومال ةناتسالاترز 1411 ةنس لالخ

 نم ركل نصللا ةعارج نييرحبلا طايضلا 0 باكترا ىلع تعاق دق ةئييلا

 ى ةيوذعملا هرقل رع هيف دب يذلا تقولا ىف نا

 تبلطو . ةيركسعلا ةمكحبلل هتيلدف مرجلاب لثما نأ تدراف . لوطسالا و شيجلا

 . ةعرسلا ىصقاب هتك ام

 ا[ ةواعورو نا عم ةديدعلا ت تايثالا ةلدأ مغر هتأربا ةكحملا نكلو

 ةيكحلا هب تقطن يذلا 5 ١| كلا مارجلا ىلا ًاعيط تررطضاف ٠ هت رج نم نيقثاو

 . نس دادع ىف هعضو تررق كلذ عم ىتنا ديب ةيركسعلا
 ضعبو ( ةرركحرملا ةكمشلا سيئر ) كب ليعاعسا بت تضفش مث

 .يركسعلا فرشلي ةصاخلا لئاسملا ريدقت مدعو مرودصقل فصنلا ىلا اهئاضعا '

 ( ريخالا لثلا )
 ايسورعم حلصلا ناف - عبارلا شيجلا داوقحي رست دعب ةن اّدسالا ىلاتدع

 تي أرف . دوسالا رحبلا ىف لمعلا ةيرح ةيراجتلانفسلا تفن ساو ىضما دق ناك

 ا[ كلا رم لعمل تك ىلا ( امثاب ديشر ) ةعردملا دادعا مزاللا نم

 ةديدع قاشم دعلو . ( سواي ) ةنيفسلا ربظ ىلع ةمني رم لامعأب نيمناَقلا لاجرلل

 ةيلخادلا ءانيملا ىلا احلاسراب ترماو ماعلا رحبلا ريمأ نم ةئيفسلا لع تاصح

 ىلا ( امثاي كارلا قريخاو ليكاولا شاب فصاو يلإ رضح دغلا ىفو

 ًادح عضأ نأ يلإ بلطو ةثيس ةلاح ىف مايا ةدع ذنم ًامات ًاحالصا تحلصا

 آرم' لجاعلا بيرقلا ف لوطسالا لالحنا ناك الإو داوقلاو ةئي اب رلا لامهال

 تفلكف . ريخلا ديكاف ىتاثلإ مسقلا نستر بلط ق لالا ق تلسراف . ا

 بتكيو ( اثار ل نأ ىهذلا نرقلان دنموق اشاب' يمر



 ناش ل را لا ا ل نزار هلا ل عاف
 . هيلا تلصو امع ةنيفسلا

 . هيكحوو نابرلا ةيلوؤسم تيثا يذلا هريرقت مدق يىلاتلا مويلا فو
 كلل ماس ام يسار يامر لب هلا لاا تف

 ها سل رار ل ال ناد لا اد
 امانا ماعط رجح ناو كلذب وحبس ءالؤه هاو طابضلا رس باويا لع
 . فصوت ال ةلاح ف تحيصأ

 تعذاو نيعوبسا ةدمل هليكو لاقتعاو نرابرلا لزعب لاخلا ف تماف

 درط ءازجلا ناكل ةئيفس يأ ىف ىرخأ ةرم كلذ لثم عقو ول هنأب ًاروشنم
 . لاملا ىف ةمدخلا نم ليكولاو نابرلا

 ةئيفسلا نادنموق بصنم ىلا ةدوعلا رظتني ناك يذلا قح نابرلا نأ

 ليلق ناك دجلاو ملعلاو ةنامالا نم مظع بناج ىلع ًاطباض ناكهنا عم ( سواي )
 لوؤسم نادنموقلا نا امام ردقي ملهنابسحاو ةيرحبلا هتنبم هبلطتت امب ةريلا

 . هتليفس نبظ لع صخش لك نعو ءىش لك نع

 لوؤسملا وه ليكولا نا هادؤم دساف يأر ةيرحبلا طابض نيب داس دقو
 . ةنيفسلا مزلي ام كلذ ريغو ماظنلاو ةفاظالا نع هدحو

 طقفهنابر ماما لوؤسم ليكولا نأ ديب . ام دخلا حيحص يأرلا ناو
 نتا نأ يظل ماعلا دئاقلا وأ ةقرفلا دئاق ىدل لوؤسم هرودب اذهو

 نابرلا ىف رصحت مل اذا ةيئابنلا ةيلوؤسملا نأ دعب اوكردي مل نييرحبلا انطابض
 رظنلا راصق ضعب معز دقو : رحبلا ىف ةدامقلا ةدحو نامضل ةليسو ةمم سيلف

 .ناملالا طابضلا عم ةنيثملا هتقادصل وه قح نابرلا لزع ىف قيقحلا ببسلا نا
 ةيسن قحا نمو . هذه نم ًابذك دشأ ةفارخ ناسنالا روصتي نأ بعصلا نمو
 نيلئاقلا نمو ماظنلا راصنا دشا نم ربتعا تنك يذلا اناو يلإ ةمهتلا هذه لثم
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 : نانالا و كا رثألا اطابعلا نب ةفادعلا ىرع نو ةردرس
 ىدالا ىرذلا عقر ف تير اك لئاسإرلا هده لآ تاج اه[ 220

 يراد ىلا يدوع دنع ليصفتب ةطقنلا كلت ا ةيرحبلا طايض نيب

 قا كله ماما عيدنا تالجسلاب داهشتسالا نرم ذدتقو نكءا ثيح

 هاجس رانا الاخ ىف تيك ىلا ةرفلا نات |( اسوس ب

 ) ةيداشر و( نامع ناطاسلا ( ءاثب لوجملا

 ا تصل
 ( ةيبرح جراوب ىلع ةيصوتلا . تيمزا يف نغشللا عنصل راد ءاشنا )

 حالصا ىف تعرش ىتح ةيرحبلا ةرازو ىف لامعالا مامز ملّتسا دكا مل

 ردب اهديدجنو ( ةيدوعسم ) و ( دوغروط ) و ( سورابراب ) انتاعردم

 لابعا ىلع فارشالاب ىسفنب ًايموي موقا تتكو ةفيعضلا اندراوم هب تحمس ام

 ناكو .٠ قيرطلا ىف فقي دق قئاع يأ ةلازا ىلا هلك ىايتها تبجوو حالصالا
 ضاوحا ىف اهؤانب متي نأ كش أ يتلا ( ناهثع ناطلسلا ) ىدا نا ىايتها لج

 ( ةيداشر ) ةعردملا مالتسال ًانيعم ًاّتقو ددحاو همم رحب بايع رخمب !رتاجنا

 ابمامتا لجأ ام ًاريثك ىتلاو ايلاطيا عم برخلا بودثن لبق اهب انيصوا ىتلا
 . خأ ىلا تقو نم

 كتر تك نإ تهل ةصتخلا حاصملا عطتست لو

 .نراطلسلا ) ىف تارييغت ةعضب لاغدا امهبلط ىلع ًايفاش آباوج كب فوؤرو

 ىلا تباط ىسفنب ةقيقحلا فرعت ىف بغرا تنك ذاو ( ةيداشر ) و ( ناثع

 هناتتسالا ىلا ارضحت نأ ةردن ول ىف اناك نيذللا كب كفداوو كب فرّور

 يراكسلاب فير دفنإ كاس فاطر ا كانا لكل هاند

 ل



 مهنم الك تيطعأ سيمل رحبلا ريمأ عم ثحبلا دعبو ةرازولل ءارخلا عسيمج
 دعومدي دحت |عبيلا تيلطو نفسلا ىتكرش ىلا ًاباطخ تررح مث ةبولطملا تايلعتلا
 ٠ ( ةيداشر ) و ( نال ناطلسلا ) ملستا

 ةنياعمل ةراحبلا ضعب لاسرا ًابلاط ىلإ بّتك دق كب فوؤر ناكاملو

 نم قيرف باختتاب لاحلا ف تق ةدقعملا اهتالآ نم تيثتللو ( ناثع ناطلسلا )

 ةسائرب ( اشاب ديشر ) ربظ ىلع ارتاجما ىلا مهتلسراو ةراحبلاو طابضلا راغص

 . ىهذلا نرآلا نادنموق ليعامسا نايرلا

 لاخداب ةبلاطملا نع انكي نا كب كيصارو كلي فارون
 نين ةياهنلا ف ضاوحالا عسيطتست ىح نيتجرايلا نيتاه ىف ىرخا تارييغت

 . هردنول ىلا نيطباضلا تلسرا مث ددحما خييرأتلا ىف انبلا

 غنورتسمراو زركيف ىتكرش عم تاضوافملاتأدب اشاب كوروش ةدمفو
 ىلع ) نفس راد ءاقناو ةثيدح نفس راد ىلا ىهذلا نرقلا نفس راد ليوحتل

 لعفلاب تزبج ل تيبزا جييلخ ىف لاق دارس ( زرط ثدحأ ا

 ” كاذب ةماذلا تايرسرا
 نيتتكرشلا ىلا تبلطف ًايئاهن اهتيوسن تررق ةلأسملا هذه ةيمهال ًارظنو

 ةيزيلجتالا ةمصاعلا ىلا بهذ كلذ لعو ةردنول ىلا امهنع نيبودنم السرت نأ
 نيت ر وكاذملا نيتكرشلا ريدم ةيرادالا ةئجللا ءاضعا دحأ دال تاسنف ىتسمملا

 ةرانتسف د لومزاسا ىاع دعا - جودورتسوا كنركلا نع دقو

 نوكحيل يدنفا نايجلا- بئانلا ةيرحبلا ةرازو تنيعو نيتكرشلا ًايئاضق
 ا

 .تعضو -نويئاضقلا ان وراثتسم ًاضيا اهرضح ةددعتم تاعاتجا دعلو
 اهيف ناك رومأ ةعضب نمضت دقعلا نا فرتعا ىننا عمو . ةيئاهنلا دقعلا ةغيص
 ىَح ليوط تقو ىضمي نا هلا يداقتعال يرورس مظع دق اهل نبغلا نم ءىش
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 ثدحا نم عئاصمو ءىتاومو ءانبلل ًاضاودمأو ندسلا ةعاتصل اراد ايدل يرن

 هرقت ام ذيفنت ىه ةمدخلا ىلوخد ذنم ىسفن قتخسر يىتلا ةداعلا تناكو . زرط

 : ا ةرلا
 دي دجتب دوعي نأ غنورتسمرأو زركف عم قافتالا مارب دعي ررت: دقو

 قفلاسلا نيتكرشلاو ةيرحبلا ةرازو يلثع نم ةن وكم ةنلعمىلا ىهذلا نرقلا عئصم

 نأ - ريغلا همعزي ام مغرب - ىنيقي ىفو . يزااجيا ماع ريدم ةماعز تحت ركذلا
 ةهازن امأ . ةجلا دئاوفلاب دالبلا ىلع داعل هريفاذحب ذفن ول عورسشملا كلذ

 ًآرورسو ًاطايتغا ىسفن تاللم ٍدّقف اهربظا ىتلا ةءافكلاو هتردقموماعلا ريدملا

 عناصملا نيسحتل ) ةهتقولا تاءورشملاب قاعتي اهف مات قافتا ىلع انكو

 هتماقتسا ىلع الثم نيرضالو .ليلقب ةناّسالاهلوصودعب اهدعاىتلا(ضاوحالاو

 لاملا ةريخالا هذه مدقت نأ ىضق ةموكحلاو نيتكرشلا نيب مرمملا دقعلاف
 . تيمزا جييلخ ىف ديدجلا عنصملا راد ءانبل مزاللا

 : الئاق ماعلا ريدملا لإ تفتلا ني رهش قرغتسا ثحب دعيف

 نأ هما هلع ىههذلا نرقلا ىف ىلا رادلا هذه عقوم نا )

 بلقنا ولف . تيمزا ىلا ىناّنعلا لوطسالا عئص راد لقنل ًاةلطم ًايبس ىرأ ال

 حبصال ٍتانيسحن ضعب ضاوحالا ىلعتاخداو ثيدح عئصم ىلا رضاخلا ءانيلا

 ماوعاةعبرا دعب ىهذلا نقلا ض اوحا ىف (ةجراب ) طون دي رد رك !ءانب عاطتسملا نم

 رصحوتيمزا ةعانص راد ءاشنا لافغا نسحتساك لذ ىلعو . ريدقت رثك ا ىلع

 .كلت كردن نا انتعاطتسا قو ىهذلا نزقلا ةعانص راد نيسحن ىف انتادوبجم لك

 . يأرلا اذهب نيتكرشلا عانقال يعسلاب كدعا ىناو . لاملا نم ليلقب ةجيتتلا
 ااهتقلت ةيذاك ةعاشا ةيملاعلا برحلا ءدب ىف انفحص ترشن ظحلا ءوسلو

 تاملعتل ًاذيفنت انئفس نم عزت ماعلا ريدملا نا اهادؤمو . ةيناملالا فحصلانع

 متي نأ هيف كشوأ يذلا تقولا ىف ةمبملا ءازجالا  ةيزيلجنالا ةيرحبلا ةثعبلا
 مف ٠ ١ 0 ت0



 ةعاشالا كل: روبظ'ني- تنبكو . لمعلا ةخحلاص ريغ املعج كلذب و م

 ةثعبلا نآآل ) ًامامت عقاولا ضقانت امنأ لعا تنكاملو - عبارلا شيجلا زكر ىف
 اننفس ةعانص رود مظنتب | ولفكت نيدلا ندكرشلا طابطو ةيزيلجتالا ةيرحبلا

 انورداغ يذلا د !! صالخاو ةناما لكب مهتمه اوماق دق ةثيدح ابلعجو

 ذئتقو ناك هنال ةيرخبلا ةرازو مساب اهبذكي نأ اشاب رونا ىلا تيلط ( هيف

 .اقرم اهنوؤشب امنا

 ظحلاءوسلو . ال وأ العف رشن بي ذكستلا ناك نا ةعاسلاهذه ىتحرلعا الو
 ةديدع فحص ىف اهروهظ نم تيأر.دقو ةشهدم ةعرسب ةيرفلا كلت ترشتنا

 : ناملالا دعو اندخ تبجو ىتلا ةديدشلا تالمحا ىف 0 تناك ابنا

 لكلا طابص  رأ ىرشلا ةرم اه دكوا نأ ابدأ امام قال فاو

 نيذلا نيلجيالا لاعلاو نيسدنيملاو سبمل رحبلا نيمأ ةدايقب ةيزياجتالا ةيرحبلا
 ةنامالا ىوتنعإ مهبجاوي اوماق ئ .هذلا نرقلاب نفسلا ةعانص راد مظنت مهب انطلا

 ليب روطلا طوطخ عضو مهلا تدبع ىنتا دح ىلا تخاب دقف مهتناماب ىتقث امأ

 ماغلالاب اهلل 2 ريخ نع ثحبلاب مهتفلك 5 سحالا رحبلاو ليندردلا ىف

 نم ًاطباضو ًايك تحررت ًاطباض سبل ةيشاح تقلا دقو . اهثبل لئاسولا ريخو

 ' لير وطلا ننس

 قافتالا اذه ىلع ءانب ليندردلاف ةيلوألا لبب روطلاطوطخ تعضو دقو

 0 يلع نيعتب قئاقحلا رابظا ىلا اذه ىات 39 يدؤي نأ تدرأ ذاو

 زنغاوباا لا فقأ عقوألا نم هيف حيبصأ يذلا تقولا ى ى هنأ و: ةيتآلا ة كدا

 :لاقو ةليل تاذ سبمل ىلإ رضح

 حارتقا ىدذعف ماغلالاب زغغاوبلا لافقا مزاللا نم نونظل متن 1 اذا

 لخدم دنع ماغلالا نم متكش امارات نأ منك هنا كلذ . 00 ةضرغ ديرأ

 تاماوعلا عسزوت نيعتيو عيش روف سوبلا ء ابا نسحشممإ ناار ليندردلا



 اهياعر طخ د نفسلا ةفاكل تايلعتلا ردصلا مث 6م اغلالاب * يلم هنأ نظي ىتح هيف

 سورا امأ . ليادلا ةدعاسم ال ارا ماغلالاب روفسوبلا قالعال ًارظن -

 . زيغاويلا قارتخا ىلع أاقلطم اوأ رب نلف ماغلا ةمث سيل نا نوفرعي ال نيذلا

 ىلع ماغلالا اوُب مهنا اونلعا ذا ةليحلا هذه ىلا«. ماع ىف نأللالا اك دو

 ككل اعوان ارد مل عقاولا ىف مهنا عم يلامثلا رحبلا ءيطاش لوط

 رع ًادعتبم لظف ىسن رفلا لوطسالا ىف رعذلا لاخدال ًايفاك ناك نالعالا كلذ
 نم اهدحا تلقي دقف دوسالا رحبلا قياضم ىف ماغلالا متن اذا اما . ء يطاشلا

 رخاوب ىدحا باصأ اذاف ىهذلا نرقلا ىلا ردحنيف يوذأأ رايتلا لعفب هأسرم

 ىدظع ةيل وسم كسفنا متاح نورك ل سف ل
 ٠ ابودوا عييمج ف ماعلا ىأرلا ظن ىف

 نأ هنكع ال ناسنالا نا هتريخاو كلذ هريذحت ىلع رحبلا ريمأ تركشف

 ء يطامشب ارو رام 0 ال هنا 5 ليحلا كلت لثم حاجم ىلع اكاد لوعي

 نسر عقاولا ةقيقح علا سر را سل يلامشلا حبلا

 ٠ هحالصا نكم ال امظع ًاررض ةجيتنلا تناك زدغاوبلا

 ةلاحلل ةاعارم هحارتقا ضرع رحبلا ريمأ ناك اذا اهف انه ثحبا تسلو

 ار لكلا سلا هنأ نع ير لطف نك ا ا تقرا ل لا
 ثيح ) ليثدردلاب صتخم اف هنيع حارتقالا حرتقي مل هنوكو هتهازنب ىقثل

 اذه نا  داقتعا ىلا لايم ىنناف ( ةقحاسلا ةوقلا ىزبلجتالا لوطسالل تناك

 . اهدحو ةيتفلا تارايتعالا هتلمأ امها حارتقالا
 نيذللاغنو رتسم رأو زركمف يريدم عم انتاضوافم نم ىاثلا رطشلا ناكو

 نيفيفخ نيدا رطو زرط ثدحا نم طون ديرد ىلع ةيصوتلا ةناّتسالا ىلا ارضح

 .نيةتصاوغو تافاسلت تسو

 ءاربخو نروينفلا انؤاربخ اهبلط ىتلا بلاطيلل ةنمضتملا تاقافتالا امأ
 كا



 ٠ اهنم روص تعزوو دوقعلا ناتي رفلا ىضما مث . ناتككرشلا اهتعضو دقف سبل

 بيردتوتاروانلا لب بس ةقيتعلا انئفسلال ةمزاللاةريخنلاب ًاضيا انيصوأو

 نادنموةلابطينو ( حتافلا ) طونديردلا انيمسو .اهسفن اهياعبرحللو انشويج

 ىوصقلا ةعرسلا رابتخا خييرأت ًايئاهن ددسح.و .. اهؤانب ةرشابم كب ىدمح

 ٠ اهتيعفدم ةوقو ) نامثع ناطاسلل (

 ىلع قوفتم لوطسا انل نوكي نأ تاءارجالا هذه نم انضرغ لج ناكو
 ةلازا ىف دهج نم تعطتسا ام تلذب دقو . ةصرق برقأ ىف نانويلا لوطسا

 . عورشملا اذه قيقحن نود لو تناك ىلا بعاصملا

 ةشقانم دعبو . انل نفس ءانب ىف ةيغر اسنرف تدبأ تقولا اذه ىلاو-و

 مهتوعد نيذلا طسوتملا ضيبالا رحبلا ديدح عناصمو 0 يلع عم

 ىلع ًاقافتا وسي ركح ةكرش عم انمربا !؟ تافاسن عمنصب اذيصو ةناتسالا ىلا

 . نيتصاوغ ءاذب

 ناو ًارهش نيرشعو نينثا ىف ( حتاف ) طونديردلا ءانب متي نأ ررقتو

 ًاييرقت خييرأتلا كلذ يلاوح اسنرفو ١ رتلجتا ىف اهيلع ىصوملا ىرخالا عطقلا مت

 ١914 ةنس زومت ةيابن ىفانيلا لسن نأ ررقتف ( ناّْنع ناطلس ) طون ديردلا امأ

 اذه ىضتقع. ١و ةنس ىف ال نر ١و1 ةئس حاتتفا ىف ( هيداشد ) و

 نيدارطو طونديرد زرط نم نفس 'ثالثب نم نوكم ديدج لوطسا جيان ربا

 نم رخآ لوطسا انيدل نوكمس 5 تاصاوغ عبراو ةفاسن ةريشع ىتنثاو نيفيفخ

 ىنان ويلا لوظسالا نم ريثكب ىوقأ نالوطسالا انل حيصينذاو ةقيتعلا انتادحو

 ةراحبلا ملعتو بيردتل ًاعساو ًاجان رب انددعأ سيم عم ماتلا قافتالاب و

 حالصا ىلا لوالا انماهتها هجم نكلو اهلا راثملا نفسلاب نوقحتلمس نيذلا

 . نكم ام عرساب رحبلل اهزيبجيو ةعدقلا اننفس

 مامزرلتسا دق ناك ىذلا يزدلجتالا ماعلا بدملا ماتتها لوأ وه كلذ نأكو
 -أ ١م 0
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 نمنوكحملا انلوطسا تدهاش ١494 ةنس زوم مم موي ف ا لمعلا

 ىهذلا نرقلا ءائيم نم ردحتب (دوغروط ) و ( سورابزب ) و (ةيدوعسملا )

 نأ 0 ىلا ركل ل1 ا تاسراف . ليب روطلا نفسو ةم..قلا انتافاسن عم

 ..سيمل ةدايقب ةيرحبلا اتاني رم اهدنع أديت
 اهلوطسا يوقت تعرشف . نانويلا لاب هذه انتادوبجي تلقا دقو

 قو نيماع ىضم دعب اهبلا لست طون دي رد ةنيفس ءانب ىلع اسنرف ىف تصواو

 ءانب نم انيلع ةطخ ةمب نكي ملو ٠ ليب روطلل نفس تسو تافاسف تس ايناملا

 سطسغا ىبهتنم ىف ةناتسالا لصتس ( ناثع ناطلسلا ) نآل ًارظن نفسلا هذه

 ' ةسمخ نم رك | ال ىضع مث . ىقانويلا لوطسالا ىلع قوفتلا انل نوكي كاذبو

 ىزاوتس ( حتافلا ) نآل نيحبارلامسبصنو قوفتلا اذه دادزي ىتح ةّتس وأ ربشأ

 جرح نوينان ويلا رعش دقو . اسلرف ىف اهعنصب نانويلا تصوأتلا طونديردلا

 ٠ ةناتسالا ىلا ( ناهثع ناطلسلا ) لؤضو عنمل دوب نك اولذف يش زك م

 تاسرا ١414 ةنس ىف سرام رهشفصتنم ىف ( نبوجلا ) لوصو دعبو

 ميدقتل كيبور ىد رحبلا ريمأ طسوتملا رحبلا لوطسال ماعلا اهدئاق ارتاجبنا

 . ناطلسلا ةلالجل هتايحت

 ىتل أس له - قيقحتلاب ركذا تسلو ( ليسنفنا ) ةجرابلا ربظ ىلع مدقف

 ةديدعلا تاءاتجالا ىف وأ ةيرحبلا ةرازول ةيمسرلا هترايز نوضَغ ىف ىحبلا ريمأ

 (نائعناطلسلا ) لوصول اهانذختا ىتلا تاءارجالا نع دعب اهف اننيب تدقع ىلا

 . ةناتسالا هايم ىلا مالسب

 هايملا ىلا ( نامثع ناطلسلا ) لوصول نوعزف نيينانويلا نا ىنريخأ دقف

 . رطخلا كلذ نم مهسفن | ةياهخ مهتعاطتسا ىف ام لك نولذبب مهناو . ةيكرتلا

 قراط لبج زاغوب ىف اهوقرغي نأ تامولعملا نم هتمَتلت ام ىلع ءانب اوممص دقو

 اذاو ارتلجنا ىف ةيئابنلا اهتارابتتخا ماما لبق اهميطحت ىف مدصقم لمثف اذا اذه

 تح 68 ٠-
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 هايملاىلا اهنوكو لاح مه .وطسأ عيمج اهن وجاري ةريخالا ةلواحلا كلت تةفخا

 . مكتتيفس ىلع لوصحلا متدرا نا ماتلا صرحلاب مكيلعف نذا . ةينانويلا

 نم رحبلا ريمأ هيلا ىر يذلا ضرغلا نأ ىف باترأ ال ىناف مويلا امأ

 ةيلاطملا سرع لودعلا دح ىلا سفن. ف رعذلا لاخدا وه هذه هتحبصن ءازو
 ىنكلو ( ةيداشر ) ءاثب متي نا لبق ةناتسالا ىلا ( ناثع ناطلسلا ) روضحي
 مظع ىلا يرظن تفل الا دري مل هناو ةقادصلا اهتلمأ هتحيصلت نأ دك ر كنط

 ٠ اهيلع بلغتلل ةمزاللا لئاسولا ذا دعال رطاخلا

 نانويلا فو ارتاجتا ىف قاوعا نم ىلا تلصو ىلا ريراقتلا نا ةقممحلاو
 لل 1 اعل دلل ع تلمع ردا دما يش نع طل ل

 ةناتسالاىلا ارتلجنا نم اهرفس ءانثا ( نايثعناطلسلا ) ةمالس نامضل ةيطايتحالا

 ىف سطسغا ءدز ىف انلوطسا فوطي نأ ررقت سبل عم ثحبلا دعبو

 رمي ىذلا ضرعلا طخ دنع( نامثع ناطلسلا ) لياقي ثيح طسوتملا رحبلا
 07 ةريز<ب

 ا | ل لا تارا سام اس ل نر نر

 اهعضو تايلعت هيلا تررسأو سبراب ىف ىتلب ل ةردنول نم كب فوؤر بلطف
 ل ل ل ا

 .ىذلا دعوملاو قراط ليج زاغوب اهزايتجا دنع ( ناثع ناطلسلا ) لست
 . انلوطسا هيف لباقت

 ىلع زوم ١* ىف اهدي ظحلا ءوسل. تعضو ةيناطيربلا ةموكسلا نكلو

 قفخ الأ ردقلا ةفيحص ىف ملقلا ىرج كلذب و ( ناثع ناطلسلا ) طونديردلا ٠
 . ةميظعلا ةجراولا كلت ىلع ةينامعلا ةيارلا

-٠ ١. 



 ةين البلا برحلا دعب قرتلاو داحنالا ةيعمجنأ ةن نم زاحجباب رك

 نوؤشلا ىف ةيباحيا ةسايس جاهتناو ةعدقلا ةيبلسلا ةسايسلا نع يحنتلا تررق

 قيرطلا ىه ةسايسلا كلت نأب ”النلل نيبت ام اهتجح تناكو ةيلخادلاو ةمجراخلا
 اهتيوقتل و بناج لك نم اهددبتت تناك ىتلا بعاتملا نم ايكرت ذاقنال دحوالا

 . ممالا نيب اهب قئاللا زكرملا اهئاطعاو

 ةسايسلاف ةساسالا طقنلا ىلع ديدج نم ىف 7 نأ مزاللا نم نا يلإليخنو

 . ةيملاعلا برحلا ف كارتشالا ىلا ةموكحلاب تعفد تلا ةيباجمالا

 قوةح ريرقت انلاب لغش ام مها ناك دقف ةيلخادلا ةسايسلا ةبجو نم امأ

 دقو . ةيرثكالا نيبو مهنيب يدو مهافت داحتاو  ةفولأم ةرابع هو  ةيلقالا

 اذاو . ليق نم كلذ للا توثا 5 برعلا عم مهافتلا ًاساسأ عضن نأ نا

 يلم ةيبلاغ نأ ىف لادج الف برعلا ةساسلا رئاس ضري مل هنأب لولا زاج

 . ًايفاك هورتعا ةيمالسالا ةيضقلل نيمتنم ًايلاقو ًابلق اوناك نيذلا برعلا

 نراسنالا حبصاو نييراغلبلاب قلعتي ايف ةيسنجلا ةلأسم تيوس دقو
 : ةيئامّنعلا ةيروطارمالا دودح لخاد ىف ًأدحاو ًايراغلب ىري ال

 ةيدسسا دج ىلا قتلا مب لصو نيذلا ني انوبلا نآف ىرخا ةبج ندو
 انوكرتي مل ةيطن ذببلا ةلودلا ءايحا ىلا اوحمطو رشع كلاثلا نيطنطسقب ميكلم

 دادعا انيلع نيعتي حبصاف تند دق مهعم ىناتخلا باسحلا ةعاس نأب ام كش:ىف

 ةنوخ ةمحر تحن حبصن ال ةعامنلا تناح اذا ىتح نآلا نم ةيطايتحالا لئاسولا

 ٠ اندودح لخاد ىف نيينانويلا
 اينودقم يلسع نيديآ ةيالو ىف نيينانويلا اياعرلا لاديتسا ىف انعرشف

 م نشسلر تلال مظنت ىلع بأدلا انررقو ىرخالا تاهجلاو
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 . ةيبنجالا لودلا عم تاقافتالا ماربال انيعس
 عيطتساول تددوو . ةيلخادلا انلك اشم مهأ تناكةينمرالا ةلأسملا نكلو

 داحتالا ةيعمج تيغر ىلا ةلكشملا تناك اهناب ةلدالا نم يدل ام لكب ءارقلا عانقا

 عييلع دوعتو نمرالا ىضرت ةقيرطب لك اشملا نم اهريغ لبق ابلح ىف قرتلاو

 ىلا بابسالا ىلع ىف 1 نكي ا ةلدالا هذه 0 لقت عسيطتسال قاو ةدئافلاو

 ىلا ةممملا ةلأسملا هذه ف ضوذلا ءاجرا لضفأ نكل و . حاجنلا قيرط تدس
 . اهب صاخ لصق

 ةيسورةلكشم اهئارو نم ىربو الإ ةيئمرا ةلكشمب عمسي ناسنا داكيالو

 ىتلا ( نيل والا ىمظغلا لودلا ةمجارت نم ركل ) ىوك ىني ةنجل عاتجا ىنف

 لوالا نامجرتلا داتعا اينيمرأ ىف هلاخدا دارملا حالصالا عون رايشخا اهب طين

 . ىندالا دحلا عايتاب راشا ىناملالا هلممز اهني ىلعالا دحلاب ثيشتلا ىمورلا
 ىرخا ةسهج نم ايلاطياو اسلاو ةبج نم اسنرفو ارتلجياا اناجرت نتكاو

 ىلا لوصولا ةديدع تاءامتجا دعب ةنجللا عطتسن ملو . طيسولا رودب مايقلاب

 . ىدأ ابان رب وب ىلعا ًاجيانرب اهلثمت ىلا تارافسلا ىلع تضرعف ةمساح ةجينن

 , نيبو ايسورو ايناملا يريفس نيب يلاعلا بابلا ىف دعب اهف ثحبلا سمتسا مث
 ةلأسملا ىف يدجلا كارتشالا نم اوبحسنا ءارفسلا ةيقب 0 مكلا ردصلا

 ىلعالا دحلا نرالثع ناذللا ناريفسلا هيلا لصي دارق ىأ نولبقي مهنأ نيلئاق
 . قدالا دحلاو

 انل سيلف ايسور رش ءاقتا ةقيقح اندرا اذا اننأب ةلأسلا كلت انتعنقاف

 . اهيف ماعلا ىأرلا ًاصوصخو ارتاجتاو اسن رق فطع باستكا ىوس ةليسو

 نكي م لوالابو ةيبوروأ برح ىظل بشي نأ ًاقلطم انلابب رطخ نكي و

 ل ال ا ل ل ني ال
 ىلع ءاضقلااب اهتفيلحل تحمس امدنع عنصت ايناملا تناك اذام ) : وه ان رطاوخب

 -١11؟-



 تسيلا ؟ مايا ةعضيب روتسدلا نالعا 4 ككل كار سرا اهمضب انماه أ

 ؟ ةيلاوم ةفيلح نكت مل ولو ايناملا ةفيلح ىه ةتغب سلبا رط تمجاه ىتا ايلاطيا

 ان راختسا نأ نوديرب ناملالا نا ؟ اسذلا ونحت ذتسا اهنا اهنا ايلاظي نلعت ملأ
 مهحلاصم ددهب دق ام عمل نقلا مظع امهم  ًاقلطم نوددرتي ال مهف ًايداصتقا
 عنم الإ سيل ةينمرالا تاخالصالا ةلكشم ىف لخدتلا نم هيلا نومري ام لكف

 لقعي ال كلذ ادع امفو . دادغب ديدح ةكس ءارو ام ىلا دّتمم ناىمورلا ذوفنلا

 0 ارت ايفا ل م ان ماسلا ناقل نحنا نأ
 يذلا تقولا ىف ايناملا ناعت ملأ - 0 0 0 كاسر هال

 نع ةزجاع اهناب 1 امضومل و ايكرت شاعنال مذاللا لاملا ىلغ لوصحلا هيف اور

 بايلا ءاقباو اسنرف عم ةنسحلا قئالعلاب ظافتحالاب انيلا تحصن و انتدعاسم

 . اح وفم سيراب فراصم نم لاومالا ىللغ لوصحلل هجان يذلا

 مه الوأ اسن رف عم ةنسحلا قئالعلا دطون نأ انمزبعا تارابتعالا هذهلف

 لاخدا ىه ةديحولا انتي اغ نأ ىلع .ةيعانقالا ةلدالا ال مقت نأو ارئلجتا عم
 . ايسور انتمجاه اذا انل امهتيامح نم تبثتنل و ائدالب ىف حالصالا

 ةيجراخلا ةرازو نيب تاضوافملا رفست نأب ماتهالا يديدش انكو

 نيب و اننيب عازنلا عوضوم تناك ىتلا لئاسملا راسل ةيئاهن ةيوسن نع اشاب قحو

 فو ةرصبلا جيلخ ىف ةيكرتلاو ةيزداجتالا ذوفنلا ىتقطنم انددح دق انيكو ارتاجيا
 ارتاجن ١ تضرا ةقورطب ندع ةلكشم انيوسو برعلا ةريزجهبشل ةيب ونجلا ةقشلا

 ةرصبلا ىلا دادغب ديدح ةكس دع صاخلا ارتاجنا باط ىف ضراغن مو

 ةيزاجيا تاكرش انحنمو . تارفلاو ةلجدلا يرهن ىف ةحالملا قرط ىفالو
 طو | ةاطلاو نيدبأ ديد ةكس دم زايتماو قارعلا فلورتبلا تازايتما

 نيزانل اها ذك اد نوصصو نوربارط قايم نيدو هند

 هد مظنتو ةيلخادلا ةرازو حالصال زلكنالا نمنيشتفم ةدغو يزياجنا ماع
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 ًاماع ًاشتفم - اليوط ًانمز ايكرت ىف ماقأ يذلا - نفيرج رتسملا نيعو . ةيكتلملا

 نم ددع نييعت ررقتو دروفورك دراشير ريسلاب كرتكلا انماظن حالصا طينو

 : . كراكلا ق نيالا نيشتفملا

 اعز رعد ىلإ ةلسالا دلل طيبا ةرش انمر اذا اذان نس لو
 نيو سلا ل ما دقو اتابع نا نع اناس اكان اكورطسا مظنتل
 نكشا نع بةقادصلا ئىرع هنهو يب تيكا يذلا  يزاجتالا ريفسلا تيلام

 - ىكرتلا لوطسالا نظنني يذلا سهابلا لبقتسملا ىف هداقتعاو يل سبمل

 ةنجللا تحبصأو نيتي زياجبأا ل عاطل كاد مظنتب اندبعو

 هعيشأب ديعب نمز ذنم ربّتشا لجر وهو كولب مدا ريسلا ةماعز تحن ةيرادالا

 . ارتاجناو ايكرت نيب ةقادصلا أديل

 ةيقافتالاب ةيرحبلا ةرازو لمعل هحايترا نعكواب ريسلا لبر ءأ اماطو

 1 كلذاوم ةلأسملا تحيصا ىّتح ةما: ةقدب نيّكرشلا نيبو اهنيب ةمرملا :

 نم اا
 انيلط ةيلت د انساور ةضراع اظن - طخلا ءول تبأ انجيلا نأ ريغ

 . نمرالا اهنطقي ىّبلا تايالولا ةرادال زيا ا نيفظوم لاسراب

 نيئايشلا لا تالا انزل نو ىرلجالا فكتلا روش ورش انك نار
 افشل رع لع لست يك ل ل والا مجرتملا اهب ماقتل
 ديدجلا ريفسلا لا ؤس اشاب ملح دمعس ريمالا رداي رت ا نيسلا قيس

 نيفسلا دعوف ةثاتسالا نم نيلجرلا نيذه لقت ىف طسوتلا ى سلام سيول نيسلا

 كلذ نم تدطوتو . بش دعب اندالب !رداغ اذكسهو لالا ىف باطلا زاجتناب

 ًاقوفش ًانيمأ قالخالا عيدو ناك ىذلا ريفشلا نيبو اننيب ةيدولا قئالعلا يملا

 ءوسس نم زيلجنالا سوفنب قلع ام ةلازال انيعسو ةصاخلا طباورلا انقئوق
 اهتسايس ل انا اب ديعت ليسو دج ١ رآ نيلمؤم كارألا لايح مهافتلا

 ل



 مهافتلا دعي تلو مث اهتيوقتو ايكرت ةدعاسم ىلا ةلايم تناك ىتلا ةفلاسلا

 . ىسورلا ىزاجتالا
 ل ل ل ل ل

 داحال ا خد / ةيزياجئالا ةيل الا لاج ور نم ةدعو هتيشاحو ريغدلا عمم

 نيرا دنا سرد يلكراب ساهوت ريسلا لاثما لاجرد عم ةيدو تالص

 ةيكحرتلا ةيزيلجتالا ةقادصلا ةركف راصنا نمو ىدورلا ىزاجب الا هافتلا ىف

 . ناجالا نايك هربغ نب هيك

 قرطب عاطقنا الب اهؤاضعاو ىف تلمع ةموكحلا راف اودعلا لعو
 ارش الا ةصرو 4 مابا م زياجبتالا عم ةقادصلا ةيوقتل ةمعسر ريغوةيعمر

 7 كانرذ عم مافت داجمال

 ةمردزجلا مظنتل نا ىس# رفلا لارثجلا ىلا ليوط نمز ذنم از كرع دقق

 ظني مامقلا هيلا انيلط اسن رف ىضرأ ايكلو هذوفن ةرئاد يلاوثلا ىلع انعسوو

 صاح نكرم هل ناك ىذلا نائبل ىف ةمردنجلا

 ةمسن رفةكرشب طين ةين اعلا ةيروطا ربمالا لخاد ىف قرطلا ءامشنا ناكاملو

 مهتابت صقدايز تدرقو نييسن رفلا نيسدنرملانم ادع ةعفانلا ةرازو تمدختسا

 ىهو ًاعساو ًاذوفن يلاملا حالصالا ةنجل انا وخ ىللاملا انل ثم مظنن ايكلو

 ساجم لع ضرءي ال ىت> انتعاطتسا ىف ام انلذب و بيرق دبع ذدم اهانلبق ىتلا

 . اهتقفاوم دعب الإ يلام نوناق نيثوعبملا
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 نأ ةرمتسملا ةبقارملا تحت نييل ملا انيفظوم عضو نم اذدصق اننأ امو
 ويسملا همسا ًايسنرف اني بجاولاو ةيلوؤسملاب روعشلا مهسوفن ىف سرغن نأ

 .نيمسن رفلانيمدختسملا نم ددعب هرزا انددشو ةيلاملا ةرازول اماع اشّتفم ىلوج

 اناا ل لا ا ا ال رس يا اا ل ا تن عل
 ناك كلذ نا ول انشيج مظنت ةيسن رف ةثعبي طونن نأ ىف رس هلل هل 1
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 ًاددع نآل - الوأ - . اليحتسم آرمأ عقاولا ىف ناك هنكل و ام هجوب ًاعاطتسم

 بيلاسالا ًاقبط مهنم نوقابلا نرمتو ايناملا ىف مهميلعت اوما انطابض نم ًاريبك
 ماظن رييغت ةلا>ّسا ءاربخلا اهيلع عمجأ ىتلا رومالا نمو . ةيناملالا ةبركسعلا
 هيب ردت و هميلعلا مت نأ دعب هيف ةديدج ةمظنا لاخدا صخالا ىلعو ةتغب شيجلا

 انياط نال - ًايناثو - . ىربك ىضوف ىلا كلذ ىدأ الاو صاخ بولسال ًاقبط
 مظنتل ةيركسع ةثعب انيلا لسرت نأ اشاب تكوش ةدازو ىف ايناملا نم ًايمسر
 . دعب ددرتن نأ انعسو ىف دعي ملف . انشيج

 اب كمون ال در كطتلا نأ نآاكم قار نم ناك دف ني اع داضقو

 - اني عافرالا ىلإ نركذي نك اهر .رخأ تاموكح اول يرسم هونل ال ار
 ءاضوضلاب انبرضو شيجلا نأشب ررقت ام ءاغلا فةبغرت مل تارابتعالا هذهلف

 : طئاخلا ضرع. هب ركسعلا سردن اس نوف لاشراملا ةّثعب لوصاو تبعا, ىلا

 لبااقم ىف اهتبلط ىتلا ةيداملا ايازملا لك ةيسن رفلا ةموكحلل مدقن نحن اهنيبو

 . انتحاصا ىسن رفلا ماعلا يأرلا ليوحتل ىرخا تابج نم انيعس ذا ضرقلا
 نر ةيئفلا ةبجولا نم ائيلع هب ضرتعي دق انع مغرلاب اننأ كلذ نم

 تس ىلع ةيصوتلا ىف ددرتن مل ةفاتتم زارط نم ةيب رح جراوب ىلع لوصحلا

 . اسنرفل ءاضرا توسيرك ةكرش ىف نيتصاوغو رفاهلا ضاوحأ ىف تافاسن

 نرا دعب ةيسن رف ةيلبج عفادم ةدع عنص ىلع ةيصوتلاب !ةرداب اننأ اك
 ىلع دز . بورك عفادم ىلع اهقوفت اشار اضر نسج كئاقلا انريبخ انل دكأ

 كرا ي رحبلا ناريطلل ةسردم ءاشناب نيمسن رفلا ءارشخلا ىلا اندبع انا كلذ

 . ةيئام ةرايط ةرشع نتا عنص ىلع ًاقافتا ةيسذ رف ةكرش عم

 (ةيكرتلاة يسن رفلا ةقادصلا ةيعمج ) اهتيعس ةيعمج مات حاجنب تنوك ًاريخا و

 اهداقعنا ءانثا ىف تنكو سيراب ىفو ةن اتسالا ىف بقاعتلاب عمتجت نا تدرقو
 يا 1 ير را ير اعل ايناس ن١ تالا
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 ا ةيجرالا ريزو

 ناكو . ةيسيسأتلا ةنجللا اهتيعم ةنانسالا ىف ةنجل اهنوناق عضوب تنيعو
 جيانربلا عضو مت امل و . كارتالاو نييسن رفلا رابك نم فيفل اهئاضعا نيب

 ىف حاتقالا ةلفح تماقأ اهضارغاو اهيمارع ةيلخادلا ةرازو ةنجللا ترطخأو
 باختت ا ىف ءىدب كانهو . اريب يح ىف ىنرفلا داحتالا رادب يدانلا فرغ
 ةادأ ريخ ناكل اريفاذحي ذسفن ول يح الماش جانرللا ناكو . ةيعرفلا ناجلل
 . نيماع وأ ماع ىف اما ًانسحت ةيكرتلا ةيسن رفلا تاقالعلا نيسحتل

 ةرافشلا ترز - )9114 هين روع فضصتم يلاوح - موي كاد ىو

 : ةرايعلا هذهب ىنأجاف دق رايموب ويسملا ريفسلاب اذاف ةمسن رفلا
 نيسحتل اهتلذب ىتلا ةديدعلا تادورجماب بحرت ةيسن فلا ةموكسحلا نا )

 كم دقتو كب فرعتلا اسن رف ىلا كتوعد ىف بغرتو ةيكرتلا ةيسن رفلا تاقالعلا

 كتل ل نأ هك كل ل
 كرز ا تطتساو نجس لا يملا ع ل الا ل

 . ( مظعالا ردصلا ىلع صالا ضرع لبق كتقفاوم نم تبثتلا ديدأ ىننا

 مظعالا ردصلا ىضر ول ايف مات حايتراب ةوعدلا لبقا ىتنأب هتبجأف
 ا ٠ ناطلسلا ةنالج حرصو

 ًايمسر يلاعلا بابلا رايموب ويسملا غلب ىتح لئالق مايأ الإ ضم ف

 ٠ ةيسن ىفلا ةموكحلا ةوعد
 مظعالا ردصلا كلأسف . وفبج ا ريس ةيانج تثدح تقولا اذه سفن قو

 دنع ًاصوصخو سيراب ىف اهعبتا ىنلا ةطخلا رع ةمزاللا تاءاعتلاب يديوزت
 ١ يسرا ا
 نأ كتفي الف مطلا دج .ةيساسلا انءارآ لعن كنا ) .: التاق ىباجا

 ىلا ايازملاو اسن رذ ةقادص ىلع ةيمهالا نم قلعن ام رادقم ةيسانم لك ىف دكت
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 رزجلا ةلكشمل ةرظننملا ةيوستلا ددص ىف ةسن رفلا ةساسلا نم اهزارحا لهؤن

 رظن تفل يف كعسو لك لذبت نأ كيلعف . ةيويح ةيمهأ انمهت يتلا ةلأسملا هو
 . ( ةساسحلا ةلأسملا كلت ىلا ةمجراخلا يزو

 ًادصاق ناريزح رخاوا ىف نييرحب نيطباض عم ةناتسالا ترداغ مث

 . زوم لئاوا ىف اهيلا تلصوف ًاسأر سيراب

 قلب اقع امههبترصا تنكو كب فصاوو كب فوؤر تيأر سيراب قو

 لا كارلا هد را د ا
 ةلاح دوجو ظحل هنا ىربخأ ةعاطتسم ةصرف برقأب ( ناعع ناطاسلا ) ةيعقدم
 را ا لا وأتفي ال ال مهف ٠ زيلجيالا نيب ةبير غ ةيلقع

 ةماثلا كطخأ] لاول الع سس كالا نأب هنيش الس ردم ا

 : نكي ام عرسأب ةعردملا لع لوصحلا يرورضلا نم ذا ةلأسملا كلت ىف

 عييطتسن ال اهنا ركذلا ةقلاسلا ةعردملا ءانبب ةفلكملا ةكرشلا انغلبا دقو

 نوكشت ىلا رثع ةعبرالا عفادملا نم نيعفدم بيكرت هنيبعت قباسلا تقولا ىف

 ددصلا كلذ ىف تاملعت ةلع كب فوؤٌرل تردصاف . ةعردملا ةيعفدم ابنم

 نيعفدملا نودب تابتنخالا ءارجاب حمسن اننا : الئاق ةكرششلا باطخ ىلع تبجاو
 ةدوعلا» كب فوؤر تفلكو ةناتسالا ىف اههبيكرت. نكم نيذللا نيروكذملا

 كلل يي
 رحبلا ريمأ تاباقف نولوط ىلا تيهذ سراب ىف: امهتيضق نيمو. دعبو

 1 تيروك ) هتعردم ىلا ىنيحطصاف . ىبن رفلا لوطسالل ماعلا دئاقلا ريريبال

 برقلابلوطسالا عم اهتيضق ىتلا نري ايلب ةثالثلا مايالا كلة تبيح اه شارل

 .نم هقح رحبلا ريمأ قوا 3 عميطتسا ال ىلا م . عيدبلا رييفيرلا ياش نم

 ٠ ةوافحلاو مرك كلا نم ىوحت هررظا 0. ال

 رحبلا 0 تعدو و ثالثا ماياالا ىضم دعب و . ةراحيلا انضرعتسا مْ

 ا



 عقادملا عئاصم ةرايز ىف مايا ةعيرا تيضمف ةيديدجلا ةكسلا قيرطب تدعو

 ضاوحا ةرايز ىنتفت مو . سيراب ىلا تدعو تاصاوغلا ءانب لاح و قدانبلاو

 : زوم ٠ لبق رفاهلا

 تارم ةدع قافيف ةيجراخلا ريزو تلباق سيراب ىف ىتماقا نوضغ ىو

 : الئاق ىفأجافو ىزغم تاذ ةرظن ةيناثلا ةلباقملا ىف يلِإ رظنف

 رومأ ةدع ىف كتثحابم ىف ةديدشلا ىبغر نع امر ةداعسلا بحاص اي )

 ىنلغشت باولا ساجمنف ةرئادلا تاشقانملا نا  ةيمهالا نم مظع بناج ىلع

 نأ أدج مهملا نف . رخآ ءىش يأ ىلا تافتلالا هعم عييطتسا ال دح ىلإ

 كلذف نوضراعيس نييكارتشالا:نأ دبب . امسور ىلا ةيروبمجا سيئر بحضا

 ويسملا تدوز دقو .٠ ةحايسلل مزاللا داتعالل تيوصتلا امتح نوضفريسو

 نأ هيلا تيلطو ةيفاكلا تايلعتلاب ةرازولاف ةيسايسلا نوؤشلا ريدم يريجرام

 هع لب ةلطس ىلإ كلا كك ك1 كتداعس عم ءىش لك ثحبي

 . ( كتلباقم ىف

 كلذل ًاسزف ترطو قيقحتلا ةكيشو تحبصا قايغرو ىلامآ نأ تنذظف

 . ةيجراخلا ةراز ىف هتلباق ام عرسا امو . بلطلا

 الباق بعششلاو ةموكسملا :نرأ وه - ىريجر ام ويسملا هينغلب ا ام لواف

 قلع ام ناو اسنرفو ايكرت نيب مهافت داحيال اهتلذب ىتلا يعاسملا مات جابتباب

 + ماع لاز ن1 لافت نأ نكمي نيبعشلا سوفنب مهافتلا ءوس نم

 اسار عوضوملا ف لوخدلاب نيدملا بادج اي حمسلا ) : الئاق هتعطاقف

 تامجهلا بقع ةنامعلا ةيروطاربمالا ىرتعا يذلا فعضلا آمامت ملعت كنا

 ىوقلاةكوهنم ةينااقلبلا برحلا نم ج رخت ل يبف . اهؤادعا اهب ماق ىتا| ةديدعلا

 رزجلا مظعم ادع ايوروا ىف اهيضارا لك ةيحضت ىلع تعغرا اهنا لب بسفل

 « بعشلا ف ةديدج حور ثعبو ىادلا حرجلا لمدل يعسلا يلاون نآلا انناو

 الدوا <



 . بزال برض يعاسملا هذه لك لعجب داكت ةرضاخحلا ةيسايسلا ةلاهلا نأ ىلع

 . ريطخلا فقوملا كلذ نم صاختلا نيقوسم انارتف

 عاذألا عوضوم ىه ىتلا رزجلا ةلأسم ىف الوأ ضوخا نأ ديرا ىننا

 نين انويلا ديضعتب ىضقت ةسايكلا ىنرأ نونظت متلاف ٠ نيينانويلا نيب و انني

 تلضفت ول كنكل و . لبقتسملا ىف مهنم ةدافتسالا لمأ ىلع كفطع ميئالباو
 نا . مهنم كل عفنا ام ًاموي نوكن دق اننا تيأأرل ةطيرخلا ىلع ةرظن ءاقلاب
 ىه ارتلجناو اسن رف ةسايس اهيلا ىرت ىتلا ةياغلا نأ نظن ةيناهثعلا ةموكسحلا
 قرشلابوذجلا ادع امف ةغرفمةقللا هذهو . ةيديدح ةقلك طسولاىتأ ودقيولمت

 لكك و اسفل دمي ىلا اي راغلب تراغضال افلا ع ورشم لا ايكرت تدلظنا واف
 . ًاضيأ مامضنالا ىلا ناقلبلا ىف ةلزع ىف

 كل هير ىلا كفو ل ل هلق نكت نأ يرن تدار نا
 بقاوع هسفن تقولا ىف انوقت ناو مكفلا#حت ىلا انومضت نأ مكياع . ررجلا

 حيبصأ انتادوهجم ىف انومتديا نا مك . ايسور ةرج نه !ندديتت ىتلا راطخالا

 ىلا يلإ ليخم اك يدؤت دق وفيجا ريس ةيانج نإ !! قرشلا ىف ءانمأ ءافلح كك

 رومالا هذه ىف تبي نأ هذببك فورظ ىف ناكم ةيمهالا نف . ةرملاع برح

 ا .(! ةعرسلا ىصدقاب

 اهلبقت ةيوسن عضو ررجلا ةلأمم ىفيذينيف . ًايلج احرص يحارتقاناكو
 دقفت ذمَتقوو . ايكرت عمم فلاحت دقع كلذ بقعيو ءاوسلا ىلع ايكرتو نانويلا

 . قرشلاب ةلص لك ايناملا
 امهديرن ىتلا ةيوستلا نع ىنل أس مث ًاركمفم ىريجرام ويسملا قرطاف

 ىلا ) زنناكيدودلا رزج هيف ام ليبخرالا حنم نكمملا نم نا هتبجاف رزجلل

 صيصخملو ةينايثعلا ةدايسلا تحت ًايتاذ الالقتسا ( انيلا ايلاطب | اهدرت نأ يغبني
 .تافاعم عم ىرخا تازايتما هحنم ةعاطتسالا فو . هنوؤشب مايقلل هتاداربا
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 : الئأق يريج رام وبسملا باحأ ةياهتلا فو . ةيركسعلا ةمدخلا نم ةناكس

 رظني نأب ريدج رز صام امف هتضرع يذلا حارتفالا نا ىدأ ) .
 + عاقل ةذ ع لظ هنكم يف يارب ظ - اعود نال . ردح نيف هلا
 لود همحو دبر: يذلا يديدلا قوطلا ف ىرلا تنحأ د 5 كاراو
 ىلع لوصألا نم كم. ةفلاح دقع لبق انل دبال هاد  طسألا ىروظا رنا

 ةيكرلا ةموكحلا حارتقا نا . اهيف كوكشم هذه مهتقفاومو . انئافلح ةقفاوم

 لب انئافلح ىلع هذه كتاظحالم ضرعأسو ةحارصلا ةءاغ يف لادج الب وه

 لسراسو. ايشور ىلا امبةحايس يف ءارزولا سيرو ةي رووا سيئر بحصا نأ

 يابن رارا ىلا (قاقلحو نم انلصو ىم ةمردللا تاياستاا لك ان رفح ىلا ام
 يف عرشت نأ رضاحلا تقولا ىف ةيسن رفلا ةموك لا عيبطتت اال ظألا ءوسلو
 . ( دارفنا ىلع ام لمع

 ًاماع .تكرد عتقم ضفر ىوس نكي مل باورلا كلذ نا يلد ىنحيالو

 ةيديدخا ايسور بلا نم تافن نا لحتتسملا ند نا ذقتعت تناك اسن رف نا

 . ةدعاسملاب انيلع تنض كلذإف

 - هبا يننزال يذلا دنوعر جروج يقيدص يناس مويلا كلذ ءاسم يفو
 . عاّجالا ةجيتنل ًاحاترص تنك اذا امح اسنرف يف يدوجو لالخ يف تبهذ
 : راصتخاب هتجحاف

 . ( يرذللا طويلا كلذ 1 ينأ يدل رودي نكي مل ينأ )

 ينماس ةناتسالا ىلا ًادئاع (زوك 18 ) موي ىف سيراب ترداغ امدنعو

 هسقن ىلا نمر يذرف بتاكملقب ةريغص ةرشن ةطخلا ىف نحو دنوعر جرو>
 .٠ ةرقفلا هذه اهيف تءاح دقو راهتسم مساي
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 طءموتمارحيلا لوطساتأروانم دهثوسدراب ىلا اثاب لاح رض دقل)

 هيلع ا هنا ىتح هتدقو مارك ! ىف ةيمسرلاب ةبدشلاو ةيعرلا تاطلسلا تغلابو

 دوي يتلا ةيلمعلا دوعولا كلت ةمثام نك-لو ! نسح كلذ لك . فرشلا ماسوب

 وح اشاب لاح نأ انمعس املاطل 7 ءيش لك قوف اهلعجيو اهبحي يتلا هدالب ىلا اهب

 تلاهنا يتلا ةديدعلا تالماحلاف . ممدالب بحب نينوتنملا كارنالا رابك دحأ

 داع اذ . اهقيقح المؤ» انيلا هاج يتلا ايازملا هتسنأ نوكت نأ نكم ال هيلع

 هانيأر اذا مربتت نأ انل قحي الف ةمدخ اه مدق نوكي نأ نود هدالب ىلا مويلا

 . ( اسنرف اهل حاترت ال دق لئاسو ىلا ليقتسملا يف أجاي

 8 يسن رفلا بتاكلا كلذ ةسارف قدصأ اذ

 ىلاو ملظعالا ردصلا ىلا تءفر ىت> ةنا:سالا ىلا لصأ تدكامو

 . اهتجتنتسا يتلا حناتنلاو يريجرام وبسملا عم يتثداحمب الصفم ًاري رقت يناقدصأ

 ( ةينالالا ةيكرتلا جفلاخلا )
 نرم ريثك دقتءا ؟ برحلا لالخ يف ةيناملالا ةيكرتلا ةفل احلا مربت مل

 تاضوافملا نكسلو 1504 ةئس با رهش نم يناثلا يفتيضما اهنا معن . سانلا

 ٠ نءزب برحلا لبق اهددصب ةرمتسم تناك
 : الئاق اشإب تءاط ينلأس ماياب ةناتسالا ىلا ىدوع دعبف

 طورش ىلع ةفلا< دقع انيلع تدرتقا ايئاملا نأ ول اشاب اي كيأر ام )

 اسأ رف ىلع ليومتلا انتكم ال انن١ ًاضيأ تنأ ىرت الآ * قفاوتأ  تيكو تيك

 . (* ايناملا حارتقا ضفرت له اسنرف انتضفر دقو نآلاو * ءيش يف

 . ( ةرضاحلا اهتلزع نم ايكرت ذقني ًافلاحم ضفرا يننظأ ال ) : تءجاف
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 زوع "موي يف منا يذلا مظعلا يركسءلا ضارعتسالا نوضغ يفو

 : الثاق مونيجناف نوف نورابلا يباملالا ريفسلا ينم برتقا ينط د ديعلا ةيسانم.

 ىف انطابض اهزرحا يتلا ةشهدملا جياتنلا ىلا اشاب لامح اي رظنا كبرب )

 ملاملا شويج ريخي هتنراقم نك يرت شيجنآلا كبيدلف ! ةريسقلا ةدملا هذه

 ىدل يتلا ةيدالا ةعاجشلا ءارطا ىلع ناملالا طابضلا ةلك تعحا دقو . ةمظنملا

 نذا . عقوتن انك ام رثك | ىلا اهيلع ماق ناهربلا نا عقاولاو . يلا يدنحلا

 ةموكح ءافلح انسقنأ يمس نأ انمطتسا ول ارهاب ًاراصتنا انز رحا انا ربتعتف

 . ( 1 مظنملا شيما كلذ لثم ايدل

 ةرئاد تناك تاضوافملا نا ريفسلل يركش مدقا اناو يدلي ردب لو
 . ةيئاملا ةكرت ةفلاح دّقعا ديعب نمز دن

 ماي راس ءاضما ف د 1 آو تار ىف كادت كا نإ ع

 ليلخو اشاب تعاطو'اشاب رونا اهيف سلج ىرخا ةرايس يلشيش ةبجىف لزملا

 اشابرونا لزنم ىلا يدؤملا عراشلا ىلا كب نامثع ةقيدح لو> تراد دقو كب

 اك ل ناكلا كد لا نرتاح فك تا كرا ا

 . يوك ىنب ىف مظعالا ردعلا ريصت ةيحان نه روظب اه ىلع ىبئيحت ناكو تقولا

 اوواشب مل رومأ ىف نوغقانتي اوناك ار يئاقدصا نأ لالا يف ينهذ ىلا ردابتف

 . اهيلع يعالطا

 كرا كاز كليم ارت فضلا نإ نسر ا نا كاس نانو

 يال هر اللا عاسلا كلا يف اعاد نك نأ ىلا اي وتل انآ رونا كان

 هكب ليلخو اشأب تءماط لباق ذاو مظعالا ردصلا ةرايزب تنولا عطقي ناكهنا

 الث ضرر تب عراف تيوتت اج اونو

 5م



7 
 ع

 هدقع يذلا ءارزولا سا2 روض يلاثلا موياا رهظ دعب تيعد مت

 حررلا العو ًاراردم ءامملا تاطه اشار ايا كشك تكردا اماف . هرصقىف ردصلا

 ةفصاعلا هذه لثه ةناتسالا دبشت لو يرايس يف ريسلا ةمباتم عطتسا مل ىتح

 يراخبلاقروز ين يوك يب ىلا تيهذوةيرحبلا ةرازوىلاتدعف . ديعإ نمز ذدم

 كراظتنا يف انثبل انأف ؟ اشاب لامح اب تنك نيا ) : الئاق ردمعلا يثردايف

 كنب ةرازولا نم انساع امو ٠ ةهرب نم هارزولا فرصتا دقو اليوط ًاددإ

 فاس قاوم ةفصاخلا ءارج نو ىعإ كباصأ نورك نأ انيغح انه ىلإ دداق

 (؟ هب نيكتلا كتغاطتسا ىف لبف . كتششدد عضو نوكيس هيسحأ أين كيلع

 ررااو ثنا رو ع ىلش هلا ىلإ لحي ) : تلف ريقت كف دكيو

 . (هب يل معال نكلو يببغ ءانثا ىف كب َليلَخو اشاب تعاطو اشاب

 نأل ًاراظنو ةفااخم دقع ائيلع تضرع ةيناملالا ةموكسملا نا ) : لاقف

 منيح قوف ريفسلا عم قافتالا دقع مويلا اًقودق نطولا ةحلصم ىف حارتنالا

 # كلذ ىلع قفاوت لبق
 ابءامسل ًايهأتم نك| مل يتلا ةريطخلا ءاينالا كلتل يساو> تب رطضاف

 نكميف نطولا لام و ةقيفح قفتتا ةدهامملا صوصن تناك اذا ) : تاتو

 . (.ارهاب ًايسابس احا اهراع)ا

 ةقيرطب امهقوق> نمضتو نيفرطلا حلاصم يعارت ةدهامم اهنا ) : لاقف

 . ( ام ةمركح نع فرعت مل

 يتلا ةدهامملا ةروص هجاردأ دحأ نم ج رختساو هبتكم ىلا عجارت مث

 نيتلقتهم نيتءوكح نيب ليلح دقع اهنا تققحمو اهتارقف . داوم ةدع تئمَصتا

 . قوقحلا عج يف ةاواسملا ساسا ىلع
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 1( ؟ اعلا فار امو) كدا ا

 ةعان فمي ككع ليلو ليلك نير ندانز فارع ادد ) : لذ

 0ك لع قفاز ةيرك نإ مسا نرخ ينيسيفالاب ريفسلا ند ًاباطح تدلست

 . ( باطخلا كيلاو . ايناملا عم هانمربأ يذلا دقماا ىف ءاج ام

 .( 7 ايلاطياو ) لؤاستلا نم يسفأ كلاعا ملف

 ىنالثلا فلاحتا ىف انلوذدب ايلاطيا دعب لمت مل ايناملا نأ اه : ناعف

 الوأ قيرطلا ايناملا دهمتسو . ددصلا اذه يف ام تامولم» نآلا يدل سيلف

 . (اسعلا اهتلبق اك انتفلاع ليقتس ايلاطيا نأ يف كلا يبا الو

 اونا عم ينع تاضرافملا ىعا ءاف>إب ادح يذلا ببسلا نع تلءاسآ مث.

 ٠ ةحيدنلا هذه ىلا يدؤت نأ لبق ةدم ذه تراد نوكت نا دبال .

 هسفنب رادأ يذلا وه هنا : الئاق لاؤسلا اذهب مظعالا ردصلا نم دقو

 ةلأسملا ذخأت نالبق ام ءيشب هئالمز ىلا يضفي نا اشي مل هناو تاضوافملا ةند

 : لاق مث . ظقف مويلا كلذ ىف الإ راد امم ًاثيش اوفرعي مل مهناو انش الكش

 انه ىلا ءيح نأ هتلأس دقو . ًاماث الهج سمالا لو كب دب واح لازي الو )

 . ( ةدهامملا ىلع هعاطأ ريض> ىتمو انيلا هقيرط يف نآلا وهو

 . ( يبلا ةيلج ىلع نيفقاو ميلك ءارزولا ناك نذا ) : هتلأسف

 مهملاعورمشملا كلذ لثم مطوري دق ءارزولا ضمإ دوجول ًارظن ) : لاقف

 ريغ سا وهو  ةلودلا رارسا ند ربتعإ يذلا رساا اذهب اوو., نأ دح ىلا

 تنا كربخا نا بجاولا نم ترآر دق  رضاملا تقولا يف الصأ هيف بوغسع

 نءرمالا ىنخاو طقف رونأو ديواحو تءاطو ليلخو مالسالا خيش ةحامسو

 هذه لن ىف مان رذحم ردلا ةرورش فردت كيسداو نر رح الا ءارزوا
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 كيأرب ينحراصت نأ كل له هيغلكب ًاماعتطحأ دقونآلاو . ةقيقدلا لئاسملا

 رياو نطولا ةحاصم يف كلذ لمجي نأ هللا لأسا.) : الثاق هتجاف 1ْ

 يتلا ةدهامملا كلت همارب | ىلع مظعالا ردصلا ةثنبت يف ناوتأ ملو .( عقو اهف

 ٠ مظع يخيرات ىزغم تاذ ءاسم الب تناك

 يننا ررقا نا عيطتسا لب مهملا ثداحلا اذهب لاغشالا دج تلغش دقو

 ةماعلا ةيسايسلا ةلاخلا يعاما تضرعتسا دقف . ةليللا كلت يف موتا معط قذا مل

 ةلاح ءازأ يسفن تءآر يبل ةيقيقألا ةموكلا تعاوب رع ىمفن تلأسو

 - نآلا ىتح يلابب رطخ مل

 فااحتلا لود نيب فينعلا مداصتلا نأ ىلع لدت اهلك دهاوشلا تناكو

 نيديقم ريغ ًارارحا ائيقب ولف . هنم رفم ال حبصأ يدولا قافتالاو ينالثلا

 انرلع ضرعمي يذلا قب رفلا ىلا ماضنالا انئدارا ضحم انكما تقولا كلذ ىت>

 كيررسثلا ىعرايتخالا عقوو ًامدقم صالايف انتتب دقفنآلا اما . ةمئالم اطورش

 مانرت>ايذلا قيرفلا لبف . ر'يتحالا ةيرح ائسفنا انمرح انا يهكلذ ةحيتنو

 نيح ىلا "ان رظتنا ول عقوتملا نم ناك الهو ؟ ةينطولا انيناما ققحي يذلا ود

 الكا الا ؟ :كاث 25 | تاحارقا ردألا ىررألا سرد نأ برطا نداء
 8 تاعارفالا كلت انلوبتب لجأ ةمدخ انطول يدؤ

 ضب: مل يرهاظلا فطعلا نم انلابح هتدبأ ٠١ لك نم مغرلاب اينامل

 . اسأ رف عم ةيدولا قئالعلاب ظافتحالاب ماودلا ىلع ًانتصوا لب المن انتدعاسمل

 انيلع ضرعت اذام كلذ قوفو ؟ انتفاع ىلع نآلا ابلمحن يذلا ام يرعش تيلف

 ادح يذلا ام + اسعلاو ايناىال يتلا ةلزنملا سفن ةينائملا ةموكسملا لوحي ًافلاحت ٠

 يدفن تشاجح اهلك ةلئسالا هذه 7 ةيحضتلا كلت دقت ىلا نيتلودلا نيتاهب

 ا



 01 هلا

 دحأ عيطتسي ال ةقرقح كانه نا : ةينآلا ةجيقنلا تجتنتسا يأل دمب و

 ىمفا ناو ةينامملا ةيروطاربمالل ةيئارولا ةودعلا يه ايسور نا يو اهراكتا

 هذه نعلودعلا ىلعابامح ليحتسملانمو ةناتسالا ىلع ءاليتسالا وه هلا حمطت ام

 حبصاةناتسالا ىلع ءاليتسالا نا ايسور تكردا نيلرب ةدهاعم دءف . ةيئمالا

 ةرك املا ةيزيلجعالا ةسايسلا تدس املو . دنحلا هاج اهعاطا تاو اليحتسم
 اهتم ىلا ديلا نأ ديب ٠ ىعفالا قرشلا راغش اهب و تلو اهمانا قبرطلا اذه

 ود لو اير اهودسرف نوداالا الع لاا راك رو اع ار

 نونا ىو تراجدلا هده لكذس انانآ قد ملف ايرحس ىلا ايسور ترطضا

 ةنيكسلا ايكرت حاستك ال ةلثاطا تادعملا دمت تاع يلزالا اهءا> قيقحم ىلا

 ةضراعم نم ًالديف اهاتفءلح امآ نيئسلات اثم ذنم اهب اهسفن تنم يتلا ةمينغلا مو

 برحتقو هيلع تناك امت فورظلا تريفت دقو . هيلع اهاءةفاو كلذ أابعو رشم

 ىلا رظنت تناك ىلبنلا يداو ىلع ةراطيسملا ارتا<اق . نيل رب ةدهاعمو مرقلا

 اسبقلق قف يذلا قلقلا نيعب ةرصبلا جيلخ ىف ةيداصتقالا ايناملا تاعورشم

 :حنع نا ررقت دقو .لوضانالا يف وا ةناتسالا يف ايسور عماطد ءارج نم

 ليبسيف ةرثع رجح فتا اسن رف نكت ملو ٠ قارعلا نع ًاضوع ةثاتسالا ايسور

 ْ . ايروس يف اهدي تقلطا ىتم ايكرت ميسفت

 قيقحت برق ىرت تأدب يناا ايسور اهب تامع يتلا ةياسالا ةطخلاف

 ٠ اهفعذ ىلا ينضةي ام لك لو ايكرت ةلزع يف رصحن: تناك اهءءاطم

 - يريجرام ويسملا ضفرل ديحولا ثعءابلا و» بئئذا كلذ سلا

 اين رو ةعاطتلا ف نكي ل يرتساو 7 ياعارنا - ياغف وسلا ىردإلاب
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 يا ىف بيسلا وه اذه ٠ كلذ ريغ المفت نا ايسور ءاضرا اًرغر اذا ارئائاو

 نه حب رمعلا ضفرلاب الا لباقا ملا ايناملا نم ةدئاف ةيأ عقوتا مل يذلا انا

 دنع ارئاا تالعا دقو ٠ ايسور دض ًانامض انئاطعال اهيلا تأستلا يتا| اسن رف

 اهزأ ىرذصلا ايسا ىف ةيقرششلا تايالولل متانبلط نيرذلا نيفظوملا لاسزا اهضفر

 ري زدلا ىامالا ىدجا نا كلذ لق دز . ةسورلا تاعرلا تام ام ليمن آل
 ناطلساا نم ( مالسالا ةفيلخ ) بقل لقتني نأ ىم ارئلما لاب تلغش ىتلأ

 ةطلس نا ةقيقحلاو . اهرين تحن ةءقاولا دالبلا دحا ىف يداع درف ىلا يناملا

 . ةربخالا تاوئسلا ىف قاقلا لك اهتقلقا دق كرتلا قاطلسلا

 اهف ارئاعاو امن رف ةنواعم ىلع لوصحلل تيءتسس تارايتعالا هذملف

 مهبلع ضرعت يئالمزب ذا تالابخلا كلت ىف قراغ انا اميفو . ايسور انتحاه ول

 يرحلاب وا ينالثلا فلاحتلا لود عم فلاحتلا يهو ةرصو ةمبم تاحارتقا

 . ايناملا عم فلاحتلا

 ىلع فلاح دقع ادلع ضرءت سأيلا ةيوقلا ةيروطا ريمالا كل: اين الاف

 انتل رع رم ضاختلا ررذأ ةئس ذم انعس نيذلا نو - ةاراسملا :لءاق

 انين. ةفل اح ايراغلب عم دقمأ نا اع اناراخ - لودلا نم قب رف ىلا ءاقنالاو

 . ةديدع ايازم اهاضتقع ز رحت ناءانسفنا

 يئالثلا قافتالا لود لاي> ةيدو ةسايس ثعبتا دقف ًايصخش انا اما

 حارتنالا كد لل شف را يفكك 1١ ةءونعلا ةوثلا نم دبل تلك لبق كلذ ند
 لوطا ا سر كلذ لث» نوكي لهو . ًايصخش يلع ضرع هنا ول

 ْ حافر ردو الإ حش
 م اكرت لابخ لودلا يتب رف كود ناك اذأم
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 ناو يرصملا رطقلايف ةلاكلا ال تحبصأقافتالا لود نيب ارتاجتا هذه

 ,عيمجف اهذوفن ديطوتو ًاضيأ نيطسلف لب قارعلا ىلع لوصحلا ىف آدهج ولأت
 . ياعلي رج هيض ءاحا

 هيلعتلدالا ناسنالا سمتلي نأ نم ىبشأ ايكرتل اهءادع ناف ايسور امأو
 لوديلا انرظن اذاو .ايكرتلامح تاينلا نسج ىلا ريشنال تارايتعالا هذبف

 ايكرت وحن ئرخا عماطم اهل قبت مل ايلاطياو اسقلا نأ انيأر قالثلا فلاحتلا

 ديدج عمطم ىلا ةجاح امهب قبت لف ٠ ىذالا نم هاتغاطتسا ام لكانل اتمدق دف
 حاصموضراعتت رومأب اهسفن تئدح اب ر ايلاطيانا : لاقي نأ نكمي ام لكو

 .(الثم ايقيليفو ًايلاضا 8 يطاوش ىف ف) يدولا قافتالا لود

 ىتلا ةه حولا ةلودلا كلت سكع لاقي امع رظنلا عطقب يبف ايناملا امأ

 و وهنا وقتي الا اهماصم نامض نك هل بناجلا ةزيزع ايكرت ةيور اق غزت

 0 1 ىلع يلوتسن نأ عميطتست ال يبف

 انكرت لفل را امن املاف ٠ اايحتسم كلذ نالعجب ةين أملالا دراوملاو ىارغجلا

 .تاموكح كدض هزاع ١ نساَنَم تديصأ اذملو ةرراجلا اهتلسلسو ةقاح ةباثع

 قيوطت ةانعم ل ًايكرت ةيفصل نل ًاطوضخ اهقيزم تلواح ىلا قافتالا

 احوتفم لازي ال قرشلا ايناملا ونتج نوكىف لضفلاو .. ةيئابن ةفصب ايناملا
 يديدحلا قوطلا طغض ايناملا هب أردت يذلا ديحولا قيرطلاف . اهدحو ايكرنل

 . ايكرت قيزع عنم ىف نذا وه
 هرين تحت ان ءاقبأ امهدحأ دارا للودلا نم نيقيرف لايح انحبصأ اذكهو

 مارب ال ولبقتسملا ىف ةئيعم ايا نم عضب كاردال انم برقتلا رخآلا قيرفاا دادأو
 . قوقحلاو تادبعتلا ىف ةاواسملا ساسا ىلع ةدهاعم

 ؟ انكم ضفرلا ناك لبف
 م ىرتمم نا ةريغضلا ناقليلا .لوذ نإ ىه"  ةدهاعملا كلت ايام لواف
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 ىوذلا فلاحتلا كلذ لْثم ىلا ستنت ةموكح نووش قف لخدتلا لع ام لاح

 ' مال نشيعلا انل لفكي اذهو
 ركفت نأ يدولا قافتالا لود ىدحا نكم ال هنا وه  ةيناثلا ةيزملاو

 ناكلذ ىلع دز . ةماعلا ةبروالا برخلا بوشن ةيشخ اندالب ىلع ءاليتسالا ف

 كلذبو . ايكرت فرصت تحن نو>بصي نييراجتلا: !مهءاربخو .ايناملا ءادلع

 تسلا ا ا ل
 بوش دنع ىدولا قافتالا لودل ءادعا انلعجي ةفل اا هذه نأ عمو

 وأ ةسمخ ىلا مداصتلا ريخأت نكما ىتم انريضي ال كلذ ناف ةيبوروالا برخلا

 شيجلاةيوقتو ةفلتخلا انئطاوشو زيغاوبلا نوصح زيزعت متي ىح ماوعأ ةرثع
 برحلا كلت لثم ىف كارتشالا ىف ددرتلا هعم نكم ال دحيملا اندالب لالقتساو

 يروم قا ل كاس ا نر ني ا ا كر
 انكيتشا اذا  رضاخلا انفعض نأىلا ًارظن  ريطخ ىةومهؤ انسفنا دجب الفأ -'

 ©[ ور اراب او اهسور د تارك ف

 نأ رعت اهنآل انعم ةفلاحم دقعل ايناملا ةردابم نوكت نأ زوجحب الأ

 املا كي لا فار
 ىلع انعم فلاحت دقع ىلا ايناملاب عفدي يذلا ناف ! كلذ ىف كش ةمث سيل

 قاتلا فل احم دق ى ةدراولا طورشلا سهو و ىرمكلا ىف ةاواسملا ساسا

 نوكت نأ دبالف . اههوصخ تايهأتل اهجاعزتا ىو ءىثل نوكي نأ نكم ال
 سرا لع لالا سام هير يي هك او رع

 نوع داوش ىف ايح اكرتك دلايقت اميع الهاك لع ايراملا لثم ةديشر ةلاود لت
 ْ . 1! كرتلا ناطلسلل ةمدخ مدقت ىف ةبغر وأ كارتالا

 . انيلع ةيكن ساعي لجاعلا بيرقلا ىف ةماع ةيبوروا برح بوذنف نذا

 بيبو ذب ديفتسلا دالبلا نانانل نيبتل راضملاو ايآرملا انذو ول كلذ عمو
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 تايقل 3 رانا تاعفإ ىرامز كم ف ضار عورشملا ضفر مدع

 تالفح ةعضا' عضو ىف تقولا سفن ىف طاتح !تنكو . ددرت الب ةفلاخلا كانا

 تدشن ول الثم ةمبوروالا برحلا نا ةقفاوملا اذا وبةل طرتشا ن اك ةدهاعملا ىف

 ظفتحت ايكرت ناذ قئاثولا لدابتو ةدهاعملا عيقوت خبيرات نم نيماع نوضغ ىف
 ةئبعتب ابدأ اهتدعاسم ديعتتو قالثلا فلاحتلا لود لايحيدولا دايك ةطخم
 ترمتسا اذاف . ةيبرحلاو ةيراجتلا نفسلا هجو ىف زغاوبلا لافقاو شيجلا

 جدولا قافتالا لود دض اهيف كارتشالاب انكرت ديعتت نيماع نم رثك ا برملا
 2. ناف ةدهاعملا ىلع قيدصتلا خيرأت نم نيماع دحب ةماعلا برا تبشن ول امأ

 . لاخلا ىف ةفلاحلا طورش ذيفنتب دبعتت ايكرت

 طورتلا هذه ىلع قفاوت ايناملا تناكاذا اف تبلا عيطتسن ال عبطلاب و
 . امضفرأ د

 ئسفنا تدر ههوجو عيمج نم ءىثش لكليل#و اليوط رظنلا ناعما دعبو

 ىف ةفل احلا كل: لمجي نأ هللا لأسا ) : ىهو مظعالا ردصلل !متلق ىتلا ةرابعلا
 . امام ةديدجلا ةلاخلا هذه تررقا ةيابنلا فو ( نطولا ةحلصم

 فيكو قم عمسل ”نحأ هل ناك نم لكلا تنيب هذه قار "ده تاكا

 هرشن اع نخسي نأ ناننالا نكم ايناملاو ةينائثعلا ةموكسحلانيب ةفل احنا تمربا
 ةرافسلا لوالا مجرتملا ماتسلدن امو كيرالا ريفسلا واتنجروم رتسملا ملاعلل
 :. ةماعاا طخل ىلا لإ دنتسي م يذلا فخسلا نم ةءسورلا

 ( ةيكرتلا شويا ةئبمتو برحلا نالعا)

 الف *اناوق صعب تأيع ةيضرم ريغ ةمبرصلا٠ ةركذملا نأ اسدلا تأر امل

 قبب مل هئبعتلا ىلا اسسن فو د اين اماب' ثدح ىتلا ةماعلا ةئيعتلاب ايسور ابتباجأ
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 . ةماعلا ةيبوروالا برحلا ف كيتشنس ًاضيأ اننا ىف كش ةمب
 ؟اندجو وة ةنس تأ لوا ف ايسورىلع برحلا ايناملاتنلعا هادم

 ىف ةكرعملا ضوخ ىلع دعب اهدادم فحي مل ىلا ةدهاعملا كحب نيمؤلم اتسفنا
 اذيلع نيعتف ٠ برالا بابسا تناكامهم انك ارتشا تمتح ةفلاحلا نآل . لاحلا

 كلذ عمو . اسؤلاو ايناملا هرامغ تضاخ ىذلا لاتقلا ىف انتوق لكب كارتشالا
 قيما قار تطسيف .٠ طم دح دعلا ىلا برحلا انل وخد ليجأت :

 نر ف مظعالا ردصلا رصق ىف ءاسم لك دقعتي ناك يذلا ءارذولا س

 . ( ديواجو ليلخو تعلطو روناو انأ ىروضحبو 00 (

 نواب نل انشويج ةئيعت ماك لبق برحلا ىف انك ارتشا نا هتلق امو
 نياالا ماق ذاق اذ دا ةباثعإ نوك لب بسغ امناملال ةدئافلا ميدع

 ل ايدل سل نأ - معلا ديج نودلعي نيذلا سورلاو روس لا

 لهندردلا دض قاخ موجهب ةيسورلا درا را هن انألا لا لكتدردلا ىف

 اذشيج ناف مورضرا ىلع ايسور هيف فحزت ىذلا تقولا سفن ىف ١-3

 ئن اهتسور لغفوتو مورضراو - هن[ تسلا طرود لوكا

 برحلا ءانثا ةئبعتلا ماها نع ًآزجاع بصي  ساويس قيرط نع ل

 ! اهدبم ىف لازب ال برحلاو ةيناهثعلا ةيروطاربمالا طقستق

 الملا سلال اشتفار ىأرلا انه ةحاج رى تا فر
 ع رشن و ايكرت دايح ناعن نأ ءارذولا سلجم ىف راد ىذلا ثحبلا دعب ان ررقف

 ذيفنت ىف انعرش لالا فو . نيقيرفلا دض دايحلاب ظافتحالل ةماعلا ةثبعتلا ىف

 رع اتيش اوذرعي مل نيذلا انالمز هذه انثظخ ىلع قفاو دقو . رارقلا اذه ٠

 المع ةماعلا ةئبعتلا اودعو اهتنمضت ىلا تادبعتلاو اناا عم انتفلاح
 . اديدس ًايطانتحا

 ناب عم قاثلا شيجلا ةدايق ىلإ تدنسا مايا ةثالثب ةئبعتلا سما رادصا دعبو
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 هد سلا راد

 طسق رخآ ايكرت تعفد نأ دعب يأ -بآ - + موي سث تغزب امو
 نأب ري ارتاجما ةيبرح ريذو ردصا ىتح ( نارثع ناطلس ) ةعردملا نك نم

 ئنا نلو ( ةيداغر ) ةعردملاو ىه اهرداصو ةيناثعلا ةيارلا اهيلع عضوت ال

 تكردا انهو . ةحيزملا ءاينالا كلت تعمس امدنع ملا نم يلع ىلوتسا ام تييحام

 اهئادساب طسوتملا رحبلا لوطسا دئاقكيب وز رحبلاريمأ رهاظن ىتلا مئاصنلا نأ

 كرش ارتماقأ كاوا يح ال كآ عاضلاو ةناتسالل هترايز دنع ىلإ

 نم تحضفنا نيذاعم ىوس نكت مل - ةعردملا ماها قرط ىف غنورتسمرا

 ٠ امهيلع ءالمتسالا ىلا ديعب نمز ذنم ىرت تناك ىلا ارتلجما ةين اهادو

 ىلا تاكراللا ةرداضم ىف ملا ة ني راجألا موكل نا اضف وذ
 نكت مل اهناف انعم كلذ لعفت نأ ال ناك امل براملا. نمز»ىف اهضاوحا ىف نبت
 ارتلجبنا نكت مل لب . نيتجرابلا نيتاه ىلع تلوتسا امدنع ايكرتي دعإ تكبتشا

 ةلأسملا كلت لوح لدجلا دئَتقو لاط دقو اًطوطساو ابشنج ةئيعت ف تعرش
 ةساسلا ٌىدل تح رملا داقتنالا ةرئاث تراثا هذه ارتاحتا تاطاغ نآل ًارظنو

 . انه ايف ضوخلا ىلإ ةجاح ىف قارأ ال مهسنفت زيلجتالا

 ىلع مساح در ةباثع تناك لب انشيج ةئبعتل ةغوسم ةثداحلا هذه تناكو

 ةماعلاةئيعتلا هذهل ةرورض ةمأ سيل نأ اومعز نيذلاىدولا قافتالا لود ءارفس

 نيتعردلل تحمس امدنع دعب امف نيبأس اك ب ةيناّمعلا ةموكملا لمع اوررب دقو

 ٠ هرصرص رم لوخدب والمسرب و نوج

 بل



 («والسر ب»و نب وج فاول )
 ( ةئاتسالا ىلا املوصوو ليندردلا يف )

 ل سردن أس نوف لاشر املا روابي اصوصختو  ناذالا طايضلان ف ددع] هج
 ىلا ايكرت اعد يذلا ببسلا اوفرعي مل مهنكلو هين املالا ةدهاعملاب اوعمس نيذلا

 مهنيعأ ىف ىرا تنكو ةبسانم ريغو ةلوقعم ريغ ءارآب يلإ نولدي دايحلا نالعا
 يذلا قيرفلا نم ىننا نوبسحب اوناك ماذا ةوادعلا لب ىصخشل ةهاركلا رظن
 رابظا ىلع عيطلاب ارحب ملامو . اهنالعا روف برخلا لوخدنم ةموكسم ا عنم
 ١ . ىئادعلا ميكولس مهيف مسوتا ملول اك لمعا تالظ مارتحالا مدع

 ترم دقو ٠ مظعالا ردبصلا رصق هاجم ءانيملا برقي موي تاذ تفقوف

 رس ل تقتل لاا يل ايسر رف ها كلا تفر كان
 .ىدختسم نم فيفل و ناملالا طابضلا نم ددع ىنن اجب ناكو همر ىلا اهقيرط
 لاشراملا يرواي دحأ لاقف ةلاقثلا كلت مهثيدح لوانتف ةيناملالا ةرافسلا
 ايكحرت ةيرح ريزو ةداعس نأ ول ) هعامس كلاما ١ عفت ص توصإ سرد اس

 ناديملا ىف انتاوخا ىلع ءبعلا فل ليندردلا قارتخاب ةلاقنلا هذهلا مسي مل
 دب ىف ةجتنملا ريبادتلا هذه لكف . ىسل رف يدنج ١4٠٠ نع لقي ال ام ىرغلا

 201 م

 . اهريس ةئيفسلا تاصاوو ةظحالملا كلت ماوس مدعإ ترهاظتف

 قحالملا نامله نتباكسلا ةرازولا ىلا يضح ١٠14 ةنسس بآ م موي فو
 دراطي طسوتملا رحبلا ىف ىتاملالا لوطسالا نا قريخاف ةيناملالا ةرافسلل يرحبلا
 لا ني سل لاا ل سا نقار نيس هاا رقت وطال
 هناأل آرظن و . ةناتسالا نم محفلا اهبيلا لسرا دق  نبوج مخ ًاصوصخو -
 .نطفال  ةّتس ون هفلسا نأ بلط دقف يزيلجالا محفلا نم ةيافكلا دجوي ال
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 مظعالا ردصلا تلأسو نوفملتلا ىلا تعرساف . ةيرجبلا ان زاخم نم 0 نم

 . مهيأر اش ! تعلطو اش 1 روناو

 نزاخم نم بولطملا مسقلا يطعي نأي مالا تردصاف . ةققاوملاب اوباجاف

 اهليمحت مت دقو . ةعردملا ليمحن ىف دعاستل لامعلا نم ةفئاطتللساراو يجب رد

 . هجبا رحب ىلا تجرخو تاعاس عيضإ 5

 ءاشعلالوانتل مظعالا ردصلا رصق ىف داتعملاك انعمتجا بآ ١١ ءاسم ىفو

 اشاب رونأ ءاج ماقملا انب ىقتسا الو . رضح نم لوا ديواجو تعلطو تنكو

 هدارم مهفن ملف دلو انل دلو دقل  :الئاق ةفولأملا ةئداملا هتماستباب اناخ

 والسرب و نبوج تظحال دقل) : لاقف قاقلانم انيلع قفشا هنكلو ةلهولوأل

 انياطامهدراطي ىزياجباالا لوطسالا ناك امو ليندردلا نم برقلاب مويلا حابص

 نيتعردم ضب رعت شا مل ىآل كلذب ال تحرصف (قياضملا نايتتجاب اهل نذأت نأ

 . قياضملا. عالق ةياج تحن ليندردلا ىف نالا امهو ققحم رطل ةفلاحم ةلودل

 رارق ىلا لصن نأبجاولا نف . ةيسايس ةلكشم ءازا كلذ ىلعءانب انخبصا دقو

 000 ءاسملا اذه مساح

 نيب را>:ملا دحال نيتعبات نيتعردم ناف ةقيقد تناك ةلاسملا نا عقاولاو

 . ةيكرتلا هامملا ىلا اتأجتلا
 نيرشعو عبرا لالخ ىف انهايم ةرداغمم اههتبل اطم اما انيلع ىضقي دايحلاف

 ةكاشاوم ىدكا ف امد امهحالس عزت كا امأو ةعاس

 0 لوالا للا ىف ريكفتلا انتعاطتسا ىف نكي مل ايناملا ءافلح انتفصيف

 ناك لمعلا كلذ لثم ناف كلذ نع الضفو ., ودعلل نيتجرابلا ملست ةباثع ناك

 . ءاوسسلا ىلع انيجأ ولو انتحاصمل ًاضقانم

 نيتعردملا حالس عزت ناملالاضفري نأ ققحلا نم ناك ىرخأ ةرجنمو

 يرتفع الع اروع را نفل رد هش لا دل
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 الف الجأ وأ الج اع اذه لصع نأ عقوتملا ناك عيطلابو بر جا ائيلع اونلعيف

 ليجأت كضتقا شيجلا دا كلر رك ىلا رخال نم دقو ًاصيخ ىرث

 . عاطتسم دح ىصقا ىلا لخدتلا

 0 ةلاحى ىنن رفلا ريفسلا اويذ زيا الا ريغسلا لخد ةظحللا كلت فو

 اكد ار ةأرج لغو ليتل ف نيتعرتملا تورم لع مظعالا ردصلا اجتحيل

 ,ىلعو ةفلاسلا ةليللا ىف ةناتسسالا ءانيم ترداغ ىلا ديربلا نفس ىدحا شيتفت ىف

 ىذلا دايحلل ضقانم كلذ نا امعز دقو . نشل ملا تاكل ددع اهربظ

 . ةيناهاشلا ةموكحلا هتنلعا.
 .لع ةقفاوملا ةيزاملالا ةموكحلا ىلا بلطن نأ انررق ةليوط ةشقانم دعيف

 كب ليلخو اشاب تعلط بهذف . ةتقوم ةفصب ًايحطس نيتعردملا حالس ع زن

 اداع مث مهنجتافنوف ريفسلا ىلا انرارق غالبال ايبارت ىف ةيناملالا ةرافسلا ىلا

 .لع لاو>الا نم لاح ”قفاوي نل هنا نلعا ريفسلا نا اناريخاو. ةعاس دعب

 . حالسلا عزت
 تحن برا ىف كارت رقشالا نم ةينامعلا ةموكحلا عانتما ىلع قفاو هنا معن

 ىلا ات رطضا نيتللا  َنيتين املالا نيتعردملا لوصو نأ دقتعي هنأ ديب دايحلا راتس

 .ىلا كلذ ىدأ اذاف . ًامات ًاريمغت فقوملا ريغ دق # ةيكرتلا هامملا ىلا ءاجتلالا

 انيلعف قافتالا لود عم برحلا ىلا وأ ةيسايسلا تاتالعلا عطق ىلا شرحتلا
 . ثداوحلل ةيقطنم ةجيتننك كلذ ردتعن أ

 ,عطقب - تثرشت 7 ىكلو ريفسلا ىأر ىلا: همايضنا اشاب رونأ ربظأ انهو

 0 طاطسوو ل لا لوعولا ةروريصل د كفارعلا نع رظنلا

 .ىصقا ىلا برحلا ىف انكارتشا لجؤن نأ رضاحلا تقولا ىف انشيج ةلاحل ًارظن

 : عاطقسم ل

 ان دحا حرتقا ]ا فأد ىلا كب ديواجو مظعالا ردصلا مضناو
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 )بق نم ايناملا نم نيتعردملا نيتاه انعتبا نوكت نا نكم الأ ) : لاقف الح
 . ( ؟ قافتالا هيلع صن ملست ةباثع اهلوصو ربتعي الأو

 ةقيرطب ةلكشملا ةيوستل ةليسولا تكردأ ثيح . ءادعصلا عسيملا سفنتف

 ىلع انةفتا ام ةفرعمل ريمالا رصق ىلا روضحلا ريفسلا لأسن نأ ررقتف ! ةيدو

 ةعاسعب و نم نثكا ضب ملو ةرافسلاىلا امئاب روت أيرواي دحأ لسراق . هلعف
 . ريفسلا رضح ىتح - ليللا فصتنم دعب -

 اشابتعلطو مظعالا ردصلا نيب ةعاس ةده ةداحلا ةشقانملا ىحر ترادف

 .باوجب انيلا ةدوعلاو اهسفن ةليللا ف نيلرب ةبطاخمب ريخالا دعوف . ريفسلاو

 ةرافور د اانا لرغيب يح دكا رسب لي هناا ١ برر قورعتلا لق ضرع
 رحبلا ريمأ انلوبق طرش ىلع انلوفع . ًاايص ةعبارلا ةءاسلا يلاوح درلا ءاج

 رم نيت روكذملا نيتع راما انعتبا انا نلعت نأ - ةكرشلا مدخلا ى نر
 نا انل ليق دقف !! ًايروص لب ًايقيةحن عسيبلا نكي لو . ديعب نمز ذنم ايناملا
 نانا نرد ولسا ناس نم هنيغس عيب هياتم دل ًارظن روطاربمالا

 .برملا عضت 7 نأ دعب متيس قيقحلا عسيبلا نأ - لوقي ب غاتسشرلا سلجم نم

 .فقوملا ذقنت ىتلا ةيوستلا تدجو ذاو . غاتسشرلا قفاوي نأ دعو اهرازوا

 .قافتالا داوع ةصاخلا ليصافتلا امأ . ةييماخلا ةعاسلا يلاوح ءارزولا قرفت

 : ل ال كال
 ىلا هيف ترشأ ًايمسر ًاغالب فحصلا ىلا تلسرا يلاتلا مويلا ةحيبص ىفو

 نأ ابيلا تزغواو ليندردلا ىلا اوصوو (والسرب ) و ( نبوج ) عايقبا
 .ىلع تاصح ابنا فيكحو ةموكاب تطاحا ىتلا فورظلا فصو ىف ضيفت

 انتبلس نيتللا ( داشد ) و ( نامثع ناطاسلا ) نع ًاضوع نييرخأ نيتعردم
 . ارتلجينا امهايإ

 هطايضو سيل رحبلا أ جارخا ةمفيك ىو ةقيقد ةلأسم ىنتضرتعا انهو
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 سيرقتب يللا مويلا يلع عاطف . ءاضوض الو ةبلج الب لوطسالا نم زياجتالا

 ًارظن هلا : لاقو نيتديدجلا نيتعردملا لع الوص- ىلع ةموكحلا هيف أنه

 وش لالخ ىف نيبختنملا ةراحبلاو طابضلا نيعيس ةرشابم هفارشا تحن امبعوقول

 ثدحا|نم نارتعت نيتللا نيتعردملا نيتاه ربظىلع ةمزاللا تاروانملاب اوموقيل

 رع ملا ةرازولا ىلا روضحلا رحبلا ريما ىلا تيلطف . تاعردملا

 خيرأت لعج امم هلاجرو ىناملالا رحبلا ريمأب قتل يذلابعتلا ىلا ًارظن - هتلأس

 ءامساي ناب دادعا ىلا هماتها فرصي نأ - ررقه ريغ نيتعردلل مهترداغم

 . نيتنيفسلا ىف نولمعيس نيذلا ةراحبلاو طايضلا

 قريخا زجوم باطخم لإ سبل ثعبب 0 علاطا| نسح ىضق امن اكو

 . ًاسأر مظعالا د ةيزيلجت الاب 0 ةروص ىلع ىوتحي هنأ هيف

 شيجلاو لوطسالا ةلاحل ا ةموكحلا ىلع هيف حيرتي هتيفلات هتمجرتب ترماف

 مزوعتكارثالا ةراحبلاو طابضلا نا : الئاق ماتلا دايحلا ةطخ مزلت نأ ةرضاحلا .

