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 « مجرتلا ةلك
 لكشت ينامعلا لظلاب ةلظتسملا ةرعلا ةهالا تناك امل

 0 ةلودلا نم ( بيرقتلا هجو ىلع ) ةيعامجالا ةئيملا فصن

 دان نسحألا لق برا حن لل تادعاف ام لك اخو

 0 ةفالخلا لاوحأ عبت ” للا مرا ةدشو لينلا يداو

 ةجرتب موقا نا بجاولا نم تبأو ءاملا ىلا ناّلظلا قايتشا

 مت ينلا ةيخم رانلا قئاقملا نم يوتحي امل ًارظن باتكلا اذه

 نيينامعلاو 1 نينلسملا نم نيهتلا هيلع قسلط نم لك

 ةغللا هنك ىلع فوقولا مدعو ريصقتلاو زهتلاب يفارتعا مم اموع

 كتل 0 .| نم 00 هلا

 بيرعت يف ةريثكلا تاوفملا نم لصح امج ًاعساواوفع ماركلا
 يرتعي ام ةرينلا لوعلا يوذ ىلع نخ ال دقو ل اذه

 ةوطخ لواابا ثيح معا بعاصملا نم يتلك اش ىلع وه نم

 نيعتسا هللابو ليبسلا اذه يف امتوطخ

 اناج قيفوت دم ٍْ ١ثو ةئس لولا ١

 نك
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 « فاؤلل ةلكؤ

 ناطاسلا ةنطاس مايأ عقو ام ليصفت اذه يباتكب دصقأ ال
 كاتفاحتوم الصنم ًاحرش اهنع عرفتو اهب جزتما امو زيزعلا دبع

 فيت ناب يداقتعا ميظمل زجاملا اذه ةمه ىلع اهلين دعب ةينمأ
 نقلا .نآل لاا نم ترض فاش انتو فااذك ناك

 ةعساو ةدام دوجو ىلا جاتح اذه انرصع يف ةيخراتلا بتكلا

 رانا ركنا تاءاط ا هذه لا تنمو تيلأتت اور نوت
 يه ىتلاةيقاولإ ا شنمو بابسأ طبض ىلع اهب نامتس ةريثك

 عسماج خيرات ةباتكل حمطي هنا ثبعلا نمو فيلا ىناعا

 رشعم انيدل دجوب ال هنا ءانخ الو ٠ طرشلا كاذ نادّتف عم

 لع ([م نيمتسال اهجانحم ىلا ز راآلا نم انش نيالا

 ف ثحت الإ ةيخضراتلا نتكلا امأ ٠ ةدومفم صقاونلا هذه

 نكلو ةريثكف ةديدملا اهراودأو ةسورحملا كلاما لاوحأ

 ضرغلاب نت ال اهناف اذأو نييبنجالا باتكلا نم ةعامج اهلك

 ةناسفتلا شارغألا وويع ىلع ايداع لك نعد رودناذا ةوصتلا
 نمو نيينامعلا لاوحا ىلع اهفلؤم فوقو مدع كاذ ىلع دزو
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 نم بناجلا نومأم مراثا نم رثأ دجوي ال هناف ىرخا ةهج

 ءارفس ريراقتف صقتلا نم ول الف :ىث دجو ولو ضارغالا

 ةكلملا عم مول نع انو ةسانسلا ميشالع دادزت ىلا ) لودلا
 ريغ امأو ٠ اهعيجج رشنن ل مهتاموكح بنام ةعوفرملا ( ةينامعا

 ةيسايسلا تاراخملا ىلع فوقولا الا هاوس سيلف ريراقتلا هذه

 عوض وم يه يتلا داوملا يف قيقدتنل امن لصوتلا نكمب ينلا ةيفثلا

 فيلأت ةلاحتسا انداقتعا عمو ٠ اهنيب ةّيقْلا يه هذهو ثمنا
 اذه يف ريسلا ىرن ينامئملا خراتلا عئاقو ىدحا نغ لماك خمرات

 ٠ ةجج دباوف 32 ينزجلا يعسلاو ٠ 5 افلا نم ولخم ال قيرطلا

 هيلع لؤصملا نكي اع رجلا نا ا زابظا نال
 صالتساو ابضعب ثداوح ةلسلاس طبرو تامولعملا نم

 بهايغنوب نمزب زعلا دبع ناطلسلا ةعقاوك ةمبم ةيسايس ةعقاو

 . لانملا لبس مأ ينامثملا خيراتلا يضام ىلع تادس يتلا كشلا
 نع ثمح دحاو باتك انوروأ يف دجوب ام اندنعدجوبو

 ىلع يكلا هذه نيمتسن اننكيف زيزملا دبع ناطلننلا ةنطلس
 نم هرخا يف مقو اموزيزعلا دبع ناطلسلا كَ خيرات ةباتك

 ةيمهالا نم ةباق ا ريخالا فيلأتلاو ٠ فسألل ةبلاجلا لاوحالا



 فد مس دست
 يرتلا تاكلا ( تحدم يدنفأ دمجأ) عاربي ررحم هلال اندنع

 هسفنب اف كرتشدو هنيعب ةثداملا هذه دهاشد ل ناو ٠ ريبشلا

 وه ببسلا اذهو + اهريدت يف اوكرتشا نمم برقم ناك هنكلو
 اذه نا ةّميَملا يفو اننيعأ ينرثألا اذه ةبق ةدايزا ثعاب منعأ

 ٠ عوضومل اذهيف بتكام نسحأ ( بالقتالا سأ ) يأرثالا
 معأ و ةهق مظعأ ناكل ةيناهملا دالبلا ريغ دالب يف عضو ولو

 ءارشوربلا ل لاق ©) هعبطيف راس دقوةنمةدئانلا ام ذا م

 يركلا يف وأ نامزلا اذه ةفيلخ ةلالج ندل نمل عضو يذلا

 هبناج نمأت نا انكم ال هيلعو ٠ هيضرت يتلا ةطخلا ىلع مسر
 ص 00 دصقع رطس لك يفسّدعب هاندجول هانعلاط ولوامامت

 - لاوحالا هده لع كيان نا اينكع الو
 0 ناطلسلا ةعقاوك ةعقاو خبرات تيلاتل ديد انجانتحا

 لك نم ةرهاط نوكت ينامثعلا خجراتلا يف امهم الم يشن
 .هيف نحن يذلا نزحلا نامزلا اذه عم ة ديف ةالعافو ضرغ

 . انضعب دعب ذا ةءراضتم ةنسابتف ةاكأا هديه يراك ذالا امأ

 هذهلةيعيبط ةجيتن ايازرلاو ىئاصملا نم انسان امو ةرضاملا انتلاح
 نسح لبقتسمل ًادبم ىلع اليلد اهدمب ضعبلاو ٠ ةلؤملا ةعقاولا
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 ةروك ذملاراكفالا ناف نيتلام ا الكىلعو «نيننامئملاراكفأ رونو

 (ةمفاو نم ثحن ديدج رثا روبلتل جايتحالا ةدش ىلع انل نهربت

 كواس ىلع مهل اليلد نوكيلو اندعب نوتأب نيذلا نيخرؤلا
 نمريثك دعب عضو هناو ًاصوصخ ىرا ام ىلعو ميقتسملا قيرطلا

 ليصفتى لع ٠ ضاسغالايئاوش نم ةيلاخلا ةيمومعلا تام اهلا

 بيعلاو صقتلا نم ولخ هنأ هلكاذه 2 ب , الو ةيضاملا ةعقاولا

 الب تيس هس لا تانولمملا ناوتو فعالا ةياقك مدع نال

 اهحصب دقتعن ةدام ثدحو اذاو ةددعتم تاوفه لوصح كش

 ضرغ لك نم لبقتسملا ىلع انتاظحالم ولخ كش الب يهف

 ىلع اًنارق ةقفاومو ةينلا صولخو ىلقلا ةرابط ىلع النو

 قيفوتلا هللابو هانّو هبغرت ام ليثل فاكر الا اذه قدص

 فاص دحا 05 ةنس ]يناثلا نوناك ٠
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 اهنيتنو ةيريخلا ةعقولا

 تع يتلا تالكشملا - دوم ناطاسلا ح كلاثلا ملس ناطللا

 : نامزلا كلذ ءارزو - ديجملا دبع ناطاسلا -- تاحالصالل هثيشت

 ةيراححو ةيلخادلا تاروثلا - اشاب داؤفو . اشاب ىلاع : اشان ديشر

 يف لساكتلا - تاحالصالا يف هلومأملا ريغلا لاوحالا روهظ«ميرقلا
 ةيركسعلا تايظنتلاو تاليكشتلا صقاوت - فراعملا عيسوتو رت
 ةىم لوال ضارتقالا باب ةلودلا جولو - ةيناهعلا ةيلاملا - اهبايساو
 .٠ دحملا دبع ناطلساا تاقو -

 لعارشع يداحلا نرقلا ءدب نم ينامعلا خيراتلا حفصت

 مظعا ثلاثلا ميلس ناطلسلا رت آلا ىتح يرجحلا باسملا

 ةفالكلاب عود نامع لا ةكيرا قرا ةفيلخ لدعاو ناطاس

 ةريغ مهرثكاو ةمح هربكا نم ناكدنا متو ىربكلا ةيمالسالا

 ناملع لآ ةكبرا يههوا ةفالملا ىلوت . نيدلاو ةلودلا اصم ىلع

 ةغوبصم اهاندا ىلا اهاصقا.نم دالبلاو ىضوف ةلودلا لاوحاو

 ضبقت ملف اهترادا يف ىثنتللعلاو اهللاصم فنتكي للحل اوءامدلاب

 اهلتعم يواديو اهلثخم حلصي ذخا ىتح كاملا ناطوص ىلع هدب
 عضوف هتباغ يعسلا كلذ نم غلب ىتح ريصق تقو اهبلع يضمب لو

 ذافن لفكتو لماشلا لدعلا ةيعرلل نمت دعاوقو نيناوق دالبلل



 لاجر نه موق نا ءاش هللا نكل «حالصاو نيسحت نم هاغتبا ام
 تاحالصالا كلت عزت نا اوفاخ ماوقا ةمالا دارفا موا ةلودلا

 نوشقاني ناو اهحماحب يف نومتريو اهياطاب نوذذاتي امن مهن
 لهب يذلا ديقلا نوكتناو تاحالصالا هذه دعب نم باسملا
 نوميقبو سلاسدلا نوسدب اوذخاف مراغملاو ملاظملا نع مهيدبا
 مهمابق نم غلب لب .لداعلا ناطلسلا هاغتبا ام ليبس يف تابقعلا

 يف شوحو نع ةرابع مثو ) ةيراشكتالا رك اسع اوضرح مهنا
 ىنتب ديدج نوناق لك اوضفري نا ىلع ( ميصم شح الر وص
 اعاجن مهعاسم تفداص ةمالا ظح ءوسلو هذيفنت ناطلسلا
 مهسقنا هيلا تحبط ام قوفو .هودارا ام ىلع صالا ىهتناو
 مئارملا .ظعا نم كلذ ناكو .هلتقو ناطلسلا علذم لادملا ىضقتاو
 ساسدلاو دياكملا ريد يف ساسالا رجحو دالبلاو ةمالا ىلع
 اهعون نم ىرخاةيرج ةعيرللا كاتمدقت دقناكناو نيطالسلل
 هتوع تأفطناو تلاثلا مياس ناطلسلا ةايح تضفنا كلذ ىلعو
 اذكهوةبرملاو حالصالا عوبل ضيغو اهديشيتلا لدعلا ةرانم

 هلوصح ف اوببسل عب ينلامعلا خسراتلا اقع اودوس

 ةريبك ةنطلسلا يف لك اشملاو دوم ناطلسلا هدعب ىلوت مث
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 ام نوددجي ةيراشكتالا كئاوال اذ سمالاو ةيظع بعاصلاو

 ةيلاع سفن اذ ناطلسلا ناكو باسح الو فوخ الب اودارا

 ريخاو لدعلا بح ىلع ةروطفم لايماو ةعرك ءيتدابمو

 قرف الب ثلاثلا ميلس ناطلسلا هفلس تابغرل ةقاطم تابغرو

 هيلا يحوب ام ىلع ىمظعلا ةنطلسلاب ريس نا داراف٠ فالتخا الو

 باصاام هبيصي نا كشواو همارم نود مايالا تلاخ هعبط

 (ناديمتا )ىىدب كلانهناديميف ةيراشكتالا عمتجا ذا هفاس

 هنع تعفرو اهدب هيلا تدم ريداقملا نكل هلتق ىلع اورماتو

 هشيج نم مهلع لسراف 4 مهم هتنكمو نب صمااتملا 0

 مهنم جنب لو فينا مهماقر يف تلمعأ يئاتك هالو يف صلخملا

 (ةيريملا ةعقاولاب ) يناملا خيراتلا يف ةعقاولاا هذه ىعمتو .دحأ

 ىلع هم نمعملاعلل ناعاوهلاعفاب ينامملاخغ راتلالداعلا كلذ نيز

 ةلودلاناكرا مده ةليسو الا نكت مل يتلا ةعدقلا تاماظنلا كرت

 ىلع عمزأ مث ناوملاو طاطحمالا تاكرد ىلا نطولاب لوزتلاو .
 تاحالصا لاخداو ناكملاو نامزلا قفاوت ةءرادا ةئيه ايكشن

 يف ريك ريثأت ةدارالا هذهتئدحاف ٠ ةيلخادلارومالا يف ةءدج
 مامت نم اواخ ةيبوروالا لودلا تناكذا جيراخلاو لخادلا
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 ضعاهف دقتعت تناكف يغذي كنيبقرشلا لاوحأ ىلع فوقولا
 ةردقال ةمأ اهنا اطاوةيناهعلا ةلودلا يف نظتو ةلطابلاتاداقتءالا
 كلملار ومأ حالصاو ميظنتل مامالا ىلإ ةوطخ ابمدق لق ىلع امل
 /ةمقاولا هذه لوصح نكلو (٠ رضاملا يندملا مدقتلا سا وهو )
 حالصالا ليبسيف دؤكلا ةبقملا م نيذلا ةيراشكنالا راثا وحمو
 روما ف مهدت ارووأ نم ةردقلاو ةريخلا يوذ باجو

 تملاخ ينلا ةئيسلا راكفالا ليدبت بجوأ هلك اذهو ةلودلا .
 كلادحا نع مطوقع نم ندكمو ايوروإ ةساسو ءالثع رئامخ
 دقتع قيرف نيسوروالا نيب ناكو مهنم بر يثكلا دنع فوألا

 بسح ىلع اهترادأو ةيناهملا ةلودلا نوؤش تظتنا اذا هنا
 نيب ةعونتملا ةثيدملا نونفلاو مولعلا ت ررشتناو ةسرغلا نيناوقلا

 يركسملا رادنقالاو ةبونعملا ةوقلاذا ضي ان ورب اوناكو اهدارفا
 ةايماوترلا مولا يالسالا نيدلا تاماحل ةعتت اه ناذللا
 مدقلا اهدجل اهناديعو ةهجو لك نم ةيناهملا ةلودلا يقرتل
 ابوروأ ةنزاوم ىلع رثؤُت لاوحالا هذه نا لمتحلا نف هيلعو

 ةيسايسلا
 يف اما تاحالصالا كانت ريأَت نم جراخلا يف لصحام ةجينت هذه
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 لاما ءارج نم جاو جره يف اوناكي اهالا ةفاك اذ لخادلا

 ىف ببسلاو ءابلبقتسم نم تسي هللا نا ىتح ةيريخلاناطاسلا
 ةقيرغ ةلودلا تناكيذلا تائيسلا ةمئترورظ وه سأيلا.كلذ

 تايالولا ىف نايصعلا يلاوت نع أشن دقو «نورق ةثالث ذنمارجمل

 تلغوهبر ام مامتا نع موحرملا ناطلسلا زمع ةريثكلا لقالتلاو

 اوناك ةلودلا لاجر نم مظعالا مسقلا نال ٠ لمع لك نع هادب

 بسحب لمملا نع اوبغرف ًاراهج ناطلسلا لاعفأ نم نوكشي
 ءابالا هطتخا ام جورملا مدعو ممدقلا ىلع ءاتبلا نيلضفم هنأر

 يربامةباغ نا اولعوناطاسلادصاّمم اوسحأ نا دعب ) دودملاو

 (ةلودلا زا ميظنتو ةرادالا حالصا يف اوروأ ديلقت وه هيلا

 ديدشلا فوكلاو ةيراشكتالا ملظ نم مهمتي ناك امع مغرب

 مهنم مهبوأق صاخم ناكي ذلا
 ةموكسحلا ناكرا ضعب لامعتساو ناطاسلا مز ةوق الواو

 ةلالج ىلع ةعاطلا ىصع قش ىلا ىمالا لآل يلاهألا عم ةدشلا

 نيملاعلا بر لوسر ةفيلخ

 تا )ىف سمالاب ىرج يذلا يومدلا لاتقلا كاذ ناريغ

 اذلو لكتاةليخعف اياب هعسر لازنال ناك هيراشكلآلا عم (ناديم



20 

 ٠ ناطلسلا ىلع جورذل عافدنالا هنم ىجري دحا ةناتسالا ف قب مل

 هتيغب لينل قفوت موحرملا ناطاسلا .نا لوقلا ةصالخو

 دطوف سيفنلاو سفنلا لذبب ةكلمملا ةرادا لق يهو ةديحولا

 كلذ ىلع دييشتلل ةمملا فرص مث ةنيتم سسا ىلع ماظنلا ملامد

 سومانلاو ضرعلا ظفف ةلذاكلا اهداوم نع ةرابع وهو ساسالا

 وكريولا ريدقت اهنع عرفتبو حاورالاو لاؤمالا ىلع نمالاو

 ٠ كلذ لكاش امو ركاسعلا سيئرتو ةببرضلا

 مايا يف دومح ناطلسلا ابسسا يتلا تاحالصالا تناك

 يلاهالا ءايزا رييغتو يركسملا ماظنلا سيسأت نع ةرابع هكلم
5 

 ةلهو لوا ف ةيمهالا ةليلق ضعبلا اهارب ةريخالا ةداملا نا م

 يلاها دنع ةلاهطاو بصعتلا دوحو لع ةظحالم لقا نكلو

 ضنبلا نم مرودص هنكت امو نيملا كاذ يف هينامملا دالبلا ”

 هده يتب بلاك ام له لدي ةيرللا ةفيملا كومالا

 ةريثكلا عناوملا نم تاحالصالا

 تاحالصالا ماعاو ةلودلا روما ةراداميظنتل دال ناك الو

 ل اك لاحر اهنم مير سرادم ءاشلا نم ةيولطملا

 رظن ىلع ف خت ةلقنلا هذه نا امبو فراعملاو مولملا رشنوةلودلا
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 اقم ءاخنا ىف ًالاعر شوو سرادم ةلخ سس ورق ناطلملا

 نسما ركذلا ديلختأ ةيفاك ةييظنلا تاّتيفوتلا هداه نمضات

 ديالا ىلا همسا ديلختو ناطاسلا ةلال

 رمل نايصعلا روهظو لخادلا لالتخالا دار وكل

 ةرادآلا ميلتل الاع كرت ل «ةيجراهلا لودلا شيب ةواعو

 ناكمالا ردق ىلع ىرخالا تاحالصالا ءارجال ىسسلاو ةيكلملا

 لداعلا ناخ دوم ناطلسلا دعب كاملا رب رس ىلع سلج
 يلاهالا نم ميظع ليم ربظ همايا ىفو ديلا دبع ناطلسلا

 دقيح مزاللا نم ناكو موقملا اقبرط ىف ريسلاو تاحالصالل

 ىتكا نكلو نامزلا ةقفاومل ًارظن قيرطلا اذه يف لغوتلا

 تاماظنلا ضعبو ينوهاملا ةناخاكلا طخ عضوب كادفو

 ةدملا هذه ىف تاحالصالا نم ىرج ام لك يهو

 ريغ لع لوعتساو.ىدس نيُملأ تقولا كاذ بهذ اذكهو

 يف ببسلا تناك ةريثك لاوحأ عامجاب انرارقا عمو ىده

 يوذ دنع ةيلؤسملا دوجو ركتن ال نكلو خاستلاو لساكتلا

 نم لك ىلع ىنخي الو ٠ نيفظوملا نم ةلودلا ةرادا ىف ةناكملا

 نيرشعو نينا نع اهناونس ديزت يتلا ةرتفلا هذه خيرات علاط
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 بابساب نيملاع اوناك ءارزولا ضعب و ناطلسلا نأ فضنو ماع
 هيلع راس يذلا قيرطلا يف ريسلا نم دبال هناو لاوحالا هذه
 هراهظا مهيلعسجب ناك امكرتأاو رهظي مل مهنكلو دوم ناطلسلا
 ةيمهالا ةليلقلا نوؤشلا نيكس اوفتكاو هريغلاو ةيملا نم
 اورصحو ةزادالا هوس نم تاهلعا ضنم يف لصخم .تناك يلا
 ناطلسلا اذه دهع ينو ٠ سورلا عم برملا يف مهتمم لج
 يلاعو اشاب ديشرك ةمحلاو ةردقلا يوذ ءارزولا نم ددع رهظ
 ءايلعلا تاقبطلا نولغشل مهعيج ءالؤه ناكو اشاب داؤذو اشاب

 ُْق اوأشن نم مهبلغأو رومالا مامز 0 ةلودلا ةرادا ّق

 ٠ دوم ناطلسلا دهع

 ةلودلا لاوحاب ةماتلا ةربذاو ةرينلا ةركفلا يوذ نم مو

 مهم ىدجم ذا ةذأ نافلا ام نكساو ٠ ةيموملا ةسايسلاو ةينامعلا
 نومألا يواسلر اظن اندنعةصرف نم ناك اذبك تقو يف .

 نم ايلعلا تاقبطلا يف للخ لك ساسأو للعلا ةلع يه يتلا
 ةعتأ يه ينلا لاملا ةلقو ا نامزلا ميدق نم ةلودلا نتاج

 دالبلا ةورث اهبلع فقوتت ىتلا طئاسولا ةردنو ةرادالا ءوس

 نايبنلا نيكل ةزيتك تافراسم رااو داجلا ةدامسو



 سس سم د ا 00

 عسيمج فرصل ةلودلا ترطضا ة ههج يف نا ١ لكؤدس ناك يذلا

 زكرم عضعضتل ايس ةيلخادلا عزاعزلا هذه تاكو ٠اهاوق

 سورا راثأ ءانثالا هذه يفو لودلا نيب اهذ وفن فعضو ةلودلا

 لك زابتتا نع نيع مل لفتت ال ىلألا نويلزالا اثادعأ مهو)

 ةيقرشلا ةلثسملارابغ ( انياب أضقو مهدصاقم لينل سن ةصرف

 زيلكتالا ةنواعمالولو ٠ ٠ مرقلا ةيرا تلصح اذكهو

 املهيسايسلا مهعفانم ىلع ءانب ةبراحلا هذه يف انل نييواسنرفلاو

 ةلودلا اهيف عت نا تداك ينلا كلاهلا نييعت نالا ىلا اننكمأ

 0 هجو ىلع ولو

 ضرغلا بئاوشنم ةيلاخ ةناعا انتلود اتناعا نيتلودلا ناف

 اادبم انل اتكرو ءانثالا هذه ى اهلالتتسا ةلضفام 0

 سورلا راحدنا نال حالصالا ءارجال ًاليوط ًانقوو ًاهسف

 ةريصق ةدم يف قرشلاب مبككح لعج نيبملا راحدنالا كلذ

 .تاليجتسملا مبا عبار نم

 ىف عوقولا نم سرتحت نا كاذ ذا انيلع بجاولا ناكو

 هللا نم نا دعب جالعالا مامتال اندهج لذبنو .هذهكةطرو

 يف ةعب رس تاوطخ طخ نا نم اننكك 1 ىف انلعجو انيلع
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 ةداغا نم هل ديال يذلا اودع تارودصت وحمو ) مدقتلا ليبس )

 انيلع تابجاولا بج 3 ن٠ ناكو ٠ ليلق نمز دعب انياع ةركلا

 قدف اماقنزا ىف كلو هر كَ عينملا انزكضردتق نا

 ىف اناتناعا نيتلودلا نيتاه نال رودالا نم جوعأ ام وقتو

 هديل 3 نا 0 ةطساو اناتءهفا دقو ميرقلا برح

 انرومأ صن ىتح انا عساو ذاديم كرت أ اهمدق ان ىلع ةرضاق

 هدح دنع اودع ضيبالا بدلا فقونو

 هيدولا تارهاظملاو تاصنلا هذه ناف !تاهيه نكلو

 امل يطعي وا ةيغاص نذا امل راب لذا داو ىف ةحص تناك اهاك

 ٠ ةيمها لقا

 لكو برملا لبق هيلع تناكام ىلع ةلودلا ةراد ا تيق
 مثدحأ عسي مو .ذئاذللا راح ىف حاس ءارزولاو يارسلا لها نم

 تابسا لع ناسالا ثيغلا نم هلا عمو رومالا تالضعم 0

 دوت كلا وودلا ف ةلودلا ةرادا نم ةلللا ديف. *ىث ءارجا مدع

 رومالا ءايلؤأ اح تقلا لا تابسالا حاضيا ىرث انا ديب

 . ةدئاقلا نم داخل لبر ولاو ناطلسلا يا )
 ةوقلل اهءاستكاو لودلا ةلزنم ولع نا تايمدسببلا نمو
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 كلنللا ْ

 ىف فراعملاو مواملا ةجرد يقرتب الا رفوتب ال بناملا ةزعو

 ةحود تنل لللا نم ةلغ ياف اهدارفا ني اهراشتلاو اهكلم

 ماظتناو اهتوق لصت ناو دب أل يندملاو يلعلا ينرتلا ىف ةيلاع .
 ايفان را ةكاو ةليتح غو ةيردلا دنع لا اهررنا

 ةعبو ددعلا ةرثك رم لودلا ىدجأ هيلع تناك انهف

 تيش يه اذا ةيوناثلا لودلا دانع ىف ىَتَس اهناف يضازالا

 لاثم نيك ورا ةلود هذهو فراعملاو مولعلا نم ةمورحم

 رك سورا ءةروكذملا ةلودلا خرات نم هناا نكم صا وهو

 كاملا ةعس نم مو "ودع دارقإالا هحو لع ةمروألا لودلا

 يه يذلا ذوفنلا ةلودلا هذه زحت مل اذه عمو هرصح نكميال ام

 لجر روهظ ذنم ىا ني رح الا نينرتلا حلودلا نيب نآلا هيلع

 موربكألا سرطبك اهردق قح ةينفلاو ةيلعلا قراوملا ردّش اهف

 ةب رثلا ةنادملا لوخد دس.الا ىظملا لودلا فاصم ىف دعت

 اهلها نيب اهراشتناو ايف
 هيدبل ام لك سيلف فراعملا نع مالكلا انب لاط ارعمو
 نم مظضعا ةمالا دادعتسا ىلع فراعملا زريثاتف رح نم ةطقن 1

 اهوحن وا ةعارزلاب يداملا ىننلا نم موق غاب امهمو ردقب نأ
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 ول بعشلاف ٠ رع نم اولخ اوماد ام يشل نورد ال مهناف

 فاصنالاو دعلا ءيدابم ىلع -هنيناوق ماعد تدطوولو قرب

 ةلادعلام ةدافتسالا هنكع ال لب ةفرعملاو معلا هدعار نكي ملام

 'ين ةقيفح ىلع فق الف معلا ساربنب رينتسي ملام فاصنالاو

 ىوش الو امودب رومالا ضماوغ كر الو فراعملا نودي

 قبت لب اهعم تأشن يتلا ةيناسفنلا اهئاوهأ عدر ىلع ةمأ

 ةبراا حبصتق ةيَقيَمْللا نطولا ةهث ريدقت اياز نم ةمورحم

 لللل اهتاماعم درجت بصعتلا نم ونتالو نايس اهدنع لذلاو

 ءازهسال ًافده ابحت اذكعو ةقيقملا هنك كردت الو ىرخآلا
 1 مداتك ابماما دعت لب اهدنع امل رابتعا ال ةندقتلا مالا

 نيا فرامل نت هل ىلإ ةلودلا نأ لوتلا ةرفصو 2 دبا

 نكم الو لالحمشالاو طوقا افده اعاد قع اهدارفأ

 هلك اذه نمو لودلا نيب. اهذوجو رس لع ةظفاحلا امل

 ءايلوأ ىلع بجاولا نم ناك هنا نايب ىلجاب 'يراقلل حضتي

 رشن يف دهملا اولد نا دوم ناطلسلا دعب ةلودلا ينرومالا

 ةيرصعملا ةيندملا لاخداو دارفالا نيب اههعنو فراعملاو مولعلا

 دالبلا ءاحنا يف
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 اونو ىمالا اذه ىلا اوهتنب مل مهناف ! تاهبه نكسلو

 ناب دمتي نم اننا يركسلا ؟يراقلا نظي الو ةينغَأ لقأ سمالا

 ٠ةمالسلا لحاسلا انئطوب جرح ام نالا اندنع فراعملايمعت

 نا وه هارن يذلا لب : اقاليم كلذ دهس ال انآ الك مث الك

 + لوط جمر ناك الو الجاع اهم تامتتنال فراعلا

 ديما دبع ناطلسلا نمز يف ان رسول انا وه هيلا ير ام لجو

 اوايق امم نك نا نآلا انكمال فرامملا راشتلا وت ةوطخ

 لاب انهأو شيع دغرأ يف نآلا انكلو ةيناد

 طاعاتمل كرادت انكلو ايوروأ نع ندب نالااتكا لب

 ها ىو جراخلا نم هيلا جاتح 6 ةنؤم ايفا نيكو انسب

 نح ديا دنع ناطللا دمع ىف فرامملا تناك
- 

 تفزو يتوباملا ةناخاكسلا طخ ايمسر تناعا يتلا تاحالصالا .
 ةينامعلاةلودلل بحب لك امل برطوأ ىنامئملا ملاعلا ىلا ىرشبلا اهب

 ىوطو ليعلا ملاع ىلا زريب مل ريك ضحم وأ قرو ىلع اربح

 ةلكركّذ نا لوقن نا انكع فراعملا نع ًاحكص انب رض ولف

1 
! 

 يي ل ا



 فضل

 ةيلدعلا تاحالصالاكى ع ةيمهأ تاذ ىه يتلا داوملا نع

 ةغراف ةرئرث دعب ةتحلا ةيرتلا ةكلاملا ةرسالا دالوأ ةسرتو

 راضمتسا (ركذلا ةقنآلا داوللا لولب ) بإعاولا نم ناكذا
 ةدافتساللةرادالارومأ يف ةريلا يوذ نيس وروالا' نم ةعاج

 مهفراعمو مهمولع نم
 ماههالا الا مبللا ءيبث رومالا هذه نم لصح مل نكلو

 ميظنتلا ضع تاركسعملا تهظنف ةبرملا ةراظننوؤش ضعبن

 (ماظتنالا بح نم ةيناهثلا ةلودلا ركاسع هيلعتررطف امل ارظن )
 ناطلسلا دهع ىلع ابروا نم مهب يتوا نيذلا طابضلا ةطساوب

 ةيب ملا نونفلا نولعتت ذئدعب انطابض ًادتباف ٠ لداعلا دوني

 ةيبرألا ةسردملا يف ( نيملا كاذل ةدوّمفم تناكينلا )

 نرورتملا نضع ناك دقو هلك كلذ نم ةدئاقلا ام نكلو

 مدقتلا ليبس يف ةبقع ةيلاعلا بتارلا باعصا نم نيبصعتلا

 اذه عمو ٠ كاردالا قح قرتلا ىنعم 0 اردا مدعل بولطملا

 فوقو مدع عم .ركسملا تالاكلا تنم ىلا الصوددتن

 ناكو ٠ تيدر ةيبرلا نونفلا تامدقم 2 انطابض

 ىلع ةيبرملا ةسردملا مارغورب نوحتنب و نوددجت رومالا ءايلوا
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 يتلا ةيئفلا تايقرتلا نم انعافتنا يف اوتو مثؤاوها ءاثن ام

 عتئاف ةير اا ايوزدا سرادن ىفرخال نيج نم تدحت

 ةيركسملا انتايقرت يف ريثأتلا ءوس نم رورثلاو حاستلا اذه
 اك ابع نو ردن تال طابض يلا تلال نآلا ارضا ام

 مءيشان صقنلا اذهو ةيرصعلا ةبب رللا نونفلا ىلع انطابضو

 نفلا ىلع بردتلاو مولعلل انطابض ليصحت مدع نع البق انمدق

 فناجالا طاببضلا نع ىنغ يف انلعجم الماك ًاليصحت يركسملا

 ماعلا يف انجايتحا ةدش روهظ انلوق ةعص ىلع الثم كل برضنلو

 بلل (ةنس نيتك ةيرلا ةسراللا ندسأت دس ياز الإ
 انلدب صن وهو ٠ يضارالا ميسقت نف انطابض ملعب ينجا طباض

 رومالا ءايلوا نم لصح يذلا حدافلا طاخلا ىلع ةحضاو ةلالد

 سورلا نا ريكّذتلاو ظقيتلاب ريدج وه اممو ٠ نيملا كاذ يف

 دوم ناطاسلا دهع يف انتلاح هبشت ةلاح يف ةنس ينئام ذنم | اوناك

 هنطو ضابنال ةكح نايا ىسرك الا سرط نكلو لحال

 مظنو ءايعلا نم ريبك ددعب ابوروا نم يقاف لهملا ةءواه نم

 نم هل هوماقا امو ةكلمملا ءاربك ةضراعع لابب ملو هكلم روما

 اراهجو رس هيلع ممايق هعورب ملو هدصق ليبس يف تارثعلا



 4كقولا

 نم اديعب اًواش هبعش غلب ىتح قيرطلا اذه .يف ارياس لظ لب

 لاحر روبظب اجلا نع ةلودلا كلت 0 اذكهو ىقرتلا

 00 نيعب را كعب اهف كا

 نم ناكأهناب تابثالا هذه انئاحا نم دصق اللف ع اما

 لوقت لب ٠ باجالل ةلودلا روما مامز ميلست ذقو بسانملا

 انلاجر نيب نيدوفم ةئافكلا ووذو رادتقالا باحصا ماد ام هنأ

 نوم ءافكألا لاجرلاب اونأب نا كاذنيح بجاولا نم ناكم

 دقعلاو لملا و وذ ممل اهئيبم يتلا زكارملا يف مومدختسا و نزاجمالا

 مابم نوربدب ءافكآ لاجر راهظا ةطساولا. هذبم اننكك ناكو

 سرطب ) راثأ ءافثقا ًاضيا بجاولا نم ناكو ىنبني ام ىلع كمل

 اوقلتيل ابوروا سرادم ىلا نييناملا نابشلا لاس راب (ربكألا

 اوداع مهدصق اوغلب اذا ىتح الاجر ىلع فراعملاو مولعلا كانه

 اذه تان ربظت ةليلق ةدم يفو مهناطوا ءانبا اولعو مهدالب ىلا

 عيمج يف مهسفناب رومالا ةكرح نوربدب نابش جرختو ميلعتلا

 هذه ىلا تافتلالا ىناج اوراعا ولو ٠ ةلودلا ةرادا تابعش

 ءالع نع يفلت تنا نآآلا اننكمال دخنو ةمدايسلا ةلعذللا
 ةرظتنملا ةمدخلا هدالب مدخم نم انينارهظ نيب ناكلو انوروا
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 نآآلا هريكذت ىدج الف يضم ام يض.٠ نكلو ٠ بناجالا نم
 ديلاقت نع ةرابع ديجلادبع ناطاسلا دهع يف ىرج ام عيمجو ًاعفن
 ىدا لكشب ديلاقتلا هذه مئات ترهظ ان ايكو ور نود

 نارا عوفو ةرضملا امتابرض نم ةبرض لواوفسالاو ىمالل

 ةيلاملا ةراظن ةرادا يف ماظنلا للخو يلاملا

 . ةيلاملا ماظتنا نيمأتل *ىش لك لبق تايموزالا نم ناكو
 ملروما يو ةعانصلاو ةراحجتلا ميمو عيسوت ءارو ىبسلا وه

 حتف ةسوروالا لودلا ديلقت ءارو اوبهذ لب انؤارزو اهم نتعب

 قيقد باس> لم الا اهباب لودلا نال ينلا هيلاملا تادامعالا
 اممايلام حالصال ىد أصتقاو

 ضاراخالا تاب قر 7 ابوروأ يف ةيبوروالا لودلا نا من
 اذه يف ةوطخ وطخم ال مهنكلو رسع يف اهتيلام عقتال يكل
 انمدق م يداصتقاو قيقد باسح لك ءارجا دعب الا ليبسلا

 ةلودلا اما ٠ ةيقترلا ةينيلا ةبرتلا لودلا لاوخأ يه هذه
 ال قوته الو ١ تاراسملا مده نم ًائيش : الاجر ميال ىلا
 تش كش الب اهناق ضورفلا هذه دمعت يث يال الو ىنعم

 ةيوالا يف طوقسلا ىلا ةلودلاب 5 0 ةيظع رارضأ
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 اهللعةدئاع يه الو اهنبْرُخ ضورتلا هده ءار 2 ا م الو 3 ل تقلا هلق مار ون اق ا كح
 لوأ يهو ٠ ضرقلا هل عضو امل ًاموهوم ببسلا ناكام اظ عفن
 مايأ ضارقالا يف هسيبرنلا ديلاقتلا ىلع انؤارزو اهيف مهجمت ةرم
 اولفانت وا ضرَتلا اذهسقاوعيف اوركشب ملو ديلا دبع ناطاسلا

 ةلودلا طاصع ساس. هل 'يث لك نع لفاغتلا ممداع يه 2

 يف لصو ىت> موب نع موي دادزر ضرقلا اذه عومجم ناكف
 تابنلا نم نيبالم ةرشع ىلا ديجلادبع ناطلسلا 9 راو
 نم ةءاغ يف تناك ةيلخادلا ةيلاملا ةلاكلا نا اذه ىلا فضو
 ةلودلاك ةلود دنع ريبك ريغ نيبالم ةرشعلا غلبم نامعن٠ كلبترالا
 فرص يراورقلا نم ناك نكللو هددعتم نازع كلذ ةلملا
 لاومالا هله ناف اهريذبت نم سارتحالاو اهعضاوم يف غلابملا

 ىوس هلافلطل ديجلا دبع ناطلسلا كرتي ملو اروثنم ءابه تبهذ
 نودلل ًاحوتفم ارتفدو ضارتقالا ةعدب

 ناطلسلا لع كش الب ةدئاع لاو>الا هذه يف ةيلؤسملاو
 :ىهف ناطاسلار ود ين تاحالصالا صخأم اما كارزوو

 عضو يذلا ةعرقلا لوصأ عم يركسملا نوناقلا ميست
 نوناق مضوو يربحهلا خعراتلا نم 760 ةنسس يف ةيركسملل
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 تاونس سمخ ةبركسملا ةمدخلا يف لوخدلا لسم لك ىلع مح

 تدسسساه ١7 ةنس فو فيدراا 2 عبسو ةيماظنلا يف

 ىضارالا نوناق عضو ه ٠١74 ةنس يفو ةناتسالا يف ةعبطم

 ديجلادبع ناطاسلا دهع يف ىرج ام لك اذهو ينوبامملا ءازملاو

 ديجلأدبع ناطلسلا لّقتْنا ه 1؟000/ةنس يفو ٠ تاحالمصالا

 هنس نيرشعو نينثا كلملا ىلوت نا دعن ءاقبلا راد ىلا ناخ

 ةفالخلا ةكيرأ لوت ةنافو دعلو ةنس ٠ رمتلا نم ًاملاب فصنو

 زيزعلا دبع ناطاسلا هرخأ ىمنعلا ةئطلسلاو ىربكلا



 «(ال

 .مد# زيزعلا دبع ناطلسلا ةنطلس لئاوأ قيم

 ةرادج - يارسلاو لاعلا تالإ - - هللا ناطلدلا ىانأ لرأ
 س رصمل ناطاسلا ةرايز -- اشان لماك ةرادص - ىلوالا اشاب داؤف

 دمح ةرادح - ديعلا انه يف فارتسالا -- ةياثلا اماب داؤف ةرادص
 *ةيلخادلا تاروثلا  اشاب يدشر

 ربك ألا هيخأ سواجو دومح ناطلسلا ةافو 0 ناكو

 دعاوّلاو لوصالا لعوب رتف٠ تاونس رشع ديحلا دبع ناطلسلا

 2 نيب هتامح فرصو ريخالا ديعلا ف نام لآ دنع ةعبتملا

 فاك يف لخادتلامدع تحلع بشفىصخلا نمتاواغاو ىارسلا

 ديجلا دبع ناطلسلا ناو امو .ركلاملا ةزسالا دالوأ ةداع

 فورظلا سن ام بنح ديرب ام نابتا ف ًارخ هكرتب ناك

 ةءاتكلاو ةءارقلا ىلا تفتليال زب زملا دبع ناكو ٠ لاوحالاو

 تار انج فرص مق ءرنص يف فالاو ملم ليم

 رصقلا يف ةضايرلاو ديصلا يف نقلا هتبيبش تقو عاضاف
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 رومالا نم كلذ ريغو ( هرد يل هذيروق ) يف هداش يذلا مينا

 اهل ةيمهأ ال ىلا ةئيندلا
 هفراممو ةمواع ةلفو هلا ةيرلا هني رت ناذقف نا تح

 هلامعاو هلاوحأ يف ةريثك ىواسم روهظل ديحولا تبسلا تناك

 مظعأ اناك هقالخأ ءوسو اهيلع رطف يتلا ةينانالا نكلو ٠ ارخؤ»

 يف لالقتسالل هله ةيكولم ةيبرت هتيبرتو هليصحمت مدعل عنام
 ناك زيزعلا دبع ناطلسلا ناف لاوحالا هذه لك عمو . دعت أم

 تناكو ىمظعلا ةفالخلا ريرس اوت نأ لبق ميما اضر ًابستكم
 نك الا وخل دل ادع ناابلسلا قاكود هلا ةئرشم عيمجبا باقر

 را را خلو قالخألا نيش نما 2.

 ” ديدش سأب يف ةبعزلا اقوا هدئاو انك ناذللا - لهاستلاو رحل
 ناكف زيزعلا دبع اما ٠ دب نص نم هيلع ام كابنرا يف ةلودلاو

 نم يمأ ين لهاستلا مدعو ربكلا لع لوب كلذ سكمن

 ىلع ناودي انك نذللا ةمملا واعو ةمايشلا نا نتج رومالا ::

 ىف ةيتك ةايقاهنم قمأت نال لاعالا مظعم تبجوأ هحنإلم

 1 ةلودلاب ريس نأ همام لكلا ناك هسولج دنعو ٠ لبقتسملا

 ليبسلا اذه ىف اهاطخ ةوطخ لواو مدقتلا قيرط ىن اثيثح
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 كمل ريرس ىلع ساجب مل ذا يلاهالا دنع لامالا هذه تنبت
 نين نودخأب ندلا ىاردلا تاردع نم درع ةيخخا قح
 همه لعجو ٠ ةلودلا ةعفتمل هنولمعي لمع نودي ابظهاب تابترملا

 لهأ فارسا ةيحض بهذت يتلا ةريثكلا لاومالا دح عضو
 تارهوج او ؛مضفلاو هيبهذلا ىناوالا عايتبا نم عنمو ىارسلا
 كلذادعو ىارسلا لخاد ابعضوو اهعايّتباىلع هفالسأ داتعا يتلا
 لعو تاراظنلا وفظوم هذخأب ام ىف همهم تاحشتت ىرجأ هنأف
 ةببرملا هراظن صخالا

 سوت هين لع ةدوبفا مفانملا هعدشت ملاعل راو
 لاملا تيب ىلا ةصاخلا ةنب زا تادراو ثاث كرت ىلعهم زرع هنالعاب

 ىجربال نيذلا ةيمومعلا تامدخلا يف نيفظوملا ضعب لزعو

 ىوس ايش مهفئاظو نم نوفرمي ال نيذلاو عفن ىندا مهْنم
 ىلع بولا باحصايارسلا نم درط هنا م٠ تابترملا ضبق

 اريثك ةلودلا اورضا مهرقتب نيذلا ديجلا دبع ناطاسلا هفلس
 مهنم تأي مل ذا ذوفتلا نم ٍفئتقو مهل ناك ام مهلا عتسا ءوسب
 ناطلسلا بوبحم ) اشاب اضرك ةلملاو ةلودلل يداهملا ررضلا ىوس
 يدنفا قطصم جاحلا و يدنفا رمعو ءاشان نامعو « ( ديجلا دبع
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 + قاسلا ناطلسلا ىدل س ادلا زعا اونك ٠ نم مهلكاشامو

 لع اع بأ ترا اقف عم تاارحألا هذه نكلو

وجوملا يواسملا صضعب تالراو ةيمومعلا لاوحالا
 تدازو ةد

 ترتكو اينظ ندح هب دادزاو ناطلسلاب فخش ىلع ًاقئش سانلا

راض ىح هتحرد اهنيعا ف تالعو أهدنع هتيحح
 ثحب عوضوم 

 هدمحل 0 هر للم لكلاو ماعلاو صاخعا

 ةيعطق ةروصب نارث وي ناكش تاقوالا عيمج يف ناك

 يلاعلا بابلا رخآلاو يارسلا اهدحا ةلودلا ةرادا لاوخا لع

 يف فرصتلا صوصخل ضيف يفرط ىلع ناذه ناكو

 هدحدنع أمهنم لكفوقو نا ةديدعلابراجتلاب تبث دق ةلودلا

فلكم وه أيف هفرصت ةرادا ع ةورخ مدعو
 هتظفاحوهيبلا 

 ةداعسو داليلا ةورث جنن ال هتفيظو ءارجا دنع هفرش ىلع

 ناف سكملاب سكملاو ةكلمملا لخاد يف نمالا لوصحودامعلا

 اة دك تاروت عوقو نا اك ةرادالا هذه نم رفنت يلاهالا

 ةلودلا نوؤش ىف ةيدنحالا لودلل ةلخادملا باب جتف

 قاليللا دمع ف ىرتلا را نم ةودج كوا ينطنل دكت ملو

 نملك راصو ر ومالا ىنلالتخإلا ةمايقتماقو الا زيزعلادبع



 فلا

 يوذ نيب قاّمشلاعقوف ضيقت ىفرط ىلع يارسلاويلاعلا بابا
 يارسلا لها نيبو ءارزولا نم يلاعلابابلا ىف رادتقالاو ذوننلا

 تايغاشملاو ةديدشلا تالداحلا نم هعوقو 'رظتنمناكام اذهو

 ةرادا نا رظانلل ليخ ىتح امبنيب لادا ناديم عسناو ةديدملا

 يلاعلا بابلاو يارسلا نيب لادج نع ةرابع نام يب ىف كلا
 ذكتو اشاب يلاعو يصربقلا اشاب يدشر دم بقاعت نكلو

 ةدداعتم تايسانم دوجوو قزح لصاف ةرادفلا تصنم لع

 نيح ىلا لاوحالا هذه عوقو رخا مهنيبو ناطلسلا نيب

 فعض ىلع روطفم (اشاب ىدشر دمحيا ) لوالا ناكذ

 وفك يناثلاو ٠ ةمواقملا ىف رارصالا ىلع رادتقالا مدعو بلقلا

 تافضصلاو ذوفنلا نم هل امب مدح دنع يارسلا لها فقوب نال

 0 بسانملا نم ىرب ناك هنكلو مهرابت دص نم نكم ىتلا

 ينأتلا ذختاف ديدملا ناطلسلا سعذيال ىتح ةدحاو ةمفد روهللا
 فقوم ىف ذكيحزيزعلا دبع ناظلسلا ناك هيلع ءانبو ادئار هل
 نم هل ةحونملا ةصرفلا هذه لامعتسا ءاساف همصخ ىلع للاغلا

 ىلع مهربجاو ءازولا ربص ليع ىتح عدنرب مو يلاعلابابلا فرط
 داجال اور مهتايكش هنم تدادزاف نوكسلاو ملا 2
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 لواحب ناك يتلا يلاعلا بابلا قوقح ىلع ام. نوظفاحم ةليسو

 هذه لك دع جايتحالا رهظ ذئدنعو اهوحل هدهج ىعسنو اهعزن

 ةلو ؟دمللا قوكتو .روكالا ىف لفتنت راظن ةكع دوحول لاتفألا

 اذه ديؤي اشاب داؤف ناكف ٠ لاعفالا ءوس نم لصح ام

 هاوق لكب ركملا
 لع نيةفال لا هتيص قبط لجر نءا وهف اذه اشاب داؤف اما

 تقلي ناكو عيمجا دنع روهشمو ماعم وه امدومح ناطاسلادهع

 هرغص نم اشابلا اذه ىبرت دقو «الم تزع» هداز يج همك

 امك ةفرعملاو مللاب هرصع ديَحو ناكو هدلاو دهع ىلع ةّمح ةبرل

 عالطالا ةعسن هنارقا نيب زاتعو ءاكذلا يف هرصع ةغبان ناكهنا

 ةغل فرس ام ةيبوروا تاغل ةتس هتفرعمو ةلودلا روما ىلع

 ىف هغودو هنانح ةقو ةباشل ةقالطب رممشاف هدادجاو هئابا

 بويه ءانثا ابعيبج ةنسملا لئاصللا هذه ربظا دقو ةسايسلا

 (لوبوتساويس )ةءراخحم حاير

 لاخدا موزا ىري يذلا بزملا نم هيلاراشملا ن وكم مو

 ةينامعلا ةلودلا دالب ىف ةديدجلا راكفالاو ةيرصعلا تايقرتلا

 هستفنل بحي ًاّضيا ةنكلو ٠ ناطؤالا ةداعسو نارمتلا ذايدزاو



 قهرا
 ربظ ىتح صوصخم كلسمو باص ركف اذ نكي ل هنكلو
 ىهامم ةلودلا صيلخم ءارو هيف ريس قيرط ذاخما نع هزت

 اذه ةقأش لاصئتسال ىعسب ناك ٠ لالحمضالا نم هيلع
 هترادا نسح ملاعلل رهظيلءايرلاو بذكلا هؤلمايعس رهاظلا لالا
 همم نكت ذفنم داجلا نم نكي مهلك اذه عمو هتبوط ةمالسو
 عيرسلا طوقسلا نم هيلع يه امم ون ناةلودلا

 اهتيقرتو ةلودلا لالقتسا بح ىلع ار وطفم هيلا راشملا ناو
 ةرادصلا يصن مينهئاقبو لالاةتسالا هسفنل بحب ابا ناكدنكلو
 نوكك نا داكت ةبحم ةرهشلاو ناشلل هباستكاو لاوط ام
 هريغ ةرادصلا قتسا لجر تقولا كاذ يف نكي ملو ٠ ةدابع
 اهنأش لودلا نيب ليو املالقتسا ةلودلل ظفحب يك

 هترادص لبق ةلودلا يف ةيلاعلا فئاظولا نم اريثك دلقت دقو
 عوقو هلمحت مدهل ًارظن ةرادصلا بصنم يف ةليوط ثبلب مهنكل
 عاطقتا الب يارسلا لها نمردصت تناكينلا ة :رثكلا تاوفملا

 ناج ىلع هفوقوو ةرادصلا بصنم كرت ىلع رطضاو
 ىلا ديدشلا بملا نم هريمض لاخي ناكامم مغرلاب دايحلا
 سصنملا اذه

 أ ْ
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 ةلودلا دنع عومسلا توسلا :تاذ كاملا نكلو

 اهعيمج تبرض نا لك يف اهنوق ربظت يتلا ةيبنجالا تايرشنلاو

 ناواشاب داؤفل ةرادصلا مامز مياس برب ف ةريتو ىلع

 لك نكلو ءاهعيجج تائيسلا هذه ةلازا ن م نكي © اوما

 ذوق : زيلكتالا ريفس لححا نا دعب الا 5 دج مل ءادنلا اذه

 مظعا 1 ردص اشاب داؤف نيع دقو ٠ مالا ىف لخادتو يارسلا يف

 هنيبعت نم صانم ال نا ناطلسلا ىأر نا دعب

 هذه لع هرارصاو اشأب داؤف نييعت ىلع هتضراعم ىف ببسلاو

 اشاب داؤف نم هفوخ وه زيلكتالا ريفس ةلخادم ىتح ةضراعملا

 كاملا روما رييدت يف يلا ضقانت نم مهني امل هترادصو

 اغلا لور 1 تاكا رط انمز اأن داق ةزادنم مدن لو

 لو دادبتسالا و محلا دفاتم دسل ىعس ىتح ةرادصلا دئسم هيلا

 ٠ ءاشن ككلملا ةرادا يف كت ىار هلا نها كرت راطا ومد

 يلاعلا بابلا .لالّقتسا ةظفاحم ىلع ةارذولا عيمج م قفتاف

 نآكو ٠ اعيج مهلفعتسا اومدقو 0 لقأ اوذختاف

 نيتملا داحتالا اذه ىارسلا ديد ءافعتسالا اذه نم مدصقم

 هرامثالا ًادراالا ينجتاليت لا ىا ارسدلا لها تالخادم روذج علقو



 ع5 )
 ترك ناكر سس كف ءافعتس الا ةلئسم نأ ولو

 تود ناكهنكلو يلاعلا بابلاو ىارسلا نيب قافتا لوصح

 نالفاسلا نا ثيح..هولما ام لعل وضل ةلامتشا رهظ ذا :يودج

 لاين وكر توكلي كك مافمتسا نقو ريكتلا هده

 يلاعلا بابلا ق قومح باس هيشيع تصن لعجو مداحتأب و م

 نم هش كيعت لا ةرادصلا بتصنم ف (اشاب سرو : ) نيعف 0

 نيمأتل ةطساو هلليعلا ا ىارسللةماتلااةعطالاو صيصبتلا

 يللا اهالا و ةرهاجخ ن لو ةلودلاةرادا ة هع 0  اهمفانم

 دانعلا كرت لع ناطلسلا هركأ ردصلا اذه نع مهاضر مدع يف

 نيعو اشاب سرون لزعف دابعلا هيغتبت يذلا قيرطلا ىلع ريسلاو

 باقنملا ءوسن سحأ نا دعب هناكم ( اشاب لماك)
 ناطاسلل عيطم لجر رهظمع ءدب”ىداب رهظف اشاب لماك اما

 يلاعلابابلا نوكي نانود. رب نيذلا نمناكدنا نم هلاوهأ عب 5

 اصيرح نكي ملف يارسلا لها ةلخادم نم ًاواخ هلالقتسابًمتقم
 يف عبرتي ناوه هيلا ىبرب ام ةياغ ناكل ب ةرادصلا دنسم ىلع

 مظعالا ردصلاب ) بقليل ةريصق ةهرب ولو تسصنلا اذه تسد

 ناطلسلا نا راصتخ الا هج ىلع هانمدق ام جل و( قبسالا



 كرما ١
 هتنطلس لئاوأ يف ىتح ةمالاو كاملا ممأ يف ركش مل زيزعلا دبع
 هيف تءقو لكشم لكىف ةيناذلا هتعفتم ءارو ىعسن ناك لب

 نم هل نوكيل هلو ىتح ليملا باوبأ نمأأب كرتي رف“ ةلودلا
 هرفوالا بيصنلا ةينغلا

 - و رهدأ نس نع اشاب لماك ةرادص ةدم دز و

 ةليوطةدملاشاب داؤف ىلا ةرادصلا لاّمتناىوس ةدااشةدملا هذه

 ذنم ةيولعلا ةيدمحلا ةبوبدحلا ةلاعلا اهكحت دالب رصم
 ايعررتا ةرادآ ىف ةلكسم فو ١ ريكلا اا يلع دم مايأ

 بابلا فرط نم امل تحنم ةريثك تازايتما لجومب ةيلخادلا

 نا ولو ةطيس لاوقأ نع ةرابع اه ةلودلا قوقح تناك يلاعلا

 بابلا ربع نكلو د ركل ةراذالا كامل اقام لاا اذه
 نم ( كيسا ةيغانلا كارختإلا نم هيلع وع ان ارظن ر لادا
 قيرط ذخت نا هرطضا ميدقلا عدصلا اذه رب ”يث ءارجا

 ةيسانلا لاسولا داحتال امان ىبست ناو اطابتحا توكملا

 اك وف طير ةيمالسالا ةنالفباب ةءرصلا ةودللا طبر
 رضم نيب هندولا قئالعلا تقئوت اشاب لماك ةرادص ملأ فى

 ببسلاو ٠ رصمل ناطاسلا ةرابز ةركفترهظو ةفالخلا زكرمو



 اك شطسلا بلاك ا لسع 12

 ةعرسو ةيرصملا رايدلل زيزملا دبع ناطلسلا ةرايز ليحت يف

 ناكو ٠ بيرقدمألولو هذوفنةرئاد نع هناصقاوهنووغي اوناكن لا

 هذه ىف ناطلسلا يغرت نم ىرخأ ةهج نم دصق اشاب داؤف
 -ارظان هتفصت .هلزانإ ىف هتففل هوة رم زاده نع هدانا ةحابسلا

 جسف ناديم جتفو ةلودلا نوؤش 8 م ةعم ةيداحملاو ةيرال

 ناكام لان دقو . ناكمالا ردق ىلع ةفيلخلا نم برقتلا لينل

 هنم ناطلسلا روش ةلازا نم نكد ذا ةزايزلا 7-5 ف هانع

 يارسلا لدهن هذوفت ماعد ديطوتو هاضر تاَكك او

 ةراظن تيشو ٠ رصم نم ةدوعلا دعب معأ ًاردص تصنف

 كرتنلو نيبملا ةيريشم ةبتر هيلا تهجوو هتدهع ىف ةيبرحلا

 اشاب داؤف ةرادص نمز ف ثداومحلا نم مو ّ لصف ناالا

- - 0 

 ضع ةباتكب انهه قتكنو ةمنآلا اننالاقمل اليوط ًانمزتماد ىلا

 نم هروهظ رظنني ناك امم ءزجةئام نم ءزج ربظي مل اهنع يثثا
 تاحالصالا انسق ولو اشاب داؤف ةرادض دهع ىف ةديفملا لامهالا

 ةدوجوملا تاثيسلاب تاونس عبرالا ةدم ىف ت رم

 ةرادص نم ةلودلل تلصح يتلا دئاوفلا نا انبأرل اهتلازا ىضتقملاو



2") 

 ليلقلا نم لقأ اشاب داؤف

 تاحالصالا يهركّذلاب ةريدجو هدهع ىف ترجينلا ةلئسملاو
 داهتجا نع ةئشان اهكلو هنوطلا ةبالو ىف تمت يتلا ةمهملا

 ميم اودارا دقو ذئتقو الع او ناكيذلا رسما شا تحد

 اوربظب نا اودارا را دقومجب ىنأ اكو ثايالولا عيج ىفحالصالا اذه

 كياديع أ درت مهحاتتفاب كلملا حاج ليبس ىف مهيعس ملاعلل

 قودنمم ) ليكشلو ميو حسب هاتسالا يف دع] قاطلدلا
 ساو قب مورلا دالب نم ةيرقو ءاضق لكيف ( لاملا سأر
 يلع ب ري لام ساب ةداهسلا ناد يف ةرص لوال ياثملا كلا

 هدنع تنطعا دقو . ةنس نيثالث ةدل هينج نيبالم ةنالث

 ةليلد تدمف ةيبنجالاو ةينطولا ارملا يف اهلكت احالصالا
 اهراثا اهلع تدبش نا تثبل ام نكلو اهمدقتوةلودلا يقرت ىلع

 ةيذاك ةنظنطو ةغراف ةعججج اهناب

 نامز لك يف لاوزال ةّضرعهزكرم ىرب هيلا راشملا ناك

 نيت ليبس يف هدالب ةلصم يت و هتننطو 6 هيلع ناهف
 هناعاو ةلودلا لاومأ ريذبت ىلع ناطلسلا دعاسف هزكرم ماعد
 ةلودلا ةيلام عقوأ ىتح . اهبح ىلع رطف يتلا ةئيسلا هب رام لين ىلع



50 

 . ديدش كنض يف ( دسإل حورلا ةباثمب امل يه يتلا)

 هنكلو هتنطلس ءدب ىف برشملا لدتعم ناطلسلا ناكناو

 ريثكلا فارسالا ىلع مهعواطو يارسلا لهأ ءاوهاريخا عبلا
 :ةمالا ةايحن بهذ يتلا

 عم يارسلا مهب تقاض ًاريبك اهدعيا رسلا ءاسن دع غلبف ٍ
 دادزاو ةءامستلا زواجت نهددع نا ةباور ىلعو روبشما اهعاسنا

 تارشملا عومج ناكف ةيبسن ةدايز يصالا نيتاواغا اددع ًاسيأ
 سفن ةنامسجو نافلا ينوبامىلا ىارسلا يف

 لكىفو ةرفس ةبام رضحن ناك اهاشلا مطلا نا انلق ولو

 لك يف لك بام عومج ناكل ماعطلا -نم تول رشع اننا ةرفس

 سايقم وهو نحس فالآ ةتسلا ىلع وهرب ةعاس نبرشعو ةعبرأ

 هدهع يف ريذبتلاو فارسالا رادّقم كاردا هعم نكمي

 ( نافارج ) رصق هدييشت ةمثث روبنطلا ىف داز يذلاو

 هفلتخم تاهج ىف ةريثك روصقو (ل رصقو مينقلا

 اهفرص نم دبال يتلا ةريكبلا تيرابعلا نع رظنلا اكسخا لو

 ناكل كا هناسرتلا ) ءاشنال تلذب يتلا غلابملاك

 نر طقف ( ناغارح ) رصق | لخف عءاع عومج



0). 