 نيتنيفسلا ةرثايم اوعيطّتسي نا لبق ماوعا ةنموأ هما تايلعتو بي راجت

 ا هربا نحببلا ريما ىلا درلا لاحلا ىف تلسراف . ( ًاثيدح اتيرتشا نيتللا

 هم ةراذو ىذل لوؤدنم هناو لوطسالا مظنتا ىلع ةروصقم هتمبم

 ةصاخريراقتلا كلت لاثمأ تناكاملو . ًاسأر اهيلا لسرت نأ بحي هةر راك نإ

 ةيناثعلا ةموكسحلا ىلع ح رتقي نا هلوخ امد نسلق يع ال لوطن ا مظنتب

 1! لوطشالا /ةلاح هثحب دنع ةئيعم ةيسايس ةطخ عابتا

 يل حضوأ متداعس باطخ سرا ) هيف اذاف يلاتلا مويلا ىف درلا هنم ءاخ

 .يل اهتعسر ىتلا دودحلا لبقّتسملا ىف زواجنا الأ يرذ> ذخاسو . لاخلا ةقيقح

 ةريصق ةدع ىنتزجأ ول كل ًاركاش نوكاو بعتب رعشا ىنا لاح لك لعو

 .( اهبارت ىف مقت ىتلا ىتمرك عم اريضقأ

 ىف ثدح دق ام ىلا هرظن تفل ىنكل و هبلط ىلا بيجا دق هنأب هتربخاف
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 زيلجيالا نييكيت اكيملاو طايضلا نيب لوطسالا ىف مهافتلا ءوس نم هتبيغ لالخ

 طفردر 5 ثداوحلا هذه لاثماعوقول ًايفالت هللابو كارالا ةراج ءلاو

 « ةعانملا ناد ءاعا ف مهعيزوتل ةيرحبلا ةدازو ىلا

 رئاس نم لوطسالا الخ ىت- مالا اذه ذيفنت لع دحاو موي رع ملو

 رحبلا ريما نيدعتب ةبن اهاشثلا ةدارالا تردص كلذ ىلعو نيين اطي ربلا طابضلا

 قاهاشلا لوطسالل ماع دئاق بقل هحنمو ةيناثعلا ةموكملا ةمدخ ىف نوخوس

 ( سواي ) .. امهتيمست دع ( والسرب )و ( نبوج ) تلخد يناثلا مويلافو

 مامأ اتسرو لوبن اتسا ءانيم ةينايثعلا ةبارلا امهياع قفخت -( ليدهر و

 . ادوم قيرط
 لوطسالا ض ا رءّسال(لرغطرا) تخيلافناطلسلا ةلالجبهذ مايأ دعبو

 (ىليدم) و ( سواي ) ناّدعردملا هيلا تمضنا دقو ءامالا ةريزج نمبرقلاب

 و ةناسالا كاهل لك لوتسا ىذلا سانا فص ةلراخ كبعلا سو .٠ انا
 لماو ةيركسعلا ةموكسحلا تادادعتساب ناسن الك 3: تمظع دّقف ٠ مايالا كلت

 سوظم راثأ نا مرج الف . نييواسفلاو ناملالا ةيولأب رصنلا دقعي نأ لاسم لك

 نوي واسُعلا وناملالا هب رسوسورلاو نريسن رفلاوزيلجيتالا ةرئاث اذهماعلاروعشلا

 . امظع ارو

 ( ءارفس عم تاثداحم )
 (سو اضارتم ا

 ىتح هرمرم نحب ىلا نالصت ( والسب ) و ( نيوج ) ناتعردملا دكت م
 نيتين املالا نعد ردملا ربظ ىلع ن املالا ةراحبلا ءاقب ىدأ دقو . زيغاوبلا انافقا

 آماريتعا ذا ةديدجلا ةلاحلا ىلع ىن رفلاو يزاجينالا ني ريفسلا جاجتحا ىلإ

 واثم رصأ دقو . ةاصخشو ةيعسر تاجاجتحالا تناكو . دايحلا ةطخو ىفانتت

 را



 مهاوعد ىلع اين املا عم ًاًئيش فلاحتلا ما نم اوفرعي مل نيذلا يدولا قافتالا لود
 نيديدعلا مهطايضو مهيتعردم دوجو نم الجآ وأ الجاو نودحتس نانالانا

 ةليسو ريخ نا نوري مهف برها ىف كابتشالا ىلع ةيكرتلا ةموكسحلا لم ةصرف
 ايناملا ىلا مهديعنو نيتتيفسلا نع ناملالا ةراحبلا ىصقن نأ دايحلاب ظافتحالل
 انمجحا [ل ماتلا دارحلا ىلع انك ول اننا عقاولا و . ةيركسعلا ةثعبلا طابض عم

 باستكا درج الا اندايح ناعن مل ةقيقحلا ىف اننأ ديب . ةطخلا كلت عابتا نع

 ةيركسعلا ةئبعتلا متت اهي الإ برحلا ىف كارتشالا نع اندودق نكي ملو تقولا

 مظعالا ردصلا رصق ىف ةداتعملا انتاعاتجا ىف ءارذولا ررق هسفن تقولا فو
 كب ديواج لصتي نأو ( تبلام سيول ريسلا ) يزلجتالا ريفسلاب لصتأ نأ

 لو كوكشلا نم انهناهذأب قاعي دق ام ةلازا ىف ىعسن نأو ىسشرفلا ريفسلاب
 « ةيث املالا ةيكرتلا ةفل احا

 هب اذا ايبارتب هلزنم ىف ةليل تاذ تيلام سيول ريسلا ثداحا انا امفو
 [يلطتا ىلا باطما اهاب لاح اي ىر كت نأ كل له ر ٠ ةلئاق نإ ثقتنا
 ىلا قيقحما ماتلادايحلاب. ماتلا ظافتحالا لباقمو ةيناثعلا ةموكحملا
 . (؟ برحلا ةيان

 نم ىرأ ىنكلو ةيناهعلا ةموكحلا دايح ىف بير ةمش سيل نأب هتبجاف
 . مظعالا ردصلا ىلع سمآلا ضرع يلع بجاولا

 هعمقافتالاب انعضوف مظعالا ردصلا نيب و ادئيب ثحبلا ىرج كلذ ىلعو

 ٠ يدولا قافتالا لود ىلا مضنن نا اهبجوع اننيكع ىنلا ةيساسالا طورتلا
 .: تلاطملا ىه هذهو

 . تازايتمالا ءاغلا - الوأ
 . انم نان ويلا اهتذخا ىلا ررملا ةداعا اناث

 :ةرملا كسلا لح ل
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 انن وؤش ىف لخدتلا نع ليةّتسملا ىف ايسور مجحت نأب ديكوت ًاعبار

 ْ . ةيلخادلا
 . ايسور انتمجاه ول امف ةيلعفلا ةيسن رفلا ةيزلتالا ةنوعملا  ًاسماخ
 ١ 1 حا تايلط ادع اذه

 دعب يزين ا قرزأ باتك ىف ترثن تايقرب ةدع ةوإلت نم تبلع دقو

 اردن ولةموكح ىلا بلاظملا كلت غلب دق تيلام سيول ريسلا نابرملا انلوخد
 نم لك ىلع ًايليصفت تيلام ريسلا باجا ىتح مايا ةثالث الإ رمت ملف

 : ةقباسلا بل اطملا
 ءاغلا ف ربكحفلا نكمي ال هنا : لاق دقف تازايتمالا ثيح نم اماف

 عامجأ دعي "ا نأ وه.ارتاجنا هعيطتست ام لك ناو ةينوناقلا تازايتمالا

 . ةيلاملا تازايتمالا ضعب ءاغلا ىلع  اهئافلح
 : ىتانويلا ىكرتلا عازألا ءاجرا'نسحيفا رزإلا ثيح نمامأو
 نال بردلا ءاهنا دعب. ام ىلا ةيرصملا ةلأسملا ف ضوالا كرت ردجب مث

 : ةديدع زاطخال بايلا حتف نود نالا رذعتم ابل-

 اسن رف نأ نع الضف ايكرت ةمجارم ىف ًاقلطم ركفت ال اهناف ايسور اماو
 نكم نذاو ايكرت ةمالس تنم ىتلا ةدهاعملا تعقو ىلا لودلا نيب ارتاجناو

 لع ل
 . ةيسايس ةقيثو ىف اديدج ًادبع انئاطعال دادعتسا

 هجو ىف زيغاوبلا قالغا مدع انيلا بلط تالا كلت لباقم ىفو

 تاانك اك ل5 نيو داع 8:1 لعد كاد بس يال ةيسورلا نفسلا
 ايغرت : ارتاجناو اسن رف نا فكشلل لا قب لف . ةمهملا هاا مط ىف ةمزاللا

 ايلطت ملامهف .٠ امهتحلصمل ًافلانع ناك كلذ نآل |مهيبناج ىف برحلا انا وخد ىف
 عي رس ايناملا ىلا ةيركسعلا ةثعبلاو ناملالا ةراحبلا درو ماتلا انذايح نم رثكا
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 نم لك ىطعت كلذ لباقم ىفو لبقتسملا ىف قاغي الأ ىلع نفسلا ليندردلا حتقو

 ىضارالا ةمالس اهيف نمضت ةيسايس ةقيثو ىلاعلابابلا ايسورو ارتاجناو اسنرف

 . ةيلاملا تازايتمالا ىف ةئيعم 0 ريمغت لاخدا ىلع قفاوت و ةينامّلعلا
 قافتالا لود نزاف .. ًادج احرص ناك باوجلا اذه نا هارأ يذلاو

 هتاف تسلا رهام يرد تل را ا و ا لا نال
 قيةحتل ةصرف رخآ امسوز نم تعاضل ابيناج قبردلا ىف انكرتشا واف

 الا وهو ٠ لبقتسملا ىف اهرظن حمطم ىهو ةناتسالا ىلع ءاليتسالا ةركف

 . ارتلجناو اسنرف الو ايسور هب لسا ال يذلا

 ءىثب مايقلا نم ايكرت عنم ىف نآلا عسنل : اذكمه ناك اهضرذف نذا
 هتطساوب لصنل ايسور عم داحتالاب برحلانوضغى ظفةحنسو انتحاصع, رضم

 حنمتو ةئاتسالا اهئاطعاب ايسور عماطم يضرن ذئتقوو . قابنلا زوفلا ىلا

 اهطوةس دعب اهف لبسي ًاملخاد الالقتسا تاحالصالا ةجح ةيب رعلا تايالولا
 ايس يل

 ىناثلا يحارتقا ارتلجنا ضفر ىف رسلا مهف ءىراقلا ىلع لبسي مث نمو

 يذلا ةدهاعملا حارتقا اسن رف هلجاأل تضفر يذلا هنيع بيسلاو اهسفن ةقي رطلاب
 : لش نانا ىف ةنضرع

 كلذ بسحاو ! دايَحلا لع لظن نأ انل ًاريخ ناك هنا لئاق لوقي دقو
 هانعم ناك كلذ نأ ديب !؟ زيغاوبلا ىف ةحالملا عنم الأ اندايحل طرتشي لئاقلا
 نرعع مجحن ال ثيم بناجلا ةعينم ةرفاظ ةيملاعلا برحلا نم ايسور جورخ

 ٍ . لوضانالا ىف ةيقرششلا تايالولاو ةناتسالا لع ضاضقنالا

 دابحلاب ظافتحالاو زيغاوبلا لافقا ةعاطتسالا ىف ناك هنا : لاقي دق لب
 1رتلجبلا هب مست نأ رظتنملا نم نكي ملاك كاذب ميمست نكت مل ةيقافتالا نأ ديب
 نم يع طفضلا لا لدفلا كلذ لتس يداوي نأ دكا نس نك دن اونو
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 لتحت انوعد ) اذبك ًاييرغ احارتقا انيلع ضعبلا حرتقي نأ ىلا لب ةرج لك

 ٠ ( ميلا اهديعن ذئتقوو اهراذوا برحلا عضت نأ لا زيغاوبلاو ةناتسالا

 لاعفالا ىلا لاوقالا نم لاقتتالا ىف نوابتت قافتالا لود نا نظأ الو

 اسنرف عم فلاحتت نا امأ : نيّيرط ىوس انماما قبب مل راصتخابو

 ةمجاهم .طخ يقنت ةليسولا هذهب و طسولا ىتلود ىلع برحلا نلعنف ارتاحناو

 ناسا ا نأ ن1 اسور

 نت ترأ داحلا لع لظ نأ نط اني تلات ايف ايلا

 كلذ سكع ىلع انناكف طسولا الود انآ 1 انا ىدعال ةحوفم زنغاويلا

 . ايسور قحسل ةيفاكلا ةوقلاب امبعتمت مغر امييلا انمامضناب اتوجر امهنا ذا
 تابقعلا نم عيطتسن ام ىصقأ عضن نأ اتيلط هسفن تقولا ىف امهنكلو

 انودع ةيؤر ىف لمالاب سفنلا للعننأ اننكما ةطخا كلت“ةطساوبف . ابقي رطف

 سعب دق طسولا ىل رد نأ ىف ريكفتلا اننا ىلع يبطلاب و ٠ ةرئادلا هيلع رودت

 ةميمسلا نأ دي ٠ انتحل | نا ا تيراركلا نر حبصي ذئَتقوو رهدلا ال

 ناكل ةحوتفم زيغاوبلا انيقياو دايحلا انمزا ول اننا وه ًاضيأ اهيف بير ال ىتلا

 3 انيلع مدمملا ءاضقلا ريغ ةجيذدن نيبملا ان ودع زوفل

 ىنكلو ةيضاملا هد مهضارعتسا دنع نوؤاششيام نولوقتملا لوقتيلف

 ايسودر زوف دعب ارتاجماو اسن رفو ايسور رين تحت 00 ىلع رثوا لادج الب

 -دبالا ىلا انباقر نيرح#ىف المأ انئامد نم ةرطق رخآ ىلا انسفنا نع عافدلا

 لفدلا لع ع.يرطتسنل ثا مظع عاجش بعش هيضت ري يذلا ديحولا لذيلا وهو

 هذ سهو (! فرثلا 0 ءىث لك اندقف دقل لجأ ) راخفلا ةجبلب لوق أ

 قفدتتو ةعاجشلاو فرشلا ىلع الإ 1 مهي 0 انعر ًاظرات مت ءاضييلا ةفيحصلا

 . دجلاو ةعمسلا نسحب هفحص

 ىنذلالاّقلا نإ  كرتلا بعشلا نم ىمظعلا ةيباغالا ىأر وهلب يدنعو
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 دجباب ةريدج رظنلا فقوتست تذاوح جتنا ماوعا ةعبرا لالخ ىف هرامغ انضخ

 عافدلا ثداوحلا هذه نمو . ًايمك اهالعاو بوعنلا قرا خييرأت ىف تاحفصلا

 عافدلاو ةزغ عئاقوو ةرامالا توك راصحو كاب نابلسو ليندردلا نع رهابلا
 | . ةرونملا ةنيدملا نع

 ىلع فرثلا نورئؤي نيذلا كئلوال الإ تاملكلا هذه هجوا ال عيطلاب و
 نم نوفن أب الو مضلا ىلع نوميقي نيذلا فتاعرلا كلوا امأ . اهسفن ةايحلا
 را مسا الف مايا ةعضب ولو مرامعا لوط هتارو نم ناك ىتم لذلا
 ةليسو ردقلا هيلا انقاس ىنذلا بيصعلا فقوملا نم نوذختي مهناف لوقا ام
 ولف ( ؟ لبق نم اذوب مكتبنن مأ) : مهوب ان ريبعتل و ةكحلا حاشوب ىنزالل

 كلذ ىف نآلا انك امل لب حاورالا كلت لكاندقف ال دايحلا متمزلو انيلا متيغصأ
 ٠ نرحلا فقوملا

 ىأرلا ىف قفتت نأ ليحتسملا نم نا ) : لوقن فناعرلا كلوا لاثمالف .
 عونخلا لظ ىف توملاو ءىثث لاتتقلا ناديم فطوةسلا نا نوكردي ال سانأ عم

 .( رخآ ءىث رالاو

 ضونملاىلا !رتلجيناو اسذ رف ىريفس عم ةصاخلا انتاقالع ًانايحاتدأ دقو
 تيلام سيول ريسلا ثداحا تنك ى نا كلذ نم . ةذيذللا تاشقانملا نم ريثك ىف
 ناملالا ىلا مضنا دق اشاب دونا نأ ى اعلم تاثر لأب قريخاف موي تاذ

 طايض ًاصوصخو مهطابض ريخست ىف اويغر ار مهناو مه ًاعياشم حبصاو

 . هنم نفم ال آما برحياا ع وقو لعجم ثداح ثادسحال والسرب و نبوج

 سيل كلذ ىلعو دامحلاب ظافتحالا وه ةرازولا ىف دئاسلا ىأرلا نأب هتردخاف
 اه ل ع

 نا نم نيِقي .ىلع ىناف ! هاو كنا ! اشاب لامج اي ! الك ) : الئاق ىتعطاقف

 مهتياغ كاردال  ةموكحلا بلقب ىتح - ءىش ىأب مابقلا نع اومجحب نل ناملالا

0 0 



 . ( 1 كلذ دعب ثدحت اذام دحأ ىردي الو.نوجسلا دحا ىف كن واقعي دقو

 , انف تركف املاطل ) : الئاق ةجذاسلا تاظحالملا هذه ىلع ماسنب اب تبجاف

 ةلاحلا كلت ىف ىا بير ال . كوكشلا كلت لم ىنترواس ول عنصا نأ ياسع

 ةنورملاب ىزلجتالا لوطسالل حمساو ةيرحبلل ًاريزو وك ةفصب ليندردلا حتفأ
 ( ! لوطسالا ىف بشنت ىتلا ةروثلا ع كل كرتاو

 يلاوقاةحص قذاحلا يزاجتالا ىسامسلا اذه دقتتعي نآاق سلا در

 كلذب تلع اك ةيجراخلا نيذو فيخسلا حارتقالا اذه خلبا هنا دح ىلا هذه
 م ررالا تاتكلا

 'تمطعا ىنتا ىمورلا رمحالا باتكلا نم نيعبرالا ةقيثولا ىف لبق دقو
 انتث دام بقع والسرب و نب وج ةراحبب حسا نأب فرش ةلك) : سريج نوراب

 عقاولا ريغ لوقي نأ العف بغري نكي مل نا نورابلا نابسحاو . ( نيعوبساب
 هنآل ةئاسؤر ءاضرا ىوس رخآآ ضرغل ال ةرايعلا كلتب هاف نوك ىرأ دبال

 قداع نم نأ نع الضف ىصخشلا ديك أتلا كلذ ءاطعا ىلع ىنمزاي اه ةمث نكي مل
 . ةرورضلا تضنقا اذا الإ ملكتلا مدع

 (برخلا انلوخد )
 ءارزولا سلجم ناف ٠ ةريطخ تاءارجا ير تناكه سفن تقولا ىفو

 ةفلاحبلل ةممتم ةفلتخم تارارق ىلا لصو - ءاسم لك عارتجالا داتعا يذلا

 . اهرارقاب اين املا بلاطو ةيكرتلا ةينااملالا

 دوم نم انملاتلصودقو .برلاىفاي راغلب كرتشت نأ هانينمت ام صقاناكو

 ةين املالةيكرتلا ةفل احنا تضرع امل ) : ةيئألا ةيقرعلا نيل رب ىف ان ريفس اشاب راتخم
 دوعت ىتلا ايازملا مظع ىلا راشا ايناملا روطاربما ىلع ناطلسلا ةلالج عميقوتب

 رابخاب كن رخال نآالاد) حرفلا ةماستباب للهتم ههجوو - لاقو نيتمالا لع
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 هنف ركذ ايراغلب كلم. نم باطخ ىلا لصو مويلا حابص ذنف . ىرخا ةراس

 ١ .(! يعم فلاحن دقع ىف بغري هنأ

 رهشالا لالخ ىف اوسني مل نييراغلبلا نآل ًاديدش ا ًاينلاكلذب انح رفق

 دقتحت انحبصاو ادعم فلاحت دقعل تاضوافملا نع ةدحاو ةملكب هيضاملا ةتسلا

 ةماطلا كلذ ىف تناكل قافتالا لود فوفص ىلا برحلا ىف اومضنا ول مهنأب
 املمعب نوي راغلبلا مق ملو برحلا نالعا ىلعن ا رهش ىضم اءلف . ايلع ى ربكلا

 . انوعدخ اك ناملالا اوعدخ مهنا اندنع تبث

 ةثباثوةيدو هعم انتقالعتنناك يذلا - فيشوت ىراغليلابودنملا مظناو

 فرعت نأ لبق برحلا ىف ايراغلب كرتفت نأ قهلا نم نأب .- لئاقلا يأرلا ىلا

 . ىرخأ ةيرظن لك نع هينذا مصأ دقو - يهتننت فيك

 ةئيعت مم ىّتح دايحلا انمازنلا ىلع - تفلسا 5 اوقفاو دق ناملالا ناكو

 امل ممدونج نأ كيب يك لا ىلا برحلا انلوخد موي ليجأت ىلعو اذشيج

 عافدلا ىلا موجحلا نم اولوو نراملا ةم زه دعب الياق باحسنالا ىلا اورطضا

 رشلا اسورب ىف برخلا ىفظملا اهفحز ىف تلغوت ةيسسورلا شوبجلا اب

 انيلع حلت تذخاو ًايلك آرييخت ايناملا زكر ريغتف اضيأ ايسيلاغ ىلع تضقناو
 ىف ةريبكح تاوق ءاقبا ىلع ارتاجماو ايسور ل لاخلا ف برهلا لوخد ىف

 ردم الا
 مسالا ردصلا ىئذل ىناملالا ريفساا الذي ْق كي ىلا ي ءاسملا تذخاو

 ىف تمن لق تناك انتليعل كا ىلع . صالا ةفص ةدهاعملا صوصن ىلا ءارزولاو

 ةراشالوأ دنع ناديملا ىلا لوزألا ةبهأ ىلع اهلك انتل انف تحبصأ و تقولا كلذ
 كا 3 الب ةفلتخلا تادحولا نيرمت ىرجو . ماعلا دئاقلا نم

 ةن اّسالا لوح قلايفلاو قرفلا اهب موقت تاروانم نم دحاو موي واخ

 . هردودشاو
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 ةداعا نا ىلع رصأ دق ناكذا اهشاب رونأ ظن قدصب فرتعن انأدب انهو
 ةفخ ىف ةجيتنلا تدهوش ْذَعُف ( رداكلا ) حا اللصاي ديت 01 بحجب شيجلا مظنت

 ةمات ةيارد يوذ بابشلا نرم طابض ىلا اهدايق لس ىتلا ةيلاا

 انيدلو اذعسي ال انااا جئاتنلا هذبب ناملالا لع امل . ةئيعتلا نقو ططخلاب

 ثراوكلا دهاشن يديالا فوتكم فقن نأ ًاعيدب امظنت مظنملا شيجلا كلذ لثم
 اال اا

 عوضوملا نع اليلق تجرخ ال ال ا
 اثاب رونا نأ اهادؤم تقولا كلذ يلاوح ةناتسالا ىف تجار لاش نإ كد
 مدعل تثيشل : ىأو ايسور ىلع برحلا نالعاو اين املا عم ةغل اع دقع ىلع رصأ

 دحملا هرما مقافت عازتلا نا لبق دقل و . بابسالا تناك امهم دايحلا ةطخ ريبغت
 هم قيسا تنك ىناو ءارزولا نم ىأ م لع هسدع قددق اني دوا نإ

 اك نا طفارلا كل طع دع نأ م كا ل
 قبب يذلا نيمالا ريفسلا كلذ ناك له فرعا ول تددوو . واتنغروم رتسملا

 هسفن لمح ول الجخ هبجو رمح ةفيخسلا تاءاشالا كلت لاثما ىلع هتامولعم

 اك يقل ا م فورم د واكأ تاون لع

 رطخيل رونا ناكام هنا هفرعال ةصرفلا هذه ليوختل هل ًانيدم ىنبسحاو
 ةظفلب مهنم دحاو ناسل قلطني نأ ءالم را ا ار تال

 اعم هبف انلمع يذلا تقولا ىف ءاوس - حالسلا لاعتسا نع الضف - ةحراج
 ىف اهيف انك ىلا ةرتفلا لالخ ىف ا يديملا يداديتسالا ميكحلا كلما

 ديريو - واتنغروم رتسملا دقتعي ا” لوبجعميضو لصأنم ًأشنن ملف ٠ ةرازولا
 ةبيب رمملا ةيمداكالا ىف هتسارد متأ انضعب ناذ ٠ داقتعالا كلذ ىلع ريغلا لح
 ةاعس دحأ تعلطنكي ملو . ةيب وروالاو ةيكرتلا تاعماجلانم جرخت انم ريثكو

 .نف . ةسردملا هت رداعم دعب قوقحلا ةيلكب ق+ لب ريفسلا ىعدا ا؟ديرلا

 ا



 . يمر ةمط ىلا تع اغا ناسال طع نأ تحلل
 ةثبعت ماها مدعب برحلا لوخد نع راذتعالا انعسو ىف نآلا دعب مف

 نم ةرشايم ةدئاف نجي مل اننا كلذ . ةيلاملا ةلكشملا انتضرتعا مث . انشيج

 ناكام عبر ىلا طبه كراكلا داريا نآل تقوم نوناقي تازاتمالا ءاسغلا

 / 5 برجل لبق هيلع

 الإ تكي ال اسنرف ىف هاندقع يذلا ضرقلا نم لوالا طسقلا ناك الو
 ةيوسن ناملالا ىلا بلطن نأ انررق ماعلا ةيابن ىتح ةموكملا تافورصم دادشل

 . ةيلاملا ةلكشلا

 ةصاخ ةوعد مونج اف ريفسلا نم لإ تلصو لنا ترض مون قف
 مظعالا ردصلا تدجو كانه ىلا تاصو ايلف . اهيارت ىف ةرافسلا.ىف ءادخلل

 ازانب ان نيع يذلا ناملك نوف را رح روناو ليلخو تعلطاو

 تامالعو ممهنجتاف اذيلا رساف . ةصاخلا ريفسلاةفرغ انلشد ءادغلادعبو ٠ ةزافتلل

 امم اكهرظن انيف قدحو ةيلاتلا انطورش لك تليق ايناملا نا هلع ةيداب:نوجلا

 . ( 1 ةديدج ليقارع اوعضت الأ: وجا ) : كاوقين ناك

 ضخ ةرافسلا ىف مويلا كلذ ةفلاحا انعقو اننأ نم  نوفرخلا هب لاق اف

 كي مف برحلا ءدب ىف تيضما دق تناك فن 1 تلق اكن دهاخملا ذا: : ىالتغا

 ءارزولا ساجم ىف ةيلخادلا ةئيملا تثح يلاتلا مويلا ىفو.. مورلا كلذ:هعقرون امناةقأ

 : نايأر عامتجالا ءدب ىف انل ادب دقو ..ارتهتوجل وةك نأ ةماعلا ةلاطأ

 ءاطبا الب ةيدللا لاؤخم الر الفأ ل
 برح ناكرا ةئيه ليكوو كب قح ةيحص كب: ليل لا شوا. دنت ًايناث ع«

 . ىرخا روشا ةتس ةدم داينلا انمازتلا ةزرضت ناملالا”عانقال

 لوألا يأرلاب ءارزولا ةيمتب ذخأو يىلاتلا يأزلا»خلا :كب:ذيرزاج عضلاف

 . ددرتلا ىوظعت«ةرم كوآل مظفالا ندصلا .ررظ دقو
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 اهب جتحا ىتلا ةقحلا ةديدعلا تاجاجتحالا ًارظن هن! رونا انريخا انهو

 والسرب و نبوج فاوط نودلوح نا ةيب رحبايسال عيطتسيال  رحبلا ريمأ
 ىضتقي ةيناثعلا تاعردملا عم نيتعردملا نيتاه رقس نا ريغ . دوسالا رحبلا ىف

 : كرا ف انك ارخا [05

 نيتعبات والسربو نبوج اورتعي مل قافتالا تاموكحح نآل الوأ

 عفرت ملول ىتح_ زيغاوبلا اتزاتجاول اههنأب امسر اوحرص مهنا نع الضف ايكرتل

 نالماعتسف اعبي ربظ ىلع نيذلا مه كارتالا ةراحبلا ناكو ةيناملالا ةيارلا اعبملع
 امهمجاي نأ متحملا نرم حصا هنا فأل 7 ةيداشم كرد ةيياثلا سلا هتان

 ناك ىذلا نوخوس رحبلا ريما ناف بايسالا نم بيسل ىمورلا لوطسالا

 مجاري نأب اهوخدب انمزاي نا عييطتسي برالا ىف انكارتشا ىف ةبغرلا ديدش

 . هتدارا ضحمب ةيسؤرلا ءققاوملا وأ ىمورلا لوطسالا

 نيل رب ىلا كب قح ظفاحو كب لملخ لسرن نا رر#ت ةريصق ةشقانم دعبو

 سفن ىف بنجتي نا ىلع لوطسالا ةلأسم لواثت قح ماعلا دئاقلا بئان ليوختو

 . برحلا انلوخد ىلا ىدؤي نأ هن أش نم ام لك تقولا

 نا نورس ع لا انا ا ل ا ل

 اهريب دت ىمورلا لوطسالا محا ىتلا ةمجاهملا نا ىهو اهدروا ىلا ةقيقحلا خضر

 اسنرف اهدعب نمو - ايسور تنلعا كلذب ولوطسالاب مادطصالا هيلع تمتح

 . ةيناثعلا ةموكسحلا ىلع برحلا
 هلل جاه نا دعي قارلا لوطسالا نآب ةناتسالا لا ءانألا تاعو الب

 لوبتسايسو اسدوا ىلع هنارين هرودب قلطا دوسالا رحبلاف ئمورلا لوطسالا

 ةبيرغ ةماقع ةلاح ىف مظعالا ردصلا اندجو ىرخا ءقاوم ضعبو ايسودوبتو

 درع هللوؤسملا نم طسف لمحت ةدشب نأ برخلا انل وتد ىف اهل ام ناكذاو

 ءقاوملاو ىمورلا لوطسالل انلوطسا ةمجابم ىدؤت نا ملا نم ناكبرح
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 ذئتقو ىحضالا ديع ةلطع تناكو . ةموكحلا ىلع ةيل وؤسملا عاقيا ىلا ةيسورلا 1ع

 لاخلا فليقتسي نا ملح امثاب ديعس ناعاف مويلك ردصلا ىصق ىف عمتجم انبكو

 هعمق وت, دسم هنا ىلا هرظن تفلب ان ردايف . برحلا ىلا ةمجاهملا هذه تدا اذأ

 تادهعت ىلع تصن ىتلا تارارقلا ىلا ةليلق مايا ذنم همامضن او ايناملا عم ةفلاحلا

 ةجيتت الإ ربعي ال ثداح عوقو ببسب نآلا ةلاقتسالا هنكم ال اهلار- ايكرت
 لبق انا وج دا كلت 1 ىلإ دنقلا تجار بكيتملا نطل اذه ءازاف. ةيل
 . ةلاقّمشالا نع لدعو ىه م ةلاخلا ردصلا

 دقع ةوادعلا دب ارتلناو اسنرفو ايسور هيف تنلعا ىذلا مويلا فو

 . ةداعلا قوف ةسلج يلاعلا بايلا ىف ءارزولا سلجم

 رحببلا ريما ريرقت اهتمضت ىتلا قئاقحلا ىلا ريشي وهو اشاب ملح ديعس نيبف
 ىف انجراوبل ىمورلا لوطسالا ةجابم بقع.انل وطسا لباق فيك نو>وس

 اسدوا ىف ةيب راو ةيراجتلا نفسلا لزانف هلثم نراودعلا دوسالا رحبلا

 مش الا تاور تنلعأ نأ كلذ لع برق ١ ىرخالا ءىفاوملا و لويتساس»
 ةيدولا قئالعلا ًاظفدو . ةيناثعلا ةموكحلا ىلع برالا دعب امف ارتلجناو اسنرف
 يأ ةفرعمل كرتشم قيقحت لمع ةيكرتلا ةموكحلا ٌتحرتقا ناودعلا ًابانتجاو
 نكل و ًايصخش الو ؤسم لوطسالا دئاق لعجلناودعلاب ءيدابلا ناك نيل وطسالا

 اذه ءازا ةيكرتلا ةموكحلا ترطضاف . حارتقالا كلذ تضفر ةيسورلا ةموكحلا

 ةيسذرفلاو ةيسورلا تاموكحلا عم برح ةلاح ىف اهسفن رتعت نرا شفرلا

 مظعالا ردصلا بلط مث . ناطلسلا ةلالج ىلع صالا ضرعت ناو ةيزيلجمالا و

 . ةاءام الو فوخ الب ةحارصلا ىمتلمإ مهيأد ءارزولا يدبي نأ

 : لاقف تافارغلتلاو ديرلا ريزو ىدنفا ناكسا مالكلا ىلا مهقبسا ناكف

 قفاوت رارق ىلع عمبقوتلا عميطتسي ال اهل هضغبو برحلا هتيهارك لجا نم هنا

 اما . ليقتسم وه كلذ ىلعو بردلا ىف كارتشالا ىلع ةبناّثعلا ةموكحلا هيف
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 ةنصر هل ىف كسر ها ةحامم لا تافآ ملا ليا ةرارر تلوح ل

 " انعام
 ::لاقف ةراجتلاو ,ةعارزلا ريزو قاتسبلا يدنفا نايلس م كت م

 0 بورخلا ىف ضراعي ينل لل مج رشم هاكات

 ةلاقتسالا ىلا آ رطضم هسفن ىريو

 ىتلا بايترالا نيعل ًارظن هنا : لاَقف 0 در راو كرر

 . هتل اقتسا لويق سمتلي هؤزالمز اهب هيلا رظني

 هنا انل لاق اشاب تعلط نكل و ساولا ارضاح كب ديواج نكحي لو

 1 . ةلاقتسالا ىلع ممصم ( ديواج )

 ديعس مهو نوقابلا عرشو . سلجلا ةعاق نوليقسملا ءارذولا رداغ مث

 ريذو اشاب روناو مالسالا خييش ىدنفا يريخو مظعالا ردصلا اشاب ملح

 كب ليلخو ةيناقحلا ريزو كب مهارباو ةيلخادلا ريزو اشاب تعلطو ةيب رحلا

 داق اق دانا كادك و فرقلا ور كلا ىو هينا نلف 1

 ناطاسلاةلالج ىلع اذ 2 مث برحلاىف انلوخدب ةيضاقلا ةرورضلا هيف اثيب ىذلا

 ىلع تقفاو ىتلا نايعالاو ناثوعيملا ساب ىف ةقحاسلا ةيباغالل ًارظنو

 ةمركملا ا اهب هالا نإ اهي فرك لا اقتنع 2
 . ةمجراخلا اهتسامس ىف

 اننيب بر> ةلاح دوجوب هيف انفرتعاو رارقلا هيف انعضوىنلا مويلا ىفو

 نيب امف هردوقشا نم برقلاب قلايفلل تاروانع تف قافتالا لود نيبو

 ف كرد ناديمو هاش هيداجوأ
 ةدامقب ةئلاثلا ةقرفلا تناكف ةرواناا ىف تكرتشا ىتلا تادحولا اما

 دوم ليتولوكلا ةدايمب سماخلا نايفلاو كب ىالوكيت قاملالا لي واركلا

 امهرهظا نيذللا ىنرخلا ساخاو ىنطولا روعشلا رهاظم ىسنا نلو . كب لماك
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 تاسرا دقو .ءااب رلا ترش أين مهتغلب اهدنع عبرالا قرفلا داع 0

 كانك اجديل ايش لتال 1 0 ًايلاط قايفلل ماعلا كئاقلا نرادم ميبلا

 موجم اب ىرجفلا ىف تهتتاو ةليلو امر تّنيل نقلا تاروانملا ىلع مب : اظحالم

 . ةثلاثلا ةقرفلا هنع عفادت 5 لثلا لع

 قر سف نانا نع عبدالا قرفلا كلت لاجرو طايض ناكو

 اولوقتي نأ لا 5 رجلا مم تاو ةردخحلا رو رس اىدهاشي ما

 اون وكي نأ امأ ثرحلا ىف كاوتشالا ىف ًايغار نكي مل ىرتلا بعشلا نأب نآلا

 . نظناا رصقو نيجلا عفادب اماو ةسيسخ لماوعب نيعوفدم

 سايعريمالا مالتسسا ىلع ًارصاق ناكف ةرازولا ف لصح ىنذلا ريبغتلا امأ

 امأ : ةعارزلا ةرازو كب ىروبيست دمحاو لاغشالا ةرازو مارم اشاب ملح

 اي اتفرم هللاملا ةدازر ملتسا دقف ةرازؤلا ىف ًاوضع لاز ام ىذلا امشاب تعلط

 . تافارغلتلاو ديربلا ةرازو كب ىركش متسا

1 

- 



 ( عبأرلا شيجلل ادئاق ىنييعت )
 برا انلودد لغ ع نكي مو موي تاذا هلزند ىلا اشاب رونا نامد

 داعإو .ةمدق يف جارذ لجا نم ىئارفلا مزأ دقو . ماي ةريثع نم رك

 : يل لاق ةماعلا ةلاخأ نع ةليلق تاظحالم

 ارتلجلا مغرال سيوسلاةانق ةجارم يف عورشلا ديرا اشاب لامحاي يننا )

 كانه كرتن نأ ىلع اهتامح دق نوك ١ ال كاذب و رصم يف ةريبك تاوق ءاقبا ىلع

 نوك لب بسك يرنلا ناديملا ىلا نآلآ اولسرت يتلا ةيدئطلا قرفلا نم ًادد-
 . ليز دردلا:ىف اهازنال ًاضيا ةوق اهدشح نود تلح دق

 را ذل ةرو داق ةدملا دعا تذحا عورسزلا كلذ ماع ف ةعدر)
 مايقلا اشاب لاج يلتيسري» هدوقي يذلا نماثلا قايفلاب تطنا دقو . نيتئا وأ

 دق ىربك ةيمهأ عورمشملا كلذ ذافنأ ىلع ن رك نالالا نأ امو . ةمهملا كلتب

 هتلسراو برالا ناكرا ةئيط ًاسيئر كب سيرك نوف لينولوك تانتفللا تنيع

 نع لرالا ةحبع نإ هنريحاو . ةيالألا فر راتملا هسا قحلك قش د لا

 كب صاتين ريم روحاملا يرواي تاسراو . ةائقلا ىلع ةلءحال تادعملا دادعا

 كرد ثريغو ريقش دمسا خييشلاو نايعألا سلم وضع كب نحر نيدباعو
 دقو ودنا نيدعاسم قلق ن ركل ةنزاللا ساوأالاب نيدو ع برملا ءارتل
 عادلاب موقب نأب عبارلا قايفلا نآلا دوقي .يذلا اما را صاوألا تردصأ

 نئاثلا قايفلا دئاق هنوك ةفصإ اشاب لامح متي نأ ىلا طقف نيطسلفو ةيروس نع
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 هنا نع الضف اثإب ير اذه نآالاو . ةانقلا ىلع موجلا - ءيببو هقليف ةئيعت

 لازلا دض ةيروس ةياج ىربك تادجنب العف بلاطي ةلا هذهب مايقلا دي ريال

 ةيلخاد ىف جايه دوجو ىلع ةيروس نم ةدراولا ءاينالا لدتو . ةيداعم ةوق

 فورظلا هذه ًارظنف . برعلا راوثلا هيدبي يذلا مظعلا طاشنلا هيلا ةاضمدالبلا

 . عبارلا شوا ةدابق لوبق ىلع قفاوت كلل دق ةيلاعلا كتينطو نا دقتعا

 ماظنااو ملسلاب ظافتحالا عم ةانقلا ىلع موجحلا ذيفنتو ةئيرتب كيلعف تلبق نآف

 كلذ كيلع ضرعا نأ ةأرلا نمدمي له فرعا الو ةيروس لذاد ىف

 .(1 حارتفالا

 : ًاروف ترجاق

 نوكت ىهاوم نأ نظن اهيا باهذلا يلع مي سدقملا يجاوىرا ينا )

 يتلا عببارلا شيحلا ةدايق لبقا حايترا لكب ىلا كلذ ىلعو . نطولا ريخ يف

 ٠ ( نينثا وأ موي يف ةديدجلا يتفيظو رقم ىلا دصقأسو يلع اهتضرع
 ىلع تاصح ةيلاتنا ةثداحلا يفو . ناو ًاحرف اشاب رونا ه>و للبت

 تاظفتحاو ٠ شيلا ىف دئاق يأل نوناقلا اهو يتاا لمعلا ىف ةماتلا ةيرملا

 اطرد لع ءرارولا اغا رولا ىف ملتسا م ةيرحبلا ريزو وهو قبسالا يقلج

 تانيسحتااو تاحالصالا لك يف يتقفاوع الإ ام ًائيش لمعي الو يتريشتسب نأ

 ٠ اهيف اهاخدا دارملا

 مبارلا شيلا ةدابق زكىع يو ةبب رملا ةسردملاىلا كانه نم تبهذ مث

 ةايورو برللا تركرا ديو نر تنع كلتلا فاقلا لك نك هش و

 قييعتب مهتأبلا دقو ٠ نيرخآ طابض ةدعو كاثلاو ىناثلاو لوالا ب ماسقالا

 برحلا ناكرا سيئر جرب: ارفنوق لينولوكسلا تفلكو عبارلا شوجا ًادئاق
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 م أ نك ع نأ لاو تو برت الاجر ل ا اا

 ياث نيرسشت ؟١ موي ىف اشاب رديح ةطحم ترداغ - مايا ةسمخ وا ةعبرا

 فرو كا

 : هيف لاق ًارثؤ ًاباطخ يعادول اورضح نيذلا ءالضفلا دحأ ىنلا دقو

 فنرأأ يلع نيمتف . راصتنالاب ةءيرس هايناو ةميظع الامعا ينم رظتنت ةمالا نا

 بعاصملاو ةمهملا مظع اماه ردقا ينأ | ) : تاقف . باطخلا كلذ ىلع بيجأ

 لساوبلا لاجرلاو انأ ترصو بلاطملا هذه كردت مل نأ . يناما يتلا ةريبكلا

 نولحي نيذلا اندالب ءاقدصا ىلعف ةانقلا نم برقلاب ةدماه ًائنح يعم نيذلا

 يدبا ىرم - مالسالا ةعيدو - رصم ري رتل انثج قوذ اوريس نأ اناع

 3 زياجالا نيرصتغملا

 . هذه اومدختسا يئادعا نم ًاددع نأ يماعىلا لصو نيا كلذ ذنمو

 نه ةدوعلا ىلع اشاب لاج ور فيك ) : هو ةطلاغملا هذه جديورتل تاءلكلا

 ” (1 تع 1 اداقلف فول وأ تالا ل هين نكن مة
 كانه ناك نا هنا ةفرعم ىلع متدعاسيس باتكلا اذه ىق هلوقا ام ناو

 غارف لبق ناسنالا توع ال ذا يلإ دئاعب سيلف نآلا ىتح ًايح ياقب ىف بيع
 ًاصصغ ليحتال ًايح تبا نا ىقق دق ظحلا هوس لمل مهيردي امو - ةلجا

 17 نطولا ةعفنمل هلوذدل ًابدأتم لازا ال يذلا عازنلا ف لمح ؟ ام ثك ا ملاعو

 له 7 ينم نوديري نونئاشلا ءالؤه ناك اذام يردا تسأ يا دبب

 ىلا بهاذ يننا ! ناوذالا اهيا ) : نيعدوملا روهم لوقا نا نوديري اوناك

 .كلذ ذيفنتل ىكت ال اندراوم نكل و رص» ترم زيلجتالا درط ةمبع هيروس

 نيديلا ضعا ًامدان ًافشآ ةناتسالا ىلا دعب ايف دوعأسف كلذ ىلعو . عورشلل

 اقف



 ًاراظتنا نآلا نم عمذلا اوكست نأ ؟وجرأف . ًاقلطم ًائيش ققحا نأ ن 0

 ! !7 ىرج اذهب ردقلا ناك اذا ال ملو . دوسالا مويلا كلذل

 ناك دقف رصم نم نبل#تلالا درط ىف حملا مل تنك نف ! الك م ! الك
 نيس ده رشا ةنايح الون د ددسسمب ايف نيب أ اك - لالا لع نكملا ند
 حاجتلا ( يعالسالا ملاعلا دض  رفتغت ال ةيانج رتكا بكترا يذلا ) ةرتتسملا

 كلذ ىدألو ةيروسو نيطسلف دض يادع لمت يأب مايقلا”ن م نيبصافلا عنم ىف
 .رمعم ىف نيلماخ يزيل الا شيلا ينم نوكتي نيذلا لاحرلا تائم ءاقب ىلا

 عورشملا كلذ قيقح عنم يذلا ببسلا نيس في رمثنلا ةنايخ تناك دقل

 نا . ةكرتلا ةمالاو ةيب رعلا ةمألا نيتيمالسالا نيتحالا تنتش اهناف ليلخلا

 اولتاقي نأ كارئالا ترطضاو نيبسن رفلاو زيلتالل ءاقرا برعلا تاءجشتن ايخ

 . اهحارح يف لما ال ةكرمم يف الق ميئادعا ظلغا

 . ةيمسرلا تانيبلاب هذه يلاوقا دعب ايف معدأسو 20

 ةينوقيف ىتيأر ىح ةعاس نوثالثو تس ةناتشالا يرداغم ىلع رك لو

 ةصرفلاتزوتن | مث : لايقتسا ريخيملاءالاو كب يمزع ماعلا 5 الا ىناقيتسا تبح

 يدنفا يلش دلو ةداعسإ تفرعتو يورلا نيدلا لالج ا:الوم حيرذ ترزف

 ةلخعا ىلا ماضنالا ف بغري ناك اذاامت عادولا ةكلاصم هغلاصا اناو هتلأسف

 قرضا |تدك ان ىف ىو 0 قا م.او هنا 7 نيعوطتللانمقليف ةعمو ةيرصملا

 اهدشح ةحلسم ةوق مدقي ىلش دلو اهيلا رفث ىتح ةيروس ىلا لصاو مهنع

 ءاثثاا نم هقح هيفوأ نأ ىننككي الو . ( نيعوطتملا ةيولوملا ةبيتك ) مما تحب

 ةحصلا لتعم ناك هنوك مغر هنا ذا . ةقداص ةينطول اهنا يح ا هيننطو لع

 ققح نأ ثبلي مل ةليوط ًاماوعا اهمم شاع يتلا هتجوز ةةوب هىزر دق ناكو
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 ٠ شيجال ةمدخ لجا هتبيتك مهنم تفل ا نييذلا نابشلا ىدا دقو . هيف ينط

 نييفحصلا رايخ نم هربتعا يذلا كب مسار دمحا يعم ةئاتسالا رداغو

 ةدايقلل ًابحاصم عيسلا ريب ىلا رضد ةانقلا لع فحزلا لالخ يفو كارئالا

 يسايسزع ةمهملا تالاقملا نم ةدع بتك ثي>ح سدقلا يف انعم يقب م ٠ ةماعلا

 ” مسا رك ذ لفغا نا عيلطتسا الو (٠ شيلا ةسابس ) ناونع تحب ةرروس يف

 ٠ يل ةمفان اكاد هتبحص تناكيذلا ليلخلا ديسلا كلذ

 داؤف لوألا ٠ نيعوطتم نارذا ناديس ةداقلا زكس ىلا محو

 همايق دنع مات صالذا ىلع نهرب و ًانطاص الثم ةتينطو تناك يذلا كب ماس

 روتكدلاوبف رخآلا امأو . ةيناقلبلاب را دعب كين الساىف ماعلا ليكر ولا بصنع

 . ةيلخادلا ةرازو ىف ًافظوم ناكو - يرصملا ب داؤذ

 ءالوو ضصالخاب يرمصملا مسقلا يف هيلع بوحي ام كب داؤف ىدادقو

 نءناكو ٠ ةليزج دئاوغب شيلا ىلع انيئارمظ نيب هدوجو داعو مات يركسع

 ةرداغم هيلع ثمتح ةيلها روما هل تآرط نأ يدل فسألا ثعاوب دشأ

 ٠ ةدايقلا زكسم

 لثعل دعي ايف نيع نرذلا كب ملس داؤف ركشلا ناسلب ًامود ركذأسو

 داق روت هلار ( هيب ىف مع تح ارس وس يف يالا ةبروطاسنألا
 ٠ شيسال تامدخلا لجا نم همدق امل ءانث لك قحتس

 ةرايسلاب رفسلا انلصاو مث نمو يتنازوب ىلا انلصو ةئيوق ةرداغم دعبو

 مات ساب ىنلباقف . ديدحلا كس قي رطب هئطا.ىلا ان رفاس اهئمو سوسرط ىلا

  ماوعا ةسخ وأ ةعبرا ذنم اه ًاماع اكاح تنك يتلا ةيفيرلا ةمصاعلا كلت يلاها

 الماك اعويسا عطقنت مل ىتلا راطمالا تلوح دقو . ابيف ليلا ائيضقغ
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 . نيطلا نم رح ىلا هنطا يداو

 ءارو ايف ةلمعةسم تقولا كلذ ق باح حت هئطا كب دوج يس نكت مو

 راطمالا نا ريغ ًامات ةنوردنكسا هلق قربت عاطق ناكدقو . هلققربت ةطحم

 .تالصاوملا تلطمت كلذبو لو.ترود نم برقلاب طقن ةدعف هتفرح لف تناك

 . ةن ور دنكحسأ عم

 هكب قنطصم ىلا وا هلق قربت ىلا ديدحلا ذكس قيرطب بهذا نا تمزعف

 وأ ةنوردنكسا ىلا ليلا روبل ىلع وأ ةرايسلاب كانه نم رفشلا لصاوا ناو
 . ًاركبم يلاثاا مويلا حابص ىف هنطا تكرت كلذ ىلعو كلذ ىناكما نا بلح

 عم ديحولا تالاصاوملا قيرط وهو سوسراط 3 قااروب عاطق نا تايبت ذاو

 الا كب يد ليع اعمإ ملأ تبلط طاقن ةدع ٍِق ةئيس هتلاح لوضانالا شريح

 . لالا ىف هحالصا ىف ع رمشي نأ ةيالولل ماعأا

 ق تناك ثيح كب قطصم ةطخغ ىلا الصو ةعاس هنطأ ةرداغم دعبو

 امارايس تصاغ يد تاوطخ عضإ ريدسأ 16 ملف .٠ لويخلاو تارايسلا انراظتا

 انوي انيطتما قيرطلا كلذ يف ريسلا ةلصاوم ةلاحتسا انققحم اءاف . ل>ولا ىف

 فك نأ يدنا ندا راع ناقل يررا تا نا تالا

 ٠ اهيلا انب قاحالاو ةنوردنكسأ ىلا تارايسلا بحس ءاشإ نم

 لع ةمبم ل ةيرق يو .٠ تاعاس عبرا دعي لويترود ائلصوو

 .ىرق ثس وا ني نم ةيراستم داعبا ىلع عقتو ةنوردنكسا ج.يلخ ءىطاش

 ”لاقلا راش ةرورشف ا نير اك ىلا

 ,عورشم عضوب ناملالا نيسدنوملا ثفلك هنطال ماع 1 اح اناوتنك دقو

 ىرخالا ىرق ساو لوي ترودني ةعقاولاةمساشاا ةعقبلا ىف رخآ يحءاشنال
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 . ةيالوال يردافم دعب تاعورشملا نم هريغ ريثك < لما عورشملا نكلو

 نم ركل لوي ترود ١91١و 41٠١ يءاع لالخ ترز دق تنكو

 . ىتاباقمل مهتدعاس امباط نيذلا نييورقلا جاوفا تعرهف ةيم

 ىلا لويترود ةطخ نم باهذلا ةءاطتسالا يف نا يمع# لصو ذاو

 قرغتست ةفاسملا نا عم نيتعاس ةدع ىف يداع ( ىلاورت ) ةطساوب ةنوردنكسا

 اهترداغف ةليسولا هذه لاعتسا تلضف ليخلا روهظ ىلع تاطاس تسنم ئك |

 ٠ برحلا ناكرا ةئيه سيئرو انا

 ٠ قازلا قيرطلا كلذ ىف ىلاورتا اب ةحايسلا هذه تهبح ام يسنا ناو

 برقب لطابتملا رطملا كلذ يف ريسن انك ذا رطخ يف انتايح تناك ام ًاريثكف

 غزي ةديدعلا ةفصاعلا كلت تأده نأ ديبو . ودملانفس نم ىأر ع «يطاغلا

 بي لكشب رحبلا ءاضا نأ دعب ةيناث ىتخا مح باحسلا لالخ نم رمقلا

 وهو ٠ ءيطاشلا نم ةبرقم ىلع ةعقاولا ودعلا جراوب رصين نا انمطتسا اذهبو

 . انبولق هل تب اذو اندابك ١ هل تقتفت راظنم

 نكت م نكلو . ديدش سأب ولوا ءايوقأ انءادعا نا يلع فخ ملو

 ام فيسلا ىلا ءاجتلالا نم ًارفم رن ملا-تايح اهب ظفحم ىرخا ةليسو ذك

 كرتا الآ تمسفا تنك دقو نازحالاو بئاصملا ىلا اماو حالفلاو ريخلا ىلا

 . انئادعا ةدح لفل اهيلا تأ الا لئاسولا نم ةليسو

 يقيرط يف ىذرت## ىلا بعاصملا تي ًارذاو مسقلا كلذ ترحذتف

 ةحايسدعب ةنوردنكسالاىلا اناصو م . يلهاك ىلع ىقلملا لمعلا ةحادف تكردا

 قوف ا ضع يف اهضعن دتمأ تابضق لع اطالخ قف يب ورتلا صم ةقاش

 ءاملا تح ىرخا تاهج ىف تصاغو اره ١" وأ ١9 وحن ىلأ ليطتسم غارف
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 مث ٠ نورذآلا برحلا ناكرا طابض رضحي نأ لبق تاءاس سمح تضقنا دقو

 . ةنوردنكسا ىف ةليالا كلت ائيضق

 ريغ بلح ةةوردكسا نيب ايف قبرطلا نأب ءارالا انلا تلسو انعو

 ةكرخل حاصت ال تحبصا ىتح تامها ىتلا قيرطلا كلو . تارابسا ةحلاص

 اطو> ىلا قطانملاو بل> ىلا اهنه لصن ىتا| ةدي>ولا"قيرطلا تناك تارايسلا

 هسفروا تابج اهيف اع ةيروس يلاعت َّ و: ىتلا قيرطلا ىرذا ةرابعب وا

 رحبلاءيطاوش ىلع عقاولا مهملا عدوتسملا كلذ ةنوردنكساب لصوملاو ركب رايدو

 ىف قررطلا اذهب دادش نم تاو. ةذ عدم تدهدت تنكا امو ! طسوتلا

 .تناكو . طقن ةدع ىف اهب ءىدب دق حالصالا لامعا نا تدك أ: ةراس

 اهتءاطتسا ىف ناكو هحالصا تلو ىلا  قرطلا ءاشنال ةيمومعلا ةكرشلا

 حالاصالا هيلمج نكللو . نيماعب هيف ءدبلا دعب يأ اول ةنس با يف ةياعا

 .ةحلصملاكلت قرطلا ةحلصم هدويف تماق تلا ةديدعاا بعاصملل ًارظأ تلمها

 لمعلا ىلا انوعدي ام كلذو .اهسفن نم ءيشنب مايقلا نع ةزجاع تناك قتلا

 ةيروتسدلا ةموكحلا الف الاو ةيطارقوريبلا نم انثرادأ ريرحتل ديدش مزعإ

 و» برغتسملا ءيبثلاو ٠ حاجنب ام ءيش ماعلا نم اننكم ةيهآلا ةدعاسملا الو

 .ةدحم تامءا ةديج ةلاح ىف لبق نم تناك ىتلا قيرطلا نم ءازجالا كلت نا

 .نم راجحالا تضقن دقف ٠ ةرضاحلا ةئيسلا اهتلاح ىلا تراص ىت> حالصالا

 .ىلا رفخلا ت'التما دقو . هيبناج ىلع نيليوط نيلت ىف تعضوو قيرطلا حطس
 .كلت ٠ قيرطلا يف لانت دو>و رع ةرايع تناكف راطمالا ءايع نيلنلا نيب

 . 1515 ةنس يناث نيرششت ىف باح  ةنوردنكسا قيرط ةلح تناك
 مويلا حابص قو . انم مغرلاب ناليب ىف ليلا ءاضق ىلا انررطضا دقو

 كلك ١ هاا



 ثالث بهذت نأ انيأر نأ دعب دايجلا ليخلا روبظ ىلع رفسلا انلصاو يلاتلا

 ةسمطاق ةطخم ىلا انلصو كانه نمو . ةيرق برقا ىلا بلح نم ةيوق تارايس
 لاصتا ةطقن اهنأ ام و . دادغي طخ ىلع بلح نم ةيناثلا ةطحلاىهو . ةرايسلاب

 ع دوتسم اهيف ثنا دق دادغب ديدح ةكسو ةنوردنكساو بلح قب رط نيب

 . تالصاوملا طوطخل
 "امل اننأ نم يصتخلا صاخشالا عيبمج طاشنو ةريغ كرد نا اننكم و

 انلمخ تارايسلاب مدقتلا انيلع لاحتسا ةطحمأ نم ًآارتم نيسمخ دعب عانس
 . كلاحلا مالظلا ىف مهفاتك١ ىلع دونجلا

 ا ل ل كف

 انه ناكدقلف . ةيناقليلا برحلا لالخ ىف ياريس  ازيو  راصح -انوب -

 اههنيي ةفاسملا رطملا "الم ايلف نيبن اجلا الك ىلع راجحالا نم لت نيقي رطلا ىف ًاضيأ
 . قدانخ ةعومج هناك قيرطلا حبصأ

 ! هتدايقل تنيع يذلا شيجلا اهعطةيسس ىتلا قيرطلا كلت ةقشم دشا اف

 سؤيلا ةروص اهنامسن نكح ال نا ةروصلا كلت ىنيعل ىرخا ةرم تلثم و
 لضم ق واو رو يقلل فلاب كور ا را كل ىاقو ىرقألا الفلات
 لحولا ىف سمغنت ىتح لوقحلا ىلا يطختلا ىلا نهرارطضاو قرطلا ىف نهريس
 . ( ! نطولاب ىثيج طب رت ىتلا ةديحولا قيرطلا ىه اه ) ىسفنل ترم

 لصوملا ىف هتّئيعت تع ىذلا رشع كلاثلا قايفلا دشح ةطقن بلح تناكو

 امأ . برح ناكرا ةئيمل عباتلا كب ىرفت لينولوكلا هدئاق ناكو ٠ اهرواج امو

 .تناكو . نين رمثملا برعلا :رم قايلاو داركالا نم ناكف قايفلا اذه ماوق

 اهيف تشتف مايا ةثالث بلح ىف تكف . ةامح ىف ةناثلاو بلح ىف ىلوالا ةقرفلا

 قرفلا نكت مل كب ىرخت هب ماق يذلا ةداعلل قراخلا دوبجنانم مغرلاب و ٠ دونجلا

 ىلا ةداملا كانه نكست لذا . ةيضرم ةلاح ىف قليفلا نع ةلقتسملا تاليكشتلاو

 د



 ىف لمأ ةمم نكي ملهنال اهميمتتب ملحن مل اننا عقاولاو ًابعم قليف ابيلا جاتحت

 ة ةيعت ةفطنم ىهو اهوح امو لصوملا ىف ةمزاللا ةزبجالا ىلع لوصحلا

 ركل نا

 ناوقن وردنكساو بلح قيرط حالصاب موقي نأ بلحيلاو ىلا تبلطف

 ل ل

 ىتلا ةلالا لثم ىلع تناكو . كانه ةركسمملا ةيم املا صحفل ةامح ىلا تيهذ

 ٠ بلح ةقرف اهيلع

 ىسفشب ىرآل ةيروس ل ةرايز قئمد ىلا باهذلا لبق د ىف ناكو ا

 : . ةقطنملا كلت ىف ةلاخلا
 ىلا هنفن مويلا ف تدع م نا قب هع طا ط لالا تحد

 ىتلحر تلصاو يلاتلا مويلا حابص ىفو . ةليللا كلت اهيف تيضق ثيح سن ره

 ةينطو اهتزنجا ىتلا داليا لك ياها ربظاو .. قاير قيرطنع قثمد ىلا تبفذو

 تسد تان نك اد يلق ”التما دقو . ةيكرتلا ةيضقللل ًاصالخاو ىربك

 برحلا كلت ىف تايحضتلا نم اهنم بلطي ام لذب نعمجح ال برعلا ةيبلاغ نا

 ةيلقلةلاحلا هذه نم ةدافتسالا يلع نيعتف . ةيمالسالا ةفالخلا ريرحتل ىربكلا

 نيذلا ةنوخلا ثيع نم - دورابلاك ةيبتلم ةقطنم ىهو  ةةطنملا كلت ظفحو

 . ءادعالل هرئاض اوعاب

 ماوعالا لالخ ىف تعقو ىتلا ثداولا عبنت ءىراقلا ىلع لهسا ايكلو

 اهتيضق ىتلا ( ١910 ةئس لوا نوناك ىلا ١14 ةنس لؤا نوناك نم ) ةثالثلا
 ةيروس ىف ةيلخادلا ةسامسلاو ةرادالا و شيبلطلاب ةصاخلاثداوحلا يأ ةيروس ىف

 يداملا مدقتلاب ةقلعتملا ىرخالا لئاسملاو ةنؤملاو تاروثلا عقو برعلا دالبو

 لكل ًاصاخ الصف درفا نأ بوصألا نم تيأر ثحبلا اهلوانتيس ىتلا كلذ ريغو

 عئاقولا بيترتبسحةة روم تاركذم ةروص ىف اهثحب نم الدب رومالا هذه نم
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 ( ل لا ةانق ةلمحل بهأتلا

 ريغتاليصفتلا ف ضوخلا كرتأس برحلا خيرات عضو ديرا ال ىنا ع

 ةرايعب ةزرايلا قئاقحلا ركذ ىلع رصتقاو هلامعاو شيجلا تاكرح نع ةمزاللا

 رأ برملا ناكرا سيئر كب داؤف لين واوكلا ىلا ام اموي بلطأشو ٠ هلم

 عبارلا شيجلا تاركذم ) دعاوق ىلع ةففلتخلا تالمحلا ًاصاخ ًاحيرات عضي
 تعمج ىتلا تاركذملا ىو ىربكدلا برالا ناكرا ةئيه ىلا ةمدقملا ( ةيبرحلا

 1 . ةدايقلا زكمم ىف ةقد لكب تبتدو
 دئاق اشاب لامج يلايسرم قاير ىف ىتلب اقل ءاج قشمد ىلا يلوصو موي ىف

 ةيايصفت ةطخ ىلع ىوتحت تناكو . قئاثولا نم ةمز>ح ىنلسو نماثلا قليفلا

 ىنرم ةروصو سوما ةانق ةمجامل رايتخالا هيلع عقو ىذلا هقليف لابعال

 ىتلاو ذيفنتلا ديق ةيقايلا لامعالا, صن طخ وتا.ئاصحاو ةرداصلا صاوالا

 جرنكت !ىفنوف ىلا لينول وكلا سي ركنوف هقليف بر>ناكرا سيئر سو .تمت
 ةروك اب تناكو . اهسفن ةقيثولا نم ةيناملالاب ةروص قلبف برح ناكرا سيئر

 ًاركم ( قدشمد رصق قدنف ) نم تذختاو قشمد ىلا تاصو امدنع يلامعا

 ٠ ةماتلا ةقدلاب قئاثولا كلت سردا نأ ةدامقلل

 طانب ) : يلب ايف نماثلا قليفلا امعضو ىتلا لمعلا ةطخ صيخلت نكع و
 طايضلا نم ةيبّتك ابيلا ًافاضم نيرشعلاو ةسماكلا ةقرفلاب ةانقلا لع فحرلا

 اقل رو تقل ا كرااللا نير اا رق اا م حا ام
 لامعاب مايقلل تالصاوملا طوطخ ىلع قليفلا نم قابلا ددعلا عزويو )

 . ل>اسلا ةقطنمو نانيل ىف ةلاحلا ةيقارملو ةسارالا

 ها



 هلل [اهم هاللي ل را ناذللا هالو ةساقلا ناتف ملا انا

 ردالا مسقلاو ةانقلا ةمجابمل امهنم مسقف شيجلا دئاق ىري اي نامدختستف ةيرصملا

 . لخادلا ىف ةرافخلاب مايقلل

 ٠ ةلملا كلت ىف ةريبك تاوق مادختسا ىغبني ال لك ىلعو

 اهيف ىرجتس ىتلا ءانيس ءارحص اهيلع ىلا ةيعيبطلا ةلاهلا انركذت اذاو

 . ةديطو ةكع تناك ةقباسلا ةطخلا دعاوق نا انققحت ةيب را لامعالا

 هيكل رس ٠ ناز 5 ةماعلا ةلالا كاك ةيرودا لا لودر دعت

 ةان ل سل ل ا رع ل اس ا ل
 ةعباتلاكب فرشا ْىريمزا ةدايقب نيعوطتملا نم ىرخا ةييّك تلوتساو

 هدام ل ع ل سعر تلا
 كب مظاكىسوم لين واوك تنن اتفيللا ةدايقب ةاشملا نم ةبيتك ةيقعلاؤ تناكو

 ةباثع ن وكل نيرشعلاو ةعباسلا ةقرفلا نم ةبيتكك عمبسلا ريب ىف تركسع اك

 . ءار-حصلا ىف ةدوجوملا تاوقلا رئاسأ دنس

 كال ار تلا ل لا
 ا ةسا م ر

 نم نا هرب فاني نماثلا قايفلا كرذا انس ارد نركشا |

 لبق ةمدقملا ىلا ةرخؤملا نم تالصاوملا طخ ىظنت اهيلا دهعي ةئيه ليكفت مذاللا
 لع كتف الا رشا هر نا للا لإ )ا

 نيرشعلاو ةثل اثلا ةقرفلا دئاقو برا ناكرا ةثيه ىف لين ول وك تن اًنفيللا كب تجهب

 ( ءارحصلا تالصاوم ةطخ شيتنفت ) مسا اهيلع قلطا ىتلا ةثيهلا كلتل ًاسيئر
 اهروظا ىتلا ةماتلا ةيانعلل اذه كب تجبب ماتلا مارتحالاب ًامود ركذتأسو

 نابا ىفو ةائقلا ىلع ىلوالا ةمجملا لالخ ىف ةلئاهلا ءارحصلا كلت ىف هلامعا ىف
 . ةيلاثلا ةمجرلل بهأتلا
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 -- ىلع هواش داما تادوتسملا رعأ ىف تبلا هلع شتنملا كلذ حبصا
 ضع نع اهضعب دعيب ال ثيح ) ةيليعامسالاو عسبسلا ريب نم تالصاوملا طخ

 درقت ىلا ةنوؤملا لاسراو ابيق ءاملا داجباو ( ارتموليك م. ىلا مه نم رثكاب

 لك ىف قشتسم ءاشلاو تاملعتلا بسح ًامدقم عبسلا رش ىف اهنيزخت لبق نم

 ةصاغةئيه ءاشنا اهيضتقي ىتلا تايهأتلاو مزاوللا لكب موقي نا ةلماب و عدوتسم
 كارلا م الع لفل عاقل نكي كلا كرك نإ هر تاما را طرطخل

 ىلا لاا 0 وللاو ةنوؤملا لاسرا نكم امهنمو ٠ تالصاوملا طخ شيتفتل
 . ةائقلا ىلع فحوال كانه عمجتت نأ ررقت ىتأا

 ىلع فحزي مث عيسلا ريب ىف ةلملا ماوق عمجم نأ نماثلا قايفلا مزتعاو

 . نع عاطتسملا ردقب اديعب ىأ فاحفج -نيبأ - شيرعلا يداو قيرطب ةانقلا

 . لخنلا ةعلقو شي رعلا نم ةريغص مذارش نيحانجلا ىطغتو لحاسلا

 ىساسالا انتالصاوم طخ ناف . ةميكح ةطخ تناك اهنا ىرمعلو

 00 نأ نو وءيطتسي الف زيلجتالا نم ةاجنع نك لس ل

 امل ةيمها ال ةريغص لئاصف 0 :اي ةيلكلاب هومطحت وأ ةيرحبلا ميرعق ادم هيلع '

 . راو نأ نيب اهمادختسا ىلا ن نييطعل مهنكل و عقاولا ىف

 كرام ارا طع فاعدوتسم نوكم نأ هنن شن نوار رق كلذىلعو

 .لوالا ةريملاو نيباو شيرعلا ىداوو رفاملاو اسالحلاو عسبسلا دب ىف

 ةيزاوترا آرب نكامالا كلت نملك ىف رفح دق ناكو . ةيناثلا ةردطلا وفاجفجو

 لوانوناك يربش ى دتغا ىلا راطمالاو حايرلا هب قسن ام 0 دودسلا ماقاو

 ' اذبك ليوط تالصاوم طخل تادعملا نم مزاي ام ىفاب ا اثنوناكو

 دونجلاوطابضلا ةنوؤملالاسرا ةلاحتسال ًارظن هنأب نماثلاقايفلا ناعا م

 (ءارحصلاةبارجر .! ىمسي ديدج ماظن ىلا ءاجتلالا بج ةانقلا ىلا قيرطلالوط

 مارغوليك نع اهتنز ديزت الا بجي ىتلا تالوك أملاب نايب ىلع ماق ماظن وهو
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 حمسي الف ءاملا اما ٠ نوتيرلاو رقلاو تيوكسبلا اهيف ام صخش لكل دحاو
 : تسد دنس سا(

 ةقرفلا فحزت نا اندرا اذا اننا ةيباسملا ةدعاقلا هذه ىلع انل نيبتف

 رثءدحأ ١١٠٠٠ انل مزلي ةعوطتملا بئاتكلاو نورشعلاو ةسما1لاو ةريشاعلا
 . اهفيفخو اهليقث دونجلا لقت لئاسو نع الضف ءاملاو ةنوؤملا لقنل لمج فلا

 ةعلرا فرظ ىنو ةائقلا روبع دنع ةلخلا ىلع نيعتيل ةئيطلا كلت ةنوعع هنأ ىتح

 قدانكلا ف ركسعتو ىبرغلا .يطاشلا نع ةيزيلجنالا دوذجلا دعيت نأ مايا

 دل ىلع ىأ يناثلا ةريملا ىف عمجيس يذلا ”بذعلا ءاملا نال رقبقتت نأ اماو

 هذافن دعبو . مايا ةرشع نه تك كي نا لمتح الة ائقلا نم وليك نيسمخ

 . نييلمث ارسالا .ب 0 اك د 5 نام ةلئخا دج

 ًاعيمج مهلاسراو عيسلا ريب ىف ةلثا لاجر دشح ىف لمأ ةم : نكي مل هنا اك

 ءاملاو ةنوؤملا لاسرا تاليحتسملا عبار نم ناك لال ةدحاو ةعفد ةانقلا لآ

 . لقنلا قرف اهتم تنوكت ىتلا لاما ةطساوب دونجلا نم مظعلا ددعلا كلذ لثم
 دعب ًاموي ءارحصلا ىف ريسلا ةلصاوم الا: تايراطبلاو بئاتكسلل قبي ملف

 نيثالث وأ نيرشعب ةانقلا نع دعبت ةطقن ىف ةياهنلا ىف دونجلا عمتجت نأ ىلع موي

 . ةئيعملا ةطقنلا ىف ةائقلا ةجاهم ىف عرشت مث نمو ًارتموايك

 ة ناو ةتآلا تادحولا نم ةلمخلا نوكت نأ نماثلا قليفلا ىأرو

 : نيمسق ىلا
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 ةقرفلا دونج نم ةييدكو نورشعلاو ةسماخلا ةقرفلا : لوالا

 عفادملا نم ناتيراطب و ناديملا عفادم نم تايراطب سمو نيرشثعلاو ةثلاثلا

 ةعبراو ناسرف ةبيتكو رتمتتس ١١ رايع رزتواه عفادم نم ةيراطإو ةيلبجلا

 لجر ٠٠٠٠ اهددع برعلاناسرف يعوطتم نم ةليصفو ةلامجا ةقرف نم بئاتنكا

 ل ل ار ل ل ا ل

 ااا



 ريغو ةيبط تادحوو ناديم تايفشتسمو فارغلتلا لامع نم ةقرفو نيسدنلا

 دوثم؟/ولمج ١٠٠٠٠٠و ناصح هدو لجر ١04 » هلك كلذ عومجركلذ
 ناسرف كولب و !هتيعفدمو ةاشملا قرف نم ةرشاعلا ةقرفلا : ىتاثلا مسقلا

 . ىرخالا ةدعاسملا تادحولاو

 اهيف عضو ةيقرب ماعلا كئاقلا ليكو نه تلتسا قشمد ىلا يلوصو دنعو

 اهلاعّسال ةانقلا ىلع ةلما زيزعتل عبارلا شيجلا دئاقفرصت تحت ةيزاجخلا ةقرفلا

 يلاوو يركسعلا كاحلاو كب بيهو لينولوكلا تبتكف . يل ىدرتي اي ايل

 نأ رزقت دقو .. نيعوطتملاو ةيماظنلا بئامكلا عم ناعم ىلا ءيجماب زاجحلا

 . ىناثلا مسقلاب كب بيهو عم ىتلا دونجلا دونجلا هذه قحلت
 ةقرفلل تصصخ ابيلا ةراشالا تقيس ىتلا لج ١١٠٠٠ لا نآأل ًارظاو

 ررقت ةلمحلل ةعباتلا ىرخالا تادحولاو ةرشاغلا ةقرفلاو نيرشعلاو ةسماخلا
 ”راجللا نم الات ناجملا هن رف ىأذ نأ

 ةمجملاب تماق ىلا ةلحلا ددع اوررق ةيمسرلا مري داقت ىف رالجتالا نا ىلع
 هر دال 00 زاجحلا ةقرف عم اهنا ةقيقحلاو افلا نيرا ةانقلا لع كرا
 . افلا مه ىلع آدبا دزت مل

 نماثلا قليفلا دئاق انثاب لامج يلئيسوم ةدايق لوألا هلا نورك نأ نعنر

 . ةدايقلا 0 قحليف ىناثلا مسقلا امأ
 ىلا يبوصو دنع ةيروس لخادو نيطسافو ءار>صلا شوج لاحناكك لذ

 لك ةلمحلل نمانلا ىليقلا لاف تايهأت هلا تضر يذلا اللا يه ذخر قديد
 ري ل لال ل ا ا

 تقولا ىف نماثلا قلبفلا حرتقا ليوطلا طخلا كلذ لثم ةظحالل قشمد ىف ءىثن |
 لوالا هتمهم نوكت و سدقلا ف تالصاوملا ظل لقتسم شتفت ءاشنا هسفن

 . شيجلا اهمدقتو نيطساف ىف ةنوؤملا عمج
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 يلإ صخش ذئتقوو اهلك تاءارجالا كلت تزجا فيفط ليدعت دعبو
 ىف تقولا كلذ ىتح حجني مل هنأب ىقرمخيل سألا هالوت دقو نماثلا قليفلا دئاق

 هناو اهيلع لوصحلا ىف ام لما ةم سيا ناو ةلمحلل ةمزاللا لاما ىلع لوصحلا

 . ةصاخ ةفصإ ةلأسملا كلت ىلا شيجلا ٍبئءاق رظن تفلي

 لك نم بعاتملا عاونا لكب ًاطاح هسفن دجو قايفلا اذه نا عقاولاو
 ىنرم نيفلا ىلع لوصحلا نم الا ربها ةثالث دعب نكمتي مل هنا ىتح بناج

 ناكما مدع مهشهديس نيريثكلا نأ بسحاو ةبولطملا لمج فلا رشع دحالا

 نيحىف زاجحلاو ةيروس دالب ىف لمج فلا - ٠١ وأ - ١١ ىلع لوصملا
  نرأ بحي نكل و . اهبف ةدوجوم لاما نم نيبالملا وأ فالآلا تائم نأ
 . لاقثالا لم ةحلاص لاما عاونا لكت سيل نا لابلا نع برغي ال

 ناح ىتم ىليصفتلا ثحبلا اهلوانتيس ةلأسمل ًاضرع ريشا نأ الإ ديرا الو
 مظع فرع نم كانه ياوس نكي مف . عبارلا شيلا خيرات ةباتنكل تقولا
 اب لمج ١؛..٠ ىلع دحاو ربش لالخ ىف لوصحلا اهلياذت بجاولا بعاصملا

 ددحما داعبملا ىلع تلصحو ةياهنلا ف تححجين دق كلذ عمو ٠ يطايتحالا اهبف
 . نماثلا قايفلا اهعضو ىتلا موجملا ةطخ اهتضتقا ىتلا لامجا ىلع

 تقولا كلذ ىف ءاج دوعسلا نبا نأ نم اهتفداصتلا بعاتملا ردق نكمي و

 لص ناعا سا الا
 ىف ةقاشلا ةيركحسملا لامعالا لك ابيلع فقوتت ىتلا لئاسملا ةلأسم امأ

 قارتخا ًاقلطم ليحتسي رطملا لصف ادع امف ذا ءاملا ةلأسم يبف ءانيس ءارحص

 ىف ىطملا لصف نأ امو . لتاقم فلا ١+ غلبت ةيركسع ةلمح ءارحصلا كلت
 ا يل ل

 . يلاتلا ماعلا نم لصفلا كلذ ىلا اهتجرن وا نيرهشلا
 عل تمزتعأ ماعلا اذه ىف ةلملا فحز ىلع ةرصم ايلعلا ةدايقلا تناك املو

 اخ



 لد برملا ناكرا سيئرو نماثلا قيلفلا دئاق نم نيب وفشلا نيريرقتلا عامس
 ْ . موجحلا ةطخ ذيفتتو تارهأتلا ريسب

 : 00 ةلملا نم لوألا مستقلا دشح ىف تعرش لوالا نوناك ةبام ىفو

 عبسلا س نم

 ةلحز ةنيدم ىف اهدونج دشح هيسفن تقولا 3 ةرشاعلا ةقرفلا تعأو
 تيما نادم سدقلا لا يز ؟"ىم تاقن 00 كانه اهتصخ دقو ٠ نانيل ىف

 ةداسيق صا تحت ناك يذلا اهدئاقل عبسلا رئب و سدقلا ىلا 0 تارلعت
 ١ نتاع شما

 . اشاب نيسح ريماألا كم في رش ةيطاخم ىف 0 كلذ يلاو- تعرش 5

 كيضرأ هاني أدحا ةماعزن ةدعاسم ةوقب ناجحلا ة ةقرف دئاق نزعي نا هيلا تيلطف

 ١ : هي ا

 هئيالسريس هلأي قرخأ و بدأ لكي لوالا ىاطخ لع في رشلا تاجاف

 اهلا ددكم رداط كلي لع نإ عئاولا ب ناخشلا ناو كب بيف قال كب لع
 صاوأ ىلع ءانب هنا نلعا ىتح ةئيدملا ىلا لصو ام هنكلو كب بهو دون

 ةئدملا ف فاختف . كاذ نم دعبأ ىلا كب بهو ةقفارع عييطتسي ال هببا

 - اغاب ىرصب دئاقلا لابعا ىف لخادم دخاو

 هلا دونج نم لوالا مسقلا أدب ىناث نوناك نم رشع عبارلا مويلا فو

 ترداغ ىتاثنوناك نم ١ لا مويلا ىفو . موجملا ةطخل ًاذيفنت ةانقلا لع هفحز

 شيجلا رثأ ايفتقم عيبسلا رثب ىفشيجلا ةدايق

 لوألا مسقلابلق لصو ىتح عمبسلار يب نمفحرلا ءدب ىلع موي نو رت رغد
 لصوو . ةانقلا نم ًارتم وليك ١١ وحن دعيت ةطقت ىلا ةريبك ة وب ةلا نم

 حانجلا انين ةرطنقلا هاحن هيطاق ةبج ىف شرعلا نم ف>ز يذلا نعالا حانجلا

 سيوسلالب اقم ىف فقو لخنلا ةعلق قب رطنعء ةبقعلا نم فحز ىذلا ريالا

 كك



 اتم لاك ىلا رداع ل اا را تا تا

 ةقرف تاصو !يةيناثلا ةربملا ىف تالصاوملا طخ عدوتسم ىلا ىاثلا مسقلا

 نموةنيدملا ىلا ةكم نم تراس نا دعب لخنلا ةعلقىلا كي بيهو ةدايقب زاجحلا

 ْ . ةيديدحلا ةكسلاب ناعم ىلإ مث

 امطابض نيب قرف ال - ةيناثعلا تاوقلا فوي نا نع ناسللا رصقيو

 هتل ذب ام ىلع ءانثلا نم اهقح ىلوألا ةانقلا ةلمح ىف اوكرتشا نيذلا  اهدونجو

 ميدقت ىجاو نم كا ةيلاعلا ةينطولا بورض نه هترهظاو تادوبجلا نم

 هوقال 8 نيل ابم ريغ ف>رلا كلذب اوماقنيذلا لساوبلا دونجلا كئاوأل ىباحتا

 0 نع الضف عفادملا يح قف قاما نم هوادحتو كسلا تدر

 .اذهلامرلا رح طسو ( ةامقلا روبعل تادغملانم انيدل ناكام لك ىفو ةكرحتملا

 تل رتل تيل كس
 تقبل جقاولا و. هناوخا ع اعاند هتامح 0 مهني نكي مو 3 يوخالا

 اومضنا ةقحاسلا برعلا ةيبلاغ ناىلع ًاعطاس ًاناهر تناك ةانقلا لع ىلوألا ةلجلا

 : مهحر اوجد مهب وا ةفالخلا ىلا

 اا نر ل مهنم تفلأت نيذلا برعلا امأ

 كلذإف . تالصاوملا طخ ةئيه هتدا ا؟ضالخالاو ماتهالا يرتنع مهبجاو

 هيك ترا دف ام روما ىذا كيلا كل فيفخت اًقلطم ىن ىننكع ال

 . اهروعشو اهؤارآ تدحوت ىلا ةلتكلا كلت ىف فالذلا روذب دعب يف 0 [

 اعفم ىلق ناك رمقلا ءوض ىلع ليللاب ريسلا لصاون نو ةايا كلت لالخ ىفو

 ةيارلا ةدرالا ) قيسوملا تددر اك حاجنلا ىف ريبكلا لمآلاب ةجورمملا ةباكلاب

 اهقيرط ةفحارلا فوفصلا تقش ابعقو ىلع ىتلاو ( ةرهاقلا قوف قفخت ءارخا

 : . هل ةيابن ال يذلا ملظأا رفقلا كلذ ىف

 م حمس مل يذلا شيجلا كلذ نا.- تلق اذا اغلايم دعا الو
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 ًامارغ +0. نم رثكا لوانتي نيغصلا يدنجلاوأ ماعلا دئاقلا ناك ءاوس هدارفأ
 لامعتسا ىف ىلكلا داصتقالا نع الّضف نوتبرلاو رقلا نم ليلقو تبوكسبلا نم
 سفن ىف خسر دقف هفده نم برثقا الك ةزيزعلا لامألا ةوتب عفدني ناك ءاملا
 ةنفضلا ىف قدانخلا ىف تابشلاو ةانقلا روبع ةلوهسإ مزاج داقّتعا هيف درف 3

 . فلخلا نم زيلجماالا ةمجابع نري رصملا نيينطولا مايقو ةيبرغلا

 تاماكحتسالا ةعانم ىلعل  ىتاهنلا حاجتلاب اب ًاقئاو نكا ل ىتنا عمو
 .ظتنملارصللا نع ءاسم لك دونجلا تداحأ نا. تدنعا دق ةامااك ةيزيلكتالا

 ىف ةدقتتم ةسدقألا ةلعشلا كلت قبا نأ تدرأ ىتأل . انيبم ًارصن ني هناو

 . مرسأب ةلملا لاجر بولاق
 رانملا ة طنا ىف  نيحانجلاو بلقلا ىف - اهتثرعت ةلحا تعأ نأ دعبف

 . ةيليعاممالا ىلع ةيئاخ ةمجهب طايش ب ةليل ىف بلقلا موقينأ تررق افنآ اهبلا
 حالا اهب ةرطنقلا ةمجاوع هسفن تقولا ىف نمآلا حانجلا رهاظتيو

 . سيوسلا ىلع هفخز لصاوي ال

 نم وندلا ىف موجبلل ةصصخلا ها عارشلا ىح مخي مالظلا داكن الف
 .ليلقب قورثلا دعب هسفن روبعلا أدبي مث . اهنم ةانقلا روبع رت ىتلا ةطقنلا
 ىتعاطتسا ىف نأب ىنم الع زيلجنالا ةاجافم ىلع ىناتتها لك تفقوا دق تنكو
 را تس لع ير اق لسا ير ل رافال صيدا
 حببصي كاذ ذاو ةرشاعلا ةقرفلاب ءيجأ 3 نر ل لا
 مث . ةيبرغلا ةفضلا ىف اهقدانخ ىف ة ركسعم ةيقدتب ١٠٠٠٠ نم ةفل ؤم ةوق يدل
 ىف مايأ ةسمخ وأ ةعبرأ ىلا اهب ظفتحت و - نكما ول  ةيليعاعسالا ىلع يلوتسن
 ” ٠ ًايونجو الاثواب رغ ةبج وم تاماكحتسا لخاد

 مايأ ةرشع 0 الف اهفحز ةئماثلا ةقرفلا فعاضت هسفن تقولا قو

 . ىلا ةيليعامسالا ىف دونجلا ددع ديزن ىتح
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 نيذلا نبي رصملا نيينطولا ةدعاسم ىلع ذّمَقو لامآلا رك ا تقلع دقو

 قدي ىف ةيليصاعسالا طوقش مهعجشي نأ دعب نوعجأ مهلك اوروثي نأ توجد
 ةلياق ةءركسع ةلح مادختساب ًارصن ةزبجو ةدم ىف رصم زرحتف كرتلا شيجلا
 . ةفيفط ةينف درزاوع ةدوزم ددعلا

 قف 1 لا تاع لإ تارا تس علا ا كل
 نوديزيوأ - 1 ادغ ةائقلا طخ لوط ىلع يدنج مو. غلبت شيجلا

 طقن عييمج ىف دونجلا كلت لك دشح ناك او . اهبضرعو رصم لوط ىف نيعزوم

 كاردا ناكدق ًاريسع أسما  رتم وليك م. . ىلع هلوط فيني طخ وهو ب ةائقلا

 ودعلا عقوتي ال طقن ىف ةتغب ةائقلا روبع عيطتسن نأ طرشب انكم ذوفلا

 3 ابهنم انروبع

 زياجتالا مابفال ةرهاظم درجكموجهلا كلذب مايقلا تيأر لاح لك ىلعو

 ىرخا ةهج نمو ةائقلا ةفضىلع ج رفآملا فقوم فوقولا ىوذنإل اننا ةمج نم

 املالاو . كلذ ىلا ةراشالا فلس اك رضم ىف مدونج نم ريبك ددع ءاقبتسال
 حمست نكت مل ىنلا ةليئضلا دراوملا هذه لثمن اننا ةيدج ةفصب ىرطاخع لاج

 ةيقدنب 14.٠6٠ ىلع دزت مل ةوقب ىأ ةانقلا لوح مايأ ةعبرأ ىوس انئاقبي
 ةكرحتم روسج ةرشعو ةدحا و رزتو اه ةيراطبو ةيلبج عفادم تاي راطإ ضعبو
 شيج هجو ىف رثم ةلام نع اهضرع ديزب ىتلا ةائقلا روبع عييطتسن انك روبعلل
 ج داوبلا نم ةثيدحلا تادعملا لكب دونم ىزاجتالا شيجلاك لساب و لقنتم

 نق تلكم هذه قاوكش نم مغرلاب ىنكلو . ةحلسملا تاراطقلا ىلا ةمخضلا

 ةمجحلا هذه نا هلابب رطخ نم مبنيب نك ملف دونجلا سوفن ىف ةنثلا حور ظاقيا

 هسفن مدسقتب ةظل نض نم الو ةرهاظم ضحب ىوس تسيل ةائقلا ىلع لوألا

 . ةيضقلا حاجنل ًانابرق
 ةبوحصم ةرهاظم ضحم هتددع ىذلا - ع ورشملا اذهل حاجنلا بتنك ولف
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 ميلك ناش ا مالسالا ريرحتل انسح الاف هان ريتعال ةيركسع ةوقب

 . ةيناّمعلا ةبروطارسمالا

 هع لا ل وللا لوس دال رحت نإ تلا ا م

 ىلع فر كرقلا روما اذدم امنع قفالا ف تن ا ف اعلا

 . دوبعلا ةطقن نع عافدلل اويبف نيلجتالل ةرهاظ تحبصأ انلامعا نا ىأ روبعلا

 تادجنلا]اسرا لا>تسا ذاو . ا ادعروسجلا م طع هتجيلن تناك اه ةرشايم

 زيلجتالا مباقتعا لوآلا ةمجهلا ىف روبعلا نم 0 نيدلا املا انا اطبأ ىلا

 تادارطلاو“ ةيزاجئالا ج داوب أ نيب عفادملاب ديدشلا ىارتلا عقو قلع

 فص ملف ةاملا عم ىتلا ةفيفخلا عفادملا نيبو ةحاسملا تاراطقلاو ةدعاسملا

 تلصوعقولا كلذؤو . ايزيلجتا ًادارط رز: واهلا ةيراطب تمد ىت>رابنلا

 فرص تحن اههتعضوف لا 5 ناديم ىلا ةرشاعلا ةقرفلل ناتعباتلا ناتيبتكلا

 ٠ نماثلا قامفلا لامعاب مكاقلا طباضلا

 مايقلاب اهتمهم ىف تحجي دق ةلخلا ناف . ةلالا ةقيقح تيت ةءاهنلا ىفو

 لالتحاو ةانقلا روبع ىف لمأ ةمث سيل نا ىنهذ ىف خسر دقو ةرهاظملا هذهب

 ةثالدب ةيقرشلا ةانقلا ةفض نع دعبي لق ىلع ةدامقلا زكى ناكو . ةيليعاومالا

 ودعلاتارايط تنكمتف . ىسفنب ةعقوملا ىلع فرشا تنكو فصنو تارتموايك

 .ةصوب هو ٠١ رايع نم لبانقلاب اهترطمأنا هجراوب تثبل اف اهناكم فرعت نم

 سيئ رو نماألا قايفلا دئاق اشاب لامج بلط ىق تاسرا ةثلاثلا ةعاسلا فو

 يارانلا طخ نم رثم م٠. 3 ٠٠ دع ىلع اناكو سي رك نوف هب رح ناكرا

 ةيرحلا لامعالا مبق ردمو قزح ناكرأ شئد م ناكو ٠ ةيقرشلا ةغصلا ف
 نم رير#ت ليلق ذنم ىنلصو دقو . كب داؤف ىلع غاصلاو ةدايقلا زكرع ىف

 ىلع تبلغت اذا هتايراطب نا -: هيف لو, نماثلا قليفلا لامعأب مئاقلا طباضلا

 ٠ يلاتلا مويلا رخ ىف ةانقلا دوبع ةلواح هنكما ءاسملا ىف ودعلا
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 .قايفلا برح ناكرا سيئر هتفصإ سب رك نوف ىلا تبلط كلذ لجأ نم
 . ةلاحلا ىف ةيأر يدبب نأ روكذملا

 ريرقت ىف روكحذملا حارتقا ررك ةيمومعلا ةلالا يل حرش نا دعبف

 :  اهل تلقف ٠ اشاب لامج لئيسريم هيلع هرقأ و ركذلا فلاسلا طباضلا

 املق دقو ائيدل ىلا دراولا ىلع بترت ةيناث ةرم ةانقلا روبع ةلواخم نأ »

 00 حارتشاو ( دوسج ) ثالث ىوس انيدل قم لهنا ريراقتلا نم ىنلصو اهف

 0 ع ورشملا ذيفن” ناديرت فيكف نذا ثيع ةح ايس ةانقلا

 م و جاتتتسالا اذه ةحاجرب ا رك نوفو اهشاب لامج نملك فرتعاف

 ار نا كرر تالا كات سا رادع ا ل

 ىلا تادعملا دادعال لمعلا لصاو يذلا 3 رك ناسالا ىر نأ لبسلا

 ىف هتياغ اهريتغي ناكدقل تح ءانعالو لام الإ فصنو ني نبق ةادبللا ل
 .توملا ىرب حببصأ اذان هئيعب لشفلا ىأر نأ دعب هدي ىف تطقس دقو  ةايحلا
 . ةطرولا نم ديحولا ج رخلا

 نأ 0 بحي ةللا لاجر نأ ىرأ ىنا ةداعسلا بصاص اي ) - : لاقف

 د: ودب هتيجاف .(! ةائقلا لوح مبمبأ ةركب نع اونفي

 رع ةيل ؤسملا ىف ككرشأ نأ وأ برح سلجم دقعل انه كعدا مل ىننا
 صاواللا ةياؤسم لمحتي نأ ىاوس ام صخشل حمسا مل ىناف « ! الك ٠ قارارق

 . ماعلا دئاقلا فوك ةفصب اهردصأ ىتلا
 ,ىف دونجلا ةلاح نع تامولعم قاطعال وه انه كئاعدتسا نم ضرغلا نأ

 مهنا لوقت ام جتتتسا ىفاو . انيدل ىنلا ةينفلا دراوملا ةلاحو ىئامالا فصلا
 ىنفت نا نم رفم الف ةانقلا بناحي رخآ اموب اننب اذاف . هلمع نكي م

 ىلا و ىف ةودلا هذ 6 ناار كتل مهيبأ هر ع داما كاد
 ةيروسزع عافدلاب ةرورضلا تضقاذا رضاحخلا تقولا ىف ةيناثعلا ةيروطاربمالا

 ا



 ماحتتقاو رطخلا نم ةوقلا كت ةناضو وه يلع بجاو ربكا ناو : نيطسلف وأ

 انعقاوم ظافتحالا ىدنع باودلاف كلذ ىلعو برحلا ةباهن ىتح !,؛ تارمغلا

 نرم ذختت 3 هتدش ىلع ودعلا عم عقادملاب ىارتلا ءاقباو قسغلا كر لآ

 نمو سمألا ءاسم ىف اهورداغ ىتلا طوطخلا ىلا اندوذج بحسل اليبس مد

 عضي نأ ديرأ نآلاو . عيبسلا ريب ىلا ًاديور ًاديور رقوقتلا عميطتسا مث

 ساسآلا اذه ىلع ةيمويلا شيجلا ساوأ كب ج ريتك ارف نوف

 ىأرلا اذهب جريدكت ارف نوقو سيرك, نوفو اشاب لامج لينس م عنتقات

 . ماعلا فقوملا هيضتتقي يذلا لحلا وه لب ديحولا قطنملا ىأرلا هوربتعاو

 نع لباثقلا نم الباو انرطم ودعلا'تارايط تذخأ  ةلحللا هذه سفن فو

 ىلع انا امب ةمهم ةئقانم ف نوكمهنه انذاب سحا دق هنأبك لامثلا نعو نيبلا

 داعو . كب داؤف ىلع هطخ يذلا شيجلا ع تعقو ةباهنلا فو . اذفقوم رييغت

 .ءاسملا ىلا ةدايقلا نكرم ىف تيقبو ىامآلا طخلا ىلا سيرك نوفو اشار لامج

 ى ًائيس ًارثأ لغفلا اذه كرتياليكلل ةيولطملا لئاسولا ذا ىلع نيعتو

 0 لع وحلا نار ل هق تاق امرنا ترسل يل نرد

 عالططتسا ضخ ناكامنا عورشملا ناو . صالخاو ةينطوب مهبجاو اودأ

 نم انسفنا نحن هجاتحن أمو وعلا ىدل ىتلا دراوملا ةف رعمل ةاذقلا لع ىوجه

 بحسن نأ بوصالاف ًامامت انتياغ انكردا دق'اننا ام و . ةانقلا نوبعل دراوملا

 توب احلا سل ل ل اللا هلا راو ا نر

 صالخالاو ةيحضتلا ح ور سفن رقهقتلا لالخ ىف دوسي نأ ىضقي فرشلا ناو

 . « انتادعم نم اًثيش دقفنال ىتح.فحرلا نابا ىف داس يذلا

 رو رص كحل ع.بسلا ريب ىلا ةدايقلا زيك داع ١١ه ةئس طابش ١5 فو

 .٠ اهترداغم نم 00

 ذب م دعنا ىلا فارغلتلا طضدم عاطت هك نم نكي م الو

 ا 0
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 .تلظ ( عسبسلا ريبو ةائقلا نيب قيرطلا فصقنم ىف وهو ) نيبا ىف تالضصاوملا

 تبلع دقو . ريبكقلق ا ثدح ىتحىنم رابخا نودي ع وبسا ةدم ةماعلا ةدايقل
 (ءارحصلا ىف طوطخلا ذم الغتشم ناكيذلا ) شيجلا تأفارغلت ريدمنأ دعب مف

 :ةنامالا ىلا كار ايي زجم لعامل وكس يني ايدك نيه رمل دحر علا

 لكلا رسل ا رشا رسال ناكو ةبآلا تسكعنا ةَقيقلا تربظ ايلف

 لضخ ىوس رك مل عرووتملا نأب شيجلا ةدابق اهتردصا ىنلا تانايبلل ناك

 1 لا رثثلا كلذ ةلازا ىف مظع حا ىوجه مالطتسا

 فردي انه دحأ نك ل ىلوآلا ةلجا هذه ىف ان ركف امدنع اننا ةقيقحلاو
 اف . اذه لثم عالطتساب مايقلا ًادج ىرورضلا نم ناكف ٠ ةانقلا روبع ةيفيك

 نم ةبجو لك نم نمأه ىف تناك ىلا ةائقلا روبعل ةبولطملا ةيداملا دراوملا ىف
 . نكي ملأ - ؟ ودعا ج راوب نم ارم ىلع روبعلا 0 نم ناكأ ؟ موجملا
 .ىلع ءاليتمالا انيلع لاحتساو روبعلا لف ول ىتح ؟ ةائقلا مدر ةعاطتسالا ىف
 رو لق رعن مث نمو قرشلا ءىطامشلا ىف ركسعن نأ اننكعالا - ةاذقلا ىف ةطقن
 الهو . ىرملا ةديعبلا عفادملاب ةيراجتلا رخاوبلا قياضنو ةيبرحلا ج راوبلا
 ةباجالا ىضتقت نأب ةيرح لئاسم تناك هذه لك؟ اهعبتن هطخ نيخ كلت نوكت
 ٍ ب را ةوهب عالطتساب مايقلا - اهيلع

 امو فقوملا ةقيقح ىلع انفوةو ىف لضفلا عجري عاطتسالا اذه ىلاف
 اودج ووليندردلل مهتمجاهمزيلجتنالا أجرا هذه انتل واحم ةجيتنل اراظتن او هبلطتي
 . 1 رصم ىف يدنج ...٠ . نع لقي ال شيج ءاقبأ ىلا نيرطضم مهسفنأ

 .بهذت مل ةانقلا ىلع ىلوآلا ةللا تاقفن نا تاظحالملا هذه نم يلجو
 . هيلا انيمر يذلا ضرغلا ا 5 انآ ًايثع

 هريرقتل ساسأك كب داؤف ىلعل تالس ةانقلا نم انباحسنا نوضغ فو

 زوفل اهيلا جاتحن ىتلا ىرخاألا داوملاو ةيعقدملا عون و لاجرلا ددع نع ةرك ذم
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 . ساسالا اذه ىلع الصفم اري رقت بتكي نا هيلا تبلط مث . ةانقلا ىلع ةلما

 'رورع ةدهاشم ىف نيبا ىف امتيضق ىلا ةسخلاوأ ةعبرالا مايألا لالخ ىفو

 تناكرا سيئر عم هتعجا م .اعي ىلا هيللسو هرب رقت كب داؤف ىلع ما دونجلا

 سيل ريرقتلا اذه ناوكل فسالا ندعل نارا. فارم ىلع لوصحلاو برالا

 كضرلل هيلع ةفيفط تالي دعت ةعضب لاخدا دعب هتررقأ يذلا ارهد نال سم

 مظع زيلجتالا برحلا تكاكرا ةئمه انكر دال رد طا و هعذأ نأ

 فرعت |ميح راعلا اهقحللو ىوجحلا عالطتسالا كلذنم انيلع تداع ىتلا ةدئافلا

 000 قف نرحس زيلجتالا ىلا ىف فا فرو طا مهناخ نيذلا اسنل اطبا نا

 1 د تاس حدقلا عاونا انشيجل نلكي ة ةيزب امبالا فدصلاو ةرهاقلا عرداوش

 ْ غارفلا اذه دس ٍيتمبم نوكشسف ةناتسالا ىلا قدوع هلالاردق اذا نكلو

 - : ىلوالا ةلما ىف انرئاسخ ىف نايب كانهو .

 نوييختم ىح رج ىلتق

 1 1 ١ ١١ طابض

 07“ 0 1/8 دودج

 -: أي اي ةيمسرلا مهتاغالب ىف انرث اسخ اورق زيلجتالا نكلو

 ىرسأ ىح رج ىلتق

 "66 0 ١١

 زيلجنالا اهرشن ىت لأ ةدمحصلا ديغ ماقرألا هدب ةيقيقحلا نا ملح ةنراةميق

 ةيعسرلا مهتاغالب ى ةعيذشلا ةغل املا كاردا ناسنالا عمي طتسي
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 مع

 (سداسلا لصفلا)

 ءارحصلا ىف هلع بجي ام لك نراعماب تيصحأ ةائقلا نم قدوع دنع

 ديحولا طيسبلا مالا ناف . ذيفتتلا ديق تيب ىتلا ةديدعلا تاعورشملا تثحنو

 .نرسح (همذا . تالصاوملا طوطخ مظنت وه ةحجان ةلمح هيلع بترتت يذلا

 ىف اهاعتسا وا ليؤط هنأ نا اهب ىف الف تالصاوملا طوطخ ةئيه ماظن

 نومأم قي رطب ةفلتخلا اهتاعدوتسم لصتت مل نا ةائقلا ىلا ةريبك تاوق لاسرا

 طخ دعاوق راسو عسبسلا ربي. نيب قيرط ءاشنا هلبع ىف تركف ءىث لوأ ناكف

 ٠ تارايسلاو تايكرملا عاونأ عييمج لقت نكمل ةيليعامسالا هاجيت ىف تالصاوملا

 . قيرطلا كذا ًايذاع ريسي مهل مل طه ءاقنا ىف اضرأ تكنو

 طخ دعاوق نم ةدعاق لك يف ةيزاوترا 0 رفح 0 أ ًاضيأ مرلو

 . هيشأ امو تاعدوتسملاو تايفشةسملا لثم ةفاتخلا ةينبآلا مقنو تالصاوملا

 40... مادختسا اهيف رارمتسالاو ةينبالا هذه ةماقا ىف عورتا لبق بحيو

 ةباقرالب هكرتاالن انيلع بجي كاذو اذهو .ء ار>صلا ىف لاعلا نمو . .٠٠ د :

 تقولا هاك ريش را كن كن كل كا

 ءارحصلا نيصحن نيعت كإذ لع : مهنل ايخو زياجتالا ناسرفلا ةقياضمل ة ةضرع

 .٠ ايو ًانيصحت

 ةلؤسم اتلعجو ) ءارحصلا ةدب رج ةدايق 0 ( ءاشلأ ىلع تلوعف

 ءارحصلادعاوق ىمحن تناكىتلا ةوقلا ا تعّضوو ةرشارم شيجلا ةدايق مامأ

 2: اهترادال 0 تليعو مت راشاب نين وهم ةفلتخلا

 ةائقلا ةاح ريدعل - تمدق 5 ناك هن ةقفاوملا نر ددرتي مى
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 هءازعو ءارحصا| بعامل هتبل اغم ىرب ناك كلذكو ةايحلا ىف ةديحولا هتياغ
 02 سس نا انف نا و تر طا را
 اكديم ( ءارحصلا تالصاوم طخ شيتفت ر. لوألا .٠ الك الداقتسا ضعب
 ةدي رجب ةدايق نكرم )  ةيئاثلاو . لاصنالا”قرطو دعاوقلا ءاشنال ةدعلادادعا

 مايقل اب هلامعا ةبقأ مو ىدعلا تاجه نم قابملا كلت ةيامح امتمبمو ( ءارحصلا
 . رخآو نآ نيب ةانقلا لوح عالطتسا تاكرحب

 ٠ اهماسقا قبت ناو نيبا ىف ءارحصلا ةديرج رقم نوكي نا ًاتقوم ررقتو

 نوكت نا ررقتف عببسلا ريب امأ . لخنلا ةعلقو شيرعلاو نيب | ىف ةيسايسالا

 ةمزال لا تاملعتلا رادصا دعبو . ءارحصلا تالصاوم طخ شيتفتل ًازكرم
 ٠" سدقلا ىلا مث نمو عببسلا ريب ىلا تدع دهاعملا كلت ءاشنال

 نراتقرفلا تعمتجا نا دعب ىأ - ةئالث وأ نيموي كانه ثبلا لو

 ىف موقلا هيلع نم ًاددع توعد ىتح عيبسلا ريب ىف رثع ةسماخلاو ةرشاعلا

 مهنيعأب اوريل روضحلا انئافلح لصانقو ةدياحملا لودلا لصانق مييفاعإ سدقلا

 لقأ نودب ةانقلا ىلا لوصولاو ءارحصلا قارتخا يدونج تعاطتتسا فيك

 ثيح عسبسلا ريب ىلا بيحي بيترتب ةدوعلاو كانه ةيماح ةكرعم ضوخو ثداح

 . اهضارعتسا ىرأ

 دل تلخد نكت مل ايلاطي١ نآل نيوعدملا نمض يلاطيالا لصنقلا ناكو

 .٠ نيب راحتملا فوفص

 ىتلا ةانقلا دض ةلخلا هذه نم تداع ىتلا دونجلا هذهب ىه ابأ ال ىلامو
 ملو ٠ ءار-حصلا ىف ًادحاو اديرش اهءارو كرتت نا نود نيرهش تقرفتسا

 نيذلا وأ ةاذقلا دض ةكرعملا ىف اودهشتسا نيذلا ادع دحاو يدنج اهنم فلختي
 عوجلا هضع دحاو صخش مهنيي دجوي مل لب ٠ ةيبرغلا ةفضلا ىف زيلجتالا مرسأ

 لص مل مهن اىح ةمات ةقدب بجاولانودؤي مهلعج نؤملا قرف ناف ؟ شطعلا وأ
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 ىتلالئاسملا ةلأسم نكل و . بورضملا داعيملا ىف الا قيرطلا ةءاهن ىلا مهنم ةقرف
 رارفوا ةدحاو ةنايخ ةنداح ثدحت مل هنا ىه ةيمهألا نه مظع بناج ىلع ربتعت

 . ةلؤملا قرف مهدحو مهنم تنوكت نيذلا نيطسلفو ةيروس برع نيب

 ةدايقلا تعزو تالصاوملا ظخو ءارحصلا ةديرجن مظنت نم تيبتنا الو

 - : ىالاك ةعساشلا شيجلا ةقطنم لخاد

 ةقطنم ) اكع قجنسو سدقلا قجنس اهيف ا نيطسلف تيمس  :ال وأ

 . ةقطنملا كلتل ًادئاق نماثلا قليفلا دئاق اشاب لامج لينس ريم تلعجو ( سدقلا
 ةقطنملا كل: نم نيءزج اسيل هزغو عمبسلا ريب ىءاضقنا ام - : ًايناث

 . ءارحصلا تالصاوملا طخ ةدايق ةرئاد نض اهلاخدا بيأر
 ىتلا ةيقطنملا ةدايق رشع ثلاثلا قليفلا ذئاق اشاب يرن تيل و :  اثلاث

 ةيروستايالوو توريب ةبالو نم يلاهثلا ءزجلاو طسوألا ءزجلا اهنم نوكشي
 ىلا يزككمم تاق مث . ( تقؤألا ) عبارلا شيجلا دئاق هتيمسو . ةنطاو بلحو

 . ةانقلا ىلع ةيناثلا ةلمحلل تادعملا دادعال غ رفتلا ىلع تاوعو سدقلا

 ةلاحلا تناك كلت . ةرشايم شيجلا ىف ةرشاعلاو ةنماثلا نيتقرفلا انداو

 . 1516 ةئس ىناثلا نيرشت رخاوأ ىف عببارلا شيجلا ةماعلا

 اب بهتعضو ةطخ شيجلا برح ناكرأ سيئر جربنكل | رف نوف تلسو

 لاستقلا تادعمو يطاءتحالاو ةمجاهملا ةوقلاب ىأ - دوئجلاب ةصاخ ةمات ةقدب

 اهلضوي نا هيلا تبلطو ةانقلا ىلع ةيناثلا ةلمحلل ةمزاللا ابعون و ةريخذلا ةيئكو

 هريفاذحب يعورشم ايلعلا ةيكرتلا برحلا ناكرا ةئيه ترق دقو . ةناتسالا ىلا

 مايقلل نيين املا ني رهام نيينف دونجو ةيحيوط تاليكشت ةدعب اهتبل اط !1 ىننا ديب

 نراكرأ ةئيه ىلا جربنكن ارف ةطساوب ةئيحلا اهتل وح ةمهملا ةلخا كلت نوؤذب
 ىتلا ةيانعلا ةلأسملاب نع مل ةئيلا هذه نكلو . اهتقداصم ةبلاط ةين املألا برحلا
 ٠ بيسالب اهيف فونت تلعجو اهقحتست

 -ةطامبءا



 ءامعز لمح ىلا ةصاخ ةفصب ىاّها ترجو سدقلا ىلا يزكم تلقن امو

 ىلع دوعسلا نباو ديشرلا نباو ةكم ريما اشاب نيسح فيرشلا لاثمأ برعلا
 علطا ىتح يمالسالا ملاعلا لعتسو . ةفالخلا شويجل ةيلعفلا ةدعاسملا ضعي ميدقت

 انثيب تراد ىلا تالسارملا قابس نيسح فيرشلا نم اهتلست ىتلا ةبوجالا ىلع

 ٠ دحاو نآ ىف نيضقانتم نيرود بعلي ديسلا اذه ناك فيك

 ةرشابملا ةدعاسملا دي انلدع نأ دوعسنلا نبا ريمألا ةعاطتسا ا "و

 ًايصخش ناك هنا الا . هيلا ىذألا لاصي١ مهتعاطتسا ىف ناكنيذلازيلجنالا نم هيرقل

 ىلا هدالب .نرم ةراجتلا ربدصتب حمسو شيجلل لامجلا ل د ال دج اعنا

 ديدشو مع مسم هنا ىلع قداصلا ناهربلا ديشرلا نب | ريمألا ماقا دلو . ةيروس

 . دعب ايف نيسح فيرشلا سئاسد لواذت أسو . ةفالخلل صالخالا

 مران 0 قيقش كب ىرون تلسرا دق تقولا كلذ يلاوح تنكو

 بربم قروز ىلع سلبا نط ىلا توريب نم ةناّدسالا نم هروضح

 تءاج ىلا ةبيتكلا تلسرأ تنك ىننا اذه ىلا فيضأ نأ انه بحيو

 رقوقتلا ىلع ىأرلا رق املف . ةانقلا نم ةبب رق ةطقن ىلا كب بيهو ةدامقب 2كم نم

 ١ هرفسو ىفاثلا شيجلا ًادئاقروكذملا كب بيهو نييعت ىلا ًارظذ و ناعم ىلا اتبع

 . كب بيجن ةدامقب هتييتك ةدوعب ترمأ ةناتسالا ىلا

 نوبعز.نيذلا ءارفسلا كئل وأ ىلع درآلاالا تاليصفتلا كلت تركذ امو

 . غوسمالب اهتيماح نم 9 يدي رج نع اميسم ناك نيسح فيرشلا نايصع نأ

 ةلواحم ىف ءافلخلا ليطاسا تلشف 3 ًاضيأ تقولا اذه يلاو- ناك دقو

 باطخب اشاي نونا تثعبف . اهب تيئم ىتاا ةراسلا دعب ليندردلا قارتخا

 نا ناو زيغاوبلا قارتخا ةلاذتسا دقدعا ىتتلعج ىت لأ يتانمإلا هيف تأ

 نأ لاا كل تاب اطخلا هذه لاسراب تدرأ دقو . ا يأر اشار تعلط

 عقوتي ناك ةناتسالا ىف ناسنا لكنا ىنخأ الو . ايبدأ مرزا دشاو ميتقث ديزأ

 ا



 ءوسأ ةيلقعلا كل: ترثا امرلو . موي يأ ىف يارسلا مامأ ودعلا جراوب ةيؤد

 نراك ال امن رظتنملا ررضلا ناكاملو . مهدئاقع تعزعزو ىثالمز ةقث ىف ريثأت
 عميطتسي اليمز سفن رايتعاب ةفلاسلا قارآب مهيلا تعبا نأ تضارب هريدقآ

 ىلا لاشر نإ دعب مف اشاد دا نا دقل و دعب نم ةماعلا ةلاحلا ريدقت

 . مظع ىندأ ريثأت اهل ناك أمات هءارآ تقفاو

 ريبكودع لاذ | ىلع مدقي ةيرحبلا هتمجم دحب ودعلا نا لمتحملانم ناكاملو

 ةيفاك تاوق دشح ةرورض اشاب رونا كردا لين دردلا ىلا اهاسرال دونجلا نم

 نيتقرفلاب هل ثعبأ نأ بلطي لسرأف . ةناتسالا نم برقلاب ةاشملا نم

 ال نأ

 .باطملو ميل اغ ة ةر.زج هبش ىلا العف ودعلا لزث الو . لالا ىف هبلط تديلق

 0 اضل باطم فلسفتنا ناز رهام كا حا كا

 سيليت ىلا ىرخالاو داد غب ىلا رشع ثل'ثلا قليفلا ىتقرف يدحاب تيبأ

 ىتلا تاشاشرلاو تاقلطلا ةعيرسلا عفادملا لاسراب تلي ا” سآلاب تعدصف

 ةقطنم ىف دونجلا نأ تدجو ةياهنلا فو - ليندردلا ىلا ىثيج ةقطنم ىف تناك

 ءانيس ءارحصو نيطسافو نانيلو ةبروسو بلحو هنطأ تايالو ىف يأ شبجلا

 نم ةدحاو ةيراطإ اهلكة قطاملا ىف تبي مو ةيبتك ةرشع قنثا ىلا تضفخ دق

 ! ةدحاو تاشاشر ةليصف انيدل قبت مل اك تاقلطلا هعيرسلا عفادملا

 .نيطسلفو ماشلا برع نم ةنوكم ةرشع ىتنثالا بئاّتكلا ءالؤه تناكو

 نم ةانم ةايضقاوا شي واردلا ىوطتم تانك ىوس كارا ةاتاتم دجوت مو

 ىتقث ىلع كلذ لك لد, الفأ . ةدامقلا ةمدخل اهتأمتنا ىلا ةيربودلا ىعوطتم
 ياذكا نع ارا ءىآ دع اند ض مهنا يداقتعا رك

 عورش وهف 1916 ماع ةباهن ىلا ةيب رحلا لابعألا نم ثدح ام مهأ اما

 ىلا ةل ءمهاظنلا دونجلا نكلو هفرواو نوتيزلا هج ىف نابصعلا ىف نمرآلا
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 ١516 ةئس ىبتعت نأ نذا اننكميف نايصعلا كلذ تدخا كانه ىلا اهاتلسرأ
 0 ْ - يشار تا انام

 قرط ثّئَشْنَأو ةديدع ةيديدح طوطخ تدم فيك دعب |مف نيبأسو

 تدوزو تالصاوملا ظخ دعاوق تميقا فيكو لخادلا فو ءارحصلا ىف ةريثك

0 
 نيس ىف مدقو قاس ىلع ترج نيصحتلا لامعا نأ كلذ ىلا فضأ

 ةعبرأ تميقاو ةنوردنكسا ىف ءىطاشلا لوط ىلعو لوي ترودو هلق قربطو

 افايو افيحو توريب ىف لوزألا هب دارب ءادتعا يادصا ةيعافد طوطخ ةسسمخ وأ

 7 نطسلف لحد قد كر لس ل نال
 ةلسرلاقرفلا لح لحن ةديدج ىرخأ قرف دينحجي ىرورضلا نم ناكامو

 حبصاو . ةنطاو بلحو ةيروسو نيطسلف لخاد ىف اهدنجا تذخأ هناتسسالا ىلا

 . شيجلا لامعا مها نم اهني رم

 ريست قارعاا ىف ةيب رحلا لامعالا تأدب امدنع يأ ١و1 ةنس بآ ىفو

 ةرادالاىلوتا نأ ىلع قفاوأ تنكاذا امع امئاب رونأ ىنلأس عييسل اذ نك لع

 ْ ٠ ةبجلا كل: ىف ةيركسعلاو ةبكلملا

 ةلاحلا نا ذا نيطسلفو ةيروس قرداغمل حلاَص ريغ تقولا نأب هتيجأف

 نيت اه ىف برعلا راوث اهب موقي ىتلا ةيفخلا سئاسدلا ببسب ةئيس تسمأ اهغ

 ايار تاور اذا كلو فارق مخوأ نا يد نك ىلا امدو نيتيالولا

 . دادغب ىلا هجوتلل دعتسم قاف كاذ فالخ

 ةماعلا ةدايقلا زتلوجرد نوف لاشرالا دلقو ىار ىلع اشاب رونا ىنرقأف

 (0 ةضطو دع نا مشو لاجل ل

 ةانقلا ىلع ةيناثلا ةمجبلل بهأتلا ىف افنن 7 ترشا اك و6١ ةنس تضقناو

 قئاللا ماتهالا تابهأتلا كلت رعت مل ناملالا برح ناكرا ةئيه نا تنقيأ ذاو
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 ىلا دج اشاب رونا رظن تفلال ىناثلا نيرشت رهش ىف ةناتسالا ىلا ترفاس اهب

 . نيديلا رفص قشمد ىلا تدعو نيعوبسا تثكف . عورتملا اذهب ةياذعلا

 توعد ليندردلا نع ءالجلا دعب ىرويسنرفلاو زياجتالا بحسنا املو

 ىف تايهأتلا نم هب تق ام ةجيتن هسفنب ىريل ةيروس ىلا روضحلا اشاب رونأ

 مانثلا ف ةليوط ةلحرب ماق اكدر دعو |: سس طاب و صفت ءا ملا

 . ةنيدملا ةرايزل بهذ ءانيس ءارخصو نيطسلفو
 .ةدايقلا زكرم ىف ذئتقو ناكيذلا لصيف فيرشلا ةرايزلا كلت ىف انبحو

 ءارحصلا تالصاوم طخ مظنتب جاهتبا اما اشاب رونا جهتبا دقو

 اييككلاو ردكم رعب نم زيلجتالا درطو كاشفا ردع نان ىنقفاو هنأ الا

 عسنمو ةيقرشلا ةفضلا ىف نامأب انسفنأ نيصحت نود لو“ ام ةمئ ل انيأر

 . ةمخضلا انتايراطبب ةيراجتلا رخاوبلا روم

 لويملا عنمل ءىث ىأو ءىثث لك لمعا نأ تقولا كلذ ىف ىمه لج ناكو
 ةدعاسم ةيبّتك لاسرا ىلع هلو روطتلانم نيسح فيوشلا اهربظأ ىتلا ةيروثلا

 لصيف فيرششلا تفشاك ةءاغلا كلت قيقحتل و .٠ هئانبا دحا ةدايقب نيطسلف ىلا
 .ىف رهظيسو . ةيدو لئاسر ةلسلس نيسح فيرشلا عم تادابتو ًاملم هتضوافو

 جاردا اهلك ىعاسملا هذه تيهذ فيك ةيب رعلا ةروثا اب اصاخ هتدقع ىذلا لصفلا

 عقاورما مامأ 11 ةئس ىتاثلا نوناك , موي ىف تحبصا ةباهنلا فو . حايرلا

 ةلما ىلع ةيضاق ةبرضض ةروثلا هذه تناكو . ةينلعلا نيسح فيرشلا ةروث وه

 . ةانقلا دض

 ةعابم اودارا ول مهنا تيأرف زيلجياالا سما ىف ركفا تذخا دقو

 انلعف ) نيطسلفو ةائقلا نيب ترام ركل ءاغلا مهيلع نيعتيل ارب نيطسلف

 ةيبتكح أرجت ملو . ةيديدح ةكسب نيرطقلا نيذه ليصوتو ( انتبج نم نحن
 ةياغو ٠ ةيقرشلا ةانقلا ةفض اهمادقاب أطت نأ ىلع لماك ماع ىف ةدحاو ةيزدلجنا
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 نيسمخ ةفاسم ىلا سسجتت تناك ةلمجا نم سسعلا قرف ضعب نأ مهنكما ا

 ٠ ةليلق مايا دعب اهدعاوق ىلا درت تناك ابنكلو ةائقلا نم ًارتم وليكن يتتس وا

 نوناك رخاوأ ىف ةيزلجيالا ةيعافدلا لابعالا نم هائفشتك ا ام لوا اما

 ةانقلا ةقحاو نوسملا سوو ب دنع ىلإ تاماك تسال تاكف ١و هس نا
 تاماكحتسالا هذه ءاششلا خيرأت قفاويو . ةيلمعاعسالاو ةرطنقلا هاجت ةيقرشا
 هيف محل دك ثيح زيلجتالا ىلا نيسح فيرشلا هلسرا باطخ رخآ خيرات
 ءيطاشلا ىلا روبعلا اوررقي مل زدلجتالا نا نيبتي اذه نمو . انيلع هجورخ

 اوقثوتسا نا دعب الا نيطسلف ىلع موجحلا اوؤدبي مل ىرخا ةرابعب وأ قرشلا

 ىلا ان رطضتس فيئشلا ةروث نا اودك أت دقلف ٠ نيسح فيرشاا ةنارخ نم

 ضعب ةببجلا كلت نم بحسن نا ىلا لب زاجحلا ةءاخل ةنيعم تآءارجا ذاختا

 نأ اودك أت دقل كلذ نغ الضفو . نيطسلفو ةيروسل ةدعم تناك ىلا تاوقلا

 نيسح فيرشلا ةطساوب مهيلا ةاسرملا ةلئاطلا لاومألاب مورغا نيذلا ودبلا
 ١ تا مهتدو ناو اندض نوروثيس

 ةيناملالا نا ريطلا ةقرف عسوسلا يب ىلا تاصو ١1 ةئس ناسين لوا ىفو
 تاصوناسين - 5١و ١١ ىفو ائيلا تاو ةبدج ةدعاسم لواىهو م. . مقر

 . رزنتو اهزرط نم ناتيواسع ناديم ناتيراطب

 عسيمج عالطتسا ىلع انتدعاس دقف ردقي ال ام ةيوجلا ةةرفلا عفن ناكو
 ةيديدخلا ةكسلا ىف تادادعتسالاو روسجلا سوؤر دنع تاماكحتسالا ليصافت

 ةانقلا قرف املا اعل ناك ام كارا اك تر
 ةارل يل اال نر تل ل تي ل نا

 ةاقم ةيشكا ةرثع نس وأ ةرثع سج نم ةنوكم ةوق كانه مظنا تعرشو

 قادقف . اشأب يرخفب فاعالا كدقلا ناو ةيليجلا تايراطيلا نم لثام ددعو

 نم بناج لك نم هب. طبح .ناك اءو ىدعلا تاج مغر تارزجعملاب هتيماحو وه
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 لوالا نوناك ىلا ١51 ةئس ىتاثلا نوناك نم تبث دقف . ةيداعملا رصانعلا

 دونج دض ةفيرشلا ةضورلا نع هعافد ىف تاودس تالث ةدم يأ 41١م ةنس

 ةيسلرفلا ةيعفدملا مهتدعاس نيذلا ةاصعلا هودبو نئاذلا نيدح فيرشلا

 دعب ةريغصلا ةيماهلا كلت نا لب . ةديدعلا ةدعاسملا تاليكشتلاو ةيزدلجتالاو

 عا نيم ىلا نكرر كاتس فقل قي يبا حل كرلإللا نيررلا ىف نع قا نا
 لصيف يدي ىف ناعم طوقس را ىلع لخادلاب اهتالض تعطقناو بئاتنك تس

 ىلا ةنيدملاب ظافتحالا اهنكماو ةمواقملا ىلع ترباث 1١م ةنس ىناثلا نوناك ىف

 . نشا ةثالثب ةندرلا عسيقوت دعب ام

 نم اهة> ةريغصلا ةيماحلا كلت ىفوي نأ عسيطتسي ال ناسللا نا يرمعلو

 تس وا سمخ ىلع دزت مل ىلا ىهو تارثلاو ةعاجشلا بورض نم مدرأا مدا

 ىلا ةنيدملا نم يديدحلا طخلا ةبامح اهب طين و اهيلا دبع ىتلاو ةيكرت بئاتنك

 , ايا نفل و ردا نيب تولع را قررا تارا كاان كام

 يذلا يديدحلا طخلا كلذ نع عافدلا ماعد يرظن ىف مث نيذلا لاجرلا اما

 لساوبلا هطابضو امشاب يرفن مهف ناعمو ةنيدملانيب ايف رشموليك فلا ىلع فيذي

 ىف هسارم ةدشب زاتما ىذلا اشاب لامج انئاقلاو اشاب ىرصب ةنيدملا اح لاثمأ

 اشاي لا_ج ) برعلا هيمسي ىذلاو ةين ايلالا ةعلقلا كلت هردوقشا نع عافدلا

 ٠ مريغو دعب ايف كب لاك مزالملاو كب بيج ماقمئاقلاو ( ثلاثلا

 فيرشلا دالوا هلذب ام لك تطيحأ مهمادقاو ةمذ رثلا ءالؤه ةلاسبف

 لوأ ءىث سيلو . ةحدافلا رئاسخلاب مهباقعا ىلع مهتدرو دوهجلا نم نيسح

 زوم نه ةنيدملاو ةيروس نيب ة-وفم تلظ تالصاوملا نأ نم اهحاجت ىلع

 نم مغرلاب ةمظننم لامعالا ةكرحو ١910 ةنس لوالا نوناكىلا وة ةنس

 دونج ةلطساوب ءيطاشلا ىلالتحاو ناعم ىلا ةئيدملا نم ودبلا ةروث دادتما

 ةلئاطلا تايحضتلا نا ديب . ةيسنرفلاو ةيزدلجنالا دونجلا اهتززع ىتلا فيرشلا
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 ةنيدملا نيب ةطبارملا دونجلا دادماو ةنيدملا ةيماح نيومت عمبطلاب اهاضتقا ىتلا

 نيطسافل ةصصخل لا ةنوؤملا رطشن نا انيلع تمّح ةريخذلاو ةنوؤملاب ناعمو

 ”ادرأ انكار | ذك ف انس هرج | رد نرد تلا ني طق لإ ءاشر

 دوقي وهو كب“ سب ركخ نوف نكمم 1515 ةنس ناسين - مام موي ىو
 نم ةيئاخ ةمجهب ةعوطتملا ةلاملا نم ةبيّكو ةيليج ةيراطبو ةاشملا نم نييك

 ةقث مظعلا لمعلا اذه عقرف . !هطابضو اهن ادنموقو ةيزلجت ا ناسرف ها

 ةقرفلا ءانيس ةببج ىلا تلصو تقولا كلذ ىلاو-و . ةيلاع ةجرد ىلا اندونج

 دل ارا نايس لة يو ير ل ل
 ” ةلاتسدلا نم ةينا رز واه

 سوؤردنع ةريبك ةجرد ىلا مهتاماكحتسا زيلجنالاززع هسفن تقولا فو

 ةطلتخم ةوق اولسراف رحبلا ىلا رسيالا مهحانج اودنئسو ةرطنتلا ها روسجلا

 . ةنامر رابآو ةيطاق ىلا ىفاكلا حالسلا اهعمو

 . تاماكحتسالا ةماقا ىف ًاروف تعرشف

 دقدونجلا نأ -: ةدينجتلا ةدايق ديدج نم ىلوت ىذلا سيرك نوف لاقو

 . ةنامر ةمجابم ىف عورشلا حرتقاو راظتنالا لوط تاه

 نا طرش ىلع ةعقوملا هذهب ءدبلا ىلع قفاوا ىننا - : ىرودب هل تلف

 ىف اييلع دامتعالا انكم ىتلا ةديحولا ةوقلا اهناأل رطخلا ىف ةلبا عضوت ال
 . نيطسلف نع عافدلا

 ةرملا ىف ةانقلا كمجاه ىتلا ةوقلا اهنم تيكرت ىتلا دونجلا ركذا نالاو

 -: ىهو ةيناثلا

 ةبكار ةبيتكو فوفص ةئالثو بئاتنك ثالث ىهو ) ةثلاثلا ةاشلا ةقرف

 - ( نيسدتبملا نم ةيبتكو ناتيليج ناتي راطبو

 . ( تاكولب ةينامم ) تاشاشر ةبيّتك
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 . ( ناتيواسع ناتيلبج رزتت واه ناتي راطب
 . ششميتنس ١٠١ رابع نم ةيناملا ةيراطب

 . رتميتنس ١١ رايع نم ةيناملا ةيراطب

 . تارايطلا دض عفاذلم اًدقرف

 .لجر-٠.٠.٠٠١٠ / هلك اذه عومجو

 ةيطاق ىف ةلملا لشفب ىبتنا 1415 ةنس زوم ىف أدب ىذلا موجحلا اذهو

 نراسرفلا نم ةريبك لئاصفب ةوطغن ةوطخ انتوق رثا زياجتالا قتقاف ةنامرو

 تاو الا ىضق ةياهنلا ىو . شي رعلا ىلا تاحسنالا ىلإ ان رطضاو ةلاملا و
 ناخ طخ ىلا تبيحسن او :لوالا نوناك ١ موي ىف اهسفن شيرعلا نم ةوقلا

 . ةعدقلا ءانيس نيطساف دودح طخ ىلع ىا ىفاخلا سأوب

 اال ناس نور هيل ا را و يرسم رس كمل
 رضح دق ناكدقو امثاب رونا عم ةلواملا ةضوافملا دعبو . مويلا ىف نيرتموابك
 ةرغ طخ لعجن نأ انررق سيرك نوف عم كلذكو نيطسلف ةهبج ىلع شيتفتلا

 نع عافدلاب سي رك نوف ىلا اندبعو نيصحلا انطخ عسيسلا ريب  ةعب رشلا لت ب

 . ةدوجوملا دونجلاب عقوملا اذه

 ةلادلا ج رحتل ًارظن قمد ىف ةدايقلا زكم ةرداغم ىلا تررطضا دقو

 ا ةفانخلا وديلا دوئجو زوردلا ةيقأ ع ةرورضو ناجحلا ةروث دعل ةماعلا
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 (عباسلا اصفلا)
 ةزغ كراحم

 ةزغ طخ ىلا 1910 ةئس راذآ هدعب تيحسن اىتلا ةيكرتلادونجلا تفلت

 ا - : ةيلاثلا تادحولا نم عميسلا زيب  ةعيرشلا - لت

 ةءباسلا ةقرفلل ةعباتلا ةامثم نوعبسلاو ةعساتلا ةيبتكلا :  ةرغ ىف

 . ةرشع ةسداسلا ةقرفلل ةعباتلا ةنامو نورشعلاو ةسماخلا ةيبتكلاو نيرشعلاو

 رار ع ص نا ا نان

 . ناتيكرت ناديم ناتي راطب
 يدش ١) راع هسا ا

 رتميتنس ٠١ رامع نم ةيكرت رزيو اه ةيراطن

 دكار ةضانر تاكا د ناد ناين املا ناشاشر ناكولب

 . ةيقدنب مو. عروجما

 كا تايراطب تسو بن اتكعست ) ةاشملا ةثلاثلا ةقرفلا - شاءنيج ىف

 .( سميتنس ١1ه رايع نم نأ ديبلل رز واه ةيراطبو ةشاشر تاكولي را

 ٠ ةيقدلب هد. عومجما

 ناتعب اةةأشملا نم ناتدّتكو نيرشعلاو ىناثلاقايفلا ةدايق  ةعيرشلا لت ىف

 . ةيقدنب 0... عومجملا . ةروكذملا ةقرفلا ةيعفدمو ةرشع ةسداسلا ةقرفلل

 عومجما . 0 ثالث ) ةيكارملا ةثلاثلا ةقرفلا - عمبسلا ريب ىف

 3 5 فيس ٠1ه.

 ناضل نات ضر لآ تل كل انا تال

 . نيسنللاو ةئلاثلا ةقرذلل
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 191١ ةنس ىناثلا نيرششت ىف ىمسرلا هريرقت ىف ىرام دئاقلا ردق دقو

 د8 قا اياك كيفللا رض كك رص ىذا را تارا
 . ةيشاملا ةيناثلا ةييتكلاو ةثلاثلا ةقرفلا - ةزغ ىف
 . تاشاشر ةيراطب نورشعو عبرأ

 . رتميتنس ٠6 رابع ةمخضلا عفادملا نم ناتين املا ناتي راطب

 ٠ رتميلم ١٠ه رايع رزيواه عون نم ةءواسمت ناديه تايراطب ثالث

 , . ةيقدنب ٠٠٠٠١ عوجملا . ناديم تايراطب سمخ

 .تسو ةيقدتب <... ) ةيشاملا ةرشع ةسداسلا .ةقرفلا  ةعيرشلا لت ىف

 . ( ناديم تايراطب سمخو تاشاشر ةيراطب ةرشع

 عبراو رزتيواه ةعبرأو ةفيفخ عقادم ةعبرأ ) ةلارخلا ةثلاثلا ةقرفلا

 . ( تاثاشر

 . ةامثم نوسنلاو ةثلاثلا ةقرفلا - ةلهرلا ىف

 ”كائم نرتلاب تالا نوار هيا ةقرفلا - يدم ى

 ٠ ةاشم نورشعلاو ةعباسلا ةقرفلا  افيح ىف

 اهلل دوجو ال ماقرالا كلت نا ةحارصلا ىبتنع انه دكوا نأ ىنكعو

 وه ةيكرتلا تاوقلاب يزاجنالا دئاقلا لع غلبم ناكاذأو . ريلجنالا ةليخع ىفالا

 .نأ ىف - تمدق 5 مالا نافذ . هشيج تامالعتسا ملق هعدخ دقق انر كذاك

 زواجتت ل ةزغ ىلع ىل والا زيلجمالا ةمجم نيبم حاجنب تدر ىتتلا ةيكرتلا ةوقلا

 . يدنج ٠٠٠
 .نم ًافلؤم ناكف هرب رقت ىف ىرام دئاقلا هردق م يرياجمالا 0 امأ

 ةمتآلا دوتجلا

 ةقرف - ( دوونش بيليفريس دئاقلا ةدايقب 0 1 امد
 ةمكلالا كالا

 - اة.



 . نيعوطتملا نم اهمظعمو ةيكارلا ةيروطاربمالا ةقرفلا
 . تاشاشر تاكولب ةدعو ةاشم نوسلاو ةثلاثلا ةقرفلا

 نوسنلاو ةعبارلاو نوسذلاو ةيناثدلا ةقرفلاو ةلاملا ةقرق - ىناثلا فصلا

 قدانبلا ةلمح نم لئاصق ةدعو تاماشر تاكولبو ةمخض ةيعفدمو ةاشم

 . كيتاموتوالا

 ىلوالاةزغ ةكرعم ىف مهل ناك- ماقرالا هذه باسح ىلع - زيلجتالا ناىأ

 تكرتشا ةبرح تادحوو ةلامج هقرف  ةيكار قرف ثالث  ةاشم قرف ثالث

 درق اهدوقي ليبود سلراشت ريسلا دئاقلا ناك ن يذلا دونجلا ءالؤرف ةكرعملا ىف

 تاماكحتسا ةمجاهم ةيزيلجنالا طسوتملا رحبلا تاوقلا ماعلا دئاقلا ىرام دئاقلا

 . ةزغ ب عسبسلا ريب

 ةمجهب ب ةيقدش ١٠٠٠١  نوسنخلاو ةثلاثلا ةقرفلا موت نا ررقت دقو

 نوءوطتملاو ةبكارلا كارثالا ةقرق قرشلا ةبجنم اهفنتتكت اهنيب ةزغىلع ةرشابم

 ىلوالا لزعت ةماملاو ةزغ نيب امف انيفسا اهزرغ دعبو ىرخا ةيكار ةبدتكو

 1 7 انامل عراقلا رام رب او
 راذآ ؟” - »ه ةليل ىف اهعقاوم موجملا حاتتفال ةدعملا دونجلا تذخأو

 ةزغ نراسرفلا قوط ىح راذآ موي حابص نم ةنماثلا ةعاسلا تفاو اف

 . ةنيدملا عم تالصاوملا عييمج اولطعو

 ةعبارلا ةقرفلل عببات ءاول ةزغ دض لسرأ آحايص ةرشاعلا ةعاسلا فو

 فصنو ةقرف نا ىأ . نيسنخلا و . ةثلاثلا ةقرفلل ةعبات ةديدع بئاتكو نيسفلاو

 ةريغصلا ةيكرتلا ةيماحلا كلت تقوط ةلابخ نيتقرف نم شكاَو ةاشم ةقرف

 ةلاسب ل ضفب ةزغنكلو . يدنج مه. . اهددع زواجتي مل ىتلاةزغ ىف ةدوجوملا

 دقو . ةعاس نيرشثع ًاعبرأ ةيلاوتملا ودعلا تاث تمواق برعلاو كارتالا اهتاح

 لواتلا نم ل لك نأ ىتح ضرالا نم ربش لك نع ًاعاذد ناعجشلا كاوا لتاق
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 كا رع قالت نم نيكل داما مث لخا مث درتسا مث ذخأ

 ةمدقم ىلع ةللا ةماعلا نم ةثلاثلا ةقرفلا تددش مويلا كلذ ىبظ دعبو

 ةاطرلا لقث نسخ ةريلجنالا هولك د ل يلاتلا مويلا فو يزياجتالا شيجلا

 لالتخالا دازو . اهف وفص ىف ىضوفلا تداس نا دعب اهب اقعا ل كك تح

 ةثلاثلاةقرفلاو ةعيرشلا لت نم ةرشع ةسداسلا ةقرفلا لوصو رئا ىلع كاين رالاو

 ٠ عمبسلا ريب نم ةبكارلا

 عييطتساال ىننا ديب ةيحطسلاتاليصفتلا ىف مالكلا انه ليطانا ديرأ الو
 ةيعمرلا هلئاسر ىف يزيلجيالا دئاقلا لاوقأ ضقانت ىتلا ةقيقحلا كلت لافغا
 ملهنا هو ( راذآ مب - بد ةيل ىف انبلا تلصو تادادمالا نا اهادؤمو )
 هيف ادب يذلا موبلا وهو الا موي حايص لبق دحاو يدنج ةزغ ةنيدم ىلا لصي

 . مرقبقت زيلجتالا

 ةيبرحلا عئاقولا خيرأت ىف ماس ناكم ىف لوألا ةزغ ةعقوم قبتسو

 انلاجر نم ةمذ رش مويلا كلذ ىف اهب تماق ىلا ةمواقملا هذه لضفببف ٠ ةيكرتلا

 لوالا نيرشن ىلا راذآ م/نم طخلا كلذ ىف اوثكم نأ زيلجب'الا رطضا لساوبلا

 قرف عسن ةسهجلا كلت ىلا اولسرب ناو - رهشأ ةي ةينامث ةدم ىأ - ١و1 ةنس
 . ةلاملا نم نيتقرفو ةلايخلا قرف نم ًاددعو ةيشام

 ةيبتتكلا دئاق يدنفا ىريخ ءارم الب مبف لساوبلا ةزغ ةامح عجشأ امو

 .طبار لظ يذلا  رهاملا طباضلا اذه نافذ . ةيشاملا ةئامو نيرشعلاو ةسماخلا

 .ىف ىلاوملا ىلع هسفن عضو - ةروطخ تاقوالا دشأ ف لاتلا ىداه شاملا

 لك ىسملا تورشملا للا تاكا نم ةراسااو هتييتكا تاكولب نم لك سأذ
 يارا سا ل نر سا را ل اي ا اع
 نا ىلا مادقالا و ةلاسبلا ىبشنم تاضاجرلا كولي دثات يدرك ينال ناللا
 ةتيم . ةبواسفلا ةيرادطبلا دئاق ىكسفوكشرت نوفرتيد نتباكلا هليمزك تام

 امل



 : . هعقادم بناحي لاطبالا
 نيب ىآلا ةينائثب انرئاسخ يمسرلا هغالب ىف يزيلجيتالا دئاقلا ردق دقو

 مريغو تالاقنلا ةلمحو ةاهطلانم اهيف نمي ةزغ ىف انتوق نكلو . حيرجو لينق
 لصو فيك ىردأ تسلو . ددعلا كلذ اقلطم زواجتت مل ًادونج اوسيل نم

 ١ - : ىأي اك تناك ان رئاسخ نأ ةقيقحلاو . مقرلا كلذ ىلا ىرام دئاقلا
 5 م

 اييغتم احرج ىلتق
 1 1 ٠86 طابض

 هاا 4*7 مرد  دونجلا

 لكنا كلذ نم جتنيف +. . . تغلب مرئاسخ نأب نوفرتعي زيلجيالاو امأ
 . ايزياجياا ايدنج هرودب لتق ةزغ ةامح نم

 ٠7 موي ىف ةعيرشلا لت ىلا تلصوف قشمد ترداغ راذآ من ءاسم ىفو
 تدع دونجلاو طابضلا نيب همسوالا عيزوت دعبو . ةزغ ىلا تبهذ مث نمو:

 ةقرفلا نم مذارش لاتقاا ةببج ىلا تلصو ىتح ناتعاس رم ملف . سدقلا ىلا

 ىلا شودتملا زيلجتتالا رقبقت ازع ىذلا سيرك نوف ح رتقاف . ةرشع ةسداسلا

 ةثلاثلا نيتقرفلا دونجي ىزيلجتالا حانجلا مجامت نرا ةيونعملا مهتوق لالحنا

 ريكااب ايلع داعل حجنول ذا ةلوبج هتبقاع موجحلا كلذ ناك املو . ةرشع ةسداسلاو

 نيطسلف نع ليقتسملا ىف عافدلل اقلطم انل شيج الو انحيصآل قفخا ولو دئاوفلا
 نم ةريطخ تاءورشم ًاضيأ تأرط تناكاملو « ًايئان سآلا ىضقل و ماشلاو

 ديدش تنكح دق ةميخو بقاوع ىلا ترج ىرخاألا نيدايملا ىف ليبقلا اذه

 تيعس ام مها ناكو . ناديملا اذه ف تارطاخلا هذه نا مايقلا ىف ةضراعملا

 دقو ىننكل و بطعلا قيرط نع ءآرحصلا ةلمحب داعتبالا نآلا ىتح هقيقحت ىلإ

 سلا نب سطل دلتا رع سلا نس ع حلا نال نسما
 نود ةلوليحلاو ةهبجلا كلت نع عاذدلا ىلع سفنلا تنطو ةيعارزلا ىضارآلاو
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 كانهةيكرتلا تاوقلا لك دشحع كلذو نقلا ناك اهبم  انطوطخ زلجتالا قارتخا
 نعالا حانجلا نآل هب فافثلالا ةلاحتسا ىه ىربكلا طخلا اذه ةيزمو

 ءارحصلا ىلا دئتسا دق رسياألا حانجلا ايي ىحبلا ىلا دنتسي ناك

 نم نيلجتالل صانم الف عسقاوملا هذهب نيكسمتم انمداف كلذ: نع الضفو
 ا اتا ا لا نر ل ا اا
 .ةيب رعلاةمبجلاب لاصتالا زباجنالا عسو ىف سيلف ع.بسلا ريب  ةزغ طخم نيظفتح

 ضي رعت ىلا يدؤي لمع لك بنجت ىه انل ةطخ ك١ تناكثاذ ىلعو
 هحرتقا يذلا موجحلا تضفر تارابتعالا هذهلف . رطخلل روكذملا طخلا

 . سيرك نوف
 راو مموج نرد ريلجتالا نا ىف بانر نكن لو

 نكمتنل لخادلا نم دودي لاتقلا ةهبج ززءذ نأ انيلع نيعت كلذ لعو . ةثالث
 ىلع ادنك دق ةيمهآلا ةعدع تارغث عضب ادع امفو ةيناثلا ةراغلا هذه دص نم
 . اثيدح تداج ىتا دونجلا لصاوتم نصح طخض لاصتا

 . ةيب رح ةعدخم ةزغ ىلع ةيناثلا مهتم اودي نأ زيلجم الا دارا دقو

 ل ةيزيلجت ةلاسر ةعيرشلا لت ىف ةيكلسالا انتطع تطقنلا ن راسي 14 موي قف

 . لدم ىفاب رولا فارغاتلا ظباض اهزومر انل
 دئاق ىلا قرشلا ىف زيلجيتالا شويجل ماعلا دئاقلا نم تايلعت اهيف اذاف

 هللا ا كل ناس موي ىف مجاهتس ةزغ نا هربخ نيطسلف شيج

 0 هليل ىف راع ىف لش ةاقلل نه دق كاف لق نوكتس سانا
 . ةيمامالا ةمجحلا ةدعاسلو فلخلا نم ةزغ ةمجابمل

 نوكتدق - اهتكك ىف ءدب ىذ ءىداب كنشن مل ىتلا - ةلاسرلا كلت نا اننظف

 مد اهطامها ىلع تممضف . انيطايتحا عسيذوت رييغ' ىلع انلمحتل ةصيصخ تلسرا

 ةمذرش لاسراب تيفتاكاو لالا ةربج ىف دونجلا عييزوت ىف ام ًارييغت لخدأ
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 . ... افاي ءارو امف اهتكرت ق تنك نالقسع ىلا دونجلا نم

 لوألا ةزغ ىتعقوم نيب تضقنا 0 امر نير كلان واللا نزاع كو

 نم دع ا ىآ ما كاك هن ا ا را

 ا 35 ةيقدني 5

 دفع اراك دقن نيس هما را 8 قال نبأ مدونج ناجتالا ذزعو

 مصرع شيج مط حبصاو ىلوألا ةزغ ةكر عم ىف تكرتشا ىتلا قرفلا دونج
 . ةلايخ ةاشم قرف عب رأ نم نوكم

 ناسي 10 موي ةحيبص ىف زيلجنالا اهأدب ىتا! ةفينعلا ةمجحلا تناكو

 . سيالا حانجلا ىف ةدوجوملا نيسؤخلاو ةثلاثلا ةقرفلاو ةزغ دض ةبجوم

 تغلب تاوق هيف تكرتشا يذلا اذه مهموجم ىف تابابد ىنامت اولمعتساو
 كرتشاولاتقلا طخ نم ءزجلا كلذ ىف اهدشح ىتا تاوقلا فاعضأ ةعيسوأ ةنس

 ' ٠ راثلاو ديدحلا نم الباو ةزغ رطمأف حافكلا ىف مهوطسا ًاضيأ

 رخديمل ناسيا 19 و 1مىو ٠١ مايا تنبل و ةفينع ةكرعم ىحر ترادو

 . انطوطخ قارتخال ًاعسو اهلالخ ىف زيلجتالا

 ل ا
 0 طش اس مهسفن أ نلجنالا دجو ذا ههامت ىناطي بلا يدنجلا
 مددعو ) ىحرجلاو ىلّتقلا هوارو نيدكرات ىلوألا ميطوطخ ىلا ركل لا

 .ةهجلا كلت ىف لاتقلا ىف تكرتشا ىنلا ةيكرنلا ةوقلا عميمج لداعي ام يأ ( ٠٠
 نوم ةثالث انقدانخ ىف ىرخا ةرابعب وا انطوطخ ماما ًاضيأ اوكرتو

 كالذل ماع مفصو ىلع ةبضتقم تارابع ىف قآ نا يلع نشل كا مهتابابد

 ةيكرتلا ةلاسبلا ىلع اقتطان اليلد ناكو اهيل يلب مايأ ةثالث ثبل يذلا ديجملا عافدلا
 جيئاتن رك ىلعذ رصتقاو ىرخا ةصرفىلا لصفلا كلذ ليصافت ءاجرا ىرأق او

 . ةيناثلا ةكرعملا هذه
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 لاوحالان ملاح اهنوعقوتي مد مل ىنلا  ةمصاقلا ةبرضلا هذه ناذ

 ىرايح مهتكو و لثفلا مهف ةؤذص ىف تعقوأ

 ةرملا هذه مهسفنأ 0 ل ةقداص مهتاغالب نأ اومعز اماظلو

 . ةعقاولا ةقيقحلا عم ام لاحب قفتيال ضماغو زيجو غالب رادصا ىلع نيم

 ب را ل مهوقب كإذ نع اورذتعا دقو

 يف ىزاجتالا ذوفنلا ةيابن هادؤم ناك ليندردلا قف ميلشق رثا ىلع نيطسلف ىف

 مهتادعم ماما ىف فيضلاو عسيبرلا نمز ءاضق ىلع مزعلا اودطو كلذلو قرشلا

 ىرامدئاقلا اولديتساو ١510 ةنس ءاتشو فدرخ ىف حجان لضاف مرجيب مايقلل

 ةظقدل اب ىفرغلا ناديملا ىف ربتشا ىذلا ي دللا دئاقل اي ةزع هاجت نيته مزه ىذلا

 : . ميفلا ةدشو مزخلاو

 ىأب موقي نل هنأب نلعا ةديدجلا هتفيظو ماهم يبنللا دئاقلا ىلوت الو

 قماخي و٠ كرت ىدنج لك لب اقم زيلجنا دوئج ةعبرأ هيدل نكي ملام موب
 . ًاعقاو اما ةينننلا كلت نالعجس مهئاي ريكو ذ زيلجيالا دانع نا ف كش ىأ

 ىلا تلسزاو . دح ىمقا ىلا:نيطسلف ةبيج ززعا نادك هس لك كل راش

 قرفلا دددءو نيطسلف ةببجل ةمزاللا دونجلا دعب الوطم ًاريرقت اهلعلا ةدايقلا

 (لخادلا ىف دونجلا عييذوت بجي نياو ) ىامالا فصلا دونج ةحارال ةبولطملا
 . ءىراوطلا ةياقلل ةيروسو بلح ىف اهدشح بجب ىتلا دونجلاو

 .قأيام اهيق لاق ماعلا دئاقلا بئان نم ةيقرب ىلا تلصو سبام ةيابن فو

 ىلا باح قيرطنع ةيشيتفت ةلحر. موقي نأ ني اهننكللاف نوف دئاقلا ىلا تبلط )

 هودملا نم فك هدع لاس نإ دكمملا نم له نيل لصوملاو تارفلا ا

 ءافخال مت رايزا سدقلا ىلا بهذي نأ هيلع تحرتقا دقلو . دادغب دادرتسال

 ةماتلا ةحارلا هل اولفدكت ناو هن ءاقتحالا وجرأ .٠ ةلحرلا نم قيقحلا ضرغلا

 . ( هتماقا ءانثأ
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 ةنس سيام ةناهت ىف ةيكرتلا نيداملا فاتخم ىف ةماعلا ةلاخلا تناكو

 - : قالك ورب
 15117 ماع ءدب ىف تيشن ىتلا ةيسورلا ةروثلا تضق - زاقوقلا_:راديم

 انتايالو ىف ةلغوتمو نوزببارطو ناجيبب رذا ةلتحع تناك ىلا دوجلا ماظن ىلع

 نم نكمت دق ىناثلا شيجلا دئاق اشاب لاك نطصم نراكو سيلتب هباغل ةيقرشلا

 لقن عاطتسملا نم. ناك كلذ ىلعو ٠ مهتضبق نم شومو سيلتب ةنالو صيلخت

 . ةيممأ رك ١ ىرحا رداع لا كلاثلا قاتلا شجلا ني نزح

 تار عايضو اناا توك ىف انشويج ةمب زه دعب  قارعلا ناديم

 هليعتسل نأ ىف لمأ ةمه نكي ملو . تيهو كوكرك ىلا ربما ىلا ترطضا ًايئاهن

 دادْغي ىلا ىف ةمصاق ةبرض مهب رضت نأ الو قارعلا نم زلجمالا درطتو اهطاشن

 . ىبرغلا اهيلاهش ىا

 ءافلحلا لزثي نا لمتحما نم نكي مو - ( ريمزاو ةناتسالا ىتقطنم )

 ةلاحلانأل ىرخا ةببج اودجويف ريمزا نم برقلاب وا ليندردلا ىف ام ًادونج

 قانفخ الو ةعينشلا اينامور ةع زل ًارظن ةروطالا ةدش ىف تناكاب وروا ىف

 ةيضملا يرحل ف تلت ا سرا رة ا رس ااا
 ىف نيمزاو ةناتسالا ىف ةطبارملا دوذجلا مادختسا لوصشا ل يسال

 نف [نف رت بحل تقلا ناح دعف كلذ نع راسفو  ةيبم ىرحا نينا

 . ايراغلبو اينامورو انسيلاغ
 لاسرا تبلطو تارايتعالا كلت لك ىلا ةماعلا ةدايقلا رظن تفل دقو

 زيزعل نك ىتح اهطسوو ةيدوس يلاهشو نيطساف ىلا دونجلا نم نك« اناراع

 مأو عقوم 0 تناك دقف . اليحتسم اهقارتخا لعجي دح ىلا ل كلت

 نامضل ةيفاك نكت مل قرشثلا ىف اندراوم نا امو . ةيناهنعلا ةيروطاربمالا ىف عقوم

 . ةيلامثلا تايالولا اندعاست نأ ا ةريبكلا تاوقلا هذه لثمل نؤملا
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 اديدش ًاحامترا حاتراف . زوم سسش ىف ةيبجلا هذه اشاب رونإ دازو

 ةمجابم ةرورضب اكسمتم لاز ام نكلو اهانقأ ىتلا ةمعاذدلا تاماكحتسالل
 - : يللاق ةباهنلا فو . فلخلا نم يزاجتالا نعآلا حانجلا

 ىعم اوُتدبمل بلح ىف قولباقي نأ شيجلا ةداق نم ددع ىلا تبلط دقل )

 ين فو . دادغب عاجرتسال موجهب مايقلا ىونأ ا يلاتلا ع ورشملا ف

 ماا مضي و قاثلا شيجلا دئاق اشاي لاك قطصم ةدامقب عباس شيج نيوكد

 ةعومج ) مسا ابيلع قلطا ةعومج نوك الس داسلا اشار لملخ شيج ىلا شيجلا

 تبيختنا دقو . ةعومج دئاق ةدايق تحن دادغب ىلع فحزتف ( ةقعاصلا شويج

 دقو . عورشملا كاذ ذيفنتل ىرخألا تاهبجلا نم اهذخا بحي ىتلا قرفلا العف

 يداقتعا ىفو . ةعومجملا كلت دئاق نوكمل نياهنكلاف نوف دئاقلا ايناملا انتطعأ
 . « مظع حاجنب عورشملا اذه ذفنيس هنا

 بلح ىلا اعم اندعامو فأر تظفتحاو هسفن تقولا ىف ةضراعم دبا ٍض

 اشاب ليلخو زاقوقلا شويج ةسعومج دئاق شاب تزع اهب اندجو مايأ ةدع دعب

 قشمد ىف ركسعملا ىناثلا شيجلا دئاق اشار لاك نطصم امأ ٠ سداسلا شيجلا دْئاق

 ٠ بلح ىلا ًاعيمج اندعو ائعم نيطسلف ةهبج راز دف
 برحلا ناكرأ سيئر مهمادقتي شيجلا ةداق نم ةعبرأ عاتتجا نكي ملو

 تددعو ةينيطسافلا ةهبجلا ةيمهأ ىلا ترشأف ةصرفلا تزوتت ادقو يداعلامألاب

 تحرتقاف . ءىش لك لبق ةهبجا هذه ززعي نأ ماعلا دئاقلا ىلع متت ىتلا تابسآلا
 ىلا املسرت نا انك مث نمو دادغب ةلمح نم الدب ةريبك ةوق بلح ىف دشحن نأ

 ١ - : تلق مث ةبولطم ةبج ىأ
 ىمورلا طغضلا ةمواقم هنكماأل بلح ىف شيجلا كلذ لثم اندشح ول

 تارفلا وأ ةلجد ىف زيلجتالا هب موقي مدقت ىأ دعب وأ ىناثلا شيجلا ةربج لع
 .لودعلا ىلع ءافلحلا تار مغرأ نأ  دكفر اسكت : مدقت ام لك نم مأو
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 فرع اذاف .٠ هعوقو ىتض انك يذلا ىالا ةنطا ىف دونج لازنا ةركف نع

 امير دادعهتسالا ةيهأ ىلع هناو شيجلا كلذ لثم بلح ىف انيدل ن ا زيلجنالا

 نودعتسي مهنأب مات نيقي ىلع تنكىنا ولو موجهلا نع لودعلا ىلا 0 ١

 ةلمحنإ يلا ليخيل هنا راصتخالاب و : لبقملا في رلا ىف ةزغ ةببنج ةمجابمل نآلا

 ّ تلا رع
 ه0 راكرأ ةئمه راق رقتستا ددقل و 2 : ةيدنج هج ماعلا دئاقلا ثاجاف

 ىاملا دئاق نسحأ اهذيفنت ىلع فارششالل تنيعو دادغب ةامخ ىلع ايلعلا برحلا

 نه ةبختنم بئاتك تس ىلع ىوتحت ةيناملا ةقرف ةدعاسم نم انقثو دقل لب

 ة-هئاملا تايراطبو ىرخا تادحوو تاشاشرلا نم رفاو ددعب ةدوزم ةاشملا

 ىف ىدس تقولا ةعاضا مدع وجرالاف ةلملا كلت نع لودعلا لوةءملا نم سيلف

 3 فأر رييخل ىلع يلح

 لقالا ىلع ةدحاو ةقرف بلح ىف قبت نأ حرتقاف اشاب تزع لخدت انهو

 تضرتعا نأ دعبو . ضفرلاب لب وق حارتقالا كلذ نكلو ءىراوطلل ًادادعتسا

 لصح !؟- مذارش مذارش بئاتكلا لاسرا ةيحالض مدغ ىلع اثاب تزعو انا

 ناوم طخ ىوط ىلع اهدشح ماكل تارفلا يداو ىلا بلح نم  العف

 نموبلحو سلب ارج نيب امف دونجلا دثح ةرورضب انحارتقالبق ( يدامرلل ).
 -تارقلا لا اهنحر لطاوت

 نروف دئاقلا لخد فيك ةيبرحلا لامعالا نع ىاركذم ةمثت نيبتو

 ٠ كلذ را ىلع تئدح ىلا ةبرحلا عئاقولا حرشتو ةيكرتلا ةمدخلا نياهنكلاف

 ةيسايستارايتعا كانه ناف يلا ةبسنلاب نأش يأ نأش اهل عئاقولا كلت نا عمو

 ىرأ كلذ: رثا ىلعو .٠ رضاحلا تقولا ىف اريف ضوخلا مدع يلع مت جف ةدردع

 در ترك ل عم تاركذملا نم ءزجلا كلذ نآلا رشنأ 0 1

 نل ىننا ا" بلح ىف دقع يذلا اذه برحلا سلي تييح ام ىسنأ نلو
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 ةزاللا ةوقلاب ىنارآ نع عافدلا ىف مويلا كلذ يلهاستل ىسفن نع حيفصا