 ودم دويقو رتافدب ةّماث ةقيقح يهو تاهدنملا نم 0

 رو ميطملا فيراصم ىلا غلابملا هذه ةفاضابو . تااشنالا
 مو . ةشحافلا تافارسالا كلت رادقم ناب لجاب 'ئراقلل
 فارسالا اذهىلع ناطلسلا دعاس نا دعب هسفب اشاب داْؤف 00

 ةيعو نع يقل اريك | رسف هلل ديظو .ةصرفلا -زتنا لك دلك
 نيفظوملا راغص ىلا حورلا هذه ترس دقلو 5 نرفع
 ءايلوأ لمف مسهنيع ماب اوأر نا دعب ةرادالا تابعش عيجج ىف

 مهم رومالا

 ةلودلا تارادا عيجج ىف ديدعب فارسالا قوس جارف
 ةورثب 'نوعتم ناجالا اوكرتو باكترالاو ءاشترالا لذتباو

 . نطولا لهأ راعتسالاو ةعانصلاو ةراجتلا ىف نومازيو دالبلا
 انش ىلع ةلودلا تتاب ىتح لاوحالا هذه قاطن عسناو

 نم ةمالا عفني ىماب | ونأب لو لالحمضالا نم راه فرج
 ةمزاللا رومالا

 سن ولو ةلئاه ةبرحب ةوق داجحتاو ةبربلا شوا ميظنت الامبللا

 داؤف دعب بصنلا اذه اولوت نيذلا رودص ىلا كلذ لوصح

 ةناتسالا يف ةيلاملا ةراظن ةرئاد نآلا وه )١(
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 لصفتسو هيلا راشملا ىلا يزع ول ام ةَةيَمْلل برقا ناكل اشا

 ةيجراخلا اتقن الع تناكو ةمئ الا لوصفلا ف اليصفت قتال هذه

 هءاكرو اشاب داؤف رادتقا رك انسلو لودلا عم روتف يف كاذنيح

 نيس روالا ةساسلا نيب هراهتشاورومالا بقاوع يفدهرظن دعبو

 ىلع ريثأت اوسا ترثا اهماظتنا مدعو ةيلخادلا رومالا لالتخا نكلو
 هرادتقا نم ةدافتسالا نود تلاحو ةيبنجالا لودلا عم انّشالع

 ىلعو دوسالا لبجلاو اينامور يف ةلودلا قومح تعاضاو هنرهشو

 ةعاسلا ىتح لزت مل تناك يتلا ةلودلا هو برصلا يف صخالا

 ةينامثلا ركاسملا تبححسلا دقو ٠ موهوملا ةلودلا ذوفنس, ةلظتسم

 دالب يف ةيركسعلا طقتنلا ما نامزلا ميدق نم لقت تناك ينلا

 جتلتن لك هذه تناكو ٠ اير ةلالتتسا ءذع تضمو برملا

 1 نا انكم ىتح تاونس عبرات هاد يتلا اشابداؤف ةرادص

 آو انتلود لبقتسم ع ترئا ءاقرللاةسايسلا هذه جنات

 هنع دا صا عيمج داعتبال ايس اشاب داؤف لامعا تناكذا

 هطودس لت ىذلاو٠ ةرادصلا بصتم نم هطاقسا لع مبق افئاو

 (نوتسرأا) ةافو وهىرخا ةدم ةرادصلا بصنم يف هئاق مدعو

 انوار زو نا ثيح .نيملا كاذ يف زيلكنالا ءارزو ريهاشم دحا

0 

 تكرر اد

 عوف

 ل

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 

| 
1 
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 لودلا ىدحا لع ممرادص ءانبا اوروعب نا م اوداتعا دق

 بناج نينما مهترادص مايا اوضقن و يارسلا رايت اومواقيل علا
 يف امل نينا ةلودلا ريغس ذوفن ديازتل مدهج اوعسو اهللخادم

 أشاب داؤف ناكو يارسلا يف هذوفن دايدزا نم اوديفتسل ةناتسالا

 انمز ةرادصلا بصنميف هواش نكي ملف ةيناطيربلا ةلودلل يمتني

 ةناتسالا يف «نوتسرملا» دوفن دايدزاو امل هئامتثاةحتنالا اليوط

 بصنم اشان يدشر دم ىلوث اشاب داؤف ةرادص طوّمس دعبو

 ه ١؟م+ ةنس وام ؟4 يف ةرادصلا

 رد لو ءارزولا نيب لاحلا طسوتم اشاب يدشر ناكو

 دتشا ينلا ءوسلا ةرئاد بالود فاّهتاو رومالا ميظنت ىلع

 نم ةلكشم ةرادصلا هذه تناكو ٠ ةريخالا ةدملا يف هنارود

 مهنييو رييدتلاو مزحلاب ( اشاب داؤف ادعام ) نيفورعم لاجر

 نم رظانلا اهدنع فق ةطقن لواو ٠ اشاب يلاع قبسالا ردصلا
 ناك يلا زيلكنتالا ةسايسل ليملا كرت يه ةرادصلا هذه لامعا

 يه اكنوب واسنرفلا ةسايس مهعابتاو .اهيادهاب المتم اشاب داؤق
 ىدحا ةسايس عابتا ىف ةرادصلا ىلوت نم لك دنع ةداعلا

 ةجاملا سيسم دنع اهلا أجلي هل أجلم اهذاختاو لودلا
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 موب نع امو ةماخو دادزت تناكُم ةيلخادلا لاوحالا اما

 ثيح ودعلا اهثريو قيدصلا اه.دن ةلاحىلاةلودلا ةيلام تاصوو

 ىلع رذب لو قبب مل ءارزولا رييدت ءوسو يارسلا لها فارسانا

 تزجتو باجالا يلوقتم نم ةلودلا اهتضرتقا تلا ةريثكلا نيالملا

 ةبورضملا ديعاوملا لولح دنع نودلا دئاوف ءادا نع ةئيزملا

 هذه تازئاف ىسوم ما داؤذ نم غرفا ةلودلا ةنئيزخ تناك ذا

 نيينطولا نويعيف اتطّةسا اكنناجالا دنع 'ةلودلا ةناكمب لالا

 باس ىلع اه.نودنتسن ةليسو داجال رومالا ءايلوا ثحف

 لام عضو نا ىلع «رارقلا كاذ سئبو » مثرارق رف لاومالا

 كنبلل تايالو ةدعلخد كرب ناونينئادلل ةنامض يف امعلا كنبلا

 ىلع لماوعلا ىوقا نم اوناكىتح اذه مغ يف اودامتو روكذلا

 ةموكح » نع ةرابع ىرت ميهو )١( ةيمومملا نويدلا رش

 )» هيو بلق يف

 ارح بولقلا امل رطفتت يتلا نامزلا اذه بئاون نمو

 ةحلاقلا ةيئوقلا داع امئامووو ةوسشالا ليل ةيدس هلا زامعا

 ةينمالا هذه غواب ىلعمهدعاس اممو اهنونمت اوناك اماط ةينما لين

 )١( رصم يف نيدلا قودنص لداعت *



(::) 

 م ا دل ولا مودل لوعا يف لولا عي
 ١" ايئزج اطامرا ةلودلا عق اهب نيطبترم اوناك يتلا ةيعباتلا كلت رين

 “ يتلا تازايتمالا ديبزت لقالا ىلعوا مانلا لالقتسالا لينو

 ا فينعيسايسلادجدمب اولما امب اورفظدقو لبق نم اهب نومتنت
 | دالب يف اهلتحت تناكيتلا عالقلا نم ةلودلا ركآسع تبحسناف
 0| 10 ماد تارراخخ دعب” دارتلب ةملق ضخالا لغو برصلا
 | تازايتمالا نم ابلط ام دوسالا لبحلاو اينامور تحضمو ةلوط

 اهنم ءزج فزح دعب ةريثكلا
 | (ديرك )يلاها قش ذاججأتت لاوحالا هذهران تناكامنبو
 | نم همدقت ام ىلع نايسنلا راتس مهلمع ىخراف ةعاطلا اصع
 || نايصعلا اذه نيكستيف اريثك ةلودلا تدهتجاف .ايازرلاو بئاصملا

 0 ىلوت نا دعب ال ا هئيكست نم نكح لو ًايعس تقفخا اهنكلو
 | نايصعلا كلذ هتسايس نسحب نكسف ةرادصلا بصنماشاب يلاع
 تناكو .نابسأا يف نك م ةدايز ةريزملا تازايتما داز نأ دعب

 ةّوه يل ةلودلاب تلزنأ ينلارييدتلا ءوس نم حورملا هذه لك
 ملاشاب يدشر نا اهاكت اظحالملا نم جتنسيف . لالحمضالا

 نر د رالا ا اك



 (:ه) ْ
 للج بطخلاو قعتساف للعلا هذه تاوادم نم نكم ١

 ضرامف اشاب داؤنل ةرادصلا مامز ميلست بوجوب عيملا هاف
 هب هتقث ةلقو هل هتبحم مدعل ةضراعملا دشا ىعالا يف ناطللا|

 ةيجراذلل رظان اشاب داؤفو مظعا ًاردص اشاب يلاع ريخا نيعو

 ةبب رحل رظان اشاب يدشروأ'
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 1-3 زيزعلا دبع ناطلسلا ةئطلس طشساوا قع

 07 ابروال زيزعلا دع ناطاسلا ةرايز 7 اشاب يلاع ةرادص

 يتاا تاحاللصالا ضعب  اشاب يلا تافو  مظعالا ردصلا ةرادا

 رود احم سا < تاالولا ةياماظن - نبل كاذ يف تع
 ب ةيركسملا ةهملا ل ةعفانلا روما يف ت ائيشتلا ب ةلودلا

 د لاوحالا

 ردرشلا ةدمالت نم ةنامز ءارزو رثك اك اشأب يلاع ناك
 نبرشعو 5 مدختساف .٠ رورشملا اشاب ديشر قطصم قرضا

 هافخت ةيفاخ نم سيلو حبصا ىتح ةرادالا تابعش يف ةنس
 ةيم تايدخ ةلوذلا مدخو ةينراخلا ةراظن ىف نع اريخاو
 لوبوتساويس برح ةجيتن ” تناكيئلازيراب ةدهاعم ىف صخالابو

 ةيسايسلا ةرابملا بو رض نمر مظاف ةينامعلا ةلودلل ًاودنم ناك ذا

 نكي هنا ةحودمملا هصئاصخ نمو ٠ انوروا ىف همسا عاذا ام

 لاغو صخترم لكن ولذب اوناكو بترلاو بصانلاب اوفغش 2
 ناكدنا عمو ةرادصلا ةبنو غواب ىف يمسلا اس ليبسلا اذه ىف
 هيلا دهع ام لاغتشالا حجريو فئاظولا نم ةيناثلا ةجردلا ىف
 طوقس دع هرادصلا ةبترل ىعد هنكلو ةيجراملا رومالا نم
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 ًاهركم اهلبقف اشاب ىدشو ةرازو
 املاطو بارطضالا ةريثك ةيلخادلا ةلودلا روما تناكو

 تعدو ةيسنجالا لودلا كا ل لاوحالا 0 تدا

 ناكو  يدقلا 0 ءاقرزلا انيودع سورا ةلودل ضرمتلا باب 32

 نم بستكا اب ةيبور والا لودلا ضعب ةبحم بلج اشاب يلاع

 اسنرف روطاربما كااثلازويلوان دنع صخالابو ذوفنلاو ةررسلا

 ةرثاؤملا ريبادتلا نم لمعتسا اهب ةريصق ةدم ىف:ديرك ةرو' ًادبف

 ةطساو ايراغلب ىف اهداقلا تدارا ىتلا ةيظعلا ةروثلا ةوذج

 ةريصق ةدميفكلانه نمالا بتتساو«مزيو السا ناب»تايعج

 هذه تناكف سورلا ةساسل ةمان ةيبولغم ةلاللا هذه تدعو

 ةمدقمابوروا ةرايزازيز علا دبعناطلسلا ثيشنو ةميملاتاقيفوتلا

 لودلا ني ازاتمم اقوم ةينامملا ةلودلا باستكآل
 ةرضاحلا ةلاحلل ليلللا ريبدتلا اذه ةقفاوم كردد ريصبلا لقاعلاو

 ٠ ةيكولملا ةحايسلا هذحل ًالئامت انداح يتامثلا خيراتلا فري هنال

 ذنم تريغت دق ايوروالودو انتلود نيب ةميدقلا تاقالعلا نا 3
 تاقالعلا دسأت انل ىرورضلا نم تاك اذلو ةيريللا ةعقاولا



 تناك ةرايزلاهذه نا ىتح ٠ ابوروأ كولمو انناطلس نيب ةيبملا

 كوامراكفأ ىلع ريغتلا نم أرط ام ضعب ةلازال ديحولا ببسلا

 هذه تحتش دقو نييقرشلاو قرشلا يف هنودقتعي اوناك امو برذلا

 رصم مهترايزل مب تمفدو ةيندملا دئاوفلا قرطاندالب ةرايزلا
 ٠ ةباتسالاو

 كولم نييبتاقالعلا ماعد ديطوتل ديحولا يبسلا تناكو

 نم ةديحولا ةياثلاو : ةداعسلاراد يف ةكتلاملا ةرسالاو انوروأ

 لودلاةئارا ةحايسلا هذهلزب زعلا دبع ناطلسال اشاب يلاع قيوشن

 اهدادعتساو يقرتلا رود يف ةيناهعلا ةلودلا لوخد ةيبوروالا

 ةبادللا تاحالصالا ءارجال

 سورا ةلود مهنم صخالا ىلع ءادعالا تاروصت وحمو

 ابئم تاعاشا اهنيطالسو ةلودلا نع نوعيشد اوناك نيذلا

 ءارتفالاو بذكلا

 زيزعلا دبع ناطلسلا ىري نا دوب ناكىرخأ ةهج نمو
 ةلادعلاو قفرلا نم ةيعرلا هب نولماعب امو مهكولمو برغلا لود

 ةدايزو كلما رامعأ نم ةنسملا تارملا نم مهلاعفأ ترث أ امو ِْ
 ىدتّش نا ىسعو لعلو ةربع سرد هل نوكتل دالبلا يف ةورثلا



 . 0(: ك0
 ةرابز ىلع ناطلسلا مزرع هيلع ءانب ودابعلا# ريو كاملا حاصيف مهب

 © يدنفأ ديلا دنعَو و صم ناطلسلا  هتبحص ذخأف 0 ور 3

 هجوت م ١50 ةنس يفو هعابنأ ضعب و ةكلمملا رابك نم ريثكو

 نويلوبات دوجو وه زيرابل آالوأ هتلحر يف ببسلاو زيراب ىلا
 ينخي ام ةراشلاو تنصلا نم هل يذلا اسنارفر وطاريعا ثااثلا

 يف ًانسح اريثأن اشاب يلاع ةسايس كاذ ذا ترث أ دقو نايبلا نع

 اسنرف ةموكح تمرك اف نيب واسنرفلل ىمتني ناك ذا ةرايزلا هذه

 دقو ماظملا كولماب قيلب الابتتسا هتليقتساو ناطلسلا ىونم
 ديدعب اهكرتو سيراب يف هتماقا لوط اهنم دل ماركآلا ىأر
 هرب ملام ماركألا نم ئار اهلآ لصو نا الو ةودنول ادصاق

 يفذاك ايد انم ناعتلاو ةموكشلا بيض اهف ناكل رز يف
 هب بحرت يلاهالا عيج ناك طقف ةموكسملل ًافيض زيراب
 ةشاش ةيدأم هردنول ةيدإب هل تكا 0 3 ءاعدلاب هل فتمتو

 فئشلا نم ةمالا هذه هتداتعا ا. ريثكلا ىمالاب كلذ نكي ملو

 نامع ين ةلود دئازلا

 ذقيح دبعلل ًايلو ناك يذلا )١(

 نآلا ديا دبع ناطلسلاوه (*)
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6. 

 لفق ةردنول هترايز بقع تاهملا ضعب ىلع سم نا دعبو

 نسحأ نم اشان يلاع ةرادص نامز ناكو ةناتسالا ىلا ًامار

 ةنطلسلا زكرم يف ةلودلا ىروش سلم ىسأت هتممو مايالا

 نكسف ةرادالا تابعش ميج يف ربظت يترتلا راثآ تأدتاو

 نيسوق باق ىلع برملا تناكنا دعب هتسايس ديرك نايصع
 راوثل ةيناثلا نم ةعادلا ةنواعلل ًارظن نانويلاو ةينائملا ةلودلا ني

 نيكس يف .ةدماشاب رمح رادربللا لثتشا نا دمو 3

 أشاب يلاع رصح ٠ ًاعفن هلع دج مو ةرهاقلا ةوتلاب نايصملا

 ماتا نود لاخنكلوةيلخادلا ر ومالا ميظنتو حالصا يف هركق

 نم ىارسلات ارشح هثداتعا امو ءافكأ لامع دوج ومدع هتيئما

 بابسالا مثا نم نارمالا ناكدقو.ةلودلا روما ىف تالخادملا

 ليكشت ركشف ركذب امو يغبش مح الصالا عضو مدعل

 ىف تاحالصالا ضعب لاخداو ةناتسالا ىف ةينمالا قودنص

 مومعلا ىلعو . ديدجلا زارطلاىلع اهقيسنتو شوبملا ميظنتكل شبجلا

 ةثداح دعب ركذي ًاماظتنا تملنتاةلق ةيلخادلا لاوحالا ناف

 عاطتساف دادنب ىلع ايلاو اشان تحدم ناكنيملا كاذ ىو. دب رك

 عزو ىلا هتمه هجوو اسحالاو فيطقلا يتءالو يلاها عاضخا



 ٌْ 01 ظ
 سساو ةنوطلا لاوحا ملصا ام |يطصاو رايدلا كالت ىف ةلادعلا

 عيسوت ةكرشلا هذه نم ةديجولا ةياغلا تناكو ةنايعرخاو كرش

 دالبلا ةراجت رشنو ةناتسالاو دادنبو ىايموب نيب لقنلا قاطن

 ه ١٠م0 ةنسنملا يف ركسعمف يلا اضيأركدلابربدج وه امثو
 ةعاطلا ءاول تحن ريسعلاو اعنص ىف نيرشتنملا برعلا لاخداو

 هده ريبدت دعبو ٠ ةئانلا عامدالا كاتب ينلامعلا ذوفنلا د

 مث طاطختالاب اشاب يلاع ةعص تأدب نامزلا نم ةنسب رومالا
 تمقوينلا م٠ ةيراحم ناى :رخآ ةءاور ىلعو ضرلااهيلع دتشا

 ترث أ اسنرف راحدناو ثلاثلا نويلوبان رساو ايناملاو اسنرف نيب

 ايران ديو حر ىلإ لفتاف هورس دادتشال ايش تناكو هيف
 مايالا رورك هوحت ال امسا هل دلخام ةعمسلا نسح نم

 1 مايأ ةيعطق تاحالصاب مب مل اشاب يلاع نا من

 هليكشل نآف تقولا كلذ ع ىلا ردص معأ ناك هنكلو

 رومالا نم يارسلاثارشح ران دصلهيعسو ةلودلا ىروش سلجم

 ىلع ةنسح ةدابش نوكت ناب نكتو رك ذلا بيطأ هل دلخت يتلا

 دل رسل دج ها دعر نا ةايشللذ لإ زودت ند
 ءانزوأا علصأ ناك هنا لوقلا ةصالخو ريدم اني ةربرسلا



اطلسلا ىدإ هذوفس رشا دقو ٠ هدهع ف اودحو نذلا
 دبع ن

 كاملا اذه يدب نيب نم كاملا ذاقتا نم نكسمت كلذاو زي زعلا

 تسد يف عبرتو ٠نيح ىلا ةموثشملا مايالا لولح رخأو برخمل

 تناكو ه مد يناشاب مدن دوم“ هتأفو دعب ىمظعلا ةرادصلا

 دهع يف ضارقنالاو بفاصملا رود لكشت ريخالا اذه ةرادص

 سنو .لتالل ثداوط هذ كرتلذ : زيزعلا دبع ناطلسلا

 سولج دهع نرم ةيلالا ةلودلا يف تاحالصالا نم متام

 نأ : لوقا أشاب مدن ذو ةرادص ىت>زيزءلا دبع ناطاسلا

 دالبلا حالصا زيزعلا دبع ناطاسلا نم لمأت تناكيلاهالا

 اذه لوصح ةلاحتسا لجاعلا ب رقلايف ربظ دف: تابه نكلو

 ناطلسلا رود يف لصح دق هنا ركن الف اذه عمو ٠ لمالا

 دهع يف لصح امم رثك | كاملا حالصاو نارمتلا نمزب زعلا دبع

 ديحملا دبع ناطلسلا

 ءارذولا بح ةجيتن يقرتلاو نارمعلا اذه راثآ نكت لو

 ناك لب هل صالخالا يف ميناقت وأ نطولل يارشلا تارشعو

 ءارزو رادتقا مدغو ٠نامزلا تابلمقتو ةمالا دادعتسا نع اعشان

 نم ةريغ مدعو )» مهم ريسبلا رفنلا اللا ممللا (2 تّفولا كاذ



 ا ل فل ا ا
 هده نا لع مضاو ليلد ةيلاعلا فئاظولا تسد يف اوعبرت

 ةيمهالا نم ةيناثلا ةجردلا ينو دج ةليلق تناك لامالا

 نونيع نيذلاةالولا قلاع ىلع ةاقلم تايالولا رومأ تناكو

 تايربدملاوة.ولالا فئاظو يف نونيع دال عوار ةلاتسالا نم

 ناكف ٠ مهيلع ةيبوسحلا باعصأو مهعابتاو مهمدخ ضعب

 مذوفن بسحم يلاهالا ىلع موسرلا نوعضي نوفظوملا ءالؤه

 فسعلاو روملا نم نوعيطتس ام ردش مهواماعيو مهفاصناو

 ٠ يلاهالا ىلع مئاصملا هذه نود تناك ءابولا بئاصم نا ىتح

 باعتصاو ةالولا كارتشا راغصلا نيملاظلا فوخ مدع يف ببسلاو

 ةيوبملا لاومالا مرعساقتو يارسلا لهأ ىتح ةناتسالا يف ذوفنلا

 ذوفتلا باعصال ةمئادلا ايادملا نولسر. ةالولا ناكو ٠ وسلا ىلع

 لاومالا نم لخدي ملو مركا سم ىلع اوظفاحبل ةناتسالا يف
 ءالّملا ضعب سحاف ٠ ريسيلا ءزملا الا ةديزملا ىلا ةيريمالا

 عشب نا لبق اهوفالتب نا اودارأو لاوحالا هذه زاوج مدعب
 رف ٠ عنام الو مدأع ال ثيح ءاضّملا لحبو عقارلا ىلع قولا

 وعدو عفنأ بلاق يف اهغارفاو ةموكسملا ةرادا رييغت ىلع غرارق

 نسحو هطاشنو هتاب اروهشم ناكي ذلا شاب تحدم هنوطلا ياو
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 0 مامال 00 ةروش 0 ةسايسلا رومالا يف هتبارد

 ا 1 تكحدم تاعلاطمو 0 00 ماتا ِ ىوقالا

 يف هير ترمظ نا اذ ةنوطلا ةيالو ىلع ماظنلا اذه قيبطت يف

 :اضردت تايالولا ميج ىلع أسيأ هتيبطت اوررف ةريصف ةدم

 ةدلملل فام ناكاعم ماظل اذه نارك دج وهام

 ةرمفطتق ملاذاو هذيفت نومو ءافكأ لاجر نم هل دب الف

 اشاب تحدم ناك ثيح هنوطلا ةنالو يف الا ليلخلا ماظ اذالا اذه

 ةيالولا كلت ىحاف ةديدع دااوف ماظنلا اذه جتنا هتمبمو اهلاو

 ابوروأ دالب نسحأ نارمتلاب تهاض ةجردل ابلصوأو
 ةنالولا هذه يف لاما ناكامب هنا هل فسؤي ام نكلو

 نا دعبف ٠ يأت ىندأ اهريغ يف ماظنلا اذهل رب م كلذك

 تددخ ةناتسالل رودلا ىنأ ًاليلق تايالولا كلت تمظتلا

 لضفلا لك لضفلاو ةلودلا ىروش سلجم رومأ ين تاحالصالا

 لوأ ضيوفت كلذ ىلع ليلدلاو اشان تحدم ىلع دّئاع كلذ يف
 ميلظملالصملا اذهراظنأ تلوحت من. هتدهعملا سلجلا اذهلةساير



 كلا
 اممظنو تاحالصالا ضغب اهببف ىرجأف ( ةيلدملا يأ) ةيناتدلل

 نامزلاو تقولا بسانب اهظنن ناكمالا ردق ىلع

 جاتحت امم اءزج دسو راودلا عيمج ماظنلا اذه عضو ملصاف ٠

 بذلقالا ادني ةدياف نافا لك لعو حالصالا نم ةلودلا هيلا

 ةمدقم ينص دقو ٠ راهللا ةملار يف سمشلا روبظ نايعلل تربظ

 دوجو مدع نكلو ةمفانلا رومالا نم اضعب بالقنالا اذه

 تيجو | انف يالا لاعألا ءذه ةرادال 325 ١ كار

 ديفتسل يك ناجالا ىلا ةمولعم طئارشن رومالا هذه ةلاحا

 (هلك كرتيال هلكك ردم الام ا اندالب ةورت نم

 رارضالا ىوس باجالا ابهلست نم لصح مل نكلو

 جت ام اهنيع مأب تأر دقو 0 ةموكحلاب ين أكف انل ةغيلبلا

 0 زايتما ءاطعا بيس ةميظعلا تارضملا ن

 ٍِح 1 بح لع لوطا آلا طخ د

 رابطلاف 1 ردق ام ةيلاملا رارضالا نم طخلا اذه ءاغنا

 تناك اهيبفا بناجالا ةطشاوب ظوطللا اهم نع تاكن يذلا

 ضرغلا اذهل ضرتقاو لوطانالا لخاد طخللا دمىلاةهجوم ةينلا

 رغث طخلا زواحت / انوروأ 3 نم تابنملا نم نيبالملا
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 قعاو رتموليك لك لع قرضام قا نيت اسملا دتغو هديمزأ

 ٠ ناجالا هتدمام ةمراك نيبع لع فرص ام لداعي

 طاخادم نيفراغلا لوق ىلع نكمال نيالا سايكأ ةعبعت الولو

 دنع ةففانلا لاوحأ فقت و : ةميساعا 1 هذه ةرصبلا ىلا

 لان ام اهلانف رخاو: كرش تارفلا رهن يف ًاضيأ تفلأ لب دحلا اذه
 3 صا لع تمدق ةصاخا ةعفتملا نإ ثيح ةيديدحلا كلا طخ

 ىمأةيتاذلا ةعفتملا ىلع مهصرحو ءارزولا لهج نا ىتح ٠ ةماعلا

 هرجت امو روفسوبلا لخاد لغتشتينلا ةيريملا 0 نع م 2

 ميماما اورب لو ةضفلاو بهذلا نم ةرطنتملا ريطانتلا نم ًايموب

 ميظنتل اوبهب م صولا دع 0 : مسجلا لكيملا اذه

 8 زادت ةرغلا هذه تناكذا ” ةءوذنلا رخاوبلا كرش

 تأت ملاذه عمو ٠ ٠ ىرخا ناجالا ةطساون و ةراث ةموكحلا

 اوثيشتف ناجالل ا دووم اعاد تناك لن رك ذنةكاف لك

 باجالا اوهنمو اندالب يف ةزو كلا نداعملا جارخا يف رع

 ةيدددحلا طوطخلا نم املا ام هذهنم ةئب زكا لانف امتازايتما

 0 فاجالا ىقىوس أهتم عفتلل و ها رانا حلوب رق

 هةر ءرادالا نالا شت ( 1



 2 تهالز

 ٠ لاومالاب مببوبج اهنم تالتما ثيح لامجو نيسدنبم
 ءاحتا عيمجم ةيفارغلتلا طوطخلا ديدمت وه نسملا ركذلاب اهردجأو

 ٠.اهضعبب دالبلا اهب تطبتراف ةيناهملا هكلمملا

 ءارقلل اهضرعاندرا يتلا ةعفانلا تاارجالا عومجج يه هذه

 نكت مل تارضم ا هذه عيمجل ةدئافىندا اهنم دافتسي مل هنا ولو

 روضتلا ءان ةافنعا و رارخالا نم ليعمل ةسنلا ا روكشم اذه
 ةيركسعلارومالا اما هوب رمموناطلسلا ةلالجابم متتيل ةقهاشلا

 ناك ام ىلع ىتب ةسرملا نتكم نكلو .ايهنسن ايفو تقرت اهنان
 تاركسعملا نا اهني. دوم ناطلسلا مايا هسيسأت فنم هيلع

 جارخأل ايفاك روكذللا تقكحللا دعب ل ىتح تددازتو ترك

 يضتش ناك هيلع ءانب و تامولعملا باعصا نم نيمزاللا طابضلا

 بتكمو ةثالث وا ةدايبلل نيبتكم دوجو نريملا كاذ يف

 ءاشنلا مدع نع رظنلا ضغ عضو ةسدنهلل دحاوو يراوسلل

 ورت نودب ةيب رملا ةسردملا مارغورب اوعضو مهلا دج امهدحا

 سرادنملا لوصا نع نولعي ال هحالصاب نوفلكملا ناك ثيحخ

 ةعرطلا ايوروا سرادم نود ةسردما هلله تيق ىتح ايش

 رك ذي ايش ةثبدحلا تابقرتلا نم دفتست مو



 كندا

 صاحلا ركسعملا يف تاروانملا ءارجا يف ذنيح اوأدتاو

 : ةيظالاهدارت

 نيب رانا فيصلا لكتن الق تناك اهنف يراوملا اما

 اهاكلو راصتنالا نيمأتل ارادم تناك يتلا يهو ةينامثملا ركاسملا

 ةيجيوطلا ىلا ةبسنلاب ًائيش دعت ال تعصا ىتح اريخا تطحنا
 ىفتك او فنصلا اذه حالصال ذئيح ةمملا تفرصناف هدايبلاو

 لويلناب هزيهجتو فيسلاو هجنابطلاو رتسشنام قدانبب هحيلست
 دب ص نم هيلع ام اكابر تكسراف ةيلاملا اما ٠ ودعلا ةعبرسلا

 ديجلادبع ناطاسلا مايا نم تأدتبا ةيجراخلا تاضارتقالا نال

 نييالم ةرشعل تاصو نا ىلا زيزءلا دبع دهع يف تددازنو

 ةيجراملان وبدلات لداعىتح اهظع اوم تف لخادلا ىلا ترسو

 دمب ةلودلا اهتتادتسا يتلا نويدلا هذه نا تانزحلا نمو

 يف تباذ لب ةيدملا رومالا لسيبس يف فرصت مل ءانع لك
 هلضفتس امه يارسلا تارشحو ءارزولا يددا نيب ليلق نامز

 + ل
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 « ةينامعلا ةلودلاو ابوروا

 ىراصتلا رصانع همس ةينامعلا تاح وتفلا ىلع تاظحالملا ضعل

 طاطا - مهدض لوالا ملس ناطلسلا تاثبشت س ةينائئلا دالبلا يف

 بِ قرشلل ايسور ضرعت -_ ةحفولراق ها دعا ةيلعلا ةلودلا

 ةلودلا عم هتايراحو ربكالا سرطب  ةيخيراتلا ةلودلا هذه لاوحا

  ةياعلا ةلودلل لودلا ةيامح - هيسايسلا سرطب ةيصو -- ةينامعلا

 داحتالا تايم  ميرقلا ةبراحم دعب سورلا ةوق ديدحت ىف يهسلا
  ةيعطلا هذه تاكرح - هروهظ أدبمو نيفالسلا داحنا تيفالسلا

 ةوطسلاو ةوملل لودلا ىدحا تاكل أ خيراتلا ا

 طسو يف ةددعتم مئاقوو ثداوح ةليسلس عامجا ىلع فقوت

 جيوالا ىلا تلصو ةميكشلا ةبوق ةلود ضارقنا نا كب سانم

 لالا نا عمو ٠لاوحالا هذه ىلع فقوتي عاشلا دجلا نم ىلعالا

 ةنس ةباملث ذنم ينايثملا خيراتلا يف رهظت هتاراما تأدب ريخالا
 نيح ابوروا ىلا ايسا نم اهركاسع تفحز ةيناّئلا ةلودلاف

 ىلا اهركاسع تلصوو ةوطسلاو ةوّقلاب اهرصع ةديرف تناك

 ادح يذلاو ةليلق ةدم يف « اسْفْلا ةمصاع د انيق باوبا

 ىلا ةلودلا اهتيتتفا ينلا دالبلا نطقت يتلا ةينارصنلا رصانعلاب

 ةمواقم ىلع هرادتقا مدع وه ةدملا هذه لوط نوكسلا مازتلا
 ٠ اهماما طئاسولا ىندا ذاخلا نع مهزححو ةيهاقلا ةوقلا كلت
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 1 اوفرصي مل مهنا ثيح 0 اأمخا نينا كلر
 5 العز ةيقفملا دالبلا طبر يف م كزو مراد نم

 لالحمضا يف ببسلا ناك ىتج منع يسايس ءاطخ وهو٠ ع

 يف ةدئاف ىندا جت ال داليلا 3 درحم نال . ةيناملا ةلودلا

 لعىراصنلا ءاقب نا «نيتم ساسا ىلع نبي مل نا لابقتسالا

 امل ةظفاحلا مامت ةيموقلا مهتيسنج ىلع مهظفاحمو هيلع مه ام

 ءانبو 0 نم صلقتلل 5 لمالا باب مهل كرتي

 ناكمالا ردق ىلع د ىراصنلا سينجتمدع 7

 مالسلالا ريثكت سما يف اومتبممل مهناف اذه ادعو ميظع ءاطخ ومل

 ضارقنا تبجوا تابراحلا ةرثكذا ىتح ابوروا ةعطق يلاها نيب
 مويدعباموي ةماو دادزت لاوحالا تناكو ًاييردت اهيف مالسالا

 نيذلا نيينامعلا ناىلا ءيراقلا ركف بهذب الف اذه عمو

 ةب ا هنع زجمت ام ةيرادالاو ةيسايسلا ةرابملا بورض نم اوربظأ
 لب ٠ ةلبقملا كلابملا هذهم ًايمطق اوهت مل ةيبرغلا ممالا نم ةمأ
 رظنلا دعب و ةسارفلاو ءاكّذلاب درفت يذلا لوالا ميلس ناطلسلا نا
 ىتح ةباغلا هذمل هعسو يف ام عيجج لذب دق رومالا بقاوع يف

 ركفلا اذه ذختاف لاحلل ال لابقتسالل تاحوتفلا نا فرع هنا
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 مو دحال هركف ثبب مل ذا ةدئافلا ام نكسلو ٠ . هلامعأ ليلد
 تنقدو ينوتف نما ملاع ىلا هبأر رابظا نم لجالا رصق هنكم

 ٠ ةمّديلا ةردلا كلت هعم

 نكأس دب ةيمالسالا ةفالخلا شرع اولوت نم مثيب ملف
 ثبلت ملو لامهالا ةيواز يف اهوكرت لب نوجا ةلئسملاب نانملا
 تضمأ « هنولراق ٠ ةدهاعمف . لامفالا كلت مئات تروظ ىتج
 ىلا عوجرلا ريفص ترفصو تاحوتفلا كرت ىلع ةيناهعلا ةلودلا

 ةميظع ةدايز ةيلخادلا تاروثلا دايدزا كلذ ىلع دزو .ءارولا

 اولحت نيذلا ءادعالاف ٠ تاحالصالا نم عسيملا سثي ىتح
 ةئاسةضرفلا نا ذكمح أوأر مهدارا نع, معرلاب ةينامعلا ةيعاتلا

 هيف ردصلا يف نيك لئلاو «لغلا نم هرودص هنكت ام رابظال
 سانجالا فالتخاو نايدالا نبابتف ٠ ىوقلا هرهظتو فعضلا

 كبَقلا ىو مهيولق يف برب مل ةيامعلا اوروأ ناكس نيب
 انكمبقتاع نع ناممع ينب 5 رين علخو لالقتسالا دادرتساب
 مهنيذلا رايدلا كلت نم 0 درطو ٠ لامآلا قراب مل حال

 ىلع فخم 86 يلصالا مهنطو اي ايمما ةعطق ىلا اههف يقزجلا مسقلا

 الئاح ناكف مضلا نكلو لام الا هذه ةينامئملا ةلودلا لاجر



 (ة؟)

 نينالا تازاجم نيبو مهل

 مهيلع ىضم نيذلا داسفلا عينم مو يارسلا لهأ ناكذا
 مهيابش نابأ يف ةنس ةئامئالثلا زوابت ام رمملا نم نآلا ىتح
 ءانبف ٠ مهلامفأ ءارج نم صيب صيح يف ةلودلا اوعقواف

 ريدت بحاص انارزو نيب نم ريزو رورظ دعبتس ناكهياع
 دق لخادلاو جراخلا يف ءادعالا ناك امن نيشاسلا ءارزولاك

 انيلع اوراغا الكةهنلاب نومجرب اوناكف ًاعساو اناديم اودجو
 ةيبنجالا لودلاحومط يأ» ةيقرشلاةلئسملا تربظ ذئنيحو

 ةريبكلا ةمقللا عالتبال مهنم لك "يبو ايوروأ ةيكرت ماسنقال

 مدعو ةيلخادلا تابارطضالا :رثك ةجحت كش الب يهو ءاهنم
 ةرواجملا لودلارثكأ ايسور تناكمدالبلا يلاهانيي ةلادعلا عيزوت

 ةعفشلا قح اهماعداب اهعالتباو ةينامئلا ةلودلا ماستقا يف ًاعمط
 نا دس ةافكلا ابسفن يف تسن ا ذا ٠ نامع ىنب ثرا يف
 اقل كراك رككألا سرطب دهع يف ايتلخاد لاوحا تلخأ
 رايدلا كلت يف مهنم نييفالسلا صخالا ىلعو نيرهسملا ةءامح

 نواكشد نييفالسلا نا ثيح اهبرآم لين ىلا اهب لصوتت ةعيرذ
 . ابوروأ يف ةينامملا ةلودلا كالمأ يلاهأ نم متعالا مسقلا
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 لاو تناكو ةلودلا هذمل يعرشلا ثراولا اهسفن تلعج 1

 ىلا لوصولا ليبس يف سيفنو سفن لك لذبتو انعم اهتابراحم
 ايا

 لعب يكةيلزالا انثودع ةلودلا هذه خرا نم م اثش ز زجونلو

 نامز لكبلو هبلا ازيخا .تلاامو .هيلع تناك ام ًامامت ةىراقلإ

 ٠ لاجرو ةلود

 هيلع يه ينلا زاتملا عقوملا اذه ايسورلا نس 3

 يضارالا ةعسو ددعلا ةرثك نم تيتوا ام عم لودلا نيب نآلا

 سرطب ىلتعا نادعب يا ةنس ينام ذنمالا ابوروا قرش يف

 نييفالسلا ىلا ةيوسن. امناولو ءسورلا ةرصايق ريرس ربكآلا
 .تصعتلا تابرد ئصقأ يف تناكو مولهجا تناك ابنكلو

 لاح يف تيش لب ىرخالا ةيوروالا مالا عم طلتخم مو

 اهروبط ادم يف تناك دقف» ركألا سرطب دهع ىلا شحوتلا
 بهذم تابقو ةيعسملا ةنايدلا ذيدعب تقنتعاو مانصالا دبعت
 رتعبق لبق نما اواسرأ نيذلا :نيرشثبملا ةطساون ىكذورالا
 ين نيدلا اذه ملوق ناكو ةينيطنطسقلا كا ناك يذلا مورا

 تس روك دما ةافو دعبف هيسور سرب « يرتعدولوك » دهع
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 اوزحع ىتح عساولا كالإ كاذ لعد تتقتو هدالوأ ني ةكلملا

 لاملا اذه لع مه امِسَو ٠ نيجراخلا ءادعالا تام دص نع

 مهرس قبر تحن تيقبو اييلع تلوتساف راثاتلا ترق ذا

 مونيعب او نوران ل كلو هن قاع لك قو هد

 وتابع خ 0 اذهنع تت : يتلا ةيخولا جتنا

 ىتح مهل مئاِدَعا هاجم ءاجرلاو فوملا كاسم اوكلسو ةدحاو ادب

 ريما ةراعأ تح ةميعةرامل اوسسأ م مولمش ل نم اونكمت ام اذا

 اا رك رك يعل ناوف ئرخأ اعدم رك

 دمحم ناطلسلا رود هتنطلس نامز فداصف لوالا «ناويا »

 ”رف ةرصايقلا. ةلود تطّدسو ةنيطنطستلا كرتلا جتنا ايف تالا

 درو ىلا لوتتملا نيطنطسق رصيتلاوخأ « ىرتمد ٠

 ةرامالا بقل لوحو ايفوص هتتباب لوالا ناوبا جوزتق
 مورلا رصيقل يعرشلا ثراولا هسفن ىعدو « رصيق » بنل ىلا

 ىرخأةنس يئام هيلع مهام ىلع اوماد سورلا ناف هلك اذه عمو

 مهنكلو برغلا لود ىلا اهنم ايسآ لودل ًاببش برقأ اوناكو

 ةرثكب ةروهشمو ٠ ًاعدق دالبلا ةعصاع تناكةيسور ةنيدم )١(

 مويلا ىتح ةرصايقلا جوتي اهيف ناو اهسئانك



000 
 باج اونمآ نا دعب مبكلم نارمتو ,هدودح عيسوت نم رك
 ةيقرشلا دودحلا لعو اهحراخو مهدالا لخاد نيدوجوملا رانأتلا

 ملف مدعلاك موق ةيامعلا ةلودلاو اورو ف سورا و

 ىلا مهن ولسرب اوناكنيذلا ءارفسلا ةطساوب الا مسا مه معسل

 نابح الأ ضع ف اورواو ةناتسالا

 سورلا رصيق ع لاحم يسكلا ىو 2 ٠ ةنس ىفو

 ريكا يثو هيفوص ع تملا تناكو نيدلوو اتنب 1

 0 هيلع ةصبرح تناكو كلل :تييد 5 تعلرتف هلا

 ف ا 1 2 ولع اهلولخم ىد اموخأ لقعأ وح ف أهدهح

 اوراثاف داصرملاب املا وفقو اهاخأ ىدب م نكلو ضراعم كاملا

 نحب ىلا اذهو ٠ هر ىم امير ردع نداثلا ىف وفود
 ٠ هلت رك ل سرطل وه هددصن

 طاطخا أدبم ىف ناك هروهظ نا فدصلا ىئاررغ نمو
 ىلع ناكر بكأالا سرطن نا هيف بررال امو ٠ ةينامعلا ةلودلا
 سورلا لاوحا ريغ ريصق :رمز ىنف ءاكذلا نم ميظع بناج

 هدالبل ةيوروالا ةيندملا لاخدا ينهددهج ىمسوليدبت ادب
 2ه)



60 

 قرتلا نم ىلعالا جوالا ىلا كلم لاصيا نم نكمت ىتح

 لك در ل يا هك ةذم ىف لودلا قرا فاصمل .اهلخدأو

 كرتشا ىلوالا ف نبةرم ةيناهعلا ةلودلا براحو ٠ ةئس نيثالثلا

 فكتقو اوناكن يذلا ( هقدانبلاو اينولوبو اسفلا ) ثالثلا لودلا َ

 0 دوسالا رلا ىلع ءاليتسالا ناكأملو ءانيلع برملا اونلعا

 2 لو ا اهنع دلراف ورا ةعلق لع آلوا مج هراظنا

 0 اهيلع ةركلا داعاو هن هنوق عمجتساف هم ع ةرايسلا 2 نأ

عاو ليوط رام دعبةعلقلا هذه لع لوتساف
 ليدمل 0 تيط

 . ةحنولراف ةدهاعم بحوع سورال

 رشعىلاثلا لراش دب وسلا كلم نا يهف : ةيناثلا ةبراحلا اما

 نا دعب ةينامعلا ةلودلا ىلا ًايتلاهنكلو - الب وطن دمز سورلا براح

 ميرا ىلع ناطلسلا قوشف ٠ هريبشلا اواتلوب ةءراحم ىف بلاغ

 سانا ودلا تنلعأ ىحءارزولا ضع نكمل اذه ىف هدضعو

 ردا دكيح هناجلا رك املا داق ناكو : سورا لع ترملا

 ا ورا سرطنل رصاخ ىجهطلابلا اشاب 0

 هجو هل قبب ل ىتح قرطلا عيب هيلع دسو توربلا رب فارطا

 د رتاك ةرصبتلا هوز لير ةفادلا ردك ؟ نا صالتلا
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 دعبو ىناهعلا ركسعملا لَم هتيعم طابض دحا «فوريفش» عم

 ىلع هعانقال اوتفوت دئاَقلا نم نيبرقلل لاومالا نم ريثك لذب .
 تققاعت مظعالا ردصلاب اني رتاكة رصيقلا ةاقالم نيحو ٠ةلاصملا

 ضرت ىتج لحلا اذه حربأ ال : ةلاق همادقا ىلع تعقوو هلايذاب
 ةيراحلا كلت نمنآلاهدوجوملا تاررحلا ةصالخهذهو حلصلادّمسب

 نييسورلا رينو نييسور نم بناجالا نيخرؤملا لاوقأ ىهو
 نكعال اخ هنمأ مدخ ربك الا سرطب ناف مالا ناك امغمو

 ىذلا لوصالاف ٠ اهنم ريكأب .ينأب نا هنطول بح تلال مظعال
 صوصخ اهب ىصوا يبلا ةيصولاو هتلود ةرادا يف هعضو

 روتسد نال امه لبقتسملا يف هلمفت نا سورا .ىلع بج ام
 ةيجراخلا سورلا ةسايس نع هتيصو يف هبتكام اما مدنع لمعلا
 . ٠ اهمات انل هد هن

 ةماو هاا نمرهظ دق سورا ند نا:هتلصو َُق لاق

 يه ايسورف هيلعو سورلا رصيشب تجوز مورال رصيق ع
 عيمجو ةناتسالا طبض نمد الو . مورلا رصيفا ديحولا ثراولا

 لوصح يف ىعسب نأ كمملاري رس ىلع هفلخ نم ىلعو ةيناممملا كلاما
 دوسالا رغلا لحاوس لوأف ًالوأ طبضي ناو ةينمالا هذه
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 ىف نيب دقو ةيعيبطلا اهدودح كالت نا اكمال ايسورف الاو

 ٠ اهذاخنا مزاللا ريبادتلا هتيصو

 ةصرف لوا دنع ةينامعلا ةلودلا ىلع برملا نالعا : هو

 ٠ ناكمالا ردق ىلع دودحلا لخاد مدقتلاو جنس

 ىح ةرملا نونلا لع [يودتو سورا كاسم ميظنت

 كلرملا كاع لع ةلثلا سك

 اقافتا وا ادصق ثدحن ىتلا تاروثلا نم ةدافتسالاو

 قش لع ابيف ىراصتلا را قاوشاف ةنالا دالبلا لخاد

 قداخأالا نحو ةراسملا نا ضبا هتيصو قلاقو: ةعاطلا اصع
 قافتلا لخدو طاطحمالاو يندتلاب اءذخأ نيينامئملا امهم زاتمت ىتلا

 دبالو قورعلا يف مدلا ىرسن كمه, ىرسو مهارزو نيب

 دالبلا طبضو مهلع ابادحلاو لاومالا لذبب ف مهلاهسا نم

 .1ل اييردت ةينالا
 ةيرلا هك روب ركل لواك سو لإ ةسانس انا ولو

 يتلا ةطللا. نكلو ةيبنجالا تاعوبطملا يف ارم ترشن ينلا

 ا ل اي د ريك الا يرطب ةاقو دح انتلود هاج اهلع اوراس

 دك لاس لعو ٠ امال نورا واع [هماهدودو
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 سرطب هالتعا ذم هدب .ةينارملا ةلودلا دال لع سورا ءالبتسا

 نالل سورلا انيراح دقو“. سورلا ةرصايق ربرس يلع ربكألا

 مهدشأو ممعيج يف انيلع ةرئادلا رودت تناك تارم ىنامث

 دهع يف تمقو يتلا ةبراحلا يه انيلع ةببصم مهمظعأو ًالوه
 نا ىتح .٠ ةجراناق ةدهاعم نع تاجا يذلاو ةيناثلا انبرئاك
 نمو زان ضاق نم امد نم دهأ تناك ةك لا ةرهنتلا هده

 مساب اهديفح تمض ربكآلا سرطب ةيصو ذافنا يف ًاننش
0-4 

 فو ٠ مورلا ةرصايق نم رصيق رخا مسال 1 نيطنطسق

 لوألا ردتكسا ٍدهع لع مهنييو انني, تمقو يتلا تاب راحلا

 لك انقوتحب ةفجحم تادهاعم ءاضما ىلع انهرك أ لوالا الوقينو

 دهعرخاوأ يف سورا انيلعاهتلعأ ىتلا ةيراحلا نكسلو . فاجحالا

 ا تأت فيردلا سدت سئانكعتافم ىرعذ لوألا الو
 هراكباو اهقرك نا ثوح اذ اراسدلا ترجدف ركدن داق

 اهدصاقمرابظا نع سورلا تزجمف ةءراحلا هذه يف انعم اتمنا

 ربكألا سرطب ةيصوذافنا نم نكمتت ملو لعفلازيم ةوقلا زيح نم

 مدا م خيلطوا ءاضق ىلع سورلا دعاس لذا

 اتنيدو اتبسنج اوزوأ يف ةلودلا دالب نطقت يتلا ىراصنلا عم
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 راطاوج رارغأ ند اركك تداعسلا نيو را ةلود نا: ةئيتلا ىو
 رظاوخ راربغا نا انلق اذا *يِطخن انئكلو ٠ نيينامملا ىراصنلا

 نادت نا. ذا سورا ةداقتسا ىف ديحولا بدلا وه ىراضتلا
 ىلاوتب ينلا ةريثكلا تاروثلاو انتلود رومأ ةرادا يف ماظتنالا

 ءاضق ىلا عاد ربكآل ةدبدع نورق ذنم اندالب لخاد اهعوقو
 هاد هده الاوأ لا سورا ترظن دقف انم نورا :ةنأل
 بيبطلا صخشل ام ءادلا اذه تابل تصعتو ردسم ريح
 طقنلا هذ_ه عضون يك خراتلا يضام عجارنلو ٠ هليلع ضرع

 حاضيالا مامت ةيضراتلا

 ةلودلاهاج سورلاةسايس ءانبل عضو رح لوأ نا البق انلق

 د1 1 ركألا يرطب هج يذلاوبللا وع ةلاشلا
 زل متع هيد رطننأ نيب اندج ول البلف انئكدولو ةساينتلا
 ةلاّسسال ةلساو ربك لاملا نا : هلوق يهو البق اهاناجأ يذلا

 ءارود كما نا ىعسلل دب الو سورلا وحن نيينامعلا ءارزولا

 اذهو ةطساولا هتاذ ناطلسلا ىتح يارسلا لها ةلاكسا
 تلاق م انتلود قح يف روبشملا رصيقلا اذه هلق يذلا لوقلا

 هيلا هتاسرأ باوج يف « نينبر » سربلا انلررو دجال انيرتاك



 «ا/١١

 ةدهاعم ءاضما ىلع انتهركأو نيّرم انّب راح ينلا ةرصيقلا يهو

 قطصم ناطلسلا ةافو. ىلع دج ةفسا ينا » تلاق ٠ هجرانناق
 بقت نإ ىتح اريثك انمدخ هلهجيو ًالهاج ناكث يح تلاثلا

 ٠ سورلا سئانك عيمج يف هحور ةحارتسال يعدأ ناب يبثدحت

 : لؤالا ةيراحلا ءانثاتةتلطرأ تناك تاولطعا اذهو

 ةددعتم داوم نعث حن تناك !هنب ةيناثلاةم راحلا ءانثا يف امأ

 ناطلسلانعنوعيشي مهنا وهو “يش نع كلأسأ نا'تيسن تلاقو
 وا ابوروا ىف ناك ءاوس ةريثك تاعاشا ( ثااثلا ميلس) ديدجلا

 ف لعش نا ديري و حالصالا بح ناطلسلا اذهنا نولوش ءانه

 فاجالا نيلعملا باج نم هدالب ىف ربك آلا سرطي لعف ا ل

 ال نا يلع دكوأ يناف لاقي ام مص اذاف كلملا نؤش ميظنتو
 تاحالصالا هده دّص كرتلا جيب اهنوذختتو اللا ةطساو رك