 ثداوهلا هيف تضق تقو قايح تاقوأ عييمج ىف ناك ناذ . بولطملا رارصالاو

 . تقولا كلذ وه بلح عامتجا ناكدقف ليقتسا نأ

 اشاب تزع ناف مويلا كلذ ىف يلرطخم مل ةلاقتسالا ة ركف نا لوقأ الو

 عوضوملا كلذ ىف ةلوطم ةثداع ىف يأرلا هعم تلوادت دقلف ٠ كاذ ىلع يدهاش

 ةيضاأل ًارظن و . ماعلا دئاقلا ليحر دعب ةينيطسلفلا ةبجلا ةرايزا رضح امدنع
 اشاب تزع راشا اعم ةيسامسلاو ةيب را ةبجولا نم ىمظعلا عبارلا شيجلا ةقطنم

 ةءاسلا كلت لثم ىف لمعلا تلزتعا ول نطولا هل ضرعتي يذلا رطخلا مظع ىلا
 . ةيروس رداغا الأ قدشان و ةبيهرلا

 ةدايقلا لمحا نأ ةلاقةسالاب تئبشتول لمتحب ناك له ملعأ ال كلذ عمو
 املعجتف ىتااقّتسا لوؤتو اهتطخ ذيفنت ىلع رصن له مأ اهيأر رييخت ىلع ايلعلا
 . تداولا نم كلذ بقعي ؛ابع ةيل وسملا نم لصنتلا ف تبغي لع ليلدك

 ..لي ءأتلا اذب لوؤت تناك ىتا اَمتسا نا ىف ام كش ىلا الو
 لوط ىلع ةعساو تاوطخ تارهأتلا تطخ هدعبو تقولا كلذ ذنمو

 باشخألا نم ددع مزح دف . سلب ارج ةقطنم ىف آصوصخو تارفلا ىداو

 .نم ءادتبا ىربن تالصاوم طخ ءاشنا اهتطساوب نكماو لقنلل لمعتست ىتلا

 اهناذا ةينمطسلفلا ةببجلا ف راض ريثأت تايهأتلا هذهلكل ناكدقو . ةبجلا كلت
 . اهنع عافدلل ةمزاللا تاوقلا ددع نم تصقن |

 موي لك اهؤابن أ يلا لصت تناك ىتلا  ةيزيلجتالا تايهأتلا ىنتعنقا دقو
 ل ايلعلا ةدايقلا نأ تنقيأ ذاو . ققحم رطخ ىف تراص ةذيطسلفلا ةببجلا ناب
 ةرشابم مظعألا ردصلا ةبطاخمب باغ كردا نأ تلمأ بحب اك قاريذحتب لفحت

 .ىف تلق دقو  ًايفاو اليصفت عقاولا ةقيةح (هيف تلصف نيتقرب هيلا تلسراف
 :  هصئام اهادحا

 هد و هال



 ىر تأ يعل دادغب دادرتسا هنف لواحت يذلا تقولا سفن يف )

 نع امير لب سدقلا نع عافدلا ىلا نيرطضم لجاعلا بيرقلا ىف انسقنأ

 + (ارسشن كح

 : ينآلا باوجملاب مظعألا ردصلا باجأف

 ناكاما دادغب دادرتسا دصقب ةيبرحخلا لامعالا ق عورشلا رارق نا )

 ىقمبنأ امناملأل ةريخألا ينراز ىف تباط دقو ءارزولا سل< اهدقع ةسلج ىف

 نف . ةللا ىلع فارشالل ةينامعلا ةيروطاربمالا فرصن تحب نيرذكلف دئاقلا

 صتخ اف اما . ةلبلا هذهب مايقلا ءاجرال ام لمعي موقأ نأ نآلا يلع ليحتسملا

 يف هناف ةينيطسلفلا ةهبجال اهب ةيلاطملا ىلا ًارطضم كسفن ىرت يتلا دولاب
 نا نظا تسلو . ماعلا دئاقلا نيب و داوقلا دحا نيب مقع عازب ةباثع يرظأ

 . ( ةدئاق ةيا ىلا ىدؤي نأ نكم هيف يلو>د
 ةلاملا حضوأل سطسغا رخاوأ يف ةناتسالا ىلا تبجوت ةياهنلا قو

 ةببملا ددهي يذلا ٌحادلا رطخال ةىم را ةموكحدملا رظن تفلالو يمفنب

 ةقعاصلا ةعو# قلايف دشح ةرورضب ىرخا ةيم تئيشت دقو . ةينيطسلفاا

 تياطراصت>الاب و . نيطلف ىلا اهنم هز> لاسرا لب بلحو قشمد نيب اهف

 معنم ترم ةليسولا كلتب نكمأل ءىراوطلل ًادادعتسا ءائيس شيل ًايطايتحا

 يناثلا نيرشت ىف موجهلا ىف اوعرش ول ةينيطسلفلا ةببْللا قارتخا نم زيلجتالا

 .حبصي هنأب ماستل ًادادعتسا تيدبأ ىرخا ةبج نمو . لوالا نوناكرأ

 دادغب هب درتسأ لصأف موجوب طابشو يناثلا نوناك يف مايقلا انمسو يف ذئتقو
 .تارفلا لوط ىلع تالصاوملا طخ برقي نأ يغني تقولا كلذ نوضغ يفو
 .نيهنكل اف نوف دئاقلا روضحيو اشاب رونأ ةسائرب برحلا سلحي ان دقعف مالا نم
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 ركل ىق برحلا ناكرا سيئر اشاب ترادئوربو يرح فتراكرا سئرو

 . ايلعلا ةدايقلا

 نع ليصفت فصوب يبر> ناكرا سيئر كب داؤف ىلع ماقمئاقلا أدبف
 هجاتحت امع ءاصحاب هتبقعأف . ان دوج هيف يتلا ةلاملاو ةيزيلجتالا تايهأتلا غايم

 ةيروطاربمالا لاصم نا ىهو ةجيتناا هذه ىلا انلصوو تامهملاو لاجرلا نم

 دئاقلا ىلا اشاب رونأ تفتلا انهو . دادغب ةلمح رع لودعلا يضتقت ةينامعلا
 امم ةدحاو ةلك مهفا مل ينا معن . ةيئاملألاب ةليوط ةشقانم (هنيب ترجو نيونكلف

 نمو ةطيرخلا ىلا (معو>ر نمو ةثداحلا قايس نم تجتنتسا ينكلو مالاق

 (هتراشان مو اهطاعتسا نم ًاضيأو ةيزيلجالا ةببحلا ىلا ةديدع تارم (,اراشا

 تاحالطصأ ةعضب (هلامتسا ىرم ًاضيأو ةبزيلجتالا ةببملا يلا ةديدع تاسع

 تمقوت يتلاو اهيف اوركف يتلا مودا ةطخ ىلا اجر مهنا ةيسنرف ةيبرح
 ٠ ةديدشلا يضراعا ةيسنلاب اهنع (طودع

 ذيفنتل ضراعملا قررفلا هنا هيلعرمظي اشابرونأ ناك ةظحالا كلت يفو

 ةيسنلاب هيف عورشلا بوجوب لئاقلا وه نيبنكلاف نوف ناو موجها ةطخ

 . هحاي ىلع بترت يتلا ايازملا مظعل

  ةثداحلا ضحلم اشاب رونا يل مح رنا ام دنع دعب اهف تكردا ينكلو

 زيلجتالا مادام دادغب ىلع ةللا حاج مدعب لئاقلا وه ناك نيهنكلاق نوف نا

 ةقعاصلا شج ىلع بجاو لوانا هيأر نه ناكو نيطسلف ةببج يف نيطب ا ع

 هلاسرا نكمي كلذ دعبو ةانقلا ىلا باح. نالا ىلع بلو زيلجت الا ةتغابم وه

 شيلا موقي نأ ىعألا ىف ام لكف ةينيطسلفلا ةببطا ثيح نم امأ . دادغب ىلا

 ةرغىلع زدات الا ذخأي كاذ ذاو رحبلاو رفاخلا نيب اهف مدقتيو ةيفافتلا ةكرحب
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 دونا دذع ثدأ ىري هنا  الئاق ىأرلا كلذ ىف اشاب رونا ضراعف 0_0

 ةسام ةحاحلا ىري ال وهف . ةيءاقدلا لامتالل ةيفاك نيطسلف يف دكت و ةدوجوملا

 ,. دادغب ةلمح نع لوحتلا عيطتسي ال اهنآ ناعأو ىرخذا دونج لاسرال

 ضارتعالاديدش تنك ىنأل 2 بلك يار لع قئاوالنكلا مو

 ةعاضا يف رطخلا لك رطخلاو رورضلا لكر رضلا نا - تيأرف دادنب ةلمح ىلع

 ةنكم ةصرف لوأ يف نيطسلف ىلا بلح يف ةعمتجلا دونا لاسرا مدعب تتولا

 لط هتاصاومو نيطدلف ةرج هرم مودملا يف ءذلا ىلا نم تار - اناثو

 كنذل ةقعاصلا شيج لك ءاجرا ضارتفا مم ينأل ءارحصلا لوط ىلع زيلجتالا

 مظعل مساح ءيش يأ زارحا انتعاطتسا مدع ًاد_ةتعم تنك دق ضرفلا
 . ةيزياجالا تايحأتلا

 نيعتملا نم راص ىت> ةراهمو ةقدب مهتاماكحتسا اوماقأ دق زيلحتالا ناف

 اهيلع لوصحلا يف ًاقلطم انل لمأ ال تابع ين أن نأ مهتحاهم اندرأ ول انيلع

 تاودأو ةبلاعلا تاسءقرفملاو ىدملا ةديعبلا ةمخضلا عفادملاو تايابدلا لد

 . كلذ ريغو ةماسلا تازافلا

 هحاوم يف فيض  ىرت ام  لمألاو - موجهلا كلذ ىف اناغف اذاق

 .ةمدصلا دوج مظعم رسسا مثزجعي الف ةداضملا مهتجيب زيلجحالا موقي نأ دبال

 ةمجابم ودعلا ىلع لبس ةيوئعملا شيلا يوق يف ًادج رئوي عبطلاب اذهو

 ناديم يف زيلحتالا ده. دقل .ةينيطسلفلا ةرنإلا ًاماع قرتخيدق لب انتاماكحتسا

 ةحلسالا نم ةريك ةوق ادع اذه ًاناسرف قرف ثالثو ةاشم قرف عست نيطسلف

 هاتقلا لئاوأ وأ سطسغا فصتنم لح الا دك و ملا ند ةصوصلا ىرذألا

 . ةببجلا هذه ىلع لصاف موجه رخآب اوماق دق اونوك, ىت> ريدقت ىصقأ ىلع
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 يأ تارم ةدع نومجبيس مث لب ٠ ةدحاو ةمجبب اوفتكي نأ رظتنيال هنا اك
 اننكمام ري> نا ةجيتنلا» . يبرغلا نادبملا ىت هلثم انيأر اما ريثكيذلا موجهاك
 اذان رئاسملا حدفا زيلحنالا فاكي يذلا موجحلا كلذ ةياهن راظنن اوه هلمعا نأ
 ةيزيلجتالا قرفلا ةجابع موقن بتم يغبفي مثدص ىف ًاعاح ًاحاج انجي ام
 اصيصخ ةدعم نوكت ةديدج تاوقب بيرق ىدم ىلع ةداضم ةمحابم ةموزوملا

 . ضرغلا كلذل

 ةميظعلا ةيباحيالا ايأزملا نم ءيث نع ةطخا هذه رفست ال اعر : معن

 ربك الا رطخلا هردو ةينيطسلفلا بيلا ةيال اهميعنأو ةليسوري> نوكت اهنكلو

 . ةيروس نع
 : ةيلاتلا ةطخلا ىضتقع ريسلا يحارتفا ساسا ىلع نكعو

 يف وأ زوم ىف اهبف ريكفتلا نع وأ دادغب ةلمح نع لودعلا  الوأ
 . ليقملا ءاتشلا

 با> وةامحو قشمدو نيطسلف يف ةقعاصلا شدج قرف لكدشح ب ًايناث
 ززع الك ةينيطسلفلا ةبيا ىلا ةقعاصلا شبح قرف لاسرا  ًائلاث

 . مىةريج زيلجتالا

 ةحارا ينستيل يناثلا فصلا يف مدختست يتلا قرفلا ددع ديدحن  اعبار

 ٠ نيعوسا لك لوألا فصلا قرف راس

 ! ركل ةسساسا ةيط اس وتر تلانلا ان ةيوشن - اساخ

 موجملا ةمواةل فقاولا شيلا كلذ رطخال ضرعتي الا  ًاسداس
 . ةينامهغلا ةموكتملا ىدل ديحولا شيخا وه هنأل ةرضاملا عقاوملا يت يزيلجتالا

 ةئرهو ةقعاصلا شيج ًاقلطم بهذيال نا تاكرألا هذه ذيقنتل يغبنيو
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 ةينيط فلا ةيبحلا دئاق اشاب سيرك نوف نك ذا ٠ نيطسلف ىلا هب رح ناكرأ

 نيت ةزغ نع عاذدلا ىلوتو تاونس تالثنمزكا ا كلت ىف ثيل يذلا

 نوكح ين حا قرفلا ءاقب عم ياثلاو لوآلا علا قرن ا ةدايق ىلوتي نأ

 .٠ ةرشايم كدلك تحب يساسالا ىطايتدالا اهنم

 ةئيه اهيلا بهذت نا نيعتيف نيطسلف ىلا ةقعاصلا شيح بهذ وأ 0

 ير آل ريعل كاذ ذاو شيلا كلذ ايعارا ى ا عيباسلا شيلا بردح ناكرأ

 نيلقتسم نيعاطق ىلا  ةد>او ة ةبج ةتيقحلا يقىتو- ةينيطسلفلا ةهيجلا مسقت

 . مهتم لك يف لقئسم شيد طباريو رخ لا نع (وئم لك

 اهروةمست وأ قلايف ينام عيزوتب لئاقلا يارلا فخسا اف كلذ عمو

 نأ انطخال اذا ًاصوصخ نيلقتسم نيشيج ىلع ( ةقرف ؟فرعأ الو ) ةرشع
 ٠ ةبرح 60٠٠٠ زواحتت ال اهردا ىلا اطوأ نم ةوقلا لك

 نسلا ينيدحلا ءافككالا طايضلا لك مادختسا بوصالا ناكدقل اقح

 قرفلاي ثد< يذلا غارفلا دسا قلايفلا كثلوأ لكيف مهيلع رونعلا نكم نيذلا

 نم تناك اهيف ركفي نيابنكلاق نوف لاشراملا ناك يتلا ةياغلا نكلو

 اسمأءدب ىذ ءىداب اهنظيتلا  دادغب ةلم نأ كردأ ام دنع هناف . رخآ عون

 ام ةجوب هنف صاختالا ىلا ردابف اجرح راص هزكّس ناب رمش ةرذءتم - الهس

 وأ ةثالث ذنم اهيف ركف اشاب رونا ناكةطخ ثحب ىلا داع ةتمعس ذقني ايكلف

 ةدشل ًارظن اهنع لدع اعاو . نيطسلف ىف نيلجالا ةجابم يهو ربشا ةعبرأ

 نا اشإب لاج دقتمي ) : لاقف هيلا تفتلا نيهنكلاف نوف نكلو . اهيف يتضراعم

 ٠ ( ةديفم لب بسه هنكك تسيل اهنا ىرأف انا امأ ةليحتسم ةللا كلت

 ةديدح ا نيطساف ىلا لسرنأ ةبح ند اهب 0 اشاي رونا نكلو

 -م.ءه”#  -



 برألا سن م كلذ ىلعو دادغب ةلمح نع رخل ةبج نم لدعإ ناار

 ٠ لوألا هيأر ىلع ًارصم لازبال هنا هنالعاب

 ذنم بلح ىف دشتحم عباسلا شيجلل ةعبات ةديدع تادحو ذخأ مت نمو
 .ةئيدملا كلت ىلا هتدايق زكىع عباسلا شيجلا دئاق اشاب لاك نطصم لقنو رهش

 تقولا لتقت دونا كلت ىدأ تا يسفن ىلع رومألا قشأ نم ناكو

 نمهنع ينغتسي ال ا نورك نا نك يرأ تنك يلا نيح ىف باح يف

 اشإب رونا تاحيرصت مغر تلظ اذدكعو . ةينيطسافلا ةبيلا ىف ةطبارملا انتاوق

 ةرملاهذه  ةبلاطملا ىف ًارمتسم برحلا سل< ىف اهنع برعا يتلا هئاينو ةيثلعلا

 - لايم الو ءاطإا وب يود دونكلا ءذه لاشرا - انك
 ةرايزا ةوءد اين املا روطاريمأ نم يلا تلصو تفولا كلذ ىلا وهو

 . اهاس راس فرعأ ملو . يرغلا نادبملا

 ناك يذلا - هيالالا ةرافسلا راتستسم جربدلط تاوكلا لسرأف

 ابلسرأ اك ةيجراخلا ةرازو ىلا ةيعسرلا ةوعدلا هذه  ريفسلا لامجاب ًاعاق ذئتقو

 ريفسلا ينفلب | هسفن موبلا فو ٠ روطاربمالا ةلالح تايحن عم ًايصخش يللا

 يواسملا قادبملا ةرايز يلا وعدي ر ىلا كلمو اسةلاروطاربما ةلالحنا يواسهلا
 : الوأ ايناما تدصق ناطلسلا ةلالج نا ذئتسا دعبف

 متنف اهسكوكىلا تيهذ مننمو نف اهسماوليو رغث يف لوطسالا ترزف

 ةلباقم يرنه ريمالا ينابقتسا ليك يفو ( نريإب ) دارطلا رهظ ىلع ليبك ىلا

 . جروب زح ىف ىرحبلا ملعتلا ةسردمو ةءنصاا راد ىعم رازو اند هدر

 نساو جربمم قرط نع ترفاس م . ةديدع ةيرح تارواثم هترضحب تدهشو

 ىف ةيالالا ةماعلا ةدايقلا ركحرس ىلا تاموو بورك عاصم ترز تح
 دل ا” "اا



 ةياملالا دونا لودد ىرششب لمح ءاينالا يلوصو موي تءاجو . خانزيورك

 جاوتب الا تامالع روطاربمالا اي ىلع تدب و رورسلاو ح رفلا معف اغير ةئيدم

 ضابقنإب رعش يذلا ديحولا صخشلا تنك ينكلو .٠ موبلا كلذ ىف يتيقحلا

 ٠ حرفلاب رهاظتلل دوولا نم هتلذب ام مغر سفنلا

 ىلا ىلوصو دنع اهتملتسا اشأب رونأ نم ةيقرب يضابقنا بيس ناك دقو

 عورشلا تررق نيهنكللا# نوف عم ةديدع تاثداحدعب ) : اهيف لاق خانز بورك

 نيهنكلاف نون لاسراو ةقءاصلا شويج ةعو# لكب زيلالا دض موجملا ىف

 فورظلا هذه يف بجيف ةطخلا كلت ذيفنتل ًايرورض هاريام ذاكال كانه ىلا

 سيرك نوف ربحت نا و>رملق . نيطسلف نادم ىف شيلا ةدايق وه يلوي نأ

 ٠ ( نياهنكلاف نوف هيلا اهردصي يتلا ىعاوالا لكذفني نأب اشاب

 دئاقل|كردأدقف ٠ يلا ةيسنلاب هديدش ةب رذ ةباثع ةيقربلا هذه تناكو

 رطخلا ديدش ناك هنا هللا معي عورششم ذيفنتل لمعلا نمضو هدام يناثلا

 ٠ ىمظع ايالب هنم نطولا قحاب نأ دبالو

 : ةيلاتلا ةيقربلا اشاب رون أ ىلا تقربأف

 يتلانودرف ىلع موج ا ةركف ب>اص وه نياهنكلاف نوف دئاقلا نا )

 (انيلعريطتسملا رشلا هادؤم ينيطسلفلا هموجبف ايناملا ىلع ًاريطتسم ًارش تناك

 ةتداص ةءوبنب تينت يننا دعإ ايف يلنيبت امدنع َق زد دشا ناك امو

 ! انيلع ةيضاقلا تناك يتلا ةثراكلاب

 دئاقلاو جربن ده لاشراملا عنقا نأ هسفن مويلا ف تلواح دقو

 لاشراملاباجأف . نيبنكل اف نوق هعمزب يذلا برا لمعلا رارضأب فوردن دوا

 رارضالاوأ ايازملا ىلع مدملا قيحسلا ناكملا اذه لثءنم بعصي هنأب جربت دنح
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 دئاقلا باجأو . ىأر يف بيهه يننا نظب هنكل و موجهلا كلذ نم مجنت يتلا

 ةقيرطلا هذهب ودعلا ةجابع ناسنالانا ىأر هنكللو هنيع باويلا فوردن دول

 يتلا ةطقنلا ىف ال نكللو لبق نم اهاون ىتلا هتاجتبب مايقلا ىلا انايحا هرطضلإ

 هدصقام نيع اذه نا هنظ يفو . همصخ اهدارا ىتلا ةطقنلا ىف لب ودعلا اهدارا
 هلوق كلذ ىلا فاضا من موجها كلذب مايقلا ررق امدنع نيونيكلاف نوف دئئاقلا
 ةطرولا ذه نم ديحولا ج رخلا ناو ًارارسضالا جتني ال نآلا لدن لكنا
 ٠ ةناتسالا ىلا دوع دنع اشاي رونا عم مهافت ىلا لوصولا وه

 ةبج م او جوربيزو جورب تدز خان زي ورك ىلرداغم دعلو

 ةناتسالا ىلا ثدع 7 . هتدايق زك ىم ياربماك تناكيذلا ياملالا عمبا رلا ش ثيل

 نع هليوحن ةلاحتساب تنقيا ينكلو يلم اشإب رونا تشقان ىلوصو دنعو
 ًارظن ةركفلا كلت نع لودملا حاحلاب ىلاجر هنكلو ةلاقتسالا تررقف هر
 قشمد ىلا اهغولب لاّتحاو ثراه برق ىلا اهفولب و ةيبرعلا ةروثلا دادتمال
 يتلا تاضارتعالا نا مقاولاو . رضاحلا تتولا يف ةيروس تكرت انا اذا اهسفن
 ناك دقو . ناعم لاعث ىف اوناك ودبلاو زوردلا نآف . ةنيتم تناك اهماقا

 م و قشمد يف روظي مثرب رأت ادب وات برملاو درمتم روثي نا المتح

 تقو يا يف  اهتلمعتسا يتلا ةيديدحلا ديلا لضفب نايصعلا ىلع العف اوؤرمم مل

 هتاوؤم تاعدوتسم او.بنيو نيلعساف شيح تالصاوم طوطخ كاع وءطقيف

 . ةماثلا هتعزه ىف ايس اونوكيو

 ىلع ريصا نا تررطضأق . ىرخا ةرم يتيصخش ةيحضت نم ًادبرا ملف
 ىتاكميف ًايدام ًاريثأت ترثاو ةقيض ةرئاد لخاد يف يناكرح تلعج ةيودنت ,

 ةعوم دئاقب بقلملا دئاقلا حبصا بيترتلا اذهب وني اونكل اذ نوف دئاقلا لايح
 ا”.



 قاحتلاعم ةيزيلجتالا ةينيطسلفلا ةبيملا ةجحاممب مايقلا هب ًاطونم ةقعاصلا شودج
 دونجريصت اهذيفنتو ةطخلا هذه عضو لالخ يفو . ةعومجملا هذهب عباسلا شيلا

 دابق ثحن نآلا تح تناك ىتلا ) سيرك نوف ةدايق تحن ىتلا ةريجلا هذه
 نؤم ةرشابع تابلعتلايلا تردصو . ( ةقعاصلا شويج ةعودعدئاق ةدايق تحت
 نا نيبنكلاق نوفل سيلو ةينيطسلفلا ةهبلا دوئجو هقعاصلا ةعومت شوبج

 تططين لب . نيطشلف يف وأ ةيروس يف ءاوسةيكلملا تاطلسلا عم اقلطم لخدتي
 ىتلا بئاتنكلا دابق تح ىتبت نأ ررقتو . ةيكلملا دالإلا ةرادا ىدحو ىف

 ىطاشلا رئاس نع عاقدلاب يللا دهعو ندرالا قرش ىف ةبب رحلا لامعالاب موقت
 يما تحبصأ ظوريشلا هذه ىلعو . ايركسع دالبلا ةيامحو اذاي يلاهث يف عقاولا

 ةعودئاق ايازع ًامتمتم تحبصأو ( برعلا دالب ىبرغو ةيروس شويجدئاق )
 بيئرتلا اذه ىدا امل ةملاسملا حور نيونكلاف نوف دئاقلا يدبا ولو ٠ شويج
 لب نيطدلنو ةيروس ةراداو ةدايقلا قطانم  يلاسم ىف بعاتملا نم ءي ىلا
 زربب ام ة نكي مل هنا ضرف ىلعو . لبق نم هيلع ناكام ىلع ءيش لك يقبلا
 1و2 لمع الب تقولالئقت بلح يف قرف ةدع ءاقلا ةطلغ ةعينشلا .. ةطلفلا كلت
 ىلا تلصو اهنا ىتح دادنب ةلمح ىف ع ورشا راظتنالا ةجحب ريشا ةثالث نم

 ةرادالالاح ليوجتل ام رربم كانه عقاولا يف نكي مل تقولا تاوفدعب نيطساف

 ' نادبملانم يبدوع دنعو . ماوعا ةثالث ءاهز تبل نأ دعب ةيزوس ىف ةيلدادلا

 .قطصم نيب رجش ىأرلا ىف افالخ نا ىعمس ىلا لصو ةنائسالا ىلا يناملالا

 .ةرعع ثحبلاب تممتهاف ٠ نيبنكلاف نوف دئاقلاو عباسلا شيجلا دئاق اشاب لاك
 .ناك هناف . هينآاح ىف قا ناك اشإب لاك ىطصم نا ىلا ثحبلا ين:اذاف هببس

 ل #ء.ةيدل



 ىقحلا هل نا ىعدا دقف نيهنكلاف نوف اما . شيلا دئاق قوةح عيج مرتحي

 دئاقب ةصاخ تناكول ىتح ةروطخم ةقيرطب عبباسلا شيحلا نوؤش ىف لخدتلا

 ةبب رعلا نوؤشلا ىف ةرمشابم الثم لخدت, نا نيهتكلاذ نوف دارآ دقف . قلبف

 لئاسملاهذه نا همبفاريخالا اذه نكل و اشاب لاكؤطصم ةقطنم ىف تمقو ىتلا

 لث. ىق لخدتاا هلو ًاقلط ةطلس هل تسل نيبنكلاف ناو هدحو هشيج ىنعت

 بتريدق ام معلا ديج ملعإ ناك يذلا اشاب لاكؤطصم دارا اذه ٠ نوؤشلا كلت

 قفتيالام نياهنكل اف نوف اهردصي ىتلا ةينعما ىعاوالا ضعب ىلع رارسذالا نم

 ىلع ًادمتعم ةنكمم ةحارص لكب يناملالا دئاقلا لخدت عنع تفا ودبلا جازمو

 امدنع ةيروس ىف لاح الاب ةلاطا تناك كلت . شيج دئاق هنا رايتعاب ةتطلس

 ناككلذك . يناثلا نيرعشت رهش فصتنمىلاو> ةناتسالا نم بلح ىلا تدع

 نيبنكل افنوف دئاقلا ىعاوا ديق ىقبي نا عيطتسيال هنا ىري اشاب لاك نطصم

 ثالثلا تاونسلا لالخ ةيروس يف ىل ناك ىذلا ذوفنلا نا اضيا انا تنقياو

 لك ررضاا كلذ قو اهبف يناملالا دئاقلا اذه مادام ًاريثك فيضيس ةيضاملا

 قطصمكرتب صالا ىهتنا ةديدش ةلوطم لئاسر ةدعدعإو . نطولاىلع ررضلا

 كجبن جبنا نا ديرا ىننأ هل تلقف . ةناتسالا ىلا ةيدوعو ةدايقلا اشاب لاك

 ى روس ىلإ تادل] : لوك لجرا ده ناكر انع ىلإ اماب رونا ءاع ىح

 كركلو .٠ يزع نع لوحتا ال نا ىلع يسفن ىف تممصو . لجاعلا بيرقلا

 توري يف نورذآلا داوقلاو وه يلا لسوتي لمح قشمد ءاح امدنع اشاب رونا

 ًارطضميسفن تمار نا ىلا ةلاقتسالا نع لودعلا ىف يناولًا ساو بلحو ةيروسو

 ىطعم ىدباو . ةيروس ةرداغم ةركف نع لودعلا ىلا بيصعلا تقولا اذه ىق
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 نبقي لما ىتاو . ًاجماو اما ةريخالا ةيحضتلا كلب ب مايقلا لب نرد
 حول ادونلا لك تدشحو دادغب دادرتسا ف اقلطم الوا ثحيبلاردب ملول هنأ



 ( مات لمار
 ةيبرعلا ةرودلا

 ماسأا ةيروس ملاح كب ىصولخ ينربخا قشمد ىلا لوصو موي ىف
 هسفن مويلا هاسم ىف اًسمتجاف اهيف ىتثداح ديري نأشلا ةريطخ ًاروما هيدل هناب
 الئاق ةيوسنرفلا ةيلصنقلا يف تاطبض ةمهم قئاثو ةدع ندلسف ةموكملا راد ىف
 ىرخا ندمو قشمدو توري يف نيماسملا نيفظوملا راك نم ًاددعنيدت اهنا
 اجرألب ىبتكلاحن مثدض تادارجا ذا ىلا دمعي هل ناو . ًاذوفن مجرثكاو

 . ىلوصو نيح ىلا كلذ

 نولمءياون اك برعاا راوثلا نا ىلع ةدضاو ةلالدلدتفقئاثولا هذه اما

 اساور ل ركل ا كارا لان 1

 ضرع اهر هنوألا كئلوا دض لاملا يت هئانعق تادارجأ ذاختا نادبب

 تنلعال متانكاح ول ذا .٠ انتادورح ةياغ تناكيتاا رطخال ةيمالسالا ةكرطلا

 شك اسمو رئازلاو دئهو رصكانب اهاصتا عاطقنا ةديدع ةيمالسا تاموكح
 ةمالا ةدايس قيقحتل نوعسي مهنا وا ماقتنالا ةروس مبنكلم دق كارتالا نا
 لاضنلا اذه ىف هاني>وت ام اذهو . برعلا ءارجوب كتفلا قيرطنع ةيناروطلا

 ناكدق ذا . ينجالا رينلانم يمالسالا ماءااري رحنا هيف انكرتشا يذلا ديدشلا

 دالبلاعيج يف دووملاو ةيافلا ةدحوب ظافتحالا يعمالا اندصقمول سل امرق

 ةرفاخلا فورظلا فددصلا أ ذه يف هّتش ثيب ين ناسا اذهان ررقفةيمالسالا
 نيدن قئاثو ةدع ةيركسملا ةكسحلا ىلا تعاس ةيروسىلا ىلوصو لببتو
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 كرتت هنا بجو الصاوتءلازبال قيقحتلا ناك ذاو ييلعبلا اشاب نارطم لهان

 ٠ ةديؤملا ةفاشلا لاغشالاب ةيركسملا ةكسحملا هيلع تكل ءارح ىرح لدعلا

 ريغ قشمد ىف اشاب لهان ءاقب نا يدولخ يربخا سدقلل يرايز دعبو

 رت نم كاسر كاسم ند نوسرل لع نحس قحاإإر هيا فيم
 برقلاب ةليا تاذ نارا اشايلا لواح اهيلا مهقيرط يف مث نيبو . رك رايد ىلا

 7 ةعارح باك داق دوو هيكلو ناار ند

 لدست قشمد ىف ةيوسن رفلا ةءاصنقلا ف ةطورضملا قئاثولا اندحو دقلو

 سل< ليكو رداقلا دبع رونا نباش ىلع رونا نم لك ةنادا تبثت ةيوق ةلدا ىلع

 دي اديعو ديؤملا كب قيفشو قشمد نع قب اسلا ثوعيملا لعرون ا هيخاوباونلا

 باهذو زوردلا خيش شرطالا يحنو نايعالا ساينم ىد فا ىفارغا

 قرسالا قشمد ثوءرم ةعمشلا كب ىدشرو لستلا ىركش شفا يزلجالا

 ..برعلا ءابجو رايك نم مثريغو

 برحلا نا ةياهنلا ىف نوكرديس مهتمإب ًانقوم تنكهلدالا كلت نم مغرإبو

 نع ًاموي نوقلعيس مهناو يعالسالا ملاءا توم وا ةايح ةلأسم الا تسيل ةماعلا

 الا ةقداص ةينب تررق داقتءالا اذه ىلعو . ةيئازا مطامتا نع نورفكيو ميغ

 ةغالا لامتسا ىلع ًادبل يف ًاقفاوم ًايصخش تنك ذاو . مهدض تاءارجا ذختا

 بلاط يف تاسرا ةيرادالا نوؤشلا ىف تازايتءا ضع برعلا حنمو ةيبرعلا

 لوالا لصفلايف هرك ذ دروىذلا ةيبرعلا ةيروثلا ةكرحلا معزليلخلا ميركلادبع

 .ناسحالاو ةشاشبلاب ةترقف . تاركذملا هذه نم

 رودكدلا ركذلاب مهنم صخاو ةروثلا ءامعز ضعبل ةطساوب تعمتجاو

 ينغلا ديعو 6 ديفملا » ةديرج بحاصو ام مزك أ ردنيبشلا نمحرلا ديع

 سا



 ةديرجبحاص ديفكدنوبمو سيراب ىف يرعاارع ملا سس ؤمرايكدحا سيرعلا

 يالسالا ملاءلارب رحت نأ مل تدك او ةموكحلاةطخ مل تطسبو ةريهشلا سينقملا

 ءانثسا الب ًاعيمح اوتماف .٠ انقيولال رفعلا دقع ول ةقيقحم نكمت ىنجالا ربتلا نم

 .نيطسلفو ةيروس برعلظي نأ مهنم رششبو مهناعادرج هللاب اومقاو ىلاوقا ىلع
 اوذفني ناو اهقيرط ىف ليقارعلا اوميقيال ناو برا تمادام ةموكحال نيلاوم

 يفو نيتيروثلاب نوعدي نيذلا كئلوا ع رشهسقت تقولا قولعفلاب هذه مهلاوقا
 ىلا ىوقالا متجاح نعربعت مهنزح صصق نوصمي ليلخلا مركلاديع متمدقم

 لاومالاب سيرعلا ينفلادبعو يلع دركدميو روكا ذملا ميركل ادبع ترمغف . لاملا

 مهنا ىلاودك او يرماوأل نيعيطم ًامدخ نيملا كلذ نم اوحبصاو هلئاطلا

 . يدعاسا ا نورذديال

 ةانقلا ىلغ خط ١تادعمدادعا ىف تعرش ةرعشايم قشمد ىلا لوصودعبو

 ةيب رعلادالبلا عميمج يف ةينطولا ةريغلاو ينيدلا سام ابؤامتوجداال يدبج تاو>و

 ليلخلا رداقلا ديع لثم ةيب رعاا ةروثلا ءامعز ةطساوب ةيبدا ةلفح تقف

 .يفو © نيخاصملاب » نومسي اوناكن م اهريغو ردنببش نمحرلا ديع روتكدلاو

 ةلفاحلا دئاصقلا دادشناو بطخ ةدع هايطخلا حصفأ يتلا ةلفخلا هذه لالخ
 ىف قرلاو فراعملاب مهتعفشو ملعال مهتنج ىلا ديجمتلاب اوراشاو برعلا راع
 ققح يف لامالا تددر يتلا يناغالا تلترو . يبرعلا رصنعلا يف ىلجتت تافص

 نابش هللا دون نحي » ةيبرعلا ةينطولا ةدوشن الا تداكو . ةيبرعلا ةدحولا

 . هيناتك ىذلا ناكملا فقس انسوؤر قوف لزازن « دالبلا

 بغرا لب هولاق ام لك ىلع فطعا ىننأ يواس نم مه نيبت نا دعبو

 ةلوطم ةيطخ تيقلاو ربذملا تدعص ةعاطتسالا ىف ام لكب ةدغاسملا يف ةيغرلا لك
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 انتاو فل ااننيدةغل ةيب رعلا ةنالتوصلخم ايدنا ةركب ىلعات ١ ةحارصب اهيفثدنا

 ةينيدلا ةدحولا هاياو انممجت يذلا وهدال فيكو هلحتو يبرعلا بمشلا بح

 ةدعاسليضاملا ماعلا ىق تذخن يتلا لئاسولا ناب مل تدك او . ةكرتشملا ةديقعلاو

 : ةيلاتلا ةرايعلا هذه تدز مث رركتس مهيناما قيقحت ىلع برعلا

 هذيفنت ىلع هتعزع اني ز> دقع يذلا جانربلا بترا : 6 ةداسلا اهيا »

 نمانا تسلو . كلايب رطخي قام ريثكب عسوال برعلا ةلاح حالصال هريفاذحمب

 نيمعباتو نيدحتم يرتلاو يبرعلا نيرصنعلا ءاقب نم ًارش نوجوتي نيذلا
 . نيفلاختم نيبمثك رخآلا نم اهدحا لاصفنا عم دحاو ةفيلخل

 لبقيغبيف . ًاريثك لمعنو لمعغنا انيلع بح ةياغلا كلت كارال نكلو

 ناو انفوفص نيب نم ودعال مهنيدو مهنطو اوعاب نيذلانيشاشغلا درط ءيش لك

 ةكرح نا يف اوقثت نا بجي هنا مث . هتحلصمل نولمعي نيذلا ىلع نانحلا قيضن

 رصانعلاب ةلهآلا ىرخالا تاهنلا ىف ةناتسالا يف اهوعدبش يتلا يرتلا ةممايلا

 نظلاب سيل ىلع نوماعيل مبفأ ٠ ةيبرعلا عماطملاو ام لكشب براضتنال يرتلا

 نآلاوهينمراو ةيئانويو ةيراغلب تاكرح اهيف تدجو ةيناهملا ةيروطاربمالا نا

 اوناكمهنا دح ىلا ةرملاب ثدوجو كارتالاسدقلو . ةيبرع ةكرح اهيف دجوت

 فيض دقل يت> ًامات ًاموقو دقو ينطولا حورلاف . قلطم ميبعش ركذ نوشخي

 . ايئاهن يشالتي نا يكرتلا بعشلا ىلع

 باجعالا قحتسذ ةريغب ةاتفلا اكرت لاحر ضن لدقملا رطخلا كلذل ًاءردف

 اذهل ئاضفلا نم هيحصب امو ينطولا حورلا كارتالا ملعتل حالسلا ىلا اوأجلم

 وا نيماعلا هذه لالخ ىف مهدوبج هيف اولذبو هيلا نومرعي يذلا ضرغلا وه
 - اهتدقر نم ةيناهملا ةفالخلا ثعب كلذ ةجييقن نم تناكدفو . ةيضاملا ةثالثلا
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 اوددرتي مل نيذلا مثو مويلا هنورت ىذلا مظنملا شيلا اودجوا نيذلا مث مهبف

 ىلع هيذيدلا برخلا نالعا ىتو انتفلاح ىلا ردقلا مهماس نم عم فلاح دقع ىف

 . يتارولا هلملا ددع

 ةيبرعلا ينامالاو ةيكرتلا ينامالا نا مل دكؤا نا ًارداق ينارا مويلاو
 اهرلو ةينطولا يتاياغ ىف اناوذاالا اوسيل برعلاو كارتالاق ًاقلطم ناضراعتنال
 ظاقيا وه ةاتفلا ايكرت لاجر ضرغ نا . ضعبل محتم ًاضعب ىتادور< تناك
 رينلا نم مثريرحو لمعلا ىلع مهينطاوم بيردتو ةيكرتلا ةمالا يف ينطولا روشلا
 .ابتداعسو يرلا كلامجا اخر ةدايزو اينطو مدادماو مهتيوقتو يفالسلا

 مارت>ا عضوم يكزلا بعشلا لم>وه برحلا كلذ ياما صقانا راصتخالاب و
 بملائيحنيرسشءلان رقلا بوعش عم شيعينا ىف هقحتيثتيو ةفاك ملاعلا بوعش

 ياو ةياغلا كلت كاردال للم وا ةداوه الب لحعلا ب زحلا مزنعا دقلو

 التعكستفصب اومامن نا يبرعلا من اسلب دش انا هيلا نيمتنملا دحا ينوك يتفصب
 يتلا بيذاك الا ىلا اوفصت الف . هيضقلا كلت حاجنل ةانقلا برعاا دالب بزح

 محتال ةءورمشم لئاسر لاتحالاو ركملا ربتعي يذلا ددملا اور ركن ابحت
 ٠ ةيبرعلا دالبلا نوؤش ىف

 اهيلعيضقم نيبعشلا نيذه نا الئاق برعلاو كارتألا نابشلا دشانأ ينا
 يدوم نيب فالتحالاو عازيلاف . اهيف ةالذاؤتب ىتلا ةظحللا يف ةلاحال ءاتفلاب
 ته عوقولا ضزرءم ال ذعءوزو نيددلا كلذ طوقس ىلا ايدؤي نأ ديال مالسالا
 . ينالسلا رامتسالا رثي

 .عمجنت نا نزحلاو فسألا ىتاوب دشا نل هنا: 4 ةداسلا اهيا ١
 .قاقشلا روذب رذعب نطولاو نيدلا ءادعا اهب موقي يتلا ةيناطبشلا تالواحلا



 يل ًاضعب .مهضعب مرتحيو ًاضعب مضي اوبحي نا برعلاو كارلا لعف اند

 لذاختلابقاوع مكرذحايناو . ةكرنشملا هتادورحرامت ام اونا ىف اونكمتي
 . كئانقو مدايمتسا ىلا ىت> دوم هناق

 قءاج نيرشاخلا سوفت قارك ارثا هب اطخلا هذه تندحا دقو

 ىلع يلا ركشلا مردقتل ةدايقلا زكى ىلا موقلا ءاهبجو نء ريثك هسفن مويلا

 لالخ يفو .٠ ماثلا حايترالاب مرتحا مبتبج نم نوحاصملا ابيلاقو اهيف درو ام

 مذارعش مذارش مهءالعإب هتئدحلا ناكس عمجت مويلا كلذل ةيلاتلا مايألا ةضعب

 تره مهتعاطتسا, ىف املك ناذببل و ةموكحال ءاءاوا ون وكيل نارقلاب اومسقاو

 . نييسن رفلاو زباحالا دض مالسالا قوقح نع اعاد ةدعاسملا

 تارهاظملا نيب و مويلا لاخلا هيلا تاصوام نيب تنراق ام اذا ينءسي الو

 نائيل ىف لب توريبو صمحو ةامحو بل>و قشمد يف ذئتنو ترجهقلا هينيدلا

 مث مهنال هدالواو نيسح فيرعشلا ىلع ةيوامسلا تائعللا لزنتسا نا الا ًاضيا

 . نحلاو ثراوكلا نم مالسألا باصا ادحا نع نولوؤسملا مثدحو
 حفص ةسايس ًاقن أ ترك ذ اكتناك ةيروس يف اهعابتا تدرا يتلا ةسايشلاف

 راكنالادي>وتل اهيلا تاجتلاالا ةليسو الو اهتزوتناالا ةصرف كرتا ملو عاستو

 . ةيبرعلا كلاملا رئاس يف روعشلاو

 ددعو فجنااو الب ركو دادغب ىف تاهل باررا ىلا الثم بتك دقف

 دادغب يف يتماقا ءانثا ةراا ىعاوا مهنيب وينيب تنكح نيذلا قارعلا خب اشم نم

 كب ناماس يلا ةدعاسملا ديوادع نأ مهنم ًايلاط ديشرلا نا دوعسلا نبا ىلا مم

 تالكشتلل ةمباتلا ءدلضمكب نامع ةريتكو ناتئئاوا هقرف هعمدرف يذلا يركمملا

 اماتك تلسراو . اهراوجامو ةرمعبلا نيلتح اوناك نيذلا زيا الادصل ةضوفحلا

 ا



 لاا رد لا ل ا 2

 نولا ىف انيئاتك

 مثءالوو مهصالخا هك اهيفو ءامعز كئثلوا ىف دودرلا ين نتءاح دقو

 دادعا دض داهخلا يف كارتشالا ىف مهتبخرو نيدلا مهسم نكي مو ٠ ةقالخلل

 . ةيب رعلا داليلا رئاس ىف ىرمم يذلا سانا نع نم لقاب ةلملا

 فررشلا نم هضماغو ةمويم اهنا وأو هك 5ك ًاضيأ يل تاصوو

 . ةنيبو يفد ةراد تايتاكملا تاك يذلا نيسح

 بانتج ايه برعلارودص ظافحا مدعل لةاسولاريخ نا فرعا تاكذاو

 لوا ناك ادق: هجاتحن ام لكن ع عفديو مب:الصاح نم ام ءيش ىلع ءاليتسالا

 يلاهصا نم اًقلطم يد ذَحْؤ ال نا وه يلوصو كنع سماوالا ق هرددأ ام

 نلا عفد نوكي ناو . عببارلا شيحلا ةقطنم يف نيتيكلملا نيطسافو ةيروس

 نم نكي ملالو ٠ ًابايث وا ًاعاتم وا ًاماعط ناكل ءاوس ناكايا ءيث لكن ع ًاروف

 ةيروس يف ًاروف ءيش لك نع عفدي ناب كسمتن نا ءيش يف ةاواسملا وأ ةلادعلا

 سيل لاعجلار تح م ةقيقا يرون يضللا هذ تلات راع نير تلاجنكو
 . نيطسلفو ةيروس يف ةعبتملا ضيارعلا ممعتب اهيصوا ةموكمحلا ىلا تيتك

 يننا لب ةيلاحر ف ىربك ةق' تءضوو حالصالا بز> ىلا تنكو م

 ةطح يهو كيلمإ سأرنم برقلاب ةينطو ةرهاظم ةياورا باهذلا ىف ددرتا مل

 ىلاو كب صولخو صاخلا يسراحالا ًايحطصم نك مل ىننا عم ةلزعنم هيعئان

 رادقم روظال لافتخالا كلذ يف كارتشالا ىرورضلا نم تيأر دقو . ةيروس

 هزكسم زيزعتل ( ةلفخلا كلت مظنم ) ليلخلا ميركلاديع يف ةقثلا نم ةعدوا ام

 توري يالو قف تيهذ اناو تاعق اهف تحاك مقاولاو . ةرعش نيعا ق
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 ءانيس ةريزج هبش ىلا باهذلل تقولا ناح ىت> نيحلصللاب ابودصم ةيروسو

 ٠ ةاتفلا دض ةيب را لامعالا ىلع فا رمثالا

 هنا اهاوذ ةعاشا ةيروسو توريب يف تقولا كلذ يف تجار هنا ريغ

 لجاعلا بيرقلا يف ةروثلا ىلا ح وهلا ىلع مزءلا ودطو ترانبل نيحيشم نا

 روشفم رادصاو نويلبلا اهب عمت ىلا قوقحلا عنيمج ليطعتب ضعبلا يلع راشاف

 6٠٠٠ نع لقي الام ليلا يف نالبق دقو . ةموكال مو>الس ىلاهالانأب

 . ةئيدحلا قدانيلا نم ةيقدمب

 فدا ملا نم ناكدقو طئاخلا ضرع تاعاشالا كلتب تب رض نكلو

 يلاهالا كوكش ةراثا ىلا هب مايقلا ىلع اوراشا يذلا لمعلا كلذ لثم ىد 3

 هبجتم ميتين نكت مل ول يح نايصملاىلا مهعفدو نيطسلفو ةيروس يف نيحيسملا

 ثبع ةقثاع ىلع ذخأي يذلا صخشلا نا ًاقفوم تنكو ٠ لبق نم درمتلا ىلا

 ةدع عوقو ةيثرح تناك(بم اذه هلمع جتني نا دبال حالسلا نم مديري

 الب ءايربالا نم ريثك جاعزا ىلا يدؤي هرودب ام اذهو ةينوناق ريغ ثداوح

 ررض موبي نا الثم رظتنلا نم ناك نينانبالا نم كالمالا باحصاف . غ وسم

 ٠ لزانملا شيبفت ءارج نم ريك ىدام

 مف تدك نييكلملا نانبل يلاعا ىلأ ًاروشتم كلذ ىلع ءانب تردصأف

 : مويا لصت نا ىذالا دب ناو ةمرت# لظتس ةعدقلا مهتازايتما عميمج نأ هيف

 «كيوح سرطإ زويئسا ولا ةينوراملا ةفئاطلا كري رطب لبق نه يرايز ىلا ءاغ

 ةفئاطلا سوفن يف ةنين أمطلا ثءب ىروشنم نا ورب ةقفاسالا ىف ةثال:

 هيلا نكرا نا ىنكع ىناو . ًاقلطم ليما اذه يل اوسني نل يقااو ةيرب كلا

 ائاطخ يل اومدق مث ماتلا ءالولاو صالخالا ىوس ليقتسملا ىف مهنم مقوتا الاو
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 نانيل ىف زوردلاو نيينوراملا ضعي نأ ديب هسفن كري رطبلا عيقوتب ىنعملا كلذب

 هتاعسلاب ةيوقلا هيشلا ملوح تماح زيل< الاونييسن رفلاب مهتالصإ اوفرع نمت

 مهيلا تبلطف . ةمزاللا ةطيحلا ذاحلا تيأرف : تابارطضالاو لقالقلا قاخ ًارسس

 عقدب شيلا ةنازخ تلفكتو . رصمىلع ةلا ةدم لوط سدقلا يناوميقي نأ

 . ةنردملا كلت ىف اوؤاش امنْيح ينكسلا يف ةماتلا ةيرحلا مل تكرتو مهتاقق

 هنكلو ةموك-لا قظوم .هطساوب يلا لسف صاخشالا ءالؤه ءاعما نايب امأ

 . .نانيل ءامعز ضءإ ةراشتسابو توزيب و هيروسيف نيحلصملا ةعاج نمزاعيإب عضو

 اوناك ةداسلا كثلوا نا اهب تّث يتلا ةيرسلا تاقيقحتلا نم نيبت دقو

 كلذ مرابتحا يف ًامنص تةسحا دق الا نآلا ىنارا الو هربشال الح مقاولا يف
 صاخشالا مبسقنأ مث مهنا تققححو فحصلا ىف ٌثءاا مويلا تأرق يننال

 ةدحولا نونعطي اذهب و ةيسارفلا ةيانخلا طسب ىف مثدبح ىراصق نولذبي نيذلا

 . ءالج ةئعط ةيب رعلا

 يلناكيذلا ريهشلا هباتك يف يي ص الاريفسلاو اتخروم رتسملا درتي لو

 ةديدعةين ون اق تريغ ةفيتعلامحا باكترا ةمهتىلا بسني نا ىف الك حدقلا هيف

 اذه معازم ىلع هرلا ىق قتكاا نإ 0 ىعسو ىف وأ . ةيروس نيدسم دض

 نانسحتسا ىنكلو ءيش ىف ةقيقحلا نم يديس اي هلوقت ام سيل ىلوقب بتاكلا

 سدقلا ىلا ىلوصو ىدل لوقأف اهخيراوت بسح هبتىم قئاقحلا ضعبب هركذا
 نودياحلا لصانقلاو انئاقلح لصانق هتفل 1916 ةسيناثلانوناك 4 وا“ موي ىق

 نبب ًاريك اجابه ثدحا دق اهيف ءاج اه نا يتوربخا ةئيعم ةسارك ىلا يرظن

 ىف نييحيسملا دض ةحبذم ثود> عقوتي ذخا ناصنا لك ناو نيماعنملا ىلادألا

 اهناو 6 داهيلا ىما > ريسفت اهب اذا اهيلا راشملا ةساركلا تارقف . ةظحل يل ٠
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 دقو نييحيسملا ىلع ةينيدلا برحلا نالعا وهو سدقملا مهبحاو نيماسملا دشانت

 ءينلارتالا ةلازاىلا تدمعف ءاطسإل بري رقتلاامب لهسي ةلذيتمةرابعب ةيوتكم تناك

 قى ىت> عزو دقو . ةيروس ىلاها ىلا الوطم و تردصأف هنثد>ا يذلا

 : همحلم كاهو ةبجح لك ىف ناردجلا ىلع قلعو ةريغصلا حاوكالا

 نييسن رفلاو نيلبحالا دض نيملسملا ةفيلخ اهتلعا اهنا ةينيدلا برحلا نا
 نيذلا كئلواب الا ال هقالع ال برحلا . ةلملا دادعا مهتال بس ةيسورلاو

 نياتكلااننطاوم ةءاساب هسفن هثدحت نم لكقنذا انهوجو يف حالسلازوروشي

 ًامراص ًاباقعبقاعإ ةكرتشملااصملاو كرتدملانطولا طب اور مثاياو انطب رب يذلا

 ةحفصيف ليوطتب ماتسلدنام يمورلا يمايسلا راشا ةساركلا هذه ىلاو

 كلذلأسا نا ىل لبق . ةيناّمملا ةيروطاربمالا ريصمو ىمسملا هباتتك نم "ال٠
 نيذهل دكؤا نا ىعسو ىفو + ًاضيأ يروشنم ةجرتب نمي مل اذامل بتاكلا

 برحلا تاقوا نم تقو يا ىف تنكول ينا ماتسلدنامو واتنجروم نييتاكلا

 ءانملا نم ًاريثك كلذ ىنفلك امل نيملسملا يدياب نيبحيسمللا حببذب مايقلا تدرا

 نم ام ةفصإ نيددهم ريغ برحلا ةدمه لوط دوهيلاو نييحبسملا ءاقبف دوهيلاو
 ىلاو اهدحو ينادو, ىلا هيف لضفلا عجري اما زوردلا رم وا نيماسلا

 ثييخلا هباتك ىف ءاشي ام ماتسادنام عديلف اهتذخما يتلا ةيطايتحالا لئاسولا

 رايدلا نعنييئاغ اوناك دارك الا نا درحل او«ذيب ملا ا نييحيسملا نا نم

 هذه هاوعد ة>ص دقتعال هنا نم نيقي ىلع كلو نمرالا ةتاقع نيلونفشمو

 ةصرفلاو حلاص تقولا نا نيبروسلا وا ودبلا عور يف ةرم تبقلا ًاقح يننا ولف

 ىنعم ةع ناك مهتعتما نم مثديرجنو دايتغالا قانيل يحيسم بلسا ةرضاح

 . اهذاختاب تممتها يتلا تاءارجاللا

00 1- 



 ىف اكمحز كتاب ىرخا ةرع نع ال ناو ! نايتاكلا اهيا! ال . ال

 وهام نا ررقن اما ةيروس يحيسم لتقنع اد فرالا تيضغا ىننا اكيانك

 اسارف ىفو اكيصما ىف فارشالاجر هيف موةيو موي يأ, نادب الوءارتنا ضخالا

 ذئنقو كهوجو رمح لبف . متاءاضماب اهريرقتو ةقيقحلا نالعال ارتلكا يقو

 ! كلذ ىف كشا يلا الجخ

 نيحلصملا ىف قم ع زعزبام ىلوالا ةانقلا ةلمح نم يلدوع دعب عقي مو

 ليلخلا يركلا دبع ىلا تبلط يننا ىت> ةحارصلا ةطخ مهعم ىتطخ تاكو

 نم ةدئاعلا ةيب رعلا ةيكرتلا دونا اوروزب نا ردنب,شلا نحر لادبع روتكدلاو

 مهتيطعأ كانهو سدقلاىلا (بتوعدف ةيونعملا مهتلا> ىتح امهسفن اب اودوشيل ةائقلا

 ةثالثةدم شريلا عم الظف . دوزلا ىلا (.,تلسرا م .رفسلا تاقفنل يناكلال املا

 ,شيملا ماظن حدم ىف اينطا (بتدوع دنعو . ام شيتفتب اموقي نا نود عنيب اسأ

 .٠ هنيوع ماظنو

 ةنجالا نم ةفينع تالمح ةيرصملا فحصلا يف تأرق 1415 سيام ىفو

 . ةلفاسلا ةلا كتل ًارربم دحا ملف ةين املا ةموكسحلا ىلع ةيزكىم اللا

 نيحلصملاءالو يف رسلا فرعي اذا ليلخلا ميركلادبع موي تاذ تاأسف

 منا نوءدب نيذلا ىف هريغو مظعلا قيقر نا ني> ىف توريو ةيروس يف

 .بارطضالا نم ءيش عم لواخ ةلفاسلا فافالتةالا ايكرت ىلع نوقلت# ءامعز

 . (حفم ناك يلاؤس نال كلذ هنكع مل هنكلو يلاوس ىلع درب نا

 اذا  رصم ىلا باهذال دعتسم هنا ىل لاقو مايا ةعضب دعب يراز مث

 ةيروسف اهءتاىا ةسايسلا ةيزكىماللا ةئجالا ءامعزن ح رعشيل كلذ يف تيغر

 ٠ مهتطخ رييغت ىلع يعسلا لصاويس هنا يل دك او
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 كرتدقن ٠ آر اهدار مو ىلع تقولا كلذ يف ةيروس تناكو

 موي لك ةفينملا مهتإجه نومجبي اولءحو ليث دردلا ىلا نوسن رفلاو زياجتالا

 ةسماخلاو ةرشاعلاو ةئماثلاق رفلا ةناتسالا ىلا تلسرا ايلعلا ةدايقلا ةيغرل ةيبلتو

 اهرساب تاشاشرلا لئاصف دعب اهذ هب تقحلو ةيروس ىف تناك يتلا نيرسشءلاو

 ناكو لين دردلا نع عافدلا اهيلط يتلا ت(موملاو لاحرلا لكتاسرا راصتخالابو

 لابح نرم ةدئمملا ةقطاملا كلت يف يلخادلا ماظنلا ىلع ظفاحا نا يلع ا

 كلذ لك. ةيداعم دونج ةيا لازنا نود لوحاو ةرونملا ةئيدملا ىلا سوروط

 يعوطتم نم ةينتكو برعلا نم نيتنثا وا ةقرف ىوس يدل نك مل ىنا نيح ىق
 سئاسدلا لعفب تاهلانم ةبح ىف ةروث ذئتقو تيشن ولف شواردلا ةيواوملا

 ابهتايالو رئاس ةينانعلا ةءوكملا تدقفلو اهعنم ةليسو ةمأ تناك امل ةدبنجألا

 ىاىن نيتةرف الزنا يملاهالا ةدعاسم نويسن رفلا وا نيلحتالا نمض ولف ةيبرعلا

 الب انسفنا اندجول افيح يف وأ توريب ىف الثم ىروسلا لحاسلا ىلع ةطقن

 مل يلاهالا ىف اهتمضو يتلا ئمظعلا ةقثال ًارظن نكل و . ماتلاس ألا فتوءيف لادج-

 . ةيقاىمالب ةيلحاسلا قطانملا كرت اوداليلاةمالس ةبب رءاادونملاب طين انا ددرت|

 يلاها ءالو ىف بايترا لفا مخاد ول زيلجتالا نا نم نيقب ىلعل يناو

 تأدب نكت ملو ٠ ٌمدونج لازلا يف ةظأل اوددرتام نيكلملا نيطسافو ةيروس

 مغريو اهنع اثيش فرعا تنكاام يننا اك نيس>- فيرشلا نم ةنانخلا لامعا دعب

 نم لجرلا ناب ًانقوم تنك ليلخلا ميركلادبع يف اهتعضو يتلا ةيحطسلا ةقثثلا

 ايلاطيا ناف . رصم ىلا باهذلا هحارتقا يني ار اذلو لاملاب مهتمذ ءارش لبسي

 نيب ةلص رخآ كلذب انه ىلا تءطقناف انيلع برها كاذتقو تالعا دق تناك

 ةحارتقا نم ينايترا هيلع فخا ملو . يجراخلا ملاعلا نيبو يروسلا ءىطاشلا

 م



 ةليسو دجاس 2 الئاق ينباحاف ؟ رصم ىلا لوصولا نذا عيطتست فيك هتلأسف

 مل نكلو نيقيلا ةجرد ىلا يش يوق اذهب ينباجا املف « كانه ىلا لوصول

 1 . ام ءيشب رهاظتا

 يربخاو شيلا يتفم ركشدسسا خبشلا ناري زحرخاوا يفىلارضحو

 كب لماك ةعاطتسا يف نا يل لاق م . ةيروس يف اهتامالع تأدب دق ةروثلا ناب

 ةيليصفتلا تامواعملا يباطعأ !ديص ءاضق ى رقىدحا ىف نطاقلات وريب ثوعيمدعسالا

 نيمو. دعب سدقلا ىلا رضُح روك ذملا كب لماك ىلا لالا ىف تقرباف . اهنع

 : هلافاي كلاو . ردا سحش هس
 ممومنل وذو نيحل صا ةعاجس يف ىربك ةقم متضو متدامس نا ! مدنفأ

 لاعتسااًواسا اونوكي ناىث>!ينكلو . اهضرعو دالبلا لوط يق ةقلطم ةيرح

 قيمالا توريب ثوعبم حاصلا كب اضر مظني ةظحالا هذه ىف . ةقثلا كلت

 ,قيقحتب متداعس متينع وأو « ادصو اريت يترج ىف ًانايصع ليلخلا يركلادبعو

 ٠ ىلاوقأ ةحص ل تنيبتل كلذ

 حمصي مثدحا داكي الذأ . ىريك فءض ةطقن برعلا قالخا ىف تناكو

 نيرح الارودص يف ةريذلا ران لمتشت ىد هريغ ىلع ًامدقم نوكي وا ةوظح اذ
 .ىلا ثعاوبلا كلت لثموزع عطتسا مل ىنا ديب . هدض جييبتلا لامجا ىلا نودمعيف

 لقا وه نم ًاقلطم لماعا مل يننال كلذ . دعسألا لماكاهب ةاق ىتلا تاحيرصتلا

 سئاسالا سد ىف ةيصخش ةحاص»نذا هلنكت لف . لبلخلا ميركلادبعنم ةبتىع

 .تنك كيذلو . اثيند ًاساسد هريتعا سكملا ىلع تنكف حاصلا كباضر اما . هل

 . هتلباقم يغترا

 ؛قيقحتلا يف عورشلل ةليسو ريخ هاري امج دعسألا لماك لاوس دعإو

5-0 



 نم لك ةنادا نع رفسا م نيعوبسا قيقحتلا لظو ةمزاللا تاملعتلا تردصا

 ةراثا ىف نيكمرنم عقاولا ىف اناكنيذللا ليلخلا ميركلادبعو حلصلا كب اضر

 ىعو (مهيلع ضيقلاب ثرماق . اديصو ارث يتبح ىف تابارطذالاو لئالقلا

 . ةميظع راطخا ىلا رح ار فوراغلا هذه ىف ءاطبالا نال ًاروف (.مئاكرش
 ةباقرلا نال ةيئاطيشلا مثروذب رذبل ةمقب بصخأ نوسماتمارانخادقل يرععل و
 ةيؤرفق الار نكت لف . ءىطاشلا تابج ترم ةبج يا يف اهنم لقا تناك

 . ةمردنخلا لاحر نه ةريغص

 ًاقورطم الو ًادبعم ةيروسو توريب نيب اهف لحاسلا قيرط نكي ملالو
 ىلرطخي مل ن١ كلذكو . ةقطنملا كلت ةرايز ةرادألا وفظومالو طابضلا دنع مل
 يف اوؤاشام اولمسي نا راوثلا عسو يف ناكاذحلو . ةيهلا كلت ىلا رفسلا ًاقلطم
 ىلا اوأجتلا هميمستو ماعلا يأرلا ةئيبت يف اوقفواذأ ت> تاتغابملا يف مات نمأم
 لالتحال مالظلا حئج ىفهدو:جنمددع لازرا هتعاطتسا ىف ناكيذلاودعلاتاوق
 برغلاو|لامشلا نم تاجطادض ًايوف ًانيصحم اهنيص#و لخادلا ف ةيلبخلا ةقطنملا

 .ى ناكمبنم اه اميب حلصلا كباضرو ليلخلا ميركلادبع تا عقاولاو

 ةمهملاتالواحلانم ددعب ءيطاشلا ةينارع ةفلكملا ودعلا نفس تماقلقالفلا ةراثأ

 نذساا كلت لاجر نم ددع رهاظ بسام رشلو ردا ىلا تنو نم لذ دقلف
 نيرساخ مهب اقعا ىلع مثودر ةمودنلا لاجر نكللو فارغاتلا طوط> مطحتل

 نيحلاكلذ يفودعلا تاين انل حضف هذه ةنايخلا لامتا فاشتك اف . ةىصلك ىف

 تاءارجألاذاخنا ىلع تممصف نيحلصملا كئل واب ةقثلا قا نم ناتنقي| ًادعاصف
 ْش . نئاخ لكدض ةديدغلا

 ةيلاتلا ةقيثولا ىلع تامالعتسالا لق وفظوم ع ًاضيأ تفولا كلذ فو
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 . ةميظعلا اهتيمهال ًارظن انه اهرمثنأل يناو

 ٠ 50* مقر ةرششن

 . ١٠55 ةئس ناضمر "ا/ ىف ةرهاقلا

 7 قركع يدفا د لكلا دلال

 برحلاىحر اهيفرودت يتلا ةريطخلا ةعاسلا هذه ىنفدعبو . ًامالسو ةبح

 يف لذب امربك ١ اياحضل ذب هئائب نم ىدفملا نطولا رظتني ةدششلا ىبتنع يمظعلا

 نه ةلعش اندالب حيصنفقرمشلا ىلا اهنم ةرارعش ريطتدق ةيملاءلا برخحلانا يخاملا

 ةموكتلانا هيف بيرال (غ كارئالاو برعلانإب قرفال بنذملاو ءىربلا يتلتدان

 ةدوضخعالا اهنم ج رنا ماعلا عارصلا يف تكرشاول - عقوتملانم سكملا ىلع

 ةياسهنلا هذه نآف ءافلحلا راصتناب برخا تمتح ولف . اهلجأ برقي امن ةكوشلا

 ذأو ٠ ايسوتر ةطساوب ةيقريشلا ةلاسلا لح لوسي كلذب و اهنم رفم الو حصت

 ةيكرلا ىضارألا ددبت يتلا راطخألا سفنا ةضرع ةيب رعلايضارالا حمبصت كاذ

 ةيعادلا مثدراوءلكنومدختسيو مثدبج يراصق نولذبي فوس كارئالانأ او

 نوكيس برعلا ددهي يذلا رطخلا ثراق مهتاكلتممو مهتيروطا ربمأ نع دوذلل

 . المف هعوقو رظتنملا وه اذهو . دشا ةيلبلاو مظعا

 انتيمجناو ددهملا مطالقتسا نع درذلل برعلا بهأتي نا مهملا نق نذا

 ةيحضتلاب اوفرعو ةينطولاب اررهتشا رفن نم فاأت: يتلاو ةصاخ ةئيه اهيدل يتلا

 نطولا ةئايصل لاحلا يف ةلاءفلا لئاسولا ذاب يضقي سدقملا اهبجاو نا ىرت

 : ةيلاتلا ةلئسالا ىلع ةباحالا وج رن ببسلا اذبلف هئائباو

 هدب - ةرورضا| تعد اذا منكم يتلا تاوقلا نم ميدل ك- الوا
 8 اهب ماعلا درمتلا
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 منكم يتلا تابانتك الا عججوا لاومالاب اندادما متعاطتسا يفا - ا

 . اهم نكمملا لاومالا ددع <و 7 ةرورضلا دنع اهإمّسا ًايصخش
 طاني نيذلا نييرسلا انث اوعال نيصح أمام دابا عاطتسملا نما  ًاثلاث

 . لئاسولا نم انيدل ام لكب مثدعاسنس نيذلاو درمتلا ىف ءدبلا مهب
 ةبج ىلا باهذال ب ز> لثمي انيلا ةقثث لجر لاسرا نكلا ننال كار

 8 ان” اهلعت راظتنال هنيعم

 مزاللا نم نورت الفا انيلا هلاسرال ةقثلا كلذ اودج مل اذاو - اسماخ
 . انتايلعت متلي نع بلا تعبن نا

 ,ىدس عييضت ةقيقد لكنا ٠ ليصفتب ةلئسالا هذه ىلع ةباحالا و>ر ل ١

 نم ةيصخشلا ةيحضتلا تقو ناح دقلف رادبلا رادبلاف ةب رع حور دقف اهأنعم

 . نطولاو بجاولا لدا

 ءاضمالا مالعلاو

 ةليقملا لئاسرلا لك ين انعيقو:وه هيلا, يذلا عيقوتلا نوكيس : ةظوحلم
 عضوبجيو . ناونملا عم ىعسا ةباتك اوظحالتنا ةباجالا تقو وجرا نكلو

 : ناونعلا اذهب را فرظ ل>اد فرظلا

 نيواودلا ع راش - ةرهاقلا

 فتاه ىت> خلا

 ماه ةيماشلا تسلا عماج رطظان

 . ( اثاب فيرش مو>رملا يارس ماما )

 ىنجادي رب بتكمياىلاهديب هماسإ اذهوةق”لجرل باطخلا مياست بيو

 يح ديربلاةطسا وب باطخلا مئلسرا اذار رضع سياف كلذ لا>:سا ناف لحاسلا ىلع
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 فقوملا ةقيقح يل ت>ضو ى> باطلا كلذ رنا ىلع ين تدك امو

 ىف نايصعلا ةركف نع ام لاحي اولدعي مل برعلا راوثلا نا ىلع ليادلا ماق دقف

 ميركلاديعب ادحام وه هحبق ياعا يذلادي>ولا ءينثلا ناديب . نيطسافو ةيروس

 صوص و برا بوشنذنم ةموكحال هلك ءالولا كتذرابظاىلا نيرحاو للخلا

 ةروثلا ةماعز اهسفنل تاعج اهيلث مث اوناك ىتلاريصم ىف ةب زك عاللا ةندالا نا

 فر رمثلا درعدشالو تقولا كلذ يف الزغلا كلذ ل كلح ىلا قفوأ مل ىتاقحلاو

 . ديجلا انشيج ةعزه دعب الو نيطسلفو ةيروس عايض دع الو لب نيس
 ضب تحف ةليلق روشأب تاركذملا هذه ةباتك ىف تءعرش نا دعبو

 مهضارفاو ةيفلا مهناين ةقيقح ىلع ينيع 6« ناطلا > ق تربط ةيسابس تالاقم

 5 2 تناك يتلا

 قو . ةروثال ديرعلا يف هلامعا عركلادبع أدب ١9١5 ةنسناريز- ىنف

 يناو . نيسح فيرعشلا نيب و نيلجتالا نيب لئاسرلا تادوبت ًاضيأ تتولا اذه
 : اهتيمها مظعل ١5١ لولا م خيراتب اهترعشأ يلا 6 ناطلا » ةلاقم تيما

 رايات رق
 تاضوافملا نع تامولعم ركاذب انل حمسي زكى يف مولا انسفنأ ىرن

 يذلا نيسح زاجللا كلمو ةيناطيربلا تاطاسلا نيب برحلا لالخ تراد يتلا

 ةيناطيربلا ةموكحلا نيب ءارآلا لدابت ام . ةيروس يف نآلا هذوفن مدختسي

 ى حلصال ةيضرألا طورشلا ددص يف نآلا زاجملا كلم ذكم فيرش نيسحو

 ةهو16 زوك نيب ايف تلدو.ت تااطخ يناع اهنمضتف طسوتملا ر>بلا قرعت

 . كحك يناثلا نوناكو

2-06 - 



 ةبب رطاةدعاسملا ميدقتب في رشلا دعو هينؤو 6 ةلسزوع يف لوالاف

 يقفطنم مغت ثبحي برعلا دالب لالقتساب دعو لياقم يف ةيزيلالا ةموكحال

 اما ةيناريالا دودحلا ىلا ل قر ضرعلا طخ نم دتممو الاعث هنطاو نيسرع

 طيملا نوكيو ةرصبلا جمبلخ ىف يبتنيو ةيناريالا دودحلاب ًادببف قرشلا دحلا

 طسوتملارحبلاو رمحألا رحبلا نوكيو . ينونملا اهدح ندع ءانثتسا عم يدنملا

 . ةكامملل يرذلا دا نيسرم ةياغل

 نوه اككم ىرنه ريسلا باحا هيفو ١530١ ةنس بآ ٠“ خيبراتب يناثلاو

 ريرقت تقو نا الئاف فاش ريخ ًاباو- رصم يف ياطيربلا ىتاسلا بودنملا

 دما ن4 ل دودحلا

 نبرشت 18 ىف نوه كم ىرتهريسلا نم لس لولي أ ة خيراتب تلاثلاو

 ةلأسم ةعقانم لع رسب تففيرشلا نا لوني هرفو ةجراشلا ةرازد ىلا كوالا

 دارو ىلإ نوق 0 ىرخ رتل تسب تقلا نست فو ٠ ناحلا ىف هردللا

 : ينأب اك وهو رصم ىف فيرعشلا بودنم هيلا هماس يذلا حبرصتااب ةيبجراخلا

 اهرواحامو بلح يف ةنصخلا ةبب رعلا قطانملل نييسن رفلا لالت>ا نا »

 تالخداو قطانملا كل: تيثتسا اذا اما برعلا نم ةحلسم ةمواقم يقليس قشمدو

 يتلا دودحلا لوبقل دادعتسا ىلع برعلا نأآف يرغلا لامثلا ىف تاليدعت عضب

 . « 22 فيرش اهحرتتا

 هتموكح تابيلعت ىلع ءانب نوه اكم يرنه ريسأا لسرا ةيفو عبارلاو

 ١951١6 ةّس لوألا نيرشت ”5 خييراتب يلاتلا باطلا في رعشلا ىلا

 يرغ يف ةعقاولا ةيروسلا يضارالاو هنوردنكساو نيسرم يتقطنم نا

 اذلو ضع ةيبرع اهرابتعا ام لاحم نكعال بلحو سذروهو انراحو قشمد
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 اذه عف . نآلا اهو> ثحبلا رودي يتا دودحلا ةيوست نم اهجارخا بجي
 دودملاليقن برعلا ءامعز عم اهان دقعىتا تاقافتالاب ثيشتلا نودب و ءانثتسالا

 اهيف لمعلا ةيرحب اهسفنل ارتلجنا تطفتحا يتلا قطانملا ثيح نم اما ٠ ةحرتقملا
 مئاطعإب ةيناطيربلا ةموكلا ىنتفلك دقف ةيسنرفلا لاصملا ىلع ءادتعالا نودب

 5 ُ يلا 5 ًانلا

 ديب أنو فارتعالا دادعتسا لعركذلا ةقنآلا تايثئسملا عم ارتلتا نا >
 ابحرتقا يتلا دودحلا لذاد ةعقاولا يضارألا لالقتساب ةصاخلا برعلا بلطم
 . 2( 12 فرش

 لبقب هنا الئاق يناثلا ني رعشت © خييراتب فيرمشلا باجا هيفو سماخلاو
 .توري ًاصوصخو ىرذألا قطانملا لادا ىلعرصي هنكتل و هنطاو نيسرم ءائئتسا

 .نوه امكم ىرنه ريسلا ذخا هيفو لوالا نوناك ٠ خييراتب سداسلاو
 . هنطاو نيسرع هيلاطملانع فيرعشلا لودعب ًاماع

 فيرعشلا لوقي هيفو 1607 ةنس يناثلا نوناك لوا خييراتب مداسلاو
 رصصيال يزيلجتلالا يسن رفلا فااحتلا وفصردكبام بائتجا ىف هتبغرل ًارظن 20
 نم اهب بلاطيس هنكللو نائبا لحب صخمي اهف هيلاطم ىلع ب را ةدم لالخ ىف

 . اهرازوا برخلا عضت نس ديدج

 كملع نوه كم ىرنهريسلا ذخا هيفو يناثلا نوناك ٠" خيراتب نماثلاو
 ربخاو ةيزيلجتالا ةيسنرفلا تاقالعلا ونص ردكيام بائتجا ىف فيرششلا ةبغرب
 . بردا دعب ام ىلا رمتستس اس رفو ارتلجملا نيب ةقادصلا ناب فيرشلا

 .نيس> فب رشلانبب تاضوافملاو تاشقانملاو تالسارملا توتنا كلذىلعو

 . ةيضرالا حلصلا داوم صوص ىمظعلا ايناطإرب و

 ف اا



 : : قئاثولا هذه تلد دقو

 لوالانيرشآ "١ ىف خرؤاا اهباطخيىف ةيناطيربلا ةموكلا نا ىلع الوا

 نيبو اهني ًايمازلا اقافتا هرابتعا نكي يذلا ديحولا باطلا وهو 1415 ةئمع

 خرؤلا ةيزيلجتالا ةيسنرفلا ةيقافتألا ام ضراعتي اما ءيشب دهمت. مل فيرشلا

 . اكا5 ةنس سيام يف

 وبسملاب طين يتلا تاضوافملا حاتتفا دعب ىمظعلا ايناطيرب ىنا ىلع ًاينامث

 ءيشب دهعنت مل 1907 ةنس سبام ةيقافثال ًاديبع ندنل يف اهءرجا وكب جروج

 كار مو ىف رس لراارسا نع رافملا نإ دا ع

 1417 يناثلا نوناك ىف نالسرملا ناريخألا ناباطخلا لمتشي ملو 1415 ةئس

 لوالا نيرمشت " ؛ يف تمعطق يتلا تادهمتلا ىوسنيسح كلءلل ةديدج تادّبعت ىلع

 مزعلا دطو نيسح فيرمثثلا نأ ىلع نابب يلجاب ةلاقملا هذه لدتو 19315 ةئس

 ةبناطيربلا ةموكحلا ىلع ضرع هناو 1416 ةنس لئاوا نم ةروثلاب مايقلا ىلع

 ىلا نيس نم دتم طخ لامشلا نم اهدحي ةلقتسم ةبب رع ةلود ءاشنال ًاحارتقا

 ىلع جورخلاب فيرعثلا دهعت حارتفالا كلذ ارتلجا تابق اذان لصوملا ىلا هنطا

 ٠ نيملسملا ةفيلخ مظعملا هن اطلس

 انفضاو ( دعب امف اهتحص نم تيثت يتلا ) قئاقحلا كلت ىلا ان رظن اذاف

 ناريز> رخاوا يف اهتفشتك ا يتلا ةروثلا يف عورشلا تالواحم اببلا

 تايلعتلاذ قو اوقلت هتباصعو ليلا ميرك!ادبعنا مات ح وضوب نيت 1917 ةئس

 ةروثلا ظنت قيرط يف ىلوألاتاوطخلا اوطخالمف مهناو كم فيرش نم ةمزاللا

 بريف هنا روصتا تنك ام ةكم فيرش ةناماب ًاموي قثا مل ىننا عمو

 عمطت تناك يتلا لودلا ةفلاح ىلع ورمي . ةفالخلا لبقتسم اهيلع بترتي هذبك
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 قاقشلاروذب رذب دح ىلا بهذي وا. هرساب يعالسالا ملاعلاىلع اهرين عضوملا

 .. ةيصخشلا هعماطم قيقحتل اهضرعو دالبلا لوط ىف

 هةى4ةنس لوالا نوناكفف انئيب تأدب يتلا تالسارملا ترمتسادقو اذه

 ةانقلا ةل>ح رزا دشي ناب فيرعثلا دهعتو مارز>الا بلاق ىف ةغرفم تناكو

 نقوم تنك يننا عمو زاجحلا نم قليفب 1516 ةئس ءاتش اه ددحت ىتلا ةيناثلا
 نع نودفرتيال ليلخلا مركلادبعو اضر ديشر خسيشلاو مظعلا قيفر لاثما نأب
 الجر نأ داعيتسالا لك تدعبتسادقل . نييسن رفلاو زل الا مهسفنا اوعيس نا

 هب لست ردلا ةفاح لع هفدت تحساو 1 تاه نيسح فرشات ا 2
 نا محلا نم عورشع ةصاغملا ىلا ةيصخشلا عماطملاو ةينانالا هعفدتو ةرثالا

 ه هرسساب يعالسالا ملاعلا لب برعلا لالذا ىلأ هروطت ىدؤي

 برقلاب © ندما » ةيناملالا ةدارطلا ةراحيودبلا مجاه تقولا كلذ ىفو

 يلق ىف مقوف . ريمسلا نم ابرق زاجملا ءيطاشب مط لارا لع ةدح ند
 نيس> في رشلا نم زاعياب الا موجها اذه اومجه ام ودبلا ءالؤه نا ذئتقو
 عنم ىف هتبغرب .برعال رهاظتلاو زيلتالا نم برقتلا لمعلا ثيذب دارا هناو
 . ةسدقملا نك امالا لود نم رافكلا

 الاخ ام ءاعج ةيروطاربمالا لحاوس ني رصاح ذئنقو نيلجتالا ناكو
 .ياوملا نم اودروتسي نا برعلا راجتل هتطساوب او> دقف زاجحلا ءيطاش
 ةعاجنلل ًارظن كلذ يفةضاضغرا لف ةطنخلاو ةمعطالا نم هودارا املك ةبرصملا
 هذهب لاز .ةسدقملا نك امالا ناكسو هواهاو زاجلا ودب اهيف عقينا كشوأ ىتأأ
 .لاسرا ءبع اهناكس ةجاحدسا ىنكم داك. ال ىتلا ةيروسق تام نع ةقلق ةقيرطلا
 ا . زاجخلا دالب ىلا نؤألا
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 ةلماعملا كلت زاجحلا لهأ ١ ولماعي مل زاجتالا لدرإا تسلا

 فيرشلان او ايةيرفاو دنلا يلسم ةقادص باستك ١ ىلع ًاصر- الا ةيئانثتسالا

 لوالا عفادلا تريتعا دقل 0 هنم زاجالا ريفثت بانتجا دارأ امنا نيسح
 . نيلجتالا ب اضغا مدع ىف ها سضحب ( ندما ) ةراحب ةمجابم لع

 دف نيسح فرضا نر اماهوأ تك اهلك هذه نا نآلا 1 أىبكلو

 الإ اهيتأي ال ةقيرطب مظعملا مالسالا ةفيلخي ردغ لب هتموكح ناخو ىب ردغ

 ةيروطاربمالا ءادعأ عم فلاحتي نأ نع مجحب م وبف . نيقفانملا حا

 هلو ءابح الب نيدسسملا نيب سئاسدلا سدو قاقيثلا روذب رذب .نعالو ةنناثعلا
 .ةيهرالو ةيشخ الو لجخ

 يره لوط تريتسا دقف هتباصعو ليلخلا ميركسلا دبع ة؟اح امأ

 ةيئانجلاراوثلا ضارغا ًايجيردت تنيبت ةكاحما فتلغوا املو . زوو ناريزج
 . اهتاءوم ا كر

 اهويصن و اهوجسن ىنلا سئاسدلا ةكبش ةمظعل شهدلا لك تشهد دفلو
 ترطخ ولف . ةيب رعلا بئاتنكللا ىومم دونجلا نم كاذذا ةيروس ىف نكي لو
 ةلكرعم تناكو ٠ ةروثلا حامج حبكل ةليسو ةمم يدل ناك امل درا ةركف امل

 ,نع الضف ةييدنك بحس ناكف فنعلاو ةدشلا ىبتنع كاذ ذا ةرئاد ليندردلا

 : طم ةربجلا كلت نم ةقرف

 .نيعاسلاو لقالقلا قاخل نيلماعلا لك ريذحتب ىلع ىضقت لاخلا تناكاملو

 ترا تال هلا ةطلسلا هيلي و ةماسلا لاجل 11قن يرو را سي أذ اق
 سعآو ةيركسعلا ةكسحملا هتردصا يذلا محلا ديؤا نأ ةيئانثتسالا فورظلا ىف

 امف هلغ لوصحلا نك هنا ذا وياهلا قيدصتلا رظتنم ريغ . لاحلا ىف هذيفنتب

 ِ . ةيلخادلاو ةيب رحلا يريزو قيدصت ىلع لعفلاب تصح دقو دعب
 ةراشتساو اهنم غارفلا دعبو . ةيركسعلا ةكحلا رضا ىلع تعلطا دقو
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 ناكو . يلاتلا مويلا ف توريب ىف ذفن يذلا مادعالا ِح تديأ ةاضقلا ىضاق
 ًاريبك ًارعذ ماكحالا هذه ثثدحا دقو . ١16 ةنس بأ ربش لاه اذه

 - مهب واق ىف عزفلا تلخداو ةاصعلا سوفن ىف

 تغلب دقل لب زيلجتالا نيبو هنيب تاضوافملا فب فيرشلا فتكي لذ
 ةيروسؤلاو>ال' تايب رجام هرمخيل لصيف فيرشلا هنباب ىلإ ثعبي نأ ةحاقولا هب

 لصاو مث نمو ةبروس ىلا لصيف فيرشلا رضح ١515 ةئس لوليا ىفو
 ءالوو هئالوب لدي قفط ناطلسلا ةلالج ةلي أقع ىلظح نا ايلف ةناتسالا ىلا هرينم

 كيلا هلخنأ دب 1 تلدلح نأ ىتح مالا ا نع فش' تارايعب هلفأو هيبأ

 تاديك أتلاكلت ءاررولا دال )دك نأ دعل ةيروسملا لصيف داع 6 . هصالخاىق

 انيأر رق ةريصقلا هتماقا لالخ ىفو . مارتحالاو ةلجتلاب هتدوع دنع هتلباق دقو
 ةدايقب .٠٠.٠ دع هلامجا يعوطتم نم ًآقلبف نيطسلف ىلا هوبا لسري نأ ىلع
 ةبهسم ةبطخ ىلا سدقلا لصيف رداغي نأ لبقو .٠ لاتقلا ىف كارتشالل لصيف
 هيلع قطصملا حورب و ناءالا تاجرحمب اهيف مكان ةدامقلا د قظوم ىلع

 لاتق ىلع ةدعاسلا را ا ىف دوعي نأ مولسلاو هداك

 ني فر ردلا نأ دك دلل يش اعو ٠ ءاديش ]ونوع نأ لآ :تدلا ءادعأ
 دق ةرجافلا نامالا هذه اهيق فلحت لصيف هنبا ناك ام كلا -
 ةددعلا دعي دذخاو نيلحنالا ىل ما ىناث نيرشن هو لوليا ىناطخ لعفلاب بتك
 ًائيش ذئتقو فرعا ت تنكام ىنكلو . ةنايلاو ردغلا ةبرض ةفالخلا برضل
 . ةحببقلا هلامعا نع

 ةريطت ق:اقح ةدع نع راتسلا ىسيرعلا ىنغلادبع ةكاح تفشك كاذكو
 ىف تطيض ىتلا ةمهملا قئاثولا مادختسال ناح دق تقولا نأ يل حالف . نأشلا
 ةبر+لايريزو ىلا العف تيلطو . برحلا لئاواو قشمد ىف ةيسنرفلا ةيلصنقلا

 دقلو . ةلوطملا لئاسرلا لدايت دعب ابينالوفن ةمزاللا ةطلسلا ىليوخ ةيلخادلاو
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 نم ةطوبضملا قئاثولا مهنيدت نيذلا صاخشالا نوك ىلا كلذ امهددرت توزع
 يغبنيهنطوو هئيدإ نئالا باقع ىرأ تندكف انا امأ . ةيلاعلا بصانملا يوذ

 نا لاحلا هذه ىف أتي ال هنال هلغشي يذلا يعامتجالا ركرلل ًابسانم نوكي نأ
 ىتلا حئاتنلا كاذكو هقح وأ هلبج ىلا واهلا سرا كان نإ كما ا
 ماقملا يذ ةنايخن . ًاررض مظعاو ًارطخ دشأ اهعبطب نوكت اهناذ اهيلع بترتت
 نايرر سا نأ دج كلا 2 ر ىذالا دمعت ليبق نم ىه نذا عييفرلا

 ةيركسعلا ةكحلا ىلا تعقر ةلأسملا كلت ىف قاءارجا ىلع اههتقفاوم نالوؤسم

 تاوتس لالخ اولظ سانا ىلع محلا اهتطساوب اهنكع ىتلا ماهتالا ةلداب

 ريصملا ريرقتو حالصالاب ةبااطملا ىوعدب ةفلتخملا تاعورشملا نوفصي ةديدع

 . برعلا لالقتسالاو

 يمظعلا ةنايخلا ةمهتب ةمهنملاةين اثلا ةيب رعلا ةباصعلا كلت ةكاح تناك ابر و
 نوناكىف و . نيسح فيرشلا نيب و ىنيب ةيدولا لئاسرلا ةلسلس تلصاو ةيراج
 لذا دقو ةكم نم ًاسراف نيسمخ مدقي قششمد ىلا لصيف فيرشلا لصو ىاثلا
 لاسرا ىفو مهب دوعوملا عوطتم ٠0.٠ لا زيهجت ىف قدعاسمل هل ًاماقم يراد
 . كم ىلا ةمزاللا تامبملا

 رضح طايش:ىفو .٠ ةقدو ةبانع لكب ةيضقلا ةيركسعلا ةكحلا تصخو

 ءانيستالصاوم طخ ماظن ةئياعمو .عبارلا شيجلا ةرايزل ةيروس ىلا اشاب رونا

 لصيف فيرتثلا انعمو ابيبلا انبهوتق ٠ ةنيدملا ىلا ًاضيأ بهذي نا تحرتقاف
 نيسح في رشلا نم ةفلتخا ايادهلا نم ةلمج ايلا تاصو ةرايزلا كلت لالخ ىو
 هنكلو ٠ ةقادصلا ىلع ليلد ريكا برعلا دنع وهو نرشلا فيس اهنيب نمو

 ميدقت ىف اكمهنم نراك بيل اسالا هذهب هءالو هيف رهظي ناك يذلا تقولا ىف
 ىاثنوناك لوأ ىف لسرملا باطخلا ىف ةفالخلا دض ةروثب مايقلل ةئيعم تاحارتقا
 ٠ هيلا ةراشالا تقيس ىذلا ١515 ةنس



 ”دللا ربظا نأ ديرا ىلا الواتاليضفتلا هذه لك ركذإ ةجاحب تتكامو
 راصق ىلع فاكلا درلا اهركذ ىف نوكيلو هتيوط ثيخو نيسح فيرشلا ةلافس

 : قرادا ءوس ىلا فررشلا نايصع نوعي نيذلا نطنلا

 ذئدنعو . ةناتسالا ىلا اشاب رونا ةدوع دعب تح ةكاحلا ترمتسا دقاو

 ةيقرب ىلإ لسرا هتدوع بقع اشاب رونا ناف . يقيقلا هربظع فيرشلا ربظ

 تل ل يل عر ل سل ا
 3 ” : اهردص ىف تدرو ىلا ةيقطنملا

 فارتعالا يغينيف ةنيكسلاو ءودملابن اجل ىازتلا ف بغرت ا

 اي هيف ًايثارو ًاريمأ يلعجو - ةكم ىلا كوبت نم  زاجحلا رئاس ىف يلالقتساب
 «قارعلاوةيروس ىف وفعلا نالعاو نيمهتملا ب رعلا ةكاح نع لودعلا ًاضيأ يغب

 نع زي هنا ىريخا اأن رانا نأ ىلا اضم اع ةيقربلا ىنعم ناك دقو

 تارلعت ىلع ءانيا كلذ ناك اع دو - لصيف قاجر هسفن را ىفو . اههسالط كف

 . عاشر ءاخسلا نم ًائيش نإ وجسلل ربظا نأ - هبا نم

 ىلا تبلطو اشاب رونا ةيقرب لوصو رثا ىلع لصيف بلظ ىف تلسراف
 دعرو ٠ هيب و قب ةثداحملا ًادهاش نوكبي نأ قرح ناكرا سيئر كب داؤف ىلع

 : هصل ام فيرشلل تاق ةيديهمم تاك عضي

 ىف لخدتي ذخا كب يلع كاخا ةقارأت ةئيدملا نم قدوع دنع تعم“ امل د

 ًاعاما ةتفصت ةيظانب نه ءرج اهنا لاق ًاقوقح هسفنل يعديو ةئيدملا اح ةطاس

 بلطي نأي ؟اهلا تفلكدقو . هيراحت مدعو هنس ةثادح ىلا هذه ةلامعا توزع
 بلطي ثورأ ًاضيأ كابا تلأسو ٠ لبقتشملا قف لابعالا هذه نع فكلا هيلا
 . هسفن بلطلا هيلا

 ىف عسولا رخدا نل ًاميصخش ىنناب كتيلعا ةفلاسلا ةديدعلا انتاثداح ىفو

 ىلع ةين ون ات ريغ ةفصب دحا ىدتعا اذا هنأو مامالا قوقح ىلع ةظفاحملا لييس

0 



 لا كلذ أ ولو ع ةدعاسلا نم تءلتحما اه كلا تتار كفرت نت نع
 تريخادقو زكاارملا ىعنا نم مركارم تناكو لو نيرخآ صاخنشاب مادطصالا
 اهيف برعا تاب اطخ يلاتلاب هنم ىنتدروو ةديدع فورظ ىف ةباتك كلذب كابأ

 ١ هنائتماوه 0 00 نع

 نيب نم نيليلق ريغ ءادعا كببال نأبا ىفرتعت هسفن تقولا ىف كيسحأو

 كا حابض نولمعي مثو ةناتسالا ىف نودوجوم ءادعالا ءالؤه ضعبو هنرسأ

 ىه كل ةقيرط ريغن كإذك كلذ ناك اذاف . هدض ةموكحلا ىف كوكتلا ةراثال

 مكب ةياشولل ةجح مءادعا يطعب نأ هنأش نم ام لكب هوفتلا وأ مامقلا بانتجا

 هلمعب هلاو ءاجوعلا قي رطلا ىف ريسي امنا كابأ نأب تدلع ةيقرلا هذه تأرق اذاف
 هب هنوبداح ا ةءاذغا مسي اذه

 0 اريخار هنول عقتما مث ةديدش ةفيلب ةيقرلا لصيف ًارقف

 ةيقرلا هذه يف هتراثا يذلا مقلا ر نار رس نا ل مدنفأ د

 نا عارم كل دكان قاو : ريبك ما فت. ءوس ةجيلن ابنا ف يدنع كش الو

 نف . ةيكرتلا ةخللا مهف نس ال هنا فرغت كنا. اهب انا ديس دصقي ال ىأ

 ل مهن نم رع تتك املا ةيقربلا هذه نا ققحلا

 . غ1 .طاخلا اذه لثم ىآل طخ نأ هللا اذاعمر 0 ةمجرتلا هذه

 لاحلافبتنكي نأ ىأرف . بارطضالا تامالع لصيف هجو ىلع تربظو

 ىلع ءانب و . ريذاحلا نف ءاش ام سمتلي ذخأو هتان نع لودعلا هلأسي هيبأ ىلا

 : ةيلاثلا ةيقرلا نيسح فيرشلا ىلا تاسرا ةثداحملا هذه

 نك ناسطل تال اها درا نا كتيقرب سخ يلإ يم دقل )

 نأ دع قاهاشلا وفعلا نوديدغ صاخشا نع ند كسا ىف ةيئارو ةرامالا

 اذه ةباجا عاطتسملا نم سيلو .٠ ةللاو نطولل مهتت ايخ ىلع نيهارلا تماق

 طايتراو قلعت اهل ةلأسم ىف ديدسش ررض ىلا كلذ ىدأ الإو ىناثلا تلظلا

 ا
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 رووا اهمهتي نأب ةقيلخ ةنوخلا نع حفصت ىتلا ةموكحلا ناف ةماعلا ةحلصملاب
 ةلودلا نعطو ةنايخلاب سانلا نم ًاريثك ح فصلا كلذ يرغب دق لب فعضلاب
 تيرا ةكمحلا ف تربظ ىتلا قئادولا تايوتحم تفرع ولف . ءالجت ةنعط ةللاو
 ةلأسع صتخم اهف امأ . نومهتملا كئاوا هيف لفست دق ةنايخلا نم دح يأ ىلا
  يأرلا كلذ ىف ىنحاست كنظا و ىلا ليخم ىنافكترساو ةيئارو ةرامالا لعج
 . للطلا كلذب ةيلاطملل ةيسانم تسيل ةصرفلا نأ

 ةيمسجلاوةيلقعلا ناسنالا ىوق لك هيف ض رعت ىذلا برحلاّتقو ىف ناذ
 تايغرلا كلت لثم نع بارعالا نأب يعم فرتعل كارأ بعتلاو ءانعلا دخلا
 ىه ةعقب  ةيناثعلا ةلودلا عاقب نم ةعقب مما ىو ماما زكر لخشي صخش نه

 رووا سوفن ىف عقو أوسا هل نوكب نأدبال_اهادعامع راطخالل ًاضرعت شكا
 ىتح بلطلا كاذ لثم بلطت نأ كل يغبني ناك ام هنأ هدقتعا ىذلاو

 ضرغل مريلا دشحت نأ يغذي اهرسأب ةمالا دراومناف . هبلط يف قا كلناك ول
 ٠ ىتاهنلا رصناا زارحا رخل هل ىتاث ال دحاو

 ةلأسسللل رظنلا تابجو نم ةيلاتلا ةبجولا ىلا كرظن تفلا نأ ًاضيأ بحنو
 كب :داعتبالا ىف ةبغرلا در كبلط تبل ةموكسحلا نأ الدج ضرفن ا

 ناك رصنلا نأ ًاضيأ انضرفو اهعطقت ىلا ةييصعلا تاقوالا هذه ىف ةيغاشملا نع
 عضت نأ دعب ةدشلا ىهتنم كلماعت نأ 5 ىنذلا اف انفيلح ةيابنلا ىف
 اوأ رج نيذلا و ةرضاحلا ةموك-+لا نونوكي نيذلا لاجرلا نا ؟ اهرازوابررحلا

 .ىرتحي نبع اوحفصي نل هداديتسا كضما ىذلا ديما ديع هجو ف مايقلا ىلع .