 الاو هينتم أم هل ملل ال ىتح ناطاسلا هجو يف تابقعلا ةماقاو

 سورلا ىلع ةيضاقلا ةبرضلا نوكتس يهف هلاما ىلع لصحم اذاف

 نال هانلف اه لك ناوةلودلا هده نع مهتاروصت ىعو

 م رظنلا ةلاحم الب حابرلا جاردا بهذيس ةلودلا هذه دض
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 0 صوصخلا اذهب عيرسلا مداولا

 ىو لعق دود لع امج الالم ناياوملا نادَهو
 : انتام لمح نم اريتك تدافتسا دق سورلاف .ةيلزالا انتودع
 انيك و , اطلس كليم لهأ عابطداسفو ءانئرادا لالتخاو
 راكفا قرت نم مهفوخ 1 او انواتيموراتجاتشو انتعانسو
 ابعم مهلكمي ةجرد ىلا فراعملاو مولعلاب مهلوصوو نينا
 ةساس راكفا نع ةطقنلا هذه بغت ملو مهضارغا ىلع فوفولا

 تاحالمالا لاخدا مدع يف رك فرجا اورييجلا) سرا
 لئاسولا نم مهنكم أ امب اه وتنك اغو ةينامعلا دالملل ىلا

 ةبح فيرشلا سدقلا سنك حتافم مذاخما نا ىتح
 ةجحلن الا نكي مل ةن- نيعب رأو سمخ ذن.م انيلع برملا مهالعاو
 ةينامئملا ةلودلا هيلا لصتسو تاصو امث مهبولق ملاخ يذلا فوخلا
 نيدلل نيقداصلا لاجرلا ةطساوب ةيريجلا ةعقاولا دعب يقرتلا نم
 لخاد تاحالصالا لوصح ةمان ةعانق سورلا ةعانقو ةلودلاو
 دوجولارتفد نم ةيناهعلا ةلودلاو جل مدهج اومسف ةينامعلا دالبلا

 ربكأ نمو ربكألا سرطب اهيلع راس. يذلا قيرطلا ىلع اوراسو
 ذوفت دايدزا وه مدنع ةلودلا ءاحما ركف داددتشال يعاودلا



 4 وول

 عيجج ىف ةيمالسالا ةفاللا ذوفن راشتنا عم نيلسملا نيب ةلودلا
 ةفالخلا ةدسل موكسكو نيإسسلاو مالسلالا قلعتو ملاعلا ءاحا
 نيلسملا ءم ةقالع ةبب رغلا لودلا ك1 ورا نا كيح يالا
 امو ةفالكلا ريت رادقم نولعب مو تابراحلا يف صخالا ىلعو
 اذه وبرج عل ىتح يبايسلاو يندلا ذوفنلا :نم هيلع ىف

 8ع اد نوبنتجم , هارت اذلو اماه لاو>الا هذه اوربتخاو الا

 ىلع ءاليتسالا بوجو نوريو ةيمالالا ةفالخلا قوقح سم
 ةطقن 0 تحن مم نيذلا مالسالل قبال ىتح ةناتسالا
 مهضرعتل هيعادلا بابسالا ةلمحن مو اهيلا نورظني دانتسا
 0 هيسور ةريحن دوسالا ر ملا نكي اذا + يباتع اوه

 راطخالل ةضرع قينةيراختلاو هيداصتقالا سورا دالب كاوحأ

 رسعلا نم وحال اهاهأ ناف انزع مضاعت ا نورا ةلود لاو

 ءادعالا ضرعتل د قع نورا ةلود بوثئح نا امقيضلاو

 اذاف ٠ ةناتسالا ىلع ءاليتسالا نم ريذاحلا هذه مفدل دب الو

 سورلا راكفا مهل رهظت ىمالا ين ءارقلا تارضح ققد

 هنويقعي يذلا ثالسملاو ةينامعلا ةلودلا مهر ودص هنكت امو ةئيسلا

 . هيقرشلا ةلئسملا لايح لابقتسالا يف هنوبقعيس يذلاو لاخلا يف
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 اال نايعلل ةهاظ انل سورلا ةوادع ناف لاح لك ىلعو

 سورلا دصام نم ناك اعم نكلو ناهرب ىندأ ىلا جاتحت

 ة-ايسلا هذهىرت ةيبوروالا لودلا ضعبناف ةرتتسملا وأ ةرهاظلا

 ءانل اموادع نم غل اهم ةيئاذلا اهدصاتمو ابعفانل ةيفانم

 ةيراحم ىلع اهدحو ىوشتال لودلا هذه نم ةدحاو لك ناولو

 اهعماطم درا فاك ا اع رثك ا وا ناتلود قافتا نكسلو سورلا

 ةعابشلا 5 دا ةيرفلا لودلا رثك ١ نا تح ٠ ةيعشالا

 0 0 لخت ملف نامزلا ريختب تريغتو سورلا دْض ةريخالا

 ىرخأ ةلود اهتحو الا سورلا للاخت نم انتلود ةبامح

 اسنرف يه ةيقرشلا ةلئسملا يف سورلا عماطم مواق نع وأ

 رصعلا يف ةينامعلا ةلودلا ىلع ةروبشملا اهتلمح اندرتاك تلمح نيح

 تدرف اهدحو مئاسفلا عم ناقل الوأ انترف اينراخت قرابملا

 نا دعب مهماليتسا قدا ني ااضلظن مهباقعأ لك ورا

 ل ران يراسل ةمدح تربط دقو ةريك راج تابحت

 روحم اسنرف تناك نيح رشع عساتلا نرَقلا ءدب ىف صخالا

 براخ اهف رومالا مامز ىلع ًاضباق لوالا نويلوبان ناكو ايندلا

 نكس كب رح ىلع امل ةردق الو اهكرتو ةديدعأر اع سورا



 « اله )

 اذه ىلع تيقبف ٠ الفاس اهللاع ىلق نا دعب ةيقرشلا ةلأسملا يف
 اهتكرتوةيقرشلا ةلأسلاا قع ماد ل انام متع ةيس لاحلا

 تقوم ”صصاو ازارطضا الا نكي مل اهكرت نكسلو ةليوط ةدم
 يهو ةنويلعإ لئاسلا نم ةيقرشلا ةلآسملاربتقت سورلا نأ ثيح

 ةيتاذلا اطفتم قئاوب الح ابلح افاد لمأت
 الا ةيلوالا بورما بعاتم نم ميرتست مل اهنا ىتح

 يفو ٠ هنردا ةدهاعم نع تاجنا ينلا ةيراحلا انيلع تناعأو

 لع اتظفاحو انتلود 2 اسفلاو اسلرف تثتمدخ ةيراخلا هده

 ةلئسملا هذه يف انتعفنل اضيأ هرتلكنا تلخادنو اهتيكلم مامت
 ةلكسملا هذه تذخاو دايما لع اليوط ائمز تفقو نا دعب

 نا انلق اذا ءىطخت ملو زيلكتالاو سورلا نيب ايصوصخ 3

 نم قيام ا ةلعسملا هده ف نيتلودلا نيتاه فاللتخا

 مل مرقلا ةيراحم ينف . هريثكلا تامئاضلا كلت دب انكالمأ
 اسنرفو ايكرت ) هقفتملا ثالثلا لودلا ةاوق ماما سورلا فقت
 0 لع اوضماو ةعزه رس اومزه 0 )6 هو

 مالا نم ما قوقح ف اهناخأ لثم رب ل يذلا سراب

 نم ةلودلا كلت ناكرأ عزعزتل ابعاد لاملا اذه ناك ٠ هرباغلا
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 نع اونهت ٠ اساسا ض وق نا داك اع عزت اع ريت لااه ريم
 يف ةريثك اب. اودجوف ملصلا دّمع دعب ةيبولخما هذه بابسأ
 مهنمه اوفرصو هيدج تاحالصا ءارجاب اوتهاف مهتيلخاد رومأ

 ٠تا وهام ىلا 'ىبتلاو تافام ينالت ىلا

 ةنس نب رشع ةدميف اهلتعم اووادو رومالا لتخم اوطصاف

 ٍذقيح سورلا رصيف ناكو مهكلم ةرادا تابعش عيمج اوملظنو
 هعازع نثت مف حالصالل بمحو لداع لجر ىناثلا ردنكسا

 رم هافتباام ليبس يف هل هئادعا اهماقا ىلا تابقملا ةرثك

 دوسسو هيج مجدي غلابلا مدالب ىلاعإ صلخو حالصالا
 ل الا تارك لكشو ةادتسالاو راسألا لذ نم ايويلم
 حالسصا ءارو بادو دالبلا لخاد هراجتلاو هعانصلاو همفانلاو

 سسأو هفرشلا هدصاقم لينل هملوالا اباب كرتب مو هكسلم
 ساسا عضوو ةيلاعو ةيئادتبا نم ب ركفلاو ةيكلملا نسرادم

 هدهعىت> لاثم سورلا نيناوق يف هل قبس مل يتلا «لادتعالا »

 مع يف ًاريثك دهجاو نيتم ساسا ىلع ةبركسعلا ءانب ددجو

 البق ةحونملا تازايتمالا ىنلاو هطابض ديشنع ةسبرللا نوتيلا

 ايحا ىتح ةيعرلادارفا نيد ةاواسملا نلعاو يلاهالا نم ءاينغالل
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 ع نسحأ ةيلخادلا رومالا ةرادا مظنو كلم لامفالاهذبم

 ىلا ب موراهازق تاينالتمالا هده هي سو لا تيمعداف

 ةلكسملا نا لاوحالا هذه نم دافتسف ٠ اهمابس ةيقرشلا ةلئسملا

 ناآلا لا رك الا سرطب هع دنم سورا لابا لج ىقدش ثلا
 اهذاخناو ةناتسالا ىلع ءاليتسالا يه ةيقرشلا ةلئسملاو

 ةلئسملاهذه تطسرف ةينامثملا دالبلا عيمج طبضو مركلم ةمصاع

 الكو ٠ هيلملا لئاسملا دادع ىف مهدنع تاخد يتح مهناهذا ىف
 ماع ةييدملا ةيركسعلانونفلا ىلع تبردتو مهفراعم تقرت

 يف ىتح اخوسر ةلئسلا هذه تدادزا مهدارفا لومع ترونو

 مهنم ما اوعلا نهذ

 اوغرفا 18٠ ةئس اوأثن ن.ذلا سورلا ءالّقع نكلو

 مهدنع ىمدت ةيعمج واكش ذا لوالا نم طسأ ىلاق يف ةلئسملا

 ةيقرشلا ةلئسملا كرتن مل ةيعئلجبا هذهو « مزيو السا ناب :ةيعمج

 نييفالسلا تاتش عمج يف ت ركف لب ميدقلا ايلا ٍّى

 تايدالا ميم ىف تعسف سورلا ةطلس تف ًاعيمج مهلعجو

 صيلختل تمس ام اهوحم مهبولقةلاكسا لبسي ىتح مهني ورا
 راغلبلاك ةيسنجلاو نيدلا ةطئار اهم موطب ر نذلا نييفالسلا
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 كارثالا و نم دوسالا لبملاو كسرحلاو هنسوبلاو برصلاو

 قيوشن يف الوقترصيقلا نمز ىف ىدامث مل سورلا نكلو
 تالكشم يف عوقولا رذح ةعاطلا.اصَع قش ىلع نييفالسلا
 تناكام عوقو ةلاتسا مرّتلاةيراحدعب تقدحن اهنكسلو ةيجراخ

 ةيعملا هذهةطساوب اهدصقم ىلع ناللا نيملا املوصحو مانت

 اهمدل راص ام اذا ىت 1 > اريزغا ارامل ومالا نم الع ترطماف

 لامجالا 00 عضو يف ترشاب لاجرلاو لاما نم 0

 ًاراهجو ةيمخ الاجر تقرفو وكسوم ْ ىرخأ ةينج تبسأو

 اوناكف ةزاتمملا تالايالا نم اهرواج امو ةيناعلا دالبلا لخاد

 ىلا نيينامعلا اياعرلا نم ضعبو نييفالسلا لافطأ نولسرب

 ىتح ةيعمبا هذه سرادم يف مهنولعيو مهتقفن ىلع سوراا دالب
 ةثيبلا حورلا هذه ثبل مولعلا نم مهل مزلي ام اولمت اذا

 نورشنيو سرادملا نوسسؤي ممتدوع ىدلو مهدالب ىلا اودأع

 هيلا هده ءاضعأ تيكتناف يلاغالا ني: ةمجلا هذنمع راكمأ

 مهذاقتا برش يلاهالا نورشبب اوناكو ناقلبلا دالب عيمج يف

 ناقل نيولا ةموكحو ةفحلا نا مهنوعبفنو كرتلا مَ 3

 كل حالسلا كرادت نم مذ دب ال ناو مهصالخ |مدهح
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 لسا مهل نولبسو موتو أعي اوناكو موزللا دنع ةعاطلا ع

 ناقلبلا ىراصن عيمج نتوصأ ىتح ةيرملا رئاخذلا كرادت يف
 ىف ةروثلا ماعم مقتل اهنم ةراشا لقأ رظتط ةيعمطجا 2 تت

 2 1 ةراداو ةميم ةريبك 0 ةيعمجا هذطو .٠ ءاحنالا 2

 .٠ وكسوم يف مظتنم ديرب و

 6 كلو ارو ُِف ةلفتميم ةيعمجا ةهدنق نا ولو

 ريثك ابي قحتلاف اهرماواب لمعتو موزللا دنع ةموكسلا ريشتست
 ةرهاظلا (ايقو ناو ةيسولا ةيركملا قرم راك نم

 نكي مل ناو اهءاضعأ نم ةناتسالايف سورلا ريفس فيتانغا ناكو

 لاوحأ لامجا هذهو ٠ اهناكرا نيب ىوقالا نكرلا ناكل ب ارهاظ
 ةلودلا تناك اهي زيزملا دبع ةنطلس رخاوا يف ةيسورلا ةلودلا

 لاوحالا هل كتنالو ٠ ريصقتلاو زمعلا نم البق اننمدق: ام لع

 ًالوه دشأ ةب راح لوصح برق ىلع ةعضاو ةلالدلدت ةضقانتلا
 ٠ اهنم ةبقاع مثوأو ميرقلا ةيزاحم نم

 -- ب جوج ج ذ »ج1 عه م م هس
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 * زيزعلا دبع ناطلسلا دهع رخاوأ يف ةرادالا ءوس 2

 هدير ددوأ ةيرلا لق تاحاللا ضس :- نع لآ

 و رعلا ديع ناطلسلا دهع رخاوا يف ةرادصلا ماقم 1

 ينوع نيسح - اشاب تحدم ةرادص اشاب ميدن دوم ةرادص

 ةيلاملا لاوحا  ةيركسعال هنامدخو اشاب

 دميو ةيرجم 178+ ةنس ىفوت اشاب يلاع نا البق انعلأ

 نا ىتحزيزعلا دبع ناطلسلا دهع يف ةارر خيراتلا اذه

 ببسلات ناكدبعلا اذه يف ناطاسلا نم ةرباغملا تاكرملا روبظ

 ينامعلا خيراتلامئاقو نيب ليثم امل رب مل ةعجاف عوقو يف ديحولا

 اهناهذأ ند نسا ثداوح ةمالا رك ذو كديعب ىدهع نم

 نكلو صوصخم لصف يف ًاليصفت ةعجافلا هذه لصفتسو

 هنا م امناشنو ةمجافلا هذه ببس ىلع نايتالا نماانل دبل

 . ةيكولملا ةرسالا دالوأ ةيبرت نع ةلكركذ نمانل دبال

 نولعملاو ةذتاسالا مهن كوالا دالوأ نأ: لويف

 مهمز لعو لبقتسلا يف اكولم لو ريصيس مهلا مهرغص كه

 عوطو مدا را عبن ريسل نيبالملا ىلع اهددع وبرب يتلا ةيعرلا نا

 وبحب نم بير قتو نوديري ال نم درط يف مالا مهلف مهتراشا
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 تافارللا هذه لثعو ٠ مه اديبع سعشلا اذه قلخ هللا ناو

 مهيبأنا تدا ريالا 1 لودع نوشحي اوناك اهاوسو
 امنا مهنا لاب لع مه رطخم 3 اووحصأو دالبلل 3 ءاد وهو

 دارفاللو ةمالا هذه نم نوبت 1 وللا لع ءانء ادع اولخ

 نوديرب ال ن م نامر>و
 م لوديرب نم هلو ف قالا

 لآ ناتالم نم رفا اذه يف رقت ميما رثكا ناكو

 نم مهييبش مايأ مث وفرع نمو مهيلع ةيبوسمملا ب تارا اع

 مهتابمأة وج نم مب راقأ م مهدحو منزلا ديمملا ضع 00
 اراهض اويهذ ةيناهلا 01 ةنمدخ زاك الا :لايعرلا نا ى
 لكلا رثكأ نا هلك اذه ىلا فضو فناعزلا ءالؤه ض ارغأ
 ةلودلا ةرادا تابعش يه ةفورعملا كولملا لاوحا نم ًاررضت
 ةرادصلا ماعمو

 فورالا م اطالتخا لكلا برقا اوناك املاجر نال
 ةقوللا يا لا عم ةيرادالاو ةيئايشلا

 ةرهاظ تناك نايبلا ةفنالا ةيكولللا يارس 59 ءازرا نا وأو
 ررمضلا اذه نكسلوزيزملا دبع ةنطلس لئاوا يف ةميخولا ام 1
 نيحلا كاذل خيراتلا يف ليثم احل رب ريل ةدايز داز
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 نك
 7 اشاب يلاع ةافو دعب ةرادصلا ىلوت ١ ؟هه ةئس يفو

 ل0 كد وش رشع دحا دعب لزع مث مث روبشملا اشاب مدن

 هيلاراشملا لزع و نينامو داو د٠واشا تحدم هدعب

 نوما مامز امئان دز راو

 اعنا ىيتو اموعر م ةيببي دنمب لع نا 000 كلو
 ندم نيدسو دحاو دعي , لزع نا ثماب مف رومالا ما 7 م اشاب

 ثكم امو اشاب ؛ يدشر هداز لاددش اسي عي هتيلوت

 لزع يذلا اشاب يب : يتوع نيسح هفلخو ماي ماي ا ةعضب دعب لزع ىتح

 ىتح اها وا ةيشع الا ثيلب لف 5 أشاب دعسا هبنعف مايا دعب

 ا ال مع و

 رخآ علو 0 سلب 6 ىرخأ طقسو ةرازو موب لك يف مي

 لاجرلا رابك نم ةمستوا ةينامث ةرادصلا بصنم ىلع باقتق

 تاوئس ثالث نع ديزت ال ةدم يف نيرم وا ةرم مهنم لك

 ةئبسلا لاوحالا هذه عوقو ةلاحتسا مم . ةدودعم مأياو ربشو

 ناممع يب ةلودريغ ةلود يف

 'يثان ةلودلا ةرادا يفرومالا هذه عوقو نا ءافخالو

 ةلك هرغص نم نوملعتي نيذلا انكولم رييدت ءوس نمانمدق اك
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 ةريثك تافارخو ؟ هيف ينضراعي نمو يل كلملاو « كالمانا »
 كش الب يهو فيرشلا عرشلا ماكحا لف قطع ال هند
 ال ةرادصلا دنسم ناك اهنبف ٠ ةلطابلا تاداقتعالا كالت ةجيذن
 بارا نم ةمبم تامدخت مايقلا ىلع ارداف نوكي نإ الا كبه
 الود لاله لوح نم رشتلا ةملظملا راونا تناك مايا فرحا
 ىلا نآلا لآ بصنملا اذه ىرت ذا ايندلا فارطا عيمج ىلا
 ةليسو ةليملا ذخت و ناطلسلا ءاضر بستكي نم ليت سورع
 رابكاءال وهنا برغتسع سيلو فناعزلا نم اهيلا لوصولا ىلا
 دهج نوءس اوناكش نيفظوملا نم رادتقالا باحتصا اولمحت مل
 رثكأ يف مرام ءاضقل اوتفوتف مهزكأ سم نع مهداعبال
 ٠ تاقوالا

 ةناكملا يوذ نم نوريثك اشاب يلامك دجوب ناكدنا مث
 دجو. ناك نكلو دوم ناطلسلا مايأ يف ةلودلا فئاظو يف اوأشن
 يرادالاو يسايسلارادتقالا يف هتلك اش ىلع مه نم هنآفو نيح
 ةلودلا رومأ يف حالصالا ءارجا يف ةديدش ةبغر ملل تناك و
 فنا . تاهيه نكلو ٠ ةفيظولا هذه ءادا ىلع نوردتقللاو
 بضنملا اذه ءاطعا يغب نلو كاانه نكي ملزيزعلا دبع ناطا لا
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 جارخا 3 ىعسلو ع قفاوب لجر لع ثحب ناك لب هاهال

 هتلاض ىلا لصوت دقو ٠ لعفلا زيح ىلا لوقلا زح نم هناروصت

 اشايلا اذه ناكو ٠ ملثعأ اردص أشاب مد دوم نييعس ةدوشنملا

 اذه نع رثؤب اممو ةلودلا تامدخ فيما لان لدر نا

 ريتا ناك هتلر رنعلا دنم ةلودلا رومأ ىف ةلحادت ردنملا

 هتياهأ مدع ىلع لدت هتاداعو هقالخأ تناكو فقاوملا يفرظنلا

 ةرذ رادقم ةيملا نم هدنع نكي لو ٠ بترلاو فئاظولا رذصال

 ناكلب دحأ ةباعرو ةمرإلا نطف نوكي ناب ركتش لهنا اك

 ناطلسلا اضر ليثو ةيتاذلا هتعفنميف الا ركتفال كلذ سكمي

 ةصالخو ٠ناطوالا عايضو ةلودلا بارخ كلذ ءارو نم ناكولو

 ناك هنا مو ساسالا اذه ىلع ةينبم تناكهتسايس نا لوقلا

 قيوشنت نع ةعاس رتشال ناك ةرودكلا نم يش هتعمس بوشد

 ليبسلا اذه كولس ىلا ناطلسلا

 يف هيشاتكبلا شرواردلا ةقيرطل همبتت. فرع كلذكو

 ئواسم نا ىتح .ناحلا تن ةرقاعمو نالخخا ةرشاعم ىلا لبملا

 تأدتبازيزملا دبع ناطلسلا دهع رخآ يف تاصح ينلا رومالا

 ٠ ىمظعلا ةرادصلا ماقمردصلا اده ىلون عم
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 ةرابع يه ين لا هيمومعلا .تارمضتتلا تمت هيرادص دهع يفو

 ني ةلودلا ةرادا نم درطف هتاياغ ىلا لصوتال هيلع دعصي 00 ص

 «لاوسالارثكا يف ةيصخت تاياغل مدرط ناكريفغ ل ريغبو

 ةلامالاو قدفلاب ةلودلا اوه لاجر اودرط .نم نين ناي

 نع نوزجاع ةعامج من و ةنس نيعل 1 وأ نيثالث نع ديزت ةدم

 تناك تامعقنتلا هذه ةجحتت ناولو فظوتلا نودب مهتوق غولب
 ةيلا 0 عش لوقت نا انل قح امل ةدئاش ةئيزملا ىلا ةدئاع

 يارسلا لهأ نمنيب رثتملا ىلا لاما يف تيطعأ ةيلاملا تادتتننتلا
 نيفظوملا نم نيريثكلا ىلع مهبتاور وبرت نيذلا ٠ رادتم ناكف

 اولزع نيذلا كئلوأ بتاور ىلع وبرب ميبتاور ىلع ديزام
 ريفوتلا دصق

 كس زايتما ءاطعا اشاب دوم ةرادص "واسم ةلج نمو

 ريبشلا يواسفلا يرسلا ( شره نورابلل ) لمورلا ديدح
 القبس ل ةروصبو فاجمالا لك ةلودلا قوتحت ةفحم طورشب

 يارسلا تارشحو مضعالا زدصلا ذخأ ةطساولا هذب.و ليثم

 ةوشر ةفصل مهاردلا ن م ةفلؤملا فولالا ةكرشلا نم نم مهباوتو

 ' اشاب دومحلهتبحم نم زيزعلا دبع ناطاسلا هيلع ناك أمبمو >
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 نم سمأ يف هبأر ةئطختل ضرعتب ملو هنانب نم هل عوطا ناكدنا

 فورظلا ةمئالم مدعو هل يلاهالا ضغب نكحلو رومالا

 زوما اشاب تحدم نييعتو هلزعل زب زءلادبع ناطلسلاترطضا

 غل نا دس رار طا ناك لب رامتخا نكي ل نييعت وهو هناكم

 ىرلا لينلا

 نم قرا دقو ةنس نيسمخ دئيح غل اشاب د

 سامتلا البو هداهتجاو هدجن اهالعأ ىلا ةلودلا يف ةفيظو رغصأ

 ردا دبع نالطلسلا دع لئاوأ ىف هلرزولا ةسنر كا فرو

 هتيلوت ءانثا هنوطلا ةنالو يف اهارجا ىتلا تاحالصمالا تناكو

 انضوأ دقو هرادتقا نسح ىلع ًايفاك اليلدو هرابتشال ةثعاب ابلع

 نم ارههوبل اهوزيتاو الآ ةصرف اوك ل سورلا نا الق
 باغأ ىف محلل ناكو ةينامملا ةلودلا ةيلخاد ىف لاو>الا لالتخا

 ناك الف . نتفلا نكاوس كل رحت ىف رفوالا ظمحلا تاقوالا

 صخالا ىلع تناكو كلانه هنطاقلاةفلتخلا رصانعلا نيب قاّمشلا
 3 لالا اذه نم كسلا ى ةعاطلا م ودل راغلبلا قوشن
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 دالولا نع هئيس نك هلا نيورال نسالا عدل ىف رهط

 هنكبلو: كاردا ىندأ كلعالو .كارح لقأ يدبال كارثالا
 نيذلا تاوذلاو داسفلا عبنم نع ةيفخ ثح نيملا كاذ ىف ناك

 هب ةقالع مل

 3 1 ةروصب رومالا تائبخ رهظاف لما اع رفظ دقو

 بابرأو سورلا سيساوج ىاح نا دعب و راكلا لقأسورال ابعم
 ريع نأ ةريع 3 ا 00 ةلرعأ ةكاح مهم داسفلا

 ةكاحم ًانعبأ مهكأ اخر لا نم داسنلا ةيمج ءاضعا ىلا لقتل

 لودلاو ا 0 ف نم 0 ف موضع قاشو را

 تسرا تصقر انوروأ تاعوبطم عيمج لا ىح > قرد الا

 برص دقو روما لطبلاو رويغلا لجرلا ا هه ةءارلل 1

 ةريصف ةهرب ةياالولا ءاحنا 2 ف هءانطا نمالا

 تدحدم دوجحول مهيناما ماتا نع مرع نيورلا ىلا 3

 اولخادتو ةيالولاهذه ن ههلزع ءاروا اوعس هنوطلا ىلع ياو اشاب

 مايا دعو هيلازأ عملا لعل اوفو دهطلا لذ دعلو يا د 2

 ةيالولا كلت روما تناكو دادغب ىلع 1 اشاب تحدم نيع

 ابماظزة داعا نم نكمي هنكلو هيلعدب نمال . طاتخا ىف كاذنيج
0 
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 نرعلا لباق تداو ةريصق ةدم ف اهنم ءايقشالا راد عطقو

 رخاوب ةكرش سسأو ةعاطلاو خوضرلا ىلع مهريجاو اهيف نيلزانلا

 ةيصخلا ةيالولا هذه ىف ةراجتلا قرط دجواو تارفلارم ىفريست

 ةهجو لك نم اهاقرو ةيموملا املاوحا ريغ هنا لوقلا ةصالخو
 بيرغلا هرادتقاب نامزلا كاذ ءارزو ةرهز اشاب تحدم ناكو

 ْ ةلملاو ةلودلل ةيظع تامدخ هنم رظتنم لكلا ناكاذلو

 عيبا نم رثكأ ةهملا هذه ًاقراع ناكدنا ىف كش الو
 اهنِم كلملا ةمصاع ىف ةءراجلا لاودالا رابخا قشنتسن ناك ىتح

 ىتح اشاب يلاع ةافو ربخ هنذا قرطي ملو ٠ دادشب ىف اباو ناك

 فيسلا قيس نكلو ةناتسالا ىلا باهذلا هينيع بصن عضو

 تعم نكات معأ ًاردص اشاب ميدن دومم نيعو لذعلا

 ىف ةدم شوا ها ًاقيتم فلظوملا اذه لاوحاب املاعاشان
 هأيقع ديم الان ىلا ةلودلا لا رع 0 راد ملا تصنم 1

 لاوحالانزو نا دعبو اشان ميدن دوم لزع ىف هته لك لذف

 همزع نع هني لو ناذكسا نودب ةناتسالا ديف اد ةيمومعلا

 لاظ لب ابن ابس لو دادنب ىلا ةعوجير ةيلاعلا ضاوالا روهض
 . م6 - 2 0 سو

 ب|هد ةناتسالا هلودو دنعو ا ارادتعا ىدنا لا كعغت ارباس
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 كعب ةرادصلا تصئتم ف نيع ىتح لمفام لمفو نيلملا لل 1

 اشاب تحدم راص اذدكهو اشاب يلاع ةافو نم ين نأ

 ناكذا ًاريثك هنرادص مدت مذا ةراقلاا ل معأ ردم

 هلام ىلع هنودسحمو هنوشخمو هنوفاخ مهعيمج ها ةلرزو

 هطاقسا ءارو ,هدسهج نوعسب اوناك اذلو رادتقالاو ذوفنلا نم

 ديم هلزرع نم اونكمت ىتح نيبالأ هب نوشدو بصنملا اذه نم
 ةناتسبنالا ىف هوانا باوضلا نم اورب مو اموب نينو دحاو
 اهلا داع ىتح اريثك فنلا اذه ةدم مدن مل نكلو امنع هودمباف
 يدع اشاب دعساو يدشرك ةرادصلا ىف هنلخ نم نكي و

 مالا ىف فرصنلا ةيرح اوحنمول مسملا يتح رادنتقالا

 يذ ءارجال مهدحا مسن ل ن .كلو ةريبك تامدخ ةلملاو ةلودلا

 0 د نم طمس 0 ام مرنم دحاولا ىرت تنك يتح

 ناكأم؟ريثكملا يتح يارسلا نمردصت ةداراب رصبلا حل نم لقا
 ةلودلا ةمدخ اودارا مما قوس اسد اونجب نا نود مههيصأ يننلا

 ملو ةلودلا ىف تائيسلا ةرتاد رودت تناك اذكهو كاملا حالصاو
 هفش تلد هوف نا ردش
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 ةلودلا 5 0 ةعفانأا ري نم يش مامتا مدع نكي لو

 ناك لب ءارزولا نيب. مهلق وا نيردتتملا دوجو ةردن نع ًاكشان

 ال نايمال مضاو ىمالاو يارسلا لهأ فرصت ءوس نع ًاكشان
 اشاب ينوع نيسح لاغشا نا ىتح اناهرب الو اليلد جاتحي

 رومالل هءيظنتو تاقوالا رثكآ ىف "” ةيركسع رملا ماقل

 أشاب ينوع نيسح اما ٠ هانمدق ام ىلع ليلد ربك ةءركسملا

 لخدو اهف ةيرعلاو ةيعرشلا مولعلا معتو هطرابسا يف دلوف

 تاونسا اهنف هلوخد دعو اهسيسات ءادتنا يف ةمرملا ةسردملا

 برح ناكرالا فنص نم يئابز وي ةبترلاراح اهنم جرخت ةليلق
 قرتو ٠ صاخلا ركسمملا يف نيعو هرمع نم نيثالثلا يف وهو
 يف ةيريشملا ةبئر هلاكذ طرفو هداهتجاو هدجم لان ىتح ًايجنردت
 نيع 1656 ةنس ديرك يف لالتخالا روبظ دنعو ليلق نمز

 سعاالاب لقتسا مث الوا اشاب رمع رادرسلا ةيعم يف هيلاراشملا

 هطول ةاتكلا بورق نم لالتخالا نيكست يف ربظاو

 ةيديدخلا طوطخلا دمو قرطلاحالصا ةلص» لمت ةلكةمقانلا )١(

 ةعفانلا ةراظنب ىع-“ ةدوصخم ةراظن اطو ةيناّملا ةلودلا دالب يف

 هسرلا ةراظن (؟)
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 ةيبراحا رظان ةبتر ىلا ٠ تع اشاب يلاع ةافو دعب ينن هنكسلو

 ىارسلا لها دحتاف مدن دوم ةرادص لامتال هتضراعم ىلع
 هطرايسا ىلا هوفتق ردصلا اذه عم قئالعلا نم مهل امل هيلع
 دءساةرادصلا ىلونو اشا , ميد دو لزع ىتح نمز ضع مو
 ىلا هداعا اشاب ينوع نيش ىلا ج ايتحالا ةدشب هلعاو اشا
 ١ ةريصق ةهرب دعبو ةيداهجلل ) 1 هئيعو هنم ةأنداو ةناتسالا

 معا ا نبع[

 ىو لزق اع نم لع قحال ولع انمز تش 1 نكلو
 نم « فيتانغا » سورلا ريفس لمعتسا ام ةببرملا ةراظن

 ىلع ريفسلا اذمل ناكذا رويغلا لجرلا اذه دض ة رثؤملا طئاسولا
 هد ىلعأياونيعو ةناتسالا ن دف ربك درك ودا ةوادا
 هامطحالا هد اوأ رنا دع ةيداهجل 1 رظان نبع نمز دعو

 هانأ امع اليلق ملكتنو اشاب ينوع لاوحا ليصفت نآلا كرتناو
 هباقث ةدم ل || ةيركسملا ةرادا يف ةليلللا تامادلللا نم
 : ةرازولا بتارص يف ُِق

 0 00 م 00 هيوم يعس 0
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 لمحت ىلع اريص اهرثكآو لويلتا نسحأ امل ىتتناو ريالا

 المع مهردقأو ًالع طابضلا نسحأ اهل اوعتنا مل يقتل اثبع

 تعلو هب ةيج وطلا تقرت 6 ماكحتسالا فئنص ىقرتو

 ضع ريك تاركسمملا رك اص يف تايفشتسم ةدع

 امع اشن ( ةرايسلا تايفشتسملا دوجو مدعك ) اهف صقاونلا

 ىتتناو.ريخالا7سورلا برح ءانثا ةددعتم. تارضم لوصح

 سلا كف اطل كديتسا ذا :سال نأ ركاسلا سلا

 انركسع راص ىتح قيض نولاطنابو هرتس عساولا نولاطنابلاو

 نامزلا اذه تاحالصا ربكأن مو ٠ 5 اورو رك ادع نويشت

 جالس ريشا تناك يتلا نيترام.. قدانبب رك آسملا دارفا حيلست

 ٠ اكيريما لماعم نم رصعلا كاذ يف لمعتست تناك ىتلاو ايندلا يف

 , ةناعا دصش يركسعلا دعاقتلا قودنص سيسأتل ًاضيأ اوقفوتو

 لتعا نمو مئاقولا يف نودبشتسا نيذلا طابضلا لفارأو ماتيا

 يتلا تانسحلا هذه نكت لو دعب هنوق بسك نعزجم وأ مهنم

 ىقتنا لب اهارجأ ىلا تامادخلا لك نع ةرابع نآلا اهانركذ

 00 طاح نع
 اذكهو بارما ىلعأ مهاقرو طرفملا ءاكذلا هللا هابح نم لك
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 ىح قاومتسالا يوذل يفرتلا قرط متو اهمراب سوما ىلمعا

 اييساوناكمهنا ىتح ًاتسح ءالب سورلا ةبراحم ىف اولباف مهناطوا
 تاظفاخ عقاوم ةدع يف ءادعالا ىلع ةلودلا ركاشع راصتا ف
 حالصالاناف اذه عمو ٠ ةبركسملاو ةيلما اهتئاكم ىلع ةلودلا ام

 تكانت انبم ش ديفل الل ةلودلا ةرادا ماسقا نم دحاو مي 0 3

 مياظنسو ةلودلا راود مي ف يمت نم ديزيال ناكلب هتحرد

 ءارو .اهبلع راف قا بكب ىلا :قيرطلا نيستو امبنما قكر وما

 تأت لو حايرلا جاردا بامتالا هذه لك تبهذ الاو حالسالا
 ٠لوقن امةعص ىلع دهاش ربكأ ةينامعلا ةءرلا ةراظنو ةرمث لقاب

 ناطلسلا ىدهع رخاوا ِق مامهالا ماع 3 مها ءيذ دحو ناف

 نسحا يهاضت ةجردل اهلاصياوةب رملا نا ءالعا وبف زيزملا كيع

 لودلا تاوق نيب دادعتسالا يف ةثلاثلا ةجردلا نم ةءرح ةوق

 نبرشعو اس ةءرعلا ةودلا نم اثدنع ام عومم ناكُف ةيرعلا

 ةلاقثلا نفسلا نم اندنع ناكام ادع ةريغعصو ةريك ني ةعردم

 ةريثك لود ةلبامل ةيفاك ةوقلا هذه تناكف «ددملا ةريثكلا

 ضرغلاب ينث ال ةوقلا هذه نكلو سورا ةلود ةيرحن ابصخأ
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 نم ةمورحم تناكو نيتم ساسأ ىلع نبتل اهنا املاط دوصقللا

 هيلعتلاك امبم ةيررخلا ةوثلا نال اهتكرح نوريدب افك ١ لاجر

 ال نكي مل نا لئاز فيط الا يه اف ددملاو ددعلا ةرثك نه

 فرصولو ءاقترالا ماودو ءاقبلا اهل نمي ام ةيبدألا ةوّقلا نم

 هذه دحا ىلع فرصام ةيرحلا نوئفلا ليصحت ليبس يف

 * مها اهجتاتنو معا اهدئاوف تناكل ةميسملا غلابملا نم عراودلا
 ْ 0 نسألا ءالبلا سورلا ةيراحم يف تملالو

 + ةودلا

 قيدانص الا ىه نا ةيلاملاام كاردا امو ةيلاملا امأ

 3 تاأدتا دق تاضارتقالا نا البق انمدق دقو ةبواخ ةيلاخ

 ةيجراحلانودلا دبعلا اذه ىف تلصوفديجلا دبع ناطلسلا دهع

 رادقلا اذع اتا ةيعادلا نوندلا تناكو نيبالم ةرشعلا ىل

 ةنطاس مايا يف موي نع ًاموي ديزي تاضارتقالا عومي

 رع أ دس يف نوركفي ال اوناك مهنا ىتحري علا دبع ناطلسل

 راس رح طا تقلا نم نمحا ال ةظشاو نوزي 0
 ١ ءاد 00 ءاود مهدنع لمعلا

 انلوق قدص ربظب اهم يت انس ينلا ةينازيملا ةعلاطم دنعو
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 نوبدلا عومج ناك ديجلا دبع ناطاسلا ةافو نيخل ناب ىلجاب

 نويلمرشع ةسمخ اهدناوفو كرف نويلم نيعيسو ةسمحو ةناملث

 وه اذهو كنرف نيبالم ةينامث يونسلا نيدلا طسقو كنرذ

 ْر زعلا دبع ناطلسلا دهع يف 0 يبا غلابملا لودح

 ضارتقالا خيرات كرف
 فما ممر امءزرثو

 ١م ١ةهءرءءءروثب

 ١م ةءروءءروث.٠

 ١ ةءءزوءءزردثو

 ١ مخ ١هءرءءءزردأث

 ١/6 ١ةهءروءءرووث

 ١؟ ملك ةهههر5ءءرء.٠

 ١ انفيضرءءءردلب

 ١١مم 1١”رءءءرتت6

 ١44 "راء درا

 "ةةرمءءرلل ١55٠|

 ةئس رمشع ىدحا فرظ يف ضورقلا عومج ةردالارم٠٠ءرد٠٠



 تادبعتلا يف ةديقملا ريداقا ا نع ةرابعوه عومجم ا اذهو

 كا 0 نكت مل ناو تاجالل ةيلعلا ةلودلا اهتطعأ يا 8

 نيرشع اوضرتقا اذا اوناكم بنا وه كلذ يف ببسلاو ٠ مم

 1 هئم نولزم هيلح ثنويلم
 لخدب لو ريثك با هيج كعب

 اد_ه نمو ٠ ابعبر وا ةذوخأملا ةيعلا فضنالا| اهم ةنيز د

 امهف ضرتش نا ن نود يل أهيلع رم ١ ةيلعلا ةلودلا نا دافتس

 اذه سا لاه دقو زيزعلا دبع 0 زا هتافات هدم 1

 تاجالا نم نيلوقتلا عومج لا
 00 اطعا نع اوعئتماف

 اريخاآ قب مل الو ٠ ابيلا نونكري ةنامض لودب لاومالا نم

 ضارتقالا با وبا تدسو مطلاوما بلل ةنامضك مه ىلعدب ءيش

جال رومالا ءايلؤا دمع ةلودلا هحو يف
 ضارتقالا لئاسو دا

 نوئشنيس مهنا نيلوقللا عانقاب ةدّقعلا هذه لا ةربخا اوتفوتف

 قفنتس لاومالا ناو ةتطلسلا ءاحأ ا يف ةيديدملا ككل

 صهاوظلا هدب بناجالا 8 ذا اولمأ ع 51 ريخا اورفاظف ابيلع

 هده تبهذ ن و ىرخأ ضورُك ةدع ةلودلا 2 اودقعو

بظي مو رده اعرق بهذ مك لاو اومالا
 35 الو دوحو اهل ر

 دقق اكريمأيف مدت يف ىتلا نيترام قدأتل ن نم هورتشا ام الا موللا
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 ةكسلا نم ًارتم وليك نيعسن اودمو فولا تائمعضب |هنم اوعاتبا

 دامرلا رذ اللا اهنم اودمش و ديمزاو اشان رديح نيب ةيديدملا

 كلر تقلعا دقو نيترو تاجا نه نيلوقلا بكرا

 ةلودلل قبب ل ىتح روبثلاو ليولاب تدانو ةليملا هذه انوروا

 رثدناف اهبلطعا نع لكلا عنتماو بناجالا دنع ةقث لقا

 تناك هدو. ةئس ينفروبقلا لها دادع ِق لخدو اهرابتعا

 هينج نويلم نيسحو نيتاملا ني حوارتل ةيجراخلا ةلودلا نورد

 تادراو تناك ىتحرادمملا اذهم ةيل ةيلاملا ق 6 اروالا ةهف ع اكو يننامنع

 نوددلا هذه دئاوف ىلع فرصت ةلودلا ةئبزخ

 دقعو ةرادصلا بصنم اع كيعس ىلو ابها ةئلس يو

 هده ةبقاع هيلا لوكس ام ف ةرواشلا د اسلم

 يف لالتخالا ةدابز الا ساح لا اذه دمع نم 3 مف ١ لاوحاالا

 ةملا نس مفد ىلع مرمزع قدس اونلعا مهكلو رومالا

 ة , نرخ 5 ب اوقفخاف ت ا ةيلاملا 5 اروالا

 عفدلا نع م 0 نا و أ كعب سالفالا كلش ىلع ةلودلا

 ةنطلس رخاوا يف ةلودلا هيلع تناك ام صنم اذه ٠ صانم

27 
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 هده لصفتسو ءاقحلا راتس 0 ادع ئىش قس هيل 3 رخل

 ريفس فيتانغا لارتملا - طاطخممالا رود يف نوينامملا ءارزولا
 زيزعلادبع ناطاسلا ليم -- هب اشاب ميدن دوم طالتخا - سورلا

 اذهب ناطلسلا راكفا ضع ةئارولا ليد ةلثسم - سورلا ةسايسا

 لارتملا داسفا 2 ةثارولا ةلئسع فيتانغا:لارتلا ةقالع - ناشلا
 ب» راغلبلاو مورلا سئانك < فيئانغا

 ع 0 عَ

 نيضقانتم نب صا دوجو اريح" هدنع رظنلا فقوتام لوا

 انيلع تلاوت اذهك نمز يف ةلودلا ةرادا نم ايلعلا تامبطلا يف

 ةلقو انلاهنر لامعا نبل هبايرخو هماصم انتايحب تذواو ةنابكت

 مهليم ةدس يلاوتلاب تت نيذلا 2 نييواسنرفلاو زياكتالا يار

 قيرط ف نب ريسلاو » انادعا بااخم نم انكلم مهصيلختو انبلا

 .ههلاقا لخاد ةلادعلا مالعارشنو هميظنتو كاملا حالصا
 ةسايس عابتاب يضقن ذا ًامامت لوالل رياغم يناثلا سمالاو
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 ناو ةدايسلاب نورا فارتعالاو فراعللو ةولملا واو نم
 دنع اهمماع داهعالاو نامع لآ ةلود ىلع 0 ما نكت لنا

 ةياطلا سمن

 نم اهم ضبنبو ةلودلا يحب لوالا نا ممضاولا يللا نمو

 ءارجا نع لفاغتلاب اهيلعمحب يناثلاو ناوملاو لذلا ضيضح

 تأدتبا دقوءادعالل مالستسالاو لساكتلا مازتلاو تاحالصالا

 دعبف زي زعلا دبع ناطلسلا ةنطلس رخاوأ يف رهظت راكمالا هذه
 انادنع كولملا مفانم ضقانت كلملا عفانم تأدب ةيريملا ةعقاولا
 دحاو لصأ ىلا عورفلاهذه عوجر نع مثلا امبضعب نعامهداعتناو

 ءارزولا اشان داؤفو اشاب يلاعو اشاب ديشر نم لك 0
 هيف ةندقْلا لودلا ةطخ عابتاو كاملا حالصا ةرورض نوقداصلا
 اورصاو اهتجرد تناك عم كولملا اصم ةيعضن نم دبال ناو

 كلملا ةراداب اودبتس نا الا ىارسلا لها ىنافرمالا اذه ىلع

 فتامز نيب الصاف ادح تناك يتلا ةيريملا ةعقاولا دعب ىتح
 ربكلا يح ذخأ دقو ٠ فاصنالاو لدعلا نامزو دادبتسالا
 اوحصأ ىتح اننيطالس بولق عماجت ةخفتملاو ةاهابملاو ةمظعلاو
 52 ممدادجا نع هوُرو كلم ىلع ةظفاحلا يف نوركشال
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 مهلاومأ نئازخ هيلع ءاليتسلالا يف تغرفأو مركاسع ءامد هيلع
 مالسالا نأش حالصاو ةللاو ةلودلا لبقتسم ين اوركش ماك
 مهتنامتو نيردتتملا ءارزولا ةمواقم ىف مهتبانعلج اورصح لب

 00 باذعلا مهباع نوبصي اوناكف ءانسملا مراكفا قيبطت نع

 مو ىودملا لقتننال يكمل را ىلع ضامالل بيبطلا بص

 قوقتح ةيلاعلا مهلا ١ احا لاجرلا ءال دع ناس دقو ٠ ىوأبلا
 زي مدصاتم راهظا نع سورألا زي ىتح ممايح ةدم ةلودلا

 نيذلا ظاعالا ءالؤه ةأيح سم لفأت مف ةدئافلام نككو لمفلا
 سو رلاداسف ذخأ ىتح هظفح نيلكوم ةكئالك كاملا ظفم اولسرا
 مهليخم نومهادب اوذخاو سثاسدلا اوسدف ةلودلا لخاد هذخأم

 مى رع هي نمو بحاص الب مهماماتييقب يتلا اندالب مهلجرو
 نيننامعلاءارزولا ةلاهسال ةرئؤملا طئاسولا ذ ذاخنا يف 0 اورخدب

 0000 تسانملا تقولا اذه يف مهتعارب أو رهظاف م مول

 وعدا دوم اولامساف ىلاغلا دسالا ةلوج هب نولوجن سف

 (فو ) يفرح سورلا ءامما نم ما لكرخآ ىلا فاضي )١(
 فوميدن ميدنوا ( فونسح ) ا ةغللاب 0 نسح هعم ١* ناك اذاف

 اذه كسمت ةدش هراهظا نع ةرابع فوعدن فاؤملا ةرضح لوقو

 ١ سورلا ةسايسإ لجرلا



 فدادللل)

 ليبسلا اذه يف ماردلا نم هولذب امب ىارسلا لهأ نم هءاكرشو
 قلقلا اهؤلم لاوقاب نيتنثالسا هينذا اوعبشأو ناطلسلل اوفلزت 6
 برات اهلكو مهوحن هوايقسل نا اهم نكما يتلا يهو فازتلاو
 :هل ملوقكامءامسب ناجحتلا يوذ ناذا

 كدللا قوتسو ناغ لا كيس نح كالا اذه نا
 مدخلا اياعرلا امو « لاحم سما |.هنم الخلا رودصخ« ةسدتم
 حالصاف الاو كول اذكه « هب نوريشد ام نوعيطي مهمتدارا
 ىنمميلاهالا كاردا الا جتنيال يلاههالا نيب فراعملا رشنو كاملا

 يس عتربالو «ةمخولا هبقاوع رهظت نا ثبمالو مسهتومح
 نكي مل ذا ءاشاب يلاعو داؤفو ديسشرك « نيروهشلا مكئارزو
 لس نطولل مهتمدخ اوذختا ءالؤهف يكاذل سيلو ةلل الا مهيعس
 سمعا وهو « لخادلاو جراخلا يف مذوفن ءالعا ىلا هب نولصوتس

 فنا ؟كالج ةركاذ نع بيغب الف « يتلالج رد طحب
 ءارجا نع عنام هلم اذاف « مبكلم يف اكبرش نولبشال كولملا
 اهتواعم دمت نامثع لآل ميلا قيدصلا يهينلا ايسورف هنوغتيتام
 - اهدنع فئاظولا سدقا نم مل

 ةلودلل مسدلا ف مسا سد 0 اونكمت لاوفالا هذهو
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 لاوخالا ليصفت اما + ةقيدلا لامآلا نم ةئوقتم ام اولاثو :
 ةلودلل رومأ ران تناك ىربكلا لودلا نم لك نا ىف

 تدع ذنم يأ طاطحنالاب انتلود تذخأ ذنم ىهتثنت م
 مهلرفس ةطساوب نوديرب ام نولعشب اوناكف «هحنولراق« ةدهاعم

 -س

 ؛اسح > مهشقأنب نمالو مما "دار الو ةناتسالا ّق نييفملا

 ةبيصم لك يف ملجأ يأراو مهمأ سعاالاذ او مهل دربوا

 لكو ةلودلا طوفسل ةيعاد لاوحألا هه كاك ةلودلاب ت ع 1

 ٠ هفش تنم اوهوفب نا نو رسب الو اهلا نورظن» اضارزو

 اذهيف ةلودلا نم هذخأم قالخالا ءوسو داسفلاو قامثلا ذأ

 يلو ايينل ارض ل الو تدعىتح ريخال اروذلا

 طاققسال ينكي ناكر ومالا هذه نم الك نا عم هراظنا عحامو

 مظع امهم ةما ربك ١ لمش تكسو اهدع ف نم ةلود ىوقا

 قرومأم ىلا قالخالا داق جرتملا طاطخمالا اذهف انش

 ميمفانم قوس ف نوركمال اوناكف مهفئاظو قومح ةلودلا

 لضو نا ىلا املالحمضاو ةلودلا وم املر و نم ناكولو ةيئاذلا

 نم نوهتساال | وناك مهنا ةجرد ىلا هدنع سفنلا ةثاندو لذلا
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 7 انت الل ماعم اننا مهم ةوشرلا لواخو فاجالا ىلإ مم لم

 ابمفانمو ةلودلا قوقح عسب نودعي اوناكف 0 لودلا
 هذه لثعو ةمداعلا رومالا نم داهشالا سوؤر ىلع فاجالل

 . ناوحلاو لذلا ةرفج يف ةلودلا اومقوأ لاوحالا

 تارابل هابتتم ىلا هادم نم ناسلا خيراتلا تبلق ولو

 ينلا 0 ررراقتلا نع ذودأم وه نع ءانيتكام" امدح اء ارح

 هك ةلودلا عم ى :ريكلا قتالعلا تاذ لودلا دنع تاطدح

 انوا. ناكلاو دانا ملاع يف ةليوط ًائمز تيقن نا دعبو

 قاروالا هذي-هو ةدئاف ىدا اهبظفح نم 7 ل ذا لودلا كلت

 ىربت لخادم انور تاكو مئارجلا كات تان ةيفاكأهدحو

 ءايحاو ءاقدع فا انثارزو نب ربكألا سرال دهع نم 4 ناك

 هفو رعم تابئرع ابيلع مل ناكو ءاقللا لذ تدل لورتتسم

 سرطب نا ىتح ءانعو ثحب ريثكىلا جاتحنال مالا اذه تابثاو

 1 ذا ةروبشملا هتلصو ُْق ةطخلا هده عاباب هلاجر يدا ركل

 ىجةطلابلا 2 0 هرصاح ىلا ةموئشملا ةرصاخ ا كلت < صلخت

 سس نا دع نائرلا رفصالاب الا «توربلا ا لع )» اشا دمت
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 ُِق 5 تناكةعقاولا هذه نا دب الو نانسلا دح ةاهتلا نم

 نيينامملا ءارزولا دنع مهردلا لامعتساب هئافلخ ةيصوت

 مهونلا لذينوملا كاذ نممهسايس سا سورلا لعج هيلعو

 ناهرب كليتأنلوتابراحلا اننا واهيسايسلا رومالا ىف ناكئاوس

 م مهل نوركسال مهسفنا سورلا نا وهوهذه انلاوقأ ةحص ىلع

 .رانيدلا ةوقالا 4+١ ةيراحم ىف «هنراو » ةعلق ىلع اولوتسل

 ركذت ةدايز ةناتسالايف دادزا دق لودلا ذوفننا لوقلا ةوفصو

 للا ينوب نم هوان ةلودلا لاوحا تناك أمني ةبريجلا ةعقاولإ دعب

 ةلودلا لخاد ذوفنلا نم ايش اوبسكي مل سورلا نكلو ٠ ءادرا

 بصنم لغشم ناكث يح زبزملا دبع ناطاسلا ةئطلس رخاوا ىتح

 قح مهلئاخدو سورا يناما اوفرمع لاجر كاذ ذا 0

 نا لق لاجر مهوااشاب داؤفو ءاشاب يلاعو ءاشابديشر ر, ةفرعل

 م-مئاطوا نومدخم نيكاوفوع لاخر ٠ نامل مهلثع يأ

 عسيب ةمرج نوبكتري نم اونوكي ملو مهلود قوقح نونوصي و
 ٍ سخاب مم زيلكنالا ءالو ىلع اواظفاخ نامثالا سخياب ءادعال نطولا
 ناكرالا ةدينشم انتلود ءاق : الا 5 مهل نيذلا نيب واسنرفلاو

 نكبلو ميرقلا راح ةراغ فد ايحلو ىلع مهتظفاحت اولصوت دقو
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 «فيلقدار« دروللان ا ري نيلا كاذلةيسايسلا قاروالا ملاطي نم
 نع ”لفتال ةلماعم نييناهملا ءادزولا لماعي ناك زيلكت الا ريفس
 ىناسنرف ذوفن دادزا م ةيراحلا هذه دمي همداخل ديسلا ةلماعم
 اشاب يلاع ناكذا ثلاثلا نويلوبان دسهع ىلع ًاضبا ةناتسالا
 طوقس ىتح لاحلا اذه مادو ذوفنلا اذه دايدزال ةطساو

 روك دملا نويلوان

 ةافو لبق ةناتسالا ىف سورالا ريفس فيتانغا لارنلسا نيع
 تالئاعلا ىدحال ًاليلس هيلا راشملاناكو تاونس ةدعب اشان يلاع

 ساهل سأرو سورلا ةلود قسرا ىعأ |! هوهبا غلب دقو ةروهقلا
 نس ىف وهو ةمهم ةيسايس فئاظو « فيدانغا « دامتف وار

 ةافو لبق 0 طرغفملا ءاكذلا نمنع فرع امل ةبوبيشلا

 نيع 1 ” « نيكي » ىف سورللا ًاريفس تاونس عيراب اشا . يلاع
 هتيرد ىف فاتخال كنحم يسايس وهو ةناتسالا ىف املا اريفس

 ةسايس بورت 7 ىلع لماوءلاربكأ نم ناك يذلا وهوال فيك نانثا

 طئاسولا ىندا ذاختا بنتجال ناكو ىندالا قرشلا ىف سورلا

 هنكي امرابظا ىلع رسجي مل هنكلو ةناغلا هذمل لوصولا ليبس ىف

 نيصلا ةمصاع )١(
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 ىبف رومالا مامز 0 ضباق اشا يلاعو ةننلا ءوس نم هردص

 ةدملا هذه لوط ناكاذه عمو كارح لقا يدبسال انكأس

 صخالا ىلعو ةيلخادلا احلاوحأ ىف ناعمالاو ةلودلارابخأ م

 برق ىلع ببتتلاو ثحلا لول دمب نق يارسلا لاوحأ هم
 ءوس هدئنع طا اذه دبأ يذلاو ريك كانترا ىف ةلودلا عوقو

 ريفسلا دكت دقو نيدلاو ةلودلاب هماهها مالعو ناطلسلا لاوح |

 صضعب هل هديدسم ا هفوخو اشاب يلاعل ناطاسلا دايقنا نا

 هناو هبواسم راهظا نع ناطلسلا ةلالم عدار ربك وه تاقوالا

 اهناجب لقت ةوطس اهلع اطسل ةلودلا ةسايس ةفد ىلع ضنق ول

 ىفوت الف ةثيندلا هتاياغ ءادف قزمم لك العش قزلو ددملا ةوطس

 ةرادصلاس صنم اشاب ميدندوم ىلوتو ه1؟/2ةنسيف أشاب يلاع

 ةودللا دايخ بأ ةراظن قر نم. ضلت لفظك ناطلسلا ناك

 «فيانغا ؛ مع دقيحو هاوق لكب ةمممذلا هئاوها ىلا داقتاف هيلع

 زاجل تيولا نا ملعو ناطاسلاب هنظام ىف باوصلا دبك هتباصا

 ناح ادق ةصرقلا

 مظعا باحكترا بتجي ال لجر وهفاشاب ميدن دوم اما

 مهاندأو ةئيط سانلا سخا اهباكترال ينادي ال يتلا لئاذرلا



 محا

 يتلا ومالا ىدحا ىلا قيس ايندلا يف لتاق مظعأ نا ولو ةعيبط
 تولا هيلع نامل اهاندا باكرا ىلع هريمض هعواط امل اهكتري
 اذلو ةرذ رادقم نطولا بح نم هدتع نكي مف اهارجحا نود

 دلأ يه يتلا سورلا ةلود ريمس ىلا كاملا روما ميلست يف ددرتي مل

 باذع لقاب سحب نا نودب ةيصخشلا هتعفنم لباقم انل ءادعالا

 نا يئارال ليخ ىتح هذهك ةيظع ةبانج هناكترا كعب ينادجو

 0 ءلا لق 1 يلاعلا بابلا يش سورأا ةرافس

 اودبتل 1 اندنع ةرادصلا اولوت نم 0 ل قاس ائلق

 لودلا ىدحا ةسانس ىلا: ةنغ مهم لكل نر [ساخ ا

 رومالا فنار نم اش مدت دوم ليم كعب الل هيلع ءانبف

 لعج ذات لجر يملاعلا مرا اتلا راودا عيمج يف 0 ن كلو

 هسفن "دعف مه داش اذه ناك ذا لودلا نم 3 1 هس

 ةموكح ةتموككو اهريلمل اريساو ضررا ةعركملل رودأب
 رب لو هروصت نكمي ال مأ وهو ناطلسلا ةموكحال رصيقلا
 ءايندالا نم ءيند وا ءارزولا نم ريزو دنع ليثم ةنايملا هذ

 لزمك ةيلخادلا ةرادالا رومأ تناك ىت ٍةح ٠ ناك نامز يأ يف

 ريفسلا اذه ةلخادم نم م غلبق«فيرئانغا«يأرب مهييعتو نإ رولا



 غاب. ل ةوق يهو ديري نم نيسيو ديرب ال نم لزعب ناكونا
 ٠ نالا ىتح ءارفسلا نم دحا اهواش

 دوم يف عم ال ناكناطلسلا نا لثاذرلا لذرَأ نمو

 ءامسلانانع هنم يلاهالا ىوكش غولب نع منزل ًالوق اشا مدن

 يلاهالا تض الك هلزعي ناكف ٠ ملال ةمول هبح يف ىشخم الو

 نا دعب ةرادصلا (ةرافسلا ) يف اينأت هنيع ىتح ثيل ملوهنم

 ناطاسلا كارتشا تابثال ةيفاكةطقنلا هذهف ٠ مهجيجض نكس

 ةمئار يف سمثلا روهظ ةرهاظ ىهو تايانجلا هذه يف هعم

 اذه عم ناطلسلا كارتشا الولف اهنيعب ةقيقملا يه لد راهللا
 انهم كئابللا مده نم ءزج ءارجا نم نكم امل.رادبلا ميئللا

 ديدشلا باقملا لان الاو ابيلع مدقا املو هتلايخ ةجرد تنل
 ىلع برضو مكارجلا هذه ىدحا ثادحا نم نكمت نا لبق

 دع توك رباخ دق فينانغا اكو ٠ ديدح نم أصعب هدب

 يف هؤارجا مزاب ام ىلع فرصيل لاملا موزلب اشاب يلاع ةافو

 اردتم ءارجلالا بجاو يما نم تع كانه ناك اذا ةياتسألا
 اذه يف ًاقازج لاومالا فرصيل دودح ريغ داهعا عتف موزإ امل
 هتيغ لانف ليبسلا
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 كرم هدغ مادختسا ىف رصختف مهيف اهكالهتسا قيرط اما
 اضرواشا ١ مدلل ةيفاو ةيفاك ايادهو بتاور ءاطعاو سيساوجلا

 ّط مهاليتسا ليام ءارزولا نم مهتلكاش ىلع ناك نمو اشاب
 لا 0 هفرصل ةيغادلا بابسالا هذه هراهظاو .ةينامملا دالبلا
 يتلا مهتن ءاند رادقمو ءاثب لا ءالؤه بععال ةحرد 0
 نع رلقلا لحجخم يذلاو ٠ ينامعلا خيراتلا ئاص ْ . اودوس

 فانملا و نوصلا ةر ةممس هعم ثول دغولا اذه نا ا

 ًاثزح رطفشس بلقلاو )تناكق هلاعفاب هلجنو اهمسا ركذ مرثحت نم
 ابادملا هذه نم سورلا ةباغ فرعت ( رومالا هذه ةباتك دنع
 فوميدنةطساوب اهل امنومذقب اوناكنيذلا ةلئاطلا لاوم لاو ةنيم ديلا
 « لاهكسا اذكهو ٠ رطاخ بيطو ردص حارشلا ن :ع اعدك

 سورا ةسايسل يارسلا يف ربكآلا ذوفنلا ةبحاص ء فينانغا
 تاقيذ .فوتلا هذه يف «فيئانغا «مادأم ةمدخ ن نكلو اي ايادحلا هذ
 7 ةيلطعة فانز ز تداز ابعم ةديسلا هذه قئالع نأ ىتح 1

 نم هّئمدقم ف تاؤملا ةرضح هب هول يذلا هال وهو ) 1 ١

 ىلع اهب ناعتسي ينامعلا راتلا رافسا يف ةبيعءر تامولعم دوجو مدع
 اذا ؛يطخم الو ططشو طاغ لك نع ايلاخ انيودت ةعقاولا هذه نيود
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 هصرج كلملاريرس ىلع اسي رح زيزعلا دبع نطلسلا ناكو

 فسوب «هلجت لءجل ةثارولا لوصأ لدب نأ دارأف هتايح ىلع

 دومح هتيلوت نكت و نامعل ارب رسل ايراوو هل اماخ «نيدلا نع

 معو هلعو هب هتفثل الا ةديدعأر رارص ةرادصلا تصنم اشا ا ملا

 هأر ةتفقاومو ةينمالا هذه مامتا ف هير داهحا نيقيلا

 تأحو ةريطخ 00 ةنارولا هلك تناكالؤ 8 ةقفاوملا لك

 2 لودلا ءارفس اهتعفر ينل ا اقتلا ءاقب ِق ديحولا بسلا اهعا اناق

 ثروي اهروهظ مدعو ءافألا يط ةظوفحم م_ماموكح ىلا ةئاتسالا

 دالب ىف فيتانغا اهسد يتلا سئاسدلاف ءانعلاو بعتلا نم ًاريثك خرؤلا

 ةيلعلا ةلودلا عم سورلا ةيراس# اهنع تو ةناتسالاو ىليا مورلا

 (ونافتسا ناس)ةدهاعم كودلات قم نا دعب نيلرب ةدهاع٠ نع تاحنإو

 2 مهراصتنا ت تاعج نا كعب 0 نعأك تردكو سورلا ت تظاغا

 ا ةيراحلا هده يف أايدسا ن نق نع نيطخاس اوناكف *ناك ربذ

 ماوخل ًافدع لكلا رك | فيانغا ناو لاططا لباولاك تانعللا هيلع

 درف لقا ةلباقم ىلع ردقبال جدأ قح مم بضغب ءايق هموق ديدنت

قرعس هماهع 1 ْق اودامو هؤادعأ هيلع تع مث هةسلح ءانبأ ن
 لاومالا ة ه

 ءوس اوذذتاو موتلامسأ دصق نيالا ءارزولل تصصخ يتلا ا

غرفف هتنايخ ىلع اليلد 3 باقنملا
 فيشانغا بسن » هريد ةيعج ت

 ردك ١ رصرللا ني باطق ©« سورلا تالئاع ىنغا نم ةيسور ةلئاعل
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 يف نهدهج نيعسف مي رلا ةعامج ركفلا اذه ثعبنم

 .اشاب يلا نكلو اشاب يلاع نمز نم م لمفلا زيسح ىلا هجارخا
 هدرا دين هلا وول لا ناطلسلا ىلعاوبأ ءارزولا ضعبو
 دز ولامالا ىصقا نم هدنع ةنارولا ةلئثسم تناكف ناطلسلا اما

 ةماكباشاب مدن دومموفت الك احرف ريطب نا داكي ناكهنا كلذ ىلع
 مدن دوت ناكو هناستسا ىلع لدن ةراشإ راشا وا هراكفا دوت
 لح اوبس هل 0 ناطلسال هراكفاب ةحابالا يف ددرتبال اشاب

 ىا هنكلو ةينخ بابسال ه5. نا ىأ رصبقلا نكلو هتك احم ًايحار
 نا ةلاقم بتكف يدورلا ماعلا ىأرلا ماما هتمذ 'ىربي نااالا
 ةيفح تعزوو خل ةدع اهنم تن نكلو عبطت مل ناو امتروش تراط
 لب هسيعب ةلاسرلا هذه ىرب ١ زجاعلا اذه اما ةمزاللا 5 راا ىلع

 يدفن ىلع كا ال ءاهبتكا ال يناف اذاو اهوأ رق نيذلا ضعب ن ند اهبح
 نه ىلع ةدوعا اود رشربلا اذهعمو ه' ارق وا كار اهلا ت النا

 .هلبور. .يتويلم ةناتسالا يف اهترافسأ تصصخ سورلا ةم 5 نا لاق
 اشاي مدن دوم ل ناك ام ناو ةنس لك يف هيج فلا يتئام يا

 - وبرت « ةيسور لوبخو ىرف ن م» ايادهو دوش ن ل 8 هئاثاعو

 ايادهو الاومأ 0 تاوذلا ضعب ناكو هينج فالا ةرشعلا ىلع

 ززملادبع نيكسم» ىرذا تال ىلع فرصي ناكلاومالا مظعم نكلو

 سل اسدلا نم ءادعالا هلسدي ام ملعل الواهب نحب الو هتحم هايملا يرحم

 ٠قاروالا هذه روطس نيب هتح# قش يذل صالا وهو هتنب يف تح
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 ةعب درذ هعماطمو ناطاسلا ند كانك هج ور داو ةلكسملا هذه

 باتلا سانلا لعا ن 2 ديلا عم هبصنم ىلع ةظفاحلاو هعفانم ىلع نيمأتلا

 0 ةايتسا 32 ةهدقش نم يف !طاهالا م ءارزؤلا ءايتسأب

 ناطلسلا نم ع هنكلو ةأيفع 55 كوصخللا وعد

 5 دلولل دلاولا ةبحم ساش ال « ركفلا اذه هحورت » ةبحم

 يملا نوصلخم نيذلا لاجرلا نموا نيز رلاركفلايوذ نم نك

 هذه ةبغم ءوسو الا ءايتسا ىلع ن ل اطلسلا علطي ىح مهاطلسل

 لئاط هاو نم هلأ : امي الا ركش.ال عبطلا ميثل قاخ ذا لامفلا

 دعبو صعاالا يف اورواشنو هريزو 1 عمتجاف ٠ لاومالا

 ءارفسلا ءاينا رتفد ىف اوشتفف امو ىمظعلا لودلا ءارقس دحأ

 نأ مهيب اهف اوررقو سورلا ريفس « فينانغا «ىلع مهرظن مقوف

 اذه ميدنلا غلباف . ةلئسملا هذه لح يف مهدّمع ةطئار نوكي

 هلبقف احرف ريطب نا داكىتح هناذا قرط اف فيتانغال رارقلا

 هأوق لك مرعم دهس هبأي مدنلا و حاسراو رورس لك

 ةةيفللاو هأوهمو هن ةفيلخلا قاعتب يذلا مالا لوصح ىلعهنماو

 امساو اديم هل دجو سورلا ريفس نا يه اهف بررال يتلا
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 كنا ريفسلا اذه لعب ذا ناطلسلا راكفا ةطساوب هب رم ةيفنل
 ملم ةضزامم ئوس لاعألا نءاذه هدصش ىربالناطلسااو أ
 ثدحن هركذ راهظال اهف عطب ةعاس يأ ناو ناوهلاو لذلا

 سورلا اف 0 ةيطع را ةلودلا لخاد ةيمالسالا ةلملا نيب

 ينامالا نمدن وغتسام هر وثااهذه نمذ ولانيف هينَع ريشا 2 رفاظ

 ٠لافطا متو ا ليمرت وا لاذع الو برح نودي لامالاو

 زيزعلا دبع ناطلسلا نم لك نيب قافثالا مت اذكهو
 ةلئسملا هذه لح نا ىلع فيتانغا لارنملاو ءاشاب ميدن دوو
 ١ نكلو ندهح نيد اًوادتباو عييم ا ضارغغا قفاو 5

 لئاشلا ةدايز ىوس ةيلاوملا تاونس سلا ةدم مهداهتجا 2
 لاط الكو ٠ لغاش منعا ممل تناك ينلا ةلثسملا 0 مالو
 ةائسملا هذه تنمتلا و ا هراتس فشك نامزلا مم

 ةلاهتسالا فاح ناطلسلا ىلق ىلع ا نم ىهشا 8
 هيلع ليجام ألواو علا او ما 0 نم ناكو * ناكربخ ُق تالخدو

 باح نيب ريلعا 0 عويبش يناثلاو نيجلا نم زيزعلادبعناطلسلا
 ىلع ءدب*ىداب لوادتت تأدتباف يلاهالا نيبو ءالكولا نم ةيملا
 5 هيوم تاديملا ف ماوعو صاوخ نم نللتاةنسلا

0 
(2 
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 1 ريزملادبعناط الا امامايالا روز عم مماياكشيف او 5

 عتب نع ةر ريبادتلا ضب هذاختا يف «فيتانغا « ةيصون .لم

 لقت ا ة اشاب ليعامسا رصم يوبدخ خ ف مئاوملا هذه

 لاما ديس دات كلاجتالا 00 ةيويدملا هبجومب

 ةودطا ةرسالا نم . دشرالافدشرالا ىلا اهلاةتنا اوداتعانا دم

 ةمر ىلا هلضوا < 0 «يدنفا نيدلازع فسو «هنباقرو

 3 در نيرششعلايف وهو صاخلا رسما لع ادب هيصنو ةيريشملا

 ركاسملا صخالا ىلعو يلاهالا بوق ةلامتال اعدت هرمعنم

 نأ يدنفا نئدلا زرع فدو ل نحو ىرخأ ةهج نمو هوحن

 |ماضرا نم نكمل مإرماو ةبركسملا طابض ىلعلاومالا 0
 .هلامع ب

 0 هجو ريبادتلا هذه يف تاونس عضي ىضمأ نا دعبو

 دوعي هدصق العا ىلع ممص الك نكح هردص هنكيام رابظأل

 عناملاو ةريثكلا عناوملا كلت ىري نأ دمب اناث هيغ نع عدتريف

 هدصقن العا يون ناك هنا عم هيلعرطف يذلا نيملاوه هنالعال

 ريفس ةضرأ عم وه هل منام رب ا دالبملاو َ سول كيع م

 دشأ دا سم ناطلسلا دبع يلو دضعب ذعتقو ناكيذلا رياكنالا الا



 ىوتففلطعا نع مالسالا حش عانتما كلذ ىلا فضو ةضراعملا
 يلاهالا نيب لاقلاو ليقلا دايدزا ىرخأ ةبج نمو نأشلا اذهيف
 ' بابرأ ضعب رشن دقو « ,هدنع لصح يذلا لامفنالا ةدشو
 مدع ىلع يلاهالا اهف| رد رسل را قال اك ملقلاو باقلا
 فرط مازتلا ىلع مهوضرح امسمالا اذه ىلع ناطلسلا ةقفاوم
 .دالبلا زب زملا دبعلاعفا ءارج نم برخم ال يكءدارم ناطاسلا؛
 ىنلا ريبادنلا هذه لك دعب ىجنرت ةرمثال نا ناظاسلا ىأر الف
 ةليح َُك دمع هدصق قفاوب الح ةلثسملا لح اهم لاما ناك

 مصنف هتتطاس نع لزانتلا ىلعدارص ناطاسلا عانقا لواخ ىرخأ
 بسلا ىوس ًاباوج هنم َرب ملف ًاليوعو ءاكب هيدل داز مث ريثك
 ىلا دمع ليحلا هتيعاو هربص ةبعج تغرف ا ةعاالا مدعو
 ةباثللا كلت لوبق الضفم سورا ريفس فيتانغا يار عابنا
 ةبالو لافتا نالعا وهو 8 هدرصق نع هعوجر ع ىمظعلا

 اوابقب ملوأ يلاهالا لبق يدنفا نيدلا نع فسوي هلجتل دبملا
 ىعدتسا نك اعلا ءارزولا نمةمواقموا ةضراعم ا اذاهناو

 ركوب ةناتسالا ىلإ سورا رك انعم نت وكم كلا نمر
 نيوزلا ريس تيتان ناكذا .دهعلا الو دلك لوبق ىلع يلاغالا»



 (لك5) ْ
 عبرأ لول ىف اسفي 0 31 نحرأ ادق دعو

 00 ةراش شا نو رظتنلا ةيهالا مدق لع مهناو ةعاس نير رْسَعَو

 .تناطلللا نملك هلق يذلا بدتلا اده نم رراظف ناطاسلا

 نم را رشلاو رطاخ تيطب هريزوو

 يبل ةناندلا نم هيلع ُح امو مهعفانم لاح ةلودلاو ندلل هب اا

 مظعالا ردصلا اني ملع عمو 2 رطلا عاطق ابلثم يلأب نا لق

 ناه هتلاهتساو رييدتلا اذه ل ناكما 0 ناملا

 فتح ال ناكف ةيمخلا هعفاتم ليبس َْف هناطاس ءادق هيلع

 يك لالحضالاو طوسلا ةيواه يف نطولاو ناطلسلا عاقإ

 ناطلسلا قوشد ناك له ةيتاذلا ةعفنلا توكس ءاد هىرتس ال

 بقاوع يف ركشب ملذئذيح ناطاسلا ناكذا مهتطساون هبرامىلع

 اما ٠ نوما هبشنل راع هدانع لع رصاو ةدوجوملا كلاهملا

 مو ركالاب دالوالا ةبعل هربزوو ناطلسلاب سل دقف فيتانغا

 ةطساو ةحاسلاةصرفلا هذه'ذخلاف هتبعل نيسحت يف ًاعسو رخاد

 ( نام يي كلم نم هتلود) رطو اضف

 ره بلا نم راشا لوا دنع هريزوو ن 3 نإكف هلا دم ةراشإ لوا دنع هرب روو ناطلسلا 8 قاف
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 اذنه ءاروا نم عمجأ ةينامملا ةمالا عم هريزو و ناطاسلا بعل لصف

 فيتانغا لغتشي ملو ٠ نيجرفتملا طوقن « هتلودل كحضملا لصفللا
 لم قيزمت سورلاهيلا ىرئام ةباغ ناك ذا اهدحوةثار ولا ةلئسع

 سد نا دعبف ةكاق امل موقت ال ىتح اهلالحمضاو ةيناهملا ةلودلا

 فل عاد لك ف دحاوت ناك نا دعو مسدلا ف ميلا ةلودلل

 َْق دهنحا ةلعسما هدنه لط هريزوو ناطلسال ةليسوو ةليسو

 ىلا لصوتو راغلبلا نع ةيناحورلا مورلا كرب رطب ةطلس عز

 راغلبلاب ةصاخ كا أهعزن لع يلاعلا ب ايلا قيدصت

 ران داشا نم ليلق كعب قفوت قح مل 3 0 بصلو

 دق ذا ةريبك لك كف ىف ةلودلا عاشاو اورو ةكر ىف ةروثلا

 راوتلا ىوأم.نوك الا ديشم !وافلبلا نئانك نا رع ذم كنت

 اهتقادصو ةينائملا ةلودلل راغبلا ةنايخ نا ولو ةيفالسلا ةيعماو

 اوردش / منكلو اممهف تعصي ينلا رومألا نم تسل سورلل

 مورا نيناتك لخاد راوثلا لاخدا نمااولنفام لمف لع لب

 فيتانغا عاشاو ةيناهملا ةلودلل فئاوطلا قدصا مه نبذلا

 تانثا دارأو انوروا ف ةلودلا ةلبزخ راقتفا هك كاديح
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 تابلاو نوبدلا كباوفل ةنبزإلا تادراو ةبام مدع يف هاوعد

 ابوروا يف ماعلا يأرلاو بناجالا نينئادلا راكفا جف ب الفا

 لاوحا ىلع نيفقاولا ريغلا فاجالا كلذب 0-0 كارثالا لع

 هده فناخا ىقما 0 ناينبلا نم ممل ىنأ امب قرشلا

 نا دعب ةلودلا ىلع نتفلا نكأ اوس كلب رع يف ةناتسالا ىف هترافس

 راصتنالا لب لبسف 0 ل ةيمومملا لاوحالا نزو

 اذكبف(كرتلاو سورلاةب راحم) ةلباقلا ةبراحلا ىف كرتلا ىلع هتلودل
 الف الاو مهناطواو مهتلودل نوقداصلا لاجرلا نوكت



 فالس

 م: ةسورحللا كلاملا يف راكفالا ينرت هجم

 سسات - ةينائعلا تايذالاو فراعملا ىلع ةيريخلا ةءقاولا ريثأت

 ديازت ت ةيناهعلا دالبلا يف ثئشنا ةديرح لوا - ةعونتملا سرادجلا

 ىلع ةماذ ذالكلا 0 7س تاعو طل هما ماظن ع مسيح عباطملا 0 ١ و

 2 سل راب 2 نيينامعلا زارعالا لوو اها لضاف ىطصم-- تاعوبا اهم

 - كبلاك ق مان -- اماب ايض  ةيلعلا ةلودلا دالبا رارحالا ةدوع
 ٠ نورذالا تاوذلاو يدنا يواعس ىلع

 4 77 رخاوا . *فوانم مركلا ”يراقلا ا مه وده

 نكلوكلملا ةرادا تت اًميط هلع ا تك دار ادع ناطلسلا

 نيرودتلا صخنالا ىلعو .لاضألا لاوجأ اني رمت نم انا دال
 توش ال ىتح تائسلا هده لايخ هودذخا 1 ياو مهم

 هرب مكهروصتب ىكلو نزحلا رودلا اذه لوصف نم لصف *ىراَقلا

 ةعقاولا نا يناثلا خيراتلا رافنسا علاط نم لك ىلع ىنخمال
 اهانسردولو ةينامثعلا ةلودلالاوحأ لع رث كم منعأ ناك ةيززطأ

 ةشيعملا ميظنن ىلع ل ماع ريكا كش الب اهاحاز ةجر أ نع

 ل ثااملا يلاهأ نم مسق تامولعم 0 ةيمومتلا
 اهبل ولو ديتح نتا ةيئاينلا تايدألاو فزانلا ى ا عضوو

 ولو » اموق انئارزوو انلاجر نيب انأرإ ةعقاولا هذه ثودح دسب '

 وجمل جبع + سرب مسحوب بسب هوو دوج مم جاع عمل يب سل ا سلسل

 200 ا يبس ا حاتم 5 ع
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 م6تابجاوب نوموش و هردق ق> عك ع نوردقب « نوليلق مما
 تايقرتلا ىلع عالطالاوةلودلا ر ومأ يف ةربخلا نم ملو مايق ريخ

 انباتكو انئارعش نيب اندجولو انتاجايتحال ينكي ام ةيرصعلا
 ادع ةيرغلا تايبدالا يف يقرتلا نم ةجرد العأ اونلب الاجر
 نونفلا اولعتو ةءاتكلا بيلاسأ يف اوننفتو ةيقرشلا تايبدالا
 ةيسدالا تايقرتلا ناف اذه ممو تاب دالا ساسا يهينلا ةثيدملا

 كلذ يف ببسلاو الثم نابايلاىلاةيسنلاب ائيطب اريس تراس اندنع
 عم يللا نم رثكأ رششلا ىلا ميدقلا ذنم انناطلس لها ليم وه
 ةلودلا ةرادا يف فئاظولا تاّتبط العأ نولغشب نيذلاة الابم مدع
 مهلا مالا اذه هرب دقت مدع يرحلابو ىمالا اذه ةيناهعلا

 ىلع اودومت نيذلا يلاهالا ةفلا مدع صخالا ىلعو هردق قح

 هذه حور نكلو ٠ ديدللا نع اهيف مهتبغرو ميدقلا لوصالا
 تالكشملا هذه نع ُخ لاب دارفالا نيب ترس ةدددجلا تايقرتلا

 ميلعت نع ةرابع ةبريملا ةعقاولا بق انتايبد تناك ث حن ةريثكلا
 مسرد يف نوعبتب اوناكو ءاشنالا لوصا نم مسقو ةنايدلا

 مهنا 6 نييسابملا دبع ذنم اهساسا عضو يذلا ةمدقلا "دابا

 عيسوتل ٍفاكريغو لوقعم ريغ قير ط مهليضحت يفنوجبتنب اوناك



 4 دادردل 0

 رصح نينس عضب لبق ملم ب لحل ناكف نيبلاطلا تامولعم

 ةديدجلا نونفلا ربع نا نود ةطو طضلاتافل ؤملا ةعلاطم يفمتمم

 ةعبطملا نا ىتح ٠ تافتلالا فاج ةيبرغلا فراعملا ي آان وا

 ' ليلق نمز دعب. تلخد ه ١١م١ ةنس ةناتسالا يف تئشنا يلا

 تامارتخالا نم مهترفنو امنع انباع ةبغرل 1 رظن ناك ربخ يف

 يبا ةعنصلا هذه حور انم رومالا ءاي ا م6 مو ةديدجلا

 ىتج ةيريللا ةعقاولا لبق اهراشتناو فراعملا عيسوت رادم يه

 ليلق نمزب اطوصح دعب
 أدب ةيريملا ةمقاولا دعب يا ادعاصف نيملا اذه نمو

 ةجردلا يف نكي ل ولو) فراعملا ميممت ىف ةينطولا ةيللا باعصا
 تئشلا ه 7749 ةنس ف رومالا نم أم قلعت امو ( ةيولطملا

 عضو ينل ةيجيولطلا ةسردم نطصأو قركاسملا ىلملا ةنرالم
 ءاهصقاون ضعب تلكاو «ثلاثلا يل -ناطاسلا دبع «ىلع اهساسا
 ديلا دبع ناطلسلا ةنطلس لئاوا يف ةبرأعا ةسردملا تْشناو

 ةبسردنم تئشلا هتنطلس رخاوا ىفو هن رعللا ةسردم ءاشنا اهمعو

 سرادم ةدعو ةسمبم عقاوم ةدع يف ( هب زيبجت ) ةيدادعالا



 ضعب سرادملا هذه تدس اذكهو ( هيئئادتا ) هددشرا

 ناطاسلا دبع ىلع تئئنا يتلا سرادملاو . ةيلعلا انناجايتحا

 ىلع تملا يل ا ىرادلا ن :م ةدئاف لقأ نكت مل زيزعلا دبع ٠

 ةيكلملا نونفلا ةسردم تئشنا هتنطلس نابا يف: ديجلا دبع دبع

 .ةيناطلسلاةسراملا تئشنا ابطساوا يفو ىلصربملا اشاب دمح ةمم

 ناك ىدلا: اين رف ريق كحو ةمهم تئشلا ةسردملا هذه نا ولو

 برضي يتلا سرادملا نم يهو نيملا كاذ يف ةملكلا ذفان

 ابف جرت ةنانسألا يف ةيلاملا سرادملا ةيتبك ل كمل اهماقتتلا

 ةذمالت همدخم م ةحيص تامدخ نطولا اومدخ ةذمالت

 ةيواسنرفلا ةغللاب ابف سيردتلا لعج دقو ىرخالا سرادملا

 ناك دا قرا تلا كسر نم ناسالا اذه ينلا 1 نكلو

 م ن العلا واصح ةذمالتلا ًادما او البق م ردتلا

 ةلقتسم يهو ةيكلملا بطلا ةسردم هسفن :خعراتلا يف ابا أشنو

 ىلع فراعملا ميمتو سرادملا هيبشت ةمه فقت ملو ىلوالا نع

 ةمها عيبج تناك لب دمحلا اذه دنع زيزعلا دبع ناطلسلا دبع

تاك ةيدشراوةيدادعالا سرادملا ءاغلإ ىلا ةفورصم
 هذه 

 بفراعما ميمست يف امد الطن ايلثلا نواذفملا وم دئاوف و تغا
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 ىلع لماع مظعا رورشملاءاشاب ناولس«ناكو ةماعلا ةقيطلاءانا نيب

 ٠ سؤادملا هذه هانا

 اهنع أثن يتلا ىه اهدجو سرادملا نكت ملف اذه عمو

 ديجلادبع ناطلسلا دهع رخاوأ ىلع يلاهالا نيب فراعملا راشتنا
 تاعوبطل يلاهالا قوش ناكلب زب زءلا دبع ناطلسلا دهع لئاوأو

 ريونتيف سرادملانع ةمدخ لقتال عباطملاف موي نع امون دادزي
 تئشنا ةدب رج لواف مسني ماع يأر ليكشتو ةماعلا راكفأ

 41 ع ناو مودع اهاشنأ يبلا ةديرملا ىه اندنع

 ريمزا'رثث يف همر جم *١4ةنس ريبشلا يواسنرفلا قالب ردناسكلا
 لب ثئشنأة دبر جل واب يهتسيلو ةيواسنرفلاةئللاب ردصت تناكو

 اسلرف ةرافس ثلاثلا ميلسناطلسلا دهع ىلع ةدد رج اهلبق 'ىثنلا

 اشرف ةموكح هتلسرأ يواسنرف لجر اهريدي ناكو ةناتسالا يف

 نييواضرفلاراصتنارابخأ ةءاذا دح نع جرختمل |هعيضاوم نكلو

 فرص اهتاداربإةباقكم مدعنكلو ًالايصفت اهليصفتو مهني راحت يف

 دقو اهليطعتل هرطضا لصاوتملا اببحاص يعس نع مغئرلاب اهلع

 ةدبرج مدن مو ا اوقفحاف عباطلا ءاشنال نوريثكلا ثيشن

 تناك ةديرملا هذهو ريمزا ْى ردصنت تناك يتلا ريغ ةللوط قدم



 لدي نكلو قرتتلا ارم 5رععاقأءانا* 0ع ]'هعاعسأ ا

 ريمزا رابخأ 0011121 0ع 5ص "ن6 تيعدو ا اها

 رابخالاب ىلات تناكو ناكملاو تامزلا قفاوت ابثحانم تناكو

 ةينائويلا ةروثلا رابخأ لقنب هنوألا هذه يف تلفتشاو ةحيمصلا

 نيدايم نم ةحيمصلا ءابنالاب تأت تناكف اهران جانت تناكي ل

 اهررحم دوم ناطلسلا را ةيرم امع5 ةئس يفو اسف

 رادصا ىلع هدعاسو ةمزاللا ةناعالاب هيلع نسحأو ةناتسالا ىلا

 ( يتامعلا دئارلا ) 81 هدج نعال" 01 هطتقال ىعيل ايف ةديرج

 ةنأتسالا يف ةيكرت ةديرج رادصاب دوم ناطاسلا أ ةنس دمبو

 *يايعلا بسقرلا ررخم ةرادا تحن اهلمجو (عئاقولا يوت )ىعست

 امتايوتحم نكلو ةم وكما لاحناسل اتناكن اندم را ناناه ناولو

 ميو ةدب رجتناك ذا مالا *ىداب يف اهضعب نعفلتخت تناك

 تالاملا لبقت الوةيمسرلا ةموكسملا صاوأ ىوس رشننال عئاقولا

 تاللاقم رشنت تناكف يناهْعلا»بيقرلا ىهو ةيناثلا اما ىرخالا

 اءوروأ اهتدعىت> ةيلخادلاو ةجراخلا لآ اوحالا نع ىتش ثاحاو

 ىلع ناثديزملا ناتاه تماد اذكهو يلاءلا بابلا لاح ناسل
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 ه ج١هو ةنس ةناتسالا ف تئشنأ مْ ةدع تاونس لاونملا ده

 اماحردنم نبي ناكو (ثداوملا ةددر>) ىعدت ىرخأ ةدد رح

 اذلو هعونتملا مئاقولاو ةيمسرلا رايخالا ادع ةيصوصخ ثداوح

 ةيم<رلا دئارإلا نم تدعو ليلق نمز يف ارهاب ًاجاور تجار

 ةفالع ىندأ مطل سبل لاجر ارخا نهلظو ةنايعلا موك

 دارج ةسيااشا الو اا ضي قرش نسال ىف اقادناو وكلا

 ديحلادبع ةئطلس رخاوأ يف تءعوننو فعصلا ترثكف ةيم“ر ريغ

 يف هرشنالا دئارجلا ددع ناك ىتح زيزءلا دبع ةئطلس لئاواو

 نيخالا ءاصحالا سس ةيناهثملا ةلودلاد الن نم هفلتخملا تاعطقلا

 اءهنبب ناكو ةخسن نيثالثلا ىلع دب زب دبعلا اذهرخاوأ يف لح يذلا

 لالا اًذهوةيعويساوةبررش فصنوب ربشني هينف تالحم ةع 1

 نم يه يتلا فراعملا راشتلا يف ةبغرلا نا ىلع ةيعطق ةلالدانلدب

 يلاها دنع موب نع ب وب دادزت تناك ةرضاحلا ةيندملا تايرورض

 دهع رخاوا ىلع ةلودلا لاجر ضعب نا ىتح ةفاك ةيامعلا كلاملا

 اوناك طابض نييركسعو نييكلم نيب زيزءلا دبع ناطلسلا

 يلعتلا رثأ ةوالجب اوقاذو. سرادملا يف اولعت نيدذلا نمءا ساو

 اوقاذ ام اوقوذيل مهنطو ءانبا نيب فراعملا ميم ىف مدهج اوعس
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 ميلعتلا رام ىهشأ نم اوفطتقا ام اوفطتشو

 ةيريخلا ةعقاو || ا تناكام ىلع قي م | ةلاملا نكلو

 نمابللا ىف بناجالل نيينامثملا نير ومأملا فيلقتي ءافتك الا يف

 نودإَتب ةيريمخلا ةمقاولا دعب اوناك نييناهملا نيفظوملا رايك ناف

 نطولا نومدخم فيك نوفرعب الو طّقف طقف مسهايزا ىف بناجالا

 ةهث فرعي نم مهني رثك لن هنأش ءالعا ىف نوعس فيكوا
 م ةيروكللا رود ىف ماظتنالا ردقو ةلودلا ىف ثاحالسالا

 ةوص لع محم + و مو ةينامعلا دالبلا قاف ََق تروق يلف اوفرع

 لب لبق نيفطاتلا ام تروم لوتعووت ىأاذه انلوق

 اش دهاش ريك أ اول ةيدالاو ةيلعلا ممافلو ومو مرا ددعت نا

 دادزت تاعوبطملا تدب دقو انلوق ةحص ىلع ناهرب قدصاؤ

 انقرثك ا ناولو ديب دنع ناطلبسلا دع لينم اندنع رئاكتتو

 هده نيب دجوب ناكن كلو يتالسالا حلاعلا نؤوشد صاخ

 عطقبو ةييرغلا تافلؤملا رهشأ نع برعم وه ام تاعوبطملا
 ةعفان تافلؤم تقولا اذه يف ترهظ دّمف بيرعتلا نع رظنلا

 نيذلا نيينامئملا باتكلا ريهاشم ضعب مالقاب ةيمهالا يف ةباغ

 قيفو دمحاك«ةيرغلا 3 دملا نونفلاو ةيقرشلا فراعملا نيا وعم
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 ويدل نزلا تاكل نم مهكاش نمو « اشاب ثدوحو انا

 ديدج نم اهويحأو ةيكرتلا تايبدالا يف ةغالبلاو رررحتلا لوصأ
 ميراتلا أشاب تدوج صخالا لعو » ممافلؤع ءالؤه عج دقو

 يذلا طفلا ىلع مهنانكو يف اوريسن نأ ىلع ءابدالا « هعضو يذلا

 لدب امم وهو يرصعلا يقرثلا اوعْبْس ناو ناملاو نامزلا قفاو

 نيررحلا ىدارييغتلا اذه عقو دقو مهتبارد نسحو ممرادنقا ىلع
 قاطن عسنا اذكهو همست يف اودهتجاو لوبقلا عفوم نيينامملا

 نكلو يلاهالا راكفأ رب ونت ىلع دعاسم ربك | ناك ىتح هدئاوف
 ملس ىلع هدوعص دنع ةجرد لوا نع طقس دقو هنم ةديافلا ام

 همدقت ليبس يف تابقعلا نم ملظلا دب هل. تءضو ام يقرتلا

 اذنه اننامز ىتح فسالل ةيعادلا لاوحالا هذه تماد دقو

 تناك ذأ ناك بخ يف: هتلمج ةريبك ةدايز نآلا تدلادزاو

 لب نيعم نوناق الو ديق الب ةرح مالا “داب يف اناعوبطم

 رادصا يف رح لكتلاو اهاهننم ةغلاب تاعوبطملا ةبرح تناك

 5 در يف هضراعبال دا نا هميم يأ ءاقنارأ ءاش ةدبرج يأ

 نخل هلكت تاهوطما تدخا دارك دنع هاز الف ضرايم

 هيلخادلارومالاب هضاخلا تالاقملاو هيلحلا رابخالا رشنت تراضو



 ترددكف ةلودلا قاطو ركأ ىف نيفطوال لاقأ اناعأ ديو

 مالح تيجوأو زوهتلا ءايلوا هانم سك لاوحالا هزه

 فاشل ةيفاكلا لب اسولا داما ىلع اولمعف مءادع اهوحن تبلحو

 رض مهحيز ىلع تناك ذا اهتب رح عزتو اهدح دنع تاعوبطملا

 ناكيتلا ىهو دئارجلا ةبقإرم لوصأ ل امعتسا اوررّقف ماعلا اصاب

 هيلعءانبو ةيبرغلا كلاملا ضعب يف نآلا ىتح اهم لمي لازي الو

 نوناق لوأ وهو ةءره !مم+ ةنس يف دئارجلاب اساخ ًاماظأ عضو

 ةدش لوب هقيبطت يف اًؤادتناو ةينامعلا دالبلا ىف دئارولل عضو

 نع ةرابعماظنلا اذه ماكحاودئارإ-ا ىلعريكتلا اوددشو ةمارصو

 مةموكللانم ةصخر ذخاب ةديرج رادصا ديرب نم لك مازلا

 ملكش نا نك اهعم نكمل ةرئاد ى.دلاوللا تحابم ترضع

 ةيقارس تعاتحابم قوكت ناو دمرت ان تعلو دير اع قف

 ةيفارم صاخ الق نيملا كاذ نم ءىثلا هيلعو ةمئادلا ةموكملا

 ةمهملا هذه هيلع ليحاو يلاعلا بابلا ىف ةيلخادلا تاعوبطملا

 نع دش نم لك ىلع لزني باؤبالا حوتفم نآلا ىلا لازب الو

 اذه انملاط ولو باذعلا ميلا دئارملا باعصأ نم ةدعاقلا هذه

 ةرادا عفانمةيفانم ةموكسحلا ةطخ انيأرل ةبجرو يأ نم نوناقلا



 : د عا :
 لأ كيح فاحالا دشأ مهفو وقح ةفحح م يلاهاو ثالملا

 داقتنا نيشوك نرخ ةعل الا -- ةيقاراا هذه عضو

 اتاداو ةموكارردغ طم تيعوعو اع كارايا
 ابسفنس اهتقث ةلق ىلع ةحضاو ةلالد لدنو

 يف اهكارتشا ةطساولا هذ تربظأ ةموكسملا نا :ايناث
 لدملا نوال ةئبابملا روءالا نم دالبلا لخاد ثدح ام

 تعءرحو دافتنالا .ٍدفانم يارا هنو ىق:تادحو فاضنالاو

 لخاد ثداوملا ن نم عقب ام رم م ام رشل يف قدصلا باب جولو اهي اع

 لاما روصق نم ينب ام نكر تمده اذكهو ةيناهعلا كلاملا

 ءارزولا يف حالصالا

 ةديدشلاةوادملاو ةءوصخلا روذب عرز ماظنلا اذه نا اعلا
 ةلودلا لاجر نم ةيلملا ةريذلاو ةينطولا ةيملا باعصا بولق يف
 عضو نم تاونس. عضب دعب لاملا اذه ررظ دقو امدلكوو

 نيينامعلا رارحالا ةقرف ليكشت يف 1 نع يع ماظنا ١ اذه
 0 زعلا دبع ناطلسلا ةنطلس لفساو ا ىف

 اشان لضاف قطصم وه '''بزملا اذهل سسؤم ل

4 
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 نادي سسؤم ريبكلا اشاب يلع دمع ةئاع ءاضعأ دحأ يرصملا

 ةيرصملا ةيودللا

 مولعلا ؟يدابم نم قلتو ةّمح ةيبرت هتأشن ذنم ىبرت دقو

 اك ذ ناكمنا اذهىلا فضو م زكرمو هنامز ثسانم ام نوتملاو

 جزتع مل هنكلو هتلئاع دارفأ رثك أك ةلئاط ةورث اذ ابل

 لخ دو ةياتساللا ىتاق ةي ويدل اك وأ للون نا دس أشاب ليعامساب

 مدعل اليوط ةداعسلا راد يف ثبلي ل هنكلو ءالكولا دادع يف

 ةباتسالا كرتف اشاب داؤفو اشاب لامك نيردتكملا ءازولا عم هقافنا

 دعاوقلا ىلع تاضارتعالا نم هندل ام ربظيل زي راب ىلا بهذو

 دالب يف مهتاعم نع ءاطغلا فشكيو ةلودلا ةرادا يف ةعبتملا

 ةرادا نم اورفن نيذلا مالقالا باعصا هلوح فتلاو ةبرحلا

 تالاقمامف بتكو ةيكرتلاةخللاب ا او ا اشاب يلاع

 هذه دنفو نيملا كاذ يف ةلودلا يواسم ىلع ةجبللا ةدددش

 ك6 لامأ هيزعب تن ًايئماو ىرخا دسب ةدجاو فماتسلا
 قيرطب تعج ينلا غلاما فرص مدمك ةيصخشلا اشاب يلاعو

 يذلا ريبكلا قيرما يف مهوب تقرتحا نم ىلع عزوتل ةناعالا

 0 رى يذلا ضرعلا يف 20 ا هلا تعّص ىذلا 2 هلا ه ةداعسلا اد 0 اصح



 علا
 ترملا ذا هر ف ىلا ةيناملا عالقلا يلست يف ةلودلا قوقح
 ةنب وحلا: نموا | نواح نكت لاوعالا دخأو ترك
 ةوسو ديرك نايصع نيكست سعأ يف لهاستلاو ةظهاب ةروصب
 لاوخالا نم ابلك ات امو.ةديدعلا ضورتلا لاومأ لاعتسا

 دالبلا يف ةرم لوال رارحالا ةيعج تربظ اذكه

 نا دعبو لاجرلا ءالؤه ربص ليع نا دع الا ربظت و ةيامعلا

 فراعملا يفىقرثلا لوصح نال لاوهالا نم قاطب الام اولتحا

 ى وقأ 0 ريا ةعقاولا دعب انمدق 5 ايلف ولو » ةيمومعلا

 بجوأ ةبقارملا نوناق عضو نكسلو ةلاملا هذه غولب ىلع لماع
 لاجرلا ناف مالا ناكارخمو ٠ اهماوأ لبق اًطوصحو :اهومن ةعرس
 ةلودلا يف ةيلخادلا ةرادالا لاوحا ريس ممويعيف قرب مل نيذلا

 كلانه نم اولزن ا :زيراب يف اوعمتجا اشاب يلاع ةرادص دهع لع

 ةيموعلا راكفالا اومو ةينامئعلا دالبلا ىلع ةبزملا رون
 رك ذب نا نم معأ ًارارحالا تاروشنم ىلع يللاهالا لابقا ناك
 « تيرح» 0 نم ةدحاو جوست ةناتسالا يف تعس ىتح

 يناثع هيج رس ةيائملا دالبلا تلخدو قبوأب يف تعبط يتلا
 ةايوط ةدم محلامتأ ىلع لاجرلا ءالؤه .موادب مف اذه ِ
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 وفعلا مهلعت ذا اشاب يلاع ةافو دعب مهناطوأ ىلا مهرثكأ داعف

 دالب يفمهت رحمامتن رباح اونوكيملناو نيملا كاذيفيناهاشلا
 مكلو ماودلا ىلع ين فرطب مهقرت : ةموكسحلا تناكو ةلودلا

 هب هاف لوق لكم ةموكا تراصف حالصالا ةقرف اواكش

 اودعومو نع امون ممرهشتدادزاو ةيغاد نإ طر مهدحا

 ىلا اوداع نيذلا ن اوناكهاوس نيالا رارحالا ةمدقم يف

 ريشأ اشاب ايض ناكو مهناطوأ اوردانب منيذلا نم وأ ةناتسالا

 ىدانف بزل اذهدارف أن ب ازاتمم ارك ص لغشم نيينامملاءار هش

 ناش دا ل ةيتجاو دولا نع عظم | رد ىلع رثنلاو ملظنلا
 اهئاضعأ هدجحع مسا هتمأ بولق يف هل كرت ىتح د نطولا

 ردا تك كك نما ناكر الع ند نق رع
 نزرلايمالاو طاونلا في رش لجروهو ةيعجاهذه ءاسؤر

 ننتج « هتيقرتي فوخشم « هنطول بح ةحيرتلا عساو لقملا

 تاقولخر داون نم ناك هناف ةلمجعاب وةن ركل قشاع؛ ةنهادملاوءايرلل

 ةماسلا هياكل كيلر هفاوأو ةرضغ ءارعش رمشأو ةلامز

 المعو نب دوهشملا كرتلا ءابدادحأ يسانش عم دمتاف يطس ناك

 كرتلا ءارعش رعشا لاك قمان وه )1١(



 هناكم اوسرغو مدقلا ريرهتا ةفاش لاصغتسا ىلع ةدحاو ادب

 تايبدالا اهالكايحا ىتح اههمم#تيف ايعسو ةديدج لوصا روذب
 ةارلاهتالاتمو ةغيلبلاهرامشانةشانلا اذه كرف ني دج نم ةيكرتلا
 ذاتساب بقلب نا قمتسا ىتح هنطو ءانبا فطاوعو هتلم تايدبح

 يف رورظلاب هلروش ثارب دقو ٠ نيينامعلا نمرتلاو ركفلا تابوا

 1 رحم 'ناكو اشاب لضاف قطصم رهاص اريخأو اشاب يلاع دهع
 هن دوع دعت ارا م يف دقوزيرابيف تدعوا كر ا

 لخادىتح هنفااصو هتيمح رابظا ىلع ًايئادناك ثيحح نطولا ىلا

 ةد رج ةرادال 1 ريدم ةرتفلا هذه يف ناكو ةينامملا كالاملا

 ةناتسالا يف ردصت تناك ينلا ةيكرتلا « تربع »

 يدنفا يواعس يلع موحر ما وه رارحالا ريهاشم ينانو

 مولعلا لصح نا دعبف ممل نمم ها ؛يداب يف ناك

 يفرم تارا تاوئس ةدع اهف ماقأوز زيراب دصق ةناتسالا يف ةيبقفلا

 فقوو ةببوروالا تايبدالا ىلع علطا و ةيواسئرفلا ةغللا اهلالخ

 ةيموسلا ةيانسلا لاوخا لع

 مالسالاب صتخحم ابنتك ر شنو هردنول ىلا دئدمب بهذو

 وهو « ربخم » ىعسأ ةيكرتلا ةغللاب ةديرج ردصاو نيينامعلاو



955920 

 000 ا ل نم 00 ع نم 7

 اوناك نا ضع نا ا راما لع ميشوشنو 0

 راكتا لع دحا ارا ال . نكلو.ضقاونلا شمن هل نوسني

 نطولا ةيحض | هذ هنأ تح امهم دن ازا هقغشوهنظوو هتلل هتبحم

 عيمجا دنع روبشمو مولعم وه يه

 راصدالا مهلوح موحن نذلا نيمامعلا رارحالا نم دوم

 لاالا بيردتو ةيناهثدلا تاغوبطلل هتامادخ دحاو رك الو

 بيرعتلاو فيلأتلاب ًاثمز لفتشا دنقف .ةعلاطملاو ةءاتكلا ىلع

 و ٠ فيلأتو ةجرت هفالسا رثكأ هنا انلق اذا يلاغن الو

 رثك نذلا باتكلا نم ةديدحلا .ةعشاتلا رثكأ هراث' علاط

 عم هنكلو هيلعرب رختلا سرد مرتك | ىتلتو مددع دجلا هللو

 ىتح حابرلا بوبه هعابتاو هتابث مدعي ار وبشم ناك هلكك لذ

 ا قداسوو ةسيقبلا هذه: ركل ةيه

 ةعاسلا هذه ى > اوقزري هاج نولازي ال نيذلا نمو

 كب قيفوت 58 تقولا كاذرازحا ة ةمدقم ِ نودعب نيذلاو



 اذه يف رهتشاف يناثلا تاعوبطملا ىلع هلضف رك دحأ الو

 هربخ عازو هرمأ صوصخلا
 دجوب ناكنكلو دبعلا اذ رارحا عومج م ءالؤه

 نودسي نورخا لاجر سرادملا يف نيجرْتلا طابضلا نيب اضيأ
 نم نوريثكدجوب ناك 5« راكفالا ةفتملا»رارحالا بزح 5

 اذه نودضعب مه نم ةيدادعالا ىتح ةيلاعلا سرادملا ةذمالا

 مهلكو ءانسح ةداغل لاجرلا ليم هيلازوايعب و مهاوق لكب بزملا

 صيلختأ يدجلا بالقتالاو ةيساسالاتاحالصالا نوغتبب اوناك

 ميسنلا ةداعسو ةلملاو كالا ذا ءارو لوعسل و مهنطو
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 « زيزملا دبع ناطلسلا *"ىواسم

 يتاا ةكلملا ه ةيمومعلا ةسورخا كلامملا لاوح! يف *ىواسملا
 5 طاطحتالا رودو يقرتلا رود يف نيطاللسلا  ةقللعملا ةءوكحلا اهمك 7
 ناطاسلا دنع ريكتلاو ةمظعاا  زيزعلا دع ناطلسلاو ديجملادبع ناطاسلا
 ءوسو رصم  فارسالل ناطاس لا ليم - يارسشلا ءاسن زيزعلادبع

 0 امننازيمو ةماثعأ ةئيردخا 2 اط 5-5 ىلا تازاتمالا كانقتسا

 تعبط يتلا بتكلا لاط نم اًنارق نيب دجوي هنو دبال
 قرشلا نع ثحت يتلاو هريخالا ةنس نيسْلا لالخ اب وروا يف
 ىرينأو دال اهأرقب يذلاوةيلعلاةلودلا لا اونعاهئم صخالا ىكعو
 تارةف«تاحايسلاو راتلاو ةيفارذلا» ىتكلاهذه روطس نيب

 يا تمفصت ول كنناف منيو كرتلا ملاظم نع ثحتت ة ريتك
 ملقا ىلا كارتالا ةبسن نع ةيلاخ اهدجم نأ نكعال اهم ةفيحص
 نع مالكسلا يف رو ةيب رغلا ةيدلل دادعتسالا مدعو شحوتلاو

 ندر نيتاسلاو نررحلا ءالؤه نا ةيلخادلا رومالا ةرادا
 يقرتال اهدادعتسا عم ةيوصحلا تاجرد ىصقأ يف اندالب
 امو ةرضاحلا اندالب ةلاح نور ولحد مو نوبسنيف نارممعلاو

 0 كارتالا يا» ةكاملا ةلملا ةيلباقمدع ىلا بارا نم هيلا ا



 نم يلاهالا هب لماعت امو ةموكسملا لاعفا نوريو
 ايرطف كارتالا دادعتسا ىلا اهن ريدي فضلاوو رلا فرتع

 تلاوت ينلا تاروثلا نوري مهناف كلذ ادعو دادبتسالاو
 30 ىلع امتع ل نم ةفلتخلا تاهللا ُق ل

 رشبلا ءامدلا كلفس معدات نع ةئشان املا ريغ نودقتعالو

 را هذه ريغ عامس رذح مهاذا ِقك مهعلاصأ ن نوعضيو

 ؟ووامملا قم مكاو ىف هلا نوريش ان دوو دعا نيمو
 ها مام اهلع م ملاوقا يف اولاغب مل مهما اندالب لخاد
 فاضوالا نم هيتس 3 |م فضو يف

 ةلملا هاه نع سناجالا نينلؤملا لاوقأ ةمح مم نكلو
 ت اقسلا مدح ف مهن رعم ف ايد طخ نيلطخ بل لوش

 ىلع فوقولا مات مهفوقو مدع ىلع مضاو ليلد اذه مأطخ ناو

 قيقدنلا ىدلو ٠ نامزلا ميدق نم اهيف تمقو ينلا : ودلا لاوخا
 ىندا هعمىقبسال لكشب ةلئسملا هذه ر "ظ ةمنالا ان :اظحالام يف

 :هابتشا الو بر

 ةيدمرالا ةركلا تاموكح لاوتسأ ' لك ةرظن انيقلا ول
 ابككم رومأ ريبدت يف ىمست اهنم ةموكح لك اندجول اهرساب



 اب كلذو ىرتتالا ضقاح نكت اتعر داش ننأ

 قفاوبام ىلع اهماظن مضت ةموكح لكف لحلاو للملا فالتخال

 مهقالخاو اهموق تاداع قفاوب امو يديلدتلاو يعيبطلا اهزكرم

 نورقةتس ذنم هقلطملا ةموكملا ةرادالوصا عب ةينامعلا ةلودلاف

 ظفح اهبف فقوتب ةسقلطم ةموكح ابكحت يذلا ةمالاف

 اهلاوحأ عيمجو هنارمتو كلملا ةمالسو سوئانلاو ضرعلا

 . كاملا ناك اذاف هترادا نسحو ابكلم رادتقا ىلع ةيصوصملا

 هلهؤتو هنسملا قالخالاب ًامصتم طفلا اذه ىلع ادالب ك2 يذلا
 ةتيعر دعست نو دب الف ليلجلا بصنملا اذهىلا هقالخاو هتنب رت

 نع هيف ضرقنت موب ينأب ىتح ةمولظم ةروبقم ىقبت لب ايندلا
 ريط الو اهنكسن قاخال ًافصفص ًاعاق دالبلا حصتو ابيبأ ةركب

 تننا نمرثكا مثالا نم ةمأ لك خعرات ىف دهاوشلاو ءام وأ

 لكشب ةرهاظ اهارتو مالسالا خيرات ىف صوصللا ىلعو دمآ
 هريغ نم رثكا ينامملا خعراتلا يف لجا

 سم يتلا ةينامملا ةل وبلا نا خيراتلا علاط نم قم سلو

 مب نآلل اهسيسأت ءادتبا نم نورق ةتس ىلع فيذبام ابيلع



 مدعو ةفالطنا شرع اولوت نيذلا امئيطالسس ةقايلل ارظن اهات
 نيه ىلا مهققايل

 كلما نيسيات دعنم ادي 'قرتلا ود وهو لوزلا م لا
 م اولد نبذلا كواملاف هبرحم فلالا ةلسسم ( ينل

 نسحأ ةلودلا وحن مهئلاظوب اوماق ن را ا وسسؤم مهو

 مهمفانم طابشرا اوفرعو مهتالخأ نسحو مهيب رتهيضتقت اهب مايق
 نليلد اهوذخت او يلاهالا نيد ةلادمعلا اومزتلاف ةلودلا عفانع ةساذلا

 مهكلم دودح اوعسوف )

 ةءلخادلا مهدالب ة ةرادا مياذنتل اهوزرتنا ىتح ةصرف اوك رتب و

 ةيدمجلا 0 اوكرت ىتح اهتاشمو بورالا بعاتم ١ رار و

 كولملا الان ةداعس دن يهو مهلضف 5 و ميلع أ

 ..ةرجحلا نم رشاملا نرقلا خالسناب“ىدتيف يناثلا ودل امأ.
 ًاكلسم مهعيج اوكلس تقولا اذه يف اورهظ نيذلا كولماف
 اهتيلوثس ريكو مهتفيظوب اوق# مف مهدودجو مهلا كلس ل ًاملاغ
 ءانفو ةيصخشلا مستهل ةطساو مهتظلس نوذخت اكل

 ردق الج انل .رهظي ريخالا لكشلا اذهن ةئتاسفنلا مهتاوهش
 : هبابسأو طاطخالا عينمو يقرتلا رود. يف تناكيتلا لامفالا
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 يناثلا رودلا يف اًؤاشن نيذلانينامنملا نيطالسلا نيب دجو