 ةبج نمو ..ىالسالا ماعلا ةحلصمل اهولخد ىتلا برحلا هذه ىف مهيدديأ لش ىلع
 مظعو ناسحالا لي زج ىلع ةفيلخلا ةلالجنم اولصحب نأ نع اودعتي نا ىرخا
 . ( ةسدقملا انّنياغ قيقحتل هللا ةاضرم ءاغتبا لمع نم لكل ةأفاكملا

 « ةيلاع » ىف ةيركسعلا ةكسحلا تناك لئاسرلا كلت لدابتن انك اينو

 - م



 . نيمرغا نع وفعلا ىلع لوصحلا دارج دشأ لصيف دهاجخل . اهككح تردضا

 تنكو . وفعلا ةهج ىلا ةغقانملا ىف ةفدلا لوح دقو موي لك يلا رضي راصو

 مدع ىلع مب وو هترايزل اويهذ نيذلا نايعالا فنع هنا نحأآو نأ نيب عمسا

 ىف نراك مهل لوقي ذا مييينأت ىلع رمتساو مهينطاوم ذاقثال ام ءىثب مايقلا
 هلق لع يدنع مه اوعفشإ نأ مهتعاطتسا

 نعدعبت ةعررم ىهو « نوباك» ىف هعم ىدغلا نأ نك ةعمجا 0

 ماعطلا نه غارفلا دعب و . طابضلا نم ةدع يعمو ايلا تيهذف ةعاسب قشمد

 ؟ نيمهتملا ةمب نج مظع معن له هن أسف . هسفن عوضوملا ىف ةئقانملا ترج

 فنسالا دشأ تفسال تاليصفتلا تفرع ول ) : هل تلقف . اهب هل لع ال باجاف

 . ( مهنع حفصلاب كطسوت ىلع

 نددلا ردب خينشلا ىراد ىلا ريضح مادعالا مح ذيفنتل قباسلا مويلا فو

 نيم رجلا ىف عفشيل ءاج دقو مالا لالجالا هلجا لجر وهو . لصيف ءاجرأ ةيبلت

 رذعتيلجر وهو . هدايمروا عماج بيطخ ليلا رداقلا دبع خييشلا هعم ناكو
 بسك قشمد ىفال ةناما مدعو ةنايخو ًاثبخ هلثم لجر ىلع رثدي نا ناسنالا ىلع

 لوسرلا تضغب اواب نيذلا ةئيدملا لها ةنايخن . ةرومعملا ءاحنا رئاس ىف لب

 0 أر دقو . هتلافسو هثبخو هتنايخ بناجب ل مالسلاو ةالصلا هيلع

 00 ام ىلا هتيقاعم ءاجرا باوصلا

 نيدلا ردب خييشلا لوقي ام يل مجرتي نأ رم أ خييشلا ىلا تيلطق

 ةيزع ىهو ةرثؤم ةرابع ىف اهغيصيو ظافلالا يقتني نيدلا ردب خييشلا لعج

 ما ددوت ىتلا ةيئانجلا سئاسدلا نع ةمل امجا ةفصب ملكت و. اب صتخا

 0 نأ دعو نمتلا لا وأ ةبركسعلا ةمكحملا ىلا ام 1 رشا نأ نرد

 . ةيئآلا ةرايعلاب همالك مخ بتاك ةءاعل

 فوفص ىف ىضوفلاو قاقثثلا داجبال لمعي نأ لجو زع هللا لعج دقل 1
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 عيطقت و بلصلاو لتقلا : تاب وقع ثالث ضرالا ىف داسفلاب يعسلاو نينمؤملا

 هباتك ىف هؤانث لج لاقف . ضرالا نم قئلاو . فالخ نم لجرالاو ىديإلا

 ًاداسف ضرالا ىف نوعسيو هلوسرو هللا نوب راح نيذلا ءازج اما ) : زيزعلا

 نم اوفني وأ فالخ نم مهاجر او مهيديا عطقت وأ اوبلصي وأ اولتقي نأ
 .نم اهيلع بترتب امو ةمب رجلا لاحل ةيسانم نوكت ةبوقعلاف ( ةيآلا . ضرالا

 ةمالاب نامحلي نيذللا تااطملار داسقلاو مهمكح ى نمو نيللسملاب ررضلا

 انحطسانلا نحطت برح رامغ ىالسالا ملاعلا عم ضوخت نالا نحتو ةلودلاو

 ةعاملا قيزكل سئاسدلا نوسدي و نيءاسملاو مالسالل نودبكي نيذلا موقلا امو

 .نوصعلو ةكرشلا ركو ةمالا فاعضاو داحالا اضع ىشو ةملكلا قر فلز
 مهضعب لّتقي ىتح نيبلسملا نيب ةنتفلا داحماب ملسو هيلع هللا ىلص هلوسرو هللا

 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىبهن دقو . هؤرد بحي رطخ ءاروالا اضعب

 نأش ىف هلك دقو اهبنع هللا ىضر ديز نب ةماسال لاذ دودحلا ىف قاقشلا نع
 كفر دلل ةمطاف نا ول هللاو ؟ هللا دودح نم دح ىف عفشتأ ) ةيموزخلا

 هنيدلو هسفنل نئاخ وحل ضاق ىدل نئاخل عفش نم ناو الا اهدي تعطقل ًائيش
 ( معي مل وا ملع ةنتفلا ىلع دعاسي امنا هنال هتمالو هنطولو

 دعسا خييششلا ىلا تفتلا ىتح همالك نم نيدلا ردب لماك خيبشلا ىهتنا امو

 نميف ةعافشلل رقوملا حرشلا اذهب يل انتج دقل ) : امستيم تلقو رداقلا دبع

 يل نيب و ةمكحلا كح نسحتسا نا وه هلمع لك ناكف ةيركسعلا ةيكسحا مهن ادا

 مياثيار ةرخلا ءالؤه نع وفعلا يل ذو< ال فينحلا نيدلا ماكحا ىضتقم ىتا

 . (؟ ىدنقا نيدلا ردب اي كلذك سلا

 ؛يملا) : الئاق ريقش دعسا خيشلا حاصو . معذ نا هسأر زهو يلا رظنف
 ىذلا دعب ىرخا ةرم لسوتلا ناننكم فيكذا . خيشلا اهيا انيلع تيضق دق
 اها انته سأيق ةئوخلا ةلماعم انلماعيس كاوتفي الع هناف - هب تقطن

 ا 000



 : تيدحلا ىبتنا اذهب و ءددرت الب

 ضعيلالوقيو قشمدو توريب ىف مادعالا ماكحا تذفن تلاثلا مويلافو

 . ناطلسلا قيدصت دعب الإ محلا ذهني الا يخبل» ناك دقل

 لعفا نأ ىف ةينوناقاا ةطاسلا تاوخ دتل الوأ لوقأ ءالؤه ىلع درو

 برضلاةديحولا ةليسولا يرظن ىف تناك كحلا ذيفنتب ةردابملانأ ًايناث و تلعف ام
 آذوفن تايثيحلا بابرال ناسنالا ىري. برعلا دالب ىفو . ةنوخلا يدبا ىلع
 قايفل سيل ام ريثأتلا نم هل نوكي دق بلاغلا ىف مهدحا دوجو نا ا
 ىلع ظفاح نا دراوملا نم ليلقلا الا هل سيل يلثم دئاق دارا ناف . قلايفلا نم

 1 را ةيزيلجياالا ةوعدلا اهتمعس دالب ىف اهذوفنو اهتوطسو ةموكلا ةطلس

 هتردقع نويكلملا يلادالا نمؤي ثيحب نوكي نأ رومالا منا قم نك نيس هع

 ناذئتسا نودب ةبقاعم نا هتيقاعمو نك انئاك صخش يأ ةيصانب ذخالا ىلع

 . ةناّسالا ىف ايلعلا عجارملا

 ماعلا فصنلا و نيماعلا لالخ ةيروسفف ام ةرو* ثودح مدع ىف لضفلا نا

 ماكحا ىلا عجري امنا هدالب لالقتسال نيسح فيرشلا نالعا ابقعا نيذلا

 اشاب رونا ناف كلذ نع رظنلا عطقب و ١51 ةئس ناسين ىف تعقو ىتلا مادعالا

 ذيفنت ىلع اقفاو دق ةيلخادلا ريزو وهو امشاب تمكحو ةيبرحلا ريزو وهو

 ارب رقت ةناتسالا ىلا تلسرا مث . ايلعلا عجارملا ناذئنسا نودب مادعالا ماكحا
 هتلسرا مث ةيب رحلا ةرازول ةعباتلا ىفائئتسالا ةمك هتعجارو كانه هتيرجا م

 ديأ اذكهو . ىناهاشلا قيدصتلا رصقلا ىلا ءارزولا سلجم نم رارق ىلع ءانب
 ةباورلاهذهت مخ دقف اذبو اهذفنو شيجلا اهب ىضق ىتا ماكحال !ىناهاشلا قطنلا

 مهتنادأ ترهظو اومرجا نيذلا صاخشالا نا لوقي نم ًاضيأ كانهو .
 دعب|مف مهتك اف ١١م ةئس ىف رداصلا ماعلا وفعلا مهلمت دق ةيروسف اوةذشو

 . قوناق ريغ لمع اهسفن مهنلا ىلع

 ا



 .نا ( ةبروسلا ةلأسملا ةقيقح ) ىمسملا رحالا باتكلا ىف تنبب دقو
 .ةدب دج ةيئانج لامعأي مايقلل ةليسو ماعلا وفعلا اوذختا نيذلا صاخشالا كلوا

 ةماقلا تاق كاك هلا فا كان دك مم :ارج ىلا عجرت مهتن ادا ناو

 غلبم دلل نيمتل اهرشنتو اهصحفتنأ ةككحلا ]انك د دوق ةئي رق رتعت وفعلا لبق

 لازيال نم كانهنا سحالا باتكلا رشن دعب ىتح نآلا نجواف . يا ةعانش

 ةموكحملا نأ ىلع اونهرب 3 0 مهضرغ نأ يبي دبلا نه مح ازملا كلت ددرب

 - نيتل 0 اتلك ىف ةئطنع
 هذه ضعب هنمض ًاروشنم مدعالا ماكحا ذيفنت موي شيجلا ردصا دقلو

 . نييندملا ةمع رج نابظال قئاثولا
 ةمرحب امنق ) : لاقف لصيف ىقءاج ثالث وأ نيتعاسب محلا ديفنت دعبو

 ا طقف تمجح اامل ةعائشلا هذهب تناك ةازجلا ةع ىنج نأ تدلع ول دادجالا

 .(نيعمجا مهيلعهتلا ةنعل الا مهب اذعلوطيل مهلاصو ا قزمت نا تبلطا لب مهل ةعافنشلا
 : لاقو قدشمد ثوعبم اشاب دمح ديعس مظعلا ىلا رضح هسفن مويلا فو

  نرم مم صاخشالا كل وا لاثما نا تركذت ايلك ديدنشلا راعلا ىكرديل لا

 . ةباعرلا نيعب هلوسرو هللا ك”الكملف قحلا تققحا دق كنا .. قرسا ءاضعا

 ىلاةيقربلا ىلع نيسح فيرشلا در ىتءاجو ثداوحلا هذه ىلع رهش سم مث

 راشا دقف هسفن ىف ءىس رثأ اهل ناك قاملك نا هباوج نم تجتتنتساف هيلا اهتلسزا

 الئاق ةنيدملا ىءاح نم ىوكشلا ع اكش م ةموكسحلا ةحلصا ماعلا وفعلا رادصاب

 قامنعلا ةفيلخلا هايا اهحنم قوقح غوسم الب هنم بلست نأ ىأي 41

 ى اشات يرصب لايح كب يلع فيرشلا كواس تقولا كلذ ى حبصاو

 هتعلطاو لصيف فيرشلا بلط ىف لاحلا ىف تلسرا كلذل . قاطي ال امم ةئيدملا

 .لاعتسا نم دبالف هلخدت نع فكي ملاذا هناب ةدحب هترذنا مث هيبأ در ىلع

 : تلق مم هدض ةبب نملا ةوقلا

 ب817



 نم ضرغلا كاردا عطتسا مل ىتناب كب لصيف اي كربخا نأ ىداو )

 كوخاهكلس يذلا كلسملاالو ةريخالا مايالا ىف كوبا اهلمعتسا ىتلا ةجبللا كلت

 تل أ ا ا او كل !فلل ل

 نيعوطتملا نم ةوق نيوجتتب نولٌمشنم ةهجج نم مهنا ؟ ةئيدملا ف كب يلع كيخا

 نكل ولاجرلاو لاملاب مهدادمايف اهدبج ةلذاب ةموكسحلاو ةانقلا ةل 0. . غلبت

 نيح ىف اذه لك كييا ةيحان نم لاصفنالا تاعزن تأدب دق ىرخأ ةبج نم

 ملا كردت نأ ديرا ىناو كيبا ىواعدو قفتي ًاجهنم جبني كب يلع كاخا نأ

 . ةقادصلا نين اوق ةاعارع ١ كيلعق ءاقدصا اولظن نا مادبا نا

 اودنجيو حالسلا ىلا اوأجلت نأى والاف ىرخا تاياغيوذ متن 1ك اذا امأ

 خالل اودع انم لك حبصيو ةلزرملا كلت يهتنت هنت كاذب و لاغلى

 ل

 لاحلا ىف ىلإ رضحيل كب ىنع كيخا ىلا بتكاف رشلا نورمضت الو ةروثلا

 ا راكالا لس سلا ل
 سلتي ناك اذا هنأب قطني ىلإ ريخالا نيسح فيرشلا باطخ داك دقلو

 فيرشثلا ىفاطخ ىف لمعتسا 3 3 ادح يذلا وه اذهو ةروثلاب مايقلل ام ةعب رذ

 . ةمساملا ةحبرصلا ةجهللا كلت لصيف

 نم ماَقف . رارفصالا هبجو العو هذه ىنادك نم لصيف نول عقتما دقو

 : لاقو هيلق ىلع هديو لإ تفتلاو هدعمم

 هام لاما اكل رك نأ كل طع تيكا ! ناسا تاس 0

 ةلالس نم ىه ىتلا ةرسالا كلت نحتو ةنوخ نوكن نأ انب قيل فيكو ؟ مهتلا
 نيلاوملا نيصاخلا اياعرلا نم نوكت نأ امل فرشلا ريكا نم ىرت ىتلاو لوسرلا

 مدخلا نحن لب . ةموكملا وأ بعشلل نينئاخ انس / اناو يخاو ىناف ! ةفيلخلل

 اقوم نكتلف ٠ هتاماعناب انرمغ املاط يذلا دجيالا انناطلسا ءانمالا ءايقوالا
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 روضحلاب هفءاك أس و اشاب يرصب ؟ الار يخانيب مئاقلا فالخلا ا

 ْ . ( ! كيدي ليبقتل

 دقو . ثيدحلا كلذ ل برخلا ناكرا سيئر كب داو ىلع ناكو

 سيئر راد ىلا بهذ لصيف فيرشلا أ دعب اوف ريقش دعسا خيشلا نرخا
 ًارظن ىتخ هنأي ريخاو آم ءاكب ىب و ديد جييبت ةلاح ىف برحلا ناكدا

 قشمد ىف همادعاو هيخا لع ضيقلاب ىآ نا ىلع ًايلوتسم ناك يذلا بضغلل

 اهترمثل ىتلا ةلاقملا نم ًاماج ناك دقو وو. ةنس ناسين لئاوا ف ثدح كلذ لك
 ىناث نوناك لوا ذنم ناك نيسح فيرشلا نا اهيلا,ةراشالا تقيس ام ىف ناطلا

 ةروثلا لععفرل ةمالملا ةصرفلا بقري لظو زيلجالاعم قامت مها ىلع 141 ةنس
 ضبقلاب خارتم ريغ ترما تنيكل دئتقو كلذ تدلع ول هللا مجاو ناو

 حانج ىلع ةيكرت ةقرف تلسرالو ةنيدملا ف هبخا ىلعو قشمد ىف لصيف ىلع

 ةروثلا كلت ىلع ءاضقلاو هدالواو نيسح فيرشلا ىلع ضيقال ةكم ىلا ةعرسلا

 نكت ملو فورظلا كلت ىف لعفا تنك ياسع اذام نكلو . اهدبم ىف ةموؤذشملا

 صاخشالا كمل وا اهب موققي ناكولا ةيئ نجلا ريب ادتلا لع ةيب اّمكلانيها ربلا دعب يدل
 هينج فلا نيس ا ىلع فيني ام دّمَتقو نيسحلا فرصت تحن ناكو

 تنيك كلذكو . ةائقلا ةلبخ صخش وة. ةغلابلا نيعوظملا ةقرف زبجتل ًابهذ
 ا ل ل ل ل ل

 ةبوعصب ترذتعاف .٠ ًامزال رذهلا تاعج نيسح فيرشلا ريفن نأ ديب ةكم ىلا

 ىلا هيدا نيعوطتملا لس ري نأ باوصلا نم ىرا ىننا هريخا هيلا تيتكو لقنلا

 . قدانبلا مهيلا فرصت كانهو حالس نودب و مادقالا ىلع آريس ةنيدملا
 نأ ريخاو لصيف فيرشلا قءاج سبام فصن يلاوح موي تاذ فو

 ( لضيف ) وه هناو ءانيس شيج ىلا مامضنالاب هبا نه ساوالا قلت دق هاخأ

 .سدقلا ىلا همخأب  يجيل ةثيدملا ىلا ٍتاهذلا ف ىتاذئنسا دعب بغرب هسفن
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 دق تنكاملو ًانسح ًاريثأت نيدهاملا سوفن ىف رثؤيس هن اذ نا كك

 تانلا ١ نروككا نأ ترث] هدالواو نيسح فن رشلا نم ةعيدخلا تدوعت

 : تلق مَ م اليلق تركفف

 مولبقتساو ةنيدملا ىف نيعوطتلا ىلا دغاف ٠ كل تحرص دقل ًادجنسح )

 لسالإو هردجلا لفي كيذا كلا لص ماسر - اه مهب ىنتتا مث يعساب

 آدفوفل وت نأ عميطتست كلذب و كباكر ىف اون وكمل قشمدف ءابلعلا ضعيب كخم

 . نيدهاجما لايقتسال اصاخ

 هداؤف داكو هبجو ريراسا تقربا ىتحتاملكلا هذهنم غرفا تدك امو

 كب داؤف يلع ىلا تفتلا دقل ىتح . تفشكتو ةقيقلا يل تلجتف . رف ريطي

 زاجحلا ىف اممارض بشيس ةروثلا نأب نقوم ىننا » : الئاق ىبرح ناكرا سيئر

 ىتعيد+ل حررفلا دشأ حرف دق لصيف فرشلي دق ىقاف . لع ا كارلا ف

 ؛هروعش ءافخا عطتسي مل هنا ىتح

 ار ىتلا ةطخلا ىلعقفاو دقو : ىأر ىري ., كب داؤف يلع ناكو

 كإذ يلاوح ةنيدملا ىلا ةناتسالا نقره تلصوو . ىرخا ةوطخ ذاختا ررقتل

 ةلكك تلسر الشو تناك لجر فال ةنالث ذأ نيفلا نم ةفل ؤم ةوق تقولا

 نيعوبسالا لالخ ىف هدهج ىراصق كاملا لذب دقو . نهلا قايف ىف «رداكلا »

 كانه نأب اشاب يرصب ىنربخاف . اهلقنل ةمزاللا لاما ىلع لوصحلا نيفلاسلا
 لك ىف ةلئ املا ددغ داكي ال لاو نيرّملا ةصقان تناك ىتلا ةوقلا كلت نأب ةعاشا

 اهقوسيس طايتحالا طايض نم أطباضو الجر ه. ىلع ديزي اهلئاصف نم ةليصف

 اهاقلا ىتلا ةجيبملا بطخلا رثا ىلع ةنيدملاو ةكم نيب ايف امل دعأ كرش ىلا ودبلا

 3 1 نيد فر رذلا

 ةنيدملا ىف ةييتتكلاكلت قبب نأب ةقيقد املعت هيفو ؟ احلا ىلا ًادر تلسراف

 دونجلانيرمنب نودوجوملا طايضلا موقي ناو ىرخا لماوا هيلا ردصت نأ ىلا

0 



 هيف هل تلقو . ةكم يعوطتم ىلا اهلاسرا ةينلا ىف ناك .ىتلا قدانبلاب مهحيلستو
 ةادمتساو ردح لع نك لع فر رشا كل ىذا هيلا لا تعالا كولش ا

 كر ا
 . ةنيدملا ىلا هقيرط ذختا

 باب رم تير هتنعم لاجر ةيحصب لصيف فيرشلا ان رداغ نأ دعبو
 دكئاقلا قرفلا داوق رئاس نود ناكو ةنيدملا ىلا امثاب يرن لسرا نا طايتحالا

 ةلاكلا هل تحرشف ٠ هتايثو هتينطوب ًاروهشم ناكو . قدابق تحت يذلا ديحولا
 تبلط مث« ًايبرق نيسح فيرشلا روث, نأ عقوتم ىننأب هتريخاو اهنم فأرو
 يرصب عم بتر ناو ةفيرشلا ةضورلا ةرايز ةجحب ةئيدملا ىلا بهذب نأ هيلا

 ةنيدملا ؟اح امشاب ىرصب ناكو . كلذ ىلاجاتحا اذا ةمزاللا عافدلا لئاسو امشاب

 ديب . برعلا ةيلقعب ةمات ةيارد اذ ةينطولا ةريغلا ديدش انيما أمادقم بير الب

 نيذللامزحلاو ةعاجشلاب لمعي الا ىثخا ىناعج امم ةيب رح براجيت اذ نكي مل هنا
 . بيصعلا فقوملا امهمزاتسي

 ىهو اهسفن ةيرسلا تاملعتلا امشاب ىرفنو اشاب يرصب نم الك تيطعاو

 دالوا ةدايق ةروثلا اع راذنا لوا دنع اشاب يرش لتس نأب ىضتقت

 مات نيقي ىلع تنكو ٠ ةيكللملا ةرادالا ءايعاب اشاب ىرصب موقي ناو فيرشلا

 نيذللا نيلسابلا نييكرتلا نذه نيب تقولا كلذ لثم فالخ يا ثدحب نل نأي

 0 رشا كفل لك ام نست كا رز د اع

 نراتيراطبو ثالث وأ ناتييتتك قبت نا ترما ءىراوطلا ًاطايتحاو
 كلت معن ملو . ةنيدملا ىلع لالا ىف فحزلل مات دادعتسا ىلع قشمد ىف ناتيليج
 نكم ثيح ةيهأتم ةماد تناك اهنكل و . اهيلا لسرت ىتلا ةبجلا نع ًائيش دونجلا
 0 ةمررسلا كفا ل نا ناس سل ا اسما

 رادقمب قري هوت نه يلا بتنك ةنيدملا ىلا لصيف فيرشلا لصو املو

 ا



 ىلا هه ند ير كلا نأ ا: دا كر اا طومان

 دادعتسا ىلع اوناك نيذلا هيدل 0 تاقفت ةيطختل لاملا نم ًاردق هيلا لسرا

 رظناف . بولطملا غلبملا نيسح فيرعثلا لس نأ ةئيدملا ؟اح ىلا تبلط فحزلل

 قرن ونا لوا دسم لالا نيو هنن دال ىلإ 203 ا

 هيورع تفك سدا ار ارد باس نأ لجخم مل 1415 ةنس

 . 105 ةنس سبام رخخاوا نم نينثا وأ مويب اهيلع
 اشاب ىرخفب اذا ًارئاز ناريزح نم ىتاثلا مويلا ف توريبب انأ اهنيبو

 ةئيس رابخاب ىلإ ىضفيس نا ىسفن ىف عقوف . اينوفلت ىتثدال ةنيدملا نم قوعدي

 : لاقف كدنع ام تاه هل تلقف

 يلع فيرشلا نم لك عم ةئسح قاقالع تلاز ام اه ىلا ىلوصو موي نم

 كاف ت2 يديس ماقم ةرايرل نيمود ذنم لاوعد دقو كب لصيفو

 يداوبلا ناكس باعلا نوبعلي نوعوطتملا لعجو ًاعم ًانيدغتف - نيدهاجلا ركسعم

 زياجالاب ارد ىتلا ةصاقلا تاي رضلاو ةمساملا قاغالاب نومرتب اوذخاو

 نه م نو سفر كل رع ل ل ل ا
 . يي د قل كاوا داس اهرد للا بش

 .يلإءاج دقف . ًايرغ ًاريغت تريغت دق ةلاخلا ثيأر مويلا حابص ىننكلو

 في رمثلا نم قاثلاو يل لوالا تاب اطخ ةئالث لإ عفدو يلع فيرشلا لاجر دحأ

 نيرتكم نارختلا نكنان مظعالا ردضلا ًاضيا هم كلاثلاو كل نسح

 . كيلا اهلاسراب تاحي دقف ةرفجلاب

 .صاوالا ىلع ءانب ::هصن ام هيف كب ىلع بتكدقف ىلا لسرملاباّْنكلا اما

 لك هنا كدضد ساو د ناسا كلا يدرس لق فس نا ىد داما
 .يرارطضال فس ىناو .. انه تقولا عابضنم الدب ةكم ىلا ني دهاجلاب ةدوعلا

 . ! يرذع لوبق وجراف كعدوا نا نودب ىل >رلا ىلا
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 عطتسا لف ةرف فجلاب نيب ودكم نيسح في رشلا (مبلسر |ناذللا ناب اطل اماو

 .نروده هلا هيف ماقا يذلا ناكملا ىلا ةيبتك لالا ىف تلسرا دقو . اههتءارق

 دكم ىلا فذ هلأي كب ىلع قريخا دقو . هثورع ىلع واخ هتدجوف سمالاب

 مسق هللا ين كدت 'نيلاوملا برعلا ح ويش نه اهتيقّسا ىتلا تامولعملا نكلو
 مجاهتس ,ن' نظال ىفاو ٠ ةفلتخم تابجملا اهلسرا هناو بئاتك ثالث ىلا هتوق

 كب يلع ا راو يده كا ىلع دغلا حابص قفا ةلمللا هذه ةيديدحلا كسلا

 ةيئاخ ةمجبب اهلك هتوق هعمو موقيسو ةيروسو ةئيدملا نيب انتالصاوم لطعيس

 ةنيدملا ف ةطبارملا دونجلا ةدامق تملست كتاملعت ىلع ءانبو كلذلو . ةئيدملا ىلع

 تادادما الب انكر: الأ لمالا# ءىراوطلا أ ًادادعتسا عافدلا تادعم عمجتددعاو
 هيلا لا ارنا عل ني ناوي دابا 1 اب عا ي رفن تببجاف

 ىرخأ تادادما ديري له هنل أسو اهل ةصصخم تناك ىتلا دونجلا

 ىلاو يلإ نيسح فيرششلا نم نياسرملا نيباطخلا زومر كفب ترما مث
 ةلخلا ىف كارتشالا هتءاطتسا مدع نع اهلوا ىف رذتعي وه اذا مظعالا ردصلا

 مظعالا ردصلا ىلا ةلسرملا هتيقرب ىف !هبلط ىلا تابلطلا باجت نأ ىلا ةائقلا لع

 هلايح ضومغلاو ماهبالا ةطخ عايتا نع فكت نأ ىلاو

 نيلجرلا يأ فرعي ال هنا هيف لاق دقف ملفعالا ردصلا ىلا هباطخ اما

 دولاو ةلماجلا هل ربظا املاطل و ةريشابم هعم 0 ىدلا ىايسلا اذها ىدعي

 ىلا ًارططم هسفن ىرد ورهف . ةييبم ةحراج سال ليعسا ىذلا كلذ ما

 نبرهشذنم اشاب رونا نم اهباطىلا بل اطملاباجت ىتح ةه وكمحلا عم تاقالعلاعطق

 ىنلا رخالا امارو ةلماجلاب هلماع ىذلا "ىساسلاب دوصقملا | تنكر

 ةثالثب كلذ لبق لسرا ناك هنآآل اشاب رونا هب ديريف ةظلغب هلماع هنا لوقي

 يلع هنيأ رييغل بوجو ىلا اهيف هرظن تفل نيسح- في رشلا ىلا ةيقرب عسي اس 9

 . ةئيدملا ؟اح 1 كا

 اا



 ةروثلل ىرخا ةعيرذ دجم مل ا نيسح فن رثلا نأ انف زرق نأ يغب و

 اهتلسداوتا تاباطخلا ناف . دح صقا ىلات اب اطخلا ةجحل ةلأسم لغتسينا مزنعا
 ةمأ كت مل ىرخا ةبج نمو . فالخلا الا عدت ال ةجبلب تيك دق تناك هيلا
 تا راغب هلك ايرتكم نكي ل هلأ ملساىننا ولو اشاب رون باطخف ةحراج ةللك
 فيرشلا نا ىف بيسلا تناك اشاب رونا باطخ ةجهل نا ىرن اذه نمو ةلماجلا

 0 ةروثلا لع عفر

 ةرفشلا ًاحاتفم ةئيدملا ىلا هباهذ لبق لضيق فيرشلل تالس دق تنكو
 ةينآلا ةلاسرلا هنم ىلإ تدروف هب ىرابخا ديري ىداعريغ ىمأ دج اذا هلاعتسال
 اسال وس لا عرسملا لقت هوي سال نأ دعا ل لل
 قالا نأ ايت كتئاقمب تف رشل م اممم كل ايح رتأ نأ لذوا
 يلع عمت نا لإ لالا ثعاوب نم ناك الو . ةءاسالا دج ىف ءامم 0

 كتداعس رابخاي فرشتاف ةيضرم ةبوسن رومالا ةيوسآ لبق ةيناث ةرم كنبع

 . ءاتقولا ضعب ةيضهل ةئيدملا 00( تهاذ ىناي

 ف ديدحلا ةكسلا هلاجر ةمجابم هتبانجو نيسح فيرشلا ةنامخ تي امو

 هلال أ نيهوب ةروثلا بوبش دعب ةنيدملا لاش

 .ةاصعلا نيب لاتقلاب قاعتت كلذ دعب تعقو ىتلا ثداوحلا تناك اأو

 .نطولا ىلا قدوع دنع وجراو . قارك ذم ىف اهتحبل ةرورض ىرأ ال دوئطلاو
 .لئاسرلا نم نيسح فيررشلا نيب و ىنيب راد ام زمشل نم نكما نا هللا ءاش نإ
 ةيسذ رفلاةمجرتلا صن و ماتسل دنام باّتك لغير ظن عقو ذاو ٠ اهيلع تصرخمتلا

 .هتزوث ريرتل هرادصا ىلا !رطضم هسفن نيسح فيرشلا ىأر يذلا روشنلا

 ةدراولا تابسالا ضخ ىضتمت اذا قاتيك ىف اهلا ىزا ىتلا ةناغلا نأ ىدا
 ْ ٍ را كان

 ىف نيسح فيرشلا اهبلع ىتا ىتلا ةروثلا بابسا يلي ايف صخلا كك نكد

 ها



 ١515 ةئس زومم »7 قفاوملا ١م ةئس نابعش ؟ه خيراتب. رداصلا هروشنم
 مجرتموهو . ىاتكلا برعلا قافن لعدهاش قدصا ةيلصالا هتغيصف روشنملاو

 : هصخلم كاهو ماتسل دن ام بانك نم ؟<. ةحفص ىف
 رومالا دللاقم قرتلاو داحتالا ةيعمج تلوت نا ذنم : لوالا ببسلا

 اهضرا نم ًاريبك ًارطش تدقف ةيروطارمالا نأ د ىلا دالبلا ةرادا تءاس
 .اهذوفتو اهناكسو

 كلت رع ةئشانلا ةديدعلا ةيبنجالا بورهلا لالخ ىف : ىناثلا ببسلا

 مهنا دح ىلا زاجحلا يلاها صخالا ىلعو يلاهالاب سؤبلا لح ةئيسلا ةرادالا

 ا مهيوأت ىتلا رودلا عيب ىلا اورطضأ

 ةنايدلا نيناوق تلمها دقق ًايفاك نكي مل كلذ امن اكو : ثلاثلا ببسلا .
 مالسالا خيشو ةموكس ا نم عمسمو ىأ م ىلعو الثم ةناّسالا ىف . ةيمالسالا

 هيلع قطصملا نع ةباتكلا دح ىلا «داهتجالا » ىعدت ةفيحصب د لالا تقلا

 هلمهت راشا دنعنيملسملا دنععسبتملاىديلقتلا ليجبتلاو قفتتالةجبلب مالسلا وةالصلا

 ةعيرشلا ىف ريبغت ثادحا حرتقت ةفمحصلا كلت نا لب : عبارلا ببسلا '

 . لاجرلا قوقح ءاسنلا قوةح ىوسن نأي ثيراوملا صخب ايف ةيمالسالا
 تردصاف برد ةلاح دوجوي ةموكملا تعرذت دقو : سماخلا بسلا

 موصلا نم ةكمو ةنيدملاو قشمدك ندملا ىف نيطب ارملا دونجلا هيف تفع آاروشنم
 تازايتمالا ةرئاد تقيضو ةفيلخلا تطلس تضقن دقل : سداسلا ببسلا

 سلجم سيئر باختنا قح نم هتلالج ديرجتي ةعيرشلا ماكحا اهايا هتحنم ىلا

 كارول لا ءادزرلا

 ىف تحبصا ةيروطاربمالا نأ نيبتو ءافخلا حرب دقل : عباسلا بسلا
 اوراتخاو اؤاش اهنيك ايف نودكحتيف اشاب تعلطو اشاب لامجو اشاب رون ايديا

 ريمآلا ءابجولا ءالؤه قتش وهو رخآ  ناهرب كانهو : نماثلا ببسلا
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 ركسعلاكب ىركشو ديؤملا كب قيفشو ىناهشلا فراع ريمالاو ىرئازجلا ريع
 وهو « ىزيلجتالا , ةلك نيسح فيرشلا ركذي ل اذام ىردا ال ) باهولادبعو
 ىوائرهزلا ديجلاديعو طسابلا كب قيقوتو ( باهولادبع هب فرع ىذلا بقللا
 : . مهعابتاو ىسيرعلا ىنغلادبعو

 مهئاقدصا رئاس نا لب دحلا كلذ دنع مالا فقي ملو : عساتلا ببسلا

 . مهتاكلتم تردوصو اوفن دق مهبداقاو
 رداقلاديع لجبملا ريمالا يخا حيرض اومطح دقو : رشاعلا ببسلا

 . ىنسحلا ىرئازجلا

 :ةروثلا اري ربت نيسح فيرشلا ةحيرق اهب تداج ىتلا ريذاعملا ةمئاق ىه كلت

 .موي وهو ىلاث نوناك رهش نم ىناثلا مويلا نيب آمر نإ لا ها لد
 . اكلم هسفن نلعا امدنع هسفن رهشلا نم نيرثعلاو عباسلا مويلاو ةروثلا أدب

 .بايسالا ف لهو لدعلابح نم هيلع ليج 3 ىراسالا ملاعلا هسا[ كاف

 .لعوفينحلا نيدلاب نيدي ملسم موقي نأ رربي طيسب ولو ام ءىث لوالا يناثلا
 لع عفريو مالسلاو ةالصلا هيلع لوسرلا ةلالس نم هنأ يعد: لجر صضخالا

 .ىف نيسح فيرشلا اهيلا ريشي ىلا ثداوحلا را ؟ نيبلسملا ةفيلخ دض ةروثلا
 .تأدب ناد يأ ١16 ةنس ىتاثلا نوناك دعب تعقو ةريخالا ةثالُّدلا بامسالا

 .بيرلا نم اهلخاد امدعب ةموكحلا تراص دقو زيلجتالا نيبو هني تاضوافملا

 .طاصمةنايصل ةمزاللا تاطايتتحالا ذاختا ىلا ةراكشم ند ع كلا ا
 ةبايسأ اهذختيو عرذت» نأ ف قح يأ فيرشلاسيلف كلذ ىلع وىنالسالا ملاعلا
 .ىف ردصت ىلا 51١م ةئس ةليقلا ةديرج دادعا: دحا ىف تارف دقلو . . هتروثل

 رئاس ركذا نا ظحلا ءوسل عيطتسا الو . نيسح فيرا ًاباطخ ةمركملا ةكم
 .تاداس نم ديس ىلا فيرششلا بتنك دقف . ةظحللا هذه يعم سيل هنال هتابوتحم
 : لاقف همما ركذي مل ترعلا

 -؟01-



 رمد أ يارا ص دل ده نع انا تحمر رايز تاي ناس
 تدطو ىننا اهلجال ناكدقو ةباغلا كلت قيةحتل اعسورخدا ملف . برعلا ربحت

 ىكارتشا ىقادورجم مظع ىلع كلدي امو . ةيب رعلا لئابقلا رابك نيبو ىنيب قئالعلا
 ىتلا ةوزغلا درل هللادبع ىدلو ةدايقب ةحلسم ةوق تلسرا امدنع ريسعلا ةلمح ىف

 ( حلا . دوعسلا نبا ريمالا ىلع كارتالا زاعياب ديشرلا نبا نيمالا اهب ماق
 ! ىربقلا ريغ فارتعالاب يمسي ام ول اذه نا ىرمعلو

 لع جورخلا ىف ركحف, ناك هنا ىه هسفن فيرثلا اهب مسي يك ةقيقلا

 ملع ىلع اوناكاجحلا ةالو رئاس ناو اماما هيف حببصا ىذلا مويلا ذنم هناطلس
 ةفصب هسفن اشاب بيهو نهرب دقو ةناّسالا ىلا اهب اودعب و هيما مو هدصاقع

 لامدا مزاللا نم نا أر هنا هاما هذهب قلعتي ايف ىأرلا ةلاصا ىلع ع

 يركحملا كلر ال بلع هلرتر يي رشلا عاش ك0 ىلا نئالا ع اذ

 ةحيضف ىلا ًاثبع ىدؤت نا ةفيخ ةديدشلا تاءارجالا هذه لثم ذاختا تضفر
 تبوصتساةين اقلبلاب رحلا ءاهتن | دعيف . لقالقلا ةراثا ىف ًاييستن اك امم ر ةديدج
 . برعلا عم ىدو قافتا ىلا نيسحلاب لصت نا ةيلخادإا اهتسايسل اذيفنت

 ديزب وأ ماع لالخ ىف تلدوبت ىتلا لئاسرلا ترشن ةصرفلا يل تحنس ىتمو ْ

 هدرجالو ام ًاببس فيرشلا عدا اليكلل ةيملاعلا برحلا انل وخد دعب [ضر
 . انتصاخل ريذاعملا لك نم

 رار ندم لع راعالاب انكج نإ اني اج دي يس فيتا نإ
 ةقيقح) هتيم .نآ باك ىف ةيمسرلا قئاثولا لبق نم ترشن ىننا عمو . ةيروس

 روظي ام لع ثيعلا نم سيلف نيمبتملا ةنادا تبت قئاثو ىمو ( ةيروسلا ةلأسملا
 . انه اهضعب لع ىآ نا 0
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 قسما يرق لسنا ١
 18١م ةنس رياني ١٠١ ىف ًاريرحت

 قيلعيلا اشاب نارطم لهان ةيصق صوصخم

 راموب يلا هدايا سلع نا ان ند
 ىف ذوفنلا يوذ نم اشاب نارطم لهان نأب مكيداعس ريخا نأب فرششلا

 كلذ ناكدقو ةريخالا عيب اسالا لالخ ىف نيترم ةيلصنَقلا هذه راز دقو كيلعي

 انلاجر مظععم ةفرعم هلو سيراب ىف ةيكرتلا ةرافسلا ريت ركس نيماع ذنم ديسلا

 داحنالا بزح يفو ةينانويلا ةيكيلوثاكلا ةسينكلا ىف وضع وهو نييسايسلا

 , ةسايس قافخا ىلا راشا امدنع يعم هثيداحا ىف كلذ ىف بذك هنا ولو قرتلاو

 م ا
 ةكااحم ةداعا بلطل قدثمد ىلا رفسلا ةصرف اشاب نارطم لهان زيتا دقلف

 ىلا ةلودلا مهت ةلأسم ىف - لاق اك ةشقانلل قرايزا رضحو هئاقدصا دسحا

 نييسن رفلا ةيماسلا معز نأ يل دكا مث ةيدوسو نانبل ةبا+ ةعيبطلا اهتراتخا

 قاطت ال تحبصا ةرضاخلا ةلاخلا نا » : هلاق امو . هسفن عوضوملا ىف هيفاش

 تاهجلا كلت طابترال نائبل ىف عاقبلا لهسو كيلعب جامدا ىلع انمزع انناو

 ةموكحلا ةياحو ةدعاسم ىلا ةياغلا هذه قيقحتل رصتقن اننأ ديب ًانفارغج

 حاجنلا كاردا ىلع  نييحيسملاو نييلسملا نحت - مزعلا اندطو دقو . ةيسنرفلا

 حالسل اب انتم و اقم ىف ةيناثعلا ةموك-+لا تركف اذا انتياغ ققحن فيكفرعن انناو

 صاخ زك م احل اذتني دم ناف اذه ىلعو كيلعب يلاها نم قيرف انب زح ىلا يمتثيو

 رديح كب دعساو اناف . لخادلا ىلا ةيدؤملا قيرطلاو ةيروس بلق حاتفم يف

 معز يعافرلا كب ىنغلاديعو ةبجلا كلت يف ًاذوفت لاجرلا ربك او ةلواقملا سيئر

 نأ انررق دقو ٠ نانبل نم ءزج انتيج نوكت نأ ىلع ةيناا اندقع دق نيلسملا
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 اماهتها مترم ماودلا ىلع هنال انتاينب تبجوك ورسم رخنل توريب ىلا بهذن
 نم تيأر كتيلصنق ةرئاد ىف كبلعب نآل ارظن و . نانيلب قلعتي ام لكو ًاديدش
  نرعع ةياينل اب و ىسفن نع ةلاصالاب رومالا هذه ىلع كعلطا نأ ىلع بجاولا

 . كب ىنغلاديعو كب دعسا
 اذه طايتحا لكب اهلك اشاب نارظم لهان تاديكأت لبتتا ًاعبط قاو

 دكاو ىرخأ ةرم قراز دقو ةماتلا ةوافحلاب هتلباق ىننا نع رظنلا عطقب
 هدالب ىف اهعيطتسي ةفدخ ىأ يلإ مدقي هناي دعوو اسن رفل هصالخا ديدج نم 0

 ١و1 ةئس ترام ١؟ ىف توريب - +

 ةيروس ىف ماعلا اسن رف لصنق تبجوك ويسملا بانج ىلا
 : ماعلا لصنقلا ىديس

 .ىاثلا نطولا و نيينامنعلا نييحيسدلل ةيعيبطلا ةماخلا ىه اسنرف نآل ًارظن
 ةنجللاب نييحيسملا ءاضعالا اذه ىلع نيعقوملا نحن فرشنتت ةيروس ييحيسمل

 تور الو تاياقتلا نال اج لسا يا ىدتملا ةيموعسلا ةلعخا ف سي
 ماعلا اسن رف لصنق راظنا ىلع ضرعت نأب ةيالولا كلتل حالصا عورشم عضول
 : صوصخب ةيلاتلا تاظحالملا ةيروس ىف

 8 نيدن |معلا نييحيسم ا فقوم )00(

 . ةيذيفنتلا ةنجللا اهتحرتقا ىتلا تاحالصالا (0) :

 . نيروسلا نيمحيسملا لامآو قامأ (م)

 .تاظحالملا هذنم ماعلا لضنقلا بانج ضرعب نأ ىف لمالا ديطو انلو

 . هذوقن لكب اهديؤيو اسنرف ةيروهمج ةموكح ىلع
 0418 ةنس ترام ١8 توريب م

 .نيعقوملا نع ةءاينل اب ةيبرعلا حالصلا ةديرج ررح هيريب ويسم ىلا مس
 ةيشايسلا اهتيمهال ًارظن اذه يط مكتداعس ىلإ :اهلاسراب فرشأا روشنم ةروط
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 ةيفنتلا اس لمعت ىلإ ةنحللا ءاعز ةقفاوم دعب عضو امتا روشملا اذهو

 كلوا ربك | هعقو دقو . آرام كلذب مت ربخا أك ةيروس ىف تاحالصالا

 مود قيوت ويسم ةيلصيفلا مجرتمو دارط رييب ويسم ىناحماف . اذوفن ةداسلا

 ..تناتسلورب بئان روتكدلاو نيينوراملا نم قاه ويسم | نك ذو را

 .ىتلا ةينيدلا فئاوطلا نع ةباينلاب ىلإ لسرملا مهباطخ ىف اورهظا دقلو
 اسن رفب مهقلعت ةدش اودك ١ 5 نييحبسملا ىنامأ قيقحتب ًاديدش ًاماتها امن واثع

 ويحسم انو هب رعشي ام ىلع رخآ ليلد ةباثم ىه ةديدجلا ةقيثولا هذه نا

 تر يلا دل لل ل ا
 ترص كل سر را ا ترا

 نييناملا نييحيسملا فقوم

 لب ةئيس ماودلا ىلع ةين اعلا ةيروطارمالا ىف نيمحبسملا ةلاح تناك دقل ١

 نآل ةيكرتلا مازملاو ةيئاقلبلا برحلا بقع آءوس ةلاحلا دادزت امرلو ةنزحم
 : ىه مازهلا كلتل ةرشابملا جئاتنلا

 ياهلا دار  لرأ

 . .٠ نيملسملا نيب ىنيدلا بصعتلا حور ثعب : ًايناث

 1 ةرجطا ىلع ديدج نم ةبروس يبحيسم لمح : اذا

 عايض ثا ىلع ةيكرتلا ةموكحلا ناف بنا رضلا ةدايز ثيح نم اما

 يذلا ءبعلا لقن ىلا -العف نآلا ةيعاس ىه لب - ىعستس اب روا ىف اهتاكلتم

 نيفراعلا ناو . ةيويسألا تايالولا لهاك ىلا ةيب روالا تاءالولا لهاك ىلع ناك
 . معلا ديج نودلعي بئارضلا ضرف ىف !هقاهرا لئاسوو ةيكرتلا ةرادالا ليحب

 . مثدحو نييحيسملا يلاهالا لهاوك ىلع الإ عقت نأ ةديدجلا ءابعالا نا
 يدي ىف حالس عفناو ىوقا ناك هناف ىالسالا بصعتلا ثيح نم اماو
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 ا

 ناكدقف . ناقلبلا ىف ةريخالا ثداولا ىف هلاغتسا نع اومجح مل كلذل « ةساسلا

 اهيف تبل أت بيلصلاو لالحلا نيب ةينيد ًابرح ةيناقلبلا برحلا نورتتعي نودلسملا
 اونظر نأ نم نينلسسملا لع رسيأ سيل كلذ لعو ٠ مالسالا دخ ةحيسملا لودلا
 مهعضعضلو متع زه ىقسيئرلا بيسلا وه ةمنامنعلا ةلودلاف نييحيسملادوجو نأ

 هتلزت ىتلا ايالباا بيسو رششلا لصا نيبلسملا رظن ىف مه نوينامثءلا نويحيسملاو

 نأ لابلا نع برغي الا يغنيف ةيروس يحيسم ةرجثثيح نم اماو
 ىلا ةيقارتو ةين ودقم نم ةيناقلبلا برهلا ذنم رجاه نيدلسملا نم امظع ًاددع

 ةيكرتلاتاطاسلا اهمف اهديؤتو دايدزالا ىف ةذخآ ةرجيلا ةكرح لازت الو ةيروس

 اهييحيسمو ةيروس يسم نيب يددعلا نزاوتلا نا ظحلا ءوسل ايو اذه ىبعمو

 صنم راق رسم نيلسملا نأ لا ةحلصم رمل لام لا
 . مددع فعاضت نأ دي مهترثاو مهتنناثا دادزت نا ظتنملا نف مهنيد

 يلا حت مهنم ًاريثك نا ىتح اذهل ةيروس يبحيسم ةرئاث تراث دقلو

 ةرجث ةجودزملا ةرجهلا ىلع دعاست ةرضاحلا ةلاخلا نأ لوقا نذانكميف اكي صا

 . ةرجحلا ترمتسا اذاف اكيرما ىلا ةيروس يبحيسم ةرجمو ةيروس ىلا نيباسملا
 .٠ ةبروس ّق يحيسملا رصخعلا ةدايز اهتجيتت ناف ريصق نمأ لا ولو

 ةيروس يحيسم تايغر
 ةدعاس نودب تاعالتالا ىلا لوصولا عاطتسملا نم نأ انضرتفا ولو

 اسن رفعم نودختم منال كلذ ةنرودس ييحايشم ةلغ ءقطعب اذه ناك امل ايروأ

 ةيلاعلا اهتتيدم و اهب مهباجيا طرق ًاقلطم اوسني نا مهناو هل ماصقنا ال ًاداحتا
 هنغتبي ام ىضقاف . ةدشلا تاقوا ىف ةدعاسملا نم اهل نوئيدم هيلع مهام الو

 . ماشلا اسن رف لتحت نأ وه ايروس ويحيسم
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 ةيذيفنتلا ةنجللا ءاضعا رم ممؤامسا نوعقوملا ضرعي بابسالا هذبلف
 نودقتعي ىتاا ةيلاتلا تاحارتقالا مهجت أسم بسك توري يبحيسم نع ةباينلاب

 هر را ةافالع ةليفكلا ةديحولا اهنا
 رسل اد و

 ادن رفةباصوو ةباح تحت مات الالقتسا توريب هبالو لالقتسا : ابنا
 اي ا ًانلاث

 تاءاضمالا

 دارط رييب . ىفاه فسوي . ىنيوت ليشيم
 نز ليلخ . سفرا هللاقنر . تباث بويا روتكدلا

 ْ ةيسن رفلا ةيروهمخا
 ١و ةنس راذآ "م ىف ةرهاقلا

 ةمجراخلا ةرازوي قرشلاو ايقيرفاو اب رواب .ةيراجتلاو ةيسايسلا ةرادالا ىلا

 ١١ مقر

 ' ةيناهثعلا ةيركمم اللا ةنجللا : ةيدوس

 ويسملا ىلا ةرهاقلا فضوفملا اسنرف ةيروهمجريفس سنار فيد ويسملا نم

 . ةيجرالا ريزو نويسنب

 طاشنلا نم ًاريثك ةرهاقلا ف نونطاقلا نوي روسلا يدبي ةعاسلا هذه ىف .
 هللا )1, مق يقرب قف . لمعلا لعب اضمب مهشعإ صحت لقالا نع ازأ
 ةيدكسم اللا ةنجللا عامتجاب كت ريخا ىضاملا ربشلا نم نيرشعلاو ىاثلا ىف ميلا
 ربظيو . توريبي انتيلصنق ىف دعاسملا مجرتملا ىنيوت ليشيم ويسم هرضح يذلا

 ,نكت مل ةنجللا تارارق نا دعب ايف اهيلع فوقولا ىنكما ىلا تامواعملا نم

 لب ةيمسرلا هتفصب ال لمعي وهو . ىنيوت ويسملا نط 5 عات جلاب الو ةنيعم

 در روسلا ةاكدملا ف ىدرب هنكل و يرو نايعا دحاك يأ - ةيصخشلا هتفصب

 ا



 نمو . عيرس يرهوج دأ رق ىلا لوصول سس و انف اعلام نوكتت داكن ةدع
 تامولعملا ديوي ةيركم اللا ةنجللا حماطم نم ىبظ ام نا امأ ظحالت نا ميملا

 دقو مدالب ريصم ىف ةبروس ي يلم ءارأ ددصب بيب رق دمأ ذنم يلا ل ميلا

 . )090 مقر 0 3 خيراتي ىناطخ ى تامولعملا هذهب ميلا تّيحب

 لقالا ىلع أ مهييحيسمو مهيبلسم نيب قرف ال. نييروسلا نأ ررظإو
 تاحارتقالا ىلا 0 اطم ىف اولدع د ريم طقلا ىف نيميقملا نييروسلا

 6 رار لعجم ىضاقلا د اذ مس تا ىاطخ ى اهيلا راذملا

 اشاب لماك نأ ىلإ يم دقو . نيبلسملا 0 0 1 ًايتاذ الالقتسا

 نيس هدر د عورشم ىف لاسالا نان 2 نال ةرهاقلا ىف مقملا 8

 تاديكأتلا كلت اوعمس نيذلا عييمج نكلو 0 هتذوع دنع اهلكمين اما
 دوعولا كلت ديدجم نع مجحب نا مرملا ىمايسلا كلذ نأ ىف ةظحل اوباتري مل

 لمهتس دوعولا نأ, نوقثاو ىرخا ةهج نم مه كلذدكو ةرادصلا ىلا داع ول

 . ةبالخلا تايلكلاب ىرخأ ةرم مهياع كحضيس نيب روسلا ناو

 عيبطلاب حيوصأ ةيروسل قاذلا لالقتسالا ىف اهتبغر ةزئجللا تئلعا اذاو

 5 مهبلا دهعي نأ نك نيذلا ءافبكالا صاخشالا نع ثحبت نأ اميلع ات

 ثحبلا اهلوانت ملةلأسملا هذه نا ىنتءاج ىتلا تامولعملا لدتو . ةلبقملا ةرامالا
 ةنجللا سيئر ناو ارب اهنيم حيبصا ءاضعالا نم نيك كدا و هيجل تاعاتعا ف

 معز ىو نر كلا نك ال رظتنملا ةيروس ؟اح نا ىري مظعلا كر

 مطل ني عالا كب ريت كولا مظعلا ة هر

 سارا كروس قل ني رجلا كاك 0 ني رخآلا ةنجللا ءاضعا, نأ ديب

 نودي ري مهف ةجردأا يف نوواستم مهنا نوري عيمجا نآل مييلع اكلم مهتم

 ىنيوتويسملا يأر وهف ريخالا يأرلا اذهو . ةيويدخلا ةرسالانم ريما باختنا
 . اهيف هنوكراشي نييروسلا نه ًاريثك نا لاو هئارآ ىلع ىنعلطيل ىقءاج يذلا
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 وبدخلا مع نبا اشاب لاك فسوي ريمالا تشري رضاحلا هروط يف ع ورشملاف

 . ايروس ىلع اكلم ني

 ناعاهيأر نع لئس الو . هتاقالع يف لةّتسم ةورثلا عساولجر ريمالاو

 عضو نم دب نكي مل اذا هنا وهو ىسامالا طرشلا اذه ىلع باختتالا لبقي هنا

 يغبني و . ةلودلا كلت ىه اسن رق نوكت نابجيف ةيدنجا ةلود ةيامح تحن ةيروس

 . ةيزيلجنالا ةياملا ًاصوصخو اهادع ىرخأ ةبامح لك ًامامت دينت نأ

 ةمسنرفلا ةموك+لا نا ةلوهسب ناسنالا كردي قئاثولا هذه صيحمب نف

 لهف برعلا ةيامح ةجح ةيروس مضل قيرطلا ديه اهتعاطتسا ىف ام ىصقا تلدب
 نيذلا نا يرمعل ؟ نيطسلفو قارعلا وحن ارتلجبا تابن ف كدشي نم دجوي

 ظل راعق اون ركي نأ. اهأ تارواثملا كلت نع اني نون رعي ال مهنا نوعدي

 فيرشلا نا الدج ضرفنلف ! مهفرشو مثريمض اوعاب دق اونوكي نأ اماو

 تاينب ١416 ةنس زوع رهش ىلا زيلجياالا عم هتاضوافم ءانثا لبي ناكنيسح

 راث امنا هناو تناح ةينائعلا ةلودلا لاوز ةعاس نا ًادّقّتعم ناك هناو اسنرف

 هناو اهتدقر نم ةيبرعلا ةلودلا ثعبب نأب ةمدخ لجا ىنالسالا ملاعلل يدؤيل
 كل ةنلايلا ايكرت .ضاقن ا ىلع برعلا ةريزج هيش ف سسؤي نأ ىف ىعسي ناك

 ا ةسفاولا ىعارألا < - نلجأ + هتنم ىتا دوعولا بسح - منضت'ةيب رع

 .ثداوحلا هببنت مل هلاب اف لصوملا ىلا مث هنطا ىلا نيسرمنم دتمملا طخلا ىنونج

 ًايتاك ١41 ةنس لوا نيرشل 04 ىف خرؤملا نوهاكم يرنه ريسلا دد نكي ملأ
 .قئاثولا كلت انه هتيئا ام لك نم رثكا هيذيع حتتفت مل وا ؟ اكوكش ةراثاا ىف هل

 ةليلد' اهتم ةدحاو لك تناكو ةنولا مادعا رثا ىلع ةيروس ىف اهترشن ىتلا

 .نآلل ةيفاك تاراذناؤ ةعطاق ًاججح اهلك نكت ملا ؟اسنرف تاروانم:ىللع اعلا

 ام أبنتت نأ بعصلا نم سيل ؟ اهبكحتري نأ كشوي ىتلا ةيانجلا مظع هيرت

 ١15 ةنسس لوا نيرششأ 76 موي ىتح نوهاكم يرثه ريسلا رطاخ ىف لوحي ناك
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 نك ال نائبا و ةيروسلا ءيطاوشلا ىف قطانملا ضعب نا هدر ىف ركذ امدنع
 . ةضحم ةيب رع اهرايتعا

 قطانملا كلت ىف ةيسنرفلا عماطملا مارتحا رم ًاصانم دجي مل ارتاجتاف
 امنا | رتلجتا نأي دقتعي نا ىمانسلا ثصعتلا هامعا نم ريغ نكم الو ..ةروكذلا
 . برعلل ةيده هئاطعا دصقب قارعلا 0 نم تعزتنا

 ةدامقلا نك ىف هدوجو ءانثا كلذ لكب لصيف فيرشلا تربخا دقلو

 مهتلص هيف _روعط#ي يذلا مويلا ىف نوعقيس برعلا نا تا
 نم ًاتاتب نومرح كلذب و نيسسن رفلاو زيلجتالا يدي ىف ةدراب ةمينغ كارتالاب

 ْ : . نيدلسملا ةفيلخ ةياح
 ةروث لضفب زيلجنالا نكمتو اهرازوا برخلا تعضو دقو نآلاو

 ايروسل مهلالّسا اومتاو نيطسلف ىف ىكرتلا شيجلا ةمزه نم نيسح فيرثلا
 كلت سدقلاو نيطسلف تحبصا دقل ؟ ةيمالسالا دالبلا ةلاح ىف اف نيطسلفو
 زيلجنالا ةضبق يف ىالسالا ملاعلا ىلا رمع ةفيلخلا اهادها ىتلا ةنيقلا ةحتملا
 . اهيف ةيدووي ةلود ءاشنا نوغتبي نيذلا

 نائبا لمشت ( ىربكحاا نانبل ) ىمست ةقطنم نع اسن رفل اولزانت دقو

 . عاقبلا لهسو كبلعب ةبجو اديصو اريت ىنيدمو توديب و سلب ارطو ىلوالا
 . ةيزياجتالا ةياملا تحت هرسأب قارعلا حبصاو

 اوئدني نأ اودارا هلالقتساب ىرتعملا زاجحلا مض مب انتجال ًارظن و
 . بلحو صحو ةاحو قشمد ندم لمشت ةيب رع ةلاكو ةمسن رفلا هبانا تحت

 . كلذ قف نوضراعم نييسا رفلا نأ رو و

 ندم ىف نيسح فيرشلا زاجحلا كلم ىواعد نا ًايلج نيلي اذه نمو
 وه مدختسا دقق . حايترالا نيعب اهيلا رظنب ال بلحو صخو ةاجحو قشمد
 ا تال آ درجك لصيف هئاو
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 فيرتشثلا هدان املط يذلا ) رداقلا ديع ريمالا ديفح يرئازجلا نسحلاف

 ىف لبق دقو ! ًاردغو ةنايخ ريمالا لتقب فيرشلا بتي ( « لجبملا يخأب »
 م ىف لمش نيس فير رقلا نأ هي را تالا تف نس هنا ا

 هسا لع نسل تس ل ل ا ل
 نيفي رشلا نيمرحلا مداخ نأ ىه ةجيتنلاف . هللا ءاش ام ىلا كلذك قبتس لاحلا
 ةروث لضفب هلكح كلذو ارتاجما كلم سماخلا ج روج كلملا وه مويلا

 .! نيسح فيرثلا

 نم ةنوكم ةيب رع ةبالو ىلع لصيف لمجم نأ ديرت ارتاجنا نأ رهاظو

 ةقطاملا كلت ىلع اهدي عضو اهل متي اذهب و بلحو صمحو ةأو قشمد نده

 , ىاالسالا ملاعلا ندم نهشا ىلع لمتشت ىتلا

 ةروا ءارج نم ىالسالا ماعلا تباتثا ىتلا ةيقيقحلا ةروصلا ىه كلت

 ءامعز مالسالا ممص ىلا اههج و ىتلا تاب رضلا . تربل تنظم ١ نيس ارا

 نوللاب تسبق اذا ًاروك ذه ابيت تدبيل ةبحستملا لودلا ىلا مهمامضناب ةبراغملا

 . نيسح فيرشلا نم ةفالخلاب تلزن ىتلا
 ممآلا ةبصع ةضبق ىف  ةفاللا .رطوم  ةناتسالا تحبصأ اذاو

 . فيرا هأدب يذلا ةنايخلا لمع مت ( ابروا ديرت اي ) هللا ردقال

 ال ةيملاعلا برحلا ىف اوكرتشت ملول » انا نولوقب نيذلا ىلع انب اوخ

 تناك ال اهيف كارتشالا انين# ول اننا وه.« روطتلا اذه لثم رومالا تروطت

 نم ل يما رس رن ل
 ا تلا ل ا

 نآل نيرئاظ برحلا نم مهجورخ بقع اناعوأ قرع ف نرءرد نأ متل

 ىلع ذكتقو انهركالو . مسقتلل ةضرع ماودلا ىلع ىه زجاعلاو فيعضلا كالما

 ىلوملا هب دبع ام درجت ام ةمواقم نودي  انسفنا ىرن ذا ةلذلاو راعلا لمحت
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 اننا اع كلا
 مرأو :ر د اسال داب نر دال ل اه نإ كاريألا ل لع

 -نطولا اذن هلا
 ةماعزب ماق يذلا ريخآلا ثعبلل كلذ ىف لضفلا لك لضفلا نوكيسو

 بعشلا ةداعسب اوزاف ةمزاللا لئاسولاب اوعرذت مم اذاف. . اشاب لاك قطصم
 . ةيعيبطلا اهدودح لخاد داليلا ءاغرو

2 7 
 داك
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 برعلا رارحا
 حافسلا اشاب لاج منش نيذلا

 لصفلا ذه ف مركذ درو دقو

 اًسرخلا رداقلا دبع

 ىباهشلا فراع ريالا
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 نايك ت ناباتك
 مادعالا اياضق لوح:

 .نادعاسي ناب امك نآلا يدي نيب : لوقي يرصحلا عطاس ذاتسالا بتك

 . كلذ ةفرعم ىلع

 لامج بكمل ًاويدم ناك يذلا «ىات 1 قفر لاف د لق نم رداص لوالا

 نراك يذلا «ندرا داؤف يلع ه لارتجلا لق نم رداص قاثلاو . صاخلا اشاي

 . اشاب لامج ةدايق تحت « عبارلا شيجلا ناكرال سيئر

0 
 ليج » ىنعع « يغاد نيّتيز » : ناوتعب نونعم يات 1 قفر حلاف باتك

 رقم ناك امدنع « اشاب لامج ةبعم ىف ةمدخلاب قحتلا دق بتاكلا نآل « نوتيزلا
 ةرم عسبط مث ؛ ١مم ةئس الوا رشن دقو . سدقلاب ,« نويزلا ليج ىف هتدايق

 . 198م ةنس تادايزلا ضعب ضعب عم - ةيناث

 عيفر ىدا بولساب ةبوتكم « ةقرفتم رطاوخ » نم فاأتي باتكلاو
 ..اشاب لامج عم ايروس ىف هدوجو مايا نع هتالمأتو هتاعابطن | سكعت

 ايروس تارطخ » ناونعب نونعم وهف . ( ندرا داؤف ىلع ) باتكاماو

 ةنيمأ تامولعم نمضتت هنا . 1404 ةئس رشن دقو « ىلوالا ةيملاهلا برحلا لالخ
 لالخ اهيلع علطا وأ اهيف كرتشا ىتلا ةيندملا لاوحالاو ةبركسسعلا تاكرخلا نع
 ٠ ايروس ىف عبارلا شيجلا ىف هتمدخ

 :هباتك ىف يات 7 قفر حاف لوقي « هتاررقمو برحلا ناويدب قلعتي مف

 « ىقايثعلا خيراتلا ف ايدوس نع ثحبيس يذلا ٠ ريخألا ىمايسلا لفلان
 .« هيلاع برح ناويد  كشالب - نورك

 .ف نيمموقلا ب رعلا نم نيعبرأ 1 مدعأ لق ؛ ناويدلا اذه كار رد 2
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 ىضاقلا نيدلا روت
 .ىزيكنالا باهولا دبع



 . توريب فو قشمد

 ديم اذيع لثم ؛ نامعالا سلف ًاوضع ناك نه « ءال ؤهنيب نم ناكو (

 ناك نمو « ديؤملا قيفش لدم باونلا سلجم ءاضعا نم ناك نمو ؛ ىوارهزلأ

 قيفر ::لثم ارعاش ناك ن هو « ىبب رعلا ىغلادبع لثم ىلوالا ةبطاا نم ًايفحص

 رخآ مق ناكو .٠ عفتلاو ةسايسلا لاجر نم مهنم نوريثك ناك. مولس قزر
 . ( نييلاثملا ) نم مهنع

 تاكل لاق كر ل ف نمر رحال رس نا واحلا ف

 00000 لوديف . ةيوناقلا ةلأسملا ىلا مالكا

 قرخم ملوا قرخ دق برحلا ناويد ناك اذا امف ةقيقحلا راهظا نا )

 اة كلا ل و ا قلعتي سا ةلادعلاو نون اقأآ

 كلذ رس نا ؟ ايروس ىف ةيساسا باهراو شطب ةسايس مازتلا ىرورضلا نع
 تاصاصرب سيلفت عراوش دحا ىف لتق ىذلا « اشاب لامج عم بارتلاف نفد دق

 نأ نود « ةقلعم ةلأسملا ىات 1 يققر لاف كرتي . ةروصلا هذهب و . ( نمرالا

 ١ اس اسر

 داّوف يلع كا

 عسوا تامولعم هباتنك ىف انيلظتعي ( ندرا داؤف يلع ) لارجلا ككاو

 ةيل وؤسم غلبم نع ةحيحصو ةحب رص ةركف نيوكت ىلع دعاست . كلذ نم قداو

 ىتلا مادسعالا ماكحا مظعم نأب انيلعي هنآآل ٠ ةيضقلا هذه ىف هسفن اشاب لاج

 مهعانتقال ًايفاتمو هئاضعاو هسيئر ىأرل افلا ناك برحلا ناويد اهردصا

 : نأشلا اذه يف هلوقي.ام اذهو . ىنادجولا

 ايروتكيف ليتوا يف شيجلا ناكرا رقم ىلا ءاج ١415 ناسين رهش يف )

 ةكاحم نا : لاقو . ةيلاعب برحلا ناويد سيئر كب ىركش مدقملا قشمدي

 -ا0-



 اهنا . اياضقلا ةقيقح نع ةحرص ةركف تنوكناويدلا ةئيهو ٠ تهتنا نيمهتملا
 ةعبرالا وأ ةثالثلا زواجتي ال مادعالاب مهيلع محلا نك< نيذلا دع نأب ةعنتتم

 لقا ال ا | ةئيلا ت تأر كلذ عمو ٠ نيدمت ريك ١ ىلع

 كلر كارلا سر اج كادت نأكل ع د نابل هنا نك

 ىذلا كلا ىف ناويدلا ةئيه ىأر مسا لك ءاذح تك دقو ٠ نيمبمملا اعشاب

 . ( هقح ىف ردصي نأ بحجب

 الو « هيركفلا اشاب لامج تاهاجمتا فرعي ناك ندرأ داؤف يلع نأ او ) ١
 نيت كب ىركشل لاق دقف اهب فصتيي ناك ىلا ةوسقلاو فنعلا حود لمي

 ماكحالا قددشتي ال ىل ! هيلا عرضت  اشابلا ىلع ةمأاقلا ضرعت امدنع : ناويدلا

 . خيراتلا ىف ركف اشاب اي كوجرا هل لق الا ىضتقا ذاو

 هنكلو اشابلامج ةفرغ ىلا ناكرالا سيئر ةفرغ نم كب ىركشبهذو )

 كالا نأ يرطب 0 فس اذ قدمو فضلا نرتسم وق قط ني د

 لخد امدنع كلذلو هيلاع ىف نيدوجوملا هلاجر ةطساوب ةيضقلا ىلع علطا دق ناك

 كتر د نأ كا اذا فا نال 1 ىركُش هيلع

 ناذئتسالاو ضرءلاتئج انأو ةمئاقلا هذهف هيأرنودو تاكا ا يبنابرحلا
 نأ نودو هنم ةقرولا لوانت اشاب لاج نكل و . اهلمحب ناكىنلا ةمئاقلا مدقو

 : وه هديري ىذلا محملا مسا لك ءاذح بتكي دعا اف ردكم رم اناارعب

 0 مادعا 2 مادعا 2 مادعا

 : لاقف ,داؤف ىلع ةيصوتب 0 نأ ىأ رايإملا ناورد نسسلر كلر

 ا هرج نس لا نع لكل يل ل كلا
 . كسار ىلع مطحتيلف ؟ خيرأتلا

 ىلع مادسعالا ماكحا تردصو . ةيلاع ىلا كب ىركش داع كلذ دعبو

 .- ىهتنا . ءاشابلا ضاوأل اقف ؛ ثرملا ناويد نه  امحش نب ردع

 ل





 حمم مسا
 دحر ةمدقم  جينمزالا ةلأسملأ

 راوثاا ًاصوص>و . ندرالا  لادجالب ةاتفلا اكرت لاجر نم لضفن
 ةءارصنك او ًاساب دشأو اقلخ نصا مهنأل كلذ نييرافلبلاو نيينان ويلا ىلع مهم
 نا اننيقيىفو . ةوادعلاو ةفادصلايف ءايفوأ كلذ قوف مثو ني رخ الا نيرصنعلانم
 ينمرالاو يكرتلا نيرصنعلانيب ةوادعلادوجو نع ةلؤسملا اهدحو يه ايسور ةسايس
 للاب ةنس يف ةيكزلا ةيسورلا برحلا لبق ىرخأ ةرابعب وأ ًاداع نيتس لبقف
 نيرصنملا نيذه نيب ينبد عازدوجوب اقاطمدحأ عمسي مل تاوئسرشمب 4
 ىف كارئالاو نمرالا شاع دقلو . نيرحيسملاو نيداسملا نيب ةيلم تافالتخا ياوا
 نيرواجته اهضرعو ةيكرقلا ةلودلا لوط ىف لب ةناتسالاو ىالمورلاو لوضانالا
 همسا ءيش ركذ نم ًاتاتب الخ دهعلا كلذ خبرات نا ىتح قاقولا منيب داسو
 ةلئاعلا نؤشلا ىف نمرآألاو كارئالا نيب ةقادصلا تناكو . ةينمرالا ةلأسملا
 نوؤشل ىرغصلا ايسآ يف هتيرق رداغ اذا ناكيكرتلا نا كلذ نف . اذ دحال
 هنوؤشةرشايهو هترسسا ةياعرب نم رالا هن اريج ىلادبع ةيصخش ةداصمو أ ةصاخ

 منيح نم نودي نمرالا ناك كلذلو مايق ريح كلذب اوماقف ةقوقحي ةيانعلاو

 , كارثالا ,هناريح يف ةقثلا هذه: سفن

 دحاو ينمرا ةناتسالا ىف الو ىللورلا ىف الو لوضانالا:ق نكي ملو

 ىو ةيئمرالا فورلاب سرادملا ىف مل تناك ةيكرلا ةفالانال ةيئمرالاب ملكتي

 ةيمركمللا بضانملا تناكو . .ةيكرتلا ةغللاب ماقي سادقلا ناكاهسفن سئانكلا

 ا



 . ًاصالخا مثدشأو ءالو نيبنامملا اياعرلا وثكا مثربتمل انكو نمرالا ةوتفم
 نيذلانمرآلا هيأ مكارئآلا ىدب | ىلع ناتسدرك تاوكب ملفا املف

 تحن نيرمالا اوقاذ مهنا قألاو ٠ نال هنا ةيالو متدايس تع اونا

 اك دارا ام هسفن دهجبلو أهي اكو اننجروم ريفسلا لوقتيلف . يدركلا حلا
 هناوه هيف لادجال يذلا قطا نكلو . ةيخيراتلا مئاقولا ءافخآل نآلا لعفي
 نمزيف اهفارطا عاستاو ةين اعلا ةلودلا نيوكمت ريس بصعنلا مدعو لدعلا ناك [6
 بسلا نمرالا لايح ايكرت اهندبا يتلا ةقادصلاو ةءورملا تناك كلذك نحو

 انبل نيبعشلا نأ هلك كلذ ةجيتن تناكف ٠ ليمجلل مهنا رعو مهئانث باستك | ىف
 هتغل ةيكرتلا ةغللا لمح ينمرا لك نا كام عاز اهني روث, نا نود نورت ةسخ

 ناخدم حافلا ناطاسلا حمس امدنءو . ةيكرتلا ةيموقلاتاداعلاو ديلاقتلا عببتاو
 نيين معلا يديا يف اهطوقس دعب ةناتسالا ىف ءاقبلاب ةيسك ذوئرالا ةيكري رطبال

 ركل ةمط واع دورا عقار ل نع راخ طتض تأت ال) تياتوإلا كدا
 ةيكريرطب ًاضبا اشنأ ( ةيفيدلا تازايتمالا ) ىمست قوقملا نم ةدع ( ضحلا
 ىبتمت تناك يتلا  ةينمرالا ةمالا قوقح نامضدك يا هتكلم ةمصاع ىف ةينمرا
 يتلا تازايتمالاو قوقحلا لثم نمرالا حئملب - ل وذانالا يماسم نيب  ةيلفا

 . نينانويلل اطوخ

 دحا تاظحالام ىلع هب انك نم ١16١ ل ةحفصلا يف مائسل دنام دمتعإو
 3 وو كارتالاقالخا مرك ازع هنا دحمملا ةحاقولا هب تغلب يذلا نيخرؤملا

 يحسم وه ام لكب ميئاردزا ىلا اهيف لادج ال يتلا ةيخيراتلا قئاقملا مغرب
 ! اسر هنوربتعي اوناك نأل

 ةبجىا يف تنوكت نكت مل يذلا تنولا يف ىأ ةيدالبم 1557 ماع ىنف
 كح ؟ 0



 وهو نيماسملا نيطالسلا دحا حمس ( تاءلقالا قوتح ) ةركف ابوروأ تاهجنم

 تازايتماك ) نيينان ويلا حنممت ةناتسالا ىف هينان وبلا ةيكري رطبلا اقيب هزع جوا يف

 هنا لب ! ملعتلاو ةئارولاو جاوزلاب قلعت: ةيصخشلا قوقطانم ةلساس ( ةينيد

 ءانعالا ل فمر تاكئىرخا ةمأل ىردا ةكي ري رطب كاف ةكضأف ف امنا
 ! تازايتمالاو قوقنلا كلت لثم ابحتمو يدركلا كملا نابأ يف لالغالاو

 ءاخساا كلذ وز»ي نانم ماتسل دنام لاثما سان | ىحتسيال كلذ لك نم مغرلابو

 اذه نه ةللايف يحسد وهام لكل راقتحالاو ءا ردزالا روءش ىلا جاستلاو

 ! ماظلاو بصعتلا

 ةلكو ةلوصو ةكوش رذ كرت ناطاس ابحنم يتلا قوقملا كل: نكت ملأ

 (تايلفالا قوقح) ىدايم قيبطتل ىلعالا لثما نهرسشع سماخلا نرقلا يف ةذفأت

 8 اهب نيدمتملا ملاعلا فارتعا ىلع لوصحال اليوط نوسلو سيئرلا ىعس يتا
 يلا ) نامرج ناس ةدهاعم يف اهب ًافرتعم «ىدابملا كلت تحبصأ لهو

 هكلت هيلع ىوطنت يذلا دملا ىلا ( اطويق ايفالسوغويو اينامور.اموكح ضفرت

 ؟ ةيحيسالل ىتالسالا حافلا اهحنم يتاا قوقحلا
 هاسقب يف اهد>و تازايتمالا هذه نوئردم ىبنا نوكرديل نمرالا نا

 يديأ نه هوقاذ يذلا لذلاو فيلا نم الدب ىنكمأ دقف . مهتيموقو مهتم

 ةيكرلا ةيوكتلا عم ًاصوصخو كارتالا عم ءافص منا ىلع اوشيعي نا داركالا

 .ترورذاو ىضزاز هبتك امم هتامولعم ىتئسي يذلا ماتسلدنام دهشتسي اذاملف

 دبع ىلع ريثع عساتلا نرقلا لبق اه ةضرع نمرالا ناك يتا ثراوكلاو مآلالإب

 ةمالا سب ركذتي ال اذانو ؟ دارك الا تاوكب نمز يف ىعاطقالا دابطخالا

 نوكيالدقو ؟ ةيسن رفلا ةروثاابوشن لبق ىعاطقالا داهطغالادبع يف ةيسن رفلا



 ىحالف ةلاح تناك لبف . ديعبلا دبءلا كلذ ىلا ناملالا بهذ, نا مزاللا نم
 . اكرت ىف نمرالا ةلا- نم ةاخر ريك | ايسور

 ةيسورلاةروثلا راصنا دشأنم 4: 1 فارتءالا ىف ددرتيال ماتسادن ام نأ

 ةيروثلا باياتدكلا نع ريثكلا ءيشلا فرعذ انسفنا اننا هنع باغ لوف .ًاسحن
 8 ببرق دبع ىلا مريحالف ىلع سورلا لاومالا باحدا روج نعو ةيسورلا
 ينف اهيف ًافلابم تناك تاباتنكلا كلت نأب ءاعدالا دح ىلا ةحاقولا هب تفلب اذأف

 . ىوطلا نع م لكسر اعأ هناب ددرت الب هل تيا نا ائعسو

 ان اه ىلا ام اوخام نيرآلاو كارتالا نآب ديدج ندررك | ناد
 كارتالا نع فرعي ملو ءافص ماىلع ام نيرواجتم 1465 ةئس يف مرقلابرح
 ةكامملا ىلا سورلا رظن املف . نمرالا مهنأريج دض الخ اسما اويكتترا مهنا
 رصانملا اولعي نا ةسايسلا نسح نف نا نوبسحي اوذخأ عشبلا نيمب ةين املا
 مثرطو ءاضقل ءامد تال 1 ىللهورلا يف ةيحيسملا

 يف لاق نا دعب ماتسلدنام ىري ذا بجعيل ناسن آلا نا بس>ا يناو
 عببج ديرأتلا لكديؤت ةيسورلا ةيروثلا ةموكللا نا هباتك نم ٠١ ةحفص
 فسعتلا دض ةيحرسملا مالا ةدعاسمل ةب رمعيقلا ايسور اهتذخلا ىت ولا تاءاردالا

 روج ربك ةيحض هسفن وه يذلا يمورلا حالسفلا نا ) - : لوقي ( يذلا
 ملو ! ( نييبرصلاو نييرافلبلاو نيينانويلا ذاقنال لاتقلا ناديه ىلا بهذ املاط
 ةحاركلاو ف وخلا ةرئاث ترانا يتلا ةروهمتملا ةسايمسلا كلل ةجسيتنالا هلك كلذ نكي

 ةيناسنالاريخل انتدثفا ممص نم وجرن ىلا ةسايسلا سو ةرومعملا تابج. را
 . دب الا ىلا ةيرصيقلا حشو ابحبش ين نا

 رشتن:و روطتت تذخأ ىتلا ةينطولا تاعزنلا نأب ًاعطق فرتعن نأ يغبنيو
 ا
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 نمرالا نايشلا نا يف ًارشابم ابوس تناك رمشع عساتلا قرقلا فصتنم ىلاو>

 ةلاخلا كلن مهسوفن تبرششا قزرلا وأ ملعا الط اكبصاو ابوروا ىلإ نيدزانلا

 اك او ءاخر زكا لاح ىف هتما حبصتل ىعسي مهنم نيريثكلا تلم ةيلقملا

 سورلا ةساساا ران تفل لء> روطتأا كلذ نأ . يمايسلا اهطاشأ يف الالقتسا

 ةليسو اوعدي مل نيا كلذ نمو ةيحآلا تايلانم ةبه هن أكهيلانو رظني مهلعجو
 ١ . مهتموكح ىلع نمرالا ضير>تل لئاسولا نم.

 ىف يناثلا دوي ناطلسلا عرش ىت> رشع عساتلا نرقلا رذ غزب امو

 ةيرادالا يضوفاا ىلع ىضقي ىتح هتكلم يف ماظنلا ةداعال ةديدش تاءارجاذاذتا

 ماعلا ىتئام ىف تلخ ىتللا ةئيسلا ماكحالار ثا ىلع اهب انطأ تب رض ىلا ةي ركسعلاو

 (8- ىلع و رلاو لودان الا تاركب ةطلس قدح هب راقكلالا لاف . ندلاثلا
 . ناتسدرك تاوكب ةطلس دد> هنا اك اهرثا ىحنع!

 ىلا ماظناا ةداعا ىف ًادح ظحلا دوكتملا قاطلسلا كلذ ناكاميب نكلو

 دق نيينانويلا ىأر : اطدعال بعاصم ها هدو ابجو هسفن ىأر ذا هدالب

 بهذلا ةدعاسع تما ةءاج هو ( ايؤيه ىيتنالا ) سئاسد عوط اودبصا
 نم هسفن ىأرو . مهئاضرا ليبس يف ةريثكلا بعاتملا ناطلسلا يلامف يسوزلا
 يف هلوطسا اوقرغاو ئيلجتالاو نويسن رفلاو سورلا هجاه نا دعب ىرخا ةبج

 ماحاشإب ىلع دمع كلذك ىأر . نانويلا لالقتساب فارتعألا ىلا ًاراطضم

 يرتلاشرعلاب هسفن ثدحي ناك ذا . نييسن رفلا زاعياب هدض را' دق ماعلا رمعم

 ! . ةيعاتوك ةياغل دالبلا نم ريبك معمق ىلع ءالبتسالاب البف حبت دقو

 هذه تناك ةموكح ىلا موالا صراوق هجوينأ نذا عيطتسي يذلا نق

 لئاسولا ذاكا ىف ريصقتلاو خارتلاب اهمهتينأ وأ جراخلا فو لخادلا يف اهبعاتم

 اناا



 ؟ نمرالا نع الضن ةفاك اهايار حلاصم ةنايصل ةمزاللا

 تازايتما كلذ مثر نم رآلا تدم ديلا دبع ناطاسلا ةموكح نكلو

 ائارطاو ةقيقللا كلب فارتعالا الا هعسل مل هسفن ماتسلدن ام نا تح ةعساو
 ماع ين اولصح نمرالا نا > :  هصن ام هباتك نم 4.٠ ةفيحصلا ىن لاق دقف.

 ةناتسالا ىف هرقم نوكي ىلعا سلجم باتت !ق> مطوخي مان روتسد ىلع 89
 .٠ 6 مند ٠٠٠١ يلاعألا بختني وضع 5٠١ نم فل وم

 قوقح ظفط هذه نم موا اح الع نسل و سيئ رالرطخينا عاطتسملا نم لبف
 كلذ نمرالا تحنم جراخلا نم طغض يا نودب ةينامءلا ةموكحلا ؟ تايلقالا

 دح ىلا ةهوكللا فطع مهبسك | يضاملا يق هوررظا يذلا ءالولا نأل روتسدلا
 ناكو . ( ةصلخلا ةيئمرالا ةمالل ) روتسالا م يف ةدحاو ةظطددرتت ملال
 تذل اسور نكملو . ديدج ديعس درع ةحنأف كلذ اهلمت نوكي نا رظتنملا ند
 . ةيئمرالا نوؤشلا يف لذدتال ةعيرذ روتسدلا كلذ

 برحلا نابا ف سورال متدعاسم اومدق نمرالا ةاصع ضع ناكو

 م,ةاقالعب دعب (ميف سورلا ظافتدا ةيلع بترتام 103 مام يف ةيكرتلا ةيسورلا

 ةجرنلا تذخأف .نمرالا راوثلا ع.بجشت ىف ام ةصرقزابتن امطاها مدعو اينيمرأ عم
 نيئس عببرأ نه زك | روت هدلا جنم ىلع ض# مل هنا تح ةشهدم ةعرسإ ربظل
 عبطلاب ناكذقلو 18517 ماع يف نوتيزلا ىف ىلوالا ةيئمرالا ةروثلا تبشل ت>
 . ةياثعاا ةموكملا سفن ىف عقو هوسأ ىلوألا ةيئمرالا ةحاسملا ةروثلا هذه
 شوبملا ليبس يف بعاصملا لوغانالاو سورلا نمرا عضو ةلب نيطلا داز اممو

 . 14174 - 41١لا/ ماع يف ةيكرتلا ةيسورلا برخا لالخ ةبكرلا
 ىلا نيحلا كلذ ىف بهذ يذلا نمرألا كري رطب يدنفا سيضرأ ربتعإو

 -؟ا/:-



 ربكا ينمرالا لالقتسالا ةيضقل رصيقلا ةدعاسم ىلع لوصدلل ونافطسا نآع

 يذلابقللا عابضو مهنم نمرالا يف ةءوذوم تناك ىتلا ةفثاا نادّتف نع لؤسم

 . ( ةقداصلا ةمالا ) وهو كارتالا هب مييقل

 نوؤش ىف لخدتلا يف لمأ لكنا امان اذ اردا سورلا ةساس كرداو

 اسور ةموكح نكلو . ايراغلب لالقتسا نالعا دم, ىضقنا دق ةيلذادلا ايكرت

 تاع ةدهاعم يف تندو قالا كاذب ظافتحالا ىف اينو ةيغر ةيروطارمالا
 - نيلرب ةدهاعم ىف رخ لكشب اهتلجسو نمرالا ةحاصم ةصاخ ةدام ونافطسأ

 تأعن مث . دارك الاو كارئالاو نمرالانيب تاقالعلا ترثوت مث نمو
 لب ةيناثملا ةكلمملا ندم ةفاك ىف اه ةمظنم ةيرسس ًاعورف ةيئمرالا ةيروثلا ةنجالا

 عاطقنا الو للمالب لمعت ةيرسلا عورفلا هذه تلظف . ةريغصلاىرقلا.عبج يف

 زاتمىمرا نطو ءاشناب بلاطت تاء>و دارك الاو كارتالادض نمرالا ةرانال

 ةموكحملا تناكو . ةيقرششلا لوضانالا تايالو نم تايالو تس نم نوكم

 . سئاسدلا كتب مات معىلع دارك الاو كارتالا ىلاهالاو

 عبتدارأ اهيف نولع, ةلقتسم ةلود ءاشنا ىلع نيرصم نمرالا ناك ذاو

 لذبب نأ ةيعيبطلا رومالا نم ناك ادع مثوقاف نيذلا دارك الاو كارنالا ىلع

 كارتالاو داركالا ناىا . عورمشملا كلذ طابحال ميتءاطتسا ىف املك هال وع

 رطش مابتلال ايسور ةبج نم ةعيرذالا تهنول اهريفاذ< ةطخلا هذه نا اونقيا

 ىلا نورظن اولمج كاذل . ةكرتلا ةيدركلا ةيبلاغلاب لها لوضانالا نم ريك

 144٠ ةئس يناثلا نوناك ىفو . مهيلع ايسور اهتباس دقو ىعفالا ابن أك اينيمرا
 رثاىلءو يلاوتملا ايسور طغذ ىلع هانب ىلاعلا بابلا ىلا ةبورالا لودلا تمدق

 ترا قفتاو . ةيئمرالا تاحالصالاب ةصاخ ةركذم ةديدع ةينمرا تاروث
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 .تناكو ٠ يقرششلا ىللهورلا مذ ىف نيد ثقولا كاذ يف اون اك نييراغلبلا

 مأ ةيلخاد تناك ءاوس ةمهملا لك اهثملا ىدحا يو: ةموكملا تاواح الك ايسور

 :ياثاا ديلا دبع ناطلساا رطضاف . ةيئمرالا ةلأسملا ةمغن ىلع برضت ةجراخ

 . رومالا ضعبب ماسنلاب عازنلا ةيوست ىلا

 ذا اكككو 1444 يتنس نبب اهف اهدشأ ةينمرالا ةلكشملا تغاب 8

 نبب داقحالا ةدايز ىلا ىدأ امم تاب> لك ىف تايارطضالاو لنالقلا ترهظ
 !نادح ىلا نورف ةند بنج ىلإ ان مان ءافص ىف تدع نإ ةثالثلا رصانعلا

 ضرا خيبطاتو ضب ىلع امضمإ ضاضقنال ةزفحتم يو ىلع و حمبصت تناك

 , اهئامدب ةناتسالاو لب لوضانالا

 نا اوركتي نا كارئالا نوضغبي نيذلا هلاثماو ماتسل دنا نك« الو

 ىت> نمرالا ىلع دقح ىأب اورعشي مل بيصعلا تقولا كاذ لالخ يف كارتالا

 ابسفن ةناتسالا يفو ٠ م,رامح يف ًاضعب ميضعب سفانر لعج مهنم ًاريثك نا

 يف مهئاوياب نمرالا ميناريح ءازا ىربك ةفادص ةيكرلا رسالا نم ريثك رظا

 ةلودلاءارجو نم ليلقلاب سيل ًادع نالب . توملا بلاخ نم ممذاقنال مهزانم
 نولاجلا اهيلع مدقأ يتلا ةناتسالا ىف ةينمرالا حبب اذملل ًاديدش ًاضاعتما اودبا
 ”اهدصو اهففو لدس ىف امو اورد مو كرك ف

 ريشملا اهذختا يتلا ةديدشلا تاءارجالا ًاديج ىملعيل هدأ الثا ناو
 .أب ررق هسفن ماتسادنام نا ىتح ىوك يضاق ىح يف نورالا ةيامل اشاب داؤذ
 .ةركلاو ! نمرالل هتقادص ببسب الادعب اهف هئاسؤر بضغب ٌقيبمل اشاب داؤق
 .ءارتفا ضم ىوعدلا هذهنا فرءيوهو الا دحأو صخش ةنائتسالا ىف دجوي ال

 .نمرالا لتق حباذملا اهيف ترج ينلا ثالثلا تاوئسلا هذه لالخ يفو
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 راكبا ىلا ناقب استي ناقيرفلا حببصاو كارثالاو دارك الا نم لياق را
 1 نمراآلا ددع ةلقل الا كارثالل ةيلغلا 5 مو 1 ماقتنالاو برذعتال لئاسوا دشأ

 قتقىلع دارك الاو كارتالا قتقلاددع أبرأل ةيددعلا ةيبلاغلا ءالؤط تناكؤأو
 ىف نوين انويلا يحيذ نيذلا كارثالا ددع كاذ ىلع ليلد حضوأو . نمرالا
 ىدوكشتلاءاسعتلا كئاوا ى الا ةيقاو حبب اذملا نكت مل امو . ةروملا ةريزج هبش

 نايرب وتاش وا نوريب درواكر عاش مقي مل مثريغو كارتالا نم نيملمملا ينعأ ظحلا

 كرتت نا نود ةيمادلا ثداوطلا كل: ثضقنا مث ! مهعرس» بدنيو حوني

 ثداوكلا كلت تركشتسادقو . يناهثلا خيرانلا يف ىرك ذ درج قوس اهءارو

 ةرادالا صوصخم ءارآلا نم هارآ تنك امو براضتت اه:ريثعاو راكتتسا اعا

 ةيروثلا تاكرملا عمقل ريداملا مادقتسا ةركف نوبتسا ينأل كلذ . ةيسايسلا

 أجلت يا ةمالا ةمع# هوشن نا اهن شن م لامتالا كلت لثم ذأ ..حبب اذلا ريبدتو

 . اهخيرات خطلتو اهيلا

 اكرت ) راوثب نويقلي ندا نس ولا عببج يأرلا اذه يف كرتشيو

 اننيمرا يف تءقو يتلا 184514554 ثداوح اوركتتسا يناق ( ةاستفلا

 ةدم ةلاطا لمأ ىلع يناثلا ديلا ديع اهيكترا ةريطخ ةيسارس ةلئاغ اهوربتعاو
 كلاس سا اد يكرس سهو ل الإ قي رطل هنا ل

 ,مهتدعاسع نمرالا راوثدم ىلا ذئنقو ابوروا ف نيدرعشم اوناكنيذلا هناوذاو

 .ناكف ايكرت ىف نيدوجوم اوناك نيذلا  ىلثم  نورخآلا راوثلا اما . ةيلعفلا
 خيلباا رمضان ديما ديعىلع ىطخس ءادبا ىف اوددرتي مل مهن . ًاضيا مبيأر اذه
 . حب اذملا كلت ءارج نم ةين املا ًاصوصخو ةيكرلا ةيضقلا قل يذلا

 نمرالا راوثلانم نيهبانلا ضعبل ودبت ىتقحلا اهلكش يف ةلاخلا تدخلا مث
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 .هيف ردت مل يذلا تقولا سفن ىف فسحلا نوماسي زاقوقلا نمرأ اوار مبنأق

 .لباقم يفو ! اكرت ىف نيميقلل نمرالا لالقتسا ىلع لوصحلل ًاعسو ايسور

 .ناطلسلا رصيقلا دعو لوضاناآلا قرش ىف ةيديدح طوطخ ءاشنا مدعب دبعتلا

 .نم ١455 ةرون دعب زاقوقلا يلا اورف نيذلا ندرالا عنع العف دينا ديع

 . 1! ايكرت ىلا ةدوعلا

 نا هيف لادجال ايف اكرت لايح ايسور تاين ىلع كلذ نم لدا سيلو
 .هاخرلا موقي الو . ممالا ةداعسل نايساسالا نانك رلا اه ىداملا ءاخرلاو ملعتلا

 .لاخداب نويلاطي اوناكسورلا . قرطلاو ةيديدلا ككسااك تالصاوملا ىلعالا

 اوناكهسفن تقولا يفو نمرالاب ةهالا تايالولا ةنايصو ةداعسل تاحالصالا .

 1 انماهوبلط يتلا بلاطملا ققحت اهب يتلا ةيديدملا ككسلا ءاشن |مدعب ائيلع نوحليي

 زواجتي مل هدر لك نا ؟ اذه ايسور كلسءىلع ماتسل دنام در ناك اذا

 ايسورةطخ ىلا نيفصتملا راظنا تفل يذلأ يبوروالا بتاكلا ىلع بوما نعطلا

 ممتزوعا اذا ءاهغسلا اهيلا أجلي اماو نيهاربلا ماقم موقت مئاتشلانادحا لاق امو
 ءالقعي تدح اهنو.ءاي سورلا ةساساا ناك يتلا ةجودزملا ةبوءلالاف . ةلدالا

 .يآلالاؤسلا ميمنقن !لاؤس نم ةحودنم اودي ملف . ةيورلا لامحاىلا نمرالا

 :يذلا ايسوو رين تحت ةعاسلاك عقتالا يناذلا اهالقتساىلع اينيمرا تلصح وا )

 ةيروثلا تايعملا تلذب مث نمو ( ةفعاضم ًافاعضأ يلا كلا نم اوعا وع

 .ةينمرالاتايعتلا زكا ىو (نيئيزقنشدلا ةيعج) لمح يف اهدبج ىصقا ةيكرتلا

 ىف تايسنللا عيل ةمزاللا تاحالصالاب فارتعالا ىلع ًاماظن اهئسحاو الادتعا

 .اهيلعلوصحال لمعت تايعإا رئاس تناك يتلا تاحالصالا يو ةينامْملا ةكلمملا

 .فرأف تارابعلا كلت تقلتخا يننا :  لوقي نأ ماتسلدنام ارب الو ٠



 داحبالا بزح هدقع يذلا ماعلا رعؤملا يف ىف تكرشا ( نيتيزقنشدلا ةيع )' ١

 تاحالصالل هباشم هنأ رهظف ابحانرب ترشنو 15.01 ةئس سيرا ىف قرتلاو

 داحمالا ةيمج عم داهتحاو دجحب لمعت نا ةيعجلا تدءوو . اهدشنت انك يتلا

 نيتيزقئشدلاةيعج ءامحزدحأ (ينونيع) يدنقنايمولامينئداحام ًاريكو .قرتلاو
 . نمرالا سوؤر قوف قلحلا يمورلا رطخلا نع 16.04 مط ىف ةناتسالا ىف

 (نييكاجنحلاب) نومسي ةعاجج ةينمرالا ةيروثلاتايء/جانبب دجو نكلو
 لك اوضنر  ايسورل ءارجا مهئامتز بلغاو ( نيحلصملا نيك اسنملا )و

 ايسورةيامح تحن ةيئمرا ةلود ءاشنال نومسياو>ارو ةيكرتلا تابعنا عم مهافت
 لصانق ًانيعو الاعث اهرذب يتلا دوقنالو ةيسورلا تاءاما كلت ىلثمت ىلاو

 بزحلا نا ىف بيسلا عجري ةيروثلاتاليكشتلا ىنرييك ملض مهل ناكنيذلا ايسور
 يالسالاةفيلخلا ةيامح نمريخ يسورلارصيقلا ةيامح نإ :لوقي عرش هسفن ينيدلا

 ١5.٠ مماع ةروث تيشن ام دنع كارتالاو نمرالا راوثلا ةلاح تناك كالت

 اهتعايسل جان ربكك ين الس يف ةنوكملا ةيرسلايقرتلاو داحالا ةيمج تدمتعادقو
 ةيبتلاب فارتعالا ساسأ ىلع ( امان ت>دم ) ةعضو يذلا روتسدلا ةيلخادلا

 ةينودقملا تابعا نكلو . هسفن تقولا ىف ةب زكى مال ةرادالا لمجو ةينائثملا

 ةيعبتل ايديقتلا نودب ةيسا.سلا ةب زكى اللا ىلا ةلايمتن اكىرخأ ةوج نم ةيراغليلا

 ( ايرتيه يننالا) ةمطز تحن ةينانويلاةنودقملاتايمإعا اهوذح تذد>و .ةينامعلا

 ةيبرملاو ةينمرالاو ةينابلالا ةيروثاا تايعملاو ةينودقملا ةينطولا ب ركلا ةصجو
 ينىرادالا يناذلا لالقتسالا اهب دارملا ناك( ةيزك اللا ةرادالاف )

 ناولف . ةفلتخلا ةيئطولا تاسنجلاب ةلهآلا تاوجلا رئامسل ةينائعلا ةكلمملا ل>اد

 قيزم ءالؤعةياف لجو جراخلا يق انئادعا يأرك ابيار ناكيقرتلاو داحنالا ةيعجا
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 تمجحا ال سئاسدلا سد ليبس يف دح دنع اوذقي مل مهنأ ىح ةينائعلا ةكلمملا

 ربعي ىذلا ( ياضقلا وأ يسايسلا لالقتسالا ) ًأدبم لوبق نع ةدحاو ةظل

 ةيروسإ اهسفن ينم تناكاسن رفنكلو . هراصنا ربك ١ نم نيدلا حابص يبمألا
 ايشورو اهرسأب برعلا ةريز> هيمو قارعلا ىلع ءالتسالا ىف لم: ازلماو

 نويب رصااونويراغايلاو ةيقرشلالوضانالا تايالوداردزال ةيساناا صرفغلانيحتت

 اينابلا ةئزم ىف نوبعترينويلاطيالاو نويواسعلاواين ودقم مسقت ىلا نوحمطي

 ىلع بعصي ناك لهف - مهتكلمم ىف ليبخرالا رزج جامداب نوملحي نوينانويلاو

 اهعالتب | ( ةيسايسلا ةيزك اللا ) تيطعا اهلك تاهلا كل: نا ول ممالا كلت .

 تامدصى ع ىوقي ان دنع ةيزكاللا ًادنم ناك له ىرذالا دعب ةدحاؤلا

 كا ولسوكيشتلا رضانغ ثدقف لهف ؟ اسغلا ىف ةيزكص اللا نم ذك ا ثداوخلا

 ناك له + اسغلا نم اناتب -خالسنالا ىف لمألا نييفالسلا وا تاوركتلا وا

 ناطاس نم ًارثا مظعاو العف دشا نان وكي اهذوفنو ةبزكرملا انتموكح ناطلس

 ًاددعزك | ءادعا دض ةلقتسملا تايالولا ةرامح يف اهذوفنو ةيواسعلا ةموكسملا

 م يرادالا لالتتسالا نه ريك طسقب تطتع ةسوج ةك'سل : ًايفع شار

 لودعلا ع نييدي ركلا لمح يف انحبح له كلذ عمو ديرك ةريزج هب تعتع
 لبق'صاخ زكى ع صربق ةريزهل ناك دقل * نانويلا ىلا ماهشنالا ىعسلا نع

 ىرتو ماع د ًاماط اهسفن ةياكملا عوسأ ملأ كلذ عمو يزيلجالا لالتحالا

 . نانويلا ىلا مامضنالا ةيغر ةمدقلا ةيغرلا كلت

 هنا عم قرنشلا ىللهورلا ىلع ءاليتسالا نم راغلبلا عنع نأ انمطتسا لهو

 ال1 تفل لهو ؟ ىادالا ناذلا لزاتسالا نم رك بصت انعم ناك
 مجحا له ؟ ةزانمملا انتايالو ةعيلط يف تناك يتلا رصم لالتحا يف ةبوعص ىا
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 نور ذنم ةيئائعلا ةفالخال ةءباتلا  تيوكلا ىلع ميديا عضو نع زياملالا

 ما: ةيزيلجتالا ةياجلا لبق حابصلا كرايم خيشلا نا اوناعا نأ دعب  ةديدع

 ىوعدب اهذوفن ةرئاد يف ةعقاو قارعلارابتعا ىف ةب ومص ىا ازا تدوحو له
 ندا لا نا نكع الفا ةيزياجحالا ةياجخلا ىلا نوعلطتم نييللا ىلاهالا نا

 ادت لا طع نأ علططسا لو 2 روس لاح ا ل لوا دع
 كسرهلاو هئسوبلا ىلاوا قرشلا يللمورلا ىلا اهب ان رظف يتلا نيدلا ريغب اينابلاو

 نا نوءيطتسي ةيسايسلا ةي زك ماللا ) ةركفلا نيعبشتملا نا نظا الو

 نيذلا «ةلؤط دكؤال يناو . لئاسملا هذه لك لع ةصرم هيقطتم ةباحا اود

 نكد 1 انباع نأ ( ةضخ ةكارت ةسارس ) عارا لع لمعلا ةعبتب ا"ومبحا

 تسبتال انأدبم ةيزك سماللا تناكولو (  ينانملا داحتالا ةّسابس ) لب ةكرت
 ىفنب ذكنقو بلاطن انك اننأل كلذ ( ةكرلا ) ةساسلا قرتلاو داحمألا ةيمدح
 ةوسا ىرلا رصنعلا اهيف بلغتي يلا تايالولا رئاسل ىلا يناذلا لالقتسالا
 قاوسل طقن ( كارتا ) دعا نومي نيدلف نذا ١ ىرألا تالا
 ةسايسلا نوديؤي امأ ةقيقحلا ىق مهنال ( ةيزكماللا ) راصنا نمالا مقاولا

 داحتالا ىلا رت متسايس تناك ىلالان< ىرخا ةبج نمو . ةضحلا ةكزلا

 تايالولا ىلع ةيزكرملا ةموكحلا ةطلس ءاقب يماسالا انوديم ناك دق يناعلا

 عسواهسفن تقولا يف ةياحلا ةرادالا حم عم ام صقن نود ةيلع تن اكام ىلع

 . شيلا ةد>وب اقلطم ساسملا مدع عم ًاعبط كلذو ةنكمت ةطلس
 ةيناثعلا تايسنْلا نود  مثدحو كارتالانأ ةاتفلا ايكرت تكردا دقو

 اقلطمامعز البو ةمات ةلزع ىف اوناك  اهنوؤش ةيقرتل دهام تناكىتلا ةفاتخلا

 ريبكلا يوقلا ثءبال لمعلاب  ىرخالا رصانعلاب ةوساو - ٌثرودب اوأدبف
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 عببطلابو . قالخالاو ةيبرتلاو ملعتلا رمشن لوبس ىف تاءساو تاوطخ اوطُخن
 راصن أ نا نظا الو مهقيرط ىف تابقعلا قت نا يتزتلاو داحالا ةرم ناك ام
 . كارتالا تادوبح ةمواقم ىف مهتبج نم نويغر اوناك ةيزك اللا

 نمدوصقملا ناك ةفلتخلا مالا ( كيرتت ) أب ءامدالا نذا نكي لبف
 انك لهو 8 ةينائملا ةكلمملا يف ةيعسرلا ةغالا ةيكرتلا ةغالا لم يذاقلا باطلا
 ملعتلا ةرادآ نيسحن يغيني هنا انلق امدنع ىرخالا م ءالا ( كيرتت ) ىلعنيلماع
 . ةموكملا فارششا تح هيدوو كلما ءاحما 5 ىق ماعلا

 لثم ةينطو تايمجح ةدعر وتسدلا نالعا بقع ةن مجاز نسل دقل

 يدانلا ) و ( ةيسكرشلا ةلدابتملا ) ( ةدعاسملا ةيعمح ).و ( برعلا دامما )
 نطو)ءاشن انا :  لاقي اذاملف كئئاواريغو ( ينابلالا يدانلا ) و ( يدركلا
 ىرخالاممالا ( كيررثت ) ىف برآم اهل تناك داحتالا ةموكح نإ هانعم ( ينئانع

 قيسنب ال كلذ نكلوالوا ينائءيننا تلق ايصخش يمفن نع تملكت اذا - الثث
 وه يرتلا بعشلا نا يداقتعا عزعزب نأ اقلطم ءيغل نكمي الو يرت يننا
 يذلاوه يرتلا ىندْءلاو قالخالا لماعلانأف . ةينامعلا ةكلملل يرقفلا دومعأا
 اهدهع هىدإب نكت مل ةيروطاربمآلا نأل اذه . اهيوقيو ةكلمملا ةدحو قئوي
 . كارتالا عنص نمالا

 انسفنأ ىرن ىتلا ةنزحلا ةلاخلا ىلا رظناف كلذ ىلع اناهرب تدرأ ناو
 مهالقتسا ىلع لوصحلا يف الما اندض اوراث نيذلا برعلا ىلارظنا . نآلا اهيف

 . لبق نم ةلأسلا هذه ىلا ترشأ دنو : مويلا مم نيأف

 داحتألا نء اهحورخ رثا ىلع ةيزباحتالا ةرطيسلا تحن رصم عقت ملا
 توه ةرطبسلا كلت ىلع جاجتحالاب ترئاجس الك ةاتفلا رضم اورث ملوا 7 ينائثعلأ

 ا



 ةيناكب ةينائبللا وا ةيروسلا لحاسلا ةقطتم تسيلو 7 ةيديدحلا ارئابتادب اهيلع

 . ًاضيأ ةيلخادلا ةقطاملا لالثحا يف بغرت اهنال اسارف عشج دسل

 .سالا لب 1 الك# ةينائنعلا ةملكب هوفي نأ دالبلا كلت ىف دحا ىرت.لبف

 ! ( يكرتلا رينلا نم هللا دمحم انصلخت دقل ) ةرابع ًاهاد عمستل كنا نكملاب
 .نرككاو ٠ هيوكحلا تالضف نم نوشبمي ةنوخلا نم فيفل ةئسلا ىلع ىرجم

 كارتالااهسدقب ىتلا دالبلا كالت - لوذان الا ءاحا نم ًاريخأ ثعبنا يذلا توصلا

 ةاحلا ديق ىلع تلاز ام ( ةينائثءاا ةيروطاربمالا ) ناب حيعيل  اهنودجعو

  ريغصلا كرتلا نكرلا كلذ  ةيبرغلا ةيقارت يف نيميقملا داحالا اهءائبا ناو

  كارثالا لك ةلملابو . نطولا ةريضح ىلا ةدوعلا ليبس ىف داهلا اومأسي مل

 هينامعلا مسالا ى ًاذالم نودجيو مهتيموق تابثال نولضانيو نوخاكي  اوناكامنبا

 بجاولافرمينأ ةينائثءلا ةدحولاب ظافتحالا ىف بغارلكدشاتت انناو . ليلخلا

 ما مثددع ةيملثو مثزداؤمو كارثالا ةدضاعموهو هٌؤادا هيلع ضورفملا

 . سمشلا تحن مهب قيلخلا مهناكم

 يننالأوش>و اونا عوضوملانع طيسبلا ج ورخلا كاذ ربتعيال اوجراو

 . ةصاخلا نارارثت هب ثدرا اعا

 يف اهتبغر نع ةيزكرملا يقرتلاو داحتالا ةيعج تب رعا روئسدلاب المعف

 ةدحاو ةيءجح ىف ةيروطاربمالا يف ةفلتْملا ةيروثلا ةيسايسلا تايعا لك جامدا

 انبجو ةياغاا كلت كاردالو ( ةيسايسلا يناثملا داحالا ةيمجح ) مسا اهيلع قلطي

 يسن دناس عم تاضوافملا باب انحتفف ةيراغلبلا ةيروثلا تايعمجا ىلا انءاتهاالوا

 ةدعاق ةينائملا ةيعبتلاب فارتعالا نوكي نأ اندراو (هاو>او فيسكم ون ربشو

 كالقتسا اوبلطو ىبتظخ نع لوحتلا اتاي رخآلا قيرفلا ضفرف تاضوافدلل

 الل



 تارعؤلا كلت يف بعاصللنم انضرتعا ام رادقم لالا ملعبالو يئاذال اين ودقم
 كلذ تيي> ام يسن ن لو ٠ نيب ودنم انتفص, كب تءاطو انا اهيف تكرتشا ىتلا
 كربت - كيلثم  ةيرافلبلا ىرقلا ىف يشن دناس عم هئيضق يذلا موي الا مويلا

 كلذ نم مغرلاب كلو : ىلوالا تاا_تقالا تقو  المبلا  هعج يبنانع-

 ةيرافلبلا ةيعلا نآل ىرخالا ةيروثلا تايعملا نم قك | مبهم غثافتلا اننكما

 «ايكانرب نع لودعلا اتاتب تضئر ةينودقملا

 (ايرتيم ىنتالا) ةيمهحمساب ةضوافملا كي السلا رضح يانوب حرتفاو

 ةلالقتسا ىرذالا رزألا حتامو ترانويلا ىلا سوءاسودي رت كراج مهل

 ”ايكرت ضيومثو . ةءساو تازاينما ةيئانويلا اينودقع ىمسإ امو ايتاذ ايرادا ٠

 مل امثال ًاعيط تاحارتقالا كلت انضفرف . اهعم نائويلا اهدقعت ةفلاحب كلذ نع ٠

 ةيدمل ىلا كارت يانور مايشنا انلظ لب ةيانوي ةكارت ةدهاتم دقعب بلاغ

 . يائملا داحالا ةركف قبقحتل يقرتااو داحنألا
 ىلا اقوم ةيزكرملا قرتلاو داحنالا ةيعح تلقت ا 19١4 ةئس با يفو

 ىلع ةيئدرالا ةيعلاو نيدلا حايص ريمالا عم تاضوافملا انادب ثيح ةناتسالا

 لثم كب ركاش نيدلا ءاهبو كب تعلطو انا تنكو . ةقباسلا «ىدايملا ةدعاق

 يدنفا نايءولامو نيدلا حابص ريمالا نع ًايئان داب داشر روتكدلا ناكو انبزح

 ادب راضم هرودب انم لكمط نيبف . نمرالا نع نيبئان يدنفا نايكيراشو
 ةهباشم نيدلا حابص ريمالا ءارآ تناكو . ةينائثملا ةكلمملا ىلع ةيزك ىماللا

 . ةلئاتم نوكت (هنم لك ةبوجا تداكو . ( نيتيزقنشالا ةيعم ) ءارآل
 ةتيلطامم عس وأ تازايتءا حنم ائيلا بلط داهنروتكدلانا شهدملا نمو

 اريخاو . ةدوشنملا تازايتءالا راضع فارتعالا يباو ةينمرالا ةيروثلا ةيعمللا
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 -: وهو يلاتاا حاررقالا نييتي زةنشدلا ةيمجح ماب يدنفا نايمولام حرفا

 يقرتلاو دان الا ةيمج عم ديب ادب نييتبزةنشدلا ةيعمح لمعت نأ )
 نم الك نأ كلذ ادع اهفامأ . ةينامملا ةيروطاربمالا روّسد ىلع ةظفادعملل

 ىقوا يساسالا اهحانرب قيقحتتل ناك أ اءاوس لمعلا يف اهني رع ظفتحم نيتيعللا
 ةيروثلا اهتالكشتب نييتيزقنشدلا ةيعج ظفتمم نا كلذ ىنممو . لئاسولا رايتخا
 ىلا ةيرس تناك يتلا تاليكشتلا كالت نا وهو ديحولا قرافلا اذه عم ايكرت يف

 ( اريج راهنلا ةمبار ىق اهؤاضعا لمميو ةيسايس ةيعمجتك ةينلع حسبصت نآلا

 دعب حجت مل راصتخالابو . حارتقالا كلذ لوبقنع ةحودنم ذئموي انل نكت لو

 جامدا ىف ةعبرا وأ روشا ةثالث تقرفتسا ةلئاه تايحضتو ةرمتسم عاسم
 نيفرطلا ينامأ نأل قزتلاو داحتالا ةيعج يف ىرخألا قرفلل ةيروثلا تايعملا
 1 راه>ن رشنت نأ ةروكذلا تايءجلا تدا رآدقف ء ةئيايتم (هتءاغو ةضقانتم تناك

 ةوعدلا يو ىلكلا لالقتسالا مث يتاذلا لالقتسالا بلطل ةئيبخلا اهتوعد ًاراهأ
 دقو . راطخالا ريك ال ةذرع تناكو ءافخلا ىف نآلا ىتح اه ىعدي تناك يقلا

 ىف مهتاياغ قيقحت ىلا اولصيس ناب اهتطساوب . مهسفنأ نوللعي اهبلا نوعادلا ناك
 يقرتلاو داحالا ةيعح يسكت نا ىرخأ ةبج نم اندرأ انكأو . برقأ تقو
 نيذتح ٌةين املا رصانملل ةيروثلا تايعبلا رئاس لثع يتلا ةكرتدشملا ةيملا ذوفن
 رصانعلا كئاوا كارتشاب الا هيلا تراصام ىلا رصن مل يتلا ةين اهءلا ةكلمملا وذح
 رس أ نع نكي قف رودسدلا تفل نشا داحنألاب ةفاتخملا

 .نودحتيو ةيب زا مهت ظالتخا نودب وب اسأرف يف نييرووتجا نا ف
 كلذكرطخلاب ةددهم ةيروهجلا اًوار ىتم ودعلادضًادحاو افص اون وكب ىتح ًاعيمح
 نأ ةقباسلا ةيروثلا تايعمجلا عيبج نم ةقلؤملا يقزتلاو داحمالا ةيعج تدار
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 ىلع اطيسب ناكوثو ءادتءا يا دض ًادحاو افص مايقلا اهئاضعا عييمح ىلا بلطت

 موارآ تفلتحا لاحر نم نوفل ْأَدِإ اسنرف يف نييروهملا نا اكو . روتسدلا

 داحتالا ةيعجح تدارأ ةنيابتملا بازحالا عايشا مهنيب نمو ةيسايسلا مهبهاذمو

 بازدالا اهيف لثع ثيحب ةيسايسلا ءارآلا ينلتخم نم ةنوكم نوكت نا يقرتلاو

 نا لنا رتل[: تا لع اير 2 كلد ىف نك نأ ندد اع

 ةضح ةينطو اه.نامأ تناك يتلا ةفلتخلا ةيسايسلا بازحالا نيب نكي ملو

 عقاولا يف تناك بازحالا كلت نأل ىلعالا جانربلا اذه لبق دق دحاو بزح

 درالا انوضواف نيذلا صاخشالا نكي ملو جراخلأنم يحولاو تاملعتلا يقلت:

 اليم تايعرلا زك ١ تناك يتلا نيتي زقنشدلا ةيءعج تلظ ةقيرطلا هذهبو . روص

 تنلعاو اهالكشتب ةظفتح ايسور يدنا ىف ايفيمرأ طوقس العف ىثخحت تناكو انيلا

 نيرالا 552 ةعاط [] ةساسلا اينانأ ىقحلل ءابحلا ةضاود ف ابحح

 ةناتسالا ىف يئامعز ةضوافم نا امض راقب انا اصير دم نحلل نك اجلا

 . ةينلع ةروصب ةيسورلا ةرافسلاب مهتاقالع نوكت نأ اولضنو

 داحمالا ةيعجح زاميإب اشاب ىماح نيسح ةرازو تررق ١60 ماع ينو

 يتااةيعارزلا تافالخلا ةيوستل ةيقرعثلا تايآلولا ىلا قرقحم نخل لاسرا يقرتلاو

 كب بلاغ نيعو . دارك الاو كارئالاو نمرالا نيب تايالولا كلت يف ترجش.

 تنوكت يتلا ةنجللا كلال اسيئر ايلعلا ةيرادالا ةكحلابو نايعالا سلجم وضعلا

 ةئيه عباتلا كب ىز غاصلا ناكو . نييتمرا نيرخآو نيكرت نيوضع نءو هنع
 ةئسح نيرتي زقتشالا ةيعمجم هتالصتن اكو نييكرتلا نيوضعاادحا برحلا ناكرأ

 نيتي زقئشدلا ءا_.عز بلطو . يناثلا وضعلا اذا تئكو . ايوروا ىف هتماقا ءانثا

 تاضوافملانم اوفرع مهنأل كلذ ةنجالا كلت ءاضعادحا نوك انا ىرخا ةيع
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 نوكس ينارارقنا مهسوف: يفرتوو اهيف زيحال ةلدتءم تناك ينارآ نأ ةقباسلا

 . ةيملسا تاداقتعا نم ةاجنع ةيزكرملا ةيعرلا ىف ًاوضد يوكل ةيسفلاب

 كلذ عمو . ةناتسالا ًادساق كينالس ترداغو كلذ ميحارتقال ترف

 يودنم هرم نيثوءبملا سلح ىف ةفينعلا ةضراعملاب ةءوكتلا حارتقا لبوق دق

 ادتعا ةباثع وه هذبك قيقحن ةنْط لاسرا نأب اوجاح نيذلا ةيقرمثلا تايالولا

 . ةيروتسدلا ماعلا كالا ةطلس ىلع

 ,يف سله لا يف ًايهانتم ًافض ذئتقو ةيلذادلا ريزو اشإب ديرف رهظا ذاو

 ثداوح تمقونأىلا ةناتسالا ىف تقولا لتقا تثيل دقن ةموكحلا ةطخ نع عافدلا

 يف حارتتالا حرط ثداوألا هذه دعبف . ةروبشملا 15١4 هئس ناسين ٠١

 . رادكسال اكاح تنيع .١١4 ةئس سيام ةياهن ىفو ًايئاهن نايسنلا اياوز

 الرعب 0 و ٌننطأ تدا

 .ءاعز ىلع ءاضقلا دصقب ناسين "١ ةرو' هيف تيشن يذلا تقولا سفن يف

 .ةعورم ةيئمرا ةيكرت ةحيذم جس. ةنطا تناك مءايشاو يقرتلاو داحنالا ةيعج

 .كلذ دعب يأ اف 4 هس با فص لاو> ةطال ك2 تنع او

 بابسالا يرحت ىلع ناسا اردقا يننا : لوقانا عييطتسا ريشأ ةعبرأب ثداحلا

 ,خيررات ىف عئاسفلا ءوسأ ن٠ ربتعت يتلا ةحبذملا كلت ىلا تدأ يتلا ةيجولوكبسلا

 7 ناكل روكا

 روئسدلا نالعا دعب اوحبصا ةكلمملا ءاجرا لك يف نيبكلملا يلاهألا نآذ

 قدارتح وأ ناك امظع ناس | لك ىلع رذعتملانم راص ثيحب د رولا و دانعلا نم

 رووا اهوا ( ةيرح ) ةظفل تاق : ميحاجج اوحبكي نا هسفن ماعلا كاملا
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 باكترا نه لح ىف راص هنأ نامنا لك بس>و اجو ريغ ىلع فحصلاو

 ةالولا نم ريثك حبصأ كاذ ذاو . باقع الو باسح الب ءاشب ءانيأ ءاشإ ام
 فسنلا يلاهالا اوءاس نيذذلا نييئاضقلا نيفظوملاو ةطرشلا لاجر نم ددعو

 . ةينوناقلا ريغ ةمينشلا تاءادتعالل ةضرع يديملا كلا لالخ قاهرالاو
 قح روتسدلا نالعا لبق نم اوعمسي مل لاجر تاقرطلاو عراوشلا فاط مو
 دمبأ ىلا اوبهذو ( ةيرخلا لاطبا ) نا نيعدم يقرتااو داحتالا ةيعجح معاي
 يئاركذم ناو ٠ مهبلع بجي اهب مايقلانم هموكتملا ينظوم اوعنم مهن |ىتح ىدم
 فنرالعا تبقعا يتلا ىلوالا مايالا نع.ةب زكرملا ةيعإجا يف ًاوضع تنك امدنع

 ١ ثداوإلا كلت لامأب ةنوح شا روس

 ةياحو تاءادتعالا كلت فقول اهعسو ىفام لكلذب يف ةيعلا خارتت ملو
 هس ارت كلو ٠ ةيون افلا ريغ تاه املا نم اير وا ناك 3 ناحل لك
 رفسلا نيسوصخللا نوعا شعب ىلا ثدوع اهجارتم ىفلصألا نسل لعر ورمل
 مل هنأ الا . اه عورف دعب اهيف تشن ا نكت مل ىتلا تاهجلا يف عورف نك
 رايث ىف هسفنب يتلا مهضعب ناآف . نينثوعيملا كئلوأ رايتخا ظحلا هوسلابو نسحب

 انقنوناق هيلا يري ىذلا يلصالا ضرفلا يسنو يلاهالا فرج يذلا ىضوفلا
 . فايرالا يف اهذوفنو ةموكتحلا هعمسب ظافتحالا وهو

 ةيبج ) ىضرامع مهسفنا اومس ةساسلا نم فيفل رووظ كلذ بقعو
 ةظفل هب تاوا يذلا راضلا بيرفلا ليوأتلا نم اوذْحتف . ( يقرتلاو داحالا
 ةماتلا يضوفلا يف دالبلا عاقياو ةيعا ةجاهمل ًاحالس فحصلا يف ( ةيرخا )
 ناك اهسفن ةكلمملا ةمصاع يف ةطلسو دوفن لك نم ةدر# ةموكحلا تناكالو
 لوصحلا ىف اوقف>انيذلا صاخشالان ف . فايرالا ىف لاخلا ريدقت لهسلا نم
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 اوشن يقرتلاو داحنالا ةيمجح اهتأهن اناا ةيلحللا تابعنا ىف ةمهم زك !سعىلع

 اوذخاو ةنانتسالا يف اردت تنوكت ىتلا ةفلتخلا ةيسايسلا تارعمجلل اعورف»

 ء ةقيرطلا كلتب مهسفنال نوراثر

 ةيحيسملا فئاوطلاب اذا مهسفنأ ىلع نيقشنم كارتالاو نوءلسملا انبو

 . اهجهانم قيقحتل اهتايعج ةطساوب عاطقنا الب لمعت

 برملام نمرالا مييليو . كارتالل ةيبلغالا ةنطا ةيالوفىرتل كناو
 ةيالولا ناكس ددع غلبيو . نوينان ويلا مث ( يقاشعلا برعلا مساب نوفرعيو )'

 ١٠٠٠٠و يتاشع يلرع 80٠0-0-56 و ينمرر ٠ متم فلا

 مهلاعارصحت:نيذلا ماوقالا كئلوا ثيلدقو . كارا يقابلاو ينانويو

 يف ةنطا ةيالو نأ ةيف لادح ل امتو ٠ مائوو مالس ىف نورق ةدع ةعارزلا ىف

 نم ةونع اهوذخا ءالؤه نآف ديع نمزب نيينائعلا «ىجي لبق ىتح ةكرت ةيالو

 (يأ هلغ وا ناضمر ) ةرسأب ةايسلا ذكتفو ابك تناك ىلا ةكرتلا ةرسسالا

 يف ةدوجوم تناك ايكيلك اه لاقي ةيئمرا ةكلمم نا ركذي خيبراتلا نا عمو

 كارتالا نم ًاريك ًاددعنا ًاضيا نوققحلا لوقي «نييبلصلا دبع ىلع ةبنلطسا كلت

 مل نييعاطفالا كارتالا تاوكبن ناو تقولا كلذ يلاو> دالبلا كلت نطوتسا

 . ةكلمملا كلت ىعرم اوئرمتسي

 ساويسو ركب رايدزم ىلصانآلا ةنطا ةيالو ىف نينطاقلانمرالا مظمف

 ىق ًاممط ريثع عساتلا نرقلا لالخ يف مثرايد اوك 0 زيزعلا ةرومعمو

 ةنطا يف نودولوم مهنا ًاقح لاقينا حصي نيذلا نمرالا اما . بسكلاو قزرلا

 يفو ةيلامثلا ةيالولا دودح ىلع ةمقاولا ( نيجاح ) ةئيدم يف ناسنالا مهدجيف»

 *ىطاوشىلعو لوي ترود ىفو نازوق قجنسروشأ سيسنم برقل ب ىرق عض.
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 ٠ ةرواولا ىرقلا ضفبو ةنوردنكسأ جياخ

 ةيدذاللا قد:س نم اولقن نيذلا يلاهالانم قي رف مهفيقاشعلا برعلا اما

 يف ذثتن, ناك يذلا هنطا لبس ةعارزأ زيزعلا دبع ناطاسلا ةءوكح دبع ىلع

 . ناكسلاب الها نكي ملو ةبوصخلا ةياغ

 ثنا اك - ثاذ ىلا ةراشرالا تقيس اك  نمرالاو كارتالا ثيل دقو

 يأ رجشي نا عقوتي دحأ نكي ملو ءافص منا ىلع ضعب عم مهضمب ناكسلا ةيقب

 .يتلاحبب اذاو تابارطضالا نابأ ةنطا ةيالو يف ام ءيش عقب ملو . مهنيب فالخ

 راشتنا عنا ًاعيج نمرالاو كارتالا لمتو . 145 1444 ةئس يف تادح

 . حاجتلانم مهتادوبح لم ملو . مميلقا ىلا لقالقلا

 .نييتيزقنشالا تام ًاعورف ةنطانمرا اهنا ىت> ناعي روتسدلا داكامو

 رود يف تناك يتلا ةيك رتلا ةيسايسلا تايعمجال ةضراعم نيحلصملا نيك اجنطاو

 تناك يذلا كا ةيناع ةفصب عورفأا كلت تلصاو ىرذا ةرابعإ 0 نيوكللا

 5 1 تايم هب موقت

 ناكو يدنفا جيشوع يعدي عاطالا ريثك ًاباش ذثتقو ةنطا سق ناكو

 ةراعدلاب نمرالا نيب ةورعم ناكو . نيحاصملا نييكاجنحلا ةءاج معز ًاضبأ

 لجرلا نإب ةغاامم الب حل نمرالا هيف هلوقتام ناسنالا 8 ولو . قسفلاو

 . ةميمذلا زءارفلا عا ناك

 هئطامعز هسفن ربتعي جسيشوم رويئسأ و ملال ء> روتسدلا نالعا رثا ىلعف

 ةحاقولا هتعفدو شيطعلا هفختسا سقلا كلذ نا تءع* دقلو . يمايسلاو ينيدلا

 عامتجا ىف ماعلا الا ةرضح ىف ًاركت اسما ىأف ةموكحلا فعض مثوت ىلا

 هجو مطلب دده نا دعب ًابضغ مدتحير وهو ةعاقلا رداغو يرادالا سلجلا هدقع
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 ةفدخ ند ادذع نا نمرالا نم رثكا نرخا ذقل لب . ةءالولا ةءردتح دئاق

 اوناعي نا ىلا ذ- ةنقو ةحاقولا مهب تلصو جييشوم رويثسنوملا عابتأ سئانكلا

 . يزلا دينلا نم نمرالا صاختي ىح ليوط نمز يضعال نإب ًارارج

 ىف علض هل نكي مل نييتيزقنشدلا بودنم قا : لوقا نا لدعاا نم ناو

 ةصيج يوميمرظن تفلي حربامو جيشوم رويتسنوملا اهب ماقيتلا لامعالا

 ٠ ةئيسلا هلامعا حاتن ىلا ةناتسالا يف نيتي زقنشدلا

 باطيف ابوروا ىلا لسرا لب . كلذلكب جسيشوم رويئسنوملا عنقي ملو

 تقولا كلذ يف ةموكحلا تناكو . نمرالاحسيلسنل ةمزاللا تاسدسملاو قدانبلا

 حرص دقو .جراخلا نم اهياجو ةحلسالا ىت> ءيش لكب راجنالا ت>ابا دق

 موفيخيال نيحلسم او>بصأ نمرالا أب ) تابحلا عيج يف جيشو رويتسنوملا

 هلباسقم ىف لتقل مهنم دحا ول ءيش ثدح ول هناو 1495 ةئس حباذم راركت

 روك ذملا روينسنوملا لامعا ابيلا اضم تاح<رصتلا هذهف ( كارتالا نم ةرششع

 ٠ ةلئامث تاءارجا نانا ىلا كارتالا ترطضا

 فلاب راذتعالان 8 . تقولا كلذ يف ةئطا ةموكح ةيل ئسم أديت انهو

 اذبك عورشع سيل اجابه نا اه نيبت ىتم اهنا ذا ةموكح يانم هلوبق 0

 يلاهالا يف ءينثا ريثأتلا رثؤي ذحا جسيشوم روينسنوملا هب موقي يذلا جاهلا

 يكر: لك ىلع ًاضياو ًاروف هعابتا ىلعو هيلع ضيقلا ىتلت نا اهيلع نيعت :نييلحلا

 يونا قتحت لمع ىف 1 عرشت ناو لقالقلا ثادحا يف ةيغرلا هيف نظل

 .٠ اهرساب ةيالولا ىف يفرعلا محلا نالعاب لاخلا يضتقا اذا  ددهت ناو

 ةديدش لئاسو ذاخما ىلع أرجيل نكي مل اشاب ىداح نيسح ظعالاردصلا نكلو

 ءاضعانم ة>راجلا تاناهالا هيلا تبجونم لوا وه ناك كلذلو ةناتسالا يف

 وا



 ىنحصلا ةزانج عيبشت ءانثا يلاعلا بايلاىلا يدؤاا قيرطلا يف ةيدمحلا ةيعلا

 انوب ةم نا بمشلاا مهفت نا وه ةموكحلا ىلع بجاو لواف . كب ىميلف نامتح
 للا هوا يواحل نكت مل ةينإئدلا ةكلمملا نكلو . ىضوفلاو:ةيركلا نيب ًامساش
 دة 5 لئاواو 14٠4 ماع رخاوا ىف اذبك ةموكح

 قحلاو ناك دقلو . ذكقو ةنطأل ماعلا كاحلا وه كب داوج ناكو
 ..يرادالا فعضلا لاثم ظحلا ءوسل ًاضيأ ناك هنا ديب ةماقتسالا لاثم لاقي
 ةئطا ىلاوك لاو قئاع ىلع ىقلت يتلا ءابعالا لمحتل ام لاح ًاءوقك نكي ف
 هابص مايا يف لصو ريخ .يدنج وهو اشاب ىزرننر قطصم ناكنف ةقرفلا دئاق اما

 ةينطولا ديلاقتلاب اكسمتم هتامح لوط لظو ةعيفر ةجرد ىلا هتادوب< مظعإ

 نعاطلا طباضأا كلذ لدم نا لاقي نا ناكمالا ق سيل هنا ريغ . ةفيرشلا

 صخش يف ةبولطملا تافصال ًازئاح ناك ةيطرعث ةطلس لك نم درجملاو نشلا ىف
 . يكمل هللا

 تولد دن ناكام . تاك. لج فرستم وه كب فعا ناكإو
 ,صخشلا كلذ لثم ىرا نا ينشهدا املاطل و . هلظنم ع زفيا هنا ىتح ًاديدعر
 . كالا ليكو بصنم ىف

 ىلع نوروثيس نمرالا نا اهاوذ ةعاشا تجار ١٠5١و ةنس لئاوا فو

 ةصرفلانونيحتي مهناو . لجاعلا بررقلايف مهيبا ةركبىلع م: وديبيو َكارثالا

 .لالتحاب ةيوروالا لودلا ليطاسا نم لئاصفل اوحع“ تناح ىتمو ةيسائملا
 .:ةحص نم كارتالا تيثت دقلو . ةينم را ةلود ءاشنا ىف نوعرمشي ذئدنعو ةيالولا

 ةنكما ىلا ممرسا اولقن مهتيلعنم ًاريثك نا لالا م ىدانا ىلا تاعاشالا كلت

 , ةليضح ةزيرح
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 ًاصيصخ اولسرا يدمحملا ةيعج هاضعا ضعب نا ىمعم ىلا لصؤ دقو

 مل نك و ةرظنناا ةينمرالا ةروثلا نم يلاحالا نورذحمب ةنطا ىلا ةناتسالا نم

 . ةعاشالا كلت ةحص نم تبثتال اقلطم قفوأ

 نيقيرفلا نيب قثالعلا تراص ىتح ١5١9 ةئس ناسن روش يفاو امو

 هلل ىإ فردا ىلا هلع سن نأ فن قارا تلو دم

 ةثداح) تأدبفناسين ١5 موب سعث تفز ىت- كلذك ص الا لاز امو

 نوع رطو ةنطأ تدعو ٠ نورالا ءادتعا حيتوو رودس ولازم نايا ( هلع

 اهنطقي ىلا تاههلا لكلب يلريزعو لوي ترودو ينيزرأو سمسمو ةيديمحو
 ةموكلا ترهظدقو . اطوه فصونعمقلا زجمي ةعورم ةحيذمل ارسم نمرالا

 ىلا هذه اهتريح ةعاس يف تبهذف ةبالولا ةمصاع يف ىت> ىانتملا زجعلا رهظع
 . كارتالا ىلع نمرالا ءادتعا عنمل تابْا كلت ىف ءاغوفلا ةراثا دح

 نك نو رش ادع تاسلا كو ترو نورا ناي ها ا تسد اه

 ةرداغم ىلع كب بنصآ فرصنملا اري مل تاكرب لبج قوينس ندع رهشأ ينبذرأ

 : هلوق لثم ةريثلا تايقربلاب ءاوللا ىرق رئاس ىلا قربي ذخأ-لب . هتفرغ
 لج ر لك ىلع بجاولا نإ ةداب الارطخي نيددهم نوماسملا حبصأدقل )

 (تاكرب ليج قجنسي لا لاحلا ىف ردا, نأو جالسلاىلا ع روي نأ هتماو هنطو بحي

 ىقعبف>زلاب قوديري اوناكلوي ترود نمرأ نا ف برر ع نكي مو
 يذلا ًاطخلا نم ناك هنا دبب ٠ تاكرب لبج يق نينطاقلا كارالا جبذ ينبيذرأ

 نأب يلاهالل ىحويو هترجح يف هسفن فرصتملا سبح نأ هنع زواجتلا نكم ال

 عفدب نوفتكي ال مهب اقدح رطخلا نوري نيح سانلا نأل نوؤاشي ام اولعفي

 ةزجملاو السلا نم لزءلا نولوانتيدق لب ًاحرجو التف مهيف ناخالاو نيدتعلا
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 . عايضلاو ىرقلاوندملا قيرحتب يل نومتخم م لافطالاو خ ويششلاو ءاسنلاك
 . لعفلاب مق وام وه ىرمعل كلذر

 تمقو يتلا ثداوحلا امأ . ةئطا ىف ىلوالا ثدا وللا بايسا تناك كلت

 ةيران تافقلط اهيبسف ةئطأ ةئردم ىلع ةرصاق تناكو مانأ ةرمدس كلذ ددب

 تدادزا نأ كلذ لع بتر . دونا ركسعم ىلع نمرالا نابش.ضعب !,ةلطأ

 : . ءوس ىلع هوس ةحيذملا

 كالا نكلو يقبقألا مرملا وه جيشو٠ رويتسن ولا نا ءارأ ىذلاو

 ملف لجرلا كلذ رطخ مغلبم فرع دق نوكي نا دب ال هنال ةعرلا ىف هكراشيي

 حمس نأ نيبلا ءاطلا نم ناك دقف . هحاج حبكل ةءزاللا ةدعلا ذخت

 فضلا كلذ روظينأو بيصعا تقولا كلذلث٠ ىف هدينم مكمل مامز عازت اب

 باسلاو لتقلا ىف تلغ وأ ءاغوغ لاي> نئاشلا

 عوقو لبق نيماسملاو كارتالا سوفن يف خسرام وهف تباثلا ىمالا امأ

 تاق,طنبب كلذف قرفالنا مهناهذأ يف رقتساو ةثالثوأ ني ربشب ثداوحلا كلت

 لصت موب. لك اون اكن مرالا ناوهو:ةنطأ ةيالو ىف ةيسايسلا رئاودلاو رووا

 اوسمأ مهنا نوري كلذ لجأ نمو ىرخأ ةحيذع, مايقلل ةديدج ةحلسا مييلا
 فرطتلاو يدحتلا ةحط ةديقعلا كلت خ وسر ىلع ناعا امو . ديدش رطخ ىف

 ٠ جييشوم رويئسنوملا اهلمعتسا ىتلا
 لب . صاخلا يار يع انه اهتطسب ىتلا ةيجواوكيسلا بابسالا كسوأو

 ديدشل يناو . ةئطأ يف يزيلجتالا لصتقلا ىليو يودننوجاملا اهيف ينكراش

 لين دردلا عئاقو ىف ةلاسبلاىهتنمروظأ يذلا فيرششلا مظعلا كلذ نأ نم فسالا

 : يلاوقا ديؤين نآلا ًادوجوم سيل هدالبل ةمدخ هتاحن ىحضو
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 ريدم نآسيرك رتسملاو يكيسعالا رششبملا زريماشت رتسملا يلع صق دقلو

 قاشملابرعوكارتالا اهبكترايتلا ةءورملا عئاظفلا أبن ةيكي مالا سوس رط ةيلك
 لوالا ضرحلا وه جييشوم رويئسنوملا نإب يلاتبثأ اهنا ديب حسب اذملا ءانثا ىف

 ذره ناد ك1 و ينمرأ - ١07٠١٠١ ةحيذملا كلت يف لتق دقو

 تضافلو ةيآالا تكمن ال ةيبلغالا مل تناكول نمرالا نا ىلع لدتا ماقرالا

 معئاضفلا باكترا ىف ناقيرفلا يواستو نمرالا فويسرافش ىلع كا رالا حاورأ

 كارتالاىلب اقدقو . لافطالا حبذو ءامنلاب كتفلا نع ةظحل نمرالا مج لو

 اماعاك اح تنبع املو . ماقتنالا يف اوواستفبضغلا ةروس نيبعشلا تكلم و لثملاب

 ناىف ررةتدقو .٠ ىديح هيج 6 يفرمعلا تح ةموكملا تءضو ةئطأل

 ة-ةرتحلا ىرقلاو ندملا ىف كارتالاو نمرالا تويب ءانب ةداعا يف اهفصن قف

 مون دعاسأ معارزو موئلمقو نمرالا رادعتلل اضرق را فصناا ىطعي نأو

 . ماوعاةرسثع يضم لبق ضورقلا كل: ددسنالا طرش ىلع مطامتأ فانئتسا ىلع

 ,نم ددع ىلع ةلمتشم تناكو ٠ يسائر تح ريمعتلل ةنذ ةئطأ ين تأشناف

 نمرالانممهبلغاو نيينطولا نمريثكو زربماشت رتسملا يب سعالا رسشبملاكبناجالا ٠

 موي نم روشأ هدرا ىوس ضع مل اهتذخنا يتلا تاءارجالا لضفب و

 راد ةم قيت ملو ةيالولا ىف ةينمرالا تويبلا عيمح ءانب مث ىتح اهيلا ىلوصو

 رهشا ةسمخ يضع تداكام ةلخجابو - اهئانب نه غرف دقو الا ةريغص ةرسأل

 اولر ىسعاو ةعاصلاو ةعاررإاو :راجلا لامتأ نءرالا كشاتسا يح ةس را

 . كارتالا نيبو مهنيب ةفلاسلا ةوادعال رثا لكأر هاظ

 + ١ هةحفص يف اهطخو اهاعدأ يتلا ىوعدلا قى بذاكل مائسل دنام ناو
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 صاخشأ ةعست ىو مهنه قاشإ مل نيماسمما يذم نأ 2 : لودي ذا هباتكا نم

 نييناث ويلاىزيحتم دحأ هطخ ام ىلعالا زكترتال ىوعديمو . مهل ةيئيحالنم
 . كارثالا ىلع هدقح ةدشب فورعملا سديسوذا ىحشملا

 نيئثال”نع لقب الام مادعاب ترمأ روشأ ةعبرإب اهبلا ىلوصودعب يننا ذا
 نيزرا ىف مدعأ نيموي دعبو . مهتادا ةيركسعلا ةكسلا تتبثا نيملسملا نم
 ةئطأ يف ةفورعم ةقيرع رسأ ءاضعأ مهنيب نم'ناك نورخآ ًاصخش ريشع ةعبس
 . هبح ىف نودبقملا كارثالا اج ايح هبحأ يذلا سيغاب ءاضق يتفم لثم

 كاب رطا يف نينوي ثداوطا هذه دعب حيشوم روطل وملا حجت دقو
 ىدي.نم هرارف ىلع فسالا ديدشل ياو ةيبنجا ةرخاب رهظ ىلع ةنوردنكسا
 هقئشب ترمال يد. ىف عقو ولو ٠ مالعالاب ًايبايغ هيلع محي نا قحتسا دقلو

 . سهغاب قفم ماما

 ةداعاو ىتحاصم يف تادو,لانم هناذبامردق مهسفنا ندرالا رك و
 باجالا نم ريثك كلذب دوشدقل و . ةئطا ىق امض اكاح تنك اهتقومهيلا ميك المأ
 ام ىلع ينوأئغو ةئطأ ىلا اوواَخ نييسورو نيبك,ساو نيل او نييسأ زف نم
 ' ثداوح مهتمتي نيذلا لافطالا لوبقل اهتأهنا ىتلا رادلا لاز الو . تاعف
 . ةمئاق مهتيب رتو ةنطأ

 تاسرأ دق تنكو ) ١405 ةنس بآ يف دادفإ ةرادا تكرت ام دنع
 دشأ نم ًارود زاتجح ةبن املا ةكلمملا تناك ةناتسالا ىلا تدعو ( ةنطأ نم اهيلا
 تناك اينامثو . ايلاطإا عم ةنحاط بزدت ىف.الوا انكدقف . اهبخرأت ىف راودالا
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 نشرحتي نامجو ائيلع نفلاح.دق نانويلاو دوسالا ليخاو برصلاو ايراغلب

 تناكاعبارو . ةرئاث اينابلا تناكاتلامو . انيلع برحلانالغال انبس ندساتبو ان

 تايالولا ىف تاحالصالاب ةبلاطم ةموكلا ىلع ملا فذقت ةيب علا فحصلا

 ول: ةركذملا ىلاعلا بايلا ىلا لسري يتمرالا كري رطبلا ناك ًاسءاخو . ةيب رعلا

 نم انرجاو ام دشأ وهو  ًاسداسو . اينيمرا ىف تاحالضالاب ًايلاطم ةركذملا

 ىررح ةيعمح ) مما اهسفن ىلع تقلطاو طابضلا نم ةيعح تنوكت  راطخالا

 لجأ نمو . شيلا ىف تاب ارطضالاو يضوفلا ريثن اهئاق تاغجو ( طاضلا

 اينابلاو ريمزا ىفو لين دردلا يف ةطبارملا دونا نا قب لاقي نا نك اذه

 اهمالظن ترطضاو تدرك

 هذه نيبو اشاب رات يزافلا ةرازو ذئتقو ةموكلا سأر ىلع ناكذ

 ةيبرحلا انك ازه ةصرف ايسور ةساسزوتن8 . ةيناقلبلا برخلا تبشن اهلك بعاتملا

 ايروس يف تاحالصالاب ةيلاطتلل برعلا اسشترق تضر . لمعلا ىف اوعرشو

 اهدف نم ةتمرالا ةلأسملا ةناتسالا يف اسورريفس سرج قوق نوزانلا ثعبو

 ياثلانب شنت ؟5 جيرأتب ةيلانلا ةركذملا ةيلخادلا ريزوىلالسزاو ىرخا ةرع

 آد : ضو 1935 هئس

 ام دنع ناهذالاب ةقلاع لازنال يتلا 1455 - ١454 ثداوح ذنم »

 ة-ئمرالا حباذملا ءارج نم مدلا (هنم رمهني ةناتسالاو ىرذصلا ايسا تناك

 ناطلغلااهرقايتلا تاحالص الا دعب ذفنت مف املكشب ةلاخا نست: مل ةيشحولا

 .اهن رفوايسور حاحلا ىلع ءاب 1م866 ةئَس لوالا نيرمشت ٠ موي يف ديجلا دع

 كلذو .ردنا ىلا موي نم اجرح دادز ةنعاررلا ةلكشاا تذ>ادتو - ارلجاو

 كلت منه نم الدب تاطلسلا ناو داركالا اهيلع ىلوتسا دق عايضلا مظعم نأل
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 ةدراولار يراقتلا تعمحا دقو . مثدعاستو عيا نع ةينوناقلا ريغ ةرداصملا

 .يذلازازئب الا ىلا ريشت اك باسل لامعأل داركاالا باكترا ىلع انتايلصنق نم

 اسما . نونيد نع ةونع تايئمرالا ءاسنلا مهليوح<و نمرالا بلتقو هل ليثمال

 كري رطب اهءدق يتلا ةركذملا فاو . نوناقلا يضقي اك لوبقاعي اماقف رارشالا

 .سؤبال ةيقيقح ةروص يط ةيلخادلا ريزولو يلاعاا بابلل ةناتسالا ىف نمرالا

 . نمرالا ناطلسلا ايطر اط ضرعتي نيذللا دارطضالاو

 قك ا نآلا حبصا ينمرالا بءشلا نا يف رسااوه.ةلاخلا هذه ماودق )

 روعشلاةقيقح ىلع ةديهشل اينيمرا يف ةيسورلا تايلصنقلا ناو ايسورولا ًاءلطت

 مث لب ايسور فارعشا تح تاحالصالا لاخداب نويلاطي نمرالاف . كانه ماعلا

 ةيماح ) ايسورب نمرالا كيلوثاك لسوتيو ٠ يسورلا لالتحالا نوبلطي

 ذخ أت نأ ىلعالا ىلعلا ماب اهن ولأسيو ( نامزلا ميدقنم قرعثلا يف نييحبسملا

 .نا ىدنعو . ايكرت ةينيمرا يف نيميقملا ءاسؤبلا نمرالا يلاهالا اهنيامح تحب

 لك ةموكحلا لمعت نا باطاو ايسورل ةبسنلاب ةيمهالا ةميظعل ةينمرالا ةلأسملا

 ريشاو هناوال قباس لالتحالا نا ىرا يناو . لاو>الا ةيلامل هلم يغيني ام

 هب لبوة يذلا ىزخلا لاهالا ينيسني ال كلذ نكلو ٠ تاحالصالا لاخداب

 لاخدأ نوكي ناب ملأ ينا كلذ ىلعو ١4468 ٠ ةنس يف رداصلا ىلاءلا ىمالا

 ةلا ًارظن و . نيبوروالا نيفظوملاوا يلعفلا ايسور فارشا تحن تاحالصالا

 تاحالصالا ناوهو لاتحالا كلذ لفغ الا يغبني مويلا ايكرت يف ةدئاسلا يضوفلا

 ((ةبلا كل:لالتحاىلا ذئنقو ا:دونج رطضت:ةبولطملانةءطملارثالا اه نوكيالدق

 اثاب راب ون صوفاب اولسرا ايسور يف نزايمثتا كيلوئاك ناك دقو

 .ياذلالالقتسالاب ةيلاطملا ةمبع ةيبوروالا تارازولاىلا ٠567 مالئاوا يف
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 ةيسورلأةسايسلانم ءزجالات اءارجالا هذه نكتملو . اكرتةينيمرال يرادالا

 هب تدارا يذلا ) ايسور هتحب يذلا ىحنملا نيب هبشلا ه>وا برقا اف

 ةيروسيف امعبتت اسن رفتن اك يتلا ةسايسلاو (نمرالالاي> ةيقيقحلا اهتاين ءافخا

 يف مأتلا يذلا يبرعلا رعؤملاب وضعلاو توريب ىماسم دا حرص دقف

 - : هصن ا ةيدراخلا ريزو نوشيبويسملل ١417 ماع لوا يف سيراب

 ىلعلوصحلا لازام سيراب يف رعؤملا اندقع مغرب ديحولا انضرغ نا )

 يف ديرن ال نحنف . اهدحو ةينإثعلا ةموكتلا نم ةبب رعلا تايالولل تاحالصالا

 ٍ . (1 ةيسنرف ةيامح وا الالتحا ةيروس

 نوشي وبسملاقرب | ةيروسيف ةيف>برا٠ الل سيل اسن رفنا نيبياميكل و

 يلاو>و . ةنائسالا يف يس رفلا ريفسلا رايموب ورسملا ىلا حمي رصتلا كلذ صب

 حييرصتلا اذه لثع ١51١ سيام ١8 موييف سورلا حرص هسفن تقولا كلذ

 . اشاب رابون صوغاب ظافلال ةهبادشم نوكت داكت ظافلأب

 هلسرايذلا سيام ١ خرؤملا يلاتلا باطخلا هدب وِ انه هئلق ام نأ ىلع

 ةيجراخريزو فونو زاس ويسملا كا سيراب يف ايسور ريفس كسل وفسا ويسملا

 - : هيف ءاج نأ ايسور

 مهل ةين ال ايكرت نمرا نا  ًارارع دكا اشاب رابون صوغاب نا »

 نا لب ! ةيروتسدلا تاريبغتلا يف وأ لالقتسالا ةلأسم يف ضوخلا يف ًاقلطم

 اسنرفو ايسور اهب تصوا ينلا تاحالضالا ىلع لوضحلا وه ديدولا مضرغ

 نالا ىت> تاظ تاحالصاىهو نيلرب ةدهاغم يف اهيلع صوصاملاو . ارتلتاو

 . 6 ةلمبم 0

 نمرالاو برعلا نيحاصما رطاو> يف بيجعلا دراوتلا اذه نا يدنعو
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 , انك رت قيدزع دصقب اهحرتفا امن رفو .ايسور تناك ىتلا ةساوسلا لع فاك ليال

 ة-يجراخ ريزو ذخا ىتح 199 ةئس سيام ؟؟ موي لحي ل ًاريخاو

 ةلسرملا ةيقربلا ىنف . ةينمرالا تاحالصالا ةلأسم يف ةوطخ لوا وطخي ايسور

 ىلا فون هزاع وسلا باط نيلرب ىف يسو رلا ريغسلا ىلا خببراتلا كلذ ىف

 يللاعلا بابلا ىلا اطاسرا دارملا ةيلودلا ةوعدلا ىلا مضنت نا ةيناملالا ةموكمملا

 هيف اهسفن ةين امءلا ةموكحلا تدجو يذلا موبلا ةوعدلا كلت خسيرات قفاويو

 يئادتبالا حلصلا عيقوتىلا ةرطضم - لاتقلارا رمتسا نع ةزجاع تحبصانادعب
 . ايرانلبو اكرت نيب ًادج ًايئدبم سونبا طخم قارتعالاو اردن وا ق

 ةناتسالاىف ةيئمرالا ةينطولا تارهاظملا تأدب ًاضيا تقولا كلذ يلاو>و
 فاشنتك ١ ىركذب ًارييك الافتحا اولفتحانمرالا نف . فوا ًامريغ الكشذخأت

 عراوشلا يف اوردر نا دح ىلا ة>اقولا موب تغلب دقو ةيئمرالا ءاجحللا فرحا

 هءلعو جارفالاو دايعالا ثني يذلا عبفرلا قرولا كلذ - ىتيفنوكسلا قرو -

 عوقو عنا ةمزاللا ةدعلا انذخاو تايئثو ريصب هلككالذ انلمت>ا6 . ينطولا مهماع

 ىلع ءانب تيهذف . ةناتسالل يركسلا كاملا ذكتقو تاكو . ةردكم ثداوح

 اف تنزئا ًايهسم ًاباطخ اهيف تيقلاو زويشط ةقيدج ىلا نمرالا نم ةوعد

 . ةينمرالا ةمالا ىلع ءانثلا ببطا

 يودنم ىلا مس هلا فاض ا بر كر رد كل يذلا ىررانإ ال

 يذلا عورمشملا ىلع ماق ديدج عورمشم نم ةروص ةناتسالا ىف ىمظعلا لودلا

 ددرت الب ارتلتاو اسن رق ةيلع تقفاوف ١4668 ةنس يف ةينائملا ةموكحجلا هترقا
 بابلا ىلا لسرت نا تحرتقا يتلا ةديحولا ةلودلا اناملا تناكو .ناوت الو

 فا وت يتلا ةئجالا لامعا يف نروكرتشي نيضوفم نيب ودنم نوبعتل ةوعد يلاعلا
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 . طئابطلا ضرع حارتقالا كلذب تب رض ايسور نا دب . ءارفسلا يب ودنم نم

 تارافساا ىمحرتم نم ةن ءاشن اىلع ايناملا ةقفاومىلع لوصحلا نكمأ ةياهنلا فو

 را ولا ةصتخلا ةلودلا تءنم ةفصلا هذهب و . ةيئمرالا ةلأسملا ةساردل لكشت

 ءاناردانا ني( اك )

 اورق ناسف تروح نات سور تك طا حلا ادن نا لقد

 كرثايلاو . ةيسورلا ةرافسالوالا مجرتملا ماتسلدن امورسملا همضو تاحالصالل

 عرذتي وهو  هتءاطتسا ىف ناك اذا اهف ملا هتءذو عورمشملا عضاو ريمضا

 ٠ نيبوهثايح نيب قفوينأ  ةميظع ةكلم ىف تايلقإلاىدحا قوقحب ظافتحالاب

 يسورلا عاورمشنلا ةيمها مظعل ًارظنو ! ةلقتسم ةلود ىلا اذهك عورشم ميدقت

 ىمورلأ عووشمل ا
 . ( 50 مقر يلاقتربلا باتكلا ) ١9١ ةنس يناثلا نوناك م يف ةناتسالا

  لوالا مجزتملا ماتسادنام . ٠١ م ةمضاول ةينمرالا تاحالصالا عورمشم

 2 اانا ىلا ات ملا ةناتسألا ىف ةسررلا راش

 ب : ةعئب انه هتثأ

 .ةناتسالا يف ارتاهتاو ايسورو اس رف ءارفس اهمدق يتلا ةركذملا  الوا

 . ١1م8 ةئس ناسن يف ةيئمرالا تاحالصالا نأشب

 .ءارقس هيعضاول اينيهرا. ةيالول ةيرادالا تاحالصالا عورشم  ًايئا#

 . 1مه8 ةئس ناسن ىف ايسورو اًرئاجتاو اس رف

 .ىف رداصلا ةيئمرالا تاحالصالاب صاخلا يناهاشلا ىلاعلا ىمالا  ًانلاث

 . 1١م4 ةنس لوالا نيرمشت ٠

 اا



 ةئجللا هتتضو يذلا ايوروا ةيكرتل تايالولا نوناق عورشم - ًاعبار

 1 .ا٠144 ةنس با 1" 1١ ق ةيبوروالا

 . ١ة38 ةئس يف رداصلا تايالولا نوناق  ًاسماخ

 | عزو هضاخلا تا رافكلر مارالا سدا

 مورضا - : ىو ةينآلاتسلا تايالولانم ةدحاو ةيالوفلأتت  الواا : ١

 دودملا تاه ضعب ءائثتسا عم سأويسو طور كب رادو سليتو ناوو

 تاهحلاو ساينالمو سكريسبو ساويس تاوجنم نونا مسقلاو ىرابكح لث»
 . ساويشل يقريشلا بوذا ىف ةعقاولا

 . ةيحانو ءاضقو قجنس ماسقا ة'الم ىلا ايرادا ةيالولا مسقنت  ًاينام

 همن اجتملا ةنطولا تاءانلسا نبوكتب حمسي لكشب تايشرب الا بترت # ًاثلا#

 .ةفارغ تالا سوا
 ةداملاو ١مه6© ةئس ةئثالثلا ءارفسلا ةرك ذم ىف ىلوالا ةداملا عجاد )

 . ( 1499 ماع ىف ع وضوملا ءافلخلا عورمشم نم ةعباسلا

 نيينامثءلا نييحييسملا اياعرلا نم اينيمرا ةيالول ماعلا ماخلا نوكي نا يغبني : *

 ىمظعلا ل ودلاهرقتو ماوعا ةس ةد1ناطلسلاةلالج هنيه. ايب ورو|نوكي نأ نس<و

 ماظنلا نم ىلوالا ةداملاو . نيلرب ةدهاعم نم ١ال لا ةداملا عجاد )

 ةيناثلا نيتداملاو نانيلب ةصاخلا تاضوافملاو يماوالاو . 1855 ةئس يديركلا

 وتب ركد ةمدقمو 1846 ةئس ةعوضوملا ةثالثلا ءارفسلا ةرك ذم نم ةسداسلاو

 (ىلوالاةطقناا 1456 ةئسلوالا نب رشت ٠١ خييراتب رداصلا اينيمر| يف تاحالصالا

 يفمانلا قا هلو . ةيالولا ىفةيذيفنتلاةطلسلا سدئروه ماعلا ماحلا_الوا :

 ةيالولا ةاضفًاضي |نيمي يذلاوهو . ةيلحلاةرادالا تاطلسلا ةفاكلاديتساو نييعت
 سل #.ء#]