 مكةلكسملا ساسا نك ًاتقوم تامملا لاح حالصال ليمب نم

 بجوا يذلا ىمالا مهتيلهاو كولملا ةقايل مدع وه ًالبق انمدق

 طاطخا هنع مجنو يعيبطلا اهار يف رومالا نابرج مدع

 تا دعب ءارولا ىلا اهرب همت موب نع ًاموب ةسورحلا كلاملا

 انب ةجاح الو لخادلاو جراخلا يف ةرادا كلاملا نسحأ تناك

 ولف اذه انلوق تابثال ةديمبلا خمراتلا رافسأ تاعفص يلقن

 تربظل هتنطلس رخاوا يف زيزءلا دبع ناطلسلا لاوحا انحضوا

 اه :ريفاذحم ةلكسملا هذه

 ضعب نم هيلع وهام عم ديا دعب ناظاملا ناك

 ىلع ىبرت دق انمدق م ةلودلا رومأ قفاوت ال يتلا قالخالا

 ناكو ناكمالا ردق ىلع هرصع قفاوت هنسح ةيبرت هدلاو دهع

 مايأ ابور وأ يف ترشن يتلا تافنصللا علاطيو ةيواسنرفلا ملكش

 تاذاملا الايمناكةنكلو ىجحلا بابراراكفأ لع فه وهتنطلس

 قرشلا لياذل تورك نم هندافتسا ف ا رخدناالو ةبومدلا

 صاوهو سضصيفخالا ةدصاخةفرغ هرصق يف ى هنأ قح ترغلاو



 زب زملادبع ناطاسلا قالخا اما .هرصق يف اهياعجرهتب و أبو و
 الذ صوصملا اذه هضقانملا لك هيخأ قالخا ضقانت تناكف
 تاكل هيبدالاو هبركملا تاذللا نم هريغو ليلا نم رسب
 امو كوردلا ةلتاقمو عارصلاكهيدامملا رومالا يف هناقوأ يضع
 كاملا ىلوث اف ايندلارومأ نم هب ذتلي ناكامرثك 1 ىهو اهلك اش
 ىلا يولملا رصقلا ىف هوخأ هانب يذلا ليثقلا حم” لوح ىتح
 بالكو كوبدلاب صاخ رصقلا يف ودا ءانب ديشو ليطصا

 ناطاسلا نا ترخ :رومالا مده لع تحاول .هيككل فيعلا
 هيهتشلا *يش يأ حجرت يف قللا نم تاقوانحلل ام هلو قولخم
 نا هيف ةحاشمال امم نكلو هريغ ىلع ايندلا١تايقوذ نم هسفن

 ام ءامنخاو .ةيضوصخلا هلاوحأ راهظاب ةنضب مدنيا قااعللا
 متع 1 زيزملا دبع ناطلسلا ن نكلو اهنم ةيعرلا قالخا قفاونال
 0 رق نم اربتكا ةريامت ةهو قف عج لب. ةطقنلا هذهب
 ةيضمت يف ءادتاو هرصق يف تاناويملا نم م1 جاك

 اهيلع ةج 58 هتقو

 تاعاشالا نيب ناكو جراملا يف رومالا هذه تعاشف

 يف زيزءلا دبع ناطلسلا قيلمتك ىلكتلا كريت .تارتف
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 يديجلا ناغنلا نم ةعطق هات انو ةنراشملاىف درغ كب دةبقر

 قلخلا نسلا ةاشالا هذه تلواذنو ىلوالا ةجردلا نم

 ددحا امدح يف هبتشي مل ةروصب ةفاتخلا ةيصوصخلا سلاح لاب

 عمو ٠ ناطلسلا لعب مهفاقتساو سانلا ةماع ءازهتسا اهنع أشن
 ولو امهملع ديم ال رورغو ءايربك اذ ناك ناطلسلا ناف هلك اذه

 هتنطلس لئاوأ ىف اهذودح زواهتت مل ةئبسلا هتاداعو هقالخا نا

 [*| اشاب يلع ةافو دعب موب نع ًاموي دتشت تذخا اهنكلو

 «زيزع» مساب دحا ةيعش يف هتبغر مدع الثم كل برضنلو

 ىتح ضرالا ليبم هايقل فرش نم لك دوع ذق هنا ام

 ةمظعلا يف ىلاغتهناف"ةلمجبابو «ىلعألا مكبر ان » لوقب نا كشوأ

 بادآلل اهاغ ههجو يف رظاد نم لك م ناكدح ءايرقلاو

 ههجو ىلا رظند نم لك ناكف ٠هديبعىلع ناطلسلا اهّضرف ىتلا

 ادا مده ير نو الك ةرظلا هذه تناوع نيبال
 ابمدق يتلا ةضيرملا ىلع مقوي رخآ نأش يأ يف وأ ناسحا بلطب
 ايمو زي نع هعساناكاذا رخآ مما لحتأب وا « تزعب » باتعالل

 اهجزم نم دب الف ةطاسبلا نم ضئارعلا داوم هيلع تناك

 يدقا ثحدم دعا بالقالا تا. .[” ]



 ىوس اهلا. الف الاو لوبقلاز وحن ىتح ةيناهاشلا تاذلل ءاعدلاب
 يلاعزا بيرغلا نمو ٠ لاهثالاةبواز يف ايناثللو اينع ضارعإإلا
 هن فصت اع هلعل انور وأ ةراي) ناطلسلا قوشد لعج اشاب

 هذه مهنم ىأر ىتم ناطللا ناو مضاوتلا نم برغلا كوام
 ةئسللا قالخالاب رورثلاو ءايربكلا قالخا لدبتسن لاوحالا
 هرونمتو هؤايرك يل دز ذأ كلذ نسكع ىلع سصاألا ءاج نكلاو
 لوق وهو دادبتسالا ىلا ليملا هدنع دادزا مكس فنلاب هدادتعاو

 يعدب تقولا اذه يف ناكف“ نيملا كاذ يف هيبرقم نع لوقنم

 صاف يف هنأر ىلع دحأ أر دقت ديرب الو ما لك يف ةينانالا

 ريع نو فو دعا ند هبأر لع اضارتعا لبق الورومالا نم
 باتملا دن (8لا لاني ال ضارتعالا لع

 م 1:2 دلابسامو تاذ ناكهناهنع را رؤي امثو

 ةئماز ترض ناالا ةعس ! ملف ع 0 أ يف اشابا هضر اق "شاب

 هتش اولان نم ماما ناكناطلسلاناف هلكاذه 52 ”رطشناا ةداع

 نوؤاشن 1 نويعلي لفطدي ف ةيلكرا 0 بشلتاك

 ىروش سام يف وضعو ةناتسالا يف دوهلا ةأرس ل 10

 نآلا ةلودلا
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 صخالا لعوهذه ةارعاوم نيب رقما نم يارسلاب نم دافتساف

 اتكلم روصق مهما رج نم ولخم ال نيذلا نيئلاملا ةعاج مهم

 نودنمثراطوا نوطشو نودبريام نولعش اوناكف نالا ىتح
 قم لو نوهتشد ام كاملا ةرادا نم محو ضراعم مهضراعي نا

 اطيأ يارسلا ءاسن تناك لب طقف نيثلاملا فقر ّك ناطاسلا

 عوطا ناكهنا لوقلا ةصالخو 5 ةهح يا هئهجوبو 4 نيعلب

 ةعودتا انها وللا ءازش. اة زا لاومأ هديبف ٠ نينا نم ند
 ٠ نحل: اهمدقبل ةئيقلا:ايادملا. ءارشل ةلئاطلا لاومالا فرصيو

 ةربش رصحت لو ةيطع ةدايز فارسالل ناطلسلا ليم دادزاو

 هذه هلاوحأ تعاش لب ةينامملا دالبلا لخاد يف ميظملا هفارسا

 هريذبت باب ىلع نيشاقنلاو نيماسرلا ريهاشم تفاهش ابور وا يف
 اش اهنع فرعي ال يذلا ناطاسلا اذهل مهماس نوميبب اوناكش
 نم هدب نيبام يف بصن الو سمتال ثيح نامنالا ىلغاب

 ىهتشم وأ لمأ ناطاسال ناك اذاف هلكأذه عمو بهذلا ريطانق
 .لخادلاو جراللا نم ةنيزم ةّمهاش روصق ءاشنا كش الب وبف
 ىنام نوب همكح لئاوأ ينف ٠ ابلثع يأ نا 0 ردشال ةنز

 -- . - 2 ٠
 نءاريخا 7 هنكلو داصتقالا دعاوق اهف أعيتم روصقلا نم
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 صقالثم ش رغب ناكم فارسنالا بح ىف نجو دعاوملا هذه
 ةئشزو 6 ديعب ريغ دهع يف ءطصأ 3 ديدج نم هداش

 روصقلا دحأ سيترت مئام اذا ىتحلاومالا لئاط اهيلع فرصي
 ةدارالا هذه ص نادعو نر رم ددج هبدارا ردصب

 هلاثا يف ةصيقت ىريوا هشرف هيب ال لعفلا عضوم ةريخالا
 ح لاونملا اذه ىلع لاملا , ماد دقو ىرخأ ةراث هثيأت صلف
 هتنطلس كهع رع

 قالخأ ةهف ؟ يراقلاف رد تاايسللا هانا هذه نف

 ددب امو ةيلاملا ةنيزملا لع لاعب ةدشو نامزلا رخآ اناس

 يه لب : ةناسفنلا هناباف ليس ىف يف ة هللا دايع لاوعأ نم

 ْى اولو نم تزما هذه هلاوخا نأ ثيح . اهيعب ةقيقملا
 نيئلالل مهدعب تكرر لاخلا لوح م ةرادصلا تصخم ةهدهع

 لامآلا عساو ة ّر ادصلا ماقم يف ينادألا

 ةفنشو اشايمدن دويحلز رواخبغ ناطلسلا ةبحم ن نكت و
 ناطاسلا دجوب ناك ذا ه راف ار يا ىلع هتقفاومل الا هن
 و هتيغ لينل امم لصوتيل ةددعتم طئاسو ريرزعلا دبع

 انني هدفا *أ يتلا تاحيقنتلا امنمو لاومالا بلس
0 
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 هذه فش مو ىليا مورلا ديدح ةكَس لاوما يف فرصتلا

 ديزت هدعبو رودلا اذه لبق تناكلب مولعم دح دنع تائيسلا

 ةوه ىبننم ىلا اهب لزنتو موي نع ًاموي ةماخو ةلودلا لاوحا يف

 يه زب زعلا دبع ةنطلس لئاوا ”ئواسم ةلمج نمو «ناومملاو لذلا

 اهتلرو نم قاكولو لاومالا بلبس يف طئاسولا عيجج هذاخنا

 فارسالاو ريذبتلا ىلع تدومت دب ام ًالعل لاوهالا دشا

 قالخألا هذه لع عبط نأ دم اذه 300 عدترب و ريثكلا

 هتموت اذا نيل ناو » اشاب يلاع نم ديدشلا هفوخ نع منرلاب

 راقو ىفانن ارومأ اهلمعتسل ين يتلا طئاولا نيب ناك ىتح « بشحلاا

 ناكاذه عمو ةضقانما لك كلا 1 انم ضقانتو ممايثيحو كولملا

 ار ب فال تارقخ تاكو جالا ناو رحال

 هنقوشيف لامفالا هذبب ناطاسلا كت نيأرالك اع نصقرب و

 دقو ٠ لاومالا نم هبلس امم رفوالا طسّقلا نائيل اارجا ىلع

 الاوحأ ,نع ةروبشلل ةيزسفلا تازاعمالا فسم تفك

 يف نكي ملام امنارو نم ربظف باجحلا يارسلا لهأو ناطلسلا

 ةديدع تازايتما تخنم :ةنعارفلا_ ضرأ نا من + بانحلا

 ناطلسلا دهع ذنم ةيلخادلا اهرومأ يففرصتلا ةيرحب يضقت
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 هذه نرا ولو ٠ لداعلا دوم ناطلسلا هنأ دهعو ديجلا دبع

 اهرومأ يف ةينامملا ةموكسملا ةلخادم مدعب يضقت تازايتمالا
 ماد دقو اهيلعاهذوفنو ةفالخلا قوح تظفح امكلوةيلخادلا

 لتعا ه ١م ةنسيفف ٠ .نامزلا نم ةدم لاونملا اذه لع لاملا

 امشابديعس ةافو دعب رورشملا اشأب ليعامسا ةيرصملاهب وبدخلا كيل

 عماشا ١ ليعامسا ناكو. .ريبكلا انشا يل دمع ةأباع نم اههالكو

 يف 0 لع صيرح ةمظعلاو ةم لل بح طرفا هنكذ

 ةناتسالا ضراعب ذي ىح ةيزيدخلا دكرأ يلتعي ملف هدالب ر وه
 ةيدنجالا لودلا عم امتالماعمو ةيجراخلا رصم روماب اهتاخادم يف

 هتضراعم نمةدئاغلا ام نكسآو ٠ ةيلخادلا رومالا نع رظنلا مط
 رصم ةالو نم هفالسال ةحونملا تازايتمالاب ناتلولغم هادو

 مدع ةيرصلا ةموكملا.ىلع محن تازانتمالا هذه .تناكذا
 كلذ هبشأ امو تادهاعم دّقمك ةيبنجالا لودلا عم "يش ءارجا
 ل ملأ أشاب ليعامسا ناكو ةينامئلا ةموكسلا ةطساوب الا
 يتلا تابقتملا ةرثكا مهما مع ىننت نمم نكي مل هنكلو مالا اذهب

 هتعاطتسا دهج لذبف لعفلا ري هروصت جارخا ليبسيف تفقو
 فئاظول] سدقأ نم اهدعو اهتازال  ةمزاللا بايسالا يرحتف
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 همكح ةدم هل لغاشلا لغشلا يه ةطقنلا هذه تناكى تح «هدنع

 قو هناك ذوهتنلطق ةدغل لجرلا نا كلذ لابتنو صم لع

 كفاسواو قالخأ فرعو فوقولا مامت ةناتسالا لاوعنا لع

 اذلو اهبف بصانملا ىلعا نولغشب نيذلا دّقعلاو لملا يوذ عيمج

 تاوذلا ءالؤه هنوالحن ام ةطساوب هتباغ ىلع هلوصح ناكما

 رابظاب ءدب ىتح ةيون دما ةكيرأ لوني ملهيلع ءانبو تامرحملا نم

 ةناتسالا ىلا هعاشا ضعب لسراف ةدسافلا ةرضملا هدصاتم

 باصصأ ىلع كلانه اه .وءزويل نانرلا زمدالاب م6 ويج القثم

 راق عيسوت وه هيلا يب يربي ام ةباغ ناكذا ةيلاعلا ةناكملاو ذوفنلا

 ىتح ةلودلا لبق نم ةيوبدخلا ةرسألل تمنم ىتلا تازايتمالا

 ل ماقةيبزاحلاو ةيلحادلاةرادالارومأينالثتسم نوكي
 يتلا ةطساولل ا ٠ عنامم الو بيقر نودب ديرب ام لعشو

 دنع نبأ يع هتيغي ىلع لصحلا ليبس يف هيلا راشملا اهلمعتسا

 رابظال دببال نكلو ةينامنملا ةلودلا يف رومالا ءايلوأو يارسلا لهأ

 هتباغ ءاضّل قفوتن ملاشان ليعامما نا لوقنف زيحت نودن ةقيقملا

 لص ملو اشاب يلاع " دهغ ىلع صخالا لعو أشان : داؤف ةرادص مايا

 نكتلو داصرملاب هل ًانقاو دعتقو | أشاب يلاع ناكذا اما هتبغ ىلع



 ليعامسا هجو يف حتفنا ىتح ميظعلا ينطولا اذه مي لفأ

 تانامرفلا تراصو هاهتشم ىلا هلصون يذلا قيرطلا باب امثا
 تازايتمالا تامانرف خعرات ةباتكدصقت انسلو طب ايم يت

 انل دب ال يذلا نكلو اهريفاذحمب ةلئسملا حاضيا وا ةيرصملا

 اهي نوال عيراح .ةرش راض اني ليعاما نأ وح ءاوق نم
 ةرادصلا رومأ مامز ىلع ةرم لوال اشاب مدن دوم ضبق

 ةيرصللا ةموكحل منم نامرف لك لع يلمعي اشاب ليعامسا ناك

 ةرادا يف دّمعلاو للا يوذل ةوشر تاهينملا نم فولا تائم

 ٠ ةلودلا رومأ

 رفوالا بيصنلا مل ناك يارسلا لهأ نا يف ةحاشم الو

 همدق اف نيبهانلا نيب مهزكى ع ميظعل ةبوهملا لاومالا نم

 رصح تحن لخدب ال ةوشرلا نم ةفالملا زكرملاشان ليعامسا

 مههلا ىقتا نمو يارسلا لهأ ميجلاملا اذه لعش ذا باسحو

 لاومالا:لذب .يف انشا ليهامساب لالا لضو ىتخ لاجرلا, نم

 نينامث نامزلا ةفيلخ نم ةيحتن هل ىتأ نم ىطعأ هنا ةجرد ىلا

 نيب رصصملا عيبج دنع ةمولعم 0 يهو هينج لأ

 ةفالحلا لظب لظتست ةبالوب ناطلسلا رضأ اذكعو
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 بيرغتلا رادقمجتتتسل ابنه. هترادا تحن نكت لنا ةيمالسالا

 يرادا اكح ابنكحي ةيالوب قلي يذلا غيلبلا ررضلاو
 لبق مراغملاو ملاظملا نم دالبلا قحلام نا ةقيقحلا ينو

 يدبأأ نع بارحلا نم اهل ل ةبدنلاب ايش دعي ال دبعلا اذه
 ان دب الو .٠ زيزملا دبع ناطلسلا دهع ىلع يارسلا لهأ
 رظتلا فل نمار كغ رابطاو ةلئنلا هذه ضمارغ تفكلا
 عبنم مع نذلا مهددعو يارسلا لهأ فارساو ةشدعم ىلع

 لجأ ةلكذملا هذه يلي الودج كليلاو لايلا ساسأو للقلا
 ةرادإ رالف نع ةعرتسم ةئازيم نعا ذوخأم وهو نان

 ينأب م ةصاخلا ةنيزملا

 ةسخخ نع لقي ال يارسلا نم نوشيعتي نم ددع ناك
 نيسخو ةنايلثو «ة أما ينئامو فلا وءص خم ةنامسجو فال"

 ةناعب رأو «يتون ةنامبر أو ءلبطصاةمدخو سئاسةناعبرأو «خابط

 2 كوبدلل بعالمو عراصم يتيامو «ةصاخا قيسوملا ةمدخ نم

 ةيتاشرشنو باتكو رواي ةنامئالثلا ىلع ديزي امو « مداخ انلأو

 نيلاسفلاو ةينخاخدلاو ةيجوبقلا نع رظنلا عطق عم « ةيجنامو

 ةناهلتلا نع صقتنال يصخلا تاواغالا ددع نا اى" مهلك امش امو



 ىتح ريثك قاخ مدخلا نم ذوفنلا باحصا ةيعم يف ناكو سفن

 فاالا ةتسلا ىلعويرب يارسلا خبطم نم لكأب نم ددع ناك

 تالئاملا باع نيلهأتملا نم هال ةعرثكا نوك ةلاخ سنت

 يارسلا نم نوشيعتب مهعيمج اوناكو

 ةيغلالا نم ايوب ماعلا خبطلا هرضحب رضح ناك ام عومجف

 نم 'ئراقلل رهظيف سفن فال 1 ةيناكث 1 ةعبسل ل ةعونتملا

 نم روصقلا هذه ىلع نقلأ ام رادقم ةيطسلا ةينازيلل هذه

 ذخ ورام رادّقم ىلع فوقولا نم ؟ئراقلل دب الونيينامعلا لاوما

 ىتح يارسلا تارشح ىلع فرصيو نيلسملا لام تيد نم
 : لاوقالا هذه ةيقح هينيع ماما مستر

 '/ صخالا ىلعو قرتلار ود يف ةينامملا ةلودلا ةرادا تناك

 تاصصخم تناك ذا ميظنت نسحأ ةمظنم اهنم ةيلاملا نووعش

 مهاود ىلع دازب ناا عم ن كمال نيناوش ةروصحخ نيطالسلا

 ردانلاو ردان وهف ليبقلا اذه نم رش 3 ولو ةدحاو ةران

 ةلودلا تعاد ذنم تريثت نيطالسلا لاوحأ نكل ا

 راص ثيح امل 5 ال نيناوقلا هذه تيقبو طاطحالا يف

 نزرع اهورو ةوراوا ملام ةلودلا ةنبزخ نودعب انتيطالس
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 1 مهمدخ بعشلاو مكلم ةلودلا نا نودقتعي ذا مدادجا

 اورهلظ ننذلا .نبرويغلا ءارزولا نكلو ٠ ايش اف كلمب دحا
 مهنم صخالا ىلعو ديلا دبع ناطلسلا ةنطل.. رخاوا يف
 اومهفاو ةمظنم ةينازيم ةلودلل اوعضو اشاب ديشر موحرأا

 كلاما ةرسالا اهذخأت ىلا تاصصخملا نييعت بوجو ناطلسلا
 ناطلسلا تاون دنع هنأر ذخأ دعو اهنديعت ىلع ه وْهكَأ ّ

 تاخدأو ًايرهش هينج فلا ةبام ينا سك ف لأ نيرشعتلعجو
 8 ”ريشع مياسلا يف ةرداصلا ةيناطلسلا ةدارالا بجو ةينازيملا يف

 دالوا تاصيصخل تاعجو ه ١/١ ةنس ةدعقلا يذ ربش نم

 سك فلا نب رشعو. ةسجخ ثانأو روكذ : نم ةيكوللا را
 ىلععي ام عومجم نوكي باسحلا اذه ليعف ونس سلك نيسخو
 ةعوطقم ال تاهنللا نم فصنو نويلمو ا كلاما ةلئاعلل

 ٠ ةعونمن الو

 ًايوئس ديزت ال تناك ةميزللا تادراو نا انلف ولو
 0 . لا اذه 0 6 هينح نويلم نبرشع نع

 ا لا لك



 نوب اوناك ىارسلا تارشح نال لحارع ةفِمْلا نع ةديعب

 نم ونديام ةنس لك يف ديجلادبع ناطلسلا دبع ىلع ةنيزللا نم

 نايحالا ىلغأ ين دحلا اذه نوزواجتت اوناكو هينج ينويلملا
 يه لب قالتخا ضحب وا بينلاب ًامجر هذه انلاوقا تسيلو
 كاذ يف ةيلاملا ةراظن. فااجالا نوفظوملا هرشن ام ةذوخأم
 دبع رخاوا يف لاوحالا ناف ةلمجابو ٠ مايالا رورص عم دسمملا
 دهع رخاوأ يف اما . دما اذه دنع تناكديجلا دبع ناطلسلا
 فاجالا نيفظوملا دحا هرشن ام جتنتسيف زب زعلا ديع ناطلسلا

 امو ةلودلا ةيلام لع قاردلا تارشح لما نع وردا ّىف

 وهو ابوئس اهنم هدخات 00 2

 يونس ةلودلا ةئب زخ نم زب زعلا دبع ناطاسلا هلوانتي ام نا
 ىف ذخأ هنا كلذ ىلع دزو تابشمللا نم فصنو نويلمو فين
 ىلع و رب ام ةئهاشلا روصتلا ءاثنال ةنس رشع ةعبزا.فران#
 نم قفل ام ةينازملا هذه لخدب و ةيلج نيبالم ةغبسلا

 اهريغو مهاولاو تاناويللاو تاشورفملا ءارش ىلع لاومالا
 ضوررتلا لاوما نم تاريشللا هنذخأ امن ةياازتلا لحدا 1ك

 آب 6020111516 00(
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 ةنرملا تادراو اسيا اهطد . لو بناجالا عم تدمع ينلا

 ل ناكل لاومالا هذه لك تلح ولو ةينغلا ةصاخلا

 نيسخلا ىلع وبرب امل هتامادخ ءازج هتموكح ةئب زخ نم ناطلسلا

 ثحب قيمع وا صخ قيقدل جاتحال باسح وهو هينج نويلم

 هب رضا امو هدهع رخاوا يف زب زعلا دبع ناطلسلا همس وه اذه

 ماقلا اذ هقايل قع نع كوالا "ىلا لاطلا اذهو تركت
 رطضاف. كولملا اهب فصتي يتلا فاصوالاب هفاصتامدعو ليلجلا

 رينا دياوتلا + ارا اورد هاا ير 0 هذه هلامش

 ل اهيلوكسمو ميقتاظو ردق 0 تاقبط لعا ىف

 برق : ميما رذنت تناكهيفسلا ثراولا راوطا ةجنن يا كل ولسلا

 ٠ ابنم امل ةاجن ال ةوه ىف ةينامعلا ةلودلا عوقو
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 « اشاب تحدم كلسمو ءالكولا لاوحا

 كلسم - زيزعلادبع ناطلسلا ةنطاس رالاوأ ىف ةموكلا رك ع
 ناسح هرم ريخ عويش- اشاب وسو دج مقسلا نيينامعلا ءالكولا

 ناطلسلا علخ ىلع اشابتحدمو اشابيدشر هداز يناوريشو اشابينوع

 0 لا راظتنا  .,العلا اشاب تدم طالتخا -- ةرم لوال

 زيزملادبعناطلسلا دبع رخباوأ ىلع ةلودلا ةرادا تاقبط العا يف

 ىذلا روح او ةينامثملا دالبلا ةرادا زكرم يه يتلا ةناتسالا يف

 : يلب ام ةينامثلا ةلودلا ر ومأ ةفاك هيلع رود

 ىف نالعف اشا 00 دومحو زيزملا دبع ناطلسلا ناك

 الضوأ ى جح 8 ادحتاو ضراعم نودي ناديرب ام ةناتسالا

 نك“ ةرذ جراملا يف ا قع مرو للا ةينامعلا دالبلا ةلاع

 ناطلسلاف 0 نمالاو ةحارلا ن نم اطش لخادلا يف الو رابتعالا

 راح يف اشاب مدن قرغ م تارسملاو وفلا ىوس ايندلا نمرب مل

 ةل١ اهعيج ةموكسحلا روماو يلاعلا بابلا حصا ىتح لاثقلاك

 ةبج يا ابهجويو ءاشد اهنيك اهريدب « فيتانغا «ةضبق يف ءامص
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 نع امون ةساغو فادرتت ةلودلا لاوحا تناك ءاذكمو اع

 : نال 3

 نع سلا نيطا كاذ يف اهلها ةناتسالا تمدع لهأ

 امأ ؛ لاوحالا هذمل ع دحاو نه اما « لاعفلا هذه كتشم

 ؟ايدع لاس دحا نم

 تونطقي نيذلا نيلسملا نع ةرابع يلاهالا تناك ناذ

 لاتقلا كاذ نوسدت ءالؤهن لبا مورلاو «لوطانالا تاعطاتم

 كدسا دق تح دادتتسالاو مظلا لماوع هنع ثعبش يذلا

 ذم هنائس رحب ىف نوقراغ م نيذلا لهجلا عقرب 0 3

 ىتح ناوهلاو لذلا عاونا لمحت ىلع اوداتعا م

 رح » ةموضهملا مهقوقح بلطب مهرها نودع 0

 « ناطلسلا ىلع

 م ثيح ليقثلا ملظلا *بع لمحت ىلع اوداتعا يلاهالاف

 خيران تعلاط ولف ٠ فاصنالاو لدعلا ةذل مهتايح ةدم اوقوذب

 اهتبار امل ةيناهعلا ةلودلا دبع ىف ةيمالسالا ةلملا نم ةمالا هذه

 ذنم اهلهاوك لقثم دادبتسالاف راما نم رود يف تفصنا

 اهسفن ةموكملا رت يدمح ا نيبملا عرشلل هترياغم عمو. مدقلا



 اما ٠ مراغملاو ملاظملا نايتا نع رتفت ال اذلو هلا يذلا

 ا|ممالقاو ةموكحلا رئاود يف مدختسل مبمظعم ناذ ةناتسالا يلاها
 دج هيلعو اهداديتسا ءارو نم مهشناعمو مهيصانم يف. نوقرت و

 بلاست الثل ةلودلا ةرادا يف لاخلا اذه ماود نوجري مم رك

 ءازو نم ةدافتسا لكتلا رثكأ مهنا نوملعي ثيح مهيمن مهنم

 نراج انا .ةينما تسلا اهل ةموكطاف داديتسالا اذه
 ْ ٠ ةنانسالا قلها

 ماظم وككي نم يلاهالا نيب دجوب ال ناك اذكهو

 هنلبع ةفدابم ىف ايم فقأس وا اراهج رتل دع ناططللا

 راهظا: لع رات نم يلاهالا ني اريخا دجو هنكلو لاوحالا

 لاعفالا هذه نع هئاضر مدع

 نكلو | اهناكراو ةلودلا لاجر ضعب يف رصحتت ةئفلا هذهو

 دب الو ةهللا هذه ًالوأ ضحفلل ؟ مهاضر مدع يف ببسلا ام

 لامعالا ريسل نيضراعملاءارز ولا ميسا نم ببسلا اذه انتفرعم

 ٠ نيعسف ىلا كاذنيح ةلودلا ةرادا يف

 اوناك ءالؤهو ةمدقلا راكفالا باع | مه لوالا مسقلاف

 اودماش نا فيس اوكف لابلا هيله نم ردك سانلا رثكا
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 3 عقتس ةللا نا ىلع ةلودلا ةرادا يف لاوحالا ىرجم مهنيم

 هذه عفد نودعي اوّمفطو اهنم وجنت نا لق كاله ةطرو يف

 لكلا بامصا ره املاط ,هدنع ضئارفلا سدقا نم ريذاحلا

 ةلازا مهداؤف ميعم نم نونع اوناكف ةلودلا ةرادا يف دقعلاو

 نولعال اوناك لاجرلا ءالؤه ناف اذ_ه عمو ٠تاركتلا هده

 هلوصح ءارونوعس نيذلا بالقنالا اذه نم ةدوشنملا مهتلاض

 يتلا 'ىواسملا كانت ةلازا مهتياغ لج ناكل ب هلولدم اوكردب مو

 ممن اف محلاما ىهتنمو لغاشلا مهلغش تناكو مهنيعاب اموري

 اذه لاوحا ةيلت يه يبلا ةير وو رضلا رومالا نوردش اووك

 وا ةيدج تاحالصاب ثيشتلا مهدلخي ردب / امكةيمومعلا رصفلا

 ناكاذ ىلع دزواهنوديرب الوةهللا هذه نوب رقبال مف يرملاب

 ةثيدملا ةيندملا نعم نوكرددال نيذلا ءالهلا نم ناك مهرثكأ

 ليدبت نا نودقتمي اوناكم هنا ىتحملاعلالاوحأ ىلع مهل فوقو الو

 . ةليمتسأارومالا نمنامزلا تايضنتقمسسحرىلع ةلودلا لاوحأ

 الو « اناا هيلع تناكأم اذه دنيلئاق ميدقلاب نوكست مهارتف

 : ةايملا نم قمر مهف مادام هنوكرتي

 تاحالصالاةجحم جاهتتاب ذئيحاو« مل اًنالكو ىرث اذلو



 مواعلا ميمخوًايجردت ناخ دوت ناطاسلا دهع ىلع تعضو ينلا

 نع دوزان نويبوروالا .هدلقتب حالس ربك يهو فراعملاو
 سهذم اوبهذ لب اهلا جايتحالا ةدش تنلب اععم اننيب مهقوح
 ىلع فقوتت ةلودلاو ةلللا ةمالس نا اولعن ملو ميدقلا كسلا

 ةعاط نع اقوم مالا اذه دعب مهرثكأ ناكو فراعما ميم
 ءالؤه معز ليف هضراعملا دشادف ضرامو ةمنارصتلا اديلقودلاا
 تكتفو اندالب كزمع ينلا وي واسملا هذه ةنأش لافتا نأ

 نمل ةيلاعلا فئاظولا ءاظعاب الا نكمي ال ءابولا كتف يلاهالاب

 ىصقأ يهو ءالكولا نم اهللاوصو ةلودلا ريخ يحم نم نودعي

 ةوفصو ٠ مطوتع هكردت ام ةياغو مهراكقأ هيلا يبرت تناك ام
 مهتبحع ركشت ال مهلع انهون نيذلا ءالكولا ءالؤه نا لوقلا

 نم لئخا ام حالصاو مهدالب ةعفنم ءارو مهيعسو مهناطوال

 نكي ل اذه مهداقتعا ناذ هلكأاذه عم نكلو مهلود ود

 نم اهجنت وأ ةمالسلا لحاس ىلا ةلودلاب جرخم يتلا رومالا نم

 هتمص يف بيرال مما وهو ةمطالتملا لالحمض الا كاذ رحب جاومأ

 لوالا مسقلا نم مه نيذلا ءالكولا ءالؤه نيب ناكو
 ةرادا يف ةيلاعلا فئاظولا اولوت نيذلا ضع, نوهركت لاجر
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 ميم صخالا لعو مم ممررش تراطو 0 دادزاو ةلودلا

 ران ميبلق يفو اوما ىتح هيلع دب نم ال ًاهركاشا ' مدن دوم

 ةديشم 0 ُُق اوناكولو مهنم م راثلا كحل عجأتت ٠

 ل نع ةرابع هدارفا ناكف:ءالكولا نم يناثلا مسقلا امأ

 يرادالا مبشلا كاذ ريبعتلاو فصولا نع يننلا وهو الا دحاو

 نيفضاولا فصو نع كيعب ُْط رفملا هؤاكذو لجرأا اذه راكفأف

 اذا ىتح كرد نأ ن 0 ملمعا هرادتقاو هذوفنو ةراولل اولا

  8مع نكعال ةريخالا هتبنصمو«ةلودلل هنامادخو هعءاذدحا

 اشاب تي نساسحإالا مدع عماسلا ناك اعف أبعم لاعفتالا

 رومالا تئاوع لع عالطالا ةعسو لقعلاو ءاكذلا نم نيو

 هئادعأدلأ نا ىتح سائلا نم ليلقل يرابلا اهبهوب ةجرد ىصقا

 فخغشلانم هلناك امع ادع لئاضفلاو لئاصخلا هذه هل نوفرتعي

 نم هريغ هبكتري ناك ام باكترال ينادتلا مدعو نطولاب دئازل

 طّمسوا علسلا عابس 9 ولا 2 ا طوخ -_-

 ةّتبط ىلعأ زارحال هلهؤئام ةيملعلا تالائكلا نم ًاكلامناكو

 ىلع اروطفم ناكهنا مدجو موق يا نيب وا شاع طسو يأ ىف



 *يش نع عجري الف ةيظع ةبحم ةيقيقملا ةربشلا بحو ةراسجلا
 :لئاحو لئاح دل هأغتيم نود لاع ولو 00 هثارجا ف ل

 بهرت الف لاحلا نم برض ءارولا ىلا عوجرلا نا هدنع ذا
 رهظي لب ةركغ 0 الماش 0 يبا ةميظعلا تدلكشلا هئيعا

 .هاوهمو هديرب ام ىلا لوصولا دصق ريبادتلا داجلا ين تازعملا
 سئئاسدلاو ليملا عارتخا نع زب الو رخأتي ال : ةحيرقلا ينخ
 ! هيلا

 ردتمم ةلودلا ةرادا روما ريبدت يو ١ 00 قطن وذ

 ءاكذلا ةدشو لققعلا ةعس نم اذه(« كرتلا ةيهاد»٠ يتوأ سصهامو

 دحو وأو ةسراملا ناصقت وا قيفوتلا لوصح مدعك ةكلسم

 نم اذاش قلخ دقف.٠ ةينامملا ةلودلا ةرادا نم ةيعش ىأ يف
 تاوفملا ضعب ثودح نم سمالا ولخيال ذا نيينامعلا ءارزولا
 هدنع ةمودعم اكلي هريغل ةلوبقم نال و مهم

 رخاوأيف ءاقرملا ةسايسلإى رجل نيضراعملا دحأ لجرلا اذه ناك
 نأشلا اذه ىف اشا تحدم. راكفأف زي زملا دبع ناطاببلا دم
 هلاوحاو وجور قاما ىف ةثلنم تناك ينلا ةيلاملالامالا نم هلامو

2110 
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 مانرك ذ نيذلا ءالكولا راكقأو لاما ةفلاخحلا لك فلاخت هنرششمو

 لاوحالا ةبقاغ ءوس ملعلا قح ملعب هيلاراشلا نا ثيح لبق

 ةلودلا ةرادا نم نبرضملا ءالكولا لزعب ابعفر ةلاهتساو ةءراملا

 ىلع ةظفاحلل دب ال نا ًامامت ملعب ناك ام اهف نيمفانلا نيبعتو

 ةلودلا ةراجا لوصأ ىف ريت ثادحأ نم ةلملاو .ةلودلا ةمالم

 لخاد ىدج بالقنا لوصحو عفناو أ مهأ لاق يف هغارفاو

 ا كلاما

 عيمج ةديدع فئاظو يف ىلقت دق البق انمدق «ناكو

 لف ل و هتيبوبش نمز ْذدنم ةلودلا ةرادا ماسقا

 ةعيرشلا روح ىلع ماكحالا ةرادال ةمئاملا بابسالاو رومالا

دلا نا ىأرف هيايسأ ملعو ءادلا ًاقنم 0 دقو ةلادعلاو
 ءا

 داديتسالاوه بارا ىلا اهريصموةلودلا لالحمما ى ديحولا

 لملا يولع هر وشم نو ف هناا لنص اد دادزب دحأ يذلا

 ل اشم ل رب  ةروصبو عرشلاو
 وهو ةرومخملا ءامحأ عيمج يف

 ءادلا 0 دفق هنردقم 2 بر الل قذاح ع ضيعسا

 ةقيفعلل هتنراقمو صيف هلا اذه ةعصو اب سلا

 قاذ نم لك هتعص يف هبتشي ال حصأ ىتح موي نع ًاموي دادزت



 يف ابيلا لصي مل ةجرد غلب دف نآلا هيلع نحت يذلا لظلا مط
 مدخلا نم هانأ امي هتيص راط دق اشان تحدف ٠ نامزلا يدق

 نم اهيف ربظأ امبو اهميمج فئاظولا نم هدلقت ام يف ةديدعلا
 خيراتلا اذه لبق ناكو يرطفلا دادعتسالاو ةقايللا بو رض

 مل هنكلو ةرادصلا بصنم غلب ىتح قرت دق تاونس ثالث
 ةدئافلا نوجر. نيذلاءالكولا ناكذا ًاريثك بصنملا اذه يف ثبلإ
 مهفافتلاو يارسلا لهال مهقلت ءارو نم مهبصانم يف ءاقبلاو
 هرش نوفاخن : يرطلبوأ هنوبحب الو هيلا راشملا نودسحب ملوح
 اونمأ, مو ةرادصلا بصنم نع هطاقساب اوفتكي مل اذلو هتوطسو
 اودحتاو ةناكس الا نع هداعبا ُُق مه دله اوعسفهل نع كعب هاج

 ايلا ةدرملا نم نكم هنكلل و ىتح يأرسلا تارشح عم
 اهددصب نحن ينلا ةرتفلا هذه ءانثا ينو ليوط ريغ نمز دعب
 ٠ هافنم نم هتدوع دعب تاونس ةدع ابيف هلو ةناتسالا يف نآك

 ىلع ًامالطا مهردقأو هرضع ءارزو هيا 111 تحتم كو
 نسح لعةريثكةلدالاو صوصخم كاسم اذو رومالا بقاوع
 تاروصتلا,ن م هدلخم رودي ناكام اهتايثا نكميو هذه هتافص
 تناك اممهنطو صي رول اهروصت.ناك ينل ة ريثكلا تاركفتلاو
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 ناوملاو لذلا نم هيلع

 هيلع ناك امن مهنطو ذاقنا نومورب اوناك نيذلا لاجرلاف

 ناكو ءالكولا نم يثزملا مسقلا نواكشن ةمؤشما لاوحالا نم

 رومالا هذه لايح ءيثن ثبشتلا مه 251 لاب لع رطخال

ي امنيقيلا ملع مولع كلذ ىلع دزو ءالؤه ةرثك يف لكشلاو
 جتن

 جولو ىلع او رساجت لف مهمرا ماهتا مدع دنع ةبقاعلا ءوس نم

 طب رف ماوملا معز ىلع علما ةلئسف ٠ اذبكةبقاعلا مخو سمأباب

 ببسلاوهداقتعالا اذه نا نظلا ىلع لااغلاو ناطلسلا قد يف

 اذا بج الف علما ىلع ءالكولا ءالؤه ةراسج مدع يف ديحولا

 ٠ نآ لك يف ليبقلا اذه نم لاجر نيناملا ءالكولا نيب دجو

 سانلا دئعودهللا ماما نولوثسم مما نولع الو ءالهج مهنا ثيح

 اهيلع مه ينلا مهتداعس أشنم نا دقت مهرثك | ناكل ب ةللاو

 ةّئيمح يف نوركش الو مهتيهافرب ةللأ ةقالع الو ناطلسلا وه

 : ىهو نك لقأ ىدل اهيلع فوقولا نكع

 ةكوشلاو ةنلطل ل هياستكاو- ًانطولسي ناطلسلا ريس

 جرخم ال ةمالا نودب ناطلسلاف ةمالا مرك نم كلذ لك

هس 4 ةحاح الو يداع لجر كك نع
 ناطلسلا ماد امو 
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 مهف ةمالا لظب ةيلاعلا فئاظولا هذه اولا دق ءالكولاو

 ةطقنلا هذه نوكردي ال مهنكلو ٠ ًاعرشو القع اهلل نونادم
 1 ناك |عموأ غلب ام هلظ غلب ولو مهناطلس نا مهمتز ىلعو

 نومبتنال مهلا م ةنايكلا بورض نم برض هعلخو هيلع مايقلاف

 تمقو وأ همراغمو هللاظم نم ةملالا بانا امم ةلايخلاب نالتلسلا

 ءادبش نم نيبالم ءامد اهمتش ىلع كنس دالب ءادعالا دين

 « ناكم ردق» ملوق نوينتكي لع هينا
 نولازب ال اذه انموب يف لب تقولا كاذ يف انوالكوف

 نالا هيلع مهام تابثال ةجاح الو ةميدقلا راكفالا كلت ىلع

 تادققتءلاهذه لثم تناكو لف ٠ راكشالا عونتو ءار آلا يابن نم

 رابك نع لوقت اذام نكلو ابلع اوذهوأ امل ماوعلا دنع ةلطابلا

 ةرادالا رومأ يف دّقعلاو لملا باعصأ مه نيذلا انتلود لاجر

 مهيرحت نم الدب ملوتع يف ةمسار تاداقتعالا هذه تناكاذا

 لحب لكلا ردجا مهو لالالا اذهل ةبجوملا بابسالا

 ؛ ةلودلا ةرادا يف لاو>الا ىرحم ىلع اماه مهفوقوو ضماونلا

 ءالؤه ةقامل مدع ددر نودد يعدن اننا ىوس : يردنال

 جاتحال ينلا ةيقيقملا ةملكلا يهو اهنولغشي يتلا بصانلل لاجرلا



 كل
 مهصلخي و مهيف عفشل 'ىث ناك اذاف ٠ ناهرب وأ ليلدل اهنابثا

 نم مهفالسأ بان ام مهتقرعم وبف ناكمالا ردق ىلع موللا نم

 هب نونادم مهامو مهشاظو ردق اوفرع نيذلا نيينامئملا ءارزولا

 يلوا قول ركشتف رك 3١ تامدخ اومدعو ةمألا

 نورضاحلا انوارزوف ممتامادخ ةيحض اوبهذو هنم اوصلخت مل

 نيروينلا ءالكولا نم مهمدقت نم ةبقاع ىلا مهنيعاب نوراظن

 راطخ الل ةضرع 0 نوربف

 نبملا نم ةجردلا هذه يف نكي ملف انثاب د تحدم امأ

 نيطالسلاة يح زاوج ماع ميناكذ ذا هسفن .ةقئلاةلق قو ف ةوملا 5

 ةرورضو اهداعسو ا ًاعرشو الع
 يف دؤؤكلا ةبقعلا مه اوناكاذا دوجولا رتفد تاحتص نم مهوحم

 ةمالا 00 ةقلح ىوس اوسنل ءالكولا ناو اهمدقت ل يبس

 ابلع ارظ امايع مهدرو ةمالا ىلع مهلظفاحم ناو اهنيطالسو

 نع نولؤسملا مهف هنودؤي لمع سدقأ ةرضملا لاوحالا نم
 ابطاطحاو ةلودلا ول يدئت يتلا تاوفحلا نم ردصيام عيمج

 *يث يف نوركش ال نيذلا نيطالسلا ةعاطا نا ص ناكايك |

 نيناوقلا عي ج راغب ةيئاذلا مهذااذلو ة ةناسفتلا مهتاوبش 3



 لاوحالا هذه نع اهتوكسو ةلملا خوضرو ةيعيبطلاو ةعوضوملا

 سدقم ناطلسلا نصخش نا ولو ةئيلبلا رارضالا ىوس جتنال

 هنوك نع جرخم ال هنكلو ةفالخلاو كلملا ريرس هنالتعا دعب
 ديرب درف ماقم سدّش نا ثبعلا نر اقدلا 1 اصؤش

 هراكفأو هنارا ىلا داقنت نا نيبالملا ىلع اهددع وبرب . ةمأ نم

 لم تتشنو هناوهأ قفاوب ام يف هتطلس ليمتسو ةرغلا
 ةلملا دنع مارح اذبك صخسش مارتحاف هيلعو اهربغبو ةلودلا
 الا ىب أبو نيملاظلاو رظلا هركي نيدب تفرشن يتلا ةيمالسالا

 ىدحا خوضر ليمتتسملا نم لب نيلسملا ءينج نيب لدملاب يسملا
 ال ينلا ةراقملاو دابعتسالا ىلع ةينبم هذبك ماكحال مثالا هذه

 نا ماد امو ٠ ةءراضلا تاناويملا اهنع رفنتو نوشحوتملا املبقب

 لك ىلع نيعضرف هئاحماو هتلازاف ةلودلا يف ”يث لكس اسا مظلا

 لساكتلاناو نيينامتعلا ءارز ولا نم هريخ عاس هنطول بحم ريزو
 اياطملاو ىمظملا تايانملا نمل مراغملاو ملاظملا هذه مفد يف

 تناكلاوحالا هذه لكف اهنع توكسلا مي ال ينلا ةميسجلا

 تاروثلا كلت ةعبت يقلب ناك هيلعءانبو أشاب تددم دنعةمولعم

 دع لب هسفن نثتشا ملو دبعلا كاذ ءارزو قئاوع ىلع ةيلخادلا
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 ةلازال ةممحلا فرص موزاررتف ٠ اهنع نيلؤسلا ةلجج نم هصخخت

 نم هيلع يهامم ةلودلا صيلختو ةرضاملا ءيبواسملا كلت

 تحدم نا اهتب قثوي ىلا تاياورلا نمو ٠ لخاعلا طوّمسلا

 ةرادصلا ىلوت ذنم يأ تاونس ثالث ةرتفلاهذه لبق ناك اشان

 لالتعالاو لالتخالا ةرثكنم ةلودلا هيلع يه امىًردق ةرملوأ
 يف سرق اسمح عقتس ان معو لاوحاالا هذه ريد نسحتسا لف

 اهصيلخت ناطلسلا علخ د ذاراف ابنم انحل ةاجن ال كالف :ةطرو

 ةريبك عنا م علما نيبو هنيب لاح نكلو .هعلخ يف ثبشتو

 ترج ظق.هنا لاقتو-٠ نيع ىلا لجأت لع كلاذتيح راع ذاف

 شاب ينوع نيسح موحرملا نملكنيبو هنيب نأشلا اذه ةركاذم

 نومضودماةؤاقشمأ م نذلا اشا يدشر هدازيلاوريشْنيؤ

 مرلخاد نكي بيقنتلاو ثلا نم اورثكاو صالا يف او ركاذتو

 نيح ةيضوصحلا اشاب يدشر هداز يناوريش لاوحأ نم كشلا
 زيزغلادبغ ناطلسلا نا كلذ ىلع دزو لامعالا ةرشابم اودارأ

 تاركاذم ناط مالا هس رادو ةعاسلا كلت يف هاعدتسا

 وسار هدم اعيش اذاذوأف تاعاس عضب تقرتتسا ةيذح

 يك هيلع اشاب ينوع نيدحو اشاب تحدم نم لك دحتاف ةبثملا
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 اوبأدو ناطلسات رسلا اذه ىثفأ وه اذا باقنلا دش الابسال
 فصتنم يف يفوت « هنكلو ةناتسالا نع العا ىتح هيفن ءارو

 هاقثم ىلا راس وهام قيرطلا

 هنافو نا يعد ضعبلاف هتافو ةيفيك ىلع ةفلتخم تاياورلاو

 ناطاسلا بضغ نم هداؤف صاخ يذلا ديدشلا نيالا نع عن

 ةئلتخم تاياورلا هذه عيبج نا يدي ضعبلاو هم يذلا

 هنافو امئا لب فيجارالاو تاغلابملا ليبق نم يهو امل لسأال

 ا اشاب وع نيس>و اشا كتحدم ةلاهسكاام - نع ع

 اشاب تحدمْنا م اف بتر 7 ىنلا ةقيفلا انكلو س ٠ سلا داسدلا

 ل5 لعو ٠ ةناتسالا نع لبو كامرا م ةعرطلا هنوم دع ؛ يفأ

 اذه يف دوجولا ملال ترهظ دق ناطلسلا ملخ ة ةركف ناف لاح

 قلطا نسلا ىلع تاوادت دق باليتنالا ةلئسم نا ثيح رودلا

 مضوت يهو ليلق ريغ نمزب اطوصح لبق ةيصوصخلا 0 ٍق

 وع نيسحو انثاب تساهم تاديثلا نع تيجانا اهنانأها
 يو ها فرط 0 6 ىلا اوراشا يتلا مهاب وشنو اشاب

 ىلع ىنخح ال ذا تارك اذلا نم هي 0 عضو ام قبح

 ةسدالاو ةيداملا ةوقلا نم غلب 5 ناسالا نا لقاع 13
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 مامتا ىلع نيعم نم هل دبال ركفلا بقاث ةدارالا يوقناك امهمو

 قفوتيلةلودلا ةراداب قلعتن يتلا لئاسملا يف صخالا ىلعو هيغسام

 ةدع نيب تررقت يتلا علخلا ةركف راهظاف. ها رجا يف كين ايف

 رادتقاو ةبارد ىلع فقوتت لعفلا زيح ىلا لوقلا زيح نم صاختتا

 صوصخلا ىلعو ةبوعصلا نم هيلع يه امل ةقراخ ةناتمو ةراسجو

 باستكا نم دبال ذا مدنلا بجوب ال اهراهظا يف عرستلا ناف

 ل تاروث لوصع دق ال ثيع ءاملا يأرا ةقفاوم

 ديبشناك اذأو لبق نم اهناج نمْؤي لنا ةريثك ءامد اهنف قارت

 ريثكب املوصح لبق اهف لغتشي اشاب تحدم موحرملا نطولا

 نمزلا ن م

 نكلو نايعلل ةرهاظ ةلودلا ةرادا يف لاوحالا *ئواسف

 دنس ىأر هيلغ ءانو ابنم كتشد وا هيلع ضرتعي نم لق

 نع عيبا رثثلا وغ يذلا فصلا ةسجا رع يرورضلا

 دصقملا اذه ع لوصحلا هتطساوب نكمي يذلاو لاوحالا هذه

 تحدم مع ناك اذلو ٠ العلا وه فن.ملا اذهو ةلوبسو ةعرسل

 . ةديحولا ةطساولا مهنا ثيح هوكءاملعلا ةلاهسا نم ديال نا اشا

 تاوفدل ةضراعم لكلا رثكأ اوناك مهنا امكةمهلا هذه ءاضق يف



 ةتيتح ىلع اقوقو مهرثكاو ىارسلا تارشح نم ردصت ينل
 هيلعو ٠ لاعفالا 'ئواسم نم ةلودلا ةرادا مومم يف يرج ام

 ةيماسلا ةناكملا يوذ ضمب ةلاهسا يف هتمه موحرملا رصح
 ةبحلا ىرمع نيتقل لئاسولا داجا يف ىعسو ةناتسالا ءالع نم
 ةدع زوابت ال مرك هلوح سرغو ريشص كشوك داشف مرعم
 كشوكلا اذهو ملاعلا نع ةلزع ين"”وبشوطلا جراخ نيدادف
 وعدي ناكف اشاب تحدم كوك نآلا.لا 3 رعم لازي ال

 راص مث رخآلا دس دحاولا مالا *ئداب يف هبيلا ءايلملا ةبخ
 ىتح اليوط مهيحاصي و مهمدأنب ناكو تافارز تافارز موعدي

 نم هتباغ نكت و هتبحب ىرع تقئوتو هتبكص مهعم تدادزا

 ةطساو اهذ خت ناكلب تقولا ةعاضا مهتسلا#عو مهتبحاصم
 ةدوجوملا 'ىواسملا نع ثححو ةدوشنملا هتلاض ىلا امم لصوت

 ليقلاو لاّقلا عوضومو عيمجا ىتشم يه يتلا ةلودلا ةرادا يف

 هده نم هيلا ىربام ةياغ نكت لو ٠ عيضولاو عسيفرلا كنع

 نيرضاحلا ءاضر لامعتسا لع ةرصاق ةيلاوتملا تاعامجالا

 مو. ىلا ارب بئاكرلا هنم جرخت ةناتسالا باوبا دعا وه .(1)

 ىلنا مورلا دالب



 د 26( اا

 ناكل ب طيس .بالقنا لودصحو ناطاشلا علخ ىلع مهتقفاومو

مو ةفلطملا ةرادالا لوا 1 شل
 اهقيبطت ٠ نعو ابنع ميغ ا

مهمهفا دقو ةينامعلا ةلودلا 7 لع
 ل ءارو يعسلا ناب 

 نوناقلا عضوي الا نوكيآل لالحمضالا نم هيلع ىه امم ةلودلا

 اولعبأ مهل ومع يف ةركملا هذه 5و قيبطتلا عضوم يماسالا

 ىلا اهجارخاو لاوهالا هذه نم ةلودلا ةاجن يف ثبنتلا نا

 مهل تبلأو لاحلا نم ًابرض نوناقلا اذه نودب ةمالسلا لحاس
 تافلؤملاو ةيوبنلا ثيداحالاو ةينارقلا تايآلاو ةيعرشلا ةادالاب

 دقو ةيعرشلا ماكحالا ىلع ىروشلا لوصأ ةقباطم ةيمالسالا

 ةمدانلاو ىلا نيلاعق اهم ارم لاوحالا هذه مهل حرش

 نم ريغ مج ةلاهسا نم ةليلق ةدمب نكُمف مبعم اهدّتع 0

 باوصتسالا عقوم مدنع هيلا راشملا يأر عقوو هوحن ءالمل

 لوصح ءارو ادعاصف نالا نم مه.عس ىلع هونماف لوبقلاو

 اذا مهحاورا ءادفل نودعتسم مهناو فيرشلا دصقملا اذه

 مار هازحلا ةقفارف لك لمح انكمي هلاغلا تحسم

 ٍذكتقو ناك يذلا ءاملعلا ءالؤه دنع ىروشلا ةركق تجارف



 انك طل 0 اساور حلا نيعبرالا ىلع فيذي مددع

 عامجا م مه دنع لصجح الكذد وصلا م6 ف اف ل اون دينا

 ةناتسالا لهأ عي رقت نح مون نع 5 عسل ه تيلاكو

 ةناتسالا يلا ىلا ف رشلا ركنفلاب اذه لذتلا اذكعو

 مهد نعزاحو ا ماعلا يأرلا لع رئاف ةهج ريغ نع

 ايظع الوبق
 عضو يف لا اي 57 بزح ىلع هاد ناكو

 ابيلع ةظفاحلاو ةيروتسدلا ةرادالا لوصأو يماسالا نونا

 يلاهالا ةقث اوبستك ا نيذلا ةلايسلا ١ مالقالا ب باع مهنأ ثيح

كذا ةيقيقلا ةراا تابرشنلا نم هنورشنب اوناكأع مهمبحمو
 نا

 م,ملعتو يساسالا نوناثلل يلاهالا لوبق يف يلوطلا ديلا مل

 رارحالاديارج مسن ىلع نولضفاح اوناكي لاهالا نا ىتح كد

 0 0 اذه انفو اك دقو مهحاورأ ىلع مهظفح

 تجار زيراب يف تئشننا ينلا رارحالا دئارج نا انلقو مدلكلا

 ةدحاولا ةؤهشلا يق تلصو ىتح كرر املا

 ةكيرا ديما دبع ناطلسلا ىلتعا ذنم مهددع صقلا نكلو )١(

 ةيمالسالا ةفالخلا
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 هنن 0 ةناتسالا لخدت تناك يتلا «تررح » ةددرج نم