 . ماعلا كالا ىعاوا نهر ةمردنجلاو هطرعشلا لاحر نوكي - ًايناث

  كلذداراول _ ماعلا ؟ الا فرصت تحن ةيركسملا تاوقلا تبت - ًاثلاث

 . ةيالولا لذاد يف ماظنلا ظفط

 ٠١ لا داوملاو ١485 ةئس نائبل يماوا نم ىلوالا ةداملا عجار (

 ءاو ٠١ لا داوملاو ١45 ةنس ةيبوروالا ةئجالا عورشم نم 44 لاو "ه لاو

 . ( 153 ةئس ةيالولا ةرادا وير كد نم ؟5 لاو ؟9

 نمفاؤمةماتةيراشتساةطلسوذ ةراداسلحم ةيالولل ماعلا كالادعاس : 4

 . ةينيدلا تايعمجال ةيراذالا تاشربالا اسر أ

 . ةينيدلا تايعمجال نييناحورلا ءاسؤرلاو - ب

 ةين اهاشلا ةموكسلا لبق نه نينبعملا نيب وروالا نيينفلا نيراشتسملاو - جا

 . ةيرادالا تايشرب الا ءاسؤر ةدعاسمل

 ( نييحيسم ةثالثو نيماسم ةثالث ) نييئاضق ةريراشتسم ةّتسو د

 . ةيالولا سلحم ءاضعا نيب نم نويختشي

 ةداملاو 184٠ ةنس ةيبوروآلا ةنجالا ع ورشم نم 45 لا ةداملا عجاد )

 .نيرشت وتيركد نم 5١6 لا ةداماو !91 ةيالولا ةرادا وتيركد نم 6١ لا

 . ( امك ةنس لوألا

 . ةيالولا سلع يف نييحيسملاو نيماسملا ءاضعالا ددع يواسي  الوا : ه

 ةطساوب ءاضقلا ف ىرسسلا حارتفالاب ةيالولا سل ءاضعأ بحتني  ًايناث

 . دعب ايف نوكتنس يقلا ةيباختن الا تايلكلا

 .نبرصنمال ةئيعملا دعاقملاددع ددحي ةيالولا ةيضقا نه ءاضق لك يف - ًاثلا#

 .صوصنلا ًادبلل عم قفتيام ردقب اذه نوكينا يغبنيو . يحيسملاو ىالسالا
 ل # ى##



 7 ”ولسشلا اذه ددعل يسانم , .دالل هذه نم كوالا ةرتقلا ف
 نانيل مظنت ةداحإب ةياخلا تاضوافملاو صاوالا نم ةباثلا ةدامل تار

 ا١مىةهذئس ةئالثاا ءأرفسلا عورشم نم ؟" لا ةداملانم © لا ةرقفلاوا ل516 ةئس

 نم ٠١ لا ةداملاو 184٠ ةنس ةيبوروالا ةنسالا عورشم نم 55 لا ةداملاو

 ١9318 ( . ١ ةلسوتير كد

 لك ة رم عمتج نا ىلع ماوعا ةسمح ةدمل ةيالولا سلم بختني الوأ :

 . ماعلا مالا ءاش اذا عامجالا دمأدم نككو نإ روش ةدم ًاممتحي لظيو ماع
 ةراشاىلع هانب اما كلذو ةداعلا قوف عامجال سلما ةوعد كم - ًاينام

 ٠ ءاضعالا يثلث بلط ىلع وأ ةرشابم ماعلا كالا
 ءارجا يغبذي ةلاطلا هذه ىفو . سلحلا لح ق> ماعلا ؟ الل ثلاث

 روشا ةعبرأ لال> يف ديدخلا سلجلا عمت ناو نيرهش لالخ يف تالاذتنالا

 . لخلاب ىمالا خيرات نم

 . ناطلسلا ةلالج مساب هداقعنا وا سامللا لحب ىمالا ردصي - ًامبار

 ١4/٠ ةئس ةبب وروآلا ةئحللا عورشم نه ال6 45 لا داوملا عجار )

 ( 151 ةئس ةيالولانم رداصلا ىعألا نم ١؟© لاو 1١8 لاو ١ذ لا داوملاو

 . ةيالولا حلاصم عيب ةيعيرمشتلا ةطلسلا وه ةيالولا سل الوا : 7

 ةلئامم ةيلاملاو ةيعي رمشتلا لئاسملا يف ةيالولا سلمي ةطلس نوكت - ًايناث

 ةنجالا عورمشم نم 9 لاو 6 لا داوملا ىف اهيلع صوصنملا ةطلسال لقالا ىلع

 : ١84٠ .٠ ةئس ةيبوروالا

 ةياطاسلا باتعالا ىلا سلجلا اهنسي يتلا نين اوقلا لسرت - ًاثلاث

 ٠ نيروش لالخ ىف اهضفر وا اهيلع ةقداسملا متت نأ يغبنيو اهيلع ةقداصملل
 ل 5 .٠ ً كك



 . ةقفاوملا ىلع لياد ةدوكحلا توكس ريتعا الاو

 . هه: ةئس ةيوروالا ةنجالا عورشمنم ؟.* لاو 4؟ لا داوملا سار

 ةيالولاةرادا نم رداصلا مالا نم ١6 لاو 17م. .لاو ١؟4 الو بس داوملاو

 .( اذا ةئس

 اداء فلاتر ١ حسا راد لح اير ف نرك كرا

 ةتسوفةفاتخلا رصانمالنييناحورلا ءاسؤرلاو نييرادالا قدينساا ءامعز نم سلا

 ةيضقالاةرادا سلجنم نوبختني ( نويحيسم ةثالثو نوماسم ةثالث) ءاضعا

 سال اذه فاأأتيو . ءاضقلا ةراداس ل اسيئر ماقماقلان وكي ينام

 ءاضعأ ةميراو ةفاتلا رصاشال نييناحورلا ءامؤلا ونييرادالا ءاضقلا ءامز نم

 ٠ ةيحانلا ةرادا سل< نم نوبختن, ( نايحيسم نائئاو ناماسم نانئأ )

 لاو ١١5 لاو ١١ لا داوعلا !ةبط سلاجلا كلت ةطلس نيءت الا

 . امكك ةئسا ةيب وروالا ةئحالا عورشم نم ١5١ ءااو 1

 عورشم ترم ١4١ لاو ١4 لاو ١١5 لاو 1١5 لا داوملا عجار )

 نيرش) ٠١ يف رداصلا ىمالا نم كلا ةداملاو ١84٠ ةنس ةيبوروالا ةندالا

 ( ١9158 ةئس ىف رداصلا ىعالا نم 56 لاو 5 لا داوملاو 18968 ةئس لوالا

 ةيحان نيوكت عاطتسملا ردقب نمط ةفصب يحاوألا دود> نيعت -الوا :

 ٠ ةدحاو ةفئاط اهنطق: يتلا ىرقلا نم اهتاذب ةماق

 هءاضعا يلاهالا بختني سلجم هدعاسي ريدم ةيحان لكل نيعي  ًايناث

 - بختي يذلا وه سلجلاو . ةيناكنع نوديزي الو ةعبرا نع نوصقنيال ثيح

 فنوكت يتلا ةفئاطلا نم ربدملا نوكي نا نيعتيو ٠ ةيوضعال هدعاسمو ريدملا

 ٠ ىرخألا ةفئاطلا نم نوكيف هدعاسم اماو . ةيجولوتتالا ةيبلاغلا

: 000 



 موتبسنب تايلقالا لثم ناكسا,نم طالخا اهيف يتأا يحاونلا فو  ًاثلاث

 ٠ ةرسا 76 نع اهددع لقي الا طرشب ةيددعلا

 كم لاو ١5 لا داوملل اقبط يحاوناا تاطلس نيعت - ًامبار

 .644- ةئس ةيبوروالا ةنجالا عورشم

 ٠.184ةئس ةيبوروالا ةئجللا عورشم نم ١"1-4ه51 ءاا داوملامجار )

 ةئس ىف ةثالثلا ءارفس'ا هعضو يذلا حالصالا عورشم نم هلاو / لا داوملاو

 (١مكهةئس لوالاني رشت ٠١ ىف رداصلاىمالانم ة.لاو ال لا داوملاو امك

 نم نوكيو ماعلا ماحلا هنيعي حلصال ضاق ةيحان لكيف دجوي الوا : ١

 . ةيحانلا ناكس ةيبلاغ نيد ءائبا

 - : يضاقلا اذه لصفيو ب ًايناث
 .نمض لخدت يتلا مارجلا ين ( فائثتسا نودب ) ةيئانجلا اياضتقلا قن

 يف فائئ:سالا قح عم ةطرشلا صاصتخا نم يه يتلا ةطيسبلا تابوقعلا ةرئاد

 . رهشأ ةثالث سبح وا شرق 6٠٠ نع اهتب وقع ديزت ال يتلا مثاريخلا

 ةيندملا اياضقلا عيمج يف . ( فانثتسا نودب ) ةيزدملا اياضقلا يفو ب

 .لثمىف فانئئسالا قح عم شرق ٠٠٠١ غلبم اهتميق زواجتتت ال يتلا ةيراحتلاو

 . شرق 6٠٠١ غلبم زواجتنال ةميقلا تناك ىتم اياضقلا كل:

 اهو مك ةكح تقولا سفن ىف نوكمت حلصلا يضاق ةكح ىفو  ًاثلاث

 .يتأأ تاموصخلا يف لصفال كلذ ام:م نامصاختملا باط اذا - نيكحم نيعن نا

 . فانئتسالل لباق ريغ نكمحملا مح نوكيو ٠ شرق 5٠٠٠ غلبم زواجنت

 نم ةنوكم ةد_حاو:ةيندم ةكحم ىلع قجانسلا ؟ا< لمتشتو  ًامبار

 ( يحيسم رخآلاو ملسم اهدسحا ) (هيبترص ةموكتملا عفدت نييضاقو سيئر
0 1 َّ 1 5 



 ' يف ةجرد لوا ةكح ةباثع ( أ ) قجنساا ةكح نوكمبو . ماعلا كاحلا هئيعيو

 ةبانع ( ب ) . شرق ٠١ 8٠ غلبم ىلع اهتمت ديزت يتلا ةيراجتلاو ةيندملا اياضقلا
 ةيحانلاة كح ىف حلصلا يضاق اهرف لصف يتلا ةيراجتلاو ةين دلل ياضتلا قفانيتسا ةكحح

 تايانج ةكحم قجانملا ةكح نم يالا مسقلا لديتسي  ًاسماخ

 ةكح ءاضعا نيب نم بختني ) سيئر نم ةكحلا هذه نوكشتو . ةلقنتم ايلع

 (يحيسمرخآلاو لسماهدحا) نيوضعو ( قجنسلا ةكحن.ىعسالا فانثتسالا

 . قجنسلا يف حلصلا ةاضق نيب نم اهسفن فانئتسالا ةكح اهيختنت

 يتلا ةيضتالا ىف ييللاوتلاب ايلملا ةيئانجلا مكاحلا كلت مثلت  ًاسداس

 ٠ اهدوجو يعدتست

 سيئر لوصو درج.بف . ءاضق لكيف ريضحتلل يضاق دجوي - ًامباس

 ةصاخلا قثاثولا ريضحتلا يضاق هيلع ضرعي ءاضقلا يف ايلعاا تايانجلا ةكح

 الاهاوا الل سيئرلا يأر اذاق . دعب متن مل ىتلا ااضقلاو اهيف روظنلا ياضقلاب

 + لاخلا يف فانئتسالا ةكك سيئر رطخم نا هيلع بجو هل رربم ال

 ىف فائئتسالا يف قا ظفح عم  ايلعاا تايانيلا ةكح لصفت  ًانمام

 لواةكح ةباثع نوكتتو ةيئانلا اياضقلا ىف حلصلا ةاضق اهب كح ىتلا ماكحالا

 ةمارغب اهيلع بقاءملا حنلا وأ ملارملاب ةقلعتلا اياضقلا ف لصفتف ةجرد رخو

 ٠ رهشأ ةثالث ىلع ديزن ةدم سبحلاب كمحلا وا شرق 8٠٠ ىلع ديزت

 نونملكفل انتو . فانئتسا احم تسلقالا ىلع دجو:نا بحي ب ًامسات

 نكي ءاضعالا نم ددعو ماعلا كاخلا |هنيعي نين رمتملا نيينون اقلادحاو سيئر نم

 ةكمحلو . هاسؤرلاب ايلعلا تايانلا ؟احدلو اهيلع ةضورعملا ةيندملا لئاسملا راظنل

 ءاضعالا نمناوضعو سيئرلاوهو ينوناقلا ددعلاريضح ىتم لصفلاقح فانئتسالا

 م



 تادوملا فو . ةرورضلا يضقن مح ةيراحتلا ؟ الا لكشن - ًاريشاع

 ةيرادتلا ااضقلا ىف لصفاا ةيندملا 3 احلا قال 5 اهنا كلت اهيف دجوت قلا

 ىلع بجو . ةقيقد ةفصب ةيعرششلا كاحلا تاطلس نيعت - رشع دحا

 ىرخألاةيئاضقلا تاطاسلا ىلع مكاحلا هذه ءادتعا نود لونا ماعلا كاملا

 نريد اهيف ءاضقلا ةفيظو نيب ةيعرششلا مك احلا ةاضف عمجحي الو . ةبالولا يف

 ْ . ةيالولا يف ةدوجوملا ىرخألا يك احلا ىف ةسائرلا

 كملف ةئنس ةثالثلا ءارفسلا عورشم نما“ لاو ؟ة لا داوملا عجار )

 . ( امى ةئس ةيب وروالا ةئحالا عورشم نم ١١ .!او ١١6 لا داولاو

 هفصن نوكيو ةيالولا ىف ةمرد_:طلاو ةطرشلا نم ةوق فات لوا : ١

 . نييحيسملاو نيماسملا يلاهالا نم نيدنلا

 نيدوجوملا نيب وروالا طابضلاىلا اهتساثرو ةوقلا كلت يظنتب دهعي  ًايناث

 . ةيكرلا همدخلا يف

 طرسشلا ماعلا مك الا نيعيو يداوذلا يف طرسشلا نم ةوق فاؤت  ًاثلاث

 . ريدملا يعاوا تحن نونوكي ىنكلو

 امكم ةئس ةثالثا ءارفسلا عورشم نم ؟5 - املا داوملا عجار )

 . ( 1456 ةئس لوالا نيرشت ٠١ ىف رداصلا صالا نم ”؟ لا ةداملاو

 ةيالولايف ةيركسءلا مهتءدخ ةيالولا يلاها نمشنيدذلا نودنحلا يدوي : ١

 . ( اقباس ةيديمح ) ةيدركلا ةفيفملا ناسرفلا ةيكوك لحو . سلا نمز يف
 ةداملاو 1855 ةئس ةئالثلا ءارفسلا عورشم نم «5 لا ةداملا عجار )

 . ( ١4865 ةئس لوالا نيرشت ٠١ يف رداصلا مالا نم ؟ىلا

 ةدعاق ىلع مهباختتا نوكي نا بجي ءاضقلاو ةرادالا وفظوم  الوا : ٠
 0 يلا



 . نييحيسملاو نيماسملا نيب ددعلا يف ةاواسملا
 ( ماقحاق ) ةيضنالاو ( نيفرصتملا ) قجانسلا ماكح نيبعت دنع  ًايناث

 . اهطاصمو فئاوطلا ةاماسع ب

 (١م6ةنسل والان ب رشن ٠١ يف رداصلا ىمالانم ه للا ةداملا عجار )

 . مهباختت ا نككو تيوصتلا ىف قلا مه نونطوتسملاىلاهالا  الوا : 4
 ةنس ةمالثلا ءارفسلا عورمشم نم نماثلا ءزلا نم ”5 لا ةداملا عجار )

 ( امله8 ةئس لوالا نيرشت ٠١ ىف رداعلا ىعالا نم ”ال لا ةداملاو اكد

 ٠١ تانايلاو ةيعسرلا تارشنلاو جاربلاو صاوالاو نيناوقلا لك_الوا : ٠5

 1 ةيدركلاو ةيئمرالاو ةكرلا ثالثلا تايالولا تافلب رشنت نا يغب

 تاطلسلا ىلا ةبجوملا قئاثولا عمو ضئارعلاو تايلطلا لك ًايناث
 ةةيغر ىلع ءانب ثالثلا ةرالولا تافل ىدحاب ن وكت نا بجي ةيئاضقلاوا ةيرادالا

 . ةقلطملا تاءاجلا

 . كالا ماما هعفن نع عادلا ىف هنغل لاعتسا مصخال زوجي - ًاثلاث
 .صتخملا مصخلا ةفاب اهتجح رتاهب قحلتو ةيكرتلاةغالإب ماك الاردصت فار
 ةداملاو 16م4 ةئس ةئالثلا ءارفسلا عورشم نم 4٠ لا ةداملا عجار )

 ةرازو اهتلسرا يتلا ةرشنلاو 84٠ ةنس ةيبوروالا ةنحالا عورشم نم <١؟ لا

 :  151 ةنس ناسين " ىف ةيب رملا ةفالا صوصخي تايالولا ىلا ةيلخادلا

 اهدبعتو ةصاخلا سرادملا ءاشنا يف قا ةيالولا ىت ةفئاط لكل  الوا : 5
 ا . اهعاونأ فالخ ىلع

 .. سرادملاكثل واةدئافل اهاياطر ىلع يئارضلا ضرف اط زوجيو  ًايناث
 . ةينطولا ةغالاب سرادملا كلت يف ملعتلا نوكي - ًانلام

 ل #ء.ةهيد



 ب

 - يضاقع المع سرادملا كئاوا ىلع فارشالا قح ماعلا كاحا - ًاعبار

 ةيالولا نيناوق ىف اهيلع صوصنلا دعاوقلا

 ًايرابجا نوكي ةيصوصخلا سرادملا عيب يف ةيكزتلا ةغالا ماعت  ًاسماخ ْ

 . ( ١88 ةئس ةيبوروآلا ةئحالا عورشم نم ١5 لا ةداملا عجار )

 يضارالااهاضتقع دأعت يتلاطورشلاماملا مك احلا ةسائرب ةصاخ ذيل مضت : 7

 . اهتمي وا ىرذ ١ ضارأب اما اهنع نوضوعي وا ق>الب نمرآلانم تءْزن |يلا

 ةداملاو ©١456 ةنس ةثالثلا ءارفسلا عورشم نم "5 لا ةداملا عجار )

 , ( ١مههو ةئس لوالا نيرشت ٠١ ىف رداصلا ىمالا نم ؟5 لا

 ىساسالا مالا بجو امل ةلوخملا اهتازايتءاو ةينمرالا ةمالا قوقح : 4

 . ةفاكاهب فرتمي ةيناهاشلا تادارالاو ١84 ةئس يف رداصلا
 . ( مك ةئس ةثالثلا ءارفسلا عورشم نم ١١ لا ةداملا عجار )

 . ةيالوا دودح لخاد يف نطوتلاب نيماسملا ىرجاهمل حمسي ال :

 نمرالالاصم لفكت ةساخ دعاوقركذلا ةفلالادعاوتلاىلع ءانبردصت : ٠
 . ةيكيك يف ًاصوصخو ةيالولا جراخ ىف نينطاقلا

 نم لا ةداملاو ١مىه ةئس ءارفسلا ةركذم نم ١١ لا ةداملا عجار )

 . ( ١ك وه ةئس لوالا نيرشت يف رداصلا ىمالا ةمدقم

 صن ىمظعلا لودلاو ةين اعلا ةموكتحلا ىلثمت نم ةنوكم ةصاخ هن عضن : ١

 نم ٠٠ لا ةداملا يق اهيلا راشملا ةصاخلا دعاوقلا كلذكو ةيالولل ليكشتلا ىعأ

 . رضاحلا عورششملا

 . عورشملا اذه ذيفنت ىمظعلا لودلا ىلع : ؟؟

 سمالا نم ؟ للا ةداملاو ١ هك ةئس ةركذم نم ىلا ةداملا عجار )
 ل .١#



 ةرداصلا رماوالا هرم ٠١ لا ةدالاو 48 ةئس لوالا نب رشت ىف رداسلا
 .( ١امههك ةئس ديرك ةريزجل

 عورشملا كلذ لوبقىلعىضع.ال هنا ىف ًاقلطم بات رب نمدجو,نا نظاالو

 ةرومعموركب رايدو سيلمتو نادو ساقوقو مورضرا تايالو عقنت ىت> دحاو ماع

 ةيسورلا لالتحالا شوي ارم حببصت لقالا ىلعوأ ايسور ةيامح تح زيزغلا

 قوقحت ظافتحالا تاضوافملا نوضغىف هدب ينام الا بود لا لذب اماطل و

 دوو كلن طاب>الىعسي ناكيمورلابودنملاامهب اهرظن ةبجوو ةبن امءلاةموكسحلا

 لئلا ناك اك هئارآ ىفيسورلا (هايءز ناد, وب ارتاناو اسا رف الثمناكو

 . هكا رطل ف ناملالا لثعلا دبات نارعاشت_ يراسفلا لدملاو للان الا

 اا لا يناثلا نوناك “ مون نه ةدقعنم ةنجالا تلظ دقو

 ربك الا اهضرغ ناك ايسور نأل ًارما مربت مل ةيلاتتملا اهتامامتجا نم مغرلابو

 ةموكتملا ةيامح يف بغرت تناك ايناملا امهب ليدبت الو ريبغت الب عورشم لا ذاقنا

 .سريج نورابلا نكم 1931 ةئس لوليا يفو . عاطتسم دح ىصقا ىلا ةبن املا

 لوبق ىلع ةناتسالا ىف ينملالا نيقسلا مينيحن نورابلا لمح نم ايسور ريفس

 ,ماحديعسنيب تاضوافملا تأدب 5 نهو . طاقن تسىلع ىوت< يماسا عورشم

 . رك ذلا ىنااسلا نيريفسلاو ةيجراخلا ريزوو ,ظعالا ردصلا اشإب

 عيطتسق ةين املا ةموكحلا نا انا نيبت تسلا طاقنلا كلت ىلع انءلطا املو

 اا ًايعان رب انعذو كلذ ىلعو . جراخلا نم طغض ىلإ ةحاح نودب اهذيفنت

 . ىمظعلا لودلا انئثارفس ةطساون هب ان رطخاو ءاعمح ةكلمملل

 اهنهنانثا ةماط ( شيتافت ) ةتس ىلا ةكلمملا مسقت جان ربلا كلذ ىضتقعو

 . ةيقرشلا ةيلوضان الا تايالولل
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 نيتي نيتاهىلع زيلجتالا فرينا اندرا ةيسورلا سئاسدلا طابحالو
 لك _ فارغ هراردا سلا لأب نا اردنولا ف ان رقس اغا ققوت ىلإ اميل
 نييزيلجما نيفظوم لسرتنا ميطتست لهو يأرلا اذه ىلع الا قفاوت
 ًايعسريلطلا ميدقتي مظعالا ردصلا ردابف . كلذىلع قفاوت ارتلحا ناب باجأف
 ىلع ارتلجتا تقفاو ىتف ةيسورلا سئاسدلا ىلع ىضقي نا ققحملا نم ناكدقو

 نودب عييطتس ال ارلجتا نا انيلا درو نا ثيلن ملانا ريغ . حارتفالا كلذ

 لودعلا ىلا ذئدنع انررطضا لوضانالا قرشل نيفظوم نييعن ايسور ةقفاوم

 ارتلجعا نا انةققحتو ائسفنا اهب ائللع يتلا لامآلا نم هانينب ام مدهت ذا كلذ نع
 . ةيسورلا عماطملل ةيحض انتكرتو انع تلخت دق

 م. يفو . ايناملاو ايسور يريفس عم تاضوافملا رارمتسال انجاردأ ان دمف
 لامعإب مئاقلا شتفيكلج ويسملاو اشاب ملح ديعس نيب تيضما 1414 ةئس طايش
 : ةينالا ةيئاهنلا ةيقافتالا ةيسورلا ةرافسلا

 ( ١914 ةئس طابش 4 يف ةخرؤملا ةيكرتلا ةيسورلا ةيقافتالا )

 ةرافسلا لامتأب مئاقلا شتفيكلج نيطتطسق ويسم ٌءداعس نم لك ق فنا
 ةيجراخلا ريزوو مظعالا ردصلا اشاب ملح ديعس ريمآلا ةلودلا بحاصو ةيسورلا

 ةيفرشلا لوضانالا ةيالول ناشتفم هيف نيعي يذلا تقولا سفن ىف هنا ىلع

 0 ةيالا :ركاذملا ىلطملا لودلا ىلا لالا بالا لع

 نكرم نانوكتيس نيذللا نيميلقالا ةراداب نييبنجالا نيشتفملل دهعي )

 نوزب ارطو مورضرا تايالو ىلع هوا فرشيف . ةيقرشلا لوضانالا تايالو
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 . ركب رايدو طوب رخو سيلتب و نآو تايالو ىلع (هيناث فرشيو ساويسو
 نيذهيف ةمردنلاو ةطرشلاوءاضقلاو ةيكلملا ةرادألا ىلع فارششالا او

 تا هارأ اذا شتفمللف ماظنلا ظفطل ةطرشلا فكت مل اذاو . نيميلقالا

 لالاتضتفا اذا (هفو هتفيظو نوؤشب مادقلل ةدوجوملا ةبركسعلا ةوقلا مدختسي

 املسي ناو مبكولس ءوسا وا ميتئافكمدعا امأ نيمالملا ريغ نيفظوملا الصفي نا

 نفل را راك عيش فقل اهو ٠ مالا تاك را نرد نيفظوللا ةلادملا
 السري نأ (هيلع بحب نيفظوملا لصف ةلاح ىفو . ناطلسلا ةلالج مهنيعي نأ لبق

 هنا دري ملصفلا بايسا صخاعًاري رقت نيصتخلا ءارزولا ىلا لالا يف ًايفارغلت

 . ةمزاللا ةيمسرلا قاروالاب ًابوحصم نوكيو عوبسا لالخ ىث وا ريرقتب

 نيفظوملا فقو يف قدلا لن وكي ًاعيرسأتب يضتقت ىتلا ةموملا لئاسملا يفو

 ةيناقحلا ةرازو ىلعةلأسملا ةلاحاب اردامب نا طرش ىلع مولصف نكم الن يذلا نييئاضقلا

 تارارق ذاخا يضتقتو يلاولا ىلع اهيف ةيل وسملا عقت ىتلا اياضقلا فو

 ضرعبردابي ريخالا اذهو ًايقرب ةيلخادلارب زوراطخا نيشتفملا لع بح ةعساس

 ريدقت زك ١ ىلع مايأ ةعبرأ ةدم ىف عوضوملا ف تبي ءارزولا سا<ىلع سمالا

 ٠ ةقرلا لوصف نم

 نييعن دعب . ًايصخش شتفملا فارشا تحن اهيف تبي ةيعاررلا تافالخلا

 اذا ٠ (هتوقحو (هئابحاو نع ناتيفاض نات رك ذم (هتدعاسع عضوت نيشتفملا

 ىلع دامءالا يلاءلا بالا ق> نأ ماوعا ةرمثع ةدمل ةيلاخ شتفملا ةفيظو تلظ

 تاننامرفلاو نيناوقلا نوكتو . ديدح شتفم نييعت ىف ىمظعلا لودلا ةنوم

 ام بسحب  قحلا موصخللو نيفلاسلا نيميلقالا نم لكةغلب ةماعلا تاروشنتملاو

 ردصتو . ةيرادا ةطلستوأوا ةكمحلا ماما يهتاغل لاعتسا ف  شتفملل ىاءارتي

 م



 مصخلا ةغاب اهتجرت ةروصب  عاطتسيامردقب ةبوحصم  ةيكرتاا ةغالإب ماكحالا

 ًاقيط ددحت ةفلتخلا ةينطولارصانملانم ةمدقملا سرادملا تاعربتلا ري داقم

 ةيناهاشلاةموكتلا عضتالو . لبق نم سرادملا ىلع ةذورفم تناكيتلا بئارضال

 مهسراد,ةدعاسم ىف كارتشالا اودارا اذا ةينيدلا فئاوطلا ليبس ىف ةبقع ىا

 ةراذ ندم هب كسلا هتدح ةدميضق» نا ملسلا نمز ىف يانع لك ىلع

 -رخانالعا رودص ني> ىلا  يلاعلا بابلا دنحيو . هلزنم هيفدوجوملا شيتفتلا

 فارطأ ىف ةمدخال ةكلمملا يحاون يف ةدوجوملا ةبب را تاوقلا نم لئاصف

 ًادونج كلذ قوق دئجيسو . تاهحلا كلت ناكس ددع ةيسنب دجتو ريسملاو نولا

 نر تاجا و قنا كانا ديراب نم
 تامدوتسملا ىف اهتحلسا قيبنو . يطايتحا ناسرف ىلا ةيديمح بئاتك لوح
 تحن بئاتكلا نوكتو . تاروانملا وا ةئبعتلا تقو يف الا فرصت الو ةيب رملا

 لئاصفلاو بئانكلا ةداق بختني مسلان مز ىفو . ملقالا ىف دوجوملادئاقلا ةدابق

 هذه لاحر يذقيو . يناهاشلا يناثءلا شيلا ىف نيلماعلا طايضلا نم ايارسلاو

 مرليخي ةبيتكلل اوئيحي نا مهيلعو . ةيركسملا ةمدخلا ىف ًادحاو اماط بئاتكلا

 ةرئاديف نوكي  هنيدو هتبسن نع رظنلا مطقب - لجر لكو . ةءأ مهجورسو
 رك ذلا ةفلاسلا بئاتكلاب ةفاحلا نكع ةقباسلا طورمشلا هيف رفوتتو هذه دينجتلا

 . نييماظنلا دونا ةلءاعم نواماعي تارواتملاو برا نمز يفو

 ةئس راذآ ٠١ ىف رداصلا نوناقلا صوصنل ةقباطم نوكت شتفملا ةظاس

 يفو  ةصرف برقأب نيشتفلا فارششا تحن ماعلا هاصحالا ةيلمع يرن ؟ةي١م

 نيدلاب صتخم (بف لاوحالا ةقيقح ةفرعا ' رسيت اذا نآلا نم ةنس فرظ

 .فا أتي داعتلا كلذ لوا> نيح ىلاو . نيعيلقالا نم لكىف ةغالاو ةيسنلاو
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 ددعنم ) سيل )و (ناو ( نم لك ) ةيالولا ناحل و( يومعلا سا لا (

 مورضرا ةيالو ق ءاصخالا م 0 اذاو 5 نيماسملا ريغو نيءاسملا نمواستم

 يف ةيبثملا ةقيرطلا سفنب اهيف ( يومعلا سلجملا ) ءاضعأ بختذي ماع لالخ

 ددع ةيسنب ءاضعالا بذتايف ركرادو طوب رذو ساويس تايالو قاما

 ىلا - نيملسملا نيبخانلا دع ددحي تآءارجالا هذه ذيفنت ليهستلو . يلاهالا

 نيهكسملاريغ نيبخانلاددعو ةعدقلا فوششكلا ًاقبط  ديدإا ءاصحالا ماعانيح

 عابتا نود ةبوعص ىا تلاح اذا هسفن تقولا فو . ةيشرب الا فوشكل ًاقبط

 1 عيخاتلا مسقت احرتقي نا يف قا نيشتفمللف يلحلا يباذتنالا ماظنلا كلذ

 زك انوكت ةقيرطإ ركبرايدو طوب ر>و ساويس تايالو ىف ةيمومعلا سل اجمال

 ىلا تايالولا رئاس يفو . ةرضاحلا ةروكذملا تايالولالاو>او تاحاحل ةمءالم

 نم دوحو نمدب البيدنلا تيوصتلا ةطساو ( ةيمومعلا سلاجلا ) اهيف بختنت

 ٠ ( ةيالولا نامل ) ىف تايلفالا لثع

 نيماسملا ريغ ددعأ ايواستم نيماسملا ةثاضعأ ندع نوكيف ةرادالا سا امأ

 باختنال مالم هنايرب ام اا نيشتفملل كرتيو ٠ يضاملا ىف لالا تناكاك

 يعارتو ٠ نيميلق الا نم لكيف ةيسنلا كلت لثم ةمردنجال دينجتلاو ةطرشلا

 ٠ ىرخألا ةيمسرلا فئاظولل نييعتلا دنع عاطتسملا ردقب ةبسنلا ةلاسم

 اسات>او انتاءاضما اذه ىلع نيعقوملان< عضن ةيقافتالا هذهب ةارتعاو

 ملح ديعس ( ءاضمالا ) شتفيكلج ( ءاضمالا )

 ١915 ةئس طابش مه ىف ةناتسالاب ررح

 كو . ًاثيم ًايءاس ًازوف اهةريتعاو ةقافتالا كلتل ايسور تالهدتلو
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 شتفيكل> اهقربأ ىتلا ةلوطملا ةبقربلانم ةينآلا تارقفلا تين نأ اهتبهأ ردقل

 - : يمو ةيجراخلا ريزو فونوزاس ويسملا ىلا

 ديدج دبع حاتتفا ىلع بيرالب نذالدي ١9935 ةئس طايش 5 نوناقف )

 ةيسايسلا ةيمهالا ثيح نم هتنراقم نكعو ٠ ينمرالا بعشلا خيرات يف ديعسو

 رر>وايراغلب ( ةزاين ) ةتيسخ ربك ١ ةاضتقع تدسأ يذلا - ١4107٠ ةنسئامرب

 .ةوطخلا هذه نا  :ردرالا رعشي نا دبالو يئاانويلا فارشالا نم نويراغلبلا

 . يكرتلا رينلا نم مثري رحت ليبس يف تذختا دت ىلوالا

 .مظع بناح ىلعا هسفن تقولا يف اهناق 1415 ةنس طايش ه ةيفافتا اما

 ًايصخش مظعالا ردصلا اهاضمأ دقف . ىلودلا ايسورزكرمل ةبسذلاب ةيمهالا نم

 تضو ةركحذم ىمظعلا لودلل مدقت نا ايكرت ىلع متو ايسور بودنمو

 ايعمردب اةرتعم حمبضا ةيئمرالا ةلأسملا يف ايسور فقوش . ةكح ةفصب اهتابوت

 راؤتسوام دح يللا اهيلع قدوص دق ون افيتساناس ةدهاعم نه ١6 :!| ةداملا نا ار

 عضتل اهنا لب يلودلا ايسور فقوم يف انسح ًاريثأت كش الب فورظلا هذه

 ريفسلاباذت دقو . طسوالا قرشلا يحبسم نودع يف اهرصيق سأر لوح ةلاه

 بالا عم قافثالا ىلا لوصول! ليبس يف ةيداع ريغ بعاصم ىلء ىروطاربمالا

 لاخدايف ةيعيبطلانمرالا ةيغر باسح ةبح نم بس نا هيلعناك ذا . يللاعلا

 يلاغا|بايلا ةضراعم باس> ىرخذأ ةبدنمو تاحالصالان م عاطتسي ام عسوأ

 لك مواقو ةدوشنملا تاحالصالا طابحال دبح ىصقا لذب دق ناكو ةديدشلا

 ققحي انمم اهههافت ناف ايناملا ثيح نم اما . عورشملا يف ةدراولا ةمهملا طاقنلا

 ةلدنملا تاحالصالا ىلع اهتقفاوع اهناب يلاغلا بابلا عئقتس اهنا ىلوالا . نيتباغ

 دعا تاحالصا ةلئاف ةيناثعلا ةمركتللا نع تعفد دق هيلع اهيف في> ال فا

 م



 نمرالا فطع باستكاال يعستس امنا ةيئاثلاو . ةقباسلا تاحالصالا نم ًاروغ

 ةراد ىف فاو اج ) نيرألا اع رست ىلإ كلك لجأ نت ادع ازعب ىذلا
 نمرالل اهتدعاس٠ تسفلو . ةحارصلا هزوعت تناك ن ذا ايناملا جمونل . محذوفن

 ءاحصن اونك نا لالا ةساسلا نا - ىهف ةقيقحلا امأ . ( فاب ) درالا

 شتفيكلج ( ءاضمالا ) «ءافوأ اكارل

 .حالصالا عورش»نأ دقتمي ةيسورلا ةرافسلا لامتأب ملاقلانا ىرت تنأف

 .هنظال يلاو . اينيءرال ايسور لالتحا ليبس ىف ىلوالا ةوطخلا الا سيل ينمرالا

 ,قشهدو يارغتسا مك ١ نأ ينعي الو . هآر امبف ةقيقحلا دك باصأ دق هنا

 ايسور يمارع نع اماع متت اهنا عم يللاقترباا باتكلا يف تارقفلا كلت رشنل

 .ةينذب فرعملا ف زمي نأ لوما ءاشدقل .- : تاق اذا ًاقع تسلا : اينيءرأ لاح

 دعب اهناف امات ًاريبغت مهعم اهتسايس تريغدقف زاقوقلا ضرأ هاج ىه امأ

 بايترالاوكشلا ةراماالا جتني ل كانهنمرالاب لزن يذلا قاهرالانا تأر نأ

 .ةسايسلا كلت نع لودعلا ىلا ترطضا اهدض نويقيقلانمرالا راوثاا رودص ىف

 نع ماعلا وفعلا تالعأو نايك اريد ىلا اهترداص ىتلا كالمالا تدرو ءاقرخلا

 دقو ٠ ندهرالل ىريكلا ةقادصلاب ترحاظتو نييسايسلا نمرالا يمر عييمج

 نمرالانم راوثلا كئاوأ ةقث باستك ا ىفىت> ةديدجلا ةبباسلا كلل: تحج

 - ايسور نوضغبي نآلا ىتح اونك نوذلا

 لبق صخالا ىلعو ابوروأ يف اشاب زون صوغاب اهب ماق يتلا ةكرملا دعبو

 انرزأ اودشينأ نييتيزقنشدلا ةيعجح ءامعز ىلا حاحلاب انيلط 1909 ةئد فصتنم

 تناك ةيناقلبأا برا ن . اينيمرأ حالصال ايسور يعاسم ةمواقم ليبس يف

 انا ةرواح نم دارك الا _ ركع الآ انسو ىف حبصاو اهراززأ تقصو دا
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 هانعم ام اولاق نأ الا مهب اوج قاكاذ . مثدالب ىف مالسلا ةأيح نءرالل نمضنو

 ( دايهلا ىلع فوقولا اننك ال ةلأساا يف ىمظعلا لودلا تلخدت دقو نآلا )

 اهتنمضت يتلا طورعشلا ذيفنت ىلع ةينلا تدقع دقف ةين املا ةموكتحلا امأ

 اهةضح ةلؤ٠ اهذوك عم دابتجألاو ةيانعلا مامب اهلك 1565 ةنس طابش 4 ةيقافتا

 دجوت نا اهزجعيل نكي مل ةيسورلا ةموكلا نكلل و اهاوهىلعو ايسورل ةيضرعو

 . لوضانالا قرش ىف اقلطم مالسلا بتتسي الا اهتباغ نت . ةديدج بعاصم

 كلذدميو اينيمرا ىلع اهتبامح طسيلالوا ىعستو دج ةياغلا كلتىلا لوصولاو

 ىلعودارك الا تاوكب ظئافد ريثت مث نمرالا ىلع فطعلا حور !ب وردا فاش

 نمرالاو ةموكتملا ةمواقمل ىيعفدتو راشملا خ ويش نم ذوفنلا ىوذ صخالا

 نمةيسورلا ةموكلا تدبأأ اهعضو كحأ يتلا ةطألا هذه ىلع ءانبو . ءاوسلا ىلع

 ةداعاب هتئمو ةلئاطلا لاومالاب هتدماو ريهشلا يناهردب كب قازرلا دبع ةبج

 اهلصنق ةطساون تاصوت ىرذا ةبج نمو انيس ةريزج هبش ىف يدركلا محلا

 وبسملا قلتخيف . ةموكملا ىلع ج ورخاو ن . ن خييشلا جست ىلا سيلبت ىف

 تاحالصالاةلأسم نيبو قئاقحلا كلت ءافخا عنيطتسيال هنكل و هامشيام ماتسل دنام
 تكردأف . اهتنسلا تءادنا دق ةيملاءلا برحلاب اذا روطتلا اذه روطتت ةيئمرالا

 قاشتءاىلا الجاوا الجاع اهرب نأدبال ايناملا عم اهفلاك نأ ةيناثعلا ةموكحلا

 رومالاب لاغتشالاو ةيلخادلا تا>الصالا ىف يضملا ةلا>حّتسأ تعق وثذاو . ماسحخلا

 نيشتفملا فارشا دما ةلاطا نا تأر ةبيصملا برحلا ىنس لالخ يف ةيوناثلا

 . ةمزال ريغ تراص قرشلا لوضانالا تايالول (هنييعت قيس نيذللا نيينجالا

 رطل رطل ا رار نك دولا نانا نأ هن تدل امو

 الب أمسا هتامجو انلالقتسا تمده اماط يتلا تازايتمالاو دويقلا لك نم ةيملاعلا
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 لخ لاو ةةئسللا ةرلا بوعشلا رءاسك نلفةسا ارارح ا لقتل يف شرعنا ىددم

 اكو اهاخدا ةيلحلا تايضتقملا تحن يتاا تاحالصالا انتدارا ضدممو ان دالب يف

 فذقنو تازايتمالا يغلن نا وه اما هيلا يسرن ادك يذلا ىعسالا ضرغلا نا

 ةيئمرالا تاحالصالا ةلأشع دب رن انك كالذك قلاح نم يساسالا نانا ماظنب

 . اهمارب | ىلع ايسور ظفض انلمح يتلا ةيقافتالا نم صاختن نأ

 يحب نأ يف المأ لاتقلا رات انضخ اعا انأ ١ قباس لصف يف ان ركذ دقو
 . يأ بعشب ةقيلخ ةلقتسم ةرح ةايح ليقتسملا يف

 اعازمن ا انم اهتعزنن يتلا تاحالصالا ةيقافتال نكي مل انتاين هذه تناكذاو

 امين ىف نكي مل اننا كلذب دصقأ الو . را ىنعم يأ ةيئارولا انمتودع ايسور
 ىلع انرارق رقتسا دق سكملا ىلع انك لب الكان دالب ىف تاحالصالا لاخدأ

 . اهنودب ةايحلا عيطتمن ال اننا انيدل تبث نأ دعب ةيسايسالا تاحالصالا

 بجي هنا ىو ةبجولا هذه نم تاحالصالا ةلأم لا راطن الكلور

 دمحتل انسوؤرقوف تاصملا ماس اكنين رق ةدم تاظ يتلا ةيرصيقلا ىلع ءاذقلا

 نكمالةياغلا هذهو . ان دالب لخاد يف ةيفخ ججأتت تناكيتلا سئاسدلاران ًايئاهن
 ىلعو شطب و ةوق نم عيطتس ام لكب ةيلاعا برحلا رامع ضخم ملام اهك اردا

 .لك هيجوتو برا ءاهتنا دعب ام ىلا ةيلخادلا تاحالصالا ءاحرا انررق كلذ |

 نيتي زةئشدلا ةيعج هامعز غالبا لضفن ملو . اهسفن برحلا ىلا بعشلا يوق
 . هذه انرظأ ةبحو

 تنيعمايأب اهنالعادمب و . ًايلمف اك ارتشا برحلا ىف انكرتشا ةياهنلا يفو

 ترض ركفو نيو .ةيروس ادماق ةانسالا ترداع 3 مبارلا شيجلا ةدايقل

 يتاابابسالا يه ام الو لوضان الا يقرش تايالو لاو>١نع ام ًائيش فرعأ ال

#19 



 لخد يل نكي ملو . ةفاك نمرالا ىنن ىلا ةرطضد اهءازا اهسفن ةموكسحلا تأر

 روشن:ناكو اهددص ىف ىأرذخؤي مل لب ةناتسالا يف ترد ىتلا تاض وافملا ىف

 انقو. اوفن دق نمرالا أب رابخالا نم يلا يم ام لوا وه تايالولل ةموكحلا
 . اهرازوا برخلا عضت نا ىلا اهيف ةماقالاب اوفلك ثيح - قارعلا ىلا

 ةمزاللا تاءارجالا ذاب يضقت تاملعت ماعلادئاقلانم يلا تلصو دقو

 ناكو يندايق تحن ةعقاولا ةقطنملل مثزايتجا ءانثا ءادتعالك نع نمرالا ةياج
 . ةلأسملا كلت نع هتماع ام لك وه كلذ . ةيندملا تاطلسلا فارش 2 < مويفت

 بلحو قتزاون نيب تالصاوملا طخ مظنتب الوذشم تقولا كلذ يف تنكو

 اهاسرادا ملا دونجلا دكل5 نأن كم وذلا ذدحوالا قيرطلا وه كلذ نأ رابتعاب
 كيذكو . ةيناثلا ةانقلا ةلمح ىف كارتشالل ١666 ةنسرذاوأ يلاوح ةيروسحلا
 . ةمزاللا نول ىلع لوصحلل ةمجانلا تاءارجالا ذاختا يلع انبعتم ناك

 نوزاتجيس نييفالا نهرالا نأ تملع امدنع بضفلا دد تبضَع دقو

 ثبع لصحب نأ ةيشخ بلحملا ةنطاو سوروطلابج نع مهقيرط يف قت ازول
 ةانقلا لمح رض ربك او ريثأت أوسا هل ناكاعر هب ثيعلقأ نأل تالصاوملا طخ

 ددصلا كلذ يف ماعلا دئاقلا نيبو ينيب تراد ىتلا تاباطخلا لاز الو
 نطوتترئ[ينن | ترمشن ىتم ماعلاو صاخلا فرعيسو شيلا تالجس ىف ةظوفح
 . قارعلا ىلا مهاسرا ىلع يتومطسقو هرقناو ةينوق ملقا ىف نمرالا

 سلحت هيلع قفاو رارق يف ةموكتلا ةضراعم عيطتسا ال ثنك انو

 زاينجا قيرط يف تابقنلا مقأ الأب يلا ةعرص تاميلعت دورونع الضف ناثوءبملا
 ناعذالا ىلا ًارطضم يسفن ثأر قارعلا ىلا بلحو ةئطال نمرالا يرجاهم

 نيرجاوملا كئلوا ىلع ءادتعا ثداوح عوقوبرخاو نآ نيب تععمدقلو
 د 5-5



 ةيندملاتاطلسلا فارشا تحنتناك ةرجطأ نكل و . ركبرايدو ززعلا ةرومعم يف

 5 يذوفن ةقطنم ىف ءادتعا ثداوح عقت ملو . اهب ام ةقالع شيجال نكت لو

 . ىلا اذهب اهتردصا ىتلا ةددشملا صارالا أرظأ ىرذالا قطانلا ف ثدح

 باحو ىتن ازو نيب اميف ةيندملا تاطاسلا نإ, ةديدع يواكش يلا تاصو دقو.

 ترب ينم ارنكا نا ىح ةيزاللا ةزوؤلاب ني رطإرلا هادم نع رجا تدعأ

 قاازو اذ عاق باح ند ىعاشا ترئاس  قررطلا لوط ىلع ديدد ربع يف

 شيلا تامدوتسم نم نبا ني رجاوملل فرصي ناب ترمأو يسفنب لاخلا ةئي عم

 مثاضرم دمت تالعاولا طخ ءاظا تناكو

 كلذب مثو مهين ةدم مهتدعاسلل تعاطتسا ىف ام ىصقا تلذب دق ةللاب و

 ةراشالاب نالا تك ١نأ ىراو . بناحالا ىصنم نم مثريغ هب دبشي اك نودوشيل

 يذلا ١ سرا تانك ل كا يتلا تاضوافملاو يماوالا نه عضو ام ىلا

 ةينمرالاةلأسملا صوص ايناملا ةيجراخ ةرازو نم ةيسرلا ري راقتلا نم ًاثيشنمضتي

 تايالولا ىلا وا تاهيللا ماكح ىلا وا ةناتسالاىلا:اهتلسرا يتلا تايقربلا لك نأق

 ءيثثلا اهيلع علطا ىتم روهخلا ميسو ةو را شيلا تالجس يف ثعح دق

 .ةصلاخلا ةيناسأالا تارايتعالا ىلع ةمئاق اهلك تناك فناكو ىلامعا نع ريثكلا

 صاوالا لوضانالا نمرأ ىننا دعب ةيندملا تاطلسلا ىلا تاضو امو

 فتك | مو . ةديدش ةضرامم اهيف تضراع بلحو ةنطأ نم نمرالا عيبج يف

 مسقو ةناتسالا ىلإ هب تشو ةلأتملا هذه نع العقم اري رقت تيتكا لب كاذب

 ًاثيس 0 ف نا دب ال يذلا لمعلا كلذلاه ةرورض ئرأال يننا هيف تركذ

 اهيف طباري يتلا ةقطنالا ةصاخ ةفصب يعارزلا زكرملاو يداصتقالا زكرملا

 نوؤشىف لخدأ وا نيني. ال امل ضرعتأ الاب ترعأ دقوينبكلو عبارلا شيلا

 ال



 ,نودلو>١ نأ عييطتسا تنك له  طقف ةدعاسملاب اهدما لب ةيندملا تاطلسلا

 .7 اهفتا نأ وا صاوالا هذه ذيفنت

 ,مهطانيس قارعلا م نهرالا يرجاسبم 6 ف نأب الوم تنك الو

 9 بالحو توري ينبالو يف مونم 0 لوحا نا تا اناولا كورك نم

 .ىلعلوصحلا ىف ةناتسالا ىلا اهتلسرايتلا ةديدشلا تاحاجتحالا دعب تحجنف

 ءاهز نيتبالولا نيتاد يف 0 نأ تمطتسا ةليسولا هذهب و تيلط اع نذالا

 .رجاهم (1600-8)
 ةدعاسملا ىف بانطالا هركاو يسفن نع ثدحتلا تقمأل يننا مسقاو

 ًايهابتو بقانملاب احد كلذ دعايناف . يااتيلاو يعايالا كثلواىلا اهتمدق ينلا

 ةيناسنالا ثعاب الا اهب مايقلا ىلا ينعفدي مل ينلا لامجالا كلتل ةيبددالا ايازملاب

 نم هتلذبامم مغرلاب - يبوربتمي نولازب ال بناجالا ان ؤادعاو ينكلو . ةضخلا

 ينلا ةليزهلا ةموكحلا كلت نا لب ثداوحلا كلت نع ًايب دا لؤسملا  ةدعاسملا

 ةميتب مادعالاب يلع محلا دح ىلا تيهذ ةندحلا دقع ذنم ةناتسالا يف تقنا

 نع عافدلاب يلع يضقي بجداولا ىرأ 8 ىنالاو حب اذملا نع ةيبدالا ةيل ٌوَمملا

 نا نيقيلا لع لعب ماعلا يأرلاك . عقاولا ةقيقللا تاليصفتلا ضعب ركذب يسفن

 .ىل نكت مل يننا اكو . ةيئمرالا حب اذملا وا ىلا ثداوح ًاقلطم يل ةقالع آل

 ةءارب ًائيرب تنك كلذكنمرالا ىنب ةصاخل!اركذلا ةفلاسلا تاضوافملاب ام ةلص

 نود تاحام ا 3 حيبذلا رمال رادصا نم بوقع) نا مد نم بئذلا

 3 مويقت تقو نيرجاهدل ةدعاسملا نم ترظتسأ 4 تعدد و اهعوقو

 .تامداحلاف تكرتشاو ذكتفو ةناتسالا ف تنكول - : لوقيلئاسبرلو

 الفأ  لوضانالا قرش يف انشيح فلخ ير ناكاه تماعو تراد يتلا

 ها



 نكلو . نآلا هيلع ةباجالا عيطتسأ ال لاؤس وهو 7 قتلا ىلع قفاوت تنك

 مويلع راثا ام وهو ينمرالا بعشلا ىنن ىلع مهرارق رق ام دنع ينالمز نا دقتعا

 الو . ةيوق لماوعب نيعوفدم الا كلذ اولعفي مل هرسأب نيدمتملا ملاعلا طخس

 كوكشلاو بيرلانم سوقنلا ضمبب قلعام نوليزيو انتاغ نووقنيس مهنأ يف باترا:

 . ًابيرق مهاعأ ةفيحص الملل نورشني ام دنع
 اهنأش نم ةرون اورب د دق اوناك نمرالا نأ ًامزا> ًاداقتعا دقتعا يناو

 ف ترا اعر لإ تعفو ول راطخالا كمال زاتوقلا ىف اشبع ةرد و. ضررد

 بمقلالقن يالمز رثا كلذىلع ءاثبق  هببأ ةركب ىلع هتداباىلا ةصاخ فورطظ

 ةكلمملا اوضرعي نا ىلع هرش نءي ثيحي ىرخأ ة-مج ىلا هرسأب ينمرالا

 لالتحان وكيف ىربكلا ةماطلا اهيلع اويليو-حداوفلابوطخلاو نحمل ةين املا

 راها ارر لرآ اه داب ىردشلا ل 1١
 داقحالا ىلا يزعي نا يغينيف ىنالا لالخ ىف ثداولا نم عقو ام امأ

 ةعيتو اما نيغبس ءانثا ىف نمرالاو دارك الاو كارتالا سوفن يف تفلغت يتلا

 نورقلات شاع يتلا ةثالثلابوعشلا تاوحىتلا ةيسورلا ةسايسلا ىلع عقت اها كلذ

 ترانا ادقل ًاقح . شعبل مهضعب ءادلا ءادعا ىلا ءاتهو ءافص يق امم ةليوطلا

 ام نكلو ديدشلا طخسلا رئاث ١50 ةنس ىف ىنالا لالخ تبكترا يتلا ماما

 ةو.ف اهنع لقي ال داركالاو كارئالا دض مهتروث نوضغ ىف نمرالا هيكترا

 مأارحلا كلت باكرا ىلع ثعابلا نكي اهم هنا ىلع . ًاردغو ةعاظف اهقوفي لب

 ىنلانا ةموكتحلا تأر كلذل . ةليسو لكب اهعوقؤ نود ةلوليخلا يقيني ناكدقف

 لب شيحلاو دارك الاو كارتالا يلاهالا ةنايصل ةلجعملا ةلاعفلا ةليسولا وه ماملا

 هذهب تدهم ىرخأ ةبج نم اهتكلو - يمايسلا ةيئاثعلا تايالولا ناك لظفل
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 ناكمالا يف ناكالفأ مارجالاو ماثآلا قيرط دارك الاو كارئالل ةليسولا

 نأ ند نفل لع ةءاطسالا ىف نك الرا 7 يرد ةيبرطب ةلأسلا ةيوا

 دعب الا رومالا هذه يف تبن نأ انك ال اننا ؟ قيرطلا يف دتعم مهيلع يدتعي

 لك ىلعو . هوذفن نيذلاو ىننلا ىعأ اوربد نيذذلا كئلوا هيلا دنتسا ام ةقرعم

 ًاطب اع يشيج ناكيتلا ةقطنملانا ىلع ليلدلا حضاو مقا نا عيطتسا ينال

 تداول نع عرس ا مقا لو مارطا ذم ني ضاع ف
 . ةدودعم ةذاش

 يرمعا نكي ملف ءادتعالا ثداو> هتثدحأ يذلا رثالا ثي- نم امأو

 مورضران مو ةيئوق ىلا هنطاو باح قيرطنعءركب رايدنم كارتالا رارقرظنم

 نمرالااهبكترا ىتلا ماثآلاو عئاظفلاو سورلا هوجو نم ساويسملا ناىذرأو

 مل طخلا ىدوكتتلا ءاسعتلا كئاوا .:ركللو . هنم ةيش>وو ًاءوس لقأب مدض

 .لسريف ميعرصم دهشي يي صأ وا ينام رشيم ةم نكي ملو نيماسم الا اونوكي
 صصخلاو اهوساق ىتلا لاوهالاو اهودبكت ىتلا مالآلاب ةيفاضااريراقتلا هدالب ىلا
 ! ١ اهوعرجت ىلا

 نم نويلم فصنو انوه تفن ةينائملا ةموكملا نا الدج ضرفنلف

 وأ تام دق مهنم ٠-50 ءاهز ناو ةيقرعشلا لوضانالا تايالو نم نمرالا

 داركالانملتق ؟دحا يردي لهف بعتااو عوملا ةدض طقسوا قيرطلا يف لتق

 اهنم رمشقت ةروصب سيلتبو ناوو مورضراو نوزبارط ةيالو ىف كارتالاو

 يلا 7 تايالولا كلت ىلع يسورلا شيجلا فدز امدنع نمرالا يديأب نادبالا

 .نويلم ىلع ًاريثك يبريل كارتالاو دارك الا نم لتق نه ددع نأب انه ررتال

 .ةينمرالا حب اذملا نع نيلؤسم كارتالا نوكي نا زا نن . نولي فضو

 ا



 ٠ ىاركالاو كارنألا نألأ 7 ةيكرتلا حب اذملانع نيلؤسم نمرالا نوكي ال اذااف
 ربك ا(هبارضاو اتنج غو مائسادنام رظأ ىف وا ةنادنالا رظن يف اويل

 8 بايذلا نم ةميق
 نق نيد: آلا نييسورلا نيرب ر قتلا يف اءامرظنلا اومغاب نأ ءارقلا شان يآو

 كارتالا ىلعدقلا نم نمرالا سوفت يف لفاغتام غلبم كاردالا ماع كردي اهيةرظانلا
 .نيملسملا مي:طاوم ذض اهباكترا ىف اوتعمأ يتلا ناودعلاو روهتلا لامأ ىريو

 ( رقرقلملا ىسورلا شيلا ةزادا زكس ) ( ةيسوو ةيمسر ةركاذم )

 يتلاءادتعالا ثداوح نع فوييلخو دراوت لين واوك تنناتفيللا ةركذ»

 ادم نم اهروا امو مورضرا ةبالو ىف كارتالا يلاهالا دض نمرالا اهيكترا
 ٠7“ ىف مورضرا ةعلق ةيكزلا دوُدْلا تدرتسا نأ ىلا ةيسورلا ةروثلا بوشن

 احن ةئم طايش

 ةمدقم

 ىف فورعللا ءادمأا نم نمرالاو كارتالا نيب ام رهظ برحلا لالخ يف

 .نمرالانا ارب ملسملا رومالانف . فصولازجمي ربظمب ةيبوزوالا ةيدنالا كا
 ربظمب اورهظي نا ىلا مبسفنأب اومفد كلذ لخا نمو كارثالا نوقيظي ال
 ااه ةيحبنمملا ىيتديقعو ةيقارلا مهتنن دم نأب ملاعلا قاهذأ يف اوتبثي ناو ءادهشلا
 : ال ليثمال ىتلا ةيشحولاو ةوسقلا لامجأل ةيحض نوبهذ, مهنا يف ٍبزملا

 .نمزالالاصتا مانلع ةيبوزوالا لودلا رئاس نوذنخمىتا ايسورنكتلو ٠
 .قالخالاو ةيندلا ىنعم ينمرالابهشلا اهب مهفي ينلا ةقيرطلا يف صاخ يأر اهل
 ,يلعالا ةشيعملا ىلع ةردقلا مدعو لفطتلاو هرشلاو .حشلاب ايسؤر مهتفَرع دقلف
 .. ةينمرالا ةمالا دلخ ىف رودي ان. ًاديج معي يضؤزلا حالفلاف . ربغلا بالسأ
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 لاك الا اا دل ) نولوت سرا درا ني انك تع نال

 اولسأتسيف ىرخا ةقب رطب كلت مهتءاسا اولعيبنا مهيلع بجيناكنكل و نمرالا
 . ( ةايحلا نو لع ارا[ اوكريالو ا

 رودلا ناكدقلو . اقلطم مهل ةميق ال ةبرحلا ةبجولا نم نمرالا نأف
 ىلع اوناك مهنأل ًارظن ًادج ًاهفات يسورلا شيجلاب ةقحتلملا مثدونج هئبعل يذلا
 ةمدخلا ىلع ةريقح تناك ناو شيلا ةر>ؤم يف ةيوديلا ةمدخلانورئؤي ماودلا

 يسقنأل مهحرجو مهنم ةرركتملا رارفلا ثداوح يف نأو . لاتقلا طخ يف

 ةيب رخل الامال ًاتاتب هتيحالص مدعوهتلاذنو بعشلا كلذ نيج ىلع ليلد عطسأل
 دوذحلا دادرتسا ني> ىلا ةيسورلا ةروثلا هدب نه تداوحلا ريس نأ ديب ٠

 هعوقو روصتي ناك امع لجارع ديزيو نابسحلا قوفي مورضرا ةئيدمل ةيكزتلا

 رخآلا شعبلاب تعمسو ثداوحلا ضب يسأر ينيمب تياردقو . بعشلا كلذ نم

 . مهتباورب قثأ نابع دوهش نع
 حمس+ل مورضرا ةنيدم ةيسورلا دونا تلتحا امدنع 1915 ةئس ينف

 قليفلا ةدايق تناك الو . اهيحاوض نم وندلا وا ةئيدملا لوخدب دحاو ينمرأل
 ةيركسع ةقرف يأل نذؤي مل نيكلاك دئاسقلا ديب ةئيدملا لتحا يذلا لوألا
 دعب تلدبت لاحلا نكلو . ةهحلا كلت ىلا باهذلاب ةينمرأ رصانع ىلع لمتشت
 كلت يردمرالا روتأف . تاطايتحالا هذه نع لدعو ةيسورلا ةروثاا بوشن

 ىرقلا نوبوثي و لزانملا نويلسي اوءرسثو اهيحاوضو مورضرا ةجحا,مل ةصرفلا

 3 يللاحألا نوحذيو

 فاوذتتلا ناعمالا ىلع يسورلا لالت>الا لالخ اقلطم نمرالا 2
 نكلو . ءافخلا ىط ىف نويهنيو نولتقي اوناك امناو ةيشحولاو ةوسقلا لامجأ
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 دونما نم اممظعمو  ةينمرالا ةروثلا ةيملا تعرش ىتح ١93007 ةنس لحن مل
 . يلاءالا حالس عزت ىوعدب ًاماع ًاشيتفت لزانملا شيتفت ىف

 ىلع مظن ماع بون ىلا ًاميرمم لوح فارشا الب شيتفتلا كلذ ناك امو

 مهنبجا مث بهنلا تقو مهاسقاو ةينمرالا دونا رش نأ ربط دقو هولا يدنا
 . لاتقلا ناديم يف ودملا ةاقالم نع

 تبأر ذا يداوج ًايطتمت ةئدملا عراوش سوجا مون تاذانا ابو

 .نيخبش بحس ىلا مهعفدو ينمرا يدنج مىضرح> دق ةيسورلا دونهلا نم ًافيفل
 هيشت ةلاح ىف يدنا كلذ ناكو . رمعلا نم نيعبسلا ازهان دق نيكرت نيمره
 ةقفش الب ران نم ظاوش هن أك طوسب نيخيشلا نيذه برضي ذخأ ذا نوما
 افيعيتا واح تبهذف ةيناسنالا نء ءيشب هتلماعم ىلع دونما لمأ نا تاواغ

 .كلئمؤ ريأ ) :  الئاق هطوسب يايا ًاددهم حاصو يدنلا كلذيلا صخش من
 ترصف ىبحاص ىلا اومضناف نءرالا نمريثك انو< لبفأو 7 ( انيلتاق ةيامح ىلع

 ةصرف يأ نوزبتني دقو اوناك نيذلا ةيسورلا دولا ءازا جرح فقوم ىف
 دضلا ىلا تاوحن ىفأ لاخلا ثيل ام نكلو . مهب كتفلاو لب مهطابض برضا

 دولا عرشو حيرال مهلجرانمرالا قلطا ذا طابضأا نم سسع روظ ام دنع

 ٠ قفرب نيخيشلانوبحسي سورلا
 نمرالازوتني نا انيشخ اهرايديلا دوما سورلا فصلادونج تذخا الو

 نم ةيحانلا كلت واذ ةصرف مورضرا ىلا نو>زانلا وا لاتقلا طخ يف نوقابلا
 تايسفحلا تادحو لوصو لبق كارتالا يلاهالا ىلع اودئءين دونما كئلوا

 نع اونرعاو كلذ نم ءيش عقب نا هنااودك ١ منايا كلو  ىرذدلا

 ضعب نولمعيس مهنا -انل اولاقو نييعشلا نيب قيفوتلل يعسلا يف ةديدشلا مهتيغر

 م



 ا ٠ . مماعسم حاج لفكت ةعالم روما

 سل اع لاحلا يف ثداوحلا يرحم نولو< اوذخا مهنا مقاولاو

 ىلا تديعاو ديدج نم ترهط دق تانك ىلا تلوح تناك يتلا دجاسملا ن

 كارتالانمايشيلملا ةقرف تلكشمت . ةبركسملا ةغبصلا اهنم تءزنو هيلع تناك ام

 د_ةع ىف نوحاي نوريخالا ذ>ا لب دحلا اذه دنع ىمآلا في ملو نمرالاو

 ! كارتالا دض ءادتعالا ثداو> يكت ىم ةيفاعمل ةب ركسع ملاح

 نوبعلايف دامرلا رذلالا نكت مل اهلك تاروانملا كلت نا دعب ايف روظيسو

 كارتالانأف . ءاهدو ةكحب ةيق> تءضو يتااردغاا لامعا نع راظنالا لب وحتلو

 نيذلا مظم» اوأر نا دعب طرذ اهب اوقاذ نأ اومتع ام ايشيلملاب اوقحتلا نيذلأ

 مهاوفقي ملف ةببرغ ةقيرطب اوفتخا مالظلا حند ىف سسعلا لامتاب مايقلل اوئيع

 نا نود ًاضيا اوقتحا لودحلا ىف لممال اوريتحا نيذلا كارتالا ناو رثا, لع

 نوشخي !وراص مهسفنا ةيركمسلا ةكملا ءاضعانا ىتح . ًارثا مءارو اوكرتب

 ركب لتق دقأ ىتح بهنلاو لتقلا رمتساف . ميحاورا ىلع و تابوقملاب كحلا

 لواو يناثلانوناكرخا نيب اهف هرادرقع يف مورض را نايعا نيع يدنفا يجاح

 دونا ىلع نيفرششملا طارضلا ىلا ردصي نا زناشيد وا دئاقلا رطضأق . طابش

 ةحيص بهذ اذه هرما نكلو . مايا ةثالمث لالخ ىف لتاقلاىلع ضيقلاب اسعا

 ةدع ميكوو ةيئمرالا بئاتكلا داوق ىلع ةعاللاب ماعلا دئاقلا ناو داو يف
 ءاهحو دشانو مطاحر نيب اهبانطا تب رذ يتلا يضوفلا ىلع خب دت دشا تايم

 فص ءافتخا اهنمو دونجا اهتيكترا يثلا عئاظفلا ىلا مثرظن تفلاو نمرالا

 نمرالا نا ) :  مهل لاقو . لوقا ىف لدعال اوربتخا نيذلا كارتالا لاعلا

 ىلع ناهربلا ةءاقا مهيلعف ةلتملا يضارالا ةرادإب معتقلا ًاقح نوذشي اونك اذا
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 ينمرالابعشلا ةعمسل ةبسمالا تسيلف ملا رجلا كلت امآو لمعلا كلذل لها مهنا

 نمرالا حنمب ًائيش ررق حلصلا رعؤم نكي لو ةعاق تلاز ام برحلا تناكانو

 ىلعلدي اكلسم محاو>ا ةماع ىف اوكلسي نا م,دلع بجاولا ناكضرالا كلت

 + ةب راب ةقيلخ ةما مهنا

 ءرسأب بيش فرش نا - لولاق نا. الا نمرالا ءاملا باوح ناك ان

 ءالقع تلا - اولاقو . امل ةيثيحال ةيلقا اهبكترت يتلا مارإللا هذهب سنديإل

 روجلا دض ةيماقتنالا لامعالا هذهل دح عضوأ مهتادوب< ىعقا نولذاب نمرالا

 نوناق نسب نولوغشم مهنا اولاق مث . يضاملا نمزلا يف مبقهرا يذلا يرتلا

 وهاش ةاواسملاو لدعلابو ةعرمسلا ىهتنم هن وذفنيس مهناو نيينذملا ةبقاعمل ديدش

 ةيكرتلا ةحمذملا انماع ىت> ريسي نمز ةرركتملا تاديك ألا كل: ىلع ىضم نا

 زدليسيدوا ماعلا دئاقلانم ةينالا تاليصفتلا قذأب تءعس دقلو . نايزرا ىف

 ديعتمو ةنيدملا بئبط اويلا اطد يذلا. لب تاباصعلانم ضيرحتب ةمذملا نكت ملو

 ةروكذملاتاليصف:لاركذب ىنتك ١ اهءاعسا لبجاينا ثيحو . شيلا تاديروت

 -. ىمو دئاقلا اهاور اك

 نمرالا نابكو . حالسلا نم لزعلا كارتالا نم ةئاعاعو فين لبق د

 نا دعب نيك اسملا كارتالا كئلوا ثدي اهيف اوذذق ةميظع ًارف> اورفح دق

 ءالؤه دعي لمجو حبذذلا ةيلمع نمرالا دحا رشاب دقو ٠ رقبلا حبذ موحيذ

 نيمبسب ةرفملا كلت ىف انفذق دقل ) هيف ءلع حاصف . طخلا يدوكتملا اياحضلا

 صاخشا ةريشع حبذ كاذ ذاو ( ! اوءابف ىرخا ثُدحرشع عمم تاازامو ةئح

 شيملا تاديروت دهعتم داراو . !بييلع بارتلا ليها مث غارفلا دسا نورخآ

 لزئمىف ءاسءتلا اياحضاا كئاوا نم نراك سيخ . هسفن هب ىلسي ءيش راكتبا

 - م



 . « هديب مهجاج مشيت دعب رخآلا ولت دحاولا هنم ىيجرخي دحاو

 مورضرا ىلا نوللستي اودحا ناز را ةحيذم نم نمرالا حرف انو
 ةرخؤمةيامح عفادملا نم ةعضبب يلون يذلا سورلا طابضلا دحا ناكو

 طخهملا ةيئمرا ةيبتك دوقي نا لواحدق دارك الا تامحابم نم رقبقتملا شيلا

 ىق راثلا تلعشا م اهباقعا ىلع تصكت كلذ ىق ةيغر اهل نكت مل انو . لاتقلا

 ,مهنم صلختلا كلذب نوديري - هيف نيميقم سورلا طابضلا ناك يذلا لزنملا
 .نا دعب توملا تاينا نم ام ىأل دعب اون طابضلا نا ريغ . مثىعاوا نمو
 . اهلك مهتعتما اودقف

 1«لك مورضرا ىلا ناجزرا نه اهقيرط يف ةينمرالا تاباصعلا تقرحو
 . اهناكس تحنذو ةيمالسالا ىرقلا نم ةيلع تسع

 .نم مثريغو دارك الا مدختسا مورضرا ىلا ىموزا رقبقتلا ءانثا ىفو

 لجر مهيف نكي ملو ٠ ةريخدلا تابرعل نيقاوس ةهبلا كلت ىف نيماسملا ىماهالا
 .سورلا طايضلا مك ريو مورضرا نم نورتقي اوداك امو . حالس هعم دحاو

 طايضلا جعزا املو اليثع و التق مف اوئعماو نمرالا بهىتح ةحارلا باط ىف

 نمرالا يلب اقف مهيلا اولورهو مثدقا ىمنم اويثثو ءاسؤبلا كلوا خارص سورلا

 لامعا تناكو . لخدتلاى لع اوؤرتجا مثاذا ريصملا هوسب مثورذناو مهتاسدسع

  اهلثم عمس املق ةيش>وو ةعاظفب ةبودصم هذه لتقلا
 .ىف سانلا نم الم ىلع يسورلا ةيجيوطلا طئاذ يناضي ديم نلعا دقو

 - : وهو يالا رظنملا هسفنب دهش هلا ورخرأب طايضلا يدان

 .ىلع رخ ىتح ًاغيلب ًاحرج داركالا نيقاوسلا دحأ حرج ًاينمرا نا
 .تناك يتلا اصعلا جزي نا ذئتقو ينمرالا لوا توملا تاركس حجاب ضرالا
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 مطتسي مق اسييو اقبطن ادق اناكعيرصلا يف نكلو . هتسيرف موقلحيف هدي ىف
 هتسي رف لاهن اق هتشحو ىف دادزف يأوسلا هتلمت مهتينا يراضلاشحولا اذه

 . هيلع يضق ىتح هنطب ىف ًاسفرو ًابرض

 اوعيطتسي مل نيذلا كارتالا ناب هسفن زديلبشيد وا دئاقلا ربا دقو

 نع ًاددع هسأر ينيعب يأر هناو ماعنالا حبذ او<ذ يجيلع ةيرق نم رارفلا

 . ةماثمو ةداحريغ تآالاب اهسوؤر اهنع تلصف دقو لافطالا كنِح

 ةيرق رم داع دق ناكو فونذ ايزج لينواوك تنذتفيللا يلع صقو

 :وهو هسار ىتيسب هارام عيب أسأ ةثالثب ةحمذملادعب يا طاش < مون يجيلع.

 تناكو نير لوط دجسملا نحص ىف ثثلا ةموك عافترا ناك)

 رمعلا فلتخم يف دارفأو ناو لافطالاو ءاسنلاو لاجرلا ثثِح نم ًاطيلخ

 بهذو نوفلتلا ةحلصم ىف ياللا نمرالا تانب نم نيتاتف فونز ايزج ذخأف-

 اه لاقو اهومنطاوم اهحرتجا ىتلا عئاظفلا اهاراو دجسملا نحص ىلا هب

 دقلو ؛ اهب ةاهابلا حصت لامعالا هذها ع زيلاو ظيفلا نم زيمتي داكي وهو

 هل نيبت امل ظيفلا هلئقيو هب اوص دقفي داك ىتح لوهذلاو ةشهدلا هيلع تلوتسا.

 اتلعج لب اهطخسزي ملو ةفطاع هل كري مل عورملا عيظفلارظنملا اذهنا - اههنم

 الئاق اهيف خ رصو نءالاو متشلاو بسلاب هيلع لابناف ٠ ًايلاع اعحض ناكحضت

 ةيشحو محك و ةيطاق ضرالا بوعش نبجا مث مثءاسنو مهاجر نمرالا نا

 عور, رظنل كحضلا يف تايذهملا مهنايتف نم نيتاتف قارغا ناو ةلاذنو ةس>و

 حضوأل طابضلا دحا سأر رعش هلوط فقيو نادبالا هنم رمشقتو ةيئامنالا

 نا انفلكت تالكلا هتاه ناتاتفلا تع ءاملف . بعغلا كلذ ةيشحو ىلع ليل.