 اميفارم ةدشإ عم ةموكملا نا لوقت كلذ ىلع ةدايزو ٠ ينام

 ةدي رك ارم اداقتنا ةموكملا لام د تن ينلا رارحالا دارج ىلع
 ةلياهلا هاللا لكاد لوخدلا ناب واهريقو < تيرخات

 ىه 5 نكت مل ذأ ةيرطا نم اعون ةناتبسالا تاعوبطم تعا
 اهراكفأ ىتكت تناك ل قييضتلاو رسألا ةلاح قف نآلا هيلع

 عجرنونآلا كثبلا اذه كرتناو . ناكمالا ردق ىلع ريم ةيرحب
 يري ناك اشاب تح دم ءوحرملانا :لوقنف هيلع انك امىلا ىرقبقلا

 لوالا :دحاو مهسب امهنباصا دب رب عامجالا اذه نم نيضرغملا

 ناكُم زيزعلا دبع ناطلسلا علخ يناثلاو يساسالا نوناقلا 0

 لاصمتسال ىعسو هوحن ميليقسإو مهبحاصيو ء ءالعلا س

 ناك ىرخأ ةهح نمو ةهج نم ناطلسلا علخ لع مهئاشر

 اتباع انرشأ اك, ريمض هب رح ملكت . يتلا ةناتسالا ددارع ضر

 اه ماعلا يأرلا جتو ةلودلا ةرادا لارحأ داقتنا ىلع

 نم هيلع يه امم ةلودلا صيلختل قيما بالقنالا ىلع هقوشتو

 اب ةهيامسالو ٠ ةيالسلا لعاس ىلا ال. جورطاو طوتسلا
 محن امو هريثكلا لك اشملا نم علخلا ةلكسم يرتعي ام تابثال



 2( ١ا/و )

 ةئيلبلا رارضالا نم اف ريدتلا ناصقتو عرستلا نع

 , ذا اندنع ديدحلا "يثلاب نكت م علخلا ةاكف نادولو

 ةظحالم ىدأ مش نكذي ايعون نم 8 رق لاا تدع

 صخالا لعو هلوصح لبسال ساشا نواقلا 2 أ

 ةيظ ع تدالكشم هلوبق نودو لبق نم مسا هل عيب 1 ةمأ نع

 نيتبقع دوجو كلذ ىلع دزو هذيفنتو هعضوب نيماقلا يرتمت

 نوناقلا اذه عضو يف يلاهالا نم ةمئامم رثكأ نيتدوتك

 ديلاقتلاب نوكسفلا ءالكولا: ىه نيتلكشملا نيتاه ىدحاو

 يازسلا تارشح يه يناثلا و ةلظلا لوقملا باعصأو ةعدقلا

 ىلع يضقب يذلا نوتنلا اذسج نع مهتبغر دميتستال نبذل
 ردق ىلع هل مهتسك عم لمتحلا نمو مربملاءاضقلا ةيناذلا مهعفانم

 لوصح لمتحي ناكن ييبسلا نيذحلو ةوقلا نم نوعيطتس ام

 ةراعرغ نوكنا ا ودل مهتطساوب ثدحت ةهظع تدلكشم

 هذه عضو نمدب ال ناكاذكهو نوناثلا اذه عضو ليبس يف

 ماوعوءالكولاويارسلا لهأ نم اهتودح نكمي يتلا تالكشنما

 يساسالانوناقلا عضووناطلسلا علخديرب داي عا بصن سانلا

 نوهأ راتخم ذقيحو ةبيصم يف ةلودلا عوقو نم دكأتلا نيح
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 نا البق انمدق دّمف ٠ رخلا ليبس اهتاجنأ نكي ل اذا نيرشلا
 تارشح صخالا ىلعو.ءالكولاو: يلاغالا نم ةناثلا ةقبطلا
 دق. ثيح نواقلا اذه'عض و ىف كلتا نومراسع يارا

 الو هنوبرش الف '” هايملا ركعم نم كامسالا دايطضا اوداتعا

 اا هنا نودقتع مه ذا مهفوت ١ مثر عضوي م اذا هعضو نوغتس

 ةلودلارومأ ةرادا نم مهتدافتسان يبو مهن ًالئاح نوكيل عضو

 ريغ نومي نا نوديرب ال. يرملاب وأ ًاثبش نولعي الو.اهتنيزخو
 رحب يف ةلودلا عوقوب رذنت ةرهاظ متالعلا نوك ةلاح اودّقتعا ام

 اهايفع د.حال ينلا لاوحالا ضعمب ثودحو قيمت بئاصم

 لاوحالا هذه نع ةذبش اننايتاب دب الو ةيناهملا دالبلا لخاد

 . مئاقولا نم يت أيس ام ىلع مهفلا لاحم 'يراقلل عستيل

 ةمالا وا ةلودلا لاح بارطضا نم ديفتسإ نم برضي لثه )١(



 فكشف

 6 ةيدنجالا تالخادملاو ةيلخادلا تاروثلا 9

 دسافم ل ةيلعلا ةلودلا نا ورلا ةيراك لع تاطودلا ضعي

 د فانا لارتلا طساقم ح نما مورلا دالي يف ةقاللا ةرعما
 -ةرتفلا هذه ةموكحلا زك ضع يف لساكتلا م اهتاتنو ك.رطا ةرون

  يساردن 1 تنوقلا ةطون س ةيبنجالا تالخادملا - لصانقلا ةلأسم

 عم ةيلعلا ةلودلا تايراحم ةيفيك ىلع ًانييد اراث اناعو
 نر شعل“ ىف ا ترطار امن ضوخت ةريخالا انبأر ةيسورلا

 اذهنانظت الو نآلا ىتح ربك لا سرطب دهع دذنم 07 ةئئس

 ىلجاب رهاظ ًاطخ وهاذا نامزلا قفاوت 3 ةفدصلا٠ نع ًاشان لاملا

 تققدل ذأ ٠ نايزهحلا ةتبانس دوعت نم 0 هدقتع ال نايب

 . 7 .ه توشنل ! ةيعادلا بأ رسال كل 0 0 3 انمف

 : آو ةرتف 00 ةيراخا

 الب اممناف تعقو ةروص يأ ىلعو ةبراحلا ةفص تناكأعم
 كيتو ءاوسلا ىلع نينو نيتلودلا ناكرا عزز كش

 نا ثيح ٠... ةليوط ةدم تماد اذا صوصحلا ىلعو اهاوق

 ضرخلاب امل يتأت يكةيراحلا ىلع اهنمه ميظع فرط: ةموكنملا
 ضفغتف ءادعالا لع اهدونج زوفل ةطساو 15 دخلو دوصقلا

0 
 1 0 نقلا



 مهسفن يفاوسنأ ام اذا ىتحام ”يثل نوضرعتب ب ٍْ 531
 ةءانكلا

 ةيعادلا تابسالا د يو ٠ ىرخا رع برألا رابغ اوراثا

 1 كة ظ
 ةعارزلاو ةراجتلا نع امتص برضتو كاما لاوحا نع ذكيح رظنلا

 ٠ دابعلا ةايحت قلعت ام عيججو دالبلا ةكرح لطعتتف ةعانصلاو

 ةيزملا مقوت اهلاف ةظهابلا برملا فيراصم كلذ ىلع دزو

 د دراخلا ةلوانلا ىرت بابسالاهذملو ءاهتيلام برخلو ديدش رسعب

 لال لاملا يف ةينغ تناك امبم ٍترملا نم اهجورخ دعب

 لبوط تقو نم اهل د ال ثناحلا ة ةعس نم هيلع تناك | هو

 ةيلخادلا اهتوادا ل / رع نادفملا شاكر

 مهارت اذلو ارارع لاوحالا هدم ”نموراا كر دقو

 انيلع اهرابغ اوراثا ةيراحم لك دعب ةليو ام ةدع دايما !انومزتلب

 نيقتلا برملا "نع 0 اورتن قاس اهراس دنماخو

 مهتاود ةرادا دوما نم لتخاام اوطصيو نس اومعو

 ةعاس نومدق.ال ةرم ةنس نيرشع لك يف انعم مهتراحل

 نورخؤو الو

 برطا يف كبتثت ةروكذملا ةموكتملا ناف كلذ ادعو

 دهع ىلع اسنرف عم اهتراصكلودلا نم انريغ عم نايحالا ضمب

 مح خت
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 هذه نم اهغارف دعب ديوسلا عم اهبراعو لوالا نويلونا

 ةيرجلاةروثلا دامال رارج شيج دشح ىلع ترطضا م ةيراحلا

 قرشلاب ككمتلا نع اهنحلا لاوحالا هذه ةلججو 1644 ةنس يف

 الب لخاد ةريثكلا تاروثلا نم ثادح امو : ةريصق ةدام ولو

 نايصعلا نيكستل سيفنو سفن لك لذ» ىلع اهرطضاةلودلا هذه

 ٠ قرشال اهضرعت نع اهل عدار رك 00 اهاوق نهوأ يذلا وهو

 نيتم مزعب ةيسورلا تعس تاونس * محرقلا ةيراحم دعبو

 سخذنم اهران عج ا كنك قلاب 0 ونةفأش تاصأتساف

 ةعطقلا هذه ن 020 . راخ يفي ام لع تاوتساو قو رف

 ري د ةريبك ةرون ايولوب يف رهظ تاونس ثالث دعبو

 ريثك ءامد تكّمسو لاومالا لئاط الع تفرصو اهدامحا يف

 عضبب ةثداللا هذه دعو اهدامحال تقفوت ىتح لاجرلا نم

 ناتسك رلا يف ةيمالسالا « اويح د ةراما لف تلوتسا تاوم

 اطير ان اهتكرو ةفطاقلا هاه يف ةريثك هال سيد

 لفغت ل سورلا لغشت تناك ىلا لغاشملا هذه لك عمو

 نارظني ايقن .له قرشلا نع ا وأ ةسورلا ةمآلا نيغا



 : )18٠(6

 سرطب ةيصو ماكحا ذيفنت ملام صخأ ناك ذا ٠ ارذش اهلا

 ةناتسالا صخالا ىلعو ةيناهئلا ةكسلملا طبض يف ربكألا

 ذنم مدنع لغاشلا لغشلاو مراظنا 32 ايناس ايي

 يهو ةيفالسلا ةيعجللا موالَمع لكش ةيراجلا هذه دعبف هدهع

 ةيطورلا ةفوكا رام ءاَضَم لع 0 ربكأ تناك انمدق 6

 ةيكشلا تدعاس دقو :خئنلا هذه لح يف لبسلا ليبستو

 جد ةفيظو ةموكملا تقلا ىتح 0 مل ذا ًاريثك ةيسورلا

 مزلب ام راضحاو اهتاع ىلع ةيناهعلا دالبلا يف ةينارصنلا رصانعلا

 لجةموكسملا ترصحو ةلباقلا ةروثلا ملاعم ةماقال طئاسولا نم

 ةيداليم 185+ ةنس قف ةداملا هذه تاعرفت بسر ياي

 عيمج نم تبيلطو 0 م لاق اعل ةييحا هاذه تدمع

 ٠عامجالا اذه روضحل مهلبق نم ءاضعا لاسرا ةيفالسلا للملا

 ةلودلا دالب نونط نيذلا نييفالسلا ريغ اهتوعد بل م نكلو

 قم ًاريثك ةوسلالا لبطلاو راغلبلاو برصلاد الب ع ل

 تعضو ينلا لئاسملا ةشقانم يف دْئاز قوشد اوكرتشاو نييفالسلا

 يفالس رمؤملا اذه ر وضح نع عنتماو بيقنتلاو ثعللا عضوم

 تارابع مهلاسراب اوفتكآو راذعالا نم ريثك نيلكتنم اسفلا
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 وه عامجالا اذهو ٠ اهناضعا ىلع ءانثلاو ةيعمللا هذمل ركشلا
 ريبادت اوذختا دقو ةيفالسلا ةيعملا هند يمسر عامجا لوا
 لئاسملا هذه ةلج نمو همداقلات اروثلا يف هؤارجا مزلب امل ةدبدع
 ةصرفلا حونس دنع لئاسولا نم هذاختا مهيلع بجيام ةلئسم
 ةيناهعلا ةكسلملا ءاحنا عيمج ىف ةروثلا ماعم ةماقال ةبسانملا
 ثحأا عضوم ةلئسملا هذه تعضو دقو اهبف نييفالسلا نايصعو
 ىلع اهناعجر اوققحن ينلا ةطخلا عابنا مهنبب امف اوررّتف بيقنتلاو

 : يو اهريغ

 ناو ةسمبا هذ يومعلا زكرملاوكسوم ربش نوكي نا
 (شركب )ةندم نوكتن أو ةثبدملا هذهىف رخآ عرف اهل لكشت
 ايراغابو كسسرهللاو ةنسوبلا ىف لكشتت دقو ةيناثلا ةيعئلجا زكسم
 ةريثك تايعمج ةمهملا تامطاقملا نم ىرخالا تالحلا ضعب ىفو
 مده نئاظوو- راثألا سئانكو ةسورا هبال لير تع راسا
 لبا مورلا يلاهأ دنع ةروثلا حور ثب يف رصحت تايغملا
 رين نم مذاقنا برش نب رشبملاو كئارطا ةطساو ممريشبمو

 هذه نطقت يتلا ةينارصنلا رصانملا راكفا ةراثاو كارلا

 ىلع مطوصح ىف مهلاما ب وقتو كرتلا ىلع مهججبتو تاعطاقلا
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 ينلا ةطسالا ةعينتل نآالا نم ةبسانملا تالح ا ةئيبتو لالقتسالا

 ءافكألا لاجرلا باختلاو ةب زكرملا ةيعملا لبق نم مل لخر

 سيساوملا :لاسراو لبقتسملا ىف ةز وثلا ملاعم ةماقال ءادشالا

 ةينامملا ةكلملا لاوحأ رابتخال ةعونتملا تاعطاتملا لخاد

 عرزو نايصعلا لبس ليبستل ةمزاللا طئاسولا عيمج راضعتساو

 ىلع ةيممجا تبأدف دالبلا ىف ةفلتخلا رصانملا ني قاتشلاروذب

 اوراسو طاشنو دج لك اهءاضعادبتجاو ةلماكةنسلاونملا اذه

 ملامعأ لك ىف اوقداضف ةرم لوأل عضو يذأا مارجو بلا ىلع

 مهلاعفأ متاتن نم عضتا اي رهاب احاجن

 ( وك -وم) رهشف انمدق امة يعم ا هذه ةرادا زكرم ناك

 قرطلا مهدهو رطل طخ اماضعال نيعب ناك فيتانغا نكلو

 صعاوا ًارطي نا ”ىراط لك لايح أبيلع اوريسن نا بجي يتلا

 ةرثع رجح مهن ارجا ليبس ىف مل فق

 ةيعمبا رومأ نم سعأ لك ىف قلطملا لعافلا ناكمنا ا

 يأ لا اههوو ءافاتكااه ريدي داسقلا ةفدىلع هدب ضباقو

 سسكلاوةيفاللسلاة نط لاجر دنع ةذفانلا ةماكملا هلي اخ ةيح

 قاع نول او ذأ نود اسعأ نونأبال اهاضعا نيب لعالا
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 لوصللا نم كانحملا ريفسلا اذه نكت اذكهو ٠ هتروشمريشب

 عنيج داسفلا ميىتح ةيعملا هذه ةطساو: ةدوشنملا هتلاض ىلع

 رضانعلا ةراثآ غب ل هنكلو ليلق :رمز ىف ةسورحملا كلاملا

 ةصرفلا كرتب 0 هسفن ىف ةناغل ناوالا لبق ةلودلا ىلع ةينارصنلا

 :يهفةصرفلا هذه اما طاشنو ةمه لكب هلمرشاب لب اهحونس نيح

 ةلودلا ةرادا يف فينانغا ذوفن هيلا لصو ام نع البق انهون اننا

 دوم ةظساوب الا ذوفتلا اذه بستكي مو اشاب يلاع ةافو دغب

 قنا كبح اليوط لوالا هترادص يف ثلل ل هنكلو اشاب مدن

 زيزعلا ديع ناطلسلا رطضا هل مهب مدعو هنم يلاهالا ةرفث

 نادر حا ةرادعلا بصنم يفهفلخ نم نكي 4و هلع ىلع

 هيفللا هدسافم ىلع هدعاسو هتلود ءادعا ريفس مدخو هنطو

 بلقىت سانلا بحأ اشان مدن دومخ ناكالو ةيندلا هدصاتمو

 تابعش مأ يف همدنتسا ةلزنمو اردق هدنع مهظعاو ناطلسلا

 نم نكي مل اذه هزكارم نكلو اهريغو رع ةراظنك ةرادالا

 لع هدعاسو سورزلا ريقس مدخم نا ةئم نكمي يبلا نكارملا

 ىلا اشاب ميد دوم ةداعا ريفسلا اذه لعج اذلو٠ هراطوأ ءاضق

 يارنسلا كارتح 3 داو هيليع كيف ةرادصلا صنم
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 ىتح ناطاسلا دنع هلاوطسوتو هناثب نم هيلا عوطا مم نبذلا

 يف كلذ ناكو ةيناث هيلا ليلملا بصنملا اذه دانسا نم اونكمت

 ةبرجم ذرو9ا ةئس

 ةّضق ىف ايام ةفالللا زكرم عقو خمراتلا اذه نمو

 وه يلاعلا بابلا نكي لو ٠ ةيلزالا انودع سورا ةموكح
 تارشح نا لب ريفسلا ذوفن تحن تمقو ينلا ةديحولا ةهلا

 نويسيموق سير اشاب اضركح نورخأالا نوفظوملاو يارسلا
 فئاظولا تسد ىف اوعبرت نيذلا لاجرلا نم نو ريثكو نب رجاهملا

 ناك ةئئشملا باب نا امهنومدخم اوناك ريفسلا اذه ةمه ةيلاعلا
 قيرغ ناكيذلا يدنفا يمبف نسح مالسالا حش ةرادا تحب
 هاياحهو ريقسلا لاومأ رك

 حش نا كاتي ام بئاصملا رشو  تامهضلا نمو
 ةل.آ ناكلب اهردق قح هبصنم ةيثيح ردقي مل اذه مالسالا

 اذه نع رثؤب امتو ٠ ءاش فيك هريدي فيتانغا دب يف ءامص

 كاذ.يف ةيصوصملا :ىداوثلا :يف نسلألا هتلوادتو .لجرلا
 يدلوو يانيع دعا تنأ »سورأا ريفسأ موب تاذ لاق هنا نيملا

 ةييتانفا7 لابشا نا لوتلا ةسالخو م ىرخألا نينلارداج
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 هب م الام ةلودلا ةرادا يف ذوفنلا نم ه ١50 ةنس يف لان
 دعب نمو لبق نم ءأ ردا رايح

 ىلع انمدق ام ابعيمج يلبامورلا دالب تناكة نو الا كلتيفو

 سئاسدلا نم ةفالسلا تايعمللاءاضعا هسد ائ : نايصعلاةبهأ مدق

 هلو هذوفت تحن ناكةفالخلا زكر نا !ىلارنملا ةراشا رظننت
 لعافلا ناكي رملاب وأ ةلودلا ةرادا رومأ ميمج يف لصفلا لوقلا
 دحاو يمأ ىوس هلعف ءىث ريفسلا لع قبب لو ٠ اهنف قلطملا
 اذه : ىلا ةلاطلا لصوأ نا دعب رومالا يف فرصتلا نسج وهو
 نوعيطب ناذلا لاجتلا نم فيتانغا نكي مو ٠ جوملا زكرما
 بابلا مامز ىلع اناث اشاب ميدن دوم ضبقي لف هك
 نعاو هاش لكب يلصالا هدصتتم رابظا يف ىهس ىتح يلإملا
 يهينلا كسرها ةعطق يف ةروثلا يت 7 ناب ةيفالسلاة يملا ءاضعأ

 ترانو ليا مورا يف ةينامعلا ا ةمحاع نع ةيئانلا ةعطاقملا

 تندح ذقو لبق نم ريفسلا اهعضو يتلا ةطخلا ىلع ةروثلا رابغ

 كسرها يلاهأ نم مق ًادبف مازالوا ةئس عبو ّق ةروثلا

 بئارضلاو ةبريمالا فيلاكتلا عفد نع عانتمالاب خراتلا اذه لبق

 ئأر نا. أو: ةيفاليلا ةيمجلا :ءاضعأ. قيوشن ىلع ءانن ةوررقملا



 ناكو ركاسعلا نم ةزرفم لسرأ لالا اذه ةءالولا زكرم

 مهيلعس جي ام ءادا نع اوعنتمانيذلا يلاهالا باهرا اهنم دصتلا

 ةدئاف لقاب ركاسعلا لاسرآ تأب ل نكلو ئارضلا نم هادا

 ةعطاقملا كلتىرق يلاها نمز وكسلا ادا قب نم ةرهاجم ىوس

 ةيعمجاءاضعأ لالا اذه نم دافتساف ةر 00 وبهو قايصللا

 اوقحتلاو ةنتفلا ظاقن ال رايدلا كلت ىلا اولسرا نيذلا ةيفالسلا

 ٠ افلا ليذا تحب نيرتتسم ةدم اوي نا دش ًاراهج راوثلاب

 اسفلا دودح ىلا ةبالولا هذه برق بجوا ىرخأ ةهج نمو

 قحتلاو راوثلا ىلا نييفالسلا نم ريع مج مامضنا دوسالا لبجلاو

 يق ادع اوناب ىح دوعالا لملا لها قم معلق

 ىبسلا ءايقشالا دجأ ةبار تحت مهعيج اوهضنا اذكهو

 دوسالا لبملا يلاها نمروبشم .يتش وهو « جيوإو انوكاب د

 سئروتابراحم ةدع يف ةينائملاةلودلا عم البق كبتشا دق ناكو

 ركاسعاا اومواقت نا لع مهذب اهف اوررّقف ةرغ نم رثكا ةاصعلا

 ادع ىلا :لالعا لسو نيالو مه رش نع اونذن حا ةيناثلا

 ركاذملا ةزرفم تيجو يدا رولنلا اذهراوتلا دحأو كرما

 تدازف اهرئاخذ ذافنواملاجر لل ًارظن يرقبقلا مهيدأتل ةلسرملا
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 ةنسوبلا يلاو ناكو ٠ مهتراسج ىلع ةراسج راوثلا ةعجرلا هذه

 ضماوغ لع ف قاو دالبلا لاوحابريبخ لجر اشأب شيورد ذئايح
 تار ون نم ريثك يفدجو ذا ةنبابتملا اهييلاسأو ةعونتللا تاروثلا
 هدشر عاضاو لذذأ ةلهو نايصعلا روبظ نكلو لبا مورلا

 ةوقلا ا توحو ءانرا كفو هلك اذه 3 ٠ ريدتلا همدعاو

 تثدح ةمقاو ىف هرمأ ىلع ىلغ هنكلو تقو ةعاضا نود

 هذه نم هرك اسعب عجرو 5 ةنس زوك 4 َُق مهو هني

 راوثلا طاشنن دايدزا ةيبولثملا هذه تبجواف ٠ نينح ينخم ةكرعملا

 هيلا داك عيمج ىلا اهران ترس ىتح ةروثلا ىلع مبمادقاو

 راوثلا ىلا نيثك قلخ مضناو ٠ ميش اب رانلا يرست 6كسرشلاو

 «برصلاكء امل ةرواهملا تاموكملا يلاهأو ةبالولاهذه يلاه أ نم

 راوثلا نم كلانه عمت نم ددع غلب ىح )» دوشالا ليلاو 2

 نوديزي وا فلا نيتس ىرخا ةياور ىلعو فالا عضبو فيي
 هذه ىلا دالبلا لصوا نا دعب فيتانغا نيع لفغت ملو

 تايلعتلا لهرأ ىجح ريما اذه هغلس 1 ذا ىضوفلا نم ةجردلا

 ًانيبم كلانه سورلا لصانقو ةيفالسلا ةيعمللا ءاضعال ةمزاللا



 ةلخادملالئاسو داجنا قرطو ةروثلا ران ءارو يمسلا قيرط مل

 نأشلا اذبم ةيلك ةءارد ةيناّمملا ةموكسحلا زكرم يف رهظأ دقو
 ةئسوبلا يف ذقيح ةدوجوملا ةيناملا ةنركسملا ةوقلا نأ ثيَح

 هذه ةبركسع ءارمأ ىدانف ليلقلا نم لقأ تناك كسرهملاو
 قركشلا مادمالا لاسراةموكسطل رك رع نمت نيبلاط ةيالولا
 نييناملاءارزو لا الئاقركسملا لاسرا نع مهرخا فيتانغا ن نكينلو
 اهانيرا يف متعرسأو راك ةيركس# ةوق متلسرأ اذا منا »

 انوروأ ين ماعلا يأرلا ىلع رث ويس لاك[ اذه نااماع يت

 هذه ةرثك نم نودصقت مكنا ىلا نوبهذبو نا اع

 ةمفد ةالبلا كلت نطق. يتلا ينارصنلا رصنملا ميذ ركآسملا

 غالب يلاعلا بابلل مدق نرخ ةهج نمو ةهج نم « ةدحإو

 ةيابلا ىلع اولا نم نا ) ءاوقمو .هتموكحب ناسل نءابعتو
 نلظملا لودلا لنصانق نم فلاش. .نويسيموق ليكشت يللعلل
 ( طئاسولا نم هنوذخت امب اهدامحال ةروثلا لحم ىلا هلاسراو

 يسايس لاق يف ةلأسملا غارفا ىوس غالبلا اذهب دصقي مو
 را ل عوط كقرح يلاعلا بايلا ناك امو لالتخالا دِسزو

 هتننماب زافو هبار ضراعي نم
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 ىف ةلأسملا هذه يف لخادتلا تبا ىمظعلا لودلا ناولو

 رمالا ااه نع اهعانتما ثبعلا نم تأر اهنكلو ءدب "يداب
 ترطضاو اهديسو دالبلا 1 اس وهو ىلاعلا بابلآ ىفر نا دق
 تايلعتلا اهلصانتل تطعأو ةيسورلاةموكحملا حارتقا لوبق ىلع
 كلت ىلا لسراو لودلا لصانق نم فلأت دفو لكشنو ةمزاللا
 ةلاهتساربظ نا ثبلب لو ٠ نزلا لصفللا كاذ ةحئاف يهو ةهملا

 هلاسرا نمةياغلا نكت ل ذا دفولا اذه لاسرا نم ةدئاف لوصح

 لارتطلادصاقم لوصخ ليبس هنمدصقلا ناكل ةدئاف لوصح

 قيوثنوه دفولا اذه لاسرا نم هيلا يمربام ةياغ ذا «فيتانغا

 ىرخأ ةهج نمو ةهج نم مهمراسج دييزتو ةروثلا ىلع راوثلا
 نم ةيقابلا ةّقبلا يف ةروثلا ةوزج داقنال تقولا تاستكا

 بلع ارق ينلا ةيقرشلا ةلأسملا نكس كدبرحتو ىليا مورلا ةعطق
 لودلل راقت لع ينمو نسب نيرشم ذم هن عن اير
 لان ريفسلا نالوقتنا دئاورلا نمو ةيمسرة فص اهماطعاو ةيرغلا

 رصحممتتف دفولا اذه ةفيظو اما ٠ةروثلا هذه ةطساو هانعام عينج

 يلاعلا بابلل مهبلاطم غيلبتو هنوفتبب امع راوثلا راسفتسا يف

 يف نمالا ظفح لفكت يتلا تاحالصالا ءارجا ىلع هحصنو

 تهتم همجي نىيع#ج بوس بسب دبع سمب بيع بو طع عب سب ب بجميل + دس

١ 
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 رس 0 0 ةدع 0 ةيدولا مانا هذه

 00 ابعضو ةيقارل ةداعلا قوف ريسيموق اشا رورس نيعو

 تاحالصالا عضو ُق م نيدختم حالسلا اركي ه اكل

 تاراخلا هذه عينج اوداعا ىتح ةحح قيبطتلا عضوم ةدوعوملا

 ةطساوب ”يش لوص> مدع نع رظنلا عطقو ٠ ىودج نودب

 اذه نمو ةيسايس ةلأسم ىلا تلوحن دق ةروثلا ناف لصانتلا

  ةيوروالا تاموكمتل ةيقرشلا ةلأسملا باوأ تمتف خيراتلا

 نيطلاب ديزي ناكمايالا رورم نكلو ةيبنجالا تاعوبطملاو

 ا ليصفتو ةماخو ةلودلا لاوحأ يفو ةل

 ةلأسملا هذه يفمزتات تناك اهعيمج ةسوروالالودلا نا يه

 ةيبنجالا لودلا ضعيناف اذهعمو خمراتلا اذه قتحدايملا ناج

 : هرتلكت اكن ناوحلا ةعينم ىااجلا ةرزءمانتلود ءاَش ريغ امله ال نيذلا

 يلاعلا بابلل هيدولا مّتاصنلا يدقت نع نارتفتال اتناك اسنر فو

 ةروث داما نم دبال نامه ار ىلعو ةناتسالا يف ممارس ةطساوب

 ثيح ناكدجو يأ ىلعو لجاعلا بيرقلاب كرحلاو هنسوبلا

 ناور وأ يف. ةيلعلا ةلودلا تانالو هيلع يه ام نالعي امن
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 اذا تايألؤلا هذه ىلا ةروثلا ران يرست الا اوفاخ دقو لاوحالا

 نكلو لاحلا نم ًابرض اهنيكست يف ثبشنلا حبصيف نامزلا لاط
 قكموي سمالاو ةيغاص ذا عّتاصنلا هذهريمي نا يلاعلا بابلل ينا
 يلاعلا بابلا نا لودلا ءارفس ىأر الف ٠ ةيهادلا ريفسلا كاذل
 ةهج نمو. ةهج نم متاصنلا هذه لثم عامس دنع هينذا مصي

 فيتانغا لارتملا ةضبق ف تمقو دق ةينامئلا ةلودلا نا .تأر ىرخأ

 نم مهسوفن تبعا انءادعا دلأ يه يتلا سورلا ةلود ريفس

 انلوح ةدملا كلت لوط مهفاغتلا دعب انع اونيرعاف لاوحالا هذه

 حلات ترهظ نا ثبلت ملو انءادسعا بلاخم نم انل مهتبامجو

 لاعفلا هذه

 رثكأ اسمغلا ةلود نا ةسايسلاب ماملاهل نملك ىلعىنخمال ذا

 يتلا تاروثلا نم ًاررضت ةيلعلا ةلودلا دعب ةيبوروالا لودلا

 صخالا ىلعو اهتجرد تناك امبم ليا مورلا ةعطق يف كد

 ةيعملجا تاكرح قلقتف نتفلا اهيف رثكي يتلا تايالولل ةرواجم اهناف

 نييفالسلا دنعنايصعلا حور يرست الثا فاختو املاب ةيفالسلا

 ةعطاقم لخاد ًالعف عا دقو نايحالا ضعن يف اهاياعر نم

 م راوثلا نم كسرشلاو هئسوبلا دودح ىلع ىه ل ايجاملاد
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 ىلع اسفلا رطضا يذلا مالا ليقلاو لاقلا مهن ًادتباو ريمغ

 لبقرصالا كرادتو ءايقشالا ءالؤه لمث قيزقل ةوقلا اهلامتسا

 نمالو مصعب نمال ثيح ءاضقلا عبو عشب و قرملا ٌدادْرب نأ

 « يسار اردنا تنوكلا » قفتا تاظومللا هده ىلع انو 8 ٠

 يللاعلا بابلل لسري نأ ىلعةمظعملا لودلا عماسقلا ءادزو سير

 يف كسرحلاو هنسوبلا ةءالو يف ةكاقلا ةر :روثلا دامحال سر غالب

 سورلا تاداسفال قبب ال ىتح نامزلا نم نكمي ام عرسأ

 نوناكا» يف ًايهسر غالبلا اذه قر ا دلو ناكم الو ةلاع

 : : غالبا تايونحم يه هذنهو هير +١١ ةنس لوالا

 لاوحأ هلبعضوأ نا دعب يلاعلا بابلل تنوكلا بتك

 اناا لبا مورلا تايالو يجو كسرهلاو 8 ةيالو

 ةيساسالا تاحالصالا 1 يف ثيشتلا موزل ىلا هببنو ايفاو

 تاواسم نع )ةرابع يهتاحالصالاهذهو ةروثلادامحال ةمهملا

 احل ماما مهقومح يف ةيمالسالا رصانملاب ةينارصنلا رصانملا

 حالصالا عضو نوكي أو 4 ةيسانم ةروضل بارضلا حرطو

 لكشتب يتلا شيتفتلا ةئيه ءاضعا ةبقارص تخت قيبطتلا 3

 عريغو نيلسمو ىراصن نيينامعلا دالبلا كات يلا هأن م اهؤاضعا
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 ( تاخالصال هده ةئبص تناك امبن

 هنكلو رو رس لوب ةحتاللا هذه لبق هناف يلاعلا بابلا اما
 قم هلازجا عرايام ءارجاو ايتيبطت يف ركش لو اهرصأ لأ
 ةيزيزعلا ةموكسملا نا ثيح ةروثلا هذه دامخال ةيعادلارومالا
 تاحالتسالا ءاريا# يف نيس يلا" تاموكتملا نم نكمل
 تاللدبتلا ذا ةلملاو ةلودلا ىلع ريخلاب دومت يتلار ومالا نم اهريغو

 تكرت مايأعضبب غالبلا اذه دب ةفالللا زكرم يف تلصح ينل

 جرح ىلع اجرح زكرملاب تدازو جرصو جره. يف لكلا

 :ناح دق تّمولا املاط نآلا تالدبتلا هذه: ةيفيك نع ثمحنأو



 مد لصفلا لوأ ام

 تاكرح -- يلاهالا دنع جايطا دايدزا  ةيلعلا ةناتسالا لاوحأ

 يساردنا تن وكلا غالب - اشان ينوع نيسح لاوخأ.- أشان تخدم

 مهاهذو جئافلا عماجر و .العلا عام>ا  يلااهالا راكفا لع ةرثاتو

 -3 ةموكملا نم ءالعلا ةينح اهيلط ىلا: داولا يملاعلا بابلا ىلا

 -ىلغوا كبيفلودلا لصانق تالا و ىازلا لعادك

 اا ىدشر دمحم بصنو ىدنفا يعهف نس>و أشان ميد دوم لزع

 ام هرم +٠09 ةنس لئاوا يف ىل ليا مورلا تايالو 0

 ابو ابلغ ناهز لاط انك اهم دادز. ران ةلعشك انمدق

 تناك لب ةينامتعلا دالبلا ىلع هللا ابطلس يتلا ايالبلا لك نكت /

 موب نع اموي ةماخو دادزت ةيمالسالا ةفالخلا زكرم لاوحأ

 لعجم ةمؤشم حاير بوبه برق ىلع لدت لاحلا مهاوظو

 ناطلسلا نا تمدقت لوصف يف انهون دقو ٠ اهلاع دالبلا لفاس

 ديزت الةدمىفماظع ر ودص ةناعواةنيسلوو لزعزب زعلادبع

 ليغتبل ىرخأ ةلدأ لع اننانا نم دب الو تاونس ثالث ع

 فساالاو ىسالل ةيعادلالاوحالا نم ةلودلا هيلع تناكامءىراقلا

 ةريثك لاوقالاو تآثيلا هذه قح ىف مان رك يلع لصحيو
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 ىلع ةلودلا ءالكو ليدبت نم ناطلسلا هيلا يري ام ةباغ ىلع
 ىف ناظاسلا ةيغر نع ًاكشان ناكامنا هنا لوب نضعبلاف ءيلاوتلا
 تاراظنلا ضعب وةرادصلا بصنم هناوعاو اثاب مدد ومخ ةيلوت

 دو# ةيلوت ىلع رسج ل ناطلسلا نا نولوش لورخ الاو ةميلا

 دصقب لو هيلا مهتبح مدعو هنم يلاهالا ةرفث ىلا ار ظن اشابميدن
 هاسعةلودلا لاجرو ءالكولا جاعزا يوسرييغتلاو ليدبتلا اذه نم
 هان ام ةطساولا هذهم لاني نا

 دهع رخاوأ يف رييغتلاو ليدبتلا ةلأسم ناف لاح لك ىلعو
 ترس لب ةرادصلا ماقم يف رصحتت مل زيزعلا دبع ناطلسلا

 دحأ ير ال تدع ىتحميشهلابرانلا نايرس ىرخالا تاراظنلل

 ناف صخالا ىلعو روهش عضب هتراظن ةدم توام راطنلا

 نا ثيح رييغتلاو ليدبتلا اذه ن رق ظحلا مل ناكةالولا

 ٍليامورلا وأ لوطانالا يف تايالولا ئدح ا لع نيم ىذلا لولا

 هقبست ىتحةبالولا ةبتع ىلع همدق عضيال ىرخالات اهلا ينوأ

 وه اب مرثكأ نا ىتح ىرخأ ةدالو ىلا هلقنب ةيكوأملا ةدارالا

 ىلإ باه لوم سا هان هدرا والا ىرزعلا تعم قاراط

 عدصب ةبيصملا هذه هين : اتيذلا ظملا ليلق يلاولا اذبف ٠ اهريغ



 كامل

 اهلا راس وه اينيو ةذيدملا هتنالو نكرم ىلا بهذ و سالإ

 ةالولا نم نوريثكو ٠ اهريغ ىلا هلق هعنت ةثلاث ةداراب اذاو

 لصفلا اذهسثا سغ نم يهو لاوحالا هذه لثم يف اوعقو نم

 . كوضملا

 دم طور ا ةسومخ هلة ةنطلسلا نوك امأ

 ٠٠ ناطلسلا اذه دنع تل يهف 0٠0 اهءايعا مايقلا

 لوس ا هيلي ال رعأ د 0 ترحل

 +٠ ءادرا ىلإ يدر نم ةواصأ دقلبلا لاوعأ ..- هيف

 ٠.٠٠ اهنع ىناعتب وأ اهلا تفتاال

 لكل » لوش لثملا نكلواهانفصوام ىلع لاوحالا تناك

 ءاننالا هذه يف ةرهاظ تناكلثملا اذه ةَتيَمحو « لاوز لع

 ثيح !٠٠٠ يعيبطرما وهو ٠ - راهلاةعئار يف سمشلا روبظ

 ةرادآ يف ريضقتلاو نوخلا بور 2 نم سلفا ايم ناطلسلل نإ

 لاوحالا هذه بقاوع روبظل ده ال هبصنمل ةقايالا مدعو ةلودلا

 هذه ةماخو لع يلاهالا فوقو نا مكةديدم ةدم نم ةممخولا

 لبوط نمز رورع لاطتن تقاوعلا

 تانيبلا نم هيلعانيت أ امم اوكردادق ائئارق نا يولحالو



 (اؤا/)

 ٠ ةسدقملا ةفالحلا ماتم زعلادبع ناطلسلاة قايل مدع نآلا ىتح

 يلو" فاعت ناوه نانثا اهف هبتشد ال ينلا ةقيقملا نكسلو
 هتلالجدهع طساوأو لئاوأيف ةرادصلا بصنم ءافكآلا لاجرلا

 ٠ ع -

 وهووب6 هقالخا نع اقل يبا ”يواسملا م اءزح اورتس دق

 ىتح ةرادصلا مامز ىلع اشاب ميدن دوم ضب مل نكلو ْ

 ملاعلل روظت ةيقيملا ةيتاذلا زبزعلا دبع ناطلسلا تايزم تذخا

 هذه ينف ٠ ًاضعب اهضعب ىرتث بئاصملا تراصو نزحلا ابلكت
 ةناتسالا يلاهأ صخالا ىلعو ةيمالسالاةلملا دنع لصح ةنوآلا
 ةسايسلا هذه ةجيتن وهو ليثم هل قبس ل ميظع جايه اهنم

 : اهأ كيلاو ةديدعمبنب هناذ ناطلسلان ومن اوناكم ٠ ءاقرملا

 ةراظن يف صخالا ىلعو رثأ نم لاومالل رب مل :. الوا
 بذك) تاياورلا ىدحا ىلعف تاضارتقالا هذه للك دعب ةيلاملا

 مسقلا نا ندلالا لع لوادا تناك يتلا ( ةحصص وا تناك

 يف عوضوم فراك ةريثكلا تاضارقتسالا هذه نم يناكلا

 كاك اين ىرخا طاهر لعو ٠ يارسلا تاعقنتسع قيدانص

 نا نولوم اوناك مهناف صخالابو . ابوروا كونب يف ةعودوم

 ةنيقلا نمتلا نم اهريمو سهاوجلا نم ناطلسلا ةدلاو يذل
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 يف ةحاشم الو ٠ تايبنملا نم نيبالم عضب ىلع اهني وبرب ام

 عضن نا نم انل دب ال نكلو اهبف غلابم تاياورلا هذه ضعب نا

 «ران الب ناخدال» لوب يذلا يئاعلا لثملا ماكحا اننيعا بصن

 ناو َةَميِمْللا نم ولخم ال تاباورلا هذه ضعب نا من دتيحو

 لاوحا نم نوكتشملا ىوكش رصمتن مو ةمصلا نم ًايصن امل

 ناك لب طف ييلاهالا دارفا يف رودلا اذه يف ةلودلا ةرادا

 مم ما كتمخا 2 :ارهض لكلا 1 ل [ةرو

 اذه لاجرو : ةيمو.علا لاوحالا ىرح ىلع ًافوقو عيبا رك

 يارسلا لها عمق فتم اشابىدن دوم نا نودقتعي اوناكب زملا

 لالحمضالا ةوه ىلا ةلودلا قوس ىلع

 يف نوفرصتملاو « ةالولا نييعت نا ىلع البق انمدق دقو

 فقوتي ةيلاعلا فئاظولا نم كلذ هبشا اموهةيولالاو «تايالولا

 ىلا حشر نم لك نع ةناتسالا يف ةيسورلا ةرافسلا ءاضر لع

 فتون مهفئاظ ويف نيفظوملا ءاَش نا م« فئاظولا هذه ىدحا

 ادهو ٠ مهني ةفلالا لوصحو سورلا لصانق عم مهقافا لع

 مظعالا مسقلا ةنئطو تاضانحا سل ًايعاد كشالب ناكل احلا

 27 ةيركلا نم مشو نيفظوملا نم ةيجلا با رصأ نم
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 ةيعادلا (امظع أت ناك ام رو)بابسالا دحا اهل انلق اذايانن الو

 اهتاكؤرو ةيوك هذه مهيولقب ةوادعلا روذب عرزا

 َْن همهماور لع 0 موم ضبق مدع كلذ ىلع دزو

 تاعقتتسم يف لخدت أ ًاعيج ةيلاملا تادراو تناكذا ديع دهع

 ةلودلاةرادا رتاود يفنوفظوملا ناكىّتح . كل انه نفدتو ىارسلا

 هديل عوج توما لكابعم اوقرشأ ةجردا اولدصو دق اهب

 مهجاور ىلع مهضبق
 ءاينغالا صخالابو ءالؤيف : ىلاهالا زازيعما .تاببنا اما

 ديلسنولا ةلثسم ىف ةدحاو ةرم مهتورث اوعاضا دق اوناك مهنم

 البق اوناكن يذلا ءاينغالاف اهنع انهون يتلا « ةيلاملا 0 7

 مهتحل امو مهقوف ام اوعاب فرتلاو خذبلاب مهالئاع عم نوشيمي

 ةفيلخلا لظب اوحبصاو ءريصحلا ىلع اونأبو ةموكملا سالفا دعب
 لالتعالا ىلع فاضوةلءنيطلاب داز ىذلاو . ريق ىو رش نوكلمال

 امتحابمقاطنر صحو ةينامعلا تاعوبطملا ىلع ةبقارملادبدشت وهةلع

 طيس نالعا دح نع جرخم نا اهعم اهنكمبال ةرئاد ىف « ةبسن ٠

 ةراداين لاوحالا ءوسنوكردب اوناك ةناتسالا ىفمالقالا باحصاف

 فاقبانودعي و لاوهالا نم اهنعمجنبام لكلا رك انولعبو ةلودلا



20" 

 كلذرهل ينانكلو . مدنع ضئارفلا سدقأن م ابي لع مهنطوواننا

 تردصاف تاعويطملاب ةموكملا دادتتسا تاتلح تنكح دقو

 نا ثيح اهيلع ريكتلا دهذشت» تابقارملا يرومأم ىلا اهرماوأ

 اهيف رومالا ءايلوأو ةموكتملا برشم قفاوت مل تاعوبطملا ةيرح

 امفنوربينلاةلاقملا عيبج ةدئرملا نم نوفذح نوبقارماناك اذلو

 ةريثك تارمف نوفذحيو مدنع ةعبتملا دعاوتا ًاربانم افرحوأ ةلج

 اذه ناك ىت- ”مانطلا هرشل ىلع نودعاس ىتلا تالاقملا نم

 ءاشوابعبر 0 رقصت ديا وللا رواكص الفعال نم لاخلا

 ضن دادتشا بحوا يذلا مالا عبط نودب اهنم ةدما ةدع

 نكت لو ٠ مسهلوأتل ًاعسف ناديم كرتو مهتموكتلل يلاهالا

 ةرادا نم يلاهالاةرف' تبج 5 يلا يم اهدحو فسافسلا هذه

 نم هيلع يه امو ىليا موزلا تاروث نا لب ةبزيزعلا ةموكتحلا

 تايه دادتشال عاد ربكآ تناك فسألل ةيعادلا لاوحالا

 هنسوبلا ةروثناف كلذ ادعو زيقداصلا ةموكسما لاجرو يلاهالا

 دب صال ةريح يف نيسامعلا لاجرلا ءالّمع عيج تكرت كسرهلاو

 ةلودلا نع اهخالسلاو داليلا عايض نا نولع مهنا كثيحااراع

 يبهتتو هيسورلا عم ةيراحلا اهقمتو نا لك ين تاروبلا امد
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 .٠ ءادعالا دن ٍ ةلودلا دالب نم مد عوقو نع ةيراحلا هده

 ؟مسجملا لايملك, منيعأ مامانانويلاو برصلا لالقتساوال فيك
 لوص> لع ةضاو ةلالد لدن كسرحهلاو ةنسوبلا ةروندهاوشو

 تبين يتلا لاوحالا اما١ تاروثلا نم اهمدقتام حشأتن هبشن ةجتن
 : ىهف ةنزملا ةهعتنلا هذه لوصح برق ىلا يلاهالا

 لع رجال ةنقازملا ةدش نم انمدقام لع نمععلا تناك

 ىخ فرط نم رخل ناك امكلو ازايح ةرضاملا ةلاحلا ناب

 بيست ل املا اذهو يضوفلا نم ةينامعلا ةلودلا دالب هيلع هام ىلا

 نا كلذ ىلع دزو ةناتسالا يلاهأ دنع ريسبك ع بايه لوصح يف

 0 ار 0 ى» ا 2 اوأ « نمو 0 ةناور

 ينةناتسالا 0 0 امد عومدلا 0 نورضاملا 6
 ضعل ةرفن وه ةماخو لالا ِف داز يذلاو 2 جره

 دارو مهأدو ةرضالا ةموكل لامعا نم دبرلا اذنه ءالكوو

 ةيضاملا لوصفلا ىنانلق دقو ٠ ناطاسلا ىلع يلاهالا كد رحت

 لئأسولا عي بج انيو ناطاسلا علخ يوني ناكاشاب تحدم نا

 ا اهذختا ينلا



 هةر
 ةقيقد عيضيال هيلا راشملا ناك ثداوحلا هذه ءانثا ين

 دنع تائسلا هذه فاّشا ىف هدهج ىعس لب ىودج نود

 لوصملاو عيملا لبق اشان ينوع نيسح ةعجارم موز ًانراو اهدح

 اورهتشا نيذلا ةب ركسملا ءارصا عسيمج تناك ذا هتتفاوم ىلع

 كاذ ىف ةءركسفلا رومالا ىلع عالطالا ةعسو عابلا لوطب

 ذوفتو رابتعا مدنع هلو اشاب ينوع نيسح ةذمالت نم نيملا

 هنا انلق اذا يلاغن الو . هلغشد ينلا ماما ذوفن نع ادع ريبك يصخش

 تلارقع لل 1 اكو رابعا و اذوفا هدهع الكوت لك ناك

 مبيعا بهرأ 06 اوأ لفح الو يش لك ىف يارسلا

 مدع ىف بابسالاو ناكمالا ردق ىلع 0 نم قلخلا صلخو

 ةلودلا ةرادا ىف لاوحالا يرحم نع اشاب ينوع نيسح ءاضر

 : ابمهأ كاهو ةريثك
 ”ىثان : رويغلا ينطولا اذه ءاضر مدع ىف لوالا ببسلا

 داديعاو ةييشلا ر لاذع ناطللا تاغ
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 رصل ءوس نع

 تالماعملان م هب مهلماعيناكأمو ءارزولاو يلاعلا بابلاب فيتانغا

 هدالب ةطعمو هنطو ىلع راغب نطو لك تاساسحاب سمت بلا

 لك رك يلا ووالا ىف يارا نا ديل ترطب
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 الك ةضقانتملا ةيلاوتملا تادارالا رودصو ةعاس لك لب موب

 10 زاجا دل رقاب ةلودلا ةيرح ةراظلا لع دوس مآ ءارجأل كثي
 تاحالصالا لاخداو ثردملالوصالا ىلعتا ركملا مظنتك

 ضعب ءارجأو ابوروأ لوصأ ىلع هقيسفتو شيلا ىف ةيدجلا
 شيلا قيبال ينامرلا اهضتقب يتلا تارييغتلاو تاليدبتلا
 اهتونفوةيب خلا بيلاسالاب الع ةي . وروالا شويا نود ينامعلا

 ةداراوالا رومالا هذه نم سا ف ىعسل 1 ذا ٠ ةعونتملا ةثر دملا

 هرب هيلع همتحخ ايكهتفيظو ءاشا نءزحي ىح هينا ةرداص

 اهريسوةلودلا روما يفحدافلا للخلا هيلا راغملاىأر : 51

 ةيئطولا نا ملعف لالحمضالاو طومسلا ةوه ىلا عيرمسلا ريسلا

 نم هيلع يه ام ةلملاو ةلودلا صيلخم ءارو يبمسلاب هيلع م

 ٠ لاوزلا

 ا 12 يي هيلا راشملا نأ ناسا مم وهو : : مار

 ووك دل هع تاذ نودب ةنطاسلا 1 نع داو هئنطو

 ةبظعلا .ةفالطاو ةالا ةلودلاب رضا دق ناطللا هوجو نأ
 هنم مس نا داراف ٠ ةيكولملا ةلئاعلا ردت طحو ةيمالسالا

 زخو لقاب نوسح لو لع نع مهو اواخ نيذلا هناوعا نمو
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 «هتقادصوءاشأب ينوع نيسحلاوحا ىلا رظنب يذلاو مريع نم

 تالماعملا نم ءايندالا ءالؤه هب لماع ناكامو « هتماقتساو

 رادقم لعب مهلابح هذختي ناك ناذللا ةدظعلاو ربكلا زك ضو

 سفن لك ءادفو ةلودلا روما يف بالقتالا لوصح ىلا هقايتشا

 نطولاو ةلملا صيلخم ءارو هدل سيفنو

 نم:اقوشت رثكأ موحرملا ناك اهنيمج تابسالا :هذبطو

 ىلع ةلودلا ةرادا ءاننو يدملا بالقتالا ىلا اشأب تحدم

 لكلبق ينشب ناكدنا ةتباثلا قئاتملا نم نكلو ٠ نيتم ساسا

 "ىواسملا ةلازاو هءانع نرم كلملا ةحاراو ناطلسلا علخ *يث

 ةلئسملا تاعرفت كرو كم نم ةلودلا ةرادا يف ةدوجوملا

 ثح كلذ سكمب ناك هناف اشاب تحدم اما٠ . علك دعب ام ىلا

 ةطخلا مسر دقو بالقتالا هيريادلا نم هذاختا مزاي ام نع

 خيراتلا اذه نم اهملع يرجس يبلا

 نيسحو اشاب تحدم نيب مث دق قافثالا ناف لك لعو

 دحأ كنندع ددرأ لقأ 00 نودبو ةسرغ ةعرسل اشا يلوع

 ةفأش لاصتتسال ةمزاللا :رييادتلا نع ناثحت اذخأف ٠ نيفرطلا

 يلاهأ ةرفث وه مهمرآم ماتا ىلع مهدعاس يذلاو لالتخالا
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 دنع جايملا دادتشاو ةيزيزعلا ةيوك لا ةراذا نم ةناتحالا
 تايالولا ةرادا يف لاخلا حدف نع ادع اذه نيينامئملا مومح
 ناف كلذ ىلع دزو.دالبلا لخاد ةروثلا قاطذ عاسناو ةينامتعلا

 ناكي اعلا بابلل يساردنا تنوكلا هلس رآ يذلا يسرا غالبلا

 لقلب نقلا هج زك تهاشرأ مامتا ىلع لماوعلا را
 ِِت رادو يلاهالا مومع فوم مف لاجرلاو ءاسنلا ثيدح راصو
 عم 1 قفتا دق ناطلسلا نا » اهادؤم ةعاشأ قلطا ةنسلأ ىلع

 يدنفا نيدلا رع فسوي هل# لمجم نا ىلع فيتانغا لارنلا
 نم فلا نيثالثب تأب نأو اولبقت ملمأ يلاهالا لبق هدمعل ايل
 هذه تلقاني. «نصالا يف ضرامي نم لك يدانل سوزلا ركراسع
 نافاذه عمو ناطلسلل ممضغب يف تدازف يلا مالا ٠ نسلاةعاشالا

 يلو ا هده لكلا رثكا ناك | شاب ميدن دوم

 موقلا عجصأ ىتح لاطملا لاولاك تانعللا هيلع لزنت تناكف

 هتح يف اهنولوشو:الا ةلكىدأ نوكرتيال مهيغصو غرك
 . مال ةنفول موق يف نوشخ الو مملا نشأ هب نودصلبو

 ا 1 و ماوعلا نسلا ىلع ةوشرلا ةلاسم تاوادتو

 4 نوءاكتبال د فيرانغا لارتملا نم اشاب ميدن دوم



)5112 

 :اهادومةناتسالا يحسم نيب ةعاشا ةرتفلاه ذه يف عاشو ٠ نييالملاب

 نوليس و مهب نولثع و ىراصنلا نوحبذيس ةناتسالا وسم نا

 طاتحاو مه.ولق يف بعرلا ةعاشالا هذه تّتلاف «اراهنأ مهند

 نم هدب هيلا تلصو امو هدنع ام لسن و هسفنل مهنم لكلا

 ةهسالا نزاخ يف قبب مل ىتح ةيرانلا ةطسالاو ةحراملا تالآلا

 حالسلاب قلعتب يش ةناتسالا يف

 هذه ىلع نافقاو اشاب ينوع نيسحو اشاب تحدم ناكو

 لاوجا ةفارع نعنارتفال انك اهينأث يح فوق ولا مامت ةعاشالا

 ةواعخب هللا راكفأو ةلودلا نوما نابتس و ةيسومملا ةلاتمالا

 لواح الع دقو ةيَمْللا راظنم يف اهلا نارظنبو ةوطخ دعب

 نم ةفيرشلا اهدْصاَممو امهلاما جا رخال هنارظتني يذلا تقولا

 ةعاضا نودب ةصرفلا هذه ازهتناف ٠ لمعلا زيح ىلا ركملا زيح

 نأ يقتلاو ىعلا لوط دنس اراتخاو نامزلا نم ةئيقد

 : يهو امهناغ ءارو اهلع اوريسنل قرطلا

 مقلاولو » يلاهالا ءايتسا بجوت ينلا رومالا بانتجا

 ةريطخ ةلأسم يف يورتلاو مزملا لاعتساو « مهنم يئزملا

 نيكس اهيدح أ نع ردست ةوفح لقأ لا ثنح علخلا 0
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 عملا وو ارش امهلع اهنبقاع نوكتو لالا ءوسنو لاما اهعم
 ةرادذأل ضنا ني ةموكتملا ورومأمو يلاهالا هيلع هاذ
 ءاملل نارغلا قايتشا بالقن الا لوصح ىلا مهقايتشاو ةبزيزعلا
 ةيمومتلالاوحالا نزووءربصلا غورفب هعوفو مه راظتناو لالزلا

 ىلع ييلاهالا داتعتل ةيلم ةرهاظم مارجورب بيدرنو « يغب كك

 ىلع نونوكيلو ةلباقلا ةعقاولا نم مهرطاوخ قلقتال يك اهائثمأ
 ىلع لوصملا ليبس يف ملعلا ةبلط مادختسا اررتف ٠ اهنم ةريصن

 رومالا هذه لثم ين نوريخالاءالؤه لخادت اهلعأ اهدصقم
 نمالاب مكالخا مدعو موزالا دنع مهطبضو مهرادا ةلويشو

 دقو ةحارلا .انص ردكن يتلا رومالا نم ارمما مهنايناو ماعلا
 مامجار

 ءيثان وهونايحالا ضعب يفلاملا اذه مهدنع دتشل ناكو جايمملا
 نم ميظع بناج ىلع اوناكم علا ةبلط كلو

 محم ناكو ينخ فرط نم مهلا اهب نوريشنو مهل
 ارارم اهرماوال خوضرلا مدعب رهاظتيو اراهج ةموكسملا لامفأ