 ليقي مل هنكلو . لوهذ كحض ناك (هكحض نا انلاقو رثأدتلاب ارهاظت:
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 . ( هم ءا و يذلا دعب كلذ اهنم

 0 ل 00 ق تالصاوملا طخ ةفرفل ينمرا دهغتم ينثدح دقو

 ناطيللا نم طئاح ىلع ةكر ةأصا نمرالا بلص طايش ”ا/ مون يف

 ضرالا ىلا اهتأر اواعكل اهوسكنو اهنطب اورقب و اهسأر اوجنذ مث ةيخ يهو

 - ءاهنلا ىلا اهلجرو

 دقف: مورضرا يق ىربكلا ةحيذملا تأدتب ا طابش نف عباسلا مويلا قو

 ةوبش تلضو يلاهالا ند 7١” ىلع قيرطلا ىف نمرالا ةيجنوطلا دودج ضبق

 نف مييلغ امم متودرج نادعب مالا يف مهشبح ىلع ةريرمثلا مهسوفن يتماققنألا

 يدوكنملا كئلوا نم ةئام ذاقنا نم تنكمت ىتح ةقاطلا دهح تلذف . بائثلا

 مهحارس اوقلطا نيذلا مثدونجلا نأ اونعزدقو . ءايحا نولازبال اوناكو طخلا

 ىمسملا ةاقملا يرمرالا فصلا طابض دحا تابرضلا كلت نع لؤسملا ناكو

 لتق هسفن مويلا ءاسم ىفو ٠ ةيجيوطلا عم مدخي ناك يذلا ( فودب ار 9ك(

 قلطا طامشنم ٠١ لا مويلا فو . ةئيدملا عراوش يف كارتالا نم ريك ددع

 ةبطح ىف حالسلا نه لزغلا نيماملا نيحالفلا نم ةريشع ىلع رانلا نمرالا

 . لتقلاب ثودده دونحلا نكلو مذاقنا طابضلا دارا دقو ٠ مورضرا

 دئاقلاصاو . غ وسم الب ايكرتلتق ايئمرا تقولا كلذ ىف تلقثعا دقو

 نمزلا ميدقن مهب لؤملمملا نوثاقلان اك امو . ةيركسغ ةكح ماما هتكاحع ماعلا

 مدعيس هنأب لئاقلا نمرالا طابض دحا ريخا لثقلا هباقع لئاقلا نأ ىلع صني

 -18اذه حيخضا ) - : الئاق ٍبرغتسملا حابض لئاقلا حاصف ةتع رح ىلع ًاباقغ
 8( تئارغلا هذه لثع دحا عم لعو ! ! + كرت لجا نء ىمّزا قئشن لهو

 باين لا مويلا ىف .تعفمو . يرن ناخ يف راثلا مورْضْرا' نمرا لغشاو

 ل موتلالا-



 اوديبأ دف ةيحعوطلا ةبيتك ىف ةعقاولا ( ىوك هبيط ) ةيرق يملاهأ نا طابش نم
 ( كتاردنا ) مويلا كلذ ىف تلباقف ٠ الافطاو ءاسنو الار مهيبأ ةركب ىلع
 ةداعال فيراوز روتكدلا ةيحصب مورضرا ىلا زاقوقلا ةموكح هتلسرا يذلا

 ملو اهنع نيلؤ ىلا نع ثحب, نأ هيلا تبلطو ةحيذملاب هتريخاو ةنيكسلاو ماظنلا
 ةييوطلاطابض ونيزاك يف ًاناعدعودق ناكو . بلطلا اذه ةجيتنب نالاىلا ععسا
 . وه اك لالا لظو هدعوب في مل هنكساو ماظنلا ةداعإب ًاضيأ

 .تداع د-ةف ىرقلا يف امأ . ةئيدملا ىفام اون تفخ دق لقالقلا نا الا

 يلاهالا لاقتعا نكسلو 8 يلاهالا نم اهيف نم ديبأ دقوال فيكو ًاعبط ةنيكسلا
 رذنت ةيبرحلا لامجالا تأدب امل ديدج نم فن ؤسا دق مورضرا ىف كارتالا
 ىف ةصاخ ةفصب لاقتعالا ثداو- تزكو يجيلع نم يتلا شيلا بارتقاب

 ةباقر رم نمرالا تلف طايش ؟0و 5 يتايل ىفو . طايش "الو 36 يون

 حيبرلل مهقوس اوملسانأ اوئبل ام مهنك-او ىرخا ةحيذ# اوءاقو سورلا طابضلا
 .تناك لب ابهتعاس ةديلو ةحيذملا كلت كن ملو . كارتالا مودقب اوملع ام دنع

 اولعجورذآلا ولت دحاولا مهولتقو مويلع ضبق نم اوعم مهناف . لبقنم ةربدم
 ! رت ليتق 8٠٠٠ تزواج ةلبللا كلت يف مهتمينغ نآب الك ند

 رايدالا ولو مهنا ىتح اليلق ةئيدملا نع عاقدلاب مهنم نيفلكملا ددع ناكو
 .كلذ عمو . نيعفدمو لتاقم 19٠١ نم نوكمو فل ءم كرت شيع ماما ند

 . ًادج ًاريثك ةحيذملا ةليل يف نمرالا مهلتق نم ددع ناك
 مىنكلو ةحمذملا هذه عنم نمرالانم ةملعتملا تاقيطلا عسو يف ناكدقلو

 ًارود مارا كلت ىف تبعل تاقبطلا كلتنا نذا ناهذالا ىف رقوف اولعفي مل
 .لاح لك ىلع ىربكتلا ةيلؤسملا ناو تاياصملا هتبما. يذلا رودنلا كك
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 يتبيتك تناكو . ءاهدلا ىلع رييك ريثأ: اه ةيلاعلا تاقبطلاناف اهيلع عقت نا بحي
 ةليسو انبدل نكي مل اننا عمو ٠ ةينمرالادوناو نييسورلا طابضلا نم ركل

 ملف . اهعيج ان ىعاوال ةعاطلا ىلع مملمحم نا انمطتسا دق مهيديأ ىلع ذخ دلل
 دحاو مداخ ةذملا ةليل ىف لقي مل هنا ىتح 1 بهتلاو باسلا ىلع اوؤرتحي

 لئاصف ةدسب ةصاغ تناك اهن | عم تانكتتلا يف اوناك نيرذلا داركاالا مدخلا نم
 دحاو يمور يجب ون طباض ىوس ًادوجوم نكي مل هنا ىلع ةبيتكالا كلت نم
 . نمرالادونج نم تاّدم طسو اونك دارك الا ةمدخلا نم نيعيرا نا نيح يف

 ءاوس تناك ءانثتسا الب اهلك ةينمرالا ةءالا نا لوقا نا ديرا تسلو
 نم ًاددع تاباق دقلف ٠ اهيف دب هل نكمت مل نم اهنم ناك لب متارللا كلت ىف
 لوقلاب ال لعفلاب اهيلع جتحا نم مهنمو ابعوتو نوركتتسي مهتيفل اف نمرالا
 ءالؤه لاثما فتأب - لوقلا ىلا اقوسم يسفن ىرا كلذ عم ينكللو . طقف

 ةنايخلابمهنومهتي و نونظلا موب نونظيإ مث ونطاومودج نيليلق ًادارفا الا اوسيل
 كلت هضغيب رهاظتي نمرالا نم قيرف كانهو . ةينطولا ينامالا دض ةياعسلاو

 مزعأا رك مبنمو .٠ ءافللا ىف اهرقي هنك-او اهتقعو ةيشحولا لامجالا
 مينمناسنالا عمسب ال نمرالا بلغان كلو . بيقعتو رحز لك لايح تمصلا
 اومهفت تا كاك الف لاح لك ىلع نويسور مكنا ) هيلع درلا ىف مظوق' الا
 : نيلئاق مرسفنا نع عادلا نولواحب ةرات مهارتو ( ينمرالا بعغلا ياما
 ثداو>ابلك ىعو ( ؟ هذه ريغ ةلماعم يضاملا ىف نمرالا كارتالا لماع لهو )

 هتاقيط فالتذا ىلع هعلوو ينمرالا بمشلا ينامأ ةيهام ىلع ةلالد حضوا لدت

 . ءامدلا كفس

 دقل . عئاجفلا هذه عوقو نود لوحب نا دحأ ةعاطتسا ين نكب مو

 ا



 ةعإ وز نو دصح-. مهنا اوتظيوا بقاوعءايفاورصيتي نا نود حييرلانمرالا عدز

 ءاضمالا . اذا4 ةئس طايش ١15 ٍِق مورضراب 1

 مورضرا يتيما تقوملا نادنموقلا فوبيلخو دراون لينولوكت ذتفيللا

 . ةيجيوطلاو نيسدنوملا ةيبتك دئاقو نيويفينو

 ةيسورلاةيءاحلل ةعباتلاةين اثلا ةيجيوطلا ةييتكن م ةمدقم ةيعهر ةركاذم

 ٠ مورضرا ىف

 يف يموراا شيلا الج ١93117 ةئس لوألا نوناك رهش فصتنم ىف

 تاهلعت لوصو نودب عرش مث لبق نم اهلتحا ناك يتلا نك امالا نع زاقوقلا

 رقبفتااوباحسنالا يف داوقلا نم دئاق ىعاوأ نودب و ايلعلا ةدارقلا زكى ع نم

 لئاصفلا نم فلختو . شيلا ةرخؤم ةيامح ةيماحال ةيجحوطلا ةبيتك تاوتو

 نوعبرا مورضرا ىف ةيجيوطلا ةريتكو وبنو» ىنيد ةعلق ىف ةطباىم تناك يتلا
 نا دعب ىت> مىمفادم بناجحي اوفقي نا بجاولا مهرلع ىغق دقو . طقف ًاطباض

 .دوجومدعل تكرت مقدم ةئاعب راو فيأ نيئماقلا يف ناكو . مهدونج مهتكرت

 اميرراظتن الا مهيلع ناتي بجاولاو فرعثلا نا طابضلا يأرف . اهلقنل لئاسو

 .ىت> عاقدلا يف رارمتسالاب اماو مفادملا كرتب اما ايلعلا ةدايقلا نم نذالا مىلصي

 .ةيناثلا ةيجيوطلا ةبيتكلا ( رداك) نوكت ةقيرطلا هذهب و . تادادمألا ميينأت

 . ىلوالا ةيبتكلا طايض نم

 نط مورضرا ىف تلكشت ىتح يمورلا شيلا باحسنا مثإ داك امو

 .ثع هسفن تتولا قو . ( ة.ئمرالا ةيروثلا ةنحالا ) مسأ اهسفن ىلع تقلطا

 .نمرالا نم ةئاعبراب ةيماحلا باتكن ٠ ةيجيوطلا ةيناثلا ةبيتك-لاىلا شيلا دئاق

 دملقلاتايراطب ةسارح ىف الانيقابلا مادختتسا نكع ملو مهمظعم رفف نيب ردملا ريغ
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 ءارو اهفو ايسور نيب لاصنالا دقف ا ىأ  شيجلا باحسا ليبقو

 «زاقوقلاءارو ام ةئجل » اهسف تمس ةيتقو ةموكح سيلفت يف تفل ا رافوفلا
 هد نإ لإ راكوذلا ءارو 1 ةلئسسم ةءوكح دا اناث يوتال انا تنلعأت
 ىلوتت ,.:ركلو ايسورا ةعبات يضاملا ىف تناك اك لبقتسملا ىف ىتبتس دالبلا

 . ماظنلا بتتسي امير ةيزكرملا ةموك- حلا ليثع ةئجللا

 امام ًاروشنم ةئدالا تردصأ ١5307 ةئس لوالا نوناك ١8 مون يفو
 ىاسا لع ديد شح هلدب فااتيس زعبملا يمورلا نشيجلا نا - : هيف تلاق
 نمو ملسم ثااثلاو يجرك يناثلاو يسور لوالا قلابف ةثالث نم ن وك ىوت
 ةيحوط تلظو . مهريغو سوألاو ةك !رجا اك ةيوناثلا رصانعلا نم لئادصف عضنب
 نمةنوكم ىأ > مدقلا اهرامش ىلع ةظفاح اهدحو وينون قيدو مورضرا تعلق
 طابض نم ةفل وما ةدحولا كلت سعأ ىف تيب نأ ىلا « ةفلتخلا رصانملا دونج
 (اهرداك ) ناك يتلا ةدحولا هذه نا ايل ناكدتو ٠ نهرا دونجو نييسور

 ةيئمرأ ةدحو اهنأب هاطدالا نكع ال سورلا يدبأب اهتدايقو سورلا نم
 ىنلا ةلكشتلا ءذه ةينمرالا ةغبصلا نع ىعأ ىا انيلا .لصإ مل كلذ نع الضفو
 نيدذلا نيلماعلا طابضاا نم اوناك !هطايض نال ًارظن ةيسورربتعت لازنال تناك
 فضا ..ةيسورلا ةئي زا نه مهتايت م ىلع اولوتساو يموراا شيجلا يف اومدخ

 تناك تاولصلا ناو ًايسور لب اينمرا نكي مل شدجلا بهذم نأ مدقت ام ىلا
 . ةيسورلا ةدحولا ةفبص ىلع رخآآ ليلد وهو سورلا ةئبكسلا ةطساوب ىلتت

 ةداعا نكع ملا - نيروش نم أدب ىذلا - شيجلا باحسنا نيح نمو
 بسلا لا_هتأب نوموقيو فصلا نم نورفي اولعج نيذلا دونجلا نيب ماظنلا
 لينولوكلا نيعدقو . ماتدرع يف ةلخجباب اوناكو لتقلاب مهطابضنوددهيو .بونلاو

 اا



 . مورضرال ادئاق - نوم زب اك ينمرأ يراغلب وهو -م ا

 ةاشملا دك نمرأ لتق 1414 ةئس ياثلا نوناك ربش فصتنم فو .
 عمخ . هلزنم اويهنو هراد رقع يف مورضرا ىفكارتالا ءابجو نم اهيجو

 هذه يبكت م رثأ ءافتقا مهيلا باطو لئاصفلا ةداق زدلبثيذ وأ ماعلا دئاقلا

 طايضلا ىلا تفتلا . مايا ةثالث زواجت: ال ةدم يف مهيلع ضيقلاو ءاعنشلا ةم را

 ميلع بجيبف ٠ ينمرالا بمشلا فرش سم ةلأسملا هذه نا ) : الئاق نمرالا

 ىلع روثءا لئاسولا نم ةليسو اوعدت الاو بجاو وه اهف اورصقت ال نا نذا

 . ( ملاعلا ىدل 0 نسح كبي ناك نا ةانخلا

 اهيفذيل وسملا عقت يتلا .تاءادتعالا هذحل دح عضو مل اذاو ) :  لاق م

 ”نيماسملا يلاهالا نيب حالسلا عيزوت نم يل ةحودنم الف نمرالا قراط ىلع

 ىلع موكروت لينولوكدلا درف . ( مهاوماو مهسفنا نع عافدلا نم اوئكمتيل

 اهرسأب ةما لءحو ءيش ىف لدعاا نم سيل - : الئاق روتوملا ةجبلب مابثالا اذه

 ةكح ليكشت لئاصفلا ةداق حرتقا من . ( اهنم دارفا ةعضب مئارج نع ةلؤسم

 الف ذخلا دق هناب زدليشيد وا مهباجاف . لتقلاب لئاقلا ةبقاعمل ةيركسع

 . ةمزاللا تاءارجالا

 موك رول ليواوكسلا نأ - ينو نك ذب دبع انو تنل ناد

 ًاعةدمنيرشعو دنحاو قالطاب ساو يناثلا نونك ؟6 مون يف هدوُنوَل ضرعتسا
 نحنا ةينمرالاب اباطخ ذئتقو ىقلاو . ةيبرحلا هتوطس يللاهالا عور يف عقويل

 : الئاق اينيمرا لالقتسا هيف نلعاو زدليشيد وا دئاقلا ىلع ةعاللا دشاب هيف

 قصا نا دعبو . ةديدجلا ةلودلل ًاسيئر هنوك ةفصب مكمملا ةنعا ملتسا اما هنا

 داعبإب ءيمأ ردصأ ( ةديدخلا ةلودلا سيئر ) نم نابءلا اذه ىلا دئاقلا
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 ٠ مورضرا نم موكروت لينولوكلا
 ةممصم تناك ةيسورلا ةموك-طلا نا ىلع اليلد لمعلا اذه بسحو

 ةئيه نا يلا ىع دقو . ةلقتسم ةينمرا ةلود ءاشنا مدع ىلع  (مفلكام اهفلك-

 حالسلا مءاطعا نأب تايلاوتم تاىم نمرالل تحرص ةيسورلا برحلا ناكرا

 مورضرا ىف شيلا تاعدوتسم نم الوا ىرذالا بزألا داومو ةريخذلاو

 دوج دوجو مدعل ًارظن ةيتقو ةفصب الا نكي مل ىر>الا تاعدوتسملا نم م“

 نم ةحودنم الف نمرالا ىدل ةيراع يه اعا ةحلسالا هذه ناو - ذئتقو ىرخا

 ٠ كلذب اوبل وط قم اهدر

 لتقلا لامعا مظفاو مامثألا عورا نوبكت ري نمرالاناكمايالا كلت يفو

 نمالزع كارتالا ناكو . نا<زرا نم برقلاب ءارقفلا كارتالا يلاهالا دض

 بارتقاب نوعمسي نمرالا داك اه . عادلا لئاسو لك نم نيدرحت حالسلا

 اورف مث ديدج نم باسلاو لتقلا يلاهالا يف اوامعا ىتح كارتالا دونما
 . مورضرا ءاجنا ق

 .ثداحلااودهش نيذلا طابضلا ةداهشب ةمدملا ماعلا دئاقلاريراقتدك وتو

 دحأل اورام اذهبو نازرا ىف كارتالا نم ةئاعاو افين اوحذ نمرالا نا

 نع هعمد ءانثا يف اقاقو ءازج كارئالا دحا هلتق دق ناكو داظوالا مبئاك رش

 ماسعتلا ىجيلع ةيرق ىلا ها نمرالا لصأتسا دق كلذ نع الضفو . هسفن

 ْ : لافطالاو ءاسنلا ىتح ًاحبذ مورضرا نم برقلاب

 - : مو ةيتآآلا ة”داحلا ريخ يللا ىع طابش نم عباسلا مويلا قو

 .نوقوسي ةئيدملا ىف نمرالا دونهلاو ايشيلملا لاحر نا تربخا تنك )
 .نا ىل لبق ببسلا نع تلأس املف ٠ ةمواعم ريغ تابج ىلا نيملسملا نم تائم

 ا



 . اييلع كارتملا جلثلا نم ديدحلا زكسلا فيظنتل نومدختسي لاجرلا كئاوا'

 تناك ةقيقحلا نا تبثت ةينآلا ةصقلا نا دبب . درلا كلذ تمم نيح ترا

 . ( لبق امم نكملا ىلع

 دحا ىسيل يناثلا مزالملا ةثلاثلا ةعاسلا ىلاو> ًاين وفيلت. يب ربخا دقلف ١

 ةسم ىلع اودتعا نمرالا دونجلا نم ةمذ رش نا يتبيتك-ل نيءبانلا طابضلا

 اولابنا مث ةنكتلا ناكرا نمنكر ىلا مثوقاس مهناو . قيرطلا يف كارئالا نم

 لبوق دقو .٠ مهيلع نوضقي اوداك ىتح ةقفش الب حربلا برضلاب مهيلع

 ديدهتلاب ءاسعتلا كئلوا نيبو مني لوحي نا دارا يذلا يمورلا طباضلا

 مضناو ًارضاح ناكو نمرالا طابضلا د_>ا ةرئام تراث كاذ ذاو . ديعولاو

 ىتح كلذب عمساتدك امو . لخدتلا نم ىسيل عنم لواحو ءاغوغلا كلت ىلا

 ذا قيرطلا ىف انا اميبو . طابضلا نم ةثالث ىعمو ةعرجلا ناكم ىلا تعرسا

 نع ناثحبي اهو مورضرا ظفاح ىسرواتس هعمو ينثداح يذلا طباضلا تلباق

 د6 دونا نا ىسيل ينريخأف . هيلع نمرالا ضبق كارتالا نم مل قيدص

 ينكلاو . هجواو نود نولوحي مهحالس نورهاش مو تانكشلا لخدم اولتحا

 ًارارف اهنورداغي ًاكرت ريثع ىثا اه يارقا دنع تبآرف . ريسملا تكلصاو

 مبف ينايعاف مين أش ام هتلأسو مدحأ تفقوتساف . لجولاو رعذلا ممالوت دقو

 تاءاستف . ةنكشلا تاخد ليوط ءانعدمب و . هدام كاردا يلع لاحتساف هلاوذا

 ىلدك 6 قيرطلا يف مهيلع ضبق نيزذلا كارنالا ىما هيلا راص امج لاحلا يف

 ينكللو . تانكتلا ىف نييكءاملا ةئيدملا ىلاها نم دحاو ةم سيل نا دولا

 اهاياوز نم ةيواز لكو ةيج لك شيتفت يف يسفنب تذخا لب هلوقب ًابعا مل
 ةوسقلا ةيحض اويهذ كارتالا نم نيعبس ىلع مالا ىف تؤعام ىأل دعبو

 ما



 ءاقلاب ترما مث قرقحي لعب اون ترصاق . اهلثم دوجو ردن, يتلا ةيش>ولا

 ىف تدلع دقو . ةءورملا ةرألا هذهنع نيل ولا نءرالا نه ةتس ىلح ضبقلا

 .ىلع راثلا قاطا دق  هتيصخش قيقحم ىنكع مل  ًايئمرا نا قيقحتلا لالخ
 ةرواجلا لزانملا دحا حطس ىلع هدوجو ىوس بنل ال ءاسعتلا نيماسملا دحا

 .يذلا نيكسملا كلذ حارس قالطاب ًاروف تما نا الا ينمسي ملف . تانكشلل

 ةصاخلا ينالجسو قيقحتلا ليصافت اما . عيظفلا ءادتعالا كلذ ةيحض ناك

 دادرتسا ءانثا تدقف دقف محذاقنا ينئكما نيذلا نيملسملا ءاعسانايب اهنمض نمو

 هذه نكناو . طاش نم نيرشعلاو عباسلا مون ىف مورضرا ةنيدمل كارتألا

 نوليكب اوئتف ام نيذلا ىهسفنا كارتالا لاؤا اهتحص نم تبثتلا نك« ةثداحلا

 ريتركس فوبوب كب ىلع نق كلذ نع الضفو . مانلباق امي ءانثااو دجلا انأ

 زييع ءاىعالب عيطتسي لوكوتوربلاو نايبلا بتك يذلا ىسو راتس ظفاحلا

 . نيروك ذملا صاخشالا

 نرمرالا ذيمالتلا دحا ( فوديجارك ) وعدملا نا قيقحتلا رهظاو

 هشيتفت ءائثا يف هنأ . ناودعلا اذه ىلع ضرحلا وه ةيجيوطلا ةبيتكب قحلملاو

 نيردملا ةيئمرالا دوننْلا نم ددع هعمو هب ماق يذلا كارتالا لزانمل يماقلا

 .ةسئمالاو ثاثالا نم ريثك ىلع ءاليتسالا نو نكي لامعالا كلت لثم ىلع

 دسقو . نمرالا دولا نم نيرخآو فوديجارك ىلع ضيقلا يقلاف . ةيلزنملا
 .ثداوملا كلت هدعاسمو ةموك-لا بودنم قولانيز ةرضحب ماعلادئاقلا تغلب |

 اولمشاو نيرخا ًادارك ا نمرالا لتق هسفن مويلا ىفو . هسفن مويلا ءاسم ىف

 ىف ةد-ع لتق ثداوح باكترا نسلالا تددرو . تاناخلا ىدحا يف راثلا

 .لتق يتمرأ ىلع يمفنب تضيق دقو . اهيحاوضو مورضرا يف مايالا كين لالخ
 د



 نأ ةئيدملا ف عاذو . قاد _:هوقلا ىلا هتماسو ةطفط نم برقلاب كارتا ةدع

 فرعيألو مهزانم ىلا اودوءي مل لوقلا ىف لمعلا لعاوهرك | نيذلا كارتالا

 . ميئافتحا ىعا ماعلا دئاقلا ةطرعشلا لاجر غلب دقو . مثريصم نع ءيش

 هدقع عاججا ةبسانع هانعفر يذلا ريرقتلا ىف ماعلا دئاقلا ىلا انيلط من

 ةلاحتساو اهب انماقمنم ةدئاق ال ذا مورضرا ةملق ةرداغم انل نذأي نا طابضلا
 انرخط . انتنمص توات نا انيشح دقل ىح ماركا باكترا نم نمرالا عم
 ةيكرتلا شويجلا دئاق اشاب بيهو دئافلا نم ةيك-اسال ةيقرب لوصو زدليشي دوا

 نأ ىلإ فعزا رارشساو ناحنررا يف ةماس ةءاقاب فض دا -  ابنن لو

 ةليسو عيا يه كلت نا :  اشإب بيهو لاق دقو . ةيسورلا دولاب لصتي

 . كارتالا يلاهالا دض نمرالا اهب موقي يتلا ةيشحولا لامجالل دح عضول

 ةموكلا ىلع حلصلا ضرع يف كلذدعب زاقوقلا ءارو ام ةننْطل تعرش مث

 هتموكحىلا هغلب ا هنا :  الئاق حارتقالا لوبقب يتلا دئاقلا باجأف . ةين املا

 عم ةضوافملا باب حتفي نا زدليشيد وا دئاقلا ىلا ائيلط دقو . هلو.ةب ايصوم

 . يمن ديبل ماعلا دئاقلاو زاقوقلا ءارو ام ةئْط سيئر ينوكشتجيج

 .يطولا سلا ىلا لسرا اتا (اراننا نا - ءاسم ام حرا ى اخ

 عئاجفلا هذه يناهندح عضولو لاملا ىف ةيئمرالا عئاظفلا فقو بلطب ينمرالا

 اما . نيبودنك مورضرا ىلا السرا دق كناردناو رفبي راوز روتكدلا ناو

 اهنثر مويصانم يف ءاقيلاب مهيلع نوريشي نيب ودنملا نأف طابضلا بلطي قاعتي امف

 ءاروام سلجم برعا مث . حلصلا تاحارتقا ىلع ةينامعلا ةموك-لا در لصي

 ةددهمتحبصا ول ايسورنأ نلعاو مدخلا نم هوذا ام ىلع طايضال هركش زاقوقلا
 .ةريخالا ةظحللا ىلا بجاولا ةيدأتنع اورخأتي نا طايضلاناف ديدج رطخم

5-1 



 مزيك !ص ةرداغم مدعب طابضلا هيف يصوأ ًايمونأ عا ماعلادئاقلاردصأو
 ىلع ةبوقع يمقأ ذ_ةنيس مه>اورا ظفحو مهفرشش ةنايص يف ةيفر هنا  الئاق
 نع عادلا ىوس ضرغل ال مورضرا يف انثيا اذ_-ه ىلعو . نمرالا نم ةانخلأ

 ةينائللاةموكسحلا نا انماعدقو . هدحو ماعلا دئاقلا فا رشاتعو ابسور حلاصم

 ىنعملا اذوب اهدر تاسراو زاقوقلا ءارو ام ةنط حارتقا نسح لويقب كابقت

 . طابش نم رمثع عباسلا ميلا ىف نوزيب ارط يف ًادبتس حاصلا تاضوافم ناو
 ىف ةيكزتلا دونا ةرصانم يف ام ةين ةع سيل ىنأ طابضال اندئاق دك او

 تناك اذا يف حلصلا طورش ىضتقع تبي ذئتقوو حلصلا مربي (ميثر مورضرأ

 ةيكرتلا ةموكسملا ىلا ًايئاون ملستوا ايسوروملا لقنت ىرخالا برأ اداوموةحاسالا
 لبق ببس ام ىال مورضرا لتحم نا ةينائثملا دولا تاواح اذا اما

 طابضلاو دونإلا باحسن او ةمظنم ةقي رطب عفادملا ليطمأ يغبنيف حلصلا عيقو
 كلذ لبق تاءارجالا هذ_مب ةصاخلا صماوالا ردصتسو . ايسور لخاد ىلا

 . لقالا ىلع عوبساب
 ىلا دارك الا تاءادتعا ءازا انسفنا نع عدلا ىلا هجاحلا تذخاو

 دق تناك ةينائعلا ةموك-لا نآف مايالا ىلاوتب ًاحوضو دادزن حلصلا مارب نيح
 اوحبصا نيذلا دارك الا لامعا نع ةلّؤسم ريغ اهنا ةندطا لالخ ىف تنلعا

 يناثلا نوناكرخاوا يف دئاقلاررقف . ام نوناقل نيمعضاخ ريغو نولعفي (ميف رارحاا
 دصل عفادملا نم فاك دعب ناجئزراو مورضرانيب ايف تالصاوملا طخ زيزعت
 طخ لوط ىلع ةدوجوملا تادوتسملا بهنا واواح .:ريذلا دارك الا تإجه
 تاذطقنلا نف لك ةسارحب ناعفدم هعم طباض ىلا دهعو . روك ذملا تالصاوملا

 م-فادملا اورحس مورضراو ناحيزرا نم نمرالا بحسلا اف 23 ةينفلا ةيمصالات
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 ةدئمملا ةئكمالا نم لك ىف ناعفدم عضو طابشر هش نء رشاءلا مويلا يفو - مه
 تبصن اك ناشي» بيرا ةياغل نوريب ارطىلا ىلد ريك كوبون نم طخلا لوط ىلع
 مايق لائتحا ىلا ًارظنو . اهسفن ةياغال ةنيدملا يف ةمهملا ءايحالا رئاس يف عفادملا
 يتباون نيب ًاضإا عفادملا تبصن ونحو د نالاب ةيحان نم موجهلاب دارك الا
 نم ةلمتح ةمحمه دصل الا بصنت مل يتلا عفادملا هذه نا ريغ . طون ر>و ظرقلا

 نشيج ماما ةرملاب اه ةميقال ًاميط حسبصت  ةيفاك ريغ لمفلاب تناكو  داركالا
 يفو . ًايئاهن اهتاكسال هنم تاقلط عضي ىنكت ذا ةئيدحلا ةيعفدملاب دونم مظنم
 عدوتسملا ىلا تماسو ةديعبلا طقنلا ىف ةيوصنملا عفادملا تعمج طايش فصتنم

 طقنلا ىف ةدوجوملا عفادملا لايح اهسفن تاءا رجالا ذاخنا الإ قس ملف يسيأ ءرلا

 ذفنت ل اهنكللو ونود نالإب ىف عفادملا عمجب ىماوالا تردصو ٠ ةيبرقلا
 عفاد-لا تاظف دارك الا دض اهلمتسا لمتلا نم ناك يتلا طقنلا امآ . الصأ
 لجاملا بي رقلا ىف ةيكرلا دونا موقت نا دحا عقوت, ملك ىلعو . اهيف ةبوصنم

 لولح لبق ف>زلا فانتساب اها حمست نكن مل ةيونعملا اهتوق نآل ..ام موجب
 ىنئاةحاسملا ةينمرالا تاباصعلا تلتف طابش نه رمشع يناثلا يفو . فيصلا لصف
 ؛ترامانايسور ناطباض لوا . ةطحلا نم برقلاب راهذلا ةعبار يف ًايكرت مشع
 ديدبت ءازا ارطضا اهنك.لو كلذ امنع نأ ة.ةندلا تارتجالا هذه اه را
 . ىينأشو اياحضلا كرتو [هيأر نع لودعلا ىلا تاب اصعلا

 «(طابش ٠©)يلاتلا مويلا ىف راصح ةلاح دوجو ماعلادئاقلانلعا كاذ ذأو
 . دالبلارئاس نيناوق كلذب يضقت اك لتقلاب لئاقلا ازال ةيركسع ةكحم دقعو
 .ةكمحملا ةساثرل رخآ ينهرأو مورضرا ةملقل ًادئاق ليروم لينواوكلا نيعدقو
 ديدحتل ةنيدملا فوميساريجدئاقلاو ماعلادئاقلارداغ هسفن مويلا يفو . ةيركسعلا

 م



 مورضرا يف تفلكو . ةيعفدملا بحسا  ىمالا يضتقا اذا - بسانم دعوم

 ليروم لي واوكللا بر ناكرا ةخه تفلأتو . ةيءاحلا ةفدم لع فارشالا
 . ةببتكسلا تنانوج داروانش نتباكلا ناكامنب بس سورلا طايضلا نم

 ذا ماعلا دئاقلا ليحر رثا ىلع هتطخ ريغ ليروم لينولوكلا نا ديب

 طابضلا رئاس ىلع رظحو ةظخل رخاوملا ردتسيس مورضرأ نع عقدلا نا ناعأ

 ىلع تضرءاملو ةئيدملا نم جورلا يلاهالا نم حالساا لمح يلع ردق, نمو

 دحاباحأ نذالا كلذ نم ةدافتسالا ىف طايضاا ضعب ةيغر ةيركسلا ةكمملا

 ابرا نمطقأل ) :  الثاق ةظلغو ءافجي نائيو>وس ىعدي ينمرا وهو ءاضعالا

 ىوكىرب وك ىف ةيئمرالا تاوقلا نرمالو ةئيدملا ةرداغم لواحي نم لك ابرا

 ةكحما ماما هترضح الو رارفلاب هسفن هثدحت نم لك ىلع ضيقلاب ليك نسحو

 هيلا دبع يذلا ديحولا صخسششلا وه ناك امو ( زاوج هبدل نكي مل ام ةيركسملا

 صلختتلادج بعصي كرش يف انحبصا دق اننا  تكردأ تازاولا كلت ءاطعأ

 سورلا طايضلا ىلع ًارطخ دشا تراصراصحلا ةلاحو ةيركسملا ةكللا ناو هنم

 ٠ تاباصعلا ىلع اهنم مهسفنا

 نيكاسملا كارتالا يلاهالا لظو ةئردملا ىف مارجالا ةاطو فن لو

 يفالا ًاذالم اودبحي لف . ةيلاوتملا نمرالا تاءادتءال ةضرع حالسلا نم لزعلا

 ليلقلارطشلاب الا مودع نأ مىتعاطتسا ىف نكي مل نيذلا سورلا طايضلا لظ
 ةاي> ذاقن ال ةوقلل ءاجتلالا ىلا يتءاعزب طابضلا ضعب رطضادقل و . ةياملا نم

 ىعدي يفرح سد قاطأو . قيرطلا ىف اهببن نمرالا لواح نييكرت
 قعراشلا ىف كارتالا دحأ بهن نا دءإ رارفلا لواح ينمرا ىلع رانلا فيراك

 نيملسملا نولتقي نيذلا تاباصملا لاجر ةبقامع دعولا لظ اذكهو . راهنلا ةعباو
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 ٠ قرو ىلع ًاربح دوعولا نم هريغك حالسلا نم لزغلا
 ةبركسملاة كح ا ارح مل ماقتنالا ىلا ميءفدو نمرالاباضغا نم ةوخو

 موسفنا نمرالا هبغر ىلع هانبالا لكشت مل اهنا مغرلاب دحاو ينمرأ ةبقاعم ىلع

 اهنا يتلا ةيركسملا ةكمحلا نأب لبق نم كارتالا عقوت دقا كلذ نع الضفو

 دحا ةيقاعم ىلع لاوحالا نم لام مدقت نا طقف ينمرالا رصنءلا نم تاكش

 . ( ءاخا ىضعي ال بثذلا نا )  .لئاقلا لثما ةحص ائيبت انهو . اهيئطاوم نم

 نيجتح مهتاجوز مهعمو حالشلا لمح ىلع نورذاقلا نمرالا رف ام عرسأ امو

 .٠ نش امح ةرورضب

 هحارسقلطا دق فوديجاراك ىمسملا طابضا| فصدحا نا يلا ىم مث

 قيقحتلا نا  لاقف كلذ نع لينولوكللا تاأسف . يلذا ريفي نجسلا نم

 تايثا دوهش نارخا ناطباضو انا تنك يننا عمو ! مهتما ةءارب تيئأ ديدجلا

 قيقحتلا كلذ ىف هلاوقا عامسل ةئالثلا نحن انم دحا عدب مل ةيضقلا هذه يف

 نءثداحلاب ًاريرقت تينكو ليرو» لين ولوكلا| در ينءاسن . بيرغلا ديدحلا

 ىغم اذكهو . فوردن اسكنلا لين واوك-لا ىلا ليصافتلاو وه هتءاسو ديدج

 . باقع الب اطفاط ةبج ىف يسفنب هيلع تضبق يذلا لئاقلا

 . مورضرا ىف ةميقملا ةيكرتلا دونا درع ىشخي ليروم ل.نولوكللا ناكو

 روتكدلا هممو كناردن | طايش نم ١07 لا مويلا يف ةئيدملا كلت ىلا لصو دقو

 البيج ةينمرالا نوؤشلا لبجت انك ذاو . ةلتحلا ةقطنملا بودنم دعاسم فيرفاز

 نيذدلا نيمرلا دحا هسفن .ناكاذه كناردنا نا ًاقلطم اندلخ ردي مل ًامات

 نم الا ةقيقملا هذه ىلع فقا ملو . مادعالاب ةينائثءلا ةموكمملا هيلع تكح

 كن اردن اانيلع علطدقو . ناذآن م للا مويلا يف ةيملوأ يرتلادئاقال يت:داحم
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 ةعبارلا ةقبطلا نم ريكد الف ماسو هردص ىلع لمي وهو يسور قيرف ةلدبب
 .سيدقلل يرحلا بيلصلا كيذكو ةياثلا ةقيطلا نم جروج سيدقلا بيلصو

 يمورلا لين ولوكسلا هب رح ناكرا سيئر هنيعع ناكو . ةيناثلا ةقبطلا نم جروج

 - ىلع ءانب هنأب ليروم لد ولوكلا انريخا ةليلب لوصو لبقو ٠ شتينوكنز
 يغبني ىوك ىرب وك نم ةلسرملا هتيقرب ىف كناردن ا نم هيلا تلص ويتااماوالا

 . مورضرأ نم وارفلا نولواحي نيذلا ءانبملا لك لنقل تاشاشرلا مادختسا
 ليرو» لينواوكلا حببصاو ةهلقلا ةدايق كناردنا مست هلوصو رثأ ىلعو
 1 . ليروم نيسو هءسع نو هلاسوء سم

 يوك هبط ةيرق يلاهأ حبذ كناردنا هيف لصو يذلا مويلا يفو
 طباضلا ىنفلب دقو . الافطاو ءاسنو الاجر مبا ةركب ىلع - يندايقل ةعبانلا
 انل ةمداح لوا يف كناردنا ىلا لاخلا يف هتفايف ةءجافلا كلت ربخ سرا

 ىلع ضيقلل - يوك ةببط ىلا ًاسراف نيرمشع لاسراب رضاح انو ىمالا ردصأف
 اذام نآلا ىلا فرعا ملو دحاو ىلءف اعيمح مهيلع ضيقلا نكعي مل ناو - ةانيا
 ؟ ةحيتنلا تناك

 .لينولوكو موكرو لنواوكلا ديدج نم مورضرا ى أخ ربظ مث
 هنوك ةفصب هنا يل هلق ام لوأ ناك . فوناخولود ىمسملا ينمراآلا ةب ةيمفدملا

 يوك ةفصإإ قع آب هي : يل اسئر ًادعاصف نآلا نم نوكيس ةيعفدملا شتفم

 كاذ ذاو ٠ ةمدخلا كرت ىلا تررطضاالاو سيئر ىلا ةجاحب ت تسا ةقرف دئاق

 يل هتايلعت نوكت ال ثيحب ةيماطلا ةيعفدمل ةيرادالا لامعالا رشا نأ رزقت

 .لواح مون تاذ يفو . لبق نم تناكاك كن اردنا مساب نوكت لب هععاب ةمقوم
 قازشا تد ةيعفدملا رواط دوقي ناك يذلا را مزالملا ًاضيأ

 دي



 - فاهكتسالا راونأو اهلك عفادملالقنب ترما يننا كلذ . يبوؤش ىف لخدت, ن١

 نأ عيطتسيال هنا  هلوقب ينضرتعف شبجلا ةرخؤم ىلا ءابركلا تادلومو

 ىلع مهتعزع تحص دق نمرألا نأل ًارظن داواا هتاه نم ةدام لقنب حمسي
 اومدختسا اعر مناو ةدايقلا ةرراد يف ةيرادالا بصااملا راس يلع ءالايتسالا'

 اورعشي نأ نودب مهمادختسا نوبغرب مث لب . طقف ذيفنتلل سورلا طابضاا

 يذلا ضرغلا سورلا طابضلا كردأولو . اينيمرا لالقتسا ديطون يف ( طايضاا )

 تر ءرالا حبصألو ةلاقتسالا ىف مهمظعم ددر امل هقيقحتل مهمادختسا دارب
 اسهب هاف يتلا ةيلاثلا تانايبلا لدتو . طابضلا نم ريسبلا رذنلا الا مهيدل سدلو

 غلبم ىلع ةيليجلا زاقوقلا ةيمفدمنم ةمباسلا ةييتكلل تقوملا دئاقلا تايلب نتباكلا

 ةبيتكلا كلت نا اوملعا امدنع مهناف . سورلا طابضلا ةلاقتسا نمنمرالا فو

 طايش نم ا/ لا مويلا يف شيماق ىراص ىلا باحسنالا دادعتسا مىا ىلع تناك

 صاوالا ىلع ءانب اومترا مهنأ عمو . نيموبب كلذ لبق دئاقلا ىلع ضيقلا اوقلا

 تاسمثال”ةلواحلا أوررك دق هحارسقالط ا ىلع شيخا ةدابق زك سمنه ةرداصلا

 ءامدلا نم رحب يف ةئيدملا قارغإب ةدايقلا زكى مورضرا نمرأ ددهو

 لواح مث . بحسلا ىما ءاغلا نم اصانم دئاقلا ديجي ملف ه مفادملا تبحس اذا

 ىلع ًارس انقفتاف ٠ ةيعفدملا ةعباسلا ةبيتكملا داق عم مهافت ىلا لوصولا مهضعب

 قيرطب او>رتقتاو سورلا ةيفدملا طايض ىلع ديدشتلا اولوا> اذا نمرالا نا

 ةدعاسملا ذئتقو لدابتن نأ انل ناك ةينمرالا ةيضقلا ىلا طابضلا ماضنا يعمر

 تاشاشرلاو عفادملاو برحلا داومنه ةئاهتابك انيدل تناكو . مهنبب وانني ام

 مانكس نوكت نأ ةيليملا ةيعقدملا طابض ىعسو . ظابضلا نم ديدعلا ددعلا ادع

 يكرلا يحلا يف ةيماملا ةيعقدم رشعم نحب انلعف اك ضعب راو مهضعب ةئيدملا يف
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 , ةيدملا لالثحا ذنم انتدانف زكر لظ ثنح
 نم فواخلا تذخأ ليروم لينولوكلا بناح ىلا كناردنا لصواللو ٠

 ةيديحم ةعلقب ديعي نأب دئاقلا رمأف . مون دعإ ًامون دادزا ةورضرأ يلاحأ درع

 درع لصحول اهف راثلا قالطاىلع فارسشالل ءافك الا سورلا طابضلا دحا ىلا
 [نلا تلصو مث - .لئالفلا ىريثم لع ضبقلا رثا ىلع ةهوقو لمت اما وهو
 دق انك انو . ىنمرالا يحلا ىلا لاقتنالاو يكرتلا يحلا ةرداغع رماوالا ًاعيمح
 ةطخ نيملسملا ىلاهالا وح انتطخ تناكو نيماع ءاهز روكذملا يللا ىت انثيل

 ةقب اسلا تاميلعتلا ناو ًارس رمالا يف نأ انيلاردابت مهيلع فطملا ىلع ةينبم ةعوق

 ..ديدتشلا بارغتسالا ىلا وعدت

 ةمدخلا ىف ءاقبلا اورثآ اما مهنأب نوعجأ سورلا ةيعفدملا طايض حرصق

 رانلاقالطا ىلع اوقفاوي نأ لاوحالا نم لاحب منك الف فيرش ودع ةلئاقل

 رظتنملادرعلا يوعدب نوعءرذتيس نمرالانا ىلا نم نأل نافطالا و ءاسنلا ىلع

 رذعتم رمأف ىمرالا يملا ىلا لاقتتالا امأ . يرتلا يلا ىلع مهلب انق بصل

 ةددحلا ةلبملا يف لقنلا ماها ليحتتسملا نم نا  اهوأ :  ةثالث بابسألل المع
 ةحذم برز الب هيقعيس يرتلا يملا نم سورلا طايضلا باحسنا نا  اهينامث

 نأ ديعب نمز ذنم نمرالا نيبو مهنيب قئالعلا رتوتل ًارظن - اهئلاث . ةديدح

 ٠ مناضحا ىق مهسفنا سورلا طايضلا ىتلي نا ةضحلا ةرطاخملا

 نيسبا:ةون وكي مل نيذلا ةيلبجلا ةيعفدملا طايض ًاضيأ حارتقالا ضفرو

 مسفنأ اودجو نيذلا نمرالا: عرش ةياهنلا قو . ةيماحلا ةيعفدم ( رداكل )

 .ضعب ىلع ضبقلا ىف ةدعاشم البو مثدحو ةلفاسلا مهامعتا ذيفن: ىلا ني رطضم

 ا . نيموعزما نيحنيملا
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 ىمماذ ًاحارتقا لبانقلاب ةنيدملاىر ليروم لينولوكلا حارتقا ناكذأو

 انممتجاف . يدابق تحن نبذلا طابضلا نم ًاعايجا دقعا نأ مزاللا نم تيأر

 ةىفدملا طابض عييمج لوالا عانجالا رضخ . مايأ ةثالث لالخ يف نيتىص

 لينولوكلاو ًايدح الصو نيبزيلجا نيطباض ادع اذه مورضرا ىن نيدوجوملا

 موكرب وت ليتولوكلاو فوناخولود لينولوكلاو شتيفوكتز ليتولوكلاو ليروم
 نييزياجالانيطباضلا ةوعدنم اًنضرغناكو . فيي رفاز روتكدلاو كناردناو

 سورلا طايضلا نيب ةدوجوملا قئالعلا (هسفن اب ايريل احل ةمزاللا ةصرفلا ةئيهت وه

 نم نمرالا عنا لئاسولا نم سورلا ىدل ام ىلع ًاضيأ افقيلو ةينمرالا ةدايقلاو
 زيزمت اهدالب ىلا ادام ىتم ناعيطتسي كلذبو ةيش>ولا لامعالا باكترا

 . ةيسحلا ةلدألاب (هتاظحالم

 اهياع فرشأ ةيفارغلت وأ ةينوفيلت تالصاوم يدل نكي مل يننال ًارظنو

 اهب احصأ ىلا لصت نا اهلسرأ يتلا تايقربلان ا امام دفتعا ينلءجامم ًاصاخ انارشا

 ْ ىأرع ثدح ام لك مات باهساب ح رمثال عاّجالا كلذ ةصرف زهتنا نأ تبأر

 نمرالا اهيكترا يتلا مئاظفلاو ةيشحولا لامعالا نم ةاقثلا هب ينثدح امو ينم

 ةدعت رك ذو نءرالا دونما نيب هباتطأ براضلا درعلا غلبم روضحلل تئيبف

 ةرابعلاهذهب يباطخ تمتح مث . هسفف زدايشيدوأ دئاقلا مف نم اهتمعس ثداوح

 .عضن ايكل اهيف ثكمب ل مورضرأ ىف انفلخت نيذلا سورلا طابضلا رششعم نحب )
 مهم ارجءءارو نوفخي راتس ةباثع نوكتفنمرالا ةراشانهر ةيركسسلا انسبالم
 ! لفن امرر لاصم ةيابل انءاسؤر صاوال ًاعوط كلذ انلعف لب الك ةعورملا

 .يمور طباض لك نآف مورضرأب انتماقا لالخ يف ةينمرالا عئاظفلا فقت مل نآف

 ىدد._ء ةمغثلا هذه ىلع برض دقو . ( هبصنم لازتعاو ةئيدملا ةرداغم يف حايس
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 .٠ ىدعب ةباطخلا ةصئم اولتعا نيدلا طايضلا نم

 نيظفاحرهدلا دبأ نولظيس نمرالانأ - : لاقف درلل كن اردنا ماق من

 مهناو ىربكلا ايسور ناكس نم ًازجتي ال ًاءزجالا اوسيل مهناو ايسور ليج

 نومزب يتلا حب اذملا تيحنم امأ . ةيسورلا حلاصملا ةمدخالا ةتبلا مهل ةياغال

 ةرسرالا نيب ةكحتسملا ةوادعان ةجيتن ىوس تسيلف اهوكترا نمرالا نأ
 هتمبمنم لوالا ضرغلا نأب نيرضاحان ركذ مث . نمولا يدق نم كارئالاو

 باوصلاىلا نمرالا در ىف قفخا اماذأت مارا كلل دح عضووف مورضرأ يف

 نا ةطعاوب عمتجلا اذه ىف تاشقانملا ترادو ةنيدملا رداغي نم لوأ هنأف

 ؟اودارا اذا ةئيدلل ةردافع طايضال حمس له كن اردن !لئس املو . نيمحرتملا

 هناو هسفنب ةدقثلا يدع طباض لكاهردافي نأ نسحتسي ) :  هناب باجأ -

 لينولوكلا ح رصو ( ةنكمملا ةدعاسملا لك طايضلا كئاوأ لاثءأ ليحرتل لذي

 يور طاعلا هر نا 2 تفادفو هناي عال ءابآ يوك

 قو . ضرفلا اذه اهيفءاقبلا مزتعادق ايسور ملاص٠ ةمد+- وه اعا مورضرا ىف

 مبكولس اولدمي ناو ىرخأ مايا ةرششع ةدم تكملا ىلع طابضلا يأر رق ةباهنلا

 اهضحدتوأ كن اردن ادوعو ديؤتدق يتلا ثداوملانم لبقتسملا هب يتأي امل ًاقبط

 نم ليلق الا رع ملو . طابش نم 5١ لا وأ ٠١ لا مويلا ىق عاتجالا اذه ناكو

 نع سورلا طابضلا نم يريغلو يل فوناخولود لين واوكلا برعأ تح نمزلا

 ىلا سورلا طابضلا اهب .رظن» يتلا عاظفتسالا لب راقتحالا نيعل هبارتسا ةدش

 ةكرتلاب ةبوتكم ةرييك تانالعاب كناردنا نلعا يلاتلا مويلا يفو . نمرالا

 يد ل ال را احر للعب ل لكنا ةيدل ا ناردحي نسا
 فوذ ىدا الب مهامعا ةرشابم مهنكع كارتالا ناو ةقنشملا ىلا قاسيو لاخلا
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 ةيل ملا نوكت لوقخلا ىف لمعااب نيفلكملا كارتالادحا ءافتخا ةلاح يف هناو

 عراوشلا بودا ان1 نيبو . لمعلا ىلع فارشالا اهب طونملا ةمذرششلا قناع ىلع

 سائاانم ًاددع ايا رذا نايدالون ناجح ىعمو يداو> ةوبص ىلع يلانلا مويلا يف

 اورادام نيملسملا يلاهألا نا  ةيكزلاب ناج مل دكأف . تانالعالا نوأرقي

 نيماسملانا مهب اوج ناكف .٠ نمرالا نم بياع فوخال ةروثب مايقلا نع نيعئتمم

 لبقتسملا ف ايباكترا ىف مط ةيغرأل مهناو ًاقلطم لارج نيباع ءاهز ويكتري م
 نء نو.ورلا حالسلا نم لزعلا نوماسملا لقي ال نا وه هن وبلطي ام لكو

 مربح نأ نتباكلا ىلا تواطف . غوسم الب مهمفنا نع عاقدلا لئاسو لك

 سورلا يئالمز رئاسو يننأب مه دك, ناو ةيسورلا ةيعقدملا دئاق ان | يننأب

 انك اك ليقتسملا يف لظنس انناو نيماسملا يلاهالا ها ديدش فطعإ رعشن

 نيدوجوملا كارتالاض.؛ديأف . ءاسناا كثلوا ةايح ىلع نيرهاس  يضاملا ىف

 تذقنا يذلا تنأل كنا,معن :  اولاق ذا يالك ينم ةثالث صخالا ىلعو

 يندب د موني ةجرتلاب ماق يذلا نايدالو ناجح ناكو ..طايش ا/ ةحذم ءانثا انتايح

 . ةينمرالا ةنجالا يف ًاوضع

 ىوس ينجال حمسي ملو طقف سورلا طابضلارضح يناثلا عاتجالا يفو

 ةصاخلا ةينآلا ةطقنلا لوح ةشقانملا ترادو . هروض# فييرفاز روتكدلا

 مورضرايف ةيماللا تاوقنم ةيعفدملا ةيناثلا ةبيتكلا ةفص ديدحتل يعاسملالذبب

 .نيي سيل و . ةيسور ةبينك لب ةينمرا ةييتك  نمرالا يعدي اك تسيل اهناف

 دحا قفتي م لب ةينمرالا فوفصلا يف ةيدخال  عوطت دحاو طب اذ اهطابض ٠

 .تاصاصتخالاب عتمتت نا ىلعرصن انف ةيسور ةبيتكلا تناك نآف ١ كلذ ىلع انم

 ة-:.دملا ةرداغم يف قحلا انل نوكي نا بغرب ان ةئمرا تناك ناو ..ةيسورلا
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 ةميرذك راصحلا ةلاح تذخنا دقو ٠ يمورلا شيلا ىف ةءدخا اندرا ىتم

 ىلع مثرابجاو مهضرغ نيبو ةئردملا ةرداغم نودي ري نيذلا طايضلا نيب ةلوابحلل

 ةعاشالا ىرخا ةبج نم تدحص ناو زاقوقلا ةهيج ادع ىرذا ةبيج يف ةيدخلا

 حئماتح نيعتيف ايسور نم تخلسن ادق زاقوقلا ءاروام نأب نسلالا اهتلقانت يتلا

 ءايرغ انسفنا ىرن نا ديرنال انك اذا اذه بيغنلاب ةزاحا سورلا طايضلا

 . ةينحا دب ىف

 هل طباض لكنا ىحو  ةجيتنلا هذه ىلا انلصو ةليوطلا ةشقانما دعبو

 قاايفلا دحا ىلا لاقتنالاب ًايلط بتكي نا انيدبأب يذلا روشأملا يضتقع قطا
 لع تقفاو كلذ لغو ٠ ةيبرحلا هرازوب ةزاغا نيعر قس نآ وا ةسورلا
 ْ . ةصتخلا تاطلسلا ىلا تابلطلا هذه ميدقت

 طباضلا هفداص ام لو> عامجالا لالخ ىف لادا سيطو يمحو

 دقف . بعاتملا نم ةيلملا زاقوقلا ةيعندم نم ةعباسلا ةبيتكلل عباتلا فوايمو

 حلفي مل املف ٠ !هل نيع يتلا ةديدجلا ةيئءرألا ةبتكلا نم لقفي نأ بلط

 ةووص املا - ؛ ةئئاالا :راعلا فانا ةمرع نع هلوحم قف ليرو» ليولوكلا
 مايقلا يف ةءافكلا مدع ىلع نهر دق روكذملا طباضلا نا )  يمو بلاطلا
 ناديميف برحلا ناكرأ ةئيه فرصت ته هعضو اذكه ةلاطاو يغنيف هتايجاون

 نيرشعو عببرا لالخ ىف مورضرا ةرداذع ىماوالا هيلا ردصتسو . لاتقلا

 ىوس بذل ال مهافكو طباضلا ةريخ نم طباض ةمارك تسم اذهبو ! ( ةعاس

 زيختلاب ليروم لبن ولوكلا ماهتا يف هعرستاو ةينمرالا حلاصملا ةمدخ نع هءانتما
 . 1 ةيثمرالا ةيضقلل

 -: لاقذ . ةلك ةلك ةقب الا كن اردنا كاوقا في رفاز دوتكاللا رركو
0 



 . ةيسورلا ملاصملا مدخت اما حاصلا ماربأ ني ىلا مورضرا يف انئاقبب انثا )

 اذه لثع وجاخي نا نيدمتم بعش ىلا نومتتي طابض ق> نم سيل يزمعاو
 نمرالا نوؤش ىف لخدتللو انلام ) - : مهسفنأل اولوقي نأك بيرغلا قطنملا

 1 اغلا مهضعب لاقي وا - مهني اهف مرتةالتحا نووسي مهكرتنل كارتالاو

 ىلا اويهذيلف : مهن وؤش يف لخدتلا ىلا سورلا رششعم انرطضي ام ةعأ سيلف

 ( ١1 مهل ةعجرال ثيح
 روتكحدلا اندشان بولظملا ريثأتلا رثؤي مل يذلا ةباطخ ماعا دعبو

 ءاقبلاب الع يضقي بجاولام ةيناسنالا ةمدخ انذرأ اذا ) :  الئاق فييرفاز

 00 , ( كارثالا خبذ نود لوحلل مورخرا ق

 مهسفنا نيئلسملا نأ هيث كناردنا اهعطقيتلا دوعولا نم ققحت, ملو

 ءدسوت تقاوحلا باوا تاظ دقف . اهب اوقثي وا ًارييك ًاماحا اهوريعب م

 نمج ورخا ىلع يالسالا يللا ىق دحا أرب لف عزفلاو ةيهرلا روعش داسؤ

 كبح ةيدلتلا ةعاق نم برقلاب ريسي ددع الا تنناوخلا نم حتفي ملو . هراد

 ا - اهيلع ددرتلا كارثالا نم فيفل زكا

 "الملاةميدخ نمرالا دازا اهأكو . ًادحاو ًاينهرا ةلادعلا دي لوانتت ملَو

 ىف ناك اذا امت نولءاستي اولنخ عئاجفلا نم ثدَح اب عل ةلصال ناب رهاظتلا

 باجا امل نكلو ! كن اردن ! همطق دعو درحت لا نم ءايربألا ةبقاعم ةينلا

 نيذلا نمرالا ينذم نم ًاددع تاطلسال اوءاس سفن مبنأب سورلا طابضلا

 نكلولتقلارختساو . ماتلاتتمصلاب ةمحفللا هذه ىدجح تابوق مهتناذا تتبن

 ءافتخارمتساك سؤرلاطابضلا نويع اهيلع عقتاليتلا ةيئانلاىرقلا قو ءافخلا ىف

 . مريصع ذحا عمسي نا نود مورضرأل ةرواجلا ىرقلا نم كارثالا يلاهالا

 س0
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 . رظننلا درعلا طابحا ىوعدب لاقتعالا ثداوح ةئيدملا يف تدادزاو

 ىناحا ماعنألا حبذ نوكذيس اوناك اذا امعو نيلقتمملا ريصم نع كبتب تلأس انو

 سيلفت ىلا ةيفاكللا ةسارحلا تحن لقنيس مهضعب نا :  الئاق ليروملينولوكلا

 ةينمرالا تاياصملا تامج ع راوشلا قو ! نئاهرك مورضرا ىف نور ىقمو

 موعمام باعتل امآو ف وألا عقادب امأ ةراملا لتقت شيلا نم نيرافلا نم ةفلّوملا

 لوصولبقو . لتقاا باكترال سهئرلا مةادلاو» ببسلا ناك نيتلاملا الك و

 تذخالصو اماف لاتقلا ةهبج ىلا مدقتلا يأت ةيتمرالا لماصفلا تناك كناردنا

 ىطتما املاطلو . هل ليثمال نيجي ناديملا نم ةيناث رفتل نكلو صاوالل نعذت

 ام ًائيعو هديو هفسب احولم فعلا ىلا مديعي نأ لواحو هداو> كن اردنا
 ةيفقدملا نوقحاملا نمرالا هيغتبي ام ىصقا ميتمدقم ىف هدوجو ناكو .لواح '

 ةيعفدملا لاجر ةعزع ىلع موقت اما ةيمالا ةيعفدمنا مهتاق اهأكو . ةيسورلا

 كاردا لهسلا نم ناك نكلو . ةاشملا نم يفاكلا دد_لا ادع اذه نين رمتملا

 ةعاس تفزا ىت» مفادملا ةيامح تح رارفلا لايذأب قلعتلا يهو ةيفخلا ميتياغ

 . دب اهف لعفلاب عقو ام وهو . باحنالا

 .ناكرا ةئيه نم اتماعو نوزبب ارط يف تاضوافملا حتف دعوم رات دقو

 را كنا طاش كه ا 0 للا ترا انا ير را فر

 لك نيتىم ةئيدملا قارت>ال رطضا تنكو هنم ريشع عباسلا مويلا يف اهحاتتفا

 ةينوفيلتلا تالصاوملا ةلا- هوسو ةئيدلا فرط ىف يبر> ناكرا دوجول ًارظن مود

 ةقيهو ليروم لينواوكلا نم تملع ةيعسرلا تارايزلا ىدحا لالخ يفو

 .لكناو مورضرا نه برقلاب ةينائع ةيماظن دونج ةم سيل نأب هب رح ناكرا
 .نم ةهذرش مهءمو نيحالفلاو دارك الا نم تاباصع عضب الا سيل كل انه ام
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 نا :  لبق دقو 1905 ةئس ىف يناثعلا شيجلا اياقب مثو نييماظنلا دونا ٠

 مورضرانم اوبرتقا نيذلا نيينائثملا طايضلا ضعب اهدش> امنا تاباصملا ءآل وه

 مارق ءانثا نمرالا هكرت نايلبج ناعفدموه اهردل ام لكن أو يلاهالا را

 قيرط نيقيرط د->١ نمف فحزلا ةلصاوم ٌتدارا اذا اهناو . نارا نه

 .اذامل فرعا الو  وئجود نال - ظرقلا قيرط وا ينيب - لوا - ناجيزرا

 تامالعتسالا ملقف ٠ يتلوا ةبج نم موجحلا نوكي نا ليروم لينولوكلا عقون
 لامعا ىلا هلامت فا رصن ال ةئيس ةلاح يف ناك نمرالا فارششا تي ناك يذلا

 نانع الضف اذه ةيشاملا نم مهنويع هيلع تعقو ام لك ةقرسسو ىرقلا يف لتقلا

 هتجاه مهسسع نا )0 وب اولاق نأف . اهادس ليلضتلاو ابتل بذكلا ناك ىىنافالب

 دز م ةوقلا كلت نأب ناسنالا مرح لااقم 0٠0 وحن ردقت ودعلا نم ةوق

 رارفلاب اومزتي نا اواجخي مل مهنا بيرغلا نمو ! لحر ٠٠١ نع عقاولا ىف

 (ةكرءملا) كلت يف مهرئاسح نا ني> يف لجر 0١-400 نع ديزت ال ةوق ام

 ًاينوفيلث ينمرأ طباض غلب مون تاذ ىفو ! ًادحاو ًابيرجو ًادحاو اليتق تناك

 دعب اميق تبث نكلو ةينمرا ةبيتك تجاه لتاقم 6٠١ غلبت ودعلا نم ةوق نا

 اهني رقنم اجرخ حالسلا نم نيل زعا نيلجر نع ةرابع تناك ةوقلا كلت نا

 نعمالخلا تبقعا يتلا ةرتفلا لوط يفو ! (هيلزنم ىلا لاملا يف اداع مث ةرواجلا

 ىف ةدحاو ةيمالا نمرالا سسعلا حجني مل كارثالا :اهلت>١ نا ىلا مورضرأ

 ىربق صا رارفلا نع ةقاع يذلا نا نظلا ىلع بلغيو دحاو كرت سراف رسا

 . ضرالا وا ديلخلا؟ هب هلدي ال

 ىلا لاقتن الا مهضعب بلط ةىم ينام طابضلا هدقع يذلا عاتجالا دعبو

 دشاضعتما ليروم لينولوكلاا ىلع هذه مهتايلط تضرع املف . ىرذا بصانم
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 اس كا ا مح ىلع ًاناكترا ليحرلاب مل حمسي نا يباو ضاعتما

 مهتءاطتسا يف ناو سورلا طابضلا يديأأب تلاز ام عفادملا نا ىلا هرظن تفل

 نع الضف ىف تابلطلا.ناو رانلا قالطإب ال غوسم ال يتاا ةوسقلا كلت ةلباقم

 ريخ ناو رارفلل ةلوا< اهنأب ءطدالا لاوحالا نم لاحب هنكمي الف ةينوناق كلذ

 - اوس اذا 2 اضلا ءاطعا ىف دجال هللاب تاجا اه نان دالاوه لسنا

 ٠ نا)- : هل تلقف . فولامرب نكباكلل اهاطعا يتلاك يفئاحصل ةسندم ًاقاروا

 بجاولا ةيدأت مهنم رظتني ال ةمدخلا ىف ءاقبلا ىلع نوهركي نيذلا طابضلا
 ًاطباضنيتس بلط ىف لسرا هسفن ببسلا اذه هنّأب ) باجاق . ( ةبولطملا ةقدلاب

 . ( لوبقلاب يمسرلا درلا المف هيلا لصو دقو مورضرا ىلا روضحلل ًايزيلجتا
 وا ًايسور ًايدنج ناأ_ كلذ رخاآ ثداح ةرايزلا كلت ءانثا ىف تمس دقلو

 نم هيلع ضيقف لمعلا ضفر مورضرا ىف ةطحم رظان ةفيظوب امدختسم اينولو»

 | نا يطابض ترما دقو . هتابجاو هدا ف راردتسالا لع مغراو كلذ لجا

 ةرداصلا ماوالا ممعت لهسي كلذ نا ةجح ضءراوج اهضعب ينك اسنوكت

 . لاجلا تضتقا اذا ًاضعب انضعب ةدعاسم ىلع ردقا نوكل كلذ نا ةقيقحملاو

 طابشنم ني رشعلاو سماخلا مويلا يف ل>ردق فواامرب نتءاكلا ناكو

 يدئاقفوميساريجو يكنشبف نيدئاقلا ىلع شيماق يراص يف جرعي نا هتلأسف

 (هثحتسيو نمرالا لايح هيف اًحيصا يذلا ريطخلا فقوملاب اهريخيف ةسفدملا

 . ةعرسسلا ىصقأب هطرولا كل: نم انذاقنا ىلع

 هفافكتسالا سقي تقل ةكر ءراطتس ار طابششنم؟ 4 لا مولا قو ٠

 . ( موناخامام ىلا ) اهزواج نكي مل نا ناحيزرا لصو دق ودعلا نا تحتنتساف

 ةيكرتلا ( تاحارتقالا )ىقلت هنا - ليروملين ولوكبلا ينربخا هسفن موبلا فو
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 دعب كب مظاك يرتلا دئاقلا يلدك ١ دقلو ٠ مو رضرأ نع هالطاب ةصاخلا
 يابن راذنا وه لب اهل ةميق ال قرو ةصاصقنكي مل( حارتقالا ) نا لالتحالا
 نكي مل هنا نم ليروم لينولوكلا ءامدا ام ضقانيام وهو هئاضماب ليذم يصر
 <4 ىوب يف ةعلقلا ةدايق تعاذا دقو . ( يكرتلا دئاقلا نم فلب ) در ىوس
 ىوس نيا كلذ ى> روظي لهناو ادِس لاز ام رطخلا ناب  طابش "هو

 ربا ىلع العف اهفحز تفقو اهناو يسرد يت نم برقلاب ةيدركلا تاياصعلا
 ودعلا تدص دق ةيبتكلا كلتنا عيذأ لب . اهدصل تاسراينلا ةبيتكلا لوصو
 ءاننالا ايلا تلصو ةلكاذه ءانثا ىقو . يجيلع ءارو ايف تارتم وايك ةعضب ىلا

 طابش نم "5 .للا مويلا يف تح وه دق يسيريد يت يف ةينءرالا ةيبتكلا ناب

 مورضرأ هاجت رارفلا ق حيررلا اوقباس' كارتالا يديا نم اون نيذذلا ناو
 . مورضرا ىلا ًاضإا ىث ترفو ة ةرئادلا اهيلع تراد دقف يجبلع ةببتك امأ

 رانلا قالطإب ةيوفشلا تايلعتلا يلا ردصأ دق ليروم لينولوكلا ناكو
 طونرخ قيرط نأل كلذ ًارثا ودعال رآ ل ينكللو موريضرا مجاه اذا ودعلا ىلع

 رقبقتلا يف ةداح هو نمرالأ لولفب نوزبارط قيرطو وه اصاغ ناك هلوط ىلع
 .مويلا كلذ ليصأ يفو . نيرغلا ةحاس ىف تناكول اك ةصارتم مورضرا ىلا
 تردقف ٠ ىوكزوح نم برقلاب تريط ودعلا يئاتك نم ةيبتك نا اضنأ اندلع
 ,يدحاإب تسياو ةيءاظن ةستكا ىه اذا اهنيبت دقو لتاتم ١٠6٠١ دب اهددع

 . ةيدركدلا تاباصملا

 .عرساام نكلل و ودعلا 5 دصيق نب رافلا تاتش مل نا كناردا لرانن

 .تادج انهو . كارتالاب ميئاقتلا دنع حبب رلل مهقوس هانبحلا ءالؤه قلطا ام
 يدركملا موجهلا أدب الو . ليلا فصتنم ىتح لبانقلا لباو قلطت ةينقدملا
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 نودّؤي اوربناو باحسنالا ةركف نع سورلا طابضلا علقا لمعلا انل نيمتو

 . فرشو هنامأب مهتايحاو

 نيقحلملا نمرالا ةاشم لمح اهب تّق يتاا يعاسملا عيمح تبهذ دقلو

 اورثث أ مهناف حايرلا جاردأ موجحلا ىلع يديع ريف كونون ةبج ىف ينايراطبب
 نيذلانمرالا تفي مو دوعصلاىلع طورخ باب ةبجحولا باحس الا ف ناءدالا

 نم هوفداص ام مهتعزه ىف اوقوس نأ يسارد يه يف ةرئادلا مهيلع تراد

 . مهب اوم يذلا كارتالا لزعلا يلاهالا حبذ يفا وناوي مل مهنا اك ةيشاملا

 تاهلعتف . ةمات هتغابع ةيسورلا ةدايقلا مورضرا ىلع يكرتلا ف>زلا ذخأ دقو

 ,تناكو . اقلطم اهب معا ١ ين تردص اهنا حص ناو 9 ردصت مل لاتقلا

 لباونودعلا راطءا يق رصحنتو ةطاسبلا ىهتنم ىف اهب مايقلا يملا دبع يتلا ةموملا

 زك ارملا اما . ةئيدملاب ةطيحلا نوصحلا ةقطنم قارتخا نم هعنمو لبانقلا نم

 . يفارشا تحن نكت ملو ةيلبطلا ةيمفدملاو ةاشللاب تززمف ةيمامالا

 ' لوالا اهماّها ةنيدملا يف ةينمرالا ايشيلملا تبجو مويلا كلذلالخ ىو

 نعمطاؤس دنعو ىضرااو ةزجعلا هيف اع نيماسملا لاحرلا عسيج ىلع ضيقلا ىلا

 ىلع ام اوليزيل لاجرلا نوءمه امنا مينأب اوناجا تآارجالا كلت يف ببسلا
 . ةك ارتملا جولثلا نم ديدحلا ةكس

 ىراد باب جاع دق هل ةباصع دوقي ًايثمرا ًايلاط نا يلا ىم ءاسملا ىو

 يجوز تمواق انو . شيتفتلا ىوعدب بابلاىلع ىعسا ةباتك مغر ةونع اهلخدو
 وهو رادلا باص لاقتعا ىف قفخا اك هلواح امف حجن, مل حقولا لفطتملا كلذ

 كيذ ظاتغاف . دارك آلا نم مدخلا ضعب هعمو نسلا ىف نعاط كرت لجر

 بااطلااذه حاص مْ , ههطولوقلا ءيذبب هناسل قلطاو اذه لجا نم دغولا
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 ٠ تصاذئدنعو . كناردنا ساواىلع ءانب يري اعا شيتفتلا اذهنا :  الث
 اوداع اذا يلا ءاجتلالا هنكمل رادلا بحاص نيبو ينيب يرس باب حتفب
 . ةيناغ هيلع ضيقلل

 ةيحصي الا ةهتيشاحو كناردنا روزا الا ةريخالا مايالا يف تدتعاو

 .لاجرلا ءآلؤوب يتقالع يلع ًادهاش نوكيل ةئبعتلا لق سيئر شتفكل وب نتباكلا
 تديتؤدق ةسايلا تناكو . طايضلا هدقع عامجا ىلا يعم بهذ ءاسم تاذ ٍنف

 شتفوكي ز لين ولوكللاو فييرفاز روتكدلاو كن اردن ١ ناكو ليلقب انلوصو لبق
 شتفوكيز عرش قح لخدأ تدك اذ : نيرضاحخلانيب فوناخواو لين وكنلاو
 دقل) :  ىهو زدايشيد وا ماعلا دئاقلان م ةينآلا ةيقربلا يروهج توصب رس
 هيدلنا - اهيف لوقي ةيكلسال ةيقرب ةيكرتلا دونحلا دئاق اشاب بيهونم ينتلصو
 دولا بحسو عفادلا مطحتب اوردابف . مورضرا لالتحاب نساوأ
 . ( زدليشي دوا ءاضمالا

 عفادملا مطحتل ةصرف ةرخأتم ةظل يف رداصلا ىمالا اذه انا كرتي ملف ْ
 ةد-ه مورضرأ نع عافدلا ىلع همزع نع هبضغ كناردنا نع ىرسس نا دعبو

 روتكدلا هركذ امو . ةملقلا نم بحسني مث عفادملا مطحم ميل نيرخآ نيموب
 نم نمالاب نيثباعلا يديا ىلع برضا دم, لئاسولا ذختت مل هناب فييرفاز
 قنوعزني اولاز ام ىضرملا خ وبشلا مهيف اع نيماسملا ناو ةئيدملا اودزا نيذلا

 صاوالان أب باجا ةمولعم ريغ تاهجىلا نولسريو مثرودرقعنم راهنلا ةعبار
 ةليجلا دوعولا هذه نكلو . تابارطضالا كلتل دح عضول لعفلاب تردص دق
 - قرو ىلع اربح اهريغك تلظ

 نم اما . انبحستا كناردن١ رارق ذيفنتل لئاسولا ريخ يف ثحبلا دعبو
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 ككملا المن ةعاتطسالا ىف ناكدقف نيرا نيمو ةدم مورضرا نع عافدلا 1 ا

 كلذو يءاظن شيد دض لب مدحو دارك الا دض آل او نيعراو نينثا اهيف

 . ةيءامالا زكك ارملا ةعانمو ايدل تناك يتلا دونجلا دعا ًارظن

 ىبتعت الابن أب ةندهلا تاضوافم لالخ يف ًايعسر ةيناملا ةدايقلا تالعأذاو

 نعل هيزاللا تاطاتحالا نانا ائيلع نحو دارك الا لامعا نع ةلؤسم ابسفن

 هب مهسوفت مهدد اذا موجملا

 يف ناكدقو عفادملا مطحتب صاوالا تردصا يز؟ نسم ىلا تدع اماف

 رراقتلا نم تماع ىا كيب. لاح كا ىلع نيدو لالؤ يف اوايطعل ةءاطتسالا

 تقلعتو اهقدانخ ترداغف مالظلا ةصرف تزوتن ا ةاشملا نأب يطابض اهمدق يتلا

 هال نبل نإ ل دك ربا اج نع لي واوكلا تماطل .رارقلا لاح

 ةرحاولا ةعاسلا ىلاوح ىراد ىلا تدبف : تادادمالا لاسرإل ا راخن ان رطخ

 . شارفلا ىلا تيهذو لبالا فصتنم دعب

 ىف صاصر تاقلط ةثلاثلا ةعاملاو ةدحاولا ةعاساا نيب تدع ىكلو

 تاوصاوأ سوؤفلاب باوالا مطحت 5 تءعا منمرالا تاوصا 5 ةئيدملا

 5 نييبسل ةريخلا يلع تأ وتساف ا او>وه نيذلا نيملسلا ند دعاضص# ةنانئسالا

 ةيشحولا لامعا هسفنب دهشي مل نم لكنأال ادد ىحضا انفرش نأل الوا

 ( 1! ةيرلا ليبس يف نولتاقي نيذلا ) نمرالا كئلوا ناك يتلا نيخلا ىلع ةلادلا

 طاسبضلا نذأب تبكنرا اء١ عئاظفلا هذه نا هنهذ ىلا ردايت اعو  اهنوتأي

 ًايناثو ٠ هيفسلا شودولا كئاوا عم ةعرجلا يف ءاكرش حبصن ذئنقو سورلا

 نوكتدقو ةيكزلا هيماظألا تاوقلا ةئاقم ترظح ايلعلا ةدايقلا تايبلعت نأ اع

 نيمحابملاس وفن ىلااليبس مهافتلا هوس دجو اذا ماعلادئاقلا ىعاوا ةفلا ةدسيتنلا.

 - تل



 ليروم لنواوكلا ةرايزل حابصلا يف . ركبا نأ تررق نيتل أملا نيتاه لحلف

 ةديدج مئارج باكترا نم نمرألا عن ةلامقلا لئاسولا ذاخنا هيلع حرتقاق

 ناءذالا ىلا ثرطضت اذهبو مهيلع تفادم ضعب بيوصت ىلا كلذ ىدأ ولو
 ' تاوقلا دئاق ىلا ضيالا معلا لمحت لسرلا انيس لس نأ اضانو ا ساوأل

 ٠ هامد ةقارا نودب نيموب لالخ ىف هيلا لستس ةئيدملا نآب هزابخال ةكرلا

 ةوقلاب تابارطضالا عمقل نمرالا ريغ نم بئاتك داويا نيعتي كلذ نع الضفو

 ْ : كارتالا حبذ نيبو نمرالا نيب ةلواحلاو

 ليروم لينولوكلا ةلب اق1شتفكل ون نتباكلا ىعمو حابصلا ىف تبهذ الو

 ىمسملا يتمرالا ىلا مزالملا ةيعقدملا ةريخذ عدوتسم نم برقلاب تاباق

 فيس هناب يريخأت عدوتىلا كلذ ىف رقملا طباضضاا وهو ناين وثرجاب

 صاوالا هيلا لصت (ميثر رظتني اذا وبف باحسنالا ىعأ لوصو دنع عدوتمسملا

 قوناخواود_ لينواوكسلا ةراداتحن ناك عدوتمملانال اذه هلوق ينشهداف . ينم

 ابر عدوتساا فس نأ ينمرالا مزالملا اذه تاقف . هفسنب ام ىمأ ردصي ملو

 نءلودهلاب هل تحضن و نييكلملا ىلاهالاو سورلا طايضال ريك ررض هنم ًاشن

 . ةريخذلا تذقتاو هعانقا ىف تحجي ةياهثلا يقو ةركفلا كلت
 ناسنالك تير ىتح ل.روم لينولوكللا زكسم نم برتقا تدك امو

 مامأ ة-هقاولا ىريمالا لصنقلا راد يف لمتشت راثلا تيأر اك برملا يف ادع

 ربطت ىلع موكارو لق ولوك لاو هش لزوم ليواوكلا تراو لب 5
 ةديدعلاتايكرملا ادع ةرايسىلع لمحدق اهعاتم نأو رآرفال نيرضحتم (هيداوج

 كلذ لكيف ببسلا نع تلءاستف حابصلا ىف ةعباسلا ةعاسلا تناكو . ىرخالا

 : احاسرص ةشاخلا ةعاشلا ف تردص دق باحسنالا ساوا نا يل ليقخ
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 ءاقحا تنك ام نش وخ كلذ نأ يرددلو -ايب يدع مدع موقلا برتساو
 ريغ ٠ مهتيعفدمو سورلا طابضلا ةيامح تح برحلا نم او:كء دق نمرالا نأن

 كارتالاتاجهدص يف ديلا ىصقأ مهدحو نولذبب اوناكسورلا طابضلا ني هنا
 . رارفلا لايذأب قاعتلا مث نيماسملا حبذ يف لاجما مهل عستا دق نمرالاب اذا

 : . باحتنالا صاوأ نه هيب ضورلا طابضلا عمس ال انه ىلا يلوصو الولو

 بصب عادولا ةيحن نءرالا نامجش ييحاو ةيديح ةملق ىلا بهذا نا يل رطل

 بابثلا اوسبل دقو ظرقلا قيرط لوط ىلع رارفلاب نوداج مثو مهيلع لبانقلا

 ضمبدوجولات>١ الا ةركفلا كلت ذيفنت نع ينءنع لو . صاصرلا نم ةيقاولا

 . مب كارتالا ءايربا

 نكمل عفادملا نإ مهنبجو نمرالا نيبهانلا عادخ ىلع ًاضنأ برت دقو

 لالا نينأ ةماظملا عراوشلا يدحا ىف تععم يزكسم ىلا تدع املذ . اهايطعت

 مطتسامل قيرطلا فطعنم برقب تنك ذاو ةديدشص اصر تاقلطو ةئافتسالاو

 ةيشان تناك ةكرعم نا ىلع ىناد ديلبلا قوف مهلا راثا نكداو ثدح ام ةيؤر

 ايشيلملادئاق تيار املف . مادقالا ىلع ريسلا لصاوأل ىبكىع نم تازنف . كانه
 روصت يناكما ةيفلخلا عراوشلا دسحا نم زربي هداوج روظ ىلع وهو ينمرالا

 . عقو يذلا عيظفلا ثداحلا

 .باحسنالا نالعاب تايراطبال صاوالا تردصا يزكى ىلا تدع الو

 . ةيففدملا طايضل تايكرملا دادعاو ةاشملا هيف بحسني يذلا تقولا سفن يف

 نيرافلاذاو ةقباسلا ةليالا يف رارفلاب اواعدق تايكرملا ةلاخنا تملع ينكلو

 .ةا-جنتلا نيبلاط تايكرملا لي> اوذخأ  اماع نوملسم مهنا عم  نمرالا نم

 . سياسلا نكسلو يلوي> ةقرسسب اوم دقلو . ناصح ىلع نينثا لك اهروظ ىلع
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 لق . ةصاصرب انم ًادحاو اوحرج مهنكتلو اهتقرس نم اونكمتي ملف مهمواق

 دعبو . طايضلا ضمإ اهكرف طقف ةثالث ىوس ةيكىع نسا نم انيدل قد
 هنانييتن نأ اننكمأ كاذ ذاو ةئردملا لحد ينائعلا شيجلا نا انماع لياقب كلذ

 ليروم انمحوأ اكقافتالا قيرطب تدشح ةيدرك تاباصع نم ًافلّؤم نكي مل

 لودس ءاخرا ةصرف لساويلا نمرالا ةاشم تزوتناو . ةيماظن دونج نم لب

 عباوزلانا بس>او . ظرقلاو مورض رن يب قيرطلا يفرارفاا ق تئعمأف ليلا

 ةعرسلاء ذه لثع ينمرالا سحرلا نم مورضراروطت نا عميطتستل تناك امريصاعالا

 نمرالاى حرج نم دحاو ىلع ةئردملا يف وأ قدانخلا ىف روثعلا نكمي لو

 نع اهب اوعفاد يتلا ةأرلاو ةلاسبلا ) ىلع ديدج ناهرب الا اذه نا ىرمعاو

 نأ نذا نمرالاف . مثدحو سورلا مجرسالا ىق اومقو نيذلا لكف ! مورضرا

 . ةئيدملا نع عاقدلا ى هويمل يذلا يلسلا رودلاب اورذاشي

 دعاسملا يعمو تبجوت ةئيدملل كارتالا لالتحاب تعع“ ام دنعو

 . ةلاخلا نع ريرقت ميدقتل ةدايقلا راد ىلا

 نع ةرّؤم ةقيرطب كارتالا يل برع عراوشلا ف ترس منيا تنكو
 عيج ىلا امجوم كلذ محركش ناكو ٠ مهتايح تذقنا ثيح ليمجال مهنة رع
 مورضرأ تلت>ا يتلا ةيكرتلا دونما تدجو الل مالول ذا سورلا طابضلا

 . ًايح ًادحاو ايكرت
 نمرالانع سين ورتب يمورلا بتاكلا هرك ذ ام انه تثا نا سأب الو

 -1 عبرا ىلع نوشع مثرايد ىف مهنكلو ةقيقح نويمدا مهنا ) :  لاق ذا
 لاق ذا مهلئاضفو ممدماححع فوتنمريل يمورلا رعاشلا ينغت لفغا الا بجي م

 : هر كنأل نابجو لذنو دبع كنا ) : ثدحا ًايطانع
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 « اقكحم ةئس ناسن ق ءورضرأ

 ءاضمالا

 نادئموقلا فورايخو دراوت لين واوك تفل

 وينو قيدو مورضرا يتماقل تقوملا

 ةيمالا ةيعقدمل ةيناثلا ةطروالا دئاقو

 ردا

 ؟نمرالاةيناسنا ىف نولئاق مث 3 اسعاذام نوةصتملا ءارقلا اهيانالاو

 ! نييعشلانيذه ىلع محلا يف اورو الا لا كدشأنا ينا ! الكا الك

 مهتضرح يتلا ةيسورلا ةسايهلا بذ بنذلا اهاو مهينذ بنذلا نكي ملف

 اذا ىتح يكرلا حبذ اهتياغ ىصقا ناك ةيسورلا ةسايسلاف - ضعب ىلع مهد

 يكرلا تبلس ماد فلا ىلع فيني يذلا يدقلا ينطواا دجلا كلذ ىلع تيضق

 ضيرحو مدلأ رحب يف ةحابسلا اه ءيش ىهشا ناك يتلا ةسايسلا كلت . هئارت
 نا ةحيتنلا تناك 1! + هلك كلذ ةجيتن تناك اذاث . كارتالا ىلع نمرالا

 ىلع نمرآلا حبذ مزاي 2 ىمو ةديقعلا هذه مهتدئفا ىف تخسر دق كارتالا

 ام صاختا ) :  مهسفنال اولاق نمرالا انني © انتايح ىلع نمأتل مهيبا ةركب

 يذلاوه كلذ . ( هيبلغالا انل دوعت تح ةبطاق كارتالا قدمنا يغني هيف نحب

 ٠٠٠٠ اهل ةيحض بهذ ىتااو . اهان دهاشيتلا ةعجفملا ثداوحال قب رطلادهم

 ةيسورلا ةسايسلا نا :  لوقآ نآلاو . يدركو كرت 0-٠-198٠ و ينمرا

 لج الب لوا ىتلا يه هتلكاش ىلع نمو واتنجروم لابثما ءابابلا اهبانذاو

 ماسلا نم ملاعلا فحص هب "الم اب كارتالا قئاعىلع هلك مولا ءاقلا ءايح البو

 . ديجلا بعشلا كلذ ىلع ءاضقلا اه حسبتا ولدوتو داقحالاو
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 اولواحي مل ( ناو ) ةيالو ادع (بف نمرالا نا دك وب ماتسلدنام نأ

 ثداوْا نم مقو امب يل معالننأ - : ًافنآ تلقدقلو ! ةروثلا ىف عورشلا ًاتاتب

 نه ىنكلو . زاقوقلا يف انْشيح ةرذؤم يف الو ةيقرعشلا لوضانالا تايالو ىق

 تح تناك ىنلا ةقطنما يف لاو>الا تايرج اع مات ملع ىلع تنك ىرخا ةبج
 مل هفرواو نوتيزلا رج ىف 1416© ةئس فصن ىف تمقو ىتلا ثداوأا يندابق

 ةبمج ىف تندح ىتلا لقالقلا نكت ملو . حاسم ىمرا نايصع ىوس نكت

 ليقتال ىلا رومالا نآ يدنعو . ةمظنملا ةروثلا كلت نم ًاءزج الا اباب ىموم

 نمرالا عز ةدهقلا ىهتنم لين دردلا ةل# هيف تغلب يذلا تقولا يف هناوهالدح

 رحببلا قريش ىف يسن رفلاو يزيلجتالانيماعلا نيدئاقلا ماو ىلع ءانب ةروثلا ىلا
 ريزلا نير نم تأدب اذا ةينمرالا ةروثلانأ ايس اهنا يف بير الو طسوتملا
 اياب ىسوم ىلا مث نمو لدي ترود ىلا تريشتناو ةنور ردنكسالا ج.يلخ ىف

 ايسانم ايروس خلس ىلا مح يضقت نا دب الف نوتيزو هفرؤاو باتنيعو بلحو
 .كلت يف ةروثلا تادعم اودعا نيذلا :نمرالا نأ كلذ نع الضنو ! ىرغصلا

 راظتنا الا مىىططخ ذيفنت نع مثدعقي مل ليوط نمزب تقولا كلذ لبق تابللا

 . لمعلا ىف ع ورمشللاب مهيلا تاييلعتلا لوصو
 .ءاعدالا نيتروكذملا نيتموكتحلا يف ةلوسملا تاطلسلا ةعاطتسا يف لبف

 نااهرازوا برا تءضو نا دعب ىرا ىننأو ؟ ال ساسا ال هذه ىلاوقا ناب
 . روهمجا ماما نه اك عوضوملا اذهب ةصاخلا قئاقلا عضوت نا ةءاجسشلا ند

 .م ثداوألا كلت نا نم هيأر ىلع ًارصم لازال ماتسلدنام ناكاذاو

 ىلاءاجتلاو ةمواقم درجت تناك اونا لب ةروثلا يف عورشلل ةلواح ًاقلطم نكت
 .ءءافلح نا هل دك وا نانم يل ةحودنمالف سفنأا نع غوسسملا عاقدلل حالسلا
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 اذه همالكن وريتعيس ةروثلا كلت اورب د نيذلا نيبسن رفلاو نيالا طابضلا

 نا ىلع . ةينمرالا حب اذملا يف يداقتعاو ىبأر وه كلذ ! نايذهو وفل درج

 ةربزج هبشو قارعلاو ةيروسل ةيكرتلا ةكلمملا دقفب تبتنا تناكاذا برحلا

 ةلولحالديدج نم دابا فن أتست ايكرتناف ينائءلا جانلا رددنكا ىو برعاا

 بعشلل ىقبت ام لك تحبصأ يتلا ةسدقملا يضارالا كلت لوضانالا عايض نود
 ةيملاعلا بركا لالخ ىف هتحض امىلع ةسئايلا ايكرتل ةيزعت ةع ناكنآف . كرلا

 انتودع ةيرصيقلا نا يه ةيزعتلا هذهف نيبالم ثالث ىلع فينت ىتلا اياحضلا نم

 . اهرثا ىحعاو دوحولا نم تشالت دق ةئارولا

 ًائيدح تئشنا يتلا لودلا نيب موبلا دهشن زاقوقلا يف عقو ام رثا ىلعو ْ

 كارتالا نمرالا نا ىرذا ةبح نم نوقثاو انكلو . ةيئمرأ ةيروهمح نيوكت

 رطاوخةراثال د> دنء اوفقي نا ةناتسالا كربرطب يدنفا نفاص مبسأ ر ىلعو

 مزدايما ذاختا عم ةينمرا ةيروبمح ءاشنا ىفاملاحب نوضراغيال نوذلا كارتالا

 ع مات ءافص يف ةروكذملا ةيروهملا ءاقب طرش ىلع اه نيتدعاق نافيراو

 يونج ىف ةفلت+لا ةينطولا رصانملا نم ان وكت ىتلا ج ركلاو ناجيب رذا ىيروهج

 يذلا ىرغصلا ايسال ديجولا كلاملا اهتفصب ةبنائملا ةكلمملا عم كلذكو زاقوقلا

 ةكلمملا كلتل تباث كله وه ام ىلا عمطلانيعب علطتلا مدعو هتيكلم يف لادجال
 مالس ىف شيعلا اودرأ اذا كارتالا نمرالل حصنا يلا ءيش لك قوفو

 ةليحتساينامالا كلت نع ًايئاهن اولدعي نا كارتالا ةحلصل صخالاىلعو ءانهو

 ناوو سيلبتو مورضرأ ثايالو حبصت نا مو ميسوقت اهب اوللع اناط ىتلا

 . اينيمرا نم ًاءازج اه امون زيزعلا ةرومعمو ركب رادو

 كلت نع المف اودع نمرآلا نأ ىلع ليلدلا هيف موقي يذلا مويلا ىنف
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 كارتالا ميئيطاوم عم مائوو ءافص يف شيملا نوءيطتسي ةليختسملا يئامالا
 ةيسنججلاب سفجتلا مهنم ديري نه ةحوتفم ا 3 رطلانا يرمعاو . دارك الاو
 ٠ نيذلاامأ . زاقوقلاب ةيتمرالا ,رووطا يف ىقوي نأ طرش ىلع طقف ةئمرالا
 مهنا ىلع يش لك لبق اونهدب نأ ءامق اكارن يف نطوتلا مىنم ا
 0 و ين كوكشلاريثت دق ىتل|يعاسملاب مايقلا نع اومجعحي نأون وقداص نوي امنع
 ةسج وأ - نييتيزةنشدلا ةيعج دوحوأ ًادعاصف نآلا نم كلذك ىمم الو
 تاليكعتلا كلت لثم دوجو نأل . اك: نيراذب فردلا تايعاوأ قاجنملا
 . ٌراقوقلا نم رابرعضم يرظن ىف

 ةزائملا ةكلمملاو ةثالثلا زاقوقلا تايرووج بجاو نأ ىرأ نآلاو
 ريمعت ىلا مومايحا ا هيون 0 ىرذالا نون“ لك نواعت ناوه كيذك

 كيت مامأ زخ 1 نعاو مو . اهديطوتو ةرادالا ظنت "خداعاو ةب را يضارالا
 رت نم يسورلا ليلا عنمل ةمزاللا لث اسولا لك ذاتا وهو الا  عيرالا لودلا
 ايفان دافل احم نبنيب تايالولا ءآلْؤَه تدقع اذأ هدض نكميام وهو زاقوقلا لابج
 امرادقم رخآ صخش يأ نم دكا لعيل نمرالا كريرطب يذتنأ نناص ناو
 نمرألا لايح ةقادصلا روغش نم ىردص يف ةنكا

 يارس قدنف ىف ينرايز ىلإ ءاج يدتفأ نفاص نا رك ذا ةيسانملا هذببو
 نم ةركذم ينملسو ١616 ةنس لوالا نوناك ىف ةناتسالا ىلا يدوع دلعااريب
 . اهزرسإب ةينيدرالا ةمالا مساب اهنف ينركش ةيكريرطبلا

 . ىلا سئاسدلا , يف ةلاك لمعتسإ نأب هشفنل حع“ هنا يلا ىع دقو نا

 مني نأ ندرالل ًاقيدص قفصب هدشانأ ةناتسالا يف ينانويلا كري رطبلا اهسدي
 ىلع دوت ىتلا ايازملل هتشارد ةمنع دقف انه ابتر ذ ىتلا ةحيصالا يف رظنلا

 مس
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 000 | اناس

 كرير طبلا كلذ يدب أين ةب وعلا حببصي نآنم هذه 5 رقاق نم نيرألا

 ةفلاع ع.برالا قدالا قرشلا ممأ ني اهنا تلق اك دقعن ملاذا

 زاقوقلا لافت ين ةيروهج ءاشنا يف نواعتت مل اذاو ايسور دض ةيعسر ةيعد
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 كل تا يتلا ايسور رين تحب عقتس اننأ يف بير الف انفلاحت ىلا اهمضو

 . امناطلس تحن انمضوب اهسفن ىنع نينس

 نيذلا ءاسعتلا سرفلاو برعلا هيف تلفي يذلا مويلا لعل اًيردي ام و

 نومضنيو نيرمضاحلا مهءاكح ةضبقنم نييمس رفلاو زيلجتالا ناطلس تحن اومقو

 8 ًاييرق نوكي انفل احن ىلا

 اوحبصأ اذا الا ًارارحا اوشيمي نأ منكم ال قدألا قرششلا مآ نا

 ٠ مثريصم يف فرصتلا يقلطم

 ةساس ماما اننا ىلا ةيسايسلا ةينمالا هذه نا . نم نيقي ىللعل قاو

 نب رشع نم لقأ يف لوح تققحت ىتم ناحبي رذا و ج ركلاو اينيمرأو ايكرت

 سودرألا لقالتلاو سن اسدلادوم نآلا ت>ربتعي يذلا - قدالاق رششلا ًاماع

 . ينجالا نع ًاماع القتسم هعم حببصي زكرع يف راصو سيدارفلا نم

 يأ ةيبلغالا ث نيذلا كارثالل ةيمهالا ةميظعلا ةينمالا هذه نأ يدنعو

 ةماقا اهيلعام لكف ةينائعلظننأ ةينمرألا ةيلقالا تدارأ اذاف  ةيناثملا ةكلمملا

 ءالولا رومشب الا ةعوفدم تسيل ًاماع ٠١ ذئم نمرالا لثم اهنا ىلغ ليلدلا

 يتلا ةديحولاىلثملا ةقب رطلا يداقتعا يف ىح هذه . ةحيحصلا ةيناثملا يتامالاو

 ىلاو .٠ ديعسر هاب ليقتسم ءايحالو ءامدلاب ثولملا يضاملا نفدل اهحازتقا نك

 . هذه نم حجب | ةيوسنب ريشي نم عم ةشقاملل دادعتسا ىلع ينطاومو

 ١ ةئس نابعش ١841 ىهتلا » . او ةنس ناسين' 8 قفاوملا «
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