 ةموكملا لامفأ داقتنايف اهوعبنا ىتلا ةطخلا نا كلذ ىلع دزو
 ةلالد لدب اهلايح هوذا يذلا زكارلاو مهراطوأو مهعاضوأو :
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 اك مشو م مرودص أ كة ذل ةلاسم 3 لع ةدضاو

 مولعلا ةيلط نا لاح لك ىلعو ٠ لاب. يذ رمأ يف مهتيشن ةحئار

 لوالا عيبر ربش فصتنم نم سينا موي يف عمتجم تأدب

 ينل سرادملا لوج: صخالا :ىلعو اهسرادم لوح ١؟وع ةنس

 امس كيدللا م رادو حئافلا دمح ناطاسلا 0 راوج ىه

 نورهاجيو مهناوص .- انومقوت دايدزألاب 007 أ الكا وناكو

 ٠ ءايسلا نانع مهحايص غلب ىتح ميتايلكلش يف
 امو محلاوقا مهف نود لوحت تناكدذه مهتبلج نا ولو

 ناكن كلو دص سو لك نم جرخم ناكث يح - هينوثدحت

 الو « ليصحم تقو سيل اذه انتقو» توص تاوصالا هذهلعب

 «لالطوقالا نم راه فوم انش له ةسركتلال ءسورد ةيلاظم

 ءارو ىعسن نا انيلع سجن : لاوزلا ىلع ناتسرق ةلملاو ةلودلاف

 هذه تماد دقو «اميصالخ انيلغ رذعت نا لبق اههذاقنا

 ماوع نم ريثكق لخ 0 نمزلا نم ةعاس ءاضوضلا

 موضع لوقوشل اوذخا مهترثكاو 1 نا لف مهصاوخو لب

 ةِس راد هر لك لع فحلاو مامالا ىل | مدقتلا لع 2

 ةهج نم ةيبرلا ة هو الف ىلع أوقحز مهعوج ا امو
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 مهل لع ال نيذلا ٠ ءالملا ضعب مهنيب ذكيج فقوف « ديزيابلا»
 مهمدقت م دع ف محوعصت و هيلا ىرب ام ةباغو عامجالا اذه ن

 اذهب قامتلالا ىلع ةناتسالا يلاها تفابت نكلو مهتمنامت اوداز 1
 نم ناك بدحو بوص لكن م هيلا مهمامضناو عرصرعلا شيملا
 ٠ مهتذتاسا ضعب لاوقا ىلارملا ةبلطخوض رمدع ىلع لءا اوعلاربك ١
 قا نو ب ١ ا ةيعبللا هذه دارفا ضعب نا يف ةحافم لو

 نيذلا ناكلب عامجالا اذه نع اعيش نولعال اوناكيلاهالا نمم

 ليخ ىتح تراس امبأ اهنوعبتب و ةيعمباب نوح ةجنرغلا واج
 ةلعأ ةرونوأ يو مايق اها يئارا

 ةروصب نك 2 افلا ةطش نادياموق تح دقو

 ل مهمدقت ن 0 ةبلطلا ةعلام ِق )» ةامأ اهلا ليبق نم 1 هندح

 عضوف هن ربجلا ةوقلاب مدقتلا نيو مهني لوح نا دا آو مامالا

 لوذنلا ىلع مهن قيرالا نم ةددستم طاق رك ابل

 م هرماوأ ىل مهخوضر مدع ىأر نا انو مروج نع
 ل فليم قم عوااحم قفخأ هنكلو م مدعو

 تاهل نونكسل اوناكئيذلا ملا ة ةبلطو يلاهالا نا ثيم
 حئأنلا عماج ءايلع مايق ربخ مهناذأ قرطي مل ةناتسالا ن 00

00 
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 ليسلاك اهلع اولاملاو ةيزكرملا ةطقنلا هذه ىلع وفات ع

 مهوكرتو مصحلاب راوسلا ةطاحا ركاسملا اوطاحأو فراجلا

 فشملو ةيرملا ةراظن ناديم تلصو نا ىلا العرس ا

 ٠ يلاعلا بابلا اهتهجو تلعجو تراسو هتكرتف ًاريثك هيف

 ا
ر رثش.م مهو لبق نم تعضو ىتلا ةطخ ا ىلع اه نو ريس وأو دوق

 ن

 ملا ةبلطو ءالعلا ناكءانثالا هذه ىو ٠ ءافللا ليز تحن

 الاجر ةيبعا نيب ناك ملا لع ةحارس لد هده

 ا نس مالسالا 6 و مظعالا ردصلا لع نوئعطي
 يدنف

 ناذا اذه ممالك قرط ىتح ديعولاو ديدهلاب اودازو اراهج

 32 اودأن يلاعلا بابلا نم اويرتقا ام اذا ىتح ديعبلاو برقلا

 «مالسالا 7 ديرن الو مظعالا ردصلا ديرتال » دحاو ناسلب

 ةرابعلا هذه اورركو

 ىلع مهفحزو جأقلا عم هلأ عماج راوج ءاملعلا عامجا ربخ عاشف

 ةناتسالا 0 يف رشلاو ةح ةعرسل يلاعلا بابلا

 دوم نآكو رمل اذه عمو الا دعا يب ل ىح ايعارضو

 ثداوملا هذه نم رنات لكلا رثكا ا مالسالا حشو انك , ميد
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 نوعسل ريتتلاب قلحلا نسل ىلع لوادتب ميدنلا مسا ناكث يح
 هب نيلانم ريغ دابشالا سوؤر ىلع هتنعلب نوالبيو هتيتشلل
 ِ فقوو صي صيح ءدب "ىذا ميدنلا مقوف ٠ هماقعو

 اذام يرد ال ايهاب لظو ضرالاب هلجرأ ترمس نكك هتفرغ
 نم عمج هتلفغ نم قافتسا هنكلو نمِزلا نم ةهرب لعش

 كَ اراه لوو ةفاعك كرتف ةراسح هنهو نمو ةوق ةفعص

 امأ ٠ يلاملا بابلا نم نيسوق باق ىلع يه ينلا مهلا ةرافس
 ردصلا هادنأ امم رثكأ دلاوةناتملا نم دبس مل هناف مالسألا عش
 ءاملعلاة يعمج اهترجا ينلا ةرهاظملا ربخ هنذا قرطي ملذا مظعالا

 نمرف ىتح هحشملا باب ىلا ةئيه لاسرا ىلع مهو هدض
 هيراقأ دحأ تب يف ًابثحاو دايصلا هحو نمريطلا رش اهمتراد

 ةبلط ةرهاظم ناف ىارسلا لاوحأ نع ذئيح لسن الو
 بولق يف ديدشلا بعلا تمقوأو اهلفاس اهيلاع تلعج معلا
 ةدبتسملا كولملا نا ةتباثلا قئاقملا نم نأل ٠... اهتارشح
 يلاهالا نم ةفيخ سجوتو اهئارجو اهتيانج ايا نع عضت

 دارفا نولتقو مارجلا نوبكير ندتتسلا نا ثيح
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 ديدش فوخ يف نوعش مهنكلو ٠ يل ايللا ونص دنع يلاهالا

 لخاد ثدحن 6 وا مللاعأ ىلع لصحم ضارتعا لوا دنع

 ءادعا | ندلا لهأ ا دعانا نر الو ٠ مهصاع

 3 اذلو 1 تغلن امهم ةمواقملا نع نونو مهصزعتل

 كرعأ ف راحو أ ةندالا هده ةعامس دنع زي زعلادبع ناطلسلا دشر

 مل ٠ هلصافمو هئانتع | تونتشنو هلق ديدشلا فولخا صاخو

 نيح تالو صاصتلا دشأ لانيس هنا رلعو صالخلل ألم هل قب

 يف لسوت ىدح نوكلاب نابي" اذه 0 م اذه ا 0

 ضع هل اهعسر يلا ةطخلا | اهف 8 ةمزاللا ريادتلا ضل ذاخنا

 ضعل يا رسلل ىعدتساف ةثداحلا ءانثا م, دج ىلع اوظفاح نيذلا

 ىجنتانام شابلا ةيعمجل لسراو نيدوجوملا لاجرلاو ءارزولا

 اورسفتساف ءاسؤرلا عيمجو روأبرسسلاو

 د مهل اوددعو ءايلعلا ن 00 ةرهاظملا هذه

 ةيملاوةيلهالا يبدع ءالكولا لاعفا ءارجنم بئاصللاويازرلا نم

 0 ةينونمم مدع نعمل اوحتفاو

 مظعالا ردصلا لاءفأ نع نييناهملا موميو 0 «رامتلأو

 اولان نيذلا ءافكألا لاجرلا نييمتو ايمطزع اوبلطو مالسالا حشو

 ند مثدصق 0 م
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 اشاب تحدم حيشر , تاوصا ءاضوضلا هده ولعب ناكو

 عالما يدنفا هللاريخو ةرادصلا م اشاب يدشر 7

 مدل ل ةبلاط يارسلا وودنم مصنف .٠ ةيمالسالا

 لفأ مهتلصن تأت مل نكلو مهةيرفن دصق ة ةريثكلا ديعاوملا
 مهتجرابممدع لع ةيعمل لا دارفارصاذا حجرلاعم تبهذ لب ةدااف
 ةعورشما مهبلاطم عيجج انآ دق مهسفنا اورب نأ نود مبلحم
 تاذلا ىلع اوضرعو . ونأ ثيح نم يارسلا وبودنم مجرف
 ةدشلو ةكبترم ذئيح ىارسلا تناكو اوعمس ام .ةيناهاشلا

 جر هيف اوناك ًاعيجج مهلا ثيح *ئث ىلع اهتارشح رفت ملاهك اثرا
 «نأشلا اذبم ركق ءادبا ىلع ردقب نم مهبف قب. ملاذلو جرصو
 ءارزولا عمتجل امير نورظتطم نا 1 دف اذه عمو

 وأ 0 هئبخم مزالو هسفنل طاتحا دق مهرثك أ نا 5

 مهنا ام ةيعمجلا هذهءاما *ىث ءارجا نع اهزجعو ىارسلاة يب واغم

 رشا ىف يارا لها عقتول نا نونمت لاخلا اذهل نيحرف اوناك

 لسيمي يتلا ةقرفلا لاجر ناك ىرخأ ةهج نمو ةهج نم لابولا

 ال ءارلا لوع مهنيعأل نور رز زعلا دبع ناطاملا ايلا



0): 

 سورألا ريفس اللا ملا .٠ ةمواتلا مماطلس قيوشل لع نورس

 هلاحر يارسلل لمرأ َىح ةنداطلا هذ مج 0 هنأف فينانغا

 ”اوارصأ صاللا ان ىلع رصاو ةمواقملا ىلع ناطلسلا ثوتسا

 ُلتن رظننت ةرتفلا هذه يف ةيممللا لاجر تناكو ٠ اريبك

 ' ىلا اورظتناو « يلاعلا بابلا »و « يجةكرسلا » راوجن اهيلاطم

 ميلع قارتدالا ةبقاع نوكت اوقرتفا اذا مهنا مهنم نوذفنتلاو

 أوراقتناو دحا ةيعنا دارفا نم مجرب مو*حابصلا لا راطتالا

 . رمفلا علطم ىقح

 ةحارلا لع ةندالا هذه رثثآت ءوس كععبكسل مف اذه م

 نم لقا ةيءملا مايق بابسا نولعي نيذلا نا ثيح ةيموملا

 عامجا ءارج نم ةديدش ةريح ف ) لغوا كب ( نونطشم نيذلا

 ةدعب ةنداملا لبق ىلغوا كب لفاحم يف عاش دقو ٠ مولملا ةبلط

 يناوقلاو مهعماوج باوبا ىلع اوقلع دق نولسملا نا عيباسأ
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 سلاسد ةهتل ةملن تاعاشالا هده نا يف بر الو موف ليثغلاو

 ريغ فيجارالا هذه نم دصقت و ةناتسالا يف سورلا ةرافس

 انيلع بناجالا 4

 مابق وه بناجالا دنع ةعاشالا هذه ةحص دكآ يذلاو

 دق فااجالا رثكأ نا ىتح مويلا كاذ يف ةرهاظملاب ءالعلا ةيعمج

 ةلسالاب اوكستو. مونم ةرغ ىلع نوذخوي الثل مهسفنال اوطاتحا

 نمو ةهج نم. هتطق' نع عفادملاكمهمتالحم يف اوفقوو ةلماكلا

 لودلا لصانق بولق م اخ دق ديدشلا وللا ناف ىرخأ ةهج

 ىلع ءانب اعامجا اسفل وتالصنوقىف اودعتف ةناتسالا يف ةدوجوملا

 يتلاراسولا داجا ىلع مهني اهف اوركاذّتو سورلا لصنق قيوشنت .
 دعنو مهمامو 0 4 ورأ ةظفاحل اهذاختا مييلعبج

 لصنق لاق ةلكسملا ساسا ىلع ًاصوصخ أي وهلم ىلا سبأ نا

 عجأنا ىلع رداق يناف ىلغوا كب ىلع تسمم اذا كرتلانا داسفلا

 مرفعأو صخم ةنامسجخو فلا ةناتسالا فنيل اسفلا اياعر نم

 سورلا لصنق هبقعو « كارتالا ةراغمهب : ةرآو لماكتلا حالسلاب

 سنانسدلا عسيمج يف رفوالا ظحلا بحاص «ووارتخ »و يسوملا

 تالا نع ةاسألا ف واف لا يحمل .نلاو
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 ةك العر نم تام عضب عمجس هيأ ىلع نبرضاحلا دعو
 نع مهب عفاديل ةناتسالا نونطق نيذلا دوسالا لبجلا
 ةقؤلعال > نسم لصانملا دجال لاك نييبوروالا
 لع ردها اذا كف ل نم مهالو دوسالا لبملا لهاب
 هتبردو هتكتج رع تشد ا > لصنملا هبواخل « مرعج

 « يريغ دحا هلعب ال رس كلانه »

 هذه لثع روكذملا ساجلا يف هوغب سورلا لصنق ناكف
 نانا كوم كر ى هر ةهج نسوة نم تاهوقلا
 ركش ذخأ ىتح ولا هل لخم ملف ةوقلا نم رطتس امردق ىلع
 طئاسولا لاممتساو ةعقاولا هيله نم ةدافتسالا قرط داجبا ف

 ىلع مهتبوشنو نيبوروالا ىلع كرتلا ج جيبمل اهلا عتسا ن 1
 رطضيو انيلع يبوروالا ممل يأرلا طحت باجي يق مهحذ
 اوي مركاسع دب رجب ىلع ةمظعملا لودلا

 بابسالا هذملو .٠ ميدقلا ذنم مهراظنأ حم ادني سورا
 ا ذلا دوسالا لبملا اياعر ضعب ريفسلا بانج عنج
 رام مسبلأو ماكالا ةلذخلا نم مهلك اش نمو ينبني اكةيكرتلا
 ةيعمللا ىلا مولسرأو ءايملا

 مهأ يو ةنأت اتييالا لالتخ
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 هلاسرا نم. لصنتلا اذه اهلا يري يتلا ةديحولا ةءاغلاو

 كب ) ةهج نم اورع نا ذا ىلع ءالعلا 5 نناعإلا 0

 هتيخدججلا هل هللو لم واي اي نوح لد ارش ىو ( لأ

 نأشلا اذهب. ةصاخ تايلعت اوذخأدق اوناكةيعمجاءاسؤر نا ثي
 بادآلاب امد م نايتا نع ةيعمبا دارفا ل
 امدح ١ يرملانع - ماوعنم ماجالاب قلعتسام 1 ولا

 اذ_ه ىلع اولظو ٠ ا ري راع ةناتسالا يلاها
 مالظلا شويج ىلع تبلغتو ميصلا شويج تمحي م
 دادزاف ةعبللا موب مويلا كاذ ناكو ماينلا اهدقا م نم تماقف
 ماعلاو صاخلا نيرهاظنملاب ق يفلاو اريثك ةيعملا لاجر ددع

 7 ينتراتناو اه رهاظم ىلع مولعلا ةبلط تربان دقو
 *,  اهءاضعأ ملعي نا نود املمم ة ةجبتن يلاعلا بابلاو 4
 ىتح رع لا اا هيلا برب ام ةباغ وأ عامجالا اذه ن

 هيجوت ريخ هيفعو ءايلعلا ا يارسلا ةوعد ربخ عاش

 هللاريخ ىلع ةيمالسالا ةخشملاو اشاب يدشر ىلع ةرادصلا دنسم

 تثبل امو رورسلاو حرفلا فاتهم ذئنيح رورمللا فتبف يدنفأ
 مضعالا ردصلا ةحتلاب ثداوللا هذه ةنراقم ترط نا



 ةمظعلا هفح يلاعلا بابلا ادصاق ةيعجللا ني هرم ديدملا

 ةؤئشملاِباب ىدنفألا ريخدي دجلا مالسألا مش فرد مسارملاماتخ

 لاحلا اذه مهئيعاب ةيممللا ءاضعأ ىأر نا ايلف هتفيظو مامزرلتساو

 نيعاد مهسرأد نيدصاق اوفرصناف موتي 00 ودك

 موفارصنا ءانثا ثدح موءاقبلاءاودو رمعلا لوطب ةيناهاشلا تاذلا

مومعلا بادأآلاب لخ م أ
 ل ءالعلا ةعقاو يش هذهو .٠ ةي

 لبق يل دب الو ٠ زاتمم ًامقوم ينامملا خيراتلا فئاحص يف لفغت

 يكاهف طاقنلا ضعب ىلع تاظومللا ءادما نم ةمقاولا ليت

 امامت ءارملا ةعقاو يراقلا مهي

 اوظحال ناودب ال ماركلاءارقلا نم خراتلايف نولغوتلاف

 ةيراشكتالا ءايقشأ مايقب ساقت المولعلا ةباط ةيعج مايق نا ىلع

 ميلتق وأ نيطالسلا علخ درع رثك الا ىلع يلبجت تناكييتلا

 حيو جره يف ملاعلا كرتب ناكمبءايقو ةيراشكتالا ةرهاظف

 اوناكذا هلاومأ ىلس باسح بساحو هحور ىلع فئاخ نيب

 موك و ةناتسالا يلاها بولق يف فوما نوعقوب اوماق الك

 ريانم 'يث لقأ اهْنع أش. ل اهناف ءايملا ةمتاو امأ ٠ ىرايح
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 نوكسلا نم ةءاغ ىلع اهاهتنم ىلا اهأدبم نم تناكو بدالل

 ةطقن ةقارا نودب اوبلط ام عيجج اهءاضعأ' لإ دقو توكمااو

 نع ةدايز ةنداطاهذه قرغتست لو مهتتشنو مهفارصنا ىتح مد

 ةعا ا

 ملاعتسا نودبو ةببرغلا ةعرسلا هذهب دصقملا ل وصخ

 ناطلسلا قالخأ ىلعهنطع نم ددال ةموكسملا هجو يف حالسلا

 ةباجا ىلا ناطلسلا كرم طفت نأ الحلا ٠ نمذا 5

 دبع ناطلسلا نا ثيح هبانج ولعو هتمحرم ىلع ءالعلا بلاط

 مهماق صاخب ىتح رطخلا تارامأربظت ال نيدبتسملا ةيقيكرتزعلا

 ةعقاولا لبق اوربظا عم صِس صيح يفنوعش و ديدشلا فوحلا|

 ةمالعلاو كولملاب صاخ لاملا اذهو : سأبلا ةدشو ةراسللا ن

 زيزعلا دبع ناطلسلا ربظأ اف . دارفالا ةيقن نع مهزيمت ينل

 هتاف كاملا مضعالا ردملا تل 9 ىتح ةعقاولا هذه ءانثا هتنابج

 نم رظنمي نا ثبعلا نمو «مجلا ةراغس ىلا هءاجتلا نم هلعف اع

 ند نا تا هتءاد تناك ذا ٠ اهنم ةءاند لقأ اذه لدن

 ةيداطلاهذه ا ةناتسالا يلاهأ عيمج دنع معىلع ر ا

 ىلع كان ديف ادخ و ءالوم كو ميلا راق لا ةداحلاو
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 ىردأ عمال كان تلأ فوطلا نال

 اهريفاذحم ةلأسملاربظت ىكل هانلقام ىلع ءيش ةوالعلدب الو

 ثودح ءانثا تايئلاو ةناتلا نم ىدنأ سوا ريس نأ : لوف

 هنا ثيح ةيسايسلا هتنردو هتكنح ىلع لدي ام ةعقاولا هذه

 ةطملا ماي ع مقفل تعد هةتموكلح لا هلرر . رقث يف ضوأ

 ةيعج ) ةيممجا هذه لايح اهذختا ينلا ريبادتلاو اهيلع راس يتلا

 تو دما اطر قارب || ىلا لفبرأ ناو( ملا ةيلط

 ا هنأو ةيعملا هله ا 2 ةوقلا هلاوعت ا لع ن ل اطلسلا

 «.هلشق شاطو » يارسلا راوجن ا زكاسلا لمعتسا نا

 ةلوبس ناطلسلا ربخأ هنا م نبرهاظتملا لمش قيزقل حالسلا

 رادو ةياطل سم اذا اسفوأ نم سو لا راع لع

 ليبس يف هيدل س شو سا ل ا" لذ ةلااضأ هموكج ربما

 0 هباوحاشب م َ هنكلودما اسدوهتلمح هل يارسلاعابإ

 ضيعتساو اهبف قفوتب نا ىسعو لءاىرخا ةليحريب ديف نآلا

 |* | ىربكلا ةصرفلا كلت نم هعاضأ ام

 [ ] 110ةءموولعت ؟هلمدصم اك, همتتعوةمم08266 6

 (0ههقاهمت سمم1 6. 6



 ففشلل

 امام هنوغتيم ام اولان مهناف ةعقاولا هذه اوبنر نيذلا اما
 ىتح ةللاقلا ةثداحلا ىلع ةناتدالا يلاها هذه مهلعش اودّوع ذا

 اونما ةطساولا هذهبو . دعب ثدحس امم مبنيغا ثهرت ال

 يلاهالا جامزلا تاج

 رابتخاو لاوحألا نزول تفولا اوبستك 1 دقوهنا + - 3

 البق هتطخا وعسر يذلا يبصاالا مدصقم قيبطت نيح ةلاعفلا ةاوقلا

 ٠ ةدحاو ةرم ةيجراخلا ةسايسلا ىلع ةعقاولا ريثات مب ملو

 اوفر ع ادق ةناع الا يف نيقوجوملا ءارتسلا تح نود وروالال

 ةحيمصتلا تامولعملا 'ىلع مهلوصح لبس يف ةّئاط ًالاومأ

 ابنمىش ىلع نولصح مل مهنكسلو كارثالا ةشيعم ىلع مهفوقوو

 الو مدقلا ذنم نيدرةنمزوشيمي اندنع ةناتسالا لهاذأ ثيح

 مبللا مهتفلب ةفرعم هل نم مهنم ليلقو ًاريثك بناجالاب نوطلتخم

 ليلقلا نم لقأ مهو ةينامملا ةيمسرلا رئاودلا يف نومدختسلاالا

 ةيبنجالا تاغللاب ماملا ممل نيذلا نوفظوملا ءالؤه ناولو

 مات يتلا «ولابلا »و ةيعسرلا تافايضلا نايحالا ضعل نو رض

 عمو ٠ بناجالا نع “يش لك مك ىلع اوداتعا ثيح ةيلخادلا



 4 شرلا

 ىلا نع ترث. ةرييكلا ةفاولا دع ثوذح نان اذه

 تناك يتلا ةيقرشلا ةلئسملا ةيمهأ يف تدازو ينور والا ماعلا

 قانعأ اهلا بأرشت يتلا ةطقنلاو ندقتلا ملاعلا راظنا ممطم

 ةثدالا هذه تمهفا دقو ٠ نامزلا كاذ يف ةيبرثلا لودلا

 ةناتسالا ف ثداوملا ضعب عوقو أوعع“ نيذلا برغلا لود

 هنع باتنلا فشلا مز ريس ةلتسملا . يف نا ايش اهذع نولحت الو
 ةيبروالا دْئازملا ترداب اذلو مهنيعأ نع ًاديعب هنوكرتب ال ناو
 ةيقيفلا رابخالاب اموفاوب يك ةيلعلا ةناتسالل اهتاكم لاسرا ىلا

 ةيدنجالا دئارملا يناكم ىلما ةرتفلا هذه قف ةلئسملا هذه نع

 ىلا ن غلا نود داما هذه راخأ ىلا قوقوشتم مه نيذلا

 تأالتماو ةقلتخلا ثداوحلاب مهدئارج ةدما لالزلاءاملا

 نييلامملا ءالكولاو لاجرلا موسر يف ةروصملا دءارملا فحص

 عر نيكو ١ قلل ىلا لع مهؤامسا لوادتت تناكنيذلا

 ” سلم ةنياسلا ةلئدلا كرام دالوأ نم اوريتتتا يذل لاغ
 اهاقلتت ةيناهملا دالبلا لخاد قت ةعقاو لقانا :لوقلا ةصالخو

 ةليخم هيلا لصت امئب اهمصوتو اهرمأ يف لوهتو ابوروا دارج
 ىهذت ل رابخالاو ثداوأا هذه ناف هلك اذه عمو .اباتك
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 ىلعأ نولثشب نيذلا انئالكو تايهام روبظ اهنع مجم لن ىدس

 ةلودلا ةرادا يف بصانمل

 ءارزو نم ءاشاب ميدنو ءاشاب تحدم ةربش تعاذ دقو ٠

 ىرحلابوا سورلا فرط نومزتلب نم اشابمدن اودعف ةرتفلاكل"

 كلسموذ هنودعب !وناكمهماف اشا تحدمامأ 6 ملاوما فرط »

 مرثكاو تابثلاو ةناتملاب هدهع ءالكو ديحو هنطول سحب صوصخم

 ةيواسرنلاو + زيلكت الا ديرما تناكو ةيساعبلار وم الف ادعتسا

 نكلو هحدمب منرتتو موي لك اذه نطولا ديبش اناصوا ددنت

 بسننتو هيلا راشملا نملت كلذ سك ىلع تناك سوراا دءارج

 دئارملا هذه تناكو ٠ اهباتكمالقأ هيلع ردقث ام ةناندلا نم هل
 + اهدنم كئاظولا نتنقأ نم هذ ىف ايسدمحا الها نر

 ديبشلا اذه لثم تأب نلو ىتأ ال هلا دسافلا مهمز ليف

 هاثع ناملا ينأب نأ ر وصخ الو :تيبنو دسم نير 1
 ةتاايذيمتست ىرتلارثصأ يف حت هما نيورلا دع عم اذا ناكو

 ىلا مهب لاملا لصو  ىتح ميجرلا ناطيشلا نم هتؤاعتسا

 ةقيقملاو ٠ ركآذ هركذ انك هيلع مهلاسل نوليطي اوناكةجرد

 هرادتقا ىلع ترقأو رويغلا ينطولا اذمهت دهش ءادعالا نا وه
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 هما ام ةيلا ةيجراخلا سورأا ةناس ةيولغم مهعيسأل ولو

 ايس ناس حاملا ليطلو نناع 1

 © تاثئسلا ددشت © //

 هيد ورا ةفوكملا -- حاحا تايالولا لخاد ناصتلا دعت
 ناغلبلا دالي ىلا ناسعلا نايس نيماحلا قع يف:نوم ور والا قار
 حد وسالا ليملاو برصلا عم سورلا ةيسانم -- ىرخالا عئاقولاو

 ل هنو الا هذه يف ةناتسالا لاوحا - فوقاحروغ تنوقلا غالب

 ٠ زيزعلا ذيع ناطلسلا

 هيلع اًنمدقام ىلعةيمالسالا ةفالخلا رقم لاوحا تناك امن

 ةيركسعلا تادادهالا ثيح يليامورلا دالب يف نايصعلادتشا ذا

 ولا ةنسوبلا ةيالو ىلا ةداعسلا راد ف رومالا لو اهلسرا نلإ

 ةلهل أهرمألعتساعو دوصقملا ضرغلاب فت م تاروثلا عبنم ص

 روهظ نا ثيحةدحاو ةطقنيف اهعامجا مدعو اهدادعو أاهددع

 كالا ميسا ىلعةب ركسعلاءرما ترطنضاةفلتنم طاقن ىف راوثل

 تسلا يمحو ةدبدع طاق لع امعزوتو ةريغص تازرفم ىلا

 نع موي ةروثلا قاطن عاستاو راوثلا ماما اهمازهما يف ديحولا

 حالسلا نيدلقتم ةنسوبلا ةيالو يلاها عسيبمج 2 ىتح موب



 (1؟؟20)

 بصن لالقتسالا نيعضاو مهتموكح ىلع نايصعلا ءاول نيعفار
 قاوملاو لذلا رن تحن مهءاقب ىلع تول نيلضفم مهنيعا
 باطما مقافت تقولا لاط الكناكو «نامنع ينب ةلودل مهعوضخو

 برصلاو سورلا ءايقشأ نم ريثك راوثلابقمتلاو «نايصعلادادزاو
 يذلاو .نايدولاو لوهسلا كلت مهم تألتما ىتح دوسالا لبملاو
 انفصو دق ثيحرايدلا كلت يف بطملا مات وه ةمغن روبنطلاب داز
 مهام نا انلق م ةيفالسلا ةيمجللا ه دضعت امو سورلا ةلم البق
 ةيناهعلا ةلودلا ءاحما يه ةلكسما هذه نم ةدسافلا مهدصاقمو

 ذنم م راظنأ حطم يه ىتلا ةسورحلا كلاملا ىلع ءاليتسالاو
 يف نايصملا عوفو ربخ سورلا ناذا نرط مف هيلعو ميدقلا
 تلشاو اهللع ابل ر واهلي تلمح اهنيعأ نعق ىح كرها

 ةيقرشلا ةلأسملا يف كاذنيح ردصت تناكينلا سورلا دئارج عيمج
 نمت ينااتافارنلللا و راخالا تناكو دش اهدي تدحاو

 لفشل وي نع 0 اهني كتل ! ناك ينلا ةروثلا ن ءود اعسلاراد

 ٠مهنم م صاوأ اوما وعلا ثيدح تناك ىتح يلا اهالا مومن راكفأ

 00 01 0 0 الل ةملتم 0 ةده 8 7
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 باسو لتقك مهسنج ادد كارنالا ابتأي ىلا مئاطفلا

 ولخم الف .شجوتلاو ةيحمحلا بورض نم ةيشأ امو لديشو

 تاارتفالاو فسافسلا هذه لثم نم موب لك يف مهما

 رك اسملا ةعاظف نع اديدج ًاربخ ةعاس لكي ف نوُلتخم مهارتف

 لامعا تس ينالقلاءويلا يف نولوّقيف قوزوبشابلاو ةيناعلا

 نموطب نم اوجرخاو َةيرَملا ءاسن اولتقو ةينالفلا ةبرقلا ىلع (:)
 ىتح مانللبائذلا لكا مهولكاو خايسالا ىلع مبلل اووشو نينملا

 رت نع نع اهعاد داعم رومأللا نم ظدازملا هذه ترام

 ىلإ لسرأ ةيسور ةديرل بتاكم لك ناك مهدنع كرتل
 هيف ام مئاظفلا نم هيفو الا هنديرل ًاربخ لسربال ةهملا كلت

 لع طلسنلاو ٠«تابمالا حذو .٠ دالوالا قذخو ٠ ءابالا ل

 ادص ددرت تناك دئازجلا نا لولا ةصالخو ٠ تانبلا ضرع

 قرشا ا ءامو تءاشنام اهبلع ديزتو مئاقولا

 ةروثلا ثداوحم ةيسورلا ةمالا لاغتشا يف نا كش الو

 سورلا ةساس هلعي رس تفابنلا اذه اهرابخأ ىلع اهتفابتو

 فيجارالا هذه نم سورلا ةموكحل ةباغ الذا . مهتاهدو

 هك انطخ در تا ةطساو الب قرششلاب ابلخادت ف
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 اهدالن لخاد تمقو تناك ىتلا لاوحالل ةقفاوملا لك ةقفاوم
 رايغ ةرانال سورا ةمو > نعد ينلا بابسالاو ؟نكلا كاذ

 فيم يف يناثلا دالبلا عونو آل وأ. ةريككا انفما هس رح
 امبملع كد ص ال لالحمكاو

 ناتللا ناتلودلا لاوحأ ةدعاسم مدع نم ابققحت - ايا
 مهن وأعم لع ها ا + |هو ميرقلا ةيراح ف ةلعف انات اتناعا

 نكي ل ةل ءلا لصأ ناف اذه ع :رومالا نم سمأ يف نآلا ان

 لا ”رطضا ةيبلخادلا انورلا ةلود لاوحأ نا لمان دام

 : هو ترطارام صضوخ

 اذه لبق قيل دال يف كسي ةيعمج 22 روهظ

 لعو يلا اهالا ناك ذا م اعلا نمالاب مكالخاو نينس عطبب خسراتلا

 دق اوناك نيحالفلاو لاعلاك ةيلفسلا ةقيطلا مهنم صخالا

 اهوزخعاو تايالولا ضعب يف مهتموكح ىلع ةعاطلا اصع اومش

 اهدالب لخاد 1 ترهظ اذكهو مهسورذ انكر ايلعلا

 يللاهالل ةيركا قالطا اهتباغو ةاتفلا اكرت بزح لداعت )١(

 موع دادتسالا عقرو مهل ةلادعلا عيزوتو
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 يلاهالا عوج رهظأو ةروثلا هذه يف ةيمومتلاراكفالا تاغتشاو

 بايمالاةديلو : روماللا نءررتك ىف ةبوكسملا نم مهءايتسا

 نع يلاهالا راكفا لوحن ةلئسم داجا يف رصيقلاو ءارزولا ىعس

 ةرتفلا كالت يف نايصعلا اذهر وهظ فداصتناكدقو رومالاهذه

 ةيوكح نأ ثيخ "نول امو مهام ىلع« واصل ةطضاو 5

 معلا اذه لثم م همايقو نامصعلل ىلاهالا عوز نا معن سورأا

 نم الو جا اهبلع ةبقاعلا تناك اع رو اهفعضيو اهللاصل رغب

 مهيبلتل الا كارثالا ىلع يلاهالا راكقأ جبمتل ىست لو .برحلا

 تناكبابسالا هذه ىلع ءانبو ٠ ةهج ريغ ىلا مراظنا لوحنو اهنع

 ةهج نم جراملا يف نتفلا كءرن ىلع ةبئاد سورلا ةموكح

 ميلا هبسنت اهب كارتالا ىلع يلاهالا مت ىو

 تاوحو لاغالا نه قد تاركدلاو مئاظفلا نم اهدا

 ةيرا ائعلل ةيهالا مدق لع مماعجو ةءلخادلا نتفلا ةراثا نع ممر اظنا

 امو

1 
2 

 ل
0 
" 
0 
 ا

220 
1 
1 

0 
70 
0 

1 
 ا

 ميدقلا ذنم اهتطخ ةعضاو تناك تلا

 شنان تاكا اهلهأو اماموكح لاوحا ناف ٠ ابوروا اما

 نم مدك أنو ةيقرشلا ةلثسملا لايح ةدسافلا ملامأو 550
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 م. تاهجلا كلت يف تئدح ةروث لك يف سورلل دب دوجو
 ةينامعلا ةموكسملا صخالا ىلعو كلرتالا هيلع مام نولي مهنا
 نا كلذ لعدزو ٠ م راغملاو ملاظملا ءارجال دانسسالا نم

 نيمصلا ناعصأ ضعن امض ترتشا دق تناك سورلا ةموكح
 مب امدمعأ * لمت تناكذا ةرتفلا هذه بور 1 يف ردصت تناك ينلا

 لنج اهل لد هلا راها نم ضورلا ةماعلا هنا
 نع لقت ال اهتاعردتم تناك اذلو دايللا لع ىه.ىلا دارملا

 كارتالا ىلا ةعاظنلاو ةيجحفلا ةبسأب سورا 1 نس تايرعل

 ع انوروأ ُِق ماعلا يأرلا جيتمل ةيفاكر ابخالا هذه كاكاو

 ريخ يح ضعل ةيسوءام بجو.”يث دجو ناف اذه عمو

 ذات ره اهءادفأ ةرسمو ةيبوروالا لودلا نم ةينامئملا ةلودلا

 ًاموب هقاطن عاسناو ةسورحلا دالبلا يف لالتخالا ماود كش

 مل ةجرد ىلا لصو ىتح ناقلبلا دالب عيمج ىلا هتبارسو ًامويف
 ليثم اه نس

 بابلا ىلا دورعملا غالب يساردنا تنوكلا لسرأ الو

 كسرحلاو ةن-_سوبلا ةبالو لخاد ةرصحنم ةروثلا تناك ييلاعلا

 تثدح الكو اور وا يف ةينامملا تايالولا عيمج ىلا ترس اهنكلو



 لييامورلا قرش يف تثدح يلا ةروثلانا ىتحاهتخا تنعل ةروث

 ةلاحخلا تاروثلا نم ابمدقت ام لع نايستلا لودس تخرأ

 .ىرغصلا ةيفالسلا ةيعملا ءاضعا ءانثالا هذه يف ناكو

 م6عضو يتلا ةطخخا ىلع نورج ةنوطلا ةنالو يف نوكبتخم منيذلا

 ةروث ثادحا ىف(شركب ) رهش ىف ىربكلا ةيفالسلاة يعجل امل
 يتيرقيلاهأم اًمفكل انه ةروثلا ران اومرضاوةنالولا كاتب ةريبك

 اومجمو ىرّقلا نم اهرواج امو ( ىوكقلتوا)و (قجازابرانات)

 اذه مالسالا ىأر الف ةيمالسالا ىرتلا يلاهأ نم مثرواج نم ىلع

 مهني تعقوووملا ومأو مهحاور ,|نعزوعفادب اوماقو اوكست لاما

 تداع دقو ابنم ةدافلا امنكلو نيلوالا مازهلا نعتلجنا ةعقاو

 نم هولما امم رثكأ اهم اولانو راوثلا ىلع ةمج دئاوش ةندالا هذه

 نم هونأ امو مئاظفلا نم مالسالا مهعم لمعتسا امب نايصعلا

 نم راوثلا هيلا يمرب ام ةباغ ناك ذا شحوتلاو ةيجم#لا بورض

 ىلع مثرابجاو ةيمالسالا يلاهالا جييبت نيلسملا ىلع اذه مممايق 1

 هذه ءانثاتاوفحلا نم ءاعبطةثودح لمتكام ةعاشاو راغلبلاةمجاب

 جيبمو ةيوروالا دبارملا تح ىلع اهادص .ديدرتو ةعقاولا

 نييراغابلا نأ لوقت نأ انبةجاح الو نيلسملا لع ابف ماعلا يأرلا



 4فكفرخل)

 هيلع يم مم اودافتساو ةنداحلا هده نم اولمأ امب اورفظ دق

 ٠ نوؤش هقاخ يف هلو نونملا نم مالسالا

 ىف رهظ ذا لاملا اذه ىلع راغابلا لاوحأ تناك امبو

 ىفو ةلب نيطلا ىف تدازف رطاوحلا تحزا ةنداح (كينالس)

 نم نيّتأ يتلا رانابلا تانب ىدحا نا ؛ يهو ةلع لالشعالا

 عقوف يمال الا نيدلاب فرشتلا تدارا كينالسملا (راصروع)

 اوطسوو ىراصنلاو مالسالا نيب ةعزانم ةلئسملا هذه ءارجنم

 اناك ناذللا 00 اسنرف الصنق لخادتف مهني امف حالسلا

 مالسالا يدبأ نم التف نيعزانتملا نيبزاملا نيكست ناديرب
 جاع ين وروالا ماعلا يأرلا ىف اهلتق ةثداح تدازف ًاقداصت

 ضارقال اهتوانمتس اوناك نيذلا سورلا ساسدل تكرو

 اا داع ةيال هيدا دفا ةيوروألا كودلا

 تنماو ةهلا هذه نم اهتءاغ ءاضّقل سو لا ون اذكهو

 دنع ةينامعلا ةلودلل ةيبنجالا لودلا ضعب ةدعاسم فاج

 ريكا نم هس وما عئاقولا هذه تناكك يح امهني ترملا 5 و

 موصل لبسلا ليبسنو ميغل سورا لاوت ىلع لماوعلا



 ةقضم 00
 ناتأر سورلا ةموكح نا: ىه ابيف برال ىنلاميملاَو

 تيك :٠ انكلو نيعامل لفت ملفدعاسم تق راو ةعاب مررنا

 دالب نونطش نيذلا نييعسملا ةباح اهدنا تقولا ةبسانم مدع

 ةبجوملا بابسالا ضعب ىلع ءانب ًارابج مهتدضاعمو ىليا مورلا

 تاذبو مالا اذه ىلع دوسالا لبملاو برصلا تموكح تقوشف

 ةيالو يف ةروثلا ًدبت مل اذلو نييصسملا ةءامجل ممايق يف اهدهج
 اةديتساو ناتموكتملا ناتاه تلعن نس كنرملاو:ةنسونلا

 ىلع دونملا اندشحو ةطسالا اتكرادتو ءيجافم ”يراط لكل

 سنربلا ناكم ٠ دودحلا تقولا ءاهتنا نارظتمب اتفقوو دودملا

 ايسورلا قيوشن ىلع ءانب ىعدب ذكتقو برصلا ةراما ريما ناليم

ترملا تادعم دسعبو نييحيسملا ةبامج
 ةهج نمو ةهج 3 

 بابلل راذنالا ءارو راذنالاو غالبلا ءارو غالبلا لسرب ىرخأ

 هتامادل ةاباّمو ٠ موكتحلا يلاعلا بابلاو كام هن اكدددهم و يلاعلا
 ةموكحنا ولو ةريثك ةيدقن تاناعا سورلا نم ذخأب ناكمذه

 صاالا ةيهاي يف رس ةيدفلا ةلاعالا هنبلا لسور تنك سورا
 همدق يذلا يمسرلا غالبلا ريثأت مدع ًاريخا تذخمتا اهنكلو

 تاناعالا هيلا ل سر“ تراصو ةجح يلاعلا بابلل يساردنا تنوقلا
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 نم انك برصلا راما ىلإ تلشرا- دقو. اراهج ةدسشللا

 لاسرا يف ادهجلأت مل اهنا ام |هتاركسعم يف نيمدختسملا اهطابض
 ةرامالا كلت ىلا نيّئادف ةفصب اهاياعر نم نيدرشتملا عسيج

 باسح ىلع اوذخا نا دعب برصلا دالب ىلع مهعيمج اولاهماو

 رصح تحن لخدب الام ةيدقنلا تاناعالا نم ةيفالسلا ةيعملا

 يف رهتشا يذلا « فيانرج » لارنملا منيب ناكو ٠ باسحو
 ةثدالاهذه لبق ليحا هنكلو ةعدتلا « ناتسكرتلا » تاب راح

 مدعو هعبط ةسارشو هقالخا ءوسل ًارظن شاعملا ىلع نيئس عضبب

 رومالا ءايلوا صاوال هخوضر

 ةماخو ىلع ةماخو موب لك ديزت ةلثسملا تناك اذكهو

 ءام “يش ءارجنا نع ةموكتسملا .ابعم تززجت ةجردل :تلصو:ىتح

 الح ةلئسما لح نوموري ذيج اوناك ابوروا ةساس نكلو

 اليم نورهظي اوناك اضيا سورلا ةساس نا ىئارثلا نمو الس

 .ةيمسرلا تارباخلاو تاركاذملا نانا ملسلا ىلع ةظفاحلا ديدش

 نم اودص مل سورلا نا : يهاهف بر ال ىتلا ةقيقملا نكلو

 دقو تقولا نوبستكيل الا ةيمسرلا تارباخملا ىلا ةلئسملا لبوحت

 مدعو لدسلل اهليم يبوروالا ملاعلل رهظت نا ةيسورلا ثدارا



259:2 

 بلط هيلع ءانبو ٠ ةيلعلا ةلودلا عم برملا رام ضوخ يف اهنبغر
 ىمظعلا لودلا نم ةيسورلا ةيجراخ رظان (فوقاجروق)سنربلا
 الح ةلثسملا لح يف ىرخا ةرم يلاعلا بابلا مم ناخادتب نا

 ةراخع ةدبع هقتاع لع ذهأو اريثك كلذ لع نيقوشو ايلس

 لودلا نع ةلاكولاب ًايمسر اغالب كاذ ذا لسراف يلاعلا بابلا
 يذلا غالبلا تايوتحم دزت لو هتلود نء ةلاصالابو ىمظعلا

 هلسرا يذلا غالبلا تايوتحم نع (« فوقاحروق »سرا هلسرا

 لق اعلا تالا لا افلا ةجواخ رظان « ساردلا تنوثلا »

 دمخمال يلاعلا بابلا ناك اذا » هلو غالبلا ب ديز ام الا ملا
 فرظ يف اهروما حلصيو يليا مورلا تايالو يف ةمئاَقلا ةروثلا

 ءافقلاو .ءةيمور » ةقفتملا .ثالثلا لولا نا ربشا نالت

 لمتحم امل الامم نكرتي ال يةمزاللا ريبادتلا نذختب ءاينام او

 اذه ندو: عةسنلا هته نع اقلك ىلا رارضألا نم هنود

 مهم صخالا لعو سورلا ةساسل ام 'ىراقلا مهشب غالبلا

 نم ةيسايسلا ليملاو سئاسللا داجيا ين فوقاجر وذ سنربلا

 عاتملا اذه لثم كوحأيف ةرابملا نم هيلع مث امو عابلا لوط

 غالبلا اذه يف يلاعلا بابلا ده ناكر وكذملا نا ثيح



 0 لا
 نيربشةلبم يلاعلا ب ابلل ىطعا دق ناكى رخأ ةبَج نمو ةبج نم

 لودإل ربظيل ةئاقلا ةنتفلا نيكستل نامزلا نم ربشا ةنالث وا

 كلذ ادعو. سلا بادهاب ةيسورلا ةموكملا قلعت ةبوروالا

 اتموكح باستكا ىوس ةلياقلا ةدملا هذه نم دصقب ل هناف

 مل يتلا ةيبرحلا تادعملا مامتال تقولا دوسالا لبجلاو برصلا

 نكمم مدعب سانلا ملعا نموبف الاو» نآلا ىتح ابمامتال افوتي

 م. ةليلقلا ةدملا هذه يف ةروثلا داما نم ةيناهملا ةموكسلا

 ذا بهذتف « اهراجم ىلا هايملا ةداعا نم ةفيخ سجود ناك هنا

 ىلع اًوصح اهلع ليمتسلاو اروثتم ءابه سورلا يتاسم كاذ

 ىلع ئراطلا للطلا حدف تأر امنا ثيح ءاهنامأو اهيرآم

 رفانتلاو ذبانتلا نم اهملها هيلع يه امو ةينامعلا تايالولا ةرادا

 قفاوب الح ةيقرشلا ةلكسملا لل ةحناس ةضرفلا نا نلعف

 ٠ ةيفلخا اهدصاّمو اهتاف

 ةرابملا بورص نم تربظاو اهاوق لك تدبتجحاف

 يف نئفتلا نم اوذلب ةلود ةساس اهنم مظعاب ينأت الام ةيسايسلا

 مهدصاقمو سورأا راك ناف : لا لك لعو ءاهاصقأليملا

 لاوحالا عوقو ىلاوت دقو ةدئافلا ام نكلونايعلل ةرهاظ تناك



 كفل 0

 ةيمالسالا ةفاللتاو ةينايثملا ةنطلسلا زكرم يففسألل ةيعادلا

 « مهتسايس ىرحمل ةقفاوملا لك قفاوتو « مهلاما مدخت ةروصب

 ةضقانملا لك ضقانن ء مهب زو مهتينب ليل ىلع مهدعاستو

 ٠ الاوز ةقفاوملا ل قفاوتو 0 ةمالسل

 ةلودلا ةرادا ىلع ترثا دق ءايلعلا ةعقاو نا البق انلق

 تناك ينلا ع الكولا كلت تدرط املاجر ةمهم دا 0

 ةلودلا اوعقوا مهدايقتابو ىلا دايقا سورا ريفسأ ةفاكئم ود

 اهترادايف ًاعساوالاجم ريفسلا ةلخادمل اوكرتو اهءادعأ كارش يف

 نكللو ٠ ءالكولا نم ةينطولا ةيجلا باعأ مهناكم بصنو

 لماوع هنع ثسبنت يذلا لاثعلا كاذو هلك اذه نم ةدئاقلا ام

 ةلودلا اللف 2 رومالا مامز لع هدي ا تاكسلا هذه

 نم رظتنت ةدئاف الو « ءانهلا ةّشاذ ةلملا الو « ءانعلا نم ةصلاخ

 ءابه ُّف ءابه ةءارجا يف نوئبشش َْن وثئشش ام ل كو« ءالكولا

 ةمزاللاركاسعلا مهلاسراكر ومالا مامز ولون نيح ةديفملا ريبادتلا

 ضعب مهذاخناو يليا مورلا تايالو يف ةّئاَقلا تاروثلا دامال

 نم ةلودلا 'يجاف. ءيجافم ةيراط لك درل ةيطايتحالا ريبادتلا
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 ةوايغ تاك اهيا نكلو . ١ ةونبألا ليو برضا ةج

 ددبتت ىتلا راطخالا ةافالم نع ةديعب تناك ذا تابع

 2 نيبو كشلا نيب اهءاش كرتتو نيملا اذه يف ةلودلا ةمالس

 نم هيلع يه امم ةلودلا صال ديحولا ءاودلا نا ثيح

 وه ةلاثلا دالبلا اهم تييصأ ى يتلا بئاصملا ةلازاو لالحمضالا

 ىلع ةلودلا ةرادا ءانبو نامزلا اهيضتَمِب يتلا تاحالصالا ءارجا

 نود ةلودلا صيلخت ملكك ناك ةلعساؤلا هذهمو < نيتم ساسأ

 تاحالصالا ريغب ثبشت لكمالاو ابك المأ نم ريبك مسق ةعاضا

 لخلا مهديب نيذلا لاجرلا عقاوم نو لاح : ةلاع ال ميقع

 ءارجاب ممايق ىلع ةدعاسم نكت مل ءانثالا هذه يف دّمعلاو

 فئاظولا هذه اولان دق انمدق اماوناكذا ةيدللا تاحالصالا

 يتلا ءايلعلا ةعقاو ءانثا لالا ةرورض دنع ةعورشم ريغ قرطب

 ٠ الصفم اهلع انين أ

 يازبلا لها باع نونمأب ال اوناك تابسالا دخلو

 تقو لكيفراطخالاب ةفوفح مهأيح نانولكو مهرش ن وفاخو

 نومقويف مهيدي نع ىذالا نم مهل لصح نا نكي أع نامزو

 ةللاو ةلودلا يش ارما .ءارواوعد مم اذا كلاهملاب مهسفنا
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 لاهلا اذه ناكو ٠ عيرسلا طوقسلا نم هيلع اهغ امم اهذقنبو
 دقو ام ئىث يف دسعلا كاذ ءالكو ترث مدع ىلع اثعاب 1

 نم مهينطو ىلع ينب ام مدهو اريبك اريثأت مهلامفا ىلع رثا

 مهراكفا قيبطت 1 لع اورطضا دقو ٠ لاف الا 0

 000 ف 3 نم م هك امل ءأ اذغأو ناسا

 ٠ مهطو سال مور وصب اون اكينلا ة ةشرشلا

 مهايازم نم عافتنالا نم ةلملاو ةلودلا تمرح اذكهو

 مهايحم ىلع ود لجولاو فوخا تاراما تلك ى ع مرادكاو

 0 ناف كلذ ادعو ٠ رومالا نم ص ف اوثشت الك

 لماوعلا ربك نم كاك ءازقلا ةعقاو كعب ةصاعلا ف لاودالا

 ةلودلا ءالكوو ةبج نم ناطلسلا نيب ذيانتلاو رفانتلا لوصح ىلع

 « ماد روف قاتم اوحصا قىح ىرخا ةبج نم يلاهالاو

 دادزت تناك ناطلسلا دض يلاهالا راكفا نا مئاق 3 1

 رظان لك ىلع بعصي ال 2 لك تذغا ىتح موب نع 0

 ٠1 لان يذ صا ثودح برق نم ققمتلا ان لا رظنا تبل

 ر نعلا دّبع ناطلسلا دهع رخاوا يف تاع ويطملا تناكو

 ىتح لالا اذه ماد دقو ٠ ةبقارملاو قيبضتلا نم انمدق ام ىلع
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 ةيناهعلا تاعوبطملا نكلو ( ءايلعلا ةعقاو ) ةمولعملاةءقاولا عوقو

 6 نيبقارملا 0 تعفخو ةعقاولا هده دعي يلق كا

 يضاملا ىلا ةبسنلاب

 اهلوص ربظت تناك تاعوبطملا ةمانماظن ماكحا نا ولو

 هيلع تناك نكت مل اهنكلو ًاضيا نامزلا اذه يف دئارملا ىلع
 نا : لولا ةصالخو ٠ قيبضتلا يف طارفالا نم ةعقاولا لبق

 يذلا ءاوملا ريغ ءاوه سفنتت تذخا ةناتسالا يلاها موم

 تامويلظماو كازا باحأ ناكو ريق نما تنك

 ةلودلا لاجر نم دقعلاو لا يوذ ضعب ةدضاعم نم نوقثاو

 ا 2 وامس نواب : الوىارسلا رش نوفاخال اوناكاذأو مم

 | مار ذل نيلسا كاذ ي تاعوبطملا تناك هيلع ءانبو

 باعوا بقا سم ةبقا م ةماخ خر يخ ةب رح ةلودلا لاوحأ ىلع

 'ةرضابملا لاوحالا داقتلا يفامسو رغدتال تناك بقاعم

 تالا لاوسالا وح 0 ةموكحلا ةطخ حنو ةيضاملاو

 امولغشب ينل يِفلا بصان انلل روطملالا ءايلوا ةقامل مدع ىلع

 نيم. يذلا رودلا اذه ىف ةناتبمألا تاعوبطم نيب نأكو

 ن. اهريغو ( تربع)و (تريصب ) ةديرج همئاقو دادعت يف
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 ةيلزه دئارج اف ردصي ناكدمف كلذ ادعو ةمهملا دئارملا

 تناكو امبلك اش امو (نهرويد) و ( قالياج ) ةديرك
 مالقالا باعصأ ناكو ةفاطللا نم ميظع بناج ىلع امهتاجردنم

 .زانلالاو يناعملاب ءولمم فيطل لزه ةروصب مهراكفأ نوربظي

 | ىح ًامظع اهييلع يلاهالا لابقا ناك تاضالا هذملو

 رهشا نم اهغو نآلا. ىلا ناذل ةركفم يف لزتالا

 نانزلا كاذ مبارح جوراو

 تذخا دق رودلا كاذ تاعوبطم ناف : لاح لك ىلعو

 اهريثأتل ارظن ةيبهالا نم ميظع بناج ىلع تناكو ًزاتمم ًامقوم

 يوذ نم ةينطولا ةيملا باعصا عيمجج ليلا فقو ماعلا يأرلا ىلع

 ظيفلا نم مهرودص هنكت ام نوربظب ةيلهالاو رادتقالا

 تاياكشلا احس دئارإلا تراص ىتح .نآآلا ىلا يدق نمز ذن

 ثوربظ اوناكف ٠ هتلود ىلع سحت“ هتمصم كتشم لك هيلع ربظي

 يه امو ٍبئاضملا نم مهنطو بان ام مهرثأت ةدش ناب لجاب

 مدلعأو فساالاو ىنالل ةيعادلا لاوحالا نر 2 م مهلود هيلع

 كالا اهماحتشا يفتش ةرطاخم يا 1 [هتقا ن ء مهفاكتتسا

 مهحاورا ءادفل ةلاخلا تضتقا ولو ملقا يواسملا هذه



 (؟:1)

 دنع ناسللا ةدش نول تسل اوناكو ٠ مهلايع 7 مهلا وما ةيجحضنو
 ميدندو# مهم صخالا للعو ةشاسلا ءالكولا ىلا ةوادعلا راهظا

 راص دقو لطاحلا لياولاك تانمللا هيلع نولزن اوناك ثيح اشاب

 امو ( يارسلا لهاو مدن دومت) ةكرشلا هذه لامفا دادمت
 يلاهالا ليوأتل ريبك لام سأرو ىنشال زنك ةلودلا هب ترضا
 1 سورزلا ةرافس يلاعلا بابلا طالتخا ناف صخالا ىلعو

 واش ام امنولوؤ «مالساو ىراصت نم ماعلاو ضاخلا ثادح

 مايالا م 00

 ةيثيح تناكو ةلبوط ةدم لاونملا اذهىلع لاخلا ماد دقو

 يلاها دنع جايملا دادزا الك ٠ ماد لزازت يف هعقومو نامزلا كلم

 ضر كنا وبطملا ناولو ٠ ٍظأعا ورغاصا' نم ةناتنمالا

 نا نولعي اوناكعيمجا نكلو ةرشابم ناطلسلا ةلالج صوت
 تاذلا ىلع ةدئاع اشاب ميدن دوم ةراداب دئارطلا ضيرعت ةجحأأ
 يواسملا نم يلكلا مسقلا نا نودقتمي يلاهالاف ٠ ةيناهاشلا

 نال سلا ءاضرب تاصح امتاريزولا اذه ةرادا نع تم ينلا

 ةلخادم نولي اوناك مناف صخالا ىلعو .هرصأب نكت مل نا
 ليولاب ةلودلا ىلع دوعت يتلا ةئيسلا ر ومالاب ( ناطلس ةدلاولا )
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 هايل يا رسلا لهأ نم ادحا نونكاسال اوناكاذإو :ةتاركلاو

 !٠.0 مهتحن اهولاق الا ةلك اوكرتي ملو الاجروا اوناك

 دعب ةينامعلا ةنطاسلاو ةيمالسالا ةفالخلا زكرم تناك

 لاملا اذه ىلع ءاملعلا ةعقاو

 « هتلفغ نم ( ةرتفلا هذ ولو ) ناطلسلا ظقيتسا 0

 ) هناك رح مج يف لوقعم قب رط لع راسو 6 هنأيس نم قافتساو

 ةعالا دارذا هيلع اوليح امل اظن سالا قكات هلع مال

 نم ثبنم وه امو « مهيطالسن دازلا فغشلا نم ةينامْملا
 لع لاطا ناك نكلو ٠ مهحور قاما ىف ةديكآلا ةقادصلا

 جرح ردقب مزيزملا دبع ناطلسلا نا ثيح ٠ كلذ سكع

 ىلع ةردقملا نم ارث ربظي موءامعلا ةعقاو دعب هردق نح زكرما

 كلابملا نم هطيح امم هسفن ذاقنا ىلا هب يدؤي قيرط رايتخا

 تاروصتلاوةلطابلا تالايملا يف هنامز 0 له راطخألاو

 عفت تناك ينلا ة ريثكلا عئاقولا ىدحا نم هبتلب لو ةميقملا

 نم هلع لع رطخم ام يف لاغتشالا ىئاد ناكلب نأ لك يف

 يداوتو « رارضالا ىوس اهنع مش ال يتلا ةدسافلا تاروصتلا

 ضو هقالخأ 8 0 و ٠ رامدلا ىلا يلو هنايح



 : (؟:5)

 حشو متعالا ردصلا لماعي ناك لب بارطضالا اذه نابا يف

 يفدازو «ءادعالا دلأ نمهلهدع دق ثيح. دئاز روتفبمالسالا

 ٠ ءامدتلاةزابحأ ىرتاثغا لارتللاو اشأن ميدن دوم ممهتا رباخ

 «لاونملا اذه ىلع ةليوط ةدم «لاحلا ماود لمؤب اناثسلا نو

 لك لذب دع تلصح ينلا تايةفوملا عيمج ٠ لاحم ةرفطلا ذا

 ٠ ناطاسلا نم ةداراب لاوزلل ةلباق « نالا ىتح يعاسملا هذه

 هتاكرحو زيزعلا دبع ناطلسلا راوطأ ناف صوصخا ىلعو

 مهنا ىلع ءالكولا رثكأ لدن تناك ةعقاولا هذه تبع ينلا

 لاوحالا هذه ءاهنا  ةرورض اواو اذلو وق طط نرحل

 يأ ىلع ( ءالكولاو « ناطلسلا ) نيفرطلا لهاك ةلقثم :ىه ينلا

 ل ةيعطق ا جايتحالا ةدشو هوحولا نم ةهحو



 5(6::غ)

 مد زيزملا دبع ناطلسلا ملخ فج |

 دق زيزعلا دبع ناطلسلا علخ ةيفيك ىلع تاظواملا ضعب

 خش عانتما - اشاب فيدرو اشاب ناملس د ةيركسعلا ةوقلاب علا

 -اهءاضرب ًارخأ امهقفاوم هوعلخلا يفةلخ ادملا نعمظعالا ردصا او مالسالا

 دع نافلعلا كاوا نو الا لاح داو يريصيقلا اشاب دمحأ

 لوصو - علخلا ةلبل شاب مدن ذومحو ٠ فساتعا لارتكلاو : ريزملا

 ّّ 00 اهاقلأ يتلا ةيطخلا و :ةيرحلا ةسردملا ىلا اشاب ناماس

 لوصو - شاطكشلا ياريم لع ةيرا ةسردملا ةدمالت تحيز

 راد ل اشاب ناماس لوذد علخلا تانشتو اشاب يتوع نيسح

 - رصقلا نم جورخلا نع داره ناطلسلا عانتما - دارم ناطلسلا

 ء زيزعلا دع ناطلسلا لاوحا

 نم يهزيزعلا دبع ناطل كا علخ ةلأسم نا يف ةحاشم ال

 هذه يف ىلوطلا ديلا باعصأ نوكةلاح ريخألا رصعلا تاو مهأ

 لاج راقت ينامعلا خجراتلار افسأ فئاض مهأ لغشت ين آلا ةلاسملا

 روبظ يف بيس تناك ىتلا عئاقولا ضعب رتس لع اورطنا دق

 اوفتكأو نروملا بييملا ب م 1 0 لع ةعجافلا هذه

 اذه ضيخل ىف يسم كرتشا نإ ةئزاللا ةاوملا ضم رابظا

 ةعقاولا ل ا ضع نا قر اذلو 8 لاجرلا نم لصفلا

 ةنداللا هذه برق نع مترا ءانلخا ليذ تح ةرتنسم لازت ال



 (؟10 )

 اهف اركرتشاو مهتيعاب اهودبش نذذلا ضعب دوجوو انئامز نم

 ةمجاقلا هذه تاعرفت تلاز الو . ةايطلا نسق لك مسا
 نيخرؤملا ثروت نونظلاو سهايغلا ماع يف ناالا ىت> ةمولعملا

 لبس يف يف ةرثع رح مم ءامأ فقو ةيظع ت ثم باتكلاو

 ار "ناو اسم ناسا ا رابط

 دق اشاب ينوع نيسحو اشاب تحدم نا [* | ةباود لف
 ةموكسلل ديدشلا ضغبلا نم يلاهالا هيلع يه ام مهنيعاب | 1
 ضعب اوعمج ةمولعملا ةهاظملاب معلا ةبلط مايق موب ةيزيزعلا

 | ةينطولا مهتيمح مهنلم ءانبأ نيب اورهتشا نيذلا ىراصنلا دارفا
 عضوم علا ةلأسم عضو يف اوثبشتو ةييلعلا ةلودلل مهبحو
 ا نمرأو ٍماوراو نيل نيلسم نم ثنن ةيعمج ةطساو: لعفلا

 علللا ىلع اورمانو الع و المق اوعقتجا م ا لردك يي ءاورلا سول

 اوبختلاو 1 روش نم سانا يف ما م
 لك قف ًافاسشزا عماوملا رث 7 اوه يذلا ) ةينامع روت عماج

 ةعمجا ةالص دعب | اوفحزب نا ىلع اومفناو 5 ةيعمجلل ( تقو

 مهاوقاب قئوي لاحر ناسا نع ةلوقنم ةياورلا هذه [']

 1030. 17. همد1. 17. 06 امنوا: رثأ مجار
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 نمضتن ةدارارادصا ناطلسلا نم نوبلطيو يلاعلا بابلا ىلع

 م نولعش اذه مهبلط بج ل اذا هناو ةيدملا تاحالصالا

 نالعاو رضاملا ناطلسلا علخ نم ةيراشكتالا لعفت تناك

 لا شرعل يعرشلا ثراولا وه يذلا دارم ناطلسلا سولج

 اهقدصن الو هذه مهتياور ةاورلا ىلع ركن ال ىف . نان

 ىلع ةركاذم لوصح ىلتحلا نم نا لوقت اننا لب اهتالع ىلع

 ةقيقعلل برقأ تناكامبرو مونيب لعفلا زيا علللا ةركف رابظا

 ٠ ىرخالا تاباورلا نم

 ايف ناطلسلا ملخ ىلع مهتقفاومو يلاهالا ءاضر ةلأسم اما

 ةديدعلا برامتأ تبا دم تح د هلع قفاوت الو هقدصنال

 هذبك ةلأسم ىلع نيللا نيملاب مهقوسو يلاهالا ءاضرا ةلاصتسا

 اهنم مهءايتسا اورهظا امير لد وملا باّتع نم عنمأ ص

 لوصح يف ةمهملا ةطقنلاو ةديحولا ةطساولا نا : اناث

 ةظفاح نا ثيحو رارسالا مكي ه هنوذتبب ام ىلع نبىمآتم

 يضتق نبذلا لاجرال دي ال ناك لاحنا نمبر ضرما ىلع مومملا
 لواح امهم ههنك ىلع مهفوفوو هتفرعم نم مملعرسلا مك

 اذه يف مهنم ةوفه لقأ عوقوو ٠ هءافخا نرم نورماتما



 «(؟11/)

 لاجر ةايح عقوبو لالا ءوسو لاخلا ام نكت نابل

 الود * مهيلع ةبقاعلا نوكتو ءراطخالا تنشأ ف ةريتكا

 سمالا ف ةناقلا هلا د نم ىراصنلا ةلخادم نا : | 57

 ابنكلو لاح لك ىلع ةدئافلا نم واخ ال علما يف مهكارتشاو

 لمتحي ام ثودح دنع ىلاهألا ني «لاقلاو لبق ًالاغ كرت
 اضراعملا ةقرفل نوكتو تاراتضالا نم ةعقاولا بتع هنودح

 هيلع ءانب و :لالتخالا ملاعم ةماقال اهب نوعرذت ير علخلا دعل

 مدع ىلع لماوعلا ربكأ نم بابسالا هذه تناك امبر هنا لوقت

 يف اهداتمنا ررقت يتلا ةيمومعلا ةيعمجبا ةطساوب علل ا لوصح

 بالقنالا ثادحا ىلع مهترطضاو ( ةنامعرو ) عماج راوج

 علملا ةلئسم اوربد نيذلا نا ثيح ركاسملاو ءالكولا ةطساوب

 نم اهيلع ًارطب امم مهتايح ةطساولا هذهب نونوصي مهما اوأر دق
 « مهلع نوعفاديف زب رملا ركسعلا زرح يف نونوكيو راطخالا

 نولصحتبو « م-ميلع راغ لك ةراغ نودربو ةللا تضتقا اذا

 ةلازا نم نونكمو ٠ نامزلا نم نكمي ام عرساب مدصقم ىلع

 ةعقاولا هذه لثم عوقو دنع مودع ليخ ' يتلا يواسملا

 ملي نم ةب ركسعلا ءارصا نم ليلق ناف صخالا ىلعو
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 يف املاجر دبجي يلا ةوّدلا هذه دارفا ينو سمالا ةقيَقح

 هنواعش ام نولعي ال مءاسؤر اوال ًالاثتما دصتملا لوصح

 اولعف ام نولعيسو مثءارعا صاوا ذيفنت ىلع نيئاد اوناكلب عش

 بالقتالا كاذ مهنعأب نوريو مهلا معا حاتم اما لتتنا دعب

 ةوقلاب اه ادحار ررش دق علخلا هلك ناف لاخ لك لعو ٠ ميظعلا

 يارسلا لهأ مون يد ل الرا ممن 0

 تتكءايلعلا ة ةيعمج و اضعا دك ا تقولا بأ انك مثلا ةغاو

 منعأ اهلهال | اوفلحو يار ل اهولسراو صالخالاو 0

 55 نامزالا ىدم مهمالاوم نع نوفر ال مهنا «نامالا

 ل وحتو مهنيعأ ىف دادرلارد ىو اهلك لع ا هاذه نمديعتلا

 نينما مهرومأ نوربدملا ردي ىف رخل ةمع لا مهراظلنا

 ةريثك ثداوح ميشاف» مهتهج نم ًارطي يناخ *ىراط لك بناج

 . اهقعو راكفالا تجاهف يلايللا هدلوت ام يلاهالا رظنثتل ةعونتم

 ! يلاعلا دصقملا كاذ لوصح

 تح دم راكفا هل نء اتناكت القتنالاو ململا ةلكسمنإ ولو

 يلاعالا قوس نا 6 لصاوتملا غش نع - نان فار ةناعلا اب

 ل ا : هناصلا هيلا راشملا سادت ةيا تناك ة هلا هذه ىلا



 مق
 ملظعا ناك علملاب هكارتشاو سمالا يف اشاب ينوع نيسح ةلخادم
 | نوكي نا لع: هوم ةدغاسمل دصتلا لوصح ةلوبس لع لماع
 | رظان ناك ثيح ٠ ةعجافلا هذه يف لوطلاو لوطلا- نحاص
 تح نع ءادع اذه هترادا تحن ' ةركسلا ءارصا عيمجو ةبر ىلإ

 لة ركسلا رومالا يف ةءافكلا يوذو ةينطولا ةبجلا باوك

 مهدايقلاو ةدابع نوكي داك, اع 53 مهفغشو

 يف طاقنلا مها نولغشي نذلا عيج نا كلذ لع دزو ىعالا

 اوناك اذلو هلظ يف اوقرتو هدهع لمع اوأشن نم اوناك ةناتسالا

 دايقلا ه صاوأ لا

 مهحاورأ هذيفنت

 قئاقدب كاع انمدق مناك هيلاراشملا ناف كاذو اذه ادعو

 ماظتنالا لوصأ عضو دقو ءايينك ىلع اقفلو ةءركسلا رولا

 لاّسا كميظنت ندسحا تاركسعملا ظن ورك اضلا ني ةعاطلاو

 نو راق اقوم ر رداو دوح ديملا 1 ةيركسع ءارما عيمج

 مهدنع زرحاو مهمولق يف هتبحمروذب عرزو تاركسعملا لاجر

 نمو لبق نم هريغ دحا هزرح الام رابتعالاو ذوفنلا نم

 نا : يش اف ءارد لولا ةقيقلا ناف اذه 0 كعب
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 يف هتجرد تقع [يمو اريك هنق وم ناك امهم اشاد ينوع نيسح

 ناطاسلا مك ميظع رما نايتا ىلعنيمم نم هلدب الف ملاعلا نيعا

 ضعب نم ةييدالاو ةءداملا ةنواعملا ىلا حج جايتحالا ةباغ يف هناو

 ءارمالا ٠ ركسعلا ءارءا ضعب ةلاكسا بوجو ملعي ناكااذلو
 يف يركسملا ملاعلا لاجر دنع ةيلاعلا ةناكملا يوذ 000

 ءارمالا ءالؤه لوا نا كلش الو علملا يف هل مهكراشمو

 ةناتسالا ىف ةين رملا ةسردملا رظان أشاب ناولس : :وه مهربشاو

 نيذلا ءارمالا عيجج ىلع ًاَشاف ناك هناف. هّمح ىف لبق امبع

 نم 0 ميلعو ميلضف نيملا كاذ ل ٠ سانلاردقا

 هتلمو هتلودل ةيظع'تامدخ ءافلا ىلع

 قرو أبيفجرختو ةيركسعلا سرادملا يف هيلا راشملا ىبرت

 قامحتساوةقايلب ةجردلا هذه لصو ىتح ككاظولا ىف ٠ ال فيك -

 طرفو طاشنلا ىلع رطف «نانثا هتيلها ىف هبتشدال قرتلل لهاوهو

 نونفلا عيمج ىف خبنو «نارقالا نيب قبسلا بصق زرحاو ءاكذلا

 دع ىتح خل راتلا مع ىق ةرفو ةتسردم هدمالا ايل ل

 نامزلا كاذ تودوره

 ىلع ةظفاحم ةكوزتملا ةيدملا هتافلؤمو هراثآ تلاز الو
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 ن الا ىتح اهتيمغا ٠ ىلع ًاققاوو ةبونعملا تالاكلل ارباح ناكيبقو

 بعصير .ةيب ركل ةشيدللا نونفلاب اريبخ ةب رصعلا مولعلا هنك
 تأئن ىتا ةلودلا ةرادا ءوس ىف ةيقيمْلا بابسالا كاردا هيلع
 ديتحاف : نورق ذنم ةلودلا لهأك تلقا يتلا تاثيسلا كلت ابنع

 قيبطنلاو لعفلا عضوم تاحالضصالا عضوو اهتلازال هاوق لكك ٠

 ىلع دهاش ربك أل سورلا ةءراحم دعب هتنان يتلا ةملؤملا ةبيصملاو

 ريثكلا قئاقملا نم ائمدق ام 5

 نالل دج وب م ةريثك ءادعا ذقيح هيلا راشلل ناك ثيح

 قالت ىف ادم نوأنال ءالؤهو ءانلالا رادع شب

 نونقتنيل هيلا راشلل تايرتفملا دانسا نوبنت# الو بذاكالا

 هتافو دعب ولو هئم

 شركسلا تاكراا فد ضئاقتلا ضني ركشال نأ

 تناك ةمواعملا'هتدصم نا قدصنال اننكلو هيلا امودنس يتلا

 ءاكذلاب هنارقا نيب هدرفت ناكامبر لب صئاقنلا هده نع ةعشاب

 ديحولا ببسلا وه زب زملادبعةءجاف -ةعجافلا كلت لوصف

 ةدسافلا يارسلا لها لاما ةيض هءاهذ يف

 1 بيساو وج نب بس مس بسب وع سس بس وج

 1 بسمو يجول وس حل سي وسمي ويس ا

 | مل ل ل ديم ا اس ع م حسم
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 هننع فرع ال اريثكهيلع دمتم اشاب نوع نيسح ناكو

 ف كارتشألا لع هقوشتل ةحاح ىرن و ةنامالاو قدصلا نم

 ابنم لعفتيف ةرادالا ءوس ةئيعب ىرب ناك ثيىح ٠ علخلا ةلكسم

 جايتحالا هس ملعيو .٠ هتماحماصم لع ويغ هنطول تح لكنأش

 دودحلا اهدح دنع مراغملاو حلاظملا هذه فاَقال

 لاجرلا نم الا اذه ىلع ةيبرحلا رظان ناعا يذلاو

 ةناتسالا فى علا فا وشلا سلح سر ا فيدر وه

 دتف ء6ذو ادادعتناو ةداقك اأن نايلس نع لقال وهو
 قئراو ةبركسملا كئاظولا نم راقت ام عيمج يف هتيلها تبثا

 0 7 ةيحيذ نكي زف اذه عمو ٠ قاقحتساو قحي بصنملا اذه ىلا

 -اشاب ناولس نو ةش قرفلاوهو ف هتما ريك بحجم وا ةينطو

 كش مالا انه نيهرؤللا نيكتوا < ةيلاوتملا :تاعوقولاو

 ٠ تايمراو كك لقا هكعم قبال

 هللاصع فوغش ةيئاذلا هتعفنمل أبحم اش فيدر ناكذا

 نم ناك ولو ةدئافلاب هيلع دومي اهف الا ركش ال ةيصخختلا

 ةصالخو ةوشرلا دخا ىلا ىنادتن 5 ةمالاو ةلودلا تارخ ةءارو

 . امن يش همت ال ةياللا قالخألا الع ناك هلا لوثلا
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 ربكو علما ةلئسم يف هكارتشا انراكنا مدع عم نحنو

 اذه نطع ول اننا لوقن هقتاع ىلع اهذخا يتلا ةفيظولا ةيلوئسم
 ول ام ةييّملل برقا ناكل اشاب ينوع نيسح ذوفن ىلع مالا
 دعاسم ريكا اناكنالجرلا ناذهو ٠ ةيئطولا هتيمح ىلع فطع
 هيلا راشملا لأ ثنح ٠ ةعقاولا عوقو مولا اش ينوع ناسع

 ناريسسيس ىتلا ةطحلا امل نيعو ةمزاللا تاملعتلا اهاطعا دق
 اههءاشفا مدع ىلع ةعضاو ةلالد لدت لاوحالا لئالدو ٠ اهلع
 بالقنالا عوفو برق ىتح هب ركسعلا ءارسالا ىلا مالا اذه
 |هوعدب عاد نم نكي ذا نيمو وأ موب هلوصح لبق يا

 نييركسملا ءارمالا نم دقعلاو لما مديب نيذلاف٠ هءاشفال
 تايلعا للا مهدايق تحن هد وجوملا ا اوفحزي نا منكم

 نع ادحا اولعب نا ريغب ةبولطملا طاقنلا طبضو ةدوصفملا
 . مدصق

 مموحت اولاعساو ركسملا بناج نو م املأ نما نأ دعبف
 لبس ليبستل ىرخالا لاسولا داجبا ين اولسوت ٠ مءاسؤر
 ةءارخأ ميلع بحب ناك :: 55 لواو.٠ بالقشالا لوصح

 ايلوت ناذللا يدنفا هللا ريخو « اشا يدشر دم لاخدا وه
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 معلا ةبلط مايق دعب ةيمالسالا ةذؤئشملا بابو ةرادصلا رومأ

 ٠ نب سعاتملا نمض

 ميدع ةكيرملا نيل ناك دّتف :مجرتملا اش يدشر اما

 متر ءارزولا رئاس جينم ماودلا ىلع جمب هسفنب دادتعالا

 بامضا وحي بذغ « ةعدقلا لوصالا بادهاب هتلعت نع

 . مدعلءبئاصلا ركملاو فقاثلا يأ لا يوق ءارزولا نما 3 1

 هسبحو نطولاب دئازلا هفغشف دودج اكل هك راسو هاب

 5 اريزو ناك هنا 0 ع لع ران نمررشا ةتلودو 0

 ةتيلغأو هتانكءدع قمع نع مطلق نري هلع 1 ف

 همؤل هبدل تبث نم ةبجاوم نأو هضاصتو هلوقل ىغصيو

 عمو ٠ هماقم ةيثيح ىلع هتظفاحل ديحولا بسلا وهو .هتنايخو

 لحب نأ تح ىلا انازلاو تاضوالا نم امورخ ناكدتق اذه

 ةفأش لاصتتسال ةموكملا يف بمنم لعا لفشت هلثم لجر ايم

 دعلا قبض ابنع اشدو دالبلا تح يلا ىواعلا

 هذه يف كارتشالا ىلع هعانقا ةيفيك ىلع ةيعطقلا ةلدالاو

 أ هنا  لقعلل امن ”رقأ يهو ةءاور ىلعف ةدوعفم ةيداملا

 ”اريخأ ضر نكن تانك كاب لوا 1 .ةلخادملا ن



 (؟98)

 لوا أشاب تحدم هدده نا كعب 3 اتملا 0 لخدو

 ٠ اناث اشاب ينوع نيسح هدعواو
 اذه يف مظعالا ردصلا كارتشا موزل ةجرد تناك امبمو

 اذه. ىوتفلا هءاطعاو 0 6 كارتشا ناف بالقنالا

 هتفيظو مدقتلار اظل «مزلاو امن 0 مال اسدأو ادامه دعاسموناشل |

 يف يه ململا ةائسك ةلئسم يف نيرصاتملا فئاظو عسيمج ىلع
 مدقلا ذنم ةداعلا ترح دق كثيح ٠ لاكش الا تاحرد ىصفا

 هجو ملاعلل ربظي يكل مالدالا حش نم ىوتفلا ذخا يف

 ٠ بالقنالا ةيعورشم

 هذه ين يدنفا هللا ريخ مالسالا مش كلرتشا هيك اما

 امتالع ىلع انبه اهدر ونف نيص تملا دادع يف هلوخدو ةلئسأل

 : ىهو هءاحكا دحال ابلقن اك

 هتيلوت سنع دعنا يذلا ءالكولا ىلع ل تاذ ناك

 ةهذحأ ا اتخ دعف ةنمالسالا ةزئشلا تضخم

 !! هلكسو ةضقلا 01 صقو ءالكولا قب نع هلزرعو اشاب تحدم

 ديدشلا فوللا هبلق صاخو ءدب ىداب كشلا هلخادف اهيف هنأ

 ىلع ةلدالا هل دروب ذخا اشابتحدم نكلو ىمالا اذه نم
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 ةلودلا قاح ام هل تبشو بالقتنالا ىلا جايتحالاو موزللا ةدش

 ؟رسسلا لالالا 0

 0 م ناك ا ديع ناطلسلا لاءفا ءوس ءارح

 نع زيزعلا ديع ناطلسلا طاقسا ةيعو رشم نوركم.ال نم

 رخآتي مل هماخ زاوجو ةيمالسالاةفالخلاو ةينامثملا ةنطلسلاو رس

 ةركك هل ريظأ ةنكلو أشاب تحدم هب هاف ام لك قيدصت نع

 مغ انو ٠ اهلازا ةبوعصو علخلا ليبس ىف فق يتلا تابقعلا

 تناك امبروةيقفوملا ل ودود ةغيلبلا رارضالا نم اهنع

 نع لودعلاب اا ٠ نصا املا عع ةايح ىلع ةيضاقلا

 أشان تحدم راكفأ ىلع همالكر مدع تار نال ١ كف

 نم ةدم هلبع نا هنم للط بالقنالا بادهاب هقلمت ةدكشو

 ىلا هريخأت وأ هبقاوع رصبتيو ىمالا يف رك اير نمزا
 لا اهم لك عذر مالكا نهر 100

 « هناكم

 اشاب يدشر دمح هب , عقجا مانأ عضبب ةنداحلا هذه دعو

 يلاعلا بابا ىف ةيبرملا رظان اشاب ينوع نيسحو مظعالا ردصلا

 هنكلو نأشلا اذه ًايطق ًاباوج هنم ابلطو اهتاذ ةلأسملاب هاحتافو
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 . اياه ًالوق اههءاطعا ىلع رسم ملو صين صيح يف عقوو
 دعبو هلزم اشان ناهلس دصق نيموب ةعقاولا عوفو لبقو

 ءالكولا ةئيه مالس هنلبأ لزنملا فرغ نم ةفرغ ف الودلا نا

 ماع 00 0 0 لو

 ناقل م ةئيقد ةعاضا نوددو 107 0 0 زيح 0

 هلوشاشا ىلا هعطاقف ةعرخا ل علما رد دار و هيلع ضرتعاف

 «ادغوأمويلا ةمقاولا عقتسو « ىضم ام ذاتسالا انا ىفم دقل 7
 هذه ينفء ادعلا ماقننال ةنيرع انكرتنو « ىدس تقولا عيضت الف
 كيف نيت الف ءانلاكتا كيلعو « احا وأ كيدب نيب 0

 (ءانلاما
 اي املا ةقيقحمالسالا | مش فرع همالكم نأ الف

 أ دق ينلا ةطبضملا ىلع هقتخ مْمو ىلا رطضاف ؛ راطخالا نم
 يبا ةوتنلا كلت ةزجشمل 00 م تردص نيموب دعبو هيلا

 ٠ ربصلا غراشب قالا اهرظتن

 | | ينعألا سمككا ةبحاص ةيمالسالا ةطشلا تكرتشا اذكعو
 ا ميدق نم ةسورحلا كلل لخبادث دحت تناكىتلا بالقتالا لباسم



 اا اسس :

قب و ةلأملا يف نمزلا ا
م هبودح يدخل رطخ نم 

 ل ن

يذلا لاجل ةمه ناف هلكاذه ا ا
 م البق مهانركذ ن

 نم مهل دب دب ال ةيمهالا نم مماظو هيلع تك 0 ع ظع

 ىث د نيذلا صضعب ةعجارم
قعلا موعضووأ مهتضراعم نم

 تاي

أ ميظعل نب رع اتملا دادع قرض هدأ ةلاسملا ليبس يف
 مهتيه

 0 ا ةلودلا 0 نيب
 4 أ كشالءوه ةعفلا

 درش دق هيلا راشملا نا ثيح ٠ ةيرصلا راغان يرصيقلا اشا

 ممولق ىف ىقلاف يأرلا ةلا ا انا نيب

 ٠ ةصالخو و مهلامساو « هذوفن لظ اظ مهيلع ءطسو هتمح

 لك ىف ةذفانلا ةملكلا هلو مهيب ديحولا درفلا ناك هنا لولا

 ع رم

 مهطوو مهلودل نيبحلا ءارزولا نم ةريشك ناك دقو

حالا ىرول ةضر أعملا دشأ ضراعي ١
 ىح تائساا رود ف لاو

أا ريفش مأهسل انه ناك
 يار ل تارشخ ٠ ند ةلازعاو سور

 نكد هأنا ركنموا هأنج نذ نودب نيك رع ةناتسالا نم قنف 5

نيبو هني امل ةثلأث ةرءد أعبالا كفو لع رانا فل ى
 دوم 

يانتلاو رفانتلا نم أهان ميد
 ف ديحولا تببسلا يو .٠ ذ

 هلوذد
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 قى اوكرتشا نيذلا لاجرلا نم ًاريثك ءالؤم ريغ دجو ذو

 ا ةفخ ةعقولادعب مهرثك أ رتسنل مهقرعم رذعتي كلو ململا هلأ لأ ل

 مم ماقتل: هج يار لا تارشح ن 7 3 ءاذعأ اهذخت نا

 ناك يذلا اشاب هللا دعس نا ةحضاولا قالا نم نكساو

 ردتلاو ىسماخلادارم ناطلسلا دهع ىلع ينوبانحلا نيالل ايتاكشاب

 ىلاااه ادم نم ةجاناا رشح ايف ىف ةلودلا راق ناك نيحا
 أهتم مهلا لصفللا لثمو اهاهتنم

 دع ناطابلاةيطاس ديع رخاوا ىف ءالكولا لاوحا تناك

 ندمانلا العأ ن ولغشي نيذلا لاجرلاف ٠ زكرملا اذه ىفزيزملا

 ةمزاللا ريادتلا اوذخناو مهنامز ةفيلخ علخ ىلع مهرارق رق دق

2 ةقراخ ةرابع
 قللطا اوقأ سو 0

يظعلا بالقت اللا اذه ىلا
 : م

 ساقالامةب را نم اهل ناكيتلا دبعلا كاذ تاعوبطم ةطساوب

 دعت ال اهناولو اذه اننامز ىف ةينامعلا تاعوبطملا ةءرح ابعم

 ةيبنجالا تاعوبطملا ةيرح ناجي عش

 جايه ناف ةرتفلا هذه يف ةناتسالا لاوحا نع لسن الو

 قراغ لكالا اف ىرب الاهلا رظانلاف طارفالا دح غلب يلاهالا

١ 
| 
| 



25102 

 ريحلا ف هدغ لعاضاو 0 نكمتلا رحم ىف

ا رومألا يف نويحان د ةناتدالا يلاها دخا دقو
 تناك ىل

عضو ةلكسف ندلالا كلواذو ةعاجاا هدم ىتح ةلوهم
 نوناقلا 

 ىلع هقيبطتل ةاتنلا ايكرت بزحو اشاب تحدم يبو جاما

 يف ثدح يذلا ينامتلا بالقتال اذه لهذاف ٠ ةلودلا ةرادا

 اب كالا دن مهراكفا تنتشنتو ملاعلا لوع انتلود ءانس

 نامزلا نم ةليوط ةدنم لاملا اذه ماود مدع وهو دحاو

 نكرم ياو ان ها ال 1

 نع ص هّدنع ن كب هلا قحلا انلوقو لوقت ؟ هراكفا تناك

 نم هبدل امب ا ناك لن ١ ا أمنع معسل ' مو رومالا هذه

  الو.كالملاو ةلودلا ةرادا نع اف ًالغتشم سالو ريثلا طئابو

 هيلع رطمتس هسوحن ءامس يف هدباتملا ءاذوسلا بسلا كلتا: لم

 يلاع باقتو « ليللاكهراهن لمجت « ليسلاك ًارطم اهيضغ نم

 هلفسا هفعس

أب ءونس نم اورفن نيذلا لاحرلاو
 هقالخاو ةذر رش موو و

 نيك !٠ كبد نم روسل هنوطيح و هرصق نو رصاحي

 كاعصأ نباو ؛ ؟ لاو>الا هذه رظنت كانيع نيا ؛ زيزعلا دبعاب



)2 

 اولان نيذلا لاجرلا نبا ؛ لأوهالا هذه ةأطو كنع نوفنتعل
 مدن دوم نبا ؟ مهنيا ؛مهتداعس ءارو:ةلودلاو ةلملا اودفاو كتبحم

 امهماّمعا ىلعإ د امر اذامل ؟ فيتانغا ريفسلا بانجو اشاب

 امأ ؛ . نا دبش يف امهحاص اكرْتو ٠ نئفلا تارت نيح

 53 'هتداع يه اك ةليللأ هذه يف ناكف :؛اشاب مدنأ اء

 « يتلو هنوقسل » نلا تن مهاياو رفاعي 5 نايللا هلوح

 ا مهئاذا هدوع سجل فنشنو "0 هنويعادت

 ماو مهتسح > رحب

 4 نييساوملا 0 2 ناك دّقف : ل بانج اما

 (يلا اريقس نسفووو ويسوملاو )2 ىجئز كلا عم بعلي

 نم مويلا كاذ رخ يف ثدحس امب ملاع ريغ قرولاب نانويلاو

 ميظعلا تالقنالا

 ناطلسلان اوعا زم ىلع ةحضاو ةلالد لدب لاحلا اذه ناكو

 اوناك ذا 6 مهظشو نص املا هايلاو 62 مهلفغو زيزعلا دبع

 ىلع مربملا ءاضُقلا هيف نوضةيس يذلا تقولا لولح نورت

 . نديتسملاو دادبتسالا
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 دق ريداقملا دب هل هتربد امع هل لعال يذلا ناطلسلا اما

 اذه لحتاف ءرومالا نمرمأأل يارسلا ىلا اشان نيسح يعد

 هريمخ تلباخ ةوعدلا هذه نكلو « روضالا نع عنتماو ًارذع

 يف ةمج لكل لامر لسرا فتك ادق ةرغاؤلا رهن نظف

 ةردابملا ىلع نب ماتملا بزح ذئنيح دحاو ريما هل نوهشنتسل

 ةليللا هذه يف ناطلسلا ملم
 هده لوصف نم لصف لوا نع راتسلا مقر (انكحو

 ةن- لوالا دامج ربش يلايل ةعاس نينثالا ةليل تناك

 عومدلا لدب رطملا لطب ءامسلاف « كلاح مالظ ةليل ه ١ ؟وس

 رمتلا ميقيف زاغوبلا نم فصمي جيرلاو «لاوحالا هذه ىلع ةفسا

 اهتطالم تاوصا رتستف“« هئطاشن هجاوما مطالتنو « هدعشو

 : نوكسلا مف يلاهالا ءاضوض

 برق ىلع لد ةراما ةلمللا كلتو مويلا كاذ يف رهظب و

 باتكلا لك ء هش هلولع رقد يف ةيخمرات ةمقاو ثودح

 نوكسلاف ٠ نررحلا ريبك لام سأر نوكتو.؛ نيخرؤملاو
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 ةلوكيشم يازيلاو .؛ شاطكش راوج لع لوتس قينعلا

 طاقنلاوءبرطلاو وهلا عاونا نم؛باطو اهناكسل ذل امب امتداعك"

 نم نامل. ايام : اهل لع ال يارسسل ةرواجما ةيركسملا

 قلحلا روعش ىلع لدب رهاظ داتعملا فالخ ء وش يش : الو با

 سمبثلا لاوز لبق ىري ناكر ظنلا نقد نم نكلو ٠ بالقتال

 ةئيهنم « ةءروس نم ركأسعب ةءولمم « ةيرح تاعردم ثالث

 مالسلا دده نم لك فبدأت ء دوسالا لبملا: ىلع حزلل

 « مالا اهءاسؤر نم رظنأت « رحلا ضرع يف ةيسار « دعواو

 موت زاغوبلا لخاد ءانبوملا تراس ليل سلا نايغ دس

 ىتحيارسلا نم برقت ملو « دوصقملا لحلا ىلا ةبهاذ اهم ملاعلا

 'يشيل نا لوقب املاح ناسلو «ئونلا اهب رقتساو اهساور تقلا

 ىارسلا ىلعةلطملا تاقالشنلا يف ىربال ناكمنا ام .هرظننا انبه

 اوجرخ ةيبرملا ةسردملا ةذمالتو « هيلا رظانلا رظن لج اش

 « اي قوج ماشداب » الث اودانو ءاشملا ماعط دعب شيتنفتلل

 ةعاسلا ينو ٠ ذدئدعب اوفرصناو « مل انام شعيلف ه يا

 دخلو ريس ه1 مونلاريغص رفصلاوزلا دمب ةثلاثلا

 ابباو ًااهذ نوش طابضلا نم ةذمالتلا ةسارق نول
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 أ ميتدانك

 ةيرغ دهؤش ىح لاوزلا هني ةسماكا اةغاتبلا تفزا اف

 ةسردملا باب ماما تفقو ( يلغوا كبلا ) ةهج نم ةلبقم

 ريغ « لخدو بابلا لتساف ٠ ةماعلا لنوط لجر | مم جرخو

 هماماةفطصملاركسملا لإ مالسلا در نا دع وءلجو الو بايه

 ناطباض هعم ًارصتسم ةسردملا رظان ةفرغ لخد روناط ةئيبم

 فيضلا اذه نا ذئيح فرعو هءادر ملف هلابقتسال اجرخ

 ٠ةببراةسردملا رظان اشانناملس وه داعيم ريغ لعرضح يذلا

 ككاو ترسم اويرطط ةراشا طابعلا اعز ن2 جلاب
 قئاقد رشع يضمت ملو ركفتلاب لاطاو مهجورخ دعب ركتفب وه

 لاقو ةفرغلا لخدو اشايلا عم اناكن يذلا نيطباضلا دحا داع ىت

 ١ دحا كب دمحا وه لجرلا اذهو ( ىالوماب مالا لكر

 .ةنرملا ةددلا ءارعا

 رشعةسخ لخدو تابلا قش متن اشابلا ةراشا ىلع ءانبو

 ند رخآ قلغو اانلا ما كت يترتلا لع اودلبنو رقت اظاض

 نك لعر نال نع ةلوقم هدمه رطل ةدرداا هدفاد | 1

 قزر: ْ نآلا قدح لازب , الو هن نعل ' اهدهاشو أشاب ناملس ةيعمب



( 625160 

 رد كب دمحا وه ريخالا اذه ناكو ب ايلا مهنم لخد

 نوحجدم 0 اذاف ققدع ةرظن اظن اشابلا 1 رظنف

 و رصاف ٠ م لودعتسم م :ًاكميسالم نوسال ةيساإلاب

 ايبطخ مهن ”ريخا ماقو«نورخآلا م اكو اسمه مهم ضعبلا نذا

 نم جر ناك اب هلاوقا حزام لوقعلا ني ناسل ةقالطب هافو

 . ىولبلا نم دالبلا مع ام محل ًاحراشءىوكشلا نم هداؤف ميمص ظ

 يف يكتم نابلطي ةلملاو ةلودلا نا :٠٠.٠ ءاقفرلا اهيا » : ًالئئق
 ءادا نع متككتسا اذاك : ةيسدتمو ةيق ةكلمو ةهبللا ذك

 كنف دعاوس نم ربصلا غورش !مارظتمي ينلا ةفيظولا هذه

 ةيجراحلا انءادعا نورت « لععضتس انتامو « ضرقنتس انتلودف

 هللا ةبانعب .موغدر نا ولو « بدحو بوص لكن م ترهظ

 عم لعفن .اذام نكلو «انيلع رومالا لبسا ن . يتيح لظو

 .:+ ١ لثمن نأ انتكع امو: .ءادغالا نم اشارهظ نيب مم نم

 «انءادعا دلا م نيذلا سورا انتلود 0 مامز لس انناطلس

 رك ا انل ناك« ديرب ال لاف ةناتنالا راس دق تيناتغا

 0 سورا ةزافم كادر هلا لقتنا هنكلو « يلاعلا بابلا ىيسل

 انروما يف لخادتب ريفسلا د لب ؛دملا اذه دنع لالا فن
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 ءانءا سما رهشاو ءانلاجر ربكآ موب لك يننب اورث اك عصا ىتح

 ماد اذا لاخلا اذه نا اولعاو ءاندالب ةمحاع نع مدعسو

 سورلا دب ةعقاو ةيمالسالا ةفالخلا رثش ى رخا ةدم هللا ذاعم

 ٠ انءادعا هيلا يرتام ةباغ يه ذا , ةلاحم ال

 ًانم ونه يذلا ناطلسلا دب تكي نا انيلع .نجاولا نف
 ةطساو انلاهفالاو ٠ كاملا روما ةرادا نع يواسملا هذه عيمج

 ىبلا انتلمو « رمتحاو نيها يذلا اننطو ء اهريغ روصتت ةاجي

 2 يف امملاما عيمج ا دج ءلذلاو ةراسالا ىذاو لإ تكس

 فرو مضاخ ةلجخجا عملا اف(فاعسالا متم نابلطي متيم

 هيمتسمل قبب م 6 مالكلل الا دل نم لوا عومدلاب هان

 ةدش نم ضرالا يف هسأر قرطم مدعم لكو هيلا رظنت نيع
 لع تعسر او ا عومد طبيضل هسفن ىلع راكب ناجحا

 «رئأتلاو ملظتلا ناسلب مسييلع اهصق ينلا قئاقمملا هذه مهعامس

 : بابسالا هذه ىلع ةاننو » هلئاق همالكى ع دان موادف

 فاطاسلا ملخ ىلع ةلودلا لاجرو « ءالكولاو ءايلعلا رارقرق

 انقتاوع ىلع اولا دقو ء مبسلجم نم داع آلا اناو ءزيزملادبع
 0 نم ةبرعلا رك اسمف « ةعجافلا هده نم ةنظوارك |
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 نم اشاب فيدر ةدابق تحت اهرواج امو ةلشق شاط ركسعو
 هتطرف احاو يف ؤلا يارسلا لع انه نم تح راس نو ءربلا
 دحاو توصن طايضلا تدان ىتح همالك م اث « ةيئطولا انيلع

 اهنودبرت ةهج يا ىلاو « نوعيطم كسمالو « نورضاح اننا

 هب ام ليبس يف انحاورا انيدفال ةلاملا تضتقاولو « نوبهاذ

 كب دمجا ىلا اشابلا راشاف نواف مهعيجج اوبصتناو « ١ لورا

 ناثحابشس اذخاو امهتاعاس امم ويج نم اجرخاف هبناجي هذخاو

 دعبو « ريفنلا اورظتنا ءامفرلا اما ايه » طابضلل اشايلا لاَقف

 ةردملا ةعحسف ىلا كب دما هذ ليلش طابضلا جورخ

 مايقلا ريفص رفصي نا هرماو « نازروبلا ىبتن ون » هعم|_صتسم
 ٠نيعرسم اوجرخ ىتح ريفثلا توص ةسردملا طابض عمس اف

 ةسردملا طايض ذقيح ذخاو ةبهالا مامت يلع البق اوناك ذا

 تدسسبلو امون ثيادح نم ةذمالتلا تماقف ةذمالتلا ظاشاب

 كيدمحا ناكو ةسردملا نم تجرخو اهحالس تذخاو اهسالم

 ةسردملا ةهسف يف ماظنلا ىلع ةذمالتلا فصل رعاوالا يطب

 سهلا عطقنا تح قئاقد ةرشع س# يضمن لو ير وهج توصب

 تفغقوو روباط ةثيم ةدمالتلا تفطصاو نوكبلا كانو
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 (ءاذلا ىلع ) ةدئاموق الا عم تدع الف امناكم يف طابضلا

 نم برتقاو هتفرغ نم اشاب ناولس كاذ ذا جرف: « ياص»

 ةذمالت فصفحز ليلق دعبو ةمزاللا رءاوالاهاطعاو كب دمحا

 لكشب كي دما ةدايقش ةسردملا فلخ نم ةيبرحلا ةسردملا

 نود« وص شوك » ةلشقماما نم مدقتلاب اوذخاو يئاظن روباط

 اوبرق نا ىلا لاونملا اذهىلع نيرئاس اولظو دحا مهم رعشن نا

 مدقتب ملو ذئتيح روباطلا فقوأف « هحنب هلوط » رصق ناديم نم

 طابضلا ضعباو اشا : نالسو كب دمحا قوس هطابض نم

 ٠ صاختلا ثالث قيرطلا يف مهلباق دا نوراس مث 0

 تدامتق طايضلا نم ةثيعع نمو 4 اشاب كيد مش ءالؤهو

 اجو ثردحا ماتخ دعو م اشاب فدرو اشان ناولس

 ان 'طاشلا هجو ىلع طاش ىلا ارظنف اردد

 بجوأ 7 انأر دق امهعا ها ظلاو ظنا ع اهدع عساشل

 ةطمنلا كت اكرام ىح اهوورش يف دازو امهم -ظوظحم

 كلانم افقوو ةناخ وطلا ىلا ا 8 ا | 0 دعو

 . يراوسلا لك اسح نم لن اطيح ةيلا كلت نم امين هللا
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 :ةيبرطارظان اشاب ينوع نيسحوه ةيرغلا هذه يف بكارلا ناكو

 اقرفت رظانلا عم اشاب فيدرو اشاب .ناولس ثداح نا. دقق

 وع نمزلا نك بكل يد 1و هيج ىلإ اي الك بعذر

 اوناوب هركذب مدقتملا قافرلا نم هم رطلا ةسردلملا ة ذهل تجيخ

 أ اف اوياطصاو نادل
 رءاوالا ىطعت ةهج لك ن٠ طايضلا تذخا ذقيحو

 فيصق ٠ 5 رفم ءاروةز رفم ةذمالتلا تفحزو ضف“ توصب

 اوظفاحو يارا مكر ىلع مهنم امسق كب دمحاو انشاب نادل

 ”ىراط :لك نم ةظفاحم قاقزلا لخدمو ترادبلا ةهج ىلع

 يف ركآسملا اوءْضوو ٠ كلاملا مالظلا كاذ يف ًأرطي *جافم

 ةيوق تازرفم اوعضو م« شاطكشب دس“ ىلا يدؤملا قاقإلا

 ىتج ةينامز ةعاس فصن يضمت لو ىرخالا ةقزالا لخادم يف

 رباعلاو ٠ مصعملاب راوسلا ةطاحا ةؤسملا كاسعلاب يارسلا اوطاجا

 لعذوضرعيف هب رعلا نم نايحالا ضعب نون رش طابضلاو

 اوهلنب نا كعب نيعرسم لودوعيو مماضو رعم أش. ينوع نييسح

 هجوت لالا اذه لع تصمم ةعاس دعو ةمزاللا رماوالا 4مم



 - ري هب دنع وع

 م وح ع دج دل م جرحا مع م6 دي اح هل دج دج لا

 ٍ 2 506 ا
 طايض تس هعم اييصتسم « هجشب هلوط » رصق ىلا اشاب ناولس
 لخد ىتح حتفتل لو ٠ هقرطف رصقلا باوبا دحا نم برتقاو
 رصقلا ججراخ يف ءاضوضلا نوبأ وبلا عم < نا الف ٠ رصقلا

 ادهو ميرا ةرئاد ىلا اورف هيلا 17 ضع َلَوَحَد ًاوأرو

 مل مهلكلو دبشملا لوه نه اوعزف مهلا ىلع لدب لاحلا
 اذه ثودجح دنع لوهذلا نم مهارتعا امل ةفش تنبب اوهوشب

 بابلا متف ممرملا ةرئاد اشابا لخد الو ٠ ينامقلا ثداحلا
 هذه نم ةلكيح ميرملا تاوأغا قافتسا ةرئادلا ىلا لعدو
 الامشو ا 1 : نورظنبو مهدبأب م مميعا نوحسع اوذكلو ءاضوضلا

 يلو وم اوربخا » هلوقب اشابلا متجافق ٠ هلبلا هارتعا يذلاك
 مركتب نا وجراوهيلع ابضرع ينبا ةمهم تاضورعم يلزا دبعلا
 لخادلل تاواغالا رفف « تقو ةعاضا نودب هيد نيب يلوبَش

 دحا دوعي لو نهييحنو ءاسنلا ءاكب رصقلا ىلعا نم ذئدعب عمتو
 ىلعا ىلا دوعصلا طابضلا ضعب داراف ٠ ربخم نيلخادلا نم

 1 فرخ هه راظننالا نسحتسا اشان ناولس نكلو رصقلا
 رطضا ربخم دحا مهيأ او ةلبوط ةدم تضم ناالو

 تاواغالا ضعب هانا هدوعص  دنعو دوءصلا لع اشاب ناماس
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 م ىءارمالا نا م كاك ف هجورشلا نع ديعلا ل عاتم هولا

 يجو فا ا 7 اهم ردا ى ىرشلا يدنعو « ريع لبش اي

 «هن دهاشم نم يل دب الفءنوقداصلا ءانمالا ا انهه نم

 جرخو دارم ناطاسلا ةفرغل ةيذاحم ةفرغ 3 0 5 الو

 لك ةفالكا هعبابو | شاب ناهلس هنم اندف بابلا نم كاذنيح

 4هييع ملخو ةفالخلا رسب 0 ه..ولج هريخاو 6 ل قدص

 ناف اذه عمو . ةلملاو ءالكولا فرط نم زئزعلا دبع ناطاسلا

 لقا يدب آل نمزلا نم ةدم اتعاب لظ-دق. دارم ناطلجلا

 ءاسن ةرتفلا هذه يف تناكو ٠ ةفش تنب» هوش الو ًاكارج
 برق يكس نهادحاو رصقلا فرغيف نبحتنو نيكبب يارسلا

 ةدلاو يه اذاو ام اشابناولس س رفتف «كي اوردغو رصقلا نم

 لاوقالا ضع اهاجن ىلع ايئمطو بابلا نم اندف دارم ناطلسلا

 جورألا ىلعاريخا قفاو هنكلو ارارم جورملا يف ددرتلا رهظا

 هن هاف امع هغور نكسو هتايح لعاشا ناهلس هئمط نأ دعب

 دعو ٠ اهاتخأ كيم رويفم وغ اع هلا تارابملا حن



 يدلو 2( 1 اهردص لا هتعو هيدلاو 'هيلع تنم هحورخ

 نككلو ٠ اهب نو رفا درك أ دكر و اع

 ينزحت الو اخت ال هامل لاقو اهنيمطت يف ًاريثكىعساشاب ناهلس

 ادعاسف نإلا نب وو ف رطاو امرا دحر هر الف

 نع هلزنأو ناطلسلا دن, يف هدب عضوو « انس ىلوو.انناطلم

 0 مسا

 ناكو ناديملا وك ءاوهحون رصقلا نم مهجورخ دعبو

 نوبقمب طابضلاو بنل انج ناطلسلا قفارب ذكتقو اشان نايل

 ملي نا نود لوهذب راس ناكدتف دارس ناطل.لاامأ ٠ عرنأ
 هاف مف نم نكسمتت ال ىدللا عطقأو هن رول وح يأ ىلإ

 كلاح مالظلاو نب رمغلا نم ام تقفولاو

 هب رع ينارطتم ناك يذلا ةبرحلا رظان نذأ قرط و

 0 رثلا ند نب ىتح دار. ناطلسلا مودق ربخ يا ينبلا ناديع

 صقو ةفالأخاو كلملا هعبابو ديدلا ناطلسلا لابقتسال فخو

 فامسا هنم ايجار مارتحالاو بدأألا لاك لاوحالا لمي هيلع

 هشرشت نورظتنب نيذلا ةلودلا لاجرو ءالكولاو ءاملعلا باط

 جارتسا دَقف هيلعو ةفالأخاو ةنطاسلا هنوعبابيل ةرألا ةراظن يف



 ةففرلا

 فوملا نم هبلق رماخم ام لازو دارم ناطلسلا ةلالج بلق

 ' ىطعاف . لوبناتسا ةهج ىلا هفبرشتب هتدارا تردصو ديدشلا

 ةيرع يف سلجو ءارمالل ةم زاللارءاوالا اشاب ينوع نيسح

 ةبرعلا تهجونو ةينسلا ةوعدلل الاثتما ناطلسلا ماما كالملا

 ناروايلا امم طيح ةناخوطلا ةهج ةدصاق قربلا ةعرسل دئابح

 قراوسلا 5 انعم هلو

 2 لا وحبا نمو نم هيلع انكاام للا فأل عجرنأو

 ْ : لوقنفزيز علا
 ناديمل اطودو دعب ةيرملا ةسردملا ةدمالث تمسفا

 ةظفاحت مهقتاوع ىلع قلأ ثيح ةددعتم تازرفم ىلا يارسلا
 طاقنلا ةبقارم ىف مهتمه لج نورعاتملا فرضو . ةيسانلا طاقلا

 هم ةفيخ نوسجو اوناك ذا . يارسلا ىلع ظفاحم تناك يتلا
0 

 ثيح مهنم طابضلا صخالا ىلعو كلانه ةدوجوملا ركاسملا

 يف نكمتو همه زيزعلا دبع مهيلع قدغأ نم اوناكرثكا نا

 مهم رظتطإ ناكاذلو «هئيعأ ماما موب لك مهنوكل «ةهيح مهيولق

 ناكمالا ردق ىلع هنع ةعفادملاو هل ةقادصلا رابظا

 ىلا ةديكملاو هضرعت ىذلا .ينامتلا ضردتلا نكللو
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 مولهذأ ةقراخ ةرابم طابضلا نم مهتبقارع لكوت نم مهل اهداك

 ثيح . تالرتسملا عنار نم مهتعفادم لعجو مدشر عاضاو

 ركسملا كاتل اوطعأ طاقنلا هذه طبضي نولكوملا ظابضلا نا

 اهحالس ركآسعلا تقلاف (ضرالا يف حالا يصر ) ةدناموق

 نومبفتس 0 ضعب ماَمُف ٠ رمالا و ملعتال يعو

 نا الا نيرماتملا نم ناكاف ٠ رماوالا اوطعأ نمم ربلا نع

 :لك لتقلاب نددبم مهنم للعت نم رودص يف مهقدانب اوعضو

 ءادبا نع مهزع طايضلا ىار نا الف . ةفش تلد مهنم هأف نم

 لي هاد عمو ٠ اميوولاو مهحالس اولس ةكرح لقأ

 مهولقنف مهحارس نوقلطي ال نا مويلع محي مزملا نأ نو رد اثملا

 ىرخا ةهج ىلا ظفملا تحن

 اللو اهيلع ًايلوتنم نوككسلا ناك دف يارسلا لخاد امأ

 دارم ناطلسلا ةرئاد ءاسن ضكر نكسلو ابيف ةكرح لقأ دهاشب

 ثودحزي زعلا دبعرصقناكس تمهفا مهةبلجو ىرخال ةهج نم

 ذفاونلا نم اولطاو مرمون نم مدخلا عيجج قافتساف .لاب يذ رمأ

 ركاسلاب ظاخ رستلا نااوأف ربحلاا نولعتس جراجلا ىلا

 مهتنسلا ابتلقانتو ةلأسملا رس ىلع اوفقوف مصعملاب راوسلا ةطاحا
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 ناطلسلارابخا ىلع نهادجحا

 ديدان اطلسلا داعدأب ل اوغشم ذقيح اشاد ناملس ناكو

 عولخملا ناطلسلا ةرئاد ةظفاحت اشاب فيدرو رصقلا ىلعأ ىلا

 يارسلاةرصاحم اشاد فددر ملا ىتح هتفيظو اشاب ناولس مل امو

 قامالسلا ةرئاد لاو ابيلالخدب وا اهنم جر خم ادحأ وعد و

 نيو طابشلا ةنفزاللا ماوالا' لمس قطو هل 15 رع

 ابيف يرحب امو زيزعلا دبع ةرئاد لاوحا

 مهلعأو ةيجحنامو نارواب نم يارسلا وظفاحم دصرتو

 ةظفاحلا يه ةقادصلا نم مهنم باطب ام لج نا مهمهفاو ريخلاب

 هرصصاوا فالخ ا لقاب يلا نم ناو مهتم يلو ناطلسلا ىلع

 نيذذلا نم اوسيل . ءالؤه ناك امو ٠ باقعلا دشا الا لانب ال

 و مدشر اوعاضا .ءانعلاو ةدشلا تقو . ءالولا ىلع نوظفاحم

 هياع ناك ام يف ةيعطقلا تامولعملاو . ةفش تنب» ميثم دحا هب

 نكيلو : ةدوقفم لاوحالا نم دتكتيح رب زتلا دع ناططلل]

 دبع ادع ىارشلا لها عيمج نا ص ابيف ءأرص ال فلا ةقيفملا

 ريرس نع هطوّمس اولعو ةلئسملا رس ىلع اوفقو دق زيزعلا



6" 

 عم نملوا هندلاو تناكو.ةينامعلا ةنطلسلاو ةيمالسالا ةفالخلا

 هجوت دنع تققلطا يتلا مفادملا نا ةباور ىلعف .نزحلا ربخلا اذهب

 هذهو هملخم هترذنا يتلا يه اشاب ينوع نيسخو دارم ناطلسلا

 لطب نع ىوري ثيح . اهزيسغ نم ةتيقحلل برقا ةناورا
 ىتح اهب معهسإلو اان عفادملا قالطا نيح ناك هنا هيبرقم
 ددع نا ىأرالف عفادملا تاّلط دمي لياوتمو ننقل
 لاقو ًارعذنم ماق قيرحلاب صتخلا ددعلا تزواجت تاقلطلا
 0 سولملا عفادمل املا

 غ2 عض

0 . 
3 

18 
1 
18 
0 
9 
 ا 0

 هنافو ةيفيكو زيزعلا دنع ناطلسلا ةقاع عي نا دارأ نم 0

 -* .ينييهيو ةخ<

 اذه فلؤم فيلأت « سماخلا دارم ناطلسلا ةعجاف ه باتك عجا
 3 عطلا تخ أ الا وهو انحلال
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